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ಜ.1ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ

ಸ�್ಫೋಟ: ಶಾರೀಕ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಸ�್ಫೋಟಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಪತ್ತೆ

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏಕರೂಪದ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ: ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

ಮಂಗಳೂರು, ನ. 21 – ಮಂಗಳೂರು ಆಟ�ೋ� ಸ�್ಫೋಟ
ಪ್ರಕರಣದ ಆರ�ೋ�ಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾರೀಕ್ನ ಮೈಸೂರು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ�್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು
ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರೀಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆ
ಯೊಂದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಂದು ಎ.ಡಿ.ಜಿ.
ಪಿ. (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಅಲ�ೋ�ಕ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹ�ೊರಗೂ ಶಾರೀಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಿದ್ದನ�ೇ
ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ
ಅಬ್ದುಲ್ ಮತೀನ್ ತಾಹಾ ಎಂಬಾತ ಶಾರೀಕ್ಗೆ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.
ಈತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘ�ೋ�ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ನ�ೊಂದಿಗೆ ಶಾರೀಕ್
ಎಂದು ಅಲ�ೋ�ಕ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಶಾರೀಕ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕರ್ ಬಾಂಬ್ನ�ೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ಆಟ�ೋ�ದಲ್ಲಿ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ�್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ಗಾಯಗ�ೊಂಡಿರುವ ಆತನನ್ನು ನಗರದ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತನೀಗ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆರ�ೋ�ಪಿ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 21- ಹ�ೊಸ ವರ್ಷ ಜನವರಿ
ಒಂದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ
ಕಡ್ಡಾಯಗ�ೊಳಿಸಿ
ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವ ವಿ.ಸುನಿಲ್
ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುವ
ಚಳಿಗಾಲದ
ಅಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ
ನಡೆಸಿ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಸೂದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಉದ�್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ,
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು
ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ
ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ

ಹಾವ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿಯ ರಥ ಹ�ೊರಡಲಿದ್ದು,
ಇದ�ೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿಯ ರಥ
ಹ�ೊರಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾವ�ೇರಿಯನ್ನು
ತಲುಪಲಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹ�ೊಸ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ
ಯಾದರೆ, ಇಂತಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ
ಉದ�್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಬ�ೇಕು. ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆ
ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡದಿದ್ದರ,ೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಡಿತಗ�ೊಳಿಸ
ಲಾಗುವುದು. ಸವಲತ್ತು ಪಡೆದು ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸ

ದಿದ್ದರ,ೆ ದಂಡ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಜ�ೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ
ಅನುಭವಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಕ�ೇವಲ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ
ಅಲ್ಲದ,ೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿಯ

ಏಕರೂಪದ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ
ಆದ�ೇಶ ಹ�ೊರಡಿಸಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ
ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ
ದುರ್ಗಾದ�ೇವಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವು
ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಏಕರೂಪದ
ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು
ಸರ್ಕಾರವ�ೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು
ಸಚಿವರು ಇದ�ೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ರಚಿಸಲಾದ ಡಿ.ಮಹ�ೇಂದ್ರ
ನ�ೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯು ನಾಡಗೀತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಕಲ ವ�ೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
ಕಲಾವಿದ ಸ�ೋ�ಮಶ�ೇಖರ್ ಅವರ ಮೂಲಕ
ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿಯ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
ಶಿಫಾರಸ್ಸು (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಒಗ್ಗೂಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮುರುಗನೀ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ್
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.21- ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರ�ೋ�ಧಿ ನೀತಿ
ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರ, ಶ�ೋ�ಷಿತರ ಪರ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ
ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಮಾಡುವ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು
ಒಡೆಯುವ ಕ್ವಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರುಗನೀ
ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ್ ಗೌಡೆ ಹ�ೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಬೂದಾಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಜ್

ಪ್ಯಾಲ�ೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ
ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಒಡೆಯುವ ಕ್ವಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ
ಸಂಘದ
(ಎಐಟಿಯುಸಿ)
ವತಿಯಿಂದ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಮೂರನ�ೇ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಇದ�ೇ ತಿಂಗಳು 26 ಮತ್ತು 26 ರಂದು
ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ
ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಒಡೆಯುವ ಕ್ವಾರಿ
ಕಾರ್ಮಿಕರ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸಮ್ಮೇಳನದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಮೋದಿ
ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹ�ೊಡೆದ�ೋ�ಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿಗೆ
ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು
ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರ�ೋ�ಧಿ ನೀತಿ
ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು
ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಾ
ಕಾರ್ಮಿಕ
ಶಕ್ತಿಗಳು
ಒಗ್ಗೂಡಬ�ೇಕಾದ
ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ�ೇ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಸುಮಾರು 18 ರಿಂದ 19 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ
ಅಗತ್ಯ (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಎಂಟನ�ೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಹರಿಹರ, ನ. 21- ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದ
ಬೃಹತ್ ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 23ರ
ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆಯುವ ಬಿಜೆಪಿ ಜನ
ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾ
ವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂ
ದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದ�ೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ದೃಷ್ಟಿ
ಯಿಂದ ಈಗಾಗಲ�ೇ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಅದರನ್ವಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ
ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಂಧಿ
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ
ಅದ್ಧೂರಿ
ಸಮಾರಂಭವನ್ನು
ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ನಳಿನಕುಮಾರ್
ಕಟೀಲ್,
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

2 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು
ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ತೀರ್ಮಾನ
ಬೆಂಗಳೂರು,ನ.21 - ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹ�ೊರೆ
ಯಾಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ರ�ೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗ
ದಂತೆ ಸೂತ್ರ ರೂಪಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಕೆಎಂಎಫ್ಗೆ
ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗಾರರ�ೊಂದಿಗೆ
(3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ, ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನೊಳಗ�ೊಂಡ ತಂಡ ಆಗಮನ

ಬಸವರಾಜ್ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು
ಸಂಸದರು, ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ

ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನೊಳಗ�ೊಂಡ ತಂಡವು
ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ.
ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ರಿವಿವ್ಯೂಗೆ ಹ�ೊಸ ನಿಯಮ
ನವದೆಹಲಿ, ನ. 21 – ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಮಾರಾಟ
ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಉತ್ಪಾದನಾ
ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಗೆ (ರಿವಿವ್ಯೂ) ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರ ಹ�ೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಅದರ ಅನ್ವಯ, ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಮಾರಾಟ ತಾಣ
ಗಳು ಹಣ ನೀಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬ�ೇಕಿದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ನ�ೇಮಕ
ಗ�ೊಂಡ ಯಾರೂ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ವ್ಯಾಪಕ
ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆಯ
ನಂತರ
ಬಿ.ಐ.ಎಸ್. ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹ�ೊಸ ನಿಯಮಗಳು ನವೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ
ಬರಲಿವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ.
ಆದರೆ, ನಕಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದರೆ
ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಆನ್ಲ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಳಿಸುವ ಅಭಿ
ಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

|| ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಚೆಂಗಮ್ಮದ�ೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಶಿವಾಜಿರಾವ್ರವರು
ಲಿಂಗ�ೈಕ್ಯ : 22.11.2020

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾದವು...
ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ,
ನೀವು ತ�ೋ�ರಿದ ಅದಮ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ,
ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ರೀತಿಯೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ...
ಇಂತಿ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ :

ಮೃತರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿರಾವ್
ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು,
ಅಳಿಯಂದಿರು, ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರು, ಸಿರಿಗೆರೆ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತು
ಜರ�ೇಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ಲಿಂ|| ಶ್ರೀ ಮುದ್ದಳ್ಳಿ ಉಮೇಶ್ಚಂದ್ರಬಾಬು ಬಿ.ವಿ.

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಾದವು.
ನಿಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದ ಸನ್ಮಾರ್ಗವೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ,
ನೀವು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವೆವು. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಧರ್ಮಪತ್ನಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಯು. ಶಕುಂತಲಾ
ಮಕ್ಕಳಾದ : ಶ್ರೀ ಬಿ.ಯು. ಅನೂಪ್, ಶ್ರೀ ಬಿ.ಯು. ಸ್ವರೂಪ್
ಸೊಸೆಯಂದಿರಾದ : ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಎ. ರಮ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಶ್ವೇತ
ಪ್ರೀತಿಯ ವೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ ಸಿರಿ, ರೋಹನ್, ಕರಣ್, ಅದ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ಮುದ್ದಳ್ಳಿ ಟ್ರೇಡರ್�, ಮುದ್ದಳ್ಳಿ ಗಂಗಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಬಿನ್ನಿ ಕಂಪನಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮುದ್ದಳ್ಳಿ ಉಮೇಶ್ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್
ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ. ಲಿಂಕ್ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

h ವಿನಯ್ ರ�ೈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್
h ವಿನಯ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್
h ಗಣ�ೇಶ್ ಆಗ�್ರೋ ಫರ್ಟಿಲ�ೈಜರ್ಸ್
h ವಿನಯ್ ಬಾರ್ & ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್

ಆಕಾಶ್ ರ�ೈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್
Ph. : 81509 99960

h ಜರ�ೇಕಟ್ಟೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಕಂಪನಿ
h ಆಧ್ಯಾ ಗ್ರೀನ್ರೆಸಾರ್ಟ್
h ಗರುಡ ಮಹಲ್, ಲ�ೋ�ಕಿಕೆರೆ ರ�ೋ�ಡ್
h ಆಕಾಶ್ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೆಟ್ಸ್(ಕಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್)
h ಆಕಾಶ್ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ಟೇಷನ್(ಜರ�ೇಕಟ್ಟೆ)

ಜರೆಕಟ್ಟೆ ಸುರ�ೇಶ್
Ph. : 9844079535
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ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ
ಚನ್ನಗಿರಿ, ನ.21- ಆಂಗ್ಲ
ಭಾಷಾ ವ್ಯಾಮೋಹವು ಕನ್ನಡದ
ಮೂಲ ಬ�ೇರುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿ
ಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ,
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರಕ
ವಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು ಕನ್ನಡದ
ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿ ನೆಲ, ಜಲ,
ಭಾಷೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪಣ
ತ�ೊಡಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್.ಜಿ.
ಮಧುಕುಮಾರ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿರಡ�ೋ�ಣಿ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜನಜಾಗೃತಿ ವ�ೇದಿಕೆ
ಸಂಘದವರು ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ
ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಗತವ�ೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ
ಮರಳಿ ತರುವ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ
ಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಓದು, ಕನ್ನಡ
ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಪೂರಕ
ವಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲ
ಯದ ಸಹಸ್ಪಂದನ, ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮರೆತ ರಾಜ

ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ. ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಮಧುಕುಮಾರ್ ಕಳವಳ
ಕಾರಣ, ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ
ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಯ ಆತಂಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ
ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಲದ ಭಾಷೆಯ ಆತಂಕ ಮತ್ತು
ಅದರ ತಲ್ಲಣಗಳು ನಮ್ಮ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಆತಂಕಗ
ಳಾಗಬ�ೇಕು. ಜ�ೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೃದಯದ
ಭಾಷೆಯಾಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು
ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಡಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಬಿ.ಜಯಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ
ಕ�ೇವಲ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕು
ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಾವು ಬದುಕಾಗಿ
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ

ರೂಪಿಸಿ ಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು
ಎಂದರು.
ಉಪನ್ಯಾಸಕ
ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ,
ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ
ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಕನ್ನಡ
ಸುಂದರ ಭಾಷೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ
ನಮ್ಮ ಬದುಕು. ಭಾಷೆ ಮತ್ತು
ನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೀಮಂ
ತಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದರು.
ಹಿರಿಯ ರಂಗಕಲಾವಿದ ಎಸ್.ಎನ್.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿರಡ�ೋ�ಣಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಿ.ಆರ್.ಜ�್ಯೋತಿ, ಮಾಯಕ�ೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ
ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜಿ.ಸಚಿನ್,
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಮುಖಂಡ ಅಮಿತ್,
ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ, ಶ�ೇಖರಪ್ಪಗೌಡ,
ಕಾಂತರಾಜ್, ಗೀತಾ, ಗ�ೋ�ಪಾಲರಾವ್,
ನೀಲಮ್ಮ, ರ�ೇಖಾ, ಸುಮ, ಕಮಲಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ,
ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನರಸಮ್ಮ, ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು
ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಜಿ.ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶ್, ಜನಜಾಗೃತಿ
ವ�ೇದಿಕೆ ಕೆ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಸದಾಶಿವಪ್ಪ,
ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ದರ್ಶನ್, ಗಣ�ೇಶ್
ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ : ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ದಂಡ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 21 – ಏಕಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷ�ೇಧ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ
21,200 ರೂ.ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕೆ. ಸಂತ�ೋ�ಷ್, ಪಾಲಿಕೆ
ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರ ಜಗದೀಶ್, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಧುಶ್ರೀ
ಅವರ ತಂಡ ನಗರದ ಮಂಡಿಪ�ೇಟೆ, ಚಾಮರಾಜಪ�ೇಟೆ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.
ಪ�ೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, 30 ಕೆ.ಜಿ.ಯಷ್ಟು ನಿಷ�ೇಧಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.

ಹ�ೊಸ ನಾಯಕತ್ವದತ್ತ ವರಿಷ್ಠರ ಚಿತ್ತ ?
ಅಚ್ಚರಿಯ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುವ ಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ
ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 21 - ಮುಂಬರುವ
ವಿಧಾನಸಭೆ
ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು
ಹಾಲಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ
ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಎದುರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು
ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠರು ಹ�ೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ,
ಅಪಸ್ವರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಆಲ�ೋ�ಚನೆ
ಮಾಡಲಾಗುವುದ�ೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ
ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.
ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಹ�ೊಸ
ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತೆರಳುವುದು
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹ�ೊಸದ�ೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ
ಚುನಾವಣಾ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠರು
ಬದಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದ�ೇ ಸೂತ್ರದ ಅನ್ವಯ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ,
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ
ನಾಯಕರನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಣೆ
ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ
ಮಾತುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ�ೇಳಿ
ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ
ಅಪಸ್ವರಗಳು ಕ�ೇಳಿಬಂದು, ಮತದಾರರಲ್ಲಿ
ಗ�ೊಂದಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೂ
ಅವರನ್ನು ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿ ಮೂಲೆಗುಂಪು
ಮಾಡದ�ೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹ�ೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು

ಪಕ್ಷ ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮಣೆ
ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ
ಬರಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯ
ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಿಮಗ�ೊಳ್ಳುವ
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕ�ೈ ಹಾಕುವ
ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರ ಪ�ೈಕಿ
ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೀರಿದವರು, ಜನಪ್ರಿಯತೆ
ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡವರು, ಪಕ್ಷದ ವ�ೈಚಾರಿಕತೆಯ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ�ೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ
ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವುದು ಸುಲಭದ ಹಾದಿಯಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ
157 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದಲ್ಲಾ, ಒಂದು
ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ
ನೀಡಿ ಗೆಲ್ಲುವವರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ
ಗೆಲ್ಲುವ, ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ನೆರವು
ನೀಡಿದರೆ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸ�ೇರುವವರು ಯಾರು
ಎಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ
ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸ�ೋ�ಲುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡರೆ
ಅಂತವರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸಲು
ವರಿಷ್ಠರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
2024 ರ ಲ�ೋ�ಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಮರಳಿ ಗೆಲ್ಲಬ�ೇಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ
ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು
ಯಾವ
ಕಾರಣಕ್ಕೂ

ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿ
ವರಿಷ್ಠರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸತ್
ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದು
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ
ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಕೂಡದು ಎಂಬ
ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು
ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಈ ಸಾಧನೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಏನು
ಮಾಡಬ�ೇಕು? ಎಂಬ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲ�ೇ
ಬಿಜೆಪಿ
ಹ�ೈಕಮಾಂಡ್
ಸರ್ವೇಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಬಲದ
ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದರೆ ಸಂಸತ್
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು
ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು
ಹ�ೈಕಮಾಂಡ್ ಉದ್ದೇಶ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನ
ಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿ
ಸಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ
ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರಲು ಹ�ೈಕಮಾಂಡ್ ಬಯಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಾರ್
ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ
ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಿರುವ ದೆಹಲಿ
ವರಿಷ್ಠರು, ಹ�ೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣೆ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ�ೇಡ ಜಂಗಮ
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ನ.21- ಸಹಕಾರ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರ ಣಗ�ೊಳಿಸಿ ಅವುಗಳ
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು
ಕ�ೇಂದ್ರ ದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಹ�ೊಸ
ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ
ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ
ಸಂಯುಕ್ತ ನಿಯಮಿತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.
ನಂಜನಗೌಡ್ರು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ರ�ೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಹಾ
ಮಂಡಳ, ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾ
ಮಂಡಳ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಯೂನಿಯನ್ ಹ�ೊಸಪ�ೇಟೆ,
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕ�ೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಹ�ೊಸಪ�ೇಟೆ, ರಾಯಚೂರು (ಬಳ್ಳಾರಿ),
ಕ�ೊಪ್ಪಳ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಬಳ್ಳಾರಿ,
ಇಪ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕ್ರಿಭ�್ಕೋ (ಬಳ್ಳಾರಿ),
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ
ಸಂಘಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 69ನ�ೇ ಅಖಿಲ
ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
118 ವರ್ಷಗಳ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ
ಹ�ೊಂದಿರುವ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ 8.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದು,
ಸುಮಾರು 30 ಕ�ೋ�ಟಿ ಸದಸ್ಯರ�ೊಂದಿಗೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಸಹಕಾರ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ
ಸಂಯುಕ್ತ ನಿಯಮಿತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ನಂಜನಗೌಡ್ರು
ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಜನ
ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಜನ
ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿವೆ ಎಂದರು.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯ
ಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುವಕರು
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರ ಸಾಮೂಹಿಕ
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ
ಸಹಕಾರ
ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗ�ೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಅಶ�ೋ�ಕ್
ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.

ಕುರುಬರಿಗೆ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು
ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.21- ಅಖಂಡ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರುಬರಿಗೆ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ
ನೀಡಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ
ಗುರುಪೀಠದ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾನಂದ ಪುರಿ
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಬಸವರಾಜ
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಭ�ೇಟಿ
ಮಾಡಿ, ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಧರಣಿ : ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್
ನಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ
ಕುರುಬರಿಗೆ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ
ನೀಡಲು ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು
ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಕಾಗಿನೆಲೆ ಶ್ರೀಗಳ
ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಸಾಂಕ�ೇತಿಕ
ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ
ಸಚಿವರಾದ ಗ�ೋ�ವಿಂದ ಕಾರಜ�ೋ�ಳ ಮತ್ತು
ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ,
ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಲ�ೋ�ಕಿಕೆರೆ ಕೆ.ಓ ಶಿವಮೂರ್ತಿ (KOS) ನಿಧನ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ
ಸಹಾಯಕ
ಲೆಕ್ಕ
ಪರಿಶ�ೋ�ಧನಾ ನಿರ್ವಾಹಕ ಲ�ೋ�ಹಿತ್ ಗೌಡ
ಜಿ.ಎಂ. ವಿಶ�ೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸಪ�ೇಟೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ
ಸಹಕಾರಿ
ಯೂನಿಯನ್
ನಿರ್ದೇಶಕ
ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ ಗ�ೋ�ಸಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ
ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎಂ.
ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ
ಯೂನಿಯನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಕೆರೆಗ�ೋ�ಡಪ್ಪ,
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿಡ್ಡಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ
ಯೂನಿಯನ್
ನಿರ್ದೇಶಕ
ಅಳವಂಡಿ
ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಿಳಾ
ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ.ಪುಷ್ಪಾ

ದಿವಾಕರ್, ವೀರಶ�ೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ
ಸೌಹಾರ್ದ
ಪತ್ತಿನ
ಸಹಕಾರಿ
ನಿಯಮಿತದ
ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್
ಪೂಜಾರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಹಾರ್ದ
ವಿವಿಧ�ೋ�ದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಬೆಟ್ಟನಗೌಡ, ಜ�್ಯೋತಿ
ಮಹಿಳಾ ವಿವಿದ�ೋ�ದ್ದೇಶ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ
ಮಂಜುಳಾ ಮೂರ್ತಿ, ಚಂದ್ರಾಂಬಿಕ
ಎಸ್ಸಿ - ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿಧ�ೋ�ದ್ದೇಶ
ಸಂಘದ ಅಂಬುಜಮ್ಮ, ಅಟಲ್
ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಜೆ.ಓಂಕಾರಗೌಡ, ಸುವರ್ಣ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ.
ಬಸವರಾಜಯ್ಯ, ಮೀನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ತಿಮ್ಮಣ್ಣ,
ನವಜ�್ಯೋತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ವಪ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಅರಸಿಕ�ೇರಿ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ರಾಮಪ್ಪ, ಪವಾಡಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಅರಸಿಕ�ೇರಿಯ ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ.
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್.ಅಂಜಿನಪ್ಪ,
ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂಎಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಹೆಚ್.
ತಿಮ್ಮಾನಾಯ್ಕ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಚ್.
ತಿರುಪತಿ,
ನಿಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ
ಎಸ್.ಎನ್.
ಮಂಜುನಾಥ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಟಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ,
ನೀಲಗುಂದ ಬಿ.ಶರಣಪ್ಪ, ತ�ೊಗರಿಕಟ್ಟಿಯ ಡಿ.
ನ�ೇಮನಾಯ್ಕ್, ವ�ೈ.ಗ�ೋ�ಣಿಬಸಪ್ಪ, ಬಿ.ವೆಂಕಪ್ಪ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ,
ನ.21ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ
ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಮ್ಮನ್ನಾಳುವ
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ
ಎಂದು ಎಐಟಿಯುಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಎ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಅಕ್ತರ್ ರಜ್ಹಾ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ ಹಾಗೂ
ಕಲ್ಲು ಒಡೆಯುವ ಕ್ವಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ
ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಮೂರನ�ೇ ರಾಜ್ಯ
ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ
ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ
ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 8 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ
ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು
ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಡೆದಾಳುವ
ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು
ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ
ಎಂದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್
ಜಿಲ್ಲಾ
ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆ. ಅಮಾನುಲ್ಲಾಖಾನ್
ಮಾತನಾಡಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿ
ಕರ, ದುಡಿಯುವವರ, ಶ�ೋ�ಷಿತರ
ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ
ಬಹುತ�ೇಕ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಮಿಕರೂ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅನ�ೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ

ಜೆ.ನಾಗ�ೇಶಪ್ಪ ಜ�ೋ�ಗಳ್ಳೇರ್ನಿಧನ

ಮಂಗಳೂರು ಸ�್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ : ಇಬ್ಬರು ವಶಕ್ಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 21 – ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಸ�್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ
ಓರ್ವ
ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು
ಪೊಲೀಸರು
ವಶಕ್ಕೆ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ
ನೀಲಗಿರಿಯಲ್ಲೂ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಎಐಟಿಯುಸಿ ರಾಜ್ಯ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಡಿ.ಎ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಆರ�ೋ�ಪ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ
ಇಎಸ್ಐ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗದ�ೇ
ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರ ಪರ
ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಸೌಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕ�ೊಡಿ
ಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮುಂದಾಗ
ಬ�ೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ
ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ

ಇಂದು ಸ್ನೇಹಕೂಟ

ಕರುಣಾ ಜೀವ ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ನಗರಾದ್ಯಂತ
2000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರುವ ಸಂಭ್ರ
ಮದ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿ
ಕೆ.ಎನ್. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಧನ

ಕೆ.ಓ ಶಿವಮೂರ್ತಿ

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ

ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬ�ೇರ�ೊಬ್ಬರಿಗೆ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಭೂಮಿ
ಖರೀದಿಸಿ ದಲಿತರನ್ನು ಪುನಃ ಭೂರಹಿತರನ್ನಾಗಿಸಿ
ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲ�ೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲೇಶ್
ಪೂಜಾರ್, ಗೌರಿಪುರ ಕುಬ�ೇರಪ್ಪ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ,
ಉಮೇಶ್, ವೆಂಕಟ�ೇಶ್, ಪೂಜಾರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ,
ಕುಬ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ರಂಗಪ್ಪ, ಗ�ೋ�ವಿಂದರಾಜ್,
ಚಿಕ್ಕಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.

ಮಂಗಳೂರು ಸ�್ಫೋಟದ ಆರ�ೋ�ಪಿ ಶಾರೀಕ್
ಜ�ೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ
ಕೆ.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ
ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದವನು
ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ

ದಾವಣಗೆರೆ ಲ�ೋ�ಕಿಕೆರೆ
ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ
ಕೆ. ಓಬಳಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ

(KOS) ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಇವರು, ದಿನಾಂಕ
21.11.2022ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ
ರಾತ್ರಿ 10.57 ಕ್ಕೆ
ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು
ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೆವೆ.
ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 62 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ, ಓರ್ವ ಪುತ್ರ,
ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿ, ಅಳಿಯ, ಸ�ೊಸೆ, ಮೊಮ್ಮಗ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧುಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ
22.11.2022ರ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಕ್ಕೆ ಮೃತರ ಸ್ವಗ್ರಾಮ
ಲ�ೋ�ಕಿಕೆರೆಯ ಮೃತರ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಜಗಳೂರು, ನ.21ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಬ�ೇಡ ಜಂಗಮ
ಪ್ರಮಾಣ
ಪತ್ರ
ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ
ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ
(ಪ್ರೊ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ) ಬಣದಿಂದ
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಸಂಘಟನೆ
ಜಿಲ್ಲಾ
ಸಂಚಾಲಕ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ
ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ
ಅನುಷ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರಯ್ಯ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾ
ರ್ಥಿನಿಯ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿರುವ
ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ
ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬ�ೇಡ ಜಂಗಮರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಹಶೀ
ಲ್ದಾರ್ ಸೂಚಿಸಬ�ೇಕು. ಇದೀಗ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ
ಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಪಿಟಿಸಿಎಲ್
ಕಾಯ್ದೆ ಎಸ್.ಸಿ., ಎಸ್.ಟಿ.
ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ವಯ ದಲಿತರಿಗೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಪಿ.ಜೆ ಬಡಾವಣೆ ರ�ೈತರ ಬೀದಿ ಅರುಣಾ ಥಿಯೇಟರ್ಹಿಂಭಾಗದ ನಿವಾಸಿ
ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ

ಜೆ.ನಾಗ�ೇಶಪ್ಪ ಜ�ೋ�ಗಳ್ಳೇರ್

ಇವರು, ದಿನಾಂಕ 21.11.2022ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 10.15 ಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರೆಂದು
ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 86 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ, ಐವರು
ಪುತ್ರಿಯರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು
ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 22.11.2022ರ ಮಂಗಳವಾರ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು

ದಾವಣಗೆರೆ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ
ವಾಸಿ, ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ರೀ
ಕೆ.ಎನ್. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು
ದಿನಾಂಕ 21.11.2022ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.20ಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರು. ತಂದೆ,
ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಹ�ೋ�ದರರು
ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು
ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು
ದಿನಾಂಕ 21.11.2022ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ
ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ನೆರವ�ೇರಿತು.

ಬೀರಿದೆ. ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿ
ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೆವರಿನ ಹಣ
ವನ್ನು ಬ�ೇರೆ ಬ�ೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳ
ಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ
ಮತವನ್ನು ಮಾರಿಕ�ೊಳ್ಳದ�ೇ ಜನಪರ
ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆ
ಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕ�ೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ದಿಟ್ಟ
ಹಜ್ಜೆ ಇಡಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಮುರುಗನೀ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ್ ಗೌಡ,
ಗಿರೀಶ್ ತುಮಕೂರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್

ಹನೀಫ್ ರಾಜಾಸಾಬ್, ಅಲ್ಹಜ್
ಹಜರತ್ ಸ�ೈಯದ್ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅಹ್ಮದ್
ರಜ್ವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಹೆಚ್.ಜಿ. ಉಮೇಶ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಸುಧಾ ಇಟ್ಟಿಗುಡಿ
ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್
ಸಾಬ್, ಅನ್ವರ್ ಸಾಬ್, ಶ�ೇಖ್
ದಾದಾಪೀರ್ ಸಾಬ್ (ದಾದು ಶ�ೇಟ್),
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಡಿ. ಶೆಟ್ಟರ್, ಎಸ್.ಡಿ.
ಮಹಬೂಬ್
ಸಾಬ್,
ಸಿದ್ದೇಶ್
ಹಾಲ�ೇಕಲ್ಲು, ಐರಣಿ ಚಂದ್ರು, ಸುರ�ೇಶ್
ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಒಗ್ಗೂಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದ�ೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಐಟಿಯುಸಿ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಇರಬ�ೇಕು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು
ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರ�ೋ�ಧಿ ನೀತಿ
ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಎಐಟಿಯುಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಎ.
ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು
ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ
ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ಬೀದಿಗೆ
ತಳ್ಳುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾರಕವಾದ
ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ
ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ
ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ರದ್ದಾದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ
ಬೆವರಿನ ಹಣ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ
ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡಲಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಜೂಜು
ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೂಡಲಿದೆ. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳಿಗೆ
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಹುನ್ನಾರ
ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.

ಜಿ. ಉಮೇಶ್ ಆವರಗೆರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ�ೇವಲ
ಹ�ೋ�ರಾಟಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಕಾರ್ಮಿಕ
ನಾಯಕರನ್ನು
ಚುನಾವಣಾ
ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬ�ೇಕು.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವ�ೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಹಣ
ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರ
ನೀಡಬ�ೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಿರೀಶ್
ತುಮಕೂರು, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಭುದ�ೇವ
ಯಳಸಂಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ವ�ೈ.
ನವಲೂರು, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವೀರಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಲ�ೇಶ್, ಸುರ�ೇಶ್ ಬಾಬು, ಮಹಮ್ಮದ್
ಬಾಷಾ, ಡಿ. ಷಣ್ಮುಗಂ, ಯರಗುಂಟೆ ಸುರ�ೇಶ್, ಡಿ.
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ದಾದಾಪೀರ್, ಐರಣಿ ಚಂದ್ರು,
ಲ�ೋ�ಕಿಕೆರೆ ರುದ್ರೇಶ್, ನ�ೇತ್ರಾವತಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
ಇಪ್ಟಾ ಕಲಾವಿದ ಐರಣಿ ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು
ಸಂಗಡಿಗರು ಜಾಗೃತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
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ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗವಾಗಲಿ

ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸ�ೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಫುಲ ಅವಕಾಶ: ಡಾ. ಬಿಸ್ವಾಲ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.21- ಕ�ೇವಲ ಉದ�್ಯೋಗ, ಹಣ
ಗಳಿಕೆಯೊಂದ�ೇ ಜೀವನ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿರಬಾರದು.
ತಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗವಾಗು
ವಂತಿರಬ�ೇಕು
ಎಂದು
ಕಿರ�್ಲೋಸ್ಕರ್
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ�ೇಜ್ಮೆಂಟ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಬಿಪ್ಲಾಬ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ವಾಲ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹ�ೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲ�ೇಜು ವತಿಯಿಂದ
ಕಾಲ�ೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಜುನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ�ೋ�ಮ
ವಾರ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ
ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ವಿದ�ೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ಪದ್ಧತಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ವಿದ�ೇಶಿಯರ
ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದರೆ,
ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ�ೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಹಾಗೂ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ದ�ೊರೆಯಲಿವೆ
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ವಿದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ
ದಿನಾಂಕ ಕ�ೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು
ಮರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ
ಸ�ೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ
ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕ�ೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ವಿವರ
ವನ್ನೇ ಹ�ೇಳಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊಬ�ೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಕ�ೇಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ
ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಸ�ೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ
ಅಪರಾಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ
ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ರ�ೋ�ಬ�ೋ�ಟ್ಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಸರ್ಜರಿ
ಯಾದಿಯಾಗಿ ವ�ೈದ್ಯರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು
ರ�ೊಬ�ೋ�ಟ್ಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನ
ಗಳಲ್ಲಿ ವ�ೈದ್ಯರ ಬದಲು ರ�ೊಬ�ೋ�ಟ್ಗಳ ಕೆಲಸವ�ೇ
ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ರ�ೊಬ�ೋ�ಟ್ ತಯಾರಿಸುವವರೂ
ಸಹ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ�ೇ ಎಂದರು.
ಬಿಐಇಟಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಬಿ.

ಅರವಿಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಮೆಡ್-ಕೆ, ಸಿಇಟಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಂಬ ಭ�ೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರಬಾರದು.
ಕಾಲ�ೇಜು ಸ�ೇರಿದಾಕ್ಷಣ ತಾವೆಲ್ಲಾ ಬಿಐಇಟಿ ವಿದ್ಯಾ
ರ್ಥಿಗಳ�ೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದರು.
ಶ�ೇ.100ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದೂ, ಕೌಶಲ್ಯವಿರದ�ೇ
ಇದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಗಾಗಿಯೇ ಓದದೆ,
ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು
ಮೈಗೂಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ
ಎಂದು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕ ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್.
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ,
ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನ್ವಯ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾಲ�ೇಜು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ವ�ೈ. ವೃಷಭ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ. ಕೆ.ಸದಾಶಿವಪ್ಪ, ಡಾ.ಟಿ.
ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಹೆಚ್.ಆರ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗಣಿತ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.
ಎನ್.ಎಸ್.
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ
ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು
ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕು.ರಕ್ಷಾ ಕೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಎಂ.ಜಿ. ತ್ರಿವ�ೇಣಿ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮಂಗಳೂರು ಸ�್ಫೋಟ: ವಿಚಾರಣೆ ತೀವ್ರ
ತಮಿಳುನಾಡು, ಕ�ೇರಳಗಳಿಗೂ ಹರಡಿದ ವಿಚಾರಣೆ
ನವದೆಹಲಿ, ನ. 21 – ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಟ�ೋ�
ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ�್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಈಗ
ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕ�ೇರಳಗಳಿಗೂ ಹರಡಿದೆ. ಈ
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದಿ ಕೃತ್ಯದ ಸಂಚು ನಡೆಸಿರುವ
ಸಾಧ್ಯತಗೆ ಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರ.ೆ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಬ್ ಸ�್ಪೋಟ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ಶಾರಿಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಸಾಗಿಸಿದ್ದ. ಮೈಸೂರಿ
ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ. ನ.10ರಂದು
ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ
ಮರಳಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕದ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್
ಶಾರೀಕ್ ಆಟ�ೋ� ಸ�್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯ
ಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾನ.ೆ ಈತ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ�್ಫೋಟದ ಸಂಚು
ನಡೆ ಸಿದ್ದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಶಾರೀಕ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಹಚರರನ್ನು ಹ�ೊಂದಿ
ದ್ದನ�ೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿ
ಸಿದ್ದಾರ.ೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕ�ೊಯಂಬತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ
ಸ�್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಸ�್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಊಟಿಯ ಸುರ�ೇಂದ್ರನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ಯ
ತಿ ಆಧಾರ್
ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಶಾರೀಕ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದನ್ನು ಖರೀದಿ
ಸಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂ ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರೀಕ್ ಕ�ೊಯಂಬ
ತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿದ.್ದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ�್ಫೋಟಕ್ಕೂ ಶಾರೀಕ್ಗೂ
ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶಾರೀಕ್ ಜ�ೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಹ�ೊಂದಿದ್ದ ಸುರ�ೇಂದ್ರನ್

ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ�ೊಯಂಬತ್ತೂರಿನ ಕಾರ್
ಬಾಂಬ್ ಸ�್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಹತನಾಗಿದ್ದ ಜಮೇಶಾ ಮುಬೀನ್
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಜ�ೊತೆ
ನಂಟು ಹ�ೊಂದಿದ್ದ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ಶಂಕಿಸಿದೆ.
ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಮುಬೀನ್ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಕ�ೊಯಂಬತ್ತೂರು ದ�ೇವಾಲಯದ
ಎದುರು ಸ�್ಫೋಟಗ�ೊಂಡಿತ್ತು. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸ�್ಫೋಟಕಗಳು
ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿದ್ದವು. ಶಾರೀಕ್ ಹಾಗೂ
ಮುಬೀನ್ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂನ 22 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ಯ
ತಿ ಜ�ೊತೆ ಶಾರೀಕ್
ಮೊಬ�ೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ. ಆ ವ್ಯಕ್ಯ
ತಿ ನ್ನೂ
ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ನ
 ಲ್ಲಿ
ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ.
ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ
ವಹಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸ�ೇರುವ
ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ
ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಮಂಗಳೂರು ಸ�್ಫೋಟದ ತನಿಖೆ
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡವೊಂದು
ಕ�ೇರಳದ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ತಲುಪಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಅಳುವ ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಶಾರೀಕ್ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ
ಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ�ೇರಳದ ಪೊಲೀಸರೂ ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇಂಡ�ೋ�ನ�ೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ : 162 ಸಾವು

ಜಕಾರ್ತ, ನ. 21 – ಇಂಡ�ೋ�ನ�ೇಷಿಯಾದ ಜಾವಾ
ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 162 ಜನ
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸ�್ಫೋಟದಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ
ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.
ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 5.6ರಷ್ಟಿದ್ದ ಭೂಕಂಪ,
ಸಿಯಾಂಜುರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನೆಲದಿಂದ 10
ಕಿ.ಮೀ. ಕೆಳಗೆ ಭೂಕಂಪ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು.
ಸಿಯಾಂಜುರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 162 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ
ದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 700 ಜನ ಗಾಯಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ
ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಯಾಂಜುರ್ನ
ಹಲವೆಡೆ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ವಸತಿ
ಶಾಲೆಯೊಂದೂ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ
ಜಕಾರ್ತಾದಲ್ಲೂ ನೆಲ ನಡುಗಿದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.
ಇಂಡ�ೋ�ನ�ೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸುವುದು
ಅಪರೂಪವ�ೇನಲ್ಲ. ರಾಜಧಾನಿ ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ
ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದ�ೇ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ ನಂತರ
ತಾಯಿ ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚ�ೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಲವು ವಿಶ�ೇಷಗಳ ಚಿತ್ರ ಒಳಗ�ೊಂ
ಡಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರವ�ೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ
ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗಬ�ೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಹ�ೊಯ್ಸಳರು, ಕದಂಬರು, ಮೈಸೂರು ಅರಸರು
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ
ರಾಜಮನೆತನಗಳ ವ�ೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ತಾಯಿ ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿಯ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದ�ೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ
ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕನ್ನಡ ನಾಮಫಲಕಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು

ಶಾರೀಕ್ನ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಸ�್ಫೋಟಕ
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಪತ್ತೆ

ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ಇಂತಿಷ್ಟು
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಮಫಲಕಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ
ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ
ನೀಡಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಮತ್ತು ಈಗ
ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವಗ�ೊಳಿಸಲು
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರರಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಂಬಾಣಿ ನೃತ್ಯವೂ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಲೆಗಳು
ನಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವಗ�ೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ
ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲೆ, ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು
ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗ�ೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ
ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಬದುಕುಳಿಯಬ�ೇಕು
ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು
ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕುಮಾರ್
ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾರೀಕ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಪಡೆದಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್, ಪಾಸ್ಫರಸ್,
ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸರ್ಕೀಟ್ ಹಾಗೂ ನಟ್ ಮತ್ತು
ಬ�ೋ�ಲ್ಟುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಆತನ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮಂಗಳೂರು,

ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 21- ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ
ಸಿಗುವ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು
ಮಂಡಕ್ಕಿ
ಭಟ್ಟಿ
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ
ವಿತರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ
ಸಿಗಬ�ೇಕು. ಪಿಂಚಣಿ, ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಹೆರಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲ�ೇ
ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ
ನ�ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ

ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್ ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್
ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಚ�ೇರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲ�ೇ ವಿಲ�ೇವಾರಿ
ಮಾಡಬ�ೇಕು.
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು
ಅಥವಾ
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಸಹಾಯ ಧನ ಸ�ೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಘ�ೋ�ಷಿತ 19
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು ಕಟ್ಟಡ
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ವ�ೈದ್ಯ

ಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು. ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ
ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಬ�ೇಕು.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಗಳ
ವ�ೇತನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ 500 ರೂ. ಪಾವತಿ
ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಸುಮಾರು 24
ಬ�ೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡ�ೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಸ�ೈಯದ್ ಸ�ೈಫುಲ್ಲಾ, ಅಯೂಬ್ ಪ�ೈಲ್ವಾನ್,
ಸ�ೈಯದ್ ಖಾಲೀದ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರು
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ತೀರ್ಮಾನ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,
ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ,
ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿನ ದರ ಹಾಗೂ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ, ಕೆಎಂಎಫ್
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಗಲುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚ, ಹಾಲಿನ ದರ
ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ
ಸ�ೋ�ರಿಕೆಗಳು, ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಂಸ್ಥೆ
ಗಳು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ
ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕ ಹಾಗೂ ರ�ೈತನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾ

ಗುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ರೂಪಿಸಿಕ�ೊಂಡು, ಕೆಎಂಎಫ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ
ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 3 ರೂ. ದರ
ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದು ಬ�ೇಡ, ಆದರೆ ರ�ೈತರು
ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ
ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳ ಬ�ೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೆಎಂಎಫ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು
ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ರ�ೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ,

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಹಾಗೂ ರ�ೈತರ ಹಿತಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ
ಕರ್ತವ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಕೆಎಂಎಫ್ಗೆ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ
ದರು. ಹಾಲಿನ ದರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ
ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ
ವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು
ಕೆಎಂಎಫ್ಗೆ
ಸೂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಂಧಿ
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕುವು
ದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ ಜ�ೋ�ರಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು 9
ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು,
ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಲು
ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 12 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ
ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಣ್ಯರಿಗೆ
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಹನ
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ
ಸಲು ಆಕಾಂಕ್ಷಿತರಾದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.
ಹರೀಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವಾಡಿ

ವೀರ�ೇಶ್ ಜ�ೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರ
ಶ�ೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ
ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು

ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ
ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಡಿವ�ೈಎಸ್ಪಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಸಿಕ್ರಿವಾಲ್, ಸಿಪಿಐ ಸತೀಶ್
ಕುಮಾರ್, ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ
ಪಾಟೀಲ್, ಗುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ
ಅರವಿಂದ್, ಮಲ�ೇ ಬೆನ್ನೂರು ಠಾಣೆಯ
ಡಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ರವರ ತಂಡವು ಸಹ
ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ
ನಡೆಸಿ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯ ಅವಘಡ
ನಡೆಯದಂತೆ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ
ಕ್ರಮವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ.

ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ
ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್
ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ
ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಬಹಳ ರಭಸವಾಗಿ
ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ ನಗರ
ದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
ಬಹೃತ್ ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ
ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿ
ಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವ
ತಯಾರಿ ಬಹಳ ಜ�ೋ�ರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ರಿವಿವ್ಯೂಗೆ ಹ�ೊಸ ನಿಯಮ
(1ನ�ೇ
ಪುಟದಿಂದ)
ಭಾರತೀಯ
ಮಾನದಂಡಗಳ ದಳವು ಬಿ.ಐ.ಎಸ್. 19000
: 2022 ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರ
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರ�ೋ�ಹಿತ್
ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯ
ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ
ಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾನದಂಡ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು, ಮೂರನ�ೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರ
ಮೂರನ�ೇ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.
ಹ�ೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ
ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ಹದಿನ�ೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಬ�ೇಕಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ
ಮಾನದಂಡ ರೂಪಿಸಿದ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ
ದ�ೇಶ ಭಾರತ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಧಮನಕಾರಿ ಕ್ರಮ
ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು
ಕಾದು ನ�ೋ�ಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಕಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ
ಪಿಡುಗು ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ರಮ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದವರು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸ�ೇವೆಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಕ್ಷರ, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ
ಆಡಿಯೋ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಗಣ
ನೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು

ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
ನಿಖರ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿರಬ�ೇಕು.
ಇವುಗಳು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವ ರೀತಿ
ಇರಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಾರದ
ರ್ಶಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾ
ಗಿರುವಂತೆ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂದವರು
ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಹಣ
ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ.ಐ.ಎಸ್. ಮಾರ್ಗ
ಸೂಚಿಗಳನ್ನೂ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್
ಹ�ೇಳಿದರು. ಹಣ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸುವ
ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ವಂಚನೆಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಂತೆ
ಎಂದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾ

ರದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ನಿಧಿ ಖರೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಖರೀದಿಯ ವ�ೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ
ನ�ೇರವಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು
ಅವಕಾಶ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ
ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಕಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಹಾಗೂ
ಸ್ಟಾರ್ ರ�ೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ದಾರಿ
ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹ�ೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು
ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜ�ೊಮ್ಯಾಟ�ೋ�,
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ರಿಲ�ೈಯನ್ಸ್ ರಿಟ�ೇಲ್, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್,
ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಗೂಗಲ್,
ಮೆಟಾ, ಮಿಶ�ೋ�, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಹಾಗೂ ಜೆಪ್ಟೋ
ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು.

ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಡು ಚಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೀವ್

ಕೀವ್, ನ. 21 – ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ
ವಿದ್ಯುತ್
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು
ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ
ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ವಿದ್ಯುತ್
ಇಲ್ಲದ�ೇ ಕಡು ಚಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುವಂತಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಶಿಲಾ
ಯುಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ ಎಂದು ಕೀವ್ ನಿವಾಸಿ ಅನ
ಸ್ತೇಷಿಯ ವ�ೈದ್ಯ ಪ�ೈರ�ೊಝೆಂಕ�ೊ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಮೊದಲು ಕೀವ್ನಲ್ಲೇ ಅತಿ
ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾ
ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲೇ ದಾಳಿ
ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು
ಬ�ೇರೆಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ದ�ೇಶದ ಅತಿ ದ�ೊಡ್ಡ
ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ದಾಳಿ
ನಡೆದಿತ್ತು. ನಂತರ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಶ�ೇ.40ರಷ್ಟು
ಜನರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದ�ೇಶದ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯುತ್
ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಹಲವು ದಿನಗಳ
ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಎದುರಿಸಲು
ದಿಟ್ಟತನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯುತ್
ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿ ಉಕ್ರೆನೆರ್ಗೊ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಕಡೆ ಶ�ೋ�ಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಖ್ವಾಜಾ ಹಾಗೂ
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಷಾ ಎಂಬುವವರೂ
ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ
ಅರಾಫತ್ ಅಲಿ ಸಹ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಎಂದು
ಅಲ�ೋ�ಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಶಾರೀಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಚ�ೋ�ದನಕಾರಿ ಗ�ೋ�ಡೆ ಬರಹ ಬರೆಯುವಾಗ
ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ನಂತರ ಆತನನ್ನು ಜಾಮೀನಿನ
ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವವರ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಕು, ನೀರು, ಅಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಲಿಫ್ಟ್
ಇಲ್ಲದ�ೇ ಜನ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ
ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿರಲಿ
ಎಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ತೀವ್ರ ಕಡಿತವಾದರೆ ನೀರು,
ತಾಪಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ�ೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ
ಸಂಪರ್ಕ ಇರದ�ೇ ಹ�ೋ�ಗಬಹುದು. ಇಂತಹ
ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಬ�ೇಕಿದೆ
ಎಂದು ಕೀವ್ ಮೇಯರ್ ವಿಟಾಲಿ ಕ್ಲಿಶ್ಕೊ
ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ವಿದ್ಯುತ್
ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ
ರಿಂದ ಇಡೀ ದ�ೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾ
ಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆಸಲಾದ ದಾಳಿಗಳ
ನಂತರ ದ�ೇಶದ ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ

ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ
ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ವಿ.ಡಿ. ಸಾವರ್ಕರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು
ವಿರೂಪಗ�ೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಶಾರೀಕ್
ಹೆಸರು ಕ�ೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಹಿಂಸಾ
ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಪ್ರೇಮ್ ಸಿಂಗ್
ಎಂಬುವವರು ಚೂರಿ ಇರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್
ಜಬೀವುಲ್ಲ, ಸ�ೈಯದ್ ಯಾಸಿನ್ ಹಾಗೂ
ಮಾಜ್ ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ ಎಂಬುವರನ್ನು
ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಶಾರೀಕ್ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ.
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಗ್ರವಾದಿ

ಅಹ�ೋ�ರಾತ್ರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹ�ೇಳಿದ್ದರು.
ಕೀವ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಮೊದಲ ಹಿಮ ಸುರಿದಿದೆ.
ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣಗ�ೊಳಿಸಿದೆ.
ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹೀಟರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಗ್ರಿಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ತರುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಲು
ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೀಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ
ಕೀವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲ್ಲಿನ
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು
ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್
ಕಡಿತ
ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.

ಸಂಘಟನೆಯ ಜ�ೊತೆ ಶಾರೀಕ್ ಸಂಪರ್ಕ
ಹ�ೊಂದಿದ್ದು ತನಿಖೆಯ ವ�ೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು.
ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಆತ ಬಾಂಬ್
ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖೆ
ನಡೆಸಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು
ಹ�ೇಳಿದ್ದರು.
ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ
ಸುಧಾರಿತ ಸ�್ಫೋಟ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಶಂಕಿತರು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ�್ಫೋಟ ನಡೆಸುವ ಸಂಚು
ಹ�ೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಹ�ೇಳಿದ್ದರು.

ಜನರ�ೇಟರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ದುಡ್ಡು
ಕ�ೊಟ್ಟರೂ ಜನರ�ೇಟರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು
ದಂತವ�ೈದ್ಯ ವಿಕ್ಟರ್ ಟುರಾಕೆವಿಚ್ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೀವ್ನಲ್ಲಿ
ಶಾಲೆಗಳ
ಕಾರ್ಯ
ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ
ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದೂರ
ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ
ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ�ೇ ಆ ಕಲಿಕೆಯೂ ನಿಂತಿದೆ
ಎಂದು ಗೃಹಿಣಿ ಯರ�ೊಸ್ಲವಾ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ
ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ಸ�ೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ
ಯಾವುದ�ೇ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕ
ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ
ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ ಪರಿಣಿತರು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್
ವಲಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ
ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹ�ೇರಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ
ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಎಂದು ಪರಿಣಿತರು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡು ಚಳಿಯಾದಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಒತ್ತಡ
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ಜನರು
ವಲಸೆ ಹ�ೋ�ಗಲೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದು
ಯುರ�ೋ�ಪ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತಷ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಣಿತರು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.

WANTED
1) Required Cashier (Male)
for Textile Business with Basic Knowledge
of Managing and cash Handling.

Interested can apply with proper resume

along with photo Attested

ASHUJI DISTRIBUTORS
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ಆಳಂದಿಯ ಸಂತ ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಮಾಧಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇಕೆ ?
ಆ

ಳಂದಿಯ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ
ಮಾಲೀಕ
ಮಾಯವಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಸಂತ ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜರು
ದಂಗು ಬಡಿದಿದ್ದೇಕೆ?
ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಅವಿಶ್ರಾಂತ
ದುಡಿಮೆ ಯಿಂದ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ
ಮುಳುಗಿ, ಮನಶ್ಯಾಂತಿಯಿ ಲ್ಲದೆ ಜೀವನ
ಸಾಗಿಸುತ್ತಿ ದ್ದಾನೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ
ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮನಶ್ಯಾಂತಿಯನ್ನು
ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಅದು ಸಿಗದ�ೇ
ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಳೆದವರಿದ್ದಾರೆ.
ಮನಶಾಂತಿಯನ್ನು ಶ�ೋ�ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ
ಯಾದವರು ಅನ�ೇಕ ಶರಣರು, ದಾಸ
ಮಣಿಗಳು, ಸಂತಮಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ
ಮಣಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರರು
ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲು,
ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ�ೋ�ಪಾನವಾಗಲು
ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ ಗೀತ�ೋ�ಪದ�ೇಶ ಇಡೀ
ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ.
ಇಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯಾಲಂ
ಕಾರ ಮಾಡಲೆಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ
ಆಳಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 1271ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ
ನಾಥ, ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರ, ಸ�ೋ�ಪಾನ ಮುಕ್ತಾ
ಬಾಯಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಅವತಾರ
ವಾಯಿತು. ಅದೂ ಸನ್ಯಾಸಿಯ

ಮಕ್ಕಳೆಂದು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ರಾಗಿ,
ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಆಸರೆ ಇಲ್ಲದೆ
ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲ�ೇ ಅನಾಥರಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು
ಸಾಗಿಸಿದವರು. ಅವತಾರ ಪುರುಷರಿಗೆ
ಇದಾವುದೂ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ನಡೆದು
ತ�ೋ�ರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರರು ಎಂಟನ�ೇ
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಯೋಗಿಗಳ
ಸಾಮ್ರಾಟ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಮಂಡಿಗೆ
ಮಾಡಲು ರ�ೊಟ್ಟಿಯ ಹಂಚನ್ನು ಕ�ೊಡಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಜರರಾಗ್ನಿಯನ್ನು
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಬೆನ್ನನ್ನೇ ಕಾಯ್ದ ಹಂಚನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಿ ತಂಗಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ ಯೋಗ
ಪುರುಷರು. 1400 ವರ್ಷ ಜೀವಿತವಾಗಿದ್ದ
ಚಾಂಗ ದ�ೇವನು ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರರ ಭ�ೇಟಿ
ಗೆಂದು ವ್ಯಾಘ್ರ ರೂಢನಾಗಿ ಘಟಸರ್ಪ
ವನ್ನು ಪ್ರತ�ೋ�ದವನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಆಕಾಶ
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಲು ತಾವು ಕುಳಿತ
ನಿರ್ಜೀವವಾದ ಗ�ೋ�ಡೆಯನ್ನೇ ನಡೆಯಿಸಿ
ಅವನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಕರಿಗಿಸಿ ಆತ್ಮ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಗುರುವರ್ಯರು.
ಪ�ೈಠಣದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯ
ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯದೆ ತಾವ�ೇ ಪಂಡಿತರೆಂದು
ಮೆರೆದಾಡುವಾಗ ಕ�ೋ�ಣನ ಕಡೆಯಿಂದ
ವ�ೇದಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ
ಮಾರ್ತಾಂಡರು. ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ

ಇಂದು 97ನ�ೇ
ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ
ವಿಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ
ದಿಂಡಿ ಉತ್ಸವ

ಮೇಲೆ ಅಮೋಘವಾದ ಭಾಷ್ಯಾಲಂಕಾರ
ವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಬ್ಧಾತೀತವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ನನ್ನು ಶಬ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಅಮೃತ
ತತ್ವವನ್ನು ಕ�ೈಯಲಿಟ್ಟ ಅನುಪಮ ಕವಿಗಳು.
ಅಮೃತಾನುಭವ ಎಂಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥ
ಮತ್ತು ಹರಿಪಾಠವನ್ನು ಜನರ ಕ�ೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟ
ಸಿದ್ಧನಾಥರು. ಅವರು ಬರೆದ ಭಾಷ್ಯಾಲಂ
ಕಾರವನ್ನು ಓದಲು ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ.
ಓವಿ ಎಂಬ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಶಾಂತರಸ
ದಲ್ಲಿ, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮತ್ತು
ತನ್ನ ಅಣ್ಣನವರಾದ ನಿವೃತ್ತಿನಾಥರ
ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ವಾರಕರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, 56 ಭಾಷೆಗೆ

ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ
ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ
ನಿವಾಸಿಯ ಈಶ್ವರ ದ�ೇವಾಲ ಯದಲ್ಲಿ,
1212ರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ 16ನ�ೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಆದಿದ�ೈವ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಕೃಪಾ
ಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 700
ಶ�್ಲೋಕಗಳಿಗೆ 9033 ಓವಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ
ಅದ್ಭುತ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದ�ೊಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾವ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ
ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪರಾಯಣ ಮಾಡಲು
ಕುಳಿತವರಿಗೆ ಮೈಮನ ರ�ೋ�ಮಾಂಚನವಾ
ಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನು
ವಾದವಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆ

ಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ�ೇಶಿಯರು
ಸಹ ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ
ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ 22ನ�ೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಆಳಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ
ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಾಧಿಯ ಆಯಸ್ಸು ಪ್ರಳಯ
ದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿ
ರುವವರೆಗೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ ಈ ಸಮಾಧಿ
ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ಅದರ
ಫಲವನ್ನು ಲ�ೋ�ಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ
ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರರು.
ಇವರು ಸಮಾಧಿತ್ಯರಾಗಿ 800 ವರ್ಷಗಳು
ಕಳೆದಿವೆ. ಇವರ ಮಂದಿರದ ಸಮಾಧಿಯ
ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಹ�ೋ�ದಾಗ ಇದ�ೇ
ತಾನೆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ
ರ�ೇನ�ೋ� ಎಂದು ಭಾಸವಾಗಿ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ
ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಪಂಡರಿ
ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇರುತ್ತಿದ್ದ

ನೂರಾರು ಭಕ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿಗೆ 35
ಲಕ್ಷ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಮಾವುಲಿ
(ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರರ) ಮಹಿಮೆ
ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ದಿನ ಸಂತ ಏಕನಾಥರು
ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಜ್ಞಾನದ�ೇವರು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ
ಬಂದು ನೀನು ಆಳಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸಮಾಧಿ
ಗುಹೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತು
ಹಾಕಿದ ಅಜಾನು ವೃಕ್ಷದ ಬ�ೇರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ
ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ
ಮುಚ್ಚಬ�ೇಕು ಎಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಯಿತು.
ಏಕನಾಥರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ�ೊಂದಿಗೆ
ಆಳಂದಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಾಮ
ದ�ೇವ ಸಿದ್ದೇಶಅವರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ
ಜ್ಞಾನದ�ೇವರು ಕುಳಿತ ಸಮಾಧಿ
ಗುಹೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಏಕನಾಥರ�ೊಬ್ಬರ�ೇ
ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವ�ೇ ಶಿಸಿದರು. ತ�ೇಜಃಪುಂಜ
ಜ್ಞಾನದ�ೇವರು ವಜ್ರಾಸನ ಹಾಕಿಕ�ೊಂಡು
ಭೀಮ ಮುದ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಬ�ೇರುಗ
ಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರರು ಎದ್ದು
ಬಂದು ಏಕನಾಥರನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿ, ಆಶೀ
ರ್ವದಿಸಿ ನಂತರ ಏಕನಾಥರು ಸಮಾಧಿ
ಗುಹೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿದರು.
ಆಳಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಜನವಸತಿ ಕಡಿಮೆ
ಇದ್ದುದರಿಂದ ಏಕನಾಥ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಡುಗೆ

ಮಾಡಿಸಲು ಬ�ೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಗುವು
ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿತ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗನು
ಸ್ವತಃ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದು
ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ವ�ೇಷದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತನು.
ಏಕನಾಥರ ಶಿಷ್ಯರು ತಮಗೆ ಬ�ೇಕಾದ
ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಹಣವನ್ನು
ನಂತರ ಕ�ೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ
ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಭ�ೋ�ಜನ
ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ತಂದು
ಕ�ೊಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಜೆ ಹಣ
ಕ�ೊಡಲು ಹ�ೋ�ದಾಗ ಅಂಗಡಿಯು ಇಲ್ಲ,
ವ್ಯಾಪಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ
ಏಕನಾಥರು ದಂಗುಬಡಿದು ಪಂಡರೀನಾಥ
ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತ�ೊಂದರೆಯಾಗದಿರಲಿ
ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ನಮ್ಮನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲವ�ೇ
ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಎಂದು
ಕರೆಯುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತ ಏಕನಾಥರ
ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಟೆ ಎಂತುಹುದು ಎಂದು
ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
-ಬಾಗೂರು ಜಿ.
ಪರಪ್ಪ ಸ�ೇಲ್ಕರ್
ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು,
ದಾವಣಗೆರೆ.
63639 65282

ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಸಾಧ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ

ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ.21- ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಾಯರ್ಸ್
ಗಿಲ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾನೂನು ಪದವಿ
ಮುಗಿಸಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಯುವ
ವಕೀಲರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಲಾಲ್ರವರು
ಮಾತನಾಡಿ, ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಘನತೆವುಳ್ಳದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ಯ
ತಿ
ಘನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯುವ
ವಕೀಲರು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.
ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ನಮ್ಮ
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ
ದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೌಲ್ಯವು ಸಂವಿಧಾನ

ದಿಂದಲ�ೇ ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ.
ನಾ
ವು
ಸ ಂ ವಿ ಧಾ ನ ವ ನ್ನು
ಉಳಿಸಿದರೆ,
ಮಾತ್ರ
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ
ನ್ಯಾ ಯ ವ ನ್ನು
ಪಡೆಯಲು
ಸಾಧ್ಯ
ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಗಿಲ್ಡ್ನ ರಾಜ್ಯ
ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅನೀಸ್ ಪಾಷರವರು ಮಾತನಾಡಿ,
ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಧ್ವನಿಯಿಲ್ಲದ ಸಮುದಾಯದ
ಪರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಾಯರ್ಸ್
ಗಿಲ್ಡ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷ ಗಳಿಂದ
ಯಾವುದ�ೇ ಫಲ ಅಪ�ೇಕ್ಷೆಯಿ ಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯ

ಹಿರಿಯ
ವಕೀಲ
ರಾಮಚಂದ್ರ
ಕಲಾಲ್

ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ
ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರ�ೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರ�ೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ
ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 184
ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಿಲ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ
ನಡೆಸಿ ರ�ೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದ�ೊರಕಿಸಿಕ�ೊಡಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಕೀಲರಿಗೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವಿಮೆ, ವಕೀಲರ
ಮರಣ�ೋ�ತ್ತರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 20
ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಎ.ವ�ೈ
ಕೃಷಮ
್ಣ ೂರ್ತಿ, ಗಿಲ್ಡ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದುರ್ಗೇಶ್
ಗುಡಿಗ�ೇರಿ, ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್,
ಬಾತಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ರುದ್ರೇಶ್, ಖಲೀಲ್,
ಸತೀಶ್ ಅರವಿಂದ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಮಂಜುನಾಥ
ಹೆಚ್.ಬಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಅರುಣಕುಮಾರ,
ಗ�ೋ�ವಿಂದರಾಜು, ಪ್ರಿಯಾಂಕ, ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ,
ರಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ರಘು, ಷ�ೇಖ್ ಫಕೃದ್ದೀನ್,
ಮಧು. ಹೆಚ್, ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮುಸ್ತಫಾ
ಮತ್ತು ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ರಾಮಗ�ೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸಂಚಾರ ನಾಟಕ�ೋ�ತ್ಸವ
ದಾವಣಗೆರೆ,
ನ.
21
ರಾಮಗ�ೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿವಸಂಚಾರ
2022ರ ನಾಟಕ�ೋ�ತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ ಕುರ್ಕಿ
ಉದ್ಘಾಟಸಿದರು.
ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗನಗೌಡ ಮಲ್ಕಾಜಿ
ಅವರು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಬ�ೇಕಿದೆ

ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ

ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರ�ೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್
ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್.
ಎಸ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ನೀಡಿದರು.
ಊರಿನ ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಶಿವನಗೌಡ
ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು
ಸುನಿಲ್ ಆರ್.ಜಿ. ಮತ್ತು ನೂತನ ಜಿ.ಎಸ್.
ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಮನೆಯ ರೀ ಪ�ೇಂಟಿಂಗ್

99166 12110

97421 44715

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ / ಲೀಸ್ಗೆ

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

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

99721 31777

English Speaking Class
Grammer Part, Conversations
Address :
Sri Bhardwaja Nialaya,
# 27, S.S. Layout, A
Block, Davangere - 04

3BHK ಲೀಸ್ಗೆ, 2BHK ಲೀಸ್ಗೆ,
2BHK ಬಾಡಿಗೆಗೆ, 1BHK ಲೀಸ್ಗೆ,
2BHK ಬಾಡಿಗೆಗೆ, ಲೀಸ್ಗೆ
ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್3BHK ಬಾಡಿಗೆಗೆ.
ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ವಿಚಾರಿಸಿ.
ಕಿರಣ್ಬೂಸ್ನೂರ್(ಏಜೆಂಟ್)

ಡಾಲರ್ ಕಾಲ�ೋ�ನಿಯಲ್ಲಿ
50x45 East, ಗ್ಲಾಸ್ಹೌಸ್ಹತ್ತಿರ,
65x147 East, ಬನಶಂಕರಿ ಲ�ೇ
ಔಟ್ನಲ್ಲಿ 40x46 East, 30x50 East
ಐನಳ್ಳಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್

ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಮನೆ
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

97315 63409

2BHK
ಕಿರುವಾಡಿ ಲ�ೇಔಟ್,
ತ್ರಿಶೂಲ್ಟಾಕೀಸ್ಹತ್ತಿರ.

89510 14651

96069 18129

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ-2023ರ
ತರಬ�ೇತಿ

SSLC/PUC ಆದ ಮಹಿಳೆಯರು
ರಾಕ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ತೆಗೆಯಲು ಮಹಿಳೆಯರು
ಹಾಗೂ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲರ್ಕ್
ಸಗಟು ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯ
ಸಂಜೆ:6:30ರ ನಂತರ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
#579, 6ನ�ೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಜೆ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಓದುಗರ
ಗಮನಕ್ಕೆ

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

97398 65711

ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ಣವ�ೇ ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ
ಮಾಹಿತಿ - ವಸ್ತು ಲ�ೋ�ಪ, ದ�ೋ�ಷ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಾಹೀರಾತುದಾರರ�ೊಡನೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ
ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
-ಜಾಹೀರಾತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಹ�ೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ

ಟೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೆಫೆ
(Tea Max Cafe)
ಹುಡುಗ/ಹುಡುಗಿಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ.

ಟೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೆಫೆ

ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ಕೆಸಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್
ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

98860 95286 / 95388 37699

99166 12110

ನಗರದ ಲಾಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಟ್ಯಾಲಿ ಆಪರ�ೇಟರ್ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
40 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಹಾಗೂ ರೂಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊ : 8792471589

2 BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ

ಕೆಲಸ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

99863 61250
91132 85992

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

WORK FROM HOME

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

Masquito Net for doors and windows
Aluminium sliding windows

SRI GOWRI ENTERPRISES

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

Part time / Full Time
Everyday earning
200/- to 300 per day
contcat : Madhusudhan J

Ph.:72049 94628

90363 26028

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಕೆಲಸಗಾರರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

70221 51662

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

ನೀರಿನ ಲೀಕ�ೇಜ್ WANTED LADY
(ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫಿಂಗ್)
ವೊ. 9538777582

98446 05839, 86601-02532

AVAID MASQUITOES

97402 58276 73539 50027, 94499 18575

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

ಸಂಜೀವಿನಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
ಹತ್ತಿರ, 14ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ಆಂಜನ�ೇಯ
ಬಡಾವಣೆ. ಬ�ೋ�ರ್/ಮುನ್ಸಿಪಲ್
ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯವಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

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

ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

97392 88817

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

TEACHERS

BA B.ED., PUC D.ED., PUC,
NTC, IMMEDIATELY CONTACT
WITH YOUR ORIGINAL
DOCUMENTS AND RESUME

95356 10817

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

98458 63708
86603 26067

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಆಫೀಸ್ಬಾಯ್ಪುರುಷರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ (Quali : PUC)
ಮಹಿಳೆಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

Qual : Tally Operator

63605 67975

ಸ�ೈಟು / ಮನೆ ಸ�ೇಲ್ಗೆ

97315 63409

SHOP FOR RENT

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

Church Road
P.J. Extension, Davangere.

Area 900 sqft

ಕಿರಣ್ಬೂಸ್ನೂರ್(ಏಜೆಂಟ್)

(ಸಸ್ಯ ಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
2BHK, 1st ಫ್ಲೋರ್, 6ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್,
"ಕನಕಧಾರ" 1818/41-42,
ಎಸ್.ಎಸ್. ಲ�ೇಔಟ್ 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್,
ದಾವಣಗೆರೆ. (ಕ�ೇಕ್ ವಾಕ್ ಹತ್ತಿರ)

Ph. : 96635 63911

90368 30098

ಉತ್ತಮ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳು
ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಪ�ೇಪರ್ಪ್ಲೇಟ್
ಮಷಿನ್ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಡಿಕೆ
ಸಸಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

96630 08996

ಮೊ : 98450-35710
7760739990

99805 51500

99724 73951

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರ�ೋ�ಡ್,
ಗುಪ್ತ ಗ�ೋ�ಲ್ಡ್ಪ್ಯಾಲ�ೇಸ್ಎದುರು, ದಾವಣಗೆರೆ.

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

ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಮನೆಗಳು,
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ಸ�ೈಟುಗಳು.

ಸ್ಥಳ : ದ�ೊಡ್ಡಬಾತಿ
ಫೋ. : 88920 08800

ವೀರ್ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್

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

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲು
ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ
Ist Main, Ist Cross, Near Shivappaiah
Circle, KTJ Nagar, Davangere.

ವಿಳಾಸ : ರಾಂ & ಕ�ೋ� ಸರ್ಕಲ್

ರೆಡಿಮೇಡ್ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ
ಸ�ೇಲ್ಸ್ಗರ್ಲ್ಸ್ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ಯಾಂಕ್ಕ್ಲೀನಿಂಗ್

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

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ
ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವ�ೇತನ : 7500/-, 8000/ESI & PF ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

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

30x38 ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ
ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹ�ೊಸ ಬಸ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
ಹಿಂಭಾಗ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ,
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಜೆ.ಹೆಚ್ಪಟ�ೇಲ್ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
50x80 North, 40x45 West,
20x50 West, 20x30 North,
20x30 West
ಐನಳ್ಳಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್

ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಹಿಂಭಾಗ
ಪಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕ, ಫ�ೈನಲ್ಅಫ್ರೂವ್ಡ್
ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ. 20x30
ಪಶ್ಚಿಮ 6 ಸ�ೈಟುಗಳು, 20x46
ಪೂರ್ವ 2 ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.
ದರ : 1850, ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

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

99648 58493, 63626 24711

ವರ್ಷ 6 ಸಾವಿರ ರೂ. ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ
ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಕಂತಿಗೆ
ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ, ಈಗ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ
ಸಚಿವಾಲಯದ ಹ�ೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2
ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ರ�ೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೂ 12 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ
ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

94486 68054

97315-63409
Basic Computer, DTP, Autocad,
Social Media ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಯಾವುದ�ೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯಿರುವ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 21- ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10
ಕ�ೋ�ಟಿ ದಾಟಿದೆ. 2019ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3.16 ಕ�ೋ�ಟಿ ಆಗಿತ್ತು
ಎಂದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪ್ರತಿ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದ ನಂತರ
ಸರ್ಕಾರ ಹ�ೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್
ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ವಯ ರ�ೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ

2 BHK ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ

16x85 ಅಳತೆಯ
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ
ಚೌಕಿಪ�ೇಟೆಯ ಬಕ್ಕೇಶ್ವರ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಕಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು

10 ಕ�ೋ�ಟಿ ದಾಟಿದ ಪಿಎಂ - ಕಿಸಾನ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹ�ೊಸದಾದ
ಮನೆ, ಆಫೀಸ್, ಗ�ೋ�ಡೌನ್,
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ
ಒಳ್ಳೆಯ ಪ�ೇಂಟಿಂಗ್
ಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 72046 33302

ಕಿರಣ್ ಬೂಸ್ನೂರ್

ಆಮ್
ಆದ್ಮಿ
ಪಕ್ಷದ
ಪ್ರಚಾರ
ಆ ಂ ದ�ೋ� ಲ ನ ದ
ಭಾಗವಾಗಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ
ಕ್ಕಾಗಿ
70650
40707 ಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಡ್
ಕಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸ�ೇರ್ಪ
ಡೆಗಾಗಿ
93410
10582 ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಅಭಿಯಾನ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದವರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಹರಿಹರ ತಾ.
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ
ಪಾರ್ಟಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಮಲ್ಲಿನಾಥ್

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಸಿಂಗಲ್ಬೆಡ್ರೂಂ, ಡಬಲ್ಬೆಡ್ರೂಂ,
ಮೂರು ಬೆಡ್ರೂಂ ಮನೆಗಳು
ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಆಂಜನ�ೇಯ ಬಡಾವಣೆ,
ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1/2 (ಅರ್ಧ)
ಪರ್ಸೆಂಟ್ಕಮೀಷನ್ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಸ್ವಾಮಿ ಏಜೆಂಟ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ

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

ಹರಿಹರ, ನ. 21 - ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ದುರಾಡಳಿತ
ದಿಂದ ಜನ ನಿರಾಸೆಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದ�ೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ
ಬರುವುದು ನಿಚ್ಚಳ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ�ೈ.ಎನ್. ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ನಡೆದ
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ದೆಹಲಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ
ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಮೊಹಲ್ಲಾ
ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹ�ೈಟೆಕ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮಾದರಿಯ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರ
ಸಬಲೀಕರಣ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅನ�ೇಕ ಉಚಿತ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅದ�ೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಸರ್ಕಾರಿ
ಸ�ೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಈ ವ�ೇಳೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ
ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹರಿಹರ ತಾ.ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮುಂಬ
ರುವ ಚುನಾವಣೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಚುನಾವಣೆ
ವ�ೇಳೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವ�ೈ.ಎನ್.,
ರಿಯಾಜ್ ಆಹ್ಮದ್, ಸಾಗರ್ ಮಿಸ್ಕಿನ್, ಬಾಲಪ್ಪ
ಜೀಯಾಉಲ್ಲಾ,
ಜುಬ�ೇರ್
ಆಹಮ್ಮದ್
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸಸ್ಯಹಾರಿ

ಚಾಲ್ತಿ ಇರುವ ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ
ಸಮೇತ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ರ�ೋ�ಡ್, ಮಸೀದಿ ಆಕ್ಸಾ
ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ 577001

87001 96143

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

ಫೋ. : 98446 67785

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಕುವೆಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫ್ಲೋರ್ಮಿಲ್
ಹತ್ತಿರ, ಸಿಂಗಲ್ಬೆಡ್ರೂಂ ಮನೆ,
1ನ�ೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
(ಬ�್ರೋಕರ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ)

ಫೋ. : 99863 31471

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.21- ಉಪ
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛ�ೇರಿ, ಪದವಿ
ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ
ಲಲಿತಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ
ಕಾಲ�ೇಜು ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ
ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
ವನ್ನು ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 22ರಿಂದ
23ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಎಂ.ಶಿವರಾಜು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ
ನಾಡಿದ ಅವರು, ಕ್ರೀಡಾಕಟದ
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಬಾಲಕರ
ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ
ಕಾಲ�ೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯ
ಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವ ಬಿ.ಎ.
ಬಸವರಾಜ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದ
ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯ
ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ
ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜು ಹಾಗೂ
ಲಲಿತಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ
ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ
ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ಡಿ.ಎಂ. ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ಕುಮಾರ್,
ಟಿ.ಎ. ಕುಸಗಟ್ಟಿ, ಕೆ.ವಿ.ಎನ್.
ಮಣಿಕಂಠನ್, ಎಸ್.ಎ. ಭಾಷಾ,
ಕೆ.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಅಧಿಕೃತ

ಚೀಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ

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

ಸ್ಕಂದ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ಸ್- (ರಿ)

78997 75159
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
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ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಹ�ೊನಲು ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಬ�ೇಡ
ಬೆಳಕಿನ ಟೆನ್ನಿಸ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ

ದಾವಣಗೆರೆ,ನ.21- ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರ
ಧರ್ಮಪತ್ನಿ
ಪಾರ್ವತಮ್ಮ
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ 15ನ�ೇ ವರ್ಷದ
ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ
ದಿನಾಂಕ 22 ರಿಂದ 27 ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲೆವೆನ್ಸ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ `ಶಾಮನೂರು ಡ�ೈಮಂಡ್'
ಹಾಗೂ `ಶಿವಗಂಗಾ ಕಪ್ 2022' ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ
ಹ�ೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಟೆನ್ನಿಸ್ಬಾಲ್ (ಲೀಗ್ ಕಂ
ನಾಕೌಟ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕ�ೇರಳ, ಚೆನ್ನೈ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಗ�ೋ�ವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು,
ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ತುಮಕೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ,
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸ�ೇರಿದಂತೆ 50 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ
ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನ�ೇಶ್ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇಂದಿಲ್ಲಿ
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 22ರ ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ ಶಾಮನೂರು
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡ
ಲಿದ್ದು, ವಿಶ�ೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಕ್ಕೇಶ್,
ಎಸ್.ಎಸ್.ಗಣ�ೇಶ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ
ಅಥಣಿ ವೀರಣ್ಣ, ಉದಯ ಶಿವಕುಮಾರ್, ರವಿ
ಇಳಂಗ�ೋ�ವನ್, ನಿಟುವಳ್ಳಿ ಶ�ೇಖರಪ್ಪ, ರಾಜುರೆಡ್ಡಿ,
ಶಿವಗಂಗಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಹಾದ�ೇವ್, ಬಿ.ಟಿ.
ವಸುಪಾಲ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ, ಎಸ್ಪಿ
ಸಿ.ಬಿ.ರಿಷ್ಯಂತ್ ಆಗಮಿಸುವರು.
ಟೂರ್ನಿಯ ಆಯೋಜಕರಾದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್
ಮಾತನಾಡಿ, ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ತಂಡ ಗಳಿಗೆ
ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಟೂರ್ನಿ ವಿಜ�ೇತರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ 4,05,555

ಪಾರ್ವತಮ್ಮ
ಶಾಮನೂರು
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ
ಅವರ 15ನ�ೇ
ವರ್ಷದ
ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ
ನಗರದಲ್ಲಿ 6 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ
ರೂ. ಹಾಗೂ ಶಾಮನೂರು ಡ�ೈಮಂಡ್ ಕಪ್, ದ್ವಿತೀಯ
ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 3,05,555 ರೂ. ಹಾಗೂ ಶಿವಗಂಗಾ ಕಪ್,
ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 1,25,555 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಅದ�ೇ ರೀತಿ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ತಮ ಅಲ್ರೌಂಡರ್ಗೆ
ಹೀರ�ೋ� ಹ�ೊಂಡಾ ಬ�ೈಕ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ
ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡು ನ�ೋ�ಡಲು ಗ್ಯಾಲರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ
ಲ�ೈವ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಒಟ್ಟು ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 30 ಲಕ್ಷ
ರೂ., ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ, ಪತ್ರಕರ್ತರ
ತಂಡ, ವರ್ತಕರ ತಂಡ, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ತಂಡ, ವಕೀಲರ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 6 ತಂಡಗಳ ಅಫಿಷಿಯಲ್
ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಆಯೋಜಕರಾದ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶಿವಗಂಗಾ, ಕುರುಡಿ ಗಿರೀಶ್, ಸುರ�ೇಶ್
ಕುಮಾರ್, ತುರ್ಚಘಟ್ಟ ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್, ನಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ,
ಸುರಭಿ ವಿನಯ್, ಚಂದ್ರು, ಹಾಲಪ್ಪ, ರಘು, ಯೋಗಿ,
ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 21- ಜಿಲ್ಲಾ ಚಿಗಟ�ೇರಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ
ನಿರ್ಧಾರ ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿ, ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಹ�ೋ�ರಾಟ
ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ,
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಜಯದ�ೇವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಸಮಿತಿ
ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ಜಯದ�ೇವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಧರಣಿ
ನಡೆಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ, ನೀತಿ
ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಘ�ೋ�ಷಣೆ ಕೂಗಿದ
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, ಬಳಿಕ ಚಿಗಟ�ೇರಿ
ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ
ನಡೆಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ರನ್ನು
ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಮುಖಂಡರು, ಯಾವುದ�ೇ
ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ
ಮಾಡಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ
ಕೂಡಲ�ೇ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬ�ೇಕೆಂದು ಸರ್ಜನ್
ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ವ�ೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾನವ
ಬಂಧುತ್ವ ವ�ೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಎ.ಬಿ.
ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ
ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದ�ೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ

ಹ�ೋ�ರಾಟ ಸಮಿತಿ,
ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು
ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕ�ೊಡುವ ಹುನ್ನಾರ
ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ
ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಕ�ೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು
ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
‘ನೀತಿ ಆಯೋಗ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅತ್ಯಂತ
ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಮಾಡುವ
ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲಾ ಅನೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.
ದ�ೇಶವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರುವ ತನ್ನ

ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲ�ೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ
ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮಗಳು, ರಸ್ತೆ, ಬಸ್, ರ�ೈಲು
ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು
ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಇದೀಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ
ಮೂಲಕ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾರಲು
ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರ�ೋ�ಧಿ
ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಆಕ�್ರೋಶ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ
ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ
ಸದುದ್ಧೇಶದಿಂದ ಆಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ದ�ೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ

ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ
ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 21 – ನಗರದ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಲ್.ಎಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ,
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾಗಿ ಬಿ.ಹೆಚ್.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಸಹ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಿಕ�ೋ�ದ್ಯಮಿ ಕೆ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ,
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿ.ಎಂ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಘದ ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ
ಮಂಡಳಿಯ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಈ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ
ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾದ ಎ.ಕೆ. ನಾಗಪ್ಪ, ಬಿ.ಎಂ ಈಶ್ವರ್, ಕಂಚಿಕ�ೇರಿ
ಮಂಜುನಾಥ್, ಕುಕ್ಕುವಾಡ ಮಲ್ಲೇಶ್, ನಾಗರಾಜ್ ಅದಾಪುರ,
ರಂಗನಾಥ್, ಸಾಗರ್ ಎಲ್.ಹೆಚ್, ಶಿವರಾಜ್, ಎನ್. ಸಂತ�ೋ�ಷ್
ನ�ೋ�ಟದರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹ�ೊಳಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹ�ೊಳಿ ಅವರನ್ನು ಕ�ೋ�ಮುವಾದಿ
ಸಂಘಟನೆಗಳು ತ�ೇಜ�ೋ�ವಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿ, ಮಾನವ
ಬಂಧುತ್ವ ವ�ೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ
ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎಸಿ
ಕಚ�ೇರಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ
ವ�ೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ. ಎ.ಬಿ.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ವ್ಯತ್ಯಯ

ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1 ಮತ್ತು 2ನ�ೇ ಹಂತ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ,
ಸ�ೇಂಟ್ಜಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕಾಲ�ೇಜು, ರಿಂಗ್ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ
ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲ�ೇಜ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ
ಬಡಾವಣೆ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲ�ೇಜ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ಸುತ್ತ
ಮುತ್ತ, ಶಾಮನೂರು ರಸ್ತೆ, ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಾಪೂಜಿ ಸಮುದಾಯ
ಭವನ, ಎಸ್ಎಸ್ ಲ�ೇಔಟ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಂಗವಿಕಲರ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ,
ಗುಂಡಿ ಛೌಲ್ಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10
ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.

ಬಾವಿಸಂನ ನಾಗ�ೇಶಪ್ಪ ಜ�ೋ�ಗಳ್ಳೇರ್
ನಿಧನಕ್ಕೆ ಎಸ್ಸೆಸ್, ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಂ ಸಂತಾಪ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.21- ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ
ನೌಕರ ಜೆ. ನಾಗ�ೇಶಪ್ಪ ಜ�ೋ�ಗಳ್ಳೇರ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಬಾಪೂಜಿ
ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಜಂಟಿ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಮನೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿನ�ೇಶ್ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ
ರಾಜ್ಯ ಸಮಾವ�ೇಶ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ
ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಒಡೆಯುವ
ಕ್ವಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ
ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾವ�ೇಶದ
ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿರುವ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
9.30 ಕ್ಕೆ ತಾಜ್ಪ್ಯಾಲ�ೇಸ್ ನಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಹೆಚ್.ಜಿ.
ಉಮೇಶ್ ಆವರಗೆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸುವರು.
ಎಐಟಿಯುಸಿ
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಡಿ.ಎ.
ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಕಾರ್ಯ
ಕ್ರ
ಮ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯ
ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಕುನ್ನೇಸಾರಿ,
ಮುರುಗನೀ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ್
ಗೌಡ�ೇ, ರವೀಂದ್ರ ಸಾಗರ,
ಗಣ�ೇಶ್ಪತಿ, ನಾಗ�ೇಶ್, ಎ.
ಎಲ್. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ,ಮಹಬೂಬ್
ಸಾಬ್, ಜಿ.ಆರ್. ಇಮಾಂ ಭಕ್ಷಿ,
ಸ�ೈಯದ್ ಗೌಸ್ ಪೀರ್,
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫಿ ಅಹ್ಮದ್
ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.21- ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ
ವತಿಯಿಂದ ಹರಿಹರ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ
ನಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 23 ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿರುವ
`ಜನಸಂಕಲ್ಪ
ಯಾತ್ರೆ'
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಯಶಸ್ವಿಗ�ೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್,
ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವಾಡಿ ವೀರ�ೇಶ್, ಬಿಜೆಪಿ
ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರುಗಳು
ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಈ
ಮೂವರು ನಾಯಕರು ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದಾಗಿ
ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ತೆರಳಿ ಪಕ್ಷದ
ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಹರೀಶ್, ವಿರ�ೇಶ್, ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್
ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂವರು ನಾಯಕರ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಂಡಸಘಟ್ಟ
ಲಿಂಗರಾಜ್, ಹರಿಹರ ನಗರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್
ಸಾವಂತ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ
ಮುಖಂಡರು,
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಪ್ರಬಲ
ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಹರೀಶ್, ವೀರ�ೇಶ್ ಮತ್ತ
ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರವಾಸ
ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನದ 10 ಮೋಟಾರ್ ಬ�ೈಕ್ಗ
 ಳ ವಶ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 21 - ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ�ೈಕ್ ಕಳವು
ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ
ಪೊಲೀಸರು, ಒಟ್ಟು 4 ಲಕ್ಷದ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ
10 ಬ�ೈಕುಗಳನ್ನು ವಶಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಟುವಳ್ಳಿಯ ತರಗಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ
ಶಂಭನಗೌಡ ಯಾನೆ ಶಂಭು ಬಂಧಿತ ಆರ�ೋ�ಪಿ.
ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ್.ಐಗಳಾದ
ಜಿ.ಎ. ಮಂಜುಳ, ಪ್ರಭು ಡಿ. ಕೆಳಗಿನಮನಿ, ಪ್ರೊಬ�ೇಷನರಿ
ಪಿಎಸ್ಐ ಸಾಗರ ಅತ್ತರವಾಲಾ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ
ಬಿ. ಜಯಪ್ಪ, ಜಿ. ಈರಣ್ಣ, ಶಂಕರ್ ಜಾಧವ್, ಪ್ರಕಾಶ.

ಟಿ., ಷಣ್ಮುಖ ಕೆ., ಎಮ್. ಮಂಜಪ್ಪ, ಶಿವರಾಜ್.ಎಮ್.
ಎಸ್., ಹರೀಶ.ಎನ್, ಮಾರುತಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ,
ಕುಮಾರ ಡಿ.ಹೆಚ್., ರಾಜಶ�ೇಖರ ನಾಯ್ಕ, ಹರೀಶ
ನಾಯ್ಕ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುರಿ ಅವರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ,
ಶಾಂತರಾಜ ಒಳಗ�ೊಂಡ ತಂಡವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ನಡೆಸಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವ�ೇಳೆ ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಬ�ೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಡಾವಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬ�ೈಕ್
ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತ ತರಬ�ೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಎನ್. ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶ್

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಈಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲ

ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ದುಡಿಮೆ
ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದ�ೇ ದುಡಿಮೆ ಈಗ
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗದು. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ
ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬ�ೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ
ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತ ಡಿ.ಜಿ. ನಾಗ�ೇಶ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಅನ್ವಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಘನತೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬ�ೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತ ತರಬ�ೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 17ರ

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ

ಪಿ. ಹಾಲ�ೇಶಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ವ�ೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ
ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹಳ�ೇ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ
ಇರುವ ಶಿವಾಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಉದ್ಘಾಟನೆ : ಇ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ : ಶಾಂತಕುಮಾರ್
ಸ�ೋ�ಗಿ. ಧ್ವಜಾರ�ೋ�ಹಣ : ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿಬಾಯಿ ಖಂಡ�ೋ�ಜಿರಾವ್.
ಶಿವಾಜಿ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ : ವಿಕಾಸ್ದ�ೇವಕರ್.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು : ಬಿ.ಜೆ. ಅಜಯ್ಕುಮಾರ್, ಪಿ.ಎನ್.
ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್, ಗುರುಬಸವರಾಜ್, ಎ. ನಾಗರಾಜ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ
ಮಂಜುನಾಥ ಇಟ್ಟಿಗುಡಿ, ಕೆ.ಜಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ದಿನ�ೇಶ್ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಟಿ.
ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಿನಾಯಕ ಪ�ೈಲ್ವಾನ್, ಪಿ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಪ�ೈಲ್ವಾನ್,
ಸಾವನ್ ಜ�ೈನ್, ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ವ�ೈ. ಮಲ್ಲೇಶ್, ನಾಗ�ೇಂದ್ರ
ಬಂಡ�ೇಕಾರ್, ರಾಮೇಗೌಡ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಟಿ. ನಾಗರಾಜ್,
ಬಿ.ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ, ಕಾಶೀನಾಥ್.
ಇದ�ೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರ ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ್,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕೆ.ಎಸ್. ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ
ಸೀತಾರಾಂ ಆಚಾರ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಶಂಕರ್ ಎ.
ಶಿರ�ೇಕರ್, ರಾಜು ಭಂಡಾರೆ ಅವರುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು.

ರಾಮಗ�ೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಶಿವಸಂಚಾರ ನಾಟಕ�ೋ�ತ್ಸವ ಸಮಾರ�ೋ�ಪ
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಗ�ೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ಬಯಲು
ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಕ್ಕೆ ಶಿವಸಂಚಾರ ನಾಟಕ�ೋ�ತ್ಸವದ
ಸಮಾರ�ೋ�ಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾಣ�ೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲ�ೇಖಕಿಯರ
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಪುಷ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು : ಸಾಹಿತಿ ಆರ್.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್, ಬಿ.ಎನ್.
ಮಲ್ಲೇಶ್,
ಜಗದೀಶಪ್ಪ ಬಣಕಾರ್, ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ, ಡಿ.ಎಂ.
ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ, ಲಿಂಗನಗೌಡ ನೆಗಳೂರು, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಾನಮ್ಮ ದ�ೇವಿ
ಪುರಾಣ ಮುಕ್ತಾಯ, ನಾಳೆ ಅಭಿಷ�ೇಕ

ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ದತಿ ನಿವಾರಿಸಬ�ೇಕು

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 21 – ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ
ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸುವ ವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ
ಇದ್ದರೂ ಈ ಪಿಡುಗು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಮನೆಕೆಲಸ, ಅಂಗಡಿ, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರಂ, ಕಟ್ಟಡ
ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂತಾದೆಡೆ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಈಗಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಪರ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಪಿ.ಎನ್.
ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶ್
ವಿಷಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸ�ೇವೆಗಳ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಪೊಲೀಸ್
ಇಲಾಖೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ
ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಯೋಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಸಂಯು
ಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿ ತ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಇಲಾಖೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲ

ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಿಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಪಿಪಿಪಿ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಬಡವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆ
ಕಿತ್ತುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಚು
ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ
ಅನೀಸ್ ಪಾಷ, ಹೆಗ್ಗೆರೆ ರಂಗಪ್ಪ, ಕರಿಬಸಪ್ಪ,
ಡಿಎಸ್ಎಸ್ನ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕಂದಗಲ್, ಅಬ್ದುಲ್
ಘನಿ ತಾಹೀರ್, ಜಬೀನಾ ಖಾನಂ, ಹಯಾತ್
ಹಾಗೂ ನಾನಾ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ
ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅಡಿ ನ�ೇಮಕಗ�ೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರ
ಹಾಗೂ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು

ಅನಿಷ್ಠ ಪದ್ಧತಿ ನಿವಾರಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದವರು ಕರೆ
ನೀಡಿದರು.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ
ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿದ ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಉಪ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತ ಡಿ.ಜಿ. ನಾಗ�ೇಶ್,
ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ನಿವಾರಣೆ ಕ�ೇವಲ
ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. 11 ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು
ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನ�ೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಲ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬ�ೇಕಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದರು.
ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ
ಆಯುಕ್ತೆ ಎಸ್.ಆರ್. ವೀಣಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ವ�ೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ
ತಿಪ್ಪೇಶಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ರ�ೇಷ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ
ಸಾಬ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ
ಯೋಜನಾ
ಸ�ೊಸ�ೈಟಿಯ
ಯೋಜನಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಇ.ಎನ್. ಪ್ರಸನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ದ�ೊಡ್ಡಪ�ೇಟೆ ಬಸವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವ�ೇಶ್ವರ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ
ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಶ್ರೀ ದಾನಮ್ಮ ದ�ೇವಿಯ ಛಟ್ಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ಜಾತ್ರಾ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭವು ಇಂದು
ನಡೆಯಲಿದೆ.
ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 23 ರ ಬುಧವಾರ ಛಟ್ಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಜಾತ್ರಾ
ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ದಾನಮ್ಮ ದ�ೇವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷ�ೇಕ,
ಪೂಜೆ ನಡೆಯುುವುದು. ನಂತರ ಮುತ್ತೈದೆಯವರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದು. ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟುವುದು
ಮತ್ತು ದಂಡಿ ಹಾಕಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ
ಮಹಾದಾಸ�ೋ�ಹ ನಡೆಯುವುದು.
ಶ್ರೀಮತಿ ದ�ೇವರಮನಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು (ದಾವಣಗೆರೆ)
ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ವ�ೈ. ಭಾರತಿ ವ�ೈ. ವೆಂಕಟ�ೇಶ ರೆಡ್ಡಿ (ಬೆಂಗಳೂರು)
ಇವರಿಂದ ದಾಸ�ೋ�ಹದ ಸ�ೇವೆ ನಡೆಯುವುದು.

ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ�ೇಮಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 21- ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈಗಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ,
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನ�ೇಮಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ
ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಟ
ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.
ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ
ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ
ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ�ೊಡಿಸುವ
ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಇದಕ್ಕೆ
ಕಾರಣ ಈಗಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಧಿಕ
ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು

ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಪಾದಿಸಿದರು. ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ
ಚುನಾವಣೆಯು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಣ,
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ,
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು
ನ�ೇಮಿಸಬ�ೇಕು.
ಆದಿಕರ್ನಾಟಕ ಸಮುದಾಯದ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಹ�ೊಸದಾಗಿ
ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು
ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬ�ೇಕೆಂದು
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.
ನೀಲಗಿರಿಯಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ಹಾಲ�ೇಶ್,
ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ�ೋ�ಮಲಾಪುರದ
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಡಾ. ಹೆಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಉಮೇಶ್
ಕಾಡಪ್ಪ, ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಕಡತಿ, ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಇನ್ನಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
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ನಗರದ ತುಳಜಾಭವಾನಿ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಂದು ಕಾರ್ತಿಕ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನದ ಬಳಿಯ, ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ 3ನ�ೇ
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 11ನ�ೇ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ತುಳಜಾಭವಾನಿ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಬ�ೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗೌಡ್ರು ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ನಿಧನ
ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಕೆ. ಬ�ೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ
ನಿವಾಸಿಯಾದ

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಮಾರಾಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು Sales Executives
ತಕ್ಷಣ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

70220 04042, 99806 29965
|| ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ವ�ೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ವಾಸಿ
ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ

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

ಗೌಡ್ರು ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ

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

(ಹಾಲಪ್ಪಜ್ಜರ)

ಇವರು ದಿನಾಂಕ
21.11.2022ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ
ಸಂಜೆ 5.55 ಕ್ಕೆ ಮೃತರ
ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೆವೆ.
ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 72 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಪತ್ನಿ, ಓರ್ವ ಪುತ್ರ, ನಾಲ್ವರು ಪುತ್ರಿಯರು, ಸಹ�ೋ�ದರ, ಹಾಗೂ
ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ದಿನಾಂಕ 22.11.2022ರ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಕ್ಕೆ ಮೃತರ ಸ್ವಗ್ರಾಮ
ಕೆ.ಬ�ೇವಿನಹಳ್ಳಿಯ ಮೃತರ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.
ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ :

ಗೌಡ್ರು ಗಂಗಧರಪ್ಪ ಸಹ�ೋ�ದರರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು
ಕೆ. ಬ�ೇವಿನಹಳ್ಳಿ.

ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

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.

ವಿದ�ೇಶ ಪ್ರವಾಸ - ಶುಭ ಹಾರ�ೈಕೆ

ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು
ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಯೂನಿಯನ್ ಬಳಗಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಜ�ೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಅಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು
ಶುಭ ಹಾರ�ೈಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಹಿತ�ೈಷಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ
ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಪರ�ೋ�ಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ
ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಾದ ದಿವಂಗತ ಹುಗ್ಗಿ ಬಸಪ್ಪ ಕಡರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಯವರಿಗೆ,

ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಆರ್.ವಿ.

ಗಜಾನನ ಕೆ.ಆರ್.

ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್.

ಪುನೀತ್ ಕೆ.

ದಿ. ಮಾಗ�ೋ�ಡ ಬಸಪ್ಪ ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಅವರಿಗೆ,
ದಿ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಹೆಚ್. ಶಿವಪ್ಪ ನವರಿಗೆ

ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ.

ದಿನಾಂಕ : 22.11.2022ರಂದು ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಪ�ೈರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದುಬ�ೈಗೆ ವಿದ�ೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ್ದು, ಇವರುಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲೆಂದು ಶುಭ ಹಾರ�ೈಸುವ
G ಅರುಣ ಹೆಚ್.ಎ. G ದ�ೇವರಾಜ್ ಬಿ.ಆರ್. G ನಟರಾಜ್ ಹೆಚ್.ಎಂ. G ಹರೀಶ್ ಕೆ.

ಸ�ೇರಿದಂತೆ `ಸಹಕಾರ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ

G ಎಸ್.ಜಿ. ಸಣ್ಣ ಮಹಾದ�ೇವಪ್ಪ G ಪಿ.ವಿ. ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್, G ಹಾಲ�ೇಶ್ ಸಿ.ಪಿ.

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನರು, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು,
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹರಿಹರ,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಶ್ವಬಂಧು ಕ�ೋ� ಆಪರ�ೇಟಿವ್ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ ಹರಿಹರ,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜನತಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹರಿಹರ.

G ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಚ್.ಪಿ. G ಸುರ�ೇಂದ್ರ G ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಮತ್ತು ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಪ�ೈರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನೆಟ್ವ
 ರ್ಕ್ ಟೀಂ., ದಾವಣಗೆರೆ.
Wings Empire Trading Network Team, Davangere.

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 ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ 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 :
ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸರ್ವಸದಸ್ಯರು :

ಜೆ.ಟಿ. ಉಮೇಶ್ಬಾಬು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಜೆ.ಟಿ. ನಾಗಭೂಷಣ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಮ್ಮ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡಿ.ಪಿ. ಜಗಳೂರಯ್ಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜೆ.ಎಸ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪಿ.ಎಸ್. ಸುರ�ೇಶ್ಗೌಡ

ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಟಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ

ಮಜಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ.ಪಿ. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಹೆಚ್.ಆರ್. ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ಪ್ರತಿನಿಧಿ

ಎನ್.ರಾಮು
ಸಿಇಓ

ಜೆ.ಡಿ. ಅಡಿವೆಪ್ಪ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಬಿ.ಟಿ. ರವಿಕುಮಾರ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪಿ. ಮೂರ್ತಿ
ಗುಮಾಸ್ತರು

ಜಗಳೂರು ಟೌನ್ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ನಿ., ಜಗಳೂರು.
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