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ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುಗನಾ, ಹಾವೆೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ವಿಜಯನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಗದಗ ಜಿಲೆಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಪತ್್ರಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ. 14 - 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಹೆೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ 
ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ವಲಸೆ ಹೆೊ�ಗುವು 
ದನುನು ತಡೆಯಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವ 
ರಾಜ ಬೆೊಮಾಮಾಯಿ ತಮಮಾ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ 
ವನುನು ವಿಸತಿರಣೆ ಇಲಲಿವೆ� ಪುನರ್ ರಚನೆ 
ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದಾದಾರೆ.

ಸಂಪುಟ ವಿಸತಿರಣೆಗಾಗಿ ದೆಹಲ್ 
ಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಷಾ 
ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸಾತಿಪವಿಟ್ಟಿದಾದಾರೆ. ನಾಳೆ 
ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷಟಿ್�ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ 
ನಡಾಡಾ ಜತೆ ಸಮಾಲೆೊ�ಚನೆ ಮಾಡಲ್ದಾದಾರೆ.

ವರಿಷ್ಠರು ಒಂದು ವೆ�ಳೆ ಅನುಮತ್ 
ನ�ಡಿದರೆ, ಶುಕರಿವಾರವೆ� ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡ 
ಲದ ವಿಸತಿರಣೆ, ಇಲಲಿವೆ� ಪುನರ್ ರಚನೆ 
ಆಗಲ್ದೆ. ಶುಕರಿವಾರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲೆಲಿಯ 
ಪಾಂಡವಪುರ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೆ�ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನ 

ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆರಿ ನಡೆಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ನಧ್ಧರಿಸ್ದದಾರು. ಈ ಹಠಾತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವಾಸ ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ಬ್ಂದಿಗೆ ಮೌಖಿಕ 
ಸೊಚನೆ ನ�ಡಿದಾದಾರೆ.

ವಿಸತಿರಣೆಯಾದರೆ ಮಾಜಿ 
ಸಚಿವರಾದ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತುತಿ 
ರಮ�ಶ್ ಜಾರಕಿಹೆೊಳಿ ಮತೆತಿ ಮಂತ್ರಿ 
ಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಇವರೆೊಂದಿಗೆ 
ಮತಾ್ಯರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಯ�ಗವಿದೆ 
ಎಂಬುದನುನು ಕಾದು ನೆೊ�ಡಬೆ�ಕಿದೆ.

ರಮ�ಶ್ ಜಾರಕಿಹೆೊಳಿಯ ಸಹೆೊ� 
ದರ ಬಾಲಚಂದರಿ ಜಾರಕಿಹೆೊಳಿ ಮತುತಿ 
ಅವರ ಬೆಂಬಲ್ಗರು ಬಿಜೆಪಿ ತೆೊರೆದು 
ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೆ�ರಲು ಮುಂದಾಗಿದಾದಾರೆ. 
ತಮಮಾನುನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಸಕಾ್ಧರದಲ್ಲಿ ತಮಮಾನುನು 

ಚುರಾವಣಾ ಹೊಸ್್ತಲಲ್ಲೆ 
ಮಂತ್್ರಮಂಡಲ ಪುನರ್ ರಚರೆ ?

ಸ್ದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಒಳಮೇಸಲಾತ್ 
ವರದಿ ರೊೇಡುವ ಧೆೈಯನಾ ಇರಲ್ಲಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ. 14 - ವಿಧಾನಸಭೆ 
ವಿರೆೊ�ಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ದದಾರಾಮಯ್ಯ 
ಅವರು ಐದು ವಷ್ಧಗಳ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶಿಷಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳತತಿ   ತ್ರುಗಿಯೊ 
ನೆೊ�ಡಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾಮಾಯಿ ಆರೆೊ�ಪಿಸ್ದರು. 

ಸುದಿದಾಗಾರರೆೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, ಒಳಮಿ�ಸಲಾತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪ 
ಸಮಿತ್ ರಚಿಸ್ರುವುದು ಕಣೆೊೊರೆಸುವ ತಂತರಿ ಎಂದು  ಸ್ದದಾರಾಮಯ್ಯ 
ಅವರು ನ�ಡಿರುವ ಹೆ�ಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ತ್ರುಗೆ�ಟು ನ�ಡಿದರು.

ಸ್ದದಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ  ಈ ಕುರಿತ ವರದಿಯನುನು ತೆಗೆದು 
ನೆೊ�ಡುವ ಧೆೈಯ್ಧ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹುಬ್ಳಿಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೆ�ಶದಲ್ಲಿ 
ಬರಿ� ದಿ�ಪ ಹಚಿಚಿ, ಮಾತನಾಡದೆ ಬಂದರು. ಇಂಥವರಿಂದ  ನಾವು 
ಪಾಠ ಕಲ್ಯಬೆ�ಕಿಲಲಿ ಎಂದರು. 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ. 14- ಬಸವಣೊನವರು 
ಹಾಗೊ ವಿಶ್ವಬಂಧು ಮರುಳಸ್ದ್ಧರ ಆಶಯದಂತೆ 
ಈ ಬಾರಿಯ ಶಿರಿ� ಚೌಡೆ�ಶ್ವರಿ ದೆ�ವಿ ಜಾತಾರಿ 
ಮಹೆೊ�ತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಾರಿಮಸ್ಥ ರು ಕೆೈಗೆೊಂಡಿರುವ  
ಪಾರಿಣಿಬಲ್ ನಷೆ�ಧದ ದೃಢ ನಧಾ್ಧರ ತಮಗೆ 
ಅತ್�ವ ಸಂತಸ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು 
ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗುರು ಡಾ. ಶಿವಮೊತ್್ಧ 
ಶಿವಾಚಾಯ್ಧ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳು ನುಡಿದರು.

ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಹಳೆ�ಬಾತ್ ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ಲ್ಂ. 
ಹೆಚ್.ಎಂ. ಷಡಾಕ್ಷರಯ್ಯ ಸಮಾರಣಾಥ್ಧ 
ನಮಿ್ಧಸ್ರುವ ಡಾ. ಶಿವಮೊತ್್ಧ ಶಿವಾಚಾಯ್ಧ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿ�ಜಿ `ಡಿಜಿಟಲ್ ಗರಿಂಥಾಲಯ'ದ 
ನೊತನ ಕಟಟಿಡದ ಉದಾಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ 

ಸಾನನುಧ್ಯ ವಹಿಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪರಿತ್ವಷ್ಧ ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ಚೌಡೆ�ಶ್ವರಿ ದೆ�ವಿ 

ಜಾತೆರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದದಾ ಪಾರಿಣಿಬಲ್ 
ನಷೆ�ಧಿಸುವ ಮೊಲಕ ಮೊಢನಂಬಿಕೆ, 
ಕಂದಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ  
ಪರಿಯತನು ಮಾಡಿದ ಮತುತಿ ಚೌಡೆ�ಶ್ವರಿ 

ದೆ�ವಸಾ್ಥನದ ಪಕ್ಕದಲೆಲಿ� ಗರಿಂಥಾಲಯ ಸಾ್ಥಪನೆ 
ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೆ�ಷ ಎಂದರು.

ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣೊನವರ ವಚನಗಳ 
ಆಶಯ ಮತುತಿ ಮರುಳಸ್ದ್ಧರ ಪಾರಿಣಿಬಲ್ 
ನಷೆ�ಧದ ಕಾಯ್ಧವನುನು ಗಾರಿಮದ ಯುವಕರು, 
ಮುಖಂಡರು ಸಾಕಾರಗೆೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಯ್ಧ 
ಶಾಲಿಘನ�ಯ ಎಂದರು.

ಇತ್ತಿ�ಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೆ�ಗವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತರಿಜಾಞಾನಕೆ್ಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಮೊಬೆೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 ಸಾವಿರ ಬಸವಾದಿ 
ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಇದರ ಸದುಪಯ�ಗ ಪಡೆದು 
ಕೆೊಳಳಿಬೆ�ಕಾಗಿದೆ 

ಹಳೆೇಬಾತ್ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಪಾ್ರಣಿಬಲ್ ನಿಷೆೇಧ
ಗಾ್ರಮಸ್ಥರ ದೃಢ 

ನಿಧಾನಾರಕೆ್ಕ ತರಳಬಾಳು 
ಜಗದು್ಗರುಗಳ ಸಂತಸ

ಆರತಕ್ಷತೆ  :  15.12.2022 ನ�ೇ ಗುರುವಾರ 
ಸಂಜ� 7.30 ರಂದ

ಮುಹೂತನಾ  :  16.12.2022 ನ�ೇ ಶುಕ್ರವಾರ 
ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 9.30 ರಂದ 9.55 ರವರ�ಗ�

ವಿವಾಹ ಸ್ಥಳ  :   ಶ್ರೀ ಶಾಮನೂರು ಶವಶಂಕರಪ್ಪ ಪಾವ್ವತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, 
ಹದಡಿ ರಸ�ತೆ, ದಾವಣಗ�ರ�.

ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ಟಿ ಸ್ದ್ಧರಾಮೆೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ವಾಸ್,

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ, ಶ್ರೀ ವರೀರಭದ್ಪ್ಪ ಅಲಗೂರ ಮತುತು ಮಕ್ಕಳು
ಹಾಗೂ  ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲೆಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲ್ ಪಟಟೆಣ ವಾಸ್,

ದಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ, ಶ್ರೀ ಉಮರೀಶ್ ಮುಂಡವಾಡ
ಇವರುಗಳು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆಗಳು.

ಸ್ವಸ್್ತ ಶಿ್ರೇ ವಿಜಯಾಭು್ಯದಯ ಶಿ್ರೇ ಮೃನಪ ಶಾಲ್ವಾಹನ ಶಕೆ 1944ಕೆ್ಕ ಶಿ್ರೇ ಶುಭಕೃತುರಾಮ ಸಂವತ್ಸರ  
ದಕ್್ಷಣಾಯಣ ಹೆೇಮಂತ ಋತು, ಮಾಗನಾಶಿರ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಅಷಟೆಮ ತ್ಥಿ ಆಯುಷಾಮಾನ್  ಯೇಗ  

ದಿರಾಂಕ 16.12.2022ರೆೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 9.30 ರಿಂದ 9.55ರವರೆಗೆ ಸಲುಲೆವ ಮಕರ ಲಗ್ನದ ಶುಭ ಮುಹೂತನಾದಲ್ಲೆ

ಶಿ್ರೇ ಷ|| ಬ್ರ|| ಅಭಿನವ ಮುನಿೇಂದ್ರ ಸಾ್ವಮಗಳವರು, ಕಟಿಟೆೇಮನಿ ಹಿರೆೇಮಠ, ಸಂಸಾ್ಥನ ಸುಕೆ್ಷೇತ್ರ ಹಲಕಟಿನಾ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯದಲ್ಲೆ

||  ಶಿ್ರೇ ವಿೇರಭದೆ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ವವಾಹ ಮಹ�ೂರೀತ್ಸವ ಆಹಾವಾನ ಪತಿ್ಕ�

ತಮಮಾ ಆಗಮರಾಭಿಲಾಷಿಗಳು :

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಗೌರಮಮಾ, ಶಿ್ರೇ ಪ್ರಕಾಶ್. ವಿ. ಅಲಗೂರ
ಶಿ್ರೇಮತ್ ದಿವ್ಯ, ಶಿ್ರೇ ಸಂತೊೇಷ್  ಎಸ್.ವಿ.
ಡಾ|| ಮೆೇಘ, ಕು|| ಪೂಜಾ, ಚಿ|| ಪ್ರಣವ್ 

ದಿ|| ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮಂಜುಳ, ಶಿ್ರೇ ಉಮೆೇಶ್  ಮುಂಡವಾಡ

ಇಂದ :   ಶಿ್ರೇ ಪ್ರಕಾಶ್. ವಿ. ಅಲಗೂರ,  ಶಿ್ರೇ ಸಂತೊೇಷ್  ಎಸ್.ವಿ.
✦ ಅಲಗೂರ ಪ�ರೀಂಟ್್ಸ  ✦ ಎಸ್.ವ. ಟೂರ್  ಅಂಡ್  ಟಾ್ವ�ಲ್್ಸ  ✦ ಎಸ್.ವ.ಟಿ. ಟ�್ರೀಡಸ್್ವ   ✦ ಗುಡ್ಡಿ ಬರೀಡಾ ಸಾಟಾಲ್ 

ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002.   ಮೊ. : 94481 14919,  98441 58970,  74119 13202

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಗೌರಮಮಾ, ಶಿ್ರೇ ಪ್ರಕಾಶ್. ವಿ. ಅಲಗೂರ ಇವರ ಜೆೇಷ್ಠ ಸುಪುತ್ರ

ಚಿ|| ರಾ|| ರಾಕ�ರೀಶ್ . ಪಿ.

ಚಿ|| ಕುಂ|| ಸೌ|| ಆಶಾ. ಎಂ.
ದಿ|| ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮಂಜುಳ , ಶಿ್ರೇ ಉಮೆೇಶ್  ಮುಂಡವಾಡ ಇವರ ಜೆೇಷ್ಠ ಸುಪುತ್್ರ

ವಿ.ಸೂ : ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದವರು ಇದರೆ್ನೇ ವೆೈಯಕ್್ತಕ ಆಹಾ್ವನವೆಂದು ಭಾವಿಸ್ ಆಗಮಸ್, ವಧು-ವರರನು್ನ ಆಶಿೇವನಾದಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ಕೊೇರುತೆ್ತೇವೆ.

ಇವರ ವಿವಾಹ ಮಹೊೇತ್ಸವವನು್ನ ರೆರವೆೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು 
ನಿಶ್ಚಯಿಸ್ರುವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಸಕುಟುಂಬ ಸಮೆೇತರಾಗಿ ಆಗಮಸ್, 

ವಧು-ವರರನು್ನ ಆಶಿೇವನಾದಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ಕೊೇರುವ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ಟಿ ಸರಸ್ವತ್ ಬಡಾವಣೆ ಪಂಚಮುಖಿ ಪಾರ್ನಾ  ರಸೆ್ತ ನಿವಾಸ್

ಪುಣಭಗಟಟೆ ಗಾ್ರಮದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಇಂದಿರಮಮಾ ಮತು್ತ ಕೊಟ್ರಪಳ ರೆೇವಪ್ಪ ಇವರ ಮಗರಾದ 

ಶ್ರೀ ಸಂತ�ೋರೀಷ್ ಕುಮಾರ್  ಕ�.ಆರ್ . 
ಅವರು ದಿರಾಂಕ 30.11.2022ರ ಬುಧವಾರ ಜಮನಾನ್  ದೆೇಶದ ಕೆಮ್ ನಿಟ್ಜ್  

ನಗರದಲ್ಲೆ ವಿದು್ಯತ್  ಅವಗಢದಲ್ಲೆ ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ. 
ಮೃತರಿಗೆ 30 ವಷನಾ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ.  ಮೃತರು ತಂದೆ, ತಾಯಿ  

ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನು್ನ ಅಗಲ್ದಾ್ದರೆ. 

ಮೃತರ ಪಾಥಿನಾವ ಶರಿೇರವನು್ನ ದಿರಾಂಕ 15.12.2022ರ ಗುರುವಾರ ದಾವಣಗೆರೆ 
ನಗರದ ಸರಸ್ವತ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೆರುವ  ಪಂಚಮುಖಿ ಪಾರ್ನಾ  ರಸೆ್ತಯ ಸ್ವಂತ 

ನಿವಾಸದಲ್ಲೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿರಾಂಕ 16.12.2022ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  
7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅಂತ್ಮ ದಶನಾನಕೆ್ಕ ಇಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯೆಯನು್ನ 

ಮೃತರ ಸ್ವಗಾ್ರಮವಾದ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲೆಲೆ ಹರಪನಹಳಿಳ ತಾಲೂಲೆಕು ಪುಣಭಗಟಟೆ 
ಗಾ್ರಮದ ಮೃತರ ಸ್ವಂತ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವಗನಾ
ತಂದೆ : ರೆೇವಪ್ಪ, ತಾಯಿ : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಇಂದಿರಮಮಾ, 
ದೊಡ್ಡಪ್ಪ : ಕೊಟೆ್ರೇಶಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಮಮಾ : ಶಿ್ರೇಮತ್ ನಿಮನಾಲಮಮಾ
ಕೊಟ್ರಪಳ ವಂಶಸ್ಥರು, ಪುಣಬಘಟಟೆ, ಆಲೂರು ವಂಶಸ್ಥರು, ಮೆಳೆಳೇಕಟೆಟೆ  
ಮತು್ತ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗದವರು ಹಾಗೂ ಸೆ್ನೇಹಿತರು

ಮೊ : 98448 18529, 96203 80588

ಪುಣಬಘಟ್ಟ ಸಂತ�ೋರೀಷ್ ಕುಮಾರ್  ನಿಧನ

ಬೆಂಗಳೂರು,  ಡಿ. 14 - ಪದವಿ 
ಮತುತಿ ಸಾನುತಕೆೊ�ತತಿರ ಪದವಿ 
ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಧಗಳು ಯಾವುದೆ� 
ವಿಷಯದ ಪರಿ�ಕೆ್ಷಯನುನು ಕನನುಡ ಮತುತಿ 
ಇಂಗಿಲಿಷ್  ಎರಡರಲೊಲಿ ಬರೆಯಲು 
ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸಲು ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವ ಡಾ.ಸ್.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಅವರ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 
ರಾಜ್ಯ ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ 23ನೆ� 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ತ್�ಮಾ್ಧನಸ್ದೆ. 

ಇದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಪಾರಿದೆ�ಶಿಕ 
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣವನುನು 
ಪೂರೆೈಸಬೆ�ಕೆಂಬ ಎನ್ ಇಪಿ ಆಶಯ 

ವನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಯುಜಿಸ್ 

ಡಿಗಿ್ರ, ಪಿ.ಜಿ.ಗಳಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗಿಲೆಷ್  
ಎರಡರಲೂಲೆ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶ

ನವದೆಹಲ್ ಡಿ. 14 – ಕನಾ್ಧಟಕ 
ಹಾಗೊ ಮಹಾರಾಷಟಿ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ 
ವಿವಾದದ ಬೆಂಕಿಯನುನು ಶಮನ ಮಾಡಲು 
ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕೆ�ಂದರಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ 
ಅಮಿತ್ ಷಾ, ಗಡಿ ಸಂಬಂಧದ 
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಆರು 
ಸಚಿವರ ಜಂಟ್ ಸಮಿತ್ ರಚಿಸುವಂತೆ 
ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ಸುಪಿರಿ�ಂ ಕೆೊ�ರ್್ಧ ಈ ವಿವಾದದ ಬಗೆಗು 

ತ್�ಪು್ಧ ನ�ಡುವವರೆಗೊ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳ 
ಬಗೆಗು ಯಾವುದೆ� ಹೆ�ಳಿಕೆ ನ�ಡಬಾರದು. ಈ 
ವಿವಾದವನುನು ಸಂವಿಧಾನಾತಮಾಕವಾಗಿ 
ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೆೊಳಳಿಬಹುದೆ� ಹೆೊರತು 
ಬಿ�ದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಲಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾಮಾಯಿ ಹಾಗೊ 
ಮಹಾರಾಷಟಿ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ 
ಶಿಂಧೆ ಅವರಿಗೆ ಷಾ ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ. ಗಡಿ ವಿವಾದ 
ಭುಗಿಲೆದದಾ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಗಡಿ ವಿವಾದ ಶಮನಕೆ್ಕ ಸಮತ್

ರೆೈಲೆ್ವಯಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯ 
ರಾಗರಿಕರಿಗೆ 
ವಿರಾಯಿತ್ ಇಲಲೆ

ನವದೆಹಲ್ ಡಿ. 14 – ಕಳೆದ 
ವಷ್ಧ ಗಾರಿಹಕರ ಸೆ�ವೆಗಾಗಿ 59 
ಸಾವಿರ ಕೆೊ�ಟ್ ರೊ.ಗಳ ಸಬಿ್ಸಡಿ 
ನ�ಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೊ ಪಿಂಚಣಿ 
ಮತುತಿ ವೆ�ತನದ ಹೆೊರೆ ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ 
ಎಂದು ಕೆ�ಂದರಿ ರೆೈಲೆ್ವ ಸಚಿವ ಅಶಿ್ವನ 
ವೆೈಷೊವ್ ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ. ಆ ಮೊಲಕ 
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 
ನ�ಡಲಾಗುತ್ತಿದದಾ ಟ್ಕೆರ್ ವಿನಾಯಿತ್ 
ಮತೆತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬ 
ಸೊಚನೆ ನ�ಡಿದೆ.

ಲೆೊ�ಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ 
ನವನ�ತ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಹಿರಿಯ 
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತ್ಯನುನು ಮತೆತಿ 
ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೆನು ಕೆ�ಳಿ 
ದದಾರು. ಕೆೊರೆೊನಾ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ 
ಈ ವಿನಾಯಿತ್ಯನುನು ರದುದಾಗೆೊಳಿಸ 
ಲಾಗಿತುತಿ.

ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ 21 
ತ್ಂಗಳಲೆಲೆೇ ಅತ್ ಕಡಿಮೆ

ನವದೆಹಲ್, ಡಿ. 14 – ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ರ 
ದರ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 21 ತ್ಂಗಳಲೆಲಿ� ಅತ್ ಕಡಿಮ 
ಯಾದ ಶೆ�.5.85ರ ಹಂತಕೆ್ಕ ತಲುಪಿದೆ. ಆಹಾರ, 
ಇಂಧನ ಹಾಗೊ ಉತಾ್ಪದನಾ ವಸುತಿಗಳ ಬೆಲೆ 
ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ರ ತಗಿಗುದೆ.

ಕಳೆದ 19 ತ್ಂಗಳಿಂದ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ರ 
ಎರಡಂಕಿಯ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿತುತಿ. ನಂತರ 
ಅಕೆೊಟಿ�ಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಶೆ�.8.39ಕೆ್ಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತುತಿ. 
ನವೆಂಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ 

ರಸೆ್ತ ಯೇಜರೆ ಅನುಮತ್ಗೆ  
3 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ಎನ್ ಪಿಎ ಕಡಿತ

ನವದೆಹಲ್, ಡಿ. 14 -  ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದದಾ ರಸೆತಿ ನಮಾ್ಧಣ 
ಯ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತ್ ನ�ಡುವ ಮೊಲಕ, 2014ರ 
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾ್ಯಂಕುಗಳ ಎನ್.ಪಿ.ಎ. ಅನುನು 3 ಲಕ್ಷ ಕೆೊ�ಟ್ 
ರೊ. ತಗಿಗುಸ್ರುವುದಾಗಿ ಕೆ�ಂದರಿ ಸಚಿವ ನತ್ನ್ ಗಡ್ಕರಿ 
ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತ್ಳಿಸ್ರುವ ಹೆದಾದಾರಿ 
ಸಚಿವ ಗಡ್ಕರಿ, ಶೆ�.95ರಷುಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದದಾ 415 ರಸೆತಿ 
ಯ�ಜನೆಗಳನುನು ವಿಳಂಬವಾದ ವಗ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತುತಿ 
ಎಂದರು. ಸಕಾ್ಧರ ರಾಜ್ಯವಾರು ಈ ಯ�ಜನೆಗಳನುನು 
ಪರಿಶಿ�ಲ್ಸ್ದ ನಂತರ ಅನುಮತ್ ನ�ಡಿತುತಿ. 

ಮಸ್್ಕ ಗೆ ವಿಶ್ವದ ಶಿ್ರೇಮಂತ ಸಾ್ಥನವಿಲಲೆ
ವಾಷಂಗಟಿನ್, ಡಿ. 14 – ಉದ್ಯಮಿ ಇಲಾನ್ ಮಸ್್ಕ ಅವರ ಟೆಸಾಲಿ 

ಕಾರು ಕಂಪನ ಷೆ�ರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು 
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಿರಿ�ಮಂತ ವ್ಯಕಿತಿ ಸಾ್ಥನ ಕಳೆದುಕೆೊಂಡಿದಾದಾರೆ.

ಎನ್.ವಿ.ಎಂ.ಹೆಚ್. ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳ ಸಮೊಹದ ಮುಖ್ಯ 
ಕಾಯ್ಧನವ್ಧಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಬನಾ್ಧಲ್ಡಾ ಅನಾ್ಧಲ್ಟಿ ಈಗ ವಿಶ್ವದ 
ಶಿರಿ�ಮಂತ ವ್ಯಕಿತಿ ಎಂದು ಫ�ರ್್ಸ್ಧ ಹಾಗೊ ಬೊಲಿಮ್ ಬರ್್ಧ ಗಳು ವರದಿ 
ಮಾಡಿವೆ. ಮಸ್್ಕ ಅವರು ಟೆಸಾಲಿ ಕಂಪನಯಲ್ಲಿ ಶೆ�.14ರ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ 
ಹೆೊಂದಿದಾದಾರೆ. ಅವರು ಕಂಪನಯ ಅತ್ ದೆೊಡಡಾ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ. 14 – ಆನ್ ಲೆೈನ್ ವಂಚನೆಯ 
ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಜನ ಹಣ ಕಳೆದುಕೆೊಳುಳಿವುದು 
ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ವಂಚನೆಯ ಭ�ತ್ಯಿಂದಾಗಿ 
ರೆೈತರು ಸಕಾ್ಧರದಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನೊನು ಬೆ�ಡ 
ಎನುನುತ್ತಿದಾದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ 
ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪರಿಗತ್ 
ಪರಿಶಿ�ಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿಸಾತಿಪವಾಗಿದೆ.

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ 
ಪರಿಧಾನ ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧಯೊ 
ಆಗಿರುವ ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಿವಾರಿ 
ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ ಎಸ್.ಆರ್. 
ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲಾಲಿ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಗತ್ ಪರಿಶಿ�ಲನಾ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.

ಕೃಷ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟ್ ನದೆ�್ಧಶಕ ಶಿರಿ�ನವಾಸ್ 
ಚಿಂತಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲೆಲಿಯ 1.5 ಲಕ್ಷದಷುಟಿ 
ಜನರು ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾಮಾನ್ 
ಯ�ಜನೆಯಡಿ ನೆೊ�ಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿದಾದಾರೆ. 

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ವಂಚರೆಯ ಹೆದರಿಕೆ

ಚಮನಾಗಂಟು ಚೆೇತರಿಕೆ 
ನಂತರವೂ ಸಾವು
ತಜಞಾರ ರೆರವಿಗಾಗಿ ಮನವಿ

ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೊ ಚಮ್ಧಗಂಟು 
ರೆೊ�ಗದಿಂದ 1,188 ಜಾನುವಾರುಗಳು 
ಸಾವನನುಪಿ್ಪವೆ. ಲಸ್ಕೆ ನ�ಡಿದ ನಂತರವೂ 300 
ರಿಂದ 350 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಾವನನುಪಿ್ಪವೆ.  
ಕೆಲ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸೆೊ�ಂಕಿನಂದ 
ಚೆ�ತರಿಸ್ಕೆೊಂಡರೊ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ  
ಎಂದು ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತುತಿ ಪಶು ವೆೈದ್ಯಕಿ�ಯ 
ಸೆ�ವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನದೆ�್ಧಶಕ  
ಡಾ. ಚಂದರಿಶೆ�ಖರ್ ಸುಂಕದ್ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಈ ಬಗೆಗು ಬಿ�ದರ್ ನ ರಾಜ್ಯ ಪಶು ಸಂಗೆೊ�ಪನಾ 
ಹಾಗೊ ಮಿ�ನುಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಲಯದ 
ಉಪಕುಲಪತ್ಗೆ ವರದಿ ಕಳಿಸ್, ಸೊಕತಿ ಸಲಹೆಗಳನುನು 
ನ�ಡಲು ತಜಞಾರನುನು ಕಳಿಸುವಂತೆ ಕೆೊ�ರಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಸುಂಕದ್ ಹೆ�ಳಿದರು.

‘ಸಮಾಮಾನ್’ ಹಣ ಕೊಡುತೆ್ತೇವೆಂದರೂ ಒಲೆಲೆ ಎಂದ ರೆೈತರು, ಇ.ಕೆ.ವೆೈ.ಸ್. ಇನೂ್ನ ಬಾಕ್

ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್  

ಸಭೆಯಲ್ಲೆ 
ತ್ೇಮಾನಾನ

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು ತುಚ್ಧಘಟಟಿ ಗಾರಿಮದ ವಾಸ್ 
ದಿ|| ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಶಿವಕುಮಾರವರ ಧಮನಾಪತ್್ನ 

ಕಮಲಮ್ಮ 
ಅವರು, ದಿನಾಂಕ 14.12.2022ರ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 7.45 ಕೆ್ಕ 

ನಧನರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆತಿ�ವೆ. ಮೃತರಿಗೆ 75 ವಷ್ಧ ವಯಸಾ್ಸಗಿತುತಿ. 
ಮೃತರು ಓವ್ಧ ಪುತರಿ, ಇಬ್ರು ಪುತ್ರಿಯರು, ಸೆೊಸೆಯಂದಿರು, ಅಳಿಯಂದಿರು, 

ಮೊಮಮಾಕ್ಕಳು ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನು ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತ್ಯಕಿರಿಯೆಯನುನು ದಿನಾಂಕ 15.12.2022ರ ಗುರುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತರ 
ಸ್ವಗಾರಿಮವಾದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು ತುಚ್ಧಘಟಟಿ ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೆ�ರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವಗನಾ : 
ಶಿಡಕಪಳ ವಂಶಸ್ಥರು ತುಚನಾಘಟಟೆ ಹಾಗೂ ಬಂಧು ಮತ್ರರು

ಮೊಬೆೈಲ್   : 98868 96949

ತುಚನಾಘಟಟೆದ ಶಿಡಕಪಳರ ಕಮಲಮಮಾ ನಿಧನ
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ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ಟ್ ಶಾಮನೊರು ವಾಸ್ ದಿ. ಪೂಜಾರ್  ನಂಗಪಳಿನವರ ಧಮ್ಧಪತ್ನು  

ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ 
ಅವರು ದಿನಾಂಕ 14.12.2022ರ ಬುಧವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 2.10 ಕೆ್ಕ 

ನಧನರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆತಿ�ವೆ. ಮೃತರಿಗೆ 80 ವಷ್ಧ ವಯಸಾ್ಸಗಿತುತಿ. 
ಇಬ್ರು ಪುತರಿರು, ಸೆೊಸೆಯಂದಿರು, ಇಬ್ರು ಪುತ್ರಿಯರು, ಅಳಿಯಂದಿರು,  
ಮೊಮಮಾಕ್ಕಳು ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನು ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತ್ಯಕಿರಿಯೆಯನುನು ದಿನಾಂಕ 15.12.2022ರ ಗುರುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು  
1 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಮನೊರು ರುದರಿಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೆ�ರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವಗನಾ 
ಮೊಬೆೈಲ್ : 97315 21289, 78997 70816 

ಶಾಮನೂರಿನ ಪೂಜಾರ್ ರತ್ನಮಮಾ ನಿಧನ

ಭಾವಪೂಣನಾ ಶ್ರದಾ್ಧಂಜಲ್
ಸ್ಸಟೆರ್  ಕರೊೇನ

ಸಂತ ಪೌಲರ ಕಾನೆ್ವಂರ್ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪೌರಿಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
1964-67 ಹಾಗೊ 1976-78 ರಲ್ಲಿ 

ಮುಖೆೊ್ಯ�ಪಾಧಾ್ಯಯಿನಯಾಗಿ ಸೆ�ವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ದ ನಮಮಾ ನಲೆಮಾಯ 

ಪೂಜ್ಯನಿರೀಯ ಸಿಸ್ಟರ್  ಕರ�ೋರೀನರವರು 
ದಿನಾಂಕ 14.12.2022ರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗು 6.00 ಗಂಟೆಗೆ 

ದೆೈವಾಧಿ�ನರಾಗಿದಾದಾರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆತಿ�ವೆ. 
ಭಗವಂತನು ಅವರ ಆತಮಾಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾಂತ್ ನ�ಡಲೆಂದು ಕೆೊ�ರುತೆತಿ�ವೆ.

ಇಂತ್: ಸಂತ ಪೌಲರ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ,  
ಸ್ಬ್ಬಂದಿ ವಗನಾ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು ಐಗೊರು ಗಾರಿಮದ ವಾಸ್ 
ಬಿಸಲೆ�ರಿ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಿವಗಂಗಮಮಾ ಮತು್ತ  

ಸ್. ಪಕ್್ಕೇರಗೌಡು್ರ ಇವರ ಪುತರಿರಾದ 

ಬಿ.ಪಿ. ಲ್ಂಗನಗೌಡ 
ಅವರು, ದಿನಾಂಕ 14.12.2022ರ ಬುಧವಾರ 

ಸಂಜೆ 4.30 ಕೆ್ಕ ನಧನರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು 
ವಿಷಾದಿಸುತೆತಿ�ವೆ. 

ಮೃತರಿಗೆ 42 ವಷ್ಧ ವಯಸಾ್ಸಗಿತುತಿ. 
ಮೃತರು ಪತ್ನು, ಓವ್ಧ ಪುತರಿ, ಓವ್ಧ ಪುತ್ರಿ, ತಂದೆ, 

 ಐಗೂರು ಬಿೇಸಲೆೇರಿ ಬಿ.ಪಿ. ಲ್ಂಗನಗೌಡ ನಿಧನ

ತಾಯಿ, ಇಬ್ರು ಸಹೆೊ�ದರಿಯರು, ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನು ಅಗಲ್ರುವ 
ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿರಿಯೆಯನುನು  ದಿನಾಂಕ 15.12.2022ರ ಗುರುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 1 ಗಂಟೆಗೆ 
ಸ್ವಗಾರಿಮವಾದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು ಐಗೊರು ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೆ�ರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವಗನಾ : ಧಮನಾಪತ್್ನ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶೃತ್ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು 
ಹಾಗೂ ಬಿಸಲೆೇರಿ ವಂಶಸ್ಥರು, ಐಗೂರು.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಿವಗಂಗಮಮಾ ಮತು್ತ ಸ್. ಪಕ್್ಕೇರಗೌಡು್ರ ಮತು್ತ 
ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಳಿಯಂದಿರು.

ಮೊಬೆೈಲ್   : 99865 11880

ಕ�ೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧನ� ಆಹಾವಾನ ಪತ್ರಿಕ�

ಇಂತ್ ದುಃಖತಪತಿರು: ಬೊಂಬಾಡಿ ವಂಶಸ್ಥರು, ಗಾಂಧಿನಗರ ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮತ್ರರು.

|| ಶಿ್ರೇ ಕೂಲಹಳಿಳ ಗೊೇಣಿಬಸವೆೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||    || ಶಿ್ರೇ ಉಚ್ಚಂಗೆಮಮಾದೆೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪೂಜಾ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು 1ನೆ� ಕಾರಿಸ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, 
ದಾವಣಗೆರೆ. ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪನೆಗಳು.

ದಿನಾಂಕ 30-11-2022 ನೆ� ಬುಧವಾರ 
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 11-58 ಕೆ್ಕ ನನನು ಪೂಜ್ಯ ಪತ್ಯವರಾದ

ಶ್ರೀ ಬ�ೂಂಬಾಡ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಎನ್.
ಇವರು ಶಿವಾಧಿ�ನರಾದ ಪರಿಯುಕತಿ ಮೃತರ ಆತಮಾ ಶಾಂತ್ಗಾಗಿ 

ಕೆೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧರೆಯನು್ನ ದಿರಾಂಕ 15.12.2022ರೆೇ ಗುರುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 12 ರಿಂದ 2 ರವರೆಗೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಗಾಂಧಿನಗರ, 1ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲೆರುವ ಮೃತರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲೆ ನೆರವೆ�ರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು 

ನಶಚಿಯಿಸ್ರುವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸ್, ಮೃತರ ಆತಮಾಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾಂತ್ಯನುನು ಕೆೊ�ರಬೆ�ಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ : ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪದೇ ಇದ್ದವರು ಇದನೆ್ೇ ಆಹ್ವಾನವೆಂದು ಭ್ವಿಸಿ, ಆಗಮಿಸಬೇಕ್ಗಿ ವಿನೆಂತ್.

ಜನನ : 22-07-1972    ನಿಧನ : 30-11-2022

ಹಣದುಬ್ಬರ 21 ತ್ಂಗಳಲೆಲೆೇ ಅತ್ ಕಡಿಮೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಹಣದುಬ್ರ ಶೆ�.14.87ರಷಟಿತುತಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಫೆಬರಿವರಿ 
2021ರಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ರ ಅತ್ ಕಡಿಮ ಶೆ�.4.83ರಷಟಿತುತಿ. 

ಮಸ್್ಕ ಗೆ ವಿಶ್ವದ ಶಿ್ರೇಮಂತ ಸಾ್ಥನವಿಲಲೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದಾದಾರೆ. ಇತ್ತಿ�ಚೆಗಷೆಟಿ� ಅವರು ಟ್್ವಟಟಿರ್ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕಂಪನಯನುನು 44 ಶತಕೆೊ�ಟ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಗೆ 
ಖರಿ�ದಿಸ್ದದಾರು. ಫ�ರ್್ಸ್ಧ ವರದಿ ಪರಿಕಾರ ಮಸ್್ಕ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 178 ಶತಕೆೊ�ಟ್ 
ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಅನಾ್ಧಲ್ಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 188 ಶತಕೆೊ�ಟ್ ಡಾಲರ್.

ರೆೈಲೆ್ವ : ಹಿರಿಯ ರಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿರಾಯಿತ್ ಇಲಲೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಪರಿಶೆನುಗೆ ಉತತಿರಿಸ್ದ ಸಚಿವರು, ಪರಿಯಾಣಿಕರ ಸೆ�ವೆಗಾಗಿ 59 
ಸಾವಿರ ಕೆೊ�ಟ್ ರೊ. ನ�ಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಾಷ್ಧಕ ಬಜೆರ್ ಗೊ 
ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ ಎಂದರು. ರೆೈಲೆ್ವ ವಾಷ್ಧಕ ಪಿಂಚಣಿ ವೆಚಚಿ 60 ಸಾವಿರ ಕೆೊ�ಟ್ ರೊ. 
ಹಾಗೊ ವೆ�ತನ ವೆಚಚಿ 97 ಸಾವಿರ ಕೆೊ�ಟ್ ರೊ. ಆಗಿದೆ. 40 ಸಾವಿರ ಕೆೊ�ಟ್ 
ರೊ.ಗಳನುನು ಇಂಧನಕೆ್ಕ ವ್ಯಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದೊ ಸಚಿವರು ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ಗಡಿ ವಿವಾದ ಶಮನಕೆ್ಕ ಸಮತ್
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೆೊತೆ ಅಮಿತ್ ಷಾ ಚಚೆ್ಧ 
ನಡೆಸ್ದದಾರು. ಚಚೆ್ಧಯ ನಂತರ ಹೆ�ಳಿಕೆ 
ನ�ಡಿರುವ ಷಾ, ಸಂವಿಧಾನಾತಮಾಕವಾಗಿ ವಿವಾದ 
ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೆೊಳುಳಿವಂತೆ ೆಉಭಯರಿಗೊ 
ತ್ಳಿಸ್ದೆದಾ�ನೆ ಎಂದಿದಾದಾರೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷಟಿ್ದ ಉಪ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೆ�ವೆ�ಂದರಿ ಫಡನುವಿ�ಸ್ ಹಾಗೊ 
ಕನಾ್ಧಟಕದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜಾಞಾನೆ�ಂದರಿ 
ಉಪಸ್್ಥತರಿದದಾರು.

ಸುಪಿರಿ�ಂ ಕೆೊ�ರ್್ಧ ಈ ವಿಷಯ ಇತ್ಯಥ್ಧ 
ಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಗಡಿ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು 
ಹೆ�ಳಿಕೆ - ಪರಿತ್ ಹೆ�ಳಿಕೆ ನ�ಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು 

ಉಭಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮಮಾತ್ಸ್ದಾದಾರೆ 
ಎಂದು ಷಾ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಜನರ 
ಸಂಚಾರ ಹಾಗೊ ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆಯ 
ಪರಿಸ್್ಥತ್ ನವ್ಧಹಿಸಲು ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. 
ಅಧಿಕಾರಿಯಬ್ರ ನೆ�ತೃತ್ವದ ಸಮಿತ್ 
ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದೊ ಷಾ ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ನಾಯಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲ್ ಟ್್ವ�ರ್ 
ಪರಿಕಟಡಿಸ್ ಪರಿಸ್್ಥತ್ ಉಲ್ಣಿಸುವಂತೆ 
ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಕಲ್ 
ಟ್್ವ�ರ್ ಪರಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. 
ದಾಖಲ್ಸಲು ನದೆ�್ಧಶನ ನ�ಡಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಕೆ�ಂದರಿ ಸಚಿವರು ಹೆ�ಳಿದಾದಾರೆ.

ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಹಾಲೆದ್ ಭಟ್ ನಿಧನ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ.14- ನಗರದ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಕಾಯ್ಧಕತ್ಧ, ಗಾಯಕ, ಚಿತರಿ ಕಲಾವಿದ ಪರಿಹಾಲಿದ್ 
ಎಸ್.ಭರ್ (52) ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 
4.30ಕೆ್ಕ ಕೆ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆಯ ತಮಮಾ ನವಾಸದಲ್ಲಿ 
ನಧನರಾದರು. ಕೆಲವು ವಷ್ಧಗಳಿಂದ ಬಾಯಿ 
ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ನಂದ ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಿದದಾರು. 

ಪರಿಹಾಲಿದ್ ಅವರು ತಾಯಿ, ಪತ್ನು, ಸಹೆೊ�ದರರನುನು 
ಅಗಲ್ರುವ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕಿರಿಯೆಯು ಬುಧವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು ನಗರದ ಪಿ.ಬಿ.
ರಸೆತಿಯ ವೆೈಕುಂಠಧಾಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೆ�ರಿತು.  

ಎಸೆ್ಸಸ್ ವೆೈದ್ಯಕಿ�ಯ ಕಾಲೆ�ಜಿನ ಅನಾಟಮಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ, 
ನಳಂದಾ ವಿದಾ್ಯನಕೆ�ತನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಿ�ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದದಾರು. ಐ - ಮಾಸಟಿರ್ 
ಸಂಸೆ್ಥಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಧ ನವ್ಧಹಿಸುತ್ತಿದದಾರು. ಸಪತಿಸ್ವರ, ಸುಗಮ ಸಂಗಿ�ತ ವಾಹಿನ 
ಸೆ�ರಿ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಿರಿಯರಾಗಿದದಾರು. 

ಲೆೈಫ್ ಲೆೈನ್ ಸ್ವಯಂಪೆರಿ�ರಿತ ರಕತಿದಾನಗಳ ಸಮೊಹದ ಹಿರಿಯ 
ಸದಸ್ಯರಾಗಿದದಾ ಪರಿಹಾಲಿದ್ ಭರ್ ಅವರು, ಇದುವರೆಗೆ 86 ಬಾರಿ ರಕತಿದಾನ 
ಮಾಡಿದಾದಾರೆ. ಹರಿಹರದಿಂದ ಹೆೊಸಪೆ�ಟೆವರೆಗೆ ಹಮಿಮಾಕೆೊಂಡಿದದಾ ತುಂಗಭದಾರಿ 
ನದಿ ಮೊಲ ಉಳಿಸ್ ಅಭಯಾನದ ರಿವರ್ ರಾ�ಫಟಿಂರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಾರು. 

ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಸಂದಭ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಶಕತಿರಿಗೆ ತರಕಾರಿ, ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ 
ಕಾಯ್ಧದಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಕೆೊಂಡಿದದಾರು. ಇಂಚರ - ಬಾಲಕಾಮಿ್ಧಕರ ಶಾಲೆಯ 
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಂಗಿ�ತಾಭಾ್ಯಸ ಮಾಡಿಸ್ದದಾರು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆ�ಸ್ಗೆ ಶಿಬಿರ, 
ರಂಗ ಗಾಯನ ತರಬೆ�ತ್ ನ�ಡುತ್ತಿದದಾ ಅವರು, ಹಲವಾರು ಸುಗಮ ಸಂಗಿ�ತ 
ಕಾಯ್ಧಕರಿಮಗಳನುನು ನಡೆಸ್ಕೆೊಟ್ಟಿದಾದಾರೆ. ಖಾ್ಯತ ಗಾಯಕ ಸ್.ಅಶ್ವತ್್ಥ  
ಸಮಾರಣಾಥ್ಧ ಪರಿತ್ ವಷ್ಧ ಗುರುನಮನ ಕಾಯ್ಧಕರಿಮ ಸಂಘಟ್ಸ್, ಸಾಧಕರನುನು 
ಸನಾಮಾನಸುವಲ್ಲಿ ನರತರಾಗಿದದಾರು.

ನಗರದ ಪೊಲ್�ಸ್ ಕವಾಯಿತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದದಾ `ಆಡಿ 
ಕಲ್ಯ�ಣ' ಬೆ�ಸ್ಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಪನೊಮಾಲ ವ್ಯಕಿತಿಗಳಾಗಿ ಕಾಯ್ಧ 
ನವ್ಧಹಿಸ್ದದಾರು. 10 ಕೊ್ಕ ಹೆಚುಚಿ ವಷ್ಧಗಳ ಕಾಲ ತನನು ಸೆನು�ಹಿತರೆೊಂದಿಗೆ 
`ಉಳುವಿ ಚಾರಣವನುನು' ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದದಾರು.

ಸಂತಾಪ : ಪರಿಹಾಲಿದ ಭರ್ ನಧನಕೆ್ಕ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ ಬಾಮ 
ಬಸವರಾಜಯ್ಯ, ಹಿರಿಯ ಪತರಿಕತ್ಧ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಿರಿಯ 
ಜೆೊ�ತ್ಷ ಸ್.ಕೆ.ಆನಂದತ್�ಥ್ಧಚಾಯ್ಧ ಅವರುಗಳು ಸಂತಾಪ ಸೊಚಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ಹೆೊನಾನುಳಿ, ಡಿ. 14- ತಾಲೊಲಿಕಿನ 
ಕೊಲಂಬಿ ಗಾರಿಮದ ಶಿರಿ� ಗುರು ಗದಿದಾಗೆ�ಶ್ವರ 
ಸಾ್ವಮಿ ರಥೆೊ�ತ್ಸವ ಸಹಸಾರಿರು ಭಕತಿರ ಸಮುಮಾ 
ಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೆ�ರಿತು. 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗಗು, ಹಾವೆ�ರಿ, 
ಚಿತರಿದುಗ್ಧ ಮತ್ತಿತರೆ ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಂದ ಸಹಸಾರಿರು 
ಭಕತಿರು ಆಗಮಿಸ್, ರಥೆೊ�ತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ, 
ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ ಕೃತಾಥ್ಧರಾದರು. ಎಲಾಲಿ 
ಭಕತಿರಿಗೊ ಅನನು ದಾಸೆೊ�ಹ ವ್ಯವಸೆ್ಥ 
ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿತುತಿ.

ರಥೆೊ�ತ್ಸವದ ಪರಿಯುಕತಿ ಶಿರಿ� ಗುರು 
ಗದಿದಾಗೆ�ಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ ಸನನುಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೊಹಿಕ 
ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. 35 ಜೆೊತೆ 

ಮದುವೆಗಳು ನಡೆದವು. ರಾತ್ರಿ  ಅಡಡಾಪಲಲಿಕಿ್ಕ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಶಿರಿ� ಗುರು 
ಗದಿದಾಗೆ�ಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ ಕಾತ್್ಧಕೆೊ�ತ್ಸವದ ಪರಿಯುಕತಿ 8ಕೆ್ಕ ಶಿರಿ� ಬಸವೆ�ಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ, 
ಶಿರಿ� ಆಂಜನೆ�ಯ ಸಾ್ವಮಿ ದೆ�ವಸಾ್ಥನದಿಂದ ದಿ�ಪ ರಥೆೊ�ತ್ಸವ ಕಾಯ್ಧಕರಿಮ 
ವೆೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಶಿರಿ� ಗುರು ಗದಿದಾಗೆ�ಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿಯನುನು ಕೆೈಲಾಸ ಸಭಾ 
ಮಂಟಪಕೆ್ಕ ತಂದು ಪಿ�ಠಾರೆೊ�ಹಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಕೂಲಂಬಿಯಲ್ಲೆ ಗದಿ್ದಗೆೇಶ್ವರ 
ಸಾ್ವಮಯ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ರಥೊೇತ್ಸವ

ಕನ್ನಡ, ಇಂಗಿಲೆಷ್  ಎರಡರಲೂಲೆ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಸೊಚನೆಯಂತೆ ಎಲಲಿ 
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ 
ಗುಣಮಟಟಿದ ಪುಸತಿಕಗಳನುನು ಕನನುಡಕೆ್ಕ 
ಅನುವಾದಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ನಧ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಆಧುನಕ 
ತಂತರಿಜಾಞಾನವನುನು ಹೆ�ಗೆ ಬಳಸ್ಕೆೊಳಳಿಬೆ�ಕು 
ಎನುನುವುದರ ರೊಪುರೆ�ಷೆಯನುನು 
ತ್�ಮಾ್ಧನಸಲು ಉನನುತ ಮಟಟಿದ 
ಸಮಿತ್ಯನುನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 
ಸಚಿವರು ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ಸಭೆಯ ಬಗೆಗು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
"ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕನನುಡದ 
ಬಳಕೆಯನುನು ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ 

ಉತೆತಿ�ಜಿಸಲು ಕೊಡ ಒಮಮಾತದ ನಧಾ್ಧರ 
ಕೆೈಗೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಹೆೊಸದಾಗಿ 
ಬುಡಕಟುಟಿ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ಸಾ್ಥಪನೆಯ ಬದಲ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೆ� 
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕನಾ್ಧಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಜಾನಪದ ವಿ.ವಿ.ಯಲೆಲಿ� ಬುಡಕಟುಟಿ 
ಅಧ್ಯಯನಕೊ್ಕ ಸಮಪ್ಧಕ ವ್ಯವಸೆ್ಥ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು 
ವಿವರಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ಇದುವರೆಗೊ ಪದವಿ ಮತತುತಿ 
ಸಾನುತಕೆೊ�ತತಿರ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ� 
ಒಂದು ವಿಷಯದ ಪರಿ�ಕೆ್ಷಯನುನು ಕನನುಡ 
ಅಥವಾ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು 

ಅವಕಾಶವಿತುತಿ. ಆದರೆ ಇನುನುಮುಂದೆ 
ಒಂದೆ� ವಿಷಯವನುನು ಎರಡು 
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಬರೆಯಬಹುದು. 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಧಗಳಿಗೆ ಆಯಾಯ ಪರಿಶೆನುಗೆ 
ಉತತಿರಿಸಲು ಯಾವ ಭಾಷೆ 
ಸೊಕತಿವೆನಸುತತಿದೆೊ� ಅದರಲೆಲಿ� ಉತತಿರ 
ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಕೆೊಡಲಾಗುವುದು. 
ಒಂದು ಪರಿಶೆನುಗೆ ಕನನುಡದಲ್ಲಿ ಉತತಿರ 
ಬರೆದು, ಇನೆೊನುಂದು ಪರಿಶೆನುಗೆ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ 
ಬೆ�ಕಾದರೊ ಉತತಿರಿಸಬಹುದು. 
ಪಾಲ್ಟೆಕಿನುಕ್  ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ� ಈ 
ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತ್ 
ನ�ಡಿದರು.

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರಿಗಿಂದು ಹತಾ್ತರು ಶಿ್ರೇಗಳು
ರಾಣೆ�ಬೆನೊನುರು : ನಗರಸಭೆ ಕಿರಿ�ಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 

ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಮುಖಂಡ ಜಟೆಟಿಪ್ಪ ಕರೆ�ಗೌಡ ಅಭಮಾನ ಬಳಗ ನಡೆಸುವ 
ಪರಿತ್ಭಾ ಪುರಸಾ್ಕರ, ಮಾಜಿ ಸೆೈನಕರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಾಗೊ ಆಶಾ 
ಕಾಯ್ಧಕತೆ್ಧಯರು, ಪೌರ ಕಾಮಿ್ಧಕರು, ವಿವಿಧ ಕಿರಿ�ಡೆಗಳ 
ಜಯಶಾಲ್ಗಳಿಗೆ,  ಹೆಚುಚಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸ್ದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಧಗಳು ಹಾಗೊ 
ಹುಟುಟಿಹಬ್ ಆಚರಿಸ್ಕೆೊಳುಳಿತ್ತಿರುವ ಜಟೆಟಿಪ್ಪ ಅವರ ಸನಾಮಾನ 
ಕಾಯ್ಧಕರಿಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪಕಿ್ಕ�ರೆ�ಶ್ವರ ಶಿರಿ�ಗಳು,  
ದಿಂಗಾಲೆ�ಶ್ವರ ಶಿರಿ�ಗಳು, ಗದಗ ಶಿವಾನಂದ ಶಿರಿ�ಗಳು, ರಾಜನಹಳಿಳಿ  
ಪರಿಸನಾನುನಂದ ಶಿರಿ�ಗಳು, ನಂದಿಗುಡಿ ಸ್ದದಾರಾಮ�ಶ್ವರ ಶಿರಿ�ಗಳು, 
ಚೌಡದಾನಾಪುರದ ಶಾಂತಭ�ಷಮಾ ಶಿರಿ�ಗಳು, ಐರಣಿ ಬಸವರಾಜ 
ಶಿರಿ�ಗಳು, ಚಳಗೆ�ರಿ ಮಹಾಂತೆ�ಶ್ವರ ಶಿರಿ�ಗಳು, ಎರೆಹೆೊಸಳಿಳಿ 
ವೆ�ಮಾನಂದ ಶಿರಿ�ಗಳು,  ನಗರದ ಶನೆ�ಶಚಿರ ಶಿರಿ�ಗಳು, ಗುರುಬಸವ 
ಶಿರಿ�ಗಳು, ಮಣಕೊರ ಮಲ್ಲಿಕಾಜು್ಧನ ಶಿರಿ�ಗಳು ಆಗಮಿಸಲ್ದಾದಾರೆ.

 17 ರಂದು ವಸತ್ ನಿಲಯ ಕಾಮನಾಕರ ಸಂಘದ ಸಮೆಮಾೇಳನ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ. 14 - ಕನಾ್ಧಟಕ ರಾಜ್ಯ 

ಸಂಯುಕತಿ ವಸತ್ ನಲಯ ಕಾಮಿ್ಧಕರ ಸಂಘದ 
ರಾಜ್ಯ ಮಟಟಿದ ಪರಿಥಮ ಸಮಮಾ�ಳನ ಬರುವ ಡಿ. 
17 ಹಾಗೊ 18ರಂದು ಮೈಸೊರಿನ ಮಹಾರಾಜ 
ಕಾಲೆ�ಜಿನ ಶತಮಾನೆೊ�ತ್ಸವ ಭವನದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ 
ಕಾಯ್ಧಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆೈದಾಳೆ 
ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, ವಸತ್ ನಲಯದ ಕಾಮಿ್ಧಕರಿಗೆ 
ಜಿ�ವನ ಯ�ಗ್ಯ ವೆ�ತನ ಮತುತಿ ಉತತಿಮ ಸೆ�ವಾ 
ಸೌಕಯ್ಧ ನ�ಡಲು ಒತಾತಿಯಿಸ್ ಸಮಾವೆ�ಶ 
ಸಂಘಟ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದಭ್ಧದಲ್ಲಿ  

ಮೈಸೊರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಿ್ಧಕರಿಂದ ಬೃಹತ್ 
ಮರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದರು. ಡಿ. 17 
ರಂದು ಬೆಳಿಗೆಗು ಬಹಿರಂಗ ಅಧಿವೆ�ಶನ ನಡೆಯ 
ಲ್ದುದಾ ಅದೆ� ದಿನ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಮರುದಿನ 
ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಪರಿತ್ನಧಿ ಅಧಿವೆ�ಶನ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 
ಎಐಟ್ಯುಸ್ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಸೆೊ�ಮ�ಶೆ�ಖರ್ 
ಸಮಾವೆ�ಶ ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. 

ರಾಜ್ಯ ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ ಕೆ.ವಿ. ಭರ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. 400 ಪರಿತ್ನಧಿಗಳು 
ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ವಸತ್ನಲಯದ ಹೆೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಿ್ಧಕ 
ರನುನು ಖಾಯಂಗೆೊಳಿಸಬೆ�ಕು. ಹೆೊರಗುತ್ತಿಗೆ 
ಪದ್ಧತ್ ರದುದಾಗೆೊಳಿಸ್ ವೆ�ತನ ಸಹಿತ ಎಲಲಿ 

ಸೌಕಯ್ಧಗಳನುನು ನೆ�ರವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೆ� 
ನ�ಡಬೆ�ಕು, ಮಾಸ್ಕ ವೆ�ತನ, ಇಪಿಎಫ್ ಮತುತಿ 
ಇಎಸ್ ಐ ವಂತ್ಕೆ ಪರಿತ್ ತ್ಂಗಳು ಕಾಮಿ್ಧಕರ 
ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತ್ಸದೆ, ಹೆೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಗಳ 
ಮ�ಲೆ ಕರಿಮಕೆೈಗೆೊಳಳಿಬೆ�ಕು ಎಂಬುದೊ 
ಸೆ�ರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆ�ಡಿಕೆಗಳನುನು ಈಡೆ�ರಿಸಲು 
ಸಮಾವೆ�ಶದ ಮೊಲಕ ಸಕಾ್ಧರಕೆ್ಕ 
ಒತಾತಿಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ತ್ಪೆ್ಪ�ಸಾ್ವಮಿ 
ಅಣಬೆ�ರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮಂಜುಳಮಮಾ, ರತನುಮಮಾ, 
ಸರೆೊ�ಜಮಮಾ, ಸುಮಲತಾ, ಗಿ�ತಾಬಾಯಿ 
ಮತ್ತಿತರರು ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿದದಾರು.

ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ್ ನಂದಿಗಾವಿ  
ಜನಮಾ ದಿನದಂದು  
ಸೆೇವಾ ಕಾಯನಾ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ. 14 - ಕಾಂಗೆರಿಸ್ 
ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಶಿರಿ�ನವಾಸ್ 
ನಂದಿಗಾವಿ ಅವರ 44ನೆ� ಜನಮಾ ದಿನದ 
ನಮಿತತಿ ಅವರ ಅಭಮಾನ ಬಳಗ ಹಾಗೊ 
ಯುವ ಬಿರಿಗೆ�ಡ್ ವತ್ಯಿಂದ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ 
ವಿವಿಧ ಸಮಾಜ ಸೆ�ವಾ ಕಾಯ್ಧಗಳನುನು 
ಹಮಿಮಾಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಹರ ಯುವ 
ಬಿರಿಗೆ�ಡ್ ನ ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್  
ತ್ಳಿಸ್ದರು. 

ಸುದಿದಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, ಜನಮಾ ದಿನವಾದ ಡಿ. 21ರಂದು 
ಹರಿಹರದ ರಾಘವೆ�ಂದರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಧಾ್ಯಹನು 
12ಗಂಟೆಗೆ ಶಿರಿ� ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ 
ಹಮಿಮಾಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ಧಕರಿಮದಲ್ಲಿ 
ವಿವಿಧ ಮಠಾಧಿ�ಶರುಗಳು ಸಾನನುಧ್ಯ 
ವಹಿಸುವರು ಎಂದರು.

ಅದೆ� ದಿನ ಹರಿಹರ ತಾಲೊಕಿನ ವಿವಿಧ 
ಧಾಮಿ್ಧಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೆ�ಷ ಪೂಜೆ, 
ರೆೊ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣುೊ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ.  
44 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪಿ�ಠೆೊ�ಪಕರಣ, 
ನೆೊ�ರ್ ಬುಕ್ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೊ 
ವನಮಹೆೊ�ತ್ಸವ, ತುಂಗಭದಾರಿ ನದಿ 
ತ್�ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾಯ್ಧಕರಿಮ, ಕೆೊರೆೊನಾ 
ವೆ�ಳೆ ಶರಿಮಿಸ್ದ ನೌಕರರಿಗೆ ಸನಾಮಾನ 
ಸೆ�ರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯ್ಧಕರಿಮಗಳನುನು 
ಹಮಿಮಾಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಎನ್.ಹೆಚ್. ಶಿರಿ�ನವಾಸ್ ನಂದಿಗಾವಿ 
ಅಭಮಾನ ಬಳಗ ಹಾಗೊ ಯುವಬಿರಿಗೆ�ಡ್ ನ 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಂತೆೊ�ಷ್ ಭಾನುವಳಿಳಿ, 
ಭರತ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೆೊಟೆರಿ�ಶ್ ಮತ್ತಿ 
ತರರು ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್್ಥತರಿದದಾರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ. 
14 - ಮಾಯಕೆೊಂಡ 
ಕೆ್ಷ�ತರಿದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 
ಚು ನಾ ವ ಣೆ ಯ ಲ್ಲಿ 
ಎಂಎಲ್ ಎ ಟ್ಕೆರ್ 
ಪಡೆದವರಿಗೆ, ಮಂತ್ರಿ 
ಸಾ್ಥನ ಮತುತಿ ಜಿಲಾಲಿ 
ಪಂಚಾಯಿತ್ ಹಾಗೊ 
ನಗಮ ಮಂಡಳಿಗ 

ಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾ್ಥನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮರಳಿ ಅಧಿಕಾರ ನ�ಡದೆ ಪಕ್ಷಕಾ್ಕಗಿ 
ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆ ಟ್ಕೆರ್ 
ನ�ಡಬೆ�ಕೆಂದು ಎಐಸ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾಜು್ಧನ್ ಖಗೆ್ಧ ಅವರಿಗೆ 
ಕೆಪಿಸ್ಸ್ ಎಸ್್ಸ ಘಟಕದ ಕಾಯ್ಧಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್. ದುಗಗುಪ್ಪ ಮನವಿ 
ಮಾಡಿದಾದಾರೆ. 

ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿವಿಧ ಹುದೆದಾಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ನಷೆ್ಠಯಿಂದ ಕಾಯ್ಧ 
ನವ್ಧಹಿಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹಗಲ್ರುಳು ಶರಿಮಿಸ್ದುದಾ,  
ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್್ಸ ಘಟಕದ ಕಾಯ್ಧಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೊ ಸೆ�ವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆದಾ�ನೆ. ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹಕಾ್ಕಗಿ ಪಕಾ್ಷಂತರ ಮಾಡದೆ� 
ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೊ ಒಂದೆ� ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿರುವ ತಮಗೆ ಇದುವರೆಗೊ 
ಯಾವುದೆ� ಸಾ್ಥನ ಮಾನವನೊನು ಪಕ್ಷ ನ�ಡಿಲಲಿ. ಆದದಾರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ 
ಮಾಯಕೆೊಂಡ ಕೆ್ಷ�ತರಿಕೆ್ಕ ತಮಗೆ ಟ್ಕೆರ್ ನ�ಡಬೆ�ಕೆಂದು ಅವರು 
ಖಗೆ್ಧಗೆ ಭನನುವತತಿಳೆ ಅಪಿ್ಧಸ್ದಾದಾರೆ.

ಖಗೆನಾ ಅವರಿಗೆ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಭಿನ್ನವತ್ತಳೆ

ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು, ಡಿ.14- ಶೆರಿ�ಷ್ಠ ಸಹಕಾರಿ 
ಪರಿಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಕೃತರಾದ ಡಿಸ್ಸ್ ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಜೆ.ಎಸ್.ವೆ�ಣುಗೆೊ�ಪಾಲರೆಡಿಡಾ, ಭೊ ಅಭವೃದಿ್ಧ 
ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಳೂಳಿಡಿ 
ರಾಮಚಂದರಿಪ್ಪ, ಡಿಸ್ಸ್ ಬಾ್ಯಂಕಿನ ನದೆ�್ಧಶಕರಾದ 
ಜೆ.ಆರ್.ಷಣುಮಾಖಪ್ಪ, ಬಣಕಾರ ಜಗದಿ�ಶಪ್ಪ 
ಅವರುಗಳನುನು ಹರಿಹರ ಪಿಎಲ್ ಡಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ವತ್ಯಿಂದ ಸನಾಮಾನಸ್, ಅಭನಂದಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಿಎಲ್ ಡಿ ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊ ಆದ ಜಿಲಾಲಿ 
ಸಹಕಾರ ಒಕೊ್ಕಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ರಿಗೆರೆ ರಾಜಣೊ 
ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸನಾಮಾನ ಕಾಯ್ಧಕರಿಮ 
ನಡೆದವು.

ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಧೊಳೆಹೆೊಳೆ ವಾಮ 
ದೆ�ವಪ್ಪ, ನದೆ�್ಧಶಕರಾದ ಬೆಳೂಳಿಡಿ ಸ್ದದಾವಿ�ರಪ್ಪ, 
ಗುತೊತಿರು ರವಿ�ಂದರಿನಾಥ್, ಯಲವಟ್ಟಿ 
ಆಂಜನೆ�ಯ ಹನಗವಾಡಿ ಬಣಕಾರ ಪರಿಸನನು, 

ಶಿರಿ�ಮತ್ ಅಂಜಿನಮಮಾ, ಶಿರಿ�ಮತ್ ವಿಜಯಲಕಿ್ಷಮಿ, 
ಗುತೊತಿರು ಚಂದರಿಪ್ಪ, ಹೆಚ್.ಕೆ.ನಾಗರಾಜ್, 
ಶಿರಿ�ಮತ್ ಸುಧಾ, ಹಳಿಳಿಹಾಳ್ ಹೆಚ್.ಟ್.
ಧಮ್ಧರಾಜ್, ಸ್ರಿಗೆರೆಯ ಕೆ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, 
ಭಾನುವಳಿಳಿಯ ಆರ್.ಸ್.ಪಾಟ್�ಲ್, ವಾಸನದ 
ಎನ್.ಅಶೆೊ�ಕ್, ಬಾ್ಯಂಕಿನ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರಾದ 
ಶಿರಿ�ಮತ್ ಸ್�ತಾ ಪಾಟ್�ಲ್, ಕೆ್ಷ�ತಾರಿಧಿಕಾರಿ 
ಜಮಿ�ರ್ ಅಹಮಾದ್ ಈ ವೆ�ಳೆ ಹಾಜರಿದದಾರು.

ಹರಿಹರ ಪಿಎಲ್ ಡಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ನಿಂದ ಶೆ್ರೇಷ್ಠ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಾಮಾನ

ವರದಿ ರೊೇಡುವ 
ಧೆೈಯನಾ ಇರಲ್ಲಲೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ನಮಮಾ ಬದ್ಧತೆ ಏನೆಂದು ಎಲಾಲಿ 
ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ತ್ಳಿದಿದೆ. ಕಾನೊನು 
ಸಾ್ಥನಮಾನವೂ ಏನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೆೊತ್ತಿದೆ. 
ಇಂಥ ಪರಿಮುಖ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಣ್ಧಯ 
ಕೆೈಗೆೊಳುಳಿವ ದಿಟಟಿತನ ಸಕಾ್ಧರಕಿ್ಕದೆ ಎಂಬುದನುನು 
ತೆೊ�ರಿಸ್ದೆದಾ�ವೆ. ಇನೆೊನುಬ್ರ ಬಗೆಗು ಮಾತನಾಡುವ 
ಮುನನು ಸ್ದದಾರಾಮಯ್ಯ ಹಿಂತ್ರುಗಿ ನೆೊ�ಡಿದರೆ 
ಉತತಿಮ ಎಂದು ಟ್�ಕಿಸ್ದರು. 

ಚುರಾವಣಾ ಹೊಸ್್ತಲಲ್ಲೆ ಪುನರ್ ರಚರೆ ?
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ದಮನ ಮಾಡುತ್ತಿದಾದಾರೆ 
ಎಂಬುದು ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಹತುತಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನುನು 
ಮುಂದಿಟುಟಿ ಪಕ್ಷ ತೆೊರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದಾದಾರೆ.

ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ನಾಲೆ್ಕೈದು 
ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ ಅಂತ್ಮಗೆೊಳಿಸ್ದದಾರು.

ಮಾತುಕತೆ ಸಂದಭ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತತಿಷುಟಿ ಬಿಜೆಪಿ 
ಶಾಸಕರು ಮತುತಿ ಮುಖಂಡರನುನು ಕರೆತರುವ 
ಹಾಗೊ ಬೆಳಗಾವಿ, ರಾಯ ಚೊರು ಭಾಗದ 
ಪೂಣ್ಧ ಜವಾಬಾದಾರಿ ನವ್ಧಹಿಸುವ ಭರವಸೆ 
ನ�ಡಿದದಾರು.

ಜಾರಕಿಹೆೊಳಿ ಕುಟುಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ತೆೊರೆಯಲು 
ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಚಂದರಿಶೆ�ಖರ್ 
ರಾವ್ ಅವರ ಒತಾತಿಸೆ ಇತುತಿ ಎಂದು ಹೆ�ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಎಚೆಚಿತತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು 
ಜಾರಕಿಹೆೊಳಿ ಮತುತಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲ್ಗರನುನು 
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೆೊಳುಳಿವ ಜವಾಬಾದಾರಿಯನುನು 
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್.ಅಶೆೊ�ಕ್ ಅವರಿಗೆ 

ನ�ಡಿದದಾರು.
ಅಶೆೊ�ಕ್ ಅವರು ರೆ�ಸ್ ಕೆೊ�ಸ್್ಧ ರಸೆತಿಯ 

ಪೆಂರ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ 
ಬೆೊಮಾಮಾಯಿ ಜತೆಗೊಡಿ ಜಾರಕಿಹೆೊಳಿ 
ಸಹೆೊ�ದರರ ಜತೆ ಸಂಧಾನದ ಮಾತುಕತೆ 
ನಡೆಸ್ದದಾರು.

ನಮಮಾಲ್ಲಿ ಒಬ್ರನುನು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಕೆ್ಕ 
ಸೆ�ರಿಸ್ಕೆೊಳಳಿಲು ವರಿಷ್ಠರ ಮನವೊಲ್ಸುವೆ. ಅಲಲಿದೆ, 
ನಮಮಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಖಾ್ಧನೆಗಳ ಕೆಲ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು 
ಬಗೆಹರಿಸುವ ಭರವಸೆಯನುನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ನ�ಡಿದದಾರು.

ಇದರ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಠರೆೊಂದಿಗೆ 
ಸಮಾಲೆೊ�ಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದಾದಾರೆ. ಇನೊನು ಈಶ್ವರಪ್ಪ 
ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಣಕಿ್ಕಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ ಎಂದು ವರಿಷ್ಠರು 
ಈಗಾಗಲೆ� ಸ್ಪಷಟಿವಾಗಿ ಹೆ�ಳಿದಾದಾರೆ.

ಶೆ�.40 ರಷುಟಿ ಕಮಿ�ಷನ್ ಪಡೆದ 
ಆರೆೊ�ಪದಿಂದ ಮುಕತಿವಾಗಲು ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ 

ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಮುಖಂಡರ ಮುಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ 
ಅಲವತುತಿಕೆೊಂಡಿದದಾರು. ವಿಸತಿರಣೆಯಾದರೆ 
ಜಾರಕಿಹೆೊಳಿ ಜತೆಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೊ ಸಾ್ಥನ 
ದೆೊರೆಯುವುದು ಖಚಿತ.

ಮೊಟೆಟೆ ಬಯಸುವ 
‘ಎಜೆಟೆೇರಿಯನ್’ ಮಕ್ಕಳು

ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಮೊಲಕ ಮಕ್ಕಳು 
ಹಾಗೊ ಬಾಣಂತ್ಯರಿಗೆ ಮೊಟೆಟಿ 
ನ�ಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊಟೆಟಿ ಬೆ�ಡ ಎನುನುವವರಿಗೆ 
ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಕೆೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೆ�.90ಕೊ್ಕ 
ಹೆಚುಚಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಟೆಟಿಯನೆನು� ಬಯಸುತ್ತಿದಾದಾರೆ 
ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತುತಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಭವೃದಿ್ಧ 
ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನದೆ�್ಧಶಕಿ ವಾಸಂತ್ ಉಪಾ್ಪರ್ 
ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಮೊಟೆಟಿ ಸಹ ‘ವೆಜಿಟೆ�ರಿಯನ್’ ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವುದೆ� ಇದಕೆ್ಕ ಪರಿಮುಖ 
ಕಾರಣ ಎಂದವರು ಹೆ�ಳಿದರು. ಆಗ 
ಪರಿತ್ಕಿರಿಯಿಸ್ದ ಉಸುತಿವಾರಿ ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ 
ಉಮಾಶಂಕರ್, ಮೊದಲು ವೆಜಿಟೆ�ರಿಯನ್ 
ಹಾಗೊ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೆ�ರಿಯನ್ ಎಂಬುದಿತುತಿ. 
ಈಗ ಮೊಟೆಟಿ ಬಯಸುವ ಎಜೆಟೆ�ರಿಯನ್  
ಗಳಾಗಿ ಪರಿವತ್ಧನೆಯಾಗುತ್ತಿದಾದಾರೆ ಎಂದು 
ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸ್ದರು.

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ವಂಚರೆಯ ಹೆದರಿಕೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಆದರೆ, ಇನೊನು ಶೆ�.36ರಷುಟಿ 
ಜನರು  ನೆೊ�ಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿಲಲಿ ಎಂದರು.

ನೆೊ�ಂದಣಿಗಾಗಿ ಇ.ಕೆ.ವೆೈ.ಸ್. ಮಾಡಿಸ್ಕೆೊಳಳಿಲು  
ಮೊಬೆೈಲ್ ಗೆ ಬರುವ ಒ.ಟ್.ಪಿ. ಸಂಖೆ್ಯಯನುನು 
ನಮೊದಿಸಬೆ�ಕು. ಆನ್ ಲೆೈನ್ ವಂಚನೆ ಭ�ತ್ಯಿಂ 
ದಾಗಿ ರೆೈತರು ಒ.ಟ್.ಪಿ. ಕೆೊಡುತ್ತಿಲಲಿ ಎಂದರು.

ಈ ಬಗೆಗು ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಿವಾರಿ 
ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ ಉಮಾಶಂಕರ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆ� ಜನರ 
ಬಳಿ ಹೆೊ�ಗಿ ಇ.ಕೆ.ವೆೈ.ಸ್. ಮಾಡಿಸ್. ಇದಕಾ್ಕಗಿ 
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೊ ಜಿ.ಪಂ. ಸ್ಇಒ ನೆರವು 
ಪಡೆಯಿರಿ. ಇಲಲಿವಾದರೆ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ 
ರೆೈತರಿಗೆ ಹಣ ಸ್ಗುವುದಿಲಲಿ. ಇವರ ಪೆೈಕಿ 30 ಸಾವಿರ 
ಜನರಿಗೆ ನೆೊ�ಂದಣಿ ಮಾಡಿಸ್ದರೊ, ಜಿಲೆಲಿಯ 
ರೆೈತರಿಗೆ 30 ಕೆೊ�ಟ್ ರೊ. ಸ್ಗುತತಿದೆ ಎಂದರು.

ಹೊಸ ಬೊೇರ್ ಬೆೇಡ : ಈ ಹಿಂದೆ ಮಳೆ ಬರದೆ� 
ಬೆೊ�ರ್ ಫೆ�ಲ್ ಆಯಿತು ಎಂದು ಕೆರೆಗಳ ಅಂಗಳ 
ಹಾಗೊ ಕೆರೆಯ ಒಳಗೆಯೆ� ಬೆೊ�ರ್ ಕೆೊರೆದಿದೆದಾವು. 
ಈಗ ಅತ್ವೃಷಟಿಯಾಗಿ ಬೆೊ�ರ್ ಗಳು ಮುಚಿಚಿ ಹೆೊ�ಗಿವೆ. 
ಹೆೊಸದಾಗಿ 49 ಬೆೊ�ರ್ ಕೆೊರೆಸಲು 73.35 ಲಕ್ಷ 
ರೊ.ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಗಾರಿಮಿ�ಣ ಕುಡಿಯುವ 
ನ�ರು ಹಾಗೊ ನೆೈಮ್ಧಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸಾ್ವಮಿ ಹೆ�ಳಿದರು.

ಹಳೆಯ ಬೆೊ�ರ್ ಗಳನೆನು� ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೆೊಳಿಳಿ. 
ಯಾವುದೆ� ಕಾರಣಕೊ್ಕ ಹೆೊಸ ಬೆೊ�ರ್ ಬೆ�ಡ ಎಂದು 
ಉಮಾಶಂಕರ್ ಹೆ�ಳಿದರು.

ಬಹುಗಾರಿಮ ಯ�ಜನೆ ಹಾಗೊ ಜಲಜಿ�ವನ್ 
ಮಿಷನ್ ಯ�ಜನೆಗಳಡಿ ಗಾರಿಮಗಳಿಗೆ ನ�ರು ಕೆೊಡಿ 
ಎಂದು ಸೊಚಿಸ್ದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟಟಿಡ ಸಭಾಂಗಣಕೆ್ಕ ಹೆೊಸ 
ಧ್ವನವಧ್ಧಕಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸುವ ಹಾಗೊ 
ಮ�ಲಾ್ಛವಣಿ ಸೆೊ�ರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ಐಸೆೊ�ಪೂರಿಫ್ 
ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ 25.53 ಲಕ್ಷ ರೊ.ಗಳನುನು ವೆಚಚಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆೊ�ತತಿರ 
ಮಂಜೊರಾತ್ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.

ತಜಞಾರ ರೆರವಿಗಾಗಿ ಮನವಿ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಚಮ್ಧಗಂಟು ರೆೊ�ಗದಿಂದ 
ರಾಸುಗಳು ಸಾವನನುಪು್ಪತ್ತಿವೆಯಾದರೊ, ದೆ�ಶಿ ಎಮಮಾ 
ತಳಿಗಳು ಪರಿತ್ರೆೊ�ಧ ತೆೊ�ರಿವೆ. ಈ ರೆೊ�ಗದಿಂದ 
ಒಂದೆ� ಒಂದು ಎಮಮಾ ಸತ್ತಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿಲಲಿ 
ಎಂದವರು ಇದೆ� ಸಂದಭ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆ�ಳಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ 
ಕಾಪಶಿ, ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ಇಒ ಚನನುಪ್ಪ, ಅಪರ 
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಲೆೊ�ಕೆ�ಶ್ ಹಾಗೊ ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟಿದ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್್ಥತರಿದದಾರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು ಗೆೊ�ಣಿವಾಡ  ಗಾರಿಮದ 
ವಾಸ್  ಗೌಡುರಿ ತ್ಪ್ಪಣೊ (85) ಅವರು, ದಿನಾಂಕ 
14.12.2022ರ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 5.30ಕೆ್ಕ 
ನಧನರಾದರು. ಇಬ್ರು ಪುತರಿರು, ಮೊವರು 
ಪುತ್ರಿಯರು, ಮೊಮಮಾಕ್ಕಳು ಹಾಗು ಅಪಾರ ಬಂಧು-
ಬಳಗವನುನು ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿರಿಯೆಯು 
ದಿನಾಂಕ 15.12.2022ರ ಗುರುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 
1 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತರ ಸ್ವಗಾರಿಮವಾದ ದಾವಣಗೆರೆ 
ತಾಲೊಲಿಕು ಗೆೊ�ಣಿವಾಡ ಗಾರಿಮದ ಮೃತರ ಸ್ವಂತ 
ತೆೊ�ಟದಲ್ಲಿ ನರವೆ�ರಲ್ದೆ.

ಗೌಡು್ರ ತ್ಪ್ಪಣ್ಣ 
ನಿಧನ
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ಲುಂಬಿನಿ ಇನ್ ಸ್ಟೆಟೂ್ಯಟ್ ಆಫ್  ಪಾ್ಯರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆೈನ್್ಸ ಕಾಲೆೇಜ್, ದಾವಣಗೆರೆ
ಪ್ರವೆೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ 2022-23

ಕೆಲವೆೇ ಸ್ೇಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ 
ಕೊೇಸ್ನಾ ಗಳು : ಹೆಲ್್ತ ಇನ್್ಸ ಪೆಕಟೆರ್ DHI 

ಅಪಾ್ತಲ್ಮಾರ್ ಟೆಕಾ್ನಲಜಿ DOT
ಆಪರೆೇಷನ್ ಥಿಯೆೇಟರ್ ಟೆಕಾ್ನಲಜಿ DOT - AT

ವಿಳಾಸ : ಲುಂಬಿನಿ ಪಾ್ಯರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆೇಜ್,
2ರೆೇ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ್ತ, 9ರೆೇ ಅಡ್ಡ ರಸೆ್ತ, ಲತಾ ನಸ್ನಾಂಗ್ ಹೊೇಂ ಹತ್್ತರ, 

ಎವಿಕೆ ಕಾಲೆೇಜು ರಸೆ್ತ, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ -02.

70195 86789, 86180 50497,63604 91454

Hurry 

UP
Hurry 

UP

ಸಹಿ/- (ದಿೇಪರ್ ಕುಮಾರ್ ಷಾ ತಂದೆ ರೆೈನ್ ಮಾಲ್)
ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂ. 90600 04888, 63605 92290

ಬಸವರಾಜ್, ವಕ್ೇಲರು, 1ರೆೇ ಮೆೇನ್, 4ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್, ವಿರೊೇಬನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ. 
ಮೊ : 92421 34700

ದಾವಣಗೆರೆ
ದಿರಾಂಕ : 9.12.2022

ಸಾವನಾಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಹಾವೆ�ರಿ ನಗರ, ಕಂದಕ್ ರೆೊ�ಡು, ಡೆೊ�ರ್ ನಂ. 5/258 ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 

ವಾಸವಾಗಿರುವ ಶಿ್ರೇ ದಿೇಪರ್ ಕುಮಾರ ಷಾ ತಂದೆ ರೆೈನ್ ಮಾಲ್ ಷಾ ಇವರುಗಳು 
ಕೆೊಟಟಿ ಸಾವ್ಧಜನಕ ಪರಿಕಟಣೆ ಏನೆಂದರೆ : - 

ನಾವುಗಳು ಷೆಡೊ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ರುವ ಆಸ್ತಿಯನುನು ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಯ 
ಮಾಲ್�ಕರಾದ ಬಾದಾಮ ರುದೆ್ರೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ಬಿ. ಮುರುಗೆಪ್ಪ, ವಾಸ : ಡೆೊ�ರ್ 
ನಂ. 409, 8ನೆ� ಮ�ನ್, 8ನೆ� ಕಾರಿಸ್, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಂದ 
ಕರಿಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಿಬೆ�ಕೆಂದು ಇದೆದಾ�ವೆ. ಆದದಾರಿಂದ ಷೆಡೊ್ಯಲ್  ಆಸ್ತಿಯ ಮ�ಲೆ 
ಯಾರದಾದರೊ ಯಾವುದೆ� ರಿ�ತ್ಯ ಹಕು್ಕ, ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದದಾಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಕಟಣೆ 
ದಿನಾಂಕದಿಂದ 7 ದಿವಸಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಲ್ಖಿತ ಮೊಲಕವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಸಮ�ತ 
ತ್ಳಿಸತಕ್ಕದುದಾ. ನಂತರ ಬಂದ ತಕರಾರುಗಳನುನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ. ತ್ಳಿಯುವುದು 
ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆೊಟಟಿ ಸಾವ್ಧಜನಕ ಪರಿಕಟಣೆ.

ಷೆಡೂ್ಯಲ್ : ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ಟ್, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 7ನೆ� ಮ�ನ್, 
7ನೆ� ಕಾರಿಸ್, ಚಾಲ್ತಿ  ಡೆೊ�ರ್ ನಂ. 637/1 ಇದರ ಅಳತೆ : ಉ-ದ 27 ಅಡಿ x ಪೂ-ಪ 
69 ಅಡಿ (27x69 ಅಡಿ) ವುಳಳಿ ಜಾಗ ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳೆಯದಾದ 
ಆರ್ ಸ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಚಕು್ಕಬಂದಿ : ಪೂವ್ಧಕೆ್ಕ : ರಸೆತಿ, ಪಶಿಚಿಮಕೆ್ಕ : ಕನ್ಸರ್ ವೆನ್ಸ, ಉತತಿರಕೆ್ಕ : 
ಡೆೊ�.ನಂ. 637/2, ದಕಿ್ಷಣಕೆ್ಕ : ಜಿ. ವಿ�ರಭದರಿಪ್ಪನವರ ಮನೆವುಳಳಿ ಸೆೊತುತಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ. 14 -  ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಕೆೈಬಿಟುಟಿ 
ಹೆೊ�ಗಿರುವ ಹೆಸರುಗಳನುನು ಸೆ�ಪ್ಧಡೆಗೆೊಳಿಸಲು 
ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸತಿರಣೆಗೆೊಳಿಸುವಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತ್ ವೆ�ದಿಕೆ ವತ್ಯಿಂದ 
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದೆ� ವೆ�ಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೆ�ದಿಕೆಯ ಸಂಯ� 
ಜಕ ಇಬಾರಿಹಿಂ ಖಲ್�ಲ್ ವುಲಾಲಿ, 2022ರ ಜನವರಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಮತುತಿ ನವೆಂಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆೊಂಡಿ 
ರುವ ಮತದಾರರ ಈ ಎರಡೊ ಪಟ್ಟಿಗಳನುನು 
ಪರಿಶಿ�ಲ್ಸ್ದಾಗ ಅನೆ�ಕ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು 
ಕಂಡು ಬಂದಿದುದಾ, ಇದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 

ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕೆೊಟಟಿ ಕಾಲಾವಧಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಲ್ ಓಗಳು ಹಾಗೊ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕೆಲ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ 
ನವ್ಧಹಿಸದೆ� ಇರುವುದರಿಂದ 
ಮತುತಿ ಇಂಟರ್ ನೆರ್ ವೊ�ಟರ್ 
ಹೆಲ್್ಪ ಲೆೈನ್ ಸವ್ಧರ್ 
ನರಂತರವಾಗಿ ಬು್ಯಸ್ಯಾಗಿರು 
ವುದರಿಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 

ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ನ�ಡಿದ ಕಾಲಾವಧಿಯಳಗೆ ತಮಮಾ 
ವೊ�ಟರ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಪಿಕ್ ನಂಬರ್ ನಂದ 
ಪರಿಶಿ�ಲ್ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ�, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
ತಮಮಾ ಹೆಸರುಗಳನುನು ಸೆ�ರಿಸಲು ಆಗದೆ� 
ತೆೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಬಾರಿಹಿಂ ಖಲ್�ಲ್ ವುಲಾಲಿ, 
ನಜಿ�ರ್ ಅಹಮಾದ್, ಟ್.ಅಸಗುರ್, ಬಿ.ವಿ�ರಣೊ, ಫಾರೊಕ್ 
ಖಾನ್, ಶೆೊ�ಯೆ�ರ್, ಇಸಾಮಾಯಿಲ್, ಆದಿಲ್ ಖಾನ್, 
ಆಯುರ್ ಪೆೈಲಾ್ವನ್, ಇಮಾರಿನ್ ರಜಾ, ಅನಲ್ 
ಕುಮಾರ್, ಜಬಿ�ವುಲಾಲಿ, ಯು.ಎಂ. ಮನೊ್ಸರ್ ಅಲ್, 
ಜಮಿ�ರ್ ಅಹಮಾದ್ ಖಾನ್, ಅಲ್ ರಹಮತ್, 
ಮಹಬೊರ್ ಬಾಷಾ, ಹರಿ�ಶ್, ಪರಿಮೊ�ದ್, ಸತ್�ಶ್ 
ಮತ್ತಿತರರಿದದಾರು.

ಮತದಾರರ ಪಟಿಟೆಗೆ ಹೆಸರು ಸೆೇಪನಾಡೆ:
ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಡಿಸ್ಗೆ ಮನವಿ 

ಚನನುಗಿರಿ, ಡಿ. 14 - ಸಂತೆ�ಬೆನೊನುರು ಜಿಲಾಲಿ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆ್ಷ�ತರಿದ ವಿವಿಧ ಗಾರಿಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ 
ಪಕ್ಷದ ಬೊತ್ ಕಮಿಟ್ಯಗಳನುನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.   

ಪಕ್ಷದ ನದೆ�್ಧಶನದ ಮ�ರೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಟ್ಕೆರ್ ಆಕಾಂಕಿ್ಷಗಳಾದ ಸಂತೆ�ಬೆನೊನುರು ಲ್ಂಗರಾಜ್ 
ಅವರ ಉಪಸ್್ಥತ್ಯಲ್ಲಿ ಸಂತೆ�ಬೆನೊನುರು ಜಿಲಾಲಿ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆ್ಷ�ತರಿ ವಾ್ಯಪಿತಿಗೆ ಒಳಪಟಟಿ ಗಾರಿಮಗಳಾದ 
ದೆೊಡಡಾ ಅಬಿ್ಗೆರೆ, ಶಿವಕುಳೆ�ನೊರು, 
ಉಪನಾಯಕನಹಳಿಳಿ, ಚೆನಾನುಪುರ, ಚಿಕೆೊ್ಕ�ಡ 
ಗಾರಿಮಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚನನುಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ 

ಕೆ್ಷ�ತರಿದ ಬೊತ್ ಸಮಿತ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯನುನು 
ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. 

ಈ ಸಂದಭ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೃಷ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೃಷೊ ಮೊತ್್ಧ, ಸಂತೆ�ಬೆನೊನುರ್ ಬಾಲಿಕ್ 
ಎಸ್ ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆೊಂಡದಹಳಿಳಿ ಜಯಣೊ, 
ಎನ್ ಎಸ್ ಯುಐ ಜಿಲಾಲಿ ಪರಿಧಾನ ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ 
ಹೆೊನೆನು�ಮರದಹಳಿಳಿ ಜಿ.ವಿ. ರುದೆರಿ�ಶ್, ಸಂತೆ�ಬೆನೊನುರು 
ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರಾಜ್, 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಜಿಲಾಲಿ ಪರಿಧಾನ 
ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ ಆಸ್�ಫ್ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರಿದದಾರು.

ಸಂತೆಬೆನೂ್ನರಲ್ಲೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಬೂತ್ ಕಮಟಿ  

ನಗರ ಮತು್ತ 
ಗಾ್ರಮಾಂತರದಲ್ಲೆ 
ಇಂದು ವಿದು್ಯತ್ 
ವ್ಯತ್ಯಯ

ಮೌನೆ�ಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, 
ನಟುಟಿವಳಿಳಿ, ಲೆನನ್ ನಗರ, ಸರಸ್ವತ್ 
ನಗರ, ಶಕಿತಿ ನಗರ, ಡಿ.ಸ್.ಎಂ. ಟೌನ್ 
ಶಿಪ್, ಕೆೊಟೊಟಿರೆ�ಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, 
ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟ್.ಸ್., ಭಗತ್ ಸ್ಂರ್ 
ನಗರ, ಈರುಳಿಳಿ ಮಾರುಕಟೆಟಿ, ತರಕಾರಿ 
ಮಾರುಕಟೆಟಿ, ಕೆ.ಟ್.ಜೆ. ನಗರ, ಕೆ.ಬಿ. 
ಬಡಾವಣೆ, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ಸ್.ಜಿ. 
ಆಸ್ಪತೆರಿ ರಸೆತಿ, ಮಂಡಿಪೆ�ಟೆ, ಅಶೆೊ�ಕ 
ಟಾಕಿ�ಸ್, ಬಿನನು ಕಂಪನ ರಸೆತಿ, 
ಮಹಾವಿ�ರ, ಕೆಆರ್ ರಸೆತಿ, , ಗಡಿಯಾರ 
ಕಂಬ, ಬಿಟ್ ಗಲ್ಲಿ, ಬೆಳೂಳಿಡಿ ಗಲ್ಲಿ, 
ಇಸಾಲಿಂಪೆ�ಟೆ, ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತೆರಿ, ಪೊ�ಸ್ಟಿ 
ಆಫ�ಸ್, ರೆೈಲೆ್ವ� ಸೆಟಿ�ಷನ್, 
ವಿಜಯಲಕಿ್ಷಮಿ ರಸೆತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ, ವಸಂತ 
ಟಾಕಿ�ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ  ಹಾಗೊ ಇತರೆ 
ಪರಿದೆ�ಶಗಳು.

ಎಲಾಲಿ 11 ಕೆವಿ ವಿದು್ಯತ್ 
ಮಾಗ್ಧಗಳಿಂದ ಕುಕು್ಕವಾಡ, 
ಕೆೊ�ಲು್ಕಂಟೆ, ಗಿರಿಯಾಪುರ, ಕೆೈದಾಳೆ, 
ಹದಡಿ, ಕಲುಲಿಬಂಡೆ, ಲೆೊ�ಕಿಕೆರೆ, 
ಬಲೊಲಿರು, ಕನಗೆೊಂಡನಹಳಿಳಿ, ಮತ್ತಿ, 
ನಾಗರಸನಹಳಿಳಿ, ಹೊವಿನಮಡು 
ಗಾರಿಮಗಳು ಹಾಗೊ ಸುತತಿಮುತತಿಲ್ನ 
ಗಾರಿಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗೆಗು 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 
ರವರೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲ್ದೆ.

ನಗರದಲ್ಲೆಂದು ಉದೊ್ಯೇಗ ಮೆೇಳ
ಜಿಲಾಲಿ ಕೌಶಲಾ್ಯಭವೃದಿದಾ ಕಚೆ�ರಿ ಹಾಗೊ ಸಕಾ್ಧರಿ ಪದವಿಪೂವ್ಧ 

ಕಾಲೆ�ಜು ಸಹಯ�ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಕಾ್ಧರಿ 
ಪದವಿ ಪೂವ್ಧ ಕಾಲೆ�ಜಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟಿದ ಉದೆೊ್ಯ�ಗ ಮ�ಳ 
ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ ಉದೆೊ್ಯ�ಗ ಮ�ಳ 
ಉದಾಘಾಟ್ಸಲ್ದಾದಾರೆ. ಜಿಲೆಲಿಯ ಅಹ್ಧ ಅಭ್ಯರ್್ಧಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ 
ಜಿಲಾಲಿ ಕೌಶಲಾ್ಯಭವೃದಿದಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಸನಗೌಡ ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಎಂಬಿ ಕೆ�ರಿ, ಹೆೊಂಡದ 
ವೃತತಿ ಸುತತಿಮುತತಿ, ಕಾಯಿಪೆ�ಟೆ, 
ಜಾಲ್ನಗರ, ಟ್�ಚರ್ ಕಾಲೆೊ�ನ, 
ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ಶಿವಾಜಿ ಸಕ್ಧಲ್, 
ಚಲುವಾದಿ ಕೆ�ರಿ, ಇಡಬೊಲಿಯೂಎಸ್ 
ಕಾಲೆೊ�ನ, ಹಳೆ�ಪೆ�ಟೆ, ಬಾರ್ ಲೆೈನ್ 
ರಸತೆಿ ಹಾಗೊ ಇತರೆ ಪರಿದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಬೆಳಿಗೆಗು 10 ರಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹನು 2 
ರವರೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲ್ದೆ.

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರು ಪಟಟೆಣ  
1 ಸಾಟೆರ್ ಪಟಟೆಣ ಘೊೇಷಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ. 14 - ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು ಪಟಟಿಣ ಬಯಲು 
ಶೌಚಮುಕತಿ ಪರಿದೆ�ಶವೆಂದು ಘೆೊ�ಷಣೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಪಟಟಿಣವು ಸ್ವಚಚಿ 
ಸವೆ�್ಧಕ್ಷಣಾ 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ದುದಾ, ನಯಮಾವಳಿ ರಿ�ತಾ್ಯ 
ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು ಪಟಟಿಣವನುನು 1 ಸಾಟಿರ್ ಪಟಟಿಣವೆಂದು ಘೆೊ�ಷಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು ಪುರಸಭೆ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು 
ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ಸ್ವಚಚಿ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡಗಳಾದ 
ವೆೈಯಕಿತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಮಾ್ಧಣ, ಪಾರಿಥಮಿಕ ಹಂತದ ಮನೆ ಮನೆ ಕಸ 
ಸಂಗರಿಹಣೆ ಹಾಗೊ ವಿಂಗಡಣೆ ಕಾಯ್ಧ, ತಾ್ಯಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ತಾ್ಯಜ್ಯ 
ವಿಲೆ�ವಾರಿ, ಸಾವ್ಧಜನಕ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೊ ಸಮುದಾಯ ಸಾವ್ಧಜನಕ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡಗಳ 
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾಯ್ಧಕರಿಮವನುನು ರೊಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವ್ಧಜನಕರು 
ಸ್ವಚಚಿ ಸವೆ�್ಧಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು ಪುರಸಭೆ ಉತತಿಮ 
ಶೆರಿ�ಯಾಂಕ ಪಡೆಯಲು ಸಂಪೂಣ್ಧ ಸಹಕಾರ ನ�ಡಬೆ�ಕು ಎಂದು 
ಪರಿಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ನಮಮಾ ಕ್ಲೆನಿರ್ ಮೆೇಲ್ದಜೆನಾಗೆೇರಿಸಲು 
ಬಜೆಟ್ ಅನುದಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ. 14 - ನಮಮಾ ಕಿಲಿನಕ್ ಗಳನುನು ಮ�ಲದಾಜೆ್ಧಗೆ�ರಿಸಲು 
ಮುಂದಿನ ಬಜೆರ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನ�ಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾಮಾಯಿ ತ್ಳಿಸ್ದರು. 

ಸುದಿದಾಗಾರರೆೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಿಂದೆ ನಗರ ಹಾಗೊ 
ಗಾರಿಮಿ�ಣ ಪರಿದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆ್ಪನ್ಸರಿಗಳಿದದಾವು. ವೆೈದ್ಯರು ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಇತಾ್ಯದಿ 
ಸಣೊಪುಟಟಿ ಪರಿ�ಕೆ್ಷ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ನ�ಡುತ್ತಿದದಾರು.  ಬಡವರಿಗೆ ಪಾರಿಥಮಿಕವಾಗಿ 
ಚಿಕಿತೆ್ಸ ನ�ಡುವ ದೃಷಟಿಯಿಂದ ನಮಮಾ ಕಿಲಿನಕ್ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳಿ 
ದರು. ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ 437 ನಮಮಾ ಕಿಲಿನಕ್ ಸಾ್ಥಪನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಥಮ ಹಂತ 
ದಲ್ಲಿ  ನೊರು ಕಿಲಿನಕ್ ಗಳು ಪಾರಿರಂಭವಾಗುತತಿದೆ. ನಮಮಾ ಕಿಲಿನಕ್ ಗಳ ಕಾಯ್ಧವೆೈಖರಿ 
ನೆೊ�ಡಿಕೆೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಔಷಧ ನ�ಡುವುದಲಲಿದೆ, ರಕತಿ ಪರಿ�ಕೆ್ಷ ಮುಂ 
ತಾದ ಪೂವ್ಧಭಾವಿ ಪರಿ�ಕೆ್ಷಗಳನುನು  ಕೆೈಗೆೊಳಳಿಲು ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗುವುದು. 
ಟೆಲ್ ಮಡಿಸ್ನ್ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನೊನು ಇದಕೆ್ಕ ಜೆೊ�ಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ. 14- ನಗರದ ಜಿ ಎಂ ಐ ಟ್ ಪಾಲ್ಟೆಕಿನುಕ್ ನಲ್ಲಿ  ಸ್ವಿಲ್ 
ಇಂಜಿನಯರಿಂರ್  ಹಾಗೊ ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ಸೆೈನ್್ಸ ಇಂಜಿನಯರಿಂರ್ ವಿಭಾಗದ 
ವತ್ಯಿಂದ  ಕನನುಡ ರಾಜೆೊ್ಯ�ತ್ಸವವನುನು ‘ಅಭಯಂತ್’ ಮತುತಿ ‘ಫ�ಸ್್ಧ ’ನ 
ಫ�ರಂ ಅನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸಲಾಯಿತು. 

ರಾಮೊ್ಕ� ಸ್ಮಂರ್ ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕ ಚನನುಬಸವ ಪಾಟೆನು ಮತುತಿ 
ಬಸವಣೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ತ್ಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ದದಾರು. 

ಕಾಲೆ�ಜಿನ ಪಾರಿಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಶಿರಿ�ಧರ್, ವಿಭಾಗಿ�ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ 
ಸ್. ನಂಗರಾಜು, ಕನನುಡ ಪಾರಿಧಾ್ಯಪಕರಾದ ಶಿರಿ�ಮತ್ ಬಿ.ಎಸ್. ದಿ�ಪಾ, ಫ�ರಂ 
ಕೆೊ�-ಆಡಿ್ಧನೆ�ಟರ್  ಶಿರಿ�ಮತ್ ಕೆ.ಬಿ. ಪೂಣಿ್ಧಮ, ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ಸೆೈನ್್ಸ 
ವಿಭಾಗಿ�ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್.ಎನ್. ಸಂದಿ�ಪ್ ಹಾಗೊ   ಕಾಲೆ�ಜಿನ ಉಪನಾ್ಯಸಕರು 
ಮತುತಿ  ವಿದಾ್ಯರ್್ಧಗಳು ಉಪಸ್್ಥತರಿದದಾರು.

ವಿದಾ್ಯರ್್ಧನಯರಾದ ಎಂ.ಎನ್. ಸಂಜನಾ ಕಾಯ್ಧಕರಿಮ ನರೊಪಿಸ್ದರು. 
ಜಿ.ಪಿ. ಅಧಿತ್ ಸಾ್ವಗತ್ಸ್ದರು. ಸಂಜನಾ ಸ್ ಮತುತಿ ಸಂಗಡಿಗರು ಪಾರಿರ್್ಧಸ್ದರು. 
ಜವೆ�ರಿಯಾ ಸದಾಫ್ ವೆೈ.ವಂದಿಸ್ದರು.

ಜಿಎಂಐಟಿ ಪಾಲ್ಟೆಕ್್ನರ್ :  
ಸ್ವಿಲ್ ಫೇರಂ ಉದಾಘಾಟರೆ

ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು, ಡಿ. 
14- ಕಾಲೆ�ಜು ಅಧಾ್ಯಪಕರ 
ಸಂಘದ ದಾವಣಗೆರೆ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ ವಲಯ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚಿತರಿದುಗ್ಧದ 

ಡಾ. ಎಸ್.ಆರ್. ಲೆ�ಪಾಕ್ಷ ಹಾಗೊ ವಲಯ ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧಯಾಗಿ 
ಹರಿಹರದ ಡಾ. ಟ್. ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಲಯ ವಲಯ ವಾ್ಯಪಿತಿಯಲ್ಲಿ 24 
ಸಕಾ್ಧರಿ ಪರಿಥಮ ದಜೆ್ಧ ಕಾಲೆ�ಜು, 550ಕೊ್ಕ ಹೆಚುಚಿ ಅಧಾ್ಯಪಕರನುನು 
ಹೆೊಂದಿದುದಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 320 ಮಂದಿ ನೆೊ�ಂದಣಿ ಅಧಾ್ಯಪಕ 
ಮತದಾರರು ಇದಾದಾರೆ.

ಚಿತರಿದುಗ್ಧ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿ 311 ಅಧಾ್ಯಪಕರು ಮತ 
ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದದಾರು. ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಚಿತರಿದುಗ್ಧ 
ಸಕಾ್ಧರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೆ�ಜಿನ ಡಾ. ಎಸ್.ಆರ್. ಲೆ�ಪಾಕ್ಷ ಮತುತಿ ಅದೆ� 
ಕಾಲೆ�ಜಿನ ಡಾ. ಪಿ.ಎನ್. ಮಧುಸೊದನ್ ಸ್ಪಧಿ್ಧಸ್ದದಾರು. 

ಡಾ. ಎಸ್.ಆರ್. ಲೆ�ಪಾಕ್ಷ 176 ಮತಗಳನುನು ಪಡೆದು 
ಅಭೊತಪೂವ್ಧ ಜಯಭೆ�ರಿ ಕಂಡಿದುದಾ,  ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ 
ಸ್ಪಧಿ್ಧಸ್ದದಾ ಹರಿಹರದ ಸಕಾ್ಧರಿ ಪರಿಥಮ ದಜೆ್ಧ ಕಾಲೆ�ಜಿನ 
ಯಲವಟ್ಟಿಯ ಡಾ. ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು 186 ಮತಗಳನುನು ಪಡೆದು 
ಜಯಶಿ�ಲರಾಗಿದಾದಾರೆ.

ಅಧಾ್ಯಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 
ಲೆೇಪಾಕ್ಷ, ಕಾಯನಾದಶಿನಾ ಕರಿಬಸಪ್ಪ

ಉದ್ಯಮವನುನು ಯಶಸ್್ಸನ ಎತತಿರಕೆ್ಕ ಮುಟ್ಟಿ 
ಸಲು ನಗರವೆ� ಆಗಬೆ�ಕೆಂದೆ�ನೊ ಇಲಲಿ. ಹಳಿಳಿ 
ಯಲ್ಲಿದೊದಾ ಇದನುನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎನುನುವುದಕೆ್ಕ 
ಬೆೊ�ಳಾಸ್ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಯಶೆೊ�ಗಾಥೆಯೆ�  
ಸಾಕಿ್ಷ.

ಕಾಕ್ಧಳದ ಬೆೊ�ಳದಂತಹ ಊರನುನು 
ಜಾಗತ್ಕ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದುದಾ 
ಕನನುಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲೆಲಿ� ಓದಿದವರು ಎಂಬುದು 
ವಿಶೆ�ಷ!

ಬೆೊ�ಳಾಸ್ ಸಂಸೆ್ಥಯು ಗೆೊ�ಡಂಬಿ, ಕಾಫ, 
ಖಾದ್ಯ ತೆೈಲ ಉದ್ಯಮ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಡೆರಿೈಫ್ರಿರ್್ಸ 
ಔರ್ ಲೆರ್ ಜೆೊತೆಗೆ ಐಟ್ ಉದ್ಯಮದಲೊಲಿ 
ಸಾವಿರಾರು ಕನನುಡಿಗರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದಾದಾರೆ. 
ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ ಮುಕಾ್ಕಲು ಭಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 
ಉದೆೊ್ಯ�ಗ ನ�ಡಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್�ಕರಣಕೆ್ಕ ಸಂಸೆ್ಥ 
ಹೆಗಲು ಕೆೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೆೊ�ಳಾಸ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಕಟ್ಟಿದುದಾ 
ಸಹೆೊ�ದರರಾದ ದಾಮೊ�ದರ ಕಾಮತ್, 
ರಾಜೆ�ಶ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೊ ರಾಹುಲ್ ಕಾಮತ್. 
ಕಾಕ್ಧಳದ ಕಾಬೆಟುಟಿವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಕಾ್ಧರಿ 
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಇವರು ಪದವಿ ತನಕವೂ 
ಕನನುಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೆ� ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು. 
ಹಿ�ಗಾಗಿ ಇವರು ತಮಮಾ ಸಂಸೆ್ಥಯಲೊಲಿ ಕನನುಡಿಗರಿಗೆ� 

ಹೆಚುಚಿ ಆದ್ಯತೆ ನ�ಡುತ್ತಿದಾದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ವಿನಯತೆ : 

ಬೆೊ�ಳಾಸ್ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲೆೊಲಿಬ್ರಾದ 
ದಾಮೊ�ದರ ಕಾಮತ್ ಹೆ�ಳುವಂತೆ ನಾವು 
ಮೊವರು ಸಹೆೊ�ದರರು ಕನನುಡ 
ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೆ� ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ ಮಾಡಿದವರು. 
ನಮಗೆ ಕನನುಡದ ಮ�ಲೆ ವಿಶೆ�ಷ ಅಭಮಾನವಿದೆ. 
ನಮಗೆ ನಮಮಾ ಊರು, ರಾಜ್ಯದ ಮ�ಲೆ ವಿಶೆ�ಷ 
ವಾ್ಯಮೊ�ಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಊರಿನಲೆಲಿ� ನಂತು 
ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಉದೆೊ್ಯ�ಗ ನ�ಡಿದೆದಾ�ವೆ. 
ನಮಮಾ ಉದ್ಯಮ ರಾಜ್ಯ, ಹೆೊರ ರಾಜ್ಯ ಸೆ�ರಿದಂತೆ 
ವಿದೆ�ಶಕೆ್ಕ ತಲುಪಿದರೊ ಪುಟಟಿ ಊರಿನಂದಲೆ� 
ನೆೊ�ಡಿಕೆೊಳುಳಿತಾತಿ ಬರುತ್ತಿದೆದಾ�ವೆ ಎನುನುತಾತಿರೆ.

ಹಳಿಳಗೆ ಜಾಗತ್ಕ ಖಾ್ಯತ್ : ದಾಮೊ�ದರ್ 
ಕಾಮತ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಸಾಂಪರಿದಾಯಿಕ 
ರಿ�ತ್ಯಲ್ಲಿ ಗೆೊ�ಡಂಬಿ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡು 
ಬರುತ್ತಿದದಾರು. ಹೆೊರ ದೆ�ಶಗಳಿಗೆ ಗೆೊ�ಡಂಬಿ ರಫ್ತಿ 
ಮಾಡುತ್ತಿದದಾರು. ಆದರೆ ಬೆೊ�ಳಾಸ್ ಸಂಸೆ್ಥಯ 
ಚುಕಾ್ಕಣಿ ಹಿಡಿದ ಮೊವರು ಸಹೆೊ�ದರರು 
ಗೆೊ�ಡಂಬಿ ಉದ್ಯಮದ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಯಾ್ಧಯ 
ಉದ್ಯಮದ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲುಲಿವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 
ದಾದಾರೆ. ದಾಮೊ�ದರ್ ಕಾಮತ್ ಹೆ�ಳುವಂತೆ 

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಏರುಪೆ�ರಿನಂದ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಎದುರಾದವು. ಸಮಸೆ್ಯ ನ�ಗಿಸಲು 
ಗೆೊ�ಡಂಬಿ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ನಮಮಾ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ 
ಹೆೊರ ಬರುವ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ದೆ�ಶಿಯ 
ಮಾರುಕಟೆಟಿ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನ�ಡುವ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿದೆವು. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರಿಗೆ 
ಉದೆೊ್ಯ�ಗದ ಜೆೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟಟಿದ 
ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ನೆ�ರವಾಗಿ ಗಾರಿಹಕರಿಗೆ 
ನ�ಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದೆ� ಕಾರಣದಿಂದ  
ಬೆೊ�ಳಾಸ್ ಡೆರಿೈ ಫ್ರಿರ್್ಸ ಔರ್ ಲೆರ್ ಆರಂಭಸ್ 
ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಮಾತರಿವಲಲಿ ಹೆೊರ ರಾಜ್ಯಕೊ್ಕ 
ವಿಸತಿರಿಸ್ದೆದಾ�ವೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳುತಾತಿರೆ.

ಗೆ�ರು ಬಿ�ಜ ಕಾಖಾ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೆ� 
ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಯುತಾತಿರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೆಚಿಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ 
ಕೆಲಸಗಾರರು ಬರುತ್ತಿದದಾರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಶಿಕಿ್ಷತ 
ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆ� 
ಕಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಮಿ್ಧಸ 
ಬೆ�ಕು. ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಬೆೊ�ಳಾಸ್ ನ ಗೆೊ�ಡಂಬಿ 
ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಧುನಕ ತಂತರಿಜಾಞಾನದ ಬಳಕೆ ಹೆಚುಚಿ 
ಮಾಡುತಾತಿ, ಅವರು ಹೆಮಮಾ ಮೊಡುವಂತಹ 
ವಾತಾವರಣ ನಮಿ್ಧಸ್ದೆದಾ�ವೆ ಎನುನುತಾತಿರೆ 
ಬೆೊ�ಳಾಸ್ ನ ಸಂಸೆ್ಥಯ ರಾಜೆ�ಶ್ ಕಾಮತ್.

ಹಳಿಳಯಲೂಲೆ ಇದೆ ಯಶಸ್್ಸನ ಬೊೇಳಾಸ್ ಗೆೇರು

ರಾಣೆ�ಬೆನೊನುರು, ಡಿ. 14 - ಪರಿತ್ ಚುನಾ 
ವಣೆ ಸಂದಭ್ಧದಲೊಲಿ ಎಲಲಿರೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ರೆ�ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತಾತಿರೆ. ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವರ 
ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲೊಲಿ ಇಂತಹ  ಆಕಾಂಕಿ್ಷಗಳು 
ಇರುತ್ತಿದದಾರು. ಜನ ಬೆಂಬಲ, ಪಕ್ಷದ 
ನಧಾ್ಧರದಂತೆ ಆಯೆ್ಕ ನಡೆಯುತತಿದೆ ಎಂದು 
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಆಂಜನೆ�ಯ ಹೆ�ಳಿದರು.

ಅವರು ತಾಲೊಲಿಕಿನ   ಬೆನಕನಕೆೊಂಡ 
ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆ�ಡ್ಕರ್  ಪರಿತ್ಮ ಉದಾಘಾಟನೆಗೆ 
ಆಗಮಿಸ್ದ ಸಂದಭ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುದಿದಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಅಣೆಕಟುಟಿಗಳ ನಮಾ್ಧಣ, ವಿಮಾನ 
ನಲಾದಾಣಗಳು, ರೆೈಲು ನಲಾದಾಣಗಳು, ಬಸ್ 
ನಲಾದಾಣಗಳು ಈಗ ಎಲಲಿರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿರುವ 
ಮೊಬೆೈಲ್ ಈ ಎಲಲಿವುಗಳು ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಕೆೊಡುಗೆ. 
ಇವು ಎಲಲಿರ ಸೆೊತಾತಿಗಿರಲ್ ಎಂದು ಎಲಲಿವು 
ಗಳನುನು ರಾಷಟಿ್�ಕರಣಗೆೊಳಿಸ್ದೆದಾವು. ಆದರೆ 
ಪರಿಧಾನ ಮೊ�ದಿ ಅವರು ತಮಗೆ ಬೆ�ಕಾದ 

ನಾಲಾ್ಕರು ಶಿರಿ�ಮಂತರನುನು ಮತತಿಷುಟಿ ಶಿರಿ�ಮಂತ 
ರನಾನುಗಿಸಲು ಅವೆಲಲಿವುಗಳನುನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 
ಖಾಸಗಿ�ಕರಣಗೆೊಳಿಸುತ್ತಿದಾದಾರೆ ಎಂದು 
ಆಂಜನೆ�ಯ ಅವರು ಆರೆೊ�ಪಿಸ್ದರು.

ಜಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈಷಮ್ಯ ಬೆಳೆಸದೆ� ಎಲಲಿ 
ವಗ್ಧದ, ಎಲಲಿ ಜಾತ್ಯ ಜನರನುನು 

ಒಂದುಗೊಡಿಸ್ಕೆೊಂಡು ಹೆೊ�ಗುವುದು 
ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಸಂಸ್ಕಕೃತ್. ಎಲಲಿರ ಜೆೊತೆ ಸಹಬಾಳೆ್ವ 
ಇದು ಭಾರತದ ಇತ್ಹಾಸ ಹಾಗೊ ಪರಂಪರೆ. 
ಆ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಪರಿಯತನು 
ನರಂತರವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ 
ಬೆ�ಸರಗೆೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮತೆತಿ 

ಸ್ದದಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೆೊಟಟಿಂತ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ 
ಸಕಾ್ಧರದ ಅಪೆ�ಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿದಾದಾರೆ. ಬರುವ 
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಸಕಾ್ಧರ ರಚನೆ 
ನಶಿಚಿತ ಎಂದು ಆಂಜನೆ�ಯ ಹೆ�ಳಿದರು.

ಸುದಿದಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಬಾ್ಯಡಗಿ ಪುರಸಭೆ 
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟ್�ಲ, ನಗರಸಭೆ 
ಸದಸ್ಯ ಪುಟಟಿಪ್ಪ ಮರಿಯಮಮಾನವರ, ಪರಿಕಾಶ 
ಪೂಜಾರ್ , ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ರವಿ�ಂದರಿಗೌಡ ಪಾಟ್�ಲ, ನ�ಲಕಂಠಪ್ಪ 
ಕುಸಗೊರ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಬಾ್ರ, 
ಚಿತರಿದುಗ್ಧದ ನರಸ್ಂಹರಾಜು, ಪರಿಕಾಶ್ , 
ಸುರೆ�ಶ್  ಗರಡಿಮನ ಮತ್ತಿತರರಿದದಾರು.

ಜನಬೆಂಬಲ, ಪಕ್ಷದ ನಿಧಾನಾರದಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಆಯೆ್ಕ
ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರು ತಾ. 
ಬೆನಕನಕೊಂಡದಲ್ಲೆ 
ಹೆಚ್. ಆಂಜರೆೇಯ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ. 14 – ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ 
ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತೆರಿ ಮತುತಿ ಸಂಶೆೊ�ಧನಾ ಕೆ�ಂದರಿದ 
ಸಾ್ಥಪನೆಯ ಬೆಳಿಳಿ ಮಹೆೊ�ತ್ಸವವನುನು ಇದೆ� 
ದಿನಾಂಕ 17ರ ಸಂಜೆ 5.30ಕೆ್ಕ ಜೆ.ಜೆ.ಎಂ. 
ವೆೈದ್ಯಕಿ�ಯ ಕಾಲೆ�ಜಿನ ಬಾಪೂಜಿ 
ಆಡಿಟೆೊ�ರಿಯಂನಲ್ಲಿ ನೆರವೆ�ರಿಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಆಸ್ಪತೆರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ 
ಡಾ. ಮೊಗನಗೌಡ ಪಾಟ್�ಲ್ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, ಬೆಳಿಳಿ ಮಹೆೊ�ತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನುನು ಬಾಪೂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥಯ 
ಗೌರವ ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ ಹಾಗೊ ಶಾಸಕ 
ಶಾಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ವಹಿಸಲ್ದಾದಾರೆ. 

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯದೆ�ವ 
ಹೃದೆೊರಿ�ಗ ಸಂಸೆ್ಥಯ ನದೆ�್ಧಶಕ ಡಾ. ಸ್.ಎನ್. 
ಮಂಜುನಾಥ, ಬಾಪೂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತೆರಿ 
ಹಾಗೊ ಸಂಶೆೊ�ಧನಾ ಕೆ�ಂದರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತುತಿ 
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾಜು್ಧನ್  
ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೆ.ಜೆ.ಎಂ.ಎಂ.ಸ್. 
ಕಾಲೆ�ಜಿನ ಪಾರಿಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಎಸ್.ಬಿ. 
ಮುರುಗೆ�ಶ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಎಂ.ಎಸ್. 
ಹಾಗೊ ಆರ್.ಸ್. ಪಾರಿಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. 
ಪರಿಸಾದ್ ಉಪಸ್್ಥತರಿರಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದರು.

ಒಂಭತುತಿ ವಷ್ಧಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಣಿ ಹಾಗೊ 
ಹಷ್ಧ ದಂಪತ್ಗೆ ಜನಸ್ದ 600 – 680 ಗಾರಿಂ 

ತೊಕದ ಮಗುವಿಗೆ ಆಸ್ಪತೆರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ನ�ಡಿ 
ರಕಿ್ಷಸಲಾಗಿತುತಿ. ಈ ಮಗು ಕಾಯ್ಧಕರಿಮದ 
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೊಗುಳುಳಿತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೆ�ಷ 
ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಮೊಗನಗೌಡ ಹೆ�ಳಿದರು.

ಈ ಕಾಯ್ಧಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 50 
ವಷ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಜೆ.ಜೆ.ಎಂ. ವೆೈದ್ಯಕಿ�ಯ 
ಕಾಲೆ�ಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರುವ ಮಾಜಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಧಗಳು 
ಪಾಲೆೊಗುಳಳಿಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದೊ ಅವರು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

1993ರ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು 
ಕನಾ್ಧಟಕದಲೆಲಿ� ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 
ಬೃಹತ್ ಆಸ್ಪತೆರಿ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿತುತಿ. ಮಧ್ಯ 
ಕನಾ್ಧಟಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಆಸ್ಪತೆರಿ ನೆರವಾಗುತಾತಿ 
ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲೆಲಿ� 
ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಸ್ಗಬೆ�ಕು. ಅವರು ಬೆ�ರೆ 
ಊರುಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಬಾರದು 
ಎಂಬುದು ದಿ. ಡಾ. ನಮ್ಧಲಾ ಕೆ�ಸರಿ ಅವರ 
ಆಶಯವಾಗಿತುತಿ. ಅವರ ಪರಿಶರಿಮದ 
ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾ್ಥಪನೆಯಾದ ಆಸ್ಪತೆರಿ, ಅವರ 
ಆಶಯದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತೆರಿಯ 
ವೆೈದ್ಯ ಡಾ. ಗುರುಪರಿಸಾದ್ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತೆರಿಯ ವೆೈದ್ಯ 
ರಾದ ಡಾ. ಸ್.ಆರ್. ಬಾಣಾಪುರಮಠ, ಡಾ. 
ಸುರೆ�ಶ್, ಡಾ. ಎಂ.ಎಲ್. ಕುಲಕಣಿ್ಧ, ಡಾ. 
ಎಂ.ಬಿ. ಕೌಜಲಗಿ, ಡಾ. ಮಧು ಪೂಜಾರ್, ಡಾ. 
ಹೆಚ್. ರಮ�ಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್್ಥತರಿದದಾರು.

 17ರಂದು ಬಾಪೂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಬೆಳಿಳ ಮಹೊೇತ್ಸವ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ.14- ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ 
ಪಕ್ಷವೆಂದರೆ ಜನರು ಪಾರಿಣವನೆನು� ನ�ಡಲು 
ಮುಂದಾಗುತ್ತಿ ದದಾರು. ಅದರಲೊಲಿ ದಲ್ತರು, 
ಹಿಂದುಳಿದವರು ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷವನುನು ದೆ�ವರ 
ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದದಾರು.   ದಲ್ತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರನುನು 
ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದುಡಿಸ್ಕೆೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ನ�ಡದೆ� 
ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದೆದಾ� ಇಂದಿನ ಹಿ�ನಾಯ ಸ್್ಥತ್ಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದಲ್ತರ  ಶಾಪ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ 
ಎಂದು ಶೆೊ�ಷತ ವಗ್ಧಗಳ ಒಕೊ್ಕಟದ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ 
ಬಾಡದ ಆನಂದರಾಜು ಅಭಪಾರಿಯಿಸ್ದರು.

ದೊಡಾ ಕಛೆ�ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾ್ಪರ ಸಮಾಜದ 
ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೊ ನಗರಾಭವೃದಿ್ಧ 
ಪಾರಿಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವೆೈ.ಪರಿಕಾಶ್ ರನುನು     ಸನಾಮಾನಸ್ 
ಮಾತನಾಡುತಾತಿ, ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಹಿಂದುಳಿದವರು, 
ದಲ್ತರಿಗೊ ಸಹ ಅಧಿಕಾರ ನ�ಡಿ ಸಮಾನತೆ ಸಾರಿದೆ. 
ಇದಕೆ್ಕ ಸಾಕಿ್ಷ ಜಿಲೆಲಿಯ ಹಲವು ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೊ 
ದಲ್ತ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನ�ಡಿರುವುದು. ಈ 
ಹಿಂದೆ ದೊಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜನಹಳಿಳಿ 
ಶಿವಕುಮಾರ್, ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಿಕಾಶ್ 
ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿಂದುಳಿದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ 
ನ�ಡಿರುವುದಲಲಿದೆ�, ದಲ್ತ ಮಹಿಳೆ ಜಯಮಮಾ 
ಗೆೊ�ಪಿನಾಯ್್ಕ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾಪೌರ ಸಾ್ಥನ ನ�ಡಿದುದಾ, 
ಇದರ ಫಲವಾಗಿಯೆ�   ಹಿಂದುಳಿದ, ದಲ್ತ ಸೆ�ರಿದಂತೆ 
ಹಲವಾರು ಸಮಾಜದವರು ಬಿಜೆಪಿಯತತಿ ಮುಖ 
ಮಾಡಿದಾದಾರೆ ಎಂದರು. 

ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್್ಪ ಡಾ. ಅಂಬೆ�ಡ್ಕರ್ ಅವರನುನು 
ಅಂತರರಾಷಟಿ್�ಯ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಘನತೆಯನುನು 
ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇನೊನು ಬುಡಕಟುಟಿ ಜನಾಂಗದ 
ಮಹಿಳೆಗೆ ರಾಷಟಿಪತ್ ಹುದೆದಾ ನ�ಡಿದೆ, ಇಂತಹ ಎಷೆೊಟಿ� 
ದಲ್ತ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನ�ಡುವ ಮೊಲಕ 
ಎಲಾಲಿ ಜಾತ್ಗೊ ಸಮಾನತೆಯ ಸಾರವನುನು ಬಿತ್ತಿದೆ. 
ಇನೊನು ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಸವ್ಧ ಸಮಾಜದವರ ಜೆೊತೆ 
ಉತತಿಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆೊಂದಿರುವ ಸಂಸದ ಸ್ದೆದಾ�ಶ್ವರ್ 
ಹಾಗೊ ಶಾಸಕ ರವಿ�ಂದರಿನಾಥ್ ಅವರು ಜಿಲೆಲಿಯ 
ದಲ್ತ, ಹಿಂದುಳಿದವರನುನು ಗುರುತ್ಸ್, ಸಕಾ್ಧರದ 
ನಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾ್ಥನ ಹಾಗೊ ಹಲವು 
ಹುದೆದಾಗಳನುನು ದಲ್ತ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ನ�ಡಿ ಸಮಾನತೆ 
ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದಾದಾರೆ. 

ಕಾಂಗೆರಿಸ್್ಸನ ಮಾಜಿ ಸ್ಎಂ ಸ್ದದಾರಾಮಯ್ಯ, ಕೆ�ವಲ 
ಹೆಸರಿಗಷೆಟಿ� ಅಹಿಂದ ನಾಯಕ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷುಟಿ ಜನ ದಲ್ತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ 
ಅಧಿಕಾರ ನ�ಡಿದಾದಾರೆ ಎಂದು ಆನಂದರಾಜು ಪರಿಶೆನು 
ಮಾಡಿದಾದಾರೆ. 

ಈ ಸಂದಭ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರ ಎಸ್.ಟ್. 
ವಿ�ರೆ�ಶ್. ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ದಲ್ತ ಮುಖಂಡ ಆಲೊರು 
ನಂಗರಾಜ್, ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜುನಾಯ್್ಕ. 
ಸ್.ವಿ.ನರೆ�ಂದರಿಕುಮಾರ್, ಶಾ್ಯಮನೊರು ಗಿರಿ�ಶ್, 
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟ್�ಲ್, ಟ್ಂಕರ್ 
ಮಂಜಣೊ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಂಘದ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ 
ಧನಂಜಯ ಕುಮಾರ್ ಇನೊನು ಮುಂತಾದವರಿದದಾರು.

ದಲ್ತರ ಶಾಪವೆೇ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ 
ಇಂದಿನ ಹಿೇರಾಯ ಪರಿಸ್್ಥತ್ಗೆ ಕಾರಣ
ಶೆೊ�ಷತ ವಗ್ಧಗಳ ಒಕೊ್ಕಟದ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಡದ ಆನಂದರಾಜು

ಮಾನ್ಯ ಘನ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ವಿಲ್  ರಾ್ಯಯಾಲಯ 
(ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಸ್.ಜೆ.ಎಂ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಪಿ & ಎಸ್ .ಸ್. ಸಂಖೆ್ಯ : 18/2022
ಅಜಿನಾದಾರರು : ಜಿ.ಹೆಚ್ . ಶಂಕರ್  ಮತುತಿ ಇತರರು ವಿರುದ್ಧ
ಎದುರುದಾರರು : ಯಾರೊ ಇಲಲಿ.

ಆದೆೇಶ 22 ನಿಯಮ 5 ಮತು್ತ ಸ್.ಪಿ.ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ 
ಪತ್್ರಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ರೊೇಟಿಸ್ 

ಸದರಿ ಅಜಿ್ಧಯನುನು ಮೃತ ಜಿ.ಟ್.ಹಾಲೆ�ಶಪ್ಪನವರ ವಾರಸುದಾರರು ವಾರಸುದಾರರ 
ಪರಿಮಾಣ ಪತರಿ ಕೆೊ�ರಿ ಘನ ನಾ್ಯಯಲಯದಲ್ಲಿ ಅಜಿ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸ್ದುದಾ ಇರುತತಿದೆ. ಸದರಿ ಅಜಿ್ಧಗೆ 
ಯಾವುದೆ� ರಿ�ತ್ಯಿಂದ ಯಾರಾದರೊ ವಾರಸುದಾರರಾಗಲ್� ಸಂಬಂಧಪಟಟಿವರಾಗಲ್� 
ಇತರೆ ಮೊಲದವರಾಗಲ್� ಸದರಿ ಅಜಿ್ಧಗೆ  ತಕರಾರು ಇದದಾಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಿೈಮ್  ಇದದಾಲ್ಲಿ ಘನ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 18.1.2023ರಂದು ಬೆಳಿಗೆಗು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಗೌರವಾನ್ವತ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಾವಾಗಲ್� ಅಥವಾ ತಮಮಾ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಕಿ�ಲರ ಮೊಲಕವಾಗಲ್� 
ಹಾಜರಾಗಿ ಕೆಲಿೈಮ್  ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದುದಾ. ಒಂದು ವೆ�ಳೆ ಯಾರೊ ಕೊಡಾ ಹಾಜರಾಗದೆ� ಕೆಲಿೈಮ್  
ಸಲ್ಲಿಸದೆ� ಇದದಾಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ಇಲಲಿ ಎಂದು ಏಕಪಕಿ್ಷ�ಯ ನಧಾ್ಧರವನುನು ಹೆೊರಡಿಸುತತಿದೆ.
ದಿನಾಂಕ 5.12.2022 ರಂದು ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆದೆ�ಶ ಮತುತಿ ಮೊಹರಿನೆೊಂದಿಗೆ ನ�ಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಜಿ್ಧದಾರರ ಪರ ವಕಿ�ಲರು
ಶಿ್ರೇ ರಾಗರಾಜ ಪಟೆೇಲ್  ವಕಿ�ಲರು
#154, ಪಿ.ಜೆ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಮಾನ್ಯ ಶಿರಸೆ್ತೇದಾರರು 
ಸ್ವಿಲ್  ಜಡ್ಜ್  ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ, 

ದಾವಣಗೆರೆ.



ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 20224

ವಾಸಕೆ್ಕ/ ವಾಣಿಜೊ್ಯೇಪಯೇಗಕೆ್ಕ 
ಮರೆ ಲ್ೇಸ್ ಗಿದೆ

2BHK ಸುಸಜಿಜ್ತ ಮನೆ 24 ಗಂಟೆ ನ�ರಿನ 
ಸೌಲಭ್ಯವಿದುದಾ, ಸಕಾ್ಧರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೆ�ಜು 
ಹತ್ತಿರ, ಆಂಜನೆ�ಯ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 

ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಕೆ್ಕ / ವಾಣಿಜೆೊ್ಯ�ಪಯ�ಗಕೆ್ಕ 
ಲ್�ಸ್ ಗಿದೆ. ಸಂಪಕಿ್ಧಸ್ :

83100 17518

ಮರೆಯ ರಿೇ ಪೆೇಂಟಿಂಗ್ 
ಹಳೆಯ ಮತುತಿ ಹೆೊಸದಾದ 

ಮನೆ, ಆಫ�ಸ್ , ಗೆೊ�ಡೌನ್ , 
ಫಾ್ಯಕಟಿರಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮ ಖಚಿ್ಧನಲ್ಲಿ 

ಒಳೆಳಿಯ ಪೆ�ಂಟ್ಂರ್ 
ಮಾಡಿಸ್ಕೆೊಡಲಾಗುವುದು. 

ಸಂಪಕ್ನಾಸ್: 72046 33302

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ಆಟೆೊ� ಡೆರಿೈವರ್  ಕಮ್  

ಡೆಲ್ವರಿ ಬಾಯ್   
ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಾರೆ.

98860 97065

ವಯೇವೃದ್ಧರ ಆರೆೈಕೆ ಕೆೇಂದ್ರ
ವಯ�ವೃದ್ಧರು, ಬೆಡ್ ರಿಡನ್  

ಪೆ�ಷೆಂರ್ ಗಳಿಗೆ ಡೆೈಪರ್ ಚೆ�ಂಜ್ , ಸಾನುನ 
ಮಾಡಿಸುವುದು ಈ ಸೆ�ವೆಗಳನುನು ನ�ಡಿ 

ಊಟ ವಸತ್ಯಂದಿಗೆ ನಮಮಾಲ್ಲಿ 
ಇರಿಸ್ಕೆೊಂಡು ನೆೊ�ಡಿಕೆೊಳಳಿಲಾಗುವುದು. 
89711 92936, 97410 64663

WANTED
SALES EXECUTIVE 

Accounts Executive / 
Accounts Asst. 2-3 Years 

Experience in tally. 
Contact : 98441 20003

Shamanur Pharma & Health 
Care Pvt Ltd. 

374 4th Main, P.J Extension, Davanagere.

ಮರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

ಆಸಕತಿರು ಈ ದೊರವಾಣಿ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ 
ಸಂಪಕಿ್ಧಸ್ : 

70221 03376

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ  
ನಿವಿನಾನ್್ಸ  ಕೆಫೆಯಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತಾ್ಸಹಿ 
ಯುವಕರು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ವಯಸು್ಸ - 18 ರಿಂದ 21 
ಹೆೊ�ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚಿನ ಆದ್ಯತೆ 

ನ�ಡಲಾಗುವುದು. ವಿದಾ್ಯಹ್ಧತೆ - SSLC ,PUC 
ಆಂಜನೆ�ಯ ಬಡಾವಣೆ ನೆ�ತಾರಿವತ್, ಹಾಸೆಟಿಲ್ ರೆೊ�ಡ್ 

ದಾವಣಗೆರೆ.  ಹೆಚಿಚಿನ ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ 

93804 69079

1st & 2nd PUC 
Students

KCET - 2023 COACHING 
GURUDATT ACADEMY

97398 65711

ಹೊಸ ಮರೆ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಮಹಾಲಕಿ್ಷಮಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಗಂಗೆ ಚೌಲ್ಟಿ್ 

ಹಿಂಭಾಗ 30x40 ಸೆೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆೊಸದಾಗಿ 
ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ. 80 ಲಕ್ಷ

96635 81166 
95384 86666

ಆಫೇಸ್  / ವಾಣಿಜ್ಯ 
ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 

ಚೆ�ತನ ಹೆೊ�ಟೆಲ್  ರಸೆತಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ�ಸ್  
/ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದೆದಾ�ಶದ ಗೌರಿಂಡ್  ಫಲಿ�ರ್  
1400 ಅಡಿ ಫಸ್ಟಿ  ಫಲಿ�ರ್  1800 ಅಡಿ 

ಸೆಕೆಂಡ್  ಫಲಿ�ರ್  1800 ಅಡಿ ಲ್ಫ್ಟಿ  
ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಟಟಿಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆೆ. 
79752 35107

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ನಮಮಾ ಪೆ�ಂರ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆ�ಲ್್ಸ 
ಮಾಡಲು ಪಿಯುಸ್ವರೆಗೆ ಓದಿದ, 
ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  ಬಿಲ್ಲಿಂರ್  ತ್ಳಿದವರು 

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಸಂಪಕಿ್ಧಸ್ರಿ :
ಆನಂದ ಹಾರ್ನಾ ವೆೇರ್ ್ಸ & ಪೆೇಂಟ್್ಸ  

ಮಂಡಿಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಓಂ ಶಿ್ರೇ ಕೊಡುಂಗಲೂಲೆರು 
ಭಗವತ್ ದೆೇವಿ ಜೊ್ಯೇತ್ಷಾ್ಯಲಯ 
ಪ|| ಸಂತೊೇಷ್  ಗುರೂಜಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರಕೆ್ಕ ಪರಿಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ದಾದಾರೆ. 
ವಿದೆ್ಯ, ಉದೆೊ್ಯ�ಗ, ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಹಣಕಾಸು, ಮಾಟ 
ಮಂತರಿ, ಸ್ತಿ್-ಪುರುಷ ವಶಿ�ಕರಣ ನಮಮಾ ಯಾವುದೆ� 

ಸಮಸೆ್ಯಯಿದದಾರೊ ಶಿ�ಘರಿದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ. 
99728 37663

ಸುಕೆ್ಷೇತ್ರ ಗಾಣಗಟಿಟೆ ಶಿ್ರೇ ಮಾಯಮಮಾ 
ದೆೇವಿ ಜೊ್ಯೇತ್ಷಾ್ಯಲಯ 

ಪಂಡಿತ್  ಭರತ್ ಭಟ್ - 81232 83279
 ಇವರು ನಮಮಾ ಜಿ�ವನದ ಸಂಪೂಣ್ಧ ಭವಿಷ್ಯವನುನು 

ಹೆ�ಳುತಾತಿರೆ. ವಿದೆ್ಯ, ಉದೆೊ್ಯ�ಗ,  ಲೆೈಂಗಿಕ ಸಮಸೆ್ಯ, ಮಾಟ,  
ಮಂತರಿ, ಸಂತಾನ, ವಶಿ�ಕರಣ, ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಇನೊನು ನಮಮಾ  

ಯಾವುದೆ� ಸಮಸೆ್ಯಗೆ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ.
ವಿಳಾಸ :  ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಾ್ವಮ ದೆೇವಸಾ್ಥನ 
ಹಿಂಭಾಗ, ಬಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ. ಕಾಲೆೇಜ್  ರಸೆ್ತ, 

ಎಂ.ಸ್.ಸ್ ಬಾಲೆರ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ ಲ್ೇಸ್ ಗಿದೆ
2 BHK,  ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 

ಹಾಗೊ ಲ್�ಸ್ ಗಿದೆ.  
ನಟುವಳಿಳಿ, 60 ಅಡಿ ರೆೊ�ಡ್  
ದಾವಣಗೆರೆ. ಸಂಪಕಿ್ಧಸ್ರಿ :

ಫೇ. : 826826 7878

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  ಟ್�ಚರ್  & 
ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  ಆಪರೆ�ಟರ್  
ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಬೆ�ಸ್ಕ್  ಟಾ್ಯಲ್, 

ಕನನುಡ ಟೆೈಪಿಂರ್  ಜಾಞಾನವಿರುವವರು.

93530 50106, 99014 31028

91.6 GOLD ANTIC 
 & Special Temple Jewellery ಗೆ

 ಒಮಮಾ ಭೆ�ಟ್ ಕೆೊಡಿ.
JEWEL PALACE
Car Parking Available Chowkipet Cross, 

AM Galli, Davanagere.    
89700 11711

ಟಾ್ಯಂರ್  ಕ್ಲೆೇನಿಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಿಟೆ, ಟಾ್ಯಂರ್ ಗಳು 
ಗಲ್ೇಜಾಗಿದ್ದರೆ ಯಂತ್ರಗಳ ನು್ನ ಬಳಸ್  

ರಾವು ಕ್ಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕ್ನಾಸ್

99863 61250
91132 85992

Security 
guards 

required.
81056 99985  
88927 31378

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

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ )

ನಮಮಾ ಮನೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಕಟಟಿಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೊಂ, ಬಾಲ್ಕನ, ಟೆರೆ�ಸ್ , 
ನ�ರಿನ ತೆೊಟ್ಟಿ, ಗೆೊ�ಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನ�ರಿನ ಟಾ್ಯಂಕ್ , ಎಲಾಲಿ ರಿ�ತ್ಯ 
ನ�ರಿನ ಲ್�ಕೆ�ಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಧಸ್: 
ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟ್.

ನುರಿತ ಡಿಟಿಪಿ 
ಆಪರೆೇಟರ್ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ರಾಜು ಪಿ್ರಂಟರ್ ್ಸ

ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ರಸೆತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಮೊ : 99640 28818

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲಲೆದಂತೆ  
ಮದ್ಯ ಸೆೇವರೆ ಬಿಡಿಸ್ರಿ

ಪರಿತ್ ತ್ಂಗಳು 7ಮತುತಿ 21ನೆ� ತಾರಿ�ಖು ಜನತಾ ಡಿ�ಲಕ್್ಸ 
ಲಾಡ್ಜ್, KSRTC  ಹೆೊಸ ಬಸ್  ಸಾಟಿಯೂಂಡ್ ಎದುರು, ದಾವಣಗರೆ.ೆ

4 ಮತುತಿ 18 ರಂದು ಕಾವೆ�ರಿ ಲಾಡ್ಜ್,  
ಪೂನಾ - ಬಂೆಗಳೂರು ರೆೊ�ಡ್, ಹಾವೆ�ರಿ.

ಅಸ್ತಮಾ, ಕ್ೇಲು ರೊೇವು
ಡಾ|| ಎಸ್ .ಎಂ. ಸೆೇಠಿ. ಫೇ. : 96322 95561 

ಸಮಯ: ಬಳೆಿಗೆಗು 10 ರಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹನು 2 ರವರಗೆೆ

ಅಧಿಕೃತ 
ಚಿೇಟಿ ಸಂಸೆ್ಥ 

ರೊ. 1 ಲಕ್ಷ ಚಿ�ಟ್ ಪಾರಿರಂಭ  50 ಸದಸ್ಯರು 
1,400/- ರಿಂದ 2,000 /- ರೊ ವರೆಗೆ, 
ಸ್ಕಂದ ಚಿಟ್  ಫಂರ್್ಸ - (ರಿ)
78997 75159

ಪ್ರವೆೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡಿಪೊಲಿ�ಮಾ ಪೆ�ಷೆಂರ್  ಕೆ�ರ್  ನಸ್್ಧಂರ್  - 2 ವಷ್ಧ, 
NTC : ನಸ್ಧರಿ ಟ್�ಚರ್ ್ಸ ಟೆರಿ�ನಂರ್ . 

ರೆೇರ ಪರಿೇಕೆ್ಷಗಳು
SSLC, PU, BA, B.Com, MBA 

ಶಿ್ರೇ ಗಂಗೊೇತ್್ರ ಕಾಲೆೇಜ್  
ಲಾಯರ್  ರೆೊ�ಡ್ , ದಾವಣಗೆರೆ. 

86602 35013

ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಎಲಾಲಿ ವಸುತಿಗಳು ಇರುವ ಬೆ�ಕರಿ 

 (ಫುಲ್  ಫನಿನಾಷ್್ಡ ಬೆೇಕರಿ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ)
ಎಂ.ಸ್.ಸ್. ಬಿ ಬಾಲಿಕ್ , ವೆಂಕಟೆ�ಶ್ವರ 
ದೆ�ವಸಾ್ಥನದ, ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

99452 98381, 98808 08159

REQUIRED
A Reputed Footware Company
Showroom Requires

Sales Executive-1 post
Qual : SSLC, PUC

LIBERTY SHOES LTD.
Opp. : SS Mall, Shamanur 

Road, Davangere.
99019 44554, 98801 56060

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಮೊದಲನೆ� ಮಹಡಿ, 3 ಬಿಹೆಚ್ ಕೆ, 
ಬೆೊ�ರ್ ವೆಲ್ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಇರುವ ಮನೆ 

ಕಛೆ�ರಿಗೊ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸ್.ವಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, # ಬಳಾಳಿರಿ ಸ್ದದಾಮಮಾ 
ಪಾಕ್್ಧ, ಕೆ.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

81478 74601
(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

KHB ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ 
ಕರಾನಾಟಕ ಹೌಸ್ಂಗ್ ಬೊೇರ್ನಾ 
(ತುಂಗಭದಾರಿ  ಬಡಾವಣೆ) ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ  
30X40 ಅಳತೆಯ ದಕಿ್ಷಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಸೆೈಟುಗಳು 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನೆ�ರ  ಮಾರಾಟ
ಮಧ್ಯವತ್್ಧಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ

63605 67975

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಹೆೈಟೆಕ್  ಆಸ್ಪತೆರಿ ಹಿಂಭಾಗ KSRTC 
ಡಿಪೊ� ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಉತತಿರ 
ದಿಕಿ್ಕನ 30x40. ಸೆೈರ್  ನಂ. 170 

ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ. ಸಂಪಕಿ್ಧಸ್:
 99020 20358
99024 65038

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಶಿವ-ಪಾವ್ಧತ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ  

30x62 ಪೂವ್ಧ, 30x40 ಪಶಿಚಿಮ,  
ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 40x60 ಪೂವ್ಧ 
ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ, ವಿವೆ�ಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 

40x60 ಪಶಿಚಿಮ, 20x60 ಪೂವ್ಧ. 
ಸಾ್ವಮ ಏಜೆಂಟ್ ವಿದಾ್ಯನಗರ 
97421 44715

ಓದುಗರ ಗಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಜಾಹಿೇರಾತುಗಳು 
ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹಿತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ಗುಣಮಟಟೆ 
ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವನಾಜನಿಕರು 
ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೆೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾ್ಧರಿಯಾಗುವುದಿಲಲೆ.

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

CET COMMERCE 
ACADEMY 

✦ Basic Computer
✦ Tally Prime
✦ Advanced Excel 

Just Rs. 1000/-
Opp. Vinayaka Medicals, Talur Plaza, 

Bapuji Hospital Road, Davangere.

93801 70045, 63637 83581

ಸಕಾನಾರಿ / ಖಾಸಗಿ 
ಬಾ್ಯಂರ್ ನಲ್ಲೆ  ಸಾಲಕೆ್ಕ ಅಜಿನಾ

ಸಲ್ಲೆಸ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ 
ಅಲೆದಾಡುತ್್ತದಿ್ದೇರಾ

ಎಲಾಲೆ ದಾಖಲೆ ಗಳನು್ನ ಜೊೇಡಿಸ್ Legal & 
Valuvation ಮಾಡಿಸ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

96118 66449

ಹಾಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ವಿಜಯಲಕಿ್ಷಮಿ ರಸೆತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ವಿನಾಯಕ ಪಾಲಿಜಾ ಕಟಟಿಡದ 

1ನೆ� ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 15x100 
ಅಳತೆಯ ಹಾಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. 

ಸಂಪಕಿ್ಧಸ್.
91089-96513

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ದೆ�ವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ 
`ಎ' ಬಾಲಿಕ್  9ನೆ� ಕಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ 

ಡೆೊ�ರ್  ನಂ. 144 ನಂಬರಿನ 
ಮನೆಯ ಒಂದನೆ� ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 

ನ�ರಿನ ಸೌಕಯ್ಧ ಇರುವ 3 ಬೆಡ್ 
ರೊಂ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪಕಿ್ಧಸ್
94480-47506

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಎಸ್.ಕೆ.ಪಿ. ರಸೆತಿಯ ಗಣೆ�ಶಪೆ�ಟೆ 
ಯಲ್ಲಿನ ಬೆ�ವಿನ ಮರದ ಎದುರಿನ  
3 ಬೆಡ್ ರೊಂನ ಡೊ್ಯಪೆಕ್್ಸ  ಮನೆ 

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪಕಿ್ಧಸ್ :
99807-25505

(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರಿ)

ಹರಿಹರ : ಇಂದು 
ಕೊಟೂಟೆರೆೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಗೆ 
ವಿಶೆೇಷ ಪೂಜೆ

ಹರಿಹರ : ನಗರದ ಹೆೊರವ ಲಯದ 
ಮಜಿಜ್ಗೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಶಿರಿ� ಕೆೊಟೊಟಿ ರೆ�ಶ್ವರ 
ಸಾ್ವಮಿ ದೆ�ವಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ ಕಾತ್್ಧಕದ ಅಂಗವಾಗಿ 
ಇಂದು ಶಿರಿ� ಕೆೊಟೊಟಿರೆ�ಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿಗೆ ಬೆಳಿಗೆಗು 
ಅಭಷೆ�ಕ, ಅಲಂಕಾರ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತ್, 
ಸಂಜೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಕಾತ್್ಧಕ 
ಕಾಯ್ಧಕರಿಮ. ನಂತರ ಪರಿಸಾದ ನಡೆಯಲ್ದೆ 
ಎಂದು ಸಮಿತ್ಯ ಜಿ. ವಿ�ರಯ್ಯ ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಹೊೇಟೆಲ್ ನಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಅಡುಗೆ ಭಟಟೆರು ಮತು್ತ 
ಮೆಣಸ್ನಕಾಯಿ, ಭಜಿಜ್ ಹಾಕಲು 
ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 

ಸಂಪಕ್ನಾಸ್ :
ಮೊ. : 99644 71666

ಕಟಟೆಡಗಳ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸು್ತಗಳನು್ನ 
ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲೆ ವಿಲೆೇವಾರಿಗೆ ಸೂಚರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ. 14 -  
ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು ಪುರಸಭೆ ಪಟಟಿಣದಲ್ಲಿ 
ಕಟಟಿಡಗಳ ನರುಪಯುಕತಿ ವಸುತಿಗಳನುನು 
ಎಲೆಲಿಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 
ಸಾವ್ಧಜನಕರಿಗೆ ಹಾಗೊ ವಾಹನಗಳ 
ಓಡಾಟಕೆ್ಕ ತೆೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 
ನಗದಿತ ಪರಿದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ವಿಲೆ�ವಾರಿ 
ಮಾಡಲು ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು ಪುರಸಭೆ 
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ಕಟಟಿಡಗಳ ನರುಪಯುಕತಿ ವಸುತಿಗಳನುನು 
ಎಲೆಲಿಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯದೆ,  ತಾತಾ್ಕಲ್ಕವಾಗಿ 
ಪುರಸಭೆಯ ಆಶರಿಯ ಕಾಲೆೊ�ನಯ ತಗುಗು 

ಪರಿದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ನಗದಿಪಡಿಸ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ನಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತ್ಸ್ ವಾಹನಗಳ 
ಅಗತ್ಯವಿದದಾಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ 
ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ನೆೊ�ಂದಾಯಿಸ್ ತಮಮಾ ಸ್ವಂತ ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ 
ಖಾಸಗಿ ವಾಹನವನುನು 
ಉಪಯ�ಗಿಸ್ಕೆೊಂಡು ವಿಲೆ�ವಾರಿ 
ಮಾಡಬಹುದು. 

ಸಾವ್ಧಜನಕರು ರಸೆತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ 
ರೊ. 1000/- ರವರೆಗೆ ದಂಡ 
ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಪರಿಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ 
ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರು : ಇಂದು 
ದಂತ ಚಿಕ್ತಾ್ಸ ಶಿಬಿರ

ಇಲ್ಲಿನ ಲಯನ್್ಸ ಭವನದಲ್ಲಿ  ಇಂದು 
ಬೆಳಿಗೆಗು 10 ಕೆ್ಕ ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು ಲಯನ್್ಸ ಕಲಿರ್, 
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಾಪೂಜಿ ದಂತ ವೆೈದ್ಯಕಿ�ಯ 
ಕಾಲೆ�ಜು ಮತುತಿ ವಿ�ರಭದೆರಿ� ಶ್ವರ ಚಾರಿಟಬಲ್ 
ಟರಿಸ್ಟಿ ಸಹಯ�ಗದೆೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 
ದಂತ ಚಿಕಿತಾ್ಸ ಶಿಬಿರ ಹಮಿಮಾಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಲಯನ್್ಸ ಕಲಿರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಜಿ. 
ಶಿವಾಜಿ ಪಾಟ್�ಲ್ ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

18ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಕೊೇಷ್ಠಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾವೆೇಶ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ. 14 -  ಬೆಂಗಳೂರಿನ 

ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಹಾರ, ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಇದೆ� ದಿನಾಂಕ 18ರ ಬೆಳಿಗೆಗು 10.30ಕೆ್ಕ 
ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿವಿಧ ಪರಿಕೆೊ�ಷ್ಠಗಳ ‘ಶಕಿತಿ ಸಂಗಮ’ 
ರಾಜ್ಯ ಸಮಾವೆ�ಶ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ 
ತ್ಳಿಸ್ರುವ  ಪರಿಕೆೊ�ಷ್ಠಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಹ 
ಸಂಯ�ಜಕ ಡಾ. ಎ.ಹೆಚ್. ಶಿವಯ�ಗಿಸಾ್ವಮಿ, 
ಈ ಸಮಾವೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ 
ಪರಿತ್ನಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದು 
ಹೆ�ಳಿದರು.

ಸಮಾವೆ�ಶವನುನು ಕೆ�ಂದರಿ ರೆ�ಲೆ್ವ ಸಚಿವ 
ಅಶಿ್ವನ ವೆೈಷೊವ್ ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. ಬಿಜೆಪಿ 
ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನಕುಮಾರ್ ಕಟ್�ಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ 

ಬೆೊಮಾಮಾಯಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.
ಯಡಿ ಯೊರಪ್ಪ, ರಾಷಟಿ್�ಯ ಸಂಘಟನಾ 
ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ ಬಿ.ಎಲ್. ಸಂತೆೊ�ಷ್ 
ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ  ಪರಿಕೆೊ�ಷ್ಠಗಳು 26 ಸಾವಿರಕೊ್ಕ 
ಹೆಚುಚಿ ಸದಸ್ಯರನುನು ಹೆೊಂದಿವೆ. ಸಮಾವೆ�ಶದಲ್ಲಿ  
16 ಸಾವಿರಕೊ್ಕ ಹೆಚುಚಿ ಕಾಯ್ಧಕತ್ಧರು, 
ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು 
ಪಾಲೆೊಗುಳಳಿಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದವರು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ�ರೆ�ಶ್ ಹನಗವಾಡಿ, 
ಜಿಲಾಲಿ ಪರಿಧಾನ ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ ಬಿ.ಎಸ್. 
ಜಗದಿ�ಶ್, ದೊಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ. 
ಸುರೆ�ಶ್, ವಿವಿಧ ಪರಿಕೆೊ�ಷ್ಠಗಳ ಪರಿಮುಖರಾದ 
ಮಂಜಾ ನಾಯ್ಕ, ಶಿವರಾಜ್, ಮಂಜುನಾಥ್ 
ಇನನುತರರು ಸುದಿದಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿದದಾರು.

ಹಳೆೇಬಾತ್ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಪಾ್ರಣಿಬಲ್ ನಿಷೆೇಧ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಎಂದು ಹಿತ ನುಡಿದರು.
ಹಿಂದೆ ಪುಸಕತಿವನುನು ಓದುವ ಅಭರುಚಿಯನುನು 

ಬೆಳೆಸ್ಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿತುತಿ. ಆದರೆ ಬದಲಾದ ತಂತರಿಜಾಞಾನದ 
ಪರಿಸ್್ಥತ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪುಸತಿಕಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್�ಕರಣವಾಗಿ 
ಮೊಬೆೈಲ್ ಮೊಲಕವೆ� ಪುಸತಿಕ ಓದುವ ತಂತರಿಂಶವನುನು 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಹಳೆ�ಬಾತ್ಯಲ್ಲಿ 
ಆರಂಭಸ್ರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗರಿಂಥಾಲಯದ 
ಸದುಪಯ�ಗವನುನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಕರೆ ನ�ಡಿದರು.

ಜನರಲ್ಲಿ ಧಮ್ಧಪರಿಜೆಞಾ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅದನುನು 
ಮುಂದುವರೆಸ್ಕೆೊಂಡು ಹೆೊ�ಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 
ಕೆೊಳಕು ಮನಸ್ಸನುನು ದೊರ ಮಾಡಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ 
ಮನಸ್್ಸನಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾಯ್ಧಗಳೆಲಲಿವೂ ಯಶಸ್ಸನುನು 
ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.

ಹಳೆ�ಬಾತ್ ಯುವಕರು ತಮಮಾನುನು 
ಅಭಮಾನಪೂವ್ಧಕ ವಾಗಿ ಬರಕೆೊಂಡಿದುದಾ 
ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿತುತಿ. ಚೌಡೆ�ಶ್ವರಿ ದೆ�ವಿಯ ಜಾತೆರಿ ಯನುನು 
ಮರುಳಸ್ದ್ಧರ ಆಶಯಕೆ್ಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ದುದಾ, 
ದೆ�ವಸಾ್ಥನದ ಪಕ್ಕದಲೆಲಿ� ಗರಿಂಥಾಲಯ ನಮಿ್ಧಸ್ದುದಾ 
ಕೊಡ ವಿಶೆ�ಷ. ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಗಾರಿಮಸ್ಥರು 
ಅಭನಂದನಾಹ್ಧರು ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ತರಳಬಾಳು ಕೆ�ಂದರಿದ 
ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ ಬಾತ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾರಿಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಡಿನ ಪರಿಮುಖ ಕೆರೆಗಳನುನು ತುಂಬಿಸುವ 
ಯ�ಜನೆಯನುನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್್ವಯಾಗಿ 

ಅನುಷಾ್ಠನಗೆೊಳಿಸ್ದ ಮತುತಿ ಸ್ರಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 
ನಾ್ಯಯಪಿ�ಠವನುನು ಸಮಥ್ಧವಾಗಿ ನಭಾಯಿಸ್, ಭಕತಿರ 
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ 
ಪಡೆದಿರುವ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗುರು ಡಾ. ಶಿವಮೊತ್್ಧ 
ಶಿವಾಚಾಯ್ಧ ಸಾ್ವಮಿ�ಜಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೆ�ವಾ 
ಕಾಯ್ಧ ಶಾಲಿಯೂಘನ�ಯ ಎಂದರು.

ಹಳೆ�ಬಾತ್ ಗಾರಿಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಪಿ. 
ಕೆಂಚಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ದದಾರು. ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ ಗದಿಗೆಮಮಾ 
ವಿ.ಡಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಮ�ಯರ್ ಎಸ್.ಟ್. 
ವಿ�ರೆ�ಶ್, ತಾ.ಪಂ. ಕಾಯ್ಧನವ್ಧಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.
ಜೆ. ಆನಂದ್, ಬಾತ್ ಸತ್�ಶ್, ಎಪಿಎಂಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಮುದೆ�ಗೌಡುರಿ ಗಿರಿ�ಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಬೆ�ತೊರು 
ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಮಾಗಾನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಕೆ. ಪರಶುರಾಮ್, 
ಹರಪನಹಳಿಳಿ ನಂಜನಗೌಡುರಿ, ಬಾತ್ ಕೆ.ಆರ್. 
ಶಿವಕುಮಾರ್, ಗಾರಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. 
ಸ್ದೆ್ಧ�ಶ್, ಕೆ.ಜಿ. ಉಮ�ಶ್, ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದ 
ಗಂಗಾವತ್ ಪಾರಿಣೆ�ಶ್, ನರಸ್ಂಹ ಜೆೊ�ಷ 
ಮತ್ತಿತರರಿದದಾರು.

ಸಕಾ್ಧರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾರಿಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದಾ್ಯರ್್ಧ 
ಗಳು ಪಾರಿರ್್ಧಸ್,ನೃತ್ಯ ರೊಪಕ ಪರಿಸುತಿತಪಡಿಸ್ ದರು. ಎ. 
ಮಾರುತ್ ನರೊಪಿಸ್ದರು. ಅಶೆೊ�ಕ ಹಳೆ�ಬಾತ್ 
ಸಾ್ವಗತ್ಸ್ದರು. ಇದೆ� ಸಂದಭ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾರಿಮ 
ಪಂಚಾಯತ್ ವತ್ಯಿಂದ ಜಗದುಗುರುಗಳು ಹಾಗೊ 
ಬಾತ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರನುನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ
ಕುಂದುವಾಡ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾಲಕಿ್ಷಮಿ 
ಲೆ�ಔರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೊ S.S. ಹೆೈಟೆಕ್  

ಹಾಸ್್ಪಟಲ್  ಹತ್ತಿರ ಲಕಿ್ಷಮಿ ಲೆ�ಔರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಎರಡು ಬೆಡ್  ರೊಂ ಹಾಗೊ ಅಟಾ್ಯಚ್ 

ಬಾತ್  ರೊಂ ವುಳಳಿ ಮನೆಗಳು ಇವೆ.
96388 17967/73380 43912

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
ಕೆಟ್ಜೆ ನಗರ 15ನೆ� ಕಾರಿಸ್  2ನೆ� 

ಮ�ನ್ ನಲ್ಲಿ 30x40 ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಟ್ಟಿಸ್ರುವ ಹಳೆಯ ಮನೆ 

ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ.

96388 17967, 73380 43912

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು 
ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆಗು 
6.30ರಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹನು 1 ರವರೆಗೆ 
ಆಸಕಿತಿ ಇರುವ ಹೆಣುೊ ಮಕ್ಕಳು ಈ 

ನಂಬರಿಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಧಸ್. 
84315 29083

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಶಾಮನೊರು ಗಾಲಿಸ್  ಹೌಸ್  ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 

30x40, ಪೂವ್ಧ ಮತುತಿ 30x40 ಪಶಿಚಿಮ 
ಕುಂದುವಾಡ ರಸೆತಿ, ಶಿವಗಂಗಾ ಚೌಟ್ರಿ 

ಹಿಂಭಾಗ 40 ಅಡಿ ರಸೆತಿಗೆ 62x80 ದಕಿ್ಷಣ 
ಮುಖ ಬಂಗೆಲಿ ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ. 

ಬಸವರಾಜ .ಎನ್ 
98440 84229

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಆಟೆೊ�ಮೊಬೆೈಲ್  ಅಂಗಡಿಗೆ 

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹುಡುಗರು 
ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಪಿ.ಬಿ. ರೆೊ�ಡ್  ದಾವಣಗೆರೆ
89048 09492

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಶಿವ -ಪಾವ್ಧತ್ ಬಡಾವಣೆ ಪೂವ್ಧ 40x40 

(ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ), 40x75, 40x30 (ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ), ಪಶಿಚಿಮ 
30x50(ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ), 30x60, 40x84 (ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ), 

ಪೂವ್ಧ 40x60, ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ ಪೂವ್ಧ 
40x60, 40x45, ಪಶಿಚಿಮ 30x60, ಉತತಿರ 50x100 

ಐಗೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್  

99457 02495

ಹೊಸ ಹಳೆೇ ಕುಂದುವಾಡ, KHB 
ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ

ಹಳೆ� ಕುಂದುವಾಡ ಪೂವ್ಧ 30x50, 
ಪೂವ್ಧ-ದಕಿ್ಷಣ ಕಾನ್ಧರ್  25x47, 

ಹಳೆ� ಕುಂದುವಾಡ ಪಶಿಚಿಮ 30x40, KHB 
(ಕಾಲೆೊ�ನ) ಡಬಲ್  ರೆೊ�ಡ್  ಪಕ್ಕ ಪೂವ್ಧ 30x50. 

ಐಗೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್  
99457 02495

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ಹೆೊ�ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್�/ಕಾಫ 

ಮಾಡಲು ಭಟಟಿರು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 
(ವಯಸು್ಸ 25 to 30) 

ಸಂಪಕಿ್ಧಸ್ : 
70903 58242, 63660 65527

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಪೂವ್ಧ-ದಕಿ್ಷಣ ಕಾನ್ಧರ್  

20x30, 2 ಸೆೈಟು 
ಹೆೊನೊನುರು, ಗೆೊಲಲಿರಹಟ್ಟಿ. 
70196 18397

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ. 14 – ಪಂಚಮಸಾಲ್ 
ಸಮಾಜದ 2ಎ ಮಿ�ಸಲಾತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ 
ಕೊಡಲಸಂಗಮದ ಲ್ಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲ್ 
ಪಿ�ಠದ ಜಗದುಗುರು ಶಿರಿ� ಜಯಮೃತು್ಯಂಜಯ 
ಸಾ್ವಮಿ�ಜಿಯವರ  ಹೆೊ�ರಾಟದ ಸಭೆಗಳು 
ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರನುನು ಬೆೈಯು್ಯವ 
ಸಭೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವತ್ಧನೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ 
ಹೆೊ�ರಾಟದ ದಾರಿ ತಪಿ್ಪದೆ ಎಂದು 
ಪಂಚಮಸಾಲ್ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಹೆಚ್.
ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಬೆ�ಸರ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸ್ದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, ಮಿ�ಸಲಾತ್ ಹೆೊ�ರಾಟದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ವೆೈಯಕಿತಿಕ ಟ್�ಕೆ, ಸಕಾ್ಧರಕೆ್ಕ ಗಡುವು ನ�ಡು ವುದು 
ಹಾಗೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಲಿಕ್ ಮ�ಲ್ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಮಾ ಹಕು್ಕ ಪಡೆಯಲು 
ಸಕಾ್ಧರಕೆ್ಕ ಮನವಿ ಮಾಡಬೆ�ಕೆ� ವಿನಹ 
ಬಾಲಿಕ್ ಮ�ಲ್ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲಲಿ ಎಂದರು.

ಅನ್ಯ ಸಮಾಜದ ಗುರುಗಳು ಯಾವ ರಿ�ತ್ 
ಹೆೊ�ರಾಟ ನಡೆಸ್, ಮಿ�ಸಲಾತ್ ಪಡೆದಿದಾದಾರೆ 
ಎಂಬುದನುನು ಸಾ್ವಮಿ�ಜಿ ಅಥ್ಧ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳಳಿಬೆ�ಕು. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ 
ಸಮಾಜದ ಗೌರವಕೆ್ಕ ಧಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಮಾಜದ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವವರು 
ಭಾಗವಹಿಸ್ರುವ ವೆ�ದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೊ�ರಾಟ 
ಬಿಟುಟಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಮಾತುಗಳು 
ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ರಾಜಕಿ�ಯ ಬೆ�ಕಾದರೆ ಬೆ�ರೆ 
ವೆ�ದಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಬದಲು ಸಮಾಜದ 
ವೆ�ದಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜಕಿ�ಯ ಅಭ್ಯರ್್ಧ ಬಗೆಗು 
ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಮಾಜಕೆ್ಕ ತಪು್ಪ ಸಂದೆ�ಶ 
ಹೆೊ�ಗುತತಿದೆ ಎಂದವರು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ 
ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟ್�ಲ್ ಯತಾನುಳ್ ಅವರು 
ಹರಿಹರ ಪಿ�ಠದ ಜಗದುಗುರುಗಳ ಬಗೆಗು ಆಡುವ 
ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಕೆ್ಕ ನೆೊ�ವಾಗಿದೆ. 
ಗುರುಗಳ ಬಗೆಗು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು 
ಎಂದರೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗೆಗು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತ 
ನಾಡಿದಂತೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಹೆ�ಳಿದರು.

ಶಿರಿ� ಜಯಮೃತು್ಯಂಜಯ ಸಾ್ವಮಿ�ಜಿ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದವರು 
ಹರಿಹರ ಪಿ�ಠದ ಶಿರಿ� ವಚನಾನಂದ ಸಾ್ವಮಿ�ಜಿ 
ಅವರ ಬಗೆಗು ಅವಹೆ�ಳನ, ಏಕವಚನ ಹಾಗೊ 
ಅಸಂವಿಧಾನಕ ಪದಗಳನುನು ಬಳಸ್ದಾದಾರೆ. ಶಿರಿ� 
ಜಯಮೃತು್ಯಂಜಯ ಸಾ್ವಮಿ�ಜಿ ಸುತತಿಲ್ನ 

ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷುಟಿ ವ್ಯಕಿತಿಗಳ ಓಲೆೈಕೆಗಾಗಿ 
ಮಿ�ಸಲಾತ್ ಹೆೊ�ರಾಟವೆ� ಅಥ್ಧ 
ಕಳೆದುಕೆೊಳುಳಿತ್ತಿದೆ ಎಂದವರು ಆಕೆ್ಷ�ಪಿಸ್ದರು.

ಪಂಚಮಸಾಲ್ ಸಮಾಜದ ಎರಡೊ ಗುರು 
ಪಿ�ಠಗಳು ಒಂದಾಗಬೆ�ಕಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಮೊಲಕ ಮಿ�ಸಲಾತ್ ಪಾದಯಾತೆರಿ 
ಹೆೊ�ರಾಟ ಸಾಗಿ ಹೆೊ�ಗುವಾಗ ಪರಿಯತನು 
ನಡೆಸಲಾಗಿತುತಿ. ಈಗಲೊ ಸಹ ಎರಡೊ ಪಿ�ಠ 
ಗಳು ಒಂದಾಗಲು ವೆ�ದಿಕೆಯಂದನುನು ರಚಿಸ್ 
ಪರಿಯತನು ಪಡಲಾಗುವುದು ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಮೊನೆನು ಶಿರಿ� ಜಯಮೃತು್ಯಂಜಯ ಸಾ್ವಮಿ�ಜಿ 
ನಡೆಸ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿ, ನನನು ಬಗೆಗು ಸುಳುಳಿ 
ಮಾಹಿತ್ ನ�ಡಿರುವುದು ವೆೈಯಕಿತಿಕವಾಗಿ ನೆೊ�ವು 
ತಂದಿದೆ ಹಾಗೊ ಸಮಾಜಕೆ್ಕ ತಪು್ಪ ಸಂದೆ�ಶ 
ನ�ಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಸಾ್ವಮಿ�ಜಿ ಕೆಲವೆ� ವ್ಯಕಿತಿಗಳ 
ಮಾತು ಕೆ�ಳಿ ನನನುನುನು ವಿಶಾ್ವಸಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿಲಲಿ 
ಹಾಗೊ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಕೆ್ಕ ಆಹಾ್ವನಸ್ಲಲಿ. 
ಆದರೊ, ನನನು ಉದೆದಾ�ಶ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತ್ಗಾಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ 
ಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸ್ದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ 
ಮುಖಂಡರಾದ ಮತ್ತಿಹಳಿಳಿ ಕೆೊಟೆರಿ�ಶ್, ವಿ�ರಣೊ 
ಪುರವಂತರ್, ಜಯಪರಿಕಾಶ್, ಮಂಜುನಾಥ 
ಸುಗಗೆು�ರ್, ಕೆ.ಬಿ. ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಕೆೊಳೆ�ನಹಳಿಳಿ, ಪಿ.
ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್, ಕತತಿಲಗೆರೆ ಮಂಜುನಾಥ, 
ನರಂಜನ ದಿ�ಟೊರು, ಕಾಯಿಪೆ�ಟೆ ಹಾಲೆ�ಶ್, 
ಪರಿಭು ಪುರವಂತರ್, ಅಣಜಿ ಪರಿಶಾಂತ್, 
ಮಹಾಂತೆ�ಶ್ ಭರಂಪುರ, ಬಾಬು, ಭರತ್ 

ಹರಿಹರ, ರೆ�ಣುಕಾಪರಿಸಾದ್ ಕಾರಿಗನೊರು, 
ಬಲೊಲಿರು ರೆ�ವಣಸ್ದದಾಪ್ಪ, ಹೆೊನಾನುಳಿ ಚಂದುರಿ 
ಪಾಟ್�ಲ್, ಕಾರಿಗನೊರು ಬಸವರಾಜ, 
ಹೆೊನಾನುಳಿ ಪರಿಕಾಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್್ಥತರಿದದಾರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್್ಷಣ 
ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್್ಷ

ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವ 
ಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕಿ್ಷಣ ವಲಯದಿಂದ 
ಬಿಜೆಪಿ ಟ್ಕೆರ್ ಗೆ ಆಕಾಂಕಿ್ಷಯಾಗಿದೆದಾ�ನೆ. 
ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟ್ಕೆರ್ ಸ್ಗುವ ವಿಶಾ್ವಸ ಇದೆ 
ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಹೆಚ್.ಎಸ್. 
ನಾಗರಾಜ್ ಹೆ�ಳಿದರು.

ನಾನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ದೊರವಾಗಿಲಲಿ. 
ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಆದೆ�ಶ ನ�ಡಿರುವ 
ಅನ್ವಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆದಾ�ನೆ. ಪಕ್ಷಕಾ್ಕಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲಲಿ ಎಂದು ನನನು ಮ�ಲೆ 
ಆರೆೊ�ಪ ಮಾಡಿದರೊ ಸಹ, ರಾಜ್ಯ 
ಮುಖಂಡರ ಆದೆ�ಶದ ಅನ್ವಯ ಉತತಿರ 
ಕೆೊಡದೆ� ಮೌನವಾಗಿದೆದಾ. ಪಕ್ಷದ ಹಿತಕೆ್ಕ 
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆದಾ�ನೆ ಎಂದು 
ನನನು ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಆರೆೊ�ಪ 
ಗಳು ಸುಳುಳಿ ಎಂದವರು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರಾಗರಾಜ್ 
ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೆ ಸಕ್್ರಯರಾಗಿಲಲೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ. 14 - 
ಮುಖಂಡರಾದ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ 
ಅವರು ಪರಿಸುತಿತ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಕಿರಿಯರಾಗಿಲಲಿ. ಕಳೆದ ಲೆೊ�ಕಸಭಾ 
ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಪಕ್ಷದ ಯಾವುದೆ� 
ಚಟುವಟ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಲಿ ಎಂದು 
ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ�ರೆ�ಶ್ ಹನಗವಾಡಿ 
ಹೆ�ಳಿದಾದಾರೆ. ಪರಿಶೆನುಯಂದಕೆ್ಕ ಉತತಿರಿಸುತ್ತಿದದಾ 
ಅವರು, ಕೆ�ವಲ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೆೊಟಟಿರೆ 
ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯುವ ಪದ್ಧತ್ 
ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಿ�ಗಾಗಿ ಅವರು ಸದಸ್ಯತ್ವ 
ಹೆೊಂದಿದಾದಾರೆೊ�, ಇಲಲಿವೊ� ಎಂಬ 
ಮಾಹಿತ್ಯೊ ತಮಗಿಲಲಿ ಎಂದರು.

ಪಂಚಮಸಾಲ್ ಮೇಸಲಾತ್ ಹೊೇರಾಟದ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಸ್ಎಂಗೆ ಬಾಲೆರ್ ಮೆೇಲ್

ಶಿ್ರೇ ಜಯಮೃತು್ಯಂಜಯ 
ಸಾ್ವಮೇಜಿ 
ಸಭೆಗಳು 
ಬೆೈಯು್ಯವ 
ಸಭೆಗಳಾಗಿವೆ. 
ಕೆಲವರ 

ಓಲೆೈಕೆಗಾಗಿ ಹೊೇರಾಟ 
ಅರನಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ : 
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರಾಗರಾಜ್

ಹರಿಹರ, ಡಿ. 14 - ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್.ಗೆ 
ದಾಖಲಾದ ಪರಿತ್ಯಬ್ ವಿದಾ್ಯರ್್ಧಯು 
ಪರಿ�ಕೆ್ಷಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗದೆ, ಪರಿ�ಕೆ್ಷ  
ಬರೆಯುವಂತಾಗಬೆ�ಕು ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ 
ಉಪನದೆ�್ಧಶಕರ ಕಚೆ�ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 
ರಾಜಶೆ�ಖರ್ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ನಗರದ ಸೆ�ಂರ್ ಮ�ರಿ�ಸ್ ಪೌರಿಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್. ಫಲ್ತಾಂಶ 
ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಪೌರಿಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ 
ಸಭೆಯನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 
ವಿಷಯವಾರು ಕಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ 

ಕಲ್ಕಾ ಪರಿಗತ್ಯ ಬಗೆಗು ಚಚಿ್ಧಸ್, ಕಲ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ 
ವಿಶೆ�ಷ ಗಮನ ನ�ಡಬೆ�ಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ 
ಉತತಿಮವಾಗಿರಬೆ�ಕು ಎಂದು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ದದಾ ಕೆ್ಷ�ತರಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಸ್.
ಸ್ದದಾಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 10 ನೆ� ತರಗತ್ ಫಲ್ತಾಂಶ 
ಉತತಿಮಪಡಿಸಲು ಎಲಾಲಿ ಪೌರಿಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗೆಗು 
ಮತುತಿ ಸಂಜೆ ವಿಶೆ�ಷ ತರಗತ್ಗಳನುನು ತಪ್ಪದೆ� 
ನಡೆಸಬೆ�ಕು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಾಗಿ ಪಠ್ಯವನುನು 
ಮುಗಿಸ್, ಜನವರಿಯಿಂದ ಪುನರಾವತ್ಧನೆ, ಪರಿ�ಕಾ್ಷ 
ಸ್ದ್ಧತೆಯ ಬಗೆಗು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಾಹಿತ್ 

ನ�ಡಬೆ�ಕು. ಪರಿತ್ ತ್ಂಗಳು ಪೊ�ಷಕರ 
ಸಭೆ ನಡೆಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಕೆಯ ಬಗೆಗು 
ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ ನ�ಡಬೆ�ಕು ಎಂದು 
ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಧದಲ್ಲಿ ಡಯರ್ 
ಹಿರಿಯ ಉಪನಾ್ಯಸಕ ರಾದ ಉಷಾ ಕುಮಾರಿ, 
ವಿಷಯ ಪರಿವಿ�ಕ್ಷಕರಾದ ಸುರೆ�ಶಪ್ಪ, ಶಶಿಕಲಾ, 
ವಸಂತಕುಮಾರಿ, ಸುಧಾ, ಬಿಆರ್ ಸ್ ಕೃಷೊಪ್ಪ, ಅಕ್ಷರ 
ದಾಸೆೊ�ಹ ಸಹಾಯಕ ನದೆ�್ಧಶಕ ರಾಮಕೃಷೊಪ್ಪ 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ವೆ�ದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ 
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್.ಜಯ್ಯಣೊ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.
ಶಿರಿ�ನವಾಸ್, ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ ಸ್ದದಾರಾಮ�ಶ್, ಸಹಶಿ 
ಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲಾಲಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಂ.ಮಂಜು 
ನಾಥಯ್ಯ, ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ ಎನ್.ಡಿ.ಧನ್ಯಕುಮಾರ್, 
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯ�ಜಕ ಮಂಜುನಾಥ ಉಪಸ್್ಥತರಿದದಾರು.

ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸಲ್್ಸ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೆೇಕು
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 
ರಾಜಶೆೇಖರ್

ಸೆೈಟ್, ಮರೆ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ/ 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಬಾಡಿಗೆಗೆ-3 BHK (ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂರ್)
ಲ್�ಸ್ ಗೆ- 3 BHK ಮಹಡಿ ಮನೆ 

ಮಾರಾಟ ಮನೆ 30x40 (75 lakh)
ಆಂಜನೆ�ಯ 30x40, 15x40 ಸ್ದ್ಧವಿ�ರಪ್ಪ 
ಕ್ರಣ್ ಬೂಸೂ್ನರ್ (ಏಜೆಂಟ್)
97315-63409
(KHB 30X40 ಪೂವನಾ ಸೆೈಟ್ 27 ಲಕ್ಷ, ಡಬಲ್ ರೊೇಡಿಗೆ)

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
Shanti TVS and Electric vehicle 

Showroom BSNL Circle, Davanagere. 
Near Amoga Hotel, Chitradurga. 
Contact : 92432 19553

Female & Male
1) Showroom Sales - 02, 
2) Computer Cash - 01, 
3) Office work - 01
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ನಗರದಲ್ಲೆ ರಾಡಿದು್ದ ಭಗವದಿ್ಗೇತೆ ಸ್ಪಧೆನಾ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ.14- ಬಾರಿಹಮಾಣ ಸಮಾಜ ಸೆ�ವಾ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ 

ವಿಭಾಗದಿಂದ ಗಿ�ತಾ ಜಯಂತ್ ಪರಿಯುಕತಿ ಭಗವದಿಗು�ತೆ ಸ್ಪಧೆ್ಧಯನುನು 
ಏಪ್ಧಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಪಧೆ್ಧಯು ಇದೆ� ದಿನಾಂಕ 17ರ ಶನವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ 
ವತು್ಧಲ ರಸೆತಿಯ ಶಿರಿ� ಶಾರದಾಂಬಾ ದೆ�ವಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ  ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಸ್ಪಧೆ್ಧಗೆ ಐದನೆ� ಅಧಾ್ಯಯ (5) ಕಮ್ಧ ಸನಾ್ಯಸ  ಯ�ಗ, ಆರು 
ವಷ್ಧದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲ್ನ ಐದು ಶೆೊಲಿ�ಕ (5), ಏಳರಿಂದ ಹನೆನುರಡು 
ವಷ್ಧದವರಿಗೆ ಮೊದಲ್ನಂದ ಹತುತಿ ಶೆೊಲಿ�ಕ (10), 13 ರಿಂದ 18 ವಷ್ಧದವರೆಗೆ 
ಮೊದಲ್ನಂದ ಹದಿನೆೈದು ಶೆೊಲಿ�ಕ (15), 19 ವಷ್ಧ ಮ�ಲ್ಪಟಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು 
ಮತುತಿ ಮಹನ�ಯರಿಗೆ ಸ್ಪಧೆ್ಧ ಭಗವದಿಗು�ತೆಯ ತಾತ್ಪಯ್ಧ (ಭಗವದಿಗು�ತೆಯ 
18 ಅಧಾ್ಯಯಗಳ ಸಾರ). ಸಮಯ ಐದು ನಮಿಷ. ಸ್ಪಧೆ್ಧಗೆ ಹದಿನೆೈದು ನಮಿಷ 
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲೆಲಿ� ತಮಮಾ ಹೆಸರನುನು ನೆೊ�ಂದಾಯಿಸುವಂತೆ 
ಶಿರಿ�ಮತ್ ಶಿರಿ�ಮತ್ ಅಡಿಗ (9964027146), ಶಿರಿ�ಮತ್ ನಳಿನ ಅಚುಚಿತ್ 
(9886058 866) ಅವರು ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ಮಾನವ ಹಕು್ಕಗಳು ಮತು್ತ ಸಂವಿಧಾನ 
ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲೆಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ರಣ

ಜಿಲಾಲಿ ಕಾನೊನು ಸೆ�ವಾ ಪಾರಿಧಿಕಾರ  ಹಾಗೊ ಸಕಾ್ಧರಿ ಪರಿಥಮ ದಜೆ್ಧ 
ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೆ�ಜು ಸಹಯ�ಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕು್ಕಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕು್ಕಗಳು ಮತುತಿ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಚಾರ  ಸಂಕಿರಣ 
ಕಾಯ್ಧಕರಿಮ ಇಂದು ಮಧಾ್ಯಹನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಸಕಾ್ಧರದ ಪರಿಥಮ 
ದಜೆ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೆ�ಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ಸ್ವಿಲ್ ನಾ್ಯಯಾಧಿ�ಶರು ಹಾಗೊ ಜಿಲಾಲಿ ಕಾನೊನು ಸೆ�ವಾ 
ಪಾರಿಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ ಪರಿವಿ�ಣ್ ನಾಯಕ್ ಉದಾಘಾಟನೆ 
ನೆರವೆ�ರಿಸುವರು. ಸಕಾ್ಧರಿ ಪರಿಥಮ ದಜೆ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೆ�ಜಿನ 
ಪಾರಿಂಶುಪಾಲರಾದ ಪೊರಿ.ಶೆೈಲಜಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕು್ಕಗಳ ವೆ�ದಿಕೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಂ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ ಎಲ್.ಹೆಚ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾನವ 
ಹಕು್ಕಗಳ ಕೆೊ�ಶದ ಸಂಚಾಲಕ ಡಾ.ಮಂಜಣೊ ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ.14- ಮಾಯಾಸ್ ಫೆರಿಂಡ್್ಸ 
ಗೊರಿಪ್ ಮತುತಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಎನ್. ಗೆೊಲಿ�ಬಲ್ ಸೆೊ್ಪ�ರ್್ಸ್ಧ 
ನೊ್ಯಟ್ರಿಷನ್ ವತ್ಯಿಂದ ಕನನುಡ ರಾಜೆೊ್ಯ�ತ್ಸವದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೆ� ದಿನಾಂಕ 17ರಂದು 5ನೆ� ವಷ್ಧದ 
ಕನಾ್ಧಟಕ ಸ್ರಿ-2022 ಪುರುಷರ ದೆ�ಹದಾಢ್ಯ್ಧ 
ಸ್ಪಧೆ್ಧ ಮತುತಿ ಮೊಟಟಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ವುಮನ್್ಸ ಫಸ್ಕ್ ರಾಜ್ಯಮಟಟಿದ ಸ್ಪಧೆ್ಧಗಳನುನು 
ಹಮಿಮಾಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತೆೊ�ಷ್ ಏಕಬೆೊ�ಟೆ 
ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ಶುಕರಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, ನಗರದ ಮೊ�ತ್ ವಿ�ರಪ್ಪ ಕಾಲೆ�ಜು 
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 17ರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ 
ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾಜು್ಧನ್ ಸ್ಪಧಾ್ಧ ಕಾಯ್ಧಕರಿಮ 
ಉದಾಘಾಟ್ಸಲ್ದಾದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಎನ್.ಸ್.ಪಿ. 
ಪಕ್ಷದ ಶಿರಿ� ಹರಿ, ವಿ�ರೆ�ಂದರಿ ಪಪಿ್ಪ, ಸವಿತಾಬಾಯಿ 
ಮಲೆಲಿ�ಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಟ್.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಜಿ. 
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇತರರು ಆಗಮಿಸಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದು 
ಹೆ�ಳಿದರು.

55 ಕೆ.ಜಿ. ಯಿಂದ 90 ಕೆ.ಜಿ.ಯ ವಿವಿಧ 

ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಧೆ್ಧಗಳು ನಡೆಯಲ್ದುದಾ, ಕನಾ್ಧಟಕ 
ಸ್ರಿ-2022 ಪರಿಶಸ್ತಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ ರೊ., ಪಪಿ್ಪಸ್  
ಕಾಲಿಸ್ಕ್ ಮೊ�ಸ್ಟಿ ಮಸೊ್ಕಯೂಲರ್ ಪರಿಶಸ್ತಿಗೆ 20 ಸಾವಿರ 
ಹಾಗೊ ಮೊ�ಸ್ಟಿ ಬೆಸ್ಟಿ ಫ�ಸರ್ ಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೊ.  
ಹಾಗೊ ಎಲಾಲಿ ವಿಜೆ�ತರಿಗೆ ಪರಿಶಸ್ತಿ ಹಾಗೊ ಆಕಷ್ಧಕ 
ಟೆೊರಿ�ಫ, ಮಡಲ್ ಪರಿಮಾಣ ಪತರಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಮಾಹಿತ್ ನ�ಡಿದರು.

ವುಮನ್್ಸ ಫಸ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಪಧೆ್ಧಯಲ್ಲಿ ಟ್.
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾಲಿಸ್ಕ್ ವುಮನ್್ಸ ಫಸ್ಕ್ ಮಾಡಲೆ 
ಪರಿಶಸ್ತಿಗೆ 15 ಸಾವಿರ ರೊ. ಬಹುಮಾನವಿರುವುದಾಗಿ 
ಅವರು ತ್ಳಿಸ್ದರು. 

ಅಂತರ ರಾಷಟಿ್�ಯ ಕಿರಿ�ಡಾಪಟು ಶಿರಿ�ಮತ್ 
ಲಕಿ್ಷಮಿ�ದೆ�ವಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಇದೆ� ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ದೆ�ಹದಾಢ್ಯ್ಧ ಸ್ಪಧೆ್ಧ 
ಏಪ್ಧಡಿಸಲಾಗಿದುದಾ, ಹೆಚಿಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಹೆ�ಶ್ (ಮಾಯಾ), 
ಜಬಿ�ವುಲಾಲಿ, ಎಂ. ಮಯೊರ್, ಶಿವರತನ್, 
ಸಂತೆೊ�ಷ್, ರಾಕೆ�ಶ್ ಉಪಸ್್ಥತರಿದದಾರು.

ನಗರದಲ್ಲೆ 17ರಂದು ಕರಾನಾಟಕ ಸ್ರಿ-2022 
ರಾಜ್ಯ ಮಟಟೆದ ದೆೇಹದಾಢ್ಯನಾ ಸ್ಪಧೆನಾಗಳು

ಅಪಾ್ರಪ್ತ ಬಾಲಕ್ ಮೆೇಲೆ ಲೆೈಂಗಿಕ 
ದೌಜನಾನ್ಯ : ಆರೊೇಪಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕೆ್ಷ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ.14- ಅಪಾರಿಪತಿ ಬಾಲಕಿ  ಮ�ಲೆ ಲೆೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಧನ್ಯ 
ಎಸಗಿದದಾ ಆರೆೊ�ಪಿಗೆ 10 ವಷ್ಧ ಕಠಿಣ ಶಿಕೆ್ಷ ಮತುತಿ 30 ಸಾವಿರ ರೊ. ದಂಡ 
ವಿಧಿಸ್ ವಿಶೆ�ಷ ಪೊ�ಕೆೊ್ಸ� ನಾ್ಯಯಾಲಯ ತ್�ಪು್ಧ ನ�ಡಿದೆ.

ನಾ್ಯಮತ್ ಪಟಟಿಣದ ಶಿವಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯ ರಂಗನಾಥ್ (23)  
ಶಿಕೆ್ಷಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಯುವಕ. ಅದೆ� ಬಡಾವಣೆಯ ವಾಸ್ ರೆಹಮಾನ್  
ಸಾರ್ ಎಂಬುವರ ಮಗಳನುನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೊ�ಗುವಾಗ ಅಪಹರಿಸ್ಕೆೊಂಡು 
ಹೆೊ�ಗಿ ಪುಸಲಾಯಿಸ್ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸ್ ಕುಂದವಾಡ, 
ಯರಬನಹಳಿಳಿ, ಹಿರೆ�ಕೆರೊರು, ಅರಳಿಕಟೆಟಿ ಮುಂತಾದ ಗಾರಿಮಗಳ ಅವರ 
ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊ�ಗಿ ಅವಳ ಇಚೆ್ಛಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 
ಲೆೈಂಗಿಕ ಅತಾ್ಯಚಾರ ಎಸಗಿರುವುದು ತನಖೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿತುತಿ.

ಈ ಕುರಿತು ನಾ್ಯಮತ್ ಪೊಲ್�ಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊರು ದಾಖಲಾಗಿ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ ದೆೊ�ಷಾರೆೊ�ಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತುತಿ. ಪರಿಕರಣ ಸಂಬಂಧ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 3 ವಷ್ಧಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ಆರೆೊ�ಪಿ 
ರಂಗನಾಥ್ ಅಪಾರಿಪತಿ ಬಾಲಕಿ ಮ�ಲೆ ಅತಾ್ಯಚಾರ ನಡೆಸ್ರುವುದು  
ಸಾಕಿ್ಷ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ರುಜುವಾತಾದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿ ಮತುತಿ ಸತರಿ ಮಕ್ಕಳ 
ಸೆನು�ಹಿ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ನಾ್ಯಯಾಧಿ�ಶರಾದ ಎನ್.ಶಿರಿ�ಪಾದ್ ಅವರು 
ಆರೆೊ�ಪಿಗೆ 10 ವಷ್ಧ ಜೆೈಲು ಶಿಕೆ್ಷ 30 ಸಾವಿರ ರೊ. ದಂಡ ವಿಧಿಸ್ ತ್�ಪು್ಧ 
ನ�ಡಿದಾದಾರೆ.

ಇದರೆೊಂದಿಗೆ ಸಂತರಿಸೆ್ಥಗೆ 4.60 ಲಕ್ಷ ರೊ.ಗಳನುನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 
ನ�ಡುವಂತೆ ಜಿಲಾಲಿ ಉಚಿತ ಸೆ�ವಾ ಪಾರಿಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಆದೆ�ಶಿಸ್ದಾದಾರೆ. ಸಕಾ್ಧರದ 
ಪರವಾಗಿ ವಿಶೆ�ಷ ಸಕಾ್ಧರಿ ಅಭಯ�ಜಕರಾದ ರೆ�ಖಾ ಅವರು ವಾದ 
ಮಂಡಿಸ್ದದಾರು.

ಭಾನುವಳಿಳ : ಇಂದು ಬಿೇರಪ್ಪನ ಒಡೊ್ಡೇಲಗ
ಭಾನುವಳಿಳಿ ಗಾರಿಮದ ಶಿರಿ� ಬಿ�ರಲ್ಂಗೆ�ಶ್ವರ ದೆ�ವರುಗಳ ಹಾಗೊ 

ಹಾಲುಮತ ಮಹಾಮಹಿಮರ ಕಾತ್್ಧಕೆೊ�ತ್ಸವ ಮತುತಿ ಒಡೆೊಡಾ�ಲಗವು ಇಂದು 
ರಾತ್ರಿ 9.30ಕೆ್ಕ ಕೆೊ�ಲಾಟ, ಡೆೊಳಿಳಿತ ಕುಣಿತ, ಈರಗಾರರ ನೃತ್ಯದೆೊಂದಿಗೆ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಶುಕರಿವಾರ ಬಿ�ರಪ್ಪನ ದೆೊಡಡಾ ಎಡೆ ಪೂಜೆ ಮತುತಿ ಸಾಮೊಹಿಕ 
ವಿವಾಹ ಮಹೆೊ�ತ್ಸವವು ಶಿರಿ�ಗಳ ಸಮುಮಾಖದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲ್ವೆ.ಹಾಲ್ವಾಣದಲ್ಲೆ ಇಂದು

ಹಾಲ್ವಾಣ ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ಶುಕರಿವಾರ 
ಜರುಗಲ್ರುವ ಶಿರಿ� ಬಿ�ರಲ್ಂಗೆ�ಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ 
ದೆೊಡಡಾ ಎಡೆ ಜಾತೆರಿ ಹಾಗೊ ಸಾಮೊಹಿಕ 
ವಿವಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಹೆೊಳೆ 
ಪೂಜೆ, ಪಾದ ಪೂಜೆ ಹಾಗೊ ಗಾರಿಮದ 
ಎಲಾಲಿ ದೆ�ವರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೆ�ಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೊ 
ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ಎಸ್.
ಜಿ.ಪರಮ�ಶ್ವರಪ್ಪ ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

19ರಂದು ದೆಹಲ್ ಚಲೊೇ : ಹೆಚಿ್ಚನ 
ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮನವಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ. 14 - ರೆೈತರ ಬೆಳೆಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆ ನಗದಿ 
ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗರಿಹಿಸ್ ಇದೆ� ದಿನಾಂಕ 19ರಂದು ದೆಹಲ್ ಚಲೆೊ� 
ಹಮಿಮಾಕೆೊಂಡಿದುದಾ ಜಿಲಾಲಿ ರೆೈತರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಭಾರತ್�ಯ ಕಿಸಾನ್ 
ಸಂಘ-ಕನಾ್ಧಟಕ ಪರಿದೆ�ಶದ ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ ಕೆ.ಆರ್. ಧನಂಜಯ 
ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ.

ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೆಹಲ್ಯ ರಾಮಲ್�ಲಾ 
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರೆೈತ ಘಜ್ಧನ್ ರಾ್ಯಲ್ ಏಪ್ಧಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ನೆ�ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿದ್ಯಂತ ಆಂದೆೊ�ಲನಕಾ್ಕಗಿ 
ಗಾರಿಮ-ಗಾರಿಮ ಸಂಪಕ್ಧ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊ�ಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಹೆಚ್. ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ, ಮುರುಗೆ�ಶ್ 
ಕೊಲಂಬಿ, ಪರಿಸನನು ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್್ಥತರಿದದಾರು.

ಆವರಗೆರೆ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ `ನಮಮಾ ಕ್ಲೆನಿರ್' ಶುಭಾರಂಭ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ.14- ಇಲ್ಲಿನ ನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ 

ವಾ್ಯಪಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆವರಗೆರೆ ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ನಮಮಾ ಕಿಲಿನಕ್ 
ಶುಭಾರಂಭಗೆೊಂಡಿತು.

ರಾಜ್ಯದ 114 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮಾ ಕಿಲಿನಕ್  
ಆರಂಭಗೆೊಂಡಿದುದಾ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ 
ಬೆೊಮಾಮಾಯಿ ಅವರು ವಚು್ಯ್ಧವಲ್  ಫಾಲಿರ್ ಫಾಮ್್ಧ  
ಮೊಲಕ ಎಲಾಲಿ ಕಿಲಿನಕ್ ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನ�ಡಿದರು. ಬಳಿಕ 
ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ, ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ 
ಹಾಗೊ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಮತುತಿ ಕುಟುಂಬ 
ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯ�ಗದೆೊಂದಿಗೆ 
ಹಮಿಮಾಕೆೊಂಡಿದದಾ ನಮಮಾ ಕಿಲಿನಕ್  ಗೆ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ 
ಕಾಪಶಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನ�ಡಿದರು.

ಇದೆ� ವೆ�ಳೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ `ತಾಯಿ ಮತುತಿ 
ಮಗುವಿನ' ಆರೆೈಕೆಯ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕಾಡ್್ಧ ಹಾಗೊ 
ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಲಸ್ಕೆ ಮತುತಿ 
ಚುಚುಚಿಮದುದಾ ನ�ಡಲಾಯಿತು.

ಮೊದಲು ತಮಮಾ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಾಗ 
ಮಕ್ಕಳ ಆರೆೊ�ಗ್ಯವನೊನು ರಕಿ್ಷಸಬಹುದು. ಮುಂಜಾಗರಿತೆ 
ವಹಿಸಬೆ�ಕು. ನಮಮಾ ಕಿಲಿನಕ್ ನ ಸದುಪಯ�ಗ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳುಳಿವಂತೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನ�ಡಿದರು.

ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ್ಷ�ತರಿವನುನು ತಳಮಟಟಿದಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುವ 

ಮತುತಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ದೃಷಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಸ್ಥಳಿ�ಯ 
ಸಂಸೆ್ಥಗಳ ಮೊಲಕ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ್ಷ�ತರಿದಲ್ಲಿ ನಮಮಾ ಕಿಲಿನಕ್ 
ಗಳನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆವರಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೆೊಂಡ 
ನಮಮಾ ಕಿಲಿನಕ್  ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಮಮಾ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿ 
ಕೆೊಳಳಿಲು ಉಪಯುಕತಿವಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಜ್ವರ, ಶಿ�ತ, ಕೆಮುಮಾ ಸಹಿತ ಸಣೊಪುಟಟಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ 
ಜಿಲಾಲಿಸ್ಪತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನಾ್ಯವುದೆೊ� ದೆೊಡಡಾ ಆಸ್ಪತೆರಿಗೆ 
ಹೆೊ�ಗಬೆ�ಕಾಗಿಲಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್  
ಕಾಡ್್ಧ  ಇನನುತರೆ ಯಾವುದೆ� ಕಾಡ್್ಧ ಗಳು ಬೆ�ಕಿಲಲಿ. 

ಉಚಿತ ಪರಿ�ಕೆ್ಷ ಜೆೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಔಷಧಿ 
ನ�ಡಲಾಗುವುದು. ಒಬ್ರು ವೆೈದ್ಯರು, ಒಬ್ರು 
ಶುಶೊರಿಷಕರು, ಒಬ್ರು ಲಾ್ಯರ್  ಟೆಕಿನು�ಷಯನ್ , ಒಬ್ರು 
ಡಿ ಗೊರಿಪ್  ನೌಕರರು ಕಾಯ್ಧನವ್ಧಹಿಸಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದು 
ಮಾಹಿತ್ ನ�ಡಿದರು.

15ನೆ� ಹಣಕಾಸು ಆಯ�ಗವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 
ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಸಂಸೆ್ಥಗಳ ಮೊಲಕ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ್ಷ�ತರಿದ ನದಿ್ಧಷಟಿ 
ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನುನು ಶಿಫಾರಸು್ಸ 
ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸ್ದರು.

ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ್ಷ�ತರಿವನುನು ತಳಮಟಟಿದಿಂದ 
ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತುತಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ದೃಷಟಿಯಲ್ಲಿ 
ನಗರ ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಸಂಸೆ್ಥಗಳ ಮೊಲಕ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ್ಷ�ತರಿದಲ್ಲಿ 
ನಮಮಾ ಕಿಲಿನಕ್ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಕಿಲಿನಕ್  ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಲ್ಲಿ ಕಿಲಿನಕ್  
ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಮತುತಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾ್ಯಣಾಧಿಕಾರಿ 
ಡಾ. ನಾಗರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, 30 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖೆ್ಯ 
ಇರುವ ನಗರದ ಹಿಂದುಳಿದ ಪರಿದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ನಮಮಾ ಕಿಲಿನಕ್  
ತೆರೆಯಲಾಗುತತಿದೆ. ಗಂಭ�ರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಂಡು 
ಬಂದರೆ ಜಿಲಾಲಿಸ್ಪತೆರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು್ಸ ಮಾಡಬೆ�ಕು. 12 
ಚಿಕಿತೆ್ಸಗಳೂ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಸೆ�ವೆಗಳು ಈ 
ಕಿಲಿನಕ್  ಮೊಲಕ ದೆೊರೆಯಲ್ವೆ ಎಂದರು.

ಮ�ಯರ್ ಜಯಮಮಾ ಗೆೊ�ಪಿ ನಾಯ್್ಕ , ದೊಡಾ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವೆೈ. ಪರಿಕಾಶ್ , ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿತ್ ಸ್ಇಒ ಡಾ. 
ಎ. ಚನನುಪ್ಪ, ಯ�ಜನಾ ಅಭವೃದಿ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಮಹಾಂತೆ�ಶ್, ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಮುಖಂಡ ಆವರಗೆರೆ 
ಉಮ�ಶ್ , ಜಿಲಾಲಿ ಸಂತಾನಾಭವೃದಿ್ಧ ಮತುತಿ ಮಕ್ಕಳ 
ಆರೆೊ�ಗಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್ . ಮಿ�ನಾಕಿ್ಷ, ತಾಲೊಲಿಕು 
ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ದೆ�ವರಾಜ್  ಸೆ�ರಿದಂತೆ 
ಇತರರು ಇದದಾರು.

ನಗರಕೆ್ಕ ಇಂದು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
ಕಾಂಗೆರಿಸ್  ಒಬಿಸ್ ಘಟಕ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧು 

ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಬಿ ಮಂಜಪ್ಪನವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಧಾ್ಯಹನು 2.30ಕೆ್ಕ ಕಾಂಗೆರಿಸ್  
ಕಚೆ�ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದಾರೆ 
ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ ಪರಿಧಾನ ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ ದಿನೆ�ಶ್ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ 
ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ವಾಲ್ಮಾೇಕ್ ಜಾತೆ್ರ : ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಸಭೆ
ಶಿರಿ� ವಾಲ್ಮಾ�ಕಿ ಜಾತಾರಿ ಮಹೆೊ�ತ್ಸವದ ಪೂವ್ಧ ಭಾವಿ 

ಸಭೆಯು ನಗರದ ನಾಯಕ ವಿದಾ್ಯರ್್ಧ ನಲಯದಲ್ಲಿ  
ಇಂದು ಮಧಾ್ಯಹನು  3 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ವಾಲ್ಮಾ�ಕಿ 
ಗುರು ಪಿ�ಠದ ಶಿರಿ� ಪರಿಸನಾನುನಂದ  ಸಾ್ವಮಿ�ಜಿ  ಸಭೆಯ 
ಸಮುಮಾಖ ವಹಿಸುವರು. ನಾಯಕ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಜಿಲಾಲಿ ವಾಲ್ಮಾ�ಕಿ ನಾಯಕ 

ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವಿ�ರಣೊ ಕೆೊ�ರಿದಾದಾರೆ. 

ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು, ಡಿ. 14 - ಇಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ�ಂದರಿಕೆ್ಕ 
ಬುಧವಾರ ರಾಜ್ಯ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಮ�ಲ್್ವಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಹಂಸವೆ�ಣಿ ಅವರು 
ಭೆ�ಟ್ ನ�ಡಿ, ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ�ಂದರಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ರೆೊ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರಿ�ತ್ 
ಸ್ಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗು ರೆೊ�ಗಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತ್ ಪಡೆದುಕೆೊಂಡರು. 

ನಂತರ ಅವರು ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ�ಂದರಿಕೆ್ಕ ಬೆ�ಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು 
ವೆೈದಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಲಕಿ್ಷಮಿ ದೆ�ವಿ ಅವರ ಜೆೊತೆ ಚಚಿ್ಧಸ್ದರು. ಡಿ.ಎಂ.ಓ. ಡಾ. 
ನಟರಾಜ್ , ಟ್.ಹೆಚ್ .ಓ ಡಾ. ಚಂದರಿಮೊ�ಹನ್ , ತಾ.ಹಿರಿಯ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ 
ನರಿ�ಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ. ಉಮಮಾಣೊ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ವೆ�ಳೆ ಹಾಜರಿದದಾರು. ನಂತರ 
ಡಾ. ಹಂಸವೆ�ಣಿ ಅವರು ಬಿಳಸನೊರು, ನಂದಿಗಾವಿ, ಯಲವಟ್ಟಿ ಗಾರಿಮಗಳಲ್ಲಿ 
ರೆೊ�ಗಿಗಳ ಮನೆಗೊ ಭೆ�ಟ್ ನ�ಡಿ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ�ಂದರಿಗಳ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಬಗೆಗು 
ತ್ಳಿದುಕೆೊಂಡರು.

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರಿಗೆ  
ರಾಜ್ಯ ಆರೊೇಗ್ಯ ತಂಡ ಭೆೇಟಿ

ಸ್ಂಧನೊರು, ಡಿ.14- ಬದುಕಿನ 
ಶೆರಿ�ಯಸು್ಸ ಧಮಾ್ಧಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತ್ಳಿದು 
ಬರುವುದು ಜನನವಾದರೆ, ತ್ಳಿಯದೆ� 
ಬರುವುದು ಮರಣ. ತ್ಳಿದು ಬದುಕುವುದೆ� 
ನಜವಾದ ಜಿ�ವನವೆಂದು ಬಾಳೆಹೆೊನೊನುರು 
ಶಿರಿ� ರಂಭಾಪುರಿ ಡಾ. ವಿ�ರಸೆೊ�ಮ�ಶ್ವರ 
ಜಗದುಗುರುಗಳು ಅಭಪಾರಿಯಪಟಟಿರು.

ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ತಾಲೊಲಿಕಿನ 
ರವುಡಕುಂದಾ ಶಿರಿ� ಸ್ದಾ್ಧಶರಿಮದಲ್ಲಿ 9ನೆ� 
ವಷ್ಧದ ಶಿರಿ� ಗಣೆ�ಶ ಗಾಯತ್ರಿ ರಥೆೊ�ತ್ಸವ-
ಮುತೆತಿೈದೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ನಮಿತ್ಯ 
ಜರುಗಿದ ಧಮ್ಧ ಜಾಗೃತ್ ಸಮಾರಂಭದ 
ಸಾನನುಧ್ಯ ವಹಿಸ್, ಆಶಿ�ವ್ಧಚನ ನ�ಡುತ್ತಿದದಾರು. 

ಮಾನವ ಜಿ�ವನದ ಉನನುತ್ಗೆ ಧಮ್ಧ 
ದಿಕೊ್ಸಚಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಶ್ಧ ಸಂಸ್ಕಕೃತ್, 
ಸಂಸಾ್ಕರ ಹೆೊಂದಿ ಬಾಳುವುದೆ� ಜಿ�ವನದ 
ಉತ್ಕಷ್ಧತೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲ 
ವಾದ ಮನಸ್್ಸದದಾವರಿಗೆ ವಿಶಿಷಟಿವಾದ ಗುಣಗಳಿ 
ರುತತಿವೆ. ತನನುವರಲಲಿದವರನುನು ತನನುವರಂತೆ 
ಕಾಣುವ ಸದುಗುಣಗಳು ತುಂಬಿರುತತಿವೆ. 

ಹಸ್ದಾಗ ಸ್ಗದ ಅನನು, ದಣಿವಾದಾಗ ಸ್ಗದ 
ನೆರಳು, ದುಃಖವಿದಾದಾಗ ಬಾರದ ಸಂಬಂಧ, 
ಕಷಟಿದಲ್ಲಿ ಇದಾದಾಗ ಬಾರದ ಸೆನು�ಹ, ಶವವಾದಾಗ 
ತೆೊ�ರುವ ಪಿರಿ�ತ್ ಯಾವತೊತಿ ವ್ಯಥ್ಧ. ಒಂದು 
ಎಲೆ ಉದುರುತಾತಿ ಹೆ�ಳಿತು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೊ ಶಾಶ್ವತವಲಲಿ. ಅರಿತು ನಡೆ ಅದೆ� 
ಜಿ�ವನ. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹುಲುಲಿ ಬೆಳೆದಷುಟಿ ಬಿಲ್ವ 
ತುಳಸ್ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲಲಿ. ಅದೆ� ರಿ�ತ್ ಮೊ�ಸ 
ಮಾಡುವವರು ಅಭವೃದಿ್ಧ ಹೆೊಂದಿದಷುಟಿ, 
ಒಳೆಳಿಯವರು ಅಭವೃದಿ್ಧ ಹೆೊಂದುವುದಿಲಲಿವೆಂಬ 
ಮಾತು ನತ್ಯ ಸತ್ಯ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ 
ಸತ್ಯ ಹೆ�ಳುವವರು ಯಾವಾಗಲೊ ಏಕಾಂಗಿ 
ಎಂಬ ಎಚಚಿರಿಕೆಯನುನು ಶಿರಿ� ಜಗದುಗುರು 
ರೆ�ಣುಕಾಚಾಯ್ಧರು ಬೆೊ�ಧಿಸ್ದದಾನುನು 
ಮರೆಯಲಾಗದು. ಬಂಗಾರಿ ಕಾ್ಯಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ 
ಶಿರಿ� ಸ್ದಾ್ಧಶರಿಮವನುನು ಸ್ದ್ಧರಾಮ�ಶ್ವರ ಶರಣರು 
ಸಾ್ಥಪಿಸ್ ಪರಿತ್ ವರುಷ ಗಣೆ�ಶ ಗಾಯತ್ರಿ 
ರಥೆೊ�ತ್ಸವ-ಮುತೆತಿೈದೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ 
ಹಾಗೊ ಅಧಾ್ಯತ್ಮಾಕ ಪರಿವಚನಗಳನುನು ಏಪ್ಧಡಿಸ್ 
ಭಕತಿ ಸಮುದಾಯಕೆ್ಕ ಅರಿವು 

ಮೊಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೆೊ�ಷದ ಸಂಗತ್ 
ಎಂದರು.

ಸ್ದಾ್ಧಶರಿಮದ ಸ್ದ್ಧರಾಮ�ಶ್ವರ ಶರಣರು 
ಪಾರಿಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿತ್ಯಬ್ 
ಮನುಷ್ಯನಗೆ ಸಂಸಾ್ಕರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 
ಗುರುವಿನ ಅಮೊಲ್ಯ ಮಾಗ್ಧದಶ್ಧನವಿಲಲಿದೆ� 
ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಸಾಗದು. ಗುರು ಮತುತಿ ಗುರಿ 
ಹೆೊಂದಿ ಬದುಕನುನು 
ಸಾಥ್ಧಕಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಳಿಬೆ�ಕೆಂದರು.

ರಾಯಚೊರು ಶಿರಿ� ಶಾಂತಮಲಲಿ 
ಶಿವಾಚಾಯ್ಧರು ನಾಂದಿ, ನುಡಿ ಸೆ�ವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸ್ದರು. ತೆಕ್ಕಲಕೆೊ�ಟೆ ಶಿರಿ� ವಿ�ರಭದರಿ 
ಶಿವಾಚಾಯ್ಧರು, ರವುಡಕುಂದ ಶಿರಿ� 
ಶಿವಯ�ಗಿ ಶಿವಾಚಾಯ್ಧರು, ಸ್ಂಧನೊರು-
ಕನೊನುರು ಶಿರಿ� ಸೆೊ�ಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾಯ್ಧರು, 
ಹೆಬಾ್ಳ ಶಿರಿ� ನಾಗಭೊಷಣ ಶಿವಾಚಾಯ್ಧರು, 
ಮಸ್್ಕ ಶಿರಿ� ವರ ರುದರಿಮುನ ಶಿವಾಚಾಯ್ಧರು, 
ತುರವಿಹಾಳ ಅಮರಗುಂಡ ಶಿರಿ� 
ಶಿವಾಚಾಯ್ಧರು ಉಪಸ್್ಥತರಿದದಾರು. 
ಎಮಿಮಾಗನೊರು ಹಂಪಿ ಸಾವಿರ ದೆ�ವರಮಠದ 
ವಾಮದೆ�ವ ಮಹಾಂತ ಶಿವಾಚಾಯ್ಧರು 
ಉಪದೆ�ಶಾಮೃತ ನ�ಡಿದರು.

ಲೆೊ�ಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸಂಗಣೊ ಕರಡಿ, 
ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ, ಮಾಜಿ 
ಸಂಸದ ಕೆ.ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ 
ಪರಿತಾಪಗೌಡ ಪಾಟ್�ಲ, ಕೆಪಿಸ್ಸ್ ಪರಿಧಾನ 
ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ ಬಸವನಗೌಡ ಬಾದಲ್್ಧ, 
ಜಿ.ಪಂ.ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಾಬುಗೌಡ ಬಾದಲ್್ಧ, 
ಕಾಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತ್ಪೆ್ಪ�ರುದರಿಸಾ್ವಮಿ, 
ಬೆನೊನುರು ಶರಣೆ�ಗೌಡರು ಮುಖ್ಯ 
ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಪಾಲೆೊಗುಂಡಿದದಾರು. 

ತ್ಳಿದು ಬದುಕುವುದೆೇ ನಿಜ ಜಿೇವನ : ರಂಭಾಪುರಿ ಶಿ್ರೇ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ. 14- ಪಕ್ಷದ ಕಾಯ್ಧಕತ್ಧರು 
ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೆಚುಚಿ ಒತುತಿ ನ�ಡಬೆ�ಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ 
ರಾಜ್ಯ ಪರಿಧಾನ ಕಾಯ್ಧದಶಿ್ಧ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ 
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅಶ್ವತ್್ಥ  ನಾರಾಯಣ ಕರೆ ನ�ಡಿದರು.

ನಗರದ ಜಿ.ಎಂ.ಐ.ಟ್. ಕಾಲೆ�ಜಿನ ಸೆಂಟರಿಲ್ 
ಲೆೈಬರಿರಿಯಲ್ಲಿ  ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಯ್ಧಕಾರಿಣಿ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬೊತ್ ಸಶಸ್ತಿ�ಕರಣದ ಮೊಲಕ ಪಕ್ಷವನುನು 
ಬೆ�ರು ಮಟಟಿದಿಂದ ಸಂಘಟ್ಸಬೆ�ಕು. ಪರಿಧಾನ 
ನರೆ�ಂದರಿ ಮೊ�ದಿ ಹಾಗೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ 

ಬೆೊಮಾಮಾಯಿ ಕೆೈಗೆೊಂಡ ಜನಪರ ಕಾಯ್ಧಗಳನುನು 
ಜನರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಬೆ�ಕೆಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ದದಾ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ�ರೆ�ಶ್ 
ಹನಗವಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೊಲಕ 
ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಮುಕತಿ ಕನಾ್ಧಟಕ ಮಾಡಲು ಪರಿಮಖ ಪಾತರಿ 
ವಹಿಸಬೆ�ಕು ಎಂದರು.

ಎಂ.ಎಸ್. ವಿ�ರೆ�ಶ್ , ಸುಧಾ ಜಯರುದೆರಿ�ಶ್, 
ಜೆ�ಷ್ಠ ಮಡಿವಾಳರ, ಕೆ. ಶಿವಲ್ಂಗಪ್ಪ, ಬಿ.ಎಸ್. ಜಗ 
ದಿ�ಶ್, ಸೆೊಕೆ್ಕ ನಾಗರಾಜ್, ಶಾಂತರಾಜ್ ಪಾಟ್�ಲ್, 
ಶಿರಿ�ನವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರಿದದಾರು.                                                                                       

ಕಾಯನಾಕತನಾರು ಪಕ್ಷ ಸಂಘರೆಗೆ ಒತು್ತ ನಿೇಡಿ

ರಾಳೆ ರಾ. ಕೊೇ. ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ 
ಜನಮಾ ಶತಮಾರೊೇತ್ಸವ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ.14- ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್  ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ ಘಟಕ ಮತುತಿ 
ಆರ್ .ಎಲ್ . ಲಾ ಕಾಲೆ�ಜು ದಾವಣಗೆರೆ, ನಾಡೆೊ�ಜ 
ಕೆೊ�. ಚೆನನುಬಸಪ್ಪ ಜನಮಾ ಶತಮಾನೆೊ�ತ್ಸವ ಸಮಿತ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರುಗಳ ಸಹಯ�ಗದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವತಂತರಿಯೂ 
ಹೆೊ�ರಾಟಗಾರ, ಸಾಹಿತ್ ಹಾಗೊ ನಾ್ಯಯಾಧಿ�ಶ 

ನಾಡೆೊ�ಜ ಕೆೊ�. ಚೆನನುಬಸಪ್ಪನವರ ಜನಮಾ ಶತಮಾನೆೊ�ತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನುನು 
ನಾಡಿದುದಾ ದಿನಾಂಕ 16.12.2022 ರ ಶುಕರಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗು 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ 
ಎ.ವಿ.ಕೆ. ಕಾಲೆ�ಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಿರಿ�ಮತ್ ಪಾವ್ಧತಮಮಾ ಡಾ. 
ಶಾಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮಿಮಾಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಯ್ಧಕರಿಮವನುನು ಗೌ. ನಾ್ಯ. ಹೆಚ್ . ಬಿಲಲಿಪ್ಪ ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. 
ನಾಡೆೊ�ಜ ಕೆೊ�. ಚೆನನುಬಸಪ್ಪ ಶತಮಾನೆೊ�ತ್ಸವ ಸಮಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಡೆೊ�ಜ 
ಗೆೊ.ರು. ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಆಶಯ ನುಡಿಯನಾನುಡುವರು. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ 
ಸಾದರ ಅವರಿಂದ ಅನುಭಾವ ನಡೆಯುವುದು. ಡಾ. ಎಂ.ಜಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಕೆ.ಬಿ. ಪರಮ�ಶ್ವರಪ್ಪ ಪಾರಿಸಾತಿವಿಕ ನುಡಿ ನುಡಿಯುವರು. 

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ  ಶರಣೆ ಶಾಂತಾ ಜಯಪರಿಸಾದ್, ಡಾ. ಎಂ. 
ಸೆೊ�ಮಶೆ�ಖರಪ್ಪ, ಎಲ್ .ಎಚ್ . ಅರುಣಕುಮಾರ್  ಆಗಮಿಸುವರು. 

ಕಾಯ್ಧಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಕುಸುಮಾ ಲೆೊ�ಕೆ�ಶ್ , ಎಂ. ಪರಮ�ಶ್ವರಪ್ಪ ಸ್ರಿಗೆರೆ, 
ಎಸ್.ಬಿ. ರುದರಿಗೌಡ, ಎನ್ .ಟ್. ಎರಿರಿಸಾ್ವಮಿ, ಕೆ.ಪಿ. ದೆ�ವೆ�ಂದರಿಯ್ಯ, ಎಂ.ಎಸ್ . 
ಮಲೆಲಿ�ಶಪ್ಪ, ವಿ�ರಣೊ ಓ. ಕೆೊಂಡಜಿಜ್, ಶಿವಯ�ಗಿ ಎಂ., ಶರಣೆ ವಿನೆೊ�ದ 
ಅಜಗಣೊನವರ, ಶರಣೆ ಗಾಯತ್ರಿ ವಸತಿ್ದ್ , ಗೌರಮಮಾ ಜೆ.ಆರ್ ., ಶರಣೆ ಪರಿತ್ಮಾ 
ಕೆ.ಎನ್ ., ಜಿ.ಎಸ್ . ಸೆೊ�ಮಶೆ�ಖರಪ್ಪ, ಶರಣೆ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಕೆ.ಸ್., ಶರಣೆ 
ಅಂಬಿಕಾ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರಿ ಉಪಸ್್ಥತರಿರುವರು.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ 86ರೆೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸಮೆಮಾೇಳನದಲ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕರೆ

ಹರಪನಹಳಿಳಿ, ಡಿ.14- ಹಾವೆ�ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 
6, 7 ಮತುತಿ 8 ರಂದು ಜರುಗುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 
86ನೆ� ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಮಾ�ಳನದಲ್ಲಿ  ಹರಪನಹಳಿಳಿ 
ತಾಲೊಲಿಕಿನಂದ ಅತ್ ಹೆಚಿಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ಕನನುಡ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಮಾನಗಳು ಪರಿತ್ನಧಿಗಳಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಬೆ�ಕು ಎಂದು ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್  
ತಾಲೊಲಿಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಉಚೆಚಿಂಗೆಪ್ಪ ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆ�ಳಿಕೆ ನ�ಡಿ ಪರಿತ್ನಧಿಗಳಾಗುವ ಸಕಾ್ಧರಿ, ಅರೆ 
ಸಕಾ್ಧರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಅನ್ಯ ಕಾಯ್ಧ ನಮಿತತಿ ರಜೆ ಸೌಲಭ್ಯ 
ದೆೊರೆಯಲ್ದೆ. ಈಗಾಗಲೆ� ಪರಿಷತ್  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಆ್ಯಪ್ ಮೊಲಕ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ 500 ರೊಪಾಯಿಗಳ ಪರಿತ್ನಧಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತ್ಸ್ 
ಪರಿತ್ನಧಿಗಳಾಗಬಹುದು. 

ಸಮಮಾ�ಳನದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ನಧಿಗಳಾಗ ಬಯಸುವವರು 2ನೆ� ಡಿಸೆಂಬರ್ 
2022ರ ಒಳಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಮಾ ಹೆಸರನುನು 
ನೆೊ�ಂದಾಯಿಸ್ಕೆೊಳಳಿಬೆ�ಕೆಂದು ವಿನಂತ್ಸ್ದಾದಾರೆ.

ಹರಪನಹಳಿಳಿ, ಡಿ.14- ತಾಲೊಲಿಕಿನ 
ದುಗಾಗುವತ್ ಗಾರಿಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೊತನ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬೆಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲ್ತ ಅಭ್ಯರ್್ಧ 
ಅಂಗಡಿ ಶಾಂತಮಮಾ ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿದಾದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದದಾ ಜೆ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ 
ಅವರ ರಾಜಿ�ನಾಮಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿದದಾ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಬುಧವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆ 
ಯಿತು. ಒಟುಟಿ 11 ಜನ ಸದಸ್ಯರನುನು ಹೆೊಂದಿ 
ದುದಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾ್ಥನ ಬಯಸ್ ಅಂಗಡಿ ಶಾಂತಮಮಾ 
ಮತುತಿ ಬಸಮಮಾ ಎನುನುವವರು ನಾಮಪತರಿ 

ಸಲ್ಲಿಸ್ದದಾರು. ಅಂಗಡಿ ಶಾಂತಮಮಾ ಅವರಿಗೆ 6 
ಮತ ಪಡೆದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯೆ್ಕಯಾದರು 
ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ತಹಶಿ�ಲಾದಾರ್ 
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ್ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ನೊತನ ಗಾರಿ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 
ಆಯೆ್ಕಯಾದ ಅಂಗಡಿ ಶಾಂತಮಮಾ ಅವರನುನು 
ಶಾಸಕ ಜಿ.ಕರುಣಾಕರ ರೆಡಿಡಾಯವರ ಪುತರಿ 
ವಿಷುೊವಧ್ಧನ್ ರೆಡಿಡಾ ಸನಾಮಾನಸ್ 
ಅಭನಂದಿಸ್ದರು. ಈ ಸಂದಭ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 
ಮುಖಂಡರು ಇದದಾರು. 

ದುಗಾ್ಗವತ್ ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಾಂತಮಮಾ24ರಂದು ‘ಮಳಲಕೆರೆ’ 
ಕೃತ್ ಲೊೇಕಾಪನಾಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ. 14 – ಸಾಹಿತ್ ಎನ್. 
ಶಿರಿ�ಧರ್ ಮಳಲಕೆರೆ ಅವರ ‘ಮಳಲಕೆರೆ’ ಕೃತ್   
ಲೆೊ�ಕಾಪ್ಧಣೆ ಕಾಯ್ಧಕರಿಮ ಇದೆ� ದಿನಾಂಕ 
24ರ ಶನವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗು 11 ಕೆ್ಕ ನಗರದ 
ಕುವೆಂಪು ಕನನುಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಜಿಲಾಲಿ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತುತಿ ಹಾಗೊ 
ಮಳಲಕೆರೆ ಪರಿತ್ಭಾ ಪರಿಕಾಶನ ಸಂಯುಕಾತಿಶರಿ 
ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಧಕರಿಮ ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಗರವಾಣಿ ಸಂಪಾದಕ ಬಿ.ಎನ್. ಮಲೆಲಿ�ಶ್ 
ಕೃತ್ ಲೆೊ�ಕಾಪ್ಧಣೆ ನೆರವೆ�ರಿಸಲ್ದಾದಾರೆ. 
ಪುಸತಿಕ ಕುರಿತು ಸಕಾ್ಧರಿ ಪರಿಥಮ ದಜೆ್ಧ 
ಕಾಲೆ�ಜಿನ ಕನನುಡ ಪಾರಿಧಾ್ಯಪಕ ದಾದಾಪಿ�ರ್ 
ನವಿಲೆ�ಹಾಳ್ ಮಾತನಾಡಲ್ದಾದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ಯನುನು ಬಿ. ವಾಮದೆ�ವಪ್ಪ ವಹಿಸಲ್ದಾದಾರೆ.

ಬಾಪೂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲೆ ಸ್ಪಿಆರ್  ಕಾಯಾನಾಗಾರ
ದಾವಣಗೆರೆ : ಹಠಾತತಿನೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸ್ದಾಗ ನ�ಡಲಾಗುವ ಸ್.ಪಿ.ಆರ್. 

(ಕಾಡಿ್ಧಯ�ಪಲಮಾನರಿ ರಿಸಕಿಟಿಟೆ�ಷನ್) ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಕುರಿತು ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ 
ಸಂಸೆ್ಥ ಹಾಗೊ ಸಂಶೆೊ�ಧನಾ ಕೆ�ಂದರಿದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗು 11 ಗಂಟೆಗೆ ತರಬೆ�ತ್ ಕಾಯ್ಧಕರಿಮ 
ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತೆರಿಯ ರಜತ ಮಹೆೊ�ತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೆೈಬರಿರಿ 
ಆಡಿಟೆೊ�ರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಾಯಾ್ಧಗಾರ ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 20226

25ರೆೇ ವಷನಾದ ಪುಣ್ಯಸಮಾರಣೆ

ದಿ|| ಎಂ.ಪಿ. ಸ್ದಾ್ಧರನಾ
ಸಂಸಾ್ಥಪಕರು, ಶಿ್ರೇ ವಿೇರ ವರಸ್ದಿ್ಧವಿರಾಯಕ ಸೆೇವಾ ಸಮತ್, 

 ವಿರೊೇಬನಗರ, 2ರೆೇ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ. 

ನಿೇವು ನಮಮಾನ್ನಗಲ್ ಇಂದಿಗೆ 25 ವಷನಾಗಳಾದವು.

ಸದಾ ನಿಮಮಾ ಸಮಾರಣೆಯಲ್ಲೆರುವ... 

ಕುಟುಂಬ ವಗನಾದವರು, ಸೆ್ನೇಹಿತರು  
ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮತ್ರರು.

ನಗರದ ಶಿ್ರೇ ಬಾಲಾಜಿ ಪಾಲೆಸ್ಟೆರ್ ಇಂಡಸ್ಟೆ್ೇಸ್, ಬಾಲಾಜಿ ಪಾಲ್ಮರ್್ಸ  ಮತು್ತ 
ಲಕ್್ಷ್ೇ ಅಂರ್ ಕೊೇ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾಲ್ೇಕರಾದ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಜಿ.ವಿಜಯಾ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇ ಎ.ಗೊೇವಿಂದ ರಾಜು
 ಇವರುಗಳು ಇದೆೇ ದಿರಾಂಕ : 17.12.2022 ರ ಶನಿವಾರ ಆಸೆಟೆ್ೇಲ್ಯಾದ 

ಮೆೇಲೊ್ಬೇನ್ನಾ ನಲ್ಲೆರುವ ತಮಮಾ ಪುತ್ರ-ಸೊಸೆ, ಮೊಮಮಾಗಳು ಅವರನು್ನ ಭೆೇಟಿ ಮಾಡಲು 
ತೆರಳುತ್್ತದು್ದ, ಇವರ ವಿದೆೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲ್ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೆೈಸುತೆ್ತೇವೆ.

ಸ್ಬ್ಬಂದಿ ವಗನಾದವರು 

ಶಿ್ರೇ ಬಾಲಾಜಿ ಪಾಲೆಸ್ಟೆರ್ ಇಂಡಸ್ಟೆ್ೇಸ್,  ಬಾಲಾಜಿ ಪಾಲ್ಮರ್್ಸ 
 ಲೊೇಕ್ಕೆರೆ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

 ಲಕ್್ಷ್ೇ ಅಂರ್ ಕೊೇ,
 ಆರ್.ಎಂ.ಸ್. ಲ್ಂರ್ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಫೇ.: 94497 29623

ವಿದೆೇಶ ಪ್ರಯಾಣ-ಶುಭ ಹಾರೆೈಕೆ

ಹೃದಯಪೂವನಾಕ ಕೃತಜಞಾತೆಗಳು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಶಿಮಾ ರೆೇಖಾ ಎಂ.ಎಸ್.
ನಬಾರ್ನಾ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬಿ. ಹಾಲೆೇಶಪ್ಪ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಜಗದಿೇಶಪ್ಪ ಬಣಕಾರ್  
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಕೆ.ಹೆಚ್. ಷಣುಮಾಖಪ್ಪ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಜೆ.ಎಸ್.ವೆೇಣುಗೊೇಪಾಲ ರೆಡಿ್ಡ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಬಿ. ಶೆೇಖರಪ್ಪ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ. ಜೆ.ಆರ್. ಷಣುಮಾಖಪ್ಪ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಆರ್ .ಜಿ. ಶಿ್ರೇನಿವಾಸಮೂತ್ನಾ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಜಿ.ಎನ್. ಸಾ್ವಮ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ದಿವಾಕರ್ ಹೆಚ್. 
ವೃತ್್ತಪರ ನಿದೆೇನಾಶಕರು

 ತಾವರಾ್ಯರಾಯ್್ಕ 
ಮು. ಕಾಯನಾನಿವನಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ

ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ
ಅಪೆರ್್ಸ ಬಾ್ಯಂರ್ ಪ್ರತ್ನಿಧಿ

ಟಿ.ಜಿ. ಜಿೇವನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಸ. ರಾಮ ನಿದೆೇನಾಶನ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಹೆಚ್. ಅನ್ನಪೂಣನಾ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು

ಜಿ. ಮುರುಗೆೇಂದ್ರಪ್ಪ
ವೃತ್್ತಪರ ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೆ ತೆರವಾದ ನಿದೆೇನಾಶಕ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ 
ನನ್ನನು್ನ ಕೊೇ-ಆಪ್  ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ 

ನಿದೆೇನಾಶಕರುಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ರೆೇಮಕಕೆ್ಕ ಸಹಕರಿಸ್ದ ಜನಪಿ್ರಯ ಸಂಸದರಾದ ಶಿ್ರೇ ಜಿ.ಎಂ. ಸ್ದೆ್ದೇಶ್ವರ, 
ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶಿ್ರೇ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದ್ರರಾಥ್ , ಶಿ್ರೇ ಎಂ.ಪಿ. ರೆೇಣುಕಾಚಾಯನಾ, 

ಶಿ್ರೇ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಶಿ್ರೇ ಪ್್ರ|| ಎ. ಲ್ಂಗಪ್ಪ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್  ಸದಸ್ಯರಾದ  
ಶಿ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್, ಶಿ್ರೇ ಕೆ.ಎಸ್. ನವಿೇನ್ ,   ಹಾಗೂ ಜಿಲೆಲೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೂ, 

ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಮತು್ತ ಎಲಾಲೆ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂವನಾಕ ಕೃತಜಞಾತೆಗಳು....

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯಂರ್ ನಿಯಮತ 
ಬಾ್ಯಂರ್ ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 

ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶಾಸಕರು, ಜಗಳೂರು ಕೆ್ಷೇತ್ರ 
ನಿದೆೇನಾಶಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯಂರ್  ನಿಯಮತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

7624999245, 7022115555

MAHA
WANTED

ªÀÄºÁ n.«.J¸ï.
¸ÀÜ¼À : 596, ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä §qÁªÀuÉ, 2£ÉÃ ºÀAvÀ

ºÀzÀr gÀ¸ÉÛ, ªÁtÂ gÉÊ¸ï «Ä¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ, zÁªÀtUÉgÉ - 05.
Mail : mahaautomobile55@gmail.com

   Minimum Experience

Water Service Boys (2)

Advisor Helpers         (2)

Marketing Executives (2)

Floor Manager             (1)

Driver  (1)               FI     (1)

ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧರೆ ಆಹಾ್ವನ
|| ಶಿ್ರೇ ಶೆೈಲ ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ಟಿ, ಸ್ದ್ದವಿೇರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, 8ರೆೇ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ 12ರೆೇ ಅಡ್ಡ ರಸೆ್ತ,  
ನಂ. 4095/6 ಶಿ್ರೇಶೆೈಲ ಸದನ ವಾಸ್

ಶಿ್ರೇ ಸ್. ಶಾಂತಮಲೆಲೆೇಶಪ್ಪ ಮತು್ತ ಸಹೊೇದರರು 
ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆಗಳು.

ದಿ.: 4.12.2022ರೆೇ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್್ರ : 10.50 ಕೆ್ಕ  ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಅಣ್ಣನವರಾದ

ಶಿ್ರೇ ಎಂ.ಸ್. ಮಹೆೇಶ್ವರಪ್ಪನವರು 
ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರ ಆತಮಾಶಾಂತ್ಗಾಗಿ

ಕ�ೈಲಾಸ ಶವಗಣಾರಾಧನ�ಯನುನು
ದಿರಾಂಕ 16.12.2022ರೆೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11.30 ಕೆ್ಕ ನಂ. 4095/6 

ಶಿ್ರೇಶೆೈಲ ಸದನ 8ರೆೇ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ 12ರೆೇ ಅಡ್ಡ ರಸೆ್ತ, ಸ್ದ್ದವಿೇರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸ್ರುವುದರಿಂದ 

ತಾವುಗಳು ಆಗಮಸ್, ಮೃತರ ಆತಮಾಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾಂತ್ಯನು್ನ ಕೊೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.
ಇಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು :   ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶರೀಲಮ್ಮ ಮತುತು ಮಕ್ಕಳು, 

ಸ�ೂಸ�ಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರು.
ಎಂ. ರವಿಶಂಕರ್  ಮೊ : 95387 01359, 90352 28509

ವಿ.ಸೂ. : ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆೇ ಇರುವವರು ಇದರೆ್ನೇ ಆಹಾ್ವನವೆಂದು ಭಾವಿಸ್, ಆಗಮಸಲು ಕೊೇರಿದೆ.

ನಗರದ ಐರಣಿ ಶಾಖಾ ಮಠದಲ್ಲೆಂದು ಕಾತ್ನಾಕ
ನಗರ ದೆ�ವತೆ ಶಿರಿ� ದುಗಾ್ಧಂಬಿಕಾ ದೆ�ವಸಾ್ಥನದ ಬಳಿ ಇರುವ ರಾಣೆ�ಬೆನೊನುರು 

ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಐರಣಿ ಹೆೊಳೆ ಮಠದ ಶಾಖಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 7.30ಕೆ್ಕ ಕಡೆ� 
ಕಾತ್್ಧಕೆೊ�ತ್ಸವ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ಶಾಖಾ ಮಠದ ಜೆೊ�ಗಪಳಿರ ಶಿವಾನಂದ್ ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ. 
ಐರಣಿ ಹೆೊಳೆಮಠದ ಶಿರಿ� ಬಸವರಾಜ ದೆ�ಶಿ�ಕೆ�ಂದರಿ ಸಾ್ವಮಿ�ಜಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 
ನಗರಕೆ್ಕ ಆಗಮಿಸಲ್ದುದಾ, ಕಾತ್್ಧಕೆೊ�ತ್ಸವ ಕಾಯ್ಧಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೊಗುಂಡು ದಿ�ಪೊ�ತ್ಸವಕೆ್ಕ 
ಚಾಲನೆ ನ�ಡಿ, ಆಶಿ�ವ್ಧಚನ ಮಾಡುವರು.

ಹಾವೆ�ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 6, 7 ಮತುತಿ 8 ರಂದು 
ನಡೆಯಲ್ರುವ 86 ನೆ� ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸಮಮಾ�ಳನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕನನುಡ ಜೆೊ್ಯ�ತ್ಯನುನು ಹೆೊತತಿ 
ಕನನುಡ ರಥ ಯಾತೆರಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಲ್ದುದಾ ಈ 
ರಥವು ಇದೆ� ದಿನಾಂಕ 24, 25 ಮತುತಿ 26 ರಂದು 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲ್ರುವುದರಿಂದ 
ಅದರ ಯಶಸ್್ಸಗಾಗಿ ಪೂವ್ಧ ಸ್ದ್ಧತಾ ಸಭೆಯನುನು 
ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ ಮತುತಿ ಜಿಲಾಲಿ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ 
ಜಂಟ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಕನನುಡ ಭವನದಲ್ಲಿ 
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗು 11 ಘಂಟೆಗೆ ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಬಿ.ವಾಮದೆ�ವಪ್ಪ ಅವರು ತ್ಳಿಸ್ದಾದಾರೆ. ಪೂವ್ಧ ಸ್ದ್ಧತಾ 
ಸಭೆಯು ಉಸುತಿವಾರಿ ಸಚಿವ ಭೆೈರತ್ ಬಸವರಾಜ, 
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸ್ದೆದಾ�ಶ್ವರ, ಜಿಲೆಲಿಯ ಶಾಸಕರ ಉಪಸ್್ಥತ್, 
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿಯವರ ನೆ�ತೃತ್ವ, 
ಜಿಲಾಲಿ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವಾಮದೆ�ವಪ್ಪ ಅವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಾಗೊ ಕನನುಡ ಮತುತಿ ಸಂಸ್ಕಕೃತ್ ಇಲಾಖೆಯ 
ಸಹಾಯಕ ನದೆ�್ಧಶಕ ರವಿಚಂದರಿ ಅವರ 
ಉಸುತಿವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 

ಕನ್ನಡ ರರ ಸಂಚಾರ : ಇಂದು ಕಸಾಪ ಸಭೆ

ಆಧುನಿಕ ಹೆೈನುಗಾರಿಕೆ ತರಬೆೇತ್
ದಾವಣಗೆರೆ : ನಗರದ ಪಶುಪಾಲನಾ  

ಮತುತಿ ಪಶುವೆೈದ್ಯಕಿ�ಯ ತರಬೆ�ತ್ ಕೆ�ಂದರಿದಲ್ಲಿ ಇಂದು 
ಮತುತಿ ನಾಳೆ ಆಧುನಕ ಹೆೈನುಗಾರಿಕೆ ತರಬೆ�ತ್ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ. ವಿವರಕೆ್ಕ ಸಂಪಕಿ್ಧಸ್ : ಪಶು ಪಾಲನಾ 
ಮತುತಿ  ಪಶುವೆೈದ್ಯಕಿ�ಯ  ತರಬೆ�ತ್ ಕೆ�ಂದರಿ, 
ದಾವಣಗೆರೆ  ಕಚೆ�ರಿ  ದೊ.ಸಂ: 08192-233787.


