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ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 16 - ಕುಟುಂಬದ ಓರ್ವ 
ಗೃಹಿಣಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂ. ಆರ್್ವಕ 
ನೆರರನುನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಘೊೀಷಿಸಿದೆ. 

ಮುಂಬರುರ ವಿಧಾನಸಭಾ  ಚುನಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಕನಾ್ವಟಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕಾಕಾಣಿ 
ಹಿಡಿದರೆ,  ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುರ ಮಹಿಳೆಯರ 
ಸಬಲ್ಕರಣಕಾಕಾಗಿ ಈ ಆರ್್ವಕ ನೆರವು 
ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ನಾಯಕಿ 
ಪ್ರೆಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಘೊೀಷಿಸಿದಾದಾರೆ. 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕೆಕಾ ಬಂದರೆ ಪರೆತಿ ಮನೆಗೆ 
200 ಯುನಟ್ ವಿದು್ಯತ್ ಉಚಿತವಾಗಿ 
ನೀಡುವುದಾಗಿ ಈ ಮೊದಲೆೀ ಘೊೀಷಣೆ ಮಾಡಿದದಾ 
ಕಾಂಗೆರೆಸ್, ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್್ವಕ ನೆರವು 
ಕಲ್ಪಿಸುರ ಭರರಸೆ ನೀಡಿದೆ.  

ಅರಮನೆ ಆರರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ `ನಾ ನಾಯಕಿ' 
ಸಮಾವೆೀಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲೊೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ 
ಪ್ರೆಯಾಂಕಾ, ನಮ್ಮ ಸಕಾ್ವರ ಬಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ 
ಏಳೆೊಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಗೃಹಲಕಿ್ಷಮಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಪರೆತಿ ತಿಂಗಳು 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದಂತೆ ರಷ್ವಕೆಕಾ 24 
ಸಾವಿರ ಆರ್್ವಕ ನರೆವು ದೊರಯೆಲ್ದ.ೆ ಇದು 
ರಾಜ್ಯದ 1.5 ಕೊೀಟಿ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲ್ದೆ 

ಎಂದರು. 
ನಮ್ಮ ಜೀರನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾರಣೆ ತರುರ 

ಸಮಯ ಒದಗಿ ಬಂದದೆ. ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, 
ಉದೊ್ಯೀಗ, ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಭರ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಮಾ್ವಣ 
ಮಾಡಬೆೀಕಲಲಿವೆೀ, ಇವೆಲಲಿರನೂನು ನಮಗೆ ಈ 
ಸಕಾ್ವರ ಕಲ್ಪಿಸುರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. 

ಗೃಹಿಣಿಯರ ಸಾಮರ್ಯ್ವದ ಅರಿವು ಇರರಿಗಿಲಲಿ. 

ನಮ್ಮ ಧೆೈಯ್ವ ಮತುತು ಶಕಿತು ಅರಿಯಲು ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಗೆ 
ಮತ ನೀಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಕಾ್ವರ ಅಧಿಕಾರಕೆಕಾ ಬಂದರೆ 
ನಮ್ಮ ಏಳೆೊಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಮುಂದನ ಕೆಲ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾರಣೆ 
ಬರುತಿತುದೆ. ನೀವು ಕಳೆದ ಕೆಲ ರಷ್ವಗಳ ಆಡಳಿತ 
ನೊೀಡಿ, ಯಾರು ಉತತುಮರು ಎಂದು ನೀವೆೀ 
ತುಲನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು 
ನೀಡಿದಾದಾರೆ ಎಂಬುದನುನು ತಿೀಮಾ್ವನಸಿ ಎಂದರು.

1.50 ಲಕ್ಷ ಕೊೀಟಿ ನಮ್ಮ ಹಣರನುನು 
ಭರೆಷಾ್ಟಚಾರದ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪ್ ಸಕಾ್ವರ ಲೂಟಿ 
ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರ ಕೊೀಟಿ 
ಬಜೆಟ್ ಇದದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3200 ಕೊೀಟಿ ಇರರ 
ಜೆೀಬಿಗೆ ಹೊೀಗುತತುದೆ ಎಂದರರು ಆರೊೀಪ್ಸಿದರು.

ಪ್.ಎಸ್ .ಐ. ಹಗರಣದಂತೆ ಹಲವು 
ನೆೀಮಕಾತಿ ಅಕರೆಮಗಳಿವೆ. ಪ್ಎಸ್ಐ ಹುದೆದಾ 
ಮಾರಿಕೊಂಡಿದಾದಾರೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಕಕಾಳು ಉತತುಮ 
ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಲ್ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟು್ಟ 
ಬೆಳೆಸುತಿತುೀರಾ. ಈ ರಿೀತಿ ಹಗರಣವಾದರೆ, ನೀವು 
ಪರೆತಿಯಂದಕೂಕಾ ಲಂಚ ಕೊಡಬೆೀಕಾಗುತತುದೆ 
ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಈ ಸಕಾ್ವರದಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗೆ, 
ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ಲಂಚ 

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ ನೇಡುವುದಾಗಿ ಪ್್ರಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ಘೊೇಷಣೆ

ಗೃಹಿಣಿಗೆ ತ್ಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಾವಿರ ರೂ. 

ದಾರಣಗೆರೆ, ಜ. 16 – ಕಿರೆಕೆಟ್ ನ ಕೊನೆ 
ಓರರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾ್ಯಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳು ಭಜ್ವರಿ 
ಯಾಗಿ ಬಾ್ಯಟ್ ಬಿೀಸುರಂತೆ ಚಳಿಗಾಲ ತಾನು 
ಅಂತ್ಯವಾಗುರ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಭ್ವಟರನುನು 
ಪೂಣ್ವ ಪರೆಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊೀರಿಸುತಿತುದೆ!

ನಗರದ ಜನತೆ ಸೊೀಮವಾರ ಬೆಳ್ಂ 
ಬೆಳಿಗೆೊ ಇಬ್ಬನ ಹಾಗೂ ಕಡು ಚಳಿಗೆ ನಡುಗಿ 
ದರು. ಸೊೀಮವಾರ ಬೆಳಿಗೆೊ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಆರರಿ 
ಸಿದದಾ ಇಬ್ಬನ ಬೆಳಿಗೆೊ 10.30ರರರೆಗೂ ಕರಗದೆೀ 
ಸೂಯ್ವನೆೀ ಮಂಕಾಗುರಂತೆ ಮಾಡಿತು. 

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು 10 ಗಂಟೆಯರರೆಗೂ 
ಕಡು ಶಿೀತದ ಅನುಭರ ಪಡೆದರು. ಅದರಲೂಲಿ 
ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ನಗರದ ಹೊರ 
ರಲಯದ ಪರೆದೆೀಶಗಳ ಜನರು ಇದೆೀನು 
ಇಬ್ಬನಯೀ ಅರವಾ ಮಳೆ ಹನಯೀ ಎಂಬ 
ಗೊಂದಲಕೂಕಾ ಒಳಗಾಗುರಂತಾಯಿತು.

ವಾಹನ ಸವಾರರು ದಾರಿ ಕಾಣಲು 
ಪರದಾಡುರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಬ್ಬನಯಿಂದ 
ವಾಹನಗಳ ಗಾಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಕನನುಡಕಗಳೂ 
ಸಹ ಒದೆದಾಯಾದವು. ಈ ಪರಿಯ ಕಡು ಚಳಿಯ 
ನಡುಕಕೆಕಾ ಸಿಲುಕಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು 
ಶಿೀತ ಅಲೆ.

ಉತತುರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿೀತದ ಅಲೆಯ 
ಪರೆಕೊೀಪ ಅತ್ಯಂತ ತಿೀರರೆವಾಗಿದೆ. ಅದು 
ಕನಾ್ವಟಕದ ಮೀಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತಿತುದೆ. 
ಕಳೆದ ಮೂನಾ್ವಲುಕಾ 

ಟಾಟಾ ಹೆೇಳುವಾಗ ಆರನಾಟಿಸಿದ ಚಳಿರಾಯ

ಈ ವಾರದಿಂದ 
ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ

ದಾರಣಗರೆ,ೆ ಜ. 16 – ರೆೈತರ ಆದಾಯ 
ಎರಡು ಪಟು್ಟ ಹಚೆಾಚಾಗಿದ ೆ ಎಂದು ನಗರದ 
ಐ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್. - ತರಳಬಾಳು ಕೃಷಿ ವಿಜಾಞಾನ ಕೆೀಂದರೆ 
ರೂಪ್ಸಿರುರ ಸಮೀಕಾ್ಷ ರರದಯನುನು ಒಪಪಿದ 
ಸಂಸದ ಜ.ಎಂ. ಸಿದೆದಾೀಶ್ವರ, ರೆೈತರ ಆದಾಯದ 
ಕುರಿತು ಸಮಗರೆ ರರದ ಸಲ್ಲಿಸುರಂತ ೆ ಕೃಷಿ 
ಇಲಾಖಗೆ ೆಸೂಚಿಸಿದಾದಾರ.ೆ

ಜಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿತು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಲ್ೀಡ್ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ರತಿಯಿಂದ ಆಯೀಜಸಲಾಗಿದದಾ ಜಲಾಲಿ 
ಸಮನ್ವಯ ಸಮತಿ ಸಭ ೆ- ಜಲಾಲಿ ಮಟ್ಟದ ಪರೆಗತಿ 
ಪರಿಶಿೀಲನಾ ಸಭಯೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ೆ ರಹಿಸಿ ಅರರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

2022ರ ವೆೀಳಗೆ ೆ ರೆೈತರ ಆದಾಯ ದ್ವಗುಣ 

ಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕೆೀಂದರೆ ಸಕಾ್ವರ 2016-17ರ 
ಬಜಟೆ್ ವೆೀಳ ೆಪರೆಕಟಿಸಿತುತು. ಈ ಹಿನೆನುಲಯೆಲ್ಲಿ ರೆೈತರ 
ಆದಾಯ ಹಚೆಚಾಳ ಕರೆಮಗಳ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ವಿಜಾಞಾನ 
ಕೆೀಂದರೆ ಸಮೀಕೆ್ಷಯಂದನುನು ಪರೆಕಟಿಸಿತುತು.

ಈ ರರದಯನುನು ಸಭಗೆ ೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೃಷಿ 
ಇಲಾಖ ೆ ಜಂಟಿ ನದೆೀ್ವಶಕ ಶಿರೆೀನವಾಸ್ 
ಚಿಂತಾಲ್, 110 ರೆೈತರ ಸಮೀಕೆ್ಷ ನಡಸೆಿ ಈ ರರದ 
ರೂಪ್ಸಲಾಗಿದ.ೆ ಈ ರೆೈತರ 

ರೆೈತರ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟುಟೆ ವರದಿ ಒಪ್ಪದ ಸಂಸದ
ಬೆಳೆ-ಆದಾಯ ಕುರಿತ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದೇಶ್ವರ ಸೂಚರೆ

ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ 
ಶೆೇ.4.95ಕೆ್ಕ ಇಳಿಕೆ

ನರದೆಹಲ್, ಜ. 16 – 
ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಳೆದ 
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 22 
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೀ ಅತಿ ಕಡಿಮ 
ಶೆೀ.4.95ಕೆಕಾ ಇಳಿದದೆ. ಆಹಾರ 
ರಸುತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯೀ ಇದಕೆಕಾ 
ಪರೆಮುಖ 

ಸಾ್ಯಂಟೊ್ರೇ ರವಿ 
ಪ್ರಕರಣ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಗೆ

ಬಂೆಗಳೂರು, ಜ. 16 - 
ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ 
ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದದಾ  ವಿವಿಧ 
ರಂಚನಯೆ ಆರೊೀಪಗಳಿಗೆ 
ಗುರಿಯಾಗಿದದಾ ಸಾ್ಯಂಟೊರೆೀ ರವಿ 
ಪರೆಕರಣರನುನು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ವರ 
ಸಿಐಡಿ ತನಖಗೆೆ 

ಚಿತ್ರ: ರಫೇಕ್, ಜನತಾವಾಣಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮೇಪದ ರಾಷಿಟೆ್ೇಯ ಹೆದಾದರಿಯಲ್ಲೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ದಟಟೆವಾಗಿ ಇಬ್ಬನ ಬಿದಿದರುವುದು.

ಜಗಳೂರು, ಜ.16- ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಬಡಿಡಿ 
ಪಂದಾ್ಯರಳಿಯಲ್ಲಿ  ಗಾರೆಮೀಣ ಕಿರೆೀಡಾ ಪಟುಗಳು 
ಉತತುಮ ಪರೆತಿಭಯೆನುನು ಪರೆದಶಿ್ವಸಿ, ಇಂದನ 
ಕಿರೆೀಡಾಕೂಟದಂದ ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಮಟ್ಟಕೆಕಾ ಆಯಕಾ 
ಯಾಗಲ್ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದರೆ 
ಶುಭ ಹಾರೆೈಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದರದ 
ಆರರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದರೆ ಅರರ 

ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅಮಚೂರ್ 
ಕಬಡಿಡಿ ಅಸೊೀಷಿಯೀಷನ್ ನಂದ ಹಮ್ಮಕೊಂಡಿದದಾ 
ಮೂರು ದನಗಳ ಹೊನಲು ಬಳೆಕಿನ `ಕನಾ್ವಟಕ 
ಮಾ್ಯಟ್ ಕಬಡಿಡಿ ಚಾಂಪ್ಯನ್  ಶಿಪ್ ಸಿದೆದಾೀಶ್ವರ 
ಕಪ್' ಪಂದಾ್ಯರಳಿಗ ೆ ಚಾಲನ ೆ ನೀಡಿ ಅರರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನೊಬ್ಬ 

ರಾಜ್ಯ ಮಟಟೆದ ಕಬಡಿಡಿ ಪಂದಾ್ಯವಳಿ ಆರಂರ 
ಜಗಳೂರು: ರಾಷಟೆ್ಮಟಟೆಕೆ್ಕ ಆಯ್್ಕಯಾಗಲ್ ಎಂದು ಹಾರೆೈಸಿದ ಶಾಸಕ ರಾಮಚಂದ್ರ

ಕ್ರೇಡಾ ಜೊ್ಯೇತ್ ಬೆಳಗಿಸಿ 
ಕ್ರೇಡಾಕೂಟಕೆ್ಕ ಚಾಲರೆ

ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

33ರೆೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
ದಿ|| ಆರ್. ಶಂಕರ್ 

ಫೇರ್ ಮನ್, ಮುನಸಿಪಾಲ್ಟಿ, 
ದಾವಣಗೆರೆ. ನಧನ: 14.01.1989

8ರೆೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
ದಿ|| ಆರ್ . ಗಣೇಶ್ 
ಸಹಾಯಕ ಕಾಯನಾಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ನಧನ: 17.01.2015

ನೇವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲ್  
ಹಲವು ವಷನಾಗಳಾದರೂ  

ನಮ್ಮ ಸವಿರೆನಪು 
ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೆ 
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. 

ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೆ, 
ನೇವು ಹಾಕ ಕೊಟಟೆ 

ಮಾಗನಾದಶನಾನದಲ್ಲೆ 
ಮುನ್ನಡೆಯುತ್್ತದೆದೇವೆ.

 ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಾಗಮಣಿ ಗಣೆೇಶ್, ಪೂಜಾ ಪ್ರಕಾಶ್  B.E, MBA,  ಪ್ರಕಾಶ್  B.E, MS., USA.
ದಿ. ಹೆೇಮಂತ್ B.E., ಚಿ. ಕಣನಾಆದಿತ್ಯ 

ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮತ್ರರು.
ಪುನೇತ್  ಶಂಕರ್ B.E., PWD,

ನದೆೇನಾಶಕರು ಕ.ರಾ.ಸ.ರೌ.ಸಂಘ,

ಶಿವ ಶಿವ

ವಿ.ಸೂ. :  ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆೇ ಇರುವವರು ಇದರೆ್ನೇ ವೆೈಯಕ್ತಕ ಆಹಾ್ವನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಗಮಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧರೆ
||  ಶಿ್ರೇ ಗುಂಟನೂರು ದಾ್ಯಮಲಾಂಬಿಕಾ ಪ್ರಸನ್ನ  ||

ಚಿತ್ರದುಗನಾ ಜಿಲೆಲೆ ಸಿರಿಗೆರೆ ವಾಸಿ, ದಿ|| ಶಿ್ರೇಮತ್ ಗಂಗಮ್ಮ ಮತು್ತ ದಿ|| ಶಿ್ರೇ ಎಸ್.ಬಿ. ಮಹದೆೇವಪ್ಪನವರ ಸೊಸೆ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕೆ. ಸುಶಿೇಲ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಕರುವಾಡಿ ಲೆೇ ಔಟ್, ಕೆ.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆಗಳು.

ದಿರಾಂಕ 04-01-2023ರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1-14 ಕೆ್ಕ
ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಪತ್ಯವರು 

ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಚೆೇತನ ಮತು್ತ 
ನಮೆ್ಮಲಲೆರ ಮಾಗನಾದಶಿನಾಗಳಾಗಿದದ

ಶಿ್ರೇ ಮದುಜ್ಜಯಿನ ಸದ್ಧಮನಾ ಸಿಂಹಾಸರಾಧಿೇಶ  
ಶಿ್ರೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದು್ಗರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶಿ್ರೇ 1108 

ಶಿ್ರೇ ಶಿ್ರೇ ಡಾ|| ಶಿವಮೂತ್ನಾ ಶಿವಾಚಾಯನಾ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳವರು

ಶಿ್ರೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದು್ಗರು ಬೃಹನ್ಮಠ, ಸಿರಿಗೆರೆ 
ಇವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಧ್ಯದಲ್ಲೆ

ಶಿ್ರೇ ಎಸ್.ಎಂ. ರಾಜಶೆೇಖರಪ್ಪ
ನವೃತ್ತ ಡೆಪೂ್ಯಟಿ ಸೆಕೆ್ರಟರಿ, ನೇರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ

ಇವರು ಶಿವಾಧಿೇನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಶಿ್ರೇಯುತರ ಆತ್ಮಶಾಂತ್ಗಾಗಿ

ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧರೆಯನು್ನ

ದಿರಾಂಕ 17-01-2023 ರೆೇ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11 ಗಂಟೆಗೆ ತರಳಬಾಳು ಸಭಾ ರವನ, ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ 
ಇಲ್ಲೆ ಏಪನಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಆಗಮಸಿ, ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾಂತ್ಯನು್ನ ಕೊೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ಇಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು,

✦  ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕೆ. ಸುಶಿೇಲ ರಾಜಶೆೇಖರಪ್ಪ  ✦  ಡಾ|| ಶಶಿರೆೇಖಾ ಮತು್ತ ಡಾ|| ಶಿ್ರೇಹಷನಾ
✦  ಶಿ್ರೇಮತ್ ತೆೇಜಸಿ್ವನ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇ ರಾಜು  ✦  ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪೂಣಿನಾಮಾ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇ ಹರಿೇಶ್ 
✦  ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶೊೇಭಾ ಮತು್ತ ಡಾ|| ಬಸವರಾಜ್ 
     ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಸಹೊೇದರಿಯರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮತ್ರರು.  ಮೊ. : 98452 63057

ಶಿಸು್ತ ಕ್ರಮಕಾ್ಕಗಿ ಯತಾ್ನಳ್ ಗೆ ರೊೇಟಿಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು,ಜ.16 – ಪಕ್ಷ ವಿರೊೀಧಿ 

ಹೆೀಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆರೊೀಪಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 
ದಂತೆ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ 
ಯತಾನುಳ್ ಗೆ ಬಿಜೆಪ್ ರರಿಷ್ಠರು ನೊೀಟಿಸ್ 
ಕಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಯತಾನುಳ್ 
ನೀಡಿದ ಹೆೀಳಿಕಗೆಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆಶಿಸುತು 
ಕರೆಮ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ರಂತೆ ಬಿಜೆಪ್ ರರಿಷ್ಠರಿಗೆ 
ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪ್ಯಿಂದ ರರದ ಕಳಿಸಲಾಗಿತುತು. 
ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ನೊೀಟಿಸ್ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಸಕ ಯತಾನುಳ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿರ 
ಮುರುಗೆೀಶ್ ನರಾಣಿ ಅರರ ನಡುವೆ 
ನಡೆದ ಹಾದ ಬಿೀದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ 
ಪಕ್ಷಕೆಕಾ ತಿೀರರೆ ಮುಜುಗರ ತಂದತುತು. ಈ 
ನಡುವೆಯೀ ನೊೀಟಿಸ್ ಕರೆಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ 
ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆೊ ಮಾತನಾಡಿರುರ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರೆ 
ಬಸರರಾಜ ಬೊಮಾ್ಮಯಿ, ರರಿಷ್ಠರಿಗೆ 
ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರು ರರದ ಕಳಿಸಿದಾದಾರೆ. ಬಿಜೆಪ್ 
ಕಾಯ್ವಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ 
ಬಗೆೊ ಕರೆಮ ಆಗಲ್ದೆ ಎಂದದಾದಾರೆ.

ಶಾಸಕ ಜಿ.ಹೆಚ್. ತ್ಪಾ್ಪರೆಡಿಡಿ  
ವಿರುದ್ಧ ಲಂಚದ ಆರೊೇಪ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 16 – ಚಿತರೆದುಗ್ವ ಶಾಸಕ ಜ.ಹೆಚ್. 
ತಿಪಾಪಿರೆಡಿಡಿ ಅರರು ಲಂಚಕೆಕಾ ಬೆೀಡಿಕೆ ಇಡುತಿತುದಾದಾರೆ ಎಂದು 
ಗುತಿತುಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಆರೊೀಪ್ಸಿದಾದಾರೆ.
ಆರೊೀಪಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಡಿಯೀ ಒಂದನುನು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುರ ಅರರು, ಶಾಸಕ ತಿಪಾಪಿರೆಡಿಡಿಯರರು ಗುತಿತುಗೆದಾರ 
ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬುರರರಿಂದ ಲಂಚಕೆಕಾ ಬೆೀಡಿಕೆಯಿಡುತಿತುದಾದಾರೆ 
ಎಂದದಾದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ವರದ ವಿರುದ್ಧ ನಾಡಿದುದಾ 
ಜನರರಿ 18ರಂದು ಪರೆತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚಚಾರಿಕೆ ನೀಡಿದಾದಾರೆ.

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
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ಹರಿಹರ, ಜ. 16 - ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರತಿಯಿಂದ ಸಂಕಾರೆಂತಿ ಹಬ್ಬದ ನಮತತುವಾಗಿ ತಿರಂಗ ರಂಗೊೀಲ್ 
ಕಾಯ್ವಕರೆಮಕೆಕಾ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪಪಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಉತತುಮವಾಗಿ ರಂಗೊೀಲ್ ಬಿಡಿಸಿದ 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಸಿೀರೆಯನುನು  ಶಾಸಕರು ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ನಖಿಲ್ ಕೊಂಡಜಜಿ, ಎಂ. ನಾಗೆೀಂದರೆಪಪಿ ರಕಿೀಲರು, ನಂದಗಾವಿ ಶಿರೆೀನವಾಸ್, 
ಎಲ್.ಬಿ. ಹನುಮಂತಪಪಿ, ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ನಾಗಮ್ಮ, ವಿದಾ್ಯ, ನೆೀತಾರೆರತಿ, ಉಮರ್ ಬಾಷಾ ಮತಿತುತರರು ಹಾಜರಿದದಾರು.

ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಪಕ್ಷದಿಂದ ತ್ರಂಗ ರಂಗೊೇಲ್

ಜಗಳೂರು ಕೆ್ಷೇತಾ್ರಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಮೂರು ಶಾಶ್ವತ ನೇರಾವರಿ ಯೇಜರೆ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುರಾವಣೆ ಪರಿೇಕೆ್ಷಯನು್ನ ಬರೆಯಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವೆ,  
ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಪಾರದಶನಾಕವಾಗಿ  ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ,  

ಹೆಚು್ಚ ಅಂಕ ನೇಡಿ ರಾಲ್ಕರೆೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಸು ಮಾಡಬೆೇಕು : ಶಾಸಕ ಎಸ್ ವಿಆರ್

ಜಗಳೂರು, ಜ.16- ನನನು ಆಡಳಿತಾರಧಿಯಲ್ಲಿನ 
ಕೆ್ಷೀತರೆದ ಅಭಿರೃದ್ಧ ಪರ್ವ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ, ಮುಂದನ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾರಣೆ `ಪರಿೀಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿ' ಹೆಚುಚಾ ಅಂಕ 
ನೀಡಿ, ನಾಲಕಾನೆೀ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯಕಾಯಾಗಲು 
ಸಹಕರಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದರೆ 
ವಿನಮರೆವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ 
ಎಸ್.ವಿ.ಆರ್. ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗ ಮತುತು ಜ.ಎಂ.
ಸಿದೆದಾೀಶ್ವರ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗದಂದ ಹಮ್ಮಕೊಂಡಿದದಾ 
ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬ ಕಾಯ್ವಕರೆಮದಲ್ಲಿ ಅರರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು .

ಜನರ ಆಶಿೀವಾ್ವದದಂದ ಕೆ್ಷೀತರೆದಲ್ಲಿ ಮೂರು 
ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯಕಾಯಾಗಿರುವೆ. ಕೆ್ಷೀತರೆದ ಜನರ 
ಜೊತೆ ಬಾಂಧರ್ಯ ಹಾಗು ಅರರ ಅಭಿಮಾನಕೆಕಾ ನಾನು 
ಋಣಿಯಾಗಿರುವೆ. ಅರರ ವಿಶಾ್ವಸಕೆಕಾ ದಕೆಕಾ ಬರದಂತೆ ಶಕಿತು 
ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆದಾೀನೆ. ನೀರಿಲಲಿದ ಬರದ ನಾಡಿಗೆ 
ಹೆಣು್ಣ ಕೊಡುತಿತುರಲ್ಲಲಿ, ಇದೀಗ ಅಡಿಕೆ ನಾಡಾಗುರ ಕಾಲ 
ಸನನುಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಷ್ವ ರ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದರು.

ಸಿರಿಗೆರೆ ಶಿರೆೀಗಳ ಆಶಿೀವಾ್ವದದಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರೆ 
ಬಸರರಾಜ ಬೊಮಾ್ಮಯಿ, ಮಾಜ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರೆ 
ಯಡಿಯೂರಪಪಿ, ಸಂಸದ ಸಿದೆದಾೀಶ್ವರ ಅರರ ಸಹಕಾರ 
ದಂದ  ಮೂರು ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾರರಿ ಯೀಜನೆಗಳನುನು  
ನನನು ಅಧಿಕಾರ ಅರಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವೆ.

ಭದಾರೆ ಮೀಲದಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಫೆಬರೆರರಿಯಲ್ಲಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರೆ ಬಸರರಾಜ ಬೊಮಾ್ಮಯಿ ಶಂಕುಸಾಥಾಪನೆ 
ನೆರವೆೀರಿಸಲ್ದಾದಾರೆ. ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕೆಕಾ 57 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುರ 
ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕೆರೆಗಳು ಭತಿ್ವಯಾಗಲ್ವೆ ಮತುತು 

ಸಂತೆಮುದಾದಾಪುರ ಇತರೆ 146 ಹಳಿ್ಗಳಿಗೆ 426 ಕೊೀಟಿ 
ರೂ. ವೆಚಚಾದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುರ ನೀರು ಪೂರೆೈಕೆ ಯೀಜನೆಗೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕಬಡಿಡಿ ಆಯೀಜಸಿರುವೆ.
ಗಾರೆಮೀಣ ಕಿರೆೀಡೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೆೀಕು. ಕೆಲವೆೀ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 
`ಚುನಾರಣೆ ಕಬಡಿಡಿ' ಪಂದಾ್ಯರಳಿ ಆರಂಭವಾಗಲ್ದೆ, 
ಹೆಚುಚಾ ಅಂಕ ನೀಡಬೆೀಕು. ನಾಲಕಾನೆೀ ಬಾರಿ 
ಶಾಸಕನಾಗಿ`ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡಿಡಿ' ಪಂದಾ್ಯರಳಿ 

ಆಯೀಜಸುವೆ ಎಂದು ರಾಮಚಂದರೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾರಣೆ ಪರಿೀಕೆ್ಷಯನುನು ಬರೆಯಲು 

ಸನನುದ್ಧನಾಗಿರುವೆ, ಕೆ್ಷೀತರೆದ ಜನತೆ  ಪಾರದಶ್ವಕವಾಗಿ  
ನನನು ಕೆಲಸಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಹೆಚುಚಾ ಅಂಕ 
ನೀಡಿ ಪಾಸು ಮಾಡಬೆೀಕು ಎಂದು ಅರರು ಮನವಿ 
ಮಾಡಿದರು. ವಾಲ್್ಮೀಕಿ ಅಭಿರೃದ್ಧ ನಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 
ಸಾಕಷು್ಟ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ 
ತಲುಪ್ಸಿರುವೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಸಂಸದ ಜ.ಎಂ. ಸಿದೆದಾೀಶ್ವರ ಶುಭ ಕೊೀರಿ  
ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದರೆ ಕಾಮಧೆೀನು 
ವಿದದಾಂತೆ. ಎಷೆ್ಟೀ ಹಾಲು ಕರೆದರೂ ಹಿಂದೆ ಒದೆಯಲಲಿ, 
ಮುಂದೆ ಹಾಯೀಲಲಿ, ಕೆ್ಷೀತರೆದ ಸಮಗರೆ  ಅಭಿರೃದ್ಧಗೆ 
ಶರೆಮಸಲು ಮುಂದನ ಚುನಾರಣೆಯಲ್ಲಿ  ಮತೊತುಮ್ಮ 
ಆಶಿೀವಾ್ವದ ಮಾಡಬೆೀಕು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಅಭಿಮಾನಗಳು, ಕಾಯ್ವಕತ್ವರು,  ಜನ್ಮ ದನದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆೀಕ್ ಕತತುರಿಸಿ, ಸನಾ್ಮನಸಿ,  ಶಾಸಕರಿಗೆ  
ಭರಪೂರ ಶುಭ ಕೊೀರಿದರು. ಗಂಧರ್ವ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಂದ 
ರಸಮಂಜರಿ ಕಾಯ್ವಕರೆಮ ಜರುಗಿತು.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪ್ ಮಂಡಲದ  ಪಲಾಲಿಗಟೆ್ಟ 
ಮಹೆೀಶ್, ಶಿರೆೀಮತಿ ಇಂದರಾ ರಾಮಚಂದರೆ, 
ಅಜಯೀಂದರೆ ಸಿಂಹ, ಪ.ಪಂ  ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ವಿಶಾಲಾಕಿ್ಷ, 
ಓಬಳೆೀಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ ನಮ್ವಲ, ಜಪಂ ಮಾಜ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ 
ಶಾಂತಕುಮಾರಿ, ಮಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ 
ಜಯಲಕಿ್ಷಮಿಮಹೆೀಶ್, ಮಾಜ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್.
ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ವೆೀಣುಗೊೀಪಾಲ್, ಜಲಾಲಿ ಬಿಜೆಪ್ ಪರೆಧಾನ 
ಕಾಯ್ವದಶಿ್ವ ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜ್  ಮುಖಂಡರಾದ 
ಶಿರಕುಮಾರ್ ಸಾ್ವಮ, ಡಿ.ವಿ.ನಾಗಪಪಿ, ದಾ್ಯಮನಗೌಡ, 
ಸಿದದಾಪಪಿ, ಆರ್, ತಿಪೆಪಿೀಸಾ್ವಮ, ಪ .ಪಂ ನಾಮನದೆೀ್ವಶನ 
ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಿ.ಪ್.ಸುಭಾನ್, ರುದರೆಮುನ, 
ಗಡಿಮಾಕುಂಟೆ ಸಿದೆದಾೀಶ್, ಬಿಸುತುರಳಿ್ ಬಾಬು, ಬಿದರಕೆರೆ 
ರವಿಕುಮಾರ್, ಶಿರೆೀನವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪಪಿ, 
ಬಾಲೆೀನಹಳಿ್ ಕೆಂಚನಗೌಡ, ಫಣಿಯಾಪುರ ಲ್ಂಗರಾಜ್ 
ಸೆೀರಿದಂತೆ, ಪಪಂ ಸದಸ್ಯರು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗರಹಿಸಿದದಾರು.

ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟಗಾರ ಗೊೇವಿಂದರಾಜ್ 
ನಧನ : ತಾಲೂಲೆಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಗೌರವ

ಹರಿಹರ, ಜ. 16- ಸಾ್ವತಂತರೆ್ಯ 
ಹೊೀರಾಟಗಾರರೂ, ಆಯ್ವ ಈಡಿಗ 
ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರೂ 
ಆಗಿದದಾ ನಗರದ ನಡುರಲಪೆೀಟೆಯ 
ನವಾಸಿ ಜ. ಗೊೀವಿಂದರಾಜ ಅರರು 
ನನೆನು ರಾತಿರೆ ತಮ್ಮ ನವಾಸದಲ್ಲಿ 
ನಧನರಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ತಾಲೂಲಿಕು ಆಡಳಿತದಂದ 
ತಹಶಿೀಲಾದಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಕಸಬಾ ರಾಜಸ್ವ 
ನರಿೀಕ್ಷಕರಾದ ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್ 
ಅರರು ಸಾ್ವತಂತರೆ್ಯ ಹೊೀರಾಟಗಾರರ 
ಪಾರ್್ವರ ಶರಿೀರಕೆಕಾ ಗೌರರ ಸಮಪ್್ವಸಿ, 
ಮೃತ ಕುಟುಂಬದರರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ 
ಹೆೀಳಿದರು.

ಹರಪನಹಳಿ್, ಜ.16- ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಕೂಲಹಳಿ್ ಗಾರೆಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿಜೆಪ್ ಬೆಂಬಲ್ತ ಬಂಡಿರೆ ಗಾರೆಮದ ಹಳಿ್ ಮಲಲಿಪಪಿ ಅವಿರೊೀಧವಾಗಿ 
ಆಯಕಾಯಾಗಿದಾದಾರೆ.

ಈರರೆಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದದಾ ಎರಡೆತಿತುನಹಳಿ್ ಮಂಜುನಾರ ಅರರ 
ರಾಜೀನಾಮಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿದದಾ ಸಾಥಾನಕೆಕಾ ಇಂದು ಚುನಾರಣೆ ನಡೆದದುದಾ, ಈ 
ವೆೀಳೆ 15 ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಪೆೈಕಿ, 14 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದದಾರು. 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಥಾನ ಬಯಸಿ ಬಂಡಿರೆ ಮಲಲಿಪಪಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಥಾನಕೆಕಾ ಭೊೀವಿ 
ಸಾವಿತರೆಮ್ಮ ಮಾತರೆ ನಾಮಪತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅವಿರೊೀಧವಾಗಿ 
ಆಯಕಾಯಾಗಿದಾದಾರೆ ಎಂದು ಗೆರೆೀಡ್ 2 ತಹಶಿೀಲಾದಾರ್ ಎಚ್.ಪರೆಭಾಕರಗೌಡ 
ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಈ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಜ ಗಾರೆಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾಳೆೀದಹಳಿ್ ಮಂಜುನಾರ, 
ಸದಸ್ಯರಾದ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಟೆರೆೀಶ, ಅಂಬಳಿ ಶಾರದಮ್ಮ, ಭೊೀವಿ ಪುಷಾಪಿರತಿ, 
ಭೊೀವಿ ಹನುಮಂತಪಪಿ, ಬಂಡಿರೆ ಪವಿತರೆಬಾಯಿ, ಸೆೀವಾ್ಯನಾಯಕಾ, ಚಿಕಕಾಹಳಿ್ 
ಬಸರರಾಜ, ಪೂಜಾರಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ, ಶಿಲಾಪಿ, ಜ.ಗೌರಮ್ಮ, ಚಂದರೆಮ್ಮ, ಕೆ.
ನಾಗೆೀಂದರೆಪಪಿ, ಪರೆಕಾಶ ಸೆೀರಿದಂತೆ, ಇತರರು ಇದದಾರು.

ಕೂಲಹಳಿಳ ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 
ಹಳಿಳ ಮಲಲೆಪ್ಪ ಅವಿರೊೇಧ ಆಯ್್ಕ

ನರದೆಹಲ್, ಜ. 16 – 
ನಾ್ಯಯಮೂತಿ್ವಗಳ ನೆೀಮಕದ 
ಕೊಲ್ೀಜಯಂ ರ್ಯರಸೆಥಾಯಲ್ಲಿ ಕೆೀಂದರೆ 
ಸಕಾ್ವರದ ಪರೆತಿನಧಿಗಳನುನು ಸೆೀಪ್ವಡೆ 
ಮಾಡಿಕೊಳು್ರಂತೆ ಸುಪ್ರೆೀಂ ಕೊೀಟ್್ವ 
ಮುಖ್ಯ ನಾ್ಯಯಮೂತಿ್ವಗೆ ಕೆೀಂದರೆ 
ಕಾನೂನು ಸಚಿರ ಕಿರಿಣ್ ರಿಜಜು ಪತರೆ 
ಬರೆದದಾದಾರೆ.

ನಾ್ಯಯಮೂತಿ್ವಗಳ ನೆೀಮಕಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕೊಲ್ೀಜಯಂ ರ್ಯರಸೆಥಾ ಬದಲ್ಸಲು ಕೆೀಂದರೆ ಸಕಾ್ವರ 
ನಾ್ಯಯಿಕ ನೆೀಮಕಾತಿಗಳ ಆಯೀಗದ ಕಾಯದಾ ಜಾರಿಗೆ 
ತಂದತುತು. ಆದರೆ, ಈ ಕಾಯದಾಯನುನು ರದುದಾಗೊಳಿಸಿದದಾ 
ಸುಪ್ರೆೀಂ ಕೊೀಟ್್ವ, ಪಯಾ್ವಯ ರ್ಯರಸೆಥಾ ಬಗೆೊ 
ಪರೆಸಾತುಪ್ಸುರಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತುತು.

ಸುಪ್ರೆೀಂ ಕೊೀಟ್್ವ ತಿಳಿಸಿರುರ ಅನ್ವಯ ಮುಂದನ 
ಕರೆಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಲಾಗುತಿತುದೆ ಎಂದು ರಿಜಜು 
ಹೆೀಳಿದಾದಾರೆ. ಸಕಾ್ವರ ತನನು ಪರೆತಿನಧಿಯನುನು 
ಕೊಲ್ೀಜಯಂಗೆ ನೆೀಮಸುರಂತೆ ಕೆೀಳಿರುವುದನುನು 
ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಆಮ್ ಆದ್ಮ ಪಾಟಿ್ವಗಳು 
ಟಿೀಕಿಸಿದದಾವು.

ಟಿೀಕೆಗಳನುನು ತಳಿ್ ಹಾಕಿರುರ 
ರಿಜಜು, ಸುಪ್ರೆೀಂ ಕೊೀಟ್್ವ 
ನದೆೀ್ವಶನರನುನು ಗೌರವಿಸಬೆೀಕಿದೆ. 
ಕೊಲ್ೀಜಯಂ ರ್ಯರಸೆಥಾಗಾಗಿ ಪರೆಕಿರೆಯ 
ರೂಪ್ಸುರಂತೆ ನಾ್ಯಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿತುತು 
ಎಂದದಾದಾರೆ.

ಸುಪ್ರೆೀಂ ಕೊೀಟ್್ವ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಕೆೀಂದರೆ ಸಕಾ್ವರದ ಪರೆತಿನಧಿಗಳನುನು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ 
ಹಂತದ ಕೊಲ್ೀಜಯಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ವರದ 
ಪರೆತಿನಧಿಗಳನುನು ಸೆೀಪ್ವಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೆೀಕು. 
ಇದರಿಂದ ನಾ್ಯಯಮೂತಿ್ವಗಳ ನೆೀಮಕದಲ್ಲಿ 
ಪಾರದಶ್ವಕತೆ ಹಾಗೂ ಉತತುರದಾಯಿತ್ವ ಸಿಗಲ್ದೆ 
ಎಂದು ರಿಜಜು ಪತರೆದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದಾದಾರೆ.

ನಾ್ಯಯಮೂತಿ್ವಗಳ ನೆೀಮಕ ಹಾಗೂ ರಗಾ್ವರಣೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರೆಕಿರೆಯ ರೂಪ್ಸುರಂತೆ ಸುಪ್ರೆೀಂ 
ಕೊೀಟ್್ವ ತಿಳಿಸಿ ಏಳು ರಷ್ವಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಕೆೀಂದರೆ 
ಸಕಾ್ವರ ಕರೆಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲಲಿ ಎಂದು ಕಾನೂನು 
ಹಾಗೂ ನಾ್ಯಯ ಕುರಿತ ಸಂಸದೀಯ ಸಮತಿ ಅಚಚಾರಿ 
ರ್ಯಕತುಪಡಿಸಿತುತು. ನಂತರ ರಿಜಜು ಸುಪ್ರೆೀಂ ಕೊೀಟ್್ವ ಗೆ 
ಪತರೆ ಬರೆದದಾದಾರೆ.

ಕೊಲ್ೇಜಿಯಂನಲ್ಲೆ ಸಕಾನಾರದ ಪ್ರತ್ನಧಿ
ಕೊೇಟ್ನಾ 

ನದೆೇನಾಶನದಂತೆ 
ಕ್ರಮ ಎಂದು 

ರಿಜಿಜು ಸಮರನಾರೆ

ಹುಬ್ಬಳಿ್, ಜ. 16 – ಕೆೀಂದರೆ 
ಸಚಿರ ನತಿನ್ ಗಡಕಾರಿ ಅರರಿಗೆ ಬೆಳ 
ಗಾವಿ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೆೈಲ್ನಂದ ಬದೆರಿಕೆ 
ಕರೆ ಬಂದ ಪರೆಕರಣಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 
ದಂತೆ ಸಕಾ್ವರ ಕೂಲಂಕುಶ ತನಖೆ 
ನಡೆಸಲ್ದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತಿರೆ 
ಬಸರರಾಜ ಬೊಮಾ್ಮಯಿ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ. 
ಮರಣದಂಡನೆ ಜೆೈಲ್ನಲ್ಲಿರುರ 
ಜಯೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬಾತ 
ಗಡಕಾರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರುವುದು 
ತನಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದದೆ.

ಗಡ್ಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ; 
ಕೂಲಂಕುಶ ತನಖೆ

ಕಠ್ಮಂಡು, ಜ. 16- ನೆೀಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿದದಾ ಯೀತಿ ಏರ್ ಲೆೈನ್ಸ್ 
ವಿಮಾನದ ಕಪುಪಿ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಪತೆತುಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡ ಕಾರಣ 
ಪತೆತುಗೆ ನೆರವಾಗಲ್ದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದದಾ 68 ಜನರ ಮೃತದೆೀಹಗಳು 
ಪತೆತುಯಾಗಿದುದಾ, ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರ ಶೊೀಧ ಕಾಯ್ವ ಮುಂದುರರೆದದೆ. 
ನೆೀಪಾಳದ ರೆಸಾಟ್್ವ ನಗರವಾದ ಪೀಖರಾದ ನದ ದಡದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ 
ಪತನಗೊಂಡಿತುತು.

ಇದುರರೆಗೂ ಪತೆತುಯಾಗಿರುರ 68 ಶರಗಳ ಪೆೈಕಿ, 35ರ ಗುರುತು 
ಪತೆತುಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ. 

ಪತನಗೊಂಡ ವಿಮಾನದ ಕಪು್ಪ ಪೆಟಿಟೆಗೆ ಪತೆ್ತ

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ರರವಸೆಗಳನು್ನ ಬಿಜೆಪ್ 
ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲೆ ಸೆೇರಿಸುತ್್ತದೆ: ದೂರು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 16 - ಜನತೆಗೆ ಕೆಲವು ಚುನಾರಣಾ 
ಭರರಸೆಗಳನುನು ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ನೀಡುತಿತುದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ 
ಲಭ್ಯವಾಗುತಿತುದದಾಂತೆ, ಬಿಜೆಪ್ ಸಕಾ್ವರ ಅವುಗಳನುನು ತಮ್ಮ 
ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ನಾವೆೀ ತಂದದೆದಾೀವೆ ಎಂದು 
ಬಿಂಬಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ 
ಪರೆತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ದೂರಿದಾದಾರೆ. 

ಅರಮನೆ ಆರರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ `ನಾ ನಾಯಕಿ' 
ಸಮಾವೆೀಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲೊೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅರರು, ಈ ಕಾಯ್ವಕರೆಮದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರೆಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅರರು ಪಾಲೊೊಂಡು ಕೆಲವು ಯೀಜನೆಗಳನುನು 
ಪರೆಕಟಿಸುತಿತುದಾದಾರೆ ಎನುನುತಿತುದದಾಂತೆ  ಬಿಜೆಪ್ ಸಕಾ್ವರ ದೊಡಡಿ ಜಾಹಿೀರಾತನುನು ನೀಡಿ 
ತಾವು ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪರವಾದ 
ಕಾಯ್ವಕರೆಮಗಳನುನು ನೀಡುತೆತುೀವೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದಾದಾರೆ. 

ಭಾರತಿೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕೆಕಾ ಬಂದು ಮೂರುರರೆ 
ರಷ್ವಗಳಾಯಿತು, ಆದರೆ ಇಂದನರರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದೆೀ ಒಂದು 
ಕಾಯ್ವಕರೆಮ ರೂಪ್ಸಿ, ಜಾರಿ ಮಾಡಿಲಲಿ. 2018ರ ಚುನಾರಣೆ ವೆೀಳೆ 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 21 ಭರರಸೆಗಳನುನು ನೀಡಿದದಾರು, ಅದನುನು ಕೂಡ ಈಡೆೀರಿಸಿಲಲಿ. 
ಈರರೆಗೆ ಮಲಗಿದದಾ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ವರ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಪರೆತಿ ಮನೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 
200 ಯುನಟ್ ವಿದು್ಯತ್  ನೀಡುತೆತುೀವೆ ಎಂದು ಘೊೀಷಿಸಿದ ಮೀಲೆ 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಭರರಸೆಗಳನುನು ನೀಡಲು ಆರಂಭ 
ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.

ಗೃಹಿಣಿಗೆ ತ್ಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಾವಿರ ರೂ. 

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ)  ನೀಡಬೆೀಕು, ಕೊೀವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 
ಯಾವುದೆೀ ನೆರವು ನೀಡಲ್ಲಲಿ. ರಾಜ್ಯದ 2.50 ಲಕ್ಷ ಹುದೆದಾಗಳು ಖಾಲ್ ಇದೆ. 
ಅವುಗಳನುನು ಭತಿ್ವ ಮಾಡಿಲಲಿ ಎಂದರು. 

ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಅರಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಲ ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಎಷ್ಟಕೆಕಾ ಪಡೆಯುತಿತುದದಾರಿ, 
ಈಗ ಅದು ಎಷಾ್ಟಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆೀ ಗೊತಿತುದೆ. ಜೀರನ ಸಾಗಿಸುವುದು 
ದುಬಾರಿಯಾಗಿದುದಾ, ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮಕಕಾಳ ಶುಲಕಾವಾಗಲ್ೀ, ಮದುವೆ 
ಸಮಾರಂಭವಾಗಲ್ೀ ಎಲಲಿವೂ ಆರ್್ವಕ ಹೊರೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದರು.

ರೆೈತರ ಆದಾಯ ದುಪಪಿಟು್ಟ ರರದ ಒಪಪಿದ ಸಂಸದ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಎರಡು 
ಪಟು್ಟ ಹಚೆಾಚಾಗಿದ ೆಎಂದರು.

ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೆೈತರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಲುಕಾ 
ಪಟು್ಟ ಬದಲಾರಣಯೆಾಗಿದ.ೆ ಸಣ್ಣ ರೆೈತರ 
ಆದಾಯ ಶೆೀ.367 ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಹಿಡುರಳಿ 
ರೆೈತರ ಆದಾಯ ಶೆೀ.205ರರರಗೆ ೆ ಹಚೆಾಚಾಗಿದೆ 
ಎಂದರರು ಹೆೀಳಿದರು. 

ಆದರ,ೆ ರರದಯನುನು ತಳಿ್ ಹಾಕಿದ ಸಂಸದ 
ಜ.ಎಂ. ಸಿದೆದಾೀಶ್ವರ, ಯಾರ ರಷ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರ 
ಬಳೆ ೆಬಳೆಯೆಲಾಗಿದ ೆಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಲಿ. ಈ 
ಅರಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ ೆದರ ಹಚೆಾಚಾಗಿದ.ೆ ಸಹಜವಾಗಿ 
ಅಡಿಕ ೆ ಬಳೆಗೆಾರರ ಆದಾಯ ಹಚೆಾಚಾಗಿರುತತುದ.ೆ 
ಉಳಿದ ರೆೈತರ ಆದಾಯ ಎಷು್ಟ ಹಚೆಾಚಾಗಿದ?ೆ ಈ 
ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲಲಿದ ರರದ ಕಾಗದ ಹಾಗೂ 
ಸಮಯ ಪೀಲು ಮಾಡಿದಂತ ೆಎಂದರು.

ರೆೈತರ ಬಳೆ ೆ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾದ ಕಾರಣಕೆಕಾ 
ಇಲಲಿವೆೀ ಅರರು ಕೃಷಿ ಭೂಮ 
ವಿಸತುರಣಯೆಾಗಿಯೂ ಆದಾಯ 
ಹಚೆಾಚಾಗಿರಬಹುದು. ಮೊದಲ್ದದಾ ಜಾಗ ಹಾಗೂ 

ಮೊದಲ್ದದಾ ಬಳೆಯೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗ ೆಆದಾಯ 
ಹಚೆಾಚಾಗಿದ ೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಎಲಲಿ 
ವಿರರಗಳನುನು ಸಂಗರೆಹಿಸಿ ಸಮಗರೆ ರರದ ರೂಪ್ಸಿ 
ಎಂದು ಸಂಸದರು ಹೆೀಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡಿಡಿ ಪಂದಾ್ಯರಳಿ ಆರಂಭ 
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಕಬಡಿಡಿ ಕಿರೆೀಡಾಪಟುವಾಗಿ, 
ಕಿರೆೀಡಾಭಿಮಾನಯಾಗಿ ಮೂರನೆೀ ಬಾರಿ ಕಬಡಿಡಿ 
ಪಂದಾ್ಯರಳಿ ನಡಸೆಲಾಗಿದ.ೆ ಕಿರೆೀಡಾಭಿಮಾನಗಳು 
ಶಾಂತ ರಿೀತಿಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸಬೆೀಕು. ಜಗಳೂರು 
ಶಾಂತಿಗ ೆ ಬದದಾ, ಕಾಯ್ವಕರೆಮ ನಡಸೆಲು ಸದಾ 
ಸಿದದಾ  ಎಂದು  ಅರರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದನ ಕಬಡಿಡಿ ಕಿರೆೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 
ವಿವಿಧ ಜಲೆಲಿಗಳ ಕಿರೆೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ 
ಸೂಫೂತಿ್ವಯಾಗಲು ಪರೆೀ ಕಬಡಿಡಿ ಆಟಗಾರರನುನು 
ಆಹಾ್ವನಸಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ  ಎಂದರು.

ಜಲಾಲಿ ಪಲ್ೀಸ್ ರರಿಷಾ್ಠಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಬಿ.
ರಿಷ್ಯಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಬಡಿಡಿ ಕಿರೆೀಡಯೆ ಕಷ್ಟದ 
ತರಬೆೀತಿ ಪಡದೆು ಮಹಿಳಾ ತಂಡದರರು 
ಪರೆತಿನಧಿಸುತಿತುರುವುದು ಶಾಲಿ್ಯಘನೀಯ. ಸೊೀಲು, 
ಗಲೆವು ಮುಖ್ಯ ಅಲಲಿ, ಭಾಗರಹಿಸಿರುವುದು 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ.ೆ ಪರೆೀ ಕಬಡಿಡಿ ಆಟಗಾರರು 
ತಮಗ ೆ ಸೂಪಿತಿ್ವಯಾಗಲ್. ಎಲಾಲಿ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ 
ಯೂ ಭವಿಷ್ಯವಿದ ೆಎಂದು ಶುಭ ಕೊೀರಿದರು.

ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಕಬ್ಬಡಿಡಿ ಕಿರೆೀಡಾಪಟು ಪರನ್ 
ತುರವೆೀಕರೆ ೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ.
ರಾಮಚಂದರೆ ಅರರು ಆಸಕಿತು ರಹಿಸಿ   
ಆಯೀಜಸಿರುರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಮಾ್ಯಟ್ 
ಕಬ್ಬಡಿಡಿ ಪಂದಾ್ಯರಳಿ ನೆೈಜವಾದ ಬಡ  ಪರೆತಿಭೆ 
ಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಲು ವೆೀದಕಯೆಾಗಲ್ದ.ೆ 
ಅರರಿಗ ೆ ಕಿರೆೀಡಾಪಟುಗಳು ಚಿರ ಋಣಿಯಾಗಿ 
ರುವವೆು ಎಂದು ಅಭಿಪಾರೆಯ ರ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ದಾರಣಗರೆ,ೆ ಚಿತರೆದುಗ್ವ, 
ಹಾವೆೀರಿ, ಶಿರಮೊಗೊ, ಚಿಕಕಾಮಗಳೂರು 
ಸೆೀರಿದಂತ ೆ 28  ಜಲೆಲಿಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಗೂ 
ಪುರುಷ  ಕಬಡಿಡಿ ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿವ.ೆ
ಕಿರೆೀಡಾಪಟುಗಳಿಗ ೆ ಊಟ, ರಸತಿ ರ್ಯರಸೆಥಾಯನುನು 
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ ೆ. ತಾಲೂಲಿಕಿನ 75 ದೆೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು 
ಪಂದ್ಯದ ನಣಾ್ವಯಕರಾಗಿ 
ಕಾಯ್ವನರ್ವಹಿಸುತಿತುದಾದಾರ.ೆ ಎಲಲಿರಿಗೂ 
ಉಚಿತವಾಗಿ ಟಿೀ-ಶಟ್್ವ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ.ೆ

ಸೆಟೆೇಡಿಯಂ ನಂತ ೆ ಆಕಷಿನಾಸುತ್್ತರುವ 
ಕ್ರೇಡಾಂಗಣ: ಮಾ್ಯಟ್ ಕಬಡಿಡಿ ಅಂಕಣದ 

ಸುತತುಲೂ ಪೆರೆೀಕ್ಷಕರಿಗ ೆಸುಸಜಜಿತ ಗಾ್ಯಲರಿ, ಬಳೆಕಿನ 
ರ್ಯರಸೆಥಾ ಯಾರ ಸೆ್ಟೀಡಿಯಂಗೂ 
ಕಡಿಮಯಿಲಲಿದಂತ ೆ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದರ 
ಆರರಣ ಆಕಷ್ವಣಿೀಯವಾಗಿದ.ೆ

ಈ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದರಾ ರಾಮಚಂದರೆ, 
ಅಜಯೀಂದರೆ ಸಿಂಹ, ಬಿಜಪೆ್ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹೆೀಶ್, ಅಮಚೂರ್ ಕಬಡಿಡಿ 
ಅಸೊೀಸಿಯೀಷನ್  ಪರೆಧಾನ ಕಾಯ್ವದಶಿ್ವ 
ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್.ಜ. ಸುರೆೀಶ್, ನಾಗರಾಜ್, 
ಜ.ಪಂ ಸಿಇಓ ಡಾ.ಚನನುಪಪಿ,  ತಹಶಿೀಲಾದಾರ್ 
ಸಂತೊೀಷ್ ಕುಮಾರ್, ಪ.ಪಂ  ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ 
ವಿಶಾಲಾಕಿ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ ನಮ್ವಲ, ಜಪಂ 
ಮಾಜ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ, ಜ.ಪಂ ಮಾಜ 
ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ  ಜಯಲಕಿ್ಷಮಿ, ಜ.ಪಂ ಮಾಜ  ಸದಸ್ಯ 
ಎಸ್.ಕ.ೆಮಂಜುನಾಥ್, ಸೊಕೆಕಾ ನಾಗರಾಜ್, 
ಡಿಸಿಸಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆೀಣುಗೊೀಪಾಲ್, ಪ.
ಪಂ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರ್.ತಿಪೆಪಿೀಸಾ್ವಮ, ಲಲ್ತಮ್ಮ, 
ಲೊೀಲಾಕ್ಷಮ್ಮ, ಬಾಬು ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ಕಿರೆೀಡಾಪಟುಗಳು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೆೇ.4.95ಕೆ್ಕ ಇಳಿಕೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಕಾರಣ. 2022ರ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ 
ಶೆೀ.5.85ರಷಿ್ಟತುತು. 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೆೀ.14.27ರಷಿ್ಟತುತು.

ಸಾ್ಯಂಟೊ್ರೇ ರವಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಗೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ರಹಿಸಿದ.ೆ  ಸುದದಾಗಾರರಿಗ ೆಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿರ 
ಆರಗ ಜಾಞಾನೆೀಂದರೆ  ನಾ್ಯಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಲ್ಯಾಸ್ 
ಸಾ್ಯಂಟೊರೆೀ ರವಿ ಪರೆಕರಣರನುನು ಹಚೆಿಚಾನ ತನಖಗೆಾಗಿ ಸಿಐಡಿಗ ೆ ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದರು. 

ಗುಜರಾತ್ ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ರವಿಯನುನು ಬಂಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕೆಕಾ 
ಕರತೆರಲಾಗಿತುತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಗಾ್ವರಣ,ೆ ಮಾನರ ಕಳ್ಸಾಗಾಣಿಕ,ೆ ರಂಚನ,ೆ 
2ನೆೀ ಪತಿನು ಮೀಲ ೆಅತಾ್ಯಚಾರ ಆರೊೀಪ ಸೆೀರಿದಂತ ೆವಿವಿಧ ಪರೆಕರಣಗಳು ಈತನ 
ಮೀಲ್ವ.ೆ ಈಗಾಗಲೆೀ  ಕೆೀಳಿಬಂದರುರ ಆರೊೀಪಗಳ ಬಗೆೊ ಸಿಐಡಿಯಿಂದ ತನಖೆ 
ನಡಸೆಲು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ವರ ತಿೀಮಾ್ವನಸಿದ.ೆ ಆತನ 2ನೆೀ ಪತಿನು ನೀಡಿದದಾ ದೂರಿನ 
ಆಧಾರದ ಮೀಲ ೆಈ ತನಖಗೆ ೆಸಕಾ್ವರ ಸೂಚಿಸಿದ.ೆ

ಟಾಟಾ ಹೆೇಳುವಾಗ ಚಳಿರಾಯ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ದನಗಳಿಂದ ಬಾಗಲಕೊೀಟೆ, ಬಿೀದರ್, ವಿಜಯಪುರ, 
ರಾಯಚೂರು ಸೆೀರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಕಡು ಚಳಿಯ ಎಚಚಾರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತುತು. 
ಉತತುರ ಒಳನಾಡಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ಕನಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಒಂದಂಕಿಯ ಮಟ್ಟಕೂಕಾ 
ಇಳಿದತುತು.

ಆದರೆ, ಮಧ್ಯ ಕನಾ್ವಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಯ ತಾಪಮಾನ 
ಕುಸಿತವಾಗಿಲಲಿ. ಚಿತರೆದುಗ್ವದ ತಾಪಮಾನ ಮಾಪನ ಕೆೀಂದರೆದಲ್ಲಿ ಕನಷ್ಠ 
ತಾಪಮಾನ 11-12 ಡಿಗಿರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಯಸ್ ನಷಿ್ಟದೆ.

ಈ ಬಗೆೊ ಪತಿರೆಕೆಯಂದಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುರ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ 
ವಿಜಾಞಾನ ಎ. ಪರೆಸಾದ್, ಚಳಿ ಈಗ ಅತಿ ಹೆಚಿಚಾನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತರೆದುಗ್ವ 
ಹಾಗೂ ದಾರಣಗೆರೆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ 3-4 
ಡಿಗಿರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಯಸ್ ಕಡಿಮ ಇದೆ ಎಂದದಾದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಇದೆೀ ಪರಿಸಿಥಾತಿ 
ಮುಂದುರರೆಯಲ್ದೆ. ಆದರೆ, ಮುಂದನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 
ತಾಪಮಾನಗಳೆರಡೂ ಹೆಚಾಚಾಗಲ್ವೆ ಎಂದರರು ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ದಾರಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಪಮಾನ ಕೆೀಂದರೆವಿಲಲಿ. 
ಚಿತರೆದುಗ್ವದ ತಾಪಮಾನ ಕೆೀಂದರೆದ ರರದಯ ಪರೆಕಾರ, ಕನಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 
10 ಡಿಗಿರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಯಸ್ ಗೂ ಕಡಿಮ ಮಟ್ಟಕೆಕಾ ಕುಸಿದಲಲಿ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಚಳಿ ಗಾಳಿಯ ಯಾವುದೆೀ ಎಚಚಾರಿಕೆ ನೀಡಿಲಲಿ ಎಂದರರು ಹೆೀಳಿದಾದಾರೆ.

ಮುಂದನ ವಾರದಂದ ಚಳಿಯ ಪರೆಕೊೀಪ ಇರುವುದಲಲಿ. ಚಿತರೆದುಗ್ವ 
ಹಾಗೂ ದಾರಣಗೆರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 13-14ಕೆಕಾ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 
ತಾಪಮಾನ 32 ಡಿಗಿರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಯಸ್ ರರೆಗೆ ತಲುಪಲ್ದೆ ಎಂದರರು ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಈ ವಾರ ಮುಗಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ದಾರಣಗೆರೆ ಜಲೆಲಿಯ ಕನಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ರರದಯಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹರಪನಹಳಿ್, ಜ.16- ಹರಪನ 
ಹಳಿ್ಯ ಸಂಪರೆದಾಯ ಟರೆಸ್್ಟ 
ರತಿಯಿಂದ ದ. ಶಶಿಕಲಾ ರಚಿಸಿದ 
`ಕೊರೊನಾ ಸುರ' ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ 
ಪರೆಸಂಗರನುನು ಏಳು ಪರೆಯೀಗಗಳ ಮೂಲಕ   
ಹೊಸಪೆೀಟೆ, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೆೀಜ್ ಹರಪನಹಳಿ್,  
ದಾರಣಗೆರೆ ಡಯಟ್,, ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರೆಢಶಾಲೆ 
ಹರಪನಹಳಿ್ ಮುಂತಾದ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರೆದಶ್ವನಗಳನುನು ನೊೀಡಿದ ಶಾಲಾ ಮಕಕಾಳು, 
ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಾರ್ವಜನಕರು ಮಚುಚಾಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದರ 

ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮನುನು ತಾವು ಸದಾ ಜಾಗರೆ 
ತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದದಾತೆ ಮಾಡಿಕೊ 
ಳ್ದದದಾಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಯೂ ಅಪಾಯ 

ತಪ್ಪಿದದಾಲಲಿವೆಂಬ ಅಭಿಪಾರೆಯ  ಸೂಚಿಸಿದರು.  
ಪಾತರೆಧಾರಿಗಳಾದ ವಿದಾ್ಯಶಿರೆ, ರಶಿ್ಮ, ಜಯಲಕಿ್ಷಮಿ, 

ಶಫಿಯಾ, ಲ್ೀಲಾರತಿ, ಅಚ್ವನ, ರೂಪಶಿರೆೀ, ಚಂದನ 
ಮುಂತಾದರರಿಂದ ಉತತುಮ ಅಭಿನಯ ಮೂಡಿ 
ಬಂದತು. ಹಿಮ್ಮೀಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗತಿಕೆಯನುನು ಬಿ.
ಪರಶುರಾಮ, ಮದದಾಲ್ ಗುರುರಯ್ಯ, ಶಹನಾಯಿ 
ಹೆೀಮಂತ ಮತುತು ಪರೆಸಾದನ ಕು. ಮಮತ ಮಾಡಿದರು.

ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಾಟಕ 

ಹರಪನಹಳಿಳ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 16 - ಪ್ರೆಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಗೆ 
ನಾನು ನಾಯಕಿ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಹೆೀಳಿಕೊಳು್ರ ಪರಿಸಿಥಾತಿ 
ಬಂದದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತಿರೆ ಬಸರರಾಜ ಬೊಮಾ್ಮಯಿ 
ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಸುದದಾಗಾರರೊಂದಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರರು, 
ರಾಜ್ಯಕೆಕಾ ಅರರು ಬರುರ ಬಗೆೊ ನಮ್ಮ ತಕರಾರಿಲಲಿ. ಆದರೆ 
ಅರರ ಜಾಹಿೀರಾತಿನಲ್ಲಿ `ನಾ ನಾಯಕಿ' ಎಂದು 

ಹೆೀಳಿಕೊಂಡಿದಾದಾರೆ. ಅರರನುನು ನಾಯಕಿ ಮಾಡಲು ಕನಾ್ವಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರು 
ತಯಾರಿಲಲಿ ಎನುನುವುದು ಸಪಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಅರರೆೀ ತಾವೆೀ ನಾ ನಾಯಕಿ 
ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಘೊೀಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾದಾರೆ ಎಂದು ಲೆೀರಡಿ ಮಾಡಿದರು. 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಪರೆತೆ್ಯೀಕ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುರ ಬಗೆೊ ಪರೆತಿಕಿರೆಯ 
ನೀಡಿದ ಅರರು, ಅಧಿಕಾರಕೆಕಾ ಬರುವುದಲಲಿ ಎಂದು ಅರರಿಗೆ ಗೊತಿತುದೆ.  ಅದಕೆಕಾ  
ಏನು ಬೆೀಕಾದರೂ ಆಶಾ್ವಸನೆ ನೀಡುತಾತುರೆ ಎಂದರು. 

ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಯುರಜನೊೀತಸ್ರರನುನು ವಿನಾಶೊೀತಸ್ರ  ಎಂದರುರ ಬಗೆೊ 
ಪರೆತಿಕಿರೆಯ ನೀಡಿ ಯಥಾ ಬುದದಾ ತಥಾ  ಮಾತುಗಳು. ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ವಿನಾಶದ 
ಕನಸು ಕಾಣುತಿತುದೆ.  ಎಲಲಿದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿನಾಶರನೆನುೀ  ಕಾಣುತಿತುದೆ. ಒಳೆ್ಯ 
ಕೆಲಸಗಳನುನು ಮಚುಚಾವುದು ಅರರಿಗೆ ತಿಳಿದಲಲಿ. ಇತಿತುೀಚೆಗೆ ಅರರ ಭಾಷೆ, ಚಿಂತನೆ, 
ನಡರಳಿಕೆ ದೆೀಶದ ವಿಚಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಪರೆಗತಿ ಬಗೆೊ ಕಿೀಳು ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಗಳು 
ಹತಾಶೆ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯನುನು ರ್ಯಕತುಪಡಿಸುತತುದೆ. ಇದಕೆಕಾ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುರ 
ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂದರು.

ರಾಯಕ ಎಂದು ಪ್್ರಯಾಂಕ 
ಹೆೇಳಿಕೊಳುಳವ ಸಿಥಿತ್ ಬಂದಿದೆ

ಸಲೆಂ ಬೊೇರ್ನಾ ಬಗೆ್ಗ ಸಂಸದರ ಅಸಮಾಧಾನ
ರಾಜ್ಯ ಕೊಳಗೆೀರಿ ಅಭಿರೃದ್ಧ ಮಂಡಳಿ ರತಿಯಿಂದ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಲದ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ 

ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ವಸಲಾಗುತಿತುರುರ ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಧ್ವಕೆಕಾ ನಂತಿರುರ ಬಗೆೊ ಅಸಮಾಧಾನ 
ರ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದ ಸಂಸದ ಜ.ಎಂ. ಸಿದೆದಾೀಶ್ವರ, ಸಲಿಂ ಬೊೀಡ್್ವ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುರರರೆೀ ಸಲಿಂ 
ಆಗಿದಾದಾರೆ ಎಂದರು. ಮನೆಗಳ ಮಾಲ್ೀಕರ ಬಳಿ ಖಾತಾ, ಇ.ಸಿ., ಮಾಲ್ೀಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಹಕುಕಾ ಪತರೆ 
ಇಲಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕಾಕಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸೆ್ಯ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ 
ಮಂಡಳಿಯ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ ಎಂದು ಲ್ೀಡ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ವಿಭಾಗಿೀಯ ಪರೆಬಂಧಕ 
ಜ.ಜ. ದೊಡಡಿಮನ ಹೆೀಳಿದರು. 



ಇಂದು ಜನ್ಮ ದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳುಳತ್್ತರುವ ಸೆ್ನೇಹ ಜಿೇವಿಗಳು, ಸರಳ-ಸಜ್ಜನಕೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಸೆೇವಕರು 
 ಕ್ರೇಡಾಭಿಮಾನಗಳು, ದಿೇನ - ದುಬನಾಲರ  ಕಷಟೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಜನ ಮನ ಗೆದಿದರುವ ನಮೆ್ಮಲಲೆರ ಪ್್ರೇತ್ಯ

ಡಾ{{ ಎಸ್ . ಎಸ್ . ಬಕ್ಕೇಶ್
ಜಿಲಾಲೆ ಪರಿಷತ್  ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಾ್ಯರೆೇಜಿಂಗ್  ಡೆೈರೆಕಟೆರ್ , ಶಾಮನೂರು ಷುಗರ್ , ದುಗಾ್ಗವತ್. ಇವರಿಗೆ  

ಮತು್ತ ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್್ರಯ ಶಾಸಕರು, ಹಟಿಟೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ನಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ  

ಹಾಗೂ ಕರಾನಾಟಕ ಮಹಷಿನಾ ವಾಲ್್ಮೇಕ ಪರಿಶಿಷಟೆ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ

ಸನಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇ ಎಸ್ . ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ
ಅವರುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಹಾದಿನಾಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನು್ನ ಸಲ್ಲೆಸುತಾ್ತ... 

ಶಿ್ರೇಯುತರುಗಳಿಗೆ ರಗವಂತನು ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೊೇಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನು್ನ ಸದಾ ನೇಡಲ್ ಎಂದು ಪಾ್ರರ್ನಾಸುತೆ್ತೇವೆ....

ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಟಿ.ಎನ್. ರಾಜ್ ಶೆೇಖರ್ 
(ಬಾತ್ ರಾಜು)

ಕೆ. ಹಷನಾ ರೆಡಿಡಿ
ಹಷನಾ ಡೆವಲಪಸ್ನಾ 

ದಾವಣಗೆರೆ.

ಕೆ. ಶಿ್ರೇರಾಥ್ ರೆಡಿಡಿ
ಹಷನಾ ಡೆವಲಪಸ್ನಾ 

ದಾವಣಗೆರೆ.

ಕೆ.ವಿ. ರಾಮ್ ಗೊೇಪಾಲ್  ರೆಡಿಡಿ
ಫೇಟ್ನಾ ಲಾ್ಯಂರ್  ಆಗನಾನ್ 

(ಯುಎಸ್ಎ)

ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 17, 2023 3



ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 17, 20234

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
ಶಿರ-ಪಾರ್ವತಿ ಬಡಾರಣೆಯಲ್ಲಿ  

ಯುರೊೀ ಸೂಕಾಲ್ ಹತಿತುರ, 35x60 
ಉತತುರ-ಪೂರ್ವ ಕಾನ್ವರ್ , ಶಿರಕುಮಾರ ಸಾ್ವಮ 

ಬಡಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 30x47 ಪಶಿಚಾಮ, 20x60 ಪೂರ್ವ. 
ಸಾ್ವಮ ವಿವೆೀಕಾನಂದ ಬಡಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 
40x60 ಪಶಿಚಾಮ, 30x50 ಪಶಿಚಾಮ

ಸಾ್ವಮ ಏಜೆಂಟ್  ವಿದಾ್ಯನಗರ
97421 44715

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಕರಾನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ

55x78 ಉತತುರ - ಪೂರ್ವ ಕಾನ್ವರ್, 
60x80 ಪೂರ್ವ, 40x60  ಪೂರ್ವ, 
40x60 ವೆಸ್್ಟ 40x60 ಉತತುರ, 30x40 
ಪೂರ್ವ, 30x50 ವೆಸ್್ಟ, 20x30 ಪೂರ್ವ.
ಕರಣ್ ಬೂಸೂ್ನರ್ (ಏಜೆಂಟ್)
98440-63409

ಸೆೈಟ್, ಮರೆ ಖರಿೇದಿಗೆ ಬೆೇಕದೆ

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಗೆ ಅರಿವಿಲಲೆದಂತೆ  
ಮದ್ಯ ಸೆೇವರೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

ಪರೆತಿ ತಿಂಗಳು 7ಮತುತು 21ನೆೀ ತಾರಿೀಖು ಜನತಾ ಡಿೀಲಕ್ಸ್ 
ಲಾಡ್ಜಿ, KSRTC  ಹೊಸ ಬಸ್  ಸಾ್ಟ್ಯಂಡ್ ಎದುರು, ದಾರಣಗರೆ.ೆ

4 ಮತುತು 18 ರಂದು ಕಾವೆೀರಿ ಲಾಡ್ಜಿ,  
ಪೂನಾ - ಬಂೆಗಳೂರು ರೊೀಡ್, ಹಾವೆೀರಿ.

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

ಸಮಯ: ಬಳೆಿಗೆೊ 10 ರಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹನು 2 ರರರಗೆೆ

ಶಕ್ತ ಬೊೇರ್ ವೆಲ್ 
ಮರೆ ಒಳಗೆ ಮತು್ತ ಹೊರಗೆ 

ಕೊರೆಯುವುದು
300 ರಿಂದ 350 ಅಡಿ, ಬಿಟ್  ಸೆೈಜ್  4.5

99640 78484
95906 15776

ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ಹದಡಿ ಮುಖ್ಯರಸೆತುಗೆ ಹೊಂದಕೊಂಡಿರುರ 
ಉದಯ ಸೂಪರ್  ಮಾಟ್್ವ  ಎದುರಿಗೆ 
ಸೆಲಲಿರ್  3000 ಅಡಿ, ಗೌರೆಂಡ್  ಫಲಿೀರ್  

3800 ಅಡಿ, ಮೊದಲನೆೀ ಮಹಡಿ 1500 
ಅಡಿ ಇರುರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್  

ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪಕಿ್ವಸಿ.

96205 95579

1BHK ಮರೆ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ
ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾರಣೆ 

ವಿದಾ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವೆೀಕಾನಂದ 
ಶಾಲೆ ಹತಿತುರ 1 BHK ಮನೆ 
ಲ್ೀಸ್ ಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪಕಿ್ವಸಿ. 

91485 64617

ನೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ )

ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತಿತುತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೂಂ, ಬಾಲಕಾನ, ಟೆರೆೀಸ್ , 
ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟ, ಗೊೀಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನೀರಿನ ಟಾ್ಯಂಕ್ , ಎಲಾಲಿ ರಿೀತಿಯ 
ನೀರಿನ ಲ್ೀಕೆೀಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿ್ವಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟಿ.

TO-LET ROOM
Office Purpose at 2nd 
main, P.J. Extension, 

by the side of Vinayaka 
medicals, Davangere.
98440 20566 
81474 90008

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿರುತಾ್ತರೆ
ರಯೀಮತಿ 18.35 ರಷ್ವದ 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. , ಪ್.
ಯು.ಸಿ. ಐಟಿಐ.,

98445 41894, 96119 66599

ಶಿ್ರೇ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ 
ಜೊ್ಯೇತ್ಷಾ್ಯಲಯ
ನಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟೆ 

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರರು ನಮ್ಮಂತಾಗಲು ಸಿತು್-ಪುರುಷ 
ರಶಿೀಕರಣ, ಗುಪತು ಲೆೈಂಗಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯ , ನಮ್ಮ 

ಯಾವುದೆೀ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು 100% ಪರಿಹಾರ ಮಾದುತಾತುರೆ. 
ಗಾಂಧಿ ಸಕ್ವಲ್ , ಆಹಾರ 2000, ದಾರಣಗೆೆರೆ.

89716 99826

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
Marketing Executives 
Edu : Degree / Master Degree 

Exp : Minimum 3 Years. 
Send resume us : 

mail id : 
Sree.hari2253@gmail.com

(Interview on monday)

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಪರೆತಿ ತಿಂಗಳು 6 ಲಕ್ಷದರರೆಗೆ 
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡುರರರು 

ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಾರೆ.
76767 50280

ಪ್ರವೆೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
SSLC,  PUC -(Arts/Com/Sci) 
NURSERY TEACHER 

TRAINING (NTC)
BA , B.COM, BBA, MBA (ALL)
ಶಿ್ರೇ ಗಂಗೊೇತ್್ರ ಕರೆಸಾ್ಪಂಡೆನ್ಸಿ  ಕಾಲೆೇಜ್  

ಲಾಯರ್ ರೊೀಡ್, ದಾರಣಗೆರೆ.
86602 35013

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಎಸ್ .ಆರ್ . ಕನ್ ಸ್ಟ್ಕ್ಷನ್  

ಆಫಿೀಸ್ ಗೆ ಆಫಿೀಸ್  
ಬಾಯ್  ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಾರೆ.

76769 99991, 99643 99215

ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
Honda Brio 2016 Petrol 
Toyota Innova 2015 V 

Maruti IGNIS Automatic 2017.
Daivik Iynahalli 

Car Agent
99456 43223

WANTED 
B.Sc B.Ed Teacher 

for High School. 
Science subject 

Ladies Only. 
95358 85997, 90359 16750

HOUSE FOR RENT
2 bedroom house in first 
floor available for rent. 
For salaried people in 
Taralabalu Badavane. 
94489 24389

CHANGE OF NAME
I Parveen Taj w/o B.Ibrahim resident @ 
2026, megha suryanarayana badavane, 
Jagalur Town & taluk, My name entered 

in my Aadhar  card as Parveen Taj and in 
my Passport No. L9963296 my name as 

Perveen Taj. I am state that before 
Notary, Davangere on  4.01.2023 all the 

above two names are me only to none-else and  
I am the same person.

Sd/- PARVEEN TAJ

ಎಲಾಲೆ ರಿೇತ್ಯ  
ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಸಬಿಸಿಡಿ  

ಲೊೇನ್ ಗಾಗಿ 
ಸಂಪಕನಾಸಿ.

95355 74823 
63642 06216 
90195 03643

KHIMA & 2 CHAPATI
ONLY 65/- 
Parcel Only  

Book Advance
Mobi.  : 82177 01552

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲಾಲೆ ಮತು್ತ ಸತ್ರ ರಾ್ಯಯಾಧಿೇಶರವರ 
ರಾ್ಯಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಪ್.ಆ್ಯಂರ್  ಎಸ್ ಸಿ ನಂ.: 01/2023
ಅಜಿನಾದಾರರು : ಎನ್.ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಗಪ್ಪ, ರಯಸುಸ್ 67 ರಷ್ವ, ನರೃತತು ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.
ಬಿ.ಆರ್ ಕಾಲೊೀನ, ಸಂತೆೀಬೆನೂನುರು, ಚನನುಗಿರಿ ತಾಲೂಲಿಕು, ದಾರಣಗೆರೆ ಜಲೆಲಿ.  ವಿರುದ್ಧ
ಎದುರುದಾರರು : ಯಾರೂ ಇಲಲೆ

ಹಿಂದೂ ವಾರಸಾ ಕಾಯ್ದ 1956 ರ ಕಲಂ 283 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಅಜಿನಾದಾರರು 
ಸಲ್ಲೆಸಿದ ಪತ್್ರಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಮೀಲಕಾಂಡ ಅಜ್ವದಾರರು ಮಾನ್ಯ ಘನ ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಪರೆಕಾರ ಖಾತೆ ಬದಲಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಜ್ವ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದುದಾ, ಸಂತೆೀಬೆನೂನುರು ಹೊೀಬಳಿ, ಲ್ಂಗನಾಗಿತುಹಳಿ್ ಗಾರೆಮದ ಸವೆ್ವ ನಂ. 1/79 ರ ವಿಸಿತುೀಣ್ವ 1 ಎಕರೆ ಗುಂಟೆ 
ಇಲಲಿ, ಸವೆ್ವ ನಂ. 1/94 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಗುಂಟೆ ಇಲಲಿ ಜಮೀನುಗಳ ವಿಲ್  ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿ 
ಕೊಳು್ರರರಿದುದಾ, ಇದಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ವಿಲ್ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಮಾನ್ಯ ಘನ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆಕಾ ಹಿಂದೂ 
ವಾರಸಾ ಕಾಯದಾ 1925ರ ಕಲಂ 376 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೆಬೆೀಟ್ ಮತುತು ಸಕೆ್ಷೀಸನ್ ಸಟಿ್ವಫಿಕೆೀಟ್  ಕೊೀರಿ 
ಅಜ್ವಯನುನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತಾತುರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಕುಕಾ ಇದದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಘನ ನಾ್ಯಯಾಲಯವು 
ನಗದಪಡಿಸಿದ ದನಾಂಕ : 24.02.2023 ರಂದು ತಾವು ಖುದಾದಾಗಿಯಾಗಲ್ೀ ಅರವಾ ತಮ್ಮ ರಕಿೀಲರ 
ಮೂಲಕವಾಗಲ್ೀ ಮಾನ್ಯ ಘನ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆಕಾ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲನುನು ಸಲ್ಲಿಸತಕಕಾದುದಾ, ಇಲಲಿವಾದಲ್ಲಿ 
ಏಕಪಕಿ್ಷೀಯವಾಗಿ ತಿೀಮಾ್ವನಸಲಾಗುವುದು.

: ಷೆಡೂ್ಯಲ್ :
1) ದಾರಣಗೆರೆ ಜಲೆಲಿ ಚನನುಗಿರಿ ತಾಲೂಲಿಕು ಸಂತೆೀಬೆನೂನುರು 1ನೆೀ ಹೊೀಬಳಿ, ಲ್ಂಗನಾಗಿತುಹಳಿ್ ಗಾರೆಮದ ರಿೀ. ಸವೆ್ವ 
ನಂಃ 1/79 ರಲ್ಲಿ ವಿಸಿತುೀಣ್ವ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಗೆ ಚಕುಕಾ ಬಂದ: ಪೂರ್ವಕೆಕಾ 1 ಕೊಂಡಪಪಿನರರ ಜಮೀನು, ಪಶಿಚಾಮಕೆಕಾ 
ಕೊಡಂದಪಪಿನರರ ಜಮೀನು, ಉತತುರಕೆಕಾ: ಜಯಪಪಿನರರ ಜಮೀನು, ದಕಿ್ಷಣಕೆಕಾ : ರಾಮಪಪಿನರರ ಜಮೀನು. 
2) ದಾರಣಗೆರೆ ಜಲೆಲಿ ಚನನುಗಿರಿ ತಾಲೂಲಿಕು, ಸಂತೆೀಬೆನೂನುರು 1ನೆೀ ಹೊೀಬಳಿ,  ಲ್ಂಗನಾಗಿತುಹಳಿ್ ಗಾರೆಮದ ರಿೀ. ಸವೆ್ವ 
ನಂ. 1/94 ರಲ್ಲಿ ವಿಸಿತುೀಣ್ವ 3 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಚಕುಕಾಬಂದ: ಪೂರ್ವಕೆಕಾ : 
ಗೊೀವಿಂದಪಪಿನರರ ಜಮೀನು, ಪಶಿಚಾಮಕೆಕಾ ಃ ಪಾಪಣ್ಣನರರ ಜಮೀನು, ಉತತುರಕೆಕಾ : ಜಯಪಪಿನರರ ಜಮೀನು, 
ದಕಿ್ಷಣಕೆಕಾ : ತಂಕ (ಕೆರೆಯಂಗಳ)

ದನಾಂಕ 16.1.2023 ಈ ದನ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಮುದೆರೆಯಂದಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ದನಾಂಕ : 16.01.2023. ಸಥಾಳ : ದಾರಣಗೆರೆ.

ರಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆದೆೇಶದ ಮೆೇರೆಗೆ.
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪರೆಧಾನ ಜಲಾಲಿ ಮತುತು 

ಸತರೆ ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರರರ ನಾ್ಯಯಾಲಯ, ದಾರಣಗೆರೆ,

ಶಿ್ರೇ ಎಸ್ . ಕುಮಾರ್ 
ಅಜ್ವದಾರರ ಪರ ರಕಿೀಲರು.
ದಾರಣಗೆರೆ.

IN THE COURT OF THE HON'BLE 3RD ADDITIONAL 
CIVIL JUDGE AND J.M.F.C. AT DAVANGERE

O.S. No. : 346 / 2021
Plaintiff :  Akash Rice Industries       V/s
Defendants : Apoorva Nursing Home and others

NOTICE ON PAPER PUBLICATION  
U/O 5 RULE 20 (1A) OF C.P.C

Defendant No.1 : Apoorva Nursing Home
Represented by its partner
Smt. Reshma and Honnurali Sab Pavilian Road, P.J. 
Extension, Davangere.
Defendant No.2 Smt. Reshma W/o. Honnurali Sab
Apoorva Nursing Home, Pavilian Road, P.J. Extension, Davangere.
Defendant No.3 Sri. Honnurali Sab S/o. Hussain Sab
Partner Apoorva Nursing Home Pavilian Road, P.J. 
Extension, Davangere.

The above suit filed by the plaintiff against the defendants 
for recovery of money. The above named defendants not 
appear before this Hon'ble court, several notice and RPAD, 
finally hereby called upon defendants to appear before this 
Hon'ble court through paper publication dated 24-2-2023, 
11.00 am to appear defendants or through his counsel. If not 
appear this Hon'ble court heard and determined ex-party 
order the against the defendants.

In this day dated 13-1-2023 hand and seal with signature 
and issued by the Hon'ble Court.
Advocate for plaintiff
Sri. Kotresh Mattihalli 

B.A..B.Ed., LL.B.,
D.No.154, P.J.Extension, 
Davangere
Date: 12-01-2023
Place: Davangere

Order by this Hon'ble Court 
Shiresteder

The Hon'ble 3rd Add. 
Senior Civil

Judge and J.M.F.C at 
Davangere.

ಸುವಣಾನಾವಕಾಶ
ಕನನುಡ ಮತುತು ಇಂಗಿಲಿಷ್  ಓದಲು, 
ಬರೆಯಲು ಬರುರ ಯುರಕ/ಯುರತಿಯರಿಗೆ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳಿಗೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೀ ಕುಳಿತು ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ 
ತುಂಬುರ ಹಾಗೂ ಬುಕ್ ಬರೆಯುರ ಕೆಲಸ 
ತಿಂಗಳಿಗೆ 16,000/- ರಿಂದ 18,000/- 
ಸಂಪಾದಸಿ (ಕೊೀರಿಯರ್  ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ)
91487 33213

ಮಲೆೀಬೆನೂನುರು, ಜ. 16- ಯಲರಟಿ್ಟ ಗಾರೆಮದ 
ಸಕಾ್ವರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾರೆರಮಕ ಶಾಲೆಯ ನಲ್-ಕಲ್ 
ಕೊಠಡಿಗೆ ಬೆೀಕಾದ ಅಗತ್ಯ ರಸುತುಗಳನುನು ಈ ಶಾಲೆಯ  
ಹಳೆಯ ವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳೂ ಆದ ದಾರಣಗೆರೆ ಜಲಾಲಿ 
ಮುಖ್ಯ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಸಕಾ್ವರಿ ಹಿರಿಯ 
ಅಭಿಯೀಜಕ ಹೊರಟಿ್ಟ ಕೆಂಚಪಪಿ ಮತುತು ಹರಿಹರದ 
ಸಕಾ್ವರಿ ಪರೆರಮ ದಜೆ್ವ ಕಾಲೆೀಜನ ಪಾರೆಧಾ್ಯಪಕ ಡಾ. 
ಟಿ. ಕರಿಬಸಪಪಿ ಅರರು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ನಮತ್ಯ ಶನವಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಕೊಂಡಿದದಾ 
ಸರಳ ಕಾಯ್ವಕರೆಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ತಾ.ಪಂ. 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಬಂದರುರ ಸಾ್ಮಟ್್ವ 
ಕಾಲಿಸ್ ನ ಸಾ್ಮಟ್್ವ ಬೊೀಡ್್ವ ಪರೆಜೆಕ್ಟರ್, ಕಂಪೂ್ಯಟರ್, 
ಪ್ರೆಂಟರ್ ಮತುತು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳನುನು 
ಉದಾಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ವೆೀಳೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸನಾ್ಮನ ಸಿ್ವೀಕರಿಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಸಕಾ್ವರಿ ಅಭಿಯೀಜಕ ಹೊರಟಿ್ಟ 
ಕೆಂಚಪಪಿ ಅರರು, ನಾನೂ ಇದೆೀ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ ಈ 
ಹಂತಕೆಕಾ ಬಂದದೆದಾೀನೆ. ನೀವೂ ಸಹ ಚೆನಾನುಗಿ ಓದ 
ಪೀಷಕರಿಗೆ, ಶಾಲೆಗೆ, ಊರಿಗೆ ಕಿೀತಿ್ವ ತನನು ಎಂದು 

ವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳನುನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.
ಇನೊನುೀರ್ವ ಸನಾ್ಮನತ ಪಾರೆಧಾ್ಯಪಕ ಡಾ. ಟಿ. 

ಕರಿಬಸಪಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕಕಾಳನುನು ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂದ 
ದೂರವಿಡಿ ಎಂದು ಪೀಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಮಕಕಾಳೂ ಸಹ 
ಚೆನಾನುಗಿ ಓದ ಮುಂದೆ ಬರಬೆೀಕೆಂದರೆ ಟಿವಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ 
ಮತುತು ದುಶಚಾಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಎಂದರು.

ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎನ್. ಕೆಂಚಪಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ರಹಿಸಿದದಾರು. ಗಾರೆ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಹುಲ್ಮನ ಚಂದರೆಪಪಿ, ಗಾರೆ.
ಪಂ. ಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್. ಪರಮೀಶ್ವರನಾಯಕಾ, ಹಳೆೀ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳಾದ ಜೀರವಿಮಾ ಅಭಿರೃದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ. 
ಮಲೆಲಿೀಶಪಪಿ, ಎಂ.ಹೆಚ್. ಬಸರರಾಜ್, 
ಆನಂದ್ ನಾಯಕಾ, ಹೊರಟಿ್ಟ ರಾಜು, ಎಲ್ಐಸಿ 
ಏಜೆಂಟ್ ದಾದುಸಾಬ್, ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಸಾಮಾ್ಯನಾಯಕಾ, ಗಾರೆಮದ ಜಮಾಲ್ ಸಾಬ್, ಆರ್. 
ಚಂದರೆಶೆೀಖರ್, ಶಿರೆೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೆಂಚಪಪಿ, ಶಿರೆೀಮತಿ 
ಸುಧಾ ಕರಿಬಸಪಪಿ, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ 
ರವಿೀಂದರೆನಾರಚಾರಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರಾಘವೆೀಂದರೆ, 
ಅನುರಾಧ, ತೆೀಜಸಿ್ವನ, ಜೊ್ಯೀತಿ ಲಕಿ್ಷಮಿ ಮತಿತುತರರು 
ಭಾಗರಹಿಸಿದದಾರು.

ಯಲವಟಿಟೆ : ಶಾಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲರ್ಯ 
ಕಲ್್ಪಸಿದ ಹಳೆೇ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳು

ದಾರಣಗೆರೆ, ಜ. 16- ಕನಾ್ವಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜಾಞಾನ 
ಪರಿಷತುತು, ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ವಿಜಾಞಾನ, ತಂತರೆಜಾಞಾನ 
ಇಲಾಖೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಮತುತು ಜಲಾಲಿ 
ವಿಜಾಞಾನ ಪರಿಷತ್ ಆಶರೆಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 30ನೆೀ ದಾರಣಗೆರೆ 
ಜಲಾಲಿ ಮಟ್ಟದ ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಮಕಕಾಳ ವಿಜಾಞಾನ ಸಮಾವೆೀಶ-

2023ರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 9ನೆೀ ತರಗತಿಯ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳಾದ ಬಿಂದು ಆರ್.ಪವಾರ್ ಮತುತು 
ವಿ.ಜ. ಸಿಂಚನಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕೆಕಾ 
ಆಯಕಾಯಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸವಿತಾ ಎನ್. ಸಾ್ವಮ 
ಮಾಗ್ವದಶ್ವನದಲ್ಲಿ ಜಲಾಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಆಯಕಾ ಸಪಿಧೆ್ವಯಲ್ಲಿ ಆರೊೀಗ್ಯ ಮತುತು ಯೀಗ 
ಕೆ್ಷೀಮಕಾಕಾಗಿ ಜೀವಿ ಪರಿಸರ ರ್ಯರಸೆಥಾಯನುನು ಅರ್ವ 
ಮಾಡಿಕೊಳೊ್ೀಣ'  ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಯೀಜನೆ 
ಮಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕೆಕಾ ಆಯಕಾಯಾಗಿದಾದಾರೆ. ಈ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ 

ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಕೆ.ಆರ್. ಸುಜಾತ ಕೃಷ್ಣ, ಕಾಯ್ವದಶಿ್ವ ಎ.ಆರ್. 
ಉಷಾರಂಗನಾಥ್, ಪಾರೆಂಶುಪಾಲ ಕೆ. ಎಸ್. ಪರೆಭುಕುಮಾರ್, 
ಉಪಪಾರೆಂಶುಪಾಲರಾದ ಜ.ಎಸ್. ಶಶಿರೆೀಖಾ 
ಅಭಿನಂದಸಿದಾದಾರೆ.

ವಿಜಾಞಾನ ಸಮಾವೆೇಶ : ರಾಜ್ಯಮಟಟೆಕೆ್ಕ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು

ದಾರಣಗೆರೆ, ಜ.16- ಎಸ್ ಡಿಪ್ಐ ದಾರಣಗೆರೆ 
ದಕಿ್ಷಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೀತರೆ ಸಮತಿಯ ಸಭೆಯು ರಾಜ್ಯ 
ಪರೆಧಾನ ಕಾಯ್ವದಶಿ್ವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾರಣಾ 
ಉಸುತುವಾರಿ ಅಪಸ್ರ್ ಕೊಡಿಲಿಪೆೀಟೆ ಅರರ ಸಮು್ಮಖದಲ್ಲಿ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜರುಗಿತು.        

ಈ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರರು, ಕೆ್ಷೀತರೆದ 
ಹಾಲ್ ಶಾಸಕರು ಚುನಾರಣೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತರೆ ಕೆ್ಷೀತರೆಕೆಕಾ 
ಭೆೀಟಿ ಕೊಡುತಾತುರೆ. ಕೆ್ಷೀತರೆದ ಅಭಿರೃದ್ಧಗೆ ಇರರ 
ಕೊಡುಗೆಯೀನು? ಕೆ್ಷೀತರೆದಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಸರಿಯಾದ 
ಸಾರ್ವಜನಕ ಆಸಪಿತೆರೆ ಇಲಲಿ.   ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುರ ಜನರು 
ಬಡತನ ರೆೀಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಚಿಕಿತೆಸ್ಗಾಗಿ 

ಪರದಾಡುರ ಪರಿಸಿಥಾತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.
ಮಂಡಕಿಕಾ ಭಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಆಧುನಕ ತಂತರೆ ಜಾಞಾನ ಅಳ 

ರಡಿಸಿ ಅಭಿರೃದ್ಧ ಮಾಡುವುದಾಗಲ್ೀ ಮತುತು ಮಂಡಕಿಕಾ 
ಭಟಿ್ಟ ಕಾಮ್ವಕರಿಗೆ  ಶಾಶ್ವತ ಮನೆ ಇಲಲಿದ ಕಾರಣ 
ಬರುರ ಅಲಪಿ-ಸ್ವಲಪಿ ಕೂಲ್ಯಲ್ಲಿ ಜೀರನ ನಡೆಸುವುದು 
ಕಷ್ಟ ಮತುತು ಶೊೀಚನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪರೆಧಾನ ಕಾಯ್ವದಶಿ್ವ 
ಅಬುದಾಲ್ ಲತಿೀಫ್ ಪುತೂತುರು, ಜಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಇಸಾ್ಮಯಿಲ್ 
ಜಬಿವುಲಾಲಿ, ಪರೆಧಾನ ಕಾಯ್ವದಶಿ್ವ ಸೆೈಯದ್ 
ಅಶಾಫೂಕ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಜ್ವ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ 
ಮತುತು ಜಲಾಲಿ ಸಮತಿ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಎಸ್ ಡಿಪ್ಐ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಯಕರು

ದಾರಣಗೆರೆ,ಜ.16- ಮಟಿರೆಕ್ ನಂತರದ ಕೊೀಸು್ವಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾ್ಯಸಂಗ ಮಾಡುತಿತುರುರ ಅಹ್ವ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳು ಹಾಗೂ 
ಪರೆರಗ್ವ-1 ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳಿಂದ  
ವಿದಾ್ಯರ್್ವ ವೆೀತನಕಾಕಾಗಿ ಅಜ್ವ ಆಹಾ್ವನಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದುಳಿದ ರಗ್ವಗಳ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ 
ನೀಡಲಾಗುತಿತುರುರ ಮಟಿರೆಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾ್ಯರ್್ವ ವೆೀತನ, ಶುಲಕಾ 
ವಿನಾಯಿತಿ ಮತುತು ವಿದಾ್ಯಸಿರಿ ಊಟ ಮತುತು ರಸತಿ ಸಹಾಯ 
ಯೀಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯಕಾಕಾಗಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೂಲಕ  ಇದೆೀ ದನಾಂಕ 30 
ರೊಳಗಾಗಿ ಅಜ್ವ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು.

ಹೆಚಿಚಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಲೂಲಿಕು  
ಹಿಂದುಳಿದ ರಗ್ವಗಳ ಕಲಾ್ಯಣಾಧಿಕಾರಿ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್  
https://bcwd.karnataka.gov.in/ದೂ.ಸಂ:080- 
50770005 ಮತುತು ರಾಜ್ಯ ವಿದಾ್ಯರ್್ವವೆೀತನ  
ತಂತಾರೆಂಶದ ಸಹಾಯವಾಣಿ ದೂ.ಸಂ:: 080-35254757 
ಸಂಪಕಿ್ವಸಬಹುದು.

ವಿದಾ್ಯರ್ನಾ ವೆೇತನಕೆ್ಕ ಅಜಿನಾ ಅಹಾ್ವನ

ದಾರಣಗೆರೆ, ಜ.16- ನಾ್ಯ. ಸದಾಶಿರ ಆಯೀಗದ ರರದಯನುನು 
ಯಥಾರತ್ ಕೆೀಂದರೆಕೆಕಾ ಶಿಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡುರಂತೆ ಪರೆತಿಭಟನೆ ವೆೀಳೆ 
ರಸೆತುಯಲ್ಲಿ ಟಾರೆಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕೆಕಾ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತುತು 
ಎಂದು ಕನಾ್ವಟಕ ದಲ್ತ ಸಂಘಷ್ವ ಸಮತಿಯ ಜಲಾಲಿ ಘಟಕದ 15 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದದಾ ಇಲ್ಲಿನ ಬಡಾರಣೆ ಪಲ್ೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 
ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕನಾ್ವಟಕ ದಲ್ತ ಸಂಘಷ್ವ ಸಮತಿಯ ಜಲಾಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 
ಜನರರಿ 10 ರಂದು ನಗರದ ಅಂಬೆೀಡಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಜಯದೆೀರ ರೃತತುದಲ್ಲಿ 
ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತುತು. ಧರಣಿ ವೆೀಳೆ ಸಚಿರ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸಾ್ವಮಯರರ 
ಅಣಕು ಶರಯಾತೆರೆ ಮತುತು ಪರೆತಿಕೃತಿ ದಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದದಾರು. 

ಅಣಕು ಶರಯಾತೆರೆ ಮತುತು ಪರೆತಿಕೃತಿ ದಹನ ಮಾಡದಂತೆ 
ಪಲ್ೀಸರಿಂದ ತಡೆಯಲಾಗಿತುತು. ಈ ವೆೀಳೆ ಪಲ್ೀಸ್ ಮತುತು 
ಪರೆತಿಭಟನಾಕಾರರ ನಡುವೆ ವಾಗಾ್ವದ ನಡೆದತುತು. ವಾಗಾ್ವದದ ನಡುವೆ 
ಸಚಿರರ ಪರೆತಿಕೃತಿ ದಹಿಸಲಾಗಿತುತು. 

ಪರೆತಿಭಟನೆಯ ಭದರೆತೆ ರಹಿಸಿದದಾ ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪ್ಎಸ್ಐ 
ಪರೆಭು ಕೆಳಗಿನಮನೆ ಅರರಿಂದ ಬಡಾರಣೆ ಪಲ್ೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರೆತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದದಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕುಂದ ವಾಡ ಮಂಜುನಾರ, 
ವಿಜಯಲಕಿ್ಷಮಿ, ಮಹಾಂತೆೀಶ್, ಲ್ಂಗರಾಜು, ಪರೆದೀಪ್, ಮಹಾಂತೆೀಶ್ 
ಹಾಲುರತಿ್ವ, ಮಂಜು ನಾರ, ತಿಮ್ಮೀನಹಳಿ್ ತಿಪೆಪಿೀಶ್, ಸಣ್ಣ ಅಜಜಿಯ್ಯ, 
ಗುಮ್ಮನೂರು ಹನುಮಂತ, ಬೆನಕನಹಳಿ್ ಪರಮೀಶ್ವರಪಪಿ, ತುಚ್ವ ಘಟ್ಟ 
ನಾಗರಾಜ್, ಎಸ್.ಎಂ. ಶಿರಶಂಕರ್, ಗಾಂಧಿನಗರದ ಚಿತರೆಲ್ಂಗಪಪಿ, 
ನೀರ್ವಡಿಯ ಮಂಜುನಾರ, ನಾ್ಯಮತಿಯ ಬಿ. ಚಂದರೆಪಪಿ ಎಂಬುರರ 
ಮೀಲೆ ಎಫ್ ಐಆರ್ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಚಾರಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆ ಡಿಎಸ್ ಎಸ್ 
ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲು

ಹಿಂದುಳಿದ  ನರುದೊ್ಯೇಗಿಗಳಿಗೆ
ಉಚಿತ ತರಬೆೇತ್ಗೆ ಅಜಿನಾ ಆಹಾ್ವನ

ಹರಿಹರ, ಜ.16- ಇಲ್ಲಿನ ಸಕಾ್ವರಿ 
ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತುತು ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಂದರೆದಲ್ಲಿ 
ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿರೃದ್ಧ ಉದ್ಯಮಶಿೀಲತೆ ಮತುತು 
ಜೀರನೊೀಪಾಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ    18 ರಿಂದ 45 ರಷ್ವದೊಳಗಿನ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತುತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನರುದೊ್ಯೀಗಿ ಯುರಕ, 
ಯುರತಿಯರಿಗೆ ಉದೊ್ಯೀಗ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉಚಿತ ತರಬೆೀತಿಯನುನು 
ಹಮ್ಮಕೊಳ್ಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ, ಪ್.ಯು.ಸಿ.,  ಐ.ಟಿ.ಐ,  ಡಿಪಲಿೀಮಾ,  ಬಿ.ಇ 
ಮತುತು ಯಾವುದೆೀ ಪದವಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುರ ಅಭ್ಯರ್್ವಗಳಗೆ 
ಆಟೊೀಮೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೊರೆೀಲ್, ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಆಫ್  ರ್ಂಗ್, 
ರಿರಸ್್ವ ಇಂಜನಯರಿಂಗ್, 3ಡಿ ಪ್ರೆಂಟಿಂಗ್, ವಾ್ಯಲ್ಡೆೀಷನ್ ಲಾ್ಯಬ್, 
ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ ಮಾ್ಯನುಫಾ್ಯಕಚಾರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನಂಗ್, ರಿಯಾಲ್ಟಿ 
ಲಾ್ಯಬ್,ಪರೆಡಕ್್ಟ ಡಿಸೆೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೆರಲಪ್ ಮಂಟ್, ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ 
ಆಪರೆೀಟರ್ ಟನ್ವಂಗ್, ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ ಪರೆೀಗಾರೆಮರ್, ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ 
ಮಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆಪರೆೀಟರ್, ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ ಪರೆೀಗಾರೆಮಂಗ್ ಅಂಡ್ 
ಆಪರೆೀಷನ್, ಟನ್ವರ್ ಮಲಲಿರ್, ಗೆರೆೈಂಡರ್, ಡಿಸೆೈನರ್-ಮಕಾ್ಯನಕಲ್, 
ಟೂಲ್ ರೂಮ್ ಮಷಿನಸ್್ಟ ಕೊೀಸ್್ವ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಾಪಿರಧಿ ತರಬೆೀತಿಗಳನುನು 
ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಅಜ್ವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದೆೀ ದನಾಂಕ 21 ಕೊನೆ ದನವಾಗಿದೆ. ವಿರರಕೆಕಾ 
ಸಂಪಕಿ್ವಸುರ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖೆ್ಯ : 9035372971, 9538932602, 
96611025932.

ಹರಿಹರ

ಎಂಬತೆತುೈದು ರಷ್ವಗಳ ತುಂಬು ಜೀರನ 
ಬಾಳಿ  ಕಳೆದ ವಾರ ನಮ್ಮನನುಗಲ್ದ ಎಸ್.ಎಂ. 
ರಾಜಶೆೀಖರಪಪಿ ಅರರು ಸಕಾ್ವರಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಸಜಜಿನಕೆಗಳಿಗೆ 
ಹೆಸರಾಗಿದದಾರರು. ಸಿರಿಗೆರೆಯಂತಹ ಚಿಕಕಾ 
ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಿ, ತಮ್ಮ ಜಾಣೆ್ಮ ಹಾಗೂ 
ಕಠಿಣ ಪರಿಶರೆಮಗಳಿಂದ ಅತು್ಯನನುತ ಹುದೆದಾಗೆ 
ಏರಿದ ಅರರ ಜೀರನವು ಕಿೀಳರಿಮಯಿಂದ 
ಬಳಸುರ ಗಾರೆಮೀಣ ಯುರಕರಿಗೆ ಒಂದು 
ಮಾದರಿಯಂದೆೀ ಹೆೀಳಬಹುದು.

ಸಕಾ್ವರಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜನಯರ್ 
ಹುದೆದಾಯಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾಯ್ವ 
ನವಾ್ವಹಕ ಇಂಜನಯರ್, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ 
ಇಂಜನಯರ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಕಾ್ವರದ 
ನೀರಾರರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಡೆಪೂ್ಯಟಿ 
ಕಾಯ್ವದಶಿ್ವಯಾಗಿ ನರೃತತುರಾಗಿದದಾ ಅರರು, 
ಸಕಾ್ವರಿ ಹುದೆದಾ, ಸಮಾಜ ಸೆೀವೆ ಮಾಡಲು 
ದೊರೆತ ಅರಕಾಶವೆಂದೆೀ ಭಾವಿಸಿದದಾರಲಲಿದೆೀ 
ಎಂದಗೂ ಅಧಿಕಾರ ದಪ್ವ ಮರೆದರರಲಲಿ.

ನೀರಾರರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 
ಇಂಜನಯರ್ ಆಗಿದಾದಾಗ ಅಹನ್ವಶಿ ಅರರು 
ಮಾಡಿದ ಸೆೀವೆಯನುನು ದಾರಣಗೆರೆ ಭಾಗದ 
ರೆೈತರು ಈಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳು್ತಾತುರೆ. ಭದಾರೆ 
ಎಡದಂಡೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಒಡೆದು 
ಆಗಲ್ದದಾ ಅಪಾರ ನಷ್ಟರನುನು ಕಿ್ಷಪರೆ ಹಾಗೂ 
ದಕ್ಷ ಕರೆಮ ಕೆೈಗೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸಿದರರು ಅರರು. 
ಇದು ಅರರ ಕಾಯ್ವದಕ್ಷತೆಯ 
ಹೆಗುೊರುತಾಗಿತುತು. ಅರರ ಅರಧಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ 
ಪಡೆದ ನೂರಾರು ಜನ ಈಗಲೂ ನೀರಾರರಿ 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಜಞಾತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತಿತುದಾದಾರೆ.

ರಾಜಶೆೀಖರಪಪಿ ಅರರು ಹಿಂದೆ 

ದಾರಣಗೆರೆ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜನಯರ್ 
ಆಗಿದಾದಾಗ, ಅಂದನ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂ. 
ಪಂಪಾಪತಿ ಅರರೊಡನೆ ಕೆೈ ಜೊೀಡಿಸಿ 
ನಗರದೆಲೆಲಿಡೆ ಮರ, ಗಿಡಗಳನುನು ಬೆಳೆಸಿದುದು 
ನಗರದ ನಾಗರಿಕರ ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನೂನು 
ಹಸಿರಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಪರೆತಿಷಿ್ಠತ ಇಂಜನಯರ್  
ಕಾಲೆೀಜ್ ಆಗಿರುರ ದಾರಣಗೆರೆಯ 
ಯುಬಿಡಿಟಿ ಇಂಜನಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೆೀಜನಲ್ಲಿ 
ಓದದ ಅರರು ಅದೆೀ ಕಾಲೆೀಜನಲ್ಲಿ ಬೊೀಧಕ 
ರಾಗಿ ಉತತುಮ ಇಂಜನಯರ್ ಗಳನುನು 
ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗೂ ಭಾಜನರು.

ವಿದಾ್ಯರ್್ವ ದೆಸೆಯಿಂದಲೆೀ ಶಿರೆೀ 
ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರು ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯ ಶಿರೆೀ 
ಶಿರಕುಮಾರ ಶಿವಾಚಾಯ್ವ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳರರ ಪರೆಭಾರಕೆಕಾ ಒಳಗಾಗಿದದಾ 
ರಾಜಶೆೀಖರಪಪಿನರರು ಕೊನೆಯರರೆಗೂ 

ಶಿರೆೀಗಳರರ ಅಜಾಞಾನುರತಿ್ವಗಳಾಗಿದದಾರರು. 
ಅರರು ಗೆಳೆಯ, ನರೃತತು ಪಾರೆಧಾ್ಯಪಕ ಪರೆ|| 
ಬಿ. ಸಿದದಾಲ್ಂಗಯ್ಯನರರೊಡನೆ 
ಜೊೀಡೆತುತುಗಳಂತೆ  ಶಿರೆೀಗಳರರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 
ಸೆೀವೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣಿೀಯ. 

ಶಿರೆೀಗಳರರು 1962ರಲ್ಲಿ ಶಿರೆೀ 
ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರು ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾಯನುನು 
ಪಾರೆರಂಭಿಸಿ, ಗಾರೆಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರೆಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರರಿೀರ್ವರ ಪಾತರೆ 
ಸಣ್ಣದೆೀನಲಲಿ. ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್. 
ಪದವಿ ಕಾಲೆೀಜು, ದಾರಣಗೆರೆಯ ಎಂ.ಎಂ. 
ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೆೀಜು, ರಾಣೆೀಬೆನೂನುರಿನ ಎಸ್.
ಟಿ.ಜೆ. ತಾಂತಿರೆಕ ಕಾಲೆೀಜು ಮುಂತಾದವುಗಳ 
ಸಾಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಶೆೀಖರಪಪಿನರರ ಶರೆಮ 
ಅಪಾರ.

ಶಿರೆೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರು 
ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾಯ ಕೆೀಂದರೆ ಕಾಯ್ವಕಾರಿ ಸಮತಿ 
ಹಾಗೂ ಸಂಸೆಥಾಯ ದಾರಣಗೆರೆ ಶಾಲಾ-
ಕಾಲೆೀಜುಗಳ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಘ್ವಕಾಲ 
ಸದಸ್ಯರಾಗಿದದಾ ಅರರು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉನನುತ 
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೆತಿಪಾದಕರಾಗಿದುದಾದನುನು ಅರರ 
ಸಹ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದದಾ ನಾನು ಹತಿತುರದಂದ ಬಲೆಲಿ.

ಶಿರೆೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರು ಡಾ|| 

ಶಿರಮೂತಿ್ವ ಶಿವಾಚಾಯ್ವ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳರರ ನಕಟರತಿ್ವಗಳಾಗಿದದಾ, 
ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರು ಶಿರೆೀಗಳರರ ವಿದೆೀಶ ಪರೆವಾಸ, 
ವಿದೆೀಶಿೀ ವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳೊಡನೆ ಸಾಂಸಕಾಕೃತಿಕ 
ವಿನಮಯ ಮುಂತಾದ ಕಾಯ್ವಗಳಲ್ಲಿ  
ಶಿರೆೀಗಳರರಿಗೆ ನೆರವಾದರರು. 
ಕೊನೆಯರರೆಗೂ ತನಗೆ ಶಿರೆೀ ತರಳಬಾಳು 
ಜಗದುೊರು ಬೃಹನ್ಮಠವೆೀ ದೆೀಗುಲ, ಶಿರೆೀ 
ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರುಗಳೆೀ ದೆೀರರು 
ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದದಾರರು ಅರರು.

ರಾಜಶೆೀಖರಪಪಿನರರದು ಆದಶ್ವ 
ಕುಟುಂಬ ಜೀರನ. ಏಳು ಜನ ಮಕಕಾಳಲ್ಲಿ 
ಹಿರಿಯಣ್ಣನಾಗಿದದಾ ಅರರು ಒಡಹುಟಿ್ಟದರರಿಗೆ 
ಮಾಡಿದ ಮಾಗ್ವದಶ್ವನ ಅನುಕರಣಿೀಯ. 
ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ವೆೈದ್ಯಕಿೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, 
ಸಹೊೀದರಿಯರಿಗೆ ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿ, 
ಅರರೆಲಲಿರೂ ಜೀರನದಲ್ಲಿ ಉನನುತ 
ಹುದೆದಾಗಳಲ್ಲಿದುದಾ ಯಶಸುಸ್ ಕಾಣುರಂತೆ 
ಮಾಡಿದ ತಾ್ಯಗಜೀವಿ. ಇಂದು ಅರರ ಮಕಕಾ 
ಳಷೆ್ಟೀ ಅಲಲಿದೆೀ ಅರರ ಸಹೊೀದರ-ಸಹೊೀ 
ದರಿಯರ ಮಕಕಾಳೂ ಸಹ ವೆೈದ್ಯರಾಗಿ, ಇಂಜನ 
ಯರ್ ಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜಕೆಕಾ ಉತತುಮ ಸೆೀವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸುತಿತುದಾದಾರೆ. ಅಗಲ್ರುರ ರಾಜಶೆೀಖರಪಪಿ 
ನರರ ತತಾ್ವದಶ್ವಗಳನುನು ಪಾಲ್ಸುರ 
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅರರೆಲಲಿರ ಮೀಲ್ದೆ.

- ಪ್್ರ|| ಎಸ್.ಬಿ. 
ರಂಗರಾಥ್
ಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಚಿತರೆದುಗ್ವ ಮತುತು 
ದಾರಣಗೆರೆ ಜಲೆಲಿಗಳ 
ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತುತು 

ಮೊ. : 9480093858, 6361987882

ರಾಜಶೆೀಖರಪಪಿನರರ ಕಾಯ್ವದಕ್ಷತೆಗೆ 
ಹೆಗುೊರುತಾದ ಭದಾರೆ ಎಡದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ

ಶಿ್ರೇ ತರಳಬಾಳು 
ಜಗದು್ಗರುಗಳ 
ಸನ್ನಧಿಯಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರ ಸ್ಮರಣೆ

ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಜಾಹಿೇರಾತುಗಳು ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲೆನ 
ಮಾಹಿತ್ - ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ಗುಣಮಟಟೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ 
ಸಾವನಾಜನಕರು ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯ್ೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ 
ಜವಾಬಾ್ಧರಿ ಯಾಗುವುದಿಲಲೆ.                    -ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕರು

ಓದುಗರ 
ಗಮನಕೆ್ಕ

WANTED
Banking Sector tele caller (Female Only) 
Qualification : Any Degree. 

No. 2257/5 2nd Floor, MCC `A' Block 
Beside Toagataveera Kalyana Mantapa 
81237 63199 

Interview time : 11AM

ಹೊಸ, ಹೊಸ ಮರೆಗಳು 
ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ

ಶಿರಗಂಗೆ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪ ಹಿಂಭಾಗ 
30x45 West, 30x40 East, 

ಕೆಳಗಡೆ 2 ಬೆಡ್  ರೂಂ ಮನೆ, 
ಮೀಲುಗಡೆ 3 ಬೆಡ್  ರೂಂ ಡುಪೆಲಿಕ್ಸ್ .

ಐನಳಿಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್ 
99166 12110

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
ಶಿರ-ಪಾರ್ವತಿ ಲೆೀಔಟ್ ನಲ್ಲಿ 

50x140, 100x130 South 
120 ಅಡಿ ರೊೀಡ್ ಗಿದೆ. 65x147 
East ಗಾಲಿಸ್  ಹೌಸ್  ಹತಿತುರ ಇದೆ. 
ಐನಳಿಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್ 

99166 12110

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
J.H ಪಟೆೀಲ್ ನಗರ ದಲ್ಲಿ

50x80 ದಕಿ್ಷಣ 40x60ದಕಿ್ಷಣ 
30x50 ಪಚಿಚಾಮ 30x40 ಉತತುರ
ಕರಣ್ ಬೂಸೂ್ನರ್(ಏಜೆಂಟ್ )

98440-63409

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ 
ದಾರಣಗೆರೆ ಮನೆಯಂದರಲ್ಲಿ 

ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಮಹಿಳೆ 
ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಾರೆ (ಸಸ್ಯಹಾರಿ & 

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ) ಆಕಷ್ವಕ ವೆೀತನ 
ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಪಕಿ್ವಸಿ. 

81052 24478

Wanted 
Boys required for 

sales executive job at 
Food Mart Supermarket 

Quli : PUC, Any degree.
M : 98864 63531

WANTED
LADY TEACHERS 
B.Sc - B.Ed, B.A - B.Ed, 

B.Com, M.Com, 
M.A-B.Ed, M.Sc  

97425 18228, 94492 66133
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ಸಮಾಜಕೆ್ಕ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೇಡಿ : ಡಾ. ಕುಂಬಾರ
ದಾರಣಗರೆ,ೆ ಜ. 16- 

`ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡಡಿ 
ರ್ಯಕಿತುಯಾಗಿ ಬಳೆಯೆುತೆತುೀನ.ೆ ಆ 
ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕೆಕಾ ಏನಾದರೂ 
ಉತತುಮ ಕೊಡುಗ ೆ ನೀಡುತೆತುೀನ'ೆ 
ಎಂದು ಇಂದೆೀ ನಮ್ಮ ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ 
ಪರೆಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್. ನಮ್ಮ ಎಲಾಲಿ 
ಆಸಗೆಳು ಈಡೆೀರುತತುವ ೆ ಎಂದು 
ದಾರಣಗರೆ ೆ ವಿಶ್ವ ವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಬಿ.ಡಿ. ಕುಂಬಾರ 
ಹೆೀಳಿದರು.

ಸೊೀಮವಾರ ನಗರದ ಶಿರೆೀ 
ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾಯ 53ನೆೀ 
ರಷ್ವದ ವಾಷಿ್ವಕ ಸಂಭರೆಮ 
ಕಾಯ್ವಕರೆಮ ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ಅರರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತ,ೆ ಮೂಲ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತ ೆ ನಡುವಯೊ 
ತಂದ-ೆತಾಯಿಯ ಪರೆೀತಾಸ್ಹ, 
ಆಶಿೀವಾ್ವದದಂದ ನಾವು 
ಜೀರನದಲ್ಲಿ ಮುಂದ ೆ ಬರಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ.ೆ ನೀವೂ ಸಹ 
ಹತೆತುರರನುನು ದೆೀರರಂತ ೆನೊೀಡಿಕೊಳಿ್ 
ಎಂದು ವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳಿಗ ೆಕಿವಿ ಮಾತು 
ಹೆೀಳಿದರು. 

ಅನೆೀಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಹತುತು 

ರಷ್ವ ಅರವಾ 25 ರಷ್ವ 
ಪೂರೆೈಸುರಲ್ಲಿ ಮುಚುಚಾತತುವ ೆ ಅರವಾ 
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬದಲಾಗುತತುದ.ೆ 
ಆದರ ೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸಂಸೆಥಾ 53ನೆೀ 
ವಾಷಿ್ವಕೊೀತಸ್ರ ಆಚರಿಸಿ, ಅಮೃತ 
ಮಹೊೀತಸ್ರದತತು ದಾಪುಗಾಲು 
ಇಡುತಿತುರುವುದು ಹಮೆ್ಮಯ ವಿಚಾರ 
ಎಂದರು.

ಐದು ದನದ ಕಾಯ್ವಕರೆಮದಲ್ಲಿ 
ಪರೆತಿ ದನವೂ ಒಬ್ಬರು ರೊೀಲ್ 
ಮಾಡಲ್ ಗಳನುನು ಆಹಾ್ವನಸಿ, 
ವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶಾ್ವಸ 

ತುಂಬುರ ಕಲೆಸ ಮಾಡಲಾಗುತಿತುದ.ೆ 
ನೀವು ಮಡಿಕಲ್, ಇಂಜನಯರಿಂಗ್ 
ಅರವಾ ಇನಾನುವುದೆೀ 
ಹುದೆದಾಯಲ್ಲಿದದಾರೂ ಉತತುಮ ಸಾಧನೆ 
ಮಾಡಬೆೀಕು ಎಂದರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ 
ಪಾಲೊೊಂಡಿದದಾ ಶಾಲಯೆ ಹಿರಿಯ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ವನ ಪ್.ವಿೀಣಾ ಮಾತನಾಡಿ, 
ನೀವು ಪಡದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ 
ಸಮಾಜಕೆಕಾ ತಲುಪುರಂತಿರಬೆೀಕು 
ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ನನನು ಜೀರನ ಹಾಗೂ ರೃತಿತುಯಲ್ಲಿ 

ಶರೆದೆ್ಧ, ಪಾರೆಮಾಣಿಕತ ೆ ಇದ ೆ ಎಂದರ,ೆ 
ಅದಕೆಕಾ ಕಾರಣ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಾಲೆ 
ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂದು 
ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅರರು, ಇಲ್ಲಿ ಪಡದೆ 
ಶಿಕ್ಷಣವೆೀ ನನನುನುನು ಉತತುಮ 
ಶಿಕ್ಷಕಿಯನಾನುಗಿ ರೂಪ್ಸಿದ ೆಎಂದರು.

ಮಕಕಾಳು ಅಂಕ ಗಳಿಸುರ 
ಮಷನ್ ಗಳಾಗಬಾರದು. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ 
ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಷಯರನೆನುೀ 
ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕೆಕಾ 
ಉತತುಮ ಕೊಡುಗ ೆನೀಡಬಹುದು. ಈ 
ನಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪೀಷಕರ 

ಪಾತರೆ ಮಹತ್ವದುದಾ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.
ಎಂಜನಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ 

ಅರವಾ ಮತಾತುವುದೊೀ ಉನನುತ ಹುದೆದಾ 
ಪಡದೆು ವಿದೆೀಶಕೆಕಾ ಹೊೀದರೆ 
ಪರೆಯೀಜನವಿಲಲಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿನ ಜನತಗೆ,ೆ ಸಮಾಜಕೆಕಾ 
ಉಪಯೀಗವಾಗುರಂತಿರಬೆೀಕು. 
ಆಗ ನೀವು ಓದದ ಶಾಲಗೆ,ೆ ಹತೆತುರರಿಗೆ 
ಕಿೀತಿ್ವ ತಂದಂತಾಗುತತುದ ೆಎಂದರು.

`ಭೂತ'ರನುನು ಮಟಿ್ಟ, 
`ರತ್ವಮಾನ'ದಲ್ಲಿ ನಂತು `ಭವಿಷ್ಯ' 
ರೂಪ್ಸುರಂತಹ ವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳು ಈ 
ಶಾಲಯೆಲ್ಲಿ  ಹಚೆಿಚಾನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ 
ರೂಪುಗೊಳ್ಲ್ ಎಂದು ವಿೀಣಾ 
ಆಶಿಸಿದರು.

ಶಿರೆೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ 
ಕಾಲೆೀಜು ಪಾರೆಂಶುಪಾಲ ಜ.ಸಿ. 
ನರಂಜನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ೆ ರಹಿಸಿದದಾರು. 
ಸಂಸೆಥಾಯ ಮುಖ್ಯಸೆಥಾ ಜಸಿ್ಟನ್ ಡಿ.ಸೌಜ, 
ಹಿರಿಯ ಉಪನಾ್ಯಸಕರುಗಳಾದ ಕ.ೆಸಿ. 
ಸಿದದಾಪಪಿ, ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್, 
ಜಯಣ್ಣ ಬಿ.ಇಟಗಿ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ 
ಉಮೀಶಯ್ಯ ಎಂ.ಸಿ. 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ 
ಕ.ೆಎಸ್. ರೆೀಖಾರಾಣಿ ಕಾಯ್ವಕರೆಮ 
ನರೂಪ್ಸಿದರು.

ಶಿ್ರೇ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಿಯ ವಾಷಿನಾಕೊೇತಸಿವ ಸಂರ್ರಮ

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ೇಕರಣದಲ್ಲೆ ಶಿಶು ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಡಳಿ ಕಾಯನಾ ಶಾಲೆ್ಯಘನೇಯ
ದಾರಣಗೆರೆ, ಜ. 16- 

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ೀಕರಣಕೆಕಾ ಜಲಾಲಿ 
ಶಿಶು ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅಂಗ 
ಸಂಸೆಥಾಗಳಾದ ಪೆರೆೀಮಾಲಯ, 
ಸಾಹಸ್, ವಿಮೊೀಚನಾ ಸಂಸೆಥಾಗಳು 
ಉತತುಮ ವೆೀದಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು 
ಸಹಾಯಕ ಶಿಶು ಅಭಿರೃದ್ಧ 
ಯೀಜನಾಧಿಕಾರಿ ಇ.ವೆೈ. 
ಪ್ರೆಯದಶಿ್ವನ ಹೆೀಳಿದರು.

ನಗರದ ರನತಾ ಸಮಾಜದ 
ಸತ್ಯಸಾಯಿ ರಂಗಮಂದರದಲ್ಲಿ 
ಜಲಾಲಿ ಶಿಶು ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಡಳಿ, 
ಪೆರೆೀಮಾಲಯ ನಗ್ವತಿಕ ಹೆಣು್ಣ 
ಮಕಕಾಳ ಕುಟಿೀರ, ಸಾಹಸ್ ಸಿ. 
ಕೆೀಶರಮೂತಿ್ವ ಕಿವುಡ ಮತುತು 
ಮೂಕ ಮಕಕಾಳ ವಾಕ್  ತರಬೆೀತಿ 
ಕೆೀಂದರೆ ಹಾಗೂ ವಿಮೊೀಚನಾ ಸಿ.ಕೆ. 
ರೃತಿತು ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಂದರೆ (ಕಿವುಡ 
ಮತುತು ಮೂಕ ಹೆಣು್ಣಮಕಕಾಳಿಗಾಗಿ)
ಗಳ ಸಂಯುಕಾತುಶರೆಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು 

ಸಂಜೆ ಹಮ್ಮಕೊಂಡಿದದಾ `ರರುಷದ 
ಸಂಭರೆಮ' ಕಾಯ್ವಕರೆಮದಲ್ಲಿ 
ಅರರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮಕಕಾಳಲ್ಲಿ ಸುಪತುವಾಗಿ ಅಡಗಿ 
ರುರ ಪರೆತಿಭೆಯನುನು ಹೊರ 
ಹಾಕುರಂತೆ ಅರರನುನು 
ಪರೆೀತಾಸ್ಹಿಸುರ ಸಲುವಾಗಿ ಜಲಾಲಿ 
ಶಿಶು ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಡಳಿ ಉತತುಮ 

ಕಾಯ್ವಕರೆಮಗಳನುನು ರೂಪ್ಸುತಾತು 
ಬಂದದೆ ಎಂದರು.

ವಾಕ್ ಮತುತು ಶರೆರಣ ದೊೀಷ 
ಇರುರ ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಪಾರೆರಮಕ ಹಂತ 
ದಲ್ಲಿಯೀ ಸಮಸೆ್ಯಯನುನು ಗುರುತಿಸಿ 
ಸೂಕತು ಚಿಕಿತೆಸ್ ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಸಮಸೆ್ಯ 
ಯಿಂದ ಆ ಮಗು ಹೊರಬರುತತುದೆ. 
ಇದನುನು ಅರಿತ ಸಾಹಸ್ ಮತುತು 

ವಿಮೊೀಚನಾ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಅಂತಹ 
ಮಕಕಾಳ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿ 
ಚಿಕಿತೆಸ್ ನೀಡುರ ಮತುತು ಅರರಲ್ಲಿನ 
ಪರೆತಿಭೆ ಹೊರ ತರುರ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತಿತುವೆ ಎಂದರು.

ವಾಕ್ ಮತುತು ಶರೆರಣ 
ದೊೀಷವುಳ್ ಮಕಕಾಳಿದದಾರೆ, ಅರರ 
ಪೀಷಕರು ಸಾಹಸ್ ಮತುತು 

ವಿಮೊೀಚನಾ ಸಂಸೆಥಾಗಳಿಗೆ 
ಕರೆತಂದು ಅರರ ಜೀರನ 
ಶೆೈಲ್ಯನುನು ಬದಲ್ಸಿಕೊಳ್ಲು  
ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುರಂತೆ ಸಲಹೆ 
ನೀಡಿದರು.

ಲಲ್ತ ಇಂಟರ್  ನಾ್ಯಷನಲ್ 
ಸೂಕಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿರೆೀಮತಿ ಇ.
ಆರ್. ಶಶಿಕಲಾ ಅರರು ಮಕಕಾಳಿಗೆ 
ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಕಿವುಡು ಮತುತು ಮೂಕ ಮಕಕಾಳಿಗೆ 
ಸೂಕತು ಚಿಕಿತೆಸ್ ನೀಡುವುದಲಲಿದೆೀ 
ಅರರಲ್ಲಿರುರ ಪರೆತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿ, 
ಅರರಿಗೆ ಆಸಕಿತು ಇರುರ ಕೆ್ಷೀತರೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಬೆಳೆಸುರ ಶಿಶು ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಡಳಿ 
ಮತುತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸೆಥಾಗಳ 
ಕಾಯ್ವ ಶಾಲಿ್ಯಘನೀಯ ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದರು.

ಜಲಾಲಿ ಶಿಶು ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಡಳಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎ.ಆರ್. ಉಷಾ 
ರಂಗನಾಥ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ರಹಿಸಿದದಾರು. 

ಸಾಹಸ ಸಂಸೆಥಾ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಸುನೀತಾ 
ಇಂದೂಧರ್, ಪೆರೆೀಮಾಲಯ 
ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಆರ್. ವಾಗೆದಾೀವಿ, 
ವಿಮೊೀಚನಾ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಪರೆಭಾ 
ರವಿೀಂದರೆ ಮತಿತುತರರು 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಇದೆೀ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಸೆಥಾಯ 
ಪೀಷಕರಾದ ಸೆ್ಟಲಾಲಿ ಗಾಯತಿರೆ 
ಅರರನುನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 
ಸಾಹಸ ಸಂಸೆಥಾ ಕಾಯ್ವದಶಿ್ವ ಗಿೀತಾ 
ಶಂಕರ್, ಪೆರೆೀಮಾಲಯದ ಕಾಯ್ವ 
ದಶಿ್ವ ಶಿೀಲಾ ನಲೂಲಿರು, ವಿಮೊೀ 
ಚನಾ ಕಾಯ್ವದಶಿ್ವ ನಂದನ  
ಗಂಗಾಧರ್ ಅರರು ರರದ 
ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸುಜಾತ ಗಣೆೀಶ್ 
ಕಾಯ್ವಕರೆಮ ನರೂಪ್ಸಿದರು. 
ನಂತರ ಸಾಹಸ್, ಪೆರೆೀಮಾಲಯ 
ಹಾಗೂ ವಿಮೊೀಚನಾ ಸಂಸೆಥಾಗಳ 
ಮಕಕಾಳಿಂದ ಸಾಂಸಕಾಕೃತಿಕ 
ಕಾಯ್ವಕರೆಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.

ನಗರದಲ್ಲೆ ಮುಂಜಾರೆಯ ಮಂಜು ಹನಯ ಸಿಂಚನ..!

 ಕುಂದುವಾಡ ಕೆರೆ ನೇರು ಮತು್ತ ಆಗಸವನು್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದದ ಹಿಮ ನೇರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮರಗಳನು್ನ ಆವರಿಸಿದದ ಮಂಜು

ಉತ್ತಂಗಿ ಕೊಟೆ್ರೇಶ್

ದಾರಣಗೆರೆ, ಜ.17- ಸೊೀಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ 
ಜಾರ ನಗರದೆಲೆಲಿಡೆ ನೊೀಡಿದರೂ ಹಿಮವೀ ಹಿಮ. 
ಅದು ಬರಿ ಹಿಮವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಭಾರಿೀ ದಟ್ಟವಾದ ಹಿಮ. 
ಜೊತೆಗೆ ಮಂಜನ ಹನ!   ಕೆಲವೆೀ ಮೀಟರ್ ಗಳ 
ದೂರದ ರಸುತುಗಳು ಕಾಣದಷು್ಟ ದಟ್ಟವಾದ ಹಿಮ. 
ಬೆಳಗಿನ ಭಯಂಕರ ಶಿೀತ ಗಾಳಿಯ  ಜೊತೆಗೆ  ಮಂಜನ 
ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನದ ಅನುಭರವೂ ಆಯಿತು. 

ಈಗೆೊ ಕೆಲವು ದನಗಳಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ  ಹೆಚಿಚಾನ  
ಶಿೀತಗಾಳಿ  ಜೊತೆಗೆ   ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಇಬ್ಬನಯೂ 
ಇರುತಿತುತುತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಬಿದದಾ ಇಬ್ಬನ ಎಂದನಂತಿ 
ರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷು್ಟ ಜನರು ಎಂದನಂತೆ ಮನೆ 
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿ.  ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳ ಪರೆಸಿದದಾ 
ತಾಣ ಕುಂದುವಾಡ ಕೆರೆಗೂ ಮಂಜನ ಗರೆಹಣ 
ಹಿಡಿದತುತು. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ಮತುತು ಆಗಸ ಒಂದೆೀ 
ಆಗಿಬಿಟಿ್ಟದದಾವು.  ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳ 
ಸಂಖೆ್ಯಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮಯಾಗಿತುತು. 

ಮುಂಜಾನೆ ತಡವಾಗಿಯೀ ಆರಂಭವಾದ 

ದಟ್ಟನೆಯ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಮೊೀಡ ಬೆೀಗನೆ 
ಕರಗಲ್ಲಲಿ.  ಈ ದಟ್ಟ ಮಂಜನಂದಾಗಿ ರಸೆತುಯಲ್ಲಿ 
ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ಹರ ಸಾಹಸ 
ಪಡಬೆೀಕಾಯಿತು.  ಎದುರು ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ 
ರಸೆತುಯೀ ಕಾಣದಾಗಿತುತು. ಹೆೈ ಬಿೀಮ್ ಲೆೈಟ್  
ಹಾಕಿಕೊಂಡೆೀ  ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತಿತುದದಾವು.  

 ಅತಿ ಹೆಚಾಚಾಗಿ  ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುರ ಬೆೈಪಾಸ್ 
ಮತುತು ಹೆದಾದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ  ಕಂಡುಬಂದ   ದಟ್ಟ 
ಮಂಜನಂದಾಗಿ, ದಾರಿ ಕಾಣದೆ, ಬಹಳಷು್ಟ  ಲಾರಿ, 
ಕಾರು,  ಕೆಲವು ಬಸುಸ್ಗಳು ಸ್ವಲಪಿ  ಹೊತುತು   ಲೆೈಟ್ ಗಳ 
ಸಮೀತ  ರಸೆತು ಬದಗೆ  ನಂತು ನಂತರ   ಅನುಕೂಲತೆ 
ನೊೀಡಿಕೊಂಡು ಚಲ್ಸತೊಡಗುತಿತುದದಾವು.  

ಈ ಮಧೆ್ಯ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅರಘಡಗಳೂ ಜರುಗಿದವು. 
ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರೆಕರಣ ನಜಲ್ಂಗಪಪಿ ಬಡಾರಣೆಯ 
ಶಿರೆೀ ಶಾರದಾಂಬ ದೆೀರಸಾಥಾನದ ಹತಿತುರವಿರುರ 
ಸಕ್ವಲ್ ನಲ್ಲಿ  ಓರ್ವ ಯುರ ಬೆೈಕ್ ಸವಾರನನುನು  ನಲ್ಲಿಸಿ, 
ಕೆಲ ಹಿರಿಯರು  ಬುದದಾವಾದ ಹೆೀಳುರ ದೃಶ್ಯ 
ಕಂಡುಬಂದತು.  ಇಂತಹ ಇನುನು ಅನೆೀಕ ಅರಘಡಗಳಿಗೆ 
ವೆೀಗದ ಚಾಲನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬನಯೂ ಕಾರಣವಾಗಿತುತು.

ಮೊೀಡದೊಳಗೆೀ ಬಚಿಚಾಟು್ಟಕೊಂಡಿದದಾ ಸೂಯ್ವನ 
ಆಗಮನವಾದದುದಾ  ಬೆಳಿಗೆೊ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರವೆೀ. 
ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುತೆೀಕ ನಗರದ  ಎಲಲಿ ಕಡೆಯೂ ಮಂಜನ 
ಆಟವೆೀ ನಡೆದತುತು. ಯಾವಾಗ ಸೂಯ್ವ ಕಿರಣಗಳು 
ನೆಲ ತಾಕತೊಡಗಿದವೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ  ಇಬ್ಬನಯಾಟವೂ 
ಪೂಣ್ವವಾಗಿ ಕರಗಿತು. ಆದರೆ ಶಿೀತಗಾಳಿ ಮಾತರೆ 
ಮುಂದುರರೆದತುತು.

ಈಗೆೊ ಕೆಲವು ದನಗಳಿಂದಲೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಳಿಯ 
ವಾತಾರರಣ ಕಂಡು ಬರುತಿತುದುದಾ, ತಲೆಗೆ ಮಫಲಿರ್, 
ಕಾ್ಯಪ್, ಬೆಚಚಾಗೆ ಸೆ್ವಟರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಡಾಡಿಡುವುದು, 
ಬೆಳಿಗೆೊ-ಸಂಜೆ ವಾಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ, 
ಟಿೀ, ತಿಂಡಿ, ಊಟ ಬಯಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತುತು.  
ಉತತುರ ಪರೆದೆೀಶ ಮತುತು ವಾಯುರ್ಯ ಭಾರತದ ಅನೆೀಕ 
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿೀತಗಾಳಿ ಹೆಚಾಚಾಗಿ,  ತಾಪಮಾನ 
ಮೈನಸ್-2ಕೂಕಾ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷಿ್ಟಸುತಿತುರುರ 
ಅವಾಂತರಗಳನುನು ದೂರದಶ್ವನಗಳಲ್ಲಿ ನೊೀಡು ತತುಲೆೀ 
ಇರುರ ನಮಗೆ ಅದರ ತುಸು ಅನುಭರ ಇಂದು 
ಆಯಿತು ಎನುನುತಾತುರೆ ಕುಂದುವಾಡ ಕೆರೆ ವಾಯುವಿಹಾರಿ 
ಬಿಎಸೆಸ್ನೆನುಲ್ ಬಸರರಾಜಪಪಿ.

ಇಂದು ಸೆ್ನೇಹ ಬಳಗದ ದಶಮಾರೊೇತಸಿವ
ದಾರಣಗೆರೆಯ ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬಾಲಿಕ್ ಸೆನುೀಹ ಬಳಗದ ದಶಮಾನೊೀತಸ್ರ ಹಾಗೂ 

ರಸುತುಪರೆದಶ್ವನ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಡಾ. ಸದೊ್ಯೀಜಾತ ಶಿವಾಚಾಯ್ವ 
ಸಾ್ವಮೀಜಯರರ ಹಿರೆೀಮಠದ ಆರರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ದಾರಣಗೆರೆ ವಿವಿ ಜೀರಶಾಸತು್ ಪಾರೆಧಾ್ಯಪಕರಾದ ಡಾ. ಗಾಯತಿರೆ ದೆೀರರಾಜ್, 
ಸೆನುೀಹಬಳಗದ ಆಜೀರ ಗೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುಳ ನಂಗಪಪಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತುತು 
ಮಕಕಾಳ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನದೆೀ್ವಶಕರಾದ ವಾಸಂತಿ ಉಪಾಪಿರ್ ಆಗಮಸಲ್ದುದಾ, 
ಸೆನುೀಹ ಬಳಗದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುಳ ಬಸರಲ್ಂಗಪಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ರಹಿಸಲ್ದಾದಾರೆ. 

ಬೆಳಿಗೆೊ 11 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರರರೆೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೆೀ ತಯಾರಿಸಲಪಿಟ್ಟ  ರಸುತುಗಳ 
ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಮೀಳರನುನು ಆಯೀಜಸಲಾಗಿದೆ. 

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಶಾಲಾ ವಾಷಿನಾಕೊೇತಸಿವ
ಶಿರೆೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಯಲ್ ಸೂಕಾಲ್  ವಾಷಿ್ವಕೊೀತಸ್ರ 

ಸಮಾರಂಭವು ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅನುಭರ ಮಂಟಪ ಶಾಲಾ 
ಆರರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರು ಡಾ. ಶಿರಮೂತಿ್ವ 
ಶಿವಾಚಾಯ್ವ ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳು ಸಾನನುಧ್ಯ ರಹಿಸಲ್ದಾದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ, ಪಾರೆಚಾಯ್ವ 
ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎನ್. ಪರೆದೀಪ್, ಮುಖೊ್ಯೀಪಾಧಾ್ಯಯ ಹೆಚ್.ಎಸ್. 
ರವಿಕುಮಾರ್, ಪಾರೆಂಶುಪಾಲರಾದ ಕೆ.ಬಿ. ಮಂಜುಳಾ ಭಾಗರಹಿಸಲ್ದುದಾ, 
ಪಾರೆಂಶುಪಾಲ ಕೆ. ಸೊೀಮಶೆೀಖರಪಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ರಹಿಸಲ್ದಾದಾರೆ. 

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕುರಿ - 
ಮೆೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ತರಬೆೇತ್

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತುತು ಪಶುವೆೈದ್ಯಕಿೀಯ 
ಸೆೀವಾ ಇಲಾಖೆಯ ರತಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಮತುತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೆೈತರಿಗೆ  
ಕುರಿ ಮತುತು ಮೀಕೆ ತರಬೆೀತಿಯು ಇಂದು 
ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಸಂಪಕಿ್ವಸಿ: 233787.

ನರದೆಹಲ್ ಜ. 16- ರಿಮೊೀಟ್ ಮತ ಯಂತರೆಗಳ ಅಳರಡಿಕೆಯನುನು 
ಪರೆಶಿನುಸಿರುರ ಪರೆತಿಪಕ್ಷಗಳು, ನಗರ ಪರೆದೆೀಶಗಳ ಜನರು ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಬರದೆೀ 
ಇರುರ ಬಗೆೊ ಕರೆಮ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ರಂತೆ ಚುನಾರಣಾ ಆಯೀಗಕೆಕಾ ಒತಾತುಯಿಸಿವೆ.

ರಿಮೊೇಟ್ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಕೆ್ಷೇಪ

ಅಣಜಿ ಕೃಷಿ ಪತ್್ತನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆ.ಹೆಚ್. ವೆಂಕಟೆೇಶ್

ದಾರಣಗೆರೆ, ಜ. 16- ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಅಣಜ ಗಾರೆಮದ 
ಕೃಷಿ ಪತಿತುನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆ.ಹೆಚ್. 
ವೆಂಕಟೆೀಶ್ ಅವಿರೊೀಧವಾಗಿ ಆಯಕಾಯಾಗಿದಾದಾರೆ ಎಂದು 
ಚುನಾರಣಾಧಿಕಾರಿ ಭಾಗ್ಯಶಿರೆೀ ಎಸ್. ಪಾಟಿೀಲ್ ಹಾಗೂ 
ಮುಖ್ಯಕಾಯ್ವ ನರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎಸ್. 
ಬಸರರಾಜಯ್ಯ ಘೊೀಷಿಸಿದಾದಾರೆ. 

ರರಮಸಾಗರದಲ್ಲೆ 
ಇಂದು ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬ

ಜಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ , ತಾಲೂಲಿಕು 
ಪಂಚಾಯತ್ , ಕೆ್ಷೀತರೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಾಯಾ್ವಲಯ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮತುತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಇರರ  ಸಂಯು 
ಕಾತುಶರೆಯದಲ್ಲಿ ಭರಮಸಾಗರ ಕಲಿಸ್ಟರ್  
ಮಟ್ಟದ ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ `ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬ 
ಪರೆಶೆನುಯ ಪರೆಜೆಞಾಯಾಗಲ್' ವಿಷಯ ಕುರಿತು 
ಕಾಯ್ವಕರೆಮವು ಇಂದು ಮತುತು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆೊ 
8.30 ಕೆಕಾ ಸಕಾ್ವರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ 
ಪಾರೆರಮಕ ಪೌರೆಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 

ದಾರಣಗೆರೆ,ಜ.16- ನಗರದ ಶಿರೆೀಮತಿ 
ಸರ್ವಮಂಗಳಮ್ಮ ಮಾಗನೂರು ಬಸಪಪಿ ಶಾಲೆಯ 
1991ರ ಸಾಲ್ನ ವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳು ಶಾಲಾ ಆರರಣದಲ್ಲಿ 
ಇಂದು ಗುರುರಂದನ ಕಾಯ್ವಕರೆಮ ನಡೆಸಿದರು.

ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಗನೂರು 
ಸಂಗಮೀಶ್ವರ ಗೌಡರು  ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ರಹಿಸಿದದಾರು. ಅಂದನ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಾದ ಜ.ಎಸ್. 
ಮಲ್ಲಿನಾಥ್, ಜ. ಬಸರರಾಜ್, ಟಿ. ನಾಗರಾಜ್, 
ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಸತುರ್, ಕೃಷ್ಣಮೂತಿ್ವ, ಶಿರೆೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ 

ಅರರುಗಳನುನು ಕಾಯ್ವಕರೆಮದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸಪಿಶಿ್ವಯಾಗಿ 
ಸನಾ್ಮನಸಿ, ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಂದನ ವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳಾದ ಇಂದನ ವಿವಿಧ 
ಕೆ್ಷೀತರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತಿತುರುರ ದೆೀರರಮನೆ 
ಶಿರರಾಜ್, ಟಿ.ಎಸ್. ಎಸ್. ಸಾ್ವಮ, ಎಂ.ಎನ್. 
ನಟರಾಜ್, ಎಂ.ಹೆಚ್. ಚಿದಾನಂದ, ಎ.ಇ. ಪರೆವಿೀಣ್, 
ಸತಿೀಶ್, ರಂಗನಾಥ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಹೆಚ್.ಎಸ್. 
ವಿೀರೆೀಶ್, ಸುರೆೀಂದರೆ ಗುಪತು ಮತಿತುತರರು ಕಾಯ್ವಕರೆಮದ 
ನೆೀತೃತ್ವ ರಹಿಸಿದದಾರು.

ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ ಗುರುವಂದರೆ

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬಿಎಸೆಸಿರೆ್ನಲ್ ಪ್ಂಚಣಿದಾರರ ಪ್ರತ್ರಟರೆ
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನರೃತತು ನೌಕರರ ಪ್ಂಚಣಿ ಪರಿಷಕಾರಣೆಗೆ ಒತಾತುಯಿಸಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ 

ಪೆನ್ಷನ್ ವೆಲೆಫೂೀರ್ ಅಸೊೀಸಿಯೀಷನ್ ಜಲಾಲಿ ಘಟಕದಂದ ಇಂದು ಮತುತು ನಾಳೆ ಎರಡು ದನಗಳ ಕಾಲ ಪ್.ಬಿ. 
ರಸೆತುಯಲ್ಲಿರುರ ಬಿಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಕಚೆೀರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಎರಡು ದನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಂಕೆೀತಿಕವಾಗಿ ಪರೆತಿಭಟನೆ 
ಹಮ್ಮಕೊಳ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸೊೀಸಿಯೀಷನ್ ರಲಯ ಉಪ ಕಾಯ್ವದಶಿ್ವ ಟಿ.ಷಣು್ಮಖಪಪಿ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ. 

ಹೊಸ ಮುಷೂಟೆರಿನಲ್ಲೆ 
ಇಂದು ರಾಟಕ

ರಾಣೆೀಬೆನೂನುರು ತಾಲೂಲಿಕು ಹೊಸ 
ಮುಷೂ್ಟರು ಗಾರೆಮದಲ್ಲಿ ಶಿರೆೀ ಚೌಡೆೀಶ್ವರಿ 
ಜಾತೆರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ರಾತಿರೆ 10 ಕೆಕಾ 
ಮಂದಕ ರಡಿಡಿ ಬಣಕಾರ ನೆೀತೃತ್ವದ ಯೀಗಿ 
ವೆೀಮನ ಕಲಾ ತಂಡದಂದ ̀ ಕಿವುಡ ಮಾಡಿದ 
ಕಿತಾಪತಿ'ನಾಟಕ ಪರೆದಶ್ವನಗೊಳ್ಲ್ದೆ. 
ಯುರ ಮುಖಂಡ ಪರೆಕಾಶ್ ಕೊೀಳಿ ವಾಡ 
ನಾಟಕ ಪರೆದಶ್ವನ  ಉದಾಘಾಟಿಸ ಲ್ದುದಾ, 
ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿೀಂ ದರೆಗೌಡ 
ಎಫ್. ಪಾಟಿೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ರಹಿಸುರರು. 

ಮಲೆೀಬೆನೂನುರು, ಜ. 16 - ಇಲ್ಲಿನ ಪಾರೆರಮಕ ಕೃಷಿ ಪತಿತುನ ಸಹಕಾರ 
ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯಶಸಿ್ವನ ಆರೊೀಗ್ಯ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೊೀಂದಾಯಿಸಿದ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೊೀಮವಾರ ಯಶಸಿ್ವನ ಕಾಡ್್ವ ಗಳನುನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.  
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಗೆರೆ ರಾಜಣ್ಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿರೆೀಮತಿ ಚಂದರೆಮ್ಮ, 
ನದೆೀ್ವಶಕರುಗಳಾದ ಜ.ಮಂಜುನಾರ ಪಟೆೀಲ್, ಶಿರೆೀಮತಿ ನಾಗರತನುಮ್ಮ, ಕೆ.ಜ. 
ಪರಮೀಶ್ವರಪಪಿ, ಸಿ.ಅಬುದಾಲ್ ಹಾದ, ಎಂ.ಬಿ ಗುಲಾಜಿರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಬಿ.ಸೆೈಫುಲಾಲಿ, 
ಸಂಘದ ಸಿಇಓ ಸಿದದಾಪಪಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದ ರಗ್ವದರರು ಈ ವೆೀಳೆ ಹಾಜರಿದದಾರು.

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರು: ಯಶಸಿ್ವನ ಕಾರ್ನಾ  
ವಿತರಣೆ

ಕೊಟೂ್ಟರು, ಜ. 13 - ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮ ಇದೆೀ ದನಾಂಕ 28 ರಿಂದ 
ಫೆಬರೆರರಿ 5ರರರೆಗೆ ನಡೆಯುರ ಕಾಯ್ವಕರೆಮಕೆಕಾ ಸಂಸದ ವೆೈ. ದೆೀವೆೀಂದರೆಪಪಿ ಸಥಾಳ 
ವಿೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ವಕರೆಮದ ಬಗೆೊ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೊೀಚನೆ 
ನಡೆಸಿದರು. ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮಯ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ರಿೀತಿಯ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯ್ವಗಳನುನು  ಒದಗಿಸಿ  ಕೊಡುರಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಭೊೀಜನಗೌಡುರೆ, 
ರೆೀರಣಸಿದದಾಪಪಿ, ಬಿಜೆಪ್ಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ತಿಂದಪಪಿ, ಬೊೀರ್ ವೆಲ್ ಮಂಜು 
ನಾರ,  ಕೊಟೂ್ಟರು ಬಿಜೆಪ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್. ವಿಕರೆಂ, ಲೊಟ್ಟಣಿಕೆೀರಿ 
ದೆೀವೆೀಂದರೆಪಪಿ, ಹಾಲಪಪಿ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಮತಿತುತರರು ಮುಖಂಡರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದ 
ಸಥಿಳಕೆ್ಕ ಸಂಸದ ವೆೈ.ದೆೇವೆೇಂದ್ರಪ್ಪ ಭೆೇಟಿ

ಒಂರತು್ತ ಚುರಾವಣೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಒಂದರಲೂಲೆ ಸೊೇಲಬಾರದು : ನಡಾಡಿ

ನರದೆಹಲ್, ಜ. 16 - ಈ ರಷ್ವ ನಡೆಯಲ್ರುರ ಒಂಭತುತು ರಾಜ್ಯಗಳ 
ಚುನಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪ್ ಯಾವುದರಲೂಲಿ ಸೊೀಲದಂತೆ ನೊೀಡಿ ಕೊಳ್ಬೆೀಕು 
ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ರಾಷಿ್ಯ್ೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ. ಪ್. ನಡಾಡಿ ಅರರು ಹಿರಿಯ ಕಾಯ್ವಕತ್ವರಿಗೆ 
ಕರೆ ನೀಡಿದಾದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪ್ ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಕಾಯ್ವ ಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುರ ನಡಾಡಿ, ಈ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾರಣೆಗಳು ಮುಂಬರುರ ಲೊೀಕಸಭಾ ಚುನಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಹತ್ವ ಪಡೆದವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.  ಎರಡು ದನಗಳ ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಕಾಯ್ವಕಾರಿಣಿ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  ನಡಾಡಿ ಅರರು ಕಾಯ್ವಕತ್ವರನುನು ಉದೆದಾೀಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಈ ಬಗೆೊ ವಿರರ ನೀಡಿರುರ ಮಾಜ ಕೆೀಂದರೆ ಸಚಿರ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಪರೆಸಾದ್, 
ಪರೆಧಾನ ಮಂತಿರೆ ನರೆೀಂದರೆ ಮೊೀದ ಅರರು ದೆೀಶದ ಸವಾ್ವಂಗಿೀಣ 
ಬೆಳರಣಿಗೆಯಾಗುರಂತೆ ನೊೀಡಿಕೊಳು್ತಿತುದಾದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾರಣೆಗಳಲಲಿಷೆ್ಟೀ 
ಅಲಲಿದೆೀ ಮುಂಬರುರ ಲೊೀಕಸಭಾ ಚುನಾರಣೆಗಳಲೂಲಿ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲ್ದೆ 
ಎಂದು ನಡಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ ಎಂದರು.

ಕೊಮಾರನಹಳಿಳಯಲ್ಲೆ ರಂಗೊೇಲ್ ಉತಸಿವ
ಮಲೆೀಬೆನೂನುರು ಜ.16- 

ಕೊಮಾರನಹಳಿ್ಯ ಹೊಸೂರಿನ ಸಕಾ್ವರಿ 
ಹಿರಿಯ ಪಾರೆರಮಕ ಶಾಲೆಯ ಆರರಣದಲ್ಲಿ 
ಸಂಕಾರೆಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಲೆೀ ಬೆನೂನುರು ಬಾಲಿಕ್  
ಕಾಂಗೆರೆಸ್  ರತಿಯಿಂದ ತಿರಂಗಾ ರಂಗೊೀಲ್ 
ಉತಸ್ರರನುನು ಹಮ್ಮಕೊಳ್ಲಾಗಿತುತು. ಗಾರೆಮದ 
ಮಹಿಳೆಯರು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೊೀಲ್ ಬಿಡಿಸಿ 
ಎಲಲಿರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ರಂಗೊೀಲ್ ಉತಸ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಲೊೊಂಡಿದದಾ 
15 ಮಹಿಳೆಯರ ಪೆೈಕಿ ನಾಗಮ್ಮ ಪರೆರಮ ಮತುತು 
ಮಂಜಮ್ಮ ದ್ವತಿೀಯ ಹಾಗೂ ರೆೀಖಾ ತೃತಿೀಯ 
ಸಾಥಾನ ಪಡೆದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ . 
ರಾಮಪಪಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ, ಅಭಿನಂದಸಿದರು. 
ರಂಗೊೀಲ್ ಉತಸ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗರಹಿಸಿದದಾ ಉಳಿದ 
12 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನಕರ 
ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. 

ಎಪ್ಎಂಸಿ ಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ. 
ಮಂಜುನಾಥ್  ಪಟೆೀಲ್ , ಬಾಲಿಕ್  ಕಾಂಗೆರೆಸ್  
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ. ಅಬಿೀದ್  ಅಲ್, ತಾ. ಕಿಸಾನ್  
ಕಾಂಗೆರೆಸ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಕುಂಬಳೂರು ವಾಸುದೆೀರ 
ಮೂತಿ್ವ, ತಾ. ಓಬಿಸಿ ಕಾಂಗೆರೆಸ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪ್. 
ಗಂಗಾಧರ್ , ಎ. ಆರಿೀಫ್  ಅಲ್, ಭೊೀವಿ 
ಕುಮಾರ್ , ಸಾಬಿೀರ್  ಅಲ್, ಪ್.ಹೆಚ್ . 

ಶಿರಕುಮಾರ್ , ಎಸಿಸ್ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ  
ಸವಿತಾ ನಾಯಕಾ, ಗಾರೆಮದ ದಾನಪ್ 
ಹನುಮಂತಪಪಿ, ಎಸ್ .ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್ , 
ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೊೀಷ್ ಕುಮಾರ್ , 
ಯು. ಅಣ್ಣಪಪಿ, ಎಸ್. ಸುನೀಲ್ , ಯತನುಳಿ್ 
ಮಂಜಪಪಿ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಇನೂನು ಅನೆೀಕರು 
ಭಾಗರಹಿಸಿದದಾರು.
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ದಾರಣಗೆರೆ, ಜ. 16- ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೀಜಸಲಾಗಿದದಾ 
ರಾಷ್ಟ್ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪ್ಯನ್ ಶಿಪ್  ಸಪಿಧೆ್ವಯಲ್ಲಿ 9 ರಷ್ವ 
ಮೀಲಪಿಟ್ಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಗರದ ನಧಿ ಬೆೀತೂರು ಸಪಿಧಿ್ವಸಿ, ಕಟಾ 
ಹಾಗೂ ಕುಮಟೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಚಿನನುದ ಪದಕ 
ಪಡೆದದಾದಾಳೆ.

ಕೆ.ಪ್.ಜೊೀಸ್ ಅರರಿಂದ ತರಬೆೀತಿ ಪಡೆದರುರ ನಧಿ,  
ಅಭಿಷೆೀಕ್ ಬೆೀತೂರು ಹಾಗೂ ಶಿರೆೀಮತಿ ಶೆ್ವೀತಾ ದಂಪತಿ ಪುತಿರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಮಟಟೆದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪಧೆನಾಯಲ್ಲೆ 
ನಧಿ ಬೆೇತೂರ್ ಗೆ 2 ಚಿನ್ನ ಪದಕ

ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದಾಧಾಂಜಲಿ

ಅವರು ದಿರಾಂಕ 14.01.2023 ರಂದು ದೆೈವಾಧಿೇನರಾಗಿದುದ, ನಮೆ್ಮಲಲೆರಿಗೂ ಅತ್ೇವ ದುಃಖವನು್ನಂಟು 
ಮಾಡಿದೆ. ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾಂತ್ ನೇಡಲೆಂದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಗಲ್ಕೆಯ ದುಃಖವನು್ನ ರರಿಸುವ 

ಶಕ್ತಯನು್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವಗನಾಕೆ್ಕ ದಯಪಾಲ್ಸಲೆಂದು ರಗವಂತನಲ್ಲೆ ಪಾ್ರರ್ನಾಸುತೆ್ತೇವೆ.

ಶಿ್ರರೀಮತಿ ಎನ್. ಸರೀತಾಲಕ್ಷಿ �

ಶಿ್ರರೀ ವಿನಾಯಕ ಎಜುಕ�ರೀಷನ್  ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಆಶ್ರಯದಲಿಲಿ ನಡ�ಯುತಿತಿರುವ
ಗುಾಂಡಿ ಮಹಾದ�ರೀವಪ್ಪ ನರ್ಣರಿ ಶಾಲ�,  

ಪಿ.ಇ.ಎಸ್. ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲ� ಮತುತಿ ಅಥಣಿ ಪ್್ರಢಶಾಲ�ಯ  
ಪ್ರಥಮ ಮುಖ�್ಯರೀಪಾಧಾಯಯರಾಗಿ ರುದರೀರ್ಣ ಕಾಲ ಸ�ರೀವ� ರಲಿಲಿಸದ್ದ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರ್ ವಾಗೀಶ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಕೃಪಾಪೀಷಿತ

ಶಿ್ರರೀ ವಿನಾಯಕ ಎಜುಕ�ರೀಷನ್  ಟ್ರಸ್ಟ್  (ರಿ.)
ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ‘ಬಿ’ ಬಾಲೆಕ್ ,  ದಾವಣಗೆರೆ.

 ಶಿ್ರರೀ ಶಿ್ರರೀ ಶಿ್ರರೀ 1008 ಶಿ್ರರೀಶ�ೖಲ ಜಗದುಗುರು ಡಾ|| ಚನ್ನಸದಧರಾಮ ಪಾಂಡಿತಾರಾಧಯ ಶಿವಾಚಾಯ್ಣ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶಿ್ರರೀ ವಿನಾಯಕ ಎಜುಕ�ರೀಷನ್  ಟ್ರಸ್ಟ್  (ರಿ.)ನ ಆಶ್ರಯದಲಿಲಿ ನಡ�ಯುವ ಗುಾಂಡಿ ನರ್ಣರಿ ಶಾಲ�, ಪಿ.ಎಸ್. ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲ�, ಅಥಣಿ ಪ್್ರಢಶಾಲ�, 
ಅಥಣಿ ರಾಂಯುಕತಿ ಪದವಿ ಪೂವ್ಣ ಕಾಲ�ರೀಜು, ಎಸ್.ಬಿ.ಸ ಪ್ರಥಮ ದರ�್ಣ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲ�ರೀಜು ಹಾಗ್ ಅಥಣಿ ಸಾ್ನತಕ�್ರೀತತಿರ ಕ�ರೀಾಂದ್ರ, 

ಬಿ.ಎಸ್. ಚನ್ನಬರಪ್ಪ ಪ್ರಥಮ ದರ�್ಣ ಕಾಲ�ರೀಜುಗಳ ಪಾ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಅಧಾಯಪಕ ವೃಾಂದ, ಸಬ್ಾಂದ ವೃಾಂದ ಹಾಗ್ ವಿದಾಯರ್್ಣಗಳು-ವಿದಾಯರ್್ಣನಿಯರು

ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು : 
✦  ಶಿ್ರರೀ ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಣನ್   ✦  ಶಿ್ರರೀ ಎಾಂ.ಎಚ್ . ನಿರಾನಾಂದ  ✦  ಶಿ್ರರೀ ಬಿ.ಸ. ಉಮಾಪತಿ  ✦  ಶಿ್ರರೀ ಆರ್ . ರಮಾನಾಂದ  
✦ ಶಿ್ರರೀ ಆರ್ . ವ�ಾಂಕಟರ�ಡಿಡಿ   ✦  ಶಿ್ರರೀ ಕ�.ಜಿ. ರುಗಾಂಧರಾಜು   ✦  ಶಿ್ರರೀ ಬಿ.ಸ. ಶಿವಕುಮಾರ್   ✦  ಶಿ್ರರೀ ಎಾಂ. ಮಹ�ರೀಶ್ಾಂದ್ರಬಾಬು 

✦  ಶಿ್ರರೀ ಎಸ್.ಕ�. ವಿರೀರರ್ಣ  ✦  ಶಿ್ರರೀ ಐ.ಪಿ. ಏಕ�್ರೀರಾಮಾರಾಧಯ  ✦  ಶಿ್ರರೀ ಎ.ಕ�. ಪ್ರಶಾಾಂತ್    ✦  ಶಿ್ರರೀ ಎಾಂ.ವಿ. ವಿರೀರ�ರೀಾಂದ್ರಕುಮಾರ್    ✦  ಶಿ್ರರೀ ಎ.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್

✦  ಶಿ್ರರೀ ಅಥಣಿ ವಿರೀರರ್ಣ, ಮಾ್ಯರೆೇಜಿಂಗ್  ಟ್ರಸಿಟೆ ✦  ಶಿ್ರರೀ ಎನ್.ಎ. ಮುರುಗ�ರೀಶ್ , ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್್ರಯ ಶಾಸಕರೂ, 
ಶಿ್ರೇ ಮಹಷಿನಾ ವಾಲ್್ಮೇಕ ಪರಿಶಿಷಟೆ ಪಂಗಡಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಹಾಗೂ
ನಮ್ಮ ಆತ್್ಮೇಯರೂ ಆದ

ಹ್ಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶ್ಭಾಶಯಗಳು

ಶಿ್ರರೀ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಾಂದ್ರ
 ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್  ಲೆೋೀಕಿಕೆರೆ
ಜಿಲಾಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ್, ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೀರಾಚಾ
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೋ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ

ಮಲೆೀಬೆನೂನುರು,ಜ.16- 
ಕೊಮಾರನಹಳಿ್ಯ ಶಿರೆೀ 
ಆಂಜನೆೀಯ ಸಾ್ವಮಗೆ ಮಕರ 
ಸಂಕಾರೆಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದದಾ ವಿಶೆೀಷ 
ಅಲಂಕಾರ, ಅಭಿಷೆೀಕ, ಪೂಜೆ 
ಭಕತುರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅನನು 
ಸಂತಪ್ವಣೆ ಏಪ್ವಡಿಸಲಾಗಿತುತು.

ಕೊಮಾರನಹಳಿಳ 
ಆಂಜರೆೇಯ ಸಾ್ವಮಗೆ 
ವಿಶೆೇಷಾಲಂಕಾರ

ರಾಜ್ಯ ಮಟಟೆದ  
ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಬೆಳೆ 
ಸ್ಪಧೆನಾಯಲ್ಲೆ  
ಮೂರು ಸಾಥಿನ

ದಾರಣಗೆರೆ, ಜ. 16- ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2021-22 
ನೆೀ ಸಾಲ್ನ ಕೃಷಿ ಪರೆಶಸಿತು ಬೆಳೆ ಸಪಿಧೆ್ವ ಯೀಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ 
ಎಲಾಲಿ ಜಲೆಲಿಗಳ ರೆೈತರು ಹೆಸರು  ನೊೀಂದಾಯಿಸಿ ಸಪಿಧೆ್ವಯಲ್ಲಿ 
ಭಾಗರಹಿಸಿದದಾರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಲೆಲಿಯಿಂದ 10 ಜನ ರೆೈತರು 
ಸಪಿಧೆ್ವಯಲ್ಲಿ ಭಾಗರಹಿಸಿದುದಾ, ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಸಪಿಧೆ್ವಯಲ್ಲಿ 
ಪರೆರಮ ಸಾಥಾನ ಚನನುಗಿರಿಯ ಮಾದಾಪುರದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪಿ, 
ದ್ವತಿೀಯ ಸಾಥಾನ ಚನನುಗಿರಿಯ ನೀತಿಗೆರೆ ಗಾರೆಮದ ವಿೀರಾಚಾರಿ 

ಮತುತು ತೃತಿೀಯ ಸಾಥಾನರನುನು ಹರಿಹರದ ರಾಮತಿೀರ್ವ 
ಗಾರೆಮದ ಸೊೀಮಪಪಿ ಎಸ್.ಎನ್ ಇರರು ಪಡೆದದಾದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮುಸುಕಿನ ಜೊೀಳ ಕೃಷಿ ಪರೆಶಸಿತು ಬೆಳೆ 
ಸಪಿಧೆ್ವ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಚನನುಗಿರಿ ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಮುದಗೆರೆ 
ಗಾರೆಮದ  ರೆೈತ ರುದರೆಪಪಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ವತಿೀಯ ಸಾಥಾನ 
ಪಡೆದದಾದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನದೆೀ್ವಶಕರು 
ವಿಜೆೀತರನುನು ಅಭಿನಂದಸಿದಾದಾರೆ.

ನರದೆಹಲ್, ಜ. 16 – 
ವೆೈವಾಹಿಕ ಅತಾ್ಯ ಚಾರರನುನು 
ಅಪರಾಧಗೊಳಿಸುರ ಕುರಿತು 
ದಾಖಲಾಗಿರುರ ಅಜ್ವಗಳ 
ಬಗೆೊ ಪರೆತಿಕಿರೆಯ 
ದಾಖಲ್ಸುರಂತೆ ಕೆೀಂದರೆ 
ಸಕಾ್ವರಕೆಕಾ ಸುಪ್ರೆೀಂ ಕೊೀಟ್್ವ 
ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ನಾ್ಯಯಮೂತಿ್ವ 
ಡಿ.ವೆೈ. ಚಂದರೆಚೂಡ್ ಹಾಗೂ 
ನಾ್ಯಯಮೂತಿ್ವ ಗಳಾದ ಪ್.
ಎಸ್.ನರಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಬಿ. 
ಪಡಿ್ವವಾಲಾ ಅರರನುನು 

ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ೀಠ ನೊೀಟಿಸ್ 
ಕಳಿಸಿದುದಾ, ಫೆಬರೆರರಿ 15ರ 
ಒಳಗೆ ಪರೆತಿಕಿರೆಯ 
ದಾಖಲ್ಸುರಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ 
ಬಗೆೊ ಮಾಚ್್ವ 21ರಿಂದ 
ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ 
ಆರಂಭವಾಗಲ್ದೆ.

ದೆಹಲ್ ಹೆೈಕೊೀಟ್್ವ ಈ 
ವಿಷಯದ ಬಗೆೊ ಒಡಕಿನ 
ತಿೀಪು್ವ ನೀಡಿತುತು. ನಂತರ 
ಖುಶೂ್ಬ ಸೆೈಫಿ ಎಂಬುರರರು 
ಸುಪ್ರೆೀಂ ಕೊೀಟ್್ವ ನಲ್ಲಿ 
ಮೀಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದದಾರು. 

ಕನಾ್ವಟಕ ಹೆೈಕೊೀಟ್್ವ 
ವೆೈವಾಹಿಕ ಅತಾ್ಯಚಾರ ಪರೆಕರಣ 
ದಾಖಲ್ಸುವುದಕೆಕಾ ಸಮ್ಮತಿಸಿತುತು. 
ಸುಪ್ರೆೀಂ ಕೊೀಟ್್ವ ನಲ್ಲಿ ಅಜ್ವ 
ದಾಖಲ್ಸಿರುರ ಕನಾ್ವಟಕ 
ಸಕಾ್ವರ, ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ 
ಅತಾ್ಯಚಾರ ಪರೆಕರಣ 
ದಾಖಲ್ಸುರ ಹೆೈಕೊೀಟ್್ವ 
ಆದೆೀಶರನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸಿದೆ.

ಇದೆೀ ವಿಷಯಕೆಕಾ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೆೀಂ 
ಕೊೀಟ್್ವ ಎದುರು ಹಲವು 
ಅಜ್ವಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ವೆೈವಾಹಿಕ ಅತಾ್ಯಚಾರ : ಪ್ರತ್ಕ್ರಯ್ಗಾಗಿ 
ಕೆೇಂದ್ರಕೆ್ಕ ಸುಪ್್ರೇಂ ಕೊೇಟ್ನಾ ರೊೇಟಿಸ್

ದಾರಣಗೆರೆ, ಜ. 16 – ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು ಜಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಂಗರೆಹಿಸಿದ ಠೆೀರಣಿಯನುನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬೆಳರಣಿಗೆಗೆ 
ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಬೆೀಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಠೆೀರಣಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡಡಿ 
ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುರ ದೊಡಡಿರರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುರ ಪರಿಸಿಥಾತಿ 
ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಸದ ಜ.ಎಂ. ಸಿದೆದಾೀಶ್ವರ 
ಹೆೀಳಿದರು.

ಜ.ಪಂ. ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಲ್ೀಡ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ರತಿ 
ಯಿಂದ ಇಂದು ಆಯೀಜಸಲಾಗಿದದಾ ಜಲಾಲಿ ಸಮನ್ವಯ 
ಸಮತಿ ಸಭೆ - ಜಲಾಲಿ ಮಟ್ಟದ ಪರೆಗತಿ ಪರಿಶಿೀಲನಾ 
ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ರಹಿಸಿ ಅರರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಒಬ್ಬರಿಗೆೀ ಸಾವಿರಾರು ಕೊೀಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲ 
ಕೊಟು್ಟ ಅರರು ಮೊೀಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತೆತುೀ ಇದೆ. 
ಟಾಟಾ, ಬಿಲಾ್ವ, ಅದಾನ ಅಂರರರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡು 
ವುದು ಮುಖ್ಯರಲಲಿ. ವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳು, ಸಣ್ಣ ರೆೈತರು, ಸಣ್ಣ 
ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುರ ಮೂಲಕ ಅರರ 
ಪರೆಗತಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೆೀಕು ಎಂದು ಸಂಸದರು ಹೆೀಳಿದರು.

ಕೆಲ ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು ಜಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ 100 ರೂ.  
ಠೆೀರಣಿ ಪಡೆದರೆ ಕೆೀರಲ 34 ರೂ. ಸಾಲ ನೀಡುತಿತುವೆ. 
ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಗಬೆೀಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಲೆಲಿ, ಇರರು 
ನಮ್ಮ ಜನ ಎಂಬ ಭಾರನೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಕೊಡಿ ಎಂದು 
ಸಂಸದರು ಹೆೀಳಿದರು.

ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲಿಕಿಗೆ ಕೆೀರಲ 369.74 ಕೊೀಟಿ 

ರೂ. ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಕಡಿಮ 
ಯಾಯಿತು. ತಾಲೂಲಿಕಿಗೆ ನೀಡುರ ಸಾಲದ ಪರೆಮಾಣ 
ಹೆಚಿಚಾಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಸಂಸದರು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್.ಬಿ.ಐ.-
ಎಲ್ .ಡಿ.ಒ.ದ ಎ.ಜ.ಎಂ. ಮುರಳಿ ಮೊೀಹನ್ 
ಪಾಠಕ್, ಜಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಗುರಿ ಸೂಕತುವಾಗಿಲಲಿ. ಕೃಷಿ 
ರಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕೆಕಾ ಹೆಚುಚಾ ಅರಕಾಶ ಇದದಾರೂ ಗುರಿ 
ಕಡಿಮ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಕೆಕಾ ಅರಕಾಶ ಕಡಿಮ 
ಇದದಾರೂ ಗುರಿ ಹೆಚುಚಾ. ಈ ನೂ್ಯನತೆಗಳನುನು 
ಸರಿಪಡಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಬಾಡ್್ವ ಡಿ.ಡಿ.ಎಂ. ರಶಿ್ಮ ರೆೀಖ, 
ಜಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿತು ಸಿಇಒ ಚೆನನುಪಪಿ, ಲ್ೀಡ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ವಿಭಾಗಿೀಯ ಪರೆಬಂಧಕ ಜ.ಜ. ದೊಡಡಿಮನ ಹಾಗೂ 
ಕೆನರಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ ವಿಭಾಗಿೀಯ ರ್ಯರಸಾಥಾಪಕಿ ರವಿಕಲಾ 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಜಿಲೆಲೆಗಾಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಸಾಲ ಕೊಡಲ್

ಕಾಮನಾಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 
ಕಟ್ ನೇಡಲು ಅಜಿನಾ

ದಾರಣಗೆರೆ, ಜ.16- 
ಕನಾ್ವಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತುತು ಇತರೆ 
ನಮಾ್ವಣ ಕಾಮ್ವಕರ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಮಂಡಳಿಯ ನೊೀಂದಾಯಿತ 
ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮ್ವಕರ ಮಕಕಾಳಿಗೆ 
ಶಾಲಾ ಕಿಟ್ ನೀಡಲು ಅಜ್ವ 
ಆಹಾ್ವನಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೆಸಕತು ಸಾಲ್ 
ನಲ್ಲಿ ನೊೀಂದಾಯಿತ ಕಾಮ್ವಕರ 
ಮಕಕಾಳು 5ನೆೀತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ವಾ್ಯಸಂಗ ಮಾಡುತಿತುದದಾರೆ ಅಂತಹ 
ಕಾಮ್ವಕರು ನೊೀಂದಾಯಿತ 
ಕಾಮ್ವಕರ ಗುರುತಿನ ಚಿೀಟಿಯ 
ದೃಢಿಕೃತ ಪರೆತಿ, ಮಗುವಿನ ಆಧಾರ್ 
ಕಾಡ್್ವ ಪರೆತಿ, ವಿದಾ್ಯರ್್ವ 5ನೆೀ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಸಂಗ 
ಮಾಡುತಿತುರುರ ಬಗೆೊ ವಾ್ಯಸಂಗ 
ಪರೆಮಾಣ ಪತರೆದ ಮೂಲ 
ಪರೆತಿಗಳೊಂದಗೆ  ಇದೆೀ ದನಾಂಕ 
21 ರೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮ್ವಕ 
ಕಚೆೀರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕೆಂದು 
ಕಾಮ್ವಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಡಿ.ಬಿ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಗೆ ಸಾ್ವಮ 
ವಿವೆೇಕಾನಂದ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಪ್ರಶಸಿ್ತ

ದಾರಣಗೆರೆ, ಜ. 16 - ಅಂತರರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಕಿರೆೀಡಾಪಟು 
ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಸಾಹಸ ತರಬೆೀತುದಾರ ಡಿ.ಬಿ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ 
ಅರರು ಕನಾ್ವಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯುರ ಸಂಘಗಳ ಒಕೂಕಾಟ 
(ಬೆಂಗಳೂರು) ಇರರು ಕೊಡಮಾಡುರ ಸಾ್ವಮ ವಿವೆೀಕಾನಂದ 
ರಾಜ್ಯ ಯುರ ಪರೆಶಸಿತುಗೆ ಆಯಕಾಯಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಮತುತು ಅಂತರರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಿರೆೀಡೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಥಾನಗಳಿಸಿರುರ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಹಸ  ಚಟುರಟಿಕೆಗಳ 
ಸೆೀವೆಯನುನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಯುರ ಸಂಘಗಳ ಒಕೂಕಾಟದ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಎಸ್.
ಬಾಲಾಜ ಹಾಗೂ ಪರೆಧಾನ ಕಾಯ್ವದಶಿ್ವ ಸುರೆೀಶ್.ರೆೈ ಸೂಡಿ ಮುಳು್ ಅರರನೊನುಳಗೊಂಡ 
ಆಯಕಾ ಸಮತಿಯು ಈ ಪರೆಶಸಿತುಗೆ ಆಯಕಾ ಮಾಡಿದೆ. 

ನಾಡಿದುದಾ ದನಾಂಕ 18ರಂದು ಶಿರೆೀ ಕೆ್ಷೀತರೆ ಸುಬರೆಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಯುರ ಸಮ್ಮೀಳನ, 
ಸಾಂಸಕಾಕೃತಿಕ ಯುರ ವೆೈಭರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಯುರ ಪರೆಶಸಿತು ಪರೆದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಿ.
ಬಿ.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅರರಿಗೆ ಈ ಪರೆಶಸಿತು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಯುರ 
ಸಂಘಗಳ ಒಕೂಕಾಟದ ದಾರಣಗೆರೆ ಜಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಕೆ. ಕೊಟೆರೆೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಇಲ್ಲೆನ ಬಾ್ಯಂಕನ 
ಠೆೇವಣಿಯಲ್ಲೆ ದೊಡಡಿ 
ನಗರದ ದೊಡಡಿವರಿಗೆ 
ಸಾಲ ಬೆೇಡ : ಸಂಸದ

ಜಗಳೂರು  ತಾಲೂಲಿಕಿನ  ಪರೆಸಿದದಾ ಧಾಮ್ವಕ ಕೆ್ಷೀತರೆ ಕಣ್ವಕುಪೆಪಿ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ  
ಶಿರೆೀ ಶಾಂತಲ್ಂಗ ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳ ಸನನುಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕಾರೆಂತಿ ಹಬ್ಬದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ರಥೊೀತಸ್ರವು ಭಾನುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. 

ಕಣ್ವಕುಪೆ್ಪ 
ಗವಿಮಠದಲ್ಲೆ 
ರಥೊೇತಸಿವ


