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ದಿನಾಂಕ 25-11-2022ರಂದು
ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ
ಅಮೆರಿಕಾ(USA) ಕ್ಕೆ
ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ಕ�ೋ�ಳೂರು
ಮತ್ತು

ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್,
ಮಗಳು ಕು|| ಮನ್ವಿತಾ

ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಇವರ ವಿದ�ೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಲೆಂದು ಶುಭ ಕ�ೋ�ರುವ...

ಶ್ರೀಮತಿ ದ�ೇವೀರಮ್ಮ, ದಿ|| ಕೆ. ಕ�ೊಟ್ರಬಸಪ್ಪ, ಕಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್
ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಿಕಾ, ಶ್ರೀ ವೀರ�ೇಶ್ಕೆ. ಕಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತಾ, ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ಬಿಂಗಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

JOB OFFER
SOFTWARE
DEVELOPER'S
MINIMUM KNOWLEDGE ABOUT

EDUCATION :

BCA PASS OR FAIL
CONTACT NO :

40 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರು
ಮೂತ್ರದ ತ�ೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಉಚಿತ

ದ�ೈವಾಧೀನ : 23.11.1999

ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ,

ನಡೆಸಿ ಕ�ೊಡುವವರು:
MBBS.MS.MCH urology

ದಿನಾಂಕ : 26.11.2022 ಶನಿವಾರ
ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 : 00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 : 00 ಗಂಟೆ

OPTICAL PARADISE

ಸ್ಥಳ : ಆಶ್ರಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
# 1977/1/2, ಎಂ ಸಿ ಸಿ "ಎ" ಬ್ಲಾಕ್, ಶಾಮನೂರು ರಸ್ತೆ
ದಾವಣಗೆರೆ - 577004.
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 08192 224679
ಆಶ್ರಯ : 91412 12120

ದ�ೈವಾಧೀನ : 12.11.2021

ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ...

ಡಾ|| ಅಭಿಜಿತ್ ಎಸ್. ಎಂ

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಕರಿಯಪ್ಪ

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹ�ೋ�ಮ್

ಯುರ�ೋ�ಫ್ಲೋಮೇಟ್ರಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ

79754 47909
AVK COLLEGE ROAD,
DAVANGERE

ಡಾ|| ಕೆ.  ಕರಿಯಪ್ಪ

ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು,
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ವರ್ಗ,
ವರ್ಗ,
ವರ್ಗ,
ವರ್ಗ,

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹ�ೋ�ಮ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಸಂತಾನ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಅಜಿತ್ನರ್ಸಿಂಗ್ಹೋಂ, ರಾಯಬಾಗ್.

|| ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ಕ�ೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧನೆ ಆಹ್ವಾನ
ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಬಿ. ಕಲ್ಲಮ್ಮ
ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಾಗಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ವಕೀಲರು

# 571/2, ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು.

ದಿನಾಂಕ : 21.11.2022ನ�ೇ ಸ�ೋ�ಮವಾರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗನಾದ

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್

ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು
ಜನನ : .01.02.1980, ನಿಧನ : 21.11.2022
ಇವರು ದ�ೈವಾಧೀನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ

"ಕ�ೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧನೆ"ಯನ್ನು

ದಿನಾಂಕ : 1.12.2022ನ�ೇ ಗುರುವಾರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಗೃಹ
# 571/2, ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ

ನೆರವ�ೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾವು
ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕ�ೋ�ರಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ವಿ.ಸೂ. : ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪದ�ೇ ಇರುವವರು
ಇದನ್ನೇ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಆಹ್ವಾನವೆಂದು
ಭಾವಿಸಿ ಆಗಮಿಸಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು : ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಬಿ. ಕಲ್ಲಮ್ಮ, ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಾಗಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು
ಮೃತರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರಾದ : ಶ್ರೀಮತಿ ರ�ೇಣುಕಾ ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು ಫೋ. : 98453 20898
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ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನ�ೋ�ಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗ
 ೆ ಹ�ೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಚಾಲನೆ
ಜಗಳೂರು, ನ. 22- ಭಾರತೀಯ
ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು
ನ�ೋ�ಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಹ�ೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಸಹಿಸದೆ 40% ಕಮೀಷನ್
ಆರ�ೋ�ಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದ
ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಲಿರುವ `ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ'
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ�ೇದಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪತ್ರಕರ್ತರ�ೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದ
ಸಂಸದರು, ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ
ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಪಡೆದಿವೆ. ನಾಳಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸುವ
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬರಪೀಡಿತ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿ
ದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 3,500 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ

(3ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ದ�ೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ
ಬಹುಮಾನದವರೆಗೂಬೆಳದ
ೆ ುಯಾವುದ�ೇ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಕಡಿಮೆ
ಇಲ್ಲದಂತೆ
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು
ಶ್ಲ್ಯಾಘನೀಯ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಶಾಮನೂರು
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಸರಳತೆಯ ದ�ೊಡ್ಡ
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು.
ಮನೆ,
ಮನೆತನವನ್ನು ತೂಗಿಸಿದ ಭೂಮಿ
ತೂಕದ ಮಹಿಳೆ. ಇವರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ
ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಜ�ೊತೆಗೆ ಅವರ
ಹೆಸರನ್ನು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಎಂದು ಶ್ಲ್ಯಾಘಿಸಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನ�ೇಶ್ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ
ನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು

ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ಸಂಸದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ

ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಪುನಃ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾ
ಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದರು
ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರ
ಮುಂದಿಡುವ ಮೂಲಕ ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ
ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.
ಮುಂಬರುವ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ. ಪುನಃ
ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು

ದಾನಮ್ಮ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಾತ್ರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ
ದ�ೊಡ್ಡ
ಪ�ೇಟೆಯ ಶ್ರೀ ಬಸವ�ೇಶ್ವರ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ
ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಶ್ರೀ ದಾನಮ್ಮ
ದ�ೇವಿಯ ಛಟ್ಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ಜಾತ್ರಾ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವವು ಬಸವ
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
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.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಇಂದು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡು
ವಿವಿಧ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗ
ಳೂರಿನಿಂದ ಹ�ೊರಟು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿತ್ರ
ದುರ್ಗದ ಮುರುಘಾ ಮಠ ಆವರಣ
ದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುವರು.
ನಂತರ 11.15ಕ್ಕೆ ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಲಿರುವ
ಜನಸಂಕಲ್ಪ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ ಜಗಳೂರು
ತಾಲ್ಲೂಕು
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ
ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ ಹ�ೊರಟು
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಎಂಐಟಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಆಗ
ಮಿಸುವರು. ನಂತರ 2.25ಕ್ಕೆ
ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜನಸಂಕಲ್ಪ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.
ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹರಿಹರದಿಂದ ಹ�ೊರಟು
4.15ಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ,
ಜಿಎಂಐಟಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ ಬೆಂಗ
ಳೂರಿಗೆ ಮರು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ

ಗುರುಮೂರ್ತಿಸ್ವಾಮಿ ನಿಧನ
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದ್ಯಾನಗರದ
ವಿನಾಯಕ ನಗರ 2ನ�ೇ ಮೇನ್,
4ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ನಂ.1847/216ರ
ವಾಸಿ, ನಿವೃತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗದ
ಗುರುಮೂರ್ತಿಸ್ವಾಮಿ

ಇವರು ದಿನಾಂಕ:
22.11.2022ರ ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ
ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು
ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮೃತರಿಗೆ 76 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಮೃತರು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು,
ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿ, ಅಳಿಯ, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ
ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ
ದಿನಾಂಕ: 23.11.2022ರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
ಇಡಲಾಗುವುದು ನಂತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಗೆ
ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗದ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು

ಮೊ 9886406394, 9901666955

ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪುನಃ
ಲ�ೋ�ಕಸಭೆಗೆ
ಮತ್ತೆ
ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಿರಾ? ಎಂಬ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಂಸದರು, ಕಳೆದ ಸಾರಿ ನಾನು
ಇದು ನನ್ನ ಕ�ೊನೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದ್ದು ನಿಜ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ
ನಾಯಕರ
ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ
ನಾನು
ಬದ್ಧನಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ
ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ವಿರ�ೋ�ಧ ಪಕ್ಷದ

ಯಾವುದ�ೇ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನು
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿರುವ
ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ
ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳು ತಿಳಿದಿವೆ. ಅತಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ತಂದು ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪುನಃ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ
ನನಗೆ ದ�ೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಹ�ೇಶ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ವಿ. ನಾಗಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ್ ಸ�ೊಕ್ಕೆ,
ಮುಖಂಡರಾದ
ಸಿದ್ದೇಶ್,
ಆರ್
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಸ್ತು
ವಳ್ಳಿ ಬಾಬು, ಬಿದರಕೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್,
ಓಬಳ�ೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ನಿಂದ
ಇಂದು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.22- ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಳ
ಮೀಸಲು
ವರ್ಗೀಕರಣ,
ದಲಿತ
ಸಂಘಟನೆಗಳ
ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ
ವಿರುದ್ಧದ ದುರುದ್ದೇಶದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್
ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ದಲಿತ
ವಿರ�ೋ�ಧಿ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ
23ರಂದು ಹರಿಹರಕ್ಕೆ ಜನಸಂಕಲ್ಪ
ಯಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಅವರಿಗೆ
ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ
ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ
ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ.
ಅನರ್ಹ ವೀರಶ�ೈವ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ
ಬ�ೇಡ ಜಂಗಮರೆಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ
ವಿರ�ೋ�ಧವಿದೆ. ಎಸ್ಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಸ�ೇರಿಸಿರುವ
101
ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಗ�ೊಂದಲವಿದೆ. ಬ�ೇರೆಯವರನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸ�ೇರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ
ವಿರ�ೋ�ಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕನಸಿನ�ೊಂದಿಗೆ
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಖನ್ನೂರ
ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು,
ನ.
22ಭಾರತ
ಸರ್ವ
ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತ�ೋ�ಟ.
ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹ�ೊಂದಾಣಿಕೆ,
ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ದ�ೇಶ
ದಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಹ�ೊರಹಾಕ
ಲಾಗದು. ಈಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಬರಲಿರುವ ಎರಡು
ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ
ಹ�ೊಡೆದಾಟ, ಬಡಿದಾಟಗಳ�ೇ ನಡೆಯಲಿವೆ
ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಪ್ರವೀಣ
ಖನ್ನೂರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಕರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾ ಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾ
ಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನಸ�ೇವೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ
ಉತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು. ಅದು ಈಗ
ಬಹಳಷ್ಟು ತನ್ನತನ ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಕ�ೇವಲ ಅಧಿಕಾರ ಲಾಲಸೆಯಿಂದ
ಜಾತೀಯತೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ
ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ
ಈ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ
ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ

ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಲ�ೈವ್ ಮೂಲಕ
ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ
ಬಾರಿ ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡ ಆಗಮಿಸಿ
ರುವುದು ವಿಶ�ೇಷ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು
ಉ ಪ ಯೋ ಗಿ ಸಿ ಕ�ೊ ಂ ಡು
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಬೆಳಯ
ೆ ಲೆಂದು ಶುಭ ಹಾರ�ೈಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಥಣಿ ವೀರಣ್ಣ,
ಪಾಲಿಕೆ ವಿರ�ೋ�ಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
ಗಡಿಗುಡಾಳ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪಾಲಿಕೆಯ
ಸದಸ್ಯ ಎ. ನಾಗರಾಜ್, ಅಯೂಬ್
ಪ�ೈಲ್ವಾನ್, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ
ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇ.ಎಂ. ಮಂಜು
ನಾಥ, ದಾನಿಗಳಾದ ರವಿ ಇಳಂಗ�ೋ�ವನ್,
ನಿಟುವಳ್ಳಿ ಶ�ೇಖರಪ್ಪ, ರಾಜು ರೆಡ್ಡಿ,
ಮಹಾದ�ೇವ್, ಟೂರ್ನಿಯ ಆಯೋಜಕ

ಭಾರತವನ್ನು
ಕ�ೊಡುವ
ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಆ
ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ
ಹಾಕುವುದಾಗಿ
ಖನ್ನೂರ
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವ�ೇಶಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ
ಹಾಡಿದರು. ಡಾ. ಪ್ರವೀಣ
ಖನ್ನೂರ
ಮಾತುಗಳನ್ನು
ಜ�ೊತೆಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಡಾ. ಶ�ೈಲಶ್ರೀ ಖನ್ನೂರ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.
ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೋಟಪ್ಪ
ಖನ್ನೂರ ಅವರು ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು
ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆಯ ಔದ�್ಯೋಗಿಕ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ
ಕುರುಬ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ
ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರ ಜನಪರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದು
ವರೆಸಲು ಇಂದು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ
ಕೀಯ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿ ಬರಲಿರುವ 2023ರ
ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಪ್ರಬಲ
ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಖನ್ನೂರ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಸಂಚಾಲಕ ಪಿ.ಜೆ. ಮಹಾಂತ�ೇಶ್
ಸುದ್ಧಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಜಾತಿಯ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್
ಮೊಕದ್ದಮೆ
ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರುವ
ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸ�ೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ
ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಅಕ್ಕಿ
ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ
ಬಿ.ಎಂ. ವಾಗೀಶ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಯಕ�ೊಂಡ
ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದು,
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು
ಸ�ೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ
ಕುಂದವಾಡ
ಮಂಜುನಾಥ್,
ಮುಖಂಡರಾದ ಅಣಜಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ,
ಪ್ರದೀಪ್ ಇದ್ದರು.

26 ರಂದು ಶಾಸಕ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಜನ್ಮ ದಿನ
(3ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಜಯಮ್ಮ ಗ�ೋ�ಪಿನಾಯ್ಕ,
ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್.ಟಿ. ವೀರ�ೇಶ್, ಕೆ.ಎಂ. ವೀರ�ೇಶ್, ಎಲ್.ಡಿ. ಗ�ೋ�ಣೆಪ್ಪ,
ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಆನಂದರಾವ್ ಶಿಂಧೆ, ಕೆ.ಎಂ.
ಹುಲಿಗ�ೇಶ್, ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ಗ�ೋ�ಪಿನಾಯ್ಕ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ,
ಆಲೂರು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ�ೋ�ಣ

(3ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಶ್ರಮಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಕರೆ
ನೀಡಿದರು.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು
ಪಂಚಾ ಯತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ,
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ
ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗಳು ಪ್ರವ�ೇಶ ಮಾಡುವ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರುಗನೀ ಪ್ರವೀಣ್
ಕುಮಾರ್
ಗೌಡ�ೇ
ಮಾತನಾಡಿ,
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿರುವುದು ಅತೀವ
ಸಂತ�ೋ�ಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಗೆ 71 ಜನ ಸದಸ್ಯರು
ಹಾಗೂ 28 ಜನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಂಡೆಬ�ೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಸಿ.ಶ�ೇಖರಪ್ಪ ನಿಧನ

ಸಂಘಟನೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ನೂತನ
ಸಮಿತಿ ಮುಂದಾಗಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಿರೀಶ್
ತುಮಕೂರು, ಎಐಟಿಯುಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಎ. ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್,
ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ
ಹಾಲ�ೇಶ್, ವೀರಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಯರಗುಂಟೆ
ಸುರ�ೇಶ್, ನ�ೇತ್ರಾವತಿ,
ಅಂಜಿನಪ್ಪ
ಲ�ೋ�ಕಿಕೆರೆ, ಸ�ೋ�ಮ ರಾಜ ಅರಸ್
ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಕರುಣಾಕರನ್,
ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ, ಕಾರವಾರದ ಗಣ�ೇಶ
ರ�ೇವಣಕರ್, ಗುರುವಯ್ಯ, ಆನಂದ್,
ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ರ�ೇವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎಂ.
ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ, ಮಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್,
ದಾದಾಪೀರ್, ಕೆ.ಬಾನಪ್ಪ, ರುದ್ರೇಶ್
ಲ�ೋ�ಕಿಕೆರೆ, ಐರಣಿ ಚಂದ್ರು ಮತ್ತಿತರರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಸಮಾವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ
ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳು

ಕಾಮನ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಸಿಎಸ್ಸಿ), ಗ್ರಾಮ ಓನ್ ಗಳಿಗೆ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನ�ೋ�ಂದಣಿ, ನವೀಕರಣ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪಡಿಸಿರುವ ತಂತ್ರಾಂಶ ನೀಡಬ�ೇಕು. ಈಗಾಗಲ�ೇ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ
ಅವಧಿ ಪೂರ�ೈಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ
ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೂವರೆಗೂ ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲ�ೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ
ನೀಡಬ�ೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದ�ೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದ�ೇ ಈಗಿರುವ
ಶ�ೇ. 1 ಸೆಸ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದ�ೇ ಶ�ೇ.2 ರಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ
ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ 75 ಸಾವಿರದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ
ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂಬಿತ್ಯಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಅಪರಿಚಿತ ಪುರುಷನ ಶವ ಪತ್ತೆ

ಬಿ.ಜಿ. ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ ನಿಧನ

ನ�ೋ�ಂದಣಿಯ
ಏಳು ದಿನದಲ್ಲಿ
ಖಾತಾ
(3ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ)
ಸಮಾವ�ೇಶವೊಂದನ್ನು
ನಡೆಸಲು
ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ
ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆ
ಯಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ
ಅಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ ಎರಡು
ಪ್ರಮುಖ ವಿಧ�ೇಯಕಗಳನ್ನು
ಮಂಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು
ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಕೃಷಿಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕ�ೊಡಲು ಮತ್ತು
ಕ�ೊಡಗು, ಹಾಸನ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ
ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು
ಕಾಫೀ ತ�ೋ�ಟ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಂತಹ
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೀಡುವ ವಿಧ�ೇಯಕಗಳಿಗೆ
ಅನುಮತಿ
ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು
ಸಚಿವರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ

(3ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದ�ೊಂದಿಗೆ, ವಿಶ�ೇ
ಷಚ�ೇತನರಿಗೆ ನೀಡುವ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗುರುತು ಚೀಟಿ–
ಯುಡಿಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತ�ೋ�ರಿದೆ.
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು
ವಿತರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎರಡನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು,
ಬಾಗಲಕ�ೋ�ಟೆ, ಹಾವ�ೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು
ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಂಗವ�ೈಕಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 7 ಬಗೆಯ
ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 2016
ರ ಆರ್.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದ ನಂತರ 21
ರೀತಿಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ�ೇಷಚ�ೇತನರ
ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ದ�ೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದತ್ತಾಂಶ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ, ಉದ�್ಯೋಗ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ
ಇದು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಶ�ೇ.40 ರಷ್ಟು ದ�ೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆ ಹ�ೊಂದಿರುವವರನ್ನು
ವಿಶ�ೇಷ ಚ�ೇತನರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2011 ರ
ಜನಗಣತಿ ವರದಿಯಂತೆ, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.2.21 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ
ಇಂತಹ ಸಮ ಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದ�ೊರಕಿ ಸಿಕ�ೊಡಲು ವಿಶ�ೇಷ ಒತ್ತು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.22- ನಗರದ ಬನ್ನಿ ಮಹಾಂಕಾಳಿ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕ�ೊಟ್ಟೂರ�ೇಶ್ವರ ಹ�ೋ�ಟೆಲ್
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು, ಈತನು ಯಾವುದ�ೋ�
ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ಸುಮಾರು
30 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದು, ಗ�ೋ�ಧಿ ಮೈಬಣ್ಣ, ಸಾಧಾರಣ
ಮೈಕಟ್ಟು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ನ�ೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ತುಂಬು
ತ�ೋ�ಳಿನ ಶರ್ಟ್, ನೀಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (08192-259293,
08192-259285, 9480803250) ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ರಾದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಶಿವಗಂಗಾ, ಶಾಮನೂರು ಡ�ೈಮಂಡ್
ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಲಪ್ಪ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್
ಬಗ�ೇರ, ರಾಜು ಬಂಡಾರಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್
ರಮೇಶ್, ಸುರ�ೇಶ ಕುಮಾರ್, ತುರ್ಚ
ಘಟ್ಟ ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್, ನಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ,
ಸುರಭಿ ವಿನಯ್, ಚಂದ್ರು, ಹಾಲಪ್ಪ,
ರಘು, ಲಿಂಗನಗೌಡ್ರು, ಬೆಳವನೂರು
ಮಹದ�ೇವ್, ಯೋಗಿ, ಶಾಂತಕುಮಾರ್
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲೊ
ಬ್ಬರಾದ ಕುರುಡಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ತಂಡ ಹಾಗೂ
ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲ
ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ
ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಜಯ ಕಂಡಿತು.

(3ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರ
ನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊ. ಲಿಂಗಣ್ಣ ಅವರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟ ನೆಯ ಮುಖಂಡರಾದ
ಪೂಜಾರ್ ಅಂಜನಪ್ಪ, ದಶರಥರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ
(3ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಶಿವರಾಜು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಶಶಿಧರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪ.ಪೂ.ಶಿ.ಇಲಾಖೆ, ಲಲಿತಾ ಪದವಿ ಪೂ.
ಕಾ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್.ವಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ನಿಧನ

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಸಿದ್ಧ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿ
ವಿದ್ಯಾ ನಗರದ ಶ್ರೀ
ಈ ಶ್ವ ರ - ಪಾ ರ್ವತಿ - ಗ ಣ ಪ ತಿ
ದೇವಸ್ಥಾನದ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 11
ರವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಕಣ್ಣಿನ
ಹನಿ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವಿವರಕ್ಕೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ.ಮೋಕ್ಷಾನಂದ
(94482-55 544), ಬಿ.ಎಸ್.
ವೀರೇಶ್ (88676-91155)
ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಗಂಗನರಸಿಯಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಪೂಜೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹ�ೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಡೆಬ�ೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ

ಸಿದ್ರಾಮಜ್ಜರ ಬಿ.ಸಿ ಶ�ೇಖರಪ್ಪ

ಇವರು ದಿನಾಂಕ 22.11.2022ರ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ
ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೃತರಿಗೆ 82 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿ, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು, ಅಳಿಯ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ
ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು
ದಿನಾಂಕ 23.11.2022ರ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಮೃತರ ಸ್ವಗ್ರಾಮವಾದ
ಹ�ೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಡೆಬ�ೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಯ ಮೃತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ
ಮೊ : 82176 61831, 96865 00283

ದಾವಣಗೆರೆ ಆಂಜನ�ೇಯ ಬಡಾವಣೆ 1ನ�ೇ ಮೇನ್5ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್#658/34 ವಾಸಿ
ನಿವೃತ್ತ ಹ�ೈಸ್ಕೂಲ್ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಿ.ಜಿ ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ
ಇವರು, ದಿನಾಂಕ 22.11.2022ರ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 9.25 ಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು
ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ, ಮೂವರು ಪುತ್ರಿಯರು,
ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 23.11.2022ರ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತರ
ಸ್ವಗ್ರಾಮವಾದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರಾವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು
ಮೊ : 83102 05857, 97410 88366, 75730 12257

ದಾವಣಗೆರೆ ಕೆಟಿ.ಜೆ ನಗರ 2ನ�ೇ ಮೇನ್3ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್ವಾಸಿ
ಕಿರಾಣಿ ವರ್ತಕರಾದ ಆರ್.ವೀರಣ್ಣ ಇವರ ಪತ್ನಿ

ಆರ್
.ವಿ. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ

ಇವರು, ದಿನಾಂಕ 22.11.2022ರ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 5.50 ಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರೆಂದು
ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 78 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು
ಪುತ್ರರು, ಇಬ್ನರು ಪುತ್ರಿಯರು, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ
ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ
23.11.2022ರ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ
ವೀರಶ�ೈವ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಮೊ : 96113 09226

ಹರಿಹರ
ತಾಲ್ಲೂಕು
ಗಂಗನರಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗ�ೋ�ಣಿ
ಬಸವ�ೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹ�ೊರಮಠ
ದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಛಟ್ಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ವಿಶ�ೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಗ�ೋ�ಣಿ ಬಸವ�ೇಶ್ವರ
ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತ
ದ�ೇವರ ಜೀರ�್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ
ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗನರಸಿ ಗ್ರಾಮದ
ಹ�ೊರಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗ�ೋ�ಣಿ
ಬಸವ�ೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ನಾಗದ�ೇವತಾ
ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ,
ಅಭಿಷ�ೇಕ
ನಡೆಯುವುದು.
ನಂತರ 11.30 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ
ಮುಕ್ತಾ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಾನಪ್ಪಳ,
ವಕೀಲರು ಇವರಿಂದ ಮಹಾ
ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಯುವುದು.

ಸಂಪಾದಕರು :
ವಿಕಾಸ್ ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಮೆಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆ

ದಾವಣಗೆರೆ
ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2022

ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಪ್ತ ಒಡನಾಡಿ

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

ಆಸ್ತಿ ನ�ೋ�ಂದಣಿಯ
ಏಳು ದಿನದಲ್ಲಿ ಖಾತಾ

ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ
ಶಾಸಕ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಚಾಲನೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.22- ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜು
ಗಳ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ.
ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯದ 33 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 12 ಬಾಲಕರು ಹಾಗೂ 12
ಬಾಲಕಿಯರಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 792 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ವ�ೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ
ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಪಾಲಾಕ್ಷಿ, ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದ�ೈಹಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ
ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರು.
ಪಿಯುಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ�ೈಹಿಕ

ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಬ�ೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ
ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
ದೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ. ಸುರ�ೇಶ್, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ
ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಕರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಸ್.ಜಿ., ಮಾಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಯೋಜಕ ಕೆ.ಎಂ.
ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಶಶಿ ಎಜುಕ�ೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ
ಶಶಿಕಲಾ ಇ.ಆರ್., ಲಲಿತಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜು
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಪಿ. ಸುರ�ೇಶ್, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಯೋಜಕ
ಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ ಆರ್., ಶಿವಪ್ಪ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಾವುದ್,
ಎಸ್. ಪಂಚಾಕ್ಷರಪ್ಪ, ವೆಂಕಟ�ೇಶ್, ಗ�ೋ�ಪಾಲಕೃಷ್ಣ,
ಕುಸಗಟ್ಟಿ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

26ರಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ.
ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 22 – ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ.
ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ 77ನ�ೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ
ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯ ಶಿರಮಗ�ೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ
ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸುಧಾ ವೀರ�ೇಂದ್ರ
ಪಾಟೀಲ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ
ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 26ರ ಶನಿವಾರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು
ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಜಗದೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ
ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ
ಅವರು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ
ಸಚಿವ ಭ�ೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್, ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ಎಂ.ಪಿ.ರ�ೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ,
ಕರುಣಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಡಾಳ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಪ್ರೊ.
ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಠಗಳ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ಎ.ಹೆಚ್.
ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಜಯಮ್ಮ ಗ�ೋ�ಪಿನಾಯ್ಕ, ದೂಡ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ. ಸುರ�ೇಶ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ವಡ್ನಾಳ್ ರಾಜಣ್ಣ, ಎಂ.
ಬಸವರಾಜನಾಯ್ಕ, ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸಂಗನಗೌಡ್ರು ಮಾತನಾಡಿ, ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ
ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 25ರಂದು ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 26ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ
ದ�ೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
(2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಮಾಹಿತಿ ಕಳವು : ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶ್ ಬಂಧನ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 22 - ಮತದಾರರ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಳವು ಹಾಗೂ
ದುರ್ಬಳಕೆ ಆರ�ೋ�ಪದಡಿ ‘ಚಿಲುಮೆ’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಂ.
ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶ್ನನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ
ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ, ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು
ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರವಿಕುಮಾರ್, ಅವರ ಸಹ�ೋ�ದರ
ಕೆಂಪ�ೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನು ಈಗಾಗಲ�ೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 22 - ಆಸ್ತಿ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ಏಳು
ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಖಾತಾ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದ�ೇಶ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್.
ಅಶ�ೋ�ಕ್, ಇದುವರೆಗೆ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು
ದಿನಗಳ ನಂತರ ಖಾತಾ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಖಾತಾ
ಪಡೆಯಲು
ನ�ೋ�ಂದಣಿ
ಕಚ�ೇರಿಗಳಿಗೆ
ಸುತ್ತಾಡಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಜ�ೇಬಿನಿಂದ
ಹಣ ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು
ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು
ಖಾತಾ ದ�ೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಆದ�ೇಶ ಹ�ೊರತರಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಳ�ೇ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಾ
ಮತ್ತು ಹಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ,
ಜನವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ
ಸಂಬಂಧ
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕ
ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ನ. 22 – ಏರುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು,
ಹಣದುಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಸಾರಿರುವ ಸಮರದ
ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕಡಿಮೆ
ಇರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಆರ್ಗನ�ೈಸ�ೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ�ೋ�
ಆಪರ�ೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ (ಒ.ಇ.ಸಿ.ಡಿ.)
ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕ
ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಶ�ೇ.3.1ರಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಶ�ೇ.5.9ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ
ಇರಲಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ ಶ�ೇ.2.2ರ (5ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ.22- ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರ 15ನ�ೇ ವರ್ಷದ
ಸವಿನೆನಪಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ
ಹ�ೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಟೆನ್ನಿಸ್ಬಾಲ್ (ಲೀಗ್ ಕಂ ನಾಕೌಟ್)
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ
ಮುಖ�ೇನ ಶಾಮನೂರು ಡ�ೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಶಿವಗಂಗಾ
ಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ 6 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ
ಶುಭಾರಂಭವಾಯಿತು.
ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ
27ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ
ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲೆವನ್
ೆ ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ
ಶಾಮನೂರು ಡ�ೈಮಂಡ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಗಂಗಾ ಕಪ್ 2022

ರ�ೈತಭವನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 22 – ನಗರದ ರ�ೈತ
ಭವನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಡೆದು ಪಕ್ಕದ
ಜಾಗವನ್ನು 10 ನಿವ�ೇಶನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ
ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಸ�ೇಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಜ�ೊತೆಗೆ ರ�ೈತರಿಗೆ
ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರ�ೈತ ಸಂಘ
ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸ�ೇನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು, ರ�ೈತಭವನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಡೆದು

ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ
ನಿವ�ೇಶನ ಮಾರಾಟ ಎಂದು
ರ�ೈತ ಸಂಘದ ಆಕ�್ರೋಶ
ನಿವ�ೇಶನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗ
ಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ
ಸಂಜೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವ
ರ�ೈತರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆ

ಜಾಗವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ�ೇಕಾದರೂ ಮಳಿಗೆ
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ರ�ೈತ ಭವನಕ್ಕೆ
ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
ಕ�ೈ ಬಿಡಬ�ೇಕು ಎಂದವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಚಿನ್ನಸಮುದ್ರ ಶ�ೇಖರನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಚದರಡಿಗೆ 10
ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲಗೆ ೆ
ಜಾಗವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡ ಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರಾದ (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲಿದೆ
ಹರಿಹರ, ನ. 22 – ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ
ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನ�ೇಕ ಯೋಜನೆ
ಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು,
ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 150
ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಿದೆ. ನಾಳೆ
ಬುಧವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಕಲ್ಪ
ಯಾತ್ರೆ ವಿಜಯದ ಯಾತ್ರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವಾಸ
ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ
ಬೃಹತ್ ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯ ಪೂರ್ವ

ಸಿದ್ದತೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾ
ಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರಿಗೆ
ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನ
ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ
ದ�ೇಶವು
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ
ಕಾರ್ಯವನ್ನು
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದವರು (5ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವ
ಮುಖ�ೇನ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ವ�ೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಈ ಬಾರಿ
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 50 ತಂಡಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 750
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು
ಹಬ್ಬದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ
ಅನ�ೇಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಜ�ೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯ
ವೀಕ್ಷಣಗೆ ೂ ಜನ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಿ.ಎನ್. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ,
ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರ
ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ 5 ಸಾವಿರ
ರೂ. ಬಹುಮಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು
ಇದೀಗ 7 ರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಷ್ಟು (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ದೂಡಾ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
ಎ.ವ�ೈ. ಪ್ರಕಾಶ್ ನ�ೇಮಕ
ಬೆಂಗಳೂರು,ನ.22- ದಾವಣಗೆರೆ - ಹರಿಹರ
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ವಕೀಲರೂ ಆಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ
ಮುಖಂಡ ಎ.ವ�ೈ. ಪ್ರಕಾಶ್ ನ�ೇಮಕಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್
ಕಬಾಡಿ ಅವರು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದ�ೇಶ
ಹ�ೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿದ್ದು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎ.ವ�ೈ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ದೂಡಾ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

5.86 ಲಕ್ಷ ವಿಶ�ೇಷಚ�ೇತನರ
ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 22 - ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶ�ೇಷಚ�ೇತನರಿಗೆ ನೀಡುವ
ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ
ಸಾಧನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 5.86 ಲಕ್ಷ ವಿಶ�ೇಷಚ�ೇತನರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಕೆ.
ಸುಧಾಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಡಿಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ
ಸುದ್ದಿಗಾರರ�ೊದಿಂದಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸಬಲೀಕರಣ (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವುದು ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.22- ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು
ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಯಾವುದ�ೇ
ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲವ�ೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಅವರನ್ನೇ ಕ�ೇಳಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ನೀವಷ್ಟೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದ�ೇ ಟಿಕೆಟ್
ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದ�ೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಎಸ್ಸೆಸ್, ಹಾಗ�ೇನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ�ೇಳಿದರೆ ನಾಲ್ಕು
ಟಿಕೆಟ್ ಬ�ೇಕಾದರೂ ಪಕ್ಷ ಕ�ೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ�ೋ�ಣ

ಹೆಮ್ಮೆಯ
ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ
ಅಂಕು
ಡ�ೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಮೂಲಕ
ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆ
ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಗಳಿಕೆ,
ತೆಗಳಿಕೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದನ್ನು
ಪರಿಗಣನೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳದ�ೇ
ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ
ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕ�ೇವಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ
ಸೀಮಿತವಾಗದ�ೇ ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಬ�ೇಕಾದ
ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ
ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ದ�ೊರಕಿಸಿಕ�ೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಚಿಂತನೆ
ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ
ಬೆಂಬಲಿಸುವ
ಮೂಲಕ
ಗೆಲುವಿಗೆ (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

3ನ�ೇ ರಾಜ್ಯ
ಸಮ್ಮೇಳನದ
ಸಮಾವ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್.ಜಿ.
ಉಮೇಶ್ ಕರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 22- ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು
ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪ�ೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ�ೇ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ
ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದ�ೇ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಲಿ
ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು
ಒಡೆಯುವ ಕ್ವಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಜಿ.
ಉಮೇಶ್ ಆವರಗೆರೆ ಹ�ೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಬೂದಾಳು ರಸ್ತೆಯ ತಾಜ್ ಪ್ಯಾಲ�ೇಸ್ ನಲ್ಲಿ

ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಟೆನ್ನಿಸ್ಬಾಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಚಾಲನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಒಡೆಯುವ ಕ್ವಾರಿ
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ 3 ನ�ೇ ರಾಜ್ಯ
ಸಮ್ಮೇಳನದ 2 ನ�ೇ ದಿನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮಾವ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಅವರು ಸಮಾರ�ೋ�ಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.
ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬರೀ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ�ೇ
ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೀಗ ಪದವೀಧರರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ
ಸ�ೇರಿ ಸ�ೇವಾ ಮನ�ೋ�ಭಾವನೆಯಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು

ಅಶ�ೋ�ಕ ಟಾಕೀಸ್ ಬಳಿ ಅಂಡರ್
ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ: ಗ�ೋ�ಡೆ ಕುಸಿತ

ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ. 22- ಅಶ�ೋ�ಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ
ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರ�ೈಲ್ವೇ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್
ಬಳಿ ಹಳೆಯ ಗ�ೋ�ಡೆ ಕುಸಿದ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ
ನಡೆದಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಲಿಂಗ�ೇಶ್ವರ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ
ಅಶ�ೋ�ಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದದವರೆಗೆ ಈಗಾಗಲ�ೇ
ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ
ಕಲ್ಪಿಸಲು ರ�ೈಲ್ವೇ ಹಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು
ಗ�ೋ�ಡೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದ.ೆ
ನೂತನ ಗ�ೋ�ಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಬ್ಬಿಣದ
ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ.ೆ
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದ ಹಳೆಯ ಗ�ೋ�ಡೆ

ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ತುಸು ಆತಂಕ
ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಜಾಗ್ರತಯಿಂ
ೆ ದ ಗುಣಮಟ್ಟದ
ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಬ�ೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನ�ೈರುತ್ಯ ರ�ೈಲ್ವೆ
ವಲಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ
ದರ್ಶಿ ರ�ೋ�ಹಿತ್ ಎಸ್. ಜ�ೈನ್, ಹಳೆಯ ಗ�ೋ�ಡೆ ಪಕ್ಕ
ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಹ�ೊಸ ಗ�ೋ�ಡೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದ.ೆ
ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂಜಾಗ್ರತಯಿಂ
ೆ ದ ಮಾಡ
ಬ�ೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲ�ೇ ಅನ�ೇಕ ಅವಘಡಗಳು ನಡೆದ
ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹ ಅವಘಡಕ್ಕೆ
ಎಡೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಡದೆ, ಮುಂಜಾಗ್ರತಯಿಂ
ೆ ದ ಗುಣಮಟ್ಟದ
ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದಿದ್ದಾರ.ೆ
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ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

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

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

96118 66449

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

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

ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಆಂಜನ�ೇಯ ಬಡಾವಣೆ ಉತ್ತರ 30x45
(ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್), ಎಸ್ಎಸ್. ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ದಕ್ಷಿಣ
30x40 (ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್), ಎಸ್.ಎಸ್ಮಾಲ್
ಎದುರು ದಕ್ಷಿಣ 30x40 ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್

ಬಾಡಿಗೆಗೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

ತಂದೂರಿ ರ�ೋ�ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್
ವೆಜ್ ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಕ್ಲೀನರ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. R M C ರ�ೋ�ಡ್

94480 28103

97401 66884
94488 38780

ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ
ಸ�್ಟೋರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಟ್ಯಾಂಕ್ಕ್ಲೀನಿಂಗ್

94802 47115

99457 02495

ಐಗೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್

99863 61250
91132 85992

2 BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ

Wanted
teachers

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಐಗೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್

99457 02495

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ
ಮೊದಲನ�ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ಕಾಲ�ೇಜು ಹತ್ತಿರ
ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಡ್
ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ�್ಟೋರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

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

ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ ಪಶ್ಚಿಮ 30x50,
ಪೂರ್ವ 40x65 (ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ), 40x84
(ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ), ಬಸವ�ೇಶ್ವರ ಲ�ೇ ಔಟ್ಪೂರ್ವ
40x60, ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ಪಶ್ಚಿಮ-ದಕ್ಷಿಣ
ಕಾರ್ನರ್30x45, ಉತ್ತರ 40x60

Pre school teacher
(female)
Any degree

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

ಸಾಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತರ ಕೆಲಸ,
ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದ�ೇ
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹ�ೊಂದಿರುವ, ಆಸಕ್ತ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡಲ�ೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಅಭಿಷ�ೇಕ್ ಟಿಂಬರ್ಅಂಡ್ ಸಾಮಿಲ್
RMC ಲಿಂಕ್ ರ�ೋ�ಡ್, ವಿನಾಯಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ
ಹತ್ತಿರ, ಬಂಬೂಬಜಾರ್, ದಾವಣಗೆರೆ-577 003.

63605 67975

99648 58493, 63626 24711

99641-10736

99721 31777, 78995 54411

ಕೂಡಲ�ೇ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

WANTED
FRESHERS

ಮನೆ/ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲೀಸ್ಗೆ

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ
ಲ�ೇಡಿಸ್ ವಾರ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ
ಸಹಾಯಕರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸಕ್ತರು ಈ ಕೂಡಲ�ೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಎಂ. ಇ. ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್
ಆಂಜನ�ೇಯ ಬಡಾವಣೆ, 9ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ-4

Civil site Engineer
Required.
Contact :

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

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 :

98804 36414

89711 03671, 8088050729

96388 17967, 73380 43912

97402 58276

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮೊ : 98450-35710
7760739990

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

Field Sales Executives
for Products.
Candidates with
Bike Preffered.

94482 33326, 78991 35660

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲ�ೋ�ನ್ಸ್
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲ�ೋ�ನ್ಸ್
ರ�ೈಸ್ ಮಿಲ್ ಲ�ೋ�ನ್ಸ್
ಮಾರ್ಟ್ಗ�ೇಜ್ ಲ�ೋ�ನ್ಸ್
ಕಾರ್ ಲ�ೋ�ನ್ಸ್
7022501238

ವೆಜ್, ನಾನ್ವೆಜ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್

ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಆನಂದ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

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

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

ವೆಜ್, ನಾನ್ವೆಜ್ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ
ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗ�ೇ ತಲುಪಿಸುವ ಸ�ೇವೆ
(Home Delivery) ಸಹ ಇದೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಗಂಗಾರಾಮ್ಕಲಾಲ್

91083 22195, 63665 90189

CSC (ಸ�ೈಬರ್ ನಲ್ಲಿ)
ಸ�ೇವಾ ಸಿಂಧುನಲ್ಲಿ
ಅನುಭವವಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗ
ಹುಡುಗಿಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

97400 02949

ಮಾನ್ಯ ಮೂರನ�ೇ ಹೆಚ್ಚವರಿ ಸಿವಿಲ್ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಕಿ.ವಿ) ದಾವಣಗೆರೆ
OS : ಸಂಖ್ಯೆ : 530/2014

ವಾದಿ : ಕೆ.ಎಂ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ಕೆ.ಎಂ. ವೀರಯ್ಯ ವಯಸ್ಸು 50 ವರ್ಷ, ಡ�ೋ�ರ್. ನಂ.
132, ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ. ವಿರುದ್ಧ
ಪ್ರತಿವಾದಿ : ರಾಧ ಎಂ.ಹೆಚ್ಕ�ೋ�ಂ ವಿ.ದ�ೇವರಾಜು
ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.4 : ಕೆ.ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಾಮತ್ಬಿನ್ಕೆ.ಉಮೇಶ್ಕಾಮತ್
`ಕಾಮತ್ಟ್ರೇಡರ್' ಕುಂದುವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ಹತ್ತಿರ, ಪಿ.ಬಿ ರ�ೋ�ಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಿವಿಲ್ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ ಆದ�ೇಶ 5 ನಿಯಮ 20ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.4 ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ನ�ೋ�ಟೀಸ್

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕ�ೇಸಿನಲ್ಲಿ ವಾದಿಯೂ, ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಆವರಗೆರೆಯ ರಿ.ಸ.ನಂ.227, 242, 244, 245/1A, 245/2, 233, 233/3A,
17/2 ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಂಬಿಕ ನಗರದ ಸ�ೈಟ್ ನಂ.90 ಅಳತೆ 30x40 ಅಡಿ ಇದರ
ಚಕ್ಕಬಂದಿ : ಪೂರ್ವ : 30 ಅಡಿ ರ�ೋ�ಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಸ�ೈಟ್ನಂ.89, ಉತ್ತರ : 30 ಅಡಿ ರ�ೋ�ಡ್,
ದಕ್ಷಿಣ : ಸ.ನಂ.241 ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ತಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಡೆಟರಿ ನಿರ್ಭಂದಕಾಜ್ಞೆ
ದಾವೆಯನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಲು,
ಆದ�ೇಶ 1 ನಿಯಮ 10, ಸೆಕ್ಷನ್ 151ರ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 4ನ�ೇ
ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ
ಮೂಲಕ ನ�ೋ�ಟಿಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ್ಯೂ ಸದರಿ ನ�ೋ�ಟಿಸು ಜಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುವುದ�ೇನೆಂದರೆ
ತಾವು ದಿನಾಂಕ 13.12.2022ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿಯಾಗಲೀ
ಅಥವಾ ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಲೀ ಹಾಜರಾಗತಕ್ಕದ್ದು, ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ�ೈರು
ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 18.11.2022 ರಂದು ಕ�ೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪರ ವಕೀಲರು
(ಕೆ.ಬಿ.ಶ�ೈಲಶ್ರೀ)
ದಿನಾಂಕ : 18.11.2022

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ
(ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು)
ಸಿವಿಲ್ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಕಿ.ವಿ)
ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಪ್ರೀಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳ�ೇ ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು,
ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

96117 71970
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

99009 55599, 98443 33999

ಅಧಿಕೃತ

ಚೀಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ

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

ಸ್ಕಂದ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ಸ್- (ರಿ)

Contact

98801 33999
ಹ�ೊಸ ಮನೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಗೂ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ
ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಡುವುಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಆನಂದ್ ಗ�ೋ�ವಿಂದಕರ್

63614 60852

ಸ�ೈಟ್ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ

30x40 sq.ft ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖ ಹ�ೊಸ
ಸರ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಲ�ೇಜ್
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ಕೆಳಗಡೆ
ಹ�ೊಸದಾಗಿ ನಿವ�ೇಶನವಾಗಿರುವ ಸ�ೈಟು
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

78927 16331, 8277 981037
ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಾಂತವೀರೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ (ರಿ.)

ವೀರಶೈವ/ಲಿಂಗಾಯತ
ವಧು-ವರರ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ
(ಕಳೆದ 21ನೇ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ)

www.lingayathweds.com
ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವವೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ
10 ಶಾಖಾ ಕಛ�ೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ
ತರಹದ ವೀರಶ�ೈವ ವಧು-ವರರಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಪ್ರವ�ೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ

WANTED

ಮಾನಸ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಕಾಲ�ೇಜ್ (ರಿ)

LK ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 1ನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಅಶ�ೋ�ಕ ರಸ್ತೆ, 1ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಆಹಾರ್ 2000 ಹಿಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ , ದಾವಣಗೆರೆ-577002.

97402 58276

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.22- ಸ್ಥಳೀಯ ವಿನ�ೋ�ಬನಗರ 16 ನ�ೇ
ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನ�ೈಜ
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಮತ್ತು
ವಿನ�ೊಬನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸದ�ೇ ಇರುವವರ ಹೆಸರನ್ನು
ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಮತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಸ�ೇರಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನು
ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸ�ೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ
ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅಪರ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾನೂನು
ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಟದಿಂದ ಇಂದು ಮನವಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಠದ
ಸಂಚಾಲಕ ಹೆಚ್. ದಿವಾಕರ್, ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಎ.ಸಿ.
ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

KARNATAKA
CET-2023

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

GURUDATT ACADEMY

Rangamahal, AVK College Road, Davangere.

97398 65711

Vishwas Scientific Co.
Hadadi Road, Davanagere.

ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ

-ಜಾಹೀರಾತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಸ�ೇವೆಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ದಿನಾಂಕ : 23.11.2022 ಬುಧವಾರ,
ಸಮಯ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ, ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರ.

ಸರ್ವರಿಗೂ
ಆದರದ ಸುಸ್ವಗಾತ

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

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

94480-47506

ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

90353 06350

ಸಾರ್ಥಕ ಸ�ೇವೆ- ಸಬಲೀಕರಣ

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 22 – ವಿದ�ೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಏರ್ ಸುವಿಧಾ
ಫಾರಂ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ�ೈ
ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ವಿದ�ೇಶದಿಂದ
ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರ್.ಟಿ. - ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ ದಾಖಲೆ
ಸಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕು ಇಲ್ಲವ�ೇ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನೂ
ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾ ಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಹ�ೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

Ph. : 96635 63911

Contact :

ಬ�ೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹ�ೇಳಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಸ್.ಕೆ.
ಕೌಲ್ ಹಾಗೂ ಎ.ಎಸ್. ಓಕ ಅವರನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡ ಪೀಠ, ಕ�ೇಂದ್ರ ತನ್ನ ನಿಲುವು
ತಿಳಿಸಲು ಆರು ವಾರಗಳ ಸಮಯ
ನೀಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು
ಗುರುತಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ವಕೀಲ ಅಶ್ವಿನಿ
ಕುಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಹಲವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ
ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ
ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಏರ್ ಸುವಿಧಾ ನಿಯಮ ರದ್ದು

Area 900 sqft

Min.Qualification : Any Degree
Experience in Medical field

ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ''

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 22 – ರಾಜ್ಯ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು
ಗುರುತಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ
ಜ�ೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 14
ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ನಿಲುವು
ತಿಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ಗೆ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಉಳಿದ 19 ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ
ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ
ನಿಲುವು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ಹಾಗೂ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮ
ಬೀರುವುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳು
ನಿಲುವು ತಿಳಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಯ

Church Road
P.J. Extension, Davangere.

SALES EXECUTIVES -04

ಬೃಹತ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾ
ಗಿದೆ. ಜನರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಸವಳಿಯಬಾರದು
ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದ�ೊಡ್ಡ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ
ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬಂದ�ೋ�ಬಸ್ತ್ಗಾಗಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ : ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ ಜನರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಶಾಸಕ ಎಸ್.
ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರಾಂತ
ಗಾಯಕ ರಾಜ�ೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ
ಗಾಯಕರು ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು
ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೇಯಾ
ಘ�ೋ�ಷಾಲ್, ಶಮಿತಾ ಮಲ್ನಾಡ್, ಕಲಾವತಿ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅನ�ೇಕ ಗಾಯಕ, ಗಾಯಕಿಯರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು
ಗುರುತಿಸಲು ಚರ್ಚೆ : ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

SHOP FOR RENT

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.

``ಜನ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು-ಮಲ್ಪೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ,
ಜಗಳೂರು-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ�ೇಸರಿ
ಬಣ್ಣದ ಬಿಜೆಪಿ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ, ಬಿಎಸ್ವ�ೈ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಸಚಿವರ
ಜ�ೊತೆ ಶಾಸಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು
ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನ್ನೇ ಕ�ೇಸರಿ ಮಯವನ್ನಾಗಿಸಿವೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಡಿದರೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಸದ್ದು
ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಬೃಹತ್ ವ�ೇದಿಕೆ : ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಬಂದು
ಕೂರುವ ಬೃಹತ್ ವ�ೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು

ನ�ೈಜ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ
ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಠ ಒತ್ತಾಯ

ವಿಳಾಸ : ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ವೊ: 95135 79130, 80509 52637

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: SSLC/PUC/ITI ಪಾಸ್/ಫ�ೇಲ್
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹ�ೋ�ಂಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಶಸ್ವಿ 15ನ�ೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ

ಬಿಜೆಪಿ ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯು
ಜಗಳೂರಿನ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ
ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 35 ಸಾವಿರ ಜನ ಕೂರಲು
ಬೃಹತ್ ವ�ೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿರುವ ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ
ಯಾತ್ರೆ
ಇಂದು ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು
ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಸಚಿವರಾದ
ಗ�ೋ�ವಿಂದ ಕಾರಜ�ೋ�ಳ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮತ್ತು
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಭ�ೈರತಿ ಬಸವರಾಜ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅನ�ೇಕ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು

WANTED

78997 75159
ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಪ�ೇಷೆಂಟ್ ಕ�ೇರ್
ನರ್ಸಿಂಗ್ - 2ವರ್ಷ

ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ `ಜನ
ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ' : ಬೃಹತ್ ವ�ೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜು

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

INRODUCING
MENTAL MATHS
(2nd to 7th Std)

Bruit Abacus and Vedic Maths
Near Amrithvidylaya School

97390 66956

Required

Telecallers for college
(only for ladies) &
DTP operator for
question paper typing.
Location: Davangere
Contact:- 7899905792

ನುರಿತ ಡಿಟಿಪಿ
ಆಪರ�ೇಟರ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
ರಾಜು ಪ್ರಿಂಟರ್

ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ : 99640 28818

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

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

70221 51662
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ರೆಡಿಮೇಡ್ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ
ಸ�ೇಲ್ಸ್ಗರ್ಲ್ಸ್ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರ್ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್

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

96630 08996

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
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ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2022

ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತರ್ಜಿಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ : ಪ್ರತ್ಯೇಕ 12 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ
ಕ�ೊಲೆ : ಪತಿ ಸ�ೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 22- ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳ
ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕ�ೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪತಿ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು
ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿ ಮನು ಹಾಗೂ ಆತನ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ತಾಯಿ
ರತ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿ ಬಂಧಿತ ಆರ�ೋ�ಪಿಗಳು.
ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಮರ್ಯಾದೆ ಕ�ೊಡದ�ೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಯನ್ನು
ಕ�ೊಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ 10 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ
ಕ�ೊಲೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ, ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರಗಪುರ
ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ
ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣವನ್ನು ಹೂತು
ಹಾಕಲು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಬಂದಿದ್ದ.
ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 9, 2022 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ರಶ್ಮಿಯನ್ನು
ಕ�ೊಲೆ ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ರತ್ನಮ್ಮ
ನನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಊರಾದ ಕೆಂಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ
ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅದ�ೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು
ಹ�ೊರಗಡೆ ಮಲಗಿಸಿ ರಶ್ಮಿಯು ಬೆಡ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ
ನಂತರ ಅವಳ ಹ�ೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು
ಜ�ೋ�ರಾಗಿ ಹಿಚುಕಿ ಸಾಯಿಸಿ, ತಾನು ಮೊದಲ�ೇ ತ�ೋ�ಡಿ
ಬಂದಿದ್ದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿ ಯಾರಿಗೂ
ಅನುಮಾನ
ಬಾರದಂತೆ
ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ
ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿ
ಹುಡುಕಾಡುವಂತೆ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದ. ಮರುದಿನ ಹೆಂಡತಿ
ರಶ್ಮಿ ಕಾಣಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್
ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ.
ರಶ್ಮಿ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಕೆ.ಎಂ.
ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ನ�ೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ
ಅಕ್ಟೊಬರ್ 27, 2022 ರಂದು ಗಂಡ ಮನು, ಅವರ
ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಹಾಗೂ ನಾದಿನಿ ವಿರುದ್ಧ ರಶ್ಮಿ ತಂದೆ
ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶಪ್ಪ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.22- ಮನೆಗಳ್ಳತನ
ಮತ್ತು ಕುರಿ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು
ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಖ್ಯಾತ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧಿಸಿರುವ
ಪೊಲೀಸರು, 9 ಲಕ್ಷದ 84 ಸಾವಿರದಷ್ಟು
ಚಿನ್ನಾಭರಣ,
ಒಂದು
ಕಾರು
ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಗಂಜಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಲಿ
ಕಾರ್ಮಿಕ
ರಂಗನಾಥ
ಅಲಿಯಾಸ್
ಬುರುಡ�ೇಕಟ್ಟೆ ರಂಗ, ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶ, ಕುರಿ
ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಿಮ್ಮ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ತಿಮ್ಮ,
ಈಚಲನಾಗ�ೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ ಚಾಲಕ
ವಿಜಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಿಜಯ್ ಬಂಧಿತರು.
ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 18ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ
ಬಿಳಿಚ�ೋ�ಡು ಜನತಾ ಕಾಲ�ೋ�ನಿ ಹತ್ತಿರ
ಅಸಗ�ೋ�ಡು ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು
ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಿಳಿಚ�ೋ�ಡು
ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ತಂಡವು
ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಆರ�ೋ�ಪಿತರು ಬಿಳಿಚ�ೋ�ಡು ಠಾಣೆಯ 2
ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಜಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್
ಠಾಣೆಯ 1 ಪ್ರಕರಣ, ಮಾಯಕ�ೊಂಡ
ಠಾಣೆಯ 4 ಪ್ರಕರಣ, ದಾವಣಗೆರೆ

ನಂತರ ಮನು ಅವರ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಕ್ಕ
ಇವರು ಅಂದಿನಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು.
ನವೆಂಬರ್ 21, 2022 ರಂದು ತನ್ನ ತಂಗಿ ರಶ್ಮಿಯನ್ನು
ಅವಳ ಗಂಡ ಮನು, ಮಾವ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಅತ್ತೆ ರತ್ನಮ್ಮ
ಹಾಗೂ ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಮತಾ ಇವರುಗಳು
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಸಾಯಿಸಿ ಶವವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೋ
ಬಿಸಾಡಿ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ
ವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚನ್ನಗಿರಿ
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರು
ತಲೆಮರೆಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಮನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಆರ�ೋ�ಪಿಯು ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆ,
ತಾಯಿವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕ�ೊಡದ�ೇ
ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇವಳನ್ನು ಕ�ೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ
ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಹೂತಿಟ್ಟ ಶವವನ್ನು
ಹ�ೊರತೆಗೆಸಿ ಶವ ಪಂಚನಾಮೆ ಜರುಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಕೆ.ಎಂ.ಸಂತ�ೋ�ಷ್,
ಡಿವ�ೈಎಸ್ಪಿ ಪಿ.ಬಿ.ಮಧು, ಪಿಎಸ್ಐ ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್
ಹಾಗೂ ಶಿವನಗೌಡ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ
ಪಾಲಾನಾಯ್ಕ, ರಂಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಬೀರಪ್ಪ,
ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸಾದ್, ನರ�ೇಂದ್ರ
ಸ್ವಾಮಿ, ಬೀರ�ೇಶ್ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನವರ್, ರವಿ, ಮಹ್ಮದ್ ಖಾನ್,
ಉಮಾಪತಿ, ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರಘು
ಒಳಗ�ೊಂಡ ತಂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಭ�ೇದಿಸಿದೆ.

(3ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ
ಅವರು ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾ ಯದ ಮೀಸ
ಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶ�ೇ. 7ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ
ಎಸ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು
ಶ�ೇ.17 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದ
ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್
ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವಾಡಿ
ಎಸ್.ಎಂ. ವೀರ�ೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನ
ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವ

ಸಮಾಧಿ ಒಡೆದಿರುವುದು
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.
ಬಲಿಷ್ಠರು ದಲಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು
ಕಸಿಯುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿ
ದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗ
ಬ�ೇಕು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
11.30 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ
ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚ�ೇರಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ
ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾ
ಯದ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ
ಹಾಲ�ೇಶ್, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾದಿಗ ಜನಾಂಗದ
ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದಲಿತರ
ಪರ ಅಪಾರ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಮಾಧಿ
ಒಡೆದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ರವಿನಾರಾಯಣ್
ಮಾತನಾಡಿ, ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವ�ೇಶ ಮಾಡಿ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ
ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನ ಸಮಾಧಿ ಒಡೆದಿರುವುದು
ಸಹಿಸಲಾಗದ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬದವ
ರಾದ ಬಿ.ಎಂ. ಪುಷ್ಪಲತ, ಬಿ.ಎಂ. ರಾಹುಲ್, ಪಾಲಿಕೆ
ಸದಸ್ಯ ಎಲ್.ಡಿ. ಗ�ೋ�ಣೆಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಆಲೂರು
ನಿಂಗರಾಜ್, ಉಚ್ಚಂಗೆಪ್ಪ, ಕೆಂಚಪ್ಪ, ಮಲ್ಲೇಶ್, ಜಮುನ,
ಸುವರ್ಣಮ್ಮ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ನಾಳೆ
ಸಮಾಧಿ
ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ರ�ೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್
ಪಾಸ್ ಕುಸಿತ :
ಸಂಸದ ಸಿದ್ದೇಶರ
ಶ�ೇ.40 ಸಾಕ್ಷಿ

ದಾವಣಗೆರೆ,
ನ.22ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅವರ
40 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು
ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಶ�ೋ�ಕ
ಟಾಕೀಸ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ
ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕುಸಿತ
ಕಂಡ ರ�ೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್
ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಸ�ೇರಿದೆ ಎಂದು
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿನ�ೇಶ್ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿ,
ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗ
ಳಾದ
ಕೆ.ಜಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್,
ಅಯೂಬ್ ಪ�ೈಲ್ವಾನ್, ಪಾಲಿಕೆ
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಜಿ.ಎಸ್.
ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿ
ದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅವರು
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸುವು ದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಕಾಮಗಾ
ರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ
ಕಾಮಗಾರಿಯೇ ಉದಾಹರಣೆ
ಆಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅವರ ಅವಧಿ
ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ
ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬ�ೇಕೆಂದು
ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು

(3ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕ�ೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಕ�ೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವರ್ಷ ಆರು ಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹುತ�ೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಳ್ಳುವ
ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶ�ೇ.1.8
ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶ�ೇ.5.9ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ
ಕ�ೇವಲ ಶ�ೇ.0.5ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯವರೆಗಾದರೂ ಅಮೆರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ
ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿದೆ ಎಂದು ಒ.ಇ.ಸಿ.ಡಿ. ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ
ಯುರ�ೋ�ಪ್ ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಪೂರ�ೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಯುರ�ೋ�ಪ್
ವಲಯದ 19 ದ�ೇಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕ�ೇವಲ
ಶ�ೇ.0.5ರಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಲಾಗಿದೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕ�ೇವಲ ಶ�ೇ.2.6ರಷ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಶ�ೇ.8.3ರಷ್ಟಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ
ಏರಿಕೆ ಶ�ೇ.6.8ರಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಒ.ಇ.ಸಿ.ಡಿ. ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನ�ೇ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದರೂ ಅದು
ಏಷಿಯಾ ವಲಯದಿಂದಲ�ೇ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಏಷಿಯಾದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದ�ೇಶಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲು
ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಯುರ�ೋ�ಪ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಹಿಂದೆ
ಬೀಳಲಿವೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಶ�ೇ. 6.6 ಹಾಗೂ
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಶ�ೇ.5.7 ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಈ ವರ್ಷ ಶ�ೇ.3.3 ಹಾಗೂ 2023ರಲ್ಲಿ
ಶ�ೇ.4.6ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ
ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನೀತಿಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತ�ೊಡಕಾಗಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಏಕಿಲ್ಲ ?

ಮಾನ್ಯರ�ೇ,
ಸಮೀಪದ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಓದುಗರ ಪತ್ರ
160ರಷ್ಟು ಪಿರಮಿಡ್ಗಳಿವೆ.
ಅನ�ೇಕ ಶ್ರೀಮಂತರ ತಾಣ ವಾದ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಮಾಧಾನ ದ�ೊರೆಯು ತ್ತದೆ. ಮೊಬ�ೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಸಿ
ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಡಿದರೆ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳ ಮಹತ್ವ
ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಿರಮಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನ�ೇಕ
ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ
ಆದಷ್ಟು ಬ�ೇಗ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.
-ನಿರ್ಮಲಾ ಹಂಜಿ

ಹ�ೋ�ಗಿ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
5 ಲಕ್ಷದ 35 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ
ಸುಮಾರು 106 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ,
53 ಸಾವಿರದ 500 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 818
ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನು, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಾರು, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ
ಎರಡು ಮೊಬ�ೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಹಾಗೂ
ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು, ಬ್ರೌನ್
ಕಲರ್ನ ಎರಡು ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು, ನಾಲ್ಕು
ಸ್ಕೂಡ್ರೈವರ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಟರ್,

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲಿದೆ

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸಮಾಧಿ
ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಆಕ�್ರೋಶ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 22 – ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಬಿ.ಎಂ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವರ
ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಭೂ
ಕಬಳಿಕೆದಾರರು ಧ್ವಂಸಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ�್ರೋಶ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬದವರು, ನಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 24ರ
ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ
ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಬಿ.ಟಿ. ಜಾಹ್ನವಿ, ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಭೂ
ಕಬಳಿಕೆದಾರರು ಯಾವುದ�ೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದ�ೇ ಜೆ.ಸಿ.
ಬಿ.ಯಿಂದ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 32
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಡಾ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರ
ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿದೂ ಧ್ವಂಸಗ�ೊಳಿಸಿರುವುದು
ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಸಮಾಧಿ ಇರುವ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ದಾಖಲೆ
ಮತ್ತು ಖಾತೆ ತಮ್ಮ ಸಹ�ೋ�ದರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರ
ಪತ್ನಿ ಬಿ.ಎಂ. ಪುಷ್ಪಲತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾರ�ೋ�
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಹಣಿ ಮಾತ್ರ
ರವಿ ಹಾಗೂ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರ ಹೆಸರಿಗೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಇಷ್ಟಾದರೂ, ಗಣ�ೇಶ ಹುಲ್ಲುಮನೆ ಮತ್ತಿತರರು
ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ಒಡೆದು
ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಡೆಯಲು ಹ�ೋ�ದ ನಮಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ
ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ದೂರು
ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ 1 ಪ್ರಕರಣ,
ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 1 ಪ್ರಕರಣ,
ಸಂತ�ೇಬೆನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 1
ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹ�ೊಳಲ್ಕೆರೆ
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 1 ಪ್ರಕರಣ ಸ�ೇರಿ ಒಟ್ಟು
12 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ, ಬೆಳ್ಳಿಯ
ಸಾಮಾನು, ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಹಾಗೂ
ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗ
ಳಲ್ಲದ�ೇ, ಆರ�ೋ�ಪಿತರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು
ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಜ�ೈಲಿಗೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಎಂ.ಬಿ.ಕ�ೇರಿ, ಹ�ೊಂಡದ ಸರ್ಕಲ್
ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಕಾಯಿಪ�ೇಟೆ, ಜಾಲಿನಗರ,
ಟೀಚರ್ ಕಾಲ�ೋ�ನಿ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ,
ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್, ಛಲವಾದಿ ಕ�ೇರಿ,
ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಕಾಲ�ೋ�ನಿ, ಹಳ�ೇಪ�ೇಟೆ,
ಬಾರ್ಲ�ೈನ್ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರದ�ೇಶ
ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4
ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.

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
#323, Binny Company Road, Davanagere.

ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೂತನವಾಗಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನ�ೇಮಕಗ�ೊಂಡಿರುವ

ಎ.ವ�ೈ ಪ್ರಕಾಶ್
ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ

ಇವರಿಗೆ,
ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ಬಿ.ಜಿ. ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ

ಬಿಜೆಪಿ, ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಯುವ ಮುಖಂಡರು, ದ�ೊಡ್ಡಬಾತಿ.

ರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಯಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಸಚಿವರಾದ
ಭ�ೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್, ಗ�ೋ�ವಿಂದ
ಕಾರಜ�ೋ�ಳ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವು
ಮುಖಂಡರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸುಮಾರು 60x20 ಸ�ೈಜ್
ವ�ೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
12 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್,
ಎಸ್.ಜೆ.ವಿ.ಪಿ. ಕಾಲ�ೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ
ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ

ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿ
ಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಬಿಜೆಪಿ
ಮುಖಂಡ
ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್,
ದೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ.
ಸುರ�ೇಶ್, ನಗರ ಘಟಕದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಸಾವಂತ್, ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಂಡಸಘಟ್ಟ ಲಿಂಗ
ರಾಜ್, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಜನಿ
ಕಾಂತ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಹನುಮಂ
ತಪ್ಪ, ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ, ತಾಪಂ ಮಾಜಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐರಣಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ
ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ರಾಜು
ರ�ೋ�ಖಡೆ, ಮಂಜಾನಾಯ್ಕ್, ನಿರಂಜನ
ಪಾಟೀಲ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಬಸವನ
ಗೌಡ, ಚಂದ್ರು ಪಾಟೀಲ್, ಆಟ�ೋ�
ರಾಜು ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ನಂದಿಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಡೆ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.22- ನಂದಿಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 24 ರ
ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆರ್.ರವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡು,
ಎರಡು ಜ�ೊತೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗ�್ಲೋಸ್,
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇವುಗಳನ್ನು
ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಸಿ.ಬಿ.
ರಿಷ್ಯಂತ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್
ಅಧೀಕ್ಷಕ
ರಾಮಗ�ೊಂಡ
ಬಸರಗಿ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್
ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ
ಕನ್ನಿಕಾ
ಸಿಕ್ರಿವಾಲ್,
ಬಿಳಿಚ�ೋ�ಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಭಾರ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಬಿಳಿಚ�ೋ�ಡು
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಪ-ನಿರೀಕ್ಷಕ ಕೆ.
ಓಂಕಾರಿನಾಯ್ಕ, ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಕಛ�ೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಕರಿಬಸಪ್ಪ,
ಸ�ೈಯದ್
ಗಫಾರ್,
ನಾಗರಾಜಯ್ಯ,
ನೂರುಲ್ಲಾ, ಬಿಳಿಚ�ೋ�ಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಜಿ.ಟಿ. ವೆಂಕಟ�ೇಶ, ಆರ್.ಎ.
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಹೆಚ್.
ಸಿದ್ದೇಶ,
ನಾಗ�ೇಶನಾಯ್ಕ,
ಭ�ೋ�ವಿ
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್
ಠಾಣೆಯ
ಕವಾಡಿ
ಹನುಮಂತಪ್ಪ,
ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ, ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಒಳಗ�ೊಂಡ
ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ

ದ�ೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ
ಎ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಅನ್ನ
ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಕಾರ್ತಿಕ (ಛಟ್ಟಿ) ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ
ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಲಿಂಗ�ೇಶ್ವರ
ಸ್ವಾಮಿಗೆ
ರುದ್ರಾಭಿಷ�ೇಕ,
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹ�ೋ�ಮ, ಪ್ರಧಾನ
ದ�ೇವತೆ, ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ
ಮತ್ತು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯುವುದು. ಸಂಜೆ 7
ಗಂಟೆಗೆ ಸಹಸ್ರ ದೀಪೋತ್ಸವ, ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿ.ವಿ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ
ಕುಟುಂಬದವರು ಸ�ೇವಾಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದ�ೇವಸ್ಥಾನ
ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಜಿ. ನಾಗ�ೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು
ದಾನಮ್ಮದ�ೇವಿ ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ
ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಕ�ೊಟ್ಟೂರ�ೇಶ್ವರ ನಗರದ ಶ್ರೀ
ದಾನಮ್ಮ ದ�ೇವಿ ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ ಇಂದು ಸಂಜೆ
ಜರುಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರುದ್ರಭಿಷ�ೇಕ,
ಅಷ�್ಟೋತ್ತರ, ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವುದು. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ
ಉತ್ಸವದ ನಂತರ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ
ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಪ್ರಕಾಶ್

ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರು,
ಹಾಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು,
ದಾವಣಗೆರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೂತನ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
ನ�ೇಮಕಗ�ೊಂಡಿರುವ

ಎ.ವ�ೈ ಪ್ರಕಾಶ್ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ,
ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು
ಶುಭ ಕ�ೋ�ರುವವರು

ತುರ್ಚಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
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ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2022

ಬಿಜೆಪಿ-ಕರ್ನಾಟಕ
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ-ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

"ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ"
ಸಾರ್ಥಕ ಸ�ೇವೆ-ಸಬಲೀಕರಣ

ಜಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಸ�ೇವೆಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ದಿನಾಂಕ : 23.11.2022ರ ಬುಧವಾರ, ಸಮಯ : 10.30 ಗಂಟೆಗೆ
ಸ್ಥಳ : ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ, ಜಗಳೂರು.

ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು :
G 2019-20ರಲ್ಲಿ : ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ|| ಶ್ರೀ
ಶಿವಮೂರ್ತಿ
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ
ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ
ಸಂಸದರು ಇವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ
ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಬರ ಪೀಡಿತ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಶಕಗಳ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯಾದ " 57 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ
ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ" ಈಗಾಗಲ�ೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ -660.00 ಕ�ೋ�ಟಿ
G 2021-22 ರಲ್ಲಿ : ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ "ಭದ್ರೆ
ಬರುವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ" ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಭದ್ರಾ
ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯಾದ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗಿನ ಸರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ
ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 46 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ
ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ
ಯೋಜನೆ
ಈಗಾಗಲ�ೇ
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ - 1450.00 ಕ�ೋ�ಟಿ
G 2022-23 : ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ
ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಯೋಜನೆಯಾದ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ
ಸಂತ�ೇಮುದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು 164 ಜನವಸತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ
ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿ
ಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಈಗಾಗಲ�ೇ ಟೆಂಡರ್
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ - 424.00 ಕ�ೋ�ಟಿ.

G 2018-19 ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗೆ : ಜಗಳೂರು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ
ತಂದಿರುವಂತಹ
ಅನುದಾನ.
(ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 7 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ) ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 190.31 ಕ�ೋ�ಟಿ.
G 2018-19 ರಿಂದ 2022-23ರ ವರೆಗೆ : ಜಗಳೂರು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ. ಇಲಾಖೆಯ
ಮುಖಾಂತರ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು,
ಕಾಲ�ೋ�ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ.
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 132.00.
G 2018-19 ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗೆ : ಜಗಳೂರು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ
ತಂದಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ - 38.00
ಕ�ೋ�ಟಿ.
G 2018-19 ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗೆ : ಜಗಳೂರು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್.
ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಶಾಲಾ
ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ
ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ. 53.00
ಕ�ೋ�ಟಿ.
G 2018-19 ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗೆ : ಜಗಳೂರು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಕ�ೇಂದ್ರದ
ಮುಖಾಂತರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಮಾದರಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹಾಗೂ ಬಯಲು
ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಭವನಗಳ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ. ಒಟ್ಟು
ಮೊತ್ತ - 21.00 ಕ�ೋ�ಟಿ.
G 2018-19 ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗೆ : ಜಗಳೂರು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ.
18.00 ಕ�ೋ�ಟಿ.
G 2018-19 ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗೆ : ಜಗಳೂರು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು - 165.00 ಕ�ೋ�ಟಿ.
G 2018-19 ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗೆ : ಜಗಳೂರು
ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ
ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು
ಅನುದಾನ - 10.00 ಕ�ೋ�ಟಿ.
G 2018-19 ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗೆ : ಜಗಳೂರು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ರಹಿತ
ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 4078 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 1000 ನಿವ�ೇಶನ
ರಹಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಲು
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 61.00 ಕ�ೋ�ಟಿ.
G 2018-19 ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗೆ : ಜಗಳೂರು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲ�ೋ�ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ
ನೀರಿನ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಹ�ೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದಾರಿದೀಪ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ 22.00 ಕ�ೋ�ಟಿ.
G 2021-22 ಮತ್ತು 2022-23ರವರೆಗೆ : ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ
ಶ್ರೀ
ಬಿ.ಎಸ್.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಜಗಳೂರು.
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ - 49.00 ಕ�ೋ�ಟಿ.
G ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶ�ೇಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಪಂಗಡದ
ನಿರುದ�್ಯೋಗಿ
ಯುವಕರಿಗೆ
ಸ್ವಯಂ
ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.
G ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರಿಗೆ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಕ�ೊಳವೆ
ಬಾವಿಯನ್ನು ಕ�ೊರೆಯುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು 664
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.
G ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರಿಗೆ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಕ�ೊಳವೆ
ಬಾವಿಯನ್ನು ಕ�ೊರೆಯುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು 664
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.
G ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವ ಸಹಾಯ
ಸಂಘಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರೇರಣಾ ಮೈಕ�್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 150 ಸಂಘಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಧನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ತ�ೋ�ಟಗಾರಿಕೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಪಶುಸಂಗ�ೋ�ಪನೆ, ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ., ಡಿ. ದ�ೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ
ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 3500 ಕ�ೋ�ಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.
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