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ಕ�ೊಲ�ೊೊತಾ, ಜ. 10- ಕಲೊತಾ ಹ�ೈಕ�ೊ�ರ್ಟ್ ನಾಯಾಯಮೊರ್ಟ್ 
ರಾಜಶ��ಖರ್ ಮಂಥ ಅವರು ಹ�ೊರಡಿಸಿರುವ ಕ�ಲ ಆದ��ಶಗಳನುನು 
ಪ್ರಶ್ನುಸಿರುವ ಕ�ಲ ವಕ�ಲರು, ಅವರ ಕ�ೊ�ರ್ಟ್ ರೊಂ ಎದುರು ಪ್ರರ್ಭಟನ� 
ನಡ�ಸಿದಾದಾರ�.

ಈ ವಿಷಯ ಪರಿಶ್�ಲಿಸಿರುವ ಮುಖಯಾ ನಾಯಾಯ ಮೊರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಶ್್ರ�ವಾಸ್ತವ, ಘಟನ�ಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೊ ವಿಡಿಯ�ಗಳನುನು ಸಂರಕಷಿಸುವಂತ� 
ರ್ಳಿಸಿದಾದಾರ� ಎಂದು ಮೊಲಗಳು ಹ��ಳಿವ�.

ನಾಯಾಯಮೊರ್ಟ್ ಮಂಥ ಅವರು ನಡ�ಸುವ ಕಲಾಪಗಳಲಿಲಿ 
ಪಾಲ�ೊೊಳುಳುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಪ್ರರ್ಭಟನಾ ನಿರತ ವಕ�ಲರು ಹ��ಳಿದಾದಾರ�. 
ಆದರ�, ನಾಯಾಯಮೊರ್ಟ್ ಮಂಥ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಎಂದಿನಂತ� ಕಾಯಟ್ 
ನಿವಟ್ಹಿಸಿದಾದಾರ�. ನಾಯಾಯಮೊರ್ಟ್ ಮಂಥ ಅವರನುನು ಬ��ರ� 

4,276 ಕೊೇಟಿ 
ರೂ. ರಕ್ಷಣಾ 
ಖರಿೇದಿಗೆ ಒಪ್್ಪಗೆ

ನವದ�ಹಲಿ, ಜ. 10 
– ಹ�ಲಿನಾ ಟಾಯಾಂಕ್ ವಿರ�ೊ�ಧಿ 
ಕಷಿಪಣಿ ಸ��ರಿದಂತ� ರಕಷಿಣಾ 
ವಲಯದ ಮೊರು ಖರಿ�ದಿ 
ಪ್ರಸಾ್ತಪಗಳಿಗ� ರಕಷಿಣಾ 
ಸಚಿವಾಲಯ ಒಪ್ಪಿಗ� 
ನಿ�ಡಿದ�. ಇವುಗಳ ಒಟುಟು 
ಮೊತ್ತ 4,276 ಕ�ೊ�ಟಿ ರೊ. 
ಆಗಿದ�. ಇದು ಚಿ�ನಾ 
ಗಡಿಯಲಿಲಿ ರಕಷಿಣಾ ಸಾಮಥಯಾಟ್ 
ಹ�ಚಿಚಿಸಲು ನ�ರ ವಾಗಲಿದ�. 
ಖರಿ�ದಿ ಪ್ರಸಾ್ತಪಗಳಿಗ� 
ರಕಷಿಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ 
ಸಿಂಗ್  ನ��ತೃತ್ವದ ಸಮಿರ್ 
ಒಪ್ಪಿಗ� ನಿ�ಡಿದ�.

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.10- ಸರ�ಟ್ಚಚಿ 
ನಾಯಾಯಾಲಯದ ಆದ��ಶ ಧಿಕೊರಿಸಿ ಅನುಕೊಲಕ�ೊ 
ತಕೊಂತ� ಮಾರಕ ಸುತ�ೊ್ತ�ಲ� ಹ�ೊರಡಿಸಲಾಗಿದ� 
ಎಂದು ಆರ�ೊ�ಪ್ಸಿ ರಾಷಟು್�ಯ ಸಂಘಷಟ್ ಸಮಿರ್ 
ನ��ತೃತ್ವದಲಿಲಿ ಇಂದು ನಗರದಲಿಲಿ ನಿವೃತ್ತ 
ಪ್ಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರರ್ಭಟನ� ನಡ�ಸಿದರು.

ನಗರದ ಕ�.ಬಿ.ಬಡಾವಣ�ಯ ಭವಿಷಯಾ ನಿಧಿ 
ಕಚ��ರಿ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದದಾ 
ಪ್ರರ್ಭಟನಾಕಾರರು, ಸುತ�ೊ್ತ�ಲ�ಯನುನು ಸುಟುಟು 
ಹಾಕ ಆಕ�ೊ್ರ�ಶ ವಯಾಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸರ�ಟ್ಚಚಿ ನಾಯಾಯಾಲಯ ಸೊಕ್ತ ಅಂದರ� 

ಗೌರವಯುತ ಜ�ವನ ನಡ�ಸಲು 
ಅನುಕೊಲವಾಗುವಂತ� ಪ್ಂಚಣಿ ನಿ�ಡಬ��ಕು 
ಎಂದು ಆದ��ಶ್ಸಿದ�.  ಒಂದು ವಾರದಲಿಲಿ ಸುತ�ೊ್ತ�ಲ� 
ಹ�ೊರಡಿಸಬ��ಕು ಎಂದು ತಮಗ� ಬ��ಕಾದಂತ� 
ಸುತ�ೊ್ತ�ಲ� ಹ�ೊರಡಿಸಿರುವುದು ಅತಯಾಂತ 
ಖಂಡನಿ�ಯ ಎಂದು ಪ್ರರ್ಭಟನಾಕಾರರು 
ದೊರಿದರು.

ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮೊವತು್ತ ವಷಟ್ಕೊೊ ಹ�ಚುಚಿ 
ಕಾಲ ಸಕಾಟ್ರಿ, ಸಾರಿಗ� ಸಂಸ�ಥೆ ಇತರ�ಡ� ಕ�ಲಸ ಮಾಡಿ 
ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗ� ಅರ್� ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ 
ಪ್ಂಚಣಿ ನಿ�ಡುರ್್ತರುವುದರಿಂದ ನಿವೃರ್್ತ ಜ�ವನ 

ನಿವಟ್ಹಣ� ತುಂಬಾ ಕಷಟುವಾಗುರ್್ತದ�. ಸರಾಸರಿ 
ಏಳೂವರ� ಸಾವಿರ ಪ್ಂಚಣಿ, ಮರಣ ಹ�ೊಂದಿದ 
ನಿವೃತ್ತರ ಪರ್ನುಯರಿಗ� ಪೂಣಟ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ಂಚಣಿ 
ವಿತರಣ�ಗ� ವಯಾವಸ�ಥೆ ಮಾಡಬ��ಕು ಎಂದು 
ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರು.

ಪ್ರರ್ಭಟನ�ಯಲಿಲಿ ಸಮಿರ್ಯ ಜಲಾಲಿ 
ಸಂಚಾಲಕ ಎಂ. ಶಾಂತಪಪಿ, ಕ�.ಎಂ. ಮರುಳಸಿದದಾಯಯಾ 
ನಾಗರಾಜ್, ಚಂದ್ರಪಪಿ, ರುದ್ರಪಪಿ, ಸಂಗಪಪಿ, 
ಗಂಗಾಧರ್, ಡಿ.ಎಚ್. ಶ�ಟಟುರ್, ಗುರುಮೊರ್ಟ್, 
ವಿಶ್ವನಾಥಯಯಾ, ನಾರಾಯಣ ಶ್ಂಧ�, ಕ�. ನಾಗಪಪಿ 
ಸ��ರಿದಂತ� ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.10- ಪರಿಶ್ಷಟು ಜಾರ್ಗಳ 
ಒಳಮಿ�ಸಲಾರ್ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಸಲಿಲಿಕ�ಯಾಗಿರುವ 
ನಾಯಾಯಮೊರ್ಟ್ ಎ.ಜ�.ಸದಾಶ್ವ ಆಯ�ಗದ 
ವರದಿಯನುನು ರಾಜಯಾ ಸಕಾಟ್ರ ಅಂಗಿ�ಕರಿಸಿ ಕ��ಂದ್ರ 
ಸಕಾಟ್ರಕ�ೊ ಕಳುಹಿಸುವಂತ� ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಗರದಲಿಲಿ 
ಇಂದು ಕನಾಟ್ಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘಷಟ್  
ಸಮಿರ್ ಪ್್ರ.ಕೃಷ್ಣಪಪಿ ಸಾಥೆಪ್ತ ಬಣದ 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಬೃಹತ್ ಪ್ರರ್ಭಟನ� ನಡ�ಸಿ 
ಸಕಾಟ್ರದ ಗಮನ ಸ�ಳ�ದರು.

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ��ಡೊರ್ ವೃತ್ತದಲಿಲಿ 
ಜಮಾಯಿಸಿದದಾ ಪ್ರರ್ಭಟನಾಕಾರರು ಕ�ಲಕಾಲ 

ಧರಣಿ ನಡ�ಸಿ, ನಂತರ ಬ��ಡಿಕ�ಗಳ 
ಈಡ��ರಿಸುವಂತ� ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊಲಕ 
ರಾಜಯಾ ಸಕಾಟ್ರಕ�ೊ ಮನವಿ ಸಲಿಲಿಸಲಾಯಿತು.

ನಾಯಾಯಮೊರ್ಟ್ ಸದಾಶ್ವ ಅವರು ಸತತ 
ಏಳು ವಷಟ್ಕೊೊ ಹ�ಚುಚಿ ಕಾಲ ಪರಿಶ್ಷಟು ಜಾರ್ಗಳ 
ಸಾಮಾಜಕ ಶ�ೈಕಷಿಣಿಕ ಮತು್ತ ಉದ�ೊಯಾ�ಗದ 
ಸಿಥೆರ್ಗರ್ಗಳನುನು ಅಧಯಾಯನ ಮಾಡಿ 2012ರಲಿಲಿ 
ಸಕಾಟ್ರಕ�ೊ ವರದಿಯನುನು ಸಲಿಲಿಸಿದದಾರು. ವರದಿ 
ಸಲಿಲಿಕ�ಯಾಗಿ 10 ವಷಟ್ಗಳ�� ಕಳ�ದರೊ ಸಹ 
ಯಾವ ಸಕಾಟ್ರಗಳೂ ಕೊಡ ವರದಿಯನುನು 
ಅಂಗಿ�ಕರಿಸಿ, ಕ��ಂದ್ರಕ�ೊ ಕಳುಹಿಸಿಲಲಿ. ವರದಿಯನುನು 

ಸಕಾಟ್ರ ತಕಷಿಣವ�� ಅಂಗಿ�ಕರಿಸಿ 341(3) 
ರ್ದುದಾಪಡಿ ಮಾಡಿ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕಾಟ್ರಕ�ೊ 
ಕಳುಹಿಸಬ��ಕು ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಪ್್ರ. ಎ.ಬಿ. 
ರಾಮಚಂದ್ರಪಪಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಕನಾಟ್ಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘಷಟ್ ಸಮಿರ್ ಹಾಗೊ 
ಜನಪರ ಸಂಘಟನ�ಗಳ�ಲಾಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಶ್ಷಟು 
ಜಾರ್ಗಳಿಗ� ಒಳಮಿ�ಸಲಾರ್ 
ಜಾರಿಯಾಗಬ��ಕ�ಂದು ಹ�ೊ�ರಾಟ ಮಾಡಿದದಾರ 
ಪರಿಣಾಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಧಮಟ್ಸಿಂಗ್ ನ��ತೃತ್ವದ 
ಸಕಾಟ್ರ ಒಂದು ಆಯ�ಗವನುನು ರಚನ� ಮಾಡಿ ಆ 
ಆಯ�ಗದ ಅಧಯಾಕಷಿರನಾನುಗಿ 

ಸದಾಶಿವ ಆಯೇರದ ವರದಿ ಕೆೇಂದ್ರಕೆ್ಕ ಕಳಿಸಿ ಬೆೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಬೇದಿಗಿಳಿದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ಂಚಣಿದಾರರು
ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ರೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲೆ ಡಾ. ಅಂಬೆೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ ಸರೇನಾಚ್ಚ ರಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆದೆೇಶ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮಾರಕ ಸುತೊ್ತೇಲೆಗೆ ಖಂಡರೆ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.10- ನಗರದ ಡಿಆರ್ ಆರ್ 
ಸಕಾಟ್ರಿ ಪಾಲಿಟ�ಕನುಕ್ ಆವರಣದಲಿಲಿನ ಕಾಲ��ಜು 
ಮತು್ತ ತಾಂರ್್ರಕ ಶ್ಕಷಿಣ ಇಲಾಖ�ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಜಮಿ�ನನುನು ಸಕಾಟ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ದಜ�ಟ್ ಕಾಲ��ಜಗ� 
ಹಸಾ್ತಂತರಿಸುವುದನುನು ವಿರ�ೊ�ಧಿಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಆರ್ 
ಪಾಲಿಟ�ಕನುಕ್ ಕಾಲ��ಜನ ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ಗಳು ನಗರದಲಿಲಿ 
ಇಂದೊ ಸಹ ಆಕ�ೊ್ರ�ಶ ಹ�ೊರ ಹಾಕದರು.

ಕಾಲ��ಜನ ಆವರಣದಲಿಲಿ  ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ಗಳ ಸಂಘದ 
ನ��ತೃತ್ವದಲಿಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದದಾ ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ಗಳು, 
ಯಾವುದ�� ಕಾರಣಕೊೊ ಪಾಲಿಟ�ಕನುಕ್ ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಜಾಗವನುನು ಸಕಾಟ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ದಜ�ಟ್ ಕಾಲ��ಜಗ� 
ಹಸಾ್ತಂತರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಧರಣಿ 
ನಡ�ಸಿದರು.

 ಡಿಆರ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಟ�ಕನುಕ್ ಸಂಸ�ಥೆಯ 3 ಎಕರ� 

ಜಮಿ�ನನುನು ಸಕಾಟ್ರಿ ಕಾಲ��ಜಗ� ನಿ�ಡಬ��ಕ�ಂದು 
ಏಕಪಕಷಿ�ಯವಾಗಿ ಸಕಾಟ್ರ ನಿಧಾಟ್ರ ಮಾಡಿದ�. 
ಕ��ವಲ ಪ್ರಥಮ ದಜ�ಟ್ ಕಾಲ��ಜನ ಪಾ್ರಚಾಯಟ್ರು 
ಹಾಗೊ ಉಪನಾಯಾಸಕರು ನಿ�ಡಿದ ಚಕುೊಬಂದಿ 
ಆಧಾರದ ಮೆ�ಲ� ಸಕಾಟ್ರ ಈ ಆದ��ಶ ನಿ�ಡಿರುವುದು 
ಸರಿಯಲಲಿ ಎಂದು ಪ್ರರ್ಭಟನಾ ನಿರತ ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ಗಳು 
ಅಸಮಾಧಾನ ವಯಾಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಕಾಟ್ರ ಆದ��ಶ ನಿ�ಡಿದ ಜಾಗದಲಿಲಿ ಡಿಆರ್ 
ಆರ್ ಪಾಲಿಟ�ಕನುಕ್ ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೆಕಾಯಾನಿಕಲ್ 
ವಕ್ಟ್ ಶಾಪ್ ,  ಮಹಿಳಾ ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ನಿಲಯ ಹಾಗೊ 
ಆಟದ ಮೆೈದಾನ ಇದ�. ಆದರ�, ಈ ಮೆೈದಾನದಲಿಲಿ 
ಕಟಟುಡವನುನು ನಿಮಿಟ್ಸಲು ಸಕಾಟ್ರ ಮುಂದಾಗಿದ�. 
ಅಲಲಿದ�� ಪಾಲಿಟ�ಕನುಕ್ ಪಾ್ರಚಾಯಟ್ರ ಗಮನಕ�ೊ 
ಬಾರದಂತ� ಸಕಾಟ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ದಜ�ಟ್ 

ಕಾಲೆೇಜು ಜಾರ ಹಸಾ್ತಂತರಕೆ್ಕ ವಿರೊೇಧ
ಡಿಆರ್ ಆರ್  ಪಾಲ್ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಬ�ಂಗಳೂರು, ಜ. 10 – ಕನನುಡದ 
ಹ�ಸರಾಂತ ಸಾಹಿರ್ ಸಾರಾ ಅಬೊಬಕೊರ್ ನಿಧನ 
ರಾಗಿದಾದಾರ�. ಅವರಿಗ� 87 ವಷಟ್ ವಯಸಾಸಾಗಿತು್ತ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸಪಿತ�್ರಯಲಿಲಿ 
ಮಂಗಳವಾರ ಮಧಾಯಾಹನು 1 ಗಂಟ� ಸಮಯದಲಿಲಿ 
ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದಾದಾರ�. 

ಕನಾಟ್ಟಕ ಸಾಹಿತಯಾ ಅಕಾಡ�ಮಿ ಸ��ರಿದಂತ� 
ಹಲವು ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳಿಗ� ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದದಾರು.

ಕ��ರಳದ ಕಾಸರಗ�ೊ�ಡಿನಲಿಲಿ ಜೊನ್ 30, 1936ರಲಿಲಿ ಜನಿಸಿದದಾ 
ಅವರು, ಮದುವ� ನಂತರ ಮಂಗಳೂರಿಗ� ಬಂದು 

ರಾ್ಯಯಮೂತ್ನಾ ಆದೆೇಶ 
ಪ್ರಶಿನಿಸಿ ವಕ್ೇಲರ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ರಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್  
ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಇನಿನಿಲಲೆ

ಕೆ.ಆರ್. ಜಯದೆೇವಪ್ಪ ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲೆಯ ಚನನಿಗಿರಿ ತಾಲೂಲೆಕು ಕತ್ತಲಗೆರೆ ಗಾ್ರಮದ ವಾಸಿ

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ದಿ|| ಕುಂದೂರು ರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜ�ೇಷ್ಠ ಸುಪುತ್ರ

ಶ್ೇಯುತ ಕೆ.ಆರ್. ಜಯದೆೇವಪ್ಪ   
ಅವರು ದಿರಾಂಕ 10-01-2023ರ ಮಂರಳವಾರ ರಾತ್್ರ 9.30 ರಂಟೆಗೆ

ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ. 
ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 86 ವಷನಾ ವಯಸಾಸಾಗಿತು್ತ. 

ಮೃತರು ಸಹೊೇದರರು ಹಾರೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳರವನುನಿ ಅರಲ್ದಾದಾರೆ.
ಕೆ.ಆರ್. ಜಯದೆೇವಪ್ಪ ಪಾರ್ನಾವ ಶರಿೇರದ ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯೆಯನುನಿ 

ದಿರಾಂಕ 11-01-2023ರ ಬುಧವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಿ 1 ರಂಟೆಗೆ 
ಕತ್ತಲಗೆರೆ ಗಾ್ರಮದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾರುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರನಾ
ಮೊಬೆೈಲ್  : 9972 974741, 95353 94999

ಚಿತ್ರದುರನಾದ ಸಿಎ ಚಂದ್ರಣ್ಣನವರ ಪತ್ನಿ   
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಗಿೇತಾ ನಿಧನ

ಚಿತ್ರದುರನಾದ ಹೆಸರಾಂತ 
ಚಾಟನಾಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ 
ಇ. ಚಂದ್ರಣ್ಣನವರ 
ಧಮನಾಪತ್ನಿ 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಗಿೇತಾ 
ಅವರು ದಿರಾಂಕ 
10-1-2023ರ 
ಮಂರಳವಾರ 
ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು 
ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ. 

ಮೃತರಿಗೆ 64 ವಷನಾ ವಯಸಾಸಾಗಿತು್ತ. ಮೃತರು ಪತ್ ಸಿಎ ಇ. ಚಂದ್ರಣ್ಣ, 
ಪುತ್್ರಯರಾದ ಶಾಂತಲಾ, ಶೃತ್, ಪುತ್ರ ಶೆ್ರೇಯಸ್, ಅಳಿಯಂದಿರಾದ 
ಪ್ರಶಾಂತ್, ದಿಲ್ೇಪ್, ಸೊಸೆ ಪೂಜಾ  ಸೆೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ  
ಬಂಧು-ಬಳರವನುನಿ ಅರಲ್ದಾದಾರೆ. ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯೆಯು  
ಚಿತ್ರದುರನಾ ತಾಲೂಲೆಕ್ನ ಹಿರೆೇರುಂಟನೂರಿನ ತೊೇಟದಲ್ಲೆ  
ದಿರಾಂಕ 11-1-2023ರ ಬುಧವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಿ 2 ರಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

- ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರನಾ

ಬ�ಂಗಳೂರು, ಜ. 10 - ಅತಾಯಾಚಾರ 
ಆರ�ೊ�ಪ್ ಹಾಗೊ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಿಕಟ 
ಸಂಪಕಟ್ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಸಾಯಾಂಟ�ೊ್ರ� ರವಿ 
ವಿರುದ್ಧ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖ�ಗ� ಆದ��ಶ 
ಮಾಡಿರುವ ಮುಖಯಾಮಂರ್್ರ ಬಸವರಾಜ 
ಬ�ೊಮಾಮಾಯಿ, ಆತನ ಎಲಾಲಿ ರಿ�ರ್ಯ ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತ ಜಪ್್ತ 
ಮಾಡುವಂತ� ಗೃಹ ಇಲಾಖ�ಗ� ಆದ��ಶ ಮಾಡಿದಾದಾರ�. 

ಯುವಜನ�ೊ�ತಸಾವ ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮಕ�ೊ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜ�ೊತ� ಸಮಾಲ�ೊ�ಚನ� 

ನಡ�ಸಿದ ನಂತರ ಸುದಿದಾಗಾರರ�ೊಂದಿಗ� 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾಟುಂಟ�ೊ್ರ� ರವಿಗ� 
ಇಪಪಿತು್ತ ವಷಟ್ಗಳ ಇರ್ಹಾಸವಿದ�. ಯಾವ 
ಸಕಾಟ್ರಗಳಿದದಾವು, ಯಾರ ಸಂಬಂಧವಿತು್ತ 
ಎಂಬ ಬಗ�ೊ ತನಿಖ�ಯಲಿಲಿ ಸತಯಾ ಹ�ೊರ 

ಬರಲಿದ� ಎಂದರು. ತನನು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಇಲಲಿ ಸಲಲಿದ 
ಆರ�ೊ�ಪಗಳನುನು ಆಡಳಿತ ನಡ�ಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ 
ವಯಾವಸಿಥೆತವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ� ಬಿಂಬಿಸಿದಾದಾನ�. 
ಇದಕ�ೊ ಪ್ರರ್ಪಕಷಿಗಳ ನಾಯಕರು 

ಸಾ್ಯಂಟೊ್ರೇ ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ್ರ ತನಿಖೆ ರೆಡಿಡಿ ಆಸಿ್ತ ಜಪ್್ತ ವಿಳಂಬ : 
ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೆಚು್ಚವರಿ ಸಮಯ

ಬ�ಂಗಳೂರು, ಜ. 10 – ಮಾಜ ಸಚಿವ ಜ. 
ಜನಾದಟ್ನ ರ�ಡಿಡಿ ಅವರ ಆಸಿ್ತಗಳ ಜಪ್್ತಗಾಗಿ 
ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗ�. ಅನುಮರ್ ನಿ�ಡುವಲಿಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ 
ಬಗ�ೊ ಉತ್ತರಿಸಲು ರಾಜಯಾ ಸಕಾಟ್ರಕ�ೊ ಹ�ೈಕ�ೊ�ರ್ಟ್ 
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹ�ಚುಚಿವರಿ ಸಮಯ ನಿ�ಡಿದ�.

19 ಕ�ೊ�ಟಿ ರೊ. ಮೌಲಯಾದ ಆಸಿ್ತ ಜಪ್್ತಗ� 
ಅನುಮರ್ ನಿ�ಡಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ�ೊ ಉತ್ತರಿಸುವಂತ� ರಾಜಯಾ 
ಸಕಾಟ್ರಕ�ೊ ನಾಯಾಯಾ ಲಯ ರ್ಳಿಸಿತು್ತ. ಬಳಾಳುರಿ ಅಕ್ರಮ 

ಆಸಿ್ತ ಜಪ್್ತಗೆ 
ಸಿಎಂ ಆದೆೇಶ

ಕೊರವಾ್ಯಕ್ಸಾ ಲಸಿಕೆ : ಇಂದು ನಿಧಾನಾರ
ನವದ�ಹಲಿ, ಜ. 10 – ಸಿ�ರಂ ಇನ್ ಸಿಟುಟೊಯಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಉತಾಪಿದಿಸಿರುವ ಕ�ೊರವಾಯಾಕ್ಸಾ ಅನುನು ವಯಸೊರಿಗ� ಮಿಶ್ರ ಬೊಸಟುರ್ 
ಲಸಿಕ�ಯಾಗಿ ನಿ�ಡುವ ಬಗ�ೊ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕಾಟ್ರದ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಸಮಿರ್ 
ನಾಳ� ಬುಧವಾರ ನಿಧಾಟ್ರ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳಳುಲಿದ�. ಈಗಾಗಲ�� ಎರಡು ಡ�ೊ�ಸ್ 
ಕ�ೊವಿಶ್�ಲ್ಡಿ ಹಾಗೊ ಕ�ೊವಾಯಾಕಸಾನ್ ಲಸಿಕ� ಪಡ�ದವರಿಗ� ಬೊಸಟುರ್ ಆಗಿ 
ಕ�ೊರವಾಯಾಕ್ಸಾ ನಿ�ಡುವ ಬಗ�ೊ ಪರಿಶ್�ಲಿಸಲಾಗುರ್್ತದ�. ಕ��ಂದ್ರ ಸಕಾಟ್ರದ 
ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಒ. ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರ ಸಮಿರ್ ಈ ಬಗ�ೊ ಬುಧವಾರ ಸಭ� 
ನಡ�ಸಿ ನಿಧಾಟ್ರ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳಳುಲಿದ�.

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
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ತಮ್ಮ ಪತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸಯಂದಿರು 
ಹಾಗೊ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು.

ಚಿರಸ್ಮರಣೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಲಮ್ಮನವರು
ನಿಧನ: 11-01-1994

ತಾವು ನಮಮಾನನುಗಲಿ 
ಇಂದಿಗ� 29 
ವಷಟ್ಗಳಾದವು. 
ತಾವು ಹಾಕ ಕ�ೊಟಟು 
ಸನಾಮಾಗಟ್, ಸನನುಡತ� 
ಹಾಗೊ ಸದಾ ತಮಮಾ 
ನ�ನಪ್ನಲಿಲಿರುವ:

ಹರಿಹರ, ಜ. 11 – ನಾನು ಕ�ಲಸ 
ಮಾಡಿಲಲಿ ಎಂದು ಹ��ಳುವ ವಿರ�ೊ�ಧ ಪಕಷಿದ 
ನಾಯಕರು, ತಮಮಾ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಎಷುಟು 
ಅನುದಾನ ತಂದು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮಾಡಿದಾದಾರ� 
ಎಂಬ ದಾಖಲ� ತ�ೊ�ರಿಸಲಿ. ನನನು 
ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಆದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕುರಿತ 
ಪುಸ್ತಕವನುನು ಶ್�ಘ್ರದಲ�ಲಿ� ಬಿಡುಗಡ� 
ಮಾಡುತ�್ತ�ನ� ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪಪಿ 
ಸವಾಲು ಹಾಕದಾದಾರ�.

ನಗರದ ಬ�ಂಕನಗರದ 23-24 ನ�� 
ವಾಡಿಟ್ನಲಿಲಿ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ವಿಶ��ಷ 
ಅನುದಾನ 2 ಕ�ೊ�ಟಿ ಮತು್ತ ನಗರ�ೊ�ತಾಥೆನ 
ಅಡಿಯಲಿಲಿ 36 ಲಕಷಿ ರೊಪಾಯಿ ಚರಂಡಿ, 
ರಸ�್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುದದಾಲಿ ಪೂಜ� ಕಾಯಟ್ 
ಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವಿರ�ೊ�ಧ ಪಕಷಿದವರು ತಮಮಾ ಪಕಷಿಕ�ೊ 
ಸ��ರುವಂತ� 10 ಕ�ೊ�ಟಿ ರೊಪಾಯಿ 
ಹಣವನುನು ನನನು ಮನ�ಗ� ತಂದು ಕ�ೊಡುವುದಕ�ೊ 
ಮುಂದಾಗಿದದಾರು. ಜ�ೊತ�ಗ� ಇನೊನು 20 

ಕ�ೊ�ಟಿಯನುನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲಿ 
ಕ�ೊಡುವುದಾಗಿ ಹ��ಳಿದದಾರು. ಆದರ�, ನಾನು 
ಹಣಕ�ೊ ಆಸ� ಪಡಲಿಲಲಿ ಎಂದು ರಾಮಪಪಿ 
ಹ��ಳಿದರು.

ನಗರದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಬಿಡುಗಡ� ಆಗಿದದಾ 
8 ಕ�ೊ�ಟಿ ರೊ. ಹಣವನುನು ವಾಪಸು ಪಡ�ಯ 
ಲಾಗಿತು್ತ. ಅದನುನು ಹ�ೊ�ರಾಟ ಮಾಡಿ 
ಬಿಡುಗಡ� ಮಾಡಿಸಿ, ಪ್ರರ್ಯಂದು 

ವಾಡಿಟ್ಗ� 18 ಲಕಷಿ ರೊಪಾಯಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಾಡಲಾ ಗುರ್್ತದ� ಎಂದವರು ರ್ಳಿಸಿದರು. 
ನಗರದ ಮಾಜ��ನಹಳಿಳು ಗಾ್ರಮ ದ��ವಸಾಥೆನದ 
ಪಕೊದಲಿಲಿ ಸ��ತುವ�ಯ ನಿಮಾಟ್ಣ ಮತು್ತ 
ನಗರಸಭ� ನೊತನ ಕಟಟುಡದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸುಮಾರು 19 ಕ�ೊ�ಟಿ 
ರೊ. ಅನುದಾನದಲಿಲಿ ನಗರದಲಿಲಿನ ಪ್ರಮುಖ 
ಎಲಾಲಿ ರಸ�್ತಗಳನುನು ದುರಸಿ್ತ ಮಾಡಲಾಗುವುದು 

ಎಂದರು.
ನಗರಸಭ� ಸದಸಯಾ ಶಂಕರ್ ಖಟಾವೊರ್ 

ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕರು ಹ�ೊ�ರಾಟ ಮಾಡಿ 
ವಾಪಸ್  ಹ�ೊ�ಗಿದದಾ 8 ಕ�ೊ�ಟಿ ರೊ. 
ಹಣವನುನು ತರುವ ಜ�ೊತ�ಗ� ವಿಶ��ಷ 
ಅನುದಾನವನುನು ಬಿಡುಗಡ� ಮಾಡಿಸಿದಾದಾರ�. 
ಹ�ೊಸ ವಷಟ್ದಲಿಲಿ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ 
ದ�ೊರ�ತಂತಾಗಿದ� ಎಂದು ಹ��ಳಿದರು.

ನಗರಸಭ� ಅಧಯಾಕಷಿರಾದ ಶಾಹಿ�ನಾ 
ಬಾನು ದಾದಾಪ್�ರ್ ಭಾನುವಳಿಳು ಮಾತ 
ನಾಡಿ, ನಗರದ 23-24 ನ�� ವಾಡಿಟ್ನ 
ಜನರು ಮಳ�ಗಾಲದಲಿಲಿ ಸಾಕಷುಟು ತ�ೊಂದರ� 
ಗಳನುನು ಅನುಭವಿಸುರ್್ತದದಾರು. ಇಲಿಲಿನ ರಸ�್ತ, 

ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗ� 2 ಕ�ೊ�ಟಿ ರೊ. 
ವಿಶ��ಷ ಅನುದಾನವನುನು ಬಿಡುಗಡ� 
ಮಾಡಿದುದಾ ಶಾಲಿಯಾಘನಿ�ಯ ಎಂದರು.

ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಐಗೊರು ಬಸವರಾಜ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ವಿವಿಧ ಅನುದಾನಗಳ 
ಮೊಲಕ ಪ್ರರ್ ವಾಡಿಟ್ನಲಿಲಿ ಸುಮಾರು 70 
ಲಕಷಿ ರೊಪಾಯಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನು ಅರ್ 
ಶ್�ಘ್ರದಲಿಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದಭಟ್ದಲಿಲಿ ನಗರಸಭ� 
ಸದಸಯಾರಾದ ಎಂ. ಎಸ್. ಬಾಬುಲಾಲ್, 
ಪಕೊ�ರಮಮಾ, ಅಬುದಾಲ್ ಅಲಿಂ. ಸುಮಿತಾ್ರ, 
ಸಿದ�ದಾ�ಶ್, ಎಸ್.ಎಂ. ವಸಂತ್, 
ಮಲ��ಬ�ನೊನುರು ಸದಸಯಾರಾದ ರಿಯಾಜ್ , 
ನಯಾಜ್, ಮುಖಂಡರಾದ ದಾದಾಪ್�ರ್ 
ಭಾನುವಳಿಳು, ನೊರಿ ಪಾಟಿ�ಲ್, ನಜ�ರ್ 
ಸಾಬ್, ದಾದಾಪ್�ರ್ ಸಾಬ್, ಆದಪ್ 
ಸಾಬ್, ಗುರ್್ತಗ�ದಾರ ಕ�.ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, 
ಬಾಷಾ, ಸದದಾಮ್ ಆರ�ೊ�ಗಯಾ ಇಲಾಖ�ಯ 
ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮರ್್ತತರರು ಹಾಜರಿದದಾರು. 

ರಾನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪುಸ್ತಕ ಬಡುರಡೆ ಮಾಡುವೆ, ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ತೊೇರಿಸಿ
ವಿಪಕ್ಷ ರಾಯಕರಿಗೆ 

ಹರಿಹರ ಶಾಸಕ 
ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ ಸವಾಲು

ರಾಣ��ಬ�ನೊನುರು, ಜ. 10- ಸಥೆಳಿ�ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ�ಷಿ�ತ್ರದ ಸಪಿಧಾಟ್ಕಾಂಕಷಿ ಜ.ಪಂ. ಮಾಜ ಸದಸಯಾ ಹಾಗೊ 
ವಾಕರಸಾ  ಸಂಸ�ಥೆ ನಿದ��ಟ್ಶಕ ಸಂತ�ೊ�ಷಕುಮಾರ್ 
ಪಾಟಿ�ಲ ಇದ�� ದಿನಾಂಕ 23 ರಂದು ನಗರದಲಿಲಿ 
ಹಮಿಮಾಕ�ೊಂಡಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕ� ಬಿಡುಗಡ�ಗ� 
ಆಗಮಿಸಲು ತಾಲೊಲಿಕನ ಚಿಕೊಹರಳಹಳಿಳು 
ಮಹಿಳ�ಯರು ರ�ೊಟಿಟು ಮಾಡುವ ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮಕ�ೊ 
ಚಾಲನ� ನಿ�ಡಿದರು. ಪ್ರಣಾಳಿಕ� ಬಿಡುಗಡ� 

ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮಕ�ೊ ಕ�ಷಿ�ತ್ರ ವಾಯಾಪ್್ತಯ 87 
ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಆಗಮಿಸಲಿದುದಾ, ಎಲಲಿರೊ 
ತಮಮಾ ರ�ೊಟಿಟು ಬುರ್್ತಯನುನು ತಾವ�� 
ಕಟಿಟುಕ�ೊಂಡು ಬರಲು ನಿಧಟ್ರಿಸಿದಾದಾರ�.

ಈ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲಿಲಿ ಮೊದಲಿಗ� 
ತಾಲೊಲಿಕನ ಚಿಕೊಹರಳಹಳಿಳು ಗಾ್ರಮದ 
100ಕೊೊ ಅಧಿಕ ಮಹಿಳ�ಯರು 
ಜನಪದ ಗಿ�ತ�ಗಳನುನು ಹಾಡುತಾ್ತ, 
ಸಂತಸದಿಂದ ರ�ೊಟಿಟು ಮಾಡುವುದರಲಿಲಿ 
ತಲಿಲಿ�ನರಾಗಿದದಾರು.

ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಸದಸಯಾ ಮಾಲತ��ಶ 
ನಾನಾಪುರ, ರ್ಮೆಮಾ�ಗೌಡ ಪಾಟಿ�ಲ, 
ಮಾಲತ��ಶ ಕ�ೊ�ಣನವರ, ಹ�ೊನನುಪಪಿ 

ಜಲ�ಲಿ�ರ, ಅಜ್ಜಪಪಿ ಕಚಚಿರವಿ, ಮಲ�ಲಿ�ಶ ಕಟಿಟುಮನಿ, 
ಕರಿಯಪಪಿ ಮುದಿದಾ, ವ�ಂಕಟ��ಶ ಲಮಾಣಿ, ಗ�ೊ�ಪ್ 
ಲಮಾಣಿ, ಬಿ�ರಪಪಿ ಲಮಾಣಿ, ಈರಣ್ಣ ಬುಡಪನಹಳಿಳು, 
ರಾಘವ��ಂದ್ರ ಕಮಾಮಾರ, ಕರಣ ಬುಳಳುನಗೌಡ್ರ, ಚಂದು್ರ 
ನಾಯಕ, ನಾಗರಾಜ ಮಡಿವಾಳರ, ಕ�ೊಟ�್ರ�ಶ 
ಪೂಜಾರ, ಅಜ್ಜಪಪಿ ಲಮಾಣಿ ಹಾಗೊ ಗಾ್ರಮದ 
ಮಹಿಳ�ಯರು ಪಾಲ�ೊೊಂಡಿದದಾರು.

ರಾಣೆೇಬೆನೂನಿರು : ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಡುರಡೆ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮಕೆ್ಕ ರೊಟಿಟೆ ತಯಾರಿಕೆ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 10- ಬಳಾಳುರಿಯಲಿಲಿ  ಇರ್್ತ�ಚಿಗ� ನಡ�ದ ರಾಜಯಾಮಟಟುದ 
ಫುಟಾಬಾಲ್ ಪಂದಾಯಾವಳಿಯಲಿಲಿ ಜ.ಎಂ ಹಾಲಮಮಾ ಪ್ಯು ಕಾಲ��ಜನ ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ಗ 
ಳಾದ ಬಸವರಾಜ್ ವಿ.ಕ�. ಅರವಿಂದ್  ಓ., ಕ�ತಟ್ನಾ ಬಿ.ಎನ್, ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ರಾಜ್ಯ ಫುಟಾಬಾಲ್ ಪಂದಾ್ಯವಳಿಯಲ್ಲೆ ಜಿ.ಎಂ. 
ಹಾಲಮ್ಮ ಪ್ಯು ಕಾಲೆೇಜಿನ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳು 

ಆಯೇರದ ವರದಿ ಕೆೇಂದ್ರಕೆ್ಕ ಕಳಿಸಿ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ನಾಯಾಯಮೊರ್ಟ್ ಎ.ಜ�. ಸದಾಶ್ವರವರನುನು ನ��ಮಕ 
ಮಾಡಿತು್ತ. ಆಯ�ಗ ವರದಿ ನಿ�ಡಿ ದಶಕ ಕಳ�ದರೊ ಯಾವ ಸಕಾಟ್ರಗಳು 
ವರದಿ ಜಾರಿ ಮಾಡದ�� ಪರಿಶ್ಷಟು ಜಾರ್ಯನುನು ಕಡ�ಗಣಿಸಿವ� ಎಂದು ಜಲಾಲಿ 
ಸಂಚಾಲಕ ಕುಂದುವಾಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವಯಾಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬ��ತೊರು ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿರ್ಗ� ಸ��ರಿದ ಸವ�ಟ್ ನಂ. 170 ರ ವಿಸಿ್ತ�ಣಟ್ 
ಸುಮಾರು 8 ಎಕರ� 20 ಗುಂಟ� ಗ�ೊ�ಮಾಳ ಜಾಗದಲಿಲಿ ಬಿ.ಚಿತಾ್ತನಹಳಿಳು ಹಾಗೊ 
ಕಲಪಿನಹಳಿಳು ಯಲಿಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನಿವ��ಶನ ರಹಿತ ಪರಿಶ್ಷಟು ಜಾರ್ಯ ಬಡ 
ಕುಟುಂಬದವರಿಗ� ನಿವ��ಶನ ಮಂಜೊರು ಮಾಡಿ ಹಕುೊ ಪತ್ರ ನಿ�ಡಬ��ಕು. 
ಗ�ೊ�ಣಿವಾಡ ಸವ��ಟ್ ನಂ: 40/2 ರಲಿಲಿ ದ��ವರ ಹ�ಸರಿಗ� ಹರಾಜು ಮಾಡಿರುವ 
ಜಮಿ�ನನುನು ಸುಮಾರು 70 ವಷಟ್ ಗಳಿಂದ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಉಳುಮೆ 
ಮಾಡಿ ಕ�ೊಂಡು ಬರುರ್್ತದುದಾ, ಈ ಜಾಗವನುನು ಸಮಾಶಾನಕ�ೊ ನಿ�ಡುವ ಹುನಾನುರ 
ನಡ�ದಿದ�. ಈ ಕೊಡಲ�� ಇದನುನು ನಿಲಿಲಿಸಿ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ� ಖಾತ� ಮತು್ತ 
ಪಹಣಿ ನಿ�ಡಬ��ಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರರ್ಭಟನ�ಯಲಿಲಿ ಲಿಂಗರಾಜು ಎಂ, ಅಣಜ ಹನುಮಂತಪಪಿ, ಪ್ರದಿ�ಪ್, 
ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಾಲುವರ್ಟ್ ಮಹಾಂತ��ಶ್, ಸಣ್ಣ ಅಜ್ಜಯಯಾ, ಪ್ರದಿ�ಪ್, 
ವಿಜಯಲಕಷಿಮಿ, ನಿಂಗಪಪಿ, ಮಂಜುನಾಥ್  ಲ�ೊ�ಕಕ�ರ�, ಗುಮಮಾನೊರು 
ಹನುಮಂತಪಪಿ, ಖಾಲಿದ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ�ೈದಾಳ� ಸ��ರಿದಂತ� ಅನ��ಕರು 
ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟರೆ ಕಾಯನಾಕತನಾರ 
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಆರ್ರಹ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.10- ಹಿಂದೊ ಸಂಘಟನ�ಗಳ ಕಾಯಟ್ಕತಟ್ರಿಗ� ಸಕಾಟ್ರ 
ಸೊಕ್ತ ರಕಷಿಣ� ನಿ�ಡಬ��ಕು ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೊ ಮಹಾಸಭಾ 
ಜಲಾಲಿಧಯಾಕಷಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜ�. ಆಗ್ರಹಿಸಿದಾದಾರ�.

ಮಂಗಳವಾರ ಪರ್್ರಕಾಗ�ೊ�ಷಠಿಯಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ಬ�ಳಗಾವಿಯಲಿಲಿ ಶ್್ರ�ರಾಮಸ��ನ� ಮತು್ತ ಹಿಂದೊರಾಷಟು್ ಸ��ನ� ಜಲಾಲಿಧಯಾಕಷಿ ರವಿ 
ಕ�ೊ�ಕತೊರ್ ಮೆ�ಲ� ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡ�ದಿದ�. ಆರ�ೊ�ಪ್ಗಳನುನು 
ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ�ಯಾದರೊ, ಅವರ ಮೆ�ಲ� ಕಠಿಣ ಕಾನೊನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ 
ತಕೊ ಶ್ಕ�ಷಿ ವಿಧಿಸಬ��ಕು ಎಂದು ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರು.

ರವಿ ಕ�ೊ�ಕತೊರ್ ಅವರ ಚಿಕತಾಸಾ ವ�ಚಚಿವನುನು ಸಕಾಟ್ರವ�� ಭರಿಸಲಿದ� 
ಎಂದು ಮುಖಯಾಮಂರ್್ರ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮಾಮಾಯಿ ಅವರು ಹ��ಳಿಕ� ನಿ�ಡಿರುವುದು 
ಶ�ೊ�ಚನಿ�ಯ. ಹಿಂದೊ ಕಾಯಟ್ಕತಟ್ರು ಮೃತಪಟಟು ಮೆ�ಲ� ವ�ಚಚಿ ಭರಿಸುವ 
ಬದಲು, ಅವರಿಗ� ಸೊಕ್ತ ರಕಷಿಣ� ಸಿಗುವಂತ� ಮಾಡಬ��ಕು.

ಯ�ಗಿ ಆದಿತಯಾನಾಥ್ ನ��ತೃತ್ವದ ಸಕಾಟ್ರ ಇರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ��ಶದಲಿಲಿ 
ಹಿಂದೊ ಕಾಯಟ್ಕತಟ್ರ ಮೆ�ಲ�  ಹಲ�ಲಿ, ಕ�ೊಲ� ಘಟನ�ಗಳು ನಡ�ಯುರ್್ತಲಲಿ. ಆದರ� 
ಬಿಜ�ಪ್ ನ��ತೃತ್ವದ ಕನಾಟ್ಟಕದಲಿಲಿ ಕ��ಸರಿ ಶಾಲು ಹಾಕಕ�ೊಳಳುಲು 
ಭಯಪಡುವಂತಹ ಪರಿಸಿಥೆರ್ ನಿಮಾಟ್ಣವಾಗಿದ�. ಇದ�� ರಿ�ರ್ ಹಲ�ಲಿಗಳು ನಡ�ದರ� 
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಉಗ್ರ ಹ�ೊ�ರಾಟ ನಡ�ಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚಚಿರಿಸಿದರು.

ಪರ್್ರಕಾಗ�ೊ�ಷಠಿಯಲಿಲಿ ಜಲಾಲಿ ಉಪಾಧಯಾಕಷಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್., ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಯಟ್ದಶ್ಟ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್., ಸಂಘಟನಾ ಕಾಯಟ್ದಶ್ಟ್ ನವಿ�ನ್ 
ಕುಮಾರ್, ದಶಟ್ನ್, ವಿಜಯ್ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಾರು.

ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮೆ  : ಡಿವೆೈಎಸ್ ಪ್  
ಹರಿೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶಿೇಲರೆ

ಕ�ೊಟೊಟುರು, ಜ. 10- ಇದ�� ದಿನಾಂಕ 28 ರಿಂದ ಫ�ಬ್ರವರಿ 5 ರವರ�ಗ� 
ಕ�ೊಟೊಟುರಿನಲಿಲಿ ನಡ�ಯುವ ಹುಣಿ್ಣಮೆ ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮಕ�ೊ ಪ್ಲಿ�ಸ್ ಇಲಾಖ� 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಿವ�ೈಎಸ್ ಪ್ ಜ. ಹರಿ�ಶ್, ಸಿಪ್ಐ ಸ�ೊ�ಮಶ��ಖರ್, ಕ�ಂಚ ರ�ಡಿಡಿ, 
ಪ್ಎಸ್ಐ ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣ, ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮೆಯ ಸಿದ್ಧತ�ಗ� ಸಥೆಳ ಪರಿಶ್�ಲನ� 
ನಡ�ಸಿದರು. ಈ ಸಂದಭಟ್ದಲಿಲಿ ಕ�.ಎನ್. ಕ�ೊಟ�್ರ�ಶ್ ಹಾಗೊ ಇತರರಿದದಾರು.

ಹಾವ��ರಿ, (ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರ ಶ್ವಯ�ಗಿಗಳ ವ��ದಿಕ�), ಜ. 10- 
ಇಂದು ಕ�ೊ�ಮುವಾದ ಎಲ�ಲಿಡ� ವಾಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದ�. ಇದನುನು ಇಲಿಲಿಗ� 
ನಿಲಿಲಿಸುವ ಕ�ಲಸವನುನು ಎಲಲಿರೊ ಸ��ರಿ ಮಾಡಬ��ಕಾಗಿದ� ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿರ್ 
ಪ್್ರ.ಹ�ಚ್.ಎ. ಭಿಕಾಷಿವರ್ಟ್ಮಠ ಕರ� ನಿ�ಡಿದಾದಾರ�.

ಶನಿವಾರ ಹಾವ��ರಿಯ 86ನ�� ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತಯಾ ಸಮೆಮಾ�ಳನದ 
ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರ ಶ್ವಯ�ಗಿಗಳ ವ��ದಿಕ�ಯಲಿಲಿ ಜರುಗಿದ ̀ ಮರ�ಯಲಾಗದ 
ಮಹನಿ�ಯರು ಗ�ೊ�ಷಠಿಯ ಅಧಯಾಕಷಿತ� ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಪ�್ರ�ಮವಾದಿಗಳು, ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳು ಕನನುಡಕ�ೊ ದಿ�ಪವಾಗಿ 
ಮರ�ಯಲಾಗದ ಮಹನಿ�ಯರಾದರು. ಕನನುಡಕ�ೊ ಬ�ಂಕ ಹಚುಚಿವ ಕ�ಲಸವನುನು 
ಎಂದೊ ಮಾಡಲಿಲಲಿ. ಆದರ�, ಇಂದು ಕ�ೊ�ಮುವಾದ ಎಲ�ಲಿಡ� ವಾಯಾಪಕವಾಗಿ 
ಹರಡಿದ� ಎಂದು ಬ��ಸರ ವಯಾಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಾಡಿನಲಿಲಿ ಅನ��ಕ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಜನಿಸಿ, ತಮಮಾ ಜ�ವನವನುನು 
ಶ್್ರ�ಗಂಧದಂತ� ತ��ಯುದಾ ದುಡಿದು ಮಡಿದಿದಾದಾರ�. ಅವರಲಿಲಿ ಪೂಜಯಾ ಹಾನಗಲ್ 
ಕುಮಾರ ಶ್ವಯ�ಗಿ ಗಳು, ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ತಾಮಹ ಗಳಗನಾಥರು, ಡಾ.ವಿ.
ಕೃ.ಗ�ೊ�ಕಾಕ್, ಡಾ.ಚನನುವಿ�ರ ಕಣವಿ, ಪಂ.ಪುಟಟುರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಮತು್ತ 
ಪಂಚಾಕಷಿರಿ ಗವಾಯಿಗಳು ಮೆ�ರು ಸಾಲಿನಲಿಲಿ ನಿಂತವರು ಎಂದರು.

ಜಗರ್್ತನಲಿಲಿರುವ ಆರು ಸಾವಿರ ಭಾಷ�ಗಳಲಿಲಿ 22 ಪಾ್ರಚಿ�ನ ಭಾಷ�ಗಳು, 
ಮೊರು ಭಾಷ� ಸವಾಟ್ಂಗಿ�ಣ ಸುಂದರ ಭಾಷ�ಗಳಾಗಿದುದಾ, ಇದರಲಿಲಿ ಕನನುಡವು 
ಒಂದಾಗಿದ� ಎಂಬುದು ಹ�ಮೆಮಾಯ ವಿಷಯ. ಅಲಲಿಮ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಸಿದ�ದಾ�ಶ್ವರ 
ಶ್್ರ�ಗಳವರ�ಗ�, ಕನಕದಾಸರಿಂದ ಕುವ�ಂಪುರವರ�ಗ�, ಅಧಾಯಾರ್ಮಾಕ ತಂಗಾಳಿ 
ಉಣಬಡಿಸಿದಾದಾರ� ಎಂದು ರ್ಳಿಸಿದರು.

ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿಗಳು ನಾಡಿನ ಸಂಗಿ�ತ ಲ�ೊ�ಕಕ�ೊ ಅಪರಿಮಿತ ಕ�ೊಡುಗ� 
ನಿ�ಡಿದಾದಾರ�. ಮುಂಬ�ೈನಲಿಲಿರುವ ಕಂಪ�ನಿಯಂದು ಹಿಂದಿ-ಮರಾಠಿಯಲಿಲಿ 
ಹಾಡಲು ರ್ಳಿಸಿದಾಗ ಅದನುನು ತಳಿಳುಹಾಕ ಕನನುಡದಲ�ಲಿ� ಹಾಡುತ�್ತ�ನ� ಎಂದು ದೃಢ 
ನಿಧಾಟ್ರ ಮಾಡಿದದಾರು. ಅಂಧರ ಬಾಳಿನ ಆಶಾಕರಣ. ಅಸಂಖಾಯಾತ ಅಂಧರಿಗ� 
ದಾರಿದಿ�ಪವಾಗಿ ತಮಮಾ ಜ�ವನ ಮುಡುಪಾಗಿಟಟುವರು ಇವರು ಎಂದರು.

ವಚನ ಸಾಹಿತಯಾ ಸಂರಕಷಿಕ ಹಾನಗಲ್  ಶ್್ರ� ಕುಮಾರ ಶ್ವಯ�ಗಿಗಳ 
ಕುರಿತು ಹಾವ��ರಿ ಹುಕ�ೊ�ರಿ ಮಠದ ಸದಾಶ್ವಸಾ್ವಮಿ�ಜ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಸಮಾಜದ ನ�ಲ�ಗಟಿಟುನಲಿಲಿ ನಿಲುಲಿವ ಶ�್ರ�ಷಠಿ ಪುರುಷ ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರ 
ಶ್ವಯ�ಗಿಗಳು, ಕನನುಡಕ�ೊ ವಿಶ��ಷವಾದ ಕ�ೊಡುಗ� ನಿ�ಡಿದ ಪುಣಯಾಪುರುಷ 
ಇವರು ಎಂದರು.

ಗ�ೊ�ಷಠಿಯಲಿಲಿ ಶ್್ರ�ಧರ ಹ�ಗಡ� ಭದ್ರನ್, ಡಾ.ರಾಜಶ��ಖರ ದಾನರಡಿಡಿ 
ಡಾ.ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯಕ, ಶರಣಬಸಪಪಿ ಸ��ರಿದಂತ� ಪ್ರಮುಖರಿದದಾರು.

ಕೊೇಮುವಾದ ನಿಲಲೆಲ್
ಮರೆಯಲಾರದ ಮಹನಿೇಯರು ಗೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲೆ  
ಸಾಹಿತ್ ಪ್್ರ. ಹೆಚ್.ಎ. ಭಿಕಾ್ಷವತ್ನಾಮಠ

ಮೂರು ಎಲೆಕಾಟೆರಾನಿಕ್ಸಾ  
ಉಪಕರಣರಳಿಗೆ ಬಐಎಸ್ ಮಾನದಂಡ

ನವದ�ಹಲಿ, ಜ. 10 – ಎಲ�ಕಾಟು್ನಿಕ್ಸಾ ವಲಯದ ಮೊರು ವಿಧದ ಉಪಕರಣಗಳ 
ಮಾನದಂಡಕ�ೊ ಭಾರರ್�ಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ದಳ (ಬಿ.ಐ.ಎಸ್.) ಒಪ್ಪಿಗ� ನಿ�ಡಿದ�.  
ಸ�ಟಲ�ೈರ್ ಟೊಯಾನರ್ ಗಳನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡ ಡಿಜಟಲ್ ಟಿ.ವಿ.ಗಳಿಗ� ಮಾನದಂಡ 
ರೊಪ್ಸಲಾಗಿದ�. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಶ್ ಆಂಟ�ನಾಗಳ ಮೊಲಕ ಈ ಟಿ.ವಿ.ಗಳು ಉಚಿತ 
ಚಾನಲ್ ಗಳನುನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಜನರು ಪಾವರ್ಯ ಹಾಗೊ ಉಚಿತ 
ಚಾನಲ್ ಗಳನುನು ವಿ�ಕಷಿಸಲು ಸ�ರ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸಾ ಖರಿ�ದಿಸಬ��ಕದ�. ಟಿ.ವಿ.ಗಳಲ�ಲಿ� 
ಸ�ಟಲ�ೈರ್ ಟೊಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸ�ರ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸಾ ಖರಿ�ದಿಸುವ ಅಗತಯಾ 
ಬರುವುದಿಲಲಿ. ಇದ�� ವ��ಳ�, ಮೊಬ�ೈಲ್ ಇತಾಯಾದಿಗಳಿಗ� ಬಳಸುವ ‘ಸಿ’ ರಿಸಿಪ�ಟುಕಲ್ಸಾ ಗಳಿಗ� 
ಮಾನದಂಡ ರೊಪ್ಸಲಾಗಿದ�. ಏಕರೊಪದ ಮಾನದಂಡದಿಂದ ಸಾಮಾರ್ಟ್ ಫ�ನ್, 
ಲಾಯಾಪ್ ಟಾಪ್, ನ�ೊ�ರ್ ಬುಕ್ ಇತಾಯಾದಿಗಳ ಚಾಜಟ್ಂಗ್ ಗ� ಅನುಕೊಲವಾಗಲಿದ�. ಬ��ರ� 
ಬ��ರ� ಎಲ�ಕಾಟು್ನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗ� ಬ��ರ� ಬ��ರ� ಚಾಜಟ್ರ್ ಖರಿ�ದಿಸುವುದು ತಪಪಿಲಿದ�. 
ಇದ�� ವ��ಳ� ವಿಡಿಯ� ಸವ�ೈಟ್ಲ�ನ್ಸಾ ಸಿಸಟುಂಗಳಿಗೊ ಮಾನದಂಡ ರೊಪ್ಸಲಾಗಿದ�.

ಜರಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು ಹಜರತ್ 
ಚಮನ್ ಷಾವಲ್ ಉರುಸ್

ಜಗಳೂರು ಪಟಟುಣದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹಜರತ್ ಸ�ೈಯದ್ ಚಮನ್ ಷಾವಲಿ 
ಅವರ 111ನ�� ಉರುಸ್ ಶ್ರದಾ್ಧಭಕ್ತಯಿಂದ  ಮತು್ತ ವಿಜೃಂಭಣ�ಯಿಂದ  ಇಂದು 
ನ�ರವ��ರಲಿದ�. ಉರುಸ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಸಂಜ�`ಸಂದಲ್ ಅಪಟ್ಣ�' 
ಮೆರವಣಿಗ� ನಡ�ಯಲಿದ�. ನಾಳ� ಗುರುವಾರ `ಉರುಸ್ ಅಪಟ್ಣ�' ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮ 
ನ�ರವ��ರಲಿದ� ಎಂದು ದಗಾಟ್ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಕಟಣ�ಯಲಿಲಿ ರ್ಳಿಸಿದ�.

ಜಗಳೂರು, ಜ.10- ನಾಯಾ.ಎ.ಜ�.
ಸದಾಶ್ವ ಆಯ�ಗ ವರದಿ ಜಾರಿಗಾಗಿ 
ಒತಾ್ತಯಿಸಿ ತಾಲೊಲಿಕು ಪರಿಶ್ಷಟು ಜಾರ್ಗಳ 
ಒಳಮಿ�ಸಲಾರ್ ಹ�ೊ�ರಾಟ ಸಮಿರ್ ತಮಟ� 
ಚಳವಳಿ ನಡ�ಸಿ, ತಹಶ್�ಲಾದಾರ್ ಅವರಿಗ� 
ಮನವಿ ಸಲಿಲಿಸಿದರು.

ಪಟಟುಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಿಂದ 
ಹ�ೊರಟ ಮಾದಿಗ ಹಾಗೊ ಛಲವಾದಿ 
ಸಮಾಜದ ಪ್ರರ್ಭಟನಾ ಕಾರರು 
ಒಳಮಿ�ಸಲಾರ್ಗ� ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಘ�ೊ�ಷಣ� 
ಕೊಗುತಾ್ತ ಮಹಾತಮಾ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲಿಲಿ 
ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಿಮಿಟ್ಸಿ ಪ್ರರ್ಭಟಿಸಿದರು.

ದಲಿತ ಸಂಘಟನ� ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ 
ಶಂಭುಲಿಂಗಪಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಯಾದಲಿಲಿ 
ಪರಿಶ್ಷಟು ಜಾರ್ಗಳ ಒಳ ಮಿ�ಸಲಾರ್ ಜಾರಿಗ�ೊ 
ಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ಸತತ 
ವಾಗಿ ಹ�ೊ�ರಾಟ ನಡ�ಸುತಾ್ತ ಬಂದಿದ�ದಾ�ವ�.
ಇದುವರ�ಗೊ ಅಧಿಕಾರ ನಡ�ಸಿದ ಯಾವುದ�� 

ಸಕಾಟ್ರಗಳು ನಾಯಾಯಮೊರ್ಟ್ ಎ.ಜ�.
ಸದಾಶ್ವ ಆಯ�ಗದ ವರದಿಯನುನು ಕ��ಂದ್ರ 
ಸರಕಾರಕ�ೊ ಶ್ಫಾರಸುಸಾ ಮಾಡುವಲಿಲಿ 
ನಿಲಟ್ಕಷಿಸಿವ� ಎಂದು ಕಡಿಕಾರಿದರು.

ಛಲವಾದಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ 
ಮುಖಂಡ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿ.ರ್ಪ�ಪಿ�ಸಾ್ವಮಿ 
ಮಾತನಾಡಿ,  ಹ�ೊಲ�ಯ, ಮಾದಿಗ 

ಸಮಾಜಗಳು ಸಾಮಾಜಕ, ಆರ್ಟ್ಕ, 
ಶ�ೈಕಷಿಣಿಕ, ರಾಜಕ�ಯವಾಗಿ ಶ�ೊ�ಷಣ�ಗ� 
ಒಳಗಾಗಿವ�. ನಾವು ಸಪಿಪೃಶಯಾ ಜಾರ್ಗಳಾದ 
ಕ�ೊರಚ, ಲಂಬಾಣಿ, ಭ�ೊ�ವಿ 
ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಿ�ಸಲಾರ್ 
ಕಸಿದುಕ�ೊಳುಳುವುದಿಲಲಿ, ನಾವೂ ಅವರಂತ�  
ಸಮಾಜದಲಿಲಿ ಮುಖಯಾವಾಹಿನಿಗ� ಬರಲು 

ಒಳಮಿ�ಸಲಾರ್ ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಬ��ಕು ಎಂದು 
ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರು.

ನಿಜವಾದ ಅಸಪಿಪೃಶಯಾರಿಗ� ಒಳಮಿ�ಸಲಾರ್ 
ಸಿಗಬ��ಕು.ಮಿ�ಸಲಾರ್ ಎಂದರ� 
ವಕ್ರದೃಷಟುಯಿಂದ ಕಾಣುವವರು ಇದಿ�ಗ 
ಮಿ�ಸಲಾರ್ ಕ��ಳುರ್್ತರುವುದು 
ನಾಚಿಕ�ಗ��ಡಿತನ ಎಂದರು.

ಸಂದಭಟ್ದಲಿಲಿ ಒಳಮಿ�ಸಲಾರ್ 
ಹ�ೊ�ರಾಟ ಸಮಿರ್ಯ ತಾಲೊಲಿಕು 
ಮುಖಂಡರಾದ ಹಟಿಟು ರ್ಪ�ಪಿ�ಸಾ್ವಮಿ, 
ಪಲಾಲಿಗಟ�ಟುಶ��ಖರಪಪಿ, ಸಿ.ಲಕಷಿಮಿಣ, 
ನಾಗಲಿಂಗಪಪಿ, ಓಬಣ್ಣ, ಕುಬ��ರಪಪಿ, ಸಿ 
ದದಾಮಮಾನಹಳಿಳು ವ�ಂಕಟ��ಶ್, ಕುಬ��ಂದ್ರಪಪಿ, 
ಹ�ೊನೊನುರಪಪಿ, ನಿಜಲಿಂಗಪಪಿ,  ಪೂಜಾರ್ 
ಸಿದದಾಪಪಿ, ಮಲ�ಲಿ�ಶ್ ಪೂಜಾರ್, ವಿ�ರಸಾ್ವಮಿ, 
ಸರ್�ಶ್ ,ಧನಯಾಕುಮಾರ್, ಮಾದಿಹಳಿಳು 
ಮಂಜುನಾಥ್, ರ್ಮೆಮಾ�ಶ್, ಮಹಾಂತ��ಶ್ 
ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು. 

ಜರಳೂರು

ರಾ್ಯ.ಸದಾಶಿವ ಆಯೇರ  ಜಾರಿಗಾಗಿ ಆರ್ರಹಿಸಿ ತಮಟೆ ಚಳವಳಿ

ಅಪಾ್ರಪೆ್ತ ಮೆೇಲೆ  ಅತಾ್ಯಚಾರ: 
10 ವಷನಾ ಕಠಿಣ ಶಿಕೆ್ಷ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.10- ಅಪಾ್ರಪ್ತ ಬಾಲಕಯ ಮೆ�ಲ� 
ಲ�ೈಂಗಿಕ ಅತಾಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಆರ�ೊ�ಪ್ಗ� ನಗರದ ವಿಶ��ಷ 
ಪ್�ಕ�ೊಸಾ� ನಾಯಾಯಾಲಯವು 10 ವಷಟ್ಗಳ ಕಠಿಣ ಶ್ಕ�ಷಿ 
ಹಾಗೊ 37ಸಾವಿರ ರೊ.ಗಳ ದಂಡಾದ��ಶ ಹ�ೊರಡಿಸಿ 
ರ್�ಪುಟ್ ನಿ�ಡಿದ�. ಅಲಲಿದ�� ಸಂತ್ರಸ�ಥೆಗ� ಪರಿಹಾರ ರೊಪದಲಿಲಿ 
4.50 ಲಕಷಿ ನಿ�ಡುವಂತ� ಜಲಾಲಿ ಉಚಿತ ಕಾನೊನು ಸ��ವಾ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರ ನಿ�ಡುವಂತ� ಆದ��ಶ್ಸಿದ�.

ಹ�ೊನಾನುಳಿ ತಾಲೊಲಿಕು ಹುಣಸ�ಘಟಟು ಗಾ್ರಮದ ಹಾಲ��ಶ್ 
ಅಲಿಯಾಸ್ ಹಾಲಸಾ್ವಮಿ ಶ್ಕ�ಷಿಗ�ೊಳಗಾದ ಆರ�ೊ�ಪ್. ಈಲಾಲಿ 
ಮತು್ತ ಸತ್ರ ಮಕೊಳ ಸ�ನು�ಹಿ ನಾಯಾಯಾಲಯದ 
ನಾಯಾಯಾಧಿ�ಶರಾದ ಎನ್.ಶ್್ರ�ಪಾದ್ ಅವರು, ಆರ�ೊ�ಪ್ತನ 
ಮೆ�ಲ� ಸಾಕಾಷಿಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ಸುದಿ�ಘಟ್ ವಿಚಾರಣ�ಯ ಬಳಿಕ� 
ಆರ�ೊ�ಪ ಸಾಬಿ�ತಾದ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲಿಲಿ ಈ ಆದ��ಶ ನಿ�ಡಿದಾದಾರ�. 

ಸಕಾಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಪ್�ಕ�ೊಸಾ� ನಾಯಾಯಾಲಯದಲಿಲಿ 
ವಿಶ��ಷ ಸಕಾಟ್ರಿ ಅಭಿಯ�ಜಕರಾದ ರ��ಖಾ ಎಸ್.
ಕ�ೊ�ಟ�ಗೌಡರ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದದಾರು. ಅಂದಿನ ತನಿಖಾಧಿ 
ಕಾರಿ ಬಿ್ರಜ��ಷ್ ಮೆಹಾ್ತ, ಹ�ೊನಾನುಳಿ ಠಾಣ�ಯ ತನಿಖಾಧಿ 
ಕಾರಿಯಾಗಿ ತನಿಖ� ನಡ�ಸಿ ನಾಯಾಯಾಲಯಕ�ೊ ದ�ೊ�ಷಾ 
ರ�ೊ�ಪಣ� ಪಟಿಟು ಸಲಿಲಿಸಿದದಾರು.  2019ರಲಿಲಿ ಹುಣಸಘಟಟುದ 
ಬಾಲಕಯನುನು ಕಾರಿನಲಿಲಿ ಅಪಹರಿಸಿ   ಮದುವ� ಆಗುವುದಾಗಿ 
ನಂಬಿಸಿ, ಸಾಲಿಗಾ್ರಮದ ತನನು ಸ�ನು�ಹಿತನ ಮನ�ಗ� 
ಕರ�ದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೊ�ಗಿದದಾ. ಬಾಲಕಯ ಇಚ�ಛೆಗ� ವಿರುದದಾ 
ಅತಾಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದದಾ ಎಂದು ಆರ�ೊ�ಪ್ಸಲಾಗಿತು್ತ.

ಸಾಹಿತ್ ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ 
ನಿಧನಕೆ್ಕ ಜಿಲಾಲೆ ಕಸಾಪ ಸಂತಾಪ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.10- ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ರ್�ರದಲಿಲಿ ಎಂಬ 
ಮಹತ್ವದ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮೊಲಕ ಜನಪ್್ರಯತ�ಯನುನು 
ಗಳಿಸಿದದಾ ಸಾರಾ ಅಬೊಬಕರ್ ಅವರು ಸಾಹಿತಯಾ ಕ�ಷಿ�ತ್ರಕ�ೊ 
ಅನ��ಕ ಕೃರ್ಗಳನುನು ನಿ�ಡಿದದಾವರು. ಸಾಹಿತಯಾದ ಜ�ೊತ�ಗ� 
ಲ��ಖಕಯಾಗಿ, ನ�ೊಂದ ಮಹಿಳ�ಯರ ಗಟಿಟು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, 
ದಿಟಟು ಹ�ೊ�ರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿರ್,  
ನಾಡ�ೊ�ಜ ಡಾ.ಸಾರಾ ಅಬೊಬಕರ್ ಅವರ ನಿಧನ ಸಾಹಿತಯಾ 
ಲ�ೊ�ಕಕ�ೊ ತುಂಬಲಾರದ ನಷಟುವಾಗಿದ� ಎಂದು ಜಲಾಲಿ ಕನನುಡ 
ಸಾಹಿತಯಾ ಪರಿಷರ್್ತನ ಅಧಯಾಕಷಿ ಬಿ.ವಾಮದ��ವಪಪಿ ಅವರು 
ರ್ಳಿಸಿದಾದಾರ�. ಬಾಲಯಾದಲಿಲಿಯ� ಸಾಹಿತಯಾ ಕ�ಷಿ�ತ್ರದತ್ತ ಹ�ಚುಚಿ ಆಸಕ್ತ 
ವಹಿಸಿದದಾ ಅವರು, ಅನ��ಕ ಕಥ�, ಕವನ, ಬಾನುಲಿ ನಾಟಕ, 
ಪ್ರವಾಸಿ ಕಥನಗಳನುನು ಬರ�ದಿದದಾ ಅವರಿಗ� ಕನನುಡ  
ರಾಜ�ೊಯಾ�ತಸಾವ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಸ��ರಿದಂತ� ಅನ��ಕ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳು 
ಲಭಿಸಿದದಾನುನು ಅವರು ಸಮಾರಿಸಿದಾದಾರ�.

ಹ�ೊನಾನುಳಿ,ಜ.10- ಅಲಪಿಸಂಖಾಯಾತ 
ಸಮುದಾಯದಲಿಲಿ ಹ�ಣು್ಣ ಮಕೊಳನುನು ಪ್.ಯು.ಸಿಗ�  
ಬರುರ್್ತದದಾಂತ� ಶಾಲ� ಬಿಡಿಸಿ ಮದುವ� ಮಾಡಿ 
ಕಳುಹಿಸುವುದ�� ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿದುದಾ, ಈ ಪರಿಸಿಥೆರ್ 
ಬದಲಾಗಬ��ಕು. ಹ�ಣು್ಣಮಕೊಳ ಶ್ಕಷಿಣಕ�ೊ ಪ್�ಷಕರು 
ಹ�ಚಿಚಿನ ಆದಯಾತ� ನಿ�ಡಬ��ಕು ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ 
ಸದಸಯಾ ಅಬುದಾಲ್ ಜಬಾಬಾರ್ ಹ��ಳಿದರು.

ಪಟಟುಣದ ಶಾದಿಮಹಲ್ ನಲಿಲಿ ಕನಾಟ್ಟಕ ರಾಜಯಾ 
ಸಕಾಟ್ರಿ ಮುಸಿಲಿಂ ನೌಕರರ ಕ�ಷಿ�ಮಾಭಿವೃದಿದಾ ಸಂಘ, 
ಹ�ೊನಾನುಳಿ ಘಟಕ ಹಾಗೊ ಜಾಮಿ�ಯಾ ಮಸಿ್ಜದ್  ಇವರ 
ಸಂಯುಕಾ್ತಶ್ರಯದಲಿಲಿ, 2021-22ನ�� ಸಾಲಿನ  
ಎಸ�ಸಾಸ�ಸಾಲಿಸಾ ಮತು್ತ ಪ್.ಯ.ಸಿ ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ಗಳಿಗ� ಪ್ರರ್ಭಾ 
ಪುರಸಾೊರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ� ಬಿ�ಳ�ೊೊಡುಗ�, ಸಾಮಾರ್ಟ್ 
ಕಾಲಿಸ್ ನಿಮಾಟ್ಣಕ�ೊ ಧನಸಹಾಯ ಹಾಗೊ ಅಭಿನಂದನಾ 
ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮದ ಮುಖಯಾ ಅರ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ  

ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 
ಇನುನು ಮುಸಿಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲಿಲಿ ಶ್ರಮಿಕ ವಗಟ್ವ�� 

ಹ�ಚಾಚಿಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ವರದಕಷಿಣ� 
ಪ್ಡುಗಿನಿಂದ ದೊರವಿರಬ��ಕು ಎಂದು ಅವರು 
ಕವಿಮಾತು  ಹ��ಳಿದರು.

ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮಕ�ೊ ಚಾಲನ� ನಿ�ಡಿ  ಮಾತನಾಡಿದ  
ಶಾಸಕ ಎಂ.ಪ್.ರ��ಣುಕಾಚಾಯಟ್,  ಶ್ಕಷಿಣಕ�ೊ  ಕ��ವಲ 

ಒಬಬಾ ವಯಾಕ್ತಯ ಬದುಕನನುಲಲಿ, ಇಡಿ� ಕುಟುಂಬ ಮತು್ತ 
ಸಮಾಜವನುನು ರೊಪ್ಸುವ ಶಕ್ತ ಇದ� ಎಂದು  ಹ��ಳಿದರು.

ಬರ�ಯುವ ಪ�ನಿನುಗಿರುವಷುಟು ಶಕ್ತ  ಕತ್ತರಿಸುವ ಕರ್್ತಗ� 
ಇರುವುದಿಲಲಿ.  ರಾಜಕ�ಯ ಕ�ಷಿ�ತ್ರದಲಿಲಿ 
ಅಲಪಿಸಂಖಾಯಾತರನುನು ಓರ್ ಬಾಯಾಂಕುಗಳನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಬರಲಾಗುರ್್ತದುದಾ, ನಾನ�ಂದೊ   
ಓಲ�ೈಕ�ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಾರ� ಎಂದು ಹ��ಳಿದರು. 

ಮುಸಿಲಿಂ ನೌಕರರ ಕ�ಷಿ�ಮಾಭಿವೃದಿದಾ ಸಂಘದ  ಅಧಯಾಕಷಿ 
ಉಮಮಾತ್ ಆಲಿ ಅವರು ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮದ ಅಧಯಾಕಷಿತ� 
ವಹಿಸಿದದಾರು.

 ರ್ಮೆಮಾ�ನಹಳಿಳು ಶಾಲ�ಯ ಮುಖಯಾ ಶ್ಕಷಿಕ  ಮೊಹಮಮಾದ್ 
ರಫಿವುಲಾಲಿ ಪಾ್ರಸಾ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.  

ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಬಿ.ಇ.ಓ ರ್ಪ�ಪಿ�ಶಪಪಿ,    
ಜಲಾಲಿ ವಕ್ಫ್  ಅಧಿಕಾರ ಸ�ೈಯದ್ ಮೌಜಂ  
ಪಾಷಾ, ನಿಕಟಪೂವಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಲಿ�ಂ ಪಾಷಾ, 
ಉದುಟ್ ಶ್ಕಷಿಣ ಸಂಯ�ಜಕ ಶಂಷಾದ್ ಬ��ಗಂ, 
ಸಾವಿರ್್ರಬಾಯಿ ಫುಲ� ಶ್ಕಷಿಕಯರ ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕ�ಷಿ 
ಶಹಜಾನ್, ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿಮಾಟ್ಣ ಸಹಕಾರಿ 
ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕಷಿ ಕ�. ಅರುಣ್, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. 
ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿರ್ ಅಧಯಾಕಷಿ ಶ್ವಲಿಂಗಪಪಿ  ಮರ್್ತತರರು 
ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಾರು.  ಶ್ಕಷಿಕ ನಾಗರಾಜ್ ದ�ೊಂಕರ್್ತ 
ಸಾ್ವಗರ್ಸಿದರು.

ಮುಸಿಲೆಂ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ ಪ್ೇಷಕರು ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡಬೆೇಕು
ಹ�ೊನಾನುಳಿ ಸಕಾಟ್ರಿ ಮುಸಿಲಿಂ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮದಲಿಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯಾ ಅಬುದಾಲ್ ಜಬಾಬಾರ್

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ವಿಷಯಗಳ 
ವಿಚಾರಣ�ಗ� ವಗಾಟ್ಯಿಸಬ��ಕ�ಂದು 
ವಕ�ಲರು ಒತಾ್ತಯಿಸಿದಾದಾರ�. ಪ್ರರ್ಭಟನಾ 
ನಿರತರನುನು ತ�ರವುಗ�ೊಳಿಸುವಂತ� ಇನೊನು 
ಕ�ಲ ವಕ�ಲರು ಮುಖಯಾ ನಾಯಾಯಮೊರ್ಟ್ 
ಶ್್ರ�ವಾಸ್ತವ ಅವರಿಗ� ಮನವಿ ಸಲಿಲಿಸಿದಾದಾರ�.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರರ್ಪಕಷಿದ 
ನಾಯಕ ಸುವ��ಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ 
ಪ್ಲಿ�ಸರು ಇನನುಷುಟು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸ 
ಬಾರದು. ಹ�ೈಕ�ೊ�ರ್ಟ್ ಅನುಮರ್ 
ನಂತರವ�� ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬ��ಕು 
ಎಂದು ನಾಯಾಯಮೊರ್ಟ್ ಮಂಥ ಅವರು 
ಕಳ�ದ ಡಿಸ�ಂಬರ್ ನಲಿಲಿ ಆದ��ಶ್ಸಿದದಾರು.

ರಾಜಯಾ ಸಕಾಟ್ರದ ಸೊಚನ�ಯಂತ� 
ತಮಮಾ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ಠಾಣ�ಗಳಲಿಲಿ 26 
ಪ್ರಕರಣಗಳನುನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ�. ಇದ 
ರಿಂದಾಗಿ ಜನಪ್ರರ್ನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾಯಟ್ 
ನಿವಟ್ಹಿಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುರ್್ತಲಲಿ ಎಂದು 
ಅಧಿಕಾರಿ ಹ�ೈಕ�ೊ�ರ್ಟ್ ಮೊರ� 
ಹ�ೊ�ಗಿದದಾರು. ನ��ಮಕಾರ್ ಅವಯಾವಹಾರದ 
ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ತನಿಖ�ಗ� ಕಳ�ದ ವಷಟ್ 
ಏಪ್್ರಲ್ ನಲಿಲಿ ಆದ��ಶ್ಸಿದದಾ ನಾಯಾಯಮೊರ್ಟ್ 
ಅಭಿಜ�ತ್ ಗಂಗ�ೊ�ಪಾಧಾಯಾಯ್ ಅವರ 
ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರರ್ಭಟನ� ನಡ�ಸಲಾಗಿತು್ತ.

ಆದೆೇಶ ಪ್ರಶಿನಿಸಿ 
ವಕ್ೇಲರ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ವಿದು್ಯತ್  ವ್ಯತ್ಯಯ

ಚಲವಾದಿ ಕ��ರಿ, ಹ�ೊಂಡದ 
ಸಕಟ್ಲ್ , ಜಾಲಿನಗರ, ಶ್ವಾಜ 
ನಗರ, ತಾಯಾಪ��ರ ಗಲಿಲಿ, ದ��ವಸಾಥೆನ 
ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಕಾಡಪಪಿನ ಕಣ ಹಾಗೊ 
ಸುತ್ತಮುತ್ತ,  ಇಂದು  ಬ�ಳಿಗ�ೊ 10 
ರಿಂದ ಮಧಾಯಾಹನು 4 ರವರ�ಗ� 
ವಿದುಯಾತ್  ವಯಾತಯಾಯ ಉಂಟಾಗಲಿದ�.
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ಹರಿಹರ, ಜ. 9 - ಕ�ಷಿ�ತ್ರ ಶ್ಕಷಿಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಹನುಮಂತಪಪಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಿದಾದಾರ�. 
ಇದುವರ�ಗೊ ಪ್ರಭಾರಿ ಬಿಇಒ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈ 
ಹುದ�ದಾಯಲಿಲಿದದಾರು. ಬಿ.ಸಿ. ಸಿದದಾಪಪಿ ಅವರು ಇರ್್ತ�ಚಿಗ� 
ಲ�ೊ�ಕಾಯುಕ್ತರ ಟಾಯಾರಾಪ್ ಗ� ಸಿಲುಕದ ಪರಿಣಾಮ ಹರಿಹರ 
ಕ�ಷಿ�ತ್ರ ಶ್ಕಷಿಣಧಿಕಾರಿ ಹುದ�ದಾ ಖಾಲಿ  ಆಗಿತು್ತ. ಹನುಮಂತಪಪಿ 

ಅವರು ಈ ಹಿಂದ� ಬಳಾಳುರಿಯಲಿಲಿ ಬಿಇಒ ಆಗಿದದಾರು. ಈ 
ವ��ಳ� ಮಾತನಾಡಿದ ಹನುಮಂತಪಪಿ, ಶ್ಕಷಿಣ ಕ�ಷಿ�ತ್ರದಲಿಲಿ 
ಪಾರದಶಟ್ಕತ� ಮತು್ತ ಶ್ಸು್ತಬದ್ಧತ�ಗ� ಹ�ಚುಚಿ ಆದಯಾತ� 
ನಿ�ಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಈ ಸಂದಭಟ್ದಲಿಲಿ ಪ್ರಭಾರಿ 
ಬಿಇಓ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪಿ, ಮುರುಗ��ಶಪಪಿ, ಕ��ಶವ, ಬಾಷಾ 
ಮರ್್ತತರರು ಹಾಜರಿದದಾರು. 

ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲೆಕು ನೂತನ ಬಇಓ ಹನುಮಂತಪ್ಪ

ಹರಪನಹಳಿಳು,ಜ.10- ಬಿಜ�ಪ್ ದ��ಶದ 
ಸಂಪತ್ತನುನು ಅದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿಗಳಿಗ� ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುರ್್ತದುದಾ ಈ ಸಕಾಟ್ರಗಳನುನು ಮುಂಬರುವ 
ಚುನಾವಣ�ಯಲಿಲಿ ಕತ�ೊ್ತಗ�ಯಬ��ಕು ಎಂದು 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯಾ ಅಬುದಾಲ್ ಜಬಾಬಾರ್  
ಹ��ಳಿದರು. 

ಪಟಟುಣದ ಹಳ� ಬಸ್ ನಿಲಾದಾಣದಲಿಲಿ ಜಲಾಲಿ 
ಕಾಂಗ�್ರಸ್ ಸಮಿರ್ ಆಯ�ಜಸಿದದಾ ಕಾಮಿಟ್ಕ 
ವಿಭಾಗದ ಕಾಯಟ್ಕತಟ್ರ ಸಮಾವ��ಶ 
ಹಾಗೊ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ 
ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮವನುನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಬಿಜ�ಪ್ 
ಅಧಿಕಾರದಲಿಲಿದದಾರ� ದ��ಶದ ಕಾಮಿಟ್ಕರು 
ನಿನಾಟ್ಮವಾಗಲಿದಾದಾರ� ಎಂದರು.

ಸಕಾಟ್ರಿ ಉದಿದಾಮೆಗಳನುನು ಖಾಸಗಿ ವಯಾಕ್ತ 
ಗಳಿಗ� ಮಾರಾಟ ಮಾಡುರ್್ತದುದಾ ಇದರಿಂದ 
ಅಲಿಲಿನ ಕಾಮಿಟ್ಕರು ಕ�ಲಸ ಕಳ�ದುಕ�ೊಳುಳುರ್್ತ 

ದಾದಾರ�. ಸಕಾಟ್ರಿ ಸಾ್ವಮಯಾದಲಿಲಿದದಾರ� ದಿ�ನ 
ದಲಿತರು ಮಿ�ಸಲಾರ್ ಕ��ಳುತಾ್ತರ�. ಅದಕಾೊಗಿ 
ಅವುಗಳನುನು ಮಾರಿ ಬಡ ಕೊಲಿ ಕಾಮಿಟ್ಕರ 
ಬದುಕನುನು ಬರ್ ಬಾದ್ ಮಾಡುರ್್ತದಾದಾರ�.

 ಅಲಲಿದ��, ಅಣ್ಣ - ತಮಮಾಂದಿರ ತರಹ ಸಹ 
ಬಾಳ�್ವ ಸಾಗಿಸುರ್್ತರುವ ಮುಸಿಲಿಂ ಹಾಗೊ ಇತರ� 
ಜನಾಂಗದ ಮಧ�ಯಾ ಕ�ೊ�ಮು ದಳುಳುರಿಯನುನು 
ಸೃಷಠಿ ಮಾಡಿ ದ��ಶದ ಶಾಂರ್ಗ� ಬಿಜ�ಪ್ 
ಸಕಾಟ್ರಗಳು ಭಂಗ ಮಾಡುರ್್ತವ�. ತಮಮಾ 
ಆಡಳಿತದ ವ�ೈಫಲಯಾಗಳನುನು ಮರ� ಮಾಚಲು 
ಪಾಕಸಾ್ತನ ವಿರುದದಾ ಕೊಗು ಹಾಕ ಅಧಿಕಾರ 
ಮಾಡುರ್್ತದಾದಾರ� ಎಂದು ದೊರಿದರು. 

ಕ�ಪ್ಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಟ್ದಶ್ಟ್ ಸಿರಾಜ್   
ಶ��ಖ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭ್ರಷಾಟುಚಾರದ ಬಿಜ�ಪ್  
ರಾಷಟು್ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಸಾಥೆಪನ�ಯಲಿಲಿ ಲಂಚ, 
ಗುಡಿಗುಂಡಾರಗಳ ಅನುದಾನದಲಿಲಿ 
ಶ��.30ರಷುಟು ಲಂಚ, ಗುರ್್ತಗ�ದಾರ ಕಮಿ�ಷನ್, 

ಈ ಎಲಾಲಿ ಲಂಚಗಳ ಸರಮಾಲ�ಯಿಂದ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತಮಾಹತ�ಯಾಗ� ಶರಣಾಗುರ್್ತದಾದಾರ�. 
ಟ�ಂಡರ್ ನ�ಪದಲಿಲಿ ಹಾಲಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೊ 
ಶಾಸಕರು ತಮಮಾ ಆಪ್ತರ ಹ�ಸರಿನಲಿಲಿ ಸಕಾಟ್ರದ 
ಹಣವನುನು ಲೊಟಿ ಮಾಡುರ್್ತದಾದಾರ�. 
ವಿಜಯನಗರ ಜಲ�ಲಿಯಲಿಲಿ ಸಾಥೆಪ್ಸಿರುವ ಧ್ವಜ 
ಸ್ತಂಭ ಆಟದ ಮೆೈದಾನವನ�ನು� ನುಂಗಿದದಾಲಲಿದ�� 
ಬಿಡುಗಡ�ಯಾದ 7 ಕ�ೊ�ಟಿ ಅನುದಾನಕ�ೊ 
ಲ�ಕೊವಿಲಲಿ.  ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭ� 
ಚುನಾವಣ�ಯಲಿಲಿ ಕಾಂಗ�್ರಸ್ ಪಕಷಿ 150ಕೊೊ 
ಹ�ಚುಚಿ ಸಾಥೆನಗಳನುನು ಗಳಿಸಲಿದ� ಎಂದರು. 

ಉಸು್ತವಾರಿ ಕವಿತಾ ರ�ಡಿಡಿ ಮಾತನಾಡಿ. 
ವ�ೈಯಕ್ತಕ ಬದುಕಗಾಗಿ ನಾವಲಲಿ, ಪಕಷಿಕಾೊಗಿ 
ನಾವು. ಹರಪನಹಳಿಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ�ಷಿ�ತ್ರದ 
ಆಕಾಂಕಷಿ ಗಳ�ಲಾಲಿ ಒಂದ�� ವ��ದಿಕ�ಯಲಿಲಿ 
ಕಾಣಿಸಿ ಇರ್ಹಾಸ ಸೃಷಟುಸಿದಾದಾರ�. ವಿದಾಯಾಸಿರಿ 
ನಾಡು ಎಂಬ ಸಾ್ವಗತ ಫಲಕದ�ೊಂದಿಗ� 

ನಗರಕ�ೊ ಕಾಲಿಡುವ ನಾವುಗಳು ಹಾಲಿ 
ಶಾಸಕರು ಸಿೊಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೆ�ಕ್ ಇನ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ದಂತಹ ಸಾಕಷುಟು 
ಯ�ಜನ�ಗಳಿದದಾರೊ ಒಂದ�� ಒಂದು ಟ�ಕನುಕ್ 
ಕಾಲ��ಜ್ ತರಲಾಗಿಲಲಿ. ಕಾಖಾಟ್ನ�ಗಳಿಲಲಿ, 
ಉತ್ತಮ ಶಾಲ�ಗಳಿಲಲಿ, ಟ�್ರೈನಿಂಗ್ 
ಸ�ಂಟರ್ ಗಳಿಲಲಿ, ಯಾವುದೊ ಇಲಲಿದ�  
ರ�ಡಿಡಿಯವರು ಕ��ವಲ ವಿಸಿಟರ್ 
ಶಾಸಕರಾಗಿದಾದಾರ�ಯ� ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನುಸಿದರು.

ಕಾಮಿಟ್ಕ ವಿಭಾಗದ ರಾಜಾಯಾಧಯಾಕಷಿ 
ಪುಟಟುಸಾ್ವಮಿಗೌಡ,   ಎಂ.ಪ್.ವಿ�ಣಾ 
ಮಹಾಂತ��ಶ್, ಶಶ್ಧರ ಪೂಜಾರ, ಹ�ಚ್.ಬಿ.
ಪರಶುರಾಮ್, ಅಂಬಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್, 
ಉಮೆ�ಶಬಾಬು, ಜಲಾಲಿ ಕಾಮಿಟ್ಕ ಸಂಘದ 
ಅಧಯಾಕಷಿ ಎ.ಮೊಸಾಸಾಬ್, ಎಂ.ಟಿ.ಸುಭಾಷ್ 
ಚಂದ್ರ, ವಗಾೊಲಿ ನಜ�ರ್ ಸಾಬ್, ಬಾಲಿಕ್ 
ಕಾಂಗ�್ರಸ್ ಅಧಯಾಕಷಿ ಬ��ಲೊರು ಅಂಜಪಪಿ, 
ಯುವ ಕಾಂಗ�್ರಸ್ ಅಧಯಾಕಷಿ ಮತೊ್ತರು 
ಬಸವರಾಜ ಮಾತನಾಡಿದರು.  

ಬಾಲಿಕ್ ಕಾಂಗ�್ರಸ್ ಅಧಯಾಕಷಿ ಆರ್.ಪ�್ರ�ಮ   
ಕುಮಾರ ಗೌಡ, ಪುರಸಭ� ಸದಸಯಾ ಜಾಕ�ರ್ 
ಸರಖಾವಸ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್.ಎಲ್ 
ಪ್ಯಾ�ಮಯಾನಾಯ್ೊ, ಹ�ಚ್.ಕ�.ಹಾಲ��ಶ್, 
ಮಂಜಪಪಿ ಹಲಗ��ರಿ, ಮುರ್್ತಗಿ ಜಂಬಣ್ಣ, 
ಕಂಚಿಕ��ರಿ ಜಯಲಕಷಿಮಿ, ಎನ್.ಮಜ್ಜ�ದ್, 
ರ್ಮಮಾನಾಯ್ೊ, ರಾಜುನಾಯ್ೊ, 
ವ��ದುನಾಯ್ೊ, ರ್ಮಾಮಾರ�ಡಿಡಿ ಹಾಗೊ ಇತರರು 
ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ಬಜೆಪ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲೆದದಾರೆ ಕಾಮಿನಾಕರು ನಿರಾನಾಮ
ಹರಪನಹಳಿಳ: ಕಾಮಿನಾಕ ವಿಭಾರದ ಕಾಯನಾಕತನಾರ ಸಮಾವೆೇಶದಲ್ಲೆ ಅಬುದಾಲ್ ಜಬಾಬಾರ್

ಇಸಾಲಿಮಾಬಾದ್, ಜ. 10 – ಭಿ�ಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
ಬ�ಳ�ಗಳಿಗ� ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲಿಲಿ ಪಾಕಸಾ್ತನದಲಿಲಿ 
ಗ�ೊ�ದಿ ಹಿಟಿಟುನ ರ್�ವ್ರ ಸಮಸ�ಯಾ ಭುಗಿಲ�ದಿದಾದ�.

ಬಲೊಚಿಸಾ್ತನದಲಿಲಿ�ಗ ಕ�ಲವ�� ದಿನಗಳಿಗ� ಆಗುವಷುಟು 
ಗ�ೊ�ದಿ ಹಿಟುಟು ಉಳಿದಿದ�. ತುತಾಟ್ಗಿ ಹಿಟುಟು 
ರವಾನಿಸುವಂತ� ಅಲಿಲಿನ ಆಹಾರ ಸಚಿವರು ಕರ� ನಿ�ಡಿದಾದಾರ�.

ಪರಿಸಿಥೆರ್ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪಾಕಸಾ್ತನ ಸಕಾಟ್ರ ಲಾರಿಗಳ 
ಮೊಲಕ ಸಬಿಸಾಡಿ ದರದಲಿಲಿ ಗ�ೊ�ದಿ ಹಿಟುಟು ಮಾರುರ್್ತದ�. 
ಆದರ�, ಇದರಿಂದ ಸಮಸ�ಯಾ ಬಗ�ಹರಿಯುರ್್ತಲಲಿ. ಸಿಂಧ್ ನ 
ಮಿಪುಟ್ಖಾಸ್ ಜಲ�ಲಿಯಲಿಲಿ ವಯಾಕ್ತಯಬಬಾರು ಗ�ೊ�ದಿ ಹಿಟುಟು 
ಖರಿ�ದಿಯ ನೊಕುನುಗೊಲಿಗ� ಸಿಲುಕ ಸಾವನನುಪ್ಪಿದಾದಾರ�.

ಸಕಾಟ್ರ ವಿತರಿಸುವ ಗ�ೊ�ದಿ ಹಿಟಿಟುಗಾಗಿ ಜನರು 
ಗುಂಪು ಕಟಿಟುಕ�ೊಂಡು ಲಾರಿಗಳನುನು ಬ�ನನುತು್ತವ ಹಲವಾರು 
ವಿಡಿಯ�ಗಳು ಸಾಮಾಜಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲಿಲಿ ವ�ೈರಲ್ 
ಆಗಿವ�. ಪಂಜಾಬ್ ಹಾಗೊ ಸಿಂಧ್ ಪಾ್ರಂತಯಾಗಳು ತಮಮಾಲಿಲಿ 
ರುವ ಗ�ೊ�ದಿ ಹಾಗೊ ಹಿಟುಟು ಗಡಿ ದಾಟಲು ಅವಕಾಶ 

ನಿ�ಡುರ್್ತಲಲಿ ಎಂದು ಬಲೊಚಿಸಾ್ತನ ಆರ�ೊ�ಪ್ಸಿದ�. ಖ�ೈಬರ್ 
ಪಖು್ತಂಖ್ವ ಮಿಲ್ ಮಾಲಿ�ಕರೊ ಸಹ ಇದ�� ರಿ�ರ್ಯ 
ಆರ�ೊ�ಪ ಮಾಡುರ್್ತದಾದಾರ�. ಪಂಜಾಬ್ ನಲಿಲಿ ಪಾಕಸಾ್ತನದ 
ಒಟುಟು ಗ�ೊ�ದಿಯಲಿಲಿ ಶ��.70ರಷಟುನುನು ಬ�ಳ�ಯಲಾಗುತ್ತದ�.

ಒಂದ�ಡ� ಗ�ೊ�ದಿ ಹಿಟಿಟುನ ಕ�ೊರತ�ಯಾಗಿದದಾರ�, 
ಮತ�ೊ್ತಂದ�ಡ� ಪ್ರರ್ನಿತಯಾ ಗ�ೊ�ದಿಯ ಬ�ಲ� ಏರುರ್್ತದ�. 
ಸಕಾಟ್ರ ಹ��ಳುವುದಕೊಂತ ಮಾರುಕಟ�ಟುಯಲಿಲಿ ಬ�ಲ� ರ್�ವ್ರ 
ಹ�ಚಾಚಿಗಿದ� ಎಂದು ಜನರು ದೊರಿದಾದಾರ�. ಪಾಕಸಾ್ತನದ 
ಮಾರುಕಟ�ಟುಗಳಲಿಲಿ ಗ�ೊ�ದಿ ಹಿಟಿಟುನ ಬ�ಲ� ಈಗ ಕ�ಜಗ� 160 
ರೊ.ಗಳವರ�ಗ� ತಲುಪ್ದ�.

ಭಿ�ಕರ ಮಳ�ಯಿಂದಾಗಿ ಬ�ಳ�ಗ� ರ್�ವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿತು್ತ. 
ಆದರ�, ಸಮಯಕ�ೊ ಮೊದಲ�� ಗ�ೊ�ದಿ ಆಮದು 
ಮಾಡಿಕ�ೊಳಳುಲು ಪಾಕಸಾ್ತನ ವಿಫಲವಾಗಿತು್ತ. ಎಷುಟು 
ಪ್ರಮಾಣದ ಗ�ೊ�ದಿ ಲಭಯಾವಿದ� ಎಂದು ಪಾಕಸಾ್ತನದ 
ಪಂಜಾಬ್ ಪಾ್ರಂತಯಾ ರ್ಳಿಸದಿರುವುದ�� ಸಮಸ�ಯಾಗ� ಕಾರಣ 
ಎಂದು ಪಾಕ್ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕಾಟ್ರ ದೊರುರ್್ತದ�.

ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬೆಳೆರಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 
ಹಿರೆನಿಲೆ : ಗೊೇದಿ ಹಿಟಿಟೆನ ತ್ೇವ್ರ ಸಮಸೆ್ಯ 

ಜರಳೂರು : ಪ್ಡಿಒ 
ರಾರರಾಜ್ ಅಮಾನತು್ತ

ಜಗಳೂರು, ಜ. 10- ತಾಲೊಲಿಕನ 
ಗೌರಿಪುರ ಗಾ್ರಮದ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕಾಯಟ್ಕತಟ್ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಕ�ೊಲ� ಪ್ರಕರಣಕ�ೊ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 
ದಂತ� ಪ್ಡಿಒ ಎ.ಟಿ. ನಾಗರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ 
ದೊರು ದಾಖಲಾದ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲಿಲಿ ಅವರನುನು 
ಅಮಾನತುಗ�ೊಳಿಸಿ ಜಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿ್ತ ಸಿಇಒ 
ಡಾ.ಎ. ಚನನುಪಪಿ ಆದ��ಶ್ಸಿದಾದಾರ�.

ತಾಲೊಲಿಕನ ಗುರ್್ತದುಗಟ್, 
ಹಿರ��ಮಲಲಿನಹ�ೊ�ಳ� ಮತು್ತ ಗುರುಸಿದಾದಾಪುರ 
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿರ್ಗಳ ಪ್ಡಿಒ ಆಗಿ 
ಕಾಯಟ್ ನಡ�ಸುರ್್ತದದಾ ಎ.ಟಿ. ನಾಗರಾಜ್ 
ಅವರನುನು ತಕಷಿಣಕ�ೊ ಜಾರಿ ಬರುವಂತ� 
ಅಮಾನತು್ತಗ�ೊಳಿಸಿ, ಆತನ ಮೊಲಸಾಥೆನ 
ನಾಯಾಮರ್ ತಾಲೊಲಿಕನ ಟಿ.
ಗ�ೊ�ಪಗ�ೊಂಡನಹಳಿಳು ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿರ್ಗ� 
ವಗಾಟ್ಯಿಸಿ ಆದ��ಶ್ಸಲಾಗಿದ�.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರರೆನಿೇ ಬಟುಟೆ ಹಾರಿದ ಗೊೇ ಫಸ್ಟೆ ವಿಮಾನ
ನವದ�ಹಲಿ, ಜ. 10 – ಗ�ೊ� ಫಸ್ಟು 

ಏರ್ ವ��ಯ್ಸಾ ವಿಮಾನರಂದು ತನನು 
ಐವತ್ತಕೊೊ ಹ�ಚುಚಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನುನು 
ಬ�ಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣದಲ�ಲಿ� 
ಬಿಟುಟು ದ�ಹಲಿಗ� ಹಾರಿದ ಘಟನ� ನಡ�ದಿದ�.

ಸ�ೊ�ಮವಾರ ಬ�ಳಿಗ�ೊ 6.30ಕ�ೊ 
ಬ�ಂಗಳೂರಿನ ಕ�ಂಪ��ಗೌಡ 
ಅಂತರರಾಷಟು್�ಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣ 

ದಿಂದ ಹ�ೊರಟಿದದಾ ವಿಮಾನದಲಿಲಿ ಈ 
ಘಟನ� ನಡ�ದಿದ�. ಈ ಬಗ�ೊ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲಿಲಿ 
ಕಷಿಮೆ ಯಾಚಿಸಿರುವ ವಿಮಾನಯಾನ 
ಸಂಸ�ಥೆ, ಘಟನ�ಯ ತನಿಖ�ಗ� ಆದ��ಶ್ಸಿದ�. 
ವಿಮಾನದ ಎಲಾಲಿ ಸಿಬಬಾಂದಿಯನುನು 
ಹಾರಾಟ ಕಾಯಟ್ನಿವಟ್ಹಣ�ಯಿಂದ ಕ�ೈ 
ಬಿಡಲಾಗಿದ�. ಅವರಿಗ� ಕಾರಣ ಕ��ಳಿ 
ನ�ೊ�ಟಿಸ್ ಕಳಿಸಲಾಗಿದ�.

ಈ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನುನು ಬ��ರ� ವಿಮಾ 
ನದ ಮೊಲಕ ದ�ಹಲಿಗ� ಕರ� ತರಲಾಗಿದ�. 
ಅಲಲಿದ��, ತ�ೊಂದರ� ಎದುರಿಸಿದ ಎಲಲಿ 
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗ� ದ��ಶ್�ಯ ಪ್ರಯಾಣಕಾೊಗಿ 
ಒಂದು ಉಚಿತ ಟಿಕ�ರ್ ನಿ�ಡಲು 
ನಿಧಟ್ರಿಸಲಾಗಿದ�. ಮುಂದಿನ 12 
ರ್ಂಗಳಲಿಲಿ ಈ ಟಿಕ�ರ್ ಬಳಸಬಹುದು 
ಎಂದು ಗ�ೊ� ಫಸ್ಟು ರ್ಳಿಸಿದ�.

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.10- ವಷಟ್ವಿಡಿ� 
ಕತಟ್ವಯಾದಲಿಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಸಕಾಟ್ರಿ 
ನೌಕರರಿಗ� ಕ್ರ�ಡಾ ಮತು್ತ ಸಾಂಸೊಪೃರ್ಕ 
ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳು ಮನಸಸಾನುನು ಮುದಗ�ೊಳಿಸುವ 
ಜ�ೊತ�ಗ� ಸಕಾರಾತಮಾಕ ಆಲ�ೊ�ಚನ�ಗಳಿಗ� 

ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವ� ಎಂದು ಕನಾಟ್ಟಕ ರಾಜಯಾ 
ಸಕಾಟ್ರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಲಾಲಿಧಯಾಕಷಿ ಬಿ.
ಪಾಲಾಕಷಿ ಹ��ಳಿದರು.

ನಗರದ ಸಕಾಟ್ರಿ ನೌಕರರ ಸಮುದಾಯ 
ಭವನದಲಿಲಿ ನಡ�ದ ಜಲಾಲಿ ಮಟಟುದ ಸಕಾಟ್ರಿ 

ನೌಕರರ ಕ್ರ�ಡಾ ಹಾಗೊ ಸಾಂಸೊಪೃರ್ಕ 
ಸಪಿಧ�ಟ್ಗಳ ಸಮಾರ�ೊ�ಪ (ಬಹುಮಾನ 
ವಿತರಣಾ) ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಯಾಕಷಿತ� ವಹಿಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸ�ೊ�ಲ�� ಗ�ಲುವಿನ ಸ�ೊ�ಪಾನ. ಯಾವುದ�� 

ಕ್ರ�ಡ�ಗಳಿರಲಿ ಸ�ೊ�ಲು ಮತು್ತ ಗ�ಲುವನುನು 
ಸಮನಾಗಿ ಸಿ್ವ�ಕರಿಸುವ ಮನ�ೊ�ಭಾವನ� 
ಹ�ೊಂದಿರಬ��ಕು ಎಂದರು.

ಸಂಘದ ಜಲಾಲಿ ಕಾಯಟ್ದಶ್ಟ್ ಸಿ. 
ಗುರುಮೊರ್ಟ್, ಖಜಾಂಚಿ ಬಿ.ಆರ್. 
ರ್ಪ�ಪಿ�ಸಾ್ವಮಿ, ಜಗಳೂರು ತಾಲೊಲಿಕು ಅಧಯಾಕಷಿ 
ಬಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಪಪಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕು 
ಅಧಯಾಕಷಿ ಭೊಮೆ�ಶ್, ಕ್ರ�ಡಾ ಕಾಯಟ್ದಶ್ಟ್ 
ಡಿ.ಎನ್. ಗಣ��ಶ್, ಪುನಿ�ತ್ ಶಂಕರ್, 
ಸಾಂಸೊಪೃರ್ಕ ಕಾಯಟ್ದಶ್ಟ್ ಕ�.ಎಂ.ಹ�ಚ್.
ಸಾ್ವಮಿ, ಶ್್ರ�ಮರ್ ಕಲಪಿನಾ, ಮಲಿಲಿಕಾಜುಟ್ನಯಯಾ, 
ಶ್ವಾನಂದ ದಳವಾಯಿ, ನಿದ��ಟ್ಶಕರಾದ 
ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಹ�ಗ�ಡಿ, ಜುಬ��ರ್ ಅಹಮಮಾದ್, 
ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪಪಿ ಮರ್್ತತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ಒಟುಟು 173 ಕ್ರ�ಡ�ಗಳು ಹಾಗೊ 
ಸಾಂಸೊಪೃರ್ಕ ಸಪಿಧ�ಟ್ಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಜಲ�ಲಿಯ 
ಎಲಾಲಿ ತಾಲೊಲಿಕುಗಳಿಂದ 1300 ಕೊೊ ಅಧಿಕ 
ಸಕಾಟ್ರಿ ನೌಕರರು ಪಾಲ�ೊೊಂಡಿದದಾರು. 

ಸ್ಪಧೆನಾರಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೊೇಚರೆರಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ಸಕಾನಾರಿ ರೌಕರರ ಕ್್ರೇಡಾಕೂಟದ ಸಮಾರೊೇಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ.ಪಾಲಾಕ್್ಷ

ಸ�ಕುಯಾರಿಟ�ೈಸ��ಷನ್ ಮತು್ತ ರಿಕನ್ ಸಟು್ಕಷಿನ್ ಆಫ್ ಫ�ೈನಾನಿಸಾಯಲ್ ಅಸ�ರ್ಸಾ ಮತು್ತ ಎನ್ ಫ�ರ್ ಸಾಮೆಂರ್ ಆಫ್ ಸ�ಕುಯಾರಿಟಿ 
ಇಂಟರ�ಸ್ಟು ಅಧಿನಿಯಮ 2022ರ ಅನ್ವಯ ಕ�ಳ ಸಹಿದಾರರು ದಿ ದಾವಣಗ�ರ�-ಹರಿಹರ ಅಬಟ್ನ್   
ಸಹಕಾರ ಬಾಯಾಂಕ್  ನಿ., ದಾವಣಗ�ರ� ಇದರ ಅಧಿಕಾರ ಹ�ೊಂದಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದುದಾ ಮತು್ತ ಸ�ಕುಯಾರಿಟಿ ಇಂಟರ�ಸ್ಟು 
(ಎನ್ ಫ�ರ್ ಸಾಮೆಂರ್) ನಿಯಮಗಳು 2022 ನಿಯಮ-3 ಮತು್ತ 9 ಓದಿಕ�ೊಂಡಂತ� ಕಲಂ 13(12) ರನ್ವಯ 
ಪ್ರದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳನುನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಸಾಲಗಾರರಿಗ� ಸಾಲವನುನು ಮರುಪಾವರ್ಸಲು ದಿನಾಂಕ 24-09-
2020ರಂದು ತಗಾದ� ನ�ೊ�ಟಿಸುಗಳನುನು ನಿ�ಡಲಾಗಿತು್ತ. ಸದರಿ ಸೊಚನ�ಗಳು ತಲುಪ್ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 60 ದಿವಸದ�ೊಳಗ� 
ಸೊಚನ�ಯಲಿಲಿ ಸೊಚಿಸಿರುವ ಮೊಬಲಗನುನು ಮರುಪಾವರ್ ಮಾಡಬ��ಕತು್ತ. ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಲದ ಮೊಬಲಗನುನು 
ಮರುಪಾವರ್ ಮಾಡಲಿಲಲಿವಾದದಾರಿಂದ ಸಾಲಗಾರರಿಗ� ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಸಾವಟ್ಜನಿಕರಿಗ� ಈ ಮೊಲಕ ಸೊಚಿಸುವುದ�ನ�ಂದರ�, 
ಸದರಿ ನಿಯಮದ ನಿಯಮ 8 ಮತು್ತ 9ನುನು ಓದಿಕ�ೊಂಡಂತ� ಸದರಿ ಆಕ್ಟು  ಪ್ರಕರಣ 13(4) ರನ್ವಯ ಪ್ರದತ್ತವಾಗಿರುವ 
ಅಧಿಕಾರವನುನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ 09-01-2023ರಂದು ಈ ಕ�ಳಕಂಡ ಸ�ೊತ್ತಗಳನುನು ಕ�ಳ ಸಹಿದಾರರು ಸಾಂಕ��ರ್ಕವಾಗಿ 
ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುತಾ್ತರ�. ನಿದಿಟ್ಷಟುವಾದ ಸಾಲಗಾರರಿಗ� ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಸಾವಟ್ಜನಿಕರಿಗ� ಈ ಮೊಲಕ ಎಚಚಿರಿಕ� 
ನಿ�ಡುವುದ��ನ�ಂದರ�, ಯಾರೊ ಸದರಿ ಸ್ವತು್ತಗಳ ಬಗ�ೊ ವಯಾವಹರಿಸಬಾರದು ಮತು್ತ ಸದರಿ ಸ್ವರ್್ತನ ಬಗ�ೊ ವಯಾವಹಾರ ನಡ�ದಿದ�ದಾ� 
ಆದರ�, ದಿ ದಾವಣಗ�ರ�-ಹರಿಹರ ಅಬಟ್ನ್  ಸಹಕಾರ ಬಾಯಾಂಕ್  ನಿ., ದಾವಣಗ�ರ� ಇದರ ಬಾಕ ಮೊತ್ತ ಮತು್ತ ಇದರ ಮೆ�ಲಿನ 
ಬಡಿಡಿ ಬಾಕ ಹಾಗೊ ಇತರ� ಖಚುಟ್ಗಳನುನು ಚುಕಾ್ತ ಮಾಡುವುದಕ�ೊ ಒಳಪಟಿಟುರುತ್ತದ�.

ಸಾಲಗಾರರ ಹೆಸರು  ಮತು್ತ ವಿಳಾಸ : 1) ಎಸ್.ಕ�. ಬಸವರಾಜ್  ಬಿನ್  ಕ�ೊಟ್ರಪಪಿ ಎಸ್. # 5683/1, 4ನ�� ಮುಖಯಾರಸ�್ತ, 
7ನ�� ಅಡಡಿರಸ�್ತ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಡಾವಣ� `ಬಿ' ಬಾಲಿಕ್ , ದಾವಣಗ�ರ� - 577 004.

ಸಾಲದ ಖಾತೆ : ಅ) ಅಡವು ಸಾಲ (ಎಮ್ ಎಲ್ ) ನಂ. 244/103, ಬರಬ��ಕಾದ ಸಾಲದ ಬಾಕ ಅಸಲು ರೊ. 
1,70,80,430-45 + ಬಡಿಡಿ ರೊ. 17,16,729-30(09-01-2023 ರವರ�ಗ�) + ಈ ತಹಲ್ ವರ�ಗ� ಬಡಿಡಿ + ಇತರ� ಖಚುಟ್.

ಆ) ಆಧಾರ ಸಿ ಸಿ ಸಾಲ (ಎಸ್ ಸಿಸಿ) ನಂ. 364/103, ಬರಬ��ಕಾದ ಸಾಲ ಬಾಕ ಅಸಲು ರೊ. 1,49,97,113-80 + 
ಬಡಿಡಿ ರೊ. 53620-00 (ದಿನಾಂಕ 09-01-2023ರವರ�ಗ�) + ಈ ತಹಲ್ ವರ�ಗ� ಬಡಿಡಿ + ಇತರ� ಖಚುಟ್.

ಜಾಮಿೇನುದಾರರ ಹೆಸರು : 
1) ಶ್್ರ� ಜ.ಎಮ್. ಮೊ�ಹನ್  ಬಿನ್  ಕ�.ಜ. ಮಹ��ಶ್ವರಪಪಿ, ಗೌರಿಶಂಕರ್  ಟ�್ರ�ಡರ್ �, ಚಾಮರಾಜಪ��ಟ�, ದಾವಣಗ�ರ�.
2) ಶ್್ರ� ಮಹ��ಶ್  ಹ�ಚ್ .ಸಿ. ಬಿನ್  ಚನನುಪಪಿ ಹ�ಚ್. # 1892/158, `ಸಿ' ಬಾಲಿಕ್, ಸರಸ್ವರ್ ನಗರ, ದಾವಣಗ�ರ�.
ಬಾ್ಯಂಕ್ಗೆ ಅಡಮಾನ ಮಾಡಿರುವ ಆಸಿ್ತಯ ವಿವರ :
ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರದ 5ನ�� ವಾರ್ಟ್ , 9ನ�� ಡಿವಿಜನ್ , 2ನ�� ಮುಖಯಾರಸ�್ತ, (ಅಕೊಮಹಾದ��ವಿ ರಸ�್ತ) ಪ್.ಜ�. ಬಡಾವಣ�ಯಲಿಲಿ 

ಬರತಕೊ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ�ಯ ಡ�ೊ�ರ್  ನಂ. 18, ಹಳ�ಯ ನಂ. 56/5,6,7 ಇದರ ಡ�ೊ�ರ್  ನಂ. 56/5ಬಿ, 56/5ಬಿ1, 
56/5ಬಿ2, 56/5ಬಿ3 ಇದರ ಒಟುಟು ಅಳತ� ಪೂವಟ್-ಪಶ್ಚಿಮ 81.6 ಅಡಿಗಳು ಮತು್ತ ಉತ್ತರ ದಕಷಿಣ 50 ಅಡಿಗಳು ಇದರ 
ದಕಷಿಣ ಭಾಗದ ಚಾಲಿ್ತ ಡ�ೊ�ರ್  ನಂ. 56/5ಬಿ, ಖಾತಾ ನಂ. 358, ಪೂವಟ್-ಪಶ್ಚಿಮ 81.6 ಅಡಿಗಳು, ಉತ್ತರ-ದಕಷಿಣ 25 
ಅಡಿಗಳ ಆರ್ .ಸಿ.ಸಿ. ಮೆ�ಲಾಛೆವಣಿಯನುನು ಹ�ೊಂದಿದ ನ�ಲ ಅಂತಸು್ತ ಹಾಗೊ ಒಂದನ�ಯ ಮತು್ತ ಎರಡನ�ಯ ಅಂತಸ್ತನುನು 
ಹ�ೊಂದಿರುವ ವಾಣಿಜಯಾ ಕಟಟುಡ. ಇದಕೆ್ಕ ಚಕು್ಕಬಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ದೆ.

ಪೂವನಾಕೆ್ಕ - ಅಕೊಮಹಾದ��ವಿ ರಸ�್ತ,                     ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ : ಶ್್ರ� ಶ್್ರ�ನಿವಾಸಮೊರ್ಟ್ ಎಲ್ . ರವರ ಆಸಿ್ತ
ಉತ್ತರಕೆ್ಕ - ಇದ�� ನಂಬರಿನ ಜ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜಪಪಿನವರ ಆಸಿ್ತ,   ದಕ್್ಷಣಕೆ್ಕ - ಇತರರ ಆಸಿ್ತ.

ನಿಯಮ 8(1) ಪರಿಶಿಸ್ಟೆ  4
ಕಬೆಜೆ (ಸ್ವಾಧೇನ) ವಹಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೆೋೇಟೇಸ್

(ಸಿ್ಥರಾಸಿ್ತರಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ)

ದಿ ದ್ವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ಅಬ್ಬನ್   
ಸಹಕ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್  ನಿಯಮಿತ, ದ್ವಣಗೆರೆ.

ಸಹಿ/-
ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾರೂ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ಅಬನಾನ್   
ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯಂಕ್  ನಿಯಮಿತ, ದಾವಣಗೆರೆ

ದಿನಾಂಕ : 09-01-2023
ಸಥೆಳ : ದಾವಣಗ�ರ�. 

ಸಂರಮೆೇಶ ಸೌದತ್್ತ ಹೆೇಳಿಕೆಗೆ  
ಸಾಣೆೇಹಳಿಳ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಆಕೆ್ಷೇಪ

ಸಾಣ��ಹಳಿಳು, ಜ. 10- ಹಾವ��ರಿಯಲಿಲಿ ನಡ�ದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 
ಕನನುಡ ಸಾಹಿತಯಾ ಸಮೆಮಾ�ಳನದಲಿಲಿ ಡಾ. ಸಂಗಮೆ�ಶ ಸೌದರ್್ತ ಅವರು 
`ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹ�ೊಸ ಧಮಟ್ವನುನು ಹುಟಿಟು ಹಾಕಲಿಲಲಿ' ಎಂಬ 
ಅಪಪಿಟ ಸುಳುಳು ಹ��ಳಿಕ� ನಿ�ಡಿರುವುದಕ�ೊ ಸಾಣ��ಹಳಿಳುಯ ಶ್್ರ� 
ಪಂಡಿತಾರಾಧಯಾ ಶ್ವಾಚಾಯಟ್ ಸಾ್ವಮಿ�ಜ ಆಕ�ಷಿ�ಪ ವಯಾಕ್ತಪಡಿಸಿದಾದಾರ�.

ವ�ೈದಿಕ ಪರಂಪರ�ಯ ಮನಸುಸಾಗಳು ಇದನನುಲಲಿದ�� ಇನ�ನು�ನು 
ಹ��ಳಲು ತಾನ�� ಸಾಧಯಾ? ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ 
ಸಂಸಾಥೆಪಕರು. ಲಿಂಗ ತಾರತಮಯಾವನುನು ಅಲಲಿಗಳ�ದು ಸಿ್ತ್� ಸಮಾನತ� 
ಎರ್್ತ ಹಿಡಿದವರು. ಇವನಾರವ, ಇವನಾರವ ಎನನುದ��, ಇವ ನಮಮಾವ 
ಇವ ನಮಮಾವ ಎನುನುವ ಜಾತಯಾರ್�ತ ಮನ�ೊ�ಭಾವನ� ಬ�ಳ�ಸಿದವರು. 
ಸಾಥೆವರಕೊಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮಕೊಳಿವಿಲಲಿ ಎಂಬ ದ��ಹವನ�ನು� 
ದ��ವಾಲಯ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡವರು. ಇಷಟುಲಿಂಗ ಜನಕರು. ವ�ೈದಿಕ 
ಪರಂಪರ�ಯ ವಿರ�ೊ�ಧಿಗಳು. ಗುಡಿ ಸಂಸೊಪೃರ್ಯನುನು ಗುಡಿಸಿ 
ಹಾಕದವರು. 

ಲಿಂಗಾಯತ ಧಮಟ್ದ ಸಂಶ�ೊ�ಧಕರು. ಇದ�ಲಲಿ ಹ�ೊಸ 
ಧಮಟ್ದ ಹುಟಿಟುಗ� ಕಾರಣ ಎನುನುವುದನುನು ಸಂಶ�ೊ�ಧಕರು 
ಅಲಲಿಗಳ�ಯಲು ಸಾಧಯಾವ��? ಆದರೊ ವ�ೈದಿಕ ಪರಂಪರ�ಯ 
ಮನಸುಸಾಗಳಿಗ� ಸತಯಾವನುನು ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಳಳುಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುರ್್ತಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 
ಆಗಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹಾಗೊ ಲಿಂಗಾಯತ ಧಮಟ್ದ ಮೆ�ಲ� 
ಗದಾಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಲ�� ಇರುತಾ್ತರ� ಎಂದು ಶ್್ರ�ಗಳು ಹ��ಳಿದಾದಾರ�.

ಅವರಿಗ� ಪ್ರಗರ್ಪರ ಚಿಂತನ�ಗಳು ಬ��ಕಾಗಿಲಲಿ.ಅಪಪಿ ಹಾಕದ 
ಆಲದ ಮರ ಎಂದು ಅದಕ�ೊ� ಜ�ೊ�ತು ಬಿ�ಳುವ ಹುನಾನುರ 
ನಡ�ಸುತಾ್ತರ�. ಹಾಗಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇಷಟುಲಿಂಗ ಜನಕರು. 
ಲಿಂಗಾಯತ ಧಮಟ್ದ ಸಂಸಾಥೆಪಕರು ಎನುನುವ ಸತಯಾ ಎಂದಿಗೊ 
ಸುಳಾಳುಗುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಸಪಿಷಟುಪಡಿಸಿದಾದಾರ�. 

ಸಾಹಿತ್ ಸಾರಾ 
ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ 
ಇನಿನಿಲಲೆ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ನ�ಲ�ಸಿದದಾರು.
1981ರಲಿಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಕೃರ್ ‘ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ 

ರ್�ರದಲಿಲಿ’ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತು್ತ. ಇದು ಅವರಿಗ� ಸಾಕಷುಟು 
ಹ�ಸರು ತಂದು ಕ�ೊಟಿಟುತು್ತ ಮತು್ತ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನಲಿಲಿ 
‘ಬ�್ರ�ಕಂಗ್ ಟ�ೈಸ್’ ಎಂಬ ಹ�ಸರಿನಲಿಲಿ 
ಅನುವಾದಗ�ೊಂಡಿತು್ತ. ಈ ಕೃರ್ಗಾಗಿ 1984ರಲಿಲಿ 
ಅವರು ಕನಾಟ್ಟಕ ಸಾಹಿತಯಾ ಅಕಾಡ�ಮಿ ಪ್ರಶಸಿ್ತಯನೊನು 

ಪಡ�ದುಕ�ೊಂಡಿದದಾರು.
ಕಾದಂಬರಿ, ಕಥಾ ಸಂಕಲನ, ಬಾನುಲಿ 

ನಾಟಕಗಳಲಲಿದ�� ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳನೊನು ಅವರು 
ರಚಿಸಿದಾದಾರ�. ಅವರು ಸಾಹಿತಯಾದ ಜ�ೊತ�ಗ� ಅಪಾರ 
ಸಾಮಾಜಕ ಕಳಕಳಿಯನೊನು ಹ�ೊಂದಿದದಾರು.

‘ವಜ್ರಗಳು’, ‘ಸುಳಿಯಲಿಲಿ ಸಿಕೊವರು’ ಹಾಗೊ 
‘ಪಂಜರ’ ಅವರ ಇತರ� ಹ�ಸರಾಂತ ಕೃರ್ಗಳು.

ರೆಡಿಡಿ ಆಸಿ್ತ ಜಪ್್ತ ವಿಳಂಬ 
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಗಣಿಗಾರಿಕ� ಪ್ರಕರಣಕ�ೊ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಆಸಿ್ತ ಜಪ್್ತಗಾಗಿ ರಾಜಯಾ 
ಸಕಾಟ್ರ ಅನುಮರ್ ನಿ�ಡುವಂತ� 
ಆದ��ಶ್ಸಬ��ಕು ಎಂದು ಸಿ.ಬಿ.ಐ. 
ಹ�ೈಕ�ೊ�ರ್ಟ್ ನಲಿಲಿ ಅಜಟ್ ದಾಖಲಿಸಿತು್ತ. 
ರಾಜಯಾ ಸಕಾಟ್ರದ ಬಳಿ ಈ ವಿಷಯ ಆಗಸ್ಟು 
2022ರಿಂದಲೊ ಬಾಕ ಇದ�.

ಸಾ್ಯಂಟೊ್ರೇ ರವಿ 
ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ್ರ ತನಿಖೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಧ್ವನಿಗೊಡಿಸಿದಾದಾರ�. 
ಯಾವುದು ಸತಯಾ, ಯಾವುದು ಅಸತಯಾ 
ಎಂಬುದು ತನಿಖ�ಯಿಂದಲ�� 
ಬಹಿರಂಗಗ�ೊಳುಳುತ್ತದ� ಎಂದು ಹ��ಳಿದರು.

ಆತನ ಪತ�್ತಗಾಗಿ ಪ್ಲಿ�ಸರು ಹತಾ್ತರು 
ತಂಡಗಳನುನು ರಚಿಸಿ, ರಾಜಯಾ ಮತು್ತ 
ರಾಷಟು್ಗಳಲಿಲಿ ಕಾಯಾಟ್ಚರಣ� ನಡ�ಸಿದಾದಾರ�. 
ಇದರ ಮಧ�ಯಾ ಅವನ ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಗಳ ಬಗ�ೊಯು 
ಮಾಹಿರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ವಶಕ�ೊ 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳುಳುವಂತ� ಸೊಚಿಸಿದ�ದಾ�ನ� ಎಂದು 
ಬ�ೊಮಾಮಾಯಿ ಹ��ಳಿದರು. ಆರ�ೊ�ಪಗಳಿಗ� 
ಸಿಲುಕ ಕಾರಾಗೃಹದಲಿಲಿದದಾ ಸಾಯಾಂಟ�ೊ್ರ� 
ರವಿಯನುನು ಕಾಂಗ�್ರಸ್ ಆಡಳಿತದಲ�ಲಿ� 
ಬಿಡುಗಡ�ಗ�ೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ�ೊ 
ಮೊದಲು ಆ ಪಕಷಿ ಉತ್ತರ ನಿ�ಡಲಿ ಎಂದರು.

ಕಾಲೆೇಜು ಜಾರ 
ಹಸಾ್ತಂತರಕೆ್ಕ 
ವಿರೊೇಧ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಕಾಲ��ಜನ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಮಾ ಸಂಸ�ಥೆಯ 
ಒಳಗ� ಅರ್ಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ 
ಕಟಟುಡ ನಿಮಾಟ್ಣ ಮಾಡಲು 
ಮುಂದಾಗಿದಾದಾರ� ಎಂದು 
ಆಕ�ಷಿ�ಪ್ಸಿದರು.

ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಲಲಿವ�� 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖಾ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಥೆಳಕ�ೊ ಬಂದು 
ಪರಿಶ್�ಲಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ವಜ�ಟ್ 
ಕಾಲ��ಜನವರಿಗ� ಬ��ರ� ಕಡ� 
ಜಾಗ ನಿ�ಡಬ��ಕು. ಇಲಲಿವಾದರ� 
ನಾವುಗಳು ಮುಷೊರ ಕ�ೈ 
ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಪಟುಟು 
ಹಿಡಿದರು. ಪ್ರರ್ಭಟನ�ಯಲಿಲಿ 
ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ ಸಂಘದ 
ಮುಖಂಡರಾದ ಕುರುಬರ ಹಳಿಳು 
ನಿಂಗರಾಜ್, ವಿ.ಎಂ.ಸಚಿನ್, 
ಮಹಾಂತ��ಶ್, ಸುಮಂತ್, 
ಪ್ರಸಾದ್, ಗೌರಿ, ದಿವಾಯಾ, ಸ್ವಪನು, 
ಚಿನಮಾಯ್, ಸನತ್, ವರುಣ್, 
ದಿ�ಕಷಿತ್ ಸ��ರಿದಂತ� 
ಮೆಕಾಯಾನಿಕಲ್, ಸಿವಿಲ್, ಸಿಪ್ಕ�, 
ಸಿಪ್ಇ, ಇ ಅಂರ್ ಇ, ಇಸಿ, 
ಸಿಎಸ್ ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಲಿ 
ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ಗಳು ಇದದಾರು.
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ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ (70 ಲಕ್ಷಕೆ್ಕ)
ಕರಾನಾಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೊೇಡ್ನಾ ನಲ್ಲೆ  
20x30 ಪೂವಟ್, 30x40 ಪೂವಟ್, 

30x50 ಪಶ್ಚಿಮ ಈ ಮೊರೊ 
ಸ�ೈರ್ ಸ��ರಿ ಕ��ವಲ 70 ಲಕಷಿಕ�ೊ

ಕ್ರಣ್ ಬೂಸೂನಿರ್ (ಏಜೆಂಟ್)
98440-63409

ಕ�ಳಗ� 30x50 ಮನ�, 20x30 
ಸ�ೈರ್ ಪೂವಟ್, 59 ಲಕಷಿಕ�ೊ.

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಕರಾನಾಟಕ ರೃಹ ಮಂಡಳಿ

55x78 ಉತ್ತರ - ಪೂವಟ್ ಕಾನಟ್ರ್, 
60x80 ಪೂವಟ್, 40x60  ಪೂವಟ್, 
40x60 ವ�ಸ್ಟು 40x60 ಉತ್ತರ, 30x40 
ಪೂವಟ್, 30x50 ವ�ಸ್ಟು, 20x30 ಪೂವಟ್.
ಕ್ರಣ್ ಬೂಸೂನಿರ್ (ಏಜೆಂಟ್)

98440-63409
ಸೆೈಟ್, ಮರೆ ಖರಿೇದಿಗೆ ಬೆೇಕ್ದೆ

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
J H ಪಟೆೇಲ್ ನರರ

50X80 ಉತ್ತರ, 30X40 ಉತ್ತರ 
ನ��ರವಾಗಿ ಮೊಲ ರಿಜಸಟುರ್ 

ಪಾಟಿಟ್ಯಿಂದ ವಾಯಾಪಾರ.  
ಅಧಟ್ (1/

2
%) ಪಸ�ಟ್ಂರ್ 

ಕಮಿ�ಷನ್ ಮಾತ್ರ
ಕ್ರಣ್ ಬೂಸೂನಿರ್ (ಏಜ�ಂರ್)

98440-63409, 97315-63409

ಮರೆರಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ
(1/

2
) ಅಧನಾ ತ್ಂರಳ ಕಮಿೇಷನ್  ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ

ಸಿಂಗಲ್  ಬ�ರ್  ರೊಂ, ಡಬಲ್  ಬ�ರ್  ರೊಂ, 
ಮೊರು ಬ�ರ್  ರೊಂ ಮನ�ಗಳು ವಿದಾಯಾನಗರ, 
ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣ�, ಶ್ವಕುಮಾರ 
ಸಾ್ವಮಿ ಬಡಾವಣ�, ಸರಸ್ವರ್ ಬಡಾವಣ�ಯಲಿಲಿ
ಸಾ್ವಮಿ ಏಜೆಂಟ್ , ವಿದಾ್ಯನರರ
97421 44715

91.6 GOLD ANTIC 
 & Special Temple Jewellery ಗ�

 ಒಮೆಮಾ ಭ��ಟಿ ಕ�ೊಡಿ.
JEWEL PALACE
Car Parking Available Chowkipet Cross, 

AM Galli, Davanagere.    
89700 11711

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಪೂಜಾ ಹಾರ್ಟ್ ವ��ರ್ ನಲಿಲಿ ಕ�ಲಸಕ�ೊ 

ಬ��ಕಾಗಿದಾದಾರ�. ಪುರುಷರು, 
ವಿದಾಯಾಭಾಯಾಸ, ಪ್ಯುಸಿ, ಡಿಗಿ್ರ ಆದವರು 

ಬ��ಕಾಗಿದಾದಾರ�. ಅರುಣ ಟಾಕ�ಸ್  
ಹರ್್ತರ, ಪ್.ಬಿ. ರ�ೊ�ರ್ , ದಾವಣಗ�ರ�.
ಫೇ. : 94498 14968

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ದಾವಣಗ�ರ� ಶಾಖ�ಯಲಿಲಿ  

ರಿಕವರಿ & ಮಾಕೆನಾಟಿಂಗ್  
ಎಕ್ಸಾಕೂ್ಯಟಿವ್  ಬ��ಕಾಗಿದಾದಾರ�
ಶಿವಸಂರಮ ಚಿಟ್ಸಾ  ಪೆ್ರೈ.ಲ್.,
ಶಿವಸಂರಮ ಫೆೈರಾನ್ಸಾ  (ರಿ.)
ಸ್ಥಳ : ಡಾ|| ಬ.ಆರ್. ಶಿವಶಂಕರ್  ರಾರರತನಿಮ್ಮ ಸಂಕ್ೇಣನಾ, 4ರೆೇ ಮೆೇನ್, 

ಪ್.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ರಾಂ & ಕೊೇ ಸಕನಾಲ್ ಹತ್್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಶಾಖ�ಗ� ಸಂಪಕಟ್ಸಿ : ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರ ವರೆಗೆ
8197220933, 7353329440

ವಯೇವೃದ್ಧರ ಆರೆೈಕೆ ಕೆೇಂದ್ರ
ನಮಮಾಲಿಲಿ ವೃದ್ಧ ದಂಪರ್ಗಳು 

ವಯ�ವೃದ್ಧರುಗಳನುನು ನಮಮಾ ಲಿಲಿ 
ಇರಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಊಟ, 

ವಸರ್ಯಂದಿಗ� ನ�ೊ�ಡಿಕ�ೊಳಳುಲಾಗುವುದು. 
ಸ�ಪಿಷಲ್  ರೊಂಗಳಿರುತ್ತವ�.

89711 92936, 97410 64663

ವಯೇವೃದ್ಧರ ಆರೆೈಕೆ ಕೆೇಂದ್ರ
ನಮಮಾಲಿಲಿ ವೃದ್ಧ ದಂಪರ್ಗಳು 

ವಯ�ವೃದ್ಧರುಗಳನುನು ನಮಮಾ ಲಿಲಿ 
ಇರಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಊಟ, 

ವಸರ್ಯಂದಿಗ� ನ�ೊ�ಡಿಕ�ೊಳಳುಲಾಗುವುದು. 
ಸ�ಪಿಷಲ್  ರೊಂಗಳಿರುತ್ತವ�.

89711 92936, 97410 64663

ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಎಲಾಲಿ ವಸು್ತಗಳು ಇರುವ ಬ��ಕರಿ 

 (ಫುಲ್  ಫನಿನಾಷ್ಡಿ ಬೆೇಕರಿ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ)
ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ ಬಾಲಿಕ್ , ವ�ಂಕಟ��ಶ್ವರ 
ದ��ವಸಾಥೆನದ ಹರ್್ತರ, ದಾವಣಗ�ರ�.
ಆಸಕ್ತಯುಳಳುವರು ಸಂಪಕಟ್ಸಿ :

99452 98381, 98808 08159

KHB ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ 
ಕರಾನಾಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೊೇಡ್ನಾ 
(ತುಂಗಭದಾ್ರ  ಬಡಾವಣ�) ದಾವಣಗ�ರ�ಯಲಿಲಿ  
30X40 ಅಳತ�ಯ ದಕಷಿಣ ದಿಕೊನ ಸ�ೈಟುಗಳು 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನ��ರ  ಮಾರಾಟ
ಮಧಯಾವರ್ಟ್ಗಳಿಗ� ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ

63605 67975

Sri Sanjeevani Institute 
Of Nursing Science 

Admissions open
B.Sc NURSING

B. Sc MLT (PUC science pass) 
M.Sc MLT (B.Sc MLT Pass)
97430 73102, 94489 48214 

63627 84565

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಸನಿನಿಧಿ ಟೆ್ರೇಡಿಂಗ್  ಕೊ. ದಾವಣಗೆರೆ 

ವಿಭಾಗಕ�ೊ ಬ��ಕಾಗಿದಾದಾರ�.
ನುರಿತ ಮಾಕ�ಟ್ಟಿಂಗ್  ಎಕಸಾಕೊಯಾಟಿವ್ಸಾ, 

ಡ�ಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸಾ, ಅಕೌಂರ್  ಎಕಸಾಕೊಯಾಟಿವ್  
ಆಫಿ�ಸ್  ಬಾಯ್ಸಾ (ಕಲಿ�ನಿಂಗ್ ಗಾಗಿ)

89045 80036/39/34 
08192 463415

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಆಫಿ�ಸ್ ಗ�/ವಾಣಿಜಯಾ ಸ�್ವ�ಹಿ 

ಕಾಂಪ�ಲಿಕ್ಸಾ  ಮೊದಲನ�� ಮಹಡಿ 
KSRTC  ಬಸ್ ಸಾಟುಯಾಂರ್  ಪಕೊದಲಿಲಿ 
ಗಣ��ಶ್  ಲ��ಔರ್  ನಿಟುವಳಿಳು ರಸ�್ತ.

99642 61560

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕ್ಲೆೇನಿಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಿಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗಿದದಾರೆ ಯಂತ್ರರಳ ನುನಿ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕ್ಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

ದಿರಾಂಕ : 11.01.2023 ರಿಂದ 
13.01.2023 ಮೂರು ದಿನರಳ 
ಭಾರಿೇ ರಿಯಾಯಿತ್ ಮಾರಾಟ 
# 795/20, ಎಸ್. ಎಸ್. ಹ�ೈಟ�ಕ್ 

ಹಾಸಿಪಿಟಲ್ ರಸ�್ತ, ಜಯನಗರ, 
 `ಎ' ಬಾಲಿಕ್, ದಾವಣಗ�ರ�. 

ದಾನಿಶ್ ಅಕೆ್ವೇರಿಯಂ 
ಹೊೇಮ್  ಡೆಕೊರ್  

1ರೆೇ ವಷನಾದ ವಾಷ್ನಾಕ 
ಮಹೊೇತಸಾವ ಅಂರವಾಗಿ 

ಮೊ.: 98453 70694

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಹ�ೊಳಲ�ೊರ� ತಾಲೊಲಿಕನಲಿಲಿ

ಹಿಟಿಟುನ ಗಿರಣಿ ನಡ�ಸಲು & 
ತ�ೊ�ಟ ನ�ೊ�ಡಿಕ�ೊಳಳುಲು ಒಂದು 

ಕುಟುಂಬ ಬ��ಕಾಗಿದಾದಾರ�. 
ಅನುಭವವಿದದಾವರಿಗ� ಆದಯಾತ�.
94484 39639

ರೂಮ್ ಮತು್ತ 
ಮಳಿಗೆರಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ

 ಜಯನಗರ ಎ ಬಾಲಿಕ್ ನಲಿಲಿ ಫನಿ�ಟ್ಚರ್ 
ಸೌಲಭಯಾ ವುಳಳು ರೊಮ್ ಮತು್ತ 

ಮಳಿಗ�ಗಳು ಬಾಡಿಗ�ಗ� ದ�ೊರ�ಯುತ್ತವ�.
ಮೊ: 94484 39639

PART TIME WORK
ಮರೆಯಲೆಲೆೇ ಉದೊ್ಯೇರ

ಮನ�ಯಲಿಲಿಯ� ಕುಳಿತು ಬಿಡುವಿನ 
ವ��ಳ�ಯಲಿಲಿ ಕೆಲಸ/ Job ರ್ಂಗಳಿಗ� ಸಂಬಳ 

12000 ದಿಂದ 18000ದವರ�ಗೊ 
ಸಂಪಾದಿಸಿ. (ಕ�ೊ�ರಿಯರ್  ಸೌಲಭಯಾವಿದ�.)

ಸಂಪಕಟ್ಸಿ : 
91487 33213

ಬಾಡಿಗೆಗೆ
2BHK ಇರುವ ಹ�ೊಸಮನ� 

ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಲ��ಔರ್  `ಬಿ' ಬಾಲಿಕ್  
4ನ�� ಮೆ�ನ್ , 10ನ�� ಕಾ್ರಸ್ . 

(ಸಸಯಾಹಾರಿಗಳಿಗ�)

98865 73205, 94493 20577

ಬಲ್ಡಿಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ಚಾಮರಾಜಪೆೇಟೆ ಸಕನಾಲ್  ಹತ್್ತರ, 
ಕಲೆಲೆೇಶ್ವರ ಕ್ರಾಣಿ ಅಂರಡಿ ಮೆೇಲಾಭಾರ 
ದಲ್ಲೆ 3 ಮಹಡಿ ಇರುವ 10,000 
ಚದುರ ಅಡಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾರ 
ಇರುವ ಬಲ್ಡಿಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ :
ಮೊ. : 98453 17181

OM SAI HOME 
MADE PRODUCTS

ಮನ�ಯಲ�ಲಿ� ತಯಾರಿಸಿದ ಮಸಾಲ� 
ಪದಾಥಟ್ಗಳು, ಸಾಂಬಾರ್  ಪುಡಿ, ದನಿಯಾ 

ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಗೊ ಕೊದಲು 
ಉದುರುವ ಸಮಸ�ಯಾಗ� Hair Oil ಸಿಗುತ್ತದ�. 
96063 92059

ಶಕ್್ತ ಬೊೇರ್ ವೆಲ್ 
ಮರೆ ಒಳಗೆ ಮತು್ತ ಹೊರಗೆ 

ಕೊರೆಯುವುದು
300 ರಿಂದ 350 ಅಡಿ, ಬಟ್  ಸೆೈಜ್  4.5

99640 78484
95906 15776

ಅಡಿಕೆ ತೊೇಟದ ರೆೈತ ಬಾಂಧವರೆೇ
ಅಡಿಕೆ ಹಿಂಗಾರು ರೊೇರಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾದ ರೊೇಗಾಣು 
(ಕೊಲೆಟೊೇ ಟ್ರಕ್ಯಂ ಗೊಲೆೇಯಸೊ್ಪರಿಡಿಯಸ್ )
ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಹಿಂಗಾರು ಒಣರುವುದು ಮತು್ತ 

ಹಿಂಗಾರು ಕೊಳೆ ರೊೇರ ಬರುತ್ತದೆ. 
ವೆೈಜಾಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್್ರಸುವುದು ಹೆೇಗೆ 

ಎಂದು ಮಾಹಿತ್ ಕೊಡಲಾರುವುದು ಹಾರೂ 
ಅಡಿಕೆ ತೊೇಟದಲ್ಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕಳೆರಳಿಗೆ 

ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ಸಾವಯವ ಕಳೆರಾಶಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಸಂಪಕಟ್ಸಿ :

 98451 04109

ಲಲ್ತಾ ಲೆೇಡಿಸ್  ಪ್.ಜಿ.
Lalitha Lades P.G.

For Students & 
Working Womens only.
Address : 11th Cross, 

Siddaveerappa Layout, 
Davangere-04.

Ph: 99867 01322

WANTED
Sales Manager

Experience : Furnitures Sales. 
OM RAKSHAK ENTERPRISES

#2972/1, Gangotri, Mamas Joint 
Road, Opp : Shilpa Diagnostic, 

MCC 'B' Block, Davangere-577004.
87923 44464. 79754 02627
Interview Time : 10.30 A.M.

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದಕಷಿಣ ಮುಖದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯ 
ಸಿಂಗಲ್  ಬ�ರ್  ರೊಮ್  ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�.
ವಿನ�ೊ�ಬನಗರ 1ನ�� ಮೆ�ನ್ , 15ನ�� ಕಾ್ರಸ್ , 

ನಿ�ರಿನ ವಯಾವಸ�ಥೆ ಇದ�.
ಫೇ : 83293 91817, 

95382 89617

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಶ್ವ-ಪಾವಟ್ರ್ ಬಡಾವಣ� ಪಶ್ಚಿಮ 30x50, 

(40 ಅಡಿ ಸಿಮೆಂರ್  ರಸ�್ತ) ಪೂವಟ್ 40x40, 
ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣ� ಪೂವಟ್40x62, 

ಪಶ್ಚಿಮ 30x60, (ಅಕೊ-ಪಕೊ), 
ದಕಷಿಣ-ಪಶ್ಚಿಮ  ಕಾನಟ್ರ್  40x60.

ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್  
99457 02495

ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇವೆ
* ಶಕ್ತನಗರ (ರಾಜ��ಂದ್ರ ಬಡಾವಣ�) 
ದಕಷಿಣ ದಿಕೊನ ಪೂವಟ್ ಬಾಗಿಲು, 
3 ಫಲಿ�ರ್ ಇರುವ ಮನ� 20×30,
* ಲಕಷಿಮಿ ಲ��ಔರ್ ( ಜಯನಗರ) 
ಸ�ೈರ್ (ಪೂವಟ್)25×35,

7899636597,9916525828

ಮರೆರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಬಸವ��ಶ್ವರ ಬಡಾವಣ� ಪೂವಟ್ 30x40 (2BHK) 
(ಮೆ�ಲ� ಸಿಂಗಲ್  ಅಟಾಯಾಚ್ ರೊಂ), ಜ�.ಹ�ಚ್ . ಪಟ��ಲ್  

ಬಡಾವಣ�, ಉತ್ತರ 30x50 (2 BHK) (ಮೆ�ಲ� 
ಸಿಂಗಲ್  ಅಟಾಯಾಚ್ ರೊಂ), HKR ಸಕಟ್ಲ್  ಹರ್್ತರ 

ದಕಷಿಣ 30x40 (Twin House) (ಹಳ�� ಮನ�), 
MCC ಎ ಬಾಲಿಕ್  ಪೂವಟ್ 30x50 (ಹಳ�� ಮನ�)
ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್  

99457 02495

ವಿೇರಶೆೈವ/ಲ್ಂಗಾಯತ 
ವಧು-ವರರ ಅರೆ್ವೇಷಣಾ ಕೆೇಂದ್ರ

(ಕಳ�ದ 21ನ�� ವಷಟ್ಗಳ ಸ��ವ�ಯಲಿಲಿ)
www.lingayathweds.com

ದಾವಣಗ�ರ�, ಶ್ವವ�ೊಗೊ, ಸಾಗರ, ಬ�ಂಗಳೂರು ಹಾಗೊ 
10 ಶಾಖಾ ಕಛ��ರಿ ಹ�ೊಂದಿರುವ ನಮಮಾಲಿಲಿ ಎಲಾಲಿ 

ತರಹದ ವಿ�ರಶ�ೈವ ವಧು-ವರರಿಗಾಗಿ ಸಂಪಕಟ್ಸಿ.
ವಿಳಾಸ : ಸಿದದಾವಿ�ರಪಪಿ ಬಡಾವಣ�, ದಾವಣಗ�ರ�. 

ವ�ೊ: 95135 79130, 80509 52637

ಶಿ್ರೇ ರುರು ಶಾಂತವಿೇರೆೇಶ್ವರ ಸೆೇವಾ ಸಮಿತ್ (ರಿ.)

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
SSLC/PUC ಆದ ಮಹಿಳ�ಯರು 

ರಾ�ಕ್ ನಿಂದ ಸಾಟುಕ್ ತ�ಗ�ಯಲು ಮಹಿಳ�ಯರು 
ಹಾಗೊ ಅನುಭವವುಳಳು ಬಿಲಿಲಿಂಗ್ ಕಲಿಕ್ಟ್ 
ಸಗಟು ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗ� ಬ��ಕಾಗಿದಾದಾರ�. 

ಭ��ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯ 
ಸಂಜ�:6:30ರ ನಂತರ 

ಶಿ್ರೇ ರುರು ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್ 
#579, 6ನ�� ಮುಖಯಾ ರಸ�್ತ, ಪ್.ಜ� ಬಡಾವಣ�, ದಾವಣಗ�ರ�.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಕರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲಿಲಿ ಕ�ಲಸ 
ಮಾಡಲು ಅನುಭವ ಇರುವ 
ಹುಡುಗರು ಬ��ಕಾಗಿದಾದಾರ�.

98458 63708, 86603 26067

BUSINESS  
OPPORTUNITY
 "INDIA'S MOST TRUSTED BRAND 
TATA Group" Wanted Distributors 

For DAVANGERE Branch". 
Age Group: Above 30 years. Qualifi-
cation: Minimum PUC. Specially for 
Retired Persons & Home Makers.
Call For Free Registration:

99 866 678 79

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಆಫಿ�ಸ್  ಕ�ಲಸಕ�ೊ ಅನುಭವವುಳಳು 

ಅಕೌಂಟ�ಂರ್ , ಟ�ಲಿಕಾಲರ್  
ಮತು್ತ  ಮಹಿಳ�ಯರು 

ಬ��ಕಾಗಿದಾದಾರ�. ಸಂಪಕಟ್ಸಿ : 
62628  60608, 62628 62622

TO LET
3 BHK Ground Floor, 2BHK 

First floor, 303/4, Rohini  
Complex, P.J. Extension,  

2 main, road, stadium Road, 
Davangere. Contact : 

96111 74878, 89707 89513

ಉತ್ತಮ ರುಣ ಮಟಟೆದ  
ಅಡಿಕೆ ಮತು್ತ ತೆಂಗಿನ 

ಸಸಿರಳು ಸಿರುತ್ತವೆ
ಎಂ.ಜಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಮುಡೆೇನಹಳಿಳ

ಫೇ. : 99017 51913

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲೆಬ್ ನಲ್ಲೆ 

ಅಡುಗೆ ಮರೆ ನಡೆಸುವವರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಇಚಿಛಿಸುವವರು ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ 
98441-39488

ನರರದ B. I. E. T. ಕಾಲೆೇಜು 
ರಸೆ್ತಗೆ ಹಾರೂ ಬಾಪೂಜಿ  

ಬಾ್ಯಂಕ್ ಎದುರುರಡೆ ಇರುವ 
Shopping Complex 

ಮಾಡಬಹುದಾದ Corner Site 
ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ. ಆಸಕ್್ತ ಇರುವವರು 

ರೆೇರವಾಗಿ ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ.

ಕಮಷ್ನಾಯಲ್  
ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ

ಮೊ.: 97424 34049

WANTED 
Boys Required for 

Sales Executive Job  
at Food Mart  

Supermarket. Quli : 
PUC , Any degree

98864 63531

ಹೆಸರು ಸ್ಪಷ್ಟೆೇಕರಣ
ಮಲೆಲೆೇಶ ಹೆಚ್. ವಯಸುಸಾ 35 ವಷಟ್ ತಂದ� 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ. ವಾಸ ಡ�ೊ�ರ್ ನಂ. 33/1, 
ಆಂಜನ��ಯ ದ��ವಸಾಥೆನದ ಹರ್್ತರ, ಕಾಡಜ್ಜ, ದಾವಣಗ�ರ� 
ತಾಲೊಲಿಕನವನಾದ ನಾನು, ಮೆ�ಲೊಂಡ ವಿಳಾಸದಲಿಲಿ 
ಖಾಯಂ ವಾಸವಾಗಿರುತ�್ತ�ನ�. ನನನು ಆಧಾರ್  ಕಾಡಿಟ್ನಲಿಲಿ 
ಮಲೆಲೆೇಶಪ್ಪ ಹೆಚ್. ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ. ಎಂದು 
ನಮೊದಾಗಿದುದಾ, ಹ�ಚ್.ಡಿ.ಎಫ್ .ಸಿ. ಬಾಯಾಂಕ್  ಖಾತ�ಯಲಿಲಿ 
ಮಲೆಲೆೇಶ ಹೆಚ್. ಎಂದು ನಮೊದಾಗಿರುತ್ತದ�. ಆದದಾರಿಂದ 
ಮೆ�ಲೊಂಡ ಎರಡೊ ಹ�ಸರುಗಳು ನನಗ� ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವ�. 

- ಮಲೆಲೆೇಶಪ್ಪ ಹೆಚ್.

ವಿಶ್ವದಲಿಲಿ ವಿವಿಧ ಧಮಟ್ಗಳು ಉದಯಿ 
ಸುವುದರ�ೊಂದಿಗ� ವೃಷಟುಯ ಪ್ರಗರ್ 

ಮತು್ತ ಸಮಷಠಿಯ ಉನನುರ್ಗ� ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತಾ್ತ 
ಬಂದಿದ�. ಇಂತಹ ಧಮಟ್ಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ 
ಭಾರತದ ನ�ಲದಲಿಲಿ ವಿ�ರಶ�ೈವ ಧಮಟ್ವು  ಶ್್ರ� 
ಜಗದುೊರು ಪಂಚಾಚಾಯಟ್ರ ಆಣರ್ಯಂತ� 
ಸಾಥೆಪನ�ಗ�ೊಂಡು ಧಾಮಿಟ್ಕ ಜಾಗೃರ್ಯ ಜ�ೊತ�ಗ� 
ಸಾಮಾಜಕ ಸತಾೊರಂರ್ಯುಂಟು ಮಾಡಿದ ಒಂದು 
ವಿಶ್ಷಟು ಧಮಟ್ವಾಗಿದ�.

ಯುಗಗಳ ಇರ್ಹಾಸ, ಪರಂಪರ� ಹ�ೊಂದಿರುವ 
ಈ ಪವಿತ್ರ ಧಮಟ್ಪ್�ಠಗಳ ಶ್್ರ� ಜಗದುೊರುಗಳು 
ಜನಮನದಲಿಲಿ ಧಾಮಿಟ್ಕ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳನುನು 
ಅರುಹಿ, ಜಾಗರ್ಕ ಶಾಂರ್, ಸಮೃದಿದಾಯನುನು ತಂದಿತ್ತ 
ಕಾರಣಿ� ಯುಗ ಪುರುಷರಾಗಿದಾದಾರ�.

ಇಂಥ ವಿ�ರಶ�ೈವ ಪಂಚಪ್�ಠಗಳಲಿಲಿ ಒಂದಾಗಿ  
ರುವ ಶ್್ರ� ಮದುಜ್ಜಯಿನಿ ಸದ್ಧಮಟ್ ಪ್�ಠ ಸದಾ 
ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾನವಿ�ಯ ಮೌಲಯಾ 
ಗಳನುನು ಬ�ಳ�ಸುವುದರ�ೊಂದಿಗ� ಎಲಾಲಿ ಸಮುದಾಯ 
ಗಳ ಜನತ�ಗ� ಸರ�ಟ್ದಯ, ಸಮನ್ವಯ ಸಾಮರಸಯಾ 
ಹಾಗೊ ಶಾಂರ್, ಸಮೃದಿ್ಧಯ ಸಂದ��ಶ ನಿ�ಡುತಾ್ತ 
ಬಂದಿದ�. ಈ ಪವಿತ್ರ ಪರಂಪರ�ಯಲಿಲಿ ಅನ��ಕ ಶ್್ರ� 
ಭಗವತಾಪಿದರು ತಾವು ನಡ�ದ ಧಮಟ್ದ ಹಾದಿಯಲಿಲಿ 
ಜನತ�ಯನುನು ಮುನನುಡ�ಸಿ, ಸಾಥಟ್ಕತ� ಪಡ�ದಿದಾದಾರ�. 
ಅವರಲಿಲಿ ಲಿಂಗ�ೈಕಯಾ ಶ್್ರ� ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ವಾಚಾಯಟ್ 
ಭಗವತಾಪಿದರು ಸಹ ಒಬಬಾರಾಗಿದಾದಾರ�.

ಶ್್ರ� ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸದ್ಧಮಟ್ ಪ್�ಠದ 
ಭಗವತಾಪಿದರಾದ ಇವರು ವಿ�ರಶ�ೈವ ಧಮಟ್ ಮತು್ತ 
ಸಂಸೊಪೃರ್ಯನುನು ಬಲಗ�ೊಳಿಸಿ ಅದನುನು ವಿಶ್ವ ಮಟಟುಕ�ೊ 
ಕ�ೊಂಡ�ೊಯುಯಾವ ಮುಖ��ನ ಅದರ 

ಅಖಂಡತ�ಯನುನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮಹಾಮಹಿಮರಲಿಲಿ 
ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದಾದಾರ�.

ಚಿತ್ರದುಗಟ್ ಸಿ�ಮೆಯ ಬಂಗಾರನಾಯಕನಹಳಿಳು 
ಹಿರ��ಮಠದ ವ��. ಚನನುಬಸವಯಯಾ ಮತು್ತ ಗುರು 
ಸಿದ್ಧಮಮಾ ಇವರ ಪುಣಯಾ ಗಭಟ್ದಲಿಲಿ ದಿನಾಂಕ 
1.2.1890 ರಂದು ಜನಿಸಿ ಎಲಾಲಿ ಗುರು, ಹಿರಿಯರ 
ಅಚುಚಿ ಮೆಚಿಚಿನ ಸಾಧಕನಾಗಿ ಬ�ಳ�ದು, ತನನು 8 ನ�� 
ವಯಸಿಸಾನಲಿಲಿಯ� ಇಷಟುಲಿಂಗ ದಿ�ಕ�ಷಿ ಹಾಗೊ ಧಮೊ�ಟ್ 
ಪದ��ಶ ಪಡ�ದು 1906 ರಂದು ಶ್್ರ� ಉಜ್ಜಯಿನಿ 
ಸದ್ಧಮಟ್ ಪ್�ಠದ ಜಗದುೊರುವಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತ ಹ�ೊಂದಿ, 
ತಮಮಾ ಅಧಿಕಾರವನುನು ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಿ, ಪ್�ಠವನುನು 
ಮುನನುಡ�ಸುವಲಿಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾದ ಧಿ�ರ ಪುರುಷರು.

ಪತಂಜಲಿ ಮಹಷಟ್ಯ ಯ�ಗಶಾಸ್ತ್, ಷರ್ 
ದಶಟ್ನಗಳ ಅಧಯಾಯನ ಹಾಗೊ ಸಿದಾ್ಧಂತ ಶ್ಖಾ 
ಮಣಿ, ಭಗವದಿೊ�ತ�ಯಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಚಿಂತನ�ಯ 
ಮೊಲಕ ತಮಮಾ ವಿದ್ವತ್ತನುನು ಹ�ಚಿಚಿಸಿಕ�ೊಂಡವರು.

ಶ್್ರ� ಭಗವತಾಪಿದರು ಸದಾ ಇಷಟುಲಿಂಗ ಪೂಜ�, 
ಜಪ, ತಪಗಳಿಂದ ದಿವಯಾಜಾಞಾನಿಯಾಗಿ ಶ್ವಯ�ಗ 
ಸಿದಿ್ಧಯನುನು ಸಾಧಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಜ�ವನದ ಕಷಟು, 
ನಷಟುಗಳಿಗ� ಸಿಲುಕ ಬಾಯಿ ಬಿಡುವ ಭಕ್ತರಿಗ� ತಮಮಾ 
ಶಕ್ತಯನುನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುರ್್ತದದಾ ಅಪ್ರರ್ಮ 
ಶ್ವಯ�ಗಿಗಳು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮಮಾ ಆಚಾರ, 
ವಿಚಾರಗಳನುನು ಕಾಯುದಾಕ�ೊಂಡು ಸಂಸೊಪೃತ, ವ��ದ, 
ಆಗಮಗಳನುನು ಅಧಯಾಯನ ಮಾಡಿ, ಶ್ವಾದ�್ವೈತವನುನು 
ಮತ್ತಷುಟು ಪ್ರಜ್ವಲಗ�ೊಳಿಸಿ, ಅಷಾಟುವರಣ, 
ಪಂಚಾಚಾರ ಹಾಗೊ ಷರ್ ಸಥೆಲಗಳ ಮುಖ��ನ 
ಶ್ವಯ�ಗವನುನು ಸಾಧಿಸುವ ಪರಿಯನುನು ಅತಯಾಂತ 
ವಯಾವಸಿಥೆತವಾಗಿ ಬ�ೊ�ಧಿಸುರ್್ತದದಾರು.

ನಾಡಿನ ಹಲವು ಧಮಟ್ಪ್�ಠಗಳು ಅನ��ಕ 

ಸಮಸ�ಯಾಗಳನುನು ಎದುರಿಸುರ್್ತದದಾ ಸಂದಭಟ್ಗಳಲಿಲಿ 
ತಮಮಾ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಚಿಂತನ� ಮತು್ತ ಕ್ರಯಾತಮಾಕ 
ಆಚರಣ�ಯ ಮೊಲಕ ಅವುಗಳನುನು 
ಪರಿಹರಿಸುರ್್ತದದಾರು. ಜಾರ್, ಮತ, ಪಂಥಗಳ 
ಮೆ�ರ�ಯನುನು ದಾಟಿ ಸಕಲ ಜ�ವಿಗಳಿಗ� ಲ��ಸನ�ನು� 
ಬಯಸುವ ಹಂಬಲ ಹ�ೊಂದಿ ಬ��ಡಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗ� 
ಧಮಟ್, ಸಂಸಾೊರ, ಸಂದ��ಶಗಳನುನು ನಿ�ಡುರ್್ತದದಾರು. 
ತಾವು ಆಚರಿಸಿದ ಕಡ�ಗಳ�ಲಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿ�ರು, 
ಕಲಿಯುವ ಶಾಲ�, ಸಂಸಾೊರ, ಸಂಸೊಪೃರ್ ನಿ�ಡುವ 
ದ��ವ ಮಂದಿರ. ಮುಕ್ತ ನಿ�ಡುವ ರುದ್ರಮುನಿ 
ಹಾಗೊ ದಿ�ನ ದಲಿತರ ಶ�ೊ�ಷತ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗ� 
ಜ�ವನ ಸೌಲಭಯಾದ ವಯಾವಸ�ಥೆಯನುನು ಕ�ೈಗ�ೊಳುಳುವ 
ಮೊಲಕ ಜಾತಯಾರ್�ತ ಸಮಾಜವಾದ ಪ್ರಜಾಸತಾ್ತತಮಾಕ 
ನಿಲುವುಗಳನುನು ಎರ್್ತ ಹಿಡಿಯುರ್್ತದದಾರು. ಇದಕ�ೊ 
ಪವಾಡ ಸದೃಶಗಳ�ಂಬಂತ� ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನ ಬಾವಿಗಳು 
ಉತ್ತರ ಕನಾಟ್ಟಕದಲಿಲಿ ಇಂದಿಗೊ ಸಾಕಷಿಯಾಗಿವ�.

ಭಕ್ತರಿಗ� ಏನ�� ಕಷಟು, ಕಾಪಟ್ಣಯಾಗಳು ಬಂದರೊ 

ತಮಮಾ ತಪಃಶಕ್ತಯಿಂದ ಅವ�ಲಲಿವುಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಿ, 
ಅವರಲಿಲಿ ಧಮಟ್ ಶ್ರದ�್ಧ, ದ�ೈವ ಶ್ರದ�್ಧ ಬ�ಳ�ಯುವಂತ� 
ಮಾಡಿದದಾರು.

ಜನತ�ಯ ಬದುಕಗ� ಬ��ಕಾಗಿದದಾ ಸಂಸಾೊರ 
ಮತು್ತ ಶ್ಕಷಿಣವನುನು ನಿ�ಡಲು ಹಾಗೊ ಅನನು 
ದಾಸ�ೊ�ಹ ಮತು್ತ ವಿದಾಯಾದಾನಕ�ೊ ಅನುಕೊಲ 
ಕಲಿಪಿಸಲು ತಾವು ಸಾವಿರಾರು ಹ�ೊನುನುಗಳನುನು 
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ವಿ�ರಶ�ೈವ ವಿದಾಯಾವಧಟ್ಕ ಸಂಘವನುನು 
ಸಾಥೆಪ್ಸಲು ಕಾರಣಿ�ಭೊತರಾಗಿದದಾವರು. ಈ ಸಂಘ 
ಇಂದು ನಾಡಿನ�ಲ�ಲಿಡ� ತನನು ಶಾಖ�ಗಳನುನು 
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಲಕಾಷಿಂತರ ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ಗಳಿಗ� 
ಬದುಕನುನು ಕಟಿಟುಕ�ೊಟಿಟುದ�.

ಧಮಟ್ಪ್�ಠಗಳ ಸುಧಾರಣ� ಹಾಗೊ ಮಹತ್ವ 
ವನುನು ಹ�ಚಿಚಿಸಲು ತಮಮಾ ಅಧಯಾಕಷಿತ�ಯಲಿಲಿ ಭಾರತದ 
ಧಮಟ್ದ ಪುಣಯಾನ�ಲ�ವಿ�ಡು ವಾರಣಾಸಿಯಲಿಲಿ 
1918 ನ�� ಮಾಚ್ಟ್ 20 ರಂದು ಮಹಾ ಸಮೆಮಾ�ಳನ 
ವನುನು ಅಥಟ್ಪೂಣಟ್ವಾಗಿ ನಡ�ಸಿ, ಎಲಾಲಿ ಧಮಿ�ಟ್ 
ಯರು  ವಿ�ರಶ�ೈವರನುನು ಗೌರವಿಸುವಂತ� ಮಾಡಿದದಾ 
ವರು. ಸಮಾಜದ ಉನನುರ್ ಮತು್ತ ಪ್ರಗರ್ಗಾಗಿ 
ಹಾಗೊ ಏಕತ� ಮತು್ತ ಸಮನ್ವಯತ� ಸಾಧಿಸಲು 
ಚಿಕೊಮಗಳೂರು ಜಲ�ಲಿಯ ಬಿ�ರೊರು ಪಟಟುಣದಲಿಲಿ 
ಜರುಗಿದ ವಿ�ರಶ�ೈವ ಮಹಾಸಭ�ಯ 5 ನ�� ಅಧಿವ�� 
ಶನದ ಸಾರಥಯಾ, ಸಾನಿನುಧಯಾ ವಹಿಸಿ, ತಮಮಾ ಸಂದ��ಶದಲಿಲಿ 

ಸಹಕಾರ, ಸಮೃದಿ್ಧ, ಸಹಬಾಳ�್ವ, ಸಮನ್ವಯತ� 
ಮುಂತಾದ ಸಮಜ�ೊ�ದಾ್ಧಮಿಟ್ಕ ಮೌಲಯಾಗಳನುನು 
ಹರಿಯಬಿಟಿಟುದುದಾ, ಇಂದಿನ ವಿ�ರಶ�ೈವ ಧಮಟ್ 
ಹಾಗೊ ಸಮಾಜದ ಗಟಿಟುತನಕ�ೊ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದ�. 
ಇದ�� ಜಲ�ಲಿಯ ಬುಕಾೊಂಬುದಿ ಬ�ಟಟುದಲಿಲಿ ಉಗ್ರ 
ವಾದ ತಪಸಸಾನುನು  ಕ�ೈಗ�ೊಂಡು ಯ�ಗಿಕ ಶಕ್ತಯನುನು 
ಪಡ�ದು ಅಷಟುಸಿದಿ್ಧಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಿಕ�ೊಂಡು 
ಅವುಗಳನುನು ಭಕ್ತರಿಗ� ಧಾರ� ಎರ�ಯುರ್್ತದದಾ ದೃಶಯಾಗಳು 
ಇಂದಿಗೊ ಅವಣಟ್ನಿ�ಯವಾಗಿವ�.

ಹಿ�ಗ� ಭಕ್ತರನುನು ಬ�ಳಕನಡ�ಗ� ಕರ�ತಂದು, ಜಾಞಾನ 
ಕ್ರಯಗಳನುನು ಧಾರ�ಯರ�ದು ಶ್ವಾದ�್ವೈತ ಸಿದಾ್ಧಂತದ 
ಪ್ರಬ�ೊ�ಧಕರಾಗಿ, ಲಿಂಗ ಗುಣ, ಸಂಪನನು 
ಶ್ವಾಚಾರದ ಗಣಿಯಾಗಿ, ಗುರು, ಲಿಂಗ 
ಜಂಗಮತ್ವದ ಗುರು ಸಾವಟ್ಭೌಮರಾಗಿ, 
ಪಂಚಪ್�ಠಗಳ ಕಾರಣಿಕ ಯುಗಪುರುಷರಾಗಿ, 
ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸದ್ಧಮಟ್ ಪ್�ಠಕ�ೊ ಶಕ್ತ ತುಂಬಿದ ಜಾಞಾನ 
ಸೊಯಟ್ರಾದ ಶ್್ರ� ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ವಾಚಾಯಟ್ 
ಭಗವತಾಪಿದರು ಸಾವಿರಾರು ಪವಾಡಗಳು ಹಾಗೊ 
ಸಂಕಲಿಪಿತ ಕಾಯಟ್ಗಳನುನು ಕಾಯಟ್ಗತಗ�ೊಳಿಸುವ 
ಮುಖ��ನ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲಿಲಿ ಸಾಧನ�ಯ ಸಿದಿ್ಧ 
ಸತುಪಿರುಷನ�ಂದ�� ಅಭಿದಾನವನುನು ಪಡ�ದು 
ಉಳಿಸಿಕ�ೊಂಡವರು. ಇಂಥ ಪರಮ ತಪ್�ನಿಧಿಗಳ 
ಪವಾಡ ಸದೃಶ ಬಹುಮುಖಿ ಕಾಯಟ್ಗಳು ಭಕ್ತರ 
ಹೃನಮಾಂದಿರಗಳಲಿಲಿ ಈಗಲೊ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿವ�.

ಶ್್ರ� ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ವಾನಂದ ಶ್ವಾಚಾಯಟ್ 
ಭಗವತಾಪಿದರಿಗ� ರಂಭಾಪುರಿ ಪ್�ಠದ 
ಜಗದಾಚಾಯಟ್ರನಾನುಗಿ ಹಾರ�ೈಸಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಿದುದಾ 
ಹಾಗೊ ಶ್್ರ�ಶ�ೈಲ ಜಗದುೊರು ವಾಗಿ�ಶ 
ಪಂಡಿತಾರಾಧಯಾ ಶ್ವಾಚಾಯಟ್ ಭಗವತಾಪಿದರಿಗ� 

ಮುಂದ�ೊಂದು ದಿನ ಜಗದುೊರುಗಳಾಗುವಂತ� 
ಆಶ್�ವಾಟ್ದ ಮಾಡಿದುದಾ ಹಾಗೊ ವಿ�ರಶ�ೈವ ಧಮಟ್ 
ಮತು್ತ ಸಂಸೊಪೃರ್ಯ ಪ್ರಸಾರಕಾೊಗಿ 1927 ರ ಶ್್ರ� 
ಜಗದುೊರು ದಾರುಕ ಜಯಂರ್ ಶುಭ ಸಂದಭಟ್ದಲಿಲಿ 
ಪಂಚಾಚಾಯಟ್ ಪ್ರಭಾ ಎಂಬ ಪರ್್ರಕ�ಯನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಶ್್ರ� ಕಾಶ್ನಾಥ ಶಾಸಿ್ತ್ಗಳವರ ದಕಷಿ 
ಸಂಪಾದಕತ್ವದ�ೊಂದಿಗ� ಪಂಚಪ್�ಠಾಚಾಯಟ್ರ 
ಇರ್ಹಾಸ, ಸಾಹಿತಯಾ, ಸಂಸೊಪೃರ್ ಹಾಗೊ 
ಸಮಾಜಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಯಟ್ಗಳನುನು 
ಅನಾವರಣಗ�ೊಳಿಸಿದುದಾ, ಅತಯಾಂತ ಅವಿಸಮಾರಣಿ�ಯ 
ಚಾರಿರ್್ರಯಾಕ ಸಂಗರ್ಯಾಗಿದ�.

ಪ್ರಸು್ತತ ಶ್್ರ� ಜಗದುೊರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ 
ರಾಜದ��ಶ್ಕ��ಂದ್ರ ಶ್ವಾಚಾಯಟ್ ಭಗವತಾಪಿದರು 
ಶ್್ರ�ಮದ್ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸದ್ಧಮಟ್ ಪ್�ಠದ ಪರಂಪರ� 
ಹಾಗೊ ಧಮಾಟ್ಚರಣ�ಗಳನುನು 
ಅನುಷಾಠಿನಗ�ೊಳಿಸುವ ಮುಖ��ನ ಲಿ. ಭಗವತಾಪಿದರ 
ಪವಾಡ ಸದೃಶ ಕಾಯಟ್ಗಳನುನು ಪರಮ ತಪ್�ನಿಧಿ 
ಲಿಂ. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸದ್ಧಮಟ್ ಪ್�ಠದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ 
ಶ್ವಾಚಾಯಟ್ ಭಗವತಾಪಿದರ  87 ನ�� ವಷಟ್ದ 
ಪುಣಯಾ ಸಂಸಮಾರಣ� ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಸು್ತತ ಜಗದುೊರುಗಳು 
ಚಿಕೊಮಗಳೂರು ಜಲ�ಲಿಯ ಬುಕಾೊಂಬುದಿ ತಪ್� 
ಕ�ಷಿ�ತ್ರದಲಿಲಿ ದಿನಾಂಕ 11.1.2023 ರಂದು 
ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದುೊರು ಡಾ. ವಿ�ರಸ�ೊ�ಮೆ�ಶ್ವರ 
ರಾಜದ��ಶ್ಕ��ಂದ್ರ ಶ್ವಾಚಾಯಟ್ ಭಗವತಾಪಿದರ 
ಮಂಗಳ ಸಾರಥಯಾದಲಿಲಿ  ಪುಣಯಾ ಸಮಾರಣ�ೊ�ತಸಾವ ಮತು್ತ 
ಶ್್ರ� ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾಪ್�ಠದಲಿಲಿ ಶ್್ರ� ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ 
ಜಗದುೊರುಗಳ ಸಂಸಮಾರಣ� ನಾಡಿನ ಭಕಾ್ತದಿಗಳ 
ಉಪಸಿಥೆರ್ಯಲಿಲಿ ಜರುಗುವುದು.

         - ನಿರಂಜನ ದೆೇವರಮರೆ, ಚಿತ್ರದುಗಟ್

ಶಿವಯೇರ ಸಾಧರೆ, ಸಿದಿ್ಧಯ ಸತು್ಪರುಷ ಶಿ್ರೇ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸಿದ್ಧಲ್ಂರ ಭರವತಾ್ಪದರು
ಇಂದು ಸಿದ್ಧಲ್ಂರ 

ಶಿ್ರೇರಳ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಓದುರರ ರಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹಿೇರಾತುರಳು 
ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹಿತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟೆ 
ಮುಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವನಾಜನಿಕರು 
ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೆೇ ವ್ಯವಹರಿ ಸಬೆೇಕಾರು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾ್ಧರಿಯಾರುವುದಿಲಲೆ.

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ಭರಮಸಾಗರ, ಜ. 10-  ಸಥೆಳಿ�ಯ 
ಶ್್ರ� ಅಕೊಮಹಾದ��ವಿ ಬಾಲಕಯರ 
ಪೌ್ರಢಶಾಲ�ಯವರು ಶ್್ರ� ಕ�ಷಿ�ತ್ರ 
ಧಮಟ್ಸಥೆಳದ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� 
ತಮಮಾ ಶಾಲ�ಯ ಮಕೊಳಿಗ� ಕುಳಿತುಕ�ೊಳಳುಲು 
ಬ�ಂಚಿನ ಕ�ೊರತ�ಯ ಬಗ�ೊ ಸಲಿಲಿಸಿದದಾ ಮನವಿ 
ಪರಿಶ್�ಲಿಸಿ ಈಚ�ಗ� ಶಾಲಾ ವರ್ಯಿಂದ 
18,000/- ರೊಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ನಿಗಮಕ�ೊ ಪಾವರ್ಸಿದ ನಂತರ ಧಮಟ್ಸಥೆಳ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಿಗಮದಿಂದ 72,000/- ಬ�ಲ� 
ಬಾಳುವ ಮಕೊಳಿಗ� ಕುಳಿತುಕ�ೊಳಳುಲು 10 
ಬ�ಂಚುಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸಿಕ�ೊಡಲಾಗಿದ�.

ಇದನುನು ಪರಿಶ್�ಲಿಸಲು ಧಮಟ್ಸಥೆಳದ 
ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ವಿಭಾಗದ ಮೆ�ಲಿ್ವ 
ಚಾರಕ ಎಂ. ಅರುಣಕುಮಾರ ಶಾಲ�ಗ� 

ಭ��ಟಿ ನಿ�ಡಿ ಬ�ಂಚುಗಳನುನು ಪರಿಶ್�ಲಿಸಿ 
ಶಾಲಾ ಮಕೊಳಿಗ� ಕುಳಿತುಕ�ೊಳುಳುವುದಕ�ೊ 
ಆದಯಾತ� ಸಹ ನಿ�ಡಲಾಗಿದ� ಎಂದು  
ರ್ಳಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ಮುಖಯಾ ಶ್ಕಷಿಕ ಪ್.ಎ. 
ಮೆಹಬೊಬಿ, ಮುಖ�ೊಯಾ�ಪಾಧಾಯಾಯರಾದ 
ಜ�.ಬಿ. ಸುಧಾ, ಪ್ರಸನನುಕುಮಾರ, ಪವಿತ್ರ, 
ಅನುಷ, ಎನ್.ಜ. ಶ್ವಕುಮಾರ ಮತು್ತ 
ಸಿಬಬಾಂದಿ ವಗಟ್ದವರು ಇದದಾರು. ನಂತರ 
ಶಾಲಾ ಮಕೊಳಿಂದ ಶಕಷಿಕರ ವರ್ಯಿಂದ 
ಧಮಟ್ಸಥೆಳದ ಅಧಿಕಾರಿಯವರನುನು 
ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಇವರ ಜ�ೊತ�ಯಲಿಲಿ 
ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕತಟ್ ಬಿ.ಜ�. ಅನಂತ 
ಪದಮಾನಾಭರಾವ್  ಹಾಜರಿದುದಾ ಸಥೆಳಿ�ಯ 
ಮುಕ್ತಧಾಮ (ದಹನ ಕ್ರಯ) ವನುನು 
ಪರಿಶ್�ಲಿಸಿದರು.

ಭರಮಸಾರರದ ಶಾಲೆಗೆ ಬೆಂಚ್ ವ್ಯವಸೆ್ಥ
ಬ�ಂಗಳೂರು, ಜ. 10 - 

ಅಮೆರಿಕದ ಪ�ನಿಸಾಲ�್ವ�ನಿಯಾ ಪಾ್ರಂತಯಾದ 
ಹಲವು ವಿ.ವಿ.ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಬ�ಂಗಳೂರು 
ನಗರ, ಬ�ಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು 
ಮತು್ತ ವಿಶ�್ವ�ಶ್ವರಯಯಾ ತಾಂರ್್ರಕ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲ ಯಗಳು ಉನನುತ ಶ್ಕಷಿಣ 
ಸಚಿವ ಡಾ. ಸಿ. ಎನ್. ಅಶ್ವತಥೆ 
ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಸಮುಮಾಖದಲಿಲಿ  
ಶ�ೈಕಷಿಣಿಕ ಒಡಂಬಡಿಕ�ಗಳಿಗ� ಅಂಕತ 
ಹಾಕದವು. 

ಕನಾಟ್ಟಕ ರಾಜಯಾ ಉನನುತ ಶ್ಕಷಿಣ 
ಪರಿಷರ್್ತನಲಿಲಿ ನಡ�ದ ಈ ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮ 
ದಲಿಲಿ ರಾಜಯಾದ ನಾಲೊೊ ವಿ.ವಿ.ಗಳ 
ಕುಲಪರ್ಗಳು, ಪ�ನಿಸಾಲ�್ವ�ನಿಯಾ ಸ�ಟು�ರ್ 
ಸಿಸಟುಂ ಆಫ್ ಹ�ೈಯರ್ ಎಜುಕ��ಶನ್ 
ನಿಯ�ಗದ ಸದಸಯಾರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಾರು. 
ಒಡಂಬಡಿಕ�ಯ ಬಳಿಕ ನಿಯ�ಗದ 
ಸದಸಯಾರು ಬ�ಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಇರುವ 
ಜಾಞಾನಭಾರರ್ ಕಾಯಾಂಪಸ್ ವಿ�ಕಷಿಸಿದರು.

ಉನನುತ ಶ್ಕಷಿಣ ಸುಧಾರಣ�ಯ 
ಅಂಗವಾಗಿ ರೊಪ ಪಡ�ದಿರುವ ಈ 
ಉಪಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬ�ಂಗಳೂರು 
ನಗರ, ಬ�ಂಗಳೂರು ಮತು್ತ 

ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ.ಗಳು 
ಪ�ನಿಸಾಲ�್ವ�ನಿಯಾದ ಕಾಮನ�್ವಲ್್ತ, 
ಇಂಡಿಯಾನಾ ಮತು್ತ ಕರ್್ಜ ಟೌನ್ 
ವಿ.ವಿ.ಗಳ ಜತ� ಒಪಪಿಂದ 
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿವ�. 

ಹಾಗ�ಯ� ವಿಟಿಯು ಅಲಿಲಿನ 
ಮಿಲಲಿಸಿ್ರವಿಲ್ ವಿವಿ ಜತ� ಒಪಪಿಂದಕ�ೊ 
ಅಂಕತ ಹಾಕದ� ಎಂದು ಸಚಿವರು 
ಮಾಹಿರ್ ನಿ�ಡಿದಾದಾರ�.

ಇದರ ಅನ್ವಯ ಬ�ಂಗಳೂರು 
ನಗರ ವಿ.ವಿ.ಯಲಿಲಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್, 
ಕಂಪೂಯಾಟರ್ ಸ�ೈನ್ಸಾ,  ಬಿಜನ�ಸ್ 
ಅಡಿಮಾನಿಸ�ಟು್�ಶನ್, ಸ�ೊಪಿ�ರ್ಸಾಟ್  
ಮಾಯಾನ��ಜ್ ಮೆಂರ್ ಮತು್ತ ಸ�ೊಪಿ�ರ್ಸಾಟ್  
ಸ�ೈಕಾಲಜ ವಿಷಯಗಳಲಿಲಿ  ಮತು್ತ 
ಬ�ಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ.ದಲಿಲಿ ಭೊಗ�ೊ�ಳ 
ಹಾಗೊ ಜಯ� ಇನಾಫ್ಮೆ�ಟ್ಶನ್ 
ಸ�ೈನ್ಸಾ  ಪದವಿ ಕ�ೊ�ಸುಟ್ಗಳ 
ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ 
ನಡ�ಯಲಿದ�. ಇಲಿಲಿನ ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ಗಳು ಆ 
ದ��ಶದ ವಿವಿಗಳಿಗ� ಹ�ೊ�ಗಿ ವಾಯಾಸಂಗ 
ಮಾಡಲು ಅನುಕೊಲವಾಗುವ ಹಾಗ� 
ಟಿ್ವನಿನುಂಗ್ ಪ್್ರ�ಗಾ್ರಮ್ 

ಆರಂಭಿಸುವುದಕೊೊ ಇದು 
ನ�ರವಾಗಲಿದ� ಎಂದು ಅವರು 
ರ್ಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಹಾಗ�ಯ� ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ.
ಯಲಿಲಿ ಸಾಟು್ಟ�ಜಕ್ ಕಮುಯಾನಿಕ��ಶನ್ಸಾ 
ಮತು್ತ ಬಿಜನ�ಸ್ ಅಡಿಮಾನಿಸ�ಟು್�ಶನ್ 
ಹಾಗೊ ವಿಟಿಯು ವಾಯಾಪ್್ತಯಲಿಲಿ ಜಯ� 
ಇನಾಫ್ಮೆ�ಟ್ಶನ್  ಸ�ೈನ್ಸಾ ಡಿಗಿ್ರ 
ಕ�ೊ�ಸುಟ್ಗಳಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� 
ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಆಗಲಿದ� ಎಂದು 
ಅವರು ವಿವರಿಸಿದಾದಾರ�.

ವಿದೆೇಶಿ ವಿ.ವಿ.ರಳ ಜೊತೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಜಗಳೂರು, ಜ.10- ಹತ�ಯಾಗ�ೊಳಗಾದ 
ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕಾಯಟ್ಕತಟ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ 
ಕುಟುಂಬಕ�ೊ  50 ಲಕಷಿ  ರೊ. ಪರಿಹಾರ 
ಹಾಗೊ ಸಕಾಟ್ರಿ ಉದ�ೊಯಾ�ಗ 
ಒದಗಿಸಬ��ಕು ಎಂದು ವಕ�ಲ ಆರ್. 
ಓಬಳ��ಶ್ ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರು.

ಪಟಟುಣದ ಪರ್್ರಕಾ ಭವನದಲಿಲಿ 
ನಾಯಕ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಡ�ಸಿದ 
ಪರ್್ರಕಾಗ�ೊ�ಷಠಿಯನುನುದ�ದಾ�ಶ್ಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಣಕಾೊಗಿ ಅಲಲಿದ� 
ಭ್ರಷಾಟುಚಾರ ಪ್ರಶ್ನುಸಿದದಾಕ�ೊ ಶನಿವಾರ ನಡ�ದ 
ದಲಿತ ಯುವಕನ ಬಬಟ್ರ ಹತ�ಯಾ ನಾಗರಿಕ 
ಸಮಾಜ ತಲ�ತಗಿೊಸುವಂತಾಗಿದ�.11 ಜನ 
ಆರ�ೊ�ಪ್ಗಳಲಿಲಿ ಆರ�ೊ�ಪ್ ನಂಬರ್ 1 
ಪ್ಡಿಓ ಎ.ಟಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರನುನು 
ಬಂಧಿಸಿಲಲಿ. ಕ�ೊಲ� ನಡ�ದು 10 ರಿಂದ 12 

ಗಂಟ� ಯಳಗ� 15 ನ�� ಹಣಕಾಸಿನಡಿ 
ಹಿರ��ಮಲಲಿನಹ�ೊಳ� ಗಾ್ರಮ 
ಪಂಚಾಯಿರ್ಯಲಿಲಿ 20 ಲಕಷಿ   ಹಣ 
ಬಿಡುಗಡ� ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಭಾವಿತನದ 
ಪರಮಾವಧಿಯಾಗಿದ� ಎಂದರು. 

ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಕಾಯಟ್ದಶ್ಟ್ 
ಸೊರಲಿಂಗಪಪಿ ಮಾತನಾಡಿ,  ಪ್ಡಿಓ ಎ.ಟಿ. 
ನಾಗರಾಜ್ ಸ��ವ�ಯಿಂದ ವಜಾಗ�ೊಳಿಸ 
ಬ��ಕು  ಎಂದು ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಟ್ದಲಿಲಿ ನಾಯಕ ಸಮಾ 
ಜದ ಮುಖಂಡರಾದ  ಬಿ.ಲ�ೊ�ಕ��ಶ್, 
ಡಿ.ಆರ್. ಹನುಮಂತಪಪಿ, ವಕ�ಲರಾದ 
ಸಣ್ಣಓಬಯಯಾ, ಕುಬ��ಂದ್ರಪಪಿ, ರ��ವಣ್ಣ, 
ಸಿದದಾಪಪಿ,  ಡಿಎಸ್ ಎಸ್ ತಾಲೊಲಿಕು ಸಂಚಾ 
ಲಕ ಸರ್�ಶ್, ವಕ�ಲರಾದ ರ್ಪ�ಪಿ�ಸಾ್ವಮಿ 
ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಾರು. 

ಜರಳೂರು : ಹತೆ್ಯಗೊಳಗಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ 
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಪರಿಹಾರಕೆ್ಕ ಒತಾ್ತಯ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.10-  ನಗರದ 
ಕಲಾಕುಂಚ ಸಂಸಾಥೆಪಕ  ಸಾಲಿಗಾ್ರಮ 
ಗಣ��ಶ್ ಶ�ಣ�ೈ ಅವರನುನು   ಹೊವಿನ 
ಹಡಗಲಿಯ ಕನಾಟ್ಟಕ ರಾಜಯಾ 
ಬರಹಗಾರರ ಸಂಘದಿಂದ 
`ಕಾವಯಾಶ್್ರ�'ರಾಜಯಾ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗ� ಆಯೊ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ�.  

ರಣೆೇಶ ಶೆಣೆೈಗೆ  
`ಕಾವ್ಯಶಿ್ರೇ' ಪ್ರಶಸಿ್ತ

EC / ಇಸಿ, 
E-swathu
& Khatha 
Change

Call :
96118-66449

ಶಾಲೆಗೆ ಆಯಾ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಜಯದ��ವ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ 

ಶಾಲ�ಗ� ಆಯಾ ಬ��ಕಾಗಿದಾದಾರ�. 
ಸಮಯ : 9ರಿಂದ 5 PM

 Salary 5,000/- to 5500/-
63616 62669
 82172 15356

ಶಿ್ರೇ ಕಾಮಾಕ್್ಷ ಸ್ವಣನಾ 
ಉಳಿತಾಯ ಯೇಜರೆ

2ರೆೇ ಲಕ್್ಕ ಡಿಪ್   
ಡಾ್ರ ವಿನನಿರ್ 

493 
ನಂದನ್  ವಿ.ಎ.

ರಾಯ್ಕರ್  ಜು್ಯವೆಲರಿ 
ವಕ್ಸಾನಾ  ಅಂಡ್  ಜೆಮ್ಸಾ 

ಶೆ್ರೇಷಠಿ ಜಾತ್ಯ ಅದೃಷಟೆ ಹರಳುರಳ, ರುದಾ್ರಕ್್ಷರಳ ಆರರ
8ರೆೇ ಮೆೇನ್ , ಚಚ್ನಾ  ರಸೆ್ತ, ಪ್.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆ-2. ಫೇನ್  : 08192-252589

ಅತು್ಯತ್ತಮ ಆಭರಣಕಾ್ಕಗಿ ಇಂದೆೇ ಭೆೇಟಿ ಕೊಡಿ:

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಪ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗರುಕೌಂಟರ್  

ಸ��ಲ್ಸಾ ಮನ್ ಹುದ�ದಾಗ� ಬ��ಕಾಗಿದಾದಾರ�. ಆಸಕ್ತರು 
ಬಯ�ಡಾಟಾ ಹಾಗೊ ಪರಿಚಯಸಥೆರ�ೊಂದಿಗ� 

ಸಂಪಕಟ್ಸಿ :

ಆಚಿೇನಾಸ್ ಗಾ್ಯಲರಿ
ಶರಾವರ್ ಲ��ಡಿಸ್ ಹಾಸ�ಟುಲ್ ಎದುರು, 

ಮಾಮಾಸ್ ಜಾಯಿಂರ್ ರಸ�್ತ, ದಾವಣಗ�ರ�.

ಮೊ : 96324-33166
ಆಕಷನಾಕ ವೆೇತನ ನಿೇಡಲಾರುವುದು.

ಕಚೆೇರಿಗೆ ಯೇರ್ಯವಾಗಿರುವ
ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಕರುವಾಡಿ ಲ��ಔರ್ ನಲಿಲಿರುವ ಜ�ೈನ 

ಮಂದಿರದ ಎದುರು 3 ಬ�ರ್ ರೊಂ, 
ಅಟಾಯಾಚ್ಡಿ ಬಾತ್ ರೊಂ ಇರುವ ಮನ� 

ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�. ಇದು ಕಚ��ರಿಗೊ 
ಯ�ಗಯಾವಾಗಿರುತ್ತದ�.  

ಸಂಪಕಟ್ಸಿ : (ಸಸಯಾಹಾರಿಗಳಿಗ� ಮಾತ್ರ)
99451-59582

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಬಟ�ಟು ಅಂಗಡಿಯಲಿಲಿ ಕ�ಲಸ 

ಮಾಡಲು ಪುರುಷ 
ಅಭಯಾರ್ಟ್ಗಳು ಬ��ಕಾಗಿದಾದಾರ�. 
ಗಾ್ರಮಾಂತರದವರಿಗ� ಊಟ, ವಸರ್ 
ಸೌಲಭಯಾವಿರುತ್ತದ�. ಸಂಪಕಟ್ಸಿ :

98442-94446

ಮಳಿಗೆ - ಗೊೇಡೌನ್ 
ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ ಭವನ ಹರ್್ತರ
91418 75151

FOR RENT
In Davanagere on Old 
P.B. Road near Srigandha 
Lodge, Basement- 3900, 
Ground-800, 1st floor-3900, 
2nd floor: 3900, Rooftop: 
3900/sqft. Contact:
94480 28103

LADIES
TELECALLRS
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ

BASIC SALARY 12,000/-
Sales & Service ಗೆ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
Unmarried, (PUC, Any Degree)
85480 47353
97380 79603

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಬಟೆಟೆ ಅಂರಡಿಯಲ್ಲೆ 

ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಅಡುಗೆ 
ಮಾಡಲು ಮಹಿಳೆ 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ :
98442-94446

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಲಾಡ್್ಜ ನಲ್ಲೆ ಹರಲು ಮತು್ತ ರಾತ್್ರ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ 
ಪಾಳೆಯರಳಿಗೆ ರೂಂ ಬಾಯ್ ಮತು್ತ 
ಸೂಪರ್ ವೆೈಸರ್ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಊಟ, ವಸತ್ 
ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ :

63639 54459
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ಕನನಿಡ ಸೆೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ  
ಹತೆ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ 

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.10- ಕನಾಟ್ಟಕ ರಕಷಿಣಾ ವ��ದಿಕ� ಕನನುಡ ಸ��ನ� ಜಗಳೂರು 
ತಾಲೊಲಿಕು ಅಧಯಾಕಷಿನ ಹತ�ಯಾ ಘಟನ�ಗ� ಕಾರಣರಾದ ಗೌರಿಪುರ ಪ್ಡಿಒ ನಾಗರಾಜ್ 
ಮತು್ತ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೊನು ಕ್ರಮಕ�ೈಗ�ೊಳುಳುವಂತ� ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ 
ಅಸ�ೊ�ಸಿಯ�ಷನ್ ನಿಂದ ನಗರದ ಜಯದ��ವ ವೃತ್ತದಲಿಲಿ ಇಂದು ಪ್ರರ್ಭಟನ� 
ನಡ�ಸಲಾಯಿತು. ಅನಾಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೊ�ರಾಡುವವರ ಧ್ವನಿ ಅಡಗಿಸುವ 
ಹುನಾನುರ ನಡ�ಯುರ್್ತದ�.ಭವಿಷಯಾದಲಿಲಿ ಈ ರಿ�ರ್ಯ ಘಟನ�ಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತ� 
ಸೊಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳಳುಬ��ಕ�ಂದು ಎಸ್.ಜ. ಸ�ೊ�ಮಶ��ಖರ್ ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರು. 
ಪ್ರರ್ಭಟನ�ಯಲಿಲಿ ಅಸ�ೊ�ಸಿಯ�ಷನ್ ರಾಜಾಯಾಧಯಾಕಷಿ ಕರಿಯಪಪಿ, ಕನಾಟ್ಟಕ 
ರಕಷಿಣಾ ವ��ದಿಕ� ಕನನುಡ ಸ��ನ� ಜಲಾಲಿಧಯಾಕಷಿ ಕ�.ಎಂ. ಚನನುಬಸಪಪಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ 
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಜಮಿ�ರ್ ಬಾಷಾ, ಅಶ�ೊ�ಕ್, ಅಜ್ಜಯಯಾ, ಪ್ರಸನನು, ಅಣ್ಣಪಪಿ, 
ನಾಗರಾಜ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ��ರಿದಂತ� ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೆ ಧಮನಾದ ಹಸ್ತಕೆ್ಷೇಪ 
ಆರಬಾರದು : ಎಐಡಿಎಸ್ ಓ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.10- ಧಮಟ್ ನಿರಪ��ಕಷಿ, 
ಪ್ರಜಾತಾಂರ್್ರಕ ಶ್ಕಷಿಣ ಉಳಿಯಲಿ, ಶ್ಕಷಿಣ 
ದಲಿಲಿ ಧಮಟ್ದ ಹಸ್ತಕ�ಷಿ�ಪ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು 
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ�ಮಾಕ�್ರಟಿಕ್ ಸೊಟುಡ�ಂರ್ಸಾ 
ಆಗಟ್ನ�ೈಜ��ಷನ್ ರಾಜಯಾ ಕಾಯಟ್ದಶ್ಟ್ 
ಅಜಯ್ ಕಾಮತ್ ಹ��ಳಿದಾದಾರ�.

ಶ್ಕಷಿಣದಲಿಲಿ ಮೌಲಯಾ ಶ್ಕಷಿಣವನುನು ಅನು 
ಷಾಠಿನಗ�ೊಳಿಸುವ ಹ�ಸರಲಿಲಿ ಧಾಮಿಟ್ಕ ಗುರು 
ಗಳು, ಮಠಾಧಿಪರ್ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಸಭ� ನಡ�ಸಿ 
ರುವ ರಾಜಯಾ ಸಕಾಟ್ರದ ನಡ�ಯನುನು ಎಐಡಿ 
ಎಸ್ ಓ ಗಮನಿಸಿದುದಾ, ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸು 
ತ್ತದ�. ಸಭ�ಯಲಿಲಿ ಹಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ 
ಶ್ಫಾರಸುಸಾಗಳು ಬಂದಿವ�. ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ಗಳಿಗ� 
ಮೌಲಯಾ ಶ್ಕಷಿಣ ಮತು್ತ ನ�ೈರ್ಕ ಶ್ಕಷಿಣ 
ಕ�ೊಡುವುದ�� ಸಕಾಟ್ರದ ಉದ�ದಾ�ಶವಾಗಿದದಾರ�, 
ರಾಜಯಾದ ಮತು್ತ ದ��ಶದ ಜನತಾಂರ್್ರಕ 
ಮನಸುಸಾಳಳು ಸಾಹಿರ್ಗಳು, ಕವಿಗಳು, ವಿಜಾಞಾನಿ 
ಗಳು, ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಹ�ೊ�ರಾಟಗಾರರು ಮತು್ತ 
ನರ�ದಯ ಚಳುವಳಿಯ ಹರಿಕಾರರ 
ಬ�ೊ�ಧನ�ಗಳಿಂದ ಮೌಲಯಾ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳಳು 

ಬ��ಕು ಎಂದಿದಾದಾರ�. ಧಮಾಟ್ಂಧತ� ಮತು್ತ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತ� ಇವ�ರಡೊ ಕೊಡ 
ಸಾಂಸೊಪೃರ್ಕ ಸಹಬಾಳ�್ವಗ� ರ್�ವ್ರ ಅಡಿಡಿಯುಂಟು 
ಮಾಡುತ್ತವ�. ಧಮಟ್ನಿರಪ��ಕಷಿ ಶ್ಕಷಿಣವನುನು 
ನಿ�ಡುವುದ�� ಈ ಸಮಸ�ಯಾಗಳಿಗ� ಸೊಕ್ತ ಪರಿ 
ಹಾರವಾಗಿದ�. ತನಗ� ಯಾವುದು ಪ್ರಯ� 
ಜನರ� ಆ ಆಹಾರವನುನು ಆಯುದಾಕ�ೊಳುಳುವ 
ಹಕೊನುನು ಪ್ರರ್ಯಬಬಾ ವಯಾಕ್ತಗೊ ನಿ�ಡಬ��ಕಾಗು 
ತ್ತದ�. ಯಾರ�� ಆಗಲಿ� ಇತರರ ಭಾವನ�ಗಳಿಗ� 
ಧಕ�ೊ ಉಂಟಾಗುವುದ�ಂಬ ನ�ಪರಡಿಡಿ ಇನ�ೊನು 
ಬಬಾರ ಆಚರಣ�ಗ� ತಡ�ಯಡಡಿಬಾರದು ಅಥವಾ 
ಹ��ರಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದಾದಾರ�. 
ಕಾರಣ ಸಭ�ಯ ಶ್ಫಾರಸುಸಾಗಳನುನು ಅನುಷಾಠಿನ 
ಗ�ೊಳಿಸಲು ಸಮಿರ್ಯನುನು ರಚಿಸುವ 
ಪ್ರಸಾ್ತವನ�ಯನುನು ಸಕಾಟ್ರ ಈ ಕೊಡಲ�� ಕ�ೈ 
ಬಿಡಬ��ಕು. ನ�ೈಜ ಧಮಟ್ ನಿರಪ��ಕಷಿ ಹಾಗೊ 
ಪ್ರಜಾತಾಂರ್್ರಕ ಶ್ಕಷಿಣವನುನು ಉಳಿಸಬ��ಕ�ಂದು 
ಎಐಡಿಎಸ್ ಓ ಒತಾ್ತಯಿಸುತ್ತದ� ಎಂದು 
ಎಐಡಿಎಸ್ ಓ ಜಲಾಲಿ ಕಾಯಟ್ದಶ್ಟ್ ಪೂಜಾ 
ನಂದಿಹಳಿಳು ಹ��ಳಿದಾದಾರ�.

ಶ್ೇ ಕೆೋೇದಾಂಡರ್ಮದೆೇವರು 
ಟೆಾಂಪಲ್  ಅಸೆೋೇಸಿಯೇಷನ್ 

ಪೂನಾ-ಬ�ಂಗಳೂರು ರಸ�್ತ, ದಾವಣಗ�ರ� - 577 002.

ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ
ಮೆೇಲ್ಕಂಡ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪೂರಾ-ಬೆಂರಳೂರು ರಸೆ್ತಯಲ್ಲೆರುವ  

ಶಿ್ರೇ ಕೊೇದಂಡರಾಮ ದೆೇವರ ದೆೇವಸಾ್ಥನದಲ್ಲೆ 
ಸಹಾಯಕ ಅಚನಾಕ ಹುದೆದಾಗೆ ಒಬಬಾ ಅಚನಾಕರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ.

ಆಸಕ್ತರು `ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರ ಕಟಟೆಡ'ದಲ್ಲೆರುವ ಸಂಸೆ್ಥಯ  
ಆಡಳಿತ ಕಚೆೇರಿಗೆ ಸಂಪಕ್ನಾಸಬೆೇಕಾಗಿ ಕೊೇರಲಾಗಿದೆ.

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.10- ದಾವಣಗ�ರ� 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾನಿಲಯದ ಶ್ವಗಂಗ�ೊ�ರ್್ರ 
ಯುವಜನ�ೊ�ತಸಾವ 2023ಕ�ೊ 
ಮಂಗಳವಾರ ಅದೊ್ಧರಿ ಚಾಲನ� 
ನಿ�ಡಲಾಯಿತು.

 ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾನಿಲಯದ ಮುಖಯಾದಾ್ವರದ 
ಬಳಿ ಮೆರವಣಿಗ�ಗ� ಜಲಾಲಿ ಪ್ಲಿ�ಸ್ 
ವರಿಷಾಠಿಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಬಿ.ರಿಷಯಾಂತ್ ಚಾಲನ� 
ನಿ�ಡಿದರು. ಆವರಣದ ಸುತ್ತ ಮೆರವಣಿಗ� 
ಸಾಗಿ ವ��ದಿಕ� ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮ ಏಪಟ್ಡಿಸಿದದಾ 
ಎಂಬಿಎ ಸಭಾಂಗಣಕ�ೊ ಆಗಮಿಸಿತು.

ನಂತರ ನಡ�ದ ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಿ ಮುಖಯಾ ಅರ್ರ್ಯಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾ ಜಲಾಲಿ ಪ್ಲಿ�ಸ್ ವರಿಷಠಿ 
ಸಿ.ಬಿ.ರಿಷಯಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಓದು, 
ಪದವಿಗಳಷ�ಟು� ಜ�ವನದ ಸಾಧನ�ಯಲಲಿ. 
ಅದರಿಂದ ಮಕೊಳಿಗ� ಉತ್ತಮ ಭವಿಷಯಾ 
ರೊಪ್ಸಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ. ಕಲಿಕ�ಯ ಜ�ೊತ�ಗ� 
ಕಲ�, ಸಾಹಿತಯಾ, ಸಂಸೊಪೃರ್, ಕ್ರ�ಡ� ಅಥವಾ 
ಇನಿನುತರ� ಯಾವುದ�� ಕ�ಷಿ�ತ್ರದಲಿಲಿ ತಮಮಾನುನು 
ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳಳುಬ��ಕು. ಇದರಿಂದ 
ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ಗಳಲಿಲಿ ಆತಮಾವಿಶಾ್ವಸ ಹ�ಚಿಚಿ 
ಉತ್ತಮ ಭವಿಷಯಾ ರೊಪ್ಸಿಕ�ೊಳಳುಲು 
ಸಾಧಯಾವಿದ� ಎಂದು ಹ��ಳಿದರು.

ಜಾಗರ್ಕ ಮಟಟುದ ಪ್ರಸು್ತತ ಸಪಿಧಾಟ್ತಮಾಕ 
ಜಗರ್್ತನಲಿಲಿ ಕೌಶಲಯಾಕ�ೊ ಹ�ಚುಚಿ ಮನನುಣ�. ಇದು 
ಬಹುತ್ವದ ಕಾಲ. ಬಹುಮುಖ 
ಪ್ರರ್ಭ�ಯಿದದಾರ� ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ 

ಪಡ�ದುಕ�ೊಳಳುಲು ಸಾಧಯಾವಿದ�. 
ಪದವಿಯಂದ�� ಸಾಕಾಗದು. ಪದವಿಯ 
ಜ�ೊತ�ಗ� ವೃರ್್ತ ಕೌಶಲಯಾ, ಸಾಮಾಜಕ ಪ್ರಜ�ಞಾ, 
ಕಲ�, ವಿಜಾಞಾನ ತಂತ್ರಜಾಞಾನ ಮತು್ತ ಬದುಕನ 
ಅನಿವಾಯಟ್ತ�ಗ� ಅಗತಯಾವಿರುವ ಎಲಲಿ 
ಕ�ಲಸಗಳನೊನು ಕಲಿಯುವುದು ಅತಯಾಗತಯಾ. 
ಪ್ರಸು್ತತ ಸಾಕಷುಟು ಉದ�ೊಯಾ�ಗಳಿದದಾರೊ 
ನಿರುದ�ೊಯಾ�ಗ ಸಮಸ�ಯಾ ಕಾಡುರ್್ತದ�. ಇದಕ�ೊ 
ಕೌಶಲಯಾದ ಕ�ೊರತ� ಕಾರಣ. ಆದದಾರಿಂದ 
ಯಾವುದ�� ಕಲಿಕ�ಗೊ ಹಿಂಜರಿಕ� ಸರಿಯಲಲಿ 
ಎಂದು ಸಲಹ� ನಿ�ಡಿದರು.

ಸ�ೊ�ಲು-ಗ�ಲುವಿಗಿಂತ ಸಪಿಧಿಟ್ಸುವ 
ಮನ�ೊ�ಭಾವ ಮುಖಯಾ. ಗ�ಲುವು ಸಂತಸ, 
ಸಂಭ್ರಮಕ�ೊ ಕಾರಣವಾದರ� ಸ�ೊ�ಲು 
ಅನುಭವವನುನು ನಿ�ಡುತ್ತದ�. ಸ�ೊ�ಲಿನ 
ಅನುಭವಕ�ೊ ಯಾವುದ�� ಜಾಞಾನವೂ 
ಸಾಟಿಯಲಲಿ ಮತು್ತ ಬದುಕನಲಿಲಿ 

ಆತಮಾವಿಶಾ್ವಸವನುನು ಬ�ಳ�ಸಿ, ಯಾವುದ�� 
ರಿ�ರ್ಯ ಸವಾಲನುನು ಎದುರಿಸುವ 
ಸಾಮಥಯಾಟ್ವನುನು ವೃದಿ್ಧಸುತ್ತದ�. ಆದದಾರಿಂದ 
ಸಪಿಧಿಟ್ಸುವತ್ತ ಗಮನ ನಿ�ಡಬ��ಕು. 
ಸಪಿಧಿಟ್ಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗದಿದದಾರ� ನ�ೊ�ಡುವ 
ಹವಾಯಾಸ ರೊಢಿಸಿಕ�ೊಳಳುಬ��ಕು. ಕಲ�, 
ಕಲಾವಿದರಿಗ� ಪ್್ರ�ತಾಸಾಹ ನಿ�ಡುವ 
ಗುಣವನುನು ಬ�ಳ�ಸಿಕ�ೊಳಳುಬ��ಕು  ಎಂದು 
ರ್ಳಿಸಿದರು.

ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ಗಳು ಕ�ೊಠಡಿಯಲಿಲಿ 
ಕುಳಿತು ಸಿನ�ಮಾ ನ�ೊ�ಡುವ ಅಥವಾ 
ಹರಟ� ಹ�ೊಡ�ಯುವ ಬದಲಾಗಿ 
ಸಾಂಸೊಪೃರ್ಕ ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮಗಳಲಿಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಭಾಯಾಸ ರೊಢಿಸಿಕ�ೊಂಡರ� 
ಮನ�ೊ�ವಿಕಾಸಕ�ೊ ನ�ರವಾಗುತ್ತದ� ಎಂದು 
ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟಟುನು. 

ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಯಾಕಷಿತ� ವಹಿಸಿದದಾ 

ಕುಲಪರ್ ಪ್್ರ.ಬಿ.ಡಿ.ಕುಂಬಾರ ಮಾತ 
ನಾಡಿ, ಲಭಯಾವಿರುವ ಎಲಲಿ ವ��ದಿಕ�ಗಳನುನು 
ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ಗಳು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ತಮಮಾ 
ಪ್ರರ್ಭ� ಪ್ರದಶ್ಟ್ಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ�ಷಿ�ತ್ರ 
ದಲಿಲಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷಯಾ ರೊಪ್ಸಿಕ�ೊಳಳುಲು 
ಸಾಧಯಾವಾಗುತ್ತದ� ಎಂದರು.

ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಕುಲಸಚಿವ� ಬಿ.
ಬಿ.ಸರ�ೊ�ಜ, ಪರಿ�ಕಾಷಿಂಗ ಕುಲಸಚಿವ 
ಡಾ.ಕ�.ಶ್ವಶಂಕರ್, ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ 
ಡಿ.ಪ್್ರಯಾಂಕ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಾರು. 
ಯುವಜನ�ೊ�ತಸಾವ ಸಮಿರ್ ಅಧಯಾಕಷಿ ಪ್್ರ.
ಆರ್.ಶಶ್ಧರ ಪಾ್ರಸಾ್ತವಿಕವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮಿರ್ ಉಪಾಧಯಾಕಷಿ 
ಡಾ.ಅಶ�ೊ�ಕಕುಮಾರ್  ಪಾಳ��ದ 
ಸಾ್ವಗರ್ಸಿದರು. ಡಾ. ಶಾರದಾದ��ವಿ 
ಕಳಿಳುಮನಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಡಾ.ಭಿ�ಮಾಶಂಕರ 
ಜ�ೊ�ಶ್ ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮ ನಿರೊಪ್ಸಿದರು.

ಬಹುಕೌಶಲ್ಯ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳ ಉನನಿತ ಭವಿಷ್ಯಕೆ್ಕ ದಾರಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯದ ಶಿವರಂಗೊೇತ್್ರ ಯುವಜರೊೇತಸಾವ 2023

ಎಲಲೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯರಳು ತರೆನಿದುರು ಬರಬೆೇಕ್ಲಲೆ
ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಚುರಾಯಿತ ಸಂಸೆ್ಥರಳಿವೆ ಎಂದ ಸುಪ್್ರೇಂ

ನವದ�ಹಲಿ ಜ. 10 – ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಜ�ೊ�ಶ್ಮಠದಲಿಲಿ 
ಉಂಟಾಗಿರುವ  ಬಿಕೊಟಟುನುನು ರಾಷಟು್�ಯ ವಿಕ�ೊ�ಪ ಎಂದು 
ಘ�ೊ�ಷಸುವ ಅಜಟ್ಯ ತುತುಟ್ ವಿಚಾರಣ�ಗ� ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ 
ಸುಪ್್ರ�ಂ ಕ�ೊ�ರ್ಟ್, ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ತನನು ಎದುರು 
ಬರಬ��ಕಲಲಿ. ಇದಕಾೊಗಿ ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸ�ಥೆಗಳಿವ� ಎಂದು ಹ��ಳಿದ�.

ಮುಖಯಾ ನಾಯಾಯಮೊರ್ಟ್ ಡಿ.ವ�ೈ. ಚಂದ್ರಚೊರ್ ಹಾಗೊ 
ನಾಯಾಯಮೊರ್ಟ್ ಪ್.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹ ಅವರನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡ 
ಪ್�ಠದ ಎದುರು ಜ�ೊ�ಶ್ಮಠದ ಸಾ್ವಮಿ ಅವಿಮುಕ�್ತ�ಶ್ವರಾನಂದ 
ಸಾ್ವಮಿ�ಜ ಅಜಟ್ ದಾಖಲಿಸಿದದಾರು. ಈ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಣ� ಜನವರಿ 
16ರಂದು ನಡ�ಯಲಿದ�. ಸಾ್ವಮಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಿದದಾ ವಕ�ಲ 
ಪರಮೆ�ಶ್ವರ ನಾಥ ಮಿಶ್ರ, ಬುಧವಾರ ತುತುಟ್ ವಿಚಾರಣ� 
ನಡ�ಸಬ��ಕ�ಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರು. ಪ್ರರ್ಯಂದು 

ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ನಮಮಾ ಬಳಿ ಬರಬ��ಕಲಲಿ. ಇದಕಾೊಗಿ ಚುನಾಯಿತ 
ಸಂಸ�ಥೆಗಳಿವ�. ಜನವರಿ 16ಕ�ೊ ವಿಚಾರಣ� ನಡ�ಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 
ನಾಯಾಯಾಲಯ ರ್ಳಿಸಿದ�. ದ�ೊಡಡಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ 
ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳಿಂದ ಜ�ೊ�ಶ್ಮಠ ಕುಸಿಯುರ್್ತದ�. ತಕಷಿಣವ�� 
ಜನರಿಗ� ಹಣಕಾಸು ನ�ರವು ಹಾಗೊ ಪರಿಹಾರ ನಿ�ಡಬ��ಕ�ಂದು 
ಸುಪ್್ರ�ಂ ಕ�ೊ�ರ್ಟ್ ಎದುರು ಮನವಿ ಸಲಿಲಿಸಲಾಗಿತು್ತ.

ಹರಪನಹಳಿಳು, ಜ. 10- ಅಪೌಷಟುಕ 
ಆಹಾರದಿಂದಲೊ, ಅರ್ಯಾದ 
ಮೊಬ�ೈಲ್ ಬಳಕ�ಯಿಂದ ದೃಷಟು ಹಿ�ನತ� 
ಹ�ಚಾಚಿಗುರ್್ತದ� ಎಂದು ಎಂ.ಪ್.ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಸಮಾಜಮುಖಿ ಟ್ರಸ್ಟು ಅಧಯಾಕಷಿರಾದ 
ಶ್್ರ�ಮರ್ ಎಂ.ಪ್. ವಿ�ಣಾ ಮಹಾಂತ��ಶ್ 
ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಪಟಟುರು.

ಪಟಟುಣದ ಬಾಲಕಯರ ಪೌ್ರಢಶಾಲ� 
ಯಲಿಲಿ ಎಂ.ಪ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ 
ಟ್ರಸ್ಟು, ತಥಾಗತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಸಿಪಿಟಲ್ 
ಬ�ಂಗಳೂರು, ಭಾರರ್�ಯ ವ�ೈದಯಾ ಸಂಘ 

ಐಎಂಎ ಬ�ಂಗಳೂರು, ಲಯನ್ಸಾ  ಕಲಿಬ್ 
ಆಫ್  ಬ�ಂಗಳೂರು ಡಾಕಟುಸ್ಟ್, ಲಯನ್ಸಾ 
ಕಲಿಬ್ ಆಫ್ ಬ�ಂಗಳೂರು ಗ�್ರ�ಟರ್ 
ಕ�ೊ�ರಮಂಗಲ, ಲಯನ್ಸಾ ಕಲಿಬ್ ಆಫ್ 
ಬಿಟಿಎಂ ನ�ೈಟಿಂಗ��ಲ್, ಲಯನ್ಸಾ ಕಲಿಬ್ 
ಆಫ್ ಐಕಯಾ ಹಾಗೊ ಕಾಲ್ಟ್ ಜ�ಸ್ ಇವರ 
ಸಹಯ�ಗದ�ೊಂದಿಗ� ಪಟಟುಣದ ಸಕಾಟ್ರಿ 
ಬಾಲಕಯರ ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ ಮಕೊಳಿಗ� 
ಬೃಹತ್ ಉಚಿತ ನ��ತ್ರ ತಪಾಸಣ� ಶ್ಬಿರ 
ಹಾಗೊ ಅಹಟ್ರಿಗ� ಉಚಿತ ಕನನುಡಕಗಳ 
ವಿತರಣ� ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಅವರು 

ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮುಖಯಾ ಶ್ಕಷಿಕ ಬಿ.ರವಿ�ಂದ್ರ 

ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾಜ 
ಪುರಸಭ� ಅಧಯಾಕ�ಷಿ ಕವಿತಾ 
ವಾಗಿ�ಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಣು್ಣ 
ಮತು್ತ ಕಾಲುಗಳಿದದಾರ� ಬದುಕು 
ಹಸನು, ಕಣ�್ಣ� ಇಲಲಿದಿದದಾರ� 
ಎಂತಹ ಸಂಪರ್್ತದದಾರೊ ತೃಣಕ�ೊ 
ಸಮವಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಕಾ ಯಟ್ ಕ್ರ ಮ ದ ಲಿಲಿ 
ವಿಜಯನಗರ ಜಲಾಲಿ ಕಾನೊನು ಮಾಹಿರ್ 
ಹಕುೊಗಳ ವಿಭಾಗದ ಜಲಾಲಿ ಉಪಾಧಯಾಕಷಿ 
ಕ�.ಸಿದದಾಲಿಂಗನಗೌಡ್ರ, ಮುರ್್ತಗಿ ಕ�ೊಟ�್ರ�ಶ್, 
ದ��ವರ ರ್ಮಮಾಲಾ ಪುರ ನಾಗರಾಜ್, 
ಗಾಯರ್್ರದ��ವಿ, ರ��ಣುಕಾ, ಕ�ಂಚಮಮಾ, 
ಬಸಮಮಾ, ಲಯನ್ಸಾ ಕಲಿಬ್ ನ ಸಂಪ್್ರ�ತಾ, 
ಪ್ರಜಾಞಾ, ಮನಿಷಾ, ತ�ೊಗರಿಕಟಿಟು ಮಹ��ಶ್ವ  
ರಪಪಿ, ಯುವ ಕಾಂಗ�್ರ�ಸ್ ಉಪಾದಯಾಕಷಿ 
ದಾದಾಪ್�ರ್., ಮನ�ೊ�ಜ್, ಬಸವರಾಜ್ 
ಸ��ರಿದಂತ� ಆನ��ಕರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಾರು.

ಎಂ.ಪ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಟ್ರಸ್ಟು ಅಧಯಾಕ�ಷಿ ಎಂ.ಪ್. ವಿ�ಣಾ ಅಭಿಪಾ್ರಯ

ಅಪೌಷ್ಟೆಕ ಆಹಾರ, ಅತ್ಯಾದ ಮೊಬೆೈಲ್ 
ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಟೆ ಹಿೇನತೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಹಾವ��ರಿ ಜ. 10- ಇಂದಿನ ಯುವ 
ಪ್�ಳಿಗ�ಗ� ಇಂಜನಿಯರ್, ಡಾಕಟುರ್, 
ಸಾಫ್ಟು ವ��ರ್ ಇಂಜನಿಯರ್ 
ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಕಷಟ್ಕವಾಗಿ 
ಕಾಣುರ್್ತವ�. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ ಕೃಶವಾಗುರ್್ತದ�, 
ಕೃಷಯಲಿಲಿ ಮೊದಲಿನ ಜ�ೊ�ಶ್ ಉಳಿದಿಲಲಿ 
ಎಂದು ಧಾರವಾಡದ ವಿಶಾ್ರಂತ ಕುಲಪರ್ 
ಎಸ್.ಎ. ಪಾಟಿ�ಲ ಕಳವಳ ವಯಾಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

86ನ�� ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತಯಾ 
ಸಮೆಮಾ�ಳನದ ಕನಕ-ಷರಿ�ಫ-ಸವಟ್ಜಞಾ ಪ್ರಧಾನ 
ವ��ದಿಕ�ಯಲಿಲಿ ನಡ�ದ ‘ಅನನುದಾತರ ಅಳಲು 
ಮತು್ತ ಅಪ��ಕ�ಷಿ’ ವಿಷಯ ಕುರಿತ ಗ�ೊ�ಷಠಿಯ 
ಅಧಯಾಕಷಿತ� ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಮಮಾ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜರು ಕೃಷಗ� ಹ��ಗ� 
ಸಮಯ ನಿ�ಡುರ್್ತದದಾರ�ೊ� ಆ ರಿ�ರ್ಯಲಿಲಿ 
ಇಂದಿನ ರ�ೈತ ಕೃಷಗ� ಸಮಯ ನಿ�ಡಬ��ಕದ�.    
ಸಾವಯವ ಕೃಷಗ� ಉತ�್ತ�ಜನ ನಿ�ಡುವ 
ಯ�ಜನ� ಜಾರಿಗ�ೊಂಡಿದ�, ಆದರ� ಅದರ 
ಉಪಯ�ಗ ಎಷಟುರ ಮಟಿಟುಗ� ಆಗುರ್್ತದ� 
ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನುಸಿದ ಅವರು, ರ�ೈತರು ಶ್ರಮದ 
ಜ�ೊತ�ಗ� ವ�ೈವಿಧಯಾತ�, ಸಮಗ್ರ ಕೃಷ ಪದ್ಧರ್ಯನುನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡರ� ಮಾತ್ರ ಲಾಭದಾಯ 
ಕವಾಗಿಸಲು ಸಾಧಯಾ.  ಉನನುತ ಸಾಧನ� ಮಾಡಿದ 

ಕೃಷಕರ ಬಗ�ೊ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತಯಾ ಪರಿಷತು್ತ   ಪುಸ್ತಕ 
ರೊಪದಲಿಲಿ ಬಿಡುಗಡ� ಮಾಡುವುದು ಸೊಕ್ತ 
ಎಂದು ಎಸ್.ಎ. ಪಾಟಿ�ಲ್ ಹ��ಳಿದರು.

ಕೃಷ ಕ�ಷಿ�ತ್ರದಲಿಲಿ ಹ�ೊಸ ಸಾಧಯಾತ�ಗಳ 
ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಯಚೊರಿನ ಕವಿತಾ 
ಮಿಶಾ್ರ ಅವರು, ಜನಸಂಖ�ಯಾಗ� ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಆಹಾರ ಉತಾಪಿದನ� ಮಾಡುವುದು ಕೃಷ 
ಕ�ಷಿ�ತ್ರಕ�ೊ ಇರುವ ಬಹುದ�ೊಡಡಿ ಸವಾಲು.  ಕೃಷ 
ಬಿಟುಟು ರ�ೈತ ನಗರ, ಪಟಟುಣಗಳತ್ತ ಮುಖ 
ಮಾಡುರ್್ತದಾದಾನ�.  ಅಂತರ ರಾಜಯಾ ನದಿಗಳ 
ವಿವಾದ, ಸತತ ಅನುದಾನ ಪೂರ�ೈಕ�ಯಲಿಲಿನ 
ವಯಾತಯಾಯ ಮುಂತಾದವು ಕೊಡ ನಿ�ರಾವರಿ ಕೃಷ 
ವಿಸ್ತರಣ� ಕುಂಠಿತಕ�ೊ ಕಾರಣವಾಗಿದ�.  

`ಕೃಷಕ ಮತು್ತ ಕೃಷ ಕಾಮಿಟ್ಕರ ಸಿಥೆರ್ಗರ್ 
ಕುರಿತು ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಕ 
ಈರಯಯಾ ಕಲ�ಲಿ�ದಾರ, ಜಗರ್್ತಗ� ಅನನುವನುನು 
ನಿ�ಡುವ ರ�ೈತ ಇಂದು ಪರಾವಲಂಬಿ ಜ�ವನ 
ಸಾಗಿಸುವ ಪರಿಸಿಥೆರ್ ಬಂದಿದ�. ರ�ೈತ ಬ�ಳ�ದ 
ಬ�ಳ�ಗಳಿಗ� ಸೊಕ್ತ ಮಾರುಕಟ�ಟು ಇಲಲಿದ�, ಬ�ಂಬಲ 
ಬ�ಲ� ಇಲಲಿದ� ಹತಾಶರಾಗಿ ಮಾರುಕಟ�ಟುಗ� ತಂದ 
ಬ�ಳ�ಗಳನುನು ರಸ�್ತ ಪಾಲು ಮಾಡುವ ಸಿಥೆರ್ 
ಬಂದಿದ�.    ದುಡಿಮೆಯ� ದ��ವರು ಎಂದಿರುವ 
ಆದಶಟ್ಗಳು ಇಂದು ಬದಲಾಗಿದ�. ರ�ೈತ ದನ-

ಕರುಗಳನುನು ಸಾಕುರ್್ತದದಾನು, ಆದರ� ಇಂದು 
ರ�ೈತನಿಗ� ತನನು ಕೃಷ ಪರಿಕರಗಳ ಜ�ೊತ�ಗ� ಸಾಕು 
ಪಾ್ರಣಿಗಳನುನು ಮಾರುವ ಸಿಥೆರ್ ಬಂದಿದ�. ರ�ೈತನ 
ಸಾಲದ ಹ�ೊರ� ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ�ೊ 
ಹ�ಚುಚಿರ್್ತರುವುದು ದುರದೃಷಟುಕರ ಸಂಗರ್ 
ಎಂದರು.

ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನಾನುಡಿದ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಕ 
ಎಚ್.ವಿ. ಸಜ್ಜನ್, ಅನನು ಹ�ಚಿಚಿಸಲು ಭೊಮಿ 
ಯನುನು ರಸಗ�ೊಬಬಾರಗಳಿಂದ ವಿಷ ಮಾಡಿ, 
ವಿಷಪೂರಿತ ಆಹಾರ ಹ�ಚಾಚಿಗುರ್್ತದ�. ಕೃಷಯಲಿಲಿ 
ಅನ��ಕ ಮೊಲ ತಳಿಗಳನುನು ಕಳ�ದುಕ�ೊಂಡಿ 
ದ�ದಾ�ವ�. ಆಧುನಿಕ ಬ��ಸಾಯ ಪದದಾರ್ಯಿಂದ  
ಲಾಭಕೊಂತ ನಷಟುವ�� ಹ�ಚಾಚಿಗುರ್್ತದ�. 

‘ಸಾವಯವ ಕೃಷ ಮತು್ತ ಇಂದಿನ ಸಿಥೆರ್ಗರ್’ 
ಕುರಿತು ಡಾ. ಚನನುಪಪಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 
ರ�ೈತನ ಸಿಥೆರ್ಗಳನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾವಯವ 
ಕೃಷ ಪದದಾರ್ ಇಂದು ಅಗತಯಾವಾಗಿದುದಾ, ಹಿಂದಿನ 
ಸಿಥೆರ್ಯನುನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಸಾವಯವ ಕೃಷ 
ಪದದಾರ್ಯ ಉದ�ದಾ�ಶವಾಗಿದ�.   ಆಧುನಿಕ ಕೃಷ 
ಪದದಾರ್ಯಿಂದ ಇಂದು ಕೃಷ ಪರಿಸರ 
ಹಾಳಾಗುರ್್ತದುದಾ, ರಸಗ�ೊಬಬಾರದಿಂದ ದ�ೊಡಡಿ 
ದ�ೊಡಡಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗ� ಹ�ಚುಚಿ ಲಾಭವಿದ�. 
ಹಿ�ಗಾಗಿ ಕೃಷಯ ಫಲವತ್ತತ� 

ಕಾಯುದಾಕ�ೊಳುಳುವುದು ಅಗತಯಾವಿದ�. ಇಲಲಿವಾದರ� 
ಇನನುಷುಟು ವಷಟ್ಗಳು ಗರ್ಸಿದರ� ಎಲಲಿರಿಗೊ 
ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದು ಕಷಟುದಾಯಕವಾಗುತ್ತದ�. 
ಈ ನಿಟಿಟುನಲಿಲಿ ಸಕಾಟ್ರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಗ� 
ಹ�ಚುಚಿ ಒತು್ತ ನಿ�ಡಿ, ಎಲಲಿ ಭೊಮಿಗಳನುನು 
ಸಾವಯವ ಕೃಷ ಪದ್ಧರ್ಗ� ಅಳವಡಿಸಬ��ಕ�ಂದು 
ಹ��ಳಿದರು.   

ಜಲ ತಜಞಾ ಡಾ. ಎನ್.ಕ�. ದ��ವರಾಜ ರ�ಡಿಡಿ 
ಅವರು `ಜಲಮೊಲಗಳ ಅಳಿವು ಉಳಿವು' 
ಕುರಿತು ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿ, ಕೃಷ ಭೊಮಿಗಳು 
ಲ��ಔರ್ ಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಟ್ನ�ಗ�ೊಳುಳುರ್್ತದುದಾ, 
ಕೃಷ ಭೊಮಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುರ್್ತವ�, 
ಬ�ೊ�ರ್ ವ�ಲ್ ಕ�ೊರ�ಯಿಸುವ ಸಂಖ�ಯಾ 
ಹ�ಚಾಚಿಗುರ್್ತದ�.  ಅಂತಜಟ್ಲ ಈಗ ಕ��ವಲ ಶ��. 
0.58 ರಷುಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ�.   ಸಾವಿರ 
ಅಡಿಗಳಷುಟು ಆಳದಲಿಲಿ ಬ�ೊ�ರ್ ವ�ಲ್ 
ಕ�ೊರ�ಯುರ್್ತದಾದಾರ�.  ಹ�ಚುಚಿ ಆಳದಲಿಲಿ 
ದ�ೊರ�ಯುವುದು ಶುದ್ಧ ನಿ�ರಲಲಿ, ಬದಲಿಗ� 
ಅದು ಫಲಿ�ರ�ೈರ್, ಅಸ�ಟ್ನಿಕ್, ನ�ೈಟ�್ರ�ರ್ 
ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡ 
ವಿಷಕಾರಿ ನಿ�ರು. 

ರಾಜಯಾದಲಿಲಿ ಸುಮಾರು 36 ಸಾವಿರಕೊೊ 
ಹ�ಚುಚಿ ಕ�ರ�ಗಳಿದುದಾ,  ಅವುಗಳಿಗ� ನಿ�ರು 
ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಯಟ್ವಾದರ� ಅಂದಾಜು 600 
ಟಿಎಂಸಿ ನಿ�ರು ಶ��ಖರಿಸಿಟಟುರ� ಅಂತಜಟ್ಲ 
ವೃದಿ್ಧಯಾಗಿ   ಕೃಷ ಬಳಕ�ಗ� ಮತು್ತ  ಶುದ್ಧ 
ಕುಡಿಯುವ ನಿ�ರು ಪಡ�ಯಬಹುದು.  ಅಲಲಿದ�� 
ಎಲಲಿ ಮನ�ಗಳು ಮತು್ತ ಕಟಟುಡಗಳಲಿಲಿ ಮಳ� 
ನಿ�ರು ಕ�ೊಯುಲಿ ಅಳವಡಿಸು ವುದು ಇಂದಿನ 
ಅತಯಾಂತ ಅಗತಯಾಗಳಲಿಲಿ ಒಂದು ಎಂದರು.

ಗ�ೊ�ಷಠಿಯಲಿಲಿ ಮಡಿಡಿಕ�ರ� ಗ�ೊ�ಪಾಲ್ 
ಸಾ್ವಗರ್ಸಿದರು, ಎಸ್. ನಾಗರಾಜು ನಿವಟ್ಹಿಸಿ  
ದರ�, ರಮೆ�ಶ ಆನವಟಿಟು ವಂದಿಸಿದರು, ಬಿ.ಎಂ. 
ಜಗಾಪುರ ನಿರೊಪ್ಸಿದರು.

ಸಮರ್ರ ಕೃಷ್ ಪದ್ಧತ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಲಾಭದಾಯಕ
86ರೆೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನನಿಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೆ್ಮೇಳನದಲ್ಲೆ  ವಿಶಾ್ರಂತ ಕುಲಪತ್ ಎಸ್.ಎ. ಪಾಟಿೇಲ

ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿ ತ್ದುದಾಪಡಿಗೆ ‘ಸವನಾರ್ ಬು್ಯಸಿ’ ಸಮಸೆ್ಯ
ಎಂ. ಚಿದಾನಂದ ಕಂಚಿಕೆೇರಿ

ಹರಿಹರ, ಜ. 10- ನಗರದ 
ತಹಶ್�ಲಾದಾರ್ ಕಚ��ರಿಗ� ಪಡಿತರ ಚಿ�ಟಿ 
ರ್ದುದಾಪಡಿ ಮಾಡಿಸಲು ಅಗಮಿಸುವ 
ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಭಾಗದ ಸಾವಟ್ಜನಿಕರಿಗ� 
ಕಂಪೂಯಾಟರ್ ನಲಿಲಿ ಸವಟ್ರ್ ಬುಯಾಸಿ ( 
ತಾಂರ್್ರಕ ದ�ೊ�ಷ) ಸಮಸ�ಯಾ ಕಾಡುರ್್ತದ�.

ನಗರದ ತಹಶ್�ಲಾದಾರ್ 
ಕಚ��ರಿಯಲಿಲಿ ಪಡಿತರ ಚಿ�ಟಿ ರ್ದುದಾಪಡಿ 
ಮಾಡಲು ಮಧಾಯಾಹನು 2ರಿಂದ 4 ಗಂಟ�ಯವರ�ಗ� ಮಾತ್ರ ಸಮಯ 
ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ�. ಗಾ್ರಮಗಳಿಂದ ನೊರಾರು ಸಂಖ�ಯಾಯಲಿಲಿ 
ಆಗಮಿಸುವ ಸಾವಟ್ಜನಿಕರಿಗ� ಈ ನಿಬಟ್ಂಧ ಸಮಸ�ಯಾಯಾಗಿದ�. 
ಕ��ವಲ 6 ರಿಂದ 10 ಕಾಡುಟ್ಗಳನುನು ಮಾತ್ರ ರ್ದುದಾಪಡಿ 
ಮಾಡುವುದರ�ೊಳಗ� ಸಿಸಟುಮ್ ಬುಯಾಸಿ ಎಂದು ಪಡಿತರ ಚಿ�ಟಿಯ 
ರ್ದುದಾಪಡಿ ಮಾಡುವುದನುನು ಸಥೆಗಿತ ಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದ�.

ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಭಾಗದ ಜನರು ತಮಮಾ ಕ�ಲಸ ಕಾಯಟ್ಗಳನುನು 
ಬಿಟುಟು ತಾಲೊಲಿಕು ಕಚ��ರಿಗ� ಬಂದರೊ, ರ್ದುದಾಪಡಿ ಕಾಯಟ್ 
ಪೂಣಟ್ವಾಗದ�� ನಿರಾಸ�ಯಿಂದ ವಾಪಸಾಸಾಗುವಂತಾಗಿದ�.

ಈ ಸಮಸ�ಯಾ ಬಗ�ೊ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಿಂಡಸಘಟ�ಟು 
ಚಂದ್ರಶ��ಖರ್, ಮೊರು ದಿನಗಳಿಂದ ರ್ದುದಾಪಡಿಗ� 
ಅಲ�ದಾಡುರ್್ತದ�ದಾ�ವ�. ಯಾವಾಗ ಬಂದರೊ ಸವಟ್ರ್ ಸಮಸ�ಯಾ 
ಎಂದು ಹ��ಳುರ್್ತದಾದಾರ� ಎಂದರು.

ಬ�ಳಿಗ�ೊ ಗಾ್ರಮದಿಂದ ಬಂದು ಸರರ್ಯಲಿಲಿ ಊಟಕ�ೊ, 
ಶೌಚಾಲಯಕೊೊ ಸಹ ಹ�ೊ�ಗದ� ನಿಂತರೊ ಸಹ ಪಡಿತರ 
ಚಿ�ಟಿಯ ರ್ದುದಾಪಡಿ ಮಾಡಿಸುವುದಕ�ೊ ಆಗುರ್್ತಲಲಿ. ನಮಿಮಾಂದ 
ಸಮಸ�ಯಾಯಿಲಲಿ, ಸವಟ್ರ್ ಬುಯಾಸಿ ಎಂದು ಇಲಿಲಿನ ಸಿಬಬಾಂದಿ 
ಹ��ಳುರ್್ತದಾದಾರ� ಎಂದರು. ಒಂದು ದಿನಕ�ೊ ಬಂದು ಹ�ೊ�ಗಲು 200 
ರೊ. ಖಚಾಟ್ಗುತ್ತದ�. ನಾಲುೊ ದಿನ ಬಂದಿರುವುದಕ�ೊ ಎಂಟು 
ನೊರು ರೊ.ಖಚಾಟ್ಗಿದ�. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಮಸ�ಯಾ 
ಬಗ�ಹರಿಸಬ��ಕು ಎಂದವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದಾದಾರ�.

ಕಮಲಾಪುರದ ನ��ತಾ್ರವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎರಡು 
ದಿನಗಳಿಂದ ಅಲ�ದಾಡುರ್್ತದ�ದಾ�ನ�. ಇನ�ನು�ನು ನಮಮಾ ಸರದಿ ಬಂತು 
ಎನುನುವಷಟುರಲಿಲಿ, ಸವಟ್ರ್ ಬುಯಾಸಿ ನಾಳ� ಬನಿನು ಎಂದು ಹ��ಳುರ್್ತದಾದಾರ� 
ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವಯಾಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪುರುಷರು ಮತು್ತ 
ಮಹಿಳ�ಯರು ಒಂದ�� ಸಾಲಿನಲಿಲಿ ನಿಲಲಿಬ��ಕದ�. ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� 
ಪ್ರತ�ಯಾ�ಕ ಸಾಲು ರೊಪ್ಸಬ��ಕು. ಸಾವಟ್ಜನಿಕರಿಗ� ನಿ�ರು ಹಾಗೊ 
ಶೌಚಾಲಯದ ವಯಾವಸ�ಥೆ ಬ��ಕು ಎಂದವರು ಹ��ಳಿದಾದಾರ�.

ದಿನಕೆ್ಕ ಎರಡು ರಂಟೆ ಸಮಯ ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿ 
ತ್ದುದಾಪಡಿಗೆ ನಿರದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿ 
ತ್ದುದಾಪಡಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ನಮಿ್ಮಂದ ಯಾವುದೆೇ 
ಸಮಸೆ್ಯಯಾಗಿಲಲೆ. ಸಿಸಟೆಮ್ ಬು್ಯಸಿ ಎಂದು ತೊೇರಿಸು 
ತ್ತದೆ ಎಂದು ತಹಶಿೇಲಾದಾರ್ ಕಚೆೇರಿಯ ಆಹಾರ 
ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬಾಂದಿ ಜರದಿೇಶ್ ಬಾವಿಕಟಿಟೆ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ತಹಶಿೇಲಾದಾರ್ 
ಕಚೆೇರಿಗೆ 
ಅಲೆದಾಡಿ 
ಬೆೇಸತ್್ತರುವ 
ಜನತೆ

ವಿದಾ್ಯರ್ನಾ ವೆೇತನ
ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.10- 

ಅಲ�ಮಾರಿ/ಅರ� ಅಲ�ಮಾರಿ 
ಜನಾಂಗಕ�ೊ ಸ��ರಿದ ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ 
ಗಳಿಂದ ಮೆಟಿ್ರಕ್ ಪೂವಟ್ 
ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ ವ��ತನಕಾೊಗಿ  ಅಜಟ್ 
ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಗಿದ�. ಅಹಟ್ 
ವಿದಾಯಾರ್ಟ್ಗಳು ಇದ�� ದಿನಾಂಕ 
20 ರ�ೊಳಗಾಗಿ ಅಜಟ್ ಸಲಿಲಿಸ 
ಬ��ಕು. ಹ�ಚಿಚಿನ ಮಾಹಿರ್ಗಾಗಿ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟು ತಾಲೊಲಿಕು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಟ್ಗಳ ಕಲಾಯಾ 
ಣಾಧಿಕಾರಿ/ಜಲಾಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ 
ವಗಟ್ಗಳ ಕಲಾಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, 
ವ�ಬ್ ಸ�ೈರ್ https://bcwd.
karntaka.gov.in  ದೊ.
ಸಂ.8050770005 ಅನುನು 
ಸಂಪಕಟ್ಸಬಹುದು.

ಮಲೆೇಬೆನೂನಿರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು
ಪುರಸಭ� ಆಯವಯಾಯ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು ಇಂದು ಬ�ಳಿಗ�ೊ 

11 ಕ�ೊ ಮಲ��ಬ�ನೊನುರು ಪುರಸಭ� ಕಾಯಾಟ್ಲಯದ ಕೌನಿಸಾಲ್ 
ಸಭಾಂಗಣದಲಿಲಿ ಪೂವಟ್ಭಾವಿ ಸಮಾಲ�ೊ�ಚನಾ ಸಭ� ಏಪಟ್ಡಿಸ 
ಲಾಗಿದ� ಎಂದು ಮಲ��ಬ�ನೊನುರು ಪುರಸಭ� ಮುಖಾಯಾಧಿಕಾರಿ ರ್ಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಹೊರಾನಿಳಿ : ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಕೆ್ಕ ಅಜಿನಾ
ಹ�ೊನಾನುಳಿ, ಜ.10-  ಮುಖಯಾಮಂರ್್ರಗಳ ಅಮೃತ 

ಜ�ವನ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ ಹಸು/ಎಮೆಮಾ ಘಟಕ 
ಅನುಷಾಠಿನಗ�ೊಳಿಸಲು ಅಹಟ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ 
ಅಜಟ್ ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಗಿದ�. ಇದ�� ದಿನಾಂಕ 16 ಅಜಟ್ 
ಸಲಿಲಿಸಲು ಕ�ೊನ�ಯ ದಿನ. ಸಾಮಾನಯಾ, ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ. 
ಮತು್ತ ಅಲಪಿಸಂಖಾಯಾತ, ಕೊಲಿ ಕಾಮಿಟ್ಕರು ಮತು್ತ 
ಪಶುಸಂಗ�ೊ�ಪನ�ಯಲಿಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಆಸಕ್ತರನುನು 
ಆಯೊ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವಿವರಕ�ೊ ಸಮಿ�ಪದ ಪಶು 
ವ�ೈದಯಾಕ�ಯ ಸಂಸ�ಥೆಯ ವ�ೈದಾಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನು  ಸಂಪಕಟ್ 
ಸಬ��ಕು ಎಂದು ಹ�ೊನಾನುಳಿ ಪಶು ವ�ೈದಾಯಾಧಿಕಾರಿ ರ್ಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.10- ನಗರದ 
ಹಳ�� ಬ��ತೊರು ರಸ�್ತ ಶ್್ರ� 
ಬನಶಂಕರಿ ದ��ವಿಗ� ಬನದ 
ಹುಣಿ್ಣಮೆ ಉತಸಾವದ ನಂತರ 
ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಶ್್ರ� 
ಬನಶಂಕರಿ ದ��ವಿಗ� ವಿಶ��ಷ ಪೂಜ� 
ಹಾಗೊ ಬುರ್್ತ ಅಲಂಕಾರವನುನು 
ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಭಕಾ್ತದಿಗಳು 
ದ��ವಿ ದಶಟ್ನ ಪಡ�ದರು.

ಶಿ್ರೇ ಬನಶಂಕರಿ 
ದೆೇವಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ 
ಪೂಜೆ ಹಾರೂ ಬುತ್್ತ 
ಅಲಂಕಾರ
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ಚಂಡಿ�ಘಡ, ಜ. 10 – ಪಂಜಾಬ್ ನಲಿಲಿ 
ಪ್ರರ್ಭಟನಾಕಾರರ ವಶದಲಿಲಿರುವ 13 ಹ�ದಾದಾರಿ 
ಟ�ೊ�ಲ್ ಗಳನುನು ಬಿಡಿಸಿ ಕ�ೊಡುವಂತ� ರಾಷಟು್�ಯ 
ಹ�ದಾದಾರಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರವು ಪಂಜಾಬ್ ಮತು್ತ 
ಹರಿಯಾಣ ಹ�ೈಕ�ೊ�ರ್ಟ್ ಮೊರ� ಹ�ೊ�ಗಿದ�.

ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಿದದಾ 
ವಕ�ಲ ಚ��ತನ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಟ�ೊ�ಲ್ ಪಾಲಿಜಾಗಳಲಿಲಿ 
ಸುಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುರ್್ತಲಲಿ. ಇದರಿಂದ 
ದಿನಕ�ೊ 1.33 ಕ�ೊ�ಟಿ ರೊ. ನಷಟುವಾಗುರ್್ತದ�. ತ್ವರಿತವಾಗಿ 
ಟ�ೊ�ಲ್ ಬಿಡಿಸಿ ಕ�ೊಡಬ��ಕ�ಂದು ಕ��ಳಿದಾದಾರ�.

13 ಟ�ೊ�ಲ್ ಪಾಲಿಜಾಗಳನುನು ಪ್ರರ್ಭಟನಾಕಾರರು 
ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಮಮಾ ವಶಕ�ೊ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಂಡಿದಾದಾರ�. ಈ 
ಪ�ೈಕ 12ರಲಿಲಿ ಟ�ೊ�ಲ್ ಸಂಗ್ರಹಕ�ೊ ತಡ� ಹಾಕದಾದಾರ� 
ಎಂದು ಅಜಟ್ಯಲಿಲಿ ರ್ಳಿಸಲಾಗಿದ�. ಫಿರ�ೊ�ಜ್ ಪುರದ 
ಕ�ೊ�ರ್ ಕರ�ೊರ್ ಎಂಬಲಿಲಿ ಪ್ರರ್ಭಟನಾಕಾರರು ಟ�ೊ�ಲ್ 
ಪಾಲಿಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದುದಾ, ತಾವ�� ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 

ಹಣ ವಸೊಲಿ ಮಾಡುರ್್ತದಾದಾರ� ಎಂದು 
ದೊರಲಾಗಿದ�.

ಟ�ೊ�ಲ್ ಗಳನುನು ಧ್ವಂಸಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಟ�ೊ�ಲ್ ಗಳಲಿಲಿ ಯಾವುದ�� ಕಾನೊನು ವಯಾವಸ�ಥೆ 
ಇಲಲಿದಂತಾಗಿದ�. ಪ್ರರ್ಭಟನಾಕಾರರು ಸಂಪೂ 
ಣಟ್ವಾಗಿ ಟ�ೊ�ಲ್ ವಶಕ�ೊ ತ�ಗ�ದು ಕ�ೊಂಡಿ 

ದಾದಾರ� ಎಂದು ಅಜಟ್ಯಲಿಲಿ ಹ��ಳಲಾಗಿದ�.
ಪ್ರರ್ದಿನ 1.33 ಕ�ೊ�ಟಿ ರೊ. ನಷಟುವಾಗುರ್್ತದ�. 

ಇಲಿಲಿಯವರ�ಗ� 26.6 ಕ�ೊ�ಟಿ ರೊ.ಗಳ ನಷಟುವಾಗಿದ� 
ಎಂದು ಪಾ್ರಧಿಕಾರ ಹ��ಳಿದ�. ನಾಯಾಯಾಲಯ ಈ ಬಗ�ೊ 
ಜನವರಿ 12ರಂದು ವಿಚಾರಣ� ನಡ�ಸಲಿದ�.

ಡಿಸ�ಂಬರ್ 15ರಿಂದ ರ�ೈತ ಸಂಘಟನ�ಯಂದು 
ಪಂಜಾಬ್ ನ ಟ�ೊ�ಲ್ ಪಾಲಿಜಾಗಳಲಿಲಿ ಪ್ರರ್ಭಟನ� 
ಆರಂಭಿಸಿದ�. ರ�ೈತರ ಸಾಲ ಮನಾನು, ಬ�ಳ�ಗಳಿಗ� ಬ�ಂಬಲ 
ಬ�ಲ�,  ಬ�ಳ� ಹಾನಿಗ� ಪರಿಹಾರ ಸ��ರಿದಂತ� ಹಲವಾರು 
ಬ��ಡಿಕ�ಗಳ ಈಡ��ರಿಕ�ಗಾಗಿ ಪ್ರರ್ಭಟನ� ನಡ�ಸಲಾಗುರ್್ತದ�.

ಪ್ರತ್ಭಟರಾಕಾರರ ವಶಕೆ್ಕ ಟೊೇಲ್ ರಳು

ಮಲ��ಬ�ನೊನುರು, ಜ.10- ನಾವಿ�ಗ 
ಕಲಿಯುಗದ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಯುಗದಲಿಲಿದ�ದಾ�ವ�. 
ಜನರಿಗ� ಮೊಬ�ೈಲ್ ಬಿಟುಟು ಬ��ರ��ನೊ 
ಬ��ಕಾಗಿಲಲಿ. ವಿಜಾಞಾನ ಎಷುಟು ನಮಮಾ ಸಮಿ�ಪ 
ಬಂದಿದ� ಎಂದರ�, ದ��ವರು ಇಲಲಿ, ನಾನ�� 
ದ��ವರು ಎಂದು ವಿಜಾಞಾನ ನಿಮಮಾ ಮೊಲಕ 
ಹ��ಳುವಂತಾಗಿದ� ಎಂದು ಈಶ್ವರಿ�ಯ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯದ ಹುಬಬಾಳಿಳು ಉಪ ವಲಯದ 
ನಿದ��ಟ್ಶಕರಾದ ರಾಜಯ�ಗಿ ಬ್ರಹಾಮಾಕುಮಾರ 
ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ರಾಜಋಷ ರ್ಳಿಸಿದರು.

ಪಟಟುಣದ ನಿ�ರಾವರಿ ಇಲಾಖ�ಯ 
ಆವರಣದಲಿಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ತ ಬ್ರಹಾಮಾಕುಮಾರಿ 
ಈಶ್ವರಿ�ಯ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯ ಮಲ��ಬ�ನೊನುರು 
ಶಾಖ�ಯ 25ನ�� ವಷಟ್ದ ಬ�ಳಿಳು ಹಬಬಾದ 
ಅಂಗವಾಗಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಮಿಮಾಕ�ೊಂಡಿ 
ರುವ `ಶರಣರು ಕಂಡ ಶ್ವ' ಪ್ರವಚನ 
ಮಾಲಿಕ�ಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದಿನ 
ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಅವರು   ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈ ಹಿಂದ� ಕಾಶ್ಗ� ಹ�ೊ�ದರ� ವಾಪಸ್ 
ಬರಲು ಅದ�ಷ�ೊಟು� ದಿನಗಳಾಗುರ್್ತದದಾವು. 
ಆದರಿ�ಗ ವಿಜಾಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಒಂದ�� ದಿನದಲಿಲಿ 
ಕಾಶ್ಗ� ಹ�ೊ�ಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದಶಟ್ನ ಪಡ�ದು 
ಪುನಃ ರಾರ್್ರ ಮನ�ಗ� ವಾಪಸ್  ಬರುವಂತಾಗಿದ�.

ಜಗತು್ತ ಭೌರ್ಕವಾಗಿ ಎಷ�ಟು� ಪ್ರಗರ್ 
ಸಾಧಿಸಿದದಾರೊ ನಮಮಾನುನು ಕತ್ತಲಲಿಲಿ ಇಡುವಂತ� 
ಮಾಡುರ್್ತದ�. ಹಿಂದ� ಮನುಷಯಾನ ಮೆದಳು 
ಬಹಳ ದ�ೊಡಡಿದಾಗಿತು್ತ. ಆದರಿ�ಗ 
ಕಂಪೂಯಾಟರ್ , ಮೊಬ�ೈಲ್  ದ�ೊಡಡಿದಾಗಿದ�. 
ಬಾಯಿ ಯಿಂದ ಲ�ಕೊ ಮಾಡುರ್್ತದದಾ  
ನಾವು ಕಾಯಾಲುೊಲ��ಟರ್  ಮೆ�ಲ� 
ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ�ದಾ�ವ�. 

ಪ್ರರ್ಕಷಿಣದಲೊಲಿ ವಿಜಾಞಾನ ನಮಮಾನುನು 
ಹ�ೊಸ ಸಥೆಳಕ�ೊ ಕರ�ದ�ೊಯುಯಾರ್್ತದ�. ಜ�ೈವಿಕ 
ತಂತ್ರಜಾಞಾನವೂ ಅಷ�ಟು� ಮುಂದುವರ�ದಿದ�. 
75 ವಷಟ್ಗಳ ಹಿಂದ� 33 ಕ�ೊ�ಟಿ ಇದದಾ 
ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ�ಯಾ ಈಗ 140 ಕ�ೊ�ಟಿ 
ಆಗಿದ�. ನಿ�ರು, ಆಹಾರ, ಭೊಮಿಗಾಗಿ 
ಹ�ೊ�ರಾಟ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದ�. ಜ�ೈವಿಕ 
ತಂತ್ರಜಾಞಾನದ ಆಹಾರ ನಮಗ� ನಿಧಾನವಾಗಿ 
ವಿಷವನುನು ಉಣಬಡಿಸುರ್್ತದದಾರೊ 
ಮರ್ಭ್ರಷಟುನಾಗಿರುವ ಮನುಷಯಾ ತನನು 
ಆರ�ೊ�ಗಯಾವನುನು ತನನು ಕ�ೈಯಾಯಾರ� ಹಾಳು 
ಮಾಡಿಕ�ೊಳುಳುರ್್ತದಾದಾನ� ಎಂದು   ಬಸವರಾಜ 
ರಾಜಋಷ ಬ��ಸರ ವಯಾಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸೃಷಠಿಕತಟ್ನನ�ನು� ಅಲಾಲಿಡಿಸುವ ವಿಜಾಞಾನ 
ನಮಮಾ ಕ�ೈಗ� ಬಂದಿದುದಾ, ಅತಾಯಾಧುನಿಕ ಬಾಂಬ್  
ತಯಾರಿಸುವ ಆಧುನಿಕ ಭಸಾಮಾಸುರನಾಗಿರುವ 
ಮನುಷಯಾನಿಗ� ಮುಂದ�ೊಂದು ದಿನ ಈ 
ಬಾಂಬ್  ನಮಗ�� ತ�ೊಂದರ�ಕ�ೊಡುತ್ತದ� 

ಎಂಬ ಅರಿವಿಲಲಿದಿರುವುದು ದುದ�ೈಟ್ವದ 
ಸಂಗರ್ಯಾಗಿದ�.

ಭಗವಂತ ಕ�ೊಟಿಟುರುವ ಈ ಸುಂದರ 
ಶರಿ�ರವನುನು ವಿಜಾಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಹಾಳು 
ಮಾಡಿಕ�ೊಳುಳುರ್್ತದ�ದಾ�ವ�. ದುಶಚಿಟಗಳಿಲಲಿದ�� 
ಮನುಷಯಾ ನಿದ�ದಾ ಮಾಡದಂತಹ ಪರಿಸಿಥೆರ್ 
ನಿಮಾಟ್ಣವಾಗಿದ�.

ಈ ವಯಾವಸ�ಥೆಯಲಿಲಿ ನಮಮಾ ಸೃಷಠಿಕತಟ್ 
ಪರಮಾತಮಾನ�ೊಬಬಾ ಇದದಾ ಎಂಬುದನುನು ನಾವು 
ಮರ�ಯುರ್್ತದ�ದಾ�ವ�. ಶ್ವರಾರ್್ರ ಹಬಬಾದಂದು 
ಮಾತ್ರ ಶ್ವನನುನು ನ�ನಪು ಮಾಡುಕ�ೊಂಡು 
ನಂತರ ಬಿಟುಟುಬಿಡುತ�್ತ�ವ�. ಇಂತಹ ಎಲಾಲಿ 
ಅಂಧ ಶ್ರದ�್ಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಪಡ�ಯಬ��ಕಾದರ� 
ಶರಣರು ನಮಗ� ಕ�ೊಟಿಟುರುವ ಜಾಞಾನ ಆಚರಣ� 
ತರಬ��ಕು.

ವಿದಾಯಾವಂತ, ಬುದಿ್ಧವಂತರಾದ ನಾವು 
ದ�ೊಡಡಿ ದ�ೊಡಡಿ ಮನ�ಗಳನುನು ಕಟುಟುವ ಬದಲಿಗ� 
ಮನಸುಸಾ ಕಟುಟುವ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಬ��ಕು. 

ಮೌಲಯಾ ಹಾಗೊ ನ�ೈರ್ಕ ಶ್ಕಷಿಣ ಇಂದಿನ 
ಅನಿವಾಯಟ್ತ� ಆಗಿದುದಾ, ಅದಕಾೊಗಿ ರಾಜಯಾ 
ಸಕಾಟ್ರ ಸ�ೊ�ಮವಾರ ಬ�ಂಗಳೂರಿನಲಿಲಿ 
ಎಲಾಲಿ ಧಮಟ್ಗುರುಗಳ ಸಮುಮಾಖದಲಿಲಿ ಸಭ� 
ನಡ�ಸಿ ಮೌಲಯಾ ಶ್ಕಷಿಣ ಜಾರಿಗ� ತರುವ ಬಗ�ೊ 
ಸುದಿ�ಘಟ್ ಚಚ�ಟ್ ನಡ�ಸಿರುವುದು 
ಸಾ್ವಗತಾಹಟ್ವಾಗಿದುದಾ, ನಾವು ಕೊಡಾ ಆ 
ಸಭ�ಯಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಲಹ�-ಸಹಕಾರ 
ನಿ�ಡಿದ�ದಾ�ವ�. ಮೌಲಯಾ ಶ್ಕಷಿಣ ಜಾರಿ ಮಕೊಳಿಗ� 
ಅಷ�ಟು� ಅಲಲಿ,ಎಲಲಿರಿಗೊ ಅನುಕೊಲವಾಗಲಿದ� 
ಎಂದು ಪ್ರರ್ಪಾದಿಸಿದರು.

ಶರಣರು ಎಂದರ� ಲಿಂಗ ಕಟಿಟುಕ�ೊಂಡು 
ವಿಭೊರ್ ಧರಿಸುವವರು ಶರಣರಲಲಿ. ಜಾರ್ 
ಇಲಲಿದ� ಜನರ ಬದುಕನಲಿಲಿ ಜ�ೊಯಾ�ರ್ಗಳನುನು 
ಬ�ಳಗಿದ ಆಚಾರ ಶ�್ರ�ಷಠಿರ�� ಶರಣರಾಗಿದಾದಾರ�. 
ಜಾರ್-ಭ��ದಗಳನುನು ಕತ�ೊ್ತಗ�ದು ನಾವ�ಲಲಿರೊ 
ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬದವರು ಎನುನುವ ಭಾವನ� 
ಅವರಲಿಲಿತು್ತ.

ಆಚಾರ ಶ�್ರ�ಷಠಿರು, ಶುದ್ಧರಾದ ಶರಣರ 
ವಚನಗಳು ಅನುಭಾವ ಹ�ೊಂದಿದದಾವು. 
ಸಂಸೊಪೃತವನ�ನು� ಕಲಿತು ದ�ೊಡಡಿವನಾಗ 
ಬ��ಕ�ನುನುವುದನುನು ತ�ಗ�ದು ಹಾಕದ ಶರಣರು 
ವಚನ ಸಾಹಿತಯಾವನುನು ಜನರಿಗ� ನಿ�ಡಿ, ಎಲಲಿರೊ 
ಸರಳವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತ� ಮಾಡಿದರು.

ಏಕದ��ವ ಉಪಾನಾಯಾಸಕರಾಗಿದದಾ 
ಶರಣರಿಗ� ಅಧಾಯಾತಮಾ ಶ್ಕಷಿಣದ ಅರಿವಿತು್ತ. 
ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಂದು ಶರಣರು ಶ್ವನನುನು 
ಕಂಡಿದದಾದರು. ಅದ�� ಹಾದಿಯಲಿಲಿರುವ 
ಈಶ್ವರಿ�ಯ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯವು ಕಲಿಯುಗ 
ದಲೊಲಿ ಜನರಿಗ� ಅಧಾಯಾತಮಾದ ಮೊಲಕ ಶ್ವನ 
ದಶಟ್ನ ಮಾಡಿಸುವ ಕ�ಲಸ ಮಾಡುರ್್ತದ� 
ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ರಾಜಋಷ ಹ��ಳಿದರು.

ರಾಜಯ�ಗಿನಿ ಬ್ರಹಾಮಾಕುಮಾರಿ 
ಮಂಜುಳಾಜ ಸಾ್ವಗರ್ಸಿದರು. ಹ�ೊನಾನುಳಿ 
ಕ��ಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರಾಜಯ�ಗಿನಿ 
ಬ್ರಹಾಮಾಕುಮಾರಿ ಜ�ೊಯಾ�ರ್ ಅವರು ಡಾ 
ಬಸವರಾಜ ರಾಜಋಷಗಳ ಪರಿಚಯ 
ಮಾಡಿಕ�ೊಟಟುರು. ನಂತರ ಪತ್ರಕತಟ್ರಾದ 
ದ��ವರಾಜ್ , ಜಗಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ , ರಮೆ�ಶ್  
ಶ�್ರ�ಷಠಿ, ಸದಾನಂದ್ , ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಜ�ೊಯಾ�ರ್ 
ಬ�ಳಗಿಸಿ ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮವನುನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು.

ಪ್ರವಚನದ ನಂತರ ಹ�ೊಳ�ಸಿರಿಗ�ರ� 
ಕ��ಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರಾಜಯ�ಗಿನಿ 
ಬ್ರಹಾಮಾಕುಮಾರಿ ಶಾಂತಾಜ ವಂದಿಸಿದರು.

ಹಿರಿಯರಾದ ಬಿ. ಪಂಚಪಪಿ, ಡಾ. 
ಬಸವರಾಜ ಕಲಾಲ್ , ಪೂಜಾರ್  ರ��ವಣಪಪಿ, 
ತಳಸದ ಬಸವರಾಜ್ , ಬಿ. ನಾಗ��ಶ್ , ಬಿ. 
ಮಲಿಲಿಕಾಜುಟ್ನ್ , ಜನತಾ ಬಜಾರ್  
ನಿದ��ಟ್ಶಕ ಪ್.ಹ�ಚ್ . ಶ್ವಕುಮಾರ್ , 
ಕುಂಬಳೂರಿನ ಬಿ. ಶಂಭುಲಿಂಗಪಪಿ, ಎಂ. 
ವಾಸುದ��ವಮೊರ್ಟ್, ಕ�. ಕಾಮರಾಜ್ , 
ಹಾಲಿವಾಣದ ಕುಡಪಲಿ ರ್ಪ�ಪಿ�ಶ್ , ಶ್ವಕಳು 
ಆಂಜನ��ಯ, ಜಗಳಿಯ ಕ�. ಷಣುಮಾಖಪಪಿ, 
ಮುದದಾಪಳು ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಸ��ರಿದಂತ� ಇನೊನು 
ಅನ��ಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ಅಂದಿನ ಶರಣರ ಕೆಲಸವರೆನಿೇ ಇಂದು ಈಶ್ವರಿೇಯ ವಿವಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ

ಸಾರಾ ನಿಧನಕೆ್ಕ 
ಜೆಂಬಗಿ 
ಮೃತು್ಯಂಜಯ 
ಸಂತಾಪ 

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.10- ನಾಡ�ೊ�ಜ 
ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪುರಸೊಪೃತರಾದ ಹಿರಿಯ 
ಸಾಹಿರ್ ಸಾರಾ ಅಬೊಬಕೊರ್ ಅವರ 
ನಿಧನಕ�ೊ ಕನನುಡ ಉಪನಾಯಾಸಕರೊ 
ಹಾಗೊ ಸಾಹಿರ್ ಜ�ಂಬಿಗಿ ಮೃತುಯಾಂ 
ಜಯ ಅವರು ಸಂತಾಪ 
ಸೊಚಿಸಿದಾದಾರ�. ಕನನುಡ ಸಾಹಿತಯಾ 
ಲ�ೊ�ಕಕ�ೊ ಅಮೊಲಯಾವಾದ ಕೃರ್ಗಳ 
ನುನು ನಿ�ಡಿರುವ ಅವರ ನಿಧನ ಕನನುಡ 
ಸಾಹಿತಯಾ ಲ�ೊ�ಕಕ�ೊ ತುಂಬಲಾರದ 
ನಷಟುವಾಗಿದ� ಎಂದು ಹ��ಳಿದಾದಾರ�.

ಸಾಣ��ಹಳಿಳು, 
ಜ.10- ಶ್್ರ� 
ಪಂಡಿತಾರಾಧಯಾ 
ಶ್ವಾಚಾಯಟ್ 
ಸಾ್ವಮಿಗಳವರ 
ಮಾಗಟ್ದಶಟ್ 

ನದಲಿಲಿ ಶ್್ರ� ಶ್ವಕುಮಾರ ಕಲಾ 
ಸಂಘದ ಸಹಯ�ಗ ದ�ೊಂದಿಗ� 
ಕಳ�ದ ಡಿಸ�ಂಬರ್ 26 ರಿಂದ 
31ರವರ�ಗ�   ಸಾಣ��ಹಳಿಳುಯಲಿಲಿ 
ಪ್ರದಶ್ಟ್ಸಲಾದ   ಮೊರು 
ನಾಟಕಗಳಿಗ� ಬಹುಮಾನ 
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ�. 

ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ: 
ಬಳಾಳುರಿ-ಸಿರಿಗ�ರ�ಯ ಧಾರ್್ರ 
ತಂಡದ `ಅಕೊನಾಗಲಾಂಬಿಕ�’ 
ನಾಟಕ. ದಿ್ವರ್�ಯ:  ಹ�ೊಸ 
ಕ�ೊ�ಟ�ಯ ಜನಪದರು  
ತಂಡದ `ಸೊಳ� ಸಂಕವ�್ವ’ ನಾಟಕ.  
ತೃರ್�ಯ ಬಹುಮಾನವನುನು 
ರಾಯಚೊರಿನ ಭಗತ್ 
ಸಾಂಸೊರ್ಕ ಸ��ವಾ ಸಂಘದ 
`ಸಂಕಾ್ರಂರ್’ ನಾಟಕಕ�ೊ 
ನಿ�ಡಲಾಗಿದ�.  

ಕ್ರಮವಾಗಿ 10, 8 ಮತು್ತ 6 
ಸಾವಿರ ರೊಪಾಯಿಗಳ ನಗದು 
ಹಣ ಮತು್ತ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಫಲಕಗಳನುನು 
ನಿ�ಡಲಾಗುವುದು. ಆಯೊ 
ಸಮಿರ್ಯ ಸದಸಯಾರಾದ 
ನಟರಾಜ್ ಹ�ೊನನುವಳಿಳು, ಹ�ಚ್.
ಎಸ್.ದಾಯಾಮೆ�ಶ್ ಮತು್ತ ಹ�ಚ್.
ಆರ್.ಕಾವಯಾ ಅವರನ�ೊನುಳಗ�ೊಂಡ 
ರ್�ಪುಟ್ಗಾರರ ತಂಡ 
ನಾಟಕಗಳನುನು ಆಯೊ ಮಾಡಿದ� 
ಎಂದು ಸಂಚಾಲಕ  
ವ�ೈ. ಡಿ. ಬದಾಮಿ ರ್ಳಿಸಿದಾದಾರ�.  

ಸಾಣೆೇಹಳಿಳ: 
ಮೂರು 
ರಾಟಕರಳಿಗೆ 
ಬಹುಮಾನ

ಹೊವಿನಹಡಗಲಿ, ಜ. 10- ತಾಲೊಲಿಕನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್್ರ� ಮೆೈಲಾರಲಿಂಗ��ಶ್ವರ 
ಸಾ್ವಮಿಯ ಜಾತ�್ರಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದ�� ದಿನಾಂಕ 13ರ ಶುಕ್ರವಾರ 
ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ನ��ತೃತ್ವದಲಿಲಿ ಪೂವಟ್ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭ� ಕರ�ಯಲಾಗಿದ� ಎಂದು 
ದ��ವಸಾಥೆನದ ಕಾಯಟ್ನಿವಟ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕ�. ಕೃಷ್ಣಪಪಿ ರ್ಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಫ�ಬ್ರವರಿ 7ರಂದು ಕಾರಣಿಕ�ೊ�ತಸಾವ ಜರುಗಲಿದ�. ಅದಕಾೊಗಿ ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖ�ಗಳ  ಸಕಾಟ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತು್ತ ಗಾ್ರಮಸಥೆರ ಸಮಕಷಿಮದಲಿಲಿ ಸಮಾ 
ಲ�ೊ�ಚನಾ ಸಭ�ಯನುನು ಮೆೈಲಾರದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲಿಲಿ ಏಪಟ್ಡಿಸಲಾಗಿದ�. 

13ರ ಬ�ಳಿಗ�ೊ 11 ಗಂಟ�ಗ� ಜರುಗುವ ಪೂವಟ್ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭ�ಯಲಿಲಿ  ಶ್್ರ� 
ಕ�ಷಿ�ತ್ರದ ವಂಶಪಾರಂಪಯಟ್ ಧಮಟ್ಕತಟ್ರಾದ ಶ್್ರ� ಗುರು ವ�ಂಕಪಪಿಯಯಾ 
ಒಡ�ಯರ್, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ.ಹ�ಚ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ 
ಭಾಗವಹಿಸಲಿದಾದಾರ� ಎಂದವರು ರ್ಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಮೆೈಲಾರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ಜಾತೆ್ರ : ರಾಳೆ ಸಭೆ

ಬ�ಂಗಳೂರು, ಜ. 10 - ಮೆೈರ್್ರ ಸಕಾಟ್ರ 
ಪತನಗ�ೊಂಡ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ�ೊ ಬಂದ ಬಿ.ಎಸ್. 
ಯಡಿಯೊರಪಪಿ ಆನಂತರ ಬಸವರಾಜ 
ಬ�ೊಮಾಮಾಯಿ ಕನಾಟ್ಟಕವನುನು ಭ್ರಷಾಟುಚಾರದ 
ಕೊಪಕ�ೊ ತಳಿಳುದಾದಾರ� ಎಂದು ಕಾಂಗ�್ರಸ್ 
ಆರ�ೊ�ಪ್ಸಿದ�. 

ಕಳ�ದ ಮೊರೊವರ� ವಷಟ್ಗಳ ಆಡಳಿತದಲಿಲಿ 
ನಡ�ದಿರುವ ಹಗರಣಗಳನುನು ಬಿಜ�ಪ್ಯ ಪಾಪದ 
ಪುರಾಣ ಎಂದು ಪಟಿಟು ಮಾಡಿ, ಪುಸ್ತಕವನುನು 
ಇಂದಿಲಿಲಿ ಬಿಡುಗಡ� ಮಾಡಿದ�. 

ಆರ�ೊ�ಪದ ಪಟಿಟು ಬಿಡುಗಡ� ಮಾಡಿ ನಂತರ 
ಸುದಿದಾಗ�ೊ�ಷಠಿಯಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರದ��ಶ 
ಕಾಂಗ�್ರಸ್ ಅಧಯಾಕಷಿ ಡಿ.ಕ�. ಶ್ವ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೊ 
ವಿಧಾನ ಸಭ�ಯ ಪ್ರರ್ಪಕಷಿ ನಾಯಕ ಸಿದದಾರಾಮಯಯಾ, 
ಅನ�ೈರ್ಕ ಮಾಗಟ್ದ ಮೊಲಕ ರಚನ�ಯಾದ 
ಸಕಾಟ್ರ. ರಾಜಯಾದ ಬ�ೊಕೊಸವನುನು ಲೊಟಿ 
ಮಾಡುವುದರಲಿಲಿ ನಿರತವಾಗಿದ� ಎಂದು 
ದೊರಿದರು. 

ಯಡಿಯೊರಪಪಿ ಅವರು ಮುಖಯಾಮಂರ್್ರಯಾ 
ಗಿರುವಾಗ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಂದಭಟ್ದಲಿಲಿ ಸುಮಾರು 
2500 ರಿಂದ 3000 ಕ�ೊ�ಟಿ ರೊಪಾಯಿ 
ಭ್ರಷಾಟುಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಇದನುನು ಸದನದಲಿಲಿ 
ಪ್ರಸಾ್ತಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕಾಟ್ರ ಉತ್ತರ ನಿ�ಡದ� 
ಜಾರಿಕ�ೊಂಡಿತು. ಈ ವ��ಳ� ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕಷಿ 
ಜನ ಸತು್ತ ಹ�ೊ�ದರು. ಇದರಲೊಲಿ ಸುಳುಳು ಲ�ಕೊ 
ನಿ�ಡಿದರು ಎಂದು ಆರ�ೊ�ಪ್ಸಿದರು.

ರಾಜಯಾ ಕಂಡಂತಹ ಅತಯಾಂತ ದುಬಟ್ಲ 
ಮುಖಯಾಮಂರ್್ರ ಎಂದರ� ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮಾಮಾಯಿ. 
ಇವರು ಬರಿ� ಭ್ರಷಟು ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಕ��ಂದ್ರ 
ಸಕಾಟ್ರದ ಮುಂದ� ಹ��ಡಿತನದಿಂದ ವರ್ಟ್ಸುವ 
ದುಬಟ್ಲ ವಯಾಕ್ತ ಕೊಡ ಹೌದು ಎಂದರು. 

ರಾಜಯಾದ ಎಲಲಿ ವಗಟ್ಗಳು ಬಿಜ�ಪ್ 
ಸಕಾಟ್ರದಿಂದ ಭಯಗ�ೊಂಡಿದುದಾ, ಈ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲಿಲಿ 
ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಿಜ�ಪ್ಯನುನು  ಕ�ಳಗಿಳಿಸಲು ನಮಮಾ 
ಜ�ೊತ�  ಕ�ೈ ಜ�ೊ�ಡಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ 
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರು. 

ಹ�ೊಸ ವಷಟ್, ಹ�ೊಸ ಪವಟ್, ಬದ ಲಾವಣ� 
ಹಾಗೊ ಕಾಂಗ�್ರಸ್ ಪಕಷಿದ ವಿಜಯ ಪವಟ್ 
ಆರಂಭವಾಗಿದ� ಎಂದ ಅವರು, ಪವಿತ್ರವಾದ 
ಗಳಿಗ�ಯಲಿಲಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ�್ರ 
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ�ದಾ�ವ�. ಈ ಸಂದಭಟ್ದಲಿಲಿ ಬಿಜ�ಪ್ 
ಸಕಾಟ್ರದ ಭ್ರಷಾಟುಚಾರ ಮತು್ತ ವ�ೈಫಲಯಾಗಳನುನು 
ಜನರ ಮುಂದಿಡುವುದಾಗಿ ಹ��ಳಿದರು. ಜನರ 
ಭಾವನ� ರ್ಳಿಸಲು ಕಳ�ದ ಎರಡು ಮೊರು 
ವಷಟ್ಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ�್ರಸ್ ಪಕಷಿ ಸತತವಾಗಿ 

ಪ್ರಯರ್ನುಸಿದ�. ಈ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ�್ರ ಪ್ರಜ�ಗಳ 
ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಜ�ಗಳ ಭಾವನ� ಆಗಿದ�. ನಾವು ಋಣಾತಮಾಕತ� 
ಬಗ�ೊ ಚಿಂತನ� ಮಾಡುರ್್ತಲಲಿ. ಸಕಾರಾತಮಾಕತ� ಬಗ�ೊ 
ಯ�ಚಿಸುರ್್ತದ�ದಾ�ವ�.

ಕಳ�ದ ಮೊರೊವರ� ವಷಟ್ಗಳಿಂದ ಬಿಜ�ಪ್ 
ಸಕಾಟ್ರದ ವ�ೈಫಲಯಾ, ನಾವು ಜನರ ಬದುಕಗಾಗಿ 
ಏನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದ�ದಾ�ವ� ಎಂದು ರ್ಳಿಸಲು 
ನಾವು ಈ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ�್ರ ಆರಂಭಿಸಿದ�ದಾ�ವ� 
ಎಂದು ರ್ಳಿಸಿದರು.

ಬಿಜ�ಪ್ ತಾನು ಕ�ೊಟಟು 600 ಭರವಸ�ಗಳ ಪ�ೈಕ 
550 ಭರವಸ�ಗಳನುನು ಈಡ��ರಿಸಲಿಲಲಿ. ನಾವು ಈ 
ಬಗ�ೊ ಕಳ�ದ ಎರಡು ರ್ಂಗಳಿಂದ ಪ್ರರ್ನಿತಯಾ ನಿಮಮಾ 
ಹರ್್ತರ ಉತ್ತರ ಇದ�ಯಾ ಎಂದು ಕ��ಳುರ್್ತದ�ದಾ�ವ�. 
ಬಿಜ�ಪ್ಯರಿಗ� ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ನಿ�ಡಲಾಗುರ್್ತಲಲಿ. 
ರಾಜಯಾದ 2 ಲಕಷಿ ಯುವಕರು ತಮಗ� ಆಗಿರುವ 
ಅನಾಯಾಯದ ಬಗ�ೊ ಧ್ವನಿ ಎರ್್ತದಾದಾರ�. ಈ ಬಗ�ೊಯೊ 
ಉತ್ತರ ನಿ�ಡಿಲಲಿ ಎಂದರು.

ರಾಜಯಾದ ಎಲಲಿ ಜನರು ತಮಮಾ ಕ�ೈಯನುನು ನಮಮಾ ಕ�ೈ 
ಜತ� ಜ�ೊ�ಡಿಸಿ. ಒಗೊಟಿಟುನಿಂದ ಬದಲಾವಣ� 
ಮಾಡ�ೊ�ಣ ಎಂದು ಕ��ಳಿಕ�ೊಳುಳುತ�್ತ�ನ�. ಆ 
ಮೊಲಕ ಕ�ೈ ಜ�ೊ�ಡಿಸಿ ಕರುನಾಡಿಗಾಗಿ. ನಿಮಮಾ 
ಹಕುೊ ನಮಮಾ ಹ�ೊ�ರಾಟ. ಈ ಬಗ�ೊ ವ�ಬ್ ಸ�ೈರ್ 
ಆರಂಭಿಸಿದುದಾ, prajadhwani.comಗ�  
ಹಾಗೊ ದೊರವಾಣಿ ಸಂಖ�ಯಾ 9537 224 
224ಕ�ೊ ಕರ� ಮಾಡಿ ನಿಮಮಾ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನುನು 
ಕಳುಹಿಸಿಕ�ೊಡಿ ಎಂದು ಹ��ಳಿದರು.

ಹರರಣರಳ ಆರೊೇಪದ 
ಪಟಿಟೆ ಬಡುರಡೆ  

ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್

ರಾಜ್ಯವನುನಿ ಭ್ರಷಟೆ ಕೂಪಕೆ್ಕ ತಳಿಳದ ಸಿಎಂ ಬೊಮಾ್ಮಯಿ

ಮಲೆೇಬೆನೂನಿರಿನಲ್ಲೆನ 
`ಶರಣರು ಕಂಡ ಶಿವ' ಪ್ರವಚನ 

ಮಾಲೆಯಲ್ಲೆ ರಾಜಯೇಗಿ 
ಬಸವರಾಜ ರಾಜಋಷ್

ಇಂದಿನಿಂದ ಶಿ್ರೇಶೆೈಲ ಜರದು್ಗರುರಳವರ 
ದಾ್ವದಶ ಪ್ೇಠಾರೊೇಹಣ ಮಹೊೇತಸಾವ

ಲಿಂ. ಶ್್ರ� ಉಮಾಪರ್ ಜಗದುೊರುಗಳವರ ಜನಮಾ 
ಅಮೃತ ಮಹ�ೊ�ತಸಾವ ಹಾಗೊ ವತಟ್ಮಾನ 
ಶ್್ರ�ಶ�ೈಲ ಜಗದುೊರುಗಳವರ ದಾ್ವದಶ 
ಪ್�ಠಾರ�ೊ�ಹಣ ಹಾಗೊ ಜನಮಾ ಸುವಣಟ್ 
ಮಹ�ೊ�ತಸಾವ ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮಗಳು ಇದ�� ದಿನಾಂಕ 
11 ರಿಂದ 15 ರವರ�ಗ� ಶ್್ರ�ಶ�ೈಲದ ಶ್್ರ� ಜಗದುೊರು 

ವಾಗಿ�ಶ ಪಂಡಿತಾರಾಧಯಾ ಮಹಾಮಂಟಪ (ಟೊಯಾರಿಸಂ ಬಸ್ ನಿಲಾದಾಣ)ದಲಿಲಿ 
ಜರುಗಲಿವ�.

11 ರಂದು ರಾಷಟು್�ಯ ಧಮಟ್ ಜಾಗೃರ್ ಮಹಾಸಮೆಮಾ�ಳನ ಉದಾಘಾಟನ� 
ಹಾಗೊ ರಾಷಟು್�ಯ ವ��ದಾಂತ ಸಮೆಮಾ�ಳನ, ಜ. 12 ರಂದು ತ�ಲುಗು, ಕನನುಡ, 
ಮರಾಠಿ, ಭಾಷಾ ಬಾಂಧವಯಾ ಹಾಗೊ ರಾಷಟು್�ಯ ವಚನ ಸಮೆಮಾ�ಳನ, 13 
ರಂದು ರಾಷಟು್�ಯ ವಿ�ರಶ�ೈವಾಗಮ ಸಮಾವ��ಶ ಹಾಗೊ ಜಗದುೊರುಗಳ  
ಅಡದಾ ಪಲಲಿಕೊ ಮಹ�ೊ�ತಸಾವ, 14  ರಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿ�ರಶ�ೈವ 
ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭ�ಯ ಅಧಿವ��ಶನ, ಜ. 15 ರಂದು ಶ್್ರ�ಶ�ೈಲ 
ಜಗದುೊರುಗಳವರ ದಾ್ವದಶ ಪ್�ಠಾರ�ೊ�ಹಣ ನ�ರವ��ರಲಿದ� ಎಂದು ನಗರದ 
ಶ್್ರ�ಶ�ೈಲ ಮಠದ ವಯಾವಸಾಥೆಪಕರಾದ ಬನನುಯಯಾಸಾ್ವಮಿ ರ್ಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಹೆೈಕೊೇಟ್ನಾ 
ಮೊರೆ ಹೊೇದ 

ಹೆದಾದಾರಿ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರ


