ಸಂಪಾದಕರು :
ವಿಕಾಸ್ ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಮೆಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆ

ದಾವಣಗೆರೆ
ಸ�ೋ�ಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 21, 2022

ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಪ್ತ ಒಡನಾಡಿ

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

ಸಂಪುಟ : 49 ಸಂಚಿಕೆ : 188 ( 254736

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಭವಿಷ್ಯ
ಡ�ೋ�ಲಾಯಮಾನ ?
ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಕಾಲಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡರೆ
ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಲಿದೆ?
ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ

91642 99999

RNI No: 27369/75

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

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ನ. 19- ಉದ್ಯಮಿ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು
ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ
ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳು ಹ�ೊರ
ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲವ�ೇ ಹ�ೊರ ದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರ.ೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್
ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ
ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ,
ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಕಾಲಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡರೆ ಯಾವ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಲಿದೆ? ಎಂಬುದು. ಆನ್ಲ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ�ೇಜ್
ಕಳಿಸಲು ಇಲ್ಲವ�ೇ ಓದಲು ಹತ್ತಾರು ತಾಣಗಳಿರುವಾಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ
ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ಅಂದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕ�ೇವಲ
ಸಂದ�ೇಶ ಕಳಿಸುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಸ�ೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆ

ಊಹಿಸುವುದು, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ
ಇಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಬಹುದು
ಎಂಬೆಲ್ಲ
ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್
ನ�ೇರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರ�ೋ�ಕ್ಷವಾಗಿ
ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದು ಸಣ್ಣ
ಸಂದ�ೇಶ, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳಲು.
ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಸರಳತೆ ಅದರ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಜೀವನದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್
ಮಹತ್ವದ ವ�ೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ
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ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನ
 ಲ್ಲಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಮಾಹಿತಿ
ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಮಾನವ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ
ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಅಪಾರ ಮಾಹಿತಿ
ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನ
 ಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಪರಿಶೀ
ಲನೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆ
ದಾರರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ�ೇ, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರುವವರು,
ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ವರ್ತನೆಯ ಕುರಿತು
ಒಳನ�ೋ�ಟ ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಈಗ ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ.
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ಮಸ್ಕ್ ಕಂಪನಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡ ನಂತರ
ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರ.ೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಮುಳುಗುವ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ
ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಟ್ವೀಟ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆ ಕುರಿತು
ತಿಳಿಯಲು ಇರುವ ದ�ೊಡ್ಡ ಕಣಜವಾಗಿದೆ. ಸಮೂಹ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕಿಟಕಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ
ಹಲವಾರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರ.ೆ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಯಿಂದ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು
ಕಠಿಣವಾಗುವ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೂಟಿಕ�ೋ�ರರ ಪಕ್ಷ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಕಲ�ೋ�ತ್ಸವ-2022

ಬಳ್ಳಾರಿ, ನ.20- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ
ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನೇ ಮಾಜಿ
ಸ್ಪೀಕರ್
ರಮೇಶ್
ಕುಮಾರ್
ಮೂರು
ತಲೆಮಾರಿಗಾಗುಷ್ಟು ಹಣ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ
ಪಕ್ಷ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದರೆ ಲೂಟಿಕ�ೋ�ರರ ಪಕ್ಷ ಎಂದು
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ (ಎಸ್.
ಟಿ) ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಮಾವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು, ‘ಇದ�ೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದ�ೇ ಒಂದು ಮನವಿ
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಖಂಡ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಕ�ೇವಲ ಐದು ಸ್ಥಾನ.
ಆದರೆ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತೂ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕು’ ಎಂದರು.
ಎಸ್.ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಅನ�ೇಕ ವರ್ಷಗಳ
ಹ�ೋ�ರಾಟ, ಬ�ೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು
ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸಂತ ಪೌಲರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ
ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಕಲ�ೋ�ತ್ಸವ-2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ, ಜಯಂತಿ, ಜಯಂತಿಗಾಗಿ ರಜೆ
ಘ�ೋ�ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ಸಣ್ಣ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಶ�ೇ. 50ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸಿಎಂ
ಆಗಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮತ್ತು ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು
ಕ�ೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು
ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ : ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್?
ದಾವಣಗೆರೆ,ನ.20- ದಾವಣಗೆರೆ
- ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ನಡೆದಿದ್ದು, ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಹ�ೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನ�ೇಮಕ ಕರ್ನಾಟಕ
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
ದೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಕೆ.ಎಂ. ಸುರ�ೇಶ್
ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯೂ ಆಗಿರುವ
ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಎ.ವ�ೈ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ
ರನ್ನು ನ�ೇಮಕ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ವರಿ
ಷ್ಠರು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಯಂತೆ ಕೆ.ಎಂ. ಸುರ�ೇಶ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ

ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್
ಖಾತೆ ಪುನರಾರಂಭ
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ನ. 20 –
ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡ�ೊನಾಲ್ಡ್
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಗೆ ಮರು
ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್
ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನ
 ನೂತನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
ರಾದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳ
ಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್
ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಆಡಳಿತ
ಮಂಡಳಿ
ಶಾಶ್ವತ (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಕಳೆದ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ ಮಾಸಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿ
ದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ
ಅವಧಿಗೆ ಎ.ವ�ೈ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ
ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರೀಗ
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಿದ್ಧಗ�ೊಂಡಿ
ರುವ ನ�ೇಮಕಾತಿ ಆದ�ೇಶದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಹಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು : ಎ.ವ�ೈ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಈಗ
ದೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನ�ೇಮಕಗ�ೊಂಡಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ
ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೂಡಾದ ನಾಲ್ಕನ�ೇ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಸುರ�ೇಶ್

ದೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಕೆ.
ಎಂ. ಸುರ�ೇಶ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ವರಿ
ಷ್ಠರು ನೀಡಿದ್ದ ಗಡುವಿನಂತೆ ಅಧಿಕಾರ
ನಡೆಸಿ, ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗ
ಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ಪಕ್ಷದ
ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಸುರ�ೇಶ್
ಅವರಿಗೆ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ದೂಡಾ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವಂತೆ ವರಿಷ್ಠರು ಸೂಚಿಸಿ,

ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ
ಅಕ�್ಟೋಬರ್ ಮಾಸಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವರಿಷ್ಠ
ರನ್ನು ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸುರ�ೇಶ್,
`ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟ ಅವಧಿ ಇಂದಿಗೆ ಮುಗಿ
ಯಿತು, ಬ�ೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕ�ೊಡಿ' ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹ�ೇಳಿದ
ಸುರ�ೇಶ್ ಅವರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳಿ
ಆಶ್ಚರ್ಯಗ�ೊಂಡ ವರಿಷ್ಠರು, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯ
ಕರ್ತರೂ
ಇದ್ದಾರೆಯೇ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಹರಿಹರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಟಿಕೆಟ್ಗ
 ೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾ ಅರ್ಜಿ
ಹರಿಹರ, ನ. 20- ನನ್ನ ಗೆಳಯ
ೆ ರು ಹಾಗೂ
ಬೆಂಬಲಿಗರ ಒಮ್ಮತದ ಒತ್ತಾಸೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಲು ನಾಳೆ ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉದ್ಯಮಿ
ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರ-ೆ ಹರಿಹರ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣ ಸಾ ಭೂತೆ ಹ�ೇಳಿದರು.
ನಗರದ ರಚನಾ ಕ್ರೀಡಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಹರಿಹರ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ನ. 20 – ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ
ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ
ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ
ಅಮೆಜಾನ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಕ�ೋ�ಟ್ಯಾಧೀಶ
ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಜೆಫ್ ಬೆಜ�ೋ�ಸ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟು
ಮಾಡಲು
ಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಮುಂಬರುವ ಕ್ರಿಸ್ಮ
 ಸ್
ಅಮೆಜಾನ್
ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚು
ಸ್ಥಾಪಕನ ಸಲಹೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಹ�ೊಸ ಕಾರು ಹಾಗೂ
ದ�ೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ರೀತಿಯ ಖರೀದಿಗಳಿಂದ
ದೂರವಿರಬ�ೇಕು ಎಂದವರು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಟಿ.ವಿ.ಯಂತಹ ವಸ್ತು
ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು
ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಕಾದು ನ�ೋ�ಡಿ. ಹ�ೊಸ ವಾಹನ, ಫ್ರಿಜ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ
ಹಣ ಹೂಡಬ�ೇಡಿ. ಅನಗತ್ಯ ಅಪಾಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಎಂದವರು
ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಪಕ್ಷ ಯಾರಿಗ�ೇ ಟಿಕೆಟ್
ನೀಡಿದರೂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ
ದುಡಿದು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ.
- ಕೃಷ್ಣ ಸಾ ಭೂತೆ
ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ವಾಯು ವಿಹಾರ ಗೆಳಯ
ೆ ರ ಬಳಗದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಛ�ೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಮಸ್ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ
ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಳೆದ 40
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಸಂತ ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಮಾಧಿ
ಸ�ೋ�ಹಳ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ : ರಥ�ೋ�ತ್ಸವ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.20 - ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ
ದ�ೈವ ಮಂಡಳಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ರುಖುಮಾಯಿ
ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ಕಲಾವತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ
ಹಾಗೂ ತರುಣ ಮಂಡಳಿ, ವಧು-ವರರ ಮಾಹಿತಿ
ಕ�ೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ
ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ರುಖುಮಾಯಿ ದ�ೇವರ ದಿಂಡಿ ಮತ್ತು
ಶ್ರೀ ಸಂತ ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಮಾಧಿ
ಸ�ೋ�ಹಳ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಥ�ೋ�ತ್ಸವ
ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.
ಮಹಾರಾಜ ಪ�ೇಟೆಯ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ
ಮಂದಿರದಿಂದ ಆರಂಭಗ�ೊಂಡ ರಥ�ೋ�ತ್ಸವವು

ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ
ಮಹಿಳೆಯರು ಆರತಿ ತಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದ್ದು
ಕಳೆ ತಂದಿತ್ತು. ಮುಂಜಾನೆ ಕಾಕಡಾರತಿ, ಭಜನೆ,
ಹರಿಪಾಠ ಜರುಗಿದವು. ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ
ಗ್ರಂಥ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆದವು. ಸಂಜೆ ಭಜನೆ
ನಡೆಯಿತು.
ಸಮಾಜದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಎಂ.ಆರ್.
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘು ಮುಸಳೆ,
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ
ಎ.ವಿ.
ಅಶ�ೋ�ಕ್
ಅಂಬರ್ಕರ್, ಈಶ್ವರರಾವ್ ಗುಜ್ಜರ್, ವಾಗೀಶ್
ಬಾಬು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಪರಿಸರ ವಿಕ�ೋ�ಪ
ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ
ನವದೆಹಲಿ, ನ. 20 – ಪರಿಸರ
ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುವ
ವಿಕ�ೋ�ಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಧಿ
ಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸರ ಶೃಂಗಸಭೆ
ಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಂದು ಭಾರತ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.ಈ
ರೀತಿಯ ನಿಧಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಬಹಳ ದಿನ
ಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ರುಖುಮಾಯಿ ದ�ೇವರ ದಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಂತ ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಮಾಧಿ
ಸ�ೋ�ಹಳ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏರ್ಪಡಾಗಿದ್ದ ರಥ�ೋ�ತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಬಸವಣ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕನೆೆಂದು ಘ�ೋ�ಷಿಸಲಿ

|| ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ವ�ೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ವಾಸಿ
ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ

`ಕರುನಾಡ ಹಬ್ಬ' 67 ನ�ೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಸವಪ್ರಭು ಶ್ರೀ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 20- ವಿಶ್ವಗುರು
ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ನಾಯಕರೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘ�ೋ�ಷಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಬಸವಪ್ರಭು
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿ ರದ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕತಾ ವ�ೇದಿಕೆ
ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ `ಕರುನಾಡ ಹಬ್ಬ'
67 ನ�ೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ದ�ೇಶದ ಅನ�ೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಘ�ೋ�ಷಣೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿ
ದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿ
ನಲ್ಲಿ ತಿರುವಳ್ಳುವರ್, ಕ�ೇರಳದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ
ಗುರು. ಅದರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು
ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರೆಂದು
ಘ�ೋ�ಷಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದರು.

ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂಡಾ ಮಾತನಾಡಿ,
‘ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಸಿ
ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು
ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮು
ದಾಯಗಳು ಋಣಿಯಾಗಿರಬ�ೇಕು. ಮೋದಿ ಹಾಗೂ
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

12 ನ�ೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ
ನೀಡಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಿತಾಮಹಾ
ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಕನ್ನಡ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಚನ
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕ�ೊಡುಗೆ
ಯನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ
ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು
ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಕೀರ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ
ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬಸವ ತತ್ವದಡಿ ನಡೆದರೆ ಸರ್ವರ
ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮನುಕುಲದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಲ್ಯಾಣ
ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಬಸವಣ್ಣನವರು
ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವ ತತ್ವಗಳಿಂದ ದ�ೇಶ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಸರಳ,
ಸುಲಭ,
ಸುಲಲಿತ
ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು,

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
ಸಹ
ಕನ್ನಡ
ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಿ,
ಅಪ್ಪಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. 1956 ರಲ್ಲಿ
ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು
ಹೆಸರಾಯಿತು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ
ಉಸಿರಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.
ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತರೆ ಮಾತ್ರ
ಉದ�್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಹ
ಳಷ್ಟು ಜನರು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರ.ೆ ಯಾರೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಅಂಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾರ�ೋ� ಅಂತಹವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ
ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ�್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಂ.ಟಿ. ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ
ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯಬ�ೇಕಾದರೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.
ಭಾಷೆಗೆ
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಪ್ರೊ|| ಎಸ್.ಬಿ. ರಂಗನಾಥ್
ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು.

ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹ�ೋ�ದರ,
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ನಿವೃತ್ತ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ. ರಾಜಶ�ೇಖರಪ್ಪನವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಂಕಜ
ಜನನ : 14-09-1958, ಮರಣ : 10.11.2022

ಇವರು ದಿನಾಂಕ:10.11.2022ನ�ೇ ಗುರುವಾರ
ದ�ೈವಾಧೀನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ

‘ವ�ೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ’ಯನ್ನು

ದಿನಾಂಕ:22.11.2022ನ�ೇ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ಚನ್ನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ
ತರಳಬಾಳು ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕ�ೋ�ರಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಪ್ರೊ|| ಎಸ್.ಬಿ. ರಂಗನಾಥ್, ಪ್ರೊ|| ಎಸ್.ಬಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ. ರಾಜಶ�ೇಖರಪ್ಪ, ಡಾ|| ಎಸ್.ಆರ್. ಹರೀಶ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್. ರಜನಿ ಜ್ವಾಲಾ ಮೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ಬಂಧು ವರ್ಗದವರು

ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು :

ಮೊ. : 94800 93858, 98459 56272, 96638 28978

ವಿ.ಸೂ.: ಇದನ್ನೇ ಆಹ್ವಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಗಮಿಸಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
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ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಭವಿಷ್ಯ ಡ�ೋ�ಲಾಯಮಾನ ?
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ.
ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ತಡೆಯಲು ಜನರು ಹಣ
ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದಾರಯೇ
ೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಕಡು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ
ಇದರ ಪತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಲಭ.
ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನ
 ಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೂ,
ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಸ�ೋ�ಂಕು ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಶ�ೋ�ಧಕರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರ.ೆ ಇದರಿಂದ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಗರ ಜಮೀನು ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಕ�ೋ�ಪ ಎದುರಿಸುವ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ದ�ೊರೆತ ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಹಿತಿ
ನೆರವಾಗುತ್ತದ.ೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇದೆ
ಎಂಬುದನ್ನೂ ಟ್ವೀಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಯುದ್ಧಾಪರಾಧದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮಾಹಿತಿ
ನೆರವಾಗಿತ್ತು. ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ತನಿಖೆಗಾರರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್
ಹಾಗೂ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ರೀತಿಯ ತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಗುವ ಮುಕ್ತ
ಮಾಹಿತಿಯು ಯುದ್ಧದಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಗೆ ೆ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ನ
ಪ್ರೆಜವು
ೆ ಡ�ೊ ಬಳಿ ಸ�್ಫೋಟಗ�ೊಂಡ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಯಾವುದು ಎಂಬುದು
ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಎಸ್-300
ವಿಮಾನ ನಿರ�ೋ�ಧಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಯೇ ಹ�ೊರತು, ರಷ್ಯಾ ಸಿಡಿಸಿದ ಖಂಡಾಂತರ
ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನ
 ಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೂ,
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಾಸ್ತವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಜಾಲತಾಣಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಮನಕಾರಿ ಆಡಳಿತ
ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಜಾಲತಾಣಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವ.ೆ
ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತಿನ ಜ�ೊತೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಲು
ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನೆರವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಅಪಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತ�ೊಡಗಿಸಿವೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಕುಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ
ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕ�ೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಪ್ರವ�ೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.20- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ (ಸ್ನಾತಕ�ೋ�ತ್ತರ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ�ೋ�ರ್ಸುಗಳ ವಿದ್ಯಾ
ರ್ಥಿಗಳು) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಹ�ೊಸದಾಗಿ ಪ್ರವ�ೇಶಕ್ಕೆ ಆನ್ಲ�ೈನ್
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಾಡಿದ್ದು 22 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ
ಭಾನುವಳ್ಳಿ : ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಚ್. ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್

ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆ ಪುನರಾರಂಭ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ನಿಷ�ೇಧ
ಹ�ೇರಿತ್ತು. ಟ್ರಂಪ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು
ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ
ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ನಿಷ�ೇಧದ
ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಟ್ರಂಪ್ ಖಾತೆ ಮರು ಚಾಲನೆ
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ಕ್ ಆನ್ಲ�ೈನ್
ಮೂಲಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಇದರಲ್ಲಿ 1,50,85,458 ಜನ
ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶ�ೇ.51.8ರಷ್ಟು
ಜನ
ಟ್ರಂಪ್
ಖಾತೆ
ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಪರ ಮತ

ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ನಂತರ ಹ�ೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ
ಮಸ್ಕ್, ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವು
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಖಾತೆ
ಪು ನ ರಾ ರ ಂ ಭಿ ಸ ಲಾ ಗು ವು ದು
ಎಂದಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನ
 ಲ್ಲಿರುವ
ಖಾತೆ ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಟ್ರಂಪ್
ಒಲವು
ತ�ೋ�ರಿಲ್ಲ.
ಖಾತೆ
ಮುಂದುವರೆಸಲು ಯಾವುದ�ೇ
ಕಾರಣವಿಲ್ಲ
ಎಂದವರು
ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.20- ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ
ಸಮತ�ೋ�ಲನ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಕುಲದ
ಸಾಮರಸ್ಯವ�ೇ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೂಲ
ತಿರುಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವ�ೇ ಭಾರತದ
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು
ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್
ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಭಾನುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹ�ೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ�ೇಜು
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೋಜನೆ
ವತಿಯಿಂದ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ
ಗಣಹ�ೋ�ಮ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಧಾರ್ಮಿಕ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನೆರವ�ೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಡವಬಲ್ಲಿದರೆಂಬ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ�ೇ ಸಾಮರಸ್ಯ
ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ
ಬುನಾದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ
ದ�ೇಶದ 6,46,000 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ
ಯಾಗುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಶ್ರದ್ಧಾ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಾಗಬ�ೇಕು ಎಂಬುದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವೀರ�ೇಂದ್ರ
ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಮಹದಾಶಯವಾಗಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದ�ೇ ಧರ್ಮವೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು
ಹ�ೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತ�ೊಂದರೆ ಕ�ೊಡದೆ,
ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದ�ೇ ಧರ್ಮ. ಅಂತಹ
ಧರ್ಮವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿ, ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು
ಕಲಕುವ ಮನ�ೋ�ಭಾವ ದೂರ ಮಾಡಲು ಇಂತಹ
ಸಾಮೂಹಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹಾಗೂ
ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ದೀಪ
ಬೆಳಗಿಸಿ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೋಜನೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಯ
ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ
ಗಣಪತಿ
ಮಾಳಂಜಿ
ಮಾತನಾಡಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆದರೆ
ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸರಳತೆ ತನ್ನಿಂದತಾನ�ೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು
ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು ಪಿಎಸ್ಐ ರವಿಕುಮಾರ್,
ವ�ೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಸಾಹಿತಿ ಯು.
ಕೆ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಪಿಡಿಓ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿರೀನ್ ತಾಜ್, ತಾ.
ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕನ್ನಪ್ಪ, ಪಿಎಲ್ಡಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಸಿ.ಪಟ�ೇಲ್
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ
ಬಾದಾಮಿ ವೀರ�ೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಗ್ರಾಮದ ನಿವೃತ್ತ ಸ�ೈನಿಕರಾದ ಕೆ.ಎಸ್.ಬೀರಪ್ಪ,
ಕೆ.ಪಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಶು ವ�ೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಎಸ್.ಪ್ರಜ್ವಲ್,
ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ
ಎಂ.ಷಡಾಕ್ಷರಯ್ಯ, ಎಸ್.ಜಿ.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಡಿ.
ಶಿವಪ್ಪ, ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಿಂಗಪ್ಪ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ
ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಪಟ�ೇಲ್, ಬೆಳ್ಳೂಡಿ
ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಪರಶುರಾಮ್,
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾಗನೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ,
ಮರುಳಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಭಾನುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಕೆ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಪ್ಪ,
ಹಾ.ಉ.ಸ. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರ�ೇಶ್, ತಾಲ್ಲೂಕು
ರ�ೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್, ಗ್ರಾಮ
ರ�ೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ
ಎಂ.ಜಿ.ಕ�ೊಟ್ರಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮ ರ�ೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಎಂ.ಜಿ.ಕ�ೊಟ್ರಪ್ಪ, ಹೆಚ್.
ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹ�ೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಡಿ.ಜಿ.
ಪ್ರಶಾಂತ್, ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಕುಂಬಳೂರು
ವಾಸು, ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ಕೆ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವೀಣಾ, ಆಶಾ ಸಂಗಡಿಗರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಕ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರಾಜನಹಳ್ಳಿ
ವಲಯದ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ
ಸಂತ�ೋ�ಷ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ, ಭಾನುವಳ್ಳಿ
ವಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್
ವಂದಿಸಿದರು.

ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಉಳುವಿಗಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಸಮಿತಿ
ವತಿಯಿಂದ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ,
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗ
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಕರುಣಾದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವ�ೇತನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.20- ಕರುಣಾ ಜೀವ ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ
ಕಡು ಬಡತನದ, ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ 68
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ ಶಿಪ್ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ
ಬಾರಿ 7 ಜನ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತಿತರೆ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಬಡ
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವ�ೇತನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವನಕೆರೆ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು
ಕೆ.ಜಿ.ಕೆ. ರಾಜಣ್ಣ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಅನ�ೇಕ ದಾನಿಗಳು ಕ�ೈ
ಜ�ೋ�ಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕರುಣಾ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ
ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಇಂತಹ ಅನ�ೇಕ ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ
ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ
ವರು ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು (9110455199) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಗಾರರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಔಷಧಿಯಂತಿರಬ�ೇಕು

ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ, ನ.20- ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು
ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ�ೊತ್ತಿದೆಯಾದರು
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆದಂತೆ
ಭಾಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ
ಕಾಣದಂತೆ ಬಂಗಾರದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯೋ
ಇನ್ಯಾವುದ�ೋ� ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ
ದಾಟಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವ�ೇ ಇದ�ೊಂದು
ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಂ ಆಗಿರಬಹುದ�ೇ ಎಂದು ಹಿರಿಯ
ಸಾಹಿತಿ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿಯು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ
ಅಭಿನಂದನೆ, ಕೃತಿ ಲ�ೋ�ಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗು
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ
ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿಯವರ `ಅಭಿನಂದನೆ
ಹಾಗು ನೀರ ಮೇಲಣ ಹೆಜ್ಜೆ' ಕೃತಿ ಸಮರ್ಪಣಾ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿ ಹಾಗು ಕೃತಿ
ಕುರಿತು ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
ತಮಗೆ ಇಚ್ಚಾ ಮರಣದಿಂದ ಬ�ೇಕಾದರು
ಸಾಯುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ,
ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡಾಗ ಒಂಟಿತನ

ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ
ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚ�ೋ�ದಿಸುವಂತಿದ್ದರು, ಅಪಾರ
ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು,
ಆತ್ಮೀಯರು ತ�ೋ�ರಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ
ಯಿಂದ ಸಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವ�ೇನ�ೋ�
ಎಂದು
ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಅನ�ೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ
ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಸ್ವತಃ ತಾನ�ೇ ತನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ
ಬರೆದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾಧವಾಗುತ್ತದೆಯೋ
ಎಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆಂದರು.
ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ವ�ೈ. ಶ�ೇಷಾಚಲ
ಗುರುಗಳ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದ
ಧನಂಜಯ ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನ ರ�ೇಖೆ
ಬದಲಿಸಿದರು
ಎಂದು
ಗುರುಗಳ,
ಸಂಬಂಧಿಗಳ, ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗದ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರೀತಿ
ನೆನೆದು ಗದ್ಗದಿತರಾದರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ
ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹ�ೊರಲು ಶಕ್ತಿ ನನಗೆಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು

ಎಲೆಬ�ೇತೂರಿನ ಆಂಜನ�ೇಯ ಕಾರ್ತಿಕ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಲೆಬ�ೇತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ೇಯ
ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಭಕ್ತರು ದೀಪಕ್ಕೆ
ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಮತಿ ತೆಲಿಗಿ ರತ್ನಮ್ಮ ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆಯ
ಕುಂಬಾರ ಪ�ೇಟೆ ವಾಸಿ,
ವರ್ತಕರಾದ ತೆಲಿಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್
ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ತೆಲಿಗಿ ರತ್ನಮ್ಮ

ಅವರು ದಿನಾಂಕ
20.11.2022ರ ಭಾನುವಾರ
ತಡರಾತ್ರಿ 12.56 ಕ್ಕೆ
ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು
ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 67 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಪತಿ, ಓರ್ವ ಪುತ್ರ, ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿ, ಅಳಿಯ, ಸ�ೊಸೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು,
ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ದಿನಾಂಕ 21.11.2022ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಕ್ಕೆ
ವೀರಶ�ೈವ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.
ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ :

ವರ್ತಕರು, ತೆಲಿಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಗೂ
ತೆಲಿಗಿ ವಂಶಸ್ಥರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಮೊ : 99001 55898

ಭಾವುಕರಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಜೀವಂತಿಕೆ ಇರುವ ಕಥೆಯ ಲ�ೇಖಕರು
ವಿರಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ ಕಥೆಗೆ
ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ತ�ೇಜಸ್ವಿ, ದ�ೇವನೂರ
ಮಹದ�ೇವ, ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರು
ಅಂತಹ
ಕಥೆಗಾರರಾಗಿದ್ದು,
ಹ�ೊಸ
ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದರು.
ಬರೆದವರೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಾರರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ
ಕಥೆಗಾರರೆಂದು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ
ಕಥೆಗಾರರು ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ
ಔಷಧಿಯಂತಿರಬ�ೇಕು.
ಕಥೆಗಾರರಲ್ಲಿ
ಎಡಪಂಥೀಯ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಲಪಂಥೀಯ,
ರಾಜಕೀಯ, ವ�ೈಚಾರಿಕಪಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿದೆ. ಕಥಾ
ವಿಮರ್ಶ ಪೀಠದಲ್ಲಿರುವವರು ನ�ೈಜವಾಗಿ
ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾರ್ಯ ತ�ೋ�ರಬ�ೇಕಿದೆ.

ಹರಿಹರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಟಿಕೆಟ್ಗ
 ೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾ ಭೂತೆ ಅರ್ಜಿ

ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಕಿಚ್ಚು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಜಯಂತ
ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ `ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾಂಗ'
ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಿರಿಯ
ಸಾಹಿತಿ
ಜಯಂತ್
ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರಿಗೆ ಫಲ್ಗು ಕಥಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ,
ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಗಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ
ಸಂಗೀತಾ
ಕಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ
ಧಾರಿಣಿ
ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಮಾರಂಭದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು
ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹಾಗು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಮರ್ಶಕ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ
ಕೃತಿಯ ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
ಡಾ. ಚನ್ನೇಶ್ ಕೃತಿಯ ಸಂಪಾದಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾ
ಡಿದರು. ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾ
ಧ್ಯಕ್ಷ ಗಡ�ೇಕಟ್ಟಿ ಧನಂಜಯಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಸಮಾಜದ
ಸ�ೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ
ಎಂದರು.
ನನಗೆ ಶಾಸಕನಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ
ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ
ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರು, ಮುಖಂಡರು,
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜ�ೊತೆಗೆ ಇರುವ
ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ
ಗೆಳಯ
ೆ ರು ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು
ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಪಕ್ಷದ ಕಚ�ೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರ
ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಮುಂಬರುವ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು

ಹ�ೇಳಿದರು.
ನಾನು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರಪಡಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕ
ರಾಮಪ್ಪ ಸ�ೇರಿದಂತೆ, ಈಗಾಗಲ�ೇ
ಹಲವರು
ಟಿಕೆಟ್ಗ ೆ
ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ ಪಕ್ಷ ಯಾರಿಗ�ೇ ಟಿಕೆಟ್
ನೀಡಿದರೂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ
ದುಡಿದು ಗೆಲ್ಸಲಿ ಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ
ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ
ಸದಸ್ಯ ಶಂಕರ್ ಖಟಾವ್ಕರ್, ಎಂ.
ಬಸಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ದ�ೋ�ಸ್ತಾನ ಖಲೀಲ್, ಕೃಷಮ
್ಣ ೂರ್ತಿ,

ತಾಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಜೆ.
ಮುರುಗ�ೇಶಪ್ಪ,
ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ
ಅಮರಾವತಿ, ಡಿ.ಜಿ. ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ,
ಪ್ರಕಾಶ್ ಕ�ೋ�ಳೂರು, ಸಿ.ಎನ್.
ಹುಲುಗ�ೇಶ್, ಆರ್.ಟಿ. ವೆಂಕಟ�ೇಶ್,
ಅರ್ಜುನ್ ಸಾ ಪವಾರ್, ನಾಗರಾಜ್
ಮೆಹರ್ವಾಡೆ,
ಶಶಿಕುಮಾರ್
ಮೆಹರ್ವಾಡೆ,
ಬಿಳೆಬಾಳು
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಮಂಜುನಾಥ್,
ಜಗದೀಶ್, ಸನಾವುಲ್ಲಾ ಸಾಬ್,
ಪರಶುರಾಮ್, ಅಂಗಡಿ ಮುತ್ತಣ,್ಣ
ಅಂಬಾ ಸಾ ಮೆಹರ್ವಾಡೆ, ರಮೇಶ್
ದುರಗ�ೋ�ಜಿ, ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ,
ಅಶ�ೋ�ಕ
ಮತ್ತಿತರರು
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ : ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ವರ ದಾದಪ್ಪನಾಯಕ ರಥ�ೋ�ತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ನ. 20 - ಪಟ್ಟಣದ
ಹ�ೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ದ�ೇವರ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರದ ಶ್ರೀ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ರಥ�ೋ�ತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಅವರ
ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯ
ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದ�ೇವರ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ವರ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ವರ (ಮಹಾರಾಜ ದಾದಣ್ಣ ನಾಯಕರ)
ರಥ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ
ನೆರವ�ೇರಿಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು, ಧಾರ್ಮಿಕ
ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರ ಗುರುವಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ
ದಿನದಂದು ರಥ�ೋ�ತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11
ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥ�ೋ�ತ್ಸವ, ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ರಥ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲು, ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಚರಿಸುವಂತೆ
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಹರ್ಷ, ದಂಡಿನ ಹರೀಶ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಸತೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್,
ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ,
ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ರಮೇಶ್,
ಶಿವಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಸಣ್ಣ
ನಿಂಗಪ್ಪ, ಭೀಮಪ್ಪ, ಮೂಡಲಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ್,
ಬಣಕಾರ್ ನಾಗರಾಜ್, ತಳವಾರ ಸತ್ಯ, ತಳವಾರ
ಗ�ೋ�ಣಪ್ಪ, ಭರಮಪ್ಪ, ಶಿಲ್ಪಾಚಾರ್, ಚೆನ್ನೇಶ್ ಆಚಾರ್,
ಮೌನ�ೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸ�ೇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ
ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ
ನೀಡಿದರು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು
ದ�ೇಣಿಗೆ ಕ�ೊಡುವವರಿದ್ದರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ
ನೀಡಬಹುದು. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್
ಬಳಸಿ ಫೋನ್ ಪ�ೇ, ಗೂಗಲ್ ಪ�ೇ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ
ಖಾತಾ ಸಂಖ್ಯೆ 4242101010834 ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ

ಜಿ.ಎಸ್. ಸತೀಶ್ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ವಿನಾಯಕ
ಬಡಾವಣೆ, ಡ�ೋ�ರ್ನಂ. 1846/175
3ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್ವಾಸಿ

ಜಿ.ಎಸ್. ಸತೀಶ್

ಇವರು ದಿನಾಂಕ 20.11.2022ರ
ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ
ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು
ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 56 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು,
ಮೂವರು ಸಹ�ೋ�ದರರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುವ
ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 21.11.2022ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
11ಕ್ಕೆ ವೀರಶ�ೈವ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.
: ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ :

ಮೊ : 96326, 63343, 90355 64140,
88921 18369

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಖುದ್ದಾಗಿ
ಅಥವಾ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಸಹ ಹಣವನ್ನು
ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು
ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಪೂಜಾರ್, ಅಡವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜಾರ್, ನಾಗರಾಜ್,
ರ�ೇಣುಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್, ಧರ್ಮ ಕರ್ತರಾದ ಕಟ್ಟಿ

ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳ್ಳಿ ಹೆಚ್. ವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ ನಿಧನ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟ�ೇಲ್
ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ
ಬಿ.ಇ ರವೀಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಕರು
ಇವರ ತಾಯಿಯವರಾದ

ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್. ವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ
(ಬಸಮ್ಮ)
ಇವರು ದಿನಾಂಕ 20.11.2022ರ
ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 11.30ಕ್ಕೆ
ನಿಧನರಾದರು.

ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಓರ್ವ ಪುತ್ರ, ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿ,
ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ದಿನಾಂಕ 21.11.2022ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ಹೌಸ್ಹತ್ತಿರದ
ಶಾಮನೂರು ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ
ಮೊ : 95917 41955

ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ
ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಖಂಡಿಸಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದಿಂದ
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾರ್ಮಿಕ
ಇಲಾಖೆ ಎದುರು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗದ
ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್. ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

6ನ�ೇ ವರ್ಷದ
ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಜನನ
2.2.1953

ಮರಣ
21.11.2016

ಶ್ರೀಮಾನ್
ಕೆ.ಬಿ. ಶರಣಪ್ಪನವರು

(ದಾವಣಗೆರೆ ಶುಗರ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು)
ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ನಡುವೆ ನೀವು
ಬಿಟ್ಟು ಹ�ೋ�ದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳ�ೇ
ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪ

ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ

ನಗರದ
ಶಂಭುಲಿಂಗ�ೇಶ್ವರ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ
ವಿನ�ೋ�ಬನಗರದ ಒಂದನ�ೇ
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎರಡನ�ೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ
ಹತ್ತಿರದ ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗ�ೇಶ್ವರ
ಸ್ವಾಮಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೀಪ
ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ತಿಕ
ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೀಪೋತ್ಸವ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ
ಎಂದು ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯ
ದರ್ಶಿ ಬಿ. ವೀರ�ೇಶ್ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಮನುಕುಲದ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸಾಲ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಿ
ಎ.ಆರ್.ಜಿ. ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಾ.ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರ
ದಾವಣಗೆರೆ,
ನ.20ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.
ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು `ದಲಿತರ ಸೂರ್ಯ'
ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಮನುಕುಲದ
ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಮಹಾತ್ಮರೂ ಹೌದು ಎಂದು
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ
ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿಚಂದ್ರ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಎ.
ಆರ್.ಜಿ. ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲ�ೇಜು,
ಸ್ನಾತಕ�ೋ�ತ್ತರ ಕ�ೇಂದ್ರದ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ
ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಡಾ.ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್
ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಕ�ೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ
ದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಕ�ೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ
ಗ�ೊಳಿಸುವ ಬದಲು ವಿಶಾಲ ಮನ�ೋ�ಭಾವದಿಂದ
ನ�ೋ�ಡಬ�ೇಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರದ
ವತಿಯಿಂದ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರ
ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ, ಮತದಾನದ
ಹಕ್ಕು ಹೀಗೆ ಅನ�ೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್
ನೀಡಿದ್ದರು. ಸೀಮಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆಂದು ಮಾತ್ರ
ಅವರು ಕಾನೂನು ರಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು
ವರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟರೆ,
ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವರು
ನಮ್ಮವರು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತ
ಎಂದರು.
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಪದವಿ ಪಡೆದವರು
ಡಾ.ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್. ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ಸುಖಕರ
ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು
ಶ�ೋ�ಷಿತ
ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ
ಬೆಳಕಾಗಲು

ಬಯಸಿದರು. ಜ�ೊತೆಗೆ ಅವರು ಯಾರ�ೊಂದಿಗೂ,
ಎಂದಿಗೂ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣದ
ಮೂಲಕವ�ೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಶ�ೋ�ಷಣೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ
ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ
ಸಹ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ
ಬಡವರು, ಶ�ೋ�ಷಿತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬ�ೇಕು. ಆ
ಮೂಲಕ ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಋಣ ತೀರಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎ.ಆರ್.
ಜಿ. ಕಾಲ�ೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಜಿ.ಬಿ.
ಬ�ೋ�ರಯ್ಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸಮ ಸಮಾಜದ
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು,
ಅದು ಯುವ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ದ�ೇಶ ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ
ಜ್ವಲಂತವಾಗಿವೆ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ
ಕ�ೊಳಕನ್ನು
ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
ನಿವಾರಣೆ
ಮಾಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು
ವಿಶ್ವಗುರು
ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
ಎಂಬುದು

ಭಾವಿಸುವುದೂ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಎಆರ್ಜಿ ಪಿಯು ಕಾಲ�ೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ
ಬ�ೊಮ್ಮಣ್ಣ
ಮಾತನಾಡಿ,
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕ�ೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂದರು.
ಡಾ.ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಓದು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ 2ನ�ೇ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಕಾಂ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೆ.ವತ್ಸಲ, ದ್ವಿತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ 2ನ�ೇ
ವರ್ಷದ ಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಟಿ.ಪಲ್ಲವಿ, ಮೂರನ�ೇ
ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಿ.ಕಾಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಸ್.
ಮಂಜುನಾಥ್
ಅವರಿಗೆ
ಬಹುಮಾನ
ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪುಷ್ಪ ಪಿ. ಹಾಗೂ ಮೇಘನ
ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.
ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಾದ
ಡಾ.ಹೆಚ್.ಆರ್.
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಲಸಂಗಿ
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
ಚಂದನ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅಶ್ವಿನಿಬಾಯಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ರಶ್ಮಿ
ವಂದಿಸಿದರು.

ಐಗೂರು ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣ ಜೆ.ಆರ್.ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಆಗ್ರಹ

ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ. 20 - ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು
ಮೂಲ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದ
ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕನಿಷ್ಟ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ
ಹೆಚ್ಸಚಿ ಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು
ಜಿಲ್ಲಾ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಜೆ.ಆರ್.ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಐಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ
4 ನ�ೇ ದಿನದ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬೀಜ, ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೃಷಿ
ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚಗ್ಚ ಳು ದಿನ�ೇ ದಿನ�ೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ
ಇಲ್ಲದ�ೇ ರ�ೈತರು ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ
ಬಿಡುವ ಶ�ೋ�ಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ
ವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ
ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ ವರೆಗಿನ ಶೂನ್ಯ
ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ
ರೂಗೆ ಹೆಚಳ್ಚ ಮಾಡಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ
ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 10 ರಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ

ಹೆಚಳ್ಚ ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದ ಅನ�ೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ
ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಬೆಳಗೆ ಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ
ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದ�ೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜ�ೋ�ಳ, ಅಡಿಕೆ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಬೆಳಗೆ ಳಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ
ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ರ�ೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದ.ೆ
ಸಹಕಾರ ರಂಗದ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಹಕಾರ
ತತ್ವದ ಮೂಲ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲಯ
ೆ ಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು
ಅಭಿವೃದ್ಯ
ಧಿ ಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಹಕಾರಿ
ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ
ಅವರನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ನ�ೇಮಿಸಿದೆ. ಅಡುಗೆ
ಅನಿಲ, ಪೆಟ�್ರೋಲ್, ಪಡಿತರ ಹಂಚಿಕೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಹಕಾರ

ಸಂಘಗಳ
ಮೂಲಕ
ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಬ�ೇಕೆನ್ನುವುದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ
ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಇದು
ಸಾಕಾರಗ�ೊಂಡರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳಯ
ೆ ಲಿದೆ. ಮುಂದ�ೊಂದು
ದಿನ ಸಚಿವರಾಗಬಯಸುವ ಶಾಸಕರು ನಾನು
ಸಹಕಾರಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವನಾಗಬ�ೇಕು ಎಂದು ಹಠ
ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
ಶಾಸಕ ಪ್ರೊ.ಲಿಂಗಣ್ಣ, ದಾವಣಗೆರ-ೆ ಶಿವ
ಮೊಗ್ಗ-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಜಗದೀಶಪ್ಪ ಬಣಕಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ವ�ೇಣುಗ�ೋ�ಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ
ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಾಲ ವಿತರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ
ಬಂದಿದೆ.ಇದೀಗ ನೀಡುತ್ತಿರುವ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ
ವರೆಗಿನ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಐಗೂರು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಜಿ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಜಿ.ಮುರುಗ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಗೆರೆ
ರಾಜಣ್ಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬ�ೇತೂರು ರಾಜಣ್ಣ, ಡಿಸಿಸಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಶ�ೇಖರಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕ
ಆರ್.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಎಚ್.ಕೆ.
ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಸಿಇಒ ತಾವರಾನಾಯ್ಕ ಇತರರು
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೆವಿಕೆ ತ�ೋ�ಟಗಾರಿಕಾ ತಜ್ಞ
ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.ಬಸವನಗೌಡ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ
ನೀಡಿದರು.

ಯಶಸ್ವಿನಿಗೆ ಬ�ೇಕು ಸರಳತೆ ದೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ : ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್?
‘ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಷಯಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ
ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಈ ಸೂತ್ರದ
ಅಂಬ�ೋ�ಣ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಂದಿಗೆ ಸರಳ
ಸೂತ್ರ ಗಳೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವು ದಿಲ್ಲ
ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ
ಎಂದರೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಕಡಿಮೆ ವೆಚದ
್ಚ
ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ
ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿನ
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಂದಿಗೆ ಅದ�ೇಕ�ೋ� ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಹಠಾತ್ತನೆ ಯೋಜ ನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸ
ಲಾಯಿತು. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ
ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ನಡುವೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಆದ
ಬದಲಾವಣೆಗಳ
ಬಗ್ಗೆ
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಎಂಬ
ಪ್ರಶ್ನೆ
ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ -

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಗಳವರೆಗೆ ವಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದ�ೇ ರೀತಿಯ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ
ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾ
ಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು
ತರಹ�ೇವಾರಿ ಯೋಜ ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು
ಸೆಳೆ ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತವ.ೆ ಆದರೆ,
ಸರ್ಕಾರ ಏಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಜಾರಿಗೆ ತರಬ�ೇಕು?
ಇಷ್ಟು ಸಾಲದು ಎಂಬಂತೆ ಯಶಸ್ವಿನಿಯಲ್ಲಿ
ನಗರದವರಿಗೆ ಒಂದು ದರ, ಗ್ರಾಮೀಣದವರಿಗೆ
ಮತ್ತೊಂದು ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು
ಜನರಿಗೆ 1,000, ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಸದಸ್ಯನಿಗೆ 200 ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬರಿಗಿ ಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ನಿಗದಿ
ಪಡಿಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕಿತ್ತು.
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ಸದಸ್ಯರಾಗಿರು ವವರು ಯಶಸ್ವಿನಿಗೆ ಸ�ೇರಬ
ಹುದು, ಆದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೆರವು ಪಡೆದರೆ
ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಷರತ್ತು
ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ
ಗ�ೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹ�ೇಗಿದ್ದರೂ
ಎರಡೂ
ಸರ್ಕಾರದ
ಯೋಜನೆಗಳ�ೇ ಆಗಿರು ವುದರಿಂದ ಒಂದ�ೇ

- ಬಿ.ಜಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು.
ಹ�ೇಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರು ‘ಒಂದು ದ�ೇಶ – ಒಂದು
ಯೋಜನೆ’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನಯ
ೆ ನ್ನು ಹತ್ತು
ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರ.ೆ
ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ�ೇರಲು ಬಯಸು
ವವರು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬ�ೇಕಿದೆ.
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಲು
ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆಪ್
ಅನ್ನಾದರೂ ರೂಪಿಸಿ, ಯಾವಾಗ ಬ�ೇಕಾದರೂ
ಯೋಜನೆಗೆ ಸ�ೇರಲು ಅವಕಾಶ ಕ�ೊಟ್ಟಿದರ್ದ ೆ
ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವೂ
ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ
ಯಶಸ್ವಿನಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು
ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆ
ಹಿನ್ನಡೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಾಣುವುದಂತೂ
ಖಂಡಿತ. ಇದೆಲ್ಲ ಬ�ೇಕಿತ್ತೇ? ಅಥವಾ
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲೇ
ಯಶಸ್ವಿನಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಿದರೆ
ಸಾಕಿತ್ತಲವ
್ಲ �ೇ?
ಇದೆಲದ
್ಲ ರ
ನಡುವೆ
ಇನ್ನೊಂದು
ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ
ಹಠಾತ್ತನೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಮುಂದ�ೊಂದು ದಿನ ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿದೆ? ಹಾಗ�ೊಂದು
ವ�ೇಳೆ
ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಿದರೆ
ಯಶಸ್ವಿನಿ
ನಂಬಿಕ�ೊಂಡವರ ಗತಿ ಏನು? ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಲು
ಹ�ೋ�ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗದ�ೇ ಇರಬಹುದು.
ವಯೋಮಾನ, ಮತ್ತಿತರೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು
ಖಾಸಗಿ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿವ.ೆ
ಯಶಸ್ವಿನಿ
ಯಶಸ್ವೀ
ಯೋಜನೆ
ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ
ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಸಚಿ ಲು ಹಾಗೂ
ವ್ಯಾಪಕಗ�ೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ತಾರತಮ್ಯ
ಮಾಡಬಾರದು. ಒಬ್ಬರಿಗ�ೊಂದು ಯೋಜನೆ,
ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ
ಮತ್ತೊಂದು
ಯೋಜನೆ
ಎನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನ�ೋ�ಭಾವ ಅಲ್ಲ.
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಸಮಾನತೆ ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳು
ವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬ�ೇಕು.
ಈಗಲಾದರೂ
ಸರ್ಕಾರ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ಹಾಗೂ ಸರಳತೆ
ತರಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬ�ೇಕಿದೆ.

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ನಂತರ ದ�ೇವರಮನೆ
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಂ. ಸುರ�ೇಶ್ ತಲಾ 7
ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.
ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ
ಈ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯಂತೆ
ವರಿಷ್ಠರು ಸ್ಥಾನ - ಮಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು
ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ�ೊಬ್ಬರು `ಜನತಾವಾಣಿ'ಗೆ
ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ನ�ೇಮಕಗ�ೊಳ್ಳಲಿರುವ ಎ. ವ�ೈ.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಬರುವ ಮಾರ್ಚ್ -ಏಪ್ರಿಲ್ ವ�ೇಳೆಗೆ
ನಡೆಯಬಹುದಾದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ
ಮುಗಿದು ಹ�ೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವ ತನಕ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸನೀಯ
ಮೂಲಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ.
ಯಾರಿವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ? : ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರೂ ಆಗಿರುವ
ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ
ಉಮಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಪತಿಯೇ ಎ.ವ�ೈ.

ಪ್ರಕಾಶ್. ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದು,
ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ
ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್
ಆಗಿದ್ದ ಉಮಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಾಗಲೀ, ಎ.ವ�ೈ.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಾಗಲೀ ಕಳೆದ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಯಾವುದ�ೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹ�ೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಅವಧಿಗೆ
ನಡೆಿದಿದ್ದ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಮಾ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ
ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ�ೇರ್ಪಡೆಗ�ೊಂಡ
ಉಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ದಂಪತಿಗೆ, ಪ್ರಕಾಶ್
ಅವರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ-ಮಾನ ನೀಡುವು
ದಾಗಿ ವರಿಷ್ಠರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೀಗ ಅವಕಾಶ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಪಕ್ಷದ
ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕ�ೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ
ಇದೆ. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡದೆ
ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬ�ೇಕು.
ಕನ್ನಡ ಮನೆ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬ�ೇಕಾ
ಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು
ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕನ್ನಡ
ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಮನವಿ
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಮುಖಂಡರಾದ
ಸವಿತಾಬಾಯಿ
ಮಲ್ಲೇಶನಾಯ್ಕ
ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ,
ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ
ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ಸಮೃದ್ಧ ಭಾಷೆ
ಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ
ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿ
ಜಿಲ್ಲಾ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ,
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ನೆಲ, ಜಲಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ
ಉಂಟಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಕನ್ನಡಿಗನೂ ಸಹ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬ�ೇಕು. ಕನ್ನಡ
ನಾಡು, ನುಡಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ
ಹುಲ್ಮನಿ ಗಣ�ೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕತಾ ವ�ೇದಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಹಾಲ�ೇಶ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್
ಜಯಮ್ಮ ಗ�ೋ�ಪಿನಾಯ್ಕ, ಸದಸ್ಯರಾದ
ಶ�ೋ�ಭಾ ಯೋಗ�ೇಶ್ವರ್, ಯಶ�ೋ�ಧ
ಹೆಗ್ಗಪ್ಪ, ಉದ್ಯಮಿ ಸುರ�ೇಶ್ ಪ�ೈ,
ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ರುದ್ರೇಶ್,
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ,
ವ�ೇದಿಕೆ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಶಾಂತ (ಪಚ್ಚಿ),

ಅಹಿಂದ ಎಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಪರಿಶಿಷ್ಟರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾವೊಬ್ಬರ�ೇ ಮುಂದೆ ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಾರೆ : ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ
ತಿರುಗಿಯೂ ಸಹ ನ�ೋ�ಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ
ಮೀಸಲಾತಿ ಘ�ೋ�ಷಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಂದು ಅಪಸ್ವರ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ
ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
60 ವರ್ಷ ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು
ಮಾಡಿದೆ ? ನಮ್ಮಿಂದಲ�ೇ ಎಸ್ಸಿ - ಎಸ್ಟಿ ಉದ್ಧಾರ
ಎಂದು ಈ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಬಡತನ,
ನಿರಕ್ಷರತೆ
ಹ�ೋ�ಗಲಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ,
ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಕ�ೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು
ಆಕ�್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪರಿಶಿಷ್ಟರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು
ಓಟಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಎಂದು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿ, ಸುರ�ೇಶ್
ಅವರನ್ನು
ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು
ಎಂದು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು
`ಜನತಾವಾಣಿ'ಗೆ
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನ�ೇಮಕ
ಗ�ೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಮುಂದುವರೆಯುವಂತೆ ವರಿಷ್ಠರು
ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, `ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟ ಅವಧಿ
ಮುಗಿದಿರುವು ದರಿಂದ ದೂಡಾ ಕಚ�ೇರಿ
ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜ ನಿಕರಿಗೆ
ತ�ೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗಿಇರುತ್ತೇನೆ.
ಆದರೆ, ಕಚ�ೇರಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುವುದಿಲ್ಲ ; ವಾಹನವನ್ನೂ
ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ಕಳೆದ
ಸ�ೋ�ಮವಾರದಿಂದ ಅವರು ಕಚ�ೇರಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿಲ್ಲ,
ವಾಹನವನ್ನೂ ಬಳಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೂಡಾದಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರವಧಿ
ಮುಗಿದ್ದರೂ ಮದುವೆ, ಜಾತ್ರೆ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳ
ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ
ಅವಕಾಶ ಕ�ೊಡಿ ಎಂದು ಕ�ೇಳಿ ಮುಂದುವರೆದ
ಅನ�ೇಕ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ
ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.
ಇಂತಹದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಿಂದ ಪದತ್ಯಾಗ
ಮಾಡಿದ ಕೆ. ಎಂ. ಸುರ�ೇಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ
ಮುಖಂಡರು ಶ್ಲ್ಯಾಘನೀಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಕ�ೇವಲ 7 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 30 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಿರುವ
ಸುರ�ೇಶ್,
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರ�ೋ�ಪ ಕ�ೇಳಿ ಬರದಂತೆ ದೂಡಾ
ಕಚ�ೇರಿಯನ್ನು ಜನಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ
ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕ�ೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸವಣ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕನೆೆಂದು ಘ�ೋ�ಷಿಸಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೂಟಿಕ�ೋ�ರರ ಪಕ್ಷ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಟ ನಡೆಯದು
ಬಳ್ಳಾರಿ, ನ.20- ಅಹಿಂದ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು
ತಾವೊಬ್ಬರ�ೇ ಮುಂದೆ ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಬಸವರಾಜ
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ
ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನವಶಕ್ತಿ ಸಮಾವ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಟಕ, ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ,
ದ�್ರೋಹ, ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಟಗಳು ಇನ್ನು
ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ
ಸಮುದಾಯದ
ಶ್ರೀ
ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ
ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆ ಕಡೆ

ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಸುರ�ೇಶ್

ಮಾಡದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳ
ಯುವಕರ, ಬಡವರ ಶಾಪ ತಟ್ಟಿಯೇ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಎದ್ದಿರುವ ಸುನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಪಕ್ಷ ದೂಳೀಪಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನವಶಕ್ತಿ ಸಮಾವ�ೇಶ
ಮುಂಬರುವ
2023ರ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ
ತರಲು ಬರೆದ ಮುನ್ನುಡಿ ಎಂದೂ ಅವರು
ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 28 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ
6 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ
ಎಂದವರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಆರ್. ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಹರೀಶ್ ಪವಾರ್,
ವಿ. ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಟಿ.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್,
ಮಹ�ೇಶ್ (ಮಾಯ), ಜಬೀವುಲ್ಲಾ,
ಜಯರಾಜ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಆವರಗೆರೆ,
ರಘು, ರಹಮಾನ್, ಸಂತ�ೋ�ಷ್
ಪ�ೈಲ್ವಾನ್, ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು, ಗಿಚ್ಚಿ
ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚಂದ್ರಪ್ರಭು,
ಮಡ�ೇನೂರು ಮನು, ಮಿಂಚು,
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅನ�ೇಕರಿದ್ದರು.
ಜಿ. ಮಂಜಾನಾಯ್ಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ನಳಿನಾ
ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಸಿ.ಪಿ.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದ�ೇ ವ�ೇಳೆ ಪತ್ರಕರ್ತ
ಬಸವರಾಜ ದ�ೊಡ್ಮನಿ, ಸಮಾಜ
ಸ�ೇವಕರಾದ ಚ�ೇತನಾ ಶಿವಕುಮಾರ್
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಧಕರನ್ನು
ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಪರಿಸರ ವಿಕ�ೋ�ಪ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಎಂದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಭೂಪ�ೇಂದ್ರ
ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಬಡ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಶೀಲ ದ�ೇಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ
ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದವು. ಹ�ೊಸ ನಿಧಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದ�ೇಶಗಳು ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿದ್ದವು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಿಸರ
ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತಾದರೂ,
ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಆರಂಭ !

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮಂದವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು
ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದ�್ಯೋಗ ಕಡಿತವಾಗಬಹುದು ಎಂದವರು
ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.
ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ಹಣ
ಇಟ್ಟುಕ�ೊಂಡಿ ರಬ�ೇಕು ಎಂದೂ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿ
ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ 124
ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ
ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಮುಲು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ
ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಗವಾನ್ ಬಿರಸಾ
ಮುಂಡಾ ಅವರ ಜಯಂತಿಯ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ
ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯ ಎಂದರು.
ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾ
ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಜ�ೋ�ಡ�ೊ ಯಾತ್ರೆ ಹ�ೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ದ�ೇಶವನ್ನು ತ�ೋ�ಡ�ೋ�
ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಜ�ೋ�ಡ�ೋ� ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಟಕ
ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಅರುಣಾಚಲದಿಂದ
ಗುಜರಾತ್ವರೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಜ�ೋ�ಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಅನ�ೇಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದಲಿತರನ್ನು
ಮೇಲೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ
ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ. ತಳವಾರ ಮತ್ತು
ಪರಿವಾರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟಿಗೆ ಸ�ೇರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ಕಾಡುಕುರುಬ, ಬೆಟ್ಟಕುರುಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕ�ೇವಲ ಮಾತುಗಾರ ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಕ�ೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು
ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ನಾಯಕ ಎಂದರು.

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

ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್.ಎ./ಸಿಆರ್/20/2022
ದಿನಾಂಕ : 18.11.2022
ಅಪೀಲುದಾರರು : ಎ. ಸುರ�ೇಶ್ ಮತ್ತು ಇತರರು, ವಾಸ : ಕುಂದುವಾಡ ಗ್ರಾಮ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ವಿರುದ್ಧ

ಎದುರುದಾರರು : ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳವರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಇತರರು
4. ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಕ್ಕ ಕ�ೋ�ಂ ಈರಣ್ಣ 5. ಶ್ರೀ ಶ�ೇಖರ್ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 7. ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಸುಧಾ ಕ�ೋ�ಂ
ಶ್ರೀಪಾದರಾವ್ ಎಲ್ಲರ ವಾಸ: ಹ�ೊಸ ಕುಂದುವಾಡ ಗ್ರಾಮ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು & ಜಿಲ್ಲೆ.
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳವರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಆರ್.ಎ./ಸಿಆರ್/104/2022 ರಲ್ಲಿ
ದಿನಾಂಕ 25.04.2022 ರಂದು ಮಾಡಿರುವ ಆದ�ೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಪೀಲಿನ ಬಗ್.ಗೆ

ಪ್ರಕಟಣೆ

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳವರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು
ಆರ್.ಎ./ಸಿಆರ್/104/2022 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಆದ�ೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಅಪೀಲುದಾರರು ಮೇಲ್ಮನವಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಮೇಲ್ಕಂಡ 4, 5 & 7ನ�ೇ ಎದುರುದಾರರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿರುವ ನ�ೋ�ಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗದ�ೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣ 4, 5 & 7ನ�ೇ ಎದುರುದಾರರು/
ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದ�ೇನೆಂದರೆ,
ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನಾಂಕ 09.12.2022 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆ ದಿನ ತಾವುಗಳು ಖುದ್ದಾಗಿ
ಅಥವಾ ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಲೀ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಕರಾರು/ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಪೀಲನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ
ಮುದ್ದತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಾವ�ೇ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
(ಆರ್.ಟಿ. ವಿನಯಕುಮಾರ)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳವರ ಪರವಾಗಿ
ಅಪೀಲುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು
ದಾವಣಗೆರೆ
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ಕ�ೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಯುಕ್ತ
ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 20 - ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರ�ೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದ
ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತ
ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ (ಎಸ್.ಕೆ.ಎಂ.), ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 26ರಂದು ದ�ೇಶಾ
ದ್ಯಂತ ರಾಜ ಭವನಗಳ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ
ಹ�ೇಳಿದೆ. ಲ�ೋ�ಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಕಚ�ೇರಿಗಳ ಎದುರು
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು
ಎಸ್.ಕೆ.ಎಂ. ನಾಯಕ ದರ್ಶನ್ ಪಾಲ್ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಕೃಷಿ
ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರ�ೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಹಲವಾರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್.ಕೆ.ಎಂ. ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಂಜುಳಾ ಆಯ್ಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 20ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಶಾಲಾ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ
ಇಲಾಖೆ (ದಾವ ಣಗೆರೆ),
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಚ�ೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ
ವಲಯ, ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ
ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಪಠ್ಯ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಮಂಜುಳಾ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರದ ಜ�ೊತೆಗೆ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಗದು
ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷಾ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 20 – ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಬದಲು
ಪ್ರಾಂತೀಯ
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದರಿಂದ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಬದಲು,
ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ
ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು
ವ�ೈದ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶ ಸರ್ಕಾರ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು
ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ
ನೀಡಲು
ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್
ಷಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್.
ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಮೂರು ಹಿಂದಿ ಪಠ್ಯವನ್ನು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ�ೇ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶ ಪ್ರಾಂತೀಯ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ
ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಂಟು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ
ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಷೆ ಕುರಿತ
ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ಹ�ೊರ ಬಂದು, ತಮ್ಮ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತ�ೋ�ರಬಹುದು
ಎಂದು ಷಾ ಹ�ೇಳಿದ್ದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಮೆರವಣಿಗೆ

ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.
ಜೆ.ಎ. ಜಯಲಾಲ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಷಾ
ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಅವರ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ
ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕ�ೇವಲ ಪಠ್ಯ
ಪುಸ್ತಕ ಒಂದರಿಂದಲ�ೇ ನೀಡಲಾಗದು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ
ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು ಹಾಗೂ
ಲ�ೇಖನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬ�ೇಕಾ
ಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ
 ಲ್ಲೇ
ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನೀವು
ಸ್ಥಳೀಯ
ಸಮುದಾಯ
ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು
ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ
ಸಮುದಾಯದ ಜ�ೊತೆ ಎಂದೂ ಸಂಪರ್ಕ
ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಯಾವುದ�ೇ
ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದು. ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಮೂಲ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬ�ೇಕಾದರೆ ಇದರಿಂದ
ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ಎಂದವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ ನಂತರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಹಿಂದಿ ಪಠ್ಯ ಜಾರಿಗೆ

ತರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ನೀಡಲು ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿ
ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಉನ್ನತ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಕೆ. ಪೊನ್ಮುಡಿ ಕಳೆದ ವಾರ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು.
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾಂತೀಯ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ನೀಡುವ
ಬದಲು,
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ
ಹರಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಐ.ಎಂ.ಎ. - ಕಿರಿಯ
ವ�ೈದ್ಯ ಸಮೂಹದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರಣ್
ಜುನ�ೇಜ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರದ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ
ಮಾಡುವುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು
ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಂಡು ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಬ�ೇರೆ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಅವರಿಗೆ
ತ�ೊಡಕಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂದು
ಜುನ�ೇಜ
ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮೀಣ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುಧಾರಣೆ
ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಆಗ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ

ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು ಸಿದ್ಧ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.20 - ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯಾ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪಾರ್ವತಿ-ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 23ರ
ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ
ಸಿದ್ಧ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹನಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು
ಬರುವುದು, ಕಣ್ಣುರಿ, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಕಣ್ಣಿನ
ಪೊರೆ ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರು, ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ,
ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ತೊಂದರೆ ಇರುವವರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.
ವಿವರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ.ಮೋಕ್ಷಾನಂದ (94482-55 544),
ಬಿ.ಎಸ್. ವೀರೇಶ್ (88676-91155), ಕೆ.ಎಂ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ (9449388354), ಆರ್.ಕೆ.ಎಂ. ಕಂಬಾಳ�ೇಶ್ (94484-42 713), ಎನ್.ಎಂ.
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (98868-74078) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಬಿ.ಆರ್. ತಂಬಾಕದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.20- ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಗ�ೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ
ಕನಕದಾಸರ 535ನ�ೇ ಜಯಂತ�್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಭಾನುವಾರ
ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹ�ೊರಬೀರಪ್ಪನ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ
ಆರಂಭವಾದ ಕನಕದಾಸರ ಪುತ್ಥಳಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ
ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ
ನಂದಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಂಜನ�ೇಯ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ
ಮುಕ್ತಾಯಗ�ೊಂಡಿತು.
ಭಟ್ಕಳದ ಚಾಂಡಿಮೇಳ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯ
ನಾಸಿಕ್ ಡ�ೋ�ಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರಗು ತರುವುದರ
ಜ�ೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಚಾಂಡಿಮೇಳದ
ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ರಾಮಪ್ಪ, ಮಾಜಿ
ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವಾಡಿ
ವೀರ�ೇಶ್, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಂ.ನಾಗ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ,

ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಹಾಲ�ೇಶಪ್ಪ, ಬಿ.ಎಂ.ವಾಗೀಶ್ ಸ್ವಾಮಿ,
ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್, ಸಮಾಜ
ಸ�ೇವಕ ನಂದಿಗಾವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಟ�ೇಲ್, ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಐರಣಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಪೂಜಾರ್ ಬಸಪ್ಪ,
ಪೂಜಾರ್ ರ�ೇವಣಪ್ಪ, ಪೂಜಾರ್ ನಾಗಪ್ಪ, ಗಂಗ�ೇನಳ್ಯಪ್ಪ,
ಪಿ.ಬಿ.ಜಯಪ್ಪ, ಕೆ.ಪಿ.ಗಂಗಾಧರ್, ಬಿ.ಸುರ�ೇಶ್,
ಬಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಷಾ ಅಬ್ರಾರ್,
ನಯಾಜ್, ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಪಿ.ಆರ್.ರಾಜು,
ಎ.ಕೆ.ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶ್, ಭ�ೋ�ವಿಕುಮಾರ್, ಓ.ಜಿ.ಕುಮಾರ್,
ಸುಬ್ಬಿ ರಾಜಣ್ಣ, ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಹೆಚ್.
ಶಿವಶಂಕರ್, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ವ�ೈ.ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್,
ವರ್ತಕ
ಕ�ೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ
ಉಜ್ಜೇಶ್, ಜಿ.ಸುನೀಲ್, ಜಿಗಳಿ ಹನುಮಗೌಡ,
ಕುಂಬಳೂರು ವಾಸು, ತಳಸದ ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಇನ್ನೂ ಅನ�ೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಜಾಥಾ

ಹಾವ�ೇರಿ, ನ.20- ಹಿರ�ೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಿ.ಆರ್. ತಂಬಾಕದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಲಾ,
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿ.ಎ. 6 ನ�ೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ

ಫಲಿತಾಂಶ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್-2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎ. 6 ನ�ೇ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗ ೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತ 144 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ
132 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಶ�ೇ.
91.66ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಶ�ೇ. 87.71 ಅಂಕ
ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಥಮ, ಸಂಗೀತಾ ಸವಣೂರ ಶ�ೇ. 86.53
ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ, ರಂಜಿತಾ ಕಿಟ್ಟದ ಶ�ೇ. 85.21
ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ 65
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, 52 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ
ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಎಸ್.ಬಿ.ತಿಪ್ಪಣ್ಣನವರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎಸ್.
ಪಾಟೀಲ್, ಕಾಲ�ೇಜ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಎಂ.ವಿ.ಹ�ೊಂಬರಡಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ
ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ಚನ್ನಗೌಡ್ರ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಯವ�ೈಶ್ಯ ಆಹಾರ ವಾಹಿನಿ
ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
ಹರಿಹರ, ನ. 20 - ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ
ವತಿಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಿಸಿ - ದ�ೇಶ ಉಳಿಸಿ ಜ�ೈ ಭೀಮ್
ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ
ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಥಾ ಸಂಚರಿಸಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ
ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸ�ೈಟ್/ಮನೆ/ಜಮೀನು
ಖರೀದಿಗೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ
ಕಿರಣ್ ಬೂಸ್ನೂರ್

97315-63509

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದಿನ�ೇಶ
ಗೌತಮ, ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ. ವಾಸು, ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹೆಚ್. ಮಲ್ಲೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

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

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

AVAID MASQUITOES

Masquito Net for doors and windows
Aluminium sliding windows

SRI GOWRI ENTERPRISES

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

Ph.:72049 94628

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

ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸಂಚರಿಸಿತು.
ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ
ನಾಮದ�ೇವ ಸಿಂಪಿ ಸಮಾಜ ದ�ೈವ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಎಂ.ಎಸ್. ವಿಠ್ಠಲ್, ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ
ಜಾನದ�ೇವ ಬ�ೊಂಗಾಳೆ, ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪರಶುರಾಮ, ಕೆ.ಜಿ.
ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಮನ�ೋ�ಹರ, ಕಿರಣಕುಮಾರ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ರಾಮಗ�ೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು `ಚಂದ್ರಹಾಸ' ನಾಟಕ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಗ�ೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸಂಚಾರ-2022
ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಎರಡನ�ೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಕ್ಕೆ `ಚಂದ್ರಹಾಸ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗ�ೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ
ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಶು ವ�ೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಸತೀಶ್, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಮೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

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

40x60 West ಇಂಡ�ೋ�ರ್ಸ್ಟೇಡಿಯಂ
ಹತ್ತಿರ, 30x40 North ಅಥಣಿ
ಕಾಲ�ೇಜ್ಹತ್ತಿರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್,
30x50 East, ಬನಶಂಕರಿ ಲ�ೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ

ಐನಳ್ಳಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್

ಕೆಲಸಗಾರರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಕೂಡಲ�ೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಪ�ೇಪರ್ಪ್ಲೇಟ್
ಮಷಿನ್ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ಆಪರ�ೇಟರ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

97398 65711

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.20- ನಾಮದ�ೇವ ಸಿಂಪಿ
ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ 97ನ�ೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ
ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದಿಂಡಿ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ
ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಬ�ೈಕ್ ರಾಲಿಯನ್ನು
ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ದ�ೊಡ್ಡಪ�ೇಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರಾಲಿಯು

ನಾಮದ�ೇವ ಸಿಂಪಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬ�ೈಕ್ ರಾಲಿ

94480 28103

KARNATAKA
CET-2023

70221 51662

ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ
ಮಾತನಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಕೆರೆಗೆ ಹ�ೇರ್ ಡ್ರಸಸ್ನ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ಳಿ ಮಾಂಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲ�ೇವಾರಿ
ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಭೆ ಕರೆದು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬ�ೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೆರೆ ನೀರು
ಮಲಿನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ.ಪಂ
ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಲ�ೋ�ಕ್ಯಾನಾಯ್ಕ
ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಾಗೃತರಾಗಿ
ಸಹಕರಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಲುಕ್ಮಾನ್
ಖಾನ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಓಬಳ�ೇಶ್, ರಮೇಶ್,
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಖಿಫಾಯತ್ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ಜಗಳೂರು

99166 12110

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

GURUDATT ACADEMY

ಜಗಳೂರು, ನ.20- `ಇ' ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಸದ್ಭಳಕೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂದು ಪ.ಪಂ
ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಓಬಳ�ೇಶ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಪಟ್ಟಣ
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ `ಇ' ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ
ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನು   ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ
ಮಾಡಿ ದುರಸ್ತಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಗದೆ ಇರುವ ಟಿವಿ, ಎಲ್ಇಡಿ
ಬಲ್ಬ್, ರೆಫ್ರಿಜಿರ�ೇಟರ್, ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದರೆ ಪರಿಸರ
ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ
ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಪಾಯ ತಂದ�ೊಡ್ಡುತ್ತವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ `ಇ' ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ

ಕಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು

97421 44715

Rangamahal, AVK College Road, Davangere.

ಕಿರಣ್ ಬೂಸ್ನೂರ್

ಬಾಡಿಗೆಗೆ

ಮಸಾಲೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ (ಸಾಂಬಾರ
ಪದಾರ್ಥಗಳ) ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಅನುಭವವಿರುವ ಕೆಲಸಗಾರರು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ�ೈದ್ಯರು ರ�ೋ�ಗಿಗಳ
ಜ�ೊತೆ
ಸಂಹವನ
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದ�ೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಂತೀಯ
ಭಾಷೆಯಿಂದ
ಈ
ಸಮಸ್ಯೆ
ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ
ಎಂದವರು
ಹ�ೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ
ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಲು ಬಯಸದ�ೇ
ಇರುವವರು
ಹಾಗೂ
ತಾವಿರುವ
ಪ್ರದ�ೇಶದಿಂದ
ಹ�ೊರ
ಹ�ೋ�ಗಲು
ಇಷ್ಟಪಡದ�ೇ ಇರುವವರು ಪ್ರಾಂತೀಯ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಶಿಕ್ಷಣ
ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

`ಇ' ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕ�ೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

97315-63409

94482 32901, 94492 66296

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

ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಬ�ೇಕಿದೆ

2020 ನಂತರದ ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್
ಓನರ್ ಇರುವ ಮಾರುತಿ 800/
ALTO/k10/ vxi ಬ�ೇಕಿದೆ

ತ�ೊಡಕಾಗದು ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಯ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ�ೊರತೆಗಳ�ೇ ಇವೆ ಎನ್ನಲಾಗದು
ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಎಐಐಎಂಎಸ್ ನಿವಾಸಿ
ವ�ೈದ್ಯರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಸ್ವಂತ್ ಜಂಗ್ರ
ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬ�ೇಕು. ದಿನ
ಕಳೆದಂತೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ
 ಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ
ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವ�ೈದ್ಯರು - ರ�ೋ�ಗಿಗಳ
ಸಂವಹನಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಂಗ್ರ
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರ�ೋ�ಗಿಗಳ ಜ�ೊತೆ ಸಂವಹನ ಬಹಳ

ಸ್ವಾಮಿ ಏಜೆಂಟ್ವಿದ್ಯಾನಗರ

ಏಜೆಂಟ್ರು ಸಹ ಹ�ೇಳಬಹುದು

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

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.20- ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಯವ�ೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ನಿಗಮದಿಂದ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯಾದ ಆರ್ಯವ�ೈಶ್ಯ ಆಹಾರ ವಾಹಿನಿ
ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಮೂಲಕ kacdc.karnataka.gov.in
ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ಕ�ೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಗಮದ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08192230934 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು kacdc.
karnataka.gov.in ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಯವ�ೈಶ್ಯ
ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಆಧುನಿಕ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವ�ೈದ್ಯ
ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ�ೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಭ್ಯಾಸ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಂತೀಯ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ ಪಡೆದರೆ, ಹ�ೊರಗಡೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರೆಸಲು
ಇಲ್ಲವ�ೇ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.
- ಡಾ. ಜೆ.ಎ.ಜಯಲಾಲ್ , ಭಾರತೀಯ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರ�ೇಟರ್
ರಾತ್ರಿ ವ�ೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋ. : 08192-254736

ನುರಿತ ಡಿಟಿಪಿ
ಆಪರ�ೇಟರ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮೊ. 89703 96509

98458 63708
86603 26067

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದೂರು ಮತ್ತು
ಸವಳಂಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ
ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ 1,500 Loads
ಅಷ್ಟು ಗ್ರಾವೆಲ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.

94484 96653

ಎರಡು ಪ�ೇಪರ್ಪ್ಲೇಟ್ಮಷಿನ್
ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಡಬ್ಬಲ್ಡ�ೈ ಹ�ೈಡ್ರಾಲಿಕ್
ಮಷಿನ್ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡ�ೈ ಮಷಿನ್
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ನವೀನ್ಎಸ್.ಎಸ್.

ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

2 BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ

ಹ�ೋ�ಮ್ನರ್ಸಿಂಗ್ಸರ್ವೀಸ್

ಅಧಿಕೃತ

ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

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

ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು, ಫೀಲ್ಡ್ವರ್ಕ್ಗೆ
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು
(ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ -SSLC ಇಂದ ಡಿಗ್ರಿ)
ಆಯಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು
ಪಾರ್ಟ್ಟ�ೈಂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

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

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

ಫೋ. : 98446 67785

ಚೀಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ

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

ಸ್ಕಂದ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ಸ್- (ರಿ)

88614 38237, 79753 24833

99648 58493, 63626 24711

63635 85792

78997 75159

ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

SHOP FOR RENT

BASIC,
TALLY +
GST ಕಲಿಯಿರಿ

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

91487 33213

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

63605 67975

Church Road
P.J. Extension, Davangere.

Area 900 sqft

Ph. : 96635 63911

Fees : 2000/ - Only

97426 10385, 89714 78270

ರಾಜು ಪ್ರಿಂಟರ್

ಮೊ : 99640 28818
20x30 ಅಳತೆಯ ಮನೆ,
ಭಗತ್ಸಿಂಗ್ನಗರ,
8ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ

74118 01590, 88674 46730
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 : 92422 45311

EC / ಇಸಿ,
E-swathu
& Khatha
Change
Call :

96118 66449

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

ನೀರಿನ ಲೀಕ�ೇಜ್
(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.
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ಜಯದ�ೇವ ಮುರುಘರಾಜ�ೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ

ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ, ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 20- ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದಿ
ಕವಿ ಪಂಪ ರನ್ನರಾದಿಯಾಗಿ ಗಿರಡ್ಡಿ ಗ�ೋ�ವಿಂದ
ರಾಜು, ದ�ೇವನೂರು ಮಹಾದ�ೇವರವರೆಗೆ 75
ಕವಿ, ಲ�ೇಖಕರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ�ೊಳಗ�ೊಂಡ
ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿ ದ�ೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ
ಮೊದಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ತ�ೇರು ಎಳೆಯುವುದರ
ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ
ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಜಯವಿಭವ
ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರುಘ�ೇಂದ್ರ ಚಿಗಟ�ೇರಿ
ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಜಯದ�ೇವ ಮುರುಘ
ರಾಜ�ೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ
ಶಾಂತಯ್ಯ ಪರಡಿಮಠ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಸ�ೇರಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 75 ಕವಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರ
ರಚಿಸಿ ಕನ್ನಡ ತ�ೇರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು

ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರುಘ�ೇಂದ್ರ ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಶ್ಲ್ಯಾಘಿ
ಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ
ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನ�ೋ�ಹರ್ ಎಸ್.
ಚಿಗಟ�ೇರಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಶಾ ಸ�ೋ�ಮಶ�ೇಖರ್
ಮತ್ತು ಸುಮಂಗಳಮ್ಮ ಚಿಗಟ�ೇರಿ, ಅಕ್ಕಮಹಾದ�ೇವಿ
ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ�್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ
ಸುರ�ೇಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಜಯದ�ೇವ
ಮುರುಘರಾಜ�ೇಂದ್ರ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ
ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್, ಗುರುಬಸಮ್ಮ ವಿ. ಚಿಗಟ�ೇರಿ
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ�್ಯೋಪಾ
ಧ್ಯಾಯ ಹೆಚ್. ನಿಂಗಪ್ಪ, ಗುರುಬಸಮ್ಮ
ವಿ.ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ
ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಂ.ಎಸ್. ವೀರಮ್ಮ ಹಾಗೂ
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್. ವಾಗ್ದೇವಿ, ಎಮ್.
ಟಿ. ಮಳಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು - ನಾಳೆ ಕುರಿ-ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬ�ೇತಿ

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು
ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬ�ೇತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವರಕ್ಕೆ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ತರಬ�ೇತಿ
ಕ�ೇಂದ್ರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಕಚ�ೇರಿ (ದೂರವಾಣಿ 08192-233787)ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ.20- ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ನ
ಚಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ
ತೃಪ್ತಿ ಕಾಣದಂತಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಈಗಿನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ
ಗೌರವಯುತ
ಬದಲಾವಣೆ
ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮತ್ತು ತರಬ�ೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪ
ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಸ್. ಗೀತಾ
ಬ�ೇಸರಿಸಿದರು.
ನಗರದ ವನಿತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ
ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ
ನಿನ್ನೆ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯ
ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು
ಹಣಕಾಸಿನ ತ�ೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಇಂದು ಹಣಕಾಸು ಎಲ್ಲ
ಇದ್ದರೂ ಪೋಷಕರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಬೆರಳಂಚಿನಲ್ಲಿ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ
ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂತ�ೋ�ಷ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಆಸಕ್ತಿ
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳು ವಂತಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ,
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಸ�ೋ�ಲು ಕಾಣುವಂ
ತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು
ತರಬ�ೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ
ಎಸ್. ಗೀತಾ

ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನ�ೋ�ಭಾವದ ಸಂಪ್ರದಾ
ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು, ಪಾಲಿಸದ�ೇ ಧಿಕ್ಕರಿ
ಸಿರುವುದ�ೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮಂತೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟ
ಅನುಭವಿಸಬಾರದೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರ.ೆ
ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರಮದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿ
ಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಲಭ
ವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮನ�ೋ�ಭಾವನೆ
ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ
ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೊಡ್ಡದಾದ ಬ�ೇಡಿಕೆಗಳ
ಬಯಸುತ್ತಾರ.ೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷ
ಕರು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ
ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡು
ವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ,
ತೃಪ್ಯ
ತಿ

ಮನ�ೋ�ಭಾವವನ್ನು
ಕಲಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ನಾಗಮ್ಮ ಕ�ೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರು
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ವ�ೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ
ನ�ೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶ�ೇ.
50ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಬ�ೇಕೆಂದು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನ�ೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ
ಕಲ್ಪಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟ
ಮಾತೆಯಾಗಿದ್ದಾರ.ೆ
ಇದರಿಂದ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಾವಿರಾರು
ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವರ ಹೆಸರು
ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವ.ೆ ಅವರು
ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ವನಿತಾ
ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ
ತ�ೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ
ದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕಪ
್ತ ಡಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಸ�ೇವಾ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.

ಸ್ನೇಹ ರೂಪ ಪೂಜಾರ್ ಅವರಿಗೆ
ಹಾಗೂ ವರ್ಷದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿ ತರಳುಬಾಳು
ಜಗದ್ಗುರು ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ
ಎಂ. ಲಲಿತಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ
ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಶು
ಕಲ್ಯಾಣ
ಮಂಡಳಿಯ
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.
ನಾಗಮ್ಮ ಕ�ೇಶವಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ,
ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಾಲಯದಲ್ಲಿ 25
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಊಟ
ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ
ಊಟದ ಜ�ೊತೆಗೆ ಹಾಲು ನೀಡಿದರೆ
ಉತ್ತಮ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದ.ೆ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಲೀಟರ್
ಹಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನ.ೆ ಅದರಂತೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು
ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ

ನೀಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
ಆಗುತ್ತದ.ೆ ಹೀಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ
ನಾವೆಲರ್ಲ ೂ ಕ�ೈಜ�ೋ�ಡಿಸಿದರೆ ಶಿಶು
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಯ
ಧಿ ಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಜಿಲ್ಲಾ
ಶಿಶುಕಲ್ಯಾಣ
ಮಂಡಳಿಯ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿತಾ ಇಂದೂಧರ್
ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.
ವರ್ಷದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಕು. ಎಂ.
ಲಲಿತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಖಜಾಂಜಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಆರ್.
ವಾಗ್ದೇವಿ ಇದ್ದರು. ಪ್ರೇಮಾಲಯದ
ಮಕ್ಕಳು ಸಮೂಹ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ
ರಂಜಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣ
ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಷಾ
ರಂಗನಾಥ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಭಾ
ರವೀಂದ್ರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸುನೀತಾ
ವೀರ ನಾರಾಯಣ್ ವಂದಿಸಿದರು.

ಡಾ.ಬಿ.ಎಂ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸಮಾಧಿ ತೆರವು
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಬಿ.ಟಿ.ಜಾಹ್ನವಿ ಅಸಮಾಧಾನ

ಶ್ರೇಯಾ ಎಸ್.ಆರ್.

ಸಹನಾ ಜೆ.ಪಿ.

ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ ಕಾಲ�ೇಜಿಗೆ
ಶ�ೇ. 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ನ�ೇಹಾ ಚೌದ್ರಿ

ಸ್ನೇಹ ಕೆ. ಎಂ.

ರಮ್ಯ ಜಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.20- 2021-22ನ�ೇ ಸಾಲಿನ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್/ಅಕ�್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾವಣಗೆರೆ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಿ.ಕಾಂ., ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಸಿ.ಎ.,
ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 6ನ�ೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ
 ಲ್ಲಿ

ಕಾವ್ಯ ಎ.ಪಿ.

ತ�ೇಜಸ್ವಿನಿ ಬಿ.

ನಗರದ ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ. ಕಾಲ�ೇಜು ಶ�ೇ. 100 ರಷ್ಟು
ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು
ವಿನಾಯಕ ಎಜುಕ�ೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮ್ಯಾನ�ೇಜಿಂಗ್
ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಥಣಿ ವೀರಣ್ಣ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಎ.

ಗಂಗಾ ದ�ೇವರಮನಿ

ಫಾತೀಮಾ ಬಾನು

ಮುರುಗ�ೇಶ್, ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಸಿ.
ಉಮಾಪತಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರು,
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಕೆ. ಷಣ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಬ�ೋ�ಧಕ,
ಬ�ೋ�ಧಕ�ೇತರ ವರ್ಗದವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಠ್ಠಲ ರುಖುಮಾಯಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.20 - ನಾಮದ�ೇವ ಸಿಂಪಿ
ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ

ವಿಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ 97ನ�ೇ ದಿಂಡಿ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ
ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ವಿಠ್ಠಲ
ರುಖುಮಾಯಿ
ಉತ್ಸವ
ಮೂರ್ತಿಯ

ಮೆರವಣಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವ�ೇರಿತು.
ದ�ೊಡ್ಡಪ�ೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ
ನಾಮದ�ೇವ

ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ
ಪ್ರಾರಂಭಗ�ೊಂಡ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತ ಮಯೂರ
ರಥದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ

ರುಖುಮಾಯಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಭವ್ಯ
ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಚೌಕಿಪ�ೇಟೆ, ಅಂಬರ್ಕರ್

ಅಂಗಡಿ ತಿರುವಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ
ಚಾಮರಾಜಪ�ೇಟೆ ವೃತ್ತ, ಕ�ೋ�ದಂಡ ರಾಮ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನ, ಮಂಡಿಪ�ೇಟೆ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತ್ತ,

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು
ಒಡೆಯುವ ಕ್ವಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಸಮ್ಮೇಳನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.20- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ
ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಒಡೆಯುವ ಕ್ವಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ 3ನ�ೇ
ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 21 ಹಾಗೂ 22 ರಂದು
ತಾಜ್ ಪ್ಯಾಲ�ೇಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು
ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಉಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಒಡೆಯುವ
ಕ್ವಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್
ಕುನ್ನೆಸಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಎಐಟಿಯುಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಎ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್, ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರುಗಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್
ಗೌಡ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಿರೀಶ್ ತುಮಕೂರು

ಇತರರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದ�ೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಅಕ್ತರ್
ರಜ್ಹಾ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ತಂಜ�ೇಂ ಅಹಲ�ೇ ಸುನತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನ್
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ರಾಜಾಸಾಬ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದು,
ಮುರುಗನೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
22ರ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಎರಡನ�ೇ ದಿನದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಐಟಿಯುಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಎ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಕುನ್ನೆಸಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್,
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಡಿ.ಶೆಟ್ಟರ್, ಷಣ್ಮುಗಂ, ತಿಪ್ಪೇಶ್, ಸಿದ್ದೇಶ್
ಹಾಲೀಕಲ್ಲು, ಸುರ�ೇಶ್, ಚಂದ್ರು ದೀಡೂರು, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ
ಆವರಗೆರೆ, ಸುರ�ೇಶ್ ಯರಗುಂಟೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.20- ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು
ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ. ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ
ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 21ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಜಯದ�ೇವ
ವೃತ್ತದಿಂದ ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಮುಂಭಾಗ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರೂ ಆದ
ಸಿಪಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆವರಗೆರೆ ಚಂದ್ರು, ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮೆಡಿಕಲ್
ಕಾಲ�ೇಜನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ,
ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಡಾ.ಎ.ಬಿ.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ
ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲ�ೇಜು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿ, ಆದರೆ ಖಾಸಗಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ
ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಭೀಮಾ ವಾದದ ಕಂದಗಲ್
ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾನ್ ಸಾಬ್, ಆದಿಲ್ ಖಾನ್, ಮಧು
ತ�ೊಗಲ�ೇರಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಭಾರತಿ, ಜಮೀನಾ ಖಾನಂ, ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಮಲ್ಲೇಶ್,
ಸರ�ೋ�ಜ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ವಸಂತ
ಟಾಕೀಸ್, ಬಸವ�ೇಶ್ವರ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ, ಸ್ವಾಗ�ೇರ
ಪ�ೇಟೆ, ಐಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ
ಸಾಗಿ ಹ�ೊಂಡದ ವೃತ್ತದ ಮುಖ�ೇನ ಸಾಗಿ
ಪ್ರಾರಂಭಗ�ೊಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತು.
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 81 ಮಹಿಳೆಯರು
ಪೂರ್ಣಕುಂಭದ�ೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು
ನಾಮದ ತಿಲಕವಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಕ�ೇಸರಿ ಪ�ೇಟ
ಧರಿಸಿ ಭಜನೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ
ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಮದ�ೇವ ಸಿಂಪಿ
ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್. ವಿಠಲ್,
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ�ೇವ ಬ�ೊಂಗಾಳೆ,
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಆನಂದ್, ಪರಶುರಾಮ್,
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನ�ೋ�ಹರ್ ವಿ.
ಬ�ೊಂಗಾಳೆ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಠಲ್ ಕೆ.
ರಾಕುಂಡೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ
ಗಳು, ಬಾಂಧವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಬಿಐಇಟಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ

ಬಾಪೂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 1ನ�ೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 30ರವರೆಗೆ
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವ
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ
ಕಿರ�್ಲೋಸ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್
ಮ್ಯಾನ�ೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಬಿಪ್ಲಾಬಕುಮಾರ್
ಬಿಸ್ವಾಲ್, ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಬಿ.
ಅರವಿಂದ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ�ೇಜಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.
ವ�ೈ. ವೃಷಭ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು ಎಂದು ಶಿಬಿರದ
ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ,ನ.20- ಮಾಜಿ
ಶಾಸಕರೂ, ಹಿರಿಯ ವ�ೈದ್ಯರೂ
ಆಗಿದ್ದ ಡಾ.ಬಿ.ಎಂ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ
ಅವರ ಸಮಾಧಿ ನೆಲಸಮಗ�ೊಂಡಿದ್ದು,
ಇದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯೂ
ಆಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀಮತಿ
ಬಿ.ಟಿ. ಜಾಹ್ನವಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಡಾ.
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ,
ಸಹ�ೋ�ದರರಾದ ಬಿ.ಟಿ. ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಟಿ.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರುಗಳ ಸಮಾಧಿಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪ�ೈಕಿ
ಡಾ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು
ಧ್ವಂಸಗ�ೊಳಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾಹ್ನವಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜಮೀನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು,
ಸಮಾಧಿ ಧ್ವಂಸಗ�ೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ತಿಳಿದ�ೊಡನೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ನ�ೋ�ಡಿದಾಗ ತಂದೆಯವರ
ಸಮಾಧಿ ನೆಲಸಮಗ�ೊಂಡಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಮೂರು
ಸಮಾಧಿ ಗಳನ್ನೂ ಧ್ವಂಸಗ�ೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಜೆಿಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಧ್ವಂಸಗ�ೊಳಿಸಿರುವ ಕಾರಣ
ಕ�ೇಳಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಐದಾರು ಜನರು, ಇದು ನಮಗೆ
ಸ�ೇರಿದ್ದು, ಸಮಾಧಿ ಯಾರದೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಾಗ ತಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಈ
ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು,
ಕುಟುಂಬದ ವರ�ೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವು ದಾಗಿ ಜಾಹ್ನವಿ `ಜನತಾವಾಣಿ'ಗೆ
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜಾಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ನಂತರ ಸಹ�ೋ�ದರ
ಬಿ.ಟಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ
ದಾಖಲಾತಿ ಸಹ ಇದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಯಾರ�ೋ� ತೆರವು
ಮಾಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಜಾಹ್ನವಿ
ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.20- ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ
ನವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 22ರಿಂದ
27ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ
ನಡೆದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ದಿನ�ೇಶ್ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಗಂಗಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್,
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಅಯೂಬ್ ಅವರುಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ
ಇಂದು ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜಕರಾದ
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ (ಜೆಪಿ), ಕಬಡ್ಡಿ ನಾಗರಾಜ್, ಸುರ�ೇಶ್
ನಾಯ್ಕ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ
ದಾವಣಗೆರೆ,ನ. 20- ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ
ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿರುವ ಬಿ.ಹೆಚ್.
ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಎಲ್.ಎಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ
ಪತ್ರಿಕ�ೋ�ದ್ಯಮಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಹಲಗ�ೇರಿ
ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿ.ಎಂ.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಮಾಜಿ
ಸಚಿವ ಶಾಮನೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಭ�ೇಟಿ
ಮಾಡಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ�್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಪ ನಾಯಕರ ಭ�ೇಟಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 20 - ಮಹಾನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವವರ�ೇ
ಹುಷಾರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ
ಕಣ್ಗಾವಲು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 254 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಲಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ
ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಪ�ೈಕಿ ಎರಡು ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್
ಕಂಟ�್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಲಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ
ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು
ಸೆಂಟರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಪಾಲಿಕೆ, ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಫ�ೈರ್
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಬ�ೇರೆ ಬ�ೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಕುರಿತ ಮಾನಿಟರಿ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ
ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ
ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಲಿದೆ.
ಆಟ�ೋ�ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೂ
ಹ�ೊರ ಹ�ೋ�ಗುವ ವಾಹನಗಳ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸೆರೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್
ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹ�ೋ�ದರೂ ಗ�ೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಯಾವುದ�ೇ
ವಾಹನಗಳು ನಗರದ�ೊಳಗೆ ಬಂದರೂ, ಹ�ೊರಗಡೆ
ಹ�ೋ�ದರೂ ಗ�ೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ
ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗ�ೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ
ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಪತ್ತೆ
ಹಚ್ಚಬಹುದು. ವ�ೇಗವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು

ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಆರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ�ೈಕ್ 40 ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್, ಕಾರು
60 ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ ವ�ೇಗ ಇರಬ�ೇಕು. ಹೆಚ್ಚಾದರೆ
ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆ 23 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಬ�ೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿನ
ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದಂಡ

ಬೀಳುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಇನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್
ಕಂಟ�್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿರ�ೋ�ಧ
ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಗಡಿಗುಡಾಳ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸದಸ್ಯ ಎ.
ನಾಗರಾಜ್ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಈ ವ�ೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಡಿಗುಡಾಳ್
ಮಂಜುನಾಥ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ
ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ, ವ�ೇಗವಾಗಿ ವಾಹನ ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ
ದಂಡ ಬೀಳುವುದು ಖಚಿತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಾನೂನು
ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು.
ವಾಹನಗಳ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ
ಕಣ್ಗಾವಲು ಜ�ೊತೆಗೆ ದಂಡವೂ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಹನ
ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ
ಸಹಕರಿಸ�ೋ�ಣ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮಾಹಿತಿ, ಸಂವಹನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ
ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನ�ೇಜರ್ ಮಮತಾ ಹಾಗೂ
ಮ್ಯಾನ�ೇಜರ್ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
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ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾರ್ತಿಕ

ನ.26ಕ್ಕೆ ಇಸ�್ರೋ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 20 – ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಭಾರತೀಯ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ�್ರೋದಿಂದ ಪಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ.-ಸಿ54/ಇಒಎಸ್06 ಉಡಾವಣೆ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓಷಿಯಾನ�ೋ�ಸ್ಯಾಟ್ - 3
ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
11.56ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ವ್ಯತ್ಯಯ

ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ
ಬ್ಲಾಕ್ ಭೂಮಿಕ ನಗರ ಜೆ.ಎನ್. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲ�ೇಜ್ ಮತ್ತು
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ

ವಿಶ್ವ ಮಧ್ವ ಮಹಾಪರಿಷತ್ (ದಾವಣಗೆರೆ) ವತಿಯಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ
ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 25 ರವರೆಗೆ ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ
ಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಭಾಗವತ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ 4 ನ�ೇ ಮಾಲಿಕೆ, ಅಧ್ಯಾಯ
32 ರಿಂದ 42 ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ
ಹಯಗ್ರೀವ ಇವರು ಪ್ರವಚನ ನಡೆಸಿಕ�ೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 20- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್ (ದಾವಣಗೆರೆ)
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀ ಚೌಡ�ೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ
ದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪವರ್
ಲಿಪ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಕಿಚಿಡಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ
ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್-2022
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಬೀರ�ೇಶ್ವರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್
ಎ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್- 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾ ಟಕ2022 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿ, 74 ಕೆ.ಜಿ. ಒಳಗಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು
255 ಕೆ.ಜಿ. ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ-2023
ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 4 ರಿಂದ 7 ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪವರ್
ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಾವಳಿ ಬಳಗ ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು
ಪಟ್ಟಣದ
ಹ�ೊರ
ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ
ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಮ್ಮ ಸಮೇತ ಇರುವ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.
ಭಕ್ತರು ಎಣ್ಣೆದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ನಂದೀಶ್ವರ
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ,
ಬಿ. ನಾಗ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಬಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಬಿ. ಉಮಾಶಂಕರ್,
ಬಿ. ನಾಗ�ೇಶ್ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನ�ೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂಗಾರದ
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು

ಮಾರಾಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು
Sales Executives

ತಕ್ಷಣ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

'ಸಹಕಾರ ರತ್ನ'

ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಗಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕ�ೊಡುಗೆ,
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ,
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, 2014-18 ರ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ
ಸಾಧನೆಯ ಸಾಧಕ ಗಂಗಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ,
ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು ಕರಾವಳಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ,
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ,
ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೂ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ನಂ.1 ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತಾಂತ್ರಿಕ
ಜ�್ಯೋತಿಷ್ಯರು

ಪಂಡಿತ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ಮೊ: 9743554464
ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆರಾಧಕರು,

ಇವರು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹಣಕಾಸು, ಮದುವೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ವಿಶ�ೇಷ ಪರಿಹಾರ, ಸಂತಾನ, ಪ್ರೇಮ
ವಿಚಾರ, ಸತಿ-ಪತಿ ಕಲಹ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ, ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು
ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗಲು, ಅತ್ತೆ, ಸ�ೊಸೆ, ನಾದಿನಿ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಶತ್ರು ಕಾಟ, ಗಂಡ
ಹೆಂಡತಿಯ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಸಾಲದ ಬಾಧೆ, ಗಂಡನ ಪರಸ್ತ್ರೀ
ಸಹವಾಸ ಬಿಡಿಸಲು, ಮನಶಾಂತಿಯ ಕ�ೊರತೆ, ಇನ್ನಿತರೆ ಕಠಿಣ ಗುಪ್ತ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕ�ೇರಳ ಹಾಗೂ ಅಥರ್ವಣ ವ�ೇದದ ಪೂಜಾ ಪದ್ದತಿಯಿಂದ
ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್.
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯಬ�ೇಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದ�ೇ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ
ದ�ೈವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಬರುವ ಮುನ್ನ, ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ.

ಡಾ|| ಮನ�ೋ�ಜ್ಶರ್ಮ ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ
ವಾಸಿ

ಡಾ|| ಮನ�ೋ�ಜ್
ಶರ್ಮ

ಇವರು ದಿನಾಂಕ 17.11.2022ರ
ಗುರುವಾರ ಬೆಳನ ಜಾವ 4ಕ್ಕೆ
ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು
ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 56 ವರ್ಷ
ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿ, ಸ�ೊಸೆ, ಹಾಗೂ
ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ದಿನಾಂಕ 17.11.2022ರ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ಶಾಮನೂರು
ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ :

ಕರಾವಳಿ ಬಳಗ ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು

ಜಯರಾಮಶೆಟ್ಟಿ

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ
ಜ�್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ

ವಿಳಾಸ : ಪೂಜಾ ಹೆಲ್ತ್ಕ�ೇರ್ಎದುರು, ಪಿ.ಜೆ ಬಡಾವಣೆ, 3ನ�ೇ ಮೇನ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ
ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

davanagerejobs@gmail.com

ದಾವಣಗೆರೆ,ನ.20- ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನದ
ಬಳಿಯ, ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ 3ನ�ೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 11ನ�ೇ
ತಿರುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ತುಳಜಾಭವಾನಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ನಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 22ರ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ
ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ
ಕುಂದಾಪೂರ

93803 50327

ತುಳಜಾಭವಾನಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ

ವಿಶ್ವನಾಥ ಹ�ೊಳೆಬಾಗಿಲ

ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಬಾಬಣ್ಣ ಕಾವಡೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜಯರಾಮ ದ�ೇವಾಡಿಗ ಕ�ೇಶವ ಕುಂದಾಪುರ

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡಾ|| ಆರ್.ಸಿ. ಶರ್ಮ
ಡಾ|| ಸುಭಾಶ್ಶರ್ಮ
ಕುಟುಂಬವರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕ�ೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ, 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣರೂ, ಅವಿಭಜಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಹಾಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕ�ೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ
2ನ�ೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣರೂ ಆದ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಎಸ್. ವ�ೇಣುಗ�ೋ�ಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ
ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ

'ಸಹಕಾರ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಶುಭ ಕ�ೋ�ರುವವರು :
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶ�ೇಖರಪ್ಪ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ. ಜೆ.ಆರ್. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ
ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಮುರುಗ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ
ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎನ್. ಸ್ವಾಮಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ
ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಹೆಚ್. ವಕೀಲರು
ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶಪ್ಪ ಬಣಕಾರ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ
ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಹಾಲ�ೇಶಪ್ಪ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ತಾವರಾನಾಯ್ಕ್

ಮುಖ್ಯ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ರ�ೇಖಾ ಎಂ.ಎಸ್.
ನಬಾರ್ಡ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಜಿ. ಜೀವನ್ಪ್ರಕಾಶ್
ಸರ್ಕಾರದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಮತ್ತು
ಬ್ಯಾಂಕಿನ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ವರ್ಗದವರು

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ, ದಾವಣಗೆರೆ.
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