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ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆಗೆ 3000 ಕ�ೋ�ಟಿ ಅನುದಾನ

ಜಗಳೂರು ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ,
ಪಂಗಡದ ಜನರನ್ನು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಆಗಿ ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ
ನ�ೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಜಗಳೂರು, ನ. 23- ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ
ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಯೋಜನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 16
ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ನೀಡುತ್ತದ.ೆ ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಾವರಿಯಾಗಿಸಿ,
ಹಸಿರು ನಾಡನ್ನಾಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ
ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ

ಹಿಂದುಳಿದವರ
ಮೀಸಲಾತಿ
ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ

ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಜನಸ�್ತೋಮದ ಮಧ್ಯೆ
ಪಕ್ಷದ `ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ' ಸಮಾರಂಭ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬರದ ನಾಡಾದ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರ
ದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುವುದ

ರ�ೊಂದಿಗೆ ರ�ೈತರ ಬೆವರು ಸ�ೇರಿದರೆ ಬಂಗಾರದ
ಬೆಳೆ ಬರಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು
ಹಸಿರು ನಾಡನ್ನಾಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ
ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬರಪೀಡಿತ
ಜಗಳೂರು
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರಾ
ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 1.5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು
ಒದಗಿಸಿ, ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಆದ�ೇಶಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಆನಂತರ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ
ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿತು. ಪುನಃ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ (4ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

hcgoncology.com

ಅಣಬ�ೇರು ಎ.ಎಂ ದ�ೊಡ್ಡನಂದಯ್ಯ ನಿಧನ

ಮೇ|| ದ�ೊಡ್ಡನಂದಯ್ಯ

ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಬಂಡವಾಳ : ಸಲಹೆ

|| ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡದ ಬಸವ�ೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ
ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಾದ
ಗ�ೊಂದಲಗಳನ್ನು
ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಆಲ್
ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನ�ೈಜ�ೇಷನ್
(ಎಐಡಿಎಸ್ಓ) ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ತ�ೋ�ಳಹುಣಸೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ
ನೂರಾರು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು,
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅನುತ್ತೀರ್ಣ
ಎಂದು ಪ್ರಕಟಗ�ೊಂಡಿದೆ.
(3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)
ಹಾಗೆಯೇ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.23- ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಮಾರಾಟ ದರ
ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಗೆ ಎರಡು ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ
ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲ�ೇ ಜಾರಿಗ�ೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ (ಕೆಎಂಎಫ್) ವು ಪ್ರತಿ
ಲೀಟರ್ಗೆ ಮೂರು ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ
ಹ�ೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ
ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದರು. ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರದ�ೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ
ಲೀಟರ್ಗೆ ಎರಡು ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇಂದು
ಮಹಾಮಂಡಳದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ದರ 2 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಆದ�ೇಶ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಳದ ದರವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಲು (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಇವರು ದಿನಾಂಕ 23.11.2022ರ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ�ೈಕ್ಯರಾದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮೃತರಿಗೆ 74 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ
ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು
ದಿನಾಂಕ 24.11.2022ರ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತರ ಸ್ವಗ್ರಾಮವಾದ
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣಬ�ೇರು ಗ್ರಾಮದ ಮೃತರ ತ�ೋ�ಟದಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ.

Date : 25th November 2022 / Time : 3.00 pm to 5.00 pm
Venue : Aaraike Super Specialty Hospital, Nittuvalli, Davangere-2.

ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಫಲಿತಾಂಶದ
ಗ�ೊಂದಲ ಖಂಡಿಸಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಾಲಿ

ಹರಿಹರ, ನ. 23- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರ ಅತಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಬ�ೇಡಿಕೆಯಾದ
ಭ�ೈರನಪಾದ ಯೋಜನೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು
ಹಾಗೂ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಗ�ೊಳಿಸಿ ಹಳೆಯ ವ�ೈಭವ
ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಭ�ೈರನಪಾದ ಯೋಜನೆಗೆ ಈ
ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕೆಲಸ
ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
(4ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ನಂದಿನಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು
2 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿ

ದಾನಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣಬ�ೇರು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಪಿ.ಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ,
ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ಚರಪ್ಪನವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾದ
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್(ಜೆ.ಪಿ) ಇವರ ತಂದೆಯವರಾದ

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 23 –
ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ
ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸು
ವುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ
ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಮರು ಪರಿಶೀ
ಲಿಸುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ
ರ�ೊಬ್ಬರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ
ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು
ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ
ತೀರ್ಪನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬ�ೇ
ಕೆಂದು ಜಯಾ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು
ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3-2ರ
ಒಡಕಿನ
(2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 23 ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದ�ೇ ಬಾರಿ 1 ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ
ಹೂಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರದ ಸಲಹೆಗಾರ ಪ್ರೊ.
ಎಂ.ಆರ್.ದ�ೊರೆಸ್ವಾಮಿ
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜತೆ
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಣ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್
ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ಗ ಳಂತಹ ಶಾಲೆಗಳ
ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಓದುತ್ತಿರುವ ಬಡವರಿಗೆ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಹರಿಹರ; ಭ�ೈರನಪಾದ ಯೋಜನೆಗೆ
ಅನುಮೋದನೆ: ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ

janathavani@mac.com

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ : ಮೊ : 99863 29267, 96205 80100

CANCER SPECIALISTS :

`ರಜತ ಸಿಂಹಾಸನ' ಸಮರ್ಪಣೆ

DR. BASANT MAHADEVAPPA
Consultant HPB & Liver Transplant

To win over cancer, call today - 78294 34249
HCG NMR CANACER CENTRE
TB Road, Deshpande Nagar, Hubli - 589 029

ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ ಆಹ್ವಾನ

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಜಿ. ಇಂದಿರಾ ಬಸವನಗೌಡ

ಜನನ : 03.09.1941, ನಿಧನ : 15.11.2022
ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ .
ಶ್ರೀಮದುಜ್ಜಯಿನಿ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 1108 ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾ|| ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು,
ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು, ಬೃಹ್ಮನ್ಮಠ ಸಿರಿಗೆರೆ ಇವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದ�ೊಂದಿಗೆ
ಶ್ರೀ ಡಿ.ಜಿ. ಶಾಂತನಗೌಡರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ.
ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು.
ದಿನಾಂಕ : 15.11.2022ನ�ೇ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 06.30ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನವರಾದ
ದಿ|| ಡಿ.ಜಿ. ಬಸವನಗೌಡರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ. ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಜಿ. ಇಂದಿರಮ್ಮನವರು

ಶಿವಾಧೀನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ

"ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ"ಯನ್ನು

ದಿನಾಂಕ : 25.11.2022ನ�ೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ಕಲಾಭವನ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಕ�ೋ�ರಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು :
ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಜಿ. ಶಾಂತನಗೌಡರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ
ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಬಿ. ಲತಾ, ಡಾ|| ಹೆಚ್.ಬಿ. ಜಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು (ಯುಎಸ್ಎ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಹೆಚ್. ವಿದ್ಯಾಲತಾ, ಡಾ|| ಡಿ.ಬಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ದಾವಣಗೆರೆ. ಫೋ. : 9880200171
ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಟಿ. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಬಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಮೊ. : 9741104440
ದಿ|| ಎಂ.ಜಿ. ಗಂಗಪ್ಪಗೌಡರ ವಂಶಸ್ಥರು, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ-ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರೀಕರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು
"ಶರಣರ ಬರವೆಮಗೆ ಪ್ರಾಣ ಜೀವಾಳವಯ್ಯ"

ದಿ|| ಶ್ರೀ ಆರ್. ದಯಾನಂದ್

ದಿ|| ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್.ಡಿ. ಲೀಲಾವತಿ

ತಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ್ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಲೀಲಾವತಿ ದಯಾನಂದ್

ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಗರದ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. `ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿರಡಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ

ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ

`ರಜತ ಸಿಂಹಾಸನ'ವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮರ್ಪಿಸಿದವರು :

ಮಗಳು : ಶ್ರೀಮತಿ

ಗೀತಾ ಅಗಡಿ
ಅಳಿಯ : ಶ್ರೀ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ಅಗಡಿ
ಮೊಮ್ಮಗ : ಸಮೀರ್ಆನಂದ್ಅಗಡಿ
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ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಸಿಎಂ : ಆಕ�್ರೋಶ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ : ಅಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡ ಭೂಸ�ೇನಾ ನಿಗಮದ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ

ಮಂಜುನಾಥ ಕುಂದವಾಡ,
ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಪಿ.
ಜೆ . ಮ ಹಾ ಂ ತ�ೇ ಶ್
ಮಾತನಾಡಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎ.ಜೆ.ಸದಾಶಿವ
ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಂತೆ ಮಾದಿಗ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ
ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ.
ವೀರಶ�ೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಜಂಗಮರಿಗೆ ಬ�ೇಡ
ಜಂಗಮರೆಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
ನೀಡದಂತೆ, ದಲಿತ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ
ಸವರ್ಣೀಯರು ಹಾಗೂ ಕೆಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ
ಚಿತಾವಣೆಯಂತೆ
ಪೊಲೀಸರು
ಕ್ರಿಮಿನಲ್
ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಹರಿಹರ
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮರಳು, ಮಣ್ಣು ಲೂಟಿ
ತಡೆಯಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ
ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೆವು.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ�ೋ�ರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಮನವಿ
ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದ�ೇ
ತೆರಳಿರುವ ಸಿಎಂ ವರ್ತನೆ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಆಕ�್ರೋಶ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದಸಂಸನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಸಂಚಾಲಕ ಅಣಜಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಗಾಂಧಿನಗರ
ಲಿಂಗರಾಜ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗುಮ್ಮನೂರು, ಪ್ರದೀಪ
ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬ�ೇತೂರು, ನಾಗರಾಜ್
ಬಿ.ಚಿತ್ತಾನಹಳ್ಳಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ, ಚೌಡಪ್ಪ ಭಾನುವಳ್ಳಿ,
ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜಪ್ಪ, ಹರೀಶ್ ಭಾನುವಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.

ಹರಿಹರ

ಹರಿಹರ, ನ.23- ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಸಭೆಗೆ
ಬುಧವಾರ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ
ಎಂದು ವಿವಿಧ ಸಂಘ - ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘ�ೋ�ಷಣೆ
ಕೂಗಿ ಆಕ�್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ವಿವಿಧ ಬಣಗಳ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಯವರು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಮನವಿ ನೀಡಲೆಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಭೆ ನಂತರ ವ�ೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಸಿಎಂ ದಸಂಸ
ಒಂದು ಬಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮನವಿ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೆರಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ದಸಂಸನ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗುಂಪು ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಯವರು
ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಘ�ೋ�ಷಣೆ
ಕೂಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ದಸಂಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ನ.23- ಭೂಸ�ೇನಾ
ನಿಗಮದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿರುವ
ವಿವಿಧ ಅಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು
ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಲು
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಟಿ.ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ
ಬುಧವಾರ
ಸುದ್ದಿಗಾರರ�ೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು
ಭೂಸ�ೇನಾ
ನಿಗಮದವರು ಕಣಿವಿಹಳ್ಳಿ, ಶೃಂಗಾರತ�ೋ�ಟ,
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆ
ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ
ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದ
ಸಂಬಂಧ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೂಡಲ�ೇ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸುವಂತೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಲುವಾಗಲು
ಗ್ರಾಮದ
ಮಧ್ಯ
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹ�ೋ�ಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ
ರಸ್ತೆ
ಅಗಲೀಕರಣ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಕಾಮಗಾರಿ
ನಡೆಸಲು
ಅನುವು
ಮಾಡಿಕ�ೊಡಬ�ೇಕು. ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಕಾಮಗಾರಿ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಮನೆಗಳು
ಪೂರ್ಣ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾದರೆ ಅಂತವರಿಗೆ
ಸರ್ಕಾರಿ
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ
ನಿವ�ೇಶನ

ಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ
ಹ�ೊರಗುತ್ತಿಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಸುಮಾರು 10
ತಿಂಗಳಿಂದ ವ�ೇತನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ
ಇಎಸ್ಐ, ಇಪಿಎಫ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.
ಡಿಎಸ್ಆರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹ�ೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ

ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ
ಚಿನ್ಮಯಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ

ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾ. ಶ್ರೀಪಾದ್

ರಾಣ�ೇಬೆ
ನ್ನೂರು, ನ. 23
- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ
ಹೆಡೆಯಾಲ
ಸರ್ಕಾರಿ
ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ
9ನ�ೇ ತರಗತಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
ಚಿನ್ಮಯಿ ಬ.
ಗೌಡ್ರ ಈಚೆಗೆ
ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾ
ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ
ನೀಡಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23- ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ�ೇ
ಇಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಮಕ್ಕಳು ದ�ೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ.
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ದ�ೇಶದ
ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜತೆಗೆ
ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಆಗಬ
ಹುದು ಎಂದು ಎಫ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲ
ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾ
ಧೀಶರಾದ ಎನ್.ಶ್ರೀಪಾದ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸ�ೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಡಿ.
ಆರ್.ಆರ್
ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ
ದಾವಣಗೆರೆ
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಡಿ.ಆರ್.ಆರ್
ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ
ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು
ಕಾನೂನು
ಅರಿವು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ದ�ೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.40ರಷ್ಟು
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ದ�ೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರ ಅಗಾಧ.
ಆದರೆ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಇಡಲಾಗಿರುವ

ಅನುದಾನ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರಗಳು
ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತ�ೋ�ಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಅನುದಾನ ನೀಡಬ�ೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ
ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಕ�್ಸೋ
ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದ�ೇ
ಮಕ್ಕಳ
ಸ್ನೇಹಿ
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ
ಪ್ರವೀಣ್ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಲ�ೋ�ಯರ್ ಮತ್ತು
ಹ�ೈಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.23- ಇಲ್ಲಿನ
ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗ�ೇಶ್ವರ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದಿ
ನಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ
ಚಿತ್ರಕಲಾ ಲ�ೋ�ಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು
ಹ�ೈಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಟ್ಟು 275
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 12 ಕ�ೊಠಡಿಗಳನ್ನು

ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮತ್ತು ತರಬ�ೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ
ರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಅವರು ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ
ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ�ೋ�ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸ�ೋ�ಮಶ�ೇಖರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ
ಕ�ೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಿ.ಜಯಣ್ಣ ಅವರು
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ
ಪ್ರಮುಖ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಕೂಡ
ಉತ್ತಮ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು
ಬಿತ್ತರಿಸಬ�ೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಮಾಜ
ನಂಬಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ದೃಶ್ಯ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಂತೂ
ಬ�ೇಡವಾದ
ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೇ
ವ�ೈಭವೀಕರಣ
ಮಾಡಿ
ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು

ಮತದಾರರ
ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕನ್ನ :
ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು
ನವದೆಹಲಿ, ನ. 23 –
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
ಮತದಾರರ
ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಕ�ೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 27
ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು
ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 11 ಲಕ್ಷ
ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದೂರಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ
ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಹಾಗೂ
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ನ�ೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವು ಚುನಾವಣಾ
ಆಯೋಗ ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡಿ ದೂರು
ನೀಡಿದೆ.

ಮುಂಡಾಸ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ನಿಧನ

ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ.
ಪೋಷಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬ�ೇಕು.
ಅವರಿಗೆ
ಎದುರಾಗುವ
ತ�ೊಂದರೆಗಳ
ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬ�ೇಕು. ಪೊಲೀಸ್,
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ
ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಆರಂಭಿಕ
ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಬ�ೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ
ನೀಡಿದರು.
ಡಿ.ಆರ್.ಆರ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸ್ವಾತಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಎಲ್.
ಹೆಚ್.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ಯಾನಲ್ ವಕೀಲೆ ಟಿ.ಎಂ.ಅನ್ನಪೂರ್ಣ
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಡಿಸಿಎಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ
ಶಿಕ್ಷಕ ಆರ್.ಭ�ೋ�ಜರಾಜ್ ಯಾದವ್, ಎಂ.
ಎಂ.ಬಸವನಗೌಡ, ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಹಾಲ�ೇಶ್,
ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಧಾ ಹಾಗು ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ನ.23- ಯುವಪೀಳಿಗೆ
ದ�ೇಶೀ ಕಲೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಮೂಲಕ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ನ�ೇತಾರರಾಗ
ಬ�ೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಎಡಿಬಿ ಕಾಲ�ೇಜಿನ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮನಗೌಡ
ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಎಡಿಬಿ ಕಾಲ�ೇಜಿನ
ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಟ್ರಸ್ಟ್, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ
ಕಾಲ�ೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ
ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಮೂಡಲ ಪಾಯ
ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬ�ೇತಿ ಸಮಾರಂಭ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ದ�ೇಶೀಯ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಯುವಕರು ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷ ಗಾನ,
ಬಯಲಾಟದಂತಹ ತರಬ�ೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ
ವಹಿಸಿ ಅದರ ಅರಿವು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.

ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ, ಮೊ. : 88612 27059

ಮೇ|| ದ�ೊಡ್ಡನಂದಯ್ಯ
ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್(ಜೆ.ಪಿ) ಇವರ ತಂದೆ

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶಿವಪ್ಪ (ನೆಲ್ಲಿ)
ಶಾಂತಿನಗರ,
ದಾವಣಗೆರೆ.

ಇವರುಗಳಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ.

ದ�ೇವರಮನಿ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶ�ೈವ-ಲಿಂಗಾಯಿತ ಮಹಾಸಭಾ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ದ�ೇವರಮನಿ ಶಿವರಾಜ್

ವೀರಶ�ೈವ-ಲಿಂಗಾಯಿತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು
✦

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು : ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ
ರ�ೇಣುಕಮ್ಮಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ

ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರ
ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎತ್ತಿ
ಹಿಡಿದಿತ್ತು.

ಅ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರ
ದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬ�ೇಕೆಂದರು.
ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜ�ೇತ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಬಿ.ಪರಶುರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಲ�ೇಜು
ನಮಗೆ ಅಕ್ಷರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟರೆ

ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

✦

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23ಸಿರಿಗೆರೆ ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗ
ದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯ
ದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದ
ಅಂಗವಾಗಿ
ನಡೆದಂತಹ
ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ
ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ
ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎಂ. ಪ್ರಸನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೆ. ಸ�ೋ�ಮಶ�ೇಖರಪ್ಪ
ಅವರು ವಿಶ�ೇಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಶುಭ ಹಾರ�ೈಸಿದರು.

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.23- ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಯಲ್ಲಿ ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿ ಆದರ್ಶ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
(ಕ�ೋ�ಡಿಯಾಲ) ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಸ್.ರ�ೇಣುಕಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ
ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಎಡಿಬಿ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮನಗೌಡ ಕರೆ

ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ
ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ನಕಾರ

✦

ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಪ್ರಸನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ

ಯುವಕರು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ನ�ೇತಾರರಾಗಬ�ೇಕು

ಲಂಡನ್, ನ. 23 – ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುವ ಕುರಿತು
ಇನ್ನೊಂದು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್
ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಸರ್ವಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ
ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ�ೇ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ
ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಕ�ೋ�ರಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾ ಅಭಿಯಾನ
ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. 2014ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ
ಜನಮತ ಗಣನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಶ�ೇ.52ರಷ್ಟು ಜನರು
ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಒಲವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆ `ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್ ವಾಸಿ,
ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಮತ್ತು ದಿ|| ಮುಂಡಾಸ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಪುತ್ರರಾದ
ಶ್ರೀ ಮುಂಡಾಸ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಇವರು
ದಿನಾಂಕ 23-11-2022ರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಧನರಾದರೆಂದು
ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುವ
ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 23-11-2022ರ ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 5.30 ಕ್ಕೆ ಶಾಮನೂರು ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 15 ಸಾವಿರ
ವ�ೇತನವಿದ್ದು ಆದರೆ ನಮಗೀಗ 9 ಸಾವಿರ
ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸಿಯವರು ಈ ಕುರಿತು
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಶೀಘ್ರ ವ�ೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ನಮೂನೆ 57 ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ
ಬಗರ್ ಹುಕ್ಕುಂ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಹಕ್ಕು
ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ
ಅವರು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಏಳು
ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಶೀಘ್ರ ಹಕ್ಕು
ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ಅಪರ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಹ�ೊರಗುತ್ತಿಗೆ
ನೌಕರರಾದ ತುಳಜಾರಾಮ್, ರಾಜು,
ಓಬಳ�ೇಶ್, ವೀರ�ೇಶ್, ಹರ್ಷ, ಕರಿಬಸಪ್ಪ,
ಆರ್.ಪಿ.ಸುಷ್ಮಿತಾ,
ಬಸವನಗೌಡ,
ಜೆ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ದ�ೇವರಮನಿ ಮುರುಗ�ೇಶ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂತ್ಸ್ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್

ರಂಗಭೂಮಿ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವ
ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸಿ ಕ�ೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದ
ಅವರು ಯಾವುದ�ೇ ಸಾಧನಗಳನ್ನು
ಅರಿವಿನ�ೋ�ಂದಿಗೆ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು
ಸದುಪಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಅವರ
ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

26 ರಂದು ಶರಣ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ಸಭೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23- ಅಖಿಲ
ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ
28ನ�ೇ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯು
ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 26 ರ ಶನಿವಾರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗ
ಳೂರಿನ ಎ.ಐ.ಟಿ. ಸರ್ಕಲ್
ನಲ್ಲಿರುವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ
ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಪರಿಷತ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಕೆ.ಬಿ.
ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿ.ಶಿವಪ್ಪ (ನೆಲ್ಲಿ)
ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಂತಿನಗರದ ನಿವಾಸಿ
ಬಿ.ಶಿವಪ್ಪ (ನೆಲ್ಲಿ) (70) ಇವರು
ದಿನಾಂಕ 23.11.2022ರ ಬುಧವಾರ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರು. ಪತ್ನಿ,
ಓರ್ವ ಪುತ್ರ, ಸ�ೊಸೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು
ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳನ್ನು
ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು
ದಿನಾಂಕ 24.11.2022ರ ಗುರುವಾರ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ
ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ.

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ
ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಆರುಂಡಿ
ಸುವರ್ಣ ನಾಗ ರಾಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ
ನಾಗನಗೌಡ, ರಾಜಶ�ೇಖರಗೌಡ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಇತರರಿದ್ದರು.

ಕವಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಕುರ್ಕಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ,ನ.23-ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಸ�ೇವಾ
ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ದ�ೊಡ್ಡಬಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ
ಸಮಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದ ಕವಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ
ಸಾಹಿತಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಕುರ್ಕಿ ಅವರು ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ನಂದಿನಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು
2 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಮಹಾಮಂಡಳದ
ಹ�ೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಶು ಆಹಾರದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಹ�ೈನುಗಾರಿಕೆಯ ರ�ೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ರ�ೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹ�ೊರೆಯಾಗದಂತೆ
ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮ
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಗೂ ನಮಗೂ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ
ಎಂದೂ ಮಹಾಮಂಡಳ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಳೆಯ ದರ ಪಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕ�ೇಟುಗಳ ದಾಸ್ತಾನಿದ್ದು, ಅದು
ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಹಕರು
ಎಂದಿನಂತೆ ಸಹಕರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಕ�ೋ�ರಲಾಗಿದೆ.
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ಅರುಣ್ ಗ�ೋ�ಯಲ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ
ನವದೆಹಲಿ, ನ. 23 – ಚುನಾವಣಾ
ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಅರುಣ್ ಗ�ೋ�ಯಲ್ ಅವರನ್ನು
ಕಳೆದ ನ.19ರಂದು ನ�ೇಮಿಸಿರುವ ವಿವರ
ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾ ರಕ್ಕೆ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಂ. ಜ�ೋ�ಸೆಫ್
ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಂವಿಧಾ
ನಿಕ ಪೀಠ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಗ�ೋ�ಯಲ್
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸ�ೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ
ನ�ೇಮಕದಲ್ಲಿ ಶಂಕಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ
ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವು ದಾಗಿ ಹ�ೇಳಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂ
ರ್ತಿಗಳಾದ ಅಜಯ್ ರಸ�್ತೋಗಿ, ಅನಿರುದ್ಧ ಬ�ೋ�ಸ್,
ಹೃಶಿಕ�ೇಶ್ ರಾಯ್ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರೂ
ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ನ�ೇಮಕ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು
ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಕೀಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಗ�ೋ�ಯಲ್
ನ�ೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ
ನ�ೇಮಕದ ಕಡತ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆರ್.
ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು. ಆಕ್ಷೇಪ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ
ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ನ�ೇಮಕಾತಿ
ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ
ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಗ�ೋ�ಯಲ್ ಅವರನ್ನು
ನ�ೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊ
ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹ�ೇಳಿದೆ.
ನ�ೇಮಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು

ನ�ೇಮಕದ ವರದಿ
ಕ�ೇಳಿದ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್
ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು
ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ
ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ
ವಿಷಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ನಾಳೆ
ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹ�ೇಳಿದೆ.
ಕಳೆದ ಗುರುವಾರದವರೆಗೂ ಅರುಣ್ ಗ�ೋ�ಯಲ್
ಅವರು
ಸರ್ಕಾರದ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹಂತದ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಠಾತ್ತನೆ
ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ವಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ಪಡೆದರು. ನಂತರ
ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ನ�ೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಭೂಷಣ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ
ಪಡೆಯಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜ�ೋ�ಸೆಫ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಗ�ೋ�ಯಲ್ ಅವರನ್ನು
ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ನ�ೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಲಿ
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್
ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಂದು ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಗ�ೋ�ಯಲ್ ಈ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ
ಸುಶೀಲ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರದಿಂದ
ಈ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು.

ಕವಿ ಬರವಣಿಗೆ ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸುವಂತಿರಲಿ
ಹರಿಹರ, ನ. 23 - ಕವಿಯಾದವರು ಸಮಾಜದ ಆಗು
ಹ�ೋ�ಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಾಗ ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸು ಅರಳುವ
ಮೊಗ್ಗಿನಂತಾಗಬ�ೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕವಿತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು
ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ
ಬಾ.ಮ. ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ಹ�ೇಳಿದರು
ನಗರದ ಎಸ್.ಜೆ.ವಿ.ಪಿ. ಕಾಲ�ೇಜು ಎಂ.ಬಿ.
ಗುರುಸಿದ್ದಸ್ವಾಮಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಎಸ್.ಜೆ.ವಿ.ಪಿ. ಕಾಲ�ೇಜು
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ�ೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಇವರ
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶ�ೈಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಜನ್ಮ ಸುವರ್ಣ
ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕವಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿ
ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮತ್ತು
ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರ ಬದಲು ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ
ತನ್ನಿಂದ ತಾನ�ೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕುವೆಂಪು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ನಾಡಿನ ಅನ�ೇಕ ಕವಿಗಳು ರಚಿಸಿರುವ
ಕವನಗಳು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.
ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪದವನ್ನು
ಎಳೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಸವರಾಜಯ್ಯ
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಕ�ೊಟ್ರಪ್ಪ, ಆಶಾ
ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡ�ೊಂಕು ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸ ಕವಿ
ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳದ್ದು ಎಂದರು.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ದುಗ್ಗತ್ತಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ
ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕವಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿ,

ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹ�ೊಳಿ ತ�ೇಜ�ೋ�ವಧೆ : ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 23- ಸತೀಶ್
ಜಾರಕಿಹ�ೊಳಿ ಅವರ ತ�ೇಜ�ೋ�ವಧೆ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು
ಖಂಡಿಸಿ
ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವ�ೇದಿಕೆಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿ
ಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ನ.6ರಂದು
ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವ�ೇದಿಕೆಯ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿ ಹ�ೊಳಿ ಅವರು
ಹಿಂದೂ ಪದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾ
ನಗಳಿವೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪರಿಶೀಲಿಸ
ಬ�ೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇವರ ಹ�ೇಳಿಕೆಗೆ ಅಪಾರ್ಥ
ಕಲ್ಪಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ
ಯಾಗಿದ್ದು, ಅನ�ೇಕ ಕ�ೋ�ಮುವಾದಿ
ಸಂಘಟ ನೆಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಅವರ
ತ�ೇಜ�ೋ�ವಧೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಘಟನೆ
ತೀವ್ರ ಖಂಡ ನೀಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭ
ಟನಾಕಾರರು ಆಕ�್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕ�ೋ�ಮುವಾದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು

ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು
ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯಾಗಬ�ೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಕ�ೋ�ಮು ವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ
ಬ�ೇಕು. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹ�ೊಳಿ ಅವರ ತ�ೇಜ�ೋ�
ವಧೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಇಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ
ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ತರಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ�ೊರತೆಗಳನ್ನು
ನಿವಾರಿಸಲು ಒಂದ�ೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿದೆ. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹುದ�ೊಡ್ಡ ಹಣ. ಅದ�ೇ
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದ�ೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಇಷ್ಟು ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವ�ೇ ಭರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಹೀಗಾಗಿ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ತಮ್ಮ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಅವು ಶ�ೇಕಡಾ ಎರಡರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಬ�ೇಕು.ಈ ಸಂಬಂಧ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಪ್ರಮುಖರ�ೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ದ�ೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಲಾಭ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇವಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಉದ್ಯಮಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯಬ�ೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯದ
ವಿಧಾನಸಭೆ
ಸದಸ್ಯರು,
ವಿಧಾನಪರಿಷತ್
ಸದಸ್ಯರು,ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು
ದತ್ತು ಪಡೆಯಬ�ೇಕು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೆ.
ಅದರನುಸಾರ ರಾಜ್ಯದ 1600 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದರು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಹ�ೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಬದಲಿಗೆ ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ
ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನೇ ಮಾನದಂಡವನ್ನಾಗಿ ಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು
ಉಪಕುಲಪತಿಗಳನ್ನು ನ�ೇಮಕ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಇದ�ೇ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನುಡಿದರು. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಗೆ
ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾಗಲು ಎಂಟು, ಹತ್ತು ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ರಹಸ್ಯ ವಾಗುಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ ನ�ೇಮಕಕ್ಕೆ ರಚಿಸಲಾಗುವ ಶ�ೋ�ಧನಾ
ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಿರದಂತೆ
ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು
ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 48 ಸಾವಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬ�ೇಕು. ಅವರು ಏಳನ�ೇ ತರಗತಿ
ತ�ೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜ�ೊತೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿರಬ�ೇಕು.
ಶಿಕ್ಷಣದ ಜತೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವೂ ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ
ಸರ್ಕಾರಿ,ಖಾಸಗಿ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳು,ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲ�ೇಜು ಗಳು
ಸ�ೇರಿದಂತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಕ�ೊಂಡು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಕೆಲಸವಾಗಬ�ೇಕು ಎಂದು ದ�ೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಜ್ಞಾನದೀಪ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭ್ರಮ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23- ನಗರದ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಶಿವಾಜಿ, ಕುವೆಂಪು,
ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಮೊದಲಾದವರ ವ�ೇಷಭೂಷಣ ಧರಿಸಿ
ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟರು.
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಕೆ.ಎನ್.ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ
ಇದ್ದಂತೆ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ
ಭಾಷೆ ಮರೆಯಬಾರದು. ತಾಯಿ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಣವಿದ್ದಂತೆ ಎಂದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದರು.

ಎ.ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಹ�ೊದಿಗೆರೆ
ರಮೇಶ್, ಡಿ. ಬಸವರಾಜ್, ತ�ೇಜಸ್ವಿ ಪಟ�ೇಲ್,
ಕತ್ತಲಗೆರೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಅಬ್ದುಲ್ ಘನಿ
ತಾಹೀರ್, ಎಂ.ಬಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ರಘು
ದ�ೊಡ್ಮನಿ, ಸತೀಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತಿತರರು
ಪತ್ರಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ತಾಳೆಗರಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಣ್ಯಗಳ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಐದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ,
ಬೆಳೆಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕ�ೊಂಡು ಓದುವ ರೂಢಿ
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಂ.
ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ, ಸಾಹಿತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಡಿಗ�ೇರ, ಕನ್ನಡ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಎಂ.
ಚಿದಾನಂದ ಕಂಚಿಕ�ೇರಿ, ರಾಜಶ�ೇಖರ ಗುಂಡಗತ್ತಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಕಾಲ�ೇಜು ಆಡಳಿತ
ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಿ.ಜಿ. ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ, ಎನ್. ಹೆಚ್.
ಪಾಟೀಲ್, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಎನ್.ಹೆಚ್.
ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ, ರುದ್ರಮುನಿ, ಎನ್.ಇ. ಸುರ�ೇಶ್, ಸಿದ್ದಯ್ಯ,
ರಮೇಶ್, ಕಮಲಪುರದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ವಿ.ಬಿ. ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್,
ಗೀತಾ ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ, ರತ್ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಮಠ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಕುಂದೂರು
ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿರಿಗೆರಿ, ನಾಗರಾಜ್, ಬಸವರಾಜ್ ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ,
ಸುಧಾ ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ, ಕೆ.ಎಂ. ರ�ೇಣುಕಾ, ಶಿವಯೋಗಿ ಹಿರ�ೇಮಠ,
ಪ್ರವೀಣ್ ಬಿಳಸನೂರು, ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ರಾಜು ಜಗಳೂರು,
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸುನೀತಾ, ಬಸವರಾಜ್ ಬಾತಿ, ಕೆ.ಎಸ್.
ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಗ�ೊಂದಲ ಖಂಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಾಲಿ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ವಿಷಯವಾರು
ಉತ್ತೀ ರ್ಣರಾದರೂ ಸಹ ಸರಾಸರಿ
ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಕ�ೊನೆಯಲ್ಲಿ
ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ
ಹಾಜರಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗ�ೈರು ಹಾಜರು
ಎಂದು
ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತಿದೆ
ಎಂದು
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹ�ೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಾದಗಿ
ನಿಂದಲೂ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದಲ್ಲಾ
ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು,
ಸಾಕಷ್ಟು ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಘಡಗಳ ನಡುವೆ
ಪರೀಕ್ಷೆ
ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ
ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ
ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ�್ರೋಶ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಹತ್ತಾರು ಗ�ೊಂದಲಗಳು ವಿದ್ಯಾ
ರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು,
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ನ�ೇರ ಹ�ೊಣೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್.ಎ.ಸಿ.ಆರ್. 219/2022
ದಿನಾಂಕ : 23.11.2022
ಅಪೀಲುದಾರರು : ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕ�ೋ�ಂ ಕಾರಪ್ಪಳ ಚೌಡಪ್ಪ, ವಾಸ :
ಗುರುಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 		
ವಿರುದ್ಧ
ಎದುರುದಾರರು : 1. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 2. ಕರೀಂ ಸಾಬ್ ಬಿನ್
ಪಕ್ಕೀರ್ ಸಾಬ್ 3. ಬುಡ�ೇನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಪಕ್ಕೀರ್ ಸಾಬ್ 4. ಇಮಾಂಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಪಕ್ಕೀರ್
ಸಾಬ್ 5. ಹಸನ್ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಪಕ್ಕೀರ್ ಸಾಬ್, ವಾಸ : ಕ�ೇರಾಫ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಬಿನ್
ವಜೀರ್ ಸಾಬ್, #1390, 2ನ�ೇ ಹಂತ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್.
ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ವಿಷಯ : ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸ�ೊಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಬಳಿ ಗುರುಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.
210ರಲ್ಲಿ 3.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರಕಟಣೆ :
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ದಾಖಲಾಗಿ
ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು 2 ರಿಂದ 5ನ�ೇ
ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವ ನ�ೋ�ಟೀಸುಗಳು ವಿಳಾಸ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಜಾರಿಯಾಗದ�ೇ
ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2 ರಿಂದ 5ನ�ೇ ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದ�ೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ :
06.12.2022ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಗಳೂರುರವರ
ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು 2 ರಿಂದ 5ನ�ೇ
ಎದುರುದಾರರು/ ವಾರಸುದಾರರು ಖುದ್ದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಲೀ
ದಾಖಲಾತಿಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಕರಾರು/ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು
ಸೂಚಿಸಿದೆ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಏಕ ಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ
ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮುದ್ದತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಾವ�ೇ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡು
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಸಹಿ/- ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪರವಾಗಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಹರಿಹರ: ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ
ಕವಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ
ಬಾ.ಮ. ಬಸವರಾಜಯ್ಯ

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ, 20ನ�ೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2008/62ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ
ವೃತ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಡಿ. ಎಂ. ನೀಲಕಂಠಯ್ಯ
ಕ�ೊಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ :
ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಘವ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್
ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್, ಶ್ರೀ ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರ,ಶ್ರೀ
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜ�ೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎನ್.
ಭೀಷ್ಮಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಬಿ. ನಾಗ�ೇಂದ್ರಾಚಾರಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೀಮತಿ
ನಿರ್ಮಲ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಬರಬ�ೇಕಾದ ರೂ.15,22,000/- ಗಳು
ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ 3ನ�ೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿರಿಯ
ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ
ಪ್ರಕರಣವು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹ�ೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಜರಾಗಿ ತಕರಾರನ್ನು ಹಾಕಲು
ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹ�ೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ�ೇರಿದ
ಕಾಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ಜಮೀನು ಸಂಖ್ಯೆ : 36/1ಎ ನಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿರುವ ನಿವ�ೇಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 20 ಡ�ೋ�ರ್ ನಂಬರ್ 641/20, ಸಂಖ್ಯೆ 24
ಡ�ೋ�ರ್ ನಂಬರ್ 641/24 , ಸಂಖ್ಯೆ 25 ಡ�ೋ�ರ್ ನಂಬರ್ 641/25, ಸಂಖ್ಯೆ
26 ಡ�ೋ�ರ್ ನಂಬರ್ 641/26, ಸಂಖ್ಯೆ 27 ಡ�ೋ�ರ್ ನಂಬರ್ 641/27,
ಸಂಖ್ಯೆ 29 ಡ�ೋ�ರ್ ನಂಬರ್ 641/29, ಸಂಖ್ಯೆ 39 ಡ�ೋ�ರ್ ನಂಬರ್ 641/39,
ಸಂಖ್ಯೆ 47 ಡ�ೋ�ರ್ ನಂಬರ್ 641/47 ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 48 ಡ�ೋ�ರ್ ನಂಬರ್
641/48 ನಿವ�ೇಶನಗಳನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡದಂತೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು
ಕ�ೋ�ರಿ ಮತ್ತು ಈ ನಿವ�ೇಶನಗಳನ್ನು ತೀರ್ಪು ಪೂರ್ವ ಜಪ್ತಿಗಾಗಿ
ಓ.ಎಸ್.301/2022 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 22.11.2022 ರಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ತಕರಾರು ಹಾಕಲು ಸಮಯ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ
ನಿವ�ೇಶನಗಳ ಬಾಬ್ತು ಮೇಲೆ ಹ�ೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯವಹಾರ
ಮಾಡಬಾರದಾಗಿ ಕ�ೊಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಯಾರಾದರೂ ಮೇಲೆ ಹ�ೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ�ೊಡನೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿವ�ೇಶನಗಳ
ಬಾಬ್ತು, ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗುವ
ತ�ೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಲುಕ್ಸಾನ್ ಗಳಿಗೆ ಅವರವರ�ೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ
ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ�ೊಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.
ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ
ಸ್ಥಳ: ದಾವಣಗೆರೆ,
ಮೊಬ�ೈಲ್ ನಂ: 9740951275
ದಿನಾಂಕ: 24.11.2022

ನೂರಾರು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ದಲ್ಲಾದ ಎಲ್ಲಾ
ಲ�ೋ�ಪದ�ೋ�ಷಗಳನ್ನು
ಬಗೆಹರಿಸ
ಬ�ೇಕು. ಮರು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಶುಲ್ಕ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳದೆ
ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ
ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ
ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿವಿಯ ಮೌಲ್ಯ
ಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ
ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದ�ೋ�ಷ ಗಳನ್ನು
ಸಿಂಡಿಕ�ೇಟ್ ಸದಸ್ಯರ ಜ�ೊತೆ ಮತ್ತು

ಕುಲಪತಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ನಿಲುವು ತೆಗೆದು
ಕ�ೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಐಡಿಎಸ್ಓ ಜಿಲ್ಲಾ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೂಜಾ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚ�ೇರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ. ಕಾವ್ಯ,
ಸಂಘಟನಾಕಾರರಾದ
ಅಭಿಷ�ೇಕ್,
ಶಿವಕುಮಾರ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಸದಸ್ಯೆ
ಜಿ. ಪುಷ್ಪಾ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಲ�ೇಜಿನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಕುರುಹಿನಶೆಟ್ಟಿ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

ರಾ ಣ�ೇ ಬೆ ನ್ನೂ ರು ,
ನ. 23 - ಇಲ್ಲಿಯ
ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ
ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಹಿನ
ಶೆಟ್ಟಿ ಸ�ೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲಗ�ೇರಿ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ
ಕುರುಹಿನಶೆಟ್ಟಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾಮ
ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ
ನ�ೇಮಕ ಮಾಡ
ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಅಂಬಾದಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ
ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಂಜುಳಾ ಬಿನ್ಲ�ೇಟ್ ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ಶಿವಪ್ಪ ಶಾಮನೂರು, ವಯಸ್ಸು 52 ವರ್ಷ, ವಾಸ ಡ�ೋ�ರ್ ನಂ, 3470/125,
3ನ�ೇ ಮೇನ್, 3ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನೆಂದರೆ :
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹ�ೋ�ಬಳಿ, ಶಾಬನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 201/2ಎ2 (ಒಂದು ಎಕರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಂಟೆ) ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ದಿ. ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ಲ�ೇಟ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮಕ್ಕಳು 1974ರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಪಾಲು
ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಜಮೀನನ್ನು 1998ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ S/o ಚೆಂಚಿ ರೆಡ್ಡಿ, 2000/A47 ಓಂ ನಿಲಯ,
ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ 16ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದ�ೇ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓ.ಎಸ್.ನಂ. 207/2021ರಲ್ಲಿ ಕ�ೇಸು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ
(ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್) ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ದಿ:29.10.2022ರಂದು In the Court of the Hon'ble 2nd Additional Senior Civil
Judge at Davanagere ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆಸ್ತಿ IA4 ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆದ�ೇಶ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನನಗ�ೇ ಇದ್ದು, ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡು
ಮೇಲ್ಕಂಡ ರಿ.ಸ.ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ
ವ್ಯವಹಾರ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದ�ೇ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹ�ೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೇಲೆ ಹ�ೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಅವರ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜ�ೊತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ�ೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿಯವರ�ೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳ�ೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಆದ
ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಲುಕ್ಸಾನು
ಹ�ೊಂದಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ ಆಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹಿಸ್ಸೆಗೆ ಬಾಧಕ ಹಾಗೂ
ಬಂಧನಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಷೆಡ್ಯೂಲ್

ದಾವಾ ಓ.ಎಸ್.ನಂ.207, 2021ರಲ್ಲಿ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ತಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾ, ಕಸಬಾ ಹ�ೋ�ಬಳಿ, ಶ್ಯಾಬನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 206/2A2 ಅಳತೆ : ಒಂದು ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕುಬಂದಿ :
ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದ�ೊಡ್ಡಪ್ಪ ದಿ|| ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ಚನ್ನಪ್ಪನವರ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ತಿ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ : ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದಿ| ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ದ�ೊಡ್ಡ ರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ತಿ,
ಉತ್ತರಕ್ಕೆ : ರಿ.ಸ.ನಂ.205/ಪಿ ದಿ.ನಾರಪ್ಪ ಯಾನೆ ದ�ೊಡ್ಡನಾರಪನವರ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ತಿ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ : ದಿ| ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹ�ೋ�ದರರ ಆಸ್ತಿ
ಸಿ.ಅಜಯ್, `ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು,
ಪೂಜಾ ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಪಕ್ಕ, ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಮೊ : 9743019896

ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಸಹಿ/ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜುಳಾ ಯಾನೆ ಮಂಜುಳಾ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಮತ್ತು ಸಹ�ೋ�ದರಿ ಗೀತಾ ಬಿನ್ ಲ�ೇಟ್ ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ದ�ೊಡ್ಡ ರುದ್ರಪ್ಪ ಶಾಮನೂರು, ವಯಸ್ಸು 53 ವರ್ಷ, ವಾಸ :
ಡ�ೋ�ರ್ ನಂ. 1780/3, 6ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನೆಂದರೆ :
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹ�ೋ�ಬಳಿ, ಶಾಬನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 206/2ಎ3 (ಒಂದು ಎಕರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಂಟೆ) ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ದಿ. ಕ�ೊಂಡಜಿ ದ�ೊಡ್ಡರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ�ೇಟ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮಕ್ಕಳು 1974ರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ಪಾಲು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಜಮೀನನ್ನು 1998ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ S/o ಚೆಂಚಿ ರೆಡ್ಡಿ, 2000/A47 ಓಂ
ನಿಲಯ, ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ 16ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹ�ೋ�ದರಿಯಾದ ಗೀತಾ
ಇವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓ.ಎಸ್.ನಂ. 208/2021ರಲ್ಲಿ ಕ�ೇಸು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು,
ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ (ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್) ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ದಿ: 29.10.2022 ರಂದು In the Court of the
Hon'ble 2nd Additional Senior Civil Judge at Davanagere ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆಸ್ತಿ IA4 ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆದ�ೇಶ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು, ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನನಗೆ ಇದ್ದು, ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡು
ಮೇಲ್ಕಂಡ ರಿ.ಸ.ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು, ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ
ವ್ಯವಹಾರ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದ�ೇ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹ�ೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೇಲೆ ಹ�ೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಅವರ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜ�ೊತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ�ೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿಯವರ�ೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳ�ೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಆದ
ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಲುಕ್ಸಾನು
ಹ�ೊಂದಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ, ಆಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಹಕ್ಕಿಗೆ, ಹಿಸ್ಸೆಗೆ ಬಾಧಕ ಹಾಗೂ
ಬಂಧನಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಷೆಡ್ಯೂಲ್

ದಾವಾ ಓ.ಎಸ್.ನಂ.208/2021ರಲ್ಲಿ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ತಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾ. ಕಸಬಾ ಹ�ೋ�ಬಳಿ, ಶ್ಯಾಬನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 206/2ಎ3 ಅಳತೆ : ಒಂದು ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕುಬಂದಿ :
ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ : ನಮ್ಮ ದ�ೊಡ್ಡಪ್ಪ ದಿ. ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ಶಿವಪ್ಪನವರ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ತಿ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ : ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದಿ. ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ಶ�ೇಖರಪ್ಪನವರ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ತಿ,
ಉತ್ತರಕ್ಕೆ : ರಿ.ಸ.ನಂ.205/ಪಿ ದಿ. ನಾರಪ್ಪ ಯಾನೆ ದ�ೊಡ್ಡನಾರಪ್ಪನವರ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ತಿ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ : ದಿ. ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹ�ೋ�ದರರ ಆಸ್ತಿ
ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಸಹಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ

ಸಿ.ಅಜಯ್, `ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು,
ಪೂಜಾ ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಪಕ್ಕ, ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಮೊ : 9743019896
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ಡಾ.ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶ್ರೀಗಳ ಅಗಲಿಕೆಗೆ
ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸಂತಾಪ

ಹರಿಹರ; ಭ�ೈರನಪಾದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ : ಭರವಸೆ

ನೆಹರೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜ, ಪಂಚಮಸಾಲಿ
ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸಮಾಜದ
ಪೀಠಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಹರಿಹರವು
ಭಾವ�ೈಕ್ಯತೆಯ
ಉತ್ತರ
ಕರ್ನಾಟಕದ
ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂದವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು
ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಖಚಿತ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು
ಶಕ್ತಿಯುತ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿ
ನಿಂದ ಬೆಳೆಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಾತನಾಡಿ,

ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್
ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರೂ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ
ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲುವ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಪಕ್ಷ
ಯಾರಿಗ�ೇ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಭ�ೈರತಿ
ಬಸವರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ
ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಯೋಜನೆಗೆ ಗಮನ
ಹರಿಸಿ, ಜಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 45 ಸಾವಿರ
ಎಕರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ 1440
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
ನೀಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲ�ೇ ನಾನ�ೇ ಇದ�ೇ
ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದ್ದೇನ.ೆ
ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆ ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ
ಇರಲಿಲ್ಲವ�ೇ? ಯೋಜನೆ ಏಕೆ ಜಾರಿಗೆ
ತರಲಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು
ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. 57 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ
ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀಗಳ ಆಶಯದಂತೆ ನಮ್ಮ
ಸರ್ಕಾರವ�ೇ 660 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಹು ದಿನದಿಂದ ನೆನಗೆ ುದಿಗೆ
ಬಿದ್ದಿದ್ದ 164 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹು ಗ್ರಾಮ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದ�ೇ
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ
ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಕ�ೇವಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀರು
ಕುಡಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ತ�ೋ�ರಿಸಿದ್ದೇವ.ೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಧನೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾ
ಡುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ಜನರನ್ನು ಕ�ೇವಲ ವೋಟ್

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ
ಸಿಗಬ�ೇಕಾದ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಮೀಸಲಾತಿ
ಹಕ್ಕು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ
ಯಾವುದ�ೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ
ಜನರ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು ಅರಿತಿರುವ ನಮ್ಮ
ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಶ�ೇ. 15 ರಿಂದ 17,
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 7 ಮೀಸಲಾತಿ
ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಮ್ಮ
ಸರ್ಕಾರ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗ
ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದ್ದು,
ಅವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಅಭಿವೃದ್ಗಧಿ ೆ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಗಧಿ ೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ
ಅವರು ಕ�ೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮನವಿಗಳನ್ನು
ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಜನಪರ ಶಾಸಕರನ್ನು
ಮುಂಬರುವ 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಸಲಿ ಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಕರೆ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇಂದಿನ ಈ
ಬೃಹತ್ ಸಮಾರಂಭವ�ೇ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ
ವಿಜಯೋತ್ಸವ ವಾಗಲಿ ಎಂದರು.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ನ. 23 - ನವ ನಗರದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾ
ಚಾರ್ಯ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾ.
ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಬಾಳೆಹ�ೊನ್ನೂರು
ಶ್ರೀ ರಂಭಾಪುರಿ ಡಾ. ವೀರಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ
ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೀರಮಾಹ�ೇಶ್ವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು
ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬದುಕು
ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡವರು. ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಜನರ
ರ�ೋ�ಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಆಯುರ್ವೇದ
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೆಗೆದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಕ�ೊಟ್ಟು ಗುಣಮುಖರನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದರು. ಕಲಘಟಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಠದ ಮಡಿವಾಳ
ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಶಿವದೀಕ್ಷಾ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ಲಿಂ. ಶ್ರೀ ರಂಭಾಪುರಿ
ವೀರಗಂಗಾಧರ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡ ಅವರು
ಪಂಚಪೀಠಗಳ ಜ�ೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹ�ೊಂದಿದ ಶ್ರೀಗಳು. ಗುರು ಪೀಠಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶ�ೇಷ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬಾಳಿ ತಮ್ಮ 90ನ�ೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ�ೈಕ್ಯರಾಗಿರುವುದು
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23- ಎರ�ೇಬೂದಿಹಾಳ್ ಸಮೀಪದ ನೆಹರೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ
ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮತ್ತು
ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಶಂಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ�್ಲೋಕ ಪಠಣ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23- ಇಂದು ಸ�ೋ�ಂದ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರ�ೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿಗಳವರ
ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ�್ಲೋಕ ಪಠಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಜೆ 6
ಗಂಟೆಗೆ ಶಂಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ವಕೀಲರ ಸಂಘದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಕೀಲರುಗಳಲ್ಲದ�ೇ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಶ�್ಲೋಕ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶ�್ಲೋಕ
ಪಠಣವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಅಚ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲ ನಟರಾಜನ್
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಡೆಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಡಾ. ಎಸ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಣ್ಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಿ.ಟಿ.
ಅಚ್ಯುತ್, ಅಭಿಯಾನದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್,
ಗ�ೋ�ಪಾಲ್ ಹೆಗಡೆ, ಅನಿಲ್ ಬಾರೆಂಗಳ್, ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ಟ್ಯಾಂಕ್ಕ್ಲೀನಿಂಗ್

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

99863 61250
91132 85992

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

AVOID 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
ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ

ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟವಾಗುವ
ಜಾಹೀರಾತುಗಳು
ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ಣವ�ೇ ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ
ವಸ್ತು
ಲ�ೋ�ಪ,
ದ�ೋ�ಷ,
ಗುಣಮಟ್ಟ
ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಜಾಹೀರಾತುದಾರರ�ೊಡನೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬ�ೇಕಾಗು
ತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಜವಾಬ್ಧಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

-ಜಾಹೀರಾತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಬಾರ್& ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಹರಿಹರದ ರಾಜ್ಭವನ್
ಬಾರ್& ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
1) ಆಲ್ರೌಂಡ್ಕುಕ್ಗಳು
(ಚ�ೈನೀಸ್, ತಂದೂರಿ, ಇಂಡಿಯನ್)
2) ಸೂಪರ್ವ�ೈಸರ್3) ಸಪ್ಲೈಯರ್

99726 98591, 94490 37488

ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಳೆಯ
ವ�ೈಭವ ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡುತ್ತೇವೆ : ಸಿಎಂ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ

ನೀಡಿದೆ. ಆ ಗೌರವ ಉಳಿಸಬ�ೇಕಾದರೆ
ಸಮಾಜದ ಜನರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ
ಹಾಕಬ�ೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲ�ೋ�ಕ�ೋ�ಪಯೋಗಿ
ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಗ�ೋ�ವಿಂದ ಕಾರಜ�ೋ�ಳ,
ಶಾಸಕರಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್,
ಎಂ.ಪಿ. ರ�ೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ, ಮಾಡಾಳ್
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಪ್ರೊ. ಲಿಂಗಣ್ಣ , ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಎಸ್.ಎಂ. ವೀರ�ೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ, ಮಾಜಿ
ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್, ಬಸವರಾಜ್
ನಾಯ್ಕ್, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಠಗಳ ಸಹ
ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ಎ.ಹೆಚ್. ಶಿವಯೋಗಿಸ್ವಾಮಿ
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ
ಹರಿಹರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ
ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಹನಗವಾಡಿ
ವೀರ�ೇಶ್
ಹಾಗೂ
ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರ
ಬೆಂಬಲಿಗರು
ಅವರ
ಪರವಾಗಿ
ಘ�ೋ�ಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ನೀವು ಇದ�ೇ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು
ಮುಂದು ವರೆಸಿದರೆ ನಾನು ಬಂದು

ಹರಿಹರ
ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ
ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವು ಮೂರೂ
ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನನಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ
ಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಮುಖ್ಯ
ಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು
ಮೂವರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವ�ೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ
ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಯಾರಿಗ�ೇ ಟಿಕೆಟ್ ದ�ೊರೆತರೂ
ಅವರ ಪರವಾಗಿ ದುಡಿದು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ�್ರೋಹ ಮಾಡದ�ೇ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು
ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡಿಸಿದರು.

ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆಗೆ 3000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ

ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್

ಸುಮುಖ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್

ಆರಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ತರಬ�ೇತಿ
ಡಿ. 1 ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ 15
ದಿನಗಳ ತರಬ�ೇತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಫೀ : 1999/- ಮಾತ್ರ

97432 10163

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮೊದಲ ಬಸ್ಸ್ಟಾಪ್ಹತ್ತಿರ, ಹಾಸಿಗೆ
ಹಿಡಿದಿರುವ ಪ�ೇಷೆಂಟನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಂಡು ಮನೆ
ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುವಂತಹ
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಕ್ಷಣ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
(ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7.30ರವರೆಗೆ)
ತಕ್ಷಣ ಭ�ೇಟಿ ಕ�ೊಡಿ

94496 79324
WANTED Teachers

B.Sc-2, B.Sc, B.Ed-1,
Spoken English-2, D.Ed -2,
S.R.P Group of Institutions

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

PUC ಆದ ಮಹಿಳೆ/
ಪುರುಷರು ಆಫೀಸ್ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

84949 49909, 86180 02539
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ರೆಡಿಮೇಡ್ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ
ಸ�ೇಲ್ಸ್ಗರ್ಲ್ಸ್ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರ್ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್

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

96630 08996
WANTED

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂಬರುವ
2023ರ
ರಾಜ್ಯ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪುನಃ
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕ
ರಾಮಚಂದ್ರ
ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಅಭಿವೃದ್ಗಧಿ ೆ ಅನ�ೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ
ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ
ಅಂತರದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಗೆಲ್ಸಲಿ ಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರು.
ಸಾರಿಗೆ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು
ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಗಧಿ ೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ
ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗದವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ
ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು
ಮುಂಬರುವ 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ
ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ
ಗೆಲ್ಸಲಿ ುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ
ಪರವಾಗಿ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 40
ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚಳ್ಚ
ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ
ನ�ೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಾತಿಯ
ಜ�ೇನುಗೂಡಿಗೆ
ಕ�ೈ
ಹಾಕಿ
ನಮ್ಮ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ
ಆಟ�ೋ�ಮೊಬ�ೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ
ಹುಡುಗರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
99729 74626
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

SSLC/PUC ಆದ ಮಹಿಳೆಯರು
ರಾಕ್ನ ಿಂದ 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.

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ
ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಎಂದರು.
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವ
ಗ�ೋ�ವಿಂದ ಕಾರಜ�ೋ�ಳ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು
ಸಚಿವನಾದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತದ
ಯೋಜನೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕ
ರಾಮಚಂದ್ರ 3500 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಅನುದಾನ ತರುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ
ನೀರು, ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟಿರುವುದು
ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲ್ಯಾಘನೀಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ
ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಅವರು ನನ್ನ ಬರಪೀಡಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಗಧಿ ೆ
ನಾನು ಏನ�ೇ ಕ�ೇಳಿದರೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
57 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ, ಅಪ್ಪರ್
ಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬಹು
ಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ
ಜಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಯ
ಧಿ ಪರ್ವ
ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಸಿರು ನಾಡಾಗಲಿದೆ.
ರ�ೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.
ನಾನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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.

ಈಡ�ೇರಿಸಿದ್ದೇನ.ೆ 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.
ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಬಸವರಾಜ
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ
ಅವರು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಆಗಬ�ೇಕು
ಎಂದು
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಭ�ೈರತಿ
ಬಸವರಾಜ, ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ,
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ್
ಸಮಾವ�ೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಸಿ.
ಮಹ�ೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭ
ದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ಎಂ.ಪಿ. ರ�ೇಣುಕಾ
ಚಾರ್ಯ, ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಪ್ರೊ.
ಲಿಂಗಣ್ಣ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ನವೀನ್
ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಬಸವರಾಜ
ನಾಯ್ಕ್, ಡಾ.ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಡಿಸಿಸಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ�ೇಣುಗ�ೋ�ಪಾಲ್ ರೆಡ್,ಡಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಪಟ್ಟಣ
ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ
ಓಬಳ�ೇಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿರ್ಮಲ
ಕುಮಾರಿ, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿ.ಎಸ್.
ಅನಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಜಗದೀಶ್,
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ವಿ. ನಾಗಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ್
ಸ�ೊಕ್ಕೆ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು.

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

99721 31777, 78995 54411

99166 12110

WORK FROM HOME

ಮನೆಗಳು ಲೀಸ್ / ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

Part time / Full time
everyday earning
200/- to 300 Per day
Contact : Madhusudhan J

ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಂ, ಬ�ೋ�ರ್ವೆಲ್ /
ಕಾರ್ಪೋರ�ೇಷನ್ ವಾಟರ್ ಸೌಕರ್ಯವುಳಳ
ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಮಲ್ಲಾಚಾರ್ ನಿವಾಸ,
3ನ�ೇ ಮೇನ್, 8ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ಯಲ್ಲಮ್ಮನಗರ,
ದಾವಣಗೆರೆ. (ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

90363 26028

98440 11532 / 94820 68652

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

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

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

17ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ಆಂಜನ�ೇಯ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-04

98869 86890
70198 71007

Sir M.V. School, Doddabathi

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

ಮಸಾಜ್

WORK FROM HOME

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

WANTED
TEACHERS

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

91136 31266, 83100 80208,
78927 27892,

Body massage and
yoga Training Class
ನಾವು ನ�ೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗ�ೇ ಬಂದು
ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

78925 76029

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ವಿ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವಾಸ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಕ�ೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕ�ೊಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ನ�ೋ�ಟಿಸ್ಏನೆಂದರೆ:
ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಬ್ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕಸಬಾ ಹ�ೋ�ಬಳಿ
ಕುಂದುವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಕೆಳ ಕಾಣಿಸಿದ ರಿ.ಸ.ನಂಬರ್ ಜಮೀನನ್ನು ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ ಕಲಂನಲ್ಲಿ ತ�ೋ�ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು
ಇಚ್ಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ರ.ಸಂ.
ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು
ರಿ.ಸ.ನಂ.
ಎಕರೆ-ಗುಂಟೆ
1.
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ದ�ೇವಪ್ಪ
62/2ಬಿ
01-20
2.
ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಬಿನ್ದ�ೇವಪ್ಪ
62/2ಬಿ
01-00
3.
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ಮಡವಾಳರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ
62/2ಬಿ
00-30
4.
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕ�ೋ�ಂ ಬಸಪ್ಪ
62/2ಬಿ
00-20
5.
ಶ್ರೀಮತಿ ರ�ೇವಮ್ಮ ಹೆಚ್. ರಾಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು
62/2ಬಿ
00-30
6.
ಎಸ್. ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ಲ�ೇ|| ಬಸಪ್ಪ
63/9
01-13
7.
ಶೀಲಮ್ಮ ಕ�ೋ�ಂ. ದ್ಯಾವಪ್ಪ @ ದ�ೇವಪ್ಪ
62/2d
00-21
ಸದರಿ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಸ�ೊತ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿ ತಂಟೆ ತಕರಾರು, ಹಕ್ಕು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧ
ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ ಜೀವನಾಂಶದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ಅಥವಾ
ಭ�ೋ�ಜ ವಗ�ೈರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ
ನ�ೋ�ಟಿಸ್ ಪ್ರಕಟಗ�ೊಂಡ ದಿನದಿಂದ 07 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ
ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ನಂತರ ಬಂದ ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ
ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿ ಬಂಧನಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಜಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ತಂಟೆ ತಕರಾರು
ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಸದರಿ ಮಾಲೀಕರುಗಳಿಂದ ಖರೀದಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ಈ
ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಎ.ಎಂ.ಹೆಗಡೆ
ಶ್ರೀ ಆರ್.ಟಿ.ವಿನಯ್ಕುಮಾರ್ವಕೀಲರು,
ಸ್ಥಳ: ದಾವಣಗೆರೆ,
#82/18, ಮೊದಲನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಅರುಣ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ,
ದಿನಾಂಕ: 16.11.2022
ದಾವಣಗೆರೆ. ಮೊ : 9448305888

Wanted Experienced Teacher's
Qualification : D.Ed.,
B.A., B.Ed., B.Sc., B.Ed.,

Part time / Full time
everyday earning
200/- to 300 Per day
Contact : Kavya

76766 62334

70221 51662

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

ಮಾನ್ಯ 3ನ�ೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ದಾವಣಗೆರೆ

ಅಸಲು ದಾವೆ ನಂ. 342/ 2021
ವಾದಿಗಳು: ಶ್ರೀಮತಿ ಛಾಯಾದ�ೇವಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ವಿರುದ್ಧ
ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು : ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ಭ�ೋ�ಜರಾಜ ಮತ್ತಿತರರು

-: ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ :-

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ದಾವೆಯ ವಾದಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಛಾಯಾದ�ೇವಿ ಕ�ೋ�ಂ ವೀರ�ೇಶ, ವಯಸ್ಸು
35 ವರ್ಷ, ಗೃಹಿಣಿ, ವಾಸ: ಮನೆ ನಂ. 774, ರಿಂಗ್ ರ�ೋ�ಡ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್. ನಗರ,
2ನ�ೇ ಹಂತ, ದ�ೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ
ಕ�ೋ�ಂ, ಕೆ.ಹೆಚ್, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷ ಗೃಹಿಣಿ, ವಾಸ: ಹಾಲಿವಾಣ
ಗ್ರಾಮ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಪ್ರತಿವಾದಿ ತಂ. 1) ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.
ಭ�ೋ�ಜರಾಜ ಬಿನ್ ಲ�ೇ| ಮಂಜುನಾಥಪ್ಪ ಕೆ.ವಿ, ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ, ವಾಸ: ಮನೆ,
ನಂ. 87, ಉತ್ತರ ಬ್ಲಾಕ್, ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್, ಕಾಲ�ೋ�ನಿ, 1ನ�ೇ ಡಿವಿಜನ್, 9ನ�ೇ ವಾರ್ಡ್, 1ನ�ೇ
ಮೇನ್, 3ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ದಾವಾ ಪೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ
1/3ನ�ೇ ಭಾಗ ಪಾಲು ಕ�ೇಳಿ ದಾವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ. 1 ಆದ ನಿಮಗೆ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಮನ್ಸ್, ನ�ೋ�ಟೀಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಲುಪದ�ೇ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಸದರಿ ಈ ದಾವೆಯು ದಿನಾಂಕ:7.1.2023ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುದ್ದತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ, ಭ�ೋ�ಜರಾಜ ಬಿನ್ ಲ�ೇ|| ಮಂಜುನಾಥಪ್ಪ ಕೆ.ವಿ. ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ,
ವಾಸ: ಮನೆ ನಂ. 87, ಉತ್ತರ ಬ್ಲಾಕ್, ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್. ಕಾಲ�ೋ�ನಿ, |ನ�ೇ ಡಿವಿಜನ್, 9ನ�ೇ ವಾರ್ಡ್,
1ನ�ೇ ಮೇನ್, 3ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಖುದ್ದು
ತಾವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪರ ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಲಿ. ದಾವೆಯ ಮುದ್ದತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕ:
7.1.2023 ರಂದು ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲು ಅಥವಾ ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಕರಾರು ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಾವೆಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸಹಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊಹರಿನ�ೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 14.11.2022
ವಾದಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು
ಇ.ಫಯಾಜ್, ವಕೀಲರು, ದಾವಣಗೆರೆ
ಸ್ಥಳ: ದಾವಣಗೆರೆ,
ದಿನಾಂಕ 14.11.2022

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದ�ೇಶದ ಮೇರೆಗೆ
ಮಾನ್ಯ 3ನ�ೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು,
ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ : 87924 71589

BA/ B.Sc/ B.Ed - 3 Posts
Nursery teachers - 2 Posts

63616 62669, 99801 48289

WANTED LADY
TEACHERS

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

95356 10817
2 BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ

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

99648 58493, 63626 24711

ಅಧಿಕೃತ

ಚೀಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಚೀಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ 50 ಸದಸ್ಯರು

1,400/- ರಿಂದ 2,000 /- ರೂ ವರೆಗೆ,

ಸ್ಕಂದ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ಸ್- (ರಿ)

78997 75159

63605 67975

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

98442-94446
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

Required

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು :
30ಕ್ಕೆ ಹೃದಯ
ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ
ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.23ಇಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್,
ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು
ಮತ್ತು
ಎಸ್ಎಸ್ಐಎಂಎಸ್ ಹಾಗೂ
ನಾರಾಯಣ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್
ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ
ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 30ರ ಬುಧವಾರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2
ಗಂಟೆವರೆಗೆ ತಜ್ಞ ವ�ೈದ್ಯರಿಂದ
ಉಚಿತ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ
ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎನ್.ಜಿ.
ಶಿವಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಯುವಜನ�ೋ�ತ್ಸವ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ
ಯುವಜನ�ೋ�ತ್ಸವ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎ.ಆರ್.ಜಿ.
ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲ�ೇಜಿನ
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಯುವಜನ�ೋ�ತ್ಸವ ಆಯ್ಕೆ
ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 15
ರಿಂದ 29 ವರ್ಷ
ವಯೋಮಿತಿಯೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ
ಯುವಜನರು
ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ :
08192-237480ಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ಉಜ್ಜೀವನ್ ಕಾಂತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ

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

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ
ಮಹಿಳೆಯರು ಸ�ೇರಿದಂತೆ 50 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರು
ಬ�ೇಕಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ 10000 ದಿಂದ
15000 ಇರುತ್ತದೆ ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ
ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ-2023ರ
ತರಬ�ೇತಿ

ನೀರಿನ ಲೀಕ�ೇಜ್

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

97398 65711

80880 22276, 73383 83434
(ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫಿಂಗ್)

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

ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
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ಡಿ.18 ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಠಗಳ
ರಾಜ್ಯ ಸಮಾವ�ೇಶ : ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ

ಶಿರಸಿ, ನ. 23- ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ದೀನದಯಾಳ್
ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಠಗಳ ವಿಶ�ೇಷ ಸಭೆಯು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ
ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಸಭೆಯನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ
ಮಾತನಾಡಿದ
ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಠಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಹ-ಸಂಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚ�ೇತಕ ಡಾ.
ಎ.ಎಚ್. ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಡಿಸೆಂಬರ್
18ರಂದು ನಡೆಯುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಠಗಳ ರಾಜ್ಯ
ಸಮಾವ�ೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸಹ ಸಂಯೋಜಕರು
ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ
ನೀಡಿ ಎಂದರು. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯ
ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಸಹ-ಪ್ರಭಾರಿ ಎನ್.
ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ ಕರ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಠಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ

ಹಾಗೂ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟ�ೇಶ್
ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಈ
ಸಮಾವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಠಗಳ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ�್ಳೋಣ
ಎಂದರು.
ಮೀನುಗಾರರ ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಠದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ
ಹೂವಾ ಖಂಡ�ೇಕರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಆರ್.ವಿ. ಹೆಗಡೆ ಚಿಪಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಠಗಳ
ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ತ್ಯಾವಣಗಿ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ
ಹಾಗೂ ಎ.ಹೆಚ್. ಲಿಂಗರಾಜು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ-ಪ್ರಭಾರಿ
ಪ್ರಸನ್ನ ಕೆರೆಕ�ೈ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ
ಉಷಾ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹೆಗಡೆ
ಹರ್ತೆಬ�ೈಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಯ್ಕ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಮುಗಿಯದ ರಸ್ತೆ
ಕಾಮಗಾರಿ : ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23- ನಗರದ
24ನ�ೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಎಂಸಿಸಿ ಎ
ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಳ�ೇ ಪುರಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಹ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳ ದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ
ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಅವರ
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವ�ೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 6
ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ
ಹ�ೊಂದಿದ್ದ ಹಳ�ೇ ಪುರಂತರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ
ರಸ್ತೆಯನ್ನು `ಜಲಸಿರಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಳು
ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ 6
ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಹ ಯಾಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು
ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಎಂದು

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಈ
ಬಗ್ಗೆ
ಅ ಧಿ ಕಾ ರಿ ಗ ಳ ನ್ನು
ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಪಾಲಿಕೆ
ಸ
ದ
ಸ್ಯ
ಪ್ರ ಸ ನ್ನ ಕು ಮಾ ರ್
ಅವರ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟು
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅವರ 40 ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು
ಅವರ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್
ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದ�ೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದೆ.
24ನ�ೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ
ಎಲ್ಲಾ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ
ಬಗ್ಗೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ತನಿಖೆ
ನಡೆಸಬ�ೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿನ�ೇಶ್ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿ,
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ
ಜಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸದಸ್ಯ ಎ.
ನಾಗರಾಜ್, ಮುಖಂಡ ಸುರಭಿ
ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನವೀನ್ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ನ. 23 ಹಾವ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ
ಹಿರಿಯ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ
ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ
ನಗರದ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಂಗ್ಲ
ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನವೀನ

ಹಡಗಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು
ರಾ ಜ್ಯ ಮ ಟ್ಟ ಕ್ಕೆ
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು
ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ನ�ೇತ್ರಾವತಿ
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವ�ೈಭವದ ದಾನಮ್ಮ ದ�ೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ

ದಾವಣಗೆರೆ,
ನ.23ಇಲ್ಲಿನ
ದ�ೊಡ್ಡಪ�ೇಟೆಯ ಬಸವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿನ
ಗುಡ್ಡಾಪುರದ ಶ್ರೀ ದಾನಮ್ಮ ದ�ೇವಿ ಛಟ್ಟಿ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವವು ಇಂದು
ವ�ೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿತು.
ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ದಾನಮ್ಮ
ದ�ೇವಿಗೆ ಅಭಿಷ�ೇಕ, ವಿಶ�ೇಷ ಪೂಜಾಲಂಕಾರ
ನೆರವ�ೇರಿತು. ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ
ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ದಂಡಿ
ಹಾಕಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಜಾತ್ರೆಯ
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ 4 ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಸ�ೋ�ಹ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಹ�ೋ�ಳಿಗೆ
ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು.
ದ�ೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಿಂದ ಶ್ರೀ ದಾನಮ್ಮ
ದ�ೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಭವ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಬಕ್ಕೇಶ್ವರ ದ�ೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ
ತೆರಳಿ ಪೂಜಾ ಕ�ೈಂಕರ್ಯ ನೆರವ�ೇರಿದ ನಂತರ
ಪುನಹ
ದಾನಮ್ಮ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಸಂಪನ್ನಗ�ೊಂಡಿತು.
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು
ದಾನಮ್ಮ ದ�ೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪೂಜೆ
ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೃಪಾರ್ಶೀವಾದ ಪಡೆದರು. ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ
ಮದುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ
ಸಮಸ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ
ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದ�ೇವಿಗೆ ಹರಕೆ ಹ�ೊತ್ತು ತಮ್ಮ
ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ, ಮದುವೆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಹರಕೆ ಹ�ೊತ್ತು ಬಂದ ಭಕ್ತರು
ಮೊದಲಿಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ
ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ
ದಾನಮ್ಮ ದ�ೇವಿ ಛಟ್ಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಜಾತ್ರಾ
ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು ದ�ೊಡ್ಡಪ�ೇಟೆಯ ಬಸವ�ೇಶ್ವರ
ಸ�ೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಥಣಿ
ವೀರಣ್ಣನವರ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ
ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ
ದ�ೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದ�ೇ ಜಾತಿ ಭ�ೇದ ಇಲ್ಲದೆ
ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ

ಜಾತ್ರಾ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು
ಹ�ೊತ್ತು ವಿಶ�ೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವ�ೇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ
ತಿಂಗಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಯಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ
ದಾಸ�ೋ�ಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ
ಸಂಚಾಲಕ ಬ�ೇತೂರು ರಾಜ�ೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ
ಮಕ್ಕಳಾಗದ�ೇ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ದ�ೇವಿಗೆ
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹರಕೆ ಹ�ೊತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು
ಕಂಕಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಂಕಣ

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವಂತರನ್ನಾಗಿಸಲು ಎಸ್ಸೆಸ್ ಕರೆ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟ : 580 ಕೆಜಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ವಶ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23- ಬಡತನದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿಸಬಾರದು ಎಂದು
ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ 9ನ�ೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚ
ದಲ್ಲಿ ಬಾಷಾನಗರ 4ನ�ೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ
ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 27.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯರಗುಂಟೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕ�ೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ
ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ದ�ೊರಕ
ಬ�ೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳ ಬ�ೇಕೆಂದರು.

ಸ್ಥಳೀ ಯ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ
ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು
ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದು,
ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ
ಬಾರದ�ೇ ಪರಿಹಾರ
ಆಗುವುದು ವಿಳಂಬ
ಆಗಿದ್ದರೆ
ಅಂತಹ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ
ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ
ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಅಯೂಬ್, ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ್
ಕುಮಾರ್, ಸದಸ್ಯ ಜಾಕೀರ್ ಅಲಿ, ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ
ಶಫೀಖ್ ಪಂಡಿತ್, ಮಹಬೂಬ್, ಮೊಟ್ಟೆ ದಾದಾ
ಪೀರ್, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ವೆಂಕಟ�ೇಶ್,
ರ�ೇವಣಪ್ಪ, ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಹಾಲ�ೇಶಪ್ಪ,
ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ, ಶರ್ಫುಲ್ಲಾ, ಇಮ್ರಾನ್, ಖಲೀಲ್,
ಆಸೀಫ್, ಜಬೀರ್, ಅಜ್ಗರ್, ಅಫ್ತಾಬ್, ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಇಂಜಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ
ಅಭಿಯಂತರ ವೆಂಕಟ�ೇಶ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸಿಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಕ್ಕಳ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23- ನಿಟುವಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ,
ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು
ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳ

ಲ�ೋ�ಕದ ಸಂಗೀತ ಗುರುಗಳಾದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ
ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ಲ�ೋ�ಕದ ಸ್ಥಾಪಕ, ಹಿರಿಯ
ಸಾಹಿತಿ ಕೆ.ಎನ್.ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ
ವಿತರಿಸಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23- ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯ
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ
ಆರ�ೋ�ಪದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಟಿಜೆ
ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 580 ಕೆಜಿ
ಅಕ್ಕಿ ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಹರದ ಮಂಜು
ನಾಥ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಾಲಿನಗರದ ಸಂತ�ೋ�ಷ,
ಕಲೀಂವುಲ್ಲಾ ಬಂಧಿತರು. ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ

ಹ�ೊರಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ
ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ
ತನಿಖೆ ಆಗಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಡಿ ಸಿ ಎ ಂ
ಟೌನ್ಶಿಪ್, ಎಪಿಎಂಸಿ
ಸ�ೇತುವೆ
ಕೆಳಗಿನ
ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ
ಗೀತಾಂಜಲಿ ಥಿಯೇಟರ್
ಎದುರಿನ ರ�ೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸ�ೇತುವೆ ಕುಸಿದಿರುವ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು. ಬಿಜೆಪಿಯ
ಅವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಈ ಮೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ
ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ
ಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಕಳಪೆ
ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್
ಕುಸಿದಿರುವುದು ನ�ೋ�ಡಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ
ಜನರ ಹಿತ ಬ�ೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ
ಮುಳುಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಮೀಷನ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿರುವ ಇಂತವರಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು - ನಾಳೆ ಆಧುನಿಕ ಹ�ೈನುಗಾರಿಕೆ ತರಬ�ೇತಿ

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಹ�ೈನುಗಾರಿಕೆ ತರಬ�ೇತಿಯು
ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವರಕ್ಕೆ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಕಚ�ೇರಿ (08192-233787) ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23- ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಸುದ್ದಿ ಜ�ೊತೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ
ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು
ಸದೃಢಗ�ೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ದ�ೇಶಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ
ಸಂಪಾದಕರ ನಿಯೋಗವು, ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವಲ್ಲಿ
ಆಗುತ್ತಿರುವ ತಾರತಮ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಬುಧವಾರ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಜಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ

ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ�್ಯೋಗ
ಮೇಳ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23- ಕರ್ನಾಟಕ
ರ�ೋ�ಲರ್
ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್
ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್ನಿಂದ
38ನ�ೇ
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ರ�ೋ�ಲರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್
ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರ�ೋ�ಲರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್
ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ
ಪಡೆದ ನಗರದ ಚಿ|| ಪ್ರಥಮ್ ತಮ್ಮ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕಂಚಿನ
ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ್, ಎಸ್.ಎನ್.ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೀನಾ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರ.

ನಡೆದ ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಗರಕ್ಕೆ
ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಜಿಎಂಐಟಿ ಕಾಲ�ೇಜಿನ
ಹ್ಯಾಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭ�ೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಜಾಹೀರಾತು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ
ಆಗುತ್ತಿರುವ ತ�ೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ
ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ
ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ
ಮುಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ
ಸಂಪಾದಕರ
ಸಂಘದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಬ್ಬೂರು, ಕೆ.
ಏಕಾಂತಪ್ಪ, ವೀರ�ೇಶ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ,
ಜ�ೈಮುನಿ, ಕೆ.ಉಮೇಶ್, ಫಕೃದ್ದೀನ್, ಆರ್.ರವಿ, ಕುಣಿಬೆಳಕೆರೆ
ಸುರ�ೇಶ್, ಮಂಜು ರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ,
ಮಲ್ಲೇಶ್ ನಾಯ್ಕನಹಟ್ಟಿ, ಎನ್.ಆರ್.ರವಿ, ಎನ್.ಆರ್.
ವಾಸುದ�ೇವ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23- ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ�್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 25 ರ
ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ�್ಯೋಗ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ,
ಐ.ಟಿ.ಐ, ಡಿಪ್ಲೋಮಾ, ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಕಾಂ, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ, ಬಿ.ಸಿ.ಎ ಪದವಿ ಹಾಗೂ
ಸ್ನಾತಕ�ೋ�ತ್ತರ ಪದವಿ ಹ�ೊಂದಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉದ�್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.
ವಿವರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ದೂರವಾಣಿ 08192-259446, 6361550016 .

ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ : 1.65 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಯೋಗದ ಆದ�ೇಶ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 2 – ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ನಗರದ
ಚ�ೇತನ
ಫಾರ್ಮಾಗೆ 1.65 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವಿಮೆ ಹಣ
ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ
ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಒ.ಪಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್
ಕಂಪನಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ
ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ಆದ�ೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಒ.ಪಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನಿಗದಿಗಿಂತ
ಕಡಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಕ�ೊರತೆಯ
ಹಣವಾದ 1,65,22,102 ರೂ.ಗಳನ್ನು

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು. ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ
ಶ�ೇ.9ರ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಆದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ 3.44 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರವೂ ವಿಳಂಬ ವಾದ
ಕಾರಣ,
20.11.
2017ರಿಂದ
28.03.2019ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಗೆ
ಶ�ೇ.9ರ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ
ಆಗಿರುವ ನ�ೋ�ವಿಗಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು
ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.
ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಗರದ ಚ�ೇತನ ಫಾರ್ಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ದಾಸ್ತಾನಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 2017ರ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ
ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ 5.10
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಔಷಧ ಸುಟ್ಟು
ಬೂದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ದಾಸ್ತಾನಿಗಾಗಿ ಒ.ಪಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್
ಕಂಪನಿಯ ಬಳಿ 86,509 ರೂ.ಗಳನ್ನು
ಪಾವತಿಸಿ
ವಿಮೆ
ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ನಷ್ಟವಾಗಿರುವ 5.10 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಕ�ೇಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಘಟನೆ ನಡೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ
ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪರಿಹಾರ
ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2019ರ
ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು
3,44,77,898 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿತ್ತು.
ಉಳಿದ 2,95,27,102 ರೂ.ಗಳನ್ನು
ಶ�ೇ.18ರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ
ಕಂಪನಿಗೆ ಚ�ೇತನ ಫಾರ್ಮಾ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸದ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು
ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ
ಮತ್ತು ಡ�ೋ�ರ್ ನಂ. 1633/2ಎ, 2ಬಿ1,

ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕ ನರಸಿಂಹ ವಿ. ತಾಮ್ರಧ್ವಜ,
ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶಶಿಧರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರಭು
ಡಿ. ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ, ಎಎಸ್ ಐ ಬಿ. ಜಯಪ್ಪ,
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಮಂಜನಗೌಡ, ಬಿ.ಆರ್. ರವಿ,
ಪ್ರಸನ್ನ, ಶಬೀನಾ ಪರ್ವಿನ್, ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ
ರನ್ನೊಳಗ�ೊಂಡ ತಂಡದ�ೊಂದಿಗೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರ�ೋ�ಲರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್
ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ಗೆ ಕಂಚು

ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಅವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸದೃಢಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧ
ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರಣ: ಗಡಿಗುಡಾಳ್
ಸಂಪಾದಕರ ನಿಯೋಗದ ಅಹವಾಲಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬ�ೊಮ್ಮಯಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23- ನಗರದ ಗೀತಾಂಜಲಿ
ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಎದುರು ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ರ�ೈಲ್ವೆ
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ದಿಢೀರ್
ಕುಸಿಯಲು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾರಣ. ಇದು
ಅವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆ ವಿರ�ೋ�ಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಗಡಿಗುಡಾಳ್
ಮಂಜುನಾಥ್ ಗಂಭೀರ ಆರ�ೋ�ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಸಿದಿರುವುದನ್ನು
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ
ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ರ�ೈಲ್ವೆ ಪಾದಚಾರಿ
ಮಾರ್ಗ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿಯಲು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ�ೇ
ಕಾರಣ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡಿರುವ
ಸಂಸದರ�ೇ
ಇದಕ್ಕೆ
ನ�ೇರ
ಹ�ೊಣೆ

ಮತ್ತು ದಂಡಿ ಹಾಕಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರೆ ನೆರವ�ೇರಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ಎಂದು ದಾನಮ್ಮ ದ�ೇವಿಯ
ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ದ�ೇವರಮನೆ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಹ�ೊಳೆದಂಡೆ ಕರಿಬಸಪ್ಪ,
ಹ�ೊಳೆಹ�ೊನ್ನೂರು ಈಶಣ್ಣ, ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್,
ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ, ಸುರ�ೇಶ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಇತರರು ಇದ್ದರು.

2ಬಿ2ದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ದಾಸ್ತಾನು ವಿಮೆ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ
ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ವಾದವನ್ನು
ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರುವ ಎಂ.ಐ. ಶಿಗ್ಲಿ ಅವರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ
ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ, ವಿಮೆ ಹಣ ಹಾಗೂ
ವಿಳಂಬದ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕಳೆದ
ನ.15ರಂದು ಆದ�ೇಶಿಸಿದೆ. ಸಿ.ಎಸ್.
ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಯು. ಗೀತ
ಅವರು ಆದ�ೇಶ ಹ�ೊರಡಿಸಿದ ಆಯೋಗದ
ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವ�ೈಶ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ�ೋ�. ಆಪರ�ೇಟಿವ್ಲಿ.,
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ
#105, ಎಸ್.ಎಸ್.ವಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನರಸರಾಜ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇದರ
ದಿ. 4.12.2022 ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚುನಾವನೆಯ ದಿನಾಂಕ 4.11.2022ರಂದು ವಿಳಾಸ :
#105, ಎಸ್.ಎಸ್.ವಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನರಸರಾಜ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಜರುಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ವ�ೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಯನ್ನು ಈಗಾಗಲ�ೇ
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕ�ೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 28.11.2022 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಯ ಕಛ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ತಿಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಹಿ/- ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ಅಧಿಕಾರಿ

ಲುಂಬಿನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಆಫ್
ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ಸ�ೈನ್ಸ್ಕಾಲ�ೇಜ್
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, Attender (ಆಯಾ) ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
*

MSc., Microbiology * MSc., Pathology
* MSc., Nursing * MSc. Zoology

ಲುಂಬಿನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಆಫ್ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ಸ�ೈನ್ಸ್ಕಾಲ�ೇಜು
2ನ�ೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 9ನ�ೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಲತಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ಹ�ೋ�ಂ ಹತ್ತಿರ,
ಎವಿಕೆ ಕಾಲ�ೇಜ್ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-2.

70195 86789, 86180 50497, 63604 91454

ದಾವಣಗೆರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಮೃತ
ರ�ೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿ (ಲಿ)
ಕ�ೊಡಗನೂರು ಅಂಚೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು & ಜಿಲ್ಲೆ-577534

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಂಪನಿಗೆ `ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ' (CEO)
ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಳಕಂಡ
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ�ೋ�ರಲಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

B.Sc (Fisheries, Agriculture/ Horticulture /
Agriculture Marketing) / MBA /M.Com

ಪದವೀಧರರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ
ದೃಢೀಕರಣದ�ೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಬಂದ ದಿನದಿಂದ 10
ದಿನಗಳ�ೊಳಗಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮ, ಅಗ್ರಿ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅನುಭವವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ.
ಹುದ್ದೆಯ ವ�ೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ
ತೀರ್ಮಾನವ�ೇ ಅಂತಿಮ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುರ�ೇಶ್ ಕೆ.ಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಮೃತ ರ�ೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿ ಲಿ. 6.
ಕ�ೊಡಗನೂರು ಅಂಚೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ-577534, ಈ
ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ / ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ 10 ದಿನಗಳ�ೊಳಗೆ ತಲುಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು,

ದೂರವಾಣಿ 88845 31124

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಾಗಿ www.taralabalukvk.com ಅನ್ನು ಬಳಸಿ.
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ಡಾ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದಂಪತಿಗೆ ರ�ೋ�ಟರಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23- ವಿದ್ಯಾನಗರ ರ�ೋ�ಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ರ�ೋ�ಟ�ೇರಿಯನ್ ಹಾಗು
ಡಾ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದಂಪತಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಎ.ಜಿ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯಪ್ಪ
ರ�ೋ�ಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಕೆ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಜಿ.ಬಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಪರಶುರಾಮ್, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಎ.ಜೆ.
ರವಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಶ್ರೀ ವೀರಮಾಹ�ೇಶ್ವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.23- ನಗರದ ಶ್ರೀ
ವೀರಮಾಹ�ೇಶ್ವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ�ೋ�-ಆಪ
ರ�ೇಟಿವ್ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ
ಮೂವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನ�ೇಮಕ
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ತ್ಯಾವಣಗಿ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನ್ ಕಟಗಿಹಳ್ಳಿಮಠ, ಎನ್.ಎಂ. ವೀರ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಚನ್ನಬಸವ ಶರ್ಮ
ಅವರುಗಳನ್ನು ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮನ್ನು ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ
ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾದ ಸುಮನ್, ವೀರ�ೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಶರ್ಮ ಅವರುಗಳು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಿತ್, ಸದಾಶಿವಗೆ `ಹರಿಹರ ಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಹರಿಹರ, ನ. 23– ವಿಜಯಪುರದ ಸುಮಿತ್ ಮೇತ್ರಿ
ಹಾಗೂ ಸದಾಶಿವ ಸ�ೊರಟೂರು ಅವರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹರಿಹರ
ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಮ
ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2019 ನ�ೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿಜಯಪುರದ ಸುಮಿತ್ ಮೇತ್ರಿ
ರಚಿಸಿದ ‘ಥಟ್ ಅಂತ ಬರೆದುಕ�ೊಡುವ ರಶೀದಿಯಲ್ಲ’ ಕವನ
ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ 2020 ನ�ೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸದಾಶಿವ ಸ�ೊರಟೂರು ರಚಿಸಿದ ‘ಅಪ್ಪನ ವ್ಹೀಲ್ ಚ�ೇರ್
ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ’ ಕವನ `ಹರಿಹರ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ’ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ವಿ. ಬಿ. ಕ�ೊಟ್ರೇಶಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ
ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ.23ಇಲ್ಲಿನ ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ
ಯಲ್ಲಿರುವ ಹ�ೊರಟ್ಟಿ ಕ್ರೀಡಾ
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ
6ನ�ೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡ�ೋ�ರ್ ಆರ್ಚರಿ
(ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ) ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಥಮ
(ಬಂಗಾರ ಪದಕ) ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು 2 ದ್ವಿತೀಯ (ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ) ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ
ಒಂದು ತೃತೀಯ (ಕಂಚಿನ ಪದಕ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

22ನೇ ವರ್ಷದ ಸವಿನೆನಪು

ಹಾಪ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್:
ಇಬ್ಬರ ಗೆಲುವು
ದಾವಣಗೆರೆ,
ನ.23- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಯಲ್ಲಿ ವಿಆರ್
ಎಲ್ ಅವರಿಂದ
ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ
ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ (21 ಕಿ.ಮೀ) ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ
45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಎಫ್
ಮಾಜಿ ಸ�ೈನಿಕ ಮೊಹಮದ್ ರಫೀ ಅವರುಗಳು
ಕ್ರಮವಾಗಿ 5 ಮತ್ತು 6ನ�ೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾರ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜನಾಯಕ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ

ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ
ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ಅವರಿಗೆ 77ನ�ೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ವಿದ್ಯುತ್
ಸರಬರಾಜು ವ್ಯತ್ಯಯ

ಮಂಡಿಪ�ೇಟೆ, ಅಶ�ೋ�ಕ ಟಾಕೀಸ್,
ಬಿನ್ನಿ ಕಂಪನಿ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾವೀರ, ಕೆ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ,
ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬ, ಬಿ.ಟಿ. ಗಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಗಲ್ಲಿ,
ಇಸ್ಲಾಂಪ�ೇಟೆ, ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ಆಫೀಸ್,
ರ�ೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಶಃ,
ವಸಂತ ಟಾಕೀಸ್ ಭಾಗಶಃ ಹಾಗೂ
ಇತರೆ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರ�ೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.

ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯ
ನೂತನ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೂ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರೂ ಆದ
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ಅವರಿಗೂ, ಮಾಜಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವರೂ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಲ�ೋ�ಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಆದ ಡಾ. ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೂ,
ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಹನಗವಾಡಿ ವೀರ�ೇಶ್ಅವರಿಗೂ,
ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಜಗದೀಶ್ಅವರಿಗೂ
ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ತರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಗನಗೌಡ್ರು ಅವರಿಗೂ
ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಪರ�ೋ�ಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪೂಜಾರ್

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ
ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಸದಸ್ಯರು.
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹ�ೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ನಂದಿಗಾವಿ : ಇಂದು
`ಡಿಸಿ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ'

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು ಸಮೀಪದ ನಂದಿಗಾವಿ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ
`ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ'
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ
ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಾ.
ಬಿ.ಎಂ. ಅಶ್ವತ್ಥ್ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

JOB OFFER
SOFTWARE
DEVELOPER'S
MINIMUM KNOWLEDGE ABOUT

EDUCATION :

BCA PASS OR FAIL
CONTACT NO :

79754 47909

OPTICAL PARADISE
AVK COLLEGE ROAD,
DAVANGERE

ದಿ|| ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮನವರು

ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

HP ಗ್ಯಾಸ್

ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ವಿಜ�ೇತರು

ನಿಧನ : 24.11.2000

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳಾದವು.
ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ...

75ನ�ೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ HP ಗ್ಯಾಸ್ನವರು
ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ " HP ಗ್ಯಾಸ್ಸಂಪರ್ಕ ಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ..ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿರಿ" ಸ್ಕೀಮ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾವನ್ನು
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿರುವ HP ಗ್ಯಾಸ್ನ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ : 21.11.2022
ರಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿತರಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ
ವಿಜ�ೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.ವಿಜ�ೇತರು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿತರಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ...

ಗುಡ್ಲಿ ವಂಶಸ್ಥರು, ಮಾಯಕ�ೊಂಡ, ದಾವಣಗೆರೆ.
|| ಶ್ರೀ ರ�ೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ

1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕ�ೋ�ರಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಆಂಜನ�ೇಯ ಬಡಾವಣೆ ವಾಸಿ

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎನ್. ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು.
ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಆರ್.ಮೋಕ್ಷಾದಾಯಿನಿ
ಜನನ: 09.03.1944, ಮರಣ : 04.12.2021

ಇವರ `ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ'ಯನ್ನು
ದಿನಾಂಕ : 24.11.2022ನ�ೇ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ,
ನಮ್ಮ ಸ್ವಗೃಹ # 739, 5ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ಆಂಜನ�ೇಯ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ
ನೆರವ�ೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ,
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕ�ೋ�ರಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಾದ : ಶಿವಗಂಗಾ ಶರತ್ಬಾಬು
ಶಿವಲೀಲಾ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಸುಜಾತ ಪ್ರಕಾಶ್, ನಾಗರತ್ನ ನಾಗರಾಜ್, ಶಾಂತಲಾ
ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಶಿವಯೋಗಿ ಮಂಜುಳ, ಶಿವಾನಂದ ಸುಮ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು : ಮೇಘ, ಚ�ೈತ್ರ, ಸಚ್ಚಿನ್, ವಿಜಯ್, ಸಹನ, ಚಂದು, ವಿನಯ್,
ರಾಜೀವ್, ಕ�ೇದಾರ್, ನಮಿತ, ಗಣ�ೇಶ್, ವಿಭು, ಯಶಸ್ವಿನಿ, ಸಾಕ್ಷಿ, ಸಮರ್ಥ,
ಯಶಸ್, ವಿಶ್ರುತ್, ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು : ಅಮೈರಾ, ವಿಹಾನ್

ದಿನಾಂಕ 23-11-2022ರಂದು ನಿಧನರಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ

ಶ್ರೀ ಮುಂಡಾಸ್ ವೀರಭದ್ರ (ಮಂಜು)

ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ.
ಭಗವಂತನು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ,
ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ದು:ಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ
ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

♦ಅಭಿಷ�ೇಕ್ ಬ�ೇತೂರು♦ ರಂಜಿತ್ ಕಂಬ್ಳಿ♦ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಟಿ.ವಿ.
♦ರಕ್ಷಕನಾಥನ್ ಸೆಲ್ವರಾಜ್♦ಲಿಂಗ�ೇಶ್ಹಿರ�ೇಗೌಡ
♦ಸುಮಿತ್ ಎಬಿಸಿ ♦ಹಾಲ�ೇಶ್ ♦ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ
♦ ಸಾವನ್ ರ�ೋ�ಣದ್ ♦ಉಮೇಶ್ ಕರೂರು ♦ ಅಂಕಿತ್ ♦ ವಿನಯ್
♦ರ�ೋ�ಹಿತ್ ಎಲಿಗಾರ್ ♦ ಗಿರೀಶ್ ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ♦ ಸ್ವಾಮಿ ಪಟ�ೇಲ್
♦ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ (ಮಂಜು ಆರ�ೈಕೆ ಮಾಡಿದವರು)
♦ದಯಾನಂದ್ ಬಿ.ಸಿ. ♦ ಬಸವಪ್ರಸಾದ್ ಬೆಳಗಾವಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)

ಕೂಪನ್ನಂ.
4438
4480
4511
4609
4603
4774
7530
5022
5121
5492

ವಿಜ�ೇತರ ಹೆಸರು
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂ.ಎಸ್.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆ.ಎಲ್.
ಭುಜಂಗಪ್ಪ
ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ
ಪವನ್ಕುಮಾರ್ಕೆ.ಎನ್.
ಶಹನಾಜ್ಬಾನು
ಉಮಾ ಕೆ.
ವ�ೇದಮೂರ್ತಿ
ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕರಿಬಸಪ್ಪ
ರಾಧಮ್ಮ

ಗ್ಯಾಸ್ವಿತರಕರ ಹೆಸರು
ಜ�್ಯೋತಿ ಗ್ಯಾಸ್ಏಜೆನ್ಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಜ�್ಯೋತಿ ಗ್ಯಾಸ್ಏಜೆನ್ಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಜ�್ಯೋತಿ ಗ್ಯಾಸ್ಏಜೆನ್ಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ದ�ೇವನಗರಿ ಗ್ಯಾಸ್ಏಜೆನ್ಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ದ�ೇವನಗರಿ ಗ್ಯಾಸ್ಏಜೆನ್ಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ದ�ೇವನಗರಿ ಗ್ಯಾಸ್ಏಜೆನ್ಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಶಿವಶಕ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ಏಜೆನ್ಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಶಿವಶಕ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ಏಜೆನ್ಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.
MKES ಗ್ಯಾಸ್ಡೀಲರ್, ಹರಿಹರ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಂಗನಾಥ HP ಗ್ಯಾಸ್, ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ.

JANATHAVANI - Published, Owned and Printed by Vikas Shadaksharappa Mellekatte, at Jayadhara Offset Printers, # 605, 'Jayadhara' Hadadi Road, Davangere - 5, Published from # 605, 'Jayadhara' Hadadi Road, Davangere - 5. Editor Vikas Shadaksharappa Mellekatte

