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ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 17- ಜೀವನದ ಅಗ್ನಿ 
ಪರೀಕೆಷೆಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನಿ ಎಂದಿಗೂ 
ಕಳೆದ್ಕೊಳ್ಳಬೆೀಡಿ ಎಂದ್ ಸಿರಗೆರೆ ಶ್ೀ 
ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರ್ ಡಾ.ಶವಮೂರ್್ಶ 
ಶವಾಚಾಯ್ಶ ಮಹಾಸಾವಾಮೀಜ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳಿಗೆ 
ಕಿವಿ ಮಾತ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಹಮಮಿಕೊಳ್ಳ 

ಲಾಗ್ದ್ದ ಶ್ೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರ್ ರಸೆಿಡನೆ್ಷೆಯಲ್ 
ಸೂಕೂಲ್ ವಾರ್್ಶಕೊೀತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ 
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಶ್ೀಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ವಿದಾ್ಯರ್್ಶ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶಗಳು 
ಹೆಚಾಚಾಗ್ರ್ತ್ತವೆ. ಇಂದ್ `ವೆೈದ್ಯರಾಗ್ ಬಡವರ 
ಸೆೀವೆ ಮಾಡ್ತೆ್ತೀನೆ' ಎಂದ್ ಹೆೀಳುವ ನ್ೀವು 
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನಿ 

ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ್ ಸ್ಲಭವಲಲಿ ಎಂದ್ 
ಎಚಚಾರಸಿದರ್.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕೆಷೆಗಳು 
ಎದ್ರಾಗ್ತ್ತವೆ. ಅನೆೀಕರನ್ನಿ ನಂಬಿ ಮೀಸ 
ಹೊೀಗ್ ಪಾಠ ಕಲ್ಯ್ವಂತಹ ಘಟನೆಗಳೂ 
ನಡೆಯ್ತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ಕೆಕೂ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನಿ 
ಕಳೆದ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದ್. ವಿಶಾಲ ಅಂತಃಕರಣ, 
ತಾ್ಯಗ ಬ್ದಿ್ದಯನ್ನಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 
ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡವರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಶಕವಾಗ್ತ್ತದೆ 
ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳಾಗ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಓದಿ 
ಪರೀಕೆಷೆ ಬರೆದ್ ಅಂಕ ಗಳಿಸ್ರ್್ತೀರ. ಆದರೆ 
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕೆಷೆ ಬರೆದ್ ಪಾಠ ಕಲ್ಯ 
ಬೆೀಕಾಗ್ತ್ತದೆ. ನ್ಮಮಿ ಬದ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೆೀ ಸವಾ 
ಲ್ಗಳು ಎದ್ರಾದರೂ ನ್ಮಮಿ ಅಂತರಂಗದ ದನ್ 
ಯನ್ನಿ ಆಲ್ಸಬೆೀಕ್ ಎಂದ್ ಶ್ೀಗಳು ಹೆೀಳಿದರ್.

ಅನ್ಭವ ಮಂಟಪ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ 
ಮಕಕೂಳು ಜಗರ್್ತನ ಎಲಾಲಿ ಕಡೆಯೂ ಸಿಗ್ತಾ್ತರೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರನ ಯಾವುದೆೀ 

ಜಿೇವನದ ಅಗ್ನಿ ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲೆ ಮೌಲ್ಯರಳನುನಿ 
ಕಳೆದುಕೊಳಳದಿರಲು ತರಳಬಾಳು ಶಿ್ರೇ ಹಿತನುಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 17 – ಬೆಳಗಾವಿಯಂದ 
ಆರಂಭವಾಗ್ರ್ವ ಕಾಂಗೆ್ಸ್ ಪಕಷೆದ ಪ್ಜಾಧವಾನ್ 
ಬಸ್ ಯಾತೆ್ ಜ.19ರ ಗ್ರ್ವಾರದಂದ್ ನಗರಕೆಕೂ 
ಆಗಮಸಲ್ದೆ. ಹೆೈಸೂಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಧಾ್ಯಹನಿ 
3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಆಯೀಜಸಲಾಗ್ದೆ 
ಎಂದ್ ಮಾಜ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜ್್ಶನ್ ರ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಪರ್್ಕಾಗೊೀರ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ್, 
ಈ ಸಮಾವೆೀರಕೆಕೂ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್್ತವಾರ ರಣದಿೀಪ್ 
ಸಿಂಗ್ ಸ್ಜೆೀ್ಶವಾಲಾ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕಷೆ ಡಿ.ಕೆ. 
ಶವಕ್ಮಾರ್, ಕಾಂಗೆ್ಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕಷೆದ 
ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಪರಷತ್ ಪ್ರ್ಪಕಷೆದ 
ನಾಯಕ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಪ್ಸಾದ್, ಪ್ಚಾರ ಸಮರ್ 
ಅಧ್ಯಕಷೆ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾಯಾ್ಶಧ್ಯಕಷೆ 
ರಾದ ಸಲ್ೀಂ ಅಹಮದ್, ಸರ್ೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, 
ಈರವಾರ್ ಖಂಡೆ್, ಧ್್ವನಾರಾಯಣ, ರಾಮಲ್ಂಗಾ 

ರೆಡಿಡಿ ಮರ್್ತತರೆ ನಾಯಕರ್ ಸಮಾವೆೀರದಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದ್ ರ್ಳಿಸಿದರ್.

ಆಪರೆೀಷನ್ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಸಕಾ್ಶರ 
ರಚಿಸಿರ್ವ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಲ್ ಸಾಲ್ ಅಕ್ಮಗಳನ್ನಿ 
ನಡೆಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯದ್ 40 

ಎಸೆಸೆಸ್ - ಎಸೆಸೆಸೆಸೆಂಗೆ ಟಿಕೆಟ್
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್್ಷಣ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಮನೂರು 
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಹಾರೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ 
ಕೆ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್ 
ಸ್ಪರ್ನಾಸಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲಾಲೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮಂಜಪ್ಪ ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಕರಾನಾಟಕದಲೆಲೆೇ ಅತ್ ಹೆಚಿಚಿನ ಮತ ರಳಿಸಿ ಗೆದುದಾ 
ಬರುವ ವಿಶಾವಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ 
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಹೆೇಳಿದರು.

ನರರಕೆ್ಕ ರಾಳೆ `ಪ್ರಜಾಧವಾನಿ' ಬಸ್ ಯಾತೆ್ರ
ಹೆೈಸೂ್ಕಲ್ ಮೆೈದಾನದಲ್ಲೆ ಬಹಿರಂರ ಸಭೆ: ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್

ವನ್ಯಜಿೇವಿ ಪ್ರಕರಣಕೆ್ಕ ಸಂಬಂರ್ಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ 
ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 
ಆರೊೇಪ ಮಾಡುತ್್ತರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ 
ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 
ವಾಗಾದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾದಾರೆ. ಅವರು ರುಟಾ್ಕ, 
ಕಳಳಭಟಿಟೆ, ಹೆಂಡ ಮಾರುತಾ್ತರೆ. ರಾವು ಆಕಳು, 
ಕುರಿ ಸಾಕ್ದೆದಾೇವೆ. ಅವರೂ ರಾಲು್ಕ ಹಸು 
ಸಾಕ್ದರೆ ಗೊತಾ್ತರುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ 
ರಾ್ಯಯಾ ಲಯದಲ್ಲೆದೆ. ಈ ಬಗೆ್ಗ ಯಾವುದೆೇ 
ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯೆ ನಿೇಡುವುದಿಲಲೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ 
ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್ ಹೆೇಳಿದರು. ವನ್ಯಜಿೇವಿರಳು 
ಪತೆ್ತಯಾಗ್ರುವ ಫಾರಂ ಹೌಸ್ 
ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೆೇರಿದುದಾ ಎಂದು 
ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಆರೊೇಪಿಸಿದದಾರು.

ರುಟಾ್ಕ ಮಾರೊೇದು ಬಿಟುಟೆ...

ಬೆಂಗಳೂರ್, ಜ. 17 - ಮ್ಂಬರ್ವ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚ್ನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ 
ಮಠಾಧೀರರನ್ನಿ ಪಕಷೆದ ಅಭ್ಯರ್್ಶಗಳನಾನಿಗ್ 
ಕಣಕಿಕೂಳಿಸಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪರಶೀಲ್ಸ್ರ್್ತದೆ ಎಂದ್ 
ಮೂಲಗಳು ರ್ಳಿಸಿವೆ.

ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯ್ರ್್ತರ್ವ ಬಿಜೆಪಿಯ 
ಎರಡ್ ದಿನಗಳ ರಾರ್್ಟ್ೀಯ 
ಕಾಯ್ಶಕಾರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕನಾ್ಶಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಚ್ನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ಸ್ದಿೀಘ್ಶ 
ಚಚೆ್ಶ ನಡೆದ್, ಮ್ಂಬರ್ವ ಚ್ನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಿಂದ್ತವಾ ಪ್ಮ್ಖವಾಗ್ ಬಿಂಬಿಸಲ್ 
ನ್ಧ್ಶರಸಲಾಗ್ದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗ್ ಕೆಲವು 
ಪ್ಭಾವಿ ಮಠಾಧಪರ್ಗಳಿಗೆ ಟಕೆಟ್ ನ್ೀಡಲ್ 
ಈಗಾಗಲೆೀ ಕೆಲವರ್ ಪಕಷೆದ ಚಿಹೆನಿಯಡಿ 

ಸ್ಪಧ್ಶಸಲ್ ಅವಕಾರ ಕೊೀರದಾ್ದರೆ. ಇವರ 
ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್್ಟ 

ಮಠಾರ್ೇಶರ ಕಣಕೆ್ಕ 
ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿಶಿೇಲರೆ

ಬಂೆಗಳೂರ್, ಜ. 17 - ಕನಾ್ಶಟಕ 
ನ್ೀರಾವರ ನ್ಗಮದ ಕೆೀಂದ್ ಕಚೆೀರಯನ್ನಿ 
ರಾಜಧಾನ್ಯಂದ ರಾಜ್ಯದ ಕೆೀಂದ್ 
ಸಾಥಾನವಾದ ದಾವಣಗರೆಗೆ ೆ ಸಥಾಳಾಂತರಸಲ್ 
ಸಕಾ್ಶರ ಆದೆೀರ ಹೊರಡಿಸಿದ.ೆ 

ನ್ಗಮದಡಿ ತ್ಂಗ ಮತ ್್ತ ಭದಾ್ 
ಮೀಲ್ದಂಡ ೆ ಯೀಜನಗೆಳು, ತ್ಂಗಭದಾ್ 
ಅಣಕೆಟ್್ಟ, ಕಳಸಾಬಂಡೂರ ಯೀಜನೆ 
ಘಟಪ್ಭಾ, ಮಲಪ್ಭಾ ಹಾಗೂ ಕಾರಂಜ 
ಯೀಜನಗೆಳು ಅಲಲಿದೆ 

ಬೆಂಗಳೂರ್, ಜ. 17 - ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಚ್ನಾವಣಾ ಹೊಸಿ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕಷೆರ 
ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾ್ಶರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 
ಮಾಪಾ್ಶಟ್ ಮಾಡ್ವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ಧಾನ್ 
ನರೆೀಂದ್ ಮೀದಿ ಅವರ್ ಮಾಜ ಮ್ಖ್ಯಮಂರ್್ 
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಂದ ಮಾಹಿರ್ 
ಪಡೆದಿದಾ್ದರೆ. 

ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯ್ರ್್ತರ್ವ ಬಿಜೆಪಿಯ 
ರಾರ್್ಟ್ೀಯ ಕಾಯ್ಶಕಾರಣಿಯ ನಡ್ವೆಯೀ 
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನಿ ತಮಮಿ ನ್ವಾಸಕೆಕೂ 
ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಪ್ಧಾನ್ಯವರ್,  ಮ್ಂಬರ್ವ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚ್ನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ 
ಸ್ಮಾರ್ 20 ನ್ಮಷಗಳ ಕಾಲ ಚಚೆ್ಶ 
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ ಎಂದ್ ಉನನಿತ ಮೂಲಗಳು ರ್ಳಿಸಿವೆ. 

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನಿ ಮೂಲೆಗ್ಂಪು 
ಮಾಡಲಾಗ್ರ್್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿರ್ ಎಲೆಲಿಡೆ 
ಹರದಾಡ್ರ್್ತರ್ವ ಬೆನನಿಲೆಲಿೀ ಪ್ಧಾನ್ಯವರ್ 
ಬಿಡ್ವಿಲಲಿದ ಸಮಯದಲೂಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 
ಅವರನ್ನಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ್ ಸಮಾಲೊೀಚನೆ 
ಮಾಡ್ವುದರ ಮೂಲಕ ಪಕಷೆ ಅವರನ್ನಿ 
ಕಡೆಗಣಿಸಿಲಲಿ ಎಂಬ ಸಂದೆೀರವನ್ನಿ ನ್ೀಡಿದಾ್ದರೆ. 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚ್ನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನಿ 
ಅಲ್ಪಸಮಯ ಉಳಿದಿದ್್ದ, ಈ ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ ಪಕಷೆ 
ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಮತದಾರರನ್ನಿ ಸೆಳೆಯಲ್ 
ವಚ್ಶಸಿವಾ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರನ್ನಿ ಮ್ಂಚೂಣಿಗೆ 
ತರಲ್ ರಾರ್್ಟ್ೀಯ ನಾಯಕರ್ ನ್ಧ್ಶರಸಿದಾ್ದರೆ. 

ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕಷೆರ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವುದೆೀ 
ಕಷೆಣದಲಾಲಿಗಲ್ದೆ. ಈಗಾಗಲೆೀ ವರಷಠಿರಗೆ ಎರಡ್ 
ಮೂರ್ ಹೆಸರ್ಗಳನ್ನಿ ಮ್ಂದಿಟ್್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಗೆ ಪಟ್ಟ ನ್ೀಡಿದರೆ, ಪಕಷೆಕೆಕೂ ಲಾಭ 
ಎಂಬ್ದರ ಬಗೆಗು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 

ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ನಿೇರಾವರಿ ನಿರಮದ 
ಕೆೇಂದ್ರ ಕಚೆೇರಿ: ಸಕಾನಾರ ಆದೆೇಶ

ಹಳೆ ಮೆೈಸೂರು, ಉತ್ತರ 
ಕರಾನಾಟಕ, ಕರಾವಳಿ ಭಾರದ  

ಕೆಲ ಮಠಾರ್ಪತ್ರಳ ಜತೆ 
ಈಗಾರಲೆೇ ಚಚೆನಾ ಮಾಡಿದುದಾ, 

ಅದರಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಕಣಕ್್ಕಳಿಯಲು  
ಮುಂದಾಗ್ದಾದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತ್ 

ಯನುನಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಯಕರು 
ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರೆ ಎನನಿಲಾಗ್ದೆ.

ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ: 
ಬಿಎಸ್ ವೆೈ -ಮೊೇದಿ ಚಚೆನಾ

|| ಶಿವ ||

ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ ಆಹಾವಾನ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ 
ಶಿವಣ್ಣ (ಮೆೇಷುಟೆರು) ರಡ್ಡದರೂಳಿ

ಜನನ : 11.11.1945, ಮರಣ : 14.01.2023

ಇವರು ತಮ್ಮ 78ರೆೇ ವಯಸಿಸೆನಲ್ಲೆ ಶನಿವಾರ ದಿರಾಂಕ : 14.01.2023 ರಂದು 
ಶಿವಾರ್ೇನರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ. ತನಿನಿಮಿತ್ಯ ಮೃತರ 

"ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ" ಯನುನಿ 
ದಿರಾಂಕ : 18.01.2023 ರ ಬುಧವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಿ 12.30ಕೆ್ಕ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾರುವುದು. 

ತಾವುರಳು ಆರಮಿಸಿ ದಿವಂರತರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾಂತ್ ಕೊೇರಬೆೇಕಾಗ್ ವಿನಂತ್.

ಇಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು :
ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು 

ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಹಾರೂ ರಡ್ಡದರೂಳಿ ವಂಶಸ್ಥರು
ರಾಣೆೇಬೆನೂನಿರು. ಫೇನ್  : 95914 29220

ವಿ.ಸೂ. : ಇದರೆನಿೇ ಆಹಾವಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆರಮಿಸಬೆೇಕಾಗ್ ವಿನಂತ್.

|| ಶಿ್ರೇ ಉಚಚಿಂಗೆಮ್ಮ ದೆೇವಿ ಪ್ರಸನನಿ ||

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಚಿರಸ್ಮರಣೆ

ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಾಯಿಯವರಾದ

ದಿ|| ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಜಿ. ಮರೀನಾಕ್ಷಮ್ಮನವರು
(ದಿ|| ಶಿ್ರೇ ಗೌಡ್ರ ರಾಗೆೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿ.ಜಿ. ಇವರ ಧಮನಾಪತ್ನಿ )

ನಿೇವು ನಮ್ಮನನಿರಲ್ ಒಂದು ವಷನಾವಾಯಿತು... 
ನಿೇವು ತೊೇರಿದ ಮಾರನಾದಲೆಲೆೇ ಮುನನಿಡೆಯುತಾ್ತ....  ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ರೆನಪಿನಲೆಲೆೇ ಇರುವ...

ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು :

ಬಿ.ಜಿ. ರಾರರಾಜ್  ಮತು್ತ ಬಿ.ಜಿ. ಶಂಕರ್ ಪಾಟಿೇಲ್ , 
ಸಹೊೇದರಿಯರು, ಅಳಿಯಂದಿರು,  ಸೊಸೆಯಂದಿರು, 

ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾರೂ 
ಗೌಡ್ರ ವಂಶಸ್ಥರು, ದೊಡ್ಡಬಾತ್ ಮತು್ತ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ನಿಮ್ಮ ಆದಶನಾ ಜಿೇವನ ನಮಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಮಾರನಾದಶನಾಕ. 
ನಿಮ್ಮ ರೆನಪು ನಮಗೆ ಸದಾ ಹಸಿರು ಮತು್ತ ಸೂಫೂತ್ನಾದಾಯಕ.

ಜನನ : 
12.01.1936

ಮರಣ : 
31.01.2022

ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಅಪಾಯ : ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ಎಚಚಿರಿಕೆ
ಮ್ಂಬೆೈ, ಜ. 17 – ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಳೆಯ 

ಪಿಂಚಣಿ ಪದ್ಧರ್ಗೆ ಮರಳುವುದರಂದ ಹಣಕಾಸ್ 
ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದರಂದಾಗ್ ಮ್ಂಬರ್ವ 
ವಷ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೆಚಾಚಾಗಲ್ದೆ ಎಂದ್ 
ರಸರ್್ಶ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಎಚಚಾರಕೆ ಗಂಟೆ ಭಾರಸಿದೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ದೆೀರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ 

ಪದ್ಧರ್ ಜಾರಗ ೆತರಲಾಗ್ದ.ೆ ಇದಕೂಕೂ ಮ್ಂಚ ೆರಾಜ 
ಸಾಥಾನ, ಛರ್್ತೀಸ್ ಘಡ ಹಾಗೂ ಜಾಖ್ಶಂಡ್ ಗಳು 
ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಮರಳುವುದಾಗ್ ರ್ಳಿಸಿದ್ದವು.

ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಣಕಾಸ್ ಕ್ರತ 
ವರದಿಯಂದನ್ನಿ ಪ್ಕಟಸಿರ್ವ ರಸರ್್ಶ 
ಬಾ್ಯಂಕ್, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೀಜನೆಯ 

ಜಾರಯಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗ್ವ ಉಳಿತಾಯ 
ತಾತಾಕೂಲ್ಕ ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದೆ.

ಈಗ್ನ ವೆಚಚಾವನ್ನಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೀಲೆ 
ಹೆೀರ್ವುದರಂದ ಮ್ಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  
ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಯಾವುದೆೀ ಹಣ ಉಳಿಯ್ವುದಿಲಲಿ 
ಎಂದ್ ವರದಿ ಹೆೀಳಿದೆ.

ಮಕ್್ಕ ಜಾರತ್ಕ ಉರ್ರ ಎಂದು ಘೊೇಷಣೆ
ನವದೆಹಲ್, ಜ. 17 – ಅಬ್್ದಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮಕಿಕೂ ಜಾಗರ್ಕ 

ಉಗ್ವಾದಿ ಎಂದ್ ವಿರವಾ ಸಂಸೆಥಾ ಘೊೀರ್ಸಿದೆ. ಈತ ಪಾಕಿಸಾ್ತನದ ಲಷಕೂರ್ ಎ 
ತೊಯಾ್ಬ ಸಂಘಟನೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕಷೆನಾಗ್ದಾ್ದನೆ. ಸೊೀಮವಾರದಂದ್ 
ಮಕಿಕೂಯನ್ನಿ ವಿರವಾಸಂಸೆಥಾಯ ಘೊೀರ್ತ ಉಗ್ರ ಪಟ್ಟಗೆ ಸೆೀರಸಲಾಗ್ದೆ. ಆತನ 
ಆಸಿ್ತ ಮ್ಟ್್ಟಗೊೀಲ್, ಪ್ಯಾಣ ನ್ಬ್ಶಂಧ ವಿರವಾಸಂಸೆಥಾ ಕ್ಮ ತೆಗೆದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ದೆ.

2022 ಮಾಚ್ನಾ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಕೊರೊರಾ
ನವದಹೆಲ್, ಜ. 17 – ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರದಂದ್ 89 ಕೊರೊನಾ 

ಸೊೀಂಕಿತರ್ ಕಂಡ್  ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ಇದ್ ಮಾರ್್ಶ 27, 2022ರ ನಂತರ 
ಅರ್ ಕಡಿಮ ಪ್ಕರಣವಾಗ್ವೆ. ದೆೀರದಲ್ಲಿ ಸಕಿ್ಯ ಸೊೀಂಕಿತರ ಸಂಖೆ್ಯ 
2,035ಕೆಕೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗ್ದೆ ಎಂದ್ ಕೆೀಂದ್ ಆರೊೀಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ರ್ಳಿಸಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ವಷನಾದ  
ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ನಡಾ್ಡ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 17 – ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕಷೆ ಜೆ.ಪಿ. ನಡಾಡಿ 
ಅವರ ಅವಧಯನ್ನಿ ಮ್ಂದಿನ ವಷ್ಶದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ 
ಮ್ಂದ್ವರೆಸಲ್ ಪಕಷೆದ ರಾರ್್ಟ್ೀಯ ಕಾಯ್ಶಕಾರಣಿ 
ಯಲ್ಲಿ ನ್ಧ್ಶರಸಲಾಗ್ದೆ. ಲೊೀಕಸಭಾ ಚ್ನಾವಣೆಯ 

ಹಿನೆನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಇರ್ವ ಅಧ್ಯಕಷೆರನೆನಿೀ ಮ್ಂದ್ವರೆಸಲಾಗ್ದೆ.

ಶಿ್ರೇ  ತರಳಬಾಳು ಜರದು್ಗರು ರೆಸಿಡೆನಿ್ಷಯಲ್ ಸೂ್ಕಲ್ ವಾರ್ನಾಕೊೇತಸೆವ 
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೆ ಡಾ. ಶಿವಮೂತ್ನಾ ಶಿವಾಚಾಯನಾ ಮಹಾಸಾವಾಮಿೇಜಿ

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ನವದೆಹಲ್, ಜ. 17 – ಕಳೆದ 
ಆರ್ ದರಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿೀನಾದ 
ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಮದಲ ಬಾರಗೆ 
ಇಳಿಕೆಯಾಗ್ದೆ. ವಿರವಾದ ಅರ್ 
ಹೆಚಿಚಾನ ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಹೊಂದಿರ್ವ 
ದೆೀರವಾದ ಚಿೀನಾದಲ್ಲಿ 
ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಕ್ಸಿತ 
ಆರಂಭವಾಗ್ದೆ.

140 ಕೊೀಟ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ ದೆೀರದಲ್ಲಿೀಗ 
ಜನನ ದರ ಕ್ಸಿತವಾಗ್ರ್್ತದೆ. 2022ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಚಿೀನಾದ ಜನಸಂಖೆ್ಯ 141.17 ಕೊೀಟ ಆಗ್ದೆ. 
ಹಿಂದಿನ ವಷ್ಶಕೆಕೂ ಹೊೀಲ್ಸಿದರೆ ಜನಸಂಖೆ್ಯ 8.50 
ಲಕಷೆ ಕಡಿಮಯಾಗ್ದೆ ಎಂದ್ ಚಿೀನಾದ ನಾ್ಯಷನಲ್ 
ಬೂ್ಯರೊೀ ಆಫ್ ಸಾ್ಟಟಸಿ್ಟಕ್್ಸ ವರದಿ ರ್ಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಅವಧಯಲ್ಲಿ 95.6 ಲಕಷೆ ಶರ್ಗಳು ಜನ್ಸಿವೆ 
ಹಾಗೂ 1.04 ಕೊೀಟ ಜನರ್ ಸಾವನನಿಪಿ್ಪದಾ್ದರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ 1960ರಲ್ಲಿ ಚಿೀನಾ ಭೀಕರ ಕಾಷೆಮ 
ಎದ್ರಸಿದ ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ ಚಿೀನಾದ ಜನಸಂಖೆ್ಯ 
ಕ್ಸಿದಿತ್್ತ. ಮಾವೀ ಜೆಡಾಂಗ್ ಅವರ ವಿನಾರಕಾರ 
ಕೃರ್ ನ್ೀರ್ ಕಾಷೆಮಕೆಕೂ ಕಾರಣವಾಗ್ತ್್ತ.

ಈಗ ಚಿೀನಾದ ಒಂದ್ ಮಗ್ವಿನ ನ್ೀರ್ 
ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಕ್ಸಿತಕೆಕೂ ಕಾರಣವಾಗ್ದೆ. 1980ರಲ್ಲಿ 
ಒಂದ್ ಮಗ್ವಿನ ನ್ೀರ್ ಜಾರಗೆ ತರಲಾಗ್ತ್್ತ. 

ದರಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿೀನಾ ಜನಸಂಖೆ್ಯ 
ಇಳಿಕೆಯಾಗ್ವ ಕನಸ್ ಕಾಣ್ರ್್ತತ್್ತ. ಆದರೆ, ಆ 
ಕನಸ್ ಈಡೆೀರರ್ವುದ್ ಈಗ ದೊಡಡಿ ಸಮಸೆ್ಯಯನೆನಿೀ 
ಹೊತ್್ತ ತಂದಿದೆ.

ಮ್ಂಬರ್ವ ವಷ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿೀನಾದ ಜನಸಂಖೆ್ಯ 

ಇನನಿಷ್್ಟ ಇಳಿಮ್ಖವಾಗಲ್ದೆ. 
ವೃದ್ಧರ ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚಾಚಾಗಲ್ದ್ದರೆ, 
ಯ್ವಕರ್ ಹಾಗೂ ಮಕಕೂಳ 
ಸಂಖೆ್ಯ ಇಳಿಮ್ಖವಾಗಲ್ದೆ.

ಚಿೀನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಗ್ 
ವಿನ ನ್ೀರ್ ಬದಲ್ಸಿ, ಮೂರ್ 
ಮಕಕೂಳನ್ನಿ ಹೊಂದಲ್ ಅವಕಾರ 

ಕಲ್್ಪಸಲಾಗ್ದೆ. ಆದರೆ, ಆಧ್ನ್ಕ ಪಿೀಳಿಗೆಯ ಜನರ್ 
ಹೆಚ್ಚಾ ಮಕಕೂಳನ್ನಿ ಹೊಂದಲ್ ಬಯಸ್ರ್್ತಲಲಿ.

ಚಿೀನಾದ ಈ ಪರಸಿಥಾರ್ ಭಾರತಕೂಕೂ ಎಚಚಾರಕೆ 
ಗಂಟೆಯಾಗ್ದೆ ಎಂದ್ ಪರಣಿತರ್ ಹೆೀಳುರ್್ತದಾ್ದರೆ. 
ಈ ವಷ್ಶದ ಏಪಿ್ಲ್ ವೆೀಳೆಗೆ ಚಿೀನಾ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ 
ಭಾರತ ವಿರವಾದ ಅರ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಹೊಂದಿರ್ವ 
ದೆೀರವಾಗಲ್ದೆ.

ಚಿೀನಾ ಬಲವಂತದಿಂದ ಒಂದ್ ಮಗ್ವಿನ 
ನ್ೀರ್ ಜಾರಗೆ ತಂದಿತ್್ತ. ಇದರಂದ ಭಾರತ ಪಾಠ 
ಕಲ್ಯಬೆೀಕಿದೆ. ಕಡಿಮ ಮಕಕೂಳನ್ನಿ ಹೊಂದ್ವಂತೆ 
ಬಲವಂತ ಪಡಿಸಬಾರದ್ ಎಂಬ ಅಭಪಾ್ಯಗಳು 
ಕೆೀಳಿ ಬಂದಿವೆ.

ಸಿಕಿಕೂಂ, ಗೊೀವಾ, ಜಮ್ಮಿ ಮತ್್ತ ಕಾಶಮಿೀರ, 
ಕೆೀರಳ, ಪುದ್ಚೆರ, ಪಂಜಾಬ್, ಲಡಾಖ್, ಪಶಚಾಮ 
ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ಲಕಷೆದಿವಾೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆೀ 
ವೃದ್ಧರ ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚಾಚಾಗ್ರ್್ತದೆ. ದ್ಡಿಯ್ವ ವಯೀ 
ಮಾನದವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಕಡಿಮಯಾಗ್ದೆ. 

ಈ ಪ್ದೆೀರಗಳಲ್ಲಿ ಜನನ ದರ 
ಕಳವಳಕಾರಯಾಗ್ ಕಡಿ ಮಯಾಗ್ದೆ ಎಂದ್ 
ಸಕಾ್ಶರೆೀತರ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಪಾಪುಲೆೀಷನ್ 
ಫೌಂಡೆೀಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಳಿಸಿದೆ.

6 ದಶಕರಳ ಬಳಿಕ ಚಿೇರಾ ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಇಳಿಕೆ

ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 18, 20232

ಭಾವಪೂಣನಾ ಶ್ರದಾ್ಧಂಜಲ್

ಹಾ್ಯಪಿ ರೂ್ರಪ್ಸೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಬಾಡಾ ಕಾ್ರಸ್   
ಜೆೈನ್  ಸೂ್ಕಲ್  ಹತ್್ತರದ ವಾಸಿ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ 
ಪೊಲ್ೇಸ್  ಹೆಡ್ ಕಾನ್ ಸೆಟೆೇಬಲ್ ರಾದ

ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ್   ಅವರು 
ದಿರಾಂಕ 17-01-2023ರ ಮಂರಳವಾರ 
ನಿಧನರಾಗ್ದುದಾ, ಶಿ್ರೇಯುತರ ನಿಧನಕೆ್ಕ 
ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತಾ್ತ, 
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಶಾಂತ್ ಕೊೇರಿ, 
ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ವರನಾದವರಿಗೆ 
ಅವರ ಅರಲ್ಕೆಯ ದುಃಖ 
ಭರಿಸುವ ಶಕ್್ತಯನುನಿ ದಯಪಾಲ್ಸಲ್ 
ಎಂದು ಭರವಂತನಲ್ಲೆ ಪಾ್ರರ್ನಾಸುತೆ್ತೇವೆ.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮಹಾದೆೇವಮ್ಮ  
ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿಕಕೂಮಮಿಣಿ ದೆೀವರಾಜ ಅರಸ್  
ಬಡಾವಣೆ ವಾಸಿ ಎ.ಡಿ ಜಯಪ್ಪ ಇವರ 
ಧಮ್ಶಪರ್ನಿ ಶ್ೀಮರ್ ಮಹಾದೆೀವಮಮಿ (68)
ಇವರ್, ದಿನಾಂಕ 17.1.2023ರ ಮಂಗಳವಾರ 
ರಾರ್್ 9.10ಕೆಕೂ ನ್ಧನರಾದರ್. ಪರ್, ಮೂವರ್ 
ಪುತ್ರ್, ಓವ್ಶ ಪುರ್್, ಸೊಸೆಯಂದಿರ್, 
ಅಳಿಯ, ಮಮಮಿಕಕೂಳು ಸಹೊೀದರರ್, 
ಸಹೊೀದರಯರ್ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧ್-
ಬಳಗವನ್ನಿ ಅಗಲ್ರ್ವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ಯಯ್ 
ದಿನಾಂಕ 18.1.2023ರ ಬ್ಧವಾರ ಸಂಜೆ 4 
ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ  ಶ್ೀರಾಮ ಬಡಾವಣೆಯ 
ರ್ದ್ಭೂಮಯಲ್ಲಿ ನೆರವೆೀರಲ್ದೆ.

ಎನ್ .ವಿ. ಬಸವರಾಜ 
ಪಲೆಲೆೇದ್ ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್ .ಪಿ.ಎಸ್  ನಗರ 2ನೆೀ ಮೀನ್ , 
2ನೆೀ ಕಾ್ಸ್  ಡೊೀರ್  ನಂ.873ರ ವಾಸಿ ದಿ. 
ನಾಗೂರ ವಿೀರಪ್ಪ ಪಲೆಲಿೀದ್  ಇವರ ಮಗನಾದ 
ಎನ್ .ವಿ . ಬಸವರಾಜ ಪಲೆಲಿೀದ್  (69) ಇವರ್ 
ದಿನಾಂಕ 17.1.2023ರ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 6ಕೆಕೂ 
ನ್ಧನರಾದರ್. ಪರ್ನಿ, ಓವ್ಶ ಪುತ್, ಇಬ್ಬರ್ 
ಪುರ್್ಯರ್, ಮೂವರ್ ಸಹೊೀದರರ್, ಮೂವರ್ 
ಸಹೊೀದರಯರ್,  ಅಳಿಯಂದಿರ್, ಮಮಮಿಕಕೂಳು 
ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧ್-ಬಳಗವನ್ನಿ ಅಗಲ್ರ್ವ 
ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ಯಯ್ ದಿನಾಂಕ 18.1.2023ರ 
ಬ್ಧವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ 
ವಿೀರಶೆೈವ ರ್ದ್ಭೂಮಯಲ್ಲಿ ನೆರವೆೀರಲ್ದೆ.

ಹೆಚಾಚಿದ ಚಳಿ : ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೆ ವಾ್ಯಪಿಸುತ್್ತರುವ ಶಿೇತ, ಕೆಮು್ಮ, ಜವಾರ
ಮಲೆೀಬೆನೂನಿರ್, ಜ.17- ಹವಾಮಾನ 

ಬದಲಾವಣೆಯಂದಾಗ್ ಬಹ್ತೆೀಕ ಎಲಾಲಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿ, ಜವಾರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳರ್್ತದ್್ದ, ಮಕಕೂಳಲ್ಲಿ 
ಈ ಲಕಷೆಣಗಳು ಹೆಚಾಚಾಗ್ ಕಂಡ್ಬರ್ರ್್ತವೆ. 
ಆಸ್ಪತೆ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕಷೆಣಗಳಿರ್ವ ಮಕಕೂಳು ಹೆಚಾಚಾಗ್ 
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳರ್್ತದಾ್ದರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ 
ಲಕಷೆಣಗಳ ಕಾಯಲೆ ಬರ್ವುದ್ ಸಹಜವಾಗ್ದ್ದರೂ 
ಒಬ್ಬರಂದ ಮತೊ್ತಬ್ಬರಗೆ ಬೆೀಗ ಹರಡ್ವುದರಂದ 
ಅಂತರ ಕಾಯ್್ದಕೊಳು್ಳವುದ್ ಒಳಿತ್ ಎಂದ 
ಮಲೆೀಬೆನೂನಿರನ ಆದಿತ್ಯ ಮಕಕೂಳ ಆಸ್ಪತೆ್ಯ ಮಕಕೂಳ 
ವೆೈದ್ಯ ಡಾ. ಶ್ೀನ್ವಾಸ್  ಸಲಹೆ ನ್ೀಡಿದಾ್ದರೆ.

ಮಕಕೂಳಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿ, ಜವಾರ ಬಾಧೆ 
ಹೆಚಾಚಾಗ್ರ್್ತರ್ವ ಕ್ರತ್ `ಜನತಾವಾಣಿ'ಯಂದಿಗೆ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಶ್ೀನ್ವಾಸ್  ಅವರ್, ಈಗ್ನ 
ಯಾವುದೆೀ ಕಾಯಲೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಯಂ ಚಿಕಿತೆ್ಸಗ್ಂತ 
ವೆೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯ್ವುದ್ ಸೂಕ್ತ. 

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಂದಾಗ್ ಚಳಿ, 
ಇಬ್ಬನ್ ಹೆಚಾಚಾಗ್ರ್್ತರ್ವುದರಂದ ದೊಡಡಿವರಗ್ಂತ 
ಮಕಕೂಳಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿ, ಜವಾರ, ಕಫ, ಸ್ಸ್್ತ 
ಕಂಡ್ಬರ್ರ್್ತದೆ. ಚಿಕಿತೆ್ಸ ತೆಗೆದ್ಕೊಂಡರೆ 3-4 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಆಗ್ತ್ತದೆ. ಔಷಧ ತೆಗೆದ್ಕೊಂಡ 
3-4 ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಕಡಿಮ ಆಗದಿದ್ದರೆ ರಕ್ತ 

ಪರೀಕೆಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೆೀಕ್. 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡಡಿವರಗೆ ಈ 
ಲಕಷೆಣಗಳು ಕಂಡ್ಬಂದರೆ 
ಮಕಕೂಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೆೀಕ್. ಮಾಸ್ಕೂ  ಧರಸ್ವುದ್ 
ತ್ಂಬಾ ಒಳೆ್ಳಯದ್. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿ, ಜವಾರ ಬಂದಿರ್ವ 
ಮಕಕೂಳು ಸಂಪೂಣ್ಶವಾಗ್ ಗ್ಣಮ್ಖವಾಗ್ವವ 
ರೆಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೀಡಿ. ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 
ಮಕಕೂಳನ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಯಸಾ್ಸದ ವೃದ್ಧರನ್ನಿ ಹೊರಗಡೆ 
ಕರೆದ್ಕೊಂಡ್ ಹೊೀಗದಿರ್ವುದ್ ಸೂಕ್ತ ಎಂದ್ 
ಡಾ. ಶ್ೀನ್ವಾಸ್  ರ್ಳಿಸಿದರ್. 

ಹೊರಗಡೆ ಪದಾರ್ಶಗಳನ್ನಿ 
ಮಕಕೂಳಿಗೆ ರ್ನನಿಲ್ ಕೊಡಿಸಬೆೀಡಿ, 
ಮಕಕೂಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ನ್ೀರ್ ಕ್ಡಿಸಿ, 

ಪೀಷಕರೂ ಕ್ಡಿಯ್ವುದ್ ಒಳೆ್ಳಯದ್ ಹಾಗೂ 
ದೆೀಹವನ್ನಿ ಆದಷ್್ಟ ಬೆಚಚಾಗ್ರಸಿಕೊಳ್ಳಬೆೀಕ್. ಈ 
ಲಕಷೆಣಗಳು ಇರ್ವ ಕಾಯಲೆ ಕೊೀವಿಡ್  ಅಲಲಿ 
ಎಂದ್ ಡಾ. ಶ್ೀನ್ವಾಸ್  ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರ್.

ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್  ಪಾಕ್್ಸ  ಕಾಯಲೆ ಮಕಕೂಳಲ್ಲಿ 
ಕಂಡ್ಬರ್ರ್್ತದ್್ದ, ಈ ಬಗೆಗುಯೂ ಪೀಷಕರ್ ಆತಂಕ 
ಪಡಬೆೀಕಾಗ್ಲಲಿ. ಚಿಕಿತೆ್ಸ ನಂತರ ವಾರದೊಳಗೆ 

ಗ್ಣಮ್ಖರಾಗ್ತಾ್ತರೆ. ಈ ಕಾಯಲೆ ಬಂದ 
ಮಕಕೂಳನ್ನಿ ಶಾಲೆೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೀಡಿ ಮತ್್ತ ಈ ಕಾಯಲೆ 
ಬಂದಾಗ ಮೂಡನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತೆ್ಸ 
ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದ್ ಡಾ. ಶ್ೀನ್ವಾಸ್  ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿ, ಕಫ, ಜವಾರ, ಕೆೈ-ಕೆೈ ನೊೀವು 
ದೊಡಡಿವರಲೂಲಿ ಕಂಡ್ಬರ್ರ್್ತದ್್ದ, ಚಿಕಿತೆ್ಸ ನಂತರ 
2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗ್ರ್್ತದಾ್ದರೆೆಂದ್ ಭಾರ 
ರ್ೀಯ ವೆೈದ್ಯಕಿೀಯ ಸಂಘದ ಮಲೆೀಬೆನೂನಿರ್ ಶಾಖೆ 
ಯ ಅಧ್ಯಕಷೆ ಡಾ. ಬಿ. ಚಂದ್ಶೆೀಖರ್  ರ್ಳಿಸಿದರ್.

ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗ್ರ್್ತದ್ದಂತೆಯೀ ಸಹಜ 
ವಾಗ್ ಈ ಲಕಷೆಣಗಳ ಕಾಯಲೆ ಕಡಿಮ ಆಗಲ್ದೆ. ಈ 
ಬಗೆಗು ಯಾರಗೂ ಆತಂಕ ಬೆೀಡ ಎಂದರ್. 

ಗಭ್ಶಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ್ ಮತ್್ತ ಹೆರಗೆ ಆದ 
ಮಹಿಳೆಯರೂ ಕೂಡಾ ಚಳಿ ವಾತಾವರಣದ ಬಗೆಗು 
ಎಚಚಾರಕೆ ವಹಿಸಿ, ಬೆಚಚಾಗ್ರಬೆೀಕ್. ನವಜಾತ 
ಶರ್ಗಳನ್ನಿ ಬಹಳ ಜಾಗ್ತೆಯಂದ 
ನೊೀಡಿಕೊಳ್ಳಬೆೀಕೆಂದ್ ಸಿ್ತ್ೀ ರೊೀಗ ಹಾಗೂ ಹೆರಗೆ 
ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅಪೂವ್ಶ ಸಲಹೆ ನ್ೀಡಿದಾ್ದರೆ.

ರಜೆ : ಕೆಲವು ಹಾಸೆ್ಟಲ್  ಮತ್್ತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿ, ಜವಾರ ಲಕಷೆಣ ಇರ್ವ ಮಕಕೂಳು ಹೆಚಾಚಾಗ್ 
ಕಂಡ್ಬಂದ ಹಿನೆನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಂಜಾಗ್ತಾ ಕ್ಮವಾಗ್ 
ರಜೆಯನೂನಿ ನ್ೀಡಿರ್ವ ಬಗೆಗು ವರದಿಯಾಗ್ದೆ. 

ಕೊಟೂಟೆರೆೇಶವಾರ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯಕೆ್ಕ 
55ರ ಸುವಣನಾ ಸಂಭ್ರಮೊೇತಸೆವ

ಕೊಟೂ್ಟರ್, ಜ.17- ಪ್ರ್ರ್ಠಿತ 
ಬಳಾ್ಳರ ವಿೀ.ವಿ. ಸಂಘ ಕೊಟೂ್ಟರ್ 
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 1967ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಸಿದ 
ಕೊಟೂ್ಟರೆೀರವಾರ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯಕೆಕೂ 
ಇದಿೀಗ 55ರ ಸಂಭ್ಮ. ಈ ಕಾರಣಕಾಕೂಗ್ 
ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಸ್ವಣ್ಶ 
ಮಹೊೀತ್ಸವವನ್ನಿ  ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 18ರ 
ಬ್ಧವಾರ ಮತ್್ತ 19ರ ಗ್ರ್ವಾರ 
ಎರಡ್ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಮಮಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೀವೆ 
ಎಂದ್ ಕೊಟೂ್ಟರೆೀರವಾರ 
ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 
ಅಧ್ಯಕಷೆ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಕಲಮಿಠ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಭಾನ್ವಾರ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ತಮಮಿ ಕಛೆೀರಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ 
ಸ್ದಿ್ದಗೊೀರ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

1960ರ ದರಕದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಹೆಚಾಚಾಗ್ ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ 
ವಗ್ಶದವರ್ ಕಾಲೆೀಜ್ ಶಕಷೆಣಕೆಕೂ ದೂರದ 
ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವುದ್ ಅನ್ವಾಯ್ಶದ 
ಜೊತೆಗೆ, ಪೀಷಕರಗೆ ಆರ್್ಶಕ 
ಹೊರೆಯಾಗ್ತ್್ತ. ಇದನ್ನಿ ಮನಗಂಡ್ 
ಇಲ್ಲಿನ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳು ಶಕಷೆಣದಿಂದ 
ವಂಚಿತರಾಗ್ವುದನ್ನಿ ತಡೆಯಲ್ 
ಪಟ್ಟಣದ ಮ್ಖಂಡರಾಗ್ದ್ದ ದಿ|| 
ಎಂಎಂಜೆ ಸದೊ್ಯೀಜಾತ, ದಿ|| ಬಿ.ಎಸ್ 
ವಿೀರಭದ್ಪ್ಪ, ದಿ|| ಅ.ನಂಜಪ್ಪ, ದಿ|| 
ಗೊಲ್್ಶ ರರಣಪ್ಪ ಸೆೀರ ಅನೆೀಕರ್ ರ್ಮ 
ವಹಿಸಿ, ವಿೀವಿ ಸಂಘದವರಲ್ಲಿ ಕಾಲೆೀಜ್ 
ಸಾಥಾಪನೆಗೆ ಒತಾ್ತಯಸಿದ್ದ ಪರಣಾಮ 
ಸಂಘದ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕಷೆ ಅಲಲಿಂ ಕರಬಸಪ್ಪ, 
ಕಾಯ್ಶದಶ್ಶ ಎನ್.ರ್ಪ್ಪಣ್ಣ ಇತರರ್ 
ಸ್ಪಂದಿಸಿ 1967ರಲ್ಲಿ ಕೊಟೂ್ಟರೆೀರವಾರ 
ಕಾಲೆೀಜ್ ಸಾಥಾಪಿಸಿದ್ದರ್. ಕಾಲೆೀಜ್ 50 
ವಷ್ಶ ಪೂರೆೈಸಿದ ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ 
ಮಹೊೀತ್ಸವಕೆಕೂ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತ್್ತ. 
ಆದರೆ ಕೊರೊನಾ ಹಿನೆನಿಲೆಯಲ್ಲಿ 2 
ವಷ್ಶಗಳವರೆಗೆ ಈ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮವನ್ನಿ 
ಮ್ಂದೂಡಲಾಗ್ತ್್ತ. ಇದಿೀಗ ಈ 
ಮಹೊೀನನಿತ ಸ್ವಣ್ಶ ಮಹೊೀತ್ಸವ 
ಕಾಯ್ಶಕ್ಮವನ್ನಿ ಹಮಮಿಕೊಂಡ್ ಎಲಾಲಿ 
ಬಗೆಯ ಸಿದ್ದತೆ ಕೆೈಗೊಂಡಿದೆ್ದೀವೆ ಎಂದರ್.

ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 18ರ ಬ್ಧವಾರ 
ಸ್ವಣ್ಶ ಮಹೊೀತ್ಸವದ ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಸಮಾರಂಭವನ್ನಿ ಸಕಾ್ಶರ ಪದವಿ ಪೂವ್ಶ 
ಕಾಲೆೀಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗೆಗು 11 ಗಂಟೆಗೆ 
ಹಮಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ದೆ. ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ 
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನಿ ಉಜ್ಜಯನ್ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ೀ 
ಸಿದ್ಧಲ್ಂಗ ಶವಾಚಾಯ್ಶ ಸಾವಾಮಗಳು 
ವಹಿಸಲ್ದ್್ದ, ಜಲಾಲಿ ಉಸ್್ತವಾರ ಸಚಿವೆ 
ರಶಕಲಾ ಜೊಲೆಲಿ ಉದಾಘಾಟಸ್ವರ್. 
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕಷೆ ಎರ್.ಎಂ.
ಗ್ರ್ಸಿದ್ದಸಾವಾಮ ಅಧ್ಯಕಷೆತೆ ವಹಿಸ್ವರ್. 
ಇದೆೀ ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ ಜಾ್ಞನ ದೆೀಗ್ಲ 
ಸಮಿರಣ ಸಂಚಿಕೆ, ಚರತೆ್ಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ, 
`ಪ್ರ್ಭೆಯ ಸಿರ' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡ್ಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್. ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ, 
ವಿಜಾ್ಞನ ವಸ್್ತ ಪ್ದರ್ಶನ ಆಯೀಜಸಿದೆ. 
ಅದೆೀ ದಿನ ಸಂಜೆ ಜಾನಪದ ವೆೈಭವ, 
ಜನಪದ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕ್ರತ್ 
ಉಪನಾ್ಯಸ, ಸಂಗ್ೀತ ರಸ ಸಂಜೆ, ಆಲ್ ದಿ 
ಬೆಸ್್ಟ ನಾಟಕ ಪ್ದರ್ಶನವಿರ್ತ್ತದೆ.

ಜ.19 ರಂದ್ ಸಿ್ತ್ೀ ಸಂವೆೀದನೆ, 
ವತ್ಶಮಾನ ಸಿ್ತ್ೀ ಸಬಲ್ೀಕರಣ ಕ್ರತ್ 
ನಡೆಯ್ವ ಮಹಿಳಾ ಗೊೀರ್ಠಿ, ಹಳೆ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮ, 
ಬಳಾ್ಳರ, ಹೊಸಪೆೀಟೆ, ಹಡಗಲ್ ಕಲಾವಿದ 
ರಂದ ನೃತ್ಯ ವೆೈಭವ, ಪ್ಕಾಶ್ ಹೆಮಾಮಿಡಿ 
ಅವರಂದ ಜಾದೂ ಪ್ದರ್ಶನ ನಡೆಯ 
ಲ್ದೆ. ಸಂಜೆ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ೀ ಮ್ಪಿ್ಪನ 
ಬಸವಲ್ಂಗ ಮಹಾಸಾವಾಮಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ 
ದಲ್ಲಿ ನಡಯೆ್ವ ಸಮಾರೊೀಪ ಸಮಾರಂಭ 
ದಲ್ಲಿ ನ್ವೃತ್ತ ಪಲ್ೀಸ್ ಮಹಾನ್ದೆೀ್ಶರಕ 
ರಂಕರ ಮಹಾದೆೀವ ಬಿದರ ಸಮಾರೊೀಪ 
ನ್ಡಿಗಳನಾನಿಡ್ವರ್. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ 
ಕಾಯ್ಶಕ್ಮ, ಗೆಣಕಿಹಾಳ ಕಲಾವಿದರಂದ 
`ರಕ್ತರಾರ್್' ನಾಟಕದ ಆಯ್ದ ದೃರ್ಯಗಳ 
ಪ್ದರ್ಶನ ಇರ್ತ್ತದೆ.

ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಆಡಳಿತ 
ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ್ಗಳಾದ ಬಿ.
ಕೊಟೆ್ೀಶ್, ಅಡಿಕೆ ಮಂಜ್ನಾಥ್, ಎಸ್.
ಎಂ.ಗ್ರ್ಪ್ಸಾದ್, ಪಾ್ಂರ್ಪಾಲ 
ಶಾಂತಮೂರ್್ಶ ಬಿ.ಕ್ಲಕಣಿ್ಶ ಇದ್ದರ್.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 17- ತರಳಬಾಳು 
ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾ ಶಕಷೆಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸಾಕೂರ, 
ಸಂಸಕೂಕೃರ್ ಗೆ ಒತ್್ತ ನ್ೀಡ್ವುದರ ಮೂಲಕ  
ಗಾ್ಮೀಣ ಪ್ದೆೀರದಲ್ಲಿ ಮಕಕೂಳ ಶೆೈಕಷೆಣಿಕ 
ಉನನಿರ್ಗೆ ಪ್ೀತಾ್ಸಹ ನ್ೀಡಿದೆ ಎಂದ್ 
ಜಲಾಲಿ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕಷೆ ಬಿ. ವಾಮದೆೀವಪ್ಪ 
ರ್ಳಿಸಿದರ್.

ಎಲೆಬೆೀತೂರ್ ಗಾ್ಮದ ಶ್ೀ 
ಕೊಂಡಜ್ಜ ಬಸಪ್ಪ ಪೌ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ 
ಶ್ೀ ತರಳಬಾಳು ಆಂಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನಸ್ಶರ 
ಹಿರಯ ಪಾ್ರಮಕ ಹಾಗೂ ಪೌ್ಢಶಾಲೆ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶ ಸಂಘದ 
ಸಮಾರೊೀಪ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ 
ವಾರ್್ಶಕೊೀತ್ಸವ ಮತ ್್ತ   ಕಾಂಕಿ್ೀಟ್ ರಸೆ್ತ 
ಉದಾಘಾಟನೆ, ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 
ಉದಾಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ತರಳಬಾಳು ಸಿರ 
ಸಂಭ್ಮ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮವನ್ನಿ ಉದಾಘಾಟಸಿ 

ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.
ಶ್ೀ ಕೊಂಡಜ್ಜ ಬಸಪ್ಪ ಪೌ್ಢಶಾಲೆ 

ಅಧ್ಯಕಷೆ ಎಂ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ 
ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದ ಅಧ್ಯಕಷೆತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರ್. 

ಶ್ೀ ತರಳಬಾಳು ಆಂಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ 
ನಸ್ಶರ ಹಿರಯ ಪಾ್ರಮಕ ಹಾಗೂ 
ಪೌ್ಢಶಾಲೆ ಅಧ್ಯಕಷೆರಾದ ಹೆರ್. 
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅವರ್ ಪುಟಗನಾಳು 
ರಸೆ್ತಯಲ್ಲಿನ ನ್ೀರನ ಟಾ್ಯಂಕ್ ರಸೆ್ತ 
ಉದಾಘಾಟಸಿದರ್. 

ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನಿ ಎಂಎಲ್್ಸ 

ಮೀಹನ್ ಕೊಂಡಜ್ಜ ಅವರ ಸೊೀದರ 
ಪುತ್ ನ್ಖಿಲ್ ಕೊಂಡಜ್ಜ, ಉದಾಘಾಟಸಿದರ್. 
ಎ.ಕೆ. ಫೌಂಡೆೀಷನ್  ಅಧ್ಯಕಷೆ ಬಿ. ಕೊಟೆ್ೀ 
ಶ್, ಗಾ್.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕಷೆರಾದ ಶ್ೀಮರ್ 
ಶಾಂತಮಮಿ ಕೆ.ಎಂ. ಬಸವನಗೌಡ್್ 
ಕಲಪನಹಳಿ್ಳ, ತರಳಬಾಳು ಆಂಗಲಿ ಮಾಧ್ಯ 
ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾಯ್ಶದಶ್ಶ ಬಿ. 
ವಿರೂಪಾಕಷೆಪ್ಪ, ಎಪಿ ಎಂಸಿ ಮಾಜ ಅಧ್ಯಕಷೆ 
ಬಿ. ಪ್ಭ್, ಜ.ಪಂ. ಮಾಜ ಸದಸ್ಯ ಬಿ. 
ಕರಬಸಪ್ಪ, ಗಾ್.ಪಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕಷೆರಾದ 
ಶ್ೀಮರ್ ಅಂಜಮಮಿ ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ, ಶ್ೀ 
ಕೊಂಡಜ್ಜ ಬಸಪ್ಪ ಪೌ್ಢ ಶಾಲೆ 
ಮ್ಖೊ್ಯೀಪಾಧಾ್ಯಯ ಎಸ್.ಕೆ. 
ಹಲಗಣ್ಣನವರ, ತರಳಬಾಳು ಆಂಗಲಿ 
ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮ್ಖ್ಯ ಶಕಷೆಕಿ 
ಬಿ.ಎಂ. ರಶಕಲಾ ಮರ್್ತತರರ್ 
ವೆೀದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥಾತ ರದ್ದರ್.  

ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸಾ್ಕರ, ಸಂಸ್ಕಕೃತ್ಗ ೆ
ಒತು್ತ ನಿೇಡಿದ ತರಳಬಾಳು ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆ್ಥ

ನರರಕೆ್ಕ ಪ್ರಜಾಧವಾನಿ ಬಸ್ ಯಾತೆ್ರ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಪಸೆ್ಶಂಟ್ ಸಕಾ್ಶರ ಎಂದ್ ಮಲ್ಲಿಕಾಜ್್ಶನ್ 
ಆರೊೀಪಿಸಿದರ್. ನಮಮಿ ಅವಧಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕೆಷೆೀಪ ಮಾಡ್ರ್್ತರ 
ಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ನಗರ ಪಾಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 40 ಪಸೆ್ಶಂಟ್ ಕಮೀಷನ್ ನಡೆದಿದೆ 
ಎಂದವರ್ ಆರೊೀಪಿಸಿದರ್.

ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರ್ ಶವರಂಕರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನರ ಒಲವು ಕಾಂಗೆ್ಸ್ 
ಕಡೆ ಇದೆ. ನಾಳೆಯೀ ಚ್ನಾವಣೆ ನಡೆದರೂ ಕಾಂಗೆ್ಸ್ ಅಧಕಾರಕೆಕೂ ಬರಲ್ದೆ 
ಎಂದರ್. ನ್ನೆನಿ ಚಿತ್ದ್ಗ್ಶದ ಶಾಸಕ ರ್ಪಾ್ಪರೆಡಿಡಿ ವಿರ್ದ್ಧ ಆರೊೀಪ ಕೆೀಳಿ 
ಬಂದಿದೆ. ಪಿಎಸ್ಐ ಹಗರಣ ಹಳೆಯದಾಗ್ ಈಗ ಸಾ್ಯಂಟೊ್ೀ ರವಿ ಹಗರಣ 
ಹ್ಟ್ಟಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರ್ನ್ತ್ಯ ಈಗ ಒಳೊ್ಳಳೆ್ಳ ಹಗರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ರ್್ತವೆ 
ಎಂದರ್. ಶಾಸಕ ಎಸ್.ರಾಮಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಹರಹರದಿಂದ ಹತ್್ತ ಸಾವಿರಕೂಕೂ 
ಹೆಚ್ಚಾ ಜನರ್ ಸಮಾವೆೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಲೊಗುಳ್ಳಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಪರ್್ಕಾಗೊೀರ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆ್ಸ್ ಜಲಾಲಿ ಅಧ್ಯಕಷೆ ಹೆರ್.ಬಿ. ಮಂಜಪ್ಪ, 
ಮಾಜ ಶಾಸಕರಾದ ಡಿ.ಜ. ಶಾಂತನಗೌಡ, ಹೆರ್.ಪಿ. ರಾಜೆೀಶ್, ಮ್ಖಂಡರಾದ 
ಅಯೂಬ್ ಪೆೈಲಾವಾನ್, ತೆೀಜಸಿವಾ ಪಟೆೀಲ್, ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ, ಕೆ.ಪಿ. 
ಪಾಲಯ್ಯ, ದಿನೆೀಶ್ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟ, ಬಸವರಾಜ್, ಆನಂದಪ್ಪ, ಎ. ನಾಗರಾಜ್, ಕೆ.ಜ. 
ಶವಕ್ಮಾರ್, ಬಿ.ಹೆರ್. ವಿೀರಭದ್ಪ್ಪ, ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾಜ್್ಶನ್ ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರ್.

ಮಠಾರ್ೇಶರ ಕಣಕೆ್ಕ ಪರಿಶಿೇಲರೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಪ್ಭಾವಿಗಳನ್ನಿ ಮನವಲ್ ಸಿ, ಕಣಕಿಕೂಳಿಸಲ್ ಪಕಷೆ 
ಮ್ಂದಾಗ್ದೆ ಎಂದ್ ಮೂಲಗಳು ಹೆೀಳಿವೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ದೆೀರ, ಮಧೆ್ಯಪ್ದೆೀರ ಸೆೀರ ದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೆಲವು 
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಠಾಧಪರ್ಗಳು ಚ್ನಾವಣಾ ಕಣಕಿಕೂಳಿದ್ ಸಚಿವರ್ 
ಹಾಗೂ ಮ್ಖ್ಯಮಂರ್್ಗಳಾಗ್ದಾ್ದರೆ. 

ಚ್ನಾವಣಾ ಕಣಕೆಕೂ ಯಾರನ್ನಿ ಇಳಿಸಬಹ್ದ್ ಎಂಬ್ದರ ಬಗೆಗು 
ಮಾಜ ಮ್ಖ್ಯಮಂರ್್ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಮ್ಖ್ಯಮಂರ್್ 
ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಮಿಯ ಅವರಂದ ಒಂದಷ್್ಟ ಮಾಹಿರ್ಯನ್ನಿ ದೆಹಲ್ 
ನಾಯಕರ್ ಪಡೆದ್ಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 

ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ನಿೇರಾವರಿ ನಿರಮದ ಕಚೆೇರಿ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಇತರ ೆಏತ ನ್ೀರಾವರ ಯೀಜನಗೆಳು ಇದರ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲ್ಲಿ 
ಬರಲ್ದ.ೆ  ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಶರ ಒಂಭತ ್್ತ ಪ್ಮ್ಖ ಸಕಾ್ಶರ ಕಚೆೀರ ಮತ್್ತ 
ನ್ಗಮಗಳನ್ನಿ ಕೆೀಂದ್ ಸಾಥಾನದಿಂದ ಮಧೆ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನಾ್ಶಟಕ ಭಾಗಕೆಕೂ 
ಸಥಾಳಾಂತರಸಲ್ ರ್ೀಮಾ್ಶನ್ಸಿದ.ೆ  ಇದರ ಮದಲ ಭಾಗವಾಗ್ ಕನಾ್ಶಟಕ 
ನ್ೀರಾವರ ನ್ಗಮಗಳನ್ನಿ ದಾವಣಗರೆಗೆ ೆಸಥಾಳಾಂತರಸ್ವುದರಂದ ಯೀಜನಗೆಳು 
ಮತ್ತಷ್್ಟ ಪ್ಗರ್ಗ ೆಸಹಕಾರಯಾಗಲ್ದ ೆಎಂದ್ ಅಂದಾಜಸಿದ.ೆ 

ಅಗ್ನಿ ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲೆ ಮೌಲ್ಯರಳನುನಿ ಕಳೆದುಕೊಳಳದಿರಲು ತರಳಬಾಳು ಶಿ್ರೇ ಹಿತನುಡಿ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಹೆೈಟೆಕ್ 
ಆಸ್ಪತೆ್ಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ ಹೊೀದ 
ವೆೈದ್ಯರೆೀ ಸಿಗ್ತಾ್ತರೆ ಎಂದ್ ಹೆೀಳಲ್ 
ಹೆಮಮಿ ಎನ್ಸ್ತ್ತದೆ. ಮ್ಂದಿನ ದಿನ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ ಲೊೀಕಕೆಕೂ ಹೊೀಗ್ವ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಮಮಿ 
ಮಕಕೂಳೆೀ ಮದಲ್ಗರಾಗ್ರ್ತಾ್ತರೆ 
ಎಂಬ ವಿಶಾವಾಸವಿದೆ ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಮ್ಖ್ಯ ಅರ್ರ್ಗಳಾಗ್ 
ಆಗಮಸಿದ್ದ  ಜಲಾಲಿಧಕಾರ ಶವಾನಂದ 
ಕಾಪಶ ಮಾತನಾಡ್ತಾ್ತ, ಎಲಾಲಿ 
ಮಕಕೂಳೂ ಒಂದೆೀ ರೀರ್ ಇರ್ವುದಿಲಲಿ. 

ಪ್ರ್ ಮಗ್ವಿನಲೂಲಿ ಒಂದೊಂದ್ 
ಬಗೆಯ ಸ್ಪ್ತ ಪ್ರ್ಭೆ ಅಡಗ್ರ್ತ್ತದೆ. 
ಯಾವ ಅಭರ್ಚಿ 
ಮಗ್ವಿನಲ್ಲಿರ್ತ್ತದೊೀ ಅದನ್ನಿ 
ಗ್ರ್ರ್ಸಿ ಪ್ೀತಾ್ಸಹಿಸಬೆೀಕ್ ಎಂದ್ 
ಪೀಷಕರಗೆ ಸಲಹೆ ನ್ೀಡಿದರ್.

ಬಿ್ಟೀಷರ್ ದೆೀರ ಬಿಟ್್ಟ 
ಹೊೀದಾಗ ಶೆೈಕಷೆಣಿಕ ಸಿಥಾರ್ 
ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್್ತ. ಈ ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ 
ಸಕಾ್ಶರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ ಕಷ್ಟವಾದ 
ಕೆಲಸವನ್ನಿ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು 
ಮಾಡಿದವು. ಅನೆೀಕ 

ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾಗಳನ್ನಿ ತೆರೆದ್ ಬಡವರಗೆ 
ಊಟ, ವಸರ್, ವಿದೆ್ಯ ನ್ೀಡ್ವಲ್ಲಿ 
ಪ್ಮ್ಖ ಪಾತ್ ವಹಿಸಿದ್ದವು. ಅಂತಹ 
ಒಂದ್ ಮಠದಲ್ಲಿಯೀ ನಾನೂ ಸಹ 
ಓದಿ ಇಂದ್ ಜಲಾಲಿಧಕಾರಯಾಗ್ದೆ್ದೀನೆ. 
ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಠಗಳ ಮೀಲೆ ನನಗೆ 
ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ ಎಂದ್ 
ಹೆೀಳಿದರ್.

ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳು 
ಮಡಿಕಲ್ ಅರವಾ ಇಂಜನ್ಯರಂಗ್ 
ಕಾಲೆೀಜ್ ತೆರೆಯದೆೀ, ಗಾ್ಮೀಣ 
ಪ್ದೆೀರಗಳ ಬಡ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ಕೂಲವಾಗಲ್ ಎಂಬ 
ದೃರ್್ಟಯಂದ ಗಾ್ಮಾಂತರ 
ಪ್ದೆೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೆೀಜ್ 
ತೆರೆದ್ ಶಕಷೆಣ ನ್ೀಡ್ವ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡ್ರ್್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಸೆೀವೆಯಲ್ಲಿ 
ನಾವೆಲಲಿರೂ ಸಕಿ್ಯವಾಗ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ 
ನಾಡನ್ನಿ ಉಜವಾಲವಾಗ್ಸಲ್ 
ರ್ಮಸೊೀಣ ಎಂದರ್.

ಶ್ೀ ತರಳಬಾಳು ಸೆಂಟ್ಲ್ 
ಸೂಕೂಲ್ ಪಾ್ಂರ್ಪಾಲ ಕೆ.ಸೊೀಮ 
ಸೆೀಖರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕಷೆತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾ 
ತನಾಡಿದರ್.  ಪಾ್ಂರ್ಪಾಲರ್ಗಳಾದ 

ಹೆರ್.ಎನ್. ಪ್ದಿೀಪ್, ರವಿಕ್ಮಾರ್ 
ಹೆರ್.ಎಸ್., ಮಂಜ್ಳಾ ಕೆಬಿ. 
ವೆೀದಿಕೆ ಮೀಲೆ ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರ್.

ಕ್.ಲಲ್ತಾ ಎಂ., ಕ್.ಸಹನಾ 
ಕೆ.ಎಸ್. ಸಾವಾಗರ್ಸಿದರ್. ಕ್.ನಂದಿನ್ 
ಪಿ., ಕ್.ರೆೀಷಾಮಿ ಜ. ಶಾಲಾ ವಾರ್್ಶಕ 
ವರದಿ ವಾಚಿಸಿದರ್.  

ಕ್.ಅನಘ ವಿ. ಉಪಾಧಾ್ಯಯ, 
ಕ್.ಜಯಲಕಿಷೆಮಿ ಸಿ. ಕಾಯ್ಶಕ್ಮ 
ನ್ರೂಪಿಸಿದರೆ, ಕ್.ಗಂಗಾ ಟ.ಡಿ., 
ಕ್.ಹಂಸಾ ಎಸ್. ಮಹಡಿ 
ವಂದಿಸಿದರ್.

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಜ. 17- ನೂತನ 
ವಿಜಯನಗರ ಜಲೆಲಿಯ ಜಲಾಲಿ ವಕ್ಫ್ 
ಅಧಕಾರಗಳ ಕಛೆೀರಯನ್ನಿ 
ಹೊಸಪೆೀಟೆ ಕೆೀಂದ್ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿಯೀ 
ಪಾ್ರಂಭಸ್ವಂತೆ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ 
ಜಾಕಿೀರ್ ಹ್ಸೆೀನ್ ಸಖಾ್ಶವಾಸ್ 
ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

ವಿಜಯನಗರ ಜಲೆಲಿಯ ಜಲಾಲಿ ವಕ್ಫ್ 
ಕಛೆೀರಯ್ ಹೊಸಪೆೀಟೆ ಕೆೀಂದ್ ಸಾಥಾನ ಬಿಟ್್ಟ 

ಕಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ 
ಲಾಗ್ರ್್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿರ್ಯ್ 
ಸಾವ್ಶಜನ್ಕರಲ್ಲಿ ಚಚೆ್ಶಯಾಗ್ರ್್ತದೆ. 
ಹೊಸಪೆೀಟೆ ನಗರ ಹೊರತ್ಪಡಿಸಿ 
ಬೆೀರೆ ಯಾವುದೆೀ ಕಡೆ ಜಲಾಲಿ ವಕ್ಫ್ 
ಕಛೆೀರಯನ್ನಿ ಆರಂಭಸಿದರೆ 

ಸ್ತ್ತಮ್ತ್ತಲ್ನ ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಸಾವ್ಶಜನ್ಕರ 
ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತ್ಂಬಾ ಅನಾನ್ಕೂಲವಾಗ್ತ್ತದೆ 
ಎಂದ್ ರ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ವಿಜಯನರರ ಜಿಲಾಲೆ ವಕ್ಫೂ ಕಛೆೇರಿಯನುನಿ 
ಹೊಸಪೆೇಟೆಯಲೆಲೆೇ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲು ಒತಾ್ತಯ

ದಾವಣಗೆರೆ,ಜ.17- ನಗರದ ರಾರ್್ಟ್ೀಯ 
ಹೆದಾ್ದರ - 4ರಲ್ಲಿನ ಆನಂದ ಅಕಾಡೆಮ 
ಕಾಲೆೀಜ್ ಬಳಿ  ಇಂದ್ ರಾರ್್ 11.30ರ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸೆ್ತ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 
ಜಲಾಲಿ ಪಂಚಾ ಯ್ತಯ ಜಗಳೂರ್ ತಾಲೂಲಿಕಿನ 
ಅಭಯಂತರ ಹೆರ್.ಎಂ. ಮರ್ನ್ 
ಮೃತಪಟ್ಟದಾ್ದರೆ.

ಮರ್ನ್ ಮದ್ವೆ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮ 
ವಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಮೀಟಾರ್ ಬೆೈಕ್ ನಲ್ಲಿ 

ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗ್ರ್್ತದ್ದ ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಹದಡಿ ಸಮೀಪದ ಹೊಸನಾಯಕೂನಹಳಿ್ಳ 

ಗಾ್ಮ ದವರಾದ ಮರ್ನ್ ಪ್ಯಾಣಿಸ್ರ್್ತದ್ದ ಮೀಟಾರ್ ಬೆೈಕ್ ಮತ್್ತ 
ಲಾರ ನಡ್ವೆ ಡಿಕಿಕೂ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪರಣಾಮ ಈ ದ್ರಂತ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದ್ 
ಪ್ತ್ಯಕಷೆದಶ್ಶಯಬ್ಬರ್ ರ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಸ್ಮಾರ್ 35 ವಷ್ಶ ವಯಸಿ್ಸನ ಮರ್ನ್, ಪರ್ನಿ, ಓವ್ಶ ಪುರ್್ 
ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧ್ಗಳನ್ನಿ ಅಗಲ್ದಾ್ದರೆ. ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 18ರ 
ಬ್ಧವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಸನಾಯಕೂನಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿ ಮೃತರ 
ಪಾರ್್ಶವ ರರೀರದ ಅಂತ್ಯಕಿ್ಯ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ರಸೆ್ತ ಅಪಘಾತದಲ್ಲೆ  
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಿಥುನ್ ಸಾವು

ಮಲೆೇಬೆನೂನಿರು

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 17 – ಕಳೆದ ರ್ಂಗಳು ಚೆನೆನಿೈ ವಿಮಾನ 
ನ್ಲಾ್ದಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ್ ಇಂಡಿಗೊೀ ವಿಮಾನದ 
ತ್ತ್್ಶ ಬಾಗ್ಲನ್ನಿ ಆಕಸಿಮಿಕವಾಗ್ ತೆರೆದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 
ಇದರಂದಾಗ್ ವಿಮಾನವನ್ನಿ ಕಡಾಡಿಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ 
ಒಳಪಡಿಸಲಾಗ್ತ್್ತ.

ತ್ತ್್ಶ ನ್ಗ್ಶಮನದ ಬಾಗ್ಲನ್ನಿ ತೆರೆದಿದ ್್ದ ಸಂಸದ 
ತೆೀಜಸಿವಾ ಸೂಯ್ಶ ಎಂದ್ ಕಾಂಗೆ್ಸ್ ಆರೊೀಪಿಸಿದೆ. ಸಕಾ್ಶರ 
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನಿ ಮ್ಚಿಚಾಟ್ಟತ್್ತ ಎಂದ್ ಕಾಂಗೆ್ಸ್ ಆರೊೀ 
ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗು ಸೂಯ್ಶ ಯಾವುದೆೀ ಹೆೀಳಿಕೆ ನ್ೀಡಿಲಲಿ.

ಮಂಗಳವಾರ ಹೆೀಳಿಕೆ ಬಿಡ್ಗಡೆ ಮಾಡಿ ರ್ವ 

ಇಂಡಿಗೊೀ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2022 ರಂದ  ್ ಚನೆೆನಿೈನ್ಂದ 
ರ್ರ್ಚಿರಾಪಳಿ್ಳಗ ೆತರೆಳಬೆೀಕಿದ್ದ ವಿಮಾನದ ತ್ತ್್ಶ ಬಾಗ್ಲನ್ನಿ 
ಪ್ಯಾಣಿಕ ರೊಬ್ಬರ್ ಆಕಸಿಮಿಕವಾಗ್ ತೆರೆದಿದ್ದರ್ ಎಂದ್ 
ಹೆೀಳಿದೆ. ಪ್ಯಾಣಿಕರ ಗ್ರ್ರ್ನ ಬಗೆಗು ಇಂಡಿಗೊೀ ಯಾವುದೆೀ 
ಹೆೀಳಿಕೆ ನ್ೀಡಿಲಲಿ.

ಘಟನೆಯ ಬಗೆಗು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ದೆ. ವಿಮಾನದ 
ರಕಷೆಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಲಲಿ. ವಿಮಾನ ನೆಲದ 
ಮೀಲ್ದಾ್ದಗ ಪ್ಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ್ ಆಕಸಿಮಿಕವಾಗ್ ತ್ತ್್ಶ 
ನ್ಗ್ಶಮನ ಬಾಗ್ಲ್ ತೆರೆದಂತೆ ಕಾಣ್ರ್್ತದೆ ಎಂದ್ ವೆೈಮಾನ್ಕ 
ನ್ಯಂತ್ಕ ಡಿ.ಜ.ಸಿ.ಎ. ಅಧಕಾರಯಬ್ಬರ್ ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

ವಿಮಾನದ ತುತುನಾ ಬಾಗ್ಲು ತೆರೆದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ
ತೆೇಜಸಿವಾ ಸೂಯನಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಆರೊೇಪ

ಎಲೆಬೆೇತೂರು ಶಾಲಾ 
ವಾರ್ನಾಕೊೇತಸೆವದಲ್ಲೆ 
ಬಿ. ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ

ಬದಲಾವಣೆ: ಬಿಎಸ್ ವೆೈ -ಮೊೇದಿ ಚಚೆನಾ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಅವರಂದ ಮಾಹಿರ್ ಪಡೆದಿದಾ್ದರೆ ಎನನಿಲಾಗ್ದೆ. ಅಷೆ್ಟೀ ಅಲಲಿ 
ಸಕಾ್ಶರದಲೂಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಪಾ್ಶಟ್ ಮಾಡಲ್ ರ್ೀಮಾ್ಶನ್ಸಿದಾ್ದರೆ. ಆ 
ಬಗೆಗುಯ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆದಿದಾ್ದರೆ. ಚ್ನಾವಣಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಸೆೀರದಂತೆ ಹಲವು 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗು ಪ್ಧಾನ್ಯವರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿ ಸಂಕಿಷೆಪ್ತವಾಗ್ 
ಚಚಿ್ಶಸಿದಾ್ದರೆ.  ಇದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ್ ಶವಮಗಗುದಲ್ಲಿನ 
ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನ್ಲಾ್ದಣ ಉದಾಘಾಟನೆಗೆ ಪ್ಧಾನ್ಯವರನ್ನಿ ಆಹಾವಾನ್ಸಿದಾ್ದರೆ. 

ಭಾರತಕೂ್ಕ 
ಜನಸಂಖೆ್ಯ 

ಕುಸಿತದ ಎಚಚಿರಿಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.17- ನಗರದ ಕರ್ಣಾ ಜೀವ ಕಲಾ್ಯಣ ಟ್ಸ್್ಟ  ವರ್ಯಂದ 
ಕಡ್ ಬಡವರ್ ಸೆೈಕಲ್ ಸವಾರ ಮಾಡಲ್ ಪ್ೀತಾ್ಸಹಿಸಲಾಗ್ವುದ್.     ಕೆಲವು 
ದರಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೆೈಕಲ್ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ 
ಅಂಗವಾಗ್ತ್್ತ. ಈಗ ಅದ್ ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪಟೊ್ೀಲ್ ದರ  ರೂ.104 ಆಗ್, ಬಡವರಗೆ ನ್ಲ್ಕದ ವಸ್್ತವಾಗ್ದೆ. 
ಅಲಲಿದೆ ಪೆಟೊ್ೀಲ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ದೆೈಹಿಕ ರ್ಮವಿಲಲಿದೆ ಆರೊೀಗ್ಯದ ಮೀಲೆ 
ದ್ಷ್ಪರಣಾಮಗಳಾಗ್ರ್್ತವೆ. ಪರಸರ ಮಾಲ್ನ್ಯ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ ಹಾಗೂ 
ಸಾವ್ಶಜನ್ಕರ ಆರೊೀಗ್ಯ ದೃರ್್ಟ ಹಾಗೂ ಬಡವರ ಸಣ್ಣ ಆರ್್ಶಕ 
ಉಳಿತಾಯಕಾಕೂಗ್ ಬೆಂಬಲ ನ್ೀಡಲ್ ಕರ್ಣಾ ಟ್ಸ್್ಟ ಸೆೈಕಲ್ ಕೊಡಿಸಲ್ 
ಬಯಸ್ರ್್ತದೆ. 

ಬಡವರ ಆರ್್ಶಕ ಪರಸಿಥಾರ್ಗೆ ಅನ್ಸಾರವಾಗ್ ಸೆೈಕಲ್ ಖರೀದಿಸಲ್ 
ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನ್ೀಡಲಾಗ್ವುದ್. ಸಂಪಕಿ್ಶಸಿ: 9110455199 
/8310520002.  ಅಲಲಿದೆೀ ಈ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮಕೆಕೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ 
ಯೀಗ್ಸದೆೀ ಇರ್ವ ಸೆೈಕಲ್ಲಿಗಳನ್ನಿ ಟ್ಸಿ್ಟಗೆ ನ್ೀಡಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನಿ ರಪೆೀರ 
ಮಾಡಿಸಿ ಬಡವರಗೆ ನ್ೀಡಲಾಗ್ವುದ್. ಎಂದ್ ಕರ್ಣಾ ಜೀವ ಕಲಾ್ಯಣ ಟ್ಸ್್ಟ  
ಕಾಯ್ಶದಶ್ಶ ಶವನಕೆರೆ ಬಸವಲ್ಂಗಪ್ಪ ರ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.   

ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಬೆೈಸಿಕಲ್  ವಿತರಣೆ
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ದಾವಣಗರೆ ೆ ಜ.17-  ಕೊೀವಿಡ್ ಮಾಗ್ಶಸೂಚಿ 
ಪಾಲನಯೆಂದಿಗ ೆ ಜಲಾಲಿಡಳಿತ ದಿಂದ   ಇದೆೀ ದಿನಾಂಕ 26 
ರಂದ್  74 ನೆೀ ಗಣ ರಾಜೊ್ಯೀತ್ಸವವನ್ನಿ ಅರ್ಶಪೂಣ್ಶ 
ಆಚರಣಗೆ ೆ ಎಲಲಿ ಅಧಕಾರಗಳು ಸಮನವಾಯದಿಂದ ಕಾಯ್ಶ 
ನ್ವ್ಶಹಿಸಬೆೀಕ್ ಎಂದ್ ಜಲಾಲಿಧಕಾರ ಶವಾನಂದ ಕಾಪಶ 
ಸೂಚನ ೆನ್ೀಡಿದರ್.

ಗಣರಾಜೊ್ಯೀತ್ಸವ ಆಚರಣ ೆ ಕ್ರತಂತ ೆ ಜಲಾಲಿಧಕಾರಗಳ 
ಕಚೆೀರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೊೀಮವಾರ ಜರ್ಗ್ದ ಪೂವ್ಶಸಿದ್ದತಾ 
ಸಭಯೆಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ್,  ರಾರ್್ಟ್ೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗ್ರ್ವ 
ಗಣರಾಜೊ್ಯೀತ್ಸವವನ್ನಿ ವಿಜೃಂಭಣಯೆಂದ ಆಚರಸಲಾಗ್ವುದ್. 
ದೆೀರದ ಗಣರಾಜ್ಯಕಾಕೂಗ್ ರ್ಮಸಿದ ಎಲಾಲಿ ಮಹನ್ೀಯರನ್ನಿ 
ನನೆಯೆ್ವ ದಿನ ಇದಾಗ್ದ.ೆ ಅವರ ರ್ಮ, ತಾ್ಯಗ, ಬಲ್ದಾನಗಳಿಗೆ 
ನಾವು ಆದರ ಪೂವ್ಶಕವಾಗ್ ಗೌರವ ಸಮಪಿ್ಶಸೊೀಣ ಎಂದರ್.

ಜನವರ 26 ರ ಬಳೆಿಗೆಗು 9 ಗಂಟಗೆ ೆ ಜಲಾಲಿ ಉಸ್್ತವಾರ 
ಸಚಿವರಂದ ಜಲಾಲಿ ಕಿ್ೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಧವಾಜಾರೊೀಹಣ 
ನರೆವೆೀರಲ್ದ.ೆ ಎಲಾಲಿ ಇಲಾಖಾ ಮ್ಖ್ಯಸಥಾರ್ ತಮಮಿ ತಮಮಿ 
ಕಚೆೀರಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಮಾನ್ಸಾರ ಧವಾಜಾರೊೀಹಣ ನರೆವೆೆೀರಸಿ 
ಬಳೆಿಗೆಗು 8.30 ರೊಳಗಾಗ್ ಕಿ್ೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರರಬೆೀಕ್. 
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕಕೂಳು ಮತ ್್ತ ಸಾವ್ಶಜನ್ಕರ್ 
ಪಾಲೊಗುಳ್ಳಬೆೀಕ್.  ಸಕಾ್ಶರದ ಎಲಲಿ ಇಲಾಖ ೆಅಧಕಾರಗಳು ಮತ ್್ತ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಡಾಡಿಯವಾಗ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರರಬೆೀಕ್.  

ಪರ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕಕೂಳು, ಪಲ್ೀಸ್, ಅರಣ್ಯ, 
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖಗೆಳ ಜೊತಗೆ ೆಗೃಹರಕಷೆಕ ದಳದ ತಂಡಗಳೂ 
ಪಾಲೊಗುಳ್ಳಲ್ವ.ೆ  ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದ ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ ್್ತ 
ಮಕಕೂಳ ಇಲಾಖಯೆಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನ ೆಮಾಡಿದ ಜಲೆಲಿಯ 

ಮಕಕೂಳಿಗ ೆ ಸಕಾ್ಶರದಿಂದ ನ್ೀಡಲಾಗ್ವ ಪ್ರಸಿ್ತಯನ್ನಿ ನ್ೀಡಿ 
ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದರ್.

ಅರ್ ಹಚೆಿಚಾನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ವಂತೆ 
ಶಕಷೆಣ ಇಲಾಖ ೆ ನೊೀಡಿಕೊಳ್ಳಬೆೀಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ವ ಮಕಕೂಳಿಗ ೆ ರ್ದ್ಧ ಕ್ಡಿಯ್ವ ನ್ೀರನ ವ್ಯವಸೆಥಾ, 
ಸಾಂಸಕೂಕೃರ್ಕ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮ ನ್ೀಡ್ವ ಮತ್್ತ ಪರೆೀಡ್ ನಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ವ ಮಕಕೂಳಿಗ ೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನಿ ಸಂಬಂಧಸಿದ 
ಇಲಾಖಗೆಳು ಒದಗ್ಸಬೆೀಕ್ ಎಂದ್ ಸೂಚಿಸಿದರ್.

ಪಾಲೆಸಿಟೆಕ್ ನಿಷೆೇಧ :  ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ್ಟಕ್ ಧವಾಜ ಮತ್್ತ 
ಪಾಲಿಸಿ್ಟಕ್ ಹೂಗ್ಚಚಾಗಳನ್ನಿ ಯಾವುದೆೀ ಕಾರಣಕೂಕೂ ಬಳಸ್ವಂರ್ಲಲಿ. 
ಇಡಿೀ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದ ಮೀಲ್ಸ ್್ತವಾರಯನ್ನಿ ಅಪರ ಜಲಾಲಿಧಕಾರ, 
ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಕಾರ, ತಹಶೀಲಾ್ದರರ್, ಪಲ್ೀಸ್ ಉಪ 
ಅಧೀಕಷೆಕರ್, ಮಹಾನಗರಪಾಲ್ಕ ೆ ಆಯ್ಕ್ತರ್ ನೊೀಡಿಕೊಂಡ್ 
ಕಾಯ್ಶಕ್ಮ ಅರ್ಶಪೂಣ್ಶ ಗೊಳಿಸಲ್ ಸಹಕರಸಬೆೀಕ್ ಎಂದರ್.

ದಿೇಪಾಲಂಕಾರ :     ಎಲಾಲಿ ಸಕಾ್ಶರ ಕಚೆೀರ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗ,ೆ 

ಪ್ಮ್ಖ ವೃತ್ತಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಗೆಳು ದಿೀಪಾಲಂಕಾರ 
ಮಾಡಿಸಬೆೀಕ್. ಎಲಾಲಿ ಸಕಾ್ಶರ ಇಲಾಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಧವಾಜ ಸಂಹಿತೆ 
ಕಾಪಾಡಬೆೀಕ್. ಸಾವ್ಶಜನ್ಕ ಶಕಷೆಣ ಇಲಾಖಯೆವರ್ ಎಲಾಲಿ 
ಶಾಲಗೆಳಲ್ಲಿ 7.30 ಕೆಕೂ ಧವಾಜಾರೊೀಹಣ ನರೆವೆೀರಸಬೆೀಕ್ ಎಂದರ್.

ಎಲಾಲಿ ಸಕಾ್ಶರ, ಅರ ೆ ಸಕಾ್ಶರ ಹಾಗೂ ಪ್ಮ್ಖ ಖಾಸಗ್ 
ಕಚೆೀರಗಳ ಮೀಲ ೆ ಜ.25 ಮತ ್್ತ 26 ರಂದ್ ವಿದ್್ಯತ್ 
ದಿೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಸಬೆೀಕ್ ಎಂದ್ ಕರ ೆ ನ್ೀಡಿದ ಅವರ್, 
ಅಂದಿನ ಸಂಜಯೆ ಸಾಂಸಕೂಕೃರ್ಕ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮವು ಕ್ವಂೆಪು ಕನನಿಡ 
ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡಯೆಲ್ದ ೆಎಂದ್ ವಿವರಸಿದರ್.

ಸಭಯೆಲ್ಲಿ ಪಲ್ೀಸ್ ವರಷಾಠಿಧಕಾರ ಸಿ.ಬಿ ರಷ್ಯಂತ್, 
ಡಿಡಿಪಿಐ ರ್ಪೆ್ಪೀರಪ್ಪ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕ ೆ ಆಯ್ಕ್ತ ರೆೀಣ್ಕಾ, 
ಡಿಹರೆ್ ಓ ಡಾ.ನಟರಾಜ, ಆಹಾರ ಮತ ್್ತ ನಾಗರಕ ಸರಬರಾಜ್ 
ಉಪ ನ್ದೆೀ್ಶರಕಿ ನಜಾಮಿ. ಜ, ಕನನಿಡ ಮತ್್ತ ಸಂಸಕೂಕೃರ್ ಇಲಾಖಯೆ 
ಸಹಾಯಕ ನ್ದೆೀ್ಶರಕ ರವಿಚಂದ್ ಸೆೀರದಂತ ೆವಿವಿಧ ಇಲಾಖಗೆಳ 
ಜಲಾಲಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಕಾರಗಳು ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರ್.

ಅಥನಾಪೂಣನಾ ರಣರಾಜೊ್ಯೇತಸೆವ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿಧಾನಾರ

ಅಡಿಕೆ ತೊೇಟದ ರೆೈತ ಬಾಂಧವರೆೇ 
ಅಡಿಕೆ ಹಿಂಗಾರ್ ರೊೀಗಕೆಕೂ ಕಾರಣವಾದ ರೊೀಗಾಣ್  

(ಕೊಲೆಟೊೀ ಟ್ಕಿಯಂ ಗೊಲಿೀಯಸೊ್ಪರಡಿಯಸ್) ಇದರಂದ ಅಡಿಕೆ 
ಹಿಂಗಾರ್ ಒಣಗ್ವುದ್ ಮತ್್ತ ಹಿಂಗಾರ್ ಕೊಳೆ ರೊೀಗ ಬರ್ತ್ತದೆ. 

ವೆೈಜಾ್ಞನ್ಕವಾಗ್ ನ್ಯಂರ್್ಸ್ವುದ್ ಹೆೀಗೆ ಎಂದ್ ಮಾಹಿರ್ 
ಕೊಡಲಾಗ್ವುದ್ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ತೊೀಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ್ವ 
ಕಳೆಗಳಿಗೆ ನಮಮಿಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕಳೆನಾರಕ ದೊರೆಯ್ತ್ತದೆ.

ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ : 98451 04109

JOB 
Opportunity
Age limit - 35 to 60 Years. Work from anywhere in India
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತು ಹೆೊಂದಿದವರೆಗೆ ಹಾಗೊ ಮಹಿಳೆಯವರಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ ಆಹಾವಾನ

NEW BRANCH OPENED @ DAVANAGERE.
� Enjoy unlimited earning 
    opportunity
� Work from home / Part Time/ 
    Full time or consulting Basis
� Zero intial capital investment
� Travel abroad to our conventions
� with Fixed salary Medical 
    Benefits and incentivesNo 

Registration 
Fee

Limited 
Seat Only

Start your Journey 
from home maker 
to Business women

Start your second 
Innings of your life 
with a unique 
business opportunity

Now you can  earn an income even if you are retired, 
here is your unique opportunity to be self-reliant

ಸ್ವರಾಣಾವಕಾಶ
ಹಿರಿಯ ರಾರರಿಕರಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಿರಳಿಗೆ/ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತ್ಯರಿಗೆ/ರೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ 

ನಿವೃತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮತು್ತ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾನಾರಿ ರೌಕರರಿಗೆ, ಖಾಸಗ್ ರೌಕರರು / ಶಿಕ್ಷಕರು / ವೆೈದ್ಯರು / 
ವಕ್ೇಲರು / ನಿವೃತ್ತ ಬಾ್ಯಂಕ್  ರೌಕರರು ಮತು್ತ ಮಾಜಿ ರಕ್ಷಣಾರ್ಕಾರಿ ಇದೊಂದು ಸುವಣಾನಾವಕಾಶ.

99866 67879, 93537 44635

ಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್  ರಾ್ಯಯಾರ್ೇಶರ ರಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲೆ 
ಹಿರಿಯ ವಿಭಾರ, ಎನ್ .ಆರ್ . ಪುರ.

ಅಪಿೇಲು ನಂಬರ್  10/2022
ಅಪಿೇಲ್  ದಾರರುರಳು : ಶ್ೀಮರ್ ಸವ್ಶಮಂಗಳ   ವಿರುದ್ಧ
ಎದುರುದಾರರು : ಶ್ೀ ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಮಾರ್  ಮತ್್ತ ಇತರರ್.
 ದಿವಾಣಿ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ ಸಂಹಿತೆಯ ಆದೆೇಶ 5, ನಿಯಮ 26ರಡಿಯಲ್ಲೆ 

ಹೊರಡಿಸಿದ ರೊೇಟಿೇಸು.
ಎದುರುದಾರರು : 2(a)(c) ಮಂಜ್ ತಂದೆ ಯಲಲಿಪ್ಪ 38 ವಷ್ಶ, ಹಾರನಹಳಿ್ಳ, 
          ಶವಮಗಗು ತಾಲೂಲಿಕ್.
ಅಪಿೀಲ್ದಾರಳು ತಮಮಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಎದ್ರ್ದಾರರ ವಿರ್ದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ 
ಸಿವಿಲ್  ರಾ್ಯಯಾರ್ೇಶರ ರಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯ ವಿಭಾರ, ಎನ್ .ಆರ್ .ಪುರ 
ಅಪಿೀಲ್ ಆಸಿ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಪಿೀಲನ್ನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾ್ತರೆ. ಸದರ 
ಪ್ಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಲೆೀ ತಮಗೆ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್್ತ ಅಂಚೆಯ 
ಮೂಲಕ ನೊೀಟಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಸಹ ಜಾರಯಾಗ್ರ್ವುದಿಲಲಿ. ಆದ್ದರಂದ  
ಸದರ ಪ್ಕರಣವು ದಿನಾಂಕ 06.02.2023ರಂದ್ ನ್ಮಮಿ ಹಾಜರಾರ್ಗಾಗ್ 
ಇರ್ತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಂದ ಸದರ ದಿನಾಂಕದಂದ್ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆಕೂ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11.00 
ಗಂಟೆಗೆ ನ್ೀವಾಗಲ್ೀ ಅರವಾ  ನ್ಮಮಿ ಪರ ವಕಿೀಲರ ಮ್ಖಾಂತರವಾಗಲ್ೀ 
ಹಾಜರಾಗತಕಕೂದ್್ದ, ಒಂದೊಮಮಿ ಹಾಜರಾಗಲ್ ತಪಿ್ಪದಲ್ಲಿ ನ್ಮಮಿಗಳ ಗೆೈರ್ 
ಹಾಜರಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನಿ ಮ್ಂದ್ವರೆಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ.
ಈ ದಿವಸ 16.01.2023ನೆೀ ಇಸವಿಯಂದ್ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಮಹರ್ ಮತ್್ತ 
ಸಹಿಯಂದಿಗೆ ನ್ೀಡಲಾಗ್ದೆ.

ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆದೆೀರದ ಮೀರೆಗೆ
ಸಹಿ/- ಶಿರಸೆ್ತೇದಾರರು

ಹಿರಯ ಸಿವಿಲ್  ಜಡ್್ಜ  ಮತ್್ತ 
ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್ .ಸಿ ನಾ್ಯಯಾಲಯ,  
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ -577134.

ಅಪಿೀಲ್ ದಾರರ ಪರ ವಕಿೀಲರ್
ಎನ್ .ಶಿವಲ್ಂರಪ್ಪ, ವಕಿೀಲರ್, 

ದಾವಣಗೆರೆ.

ರಾ ಣೆೀ ಬೆ ನೂನಿ ರ್ , ಜ . 1 7 -  
ಹಾವೆೀರ   ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಮಿೀಳನದಲ್ಲಿ, ಈ 
ನಾಡ್ ಕಂಡ ಖಾ್ಯತ ಸಾಹಿರ್, ಪತ್ಕತ್ಶ  
ನಾಡೊೀಜ ಡಾ. ಪಾಟೀಲ 
ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರಗೆ ಮತ್್ತ ಸಥಾಳಿೀಯ 
ಸಾಹಿರ್ಗಳಿಗೆ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕಷೆ ಮಹೆೀರ 
ಜೊೀಶ ಮತ್್ತ ಅವರ ಪಟಾಲಂ 
ಹಾಗೂ ಜಲಾಲಿಡಳಿತ ಮಾಡಿದ 
ಅವಮಾನ, ಪಕಷೆಪಾತ, 
ಜಾರ್ೀಯತೆಯನ್ನಿ ಎಂದಿಗೂ 
ಸಹಿಸಲ್ಕಾಕೂಗದ್ ಎಂದ್ ರೆೈತ 
ಹೊೀರಾಟಗಾರ, ಪ್ಗರ್ಪರ ಚಿಂತಕ 
ರವಿೀಂದ್ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 
ಎಚಚಾರಸಿದರ್.

ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಎರ್. ನಲವಾಗಲ 
ಸ್ಪಧಾ್ಶ ವಿಕಾಸ ಕರಯರ್ 
ಅಕಾಡೆಮಯ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ರೆೈತ 
ಹೊೀರಾಟಗಾರರ್, ಪ್ಗರ್ಪರ 

ಚಿಂತಕರ್, ಸಾಹಿರ್ಗಳು ಸೆೀರ 
ಏಪ್ಶಡಿಸಿದ್ದ ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ 
103 ನೆೀ ಜನಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ 
ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಪಾಟೀಲರ್, ಜಲೆಲಿಯ ಹಿರಯ ಸಾಹಿರ್ 
ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ತವರ್ 
ಜಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸಮಮಿೀಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲರಗೆ 
ಅವಮಾನ್ಸಲಾಗ್ದೆ ಎಂದರ್.

ಪಾಪು  ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ನೆನಪು 
ಉಳಿಯ್ವಂತಹ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದ 
ಬಗೆಗು ಸಕಾ್ಶರಕೆಕೂ ಒತಾ್ತಯಸ್ವ 
ನ್ಣ್ಶಯ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ 
ವಿಷಯವನ್ನಿ ತೆಗೆದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್್ತ 
ಸಥಾಳಿೀಯ ಸಾಹಿರ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನ್ೀಡದೆ, 
ಸಾಹಿರ್ಗಳೆೀ ಅಲಲಿದವರ ದಂಡನ್ನಿ 
ಕಟ್ಟಕೊಂಡ್ ಪವಿತ್ವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಕೆಷೆೀತ್ದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ ಮತ್್ತ ಪಕಷೆಪಾತ 

ಮಾಡಿ ಆಡಳಿತ ಪಕಷೆದವರೊಂದಿಗೆ 
ಸೆೀರ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನಿ ಮಾಡಿ, ಈ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆಷೆೀತ್ವನೆನಿೀ ರಾಜಕಿೀಯ 
ಕೆಷೆೀತ್ವನಾನಿಗ್ ಮಾಡಿ 
ಅಪವಿತ್ಗೊಳಿಸಿದ ಕಿೀರ್್ಶ ಮಹೆೀರ 
ಜೊೀಶ ಮತ್್ತ ಜಲಾಲಿಧಕಾರ 
ನಂದನಮೂರ್್ಶ ಅವರಗೆ ಸಲ್ಲಿತ್ತದೆ.
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಇಲಲಿದವರ್ 
ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕಷೆ, ಜಲಾಲಿಧ್ಯಕಷೆ, 
ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕಷೆರಾಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ 
ಮಯಾ್ಶದೆಯನ್ನಿ ತೆಗೆದಿದಾ್ದರೆ ಎಂದ್ 
ಆರೊೀಪಿಸಿದರ್.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಮಿೀಳನವನ್ನಿ ಈ 
ಹಿಂದೆ ಹಾವೆೀರಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ವ ಬಗೆಗು 
ಗೊಂದಲವಾಗ್ ಹಾಸನ ಜಲೆಲಿಗೆ 
ವಗ್ಶವಾಗ್ ಮತೆ್ತ ಎರಡನೆೀ ಬಾರ 
ಒದಗ್ದ ಅವಕಾರ ಕೆೈತಪಿ್ಪ, ನಮಮಿ 
ಹಾವೆೀರಯ ಮಯಾ್ಶದೆ ಹರಾಜ್ 

ಆಗಬಾರದೆಂಬ ಉದೆ್ದೀರದಿಂದ 
ಸ್ಮಮಿನ್ದೆ್ದೀವೆಯೀ ಹೊರತ್, ಬೆೀರೆ 
ಯಾವುದಕೂಕೂಕೂ ಅಲಲಿ, ಪರಷತ್ ಮತ್್ತ 
ಜಲಾಲಿಡಳಿತ ಸೆೀರ ಸಾಕಷ್್ಟ ಹಣದ 
ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್್ದ, 
ಸಾವ್ಶಜನ್ಕರಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿರ್ 
ನ್ೀಡಬೆೀಕ್.

ಸಾಕಷ್್ಟ ಜನಸಮೂಹ ಸೆೀರತ್್ತ 
ಎನ್ನಿವ ಅಹಂಕಾರ ಬೆೀಡ, ಜನ 
ಸೆೀರರ್ವ ಸಮಮಿೀಳನದಲ್ಲಿ ಸರಯಾದ 
ರೀರ್ಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗು 
ಕಾಯ್ಶಕ್ಮಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲಲಿ. 
ಚಿಂತನ ಮಂರನಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲಲಿ. 
ನ್ಜವಾದ ಸಾಹಿರ್ಗಳಿಗೆ, ಜಲೆಲಿ 
ಹೊೀರಾಟಗಾರರಗೆ, ಸಾಧಕರಗೆ 
ಗೌರವ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ಊಟ ಉಪಚಾರದ 
ಕಡೆ ಜನತೆಯ ಗಮನ ಹೊೀಗ್ತೆ್ತೀ 
ಹೊರತ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆಯಲಲಿ ಎಂದ್ 
ಆರೊೀಪಿಸಿದರ್. 

ವೆೀದಿಕೆ ಮೀಲೆ ಸಾಹಿರ್ ಅಶೊೀಕ 
ಹಳಿ್ಳಯವರ, ಎಸ್.ಎಂ. ರಾಜಶೆೀಖರ, 
ಡಿ.ಕೆ. ಆಂಜನೆೀಯ, ಸಂಸೆಥಾಯ 
ಕಾಯ್ಶದಶ್ಶ ಶ್ೀನ್ವಾಸ ನಲವಾಗಲ, 
ರೆೈತ ಹೊೀರಾಟಗಾರ  ಹರಹರಗೌಡ 
ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರ್. 
ಇಂದ್ಮರ್ ಸಂಶ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮ 
ನ್ರೂಪಿಸಿದರ್. ಹಾಲೆೀರ ರಟ್ಟಹಳಿ್ಳ 
ವಂದಿಸಿದರ್. 

ಸಮೆ್ಮೇಳನದಲ್ಲೆ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸಾಹಿತ್ರಳಿಗೆ ಅವಮಾನ

ಮೆೈ-ಮನ ನವಿರೆೇಳಿಸಿದ ಕುಸಿ್ತ

ಹರಹರ, ಜ. 17- ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಚ್ನಾವಣೆಗೆ ಆಮ್ ಆದಿಮಿ ಪಕಷೆದ ಪೂವ್ಶ 
ಜಾಗೃರ್ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆಯನ್ನಿ ನಾಳೆ ಬ್ಧವಾರ 
18 ರಂದ್ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ರಚನಾ 
ಕಿ್ೀಡಾ ಟ್ಸ್್ಟ ನಲ್ಲಿ ಆಯೀಜನೆ 
ಮಾಡಲಾಗ್ದೆ. ಸಭೆಗೆ ಕೆೀಂದ್ ಹಾಗೂ 
ರಾಜ್ಯದ ಆಮ್ ಆದಿಮಿ ಪಕಷೆದ ನಾಯಕರ್ 
ಆಗಮಸಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದ್ ಆಮ್ ಆದಿಮಿ ಪಕಷೆದ 
ಮ್ಖಂಡ ಗಣೆೀರ ದ್ಗ್ಶದ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ನಗರದ ಪತ್ಕತ್ಶರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಪರ್್ಕಾಗೊೀರ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಸಭೆಯ ಮ್ನಾನಿ ನಗರದ ಹಳೆ ಪಿ.ಬಿ. 
ರಸೆ್ತಯ ಅಮರಾವರ್ ಫೆಲಿೈಓವರ್ 
ಮ್ಂಭಾಗದಿಂದ ಬೆೈಕ್ ರಾ್ಯಲ್ ನೆರವೆೀರಲ್ದೆ 

ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್.
ಆಮ್ ಆದಿಮಿ ಪಕಷೆದ ತಾಲೂಲಿಕ್ ಅಧ್ಯಕಷೆ 

ವೆೈ.ಎನ್. ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 
ದೆೀರದಲ್ಲಿ ರಾರ್್ಟ್ೀಯ ಪಕಷೆದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನಿ 
ಪಡೆಯಲ್ ಕನ್ಷ್ಟ ಪಕಷೆ ಇಪ್ಪತ್್ತ ವಷ್ಶಗಳ 
ಕಾಲ ಬೆೀಕಾಗ್ತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಮ್ ಆದಿಮಿ 
ಪಕಷೆ ಕೆೀವಲ ಹತ್್ತ ವಷ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾರ್್ಟ್ೀಯ 
ಪಕಷೆದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದರ್.

ಈ ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ ಮಹಮಮಿದ್ ರಫಿಕ್, 
ಸಾಗರ ಮಸಿಕೂನ್, ಜ.ಹೆರ್. ಬಸವರಾಜ್, 
ಮಹಮಮಿದ್ ಯೂಸ್ಫ್, ಜ್ಬೆೀರ್ 
ಆಹಮಿದ್, ವೆೈ.ಎನ್. ಪ್ಶಾಂತ್, ಸೆೈಯದ್ 
ಯೂಸ್ಫ್, ಆದಿಲ್ ಖಾನ್, ಜಯಾವುಲಾಲಿ 
ಇತರರ್ ಹಾಜರದ್ದರ್.

ಹರಿಹರ : ಇಂದು ಆಪ್  ಚುರಾವಣಾ ಸಭೆ

ಹರಹರ, ಜ. 17 - ನಗರದಲ್ಲಿ 
ತಾಲೂಲಿಕ್ ಆಡಳಿತದದಿಂದ ಜನವರ 
26 ರಂದ್ ಗಣರಾಜೊ್ಯೀ ತ್ಸವ 
ಸಮಾರಂಭವನ್ನಿ ಸಂಭ್ಮದಿಂದ 
ಅರ್ಶಪೂಣ್ಶವಾಗ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ 
ಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ತಹಶೀಲಾ್ದರ್ 
ಎಂ. ಬಿ. ಅರವಾತ್ಥಾ  ರ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ನಗರದ ತಹಶೀಲಾ್ದರ್ 
ಕಚೆೀರಯಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜೊ್ಯೀತ್ಸವ 
ಸಮಾರಂಭದ ನ್ಮತ್ತವಾಗ್ ನಡೆದ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಬೆಳಗೆಗು 9 ಕೆಕೂ ದೆೀರಕಾಕೂಗ್ 
ಪಾ್ಣತಾ್ಯಗ ಮಾಡಿದ ಗಣ್ಯರ ಭಾವ 
ಚಿತ್ಕೆಕೂ ಪುಷಾ್ಪಚ್ಶನೆ, ರಾಷ್ಟ್ 
ಧವಾಜಾರೊೀಹಣ ಪರಸಂಚಲನ 

ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮಕಕೂಳ 
ಮನರಂಜನೆ ಕಾಯ್ಶ 
ಕ್ಮಗಳನ್ನಿ ಹಮಮಿಕೊಳ್ಳ 
ಲಾಗ್ತ್ತದೆ ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಈ ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ ಬಿಇಓ 
ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ, ತಾಲೂಲಿಕ್ ಆರೊೀಗ್ಯ 
ಅಧಕಾರ ಡಾ. ಚಂದ್ಮೀಹನ್, 
ಪೌರಾಯ್ಕ್ತ ಐಗೂರ್ ಬಸವ 
ರಾಜ್, ಸಕಾ್ಶರ ನೌಕರರ ಸಂಘದ 

ಅಧ್ಯಕಷೆ ಎ.ಕೆ. ಭೂಮೀಶ್, 
ಕನನಿಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಷತ್ ನ 
ಅಧ್ಯಕಷೆ ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಜ್ 

ನಾರಯ್ಯ, ಪರ್ಪಾಲನೆ ಇಲಾಖೆ 
ಸಿದೆ್ದೀಶ್, ಕೃರ್ ಇಲಾಖೆ ನಾರನಗೌಡ, 
ತೊೀಟಗಾರಕೆ ಇಲಾಖೆ ರೆೀಖಾ, 
ಕಾಮ್ಶಕ ಇಲಾಖೆ ಕವಿತಾ, ಆರ್.ಐ. 
ಹೆೀಮಂತ್ ಕ್ಮಾರ್, ಮಂಜ್ನಾಥ್ 
ಮರ್್ತತರರ್ ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರ್.

ಸಡರರದಿಂದ ರಣರಾಜೊ್ಯೇತಸೆವ ಆಚರಣೆ

ಹರಿಹರ

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಜ. 17- ತಾಲೂಲಿಕಿನ 
ಕಂಚಿಕೆೀರ ಗಾ್ಮದ ಕೊೀಡಿ ಸಿದೆ್ದೀರವಾರ 
ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ವರ 
12ರಂದ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮ 
ಜರ್ಗಲ್ದೆ ಎಂದ್ ಸಂಘಟಕ ಡಾ. ಬಿದಿ್ 
ಕೊಟೆ್ೀಶ್ ರ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.ಲ್ಂ. ಬಿದಿ್ 
ರೆೀವಣಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ನೆನಪಿಗಾಗ್ ಮೀನಾಕಷೆಮಮಿ 
ಪುತ್ ಸ್ನ್ಲ್ ಕ್ಮಾರ್  ಬಿದಿ್ ಹಾಗೂ 
ಅನ್ರಾಧ ಕೊಟೆ್ೀಶ್ ಅವರ್ 23ನೆೀ 
ವಷ್ಶದ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ 
ನಡೆಸಿಕೊಡಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದ್ ರ್ಳಿಸಿದರ್. 
ಆಸಕ್ತರ್ ಡಾ.ಬಿದಿ್ ಕೊಟೆ್ೀಶ್ , ಅಶವಾನ್ ಕಿಲಿನ್ಕ್, 
ಕಂಚಿಕೆೀರ, (94486 54884, 97412 
88330, 97412 11440)ಇವರನ್ನಿ 
ಸಂಪಕಿ್ಶಸಿ ಫೆ. 4ರೊಳಗೆ ಹೆಸರ್ 
ನೊೀಂದಾಯಸಬಹ್ದಾಗ್ದೆ

ಕಂಚಿಕೆೇರಿಯಲ್ಲೆ 
ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಜ. 17- ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಯ್ವಕರನ್ನಿ ಕ್ಡ್ಕರನಾನಿಗ್ 
ಮಾಡಲ್ ಹೊರಟದೆ ಎಂದ್ ಹರಪನಹಳಿ್ಳ ಕಾಂಗೆ್ಸ್ ಟಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕಿಷೆ 
ರಶಧರ್ ಪೂಜಾರ್ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾ್ಶರ ವಿರ್ದ್ಧ ಆಕೊ್ೀರ 
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾ್ದರೆ. 

ಈ ಕ್ರತ್ ಮಾಹಿರ್ ನ್ೀಡಿದ ಅವರ್, ಮ್ಖ್ಯಮಂರ್್ಗಳು ಮದ್ಯಪಾನ 
ಮಾಡ್ವವರ ವಯಸಿ್ಸನ ಮರ್ಯನ್ನಿ 21 ವಷ್ಶದಿಂದ 18 ವಷ್ಶಕೆಕೂ 

ಇಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ ಮೀಲೆ ಅಧಕಾರ ಹಿಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕಷೆ, ಇವತ್್ತ ಯ್ವಕರನ್ನಿ 
ಕ್ಡ್ಕರನಾನಿಗ್ ಮಾಡಲ್ ಹೊರಟದೆ. ಇದನ್ನಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಎನನಿಬೆೀಕೊೀ ಅರವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ರಾಜ್ಯ 
ಎನನಿಬೆೀಕೊೀ ರ್ಳಿಯದಾಗ್ದೆ ಎಂದರ್. ಈಗಾಗಲೆೀ ರಾಜ್ಯ, ದೆೀರದಲ್ಲಿ ನ್ರ್ದೊ್ಯೀಗದ ಸಮಸೆ್ಯ 
ತಾಂಡವವಾಡ್ರ್್ತದೆ. ಹಿೀಗ್ರ್ವಾಗ ಜಾರ್, ಜಾರ್ಗಳ ನಡ್ವೆ ಗಲಭೆಗಳನ್ನಿ ಸೃರ್ಠಿ ಮಾಡ್ರ್್ತರ್ವ ಈ 
ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾ್ಶರ ಯ್ವಕರನ್ನಿ ಇನೂನಿ ಹೆಚ್ಚಾ ತಪು್ಪದಾರಗೆ ತರ್ವ ವ್ಯವಸಿಥಾತವಾದ ಹ್ನಾನಿರ 
ಮಾಡ್ರ್್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ರ್್ತರ್ವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾ್ಶರ ಟಾಗೆ್ಶಟ್ ಕೊಡ್ರ್್ತದೆ. 
ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಕ್ಡ್ಕರ್ ಆಗಲ್ ಎನ್ನಿವುದ್ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾ್ಶರದ ಉದೆ್ದೀರನಾ ಎಂಬ್ದ್ 
ರ್ಳಿಯದಾಗ್ದೆ. ಸಕಾ್ಶರದ ಈ ಧೊೀರಣೆಯನ್ನಿ ಖಂಡಿಸ್ತೆ್ತೀನೆ ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ

ಯುವಕರನುನಿ ಕುಡುಕರರಾನಿಗ್  
ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರ  

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.17- ನಗರದ ಭದಾ್ 
ಪದವಿ ಕಾಲೆೀಜ್ ಮತ್್ತ ಸಾನಿತಕೊೀತ್ತರ 
ಕೆೀಂದ್ದಲ್ಲಿ  ಮಕರ ಸಂಕಾ್ಂರ್ ಹಬ್ಬವನ್ನಿ 
`ಭದಾ್ ಸ್ಗ್ಗು ಹಬ್ಬ'ವನಾನಿಗ್ ವಿಶೆೀಷವಾಗ್ 
ಆಚರಸಲಾಯತ್.

 ಸಾಂಸಕೂಕೃರ್ಕ ಉಡ್ಪುಗಳನ್ನಿ ತೊಟ್ಟ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳು ಎಳು್ಳ-ಬೆಲಲಿವನ್ನಿ ಹಂಚ್ವ 
ಮೂಲಕ ಹಸನ್ಮಿಖರಾಗ್ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ್ತ, 
ಗ್ಂಪು-ಗ್ಂಪಾಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಿಲಿಕಿಕೂಸಿಕೊಂಡ್ 
ಸಂಭ್ಮಸಿದರ್.

ರಾಜ್ಯ ವಿವಿ ಮತ್್ತ ಕಾಲೆೀಜ್ 
ಅಧಾ್ಯಪಕರ ಒಕೂಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕಷೆ ಪ್.ಸಿ.

ಎರ್. ಮ್ರ್ಗೆೀಂದ್ಪ್ಪ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮ 
ಉದಾಘಾಟಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂತಹ 
ಕಾಯ್ಶಕ್ಮಗಳು ಉತ್ತಮ ಕಲಾ ಮತ್್ತ 
ಸಂಸಕೂಕೃರ್ ಮನೊೀಭಾವ ಬೆಳೆಸಲ್ 
ಸಹಕಾರಯಾಗ್ವೆ ಎಂದ್ ನ್ಡಿದರ್.

ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದಲ್ಲಿ ಭದಾ್ ಎಜ್ಕೆೀಷನ್ 
ಟ್ಸ್್ಟ ಮಾ್ಯನೆೀಜಂಗ್ ಟ್ಸಿ್ಟ ಎಂ.ಸಂಕೆೀತ್ 
ಮತ್್ತ ಪಿಯ್ ಕಾಲೆೀಜ್  ಪಾ್ಂರ್ಪಾಲ 
ಡಿ.ಚಂದ್ಪ್ಪ ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರ್.  ಪದವಿ 
ಮತ್್ತ ಸಾನಿತಕೊೀತ್ತರ ಕಾಲೆೀಜ್ 
ಪಾ್ಂರ್ಪಾಲ ಪ್.ಟ.ಮ್ರ್ಗೆೀಶ್ 
ಅಧ್ಯಕಷೆತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರ್.

ಭದಾ್ರ ಕಾಲೆೇಜಿನಲ್ಲೆ ಸಂಕಾ್ರಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ

ಹರಿಹರ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆ 
ಇಂದು ಸಂಸದ  
ಸಿದೆದಾೇಶವಾರ ಪ್ರವಾಸ

ಹರಹರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷೆೀತ್ದ  
ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ ಏಪಾ್ಶಡಾಗ್ರ್ವ ವಿವಿಧ 
ಅಭವೃದಿ್ಧ ಕಾಮಗಾರಗಳ ಭೂಮ ಪೂಜೆ 
ಹಾಗೂ ಉದಾಘಾಟನಾ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದಲ್ಲಿ 
ಲೊೀಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಜ.ಎಂ. ಸಿದೆ್ದೀರವಾರ ಅವರ್ 
ಪಾಲೊಗುಳ್ಳಲ್ದಾ್ದರೆ.

ಬೆಳಿಗೆಗು 11:30 ಕೆಕೂ ಅಮರಾವರ್ ಕಾ್ಸ್ 
ಬಳಿ ರಸೆ್ತ ಅಭವೃದಿ್ಧ ಕಾಮಗಾರಗೆ ಭೂಮ 
ಪೂಜ ೆಕಾಯ್ಶಕ್ಮ, 12 ಗಂಟಗೆ ೆನಂದಿತಾವರೆ 
ಬಳಿ ರಸೆ್ತ ಅಭವೃದಿ್ಧ ಕಾಮಗಾರಯ ಭೂಮ 
ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ವರ್. 

ಮಧಾ್ಯಹನಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾ್ಯಲದಹಳಿ್ಳ 
ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರ ಅನ್ದಾನದಡಿ 
ನ್ಮ್ಶಸಲಾದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಉದಾಘಾಟನೆ 
ಕಾಯ್ಶಕ್ಮ, ಮಧಾ್ಯಹನಿ 1:15 ಗಂಟೆಗೆ 
ಎಕೆಕೂಗೊಂದಿ ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರ 
ಅನ್ದಾನದಡಿ ನ್ಮ್ಶಸಲಾದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 
ಉದಾಘಾಟನೆ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮ. ಮಧಾ್ಯಹನಿ 1.30 
ಗಂಟೆಗೆ ಯಲವಟ್ಟ ಗಾ್ಮದ ಡಿಜಟಲ್ 
ಗ್ಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಉದಾಘಾಟನೆ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮ. ಮಧಾ್ಯಹನಿ 2.30 
ಗಂಟೆಗೆ ಹರಳಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿ ರಸೆ್ತ ಅಭವೃದಿ್ಧ 
ಸೆೀತ್ವೆ ನ್ಮಾ್ಶಣ ಮತ್್ತ  ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 
ನ್ಮಾ್ಶಣಗಳ ಭೂಮ ಪೂಜೆ 
ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲೊಗುಳ್ಳಲ್ದಾ್ದರೆ.

ಕೊರೊರಾ ಲಸಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ 
ವರದಿ ತಪು್ಪ ಕಲ್ಪರೆ : ಕೆೇಂದ್ರ

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 17 – ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯಂದ ಹಲವಾರ್ ಅಡಡಿ 
ಪರಣಾಮಗಳಾಗ್ತ್ತವೆ ಎಂದ್ ಭಾರರ್ೀಯ ವೆೈದ್ಯಕಿೀಯ ಸಂಶೊೀಧನಾ 
ಮಂಡಳಿ (ಐ.ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್.) ಹಾಗೂ ಕೆೀಂದಿ್ೀಯ ಔಷಧ ನ್ಯಂತ್ಣ 
ಸಂಘಟನೆ (ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಒ.) ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ತಪು್ಪ 
ಕಲ್ಪನೆಯವು ಎಂದ್ ಕೆೀಂದ್ ಆರೊೀಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನ್ೀಡಿದೆ.

ಮಾಹಿರ್ ಹಕ್ಕೂ ಅಜ್ಶಯಂದಕೆಕೂ ನ್ೀಡಲಾದ ಉತ್ತರವನ್ನಿ ಆಧರಸಿ 
ಹಲವಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಡಡಿ ಪರಣಾಮಗಳ ಕ್ರತ್ ವರದಿ 
ಮಾಡಿದ್ದವು. ಈಗಾಗಲೆೀ ಸಾವ್ಶಜನ್ಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರ್ವ 
ಜಾಗರ್ಕ ವೆೈಜಾ್ಞನ್ಕ ಮಾಹಿರ್ಯನೆನಿೀ ಮಾಹಿರ್ ಹಕ್ಕೂ ಅಜ್ಶಗೆ 
ರ್ಳಿಸಲಾಗ್ದೆ ಎಂದ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನ್ೀಡಿದೆ.

ಇತರೆ ಲಸಿಕೆಗಳ ರೀರ್ಯಲೆಲಿೀ ಕೊವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಾಗಲೂ 
ಅಪರೂಪಕೆಕೂ ಲಘ್ ಪರಣಾಮಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ಕೆಲವೆೀ 
ಪ್ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರ್ೀವ್ ಅಡಡಿ ಪರಣಾಮಗಳು ಕಂಡ್ ಬರ್ತ್ತವೆ ಎಂದ್ 
ರ್ಳಿಸಲಾಗ್ದೆ.

ಹೊನಾನಿಳಿ, ಜ.17- ಕ್ಸಿ್ತ 
ಪಟ್ಗಳು ದೆೀಹಕೆಕೂ ದೆೈವಿೀದತ್ತವಾದ 
ಮಣ್ಣನ್ನಿ ಹಚಿಚಾಕೊಂಡ್ ಎದ್ರಾಳಿ 
ಪೆೈಲಾವಾನರನ್ನಿ ಮಣ್್ಣ ಮ್ಕಿಕೂಸ್ರ್್ತದ್ದರೆ  
ಕ್ಸಿ್ತ ನೊೀಡಲ್ ನರೆದೆಿದ್ದವರ ಶಳೆ್ಳ, ಕೆೀಕ ೆ ಹಾಕಿ ನಚೆಿಚಾನ 
ಕ್ಸಿ್ತ ಪಟ್ಗಳನ್ನಿ ಹ್ರದ್ಂಬಿಸ್ರ್್ತದ್ದ ದೃರ್ಯ ಮೈ 
ರೊೀಮಾಂಚನಗೊಳಿಸ್ರ್್ತದ್್ದ ಗಾ್ಮೀಣ ಕಿ್ೀಡೆ 
ಎಂದಂೆದಿಗೂ ಪ್ರಕ್ತವಾದ ಜೀವಂತ ಕಿ್ೀಡ.ೆ

ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ೀ ದ್ಗ್ಶಮಮಿ, ಮರಯಮಮಿ ದೆೀವಿ 
ಜಾತೆ್ ಪ್ಯ್ಕ್ತ  ಮೂರ್ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಯಲ್ 
ಖಾಟಾ ಜಂಗ್ೀ ಕ್ಸಿ್ತಯನ್ನಿ ಖಾಸಗ್ ಬಸ್ ನ್ಲಾ್ದಣದ 
ಬಳಿ ಶ್ೀ ಆಂಜನೆೀಯ ಟ್ಸ್್ಟ ಕಮಟಯವರ್ 
ಆಯೀಜಸಿದ್ದರ್. 

ಪೆ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೆೇಕ,ೆ ಚಪಾ್ಪಳ ೆ : ಕ್ಸಿ್ತ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ 
ಮೂರ್ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೆ್ೀಕಷೆಕರ್ ಪೆೈಲಾವಾನರ್ 
ಎದ್ರಾಳಿ ಮಣಿಸಲ್ ಪಟ್್ಟ ಹಾಕ್ರ್್ತದ್ದರ,ೆ ಸ್ತ್ತಲೂ 
ಸೆೀರದ್ದ ಪೆ್ೀಕಷೆಕರ್ ಕೆೀಕ ೆ ಹಾಕಿ, ಚಪಾ್ಪಳ ೆ ತಟ್್ಟತಾ್ತ 
ಪೆೈಲಾವಾನರನ್ನಿ ಹ್ರದ್ಂಬಿಸ್ರ್್ತದ್ದರ್. ನಚೆಿಚಾನ ಪೆೈಲಾವಾನರ್ 
ನಲೆಕ್ಕೂರ್ಳಿದಾಗ `ಅಯ್ಯೀ...' ಎಂಬ ಉದಾಘಾರದ ರಬ್ದ 
ಕೆೀಳಿಬರ್ರ್್ತದ್ದರ,ೆ ಗದೆ್ದ ಪೆೈಲಾವಾನರಗ ೆನರೆದೆಿದ್ದ ಜನತ ೆತಮಮಿ 
ಕೆೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನಿ ನ್ೀಡಿ ಪ್ೀತಾ್ಸಹಿಸಿದರ್.

ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯವು ವಿಭಿನನಿ : ಒಂದೊಂದ್ 
ಪಂದ್ಯವು ವಿಭನನಿವಾಗ್ದ್್ದ ಕ್ಸಿ್ತ ಆಟದ ದೃರ್ಯ 
ಮೈನವಿರೆೀಳಿಸ್ರ್್ತತ ್್ತ. ಕ್ಸಿ್ತ ಪ್ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 
ಆಕಷ್ಶಕವಾಗ್ ಪ್ದರ್ಶನ ನ್ೀಡಿದ ಪೆೈಲಾವಾನರಗ ೆ ಕ್ಸಿ್ತ 
ಆಯೀಜಕರ್ ವಿವಿಧ ದೆೀವರ ಫೀಟೊೀ, ಚಲನ ಚಿತ್ 
ನಟ ಪುನ್ೀತ್  ರಾಜಕ್ಮಾರ್  (ಅಪು್ಪ) ಅವರ 
ಫೀಟೊೀ, ಬಳೆಿ್ಳ ದಿೀಪಗಳು, ಜೊತಗೆ ೆವಿಭನನಿ ರೀರ್ಯ 
ನನೆಪಿನ ಕಾಣಿಕ ೆಟೊ್ೀಫಿಗಳನ್ನಿ ಬಹ್ಮಾನ ನ್ೀಡಲಾಯತ್.

ಮೂರ್ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಸಿ್ತಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರ್ ಕ್ಸಿ್ತ 

ಪಟ್ಗಳು 1 ಸಾವಿರದಿಂದ 30 ಸಾವಿರ 
ರೂ. ವರಗೆ ೆ ನಗದ್ ಹಣ ಬಹ್ಮಾನ 
ಪಡದೆರ್. ಬಹ್ಮಾನ ವಿಜೆೀತರಾದ 
ಶವಮಗಗು ಕಿರಣ್ 20 ಸಾವಿರ, 

ಗ್ಲ್ಬಗ್ಶ ಸಿದ್ದಪ್ಪ 15 ಸಾವಿರ, ಬಿಜಾಪುರ ರಾಮಚಂದ್ 
15 ಸಾವಿರ, ಕೊಲಾಲಿಪುರ ಅಬಾ್ಬಸ್ 12 ಸಾವಿರ, 
ಮೈಸೂರ್ ಸ್ನ್ೀಲ್ 8 ಸಾವಿರ, ಹರಪನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಿ್ತಪಟ್ 
10 ಸಾವಿರ, ಹೊಳಹೆೊನೂನಿರ್ ಭಟ್ಟ 10 ಸಾವಿರ, 
ಹಿತ್ತಲಕಲಮಿನ್ ಪಂಕಜ 10 ಸಾವಿರ, ಜೊತಗೆ ೆವಿಶೆೀಷವಾಗ್ 
ದಾವಣಗರೆ ೆ ರೂಪಾ ಉಷಾ ಸೆೀರದಂತ ೆ 2 ತಂಡಗಳು 
ಕ್ಸಿ್ತ ಅಖಾಡಕಿಕೂಳಿದ್ ಕ್ಸಿ್ತ ಪ್ದರ್ಶನ ನಡಸೆಿ ನೊೀಡ್ಗರ 
ಮನ ಸಳೆದೆರ್. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗ ೆ ಕಮಟಯಂದ 
ತಲಾ 4 ಸಾವಿರ ನಗದ್ ಹಣ ನ್ೀಡಲಾಯತ್.

ನಗದ್ 30 ಸಾವಿರ ಮತ ್್ತ 50 ಸಾವಿರ ಬಲೆೆ 
ಬಾಳುವ ಬಳೆಿ್ಳ ಗದಗೆ ೆಶವಮಗಗು ಕಿರಣ್, ಉತ್ತರಪ್ದೆೀರದ 
ಬಂಟ, ಬಿಜಾಪುರದ ರಾಮಚಂದ್ ಕ್ಸಿ್ತ 
ಸ್ಪದಾ್ಶಳುಗಳಿದ ್್ದ ಇವರಗ ೆ ಎದ್ರಾಳಿ ಯಾರೂ 
ಸರಸಾಟ ಇಲಲಿದ ಕಾರಣ ಶ್ೀ ಆಂಜನೆೀಯ ಟ್ಸ್್ಟ 
ಕಮಟಗ ೆಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯತ್ ಎಂದ್ ಟ್ಸ್್ಟ ಕಮಟ 
ಖಜಾಂಚಿ ವಡಿಡಿ ಚನನಿಪ್ಪ ರ್ಳಿಸಿದರ್.

ಶ್ೀ ಆಂಜನೆೀಯ ಟ್ಸ್್ಟ ಕಮಟ ಅಧ್ಯಕಷೆ 
ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ಮಾಜ ಅಧ್ಯಕಷೆ ಬಾಬ್ ಹೊೀಬಳದರ್, 
ಖಜಾಂಚಿ ವಡಿಡಿ ಚನನಿಪ್ಪ, ಟಾಕಿೀಸ್ ಹರೆ್.ಬಿ.
ಶವಯೀಗ್, ಹರೆ್.ಎ.ರಾಜಪ್ಪ, ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾಲಾಕಷೆಪ್ಪ, 
ಮಹೆೀರಣ್ಣ, ಹರೆ್.ಎ.ಉಮಾಪರ್, ಧಮ್ಶಪ್ಪ, 
 ಇಂಚರ ಮಂಜ್, ಹರೆ್.ಎಸ್.ರಂಜತ, ಇಂಚರ 
ನವಿೀನ್, ಎಂ.ಪಿ.ರಾಜಣ್ಣ, ಜಪಂ ಮಾಜ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.
ಆರ್.ಮಹೆೀಶ್, ಯೀಗ್ೀಶ್, ಕಾಯಬ್ರ್ಡ ೆ ಚನನಿಪ್ಪ, 
ಮೀಘರಾಜ, ದೆೈಹಿಕ ಶಕಷೆಕ ಸಣ್ಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸೆೀರದಂತೆ 
ಮ್ಖಂಡರ್ ಇದ್ದರ್.

ಹೊರಾನಿಳಿ

ಯಲವಟಿಟೆ :  ಇಂದು ಕಟಟೆಡರಳ ಉದಾಘಾಟರೆ
ಯಲವಟ್ಟ ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗ್ ನ್ಮ್ಶಸಿರ್ವ ಉದೊ್ಯೀಗ 

ಖಾತರ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರ್ವ ಸವಾಚ್ಛ ಸಂಕಿೀಣ್ಶ ಡಿಜಟಲ್  
ಗ್ಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್್ತ ಲಕಕೂಶೆಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಹೆೈಟೆಕ್  ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆೀಂದ್ದ 
ಉದಾಘಾಟನೆಯನ್ನಿ ಇಂದ್ ಮಧಾ್ಯಹನಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹಮಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ದೆ. 

ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನಿ ಶ್ೀ ಯೀಗಾನಂದ ಸಾವಾಮೀಜ, ಸಚಿವ ಭೆೈರರ್ 
ಬಸವರಾಜ ಉದಾಘಾಟಸಲ್ದಾ್ದರೆ. ಗಾ್.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕಷೆ ಎಲ್ .ಎನ್  ನಾಗರಾಜ್  
ಅಧ್ಯಕಷೆತೆ ವಹಿಸ್ವರ್. ಅರ್ರ್ಗಳಾಗ್ ಜ.ಎಂ.ಸಿದೆ್ದೀರವಾರ, ಎಸ್ .ರಾಮಪ್ಪ, 
ವೆೈ.ಎ. ನಾರಾಯಾಣಸಾವಾಮ, ಮೀಹನ್  ಕ್ಮಾರ್  ಕೊಂಡಜ್ಜ, ಕೆ.ಎಸ್ .
ನವಿೀನ್ , ಅಬ್್ದಲ್  ಜಬಾ್ಬರ್ , ಚಿದಾನಂದ ಎಂ. ಗೌಡ ಮರ್್ತತರರ್ ಇದ್ದರ್.

ಮಲೆೇಬೆನೂನಿರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಕಾಯನಾಕತನಾರ ಸಭೆ

ಬಿ.ಎಸ್ . ಪಾ್ಯಲೆೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 
ಮಲೆೀಬೆನೂನಿರ್ ಬಾಲಿಕ್  ಕಾಂಗೆ್ಸ್  ಕಾಯ್ಶಕತ್ಶರ, ಅಭ 
ಮಾನ್ಗಳ ಸಭೆಯನ್ನಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ .ರಾಮಪ್ಪ  ನೆೈತೃತವಾದಲ್ಲಿ 
ಕರೆಯಲಾಗ್ದೆ ಎಂದ್ ಎಂ.ಬಿ ಅಬಿೀದ್  ಅಲ್ ರ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.



ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 18, 20234

ಸೆೈಟು, ಮರೆ, ಮಾರಾಟ
ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವಂತಹ

ಸೆೈಟ್ : ಆಂಜನೆೀಯ 30x40 ದಕಿಷೆಣ. 
ವಿವೆೀಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ  30x40 ಪಶಚಾಮ. 
ಮಹಾಲಕಿಷೆಮಿ ಲೆೀಔಟ್  ಹರ್್ತರ 33x40 
ಉತ್ತರ, ಪಾಕ್್ಶ ಪಕಕೂ. ಮನೆ : ಆಂಜನೆೀಯ, 
ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ವಂತಹ 30x40 ಉತ್ತರ.
ಕ್ರಣ್ ಬೂಸೂನಿರ್ (ಏಜೆಂಟ್)
98440-63409, 97315-63409

(ನೆೀರವಾಗ್ ಹಳೆೀ ರಜಸ್ಟರ್ ಪಾಟ್ಶಯಂದ ವಾ್ಯಪಾರ) 
ಅಧ್ಶ (1/

2
) ಪಸೆ್ಶಂಟ್ ಕಮೀಷನ್ ನಮಮಿದ್

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲಲೆದಂತೆ  
ಮದ್ಯ ಸೆೇವರೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

ಪ್ರ್ ರ್ಂಗಳು 7ಮತ ್್ತ 21ನೆೀ ತಾರೀಖ್ ಜನತಾ ಡಿೀಲಕ್್ಸ 
ಲಾಡ್್ಜ, KSRTC  ಹೊಸ ಬಸ್  ಸಾ್ಟಯಂಡ್ ಎದ್ರ್, ದಾವಣಗರೆ.ೆ

4 ಮತ ್್ತ 18 ರಂದ್ ಕಾವೆೀರ ಲಾಡ್್ಜ,  
ಪೂನಾ - ಬಂೆಗಳೂರ್ ರೊೀಡ್, ಹಾವೆೀರ.

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

ಸಮಯ: ಬಳೆಿಗೆಗು 10 ರಂದ ಮಧಾ್ಯಹನಿ 2 ರವರಗೆೆ

ಬಿಲ್್ಡಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗ್ದೆ
ಹದಡಿ ಮ್ಖ್ಯರಸೆ್ತಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ವ 
ಉದಯ ಸೂಪರ್  ಮಾಟ್್ಶ  ಎದ್ರಗೆ 
ಸೆಲಲಿರ್  3000 ಅಡಿ, ಗೌ್ಂಡ್  ಫಲಿೀರ್  

3800 ಅಡಿ, ಮದಲನೆೀ ಮಹಡಿ 1500 
ಅಡಿ ಇರ್ವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್  

ಬಾಡಿಗೆಗ್ದೆ. ಸಂಪಕಿ್ಶಸಿ.

96205 95579

KHIMA & 2 CHAPATI
ONLY 65/- 
Parcel Only  

Book Advance
Mobi.  : 82177 01552

ಶಿ್ರೇ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ 
ಜೊ್ಯೇತ್ಷಾ್ಯಲಯ
ನಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟೆ 

ನ್ೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರ್ ನ್ಮಮಿಂತಾಗಲ್ ಸಿ್ತ್-ಪುರ್ಷ 
ವಶೀಕರಣ, ಗ್ಪ್ತ ಲೆೈಂಗ್ಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯ , ನ್ಮಮಿ 

ಯಾವುದೆೀ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನ್ನಿ 100% ಪರಹಾರ ಮಾದ್ತಾ್ತರೆ. 
ಗಾಂಧ ಸಕ್ಶಲ್ , ಆಹಾರ 2000, ದಾವಣಗೆೆರೆ.

89716 99826

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

TRAINING (NTC)
BA , B.COM, BBA, MBA (ALL)
ಶಿ್ರೇ ರಂಗೊೇತ್್ರ ಕರೆಸಾ್ಪಂಡೆನ್ಸೆ  ಕಾಲೆೇಜ್  

ಲಾಯರ್ ರೊೀಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
86602 35013

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ
Marketing Executives 
Edu : Degree / Master Degree 

Exp : Minimum 3 Years. 
Send resume us : 

mail id : 
Sree.hari2253@gmail.com

(Interview on monday)

WANTED 
B.Sc B.Ed Teacher 

for High School. 
Science subject 

Ladies Only. 
95358 85997, 90359 16750

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

ವಿೇರಶೆೈವ/ಲ್ಂಗಾಯತ 
ವಧು-ವರರ ಅರೆವಾೇಷಣಾ ಕೆೇಂದ್ರ

(ಕಳೆದ 21ನೆೀ ವಷ್ಶಗಳ ಸೆೀವೆಯಲ್ಲಿ)
www.lingayathweds.com

ದಾವಣಗೆರೆ, ಶವವೊಗಗು, ಸಾಗರ, ಬೆಂಗಳೂರ್ ಹಾಗೂ 
10 ಶಾಖಾ ಕಛೆೀರ ಹೊಂದಿರ್ವ ನಮಮಿಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ 

ತರಹದ ವಿೀರಶೆೈವ ವಧ್-ವರರಗಾಗ್ ಸಂಪಕಿ್ಶಸಿ.
ವಿಳಾಸ : ಸಿದ್ದವಿೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ. 

ವೊ: 95135 79130, 80509 52637

ಶಿ್ರೇ ರುರು ಶಾಂತವಿೇರೆೇಶವಾರ ಸೆೇವಾ ಸಮಿತ್ (ರಿ.) ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ 
ಬೆಂಗಳೂರನಲ್ಲಿ ಹೌಸ್  ಕಿೀಪಿಂಗ್  
ಹ್ಡ್ಗರ್ ಬೆೀಕಾಗ್ದಾ್ದರೆ. ಸಂಬಳ 
12000/- ಊಟ, ರೂಂ ಉಚಿತ 

ವಯಸ್್ಸ 18 ರಂದ 25  

ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ : 97400 98064 
97400 98047

ಗೊೇಡೌನ್  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಎಪಿಎಂಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ ಬಾಲಿಕ್ , 
137, ಗೊೀಡೌನ್  5280 ಅಡಿ, 

ಅಳತೆಯ ಗೊೀಡೌನ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
ಚೌಡೆೀರವಾರ ದೆೀವಸಾಥಾನ ಎದ್ರಗೆ

95350 61255, 79751 91291

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

ರಾವು ಕ್ಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಮರೆಯ ರಿೇ ಪೆೇಂಟಿಂಗ್ 
ಹಳೆಯ ಮತ್್ತ ಹೊಸದಾದ 

ಮನೆ, ಆಫಿೀಸ್ , ಗೊೀಡೌನ್ , 
ಫಾ್ಯಕ್ಟರಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮ ಖಚಿ್ಶನಲ್ಲಿ 

ಒಳೆ್ಳಯ ಪೆೀಂಟಂಗ್ 
ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ವುದ್. 

ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ: 72046 33302

ಬಿಲ್್ಡಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗ್ದೆ
ಚಾಮರಾಜಪೆೇಟೆ ಸಕನಾಲ್  ಹತ್್ತರ, 
ಕಲೆಲೆೇಶವಾರ ಕ್ರಾಣಿ ಅಂರಡಿ ಮೆೇಲಾಭಾರ 
ದಲ್ಲೆ 3 ಮಹಡಿ ಇರುವ 10,000 
ಚದುರ ಅಡಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾರ 
ಇರುವ ಬಿಲ್್ಡಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗ್ದೆ. ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ :
ಮ. : 98453 17181

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
ಎಸ್ .ಎ ರಾಘವೆೀಂದ್ ನಗರ, 
ಸರ್ .ಎಂ.ವಿ ಪಿಯ್ ಕಾಲೆೀಜ್ 

ರೊೀಡ್ , ಲೊೀಕಿಕೆರೆ, ಇಂಡಸಿ್ಟ್ೀಯಲ್  
ಏರಯಾ ರಸೆ್ತ. 40x60 ಖಾಲ್ ಸೆೈಟ್ 

ಉತ್ತರ ದಿಕಿಕೂಗೆ ಮಾರಾಟಕೆಕೂ ಇದೆ.
90663 71746, 63610 73895

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ
ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  ಆಪರೆೀಟರ್  

Tally Work : Any degree
ಹೊೀಲ್ ಸೆೀಲ್  ಬಟೆ್ಟ ಅಂಗಡಿ 
27 ವಿಜಯಲಕಿಷೆಮಿ ರೊೀಡ್ , 
ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬದ ಹರ್್ತರ.

72043 01412

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ
6 ರ್ಂಗಳ ಮಗ್ವಿಗೆ ಸಾನಿನ 

ಮಾಡಿಸಲ್ ಮಹಿಳೆ 
ಬೆೀಕಾಗ್ದಾ್ದರೆ. 

63641 33480

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ
Data Operator 
Operator - 3, 

ಪಾಂಪೆಲಿಟ್  ಹಂಚಲ್ 
ಹ್ಡ್ಗರ್ - 2. 

Conatct : 
 74835 71646

ಮರೆಯಿಂದಲೆೇ ಕೆಲಸ
ಕನನಿಡ ಮತ್್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಓದಲ್, ಬರೆಯಲ್ 
ಬರ್ವ ಯ್ವಕ/ಯ್ವರ್ಯರಗೆ 
ಗೃಹಿಣಿಯರಗೆ, ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳಿಗೆ, 
ನ್ವೃತ್ತರಾದವರಗೆ ಎಲಲಿರಗೂ  ಸದಾವಕಾರ. 
ದಿನದ ಬಿಡ್ವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 
ರ್ಂಗಳಿಗೆ 14,000/- ರಂದ 20,000/- 
ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿ. ಮಾಹಿರ್ಗಾಗ್ ಸಂಪಕಿ್ಶಸಿ.
91487 33213

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ತ್ತ-ಮ್ತ್ತಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ 

ಸೆಕೂ್ಯರಟ, ರೂಂ ಬಾಯ್ , ರಸೆಪಷೆನ್ಸ್್ಟ  
ಬೆೀಕಾಗ್ದಾ್ದರೆ ಮತ ್್ತ ಮಾಸೂರನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲ್ ಸೆಕೂ್ಯರಟ ಗಾಡ್್ಸ್ಶ ಬೆೀಕಾಗ್ದಾ್ದರೆ. 
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಊಟ ಮತ ್್ತ ವಸರ್ ವ್ಯವಸೆಥಾಯರ್ತ್ತದೆ. 

ಕೂಡಲೆೀ ಸಂಪಕಿ್ಶಸಿ. 
74113 07071, 63624 79957 

82177 93007

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ 
ಕೊೀರಯರ್ ಆಫಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ 
ಡೆ್ೈವರ್  ಬೆೀಕಾಗ್ದಾ್ದರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಲ್, 

ಬರೆಯಲ್ ಬರಬೆೀಕ್. ಆಸಕ್ತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಲ 
ದಾಖಲಾರ್ಯಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಶಸಿ. 

98800 42597, 89711 19130
Whatsapp no. 7019983025

Change of Name
I B.S. Kotresh S/o Belludi  
Shekarappa 34 years resident @ 
Belludi Village, Harihara Tq. My 
name is B.S Kotresh in my pres-
ent Aadhar card and pan card I am 
also called as Kotreshi B.S Ac-
cordingly in my salary Account and 
old Aadhar card. I am state that the 
above two name are me only and 
to none-else. and I am the same 
person. In future I shall continue 
my name as B.S Kotresh before 
notary Davanagere on 17.1.2023. 

B.S.Kotresh

ಸಂಸೆ್ಥಯಲ್ಲೆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ
1) ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೊೀಚಕರ್ - 2 (MSW)
2) ಕೆಷೆೀತ್ ಕಾಯ್ಶಕತ್ಶರ್-2 (BA)
3) ಅಡ್ಗೆಯವರ್-1  

(ಪುರುಷ-ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ)

ಮೊ. : 79751 99825 
ಈ ನಂಬರ್ ಗೆ ರೆಸೂ್ಯಂ ವಾ್ಯಟಾಸೆಪ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.

KHB ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ 
ಕನಾ್ಶಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೊೀಡ್್ಶ 

(ತ್ಂಗಭದಾ್ ಬಡಾವಣೆ) 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 30x40 ಅಳತೆಯ 

ದಕಿಷೆಣ ದಿಕಿಕೂನ ಸೆೈಟ್ಗಳು 
ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಂದ ನೆೀರ ಮಾರಾಟ.

ಮಧ್ಯವರ್್ಶಗಳಿಗೆ ಅವಕಾರವಿಲಲಿ
ಫೇ. : 63605 67975

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ
(ಹರಿಹರ) 

ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  ಟೀಚರ್  ಇಂಗ್ಲಿೀಷ್  ಟೀಚರ್  
(ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್್ಶ ಮಾತ್) 

ಅನ್ಭವವಿರ್ವ/ಫೆ್ೀಷರ್  ಬೆೀಕಾಗ್ದಾ್ದರೆ.
ಫೇ. : 93802 29199

ಉಚಿತ
ಮರೆ ಪಾಲೆನ್  & ಫ್ರಂಟ್  ಎಲ್ವೆೇಷನ್  

ಪ್ರ್ ಚದ್ರಡಿಗೆ 1850 ರಂದ 1950/- 
ರೂನಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮ್ಶಸಿ ಕೊಡಲಾಗ್ವುದ್. 

ಅವರಗೆ ಮನೆ ಪಾಲಿನ್  ಹಾಗೂ ಫ್ಂಟ್ 
ಎಲ್ವೆೀಷನ್  ಉಚಿತ (T&C apply)

ಮರುತ್  ಕನ್ ಸಟೆರುಕ್ಷನ್  
YMC ಕಾಂಪೆಲಿಕ್್ಸ, ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ಸೆ್ಟೀಡಿಯಂ ಎದ್ರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 98868 96574

ಸೆೈಟಿನ ಮೂಲ 
ಪತ್ರ ಕಳೆದಿದೆ

ಪ್ವಿೀಣ್  ಕ್ಮಾರ್  ಮತ್್ತ ಹಿತೆೀಶ್ ಕ್ಮಾರ್   
ಹೆಸರನಲ್ಲಿರ್ವ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ 

ವಾ್ಯಪಿ್ತಗೆ ಸೆೀರದ, ಯರಗ್ಂಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಸೆೀಪ್ಶಡೆಯಾಗ್ರ್ವ ಸೆೈಟ್  ನಂ. 65, ಸವೆೀ್ಶ 
ನಂ. 21/2w/2 ಇವರ ಚಾಲ್್ತ ಡೊೀರ್ ನಂ. 

365/64,  ಮತ ್್ತ 365/65ರ ಪತ್ವು  
ದಿನಾಂಕ : 1.10.2022 ರಂದ್ ಮನೆಯನ್ನಿ 
ಸವಾಚ್ಛ ಮಾಡ್ವಾಗ ಕಳೆದಿರ್ತ್ತದೆ. ಸಿಕಕೂವರ್ ಈ 

ಕೆಳಗ್ನ ಫೀನ್ ಗೆ ರ್ಳಿಸಲ್ ಕೊೀರದೆ.

ಫೇ. : 94495 78904

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ 
ಫಿೀಲ್ಡಿ  ಸವಿೀ್ಶಸ್  ಟೆಕಿನಿೀರ್ಯನ್  ವಿದಾ್ಯಹ್ಶತೆ : 

ಐಟಐ ಫಿಟ್ಟರ್ , ಡಿಪಲಿೀಮಾ ಇನ್  
ಮಕಾ್ಯನ್ಕಲ್ , ಸಾ್ಯಲರ ನೆಗೊೀಸಿಯೀಬಲ್  

ಸಂಪಕಿ್ಶಸಿ : ಅನು ಏಜೆನಿಸೆೇಸ್ 
ಕಾವೆೀರ ಫಾಮಾ್ಶ ಎದ್ರ್, ವಾಸವಿ ರೊೀಡ್ , 

ಪ್ಜಾವಾಣಿ, ಆಫಿೀಸ್  ಕೆಳಗೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 98442 47494

ಬಹ್ಮ್ಖ ಪ್ರ್ಭೆಯ ಅರಣಿ 
ವಿೀರಣ್ಣನವರ್ 77ರ ಹ್ಟ್್ಟಹಬ್ಬದ  
ಸಂಭ್ಮದಲ್ಲಿದಾ್ದರೆ. ವಿೀರಣ್ಣನವರ್ ಹಲವಾರ್ 
ಕೆಷೆೀತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಷೆಠಿಯಂದ, ಕಾಯ್ಶತತ್ಪರತೆಯಂದ 
ದ್ಡಿಯ್ತಾ್ತ ಬರ್ರ್್ತದಾ್ದರೆ. ಉದಾ.: ಲೆಕಕೂ 
ಪರಶೊೀಧನೆ, ಕೆೈಗಾರಕೊೀದ್ಯಮ, ಆಡಳಿತ 
ನ್ವ್ಶಹಣೆ, ಶೆೈಕಷೆಣಿಕ ಕಾಯ್ಶ, ಕೆಲವು 
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೆೀಷ ಅಭರ್ಚಿ, ಆಸಕಿ್ತ, ಸಂಘ-
ಸಂಸೆಥಾಗಳಿಗೆ ಸೆೀವೆ ಪರಣಾಮವಾಗ್ ಸಾಮಾಜಕ 
ಮನನಿಣೆ, ಸನಾಮಿನ, ಪ್ರಸಿ್ತಗಳು ಲಭಸಿವೆ. 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್್ತ ಶೆೈಕಷೆಣಿಕ ಹಾಗೂ ಲೆಕಕೂ 
ಪರಶೊೀಧನಾ ಕೆಷೆೀತ್ಕೆಕೂ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಪಮ 
ಸೆೀವೆ ಸ್್ತತಾ್ಯಹ್ಶವಾದ್ದ್.

`ವನಸ್ಮದೊಳನೆನಿ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸ್ವಂತೆ 
ಮನವನನ್ಗೊಳಿಸ್ ಗ್ರ್ವೆೀ ಹೆೀ ದೆೀವಾ...’ 

ಒಬ್ಬ ಸದಭರ್ಚಿಯ್ಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಚಿಂತನೆ 
ಹೆೀಗ್ರಬೆೀಕೆಂದ್ ಶ್ೀ ಡಿ.ವಿ.ಜಯವರ್ ಬಹಳ 
ಸ್ಂದರವಾಗ್ ಈ ಗ್ೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಜಗರ್್ತಗೆ 
ತೊೀರಸಿಕೊಟ್ಟದಾ್ದರೆ. ವಿೀರಣ್ಣನವರ ಕ್ರತ್ 
ಬರೆಯ್ವಾಗ ನನಗೆ ತಕಷೆಣ ಹೊಳೆಯ್ವುದ್.  
ಈ  ಮೀಲ್ನ ಸಾಲ್ಗಳು. ಖಾ್ಯತ ಲೆಕಕೂ 
ಪರಶೊೀಧಕರ್, ಕೆೈಗಾರಕೊೀದ್ಯಮಗಳು, ಶಕಷೆಣ 
ತಜ್ಞರ್, ಹಲವಾರ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಭ್ತವಾ, 
ಆದರೂ ತಮಮಿ ಸಾಧನೆಯ ಬಗೆಗು ಎಂದೂ 
ಹೆಗಗುಳಿಕೆಯಂದ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡವರಲಲಿ, 
ಖಂಡಿತವಾಗ್ ಅವರ್ ಪ್ದರ್ಶನ ಪಟ್ವಲಲಿ, 
ವಿದೆ್ಯ ಮತ್್ತ ವಿನಯ ಅವರಗೆ ಎರಡ್ 
ಕಣ್್ಣಗಳಿದ್ದಂತೆ.  ಅವರ ಧೆ್ಯೀಯವೆೀ Simple 
Living and  High thinking.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ  ತಾನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಿ 
ಸಾಧಸಿದೆನೆಂದ್ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡಾಗ, ಹೆಗಗುಳಿಕೆ 

ಕೊಚಿಚಾಕೊಂಡಾಗ ಅದಕೆಕೂ 
ಅರ್ಶವಿಲಲಿ. ಆದರೆ ಅವರ 
ಸಾಧನೆಯನ್ನಿ ಗ್ರ್ರ್ಸಿ ಜನ-
ಸಮಾಜ ಅವರನ್ನಿ ಮನತ್ಂಬಿ 
ಹೊಗಳಿ ಮನನಿಣೆ ನ್ೀಡಿದಾಗಲೆೀ 
ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಶ ಮತ್್ತ 
ಬೆಲೆ.

ಅರಣಿ ವಿೀರಣ್ಣನವರನ್ನಿ 
ವಿವರಸ್ವುದ್ ಸವಾಲ್ಪ 
ಕಷ್ಟವೆನ್ಸಿದರೂ ನ್ಜವಾಗ್ 
ಅವರದ್್ದ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತತವಾ.  ಅವರಲೊಲಿಬ್ಬ 
ಕಲಾವಿದನ್ದಾ್ದನೆ. ಕತೆಗಾರನ್ದಾ್ದನೆ.  ಅನೆೀಕ ತತವಾ 
ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಚಿಂತನಾಶೀಲತೆಯದೆ, 
ಎಲಲಿದಕೂಕೂ ಮ್ಖ್ಯ ಅವರ ಭಾಷಾ ವೆೈಖರ ಹಾಗೂ 
ಆಸಕಿ್ತ, ವೆೈವಿಧ್ಯಗಳು ಬೆರಗ್ ಹ್ಟ್ಟಸ್ವಂತವು.

ಕಂಡದ್ದನ್ನಿ ಕಂಡ ಹಾಗೆೀ ಚಿಕಿತ್ಸಕ 
ಬ್ದಿ್ಧಯಂದ ಅದನ್ನಿ ವಿಮಶ್ಶಸ್ವ ಬ್ದಿ್ಧ ಇವ 
ರದ್. ಮಾನವಿೀಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ವ 
ಇವರ್ ಪ್ರ್ಯಂದ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ 
ವಿಮಶಾ್ಶತಮಿಕ ದೃರ್್ಟಯನ್ನಿ ಬಿೀರ್ತಾ್ತರೆ.  

ನೆೀರ-ನ್ಡಿ, ನೆೀರ ನಡೆಯ ವ್ಯಕಿ್ತತವಾ 
ಇವರದ್. ಅಷೆ್ಟೀ ಅಲಲಿ ಸಮಾಜದಿಂದಲೂ 
ಇದನೆನಿೀ ಬಯಸ್ತಾ್ತರೆ.

ಶ್ೀಯ್ತರ್ `ಮನಸಿನ್ದೆವಾೀಗದಲ್ 
ಭೊೀಗದಲ್ ಅರ್ ಬೆೀಡವಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಕ್ರ್ಮಮಿ’’ 
ಎಂಬ ತತವಾವನ್ನಿ ಅಕಷೆರರಃ ಪಾಲ್ಸ್ವ ವ್ಯಕಿ್ತತವಾ 
ಉಳ್ಳವರ್. ಶ್ೀಯ್ತರದ್ ಮೌನ ಸಾಧನೆ. 
``ತೃಪಿ್ತಗ್ಂತ ಅಧಕ ನ್ಧಯಲಲಿ!  ತಾಳೆಮಿಗ್ಂತ ಅಧಕ 
ಗ್ಣವಿಲಲಿ’’ ಎಂಬ್ದ್ ಅವರ್ ನಂಬಿದ ಸೂಕಿ್ತ. 

ತಮಮಿ ಬಡತನವನ್ನಿ ಮಟ್ಟ ಹಲವಾರ್ 
ರೀರ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನಿ ದಾಟ, ಇವತ್್ತ ಸಾಧಕರ 

ಪಟ್ಟಯಲ್ಲಿರ್ವ ಕೆಲವು 
ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕಿ್ತತವಾ ಹೊಂದಿ 
ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಗ್ರ್ವ ಅವರದ್ ಗೌರವಾನ್ವಾತ 
ವ್ಯಕಿ್ತತವಾ.  

ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಚಿರಪರಚಿತ 
ರಾಗ್ರ್ವ ಅರಣಿ ವಿೀರಣ್ಣನವರ್ 
ವಿಶಷ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತತವಾದಿಂದ ಇತರರಗ್ಂತ 
ವಿ ಭ ನನಿ ರಾ ಗ್ ದಾ್ದ ರೆ . 
ಹಿರ-ಕಿರಯರಗೆ ಸೆನಿೀಹಿತರಾಗ್ 

ತಾ್ತರೆ. ಮಾಗ್ಶದಶ್ಶಗಳಾಗ್ತಾ್ತರೆ. ಸಮಸೆ್ಯಗಳ 
ಪರಹಾರಕೆಕೂ ದಾರ ತೊೀರಸ್ವ 
ಗ್ರ್ಗಳಾಗ್ತಾ್ತರೆ. ತಮಮಿ ಜೊತೆ ಇರ್ವವರಗೆ 
ಕ್ತೂಹಲ ಮೂಡಿಸ್ತಾ್ತ, ಮಾನವಿೀಯ ಪ್ಜೆ್ಞ, 
ಆತಮಿ ವಿಶಾವಾಸ ಮೂಡಿಸ್ತಾ್ತರೆ. ಮಹಾನಗರಕೆಕೂ, 
ಶಕಷೆಣ ಕೆಷೆೀತ್ಕೆಕೂ, ಧಾಮ್ಶಕ, ಸಾಮಾಜಕ, ಶೆೈಕಷೆಣಿಕ 
ಕೆಷೆೀತ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಖ್ಯವಾಗ್ ಮನೆತನಕೆಕೂ 
ಗೌರವಯ್ತ ಸಾಥಾನವನ್ನಿ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟ ಪ್ಮ್ಖ 
ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣಿ ವಿೀರಣ್ಣನವರ್ ಒಬ್ಬರ್. 
ಇಂರವರ್ ನಮಮಿ ಜೊತೆ ಇದಾ್ದರೆ ಎಂಬ್ದ್ 
ಹೆಮಮಿಪಡ್ವಂತಹ ವಿಷಯ.

ನ್ತ್ಯ ವಾ್ಯಯಾಮ, ನ್ಯಮತ ಆಹಾರ 
ಪದ್ಧರ್, ವ್ಯವಸಿಥಾತ ಜೀವನ ವಿಧಾನ, ಆದರ್ಶ 
ವ್ಯಕಿ್ತತವಾ, ನಾಡಿನ ಅತ್್ಯತ್ತಮ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರನಾನಿಗ್ಸಿದೆ. ಸರಳ ಸಜ್ಜನ್ಕೆ, ಸೆನಿೀಹ, 
ಸೌಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರ್ರೂಪ. ಅರಣಿ ವಿೀರಣ್ಣನವರ್ 
ಸಕ್ಟ್ಂಬ ಆಯ್ರಾರೊೀಗ್ಯ ಸಕಲ 
ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಜೀವನವನ್ನಿ 
ನಡೆಸಲೆಂದ್ ಹಾರೆೈಸೊೀಣ. 

- ಜೆಂಬಿಗ್ ಮೃತು್ಯಂಜಯ 
ಕನನಿಡ ಉಪನಾ್ಯಸಕರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೌನ ಸಾಧರೆಯ ವ್ಯಕ್್ತತವಾದ ಅಥಣಿ ವಿೇರಣ್ಣ

ಕಾರುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
Toyota Innova 2015 (V)

Maruti Baleno Automatic (2018)
Honda Brio 2016 petrol

Daivik Iynahalli 
Car Agent

99456 43223

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಎಸ್.ಎಸ್. `ಬಿ' ಬಾಲೆಕ್ , ಪಶಿಚಿಮ, 
30•40 ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ, ಉತ್ತರ 
40•60, ಬಸವೆೇಶವಾರ ಬಡಾವಣೆ 
ಪೂವನಾ 40•60, ಸಿದದಾವಿೇರಪ್ಪ 
ಬಡಾವಣೆ ಉತ್ತರ 50•80
ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 

99457 02495

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ದಕ್್ಷಣ 30•50 
ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ, ಉತ್ತರ 30•70, ಬನಶಂಕರಿ 
ಬಡಾವಣೆ ಪೂವನಾ 40•60, ಪಶಿಚಿಮ 
30•65 ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ, ಪಕ್ಕ 40•65 ದಕ್್ಷಣ-
ಪಶಿಚಿಮ ಕಾನನಾರ್ , ಉತ್ತರ 50•100
ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 

99457 02495

ಸೆೈಟುರಳು ಮತು್ತ  
ಮರೆ ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ

ಸಿದದಾವಿೇರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ 33•50 ಪೂವನಾ, 
ಮಹಾಲಕ್್ಷಮಿ ಬಡಾವಣೆ 30•40 ಪೂವನಾ, 
ಜಯನರರ 27+30•50 ಪಶಿಚಿಮ,  
ರಶಿ್ಮ ಹಾಸೆಟೆಲ್  ಹತ್್ತರ 30•60 ಪೂವನಾ

ಏಜೆಂಟರು
ಮ. : 9741811694

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ
ಮೆಡಿಹೌಸ್  ಔಷರ್ 

ಅಂರಡಿಯಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 
ಹುಡುರರು ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ. PUC 

or Any Degree. ವಿಳಾಸ :
ಕಾವೆೇರಿ ಮೆಡಿಹೌಸ್  ಪೆ್ರೈ. ಲ್.,
ಚೆೇತರಾ ಹೊೇಟೆಲ್  ಹತ್್ತರ, 
ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002.

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಬಿಐಇಟಿ ಹತ್್ತರ, 
ಸಾವಾಮಿ ವಿವೆೇಕಾನಂದ 
ಬಡಾವಣೆ, 3ರೆೇ ಮೆೇನ್ , 1ರೆೇ 
ಕಾ್ರಸ್ , ನಂ. 1854/2ರಲ್ಲೆ  
2 BHK ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
ಮ. : 9742090943

ಕ್ಲೆೇನಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ 
ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ

ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು
ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ

ಮೊೇಹನ್ ಕಾಫೇ ಬಾರ್ 
ದಾವಣಗೆರೆ

98446 30046

4 BHK DUPLEX VILLA 
HOUSE FOR SALE

60x50 sqft 3000 ft  Spacious 
hall, Dinning , Italian kitchen , 
Drawing room, Balcony Sitout , 4 
Toilet Room, Pooja Room , 24x7 
Water, Solar Facility, 2 Car 
parking Spacious hall @ Swami 
Vivekananda  Badavane, Davanagere 
no brokers allowed. Contact  :

98804 36414

ಸುತೂ್ತರು ಸುಕೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾತೆ್ರ - ಜನಜಾರೃತ್ ಯಾತೆ್ರ
ಕಪಿಲಾ ನದಿ ತ್ೇರದಲ್ಲೆರುವ ಶಿ್ರೇ ಸುತೂ್ತರು 

ಕೆ್ಷೇತ್ರವನುನಿ ತಮ್ಮ ತಪಸಿಸೆದಿ್ಧಯಿಂದ ಜಾರೃತ 
ಧಮನಾಕೆ್ಷೇತ್ರವರಾನಿಗ್ ರೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಾಮಹಿಮರು, 
ಆದಿ ಜರದು್ಗರು ಶಿ್ರೇ ಶಿವರಾತ್್ರೇಶವಾರ ಶಿವಯೇಗ್ರಳವರು. 
ಪೂಜ್ಯರು ಸಂಸಾ್ಥಪಿಸಿದ ಜರದು್ಗರು ಶಿ್ರೇ ವಿೇರಸಿಂಹಾಸನ 
ಮಹಾಸಂಸಾ್ಥನ ಮಠವು ಸಹಸಾ್ರರು ವಷನಾರಳಿಂದ 
ಜನತೆಯ ಸಮರ್ರ ಉನನಿತ್ಗಾಗ್ ಜಾಞಾರಾನನಿದಾಸೊೇಹರಳ 
ಕೆೈಂಕಯನಾವನುನಿ ನಡೆಸುತಾ್ತ ಬಂದಿದೆ. 

ಶ್ೀಮಠದ ಬಹ್ಮ್ಖ ಚಟ್ವಟಕೆಗಳ 
ನ್ವ್ಶಹಣೆಗಾಗ್ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರ್ ಡಾ. ಶ್ೀ 
ಶವರಾರ್್ ರಾಜೆೀಂದ್ ಮಹಾಸಾವಾಮ ಸಾಥಾಪಿತವಾದ 
ಜೆಎಸ್ ಎಸ್  ಮಹಾವಿದಾ್ಯಪಿೀಠ ಹಾಗೂ ಇದರ 
ಅಂಗಸಂಸೆಥಾಗಳ ಮೂಲಕ ದೆೀರ-ವಿದೆೀರಗಳಲ್ಲಿ ಧಮ್ಶ, 
ಸಂಸಕೂಕೃರ್, ಶಕಷೆಣ, ಆರೊೀಗ್ಯ, ಕೃರ್, ಗಾ್ಮೀಣಾಭವೃದಿ್ಧ, 
ಸಮಾಜ ಸ್ಧಾರಣೆ ಮ್ಂತಾದ ಕೆಷೆೀತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ರಂತರವಾಗ್ 
ಸೆೀವಾ ಕಾಯ್ಶಗಳು ನಡೆಯ್ರ್್ತವೆ.

ಆದಿ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ ಜಾತಾ್ ಮಹೊೀತ್ಸವವು ಪ್ರ್ 
ವಷ್ಶ ಪುಷ್ಯ ಬಹ್ಳ ದಾವಾದಶಯಂದ್ ಪಾ್ರಂಭವಾಗ್ತ್ತದೆ. 
ಮಾಸ ಶವರಾರ್್ಯಂದ್ ರಥೊೀತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಾಘ 
ರ್ದ್ಧ ಪಾಡ್ಯಮಯಂದ್ ತೆಪ್ಪೀತ್ಸವ ಜರ್ಗ್ತ್ತವೆ. ಆರ್ 
ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯ್ವ ಈ ಸಂಭ್ಮದ ಜಾತೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಜನತೆಯ ಸವಾ್ಶಂಗ್ೀಣ ಪ್ಗರ್ಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಹಲವಾರ್ 
ವೆೈವಿಧ್ಯಪೂಣ್ಶ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮಗಳು ನಡೆಯ್ತ್ತವೆ.

2023, ಜನವರ 18ರಂದ ಜನವರ 23ರವರೆಗೆ ಆರ್ 
ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯ್ವ ಈ ಜಾತಾ್ ಮಹೊೀತ್ಸವದಲ್ಲಿ 
ಜನವರ 19ರಂದ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ, ಹಾಲರವಿ 
ಉತ್ಸವ, 20ರಂದ್ ರಥೊೀತ್ಸವ, 21ರಂದ್ ಶ್ೀ 
ಮಹದೆೀರವಾರ ಕೊಂಡೊೀತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಲಕಷೆದಿೀಪೀತ್ಸವ, 
22ರಂದ್ ತೆಪ್ಪೀತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಶ್ೀ ವಿೀರಭದೆ್ೀರವಾರ 
ಕೊಂಡೊೀತ್ಸವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರ್ ಧಾಮ್ಶಕ 
ಕಾಯ್ಶಕ್ಮಗಳು, ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸಕೂಕೃರ್ಕ, ಶೆೈಕಷೆಣಿಕ 
ಹಾಗೂ ಕಿ್ೀಡಾಚಟ್ವಟಕೆಗಳು ಜರ್ಗಲ್ವೆ.

ಭಜರಾ ಮೆೇಳ : ಈ ವಷ್ಶ 29ನೆೀ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ 
ಭಜನಾ ಮತ್್ತ ಏಕತಾರ ಸ್ಪಧೆ್ಶಗಳನ್ನಿ ಏಪ್ಶಡಿಸ ಲಾಗ್ದೆ. 
ಒಟ್್ಟ ಏಳು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಧೆ್ಶ ನಡೆಯಲ್ದ್್ದ, ಪ್ರ್ 
ವಿಭಾಗಕೂಕೂ ಪ್ತೆ್ಯೀಕ ಬಹ್ಮಾನಗಳನ್ನಿ ನ್ೀಡಲಾಗ್ತ್ತದೆ. 
18ರಂದ್ ಭಜನಾ ಗ್ೀತೆಗಳನ್ನಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ವ 
`ಭಜನಾಂಜಲ್' ಕೃರ್ಯ್ ಬಿಡ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲ್ದೆ.

ವಸು್ತ ಪ್ರದಶನಾನ : ಜಾತೆ್ಯ ಪ್ಮ್ಖ ಆಕಷ್ಶಣೆ 
ಯಾದ ವಸ್್ತಪ್ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಾರಕೊೀತ್ಪನನಿಗಳು, 
ಕೆೈಮಗಗು, ಜವಳಿ, ಕರಕ್ರಲ ಉತ್ಪನನಿಗಳು, ಗಾ್ಮೀಣ 
ಉತ್ಪನನಿಗಳು, ಸವಾಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು, ಸಿ್ತ್ೀರಕಿ್ತ 
ಸಂಘಗಳು ತಯಾರಸಿದ ಗೃಹಬಳಕೆ ಉತ್ಪನನಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಗ್ಡಿ ಕೆೈಗಾರಕೆ ವಸ್್ತಗಳ ಪ್ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ 
ಮಾರಾಟದ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಇರ್ತ್ತದೆ.  

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ : 19 
ಗ್ರ್ವಾರದಂದ್ ನಡೆ 
ಯ್ವ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ 
ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸ ಲಾಗ್ತ್ತದೆ. 
ವಧ್ವಿಗೆ ಸಿೀರೆ, ಕ್ಪ್ಪಸ, 
ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಾಲ್ಂಗ್ರ 
ಗಳನ್ನಿ, ವರನ್ಗೆ ಪಂಚೆ, ವಲ್ಲಿ, 
ಷಟ್್ಶ ಗಳನ್ನಿ ನ್ೀಡಲಾಗ್ತ್ತದೆ. 
ವಧ್-ವರರ್ ದೃಢಿೀಕರಣ ಪತ್ ಹಾಗೂ ನೊೀಂದಣಿಪತ್ಗಳನ್ನಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಕಾ್ಶರ ನ್ೀಡ್ವ ಪ್ೀತಾ್ಸಹ ಧನವನ್ನಿ 
ಪಡೆದ್ಕೊಳ್ಳಬ ಹ್ದಾಗ್ದೆ.

ವಿವಾಹ ಕಟಟೆಡರಳ ಉದಾಘಾಟರೆ : 19 ಮತ್್ತ 20ರಂದ್ 
ಶ್ೀಕೆಷೆೀತ್ದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗ್ ನ್ಮ್ಶಸಿರ್ವ ರರದ ಮನೆ, 
ಶ್ೀ ಚಿಪ್ಪನ ಶವಾಚಾಯ್ಶ ಕಾಂಪೆಲಿಕ್್ಸ, ಶ್ೀ ಪವ್ಶತೆೀಂದ್ 
ಶವಾಚಾಯ್ಶ ಕಾಂಪೆಲಿಕ್್ಸ, ಶ್ೀ ಭಂಡಾರ ಬಸಪ್ಪ ಒಡೆಯರ್ 
ಕಾಂಪೆಲಿಕ್್ಸ ಗಳು ಉದಾಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲ್ವೆ.

ಕೃತ್ರಳ ಬಿಡುರಡೆ : 18 ರ ಬ್ಧವಾರದಂದ್ ಭಜನಾ 
ಗ್ೀತೆಗಳನ್ನಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ವ 'ಭಜನಾಂಜಲ್' ಕೃರ್ ಹಾಗೂ 
21 ರನ್ವಾರದಂದ್ 'ಸಿರಧಾನ್ಯ ಐಸಿರ' ಕೃರ್ಗಳನ್ನಿ 
ಬಿಡ್ಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಕೃರ್ ಮೆೇಳ : ಕೃರ್ ಹಾಗೂ ಕೃರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ 
ತಾಂರ್್ಕತೆ ಬಗೆಗು ರೆೈತರಗೆ ಮಾಹಿರ್ ನ್ೀಡಲ್ ಪ್ರ್ 
ವಷ್ಶದಂತೆ ಈ ಬಾರಯೂ ಆಧ್ನ್ಕ ತಂತ್ಜಾ್ಞನಾಧಾರತ 
ಕೃರ್ಮೀಳವನ್ನಿ ಆಯೀಜಸಲಾಗ್ದೆ. 1 ಎಕರೆ 'ಕೃರ್ 
ಬ್ಹಾಮಿಂಡ, ನರೆಳುಮನಯೆಲ್ಲಿ ಬಳೆದೆ ಹಲ ವಾರ್ ದೆೀಸಿ 
ಹಾಗೂ ವಿದೆೀಶ ತರಕಾರಗಳು, ಈ ವಷ್ಶ ವಿಶೆೀಷವಾಗ್ 
ಸಿರಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಪಾ್ತ್ಯಕಿಷೆಕೆ, ಮಣಿ್ಣನ ಸವ ಕಳಿ ತಪಿ್ಪಸಲ್ 
ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಬೆಳೆಯಾಗ್ ಲಾವಂಚ, ದಿವಾದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ 
ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಪ್ದರ್ಶನಕೆಕೂ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮಾಡಲಾಗ್ತ್ತದೆ. 

ರೆೈತರ ಅನ್ಕೂಲಕಾಕೂಗ್ ನೂತನ ತಂತ್ಜಾ್ಞನವಾದ 
ಡೊ್ೀನ್ ಬಳಕೆ ಕ್ರತಾದ ಪಾ್ತ್ಯಕಿಷೆಕೆಯನ್ನಿ ಏಪ್ಶಡಿಸ 
ಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ಕೃರ್ ಅಭವೃದಿ್ಧ 
ಇಲಾಖೆ ಗಳು, 

ವಿರವಾವಿದಾ್ಯ ನ್ಲಯಗಳು  
ಹಾಗೂ ಖಾಸಗ್ ಉ ಪ ಕ ರ ಣ ಗ ಳ 
ಮಾರಾಟಗಾರರ್ ಈ ವಸ್್ತಪ್ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲೊಗುಳ್ಳಲ್ 
ದಾ್ದರೆ. ಸಮಗ್ ಬೆಳೆ ನ್ವ್ಶಹಣೆ, ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೆಳೆಗಳ 
ಪಾ್ತ್ಯಕಿಷೆಕೆ ಇರ್ತ್ತದೆ. ಕೃರ್ ಯಂತೊ್ೀಪಕರಣಗಳ 
ಪ್ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟದ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮಾಡಲಾಗ್ದೆ. 
ಹಸ್, ಕ್ರ, ಮೀಕೆ, ಕೊೀಳಿಗಳ ದೆೀಸಿ ತಳಿಗಳ ಪ್ದರ್ಶನಕೆಕೂ 
ಅವಕಾರ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗ್ದೆ.

ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೆೇಳ : ಈ ವಷ್ಶ 'ವಿರವಾ ಸಿರಧಾನ್ಯ ವಷ್ಶ' 
ವಾದ ಪ್ಯ್ಕ್ತ ವಿಶೆೀಷವಾಗ್ ಸಿರಧಾನ್ಯ ಮೀಳವನ್ನಿ 
ಏಪ್ಶಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿರಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ದರ್ಶನ, 
ಸಿರಧಾನ್ಯ ರ್ನ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಪಧೆ್ಶಯನ್ನಿ ಏಪ್ಶಡಿಸಿದ್್ದ, 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಸಿಕೊಂಡ್ ಬರ್ವ ಉತ್ತಮ 
ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಹ್ಮಾನ ನ್ೀಡಲಾಗ್ವುದ್. 

ಕೃರ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ರಣ : 21 ರನ್ವಾರದಂದ್ 
ಸಿರಧಾನ್ಯಗಳ ಮಹತವಾ, ಮೌಲ್ಯವಧ್ಶನೆ ಹಾಗೂ 
ಮಾರ್ಕಟೆ್ಟ ಕ್ರತ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಏಪ್ಶಡಿಸಲಾಗ್ದೆ. 
ಇದೆೀ ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ `ಸಿರಧಾನ್ಯ ಐಸಿರ' ಕೃರ್ಯನ್ನಿ 
ಬಿಡ್ಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಚಿತ್ರ ರಚಿಸುವ ಸ್ಪಧೆನಾ : 1ರಂದ 10ನೆೀ ತರಗರ್ಯ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳಿಗಾಗ್ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಗ್ಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಥಾಳದಲೆಲಿೀ 
ಚಿತ್ ಬರೆಯ್ವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ 
ಸ್ಪಧೆ್ಶ 21 ರನ್ವಾರ ದಂದ್ ಬೆಳಗೆಗು 

10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾ್ರಂಭ 
ವಾಗ್ತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ 

ಹೊರರಾಜ್ಯ ಕಲಾವಿದರ್ಗಳ 
ಕಲಾಕೃರ್ಗಳ ಪ್ದರ್ಶನ, 
ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸಥಾಳದಲೆಲಿೀ 
ಸಾವ್ಶಜನ್ಕರ ಭಾವಚಿತ್ 

ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡ್ವ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಇರ್ತ್ತದೆ.

ಸೊೇಬಾರೆ ಪದ, ರಂಗೊೇಲ್, ಗಾಳಿಪಟ ಸ್ಪಧೆನಾರಳು: 
ಗಾ್ಮೀಣ ಕಲೆಗಳಾದ ಸೊೀಬಾನೆ ಪದ ಹಾಗೂ ರಂಗೊೀಲ್ 
ಸ್ಪಧೆ್ಶಗಳನ್ನಿ 18 ಬ್ಧವಾರದಂದ್, ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳಿಗೆ 
ಹಾಗೂ ಸಾವ್ಶಜನ್ಕರಗೆ ಗಾಳಿಪಟ ಸ್ಪಧೆ್ಶಯನ್ನಿ 21 
ರನ್ವಾರದಂದ್ ಏಪ್ಶಡಿಸಲಾಗ್ದೆ.

ಕುಸಿ್ತ ಪಂದಾ್ಯವಳಿ : 22 ಭಾನ್ವಾರದಂದ್ 
ರಾಷ್ಟ್ಮಟ್ಟದ ನಾಡ ಕ್ಸಿ್ತ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲ್ವೆ. 
ರಾಷ್ಟ್ಮಟ್ಟದ ಕ್ಸಿ್ತ ಸ್ಪಧೆ್ಶಯಲ್ಲಿ ವಿಜೆೀತರಗೆ 'ಸ್ತೂ್ತರ್ 
ಕೆೀಸರ' ಪ್ರಸಿ್ತ ಹಾಗೂ ಸಥಾಳಿೀಯ ಉತ್ತಮ ಕ್ಸಿ್ತ ಸ್ಪಧೆ್ಶ 
ವಿಜೆೀತರಗೆ 'ಸ್ತೂ್ತರ್ ಕ್ಮಾರ' ಪ್ರಸಿ್ತಗಳನ್ನಿ 
ನ್ೀಡಲಾಗ್ವುದ್.

ಕಾ್ಯನಸೆರ್ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ : 18 ರಂದ 20ರವರೆಗೆ 3 
ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಬಗೆಗು ಸಾವ್ಶಜನ್ಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃರ್ 
ಮೂಡಿಸ್ವುದ್, ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್್ಟವ ಬಗೆಗು ಸಲಹೆ, 
ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀರ್ಯ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಗಳ ಬಗೆಗು 
ಪರೀಕೆಷೆಗಳನ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರನ ಕಿದಾವಾಯ ಸಾಮಿರಕ ಗಂರ್ ಸಂಸೆಥಾ 
ಸಹಯೀಗದಲ್ಲಿ ಏಪ್ಶಡಿಸಲಾಗ್ದೆ. ಜೆಎಸ್.ಎಸ್  ಆಸ್ಪತೆ್ 
ವರ್ಯಂದ ಆರೊೀಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಬಿರ.

ದೊೀಣಿ ವಿಹಾರ, ಗಾ್ಮೀಣ ಜನರ್ ಹಾಗೂ 
ಪಾ್ರಮಕ ಮತ್್ತ ಜೆಎಸ್ ಎಸ್ ಪೌ್ಢಶಾಲಾ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳಿಗಾಗ್ ದೆೀಸಿ ಆಟಗಳು ಪುರ್ಷರಗೆ 20 
ರ್ಕ್ವಾರದಂದ್ ಮತ್್ತ ಮಹಿಳೆಯರಗೆ 21 
ರನ್ವಾರದಂದ್ ಹಾಗೂ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳಿಗೆ 20 

ರ್ಕ್ವಾರದಿಂದ 22 

ಭಾನ್ವಾರದವರೆಗೆ ದೆೀಸಿ ಆಟಗಳು ಇವೆ. 
ವಿಜೆೀತರಾದವರಗೆ ನಗದ್ ಬಹ್ಮಾನ, ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ 
ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿ್ತ ಪತ್ ನ್ೀಡಲಾಗ್ವುದ್. ದನಗಳ ಪರಷೆ 
ರದ್್ದಪಡಿಸಲಾಗ್ದೆ. 

ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ ಮೆೇಳ : ಜೆಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತರ ಸಂಸೆಥಾಗಳ 
ಸಾಂಸಕೂಕೃರ್ಕ ಮೀಳದಲ್ಲಿ 3,500ಕೂಕೂ ಹೆಚ್ಚಾ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳು 
ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ್ತರೆ. ಭರತನಾಟ್ಯ, ಸಾಮೂಹಿಕ ನೃತ್ಯ, 
ಶಾಸಿ್ತ್ೀಯ ಸಂಗ್ೀತ, ಸ್ಮಾರ್ 400ಕೂಕೂ ಹೆಚ್ಚಾ 
ಕಾಯ್ಶಕ್ಮಗಳಿರ್ತ್ತವೆ.

ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ ಕಾಯನಾಕ್ರಮರಳು : ಗದ್್ದಗೆಯ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ದೆೀರಗಳ ವೃರ್್ತಪರ ಹಾಗೂ ಹವಾ್ಯಸಿ 
ಕಲಾವಿದರಂದ ಗಾಯನ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಟಕಗಳಿರ್ತ್ತದೆ.

ಕಲಾತಂಡರಳಿಂದ ಪ್ರದಶನಾನ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪಧೆನಾ : 
ಜಾತಾ್ ಮಹೊೀತ್ಸವಕೆಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಛಾಯಾಚಿತ್ ಸ್ಪಧೆ್ಶ 
ಯನ್ನಿ ಏಪ್ಶಡಿಸಲಾಗ್ದೆ. ಡಿಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕಾ್ಯಮರಾ 
ಹಾಗೂ ಮಬೆೈಲ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ಗಳ ಎರಡ್ ವಿಭಾಗಗಳ 
ಸ್ಪಧೆ್ಶ ಇರ್ತ್ತದೆ. ಸ್ಪಧೆ್ಶಗೆ ಯಾವುದೆೀ ರ್ಲಕೂವಿರ್ವುದಿಲಲಿ. 
ಸ್ಪಧೆ್ಶಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೊಗುಳ್ಳಬಯಸ್ವವರ್ 9686677284, 
9448609062 ದೂರವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಕಿ್ಶಸಿ.

ಜಾತಾ್ ಮಹೊೀತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ವ ಸಮಸ್ತ 
ಭಕಾ್ತದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರ್ನ್ತ್ಯವೂ ಪ್ಸಾದದ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಇರ್ತ್ತದೆ. 
ದೂರದಿಂದ ಬರ್ವವರಗೆ ತಾತಾಕೂಲ್ಕ ಕ್ಟೀರಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಸ್ತವ್ಯಕೆಕೂ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ.

ಜಾತಾ್ ಮಹೊೀತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ವವರ 
ಅನ್ಕೂಲಕಾಕೂಗ್ ಕನಾ್ಶಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸೆ್ತ ಸಾರಗೆ ಸಂಸೆಥಾ 
ಹಾಗೂ ಖಾಸಗ್ ಸಾರಗೆ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಜಲಾಲಿ ಮತ್್ತ ತಾಲೂಲಿಕ್ 
ಕೆೀಂದ್ಗಳಿಂದ ಶ್ೀ ಸ್ತೂ್ತರ್ ಕೆಷೆೀತ್ಕೆಕೂ ವಿಶೆೀಷ ಬಸ್್ಸಗಳ 
ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮಾಡಿವೆ.

ಸ್ತೂ್ತರ್ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ೀ ಶವರಾರ್್ೀರವಾರ ಪ್ಸಾದ 
ನ್ಲಯಗಳ ಹಿರಯ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳ ಸಂಘದ ಸಭೆಯನ್ನಿ 
22 ಭಾನ್ವಾರದಂದ್ ಏಪ್ಶಡಿಸಲಾಗ್ದೆ. 

ಸ್ತೂ್ತರ್ ಶ್ೀ ಕೆಷೆೀತ್ದ ಶ್ೀ ವಿೀರಸಿಂಹಾಸನ 
ಮಹಾಸಂಸಾಥಾನ ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ೀ ಶವರಾರ್್ 
ದೆೀಶಕೆೀಂದ್ ಮಹಾಸಾವಾಮಗಳವರ್ ಜಾತಾ್ 
ಮಹೊೀತ್ಸವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ. 

ನಾಡಿನ ಮಠಾಧೀರರ್, ಧಮ್ಶಗ್ರ್ಗಳು, 
ಮ್ಖ್ಯಮಂರ್್ಗಳು, ಕೆೀಂದ್ ಮತ್್ತ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಶರಗಳ 
ಸಚಿವರ್, ಸಂಸದರ್, ಶಾಸಕರ್, ಗಣ್ಯರ್, ಸಾಹಿರ್ಗಳು, 
ಕಲಾವಿದರ್ ಜಾತಾ್ ಮಹೊೀತ್ಸವದ ವಿವಿಧ 
ಕಾಯ್ಶಕ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲೊಗುಳ್ಳಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದ್ 
ಶ್ೀಮಠದ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರಲೊಲಿಬ್ಬ 
ರಾದ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಶೆಟ್್ ರಾಜಣ್ಣ ವಿವರಸಿದಾ್ದರೆ.

ಜಾತಾ್ರ ಮಹೊೇತಸೆವದ ಕಾಯನಾಕ್ರಮರಳನುನಿ 
ರೆೇರವಾಗ್ https://www.youtube.com/@JSS 
Mahavidyapeethaonline. ನಲ್ಲೆ ವಿೇಕ್್ಷಸಬಹುದು.

Wanted 
Room boys /
receptionist

98861 58644

ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹಿೇರಾತುರಳು ವಿಶಾವಾಸಪೂಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ 
ಮಾಹಿತ್ - ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟೆ ಮುಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ 
ಸಾವನಾಜನಿಕರು ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೆೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾರುತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ 
ಜವಾಬಾ್ಧರಿ ಯಾರುವುದಿಲಲೆ.                    -ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ಓದುರರ 
ರಮನಕೆ್ಕ

ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸದವರು 
ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ

SS ಲೆೀಔಟ್  ಬಿ ಬಾಲಿಕ್, 3ನೆೀ ಮ್ಖ್ಯ 
ರಸೆ್ತಯಲ್ಲಿರ್ವ ಮನೆಗೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸಕೆಕೂ 

ಮತ್್ತ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ವುದರಲ್ಲಿ  
ನ್ರತ ಮಹಿಳೆ ಬೆೀಕಾಗ್ದಾ್ದರೆ.

99807 05864

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ
B.Sc - 2, CP.Ed / BP.Ed -1

B.Sc, BEd (CBZ) - 2 
ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟೆ  ವಿದಾ್ಯಲಯ 

ನ್ಟ್ವಳಿ್ಳ, ಜಯನಗರ ಸಿ ಬಾಲಿಕ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

97439 24203, 91136 10789

ಮಳಿಗೆ ಮತು್ತ 
ಗೊೇಡೌನ್ 

(ಅಟಾ್ಯಚ್) ಬಾಡಿಗೆಗೆ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಶ ಭವನ ಹರ್್ತರ ಕೆಇಬಿ 
ಆಫಿೀಸ್ ಎದ್ರ್, ದಾವಣಗೆರೆ. 

91418 75151

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗ್ದೆ
ದೆೀವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ 
`ಎ' ಬಾಲಿಕ್  9ನೆೀ ಕಾ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 

ಡೊೀರ್  ನಂ. 144 ನಂಬರನ 
ಮನೆಯ ಒಂದನೆೀ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 

ನ್ೀರನ ಸೌಕಯ್ಶ ಇರ್ವ 3 ಬೆಡ್ 
ರೂಂ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗ್ದೆ. ಸಂಪಕಿ್ಶಸಿ
94480-47506
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ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.17- ಶವಯೀಗ್ 
ಸಿದ್ದರಾಮರ್ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಲಲಿಮಪ್ಭ್ಗಳ ಕಾಲದ 
ಮಹಾನ್ ಪವಾಡ ಪುರ್ಷರ್. 12ನೆೀ 
ರತಮಾನದಲೆಲಿೀ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕ ಅಧಾ್ಯತಮಿ 
ಕಂಡ್ಕೊಂಡವರ್. ಇವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನಿ 
ಇಂದಿನ ಪಿೀಳಿಗೆಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಬೆೀಕ್  ಎಂದ್ 
ಜಲಾಲಿಧಕಾರ ಶವಾನಂದ ಕಾಪಶ  ರ್ಳಿಸಿದರ್.

ಭಾನ್ವಾರ ಜಲಾಲಿಡಳಿತ ಭವನ, ಜಲಾಲಿ 
ಪಂಚಾಯತ್, ಕನನಿಡ ಮತ್್ತ ಸಂಸಕೂಕೃರ್ ಇಲಾಖೆ, 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜಲಾಲಿ ಭೊೀವಿ 
ಸಮಾಜ ಇವರ ಸಂಯ್ಕಾ್ತರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಲಾಲಿಡಳಿತ 
ಭವನದ ತ್ಂಗಭದಾ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮನೆನಿ 
ನಡೆದ ಶ್ೀ ಶವಯೀಗ್ ಸಿದ್ದರಾಮೀರವಾರ 
ಜಯಂತೊ್ಯೀತ್ಸವವನ್ನಿ ಉದಾಘಾಟಸಿ ಅವರ್ 

ಮಾತನಾಡಿದರ್.
ಲೌಕಿಕತೆಯಂದ ಅಲೌಕಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ, 

ಮ್ಗ್ಧತೆಯಂದ ಲೊೀಕಕಲಾ್ಯಣಕಾಕೂಗ್ ಜೀವ 
ತೆತ್ತವರ್ ಸಿದ್ದರಾಮರ್ ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್. ಫ.ಗ್ 
ಹಳಕಟ್ಟಯವರ್ ಸಿದ್ದರಾಮೀರವಾರ ವಚನಗಳನ್ನಿ 
ಸೆೀರ, ರರಣರ ವಚನಗಳನ್ನಿ ಸಂಗ್ಹಿಸಿದಾ್ದರೆ. 
ಇವರನ್ನಿ ಸೊನನಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮೀರವಾರರ್ ಎಂತಲೂ 
ಕೂಡ ಕರೆಯ್ತಾ್ತರೆ. ಆ ರತಮಾನದಲೆಲಿೀ 
ಸಾವಿರಾರ್ ಕೆರೆ, ಕಟೆ್ಟಗಳನ್ನಿ ನ್ಮ್ಶಸಿದಾ್ದರೆ. 
ಅವರ ವಚನ ಸಂಸಕೂಕೃರ್ಯನ್ನಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ್ 
ನಮಮಿ ಜವಾಬಾ್ದರಯಾಗ್ದೆ ಎಂದರ್.

ಜಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮ್ಖ್ಯ 
ಕಾಯ್ಶನ್ವ್ಶಹಣಾಧಕಾರ ಡಾ. ಎ. ಚನನಿಪ್ಪ, 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಜಯಮಮಿ 
ಆರ್ ಗೊೀಪಿನಾಯ್ಕೂ , ಹೆಚ್ಚಾವರ ಜಲಾಲಿಧಕಾರ 
ಪಿ.ಎನ್. ಲೊೀಕೆೀಶ್, ಜಲಾಲಿ ಪಲ್ೀಸ್ 
ವರಷಾಠಿಧಕಾರ ಸಿ.ಬಿ. ರಷ್ಯಂತ್, ಕನನಿಡ ಮತ್್ತ 
ಸಂಸಕೂಕೃರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನ್ದೆೀ್ಶರಕ 
ರವಿಚಂದ್ ಮತ್್ತ ಭೊೀವಿ ಸಮಾಜದ 
ಮ್ಖಂಡರ್  ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರ್.

ಶಿವಯೇಗ್ ಸಿದದಾರಾಮೆೇಶವಾರರ ಜಿೇವನದ ಮೌಲ್ಯರಳು  
ಇಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ಆದಶನಾ : ಡಿಸಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.17-  ಕ್ಕ್ಕೂವಾಡದ ಸಕಕೂರೆ 
ಕಾಖಾ್ಶನೆ ಚಿಮಣಿಯಂದ  ಹೊರ ಬರ್ವ ಬೂದಿ 
ಹಾಗೂ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನ್ೀರನ್ಂದ ಸ್ತ್ತ ಮ್ತ್ತಲ್ನ ಹಳಿ್ಳಗಳ 
ಜನರ ಆರೊೀಗ್ಯದ ಮೀಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಣಾಮ ಬಿೀರ್ರ್್ತದ್್ದ, 
ಬೆಳೆಗಳೂ ಹಾಳಾಗ್ರ್್ತವೆ. ಈ ಹಿನೆನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಖಾ್ಶನೆ 
ಮಾಲ್ೀಕರ ನ್ಲ್ಶಕಷೆಯ ಖಂಡಿಸಿ ನಾಡಿದ್್ದ ದಿನಾಂಕ 
19ರಂದ್ ಬೆಳಿಗೆಗು 11 ಗಂಟೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ-ಚನನಿಗ್ರ ರಸೆ್ತ 
ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಕ್ಕೂವಾಡದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತಾ್ಯಗ್ಹವನ್ನಿ 
ಹಮಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ದೆ.

ಕೊಳೆೀನಹಳಿ್ಳ, ಕನಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ, ಬಲೂಲಿರ್, ಶರ 
ಗಾನಹಳಿ್ಳ, ಜಡಗನಹಳಿ್ಳ, ನಾಗರಸನಹಳಿ್ಳ, ಕ್ಕ್ಕೂವಾಡ, 
ವಡೆೀರಹಳಿ್ಳ, ಮ್ದಹದಡಿ, ಬಟಲಿಕಟೆ್ಟ, ಹದಡಿ 
ಗಾ್ಮಗಳ ಗಾ್ಮಸಥಾರ ಒಕೂಕೂಟದಿಂದ ಸೊೀಮವಾರ 
ನಡೆದ ಪರ್್ಕಾಗೊೀರ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜ ಅಧ್ಯಕಷೆ 
ಬಿ.ಎಸ್. ಸರ್ೀಶ್ ಈ ವಿಷಯ ರ್ಳಿಸಿದರ್.

ಈ ಕಾಖಾ್ಶನೆಯಂದ ನ್ತ್ಯ ಹೊರ ಬರ್ವ ಬೂದಿ, 
ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ಹರಡಿ ಊಟದ ತಟೆ್ಟಯಲೂಲಿ ಬಿೀಳುರ್್ತದೆ. 
ಇದರಂದ ಜನರ್ ರೊೀಗ ರ್ಜನಗಳಿಂದ 
ಬಳಲ್ರ್್ತದಾ್ದರೆ.  ಹ್ಲ್ಲಿ, ಗ್ಡ-ಗಂಟಗಳ ಮೀಲೆ ಬೂದಿ 
ಬಿದ್್ದ, ಈ ಹ್ಲಲಿನ್ನಿ ರ್ನ್ನಿವ ದನ-ಕರ್ಗಳು, ಕ್ರ-
ಮೀಕೆಗಳು ರೊೀಗಗ್ಸಥಾವಾಗ್ವೆ. ಹೆೈನ್ಗಾರಕೆ ಮಾಡ್ವ 

ರೆೈತರ್ ಆರ್್ಶಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದಾ್ದರೆ. ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಮೀಲೂ 
ಬಿೀಳುವ ಬೂದಿಯಂದ ಭತ್ತ ಕಪಾ್ಪಗ್ ಮಾರ್ಕಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ 
ಕಡಿಮ ದರಕೆಕೂ ಮಾರಾಟವಾಗ್ರ್್ತದೆ ಎಂದ್  ಅವರ್ 
ಆರೊೀಪಿಸಿದರ್.

ಕಾಖಾ್ಶನೆಯಂದ ಹೊರ ಬರ್ವ ರಾಸಾಯನ್ಕ 
ಯ್ಕ್ತ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನ್ೀರನ್ನಿ ಹಳ್ಳಕೆಕೂ ಬಿಡಲಾಗ್ರ್್ತದ್್ದ, 
ಅಪಾಯಕಾರ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ವ ಈ ನ್ೀರನ್ಂದ 
ಮೀನ್ಗಳು ಸಾಯ್ರ್್ತವೆ. ಅಲಲಿದೆೀ ಇದೆೀ ನ್ೀರನ್ನಿ 
ರೆೈತರ್ ಜಮೀನ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರೆೈಕೆ ಮಾಡ್ರ್್ತರ್ವುದರಂದ 
ಬೆಳೆಗಳು ವಿಷಯ್ಕ್ತವಾಗ್ರ್್ತವೆ ಎಂದರ್.

ಈ ಕ್ರತ್ ಶಾಮನೂರ್ ಶವರಂಕರಪ್ಪ ಹಾಗೂ 
ಅವರ ಪುತ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ಗಣೆೀಶ್ ಅವರ ಗಮನಕೆಕೂ 
ತಂದರೂ ಪ್ಯೀಜನವಾಗ್ಲಲಿ ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಪರ್್ಕಾಗೊೀರ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕನಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ಮ 
ಪಂಚಾಯ್ತ ಅಧ್ಯಕೆಷೆ ಗಂಗಮಮಿ ರಾಜಪ್ಪ, ತಾಲೂಲಿಕ್ 
ಪಂಚಾಯ್ತ ಮಾಜ ಅಧ್ಯಕಷೆ ಹದಡಿ ಎಂ.ಬಿ. ಹಾಲಪ್ಪ, 
ಬಲೂಲಿರ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಗಾ್.ಪಂ. ಸದಸ್ಯರಾದ 
ನಾಗರಾಜ್ ಅಮಟ, ವೆೈ.ಎನ್. ರ್ಪೆ್ಪೀಸಾವಾಮ, ಬಲೂಲಿರ್ 
ಬಕೆಕೂೀರಯ್ಯ ಸೆೀರದಂತೆ ಜಡಗನಹಳಿ್ಳ ಎಂ.ಬಿ. ಮ್ತ್ತಪ್ಪ, 
ಕನಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಚನನಿಪ್ಪ,  ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಜೊ್ಯೀರ್ಕಾರ 
ಅಂಜನಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರ್.

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಖಾನಾರೆಯಿಂದ ಹಾನಿ: 
ಕುಕು್ಕವಾಡದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ನಸಿನಾಂಗ್ ಗೆ ಮರು ಪರಿೇಕೆ್ಷ 
ನಡೆಸದೆೇ ರದುದಾಪಡಿಸಲು ಆರ್ರಹ 
ಎಬಿವಿಪಿ ರೆೇತೃತವಾದಲ್ಲೆ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳ ರಾ�ಲ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.17- ನಸಿ್ಶಂಗ್ ಗೆ ಮರ್ ಪರೀಕೆಷೆ ನಡೆಸ್ವುದನ್ನಿ 
ರದ್್ದಪಡಿಸ್ವಂತೆ ಒತಾ್ತಯಸಿ ಅಖಿಲ ಭಾರರ್ೀಯ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶ ಪರಷತ್ 
ನೆೀತೃತವಾದಲ್ಲಿ ನಸಿ್ಶಂಗ್ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ ಪ್ರ್ಭಟನೆ 
ನಡೆಸಿದರ್. ಜಯದೆೀವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಸಿದ್ದ ಪ್ರ್ಭಟನಾ ನ್ರತ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳು, ನಸಿ್ಶಂಗ್ ಗೆ ಮರ್ ಪರೀಕೆಷೆ ನಡೆಸ್ವುದಕೆಕೂ ಅಸಮಾಧಾನ 
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರ್. ನಂತರ ಪ್ರ್ಭಟನಾ ಮರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ 
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಕಾರ ಕಚೆೀರಗೆ ತೆರಳಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ್.

ಡಿ.22 ರಂದ್ ನಸಿ್ಶಂಗ್ ಪರೀಕೆಷೆಗಳು ಪಾ್ರಂಭವಾಗ್ ಡಿ. 25ರವರೆಗೆ 
ಮ್ಕಾ್ತಯವಾಗ್ವೆ. 88 ಸಾವಿರ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳು ರ್ಮಪಟ್್ಟ ಓದಿ 
ಪರೀಕೆಷೆಗಳನ್ನಿ ಬರೆದಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರನ ಬಾಣಸವಾಡಿಯಲ್ಲಿರ್ವ 
ಕೆಲವು ಪರೀಕಾಷೆ ಕೆೀಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲ್ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದ್ ಇಡಿೀ ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ 
ಮರ್ ಪರೀಕೆಷೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ರ್್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೆೀ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳು ತ್ಂಬಾ 
ರ್ಮಪಟ್್ಟ, ನ್ದೆ್ದಗೆಟ್್ಟ ಪರೀಕೆಷೆಗಳನ್ನಿ ಬರೆದಿದಾ್ದರೆ. ಏಕಾಏಕಿ 
ಮರ್ಪರೀಕೆಷೆ ಮಾಡ್ವುದರಂದ ಇಂರ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತ್ತದೆ 
ಎಂದ್ ಪ್ರ್ಭಟನಾ ನ್ರತ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳು ಅಳಲ್ಟ್ಟರ್.

ಜನವರ 21 ಕೆಕೂ ಮರ್ ಪರೀಕೆಷೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನ್ಗದಿಪಡಿಸಲಾಗ್ದೆ. 
ಕೊೀಟ್್ಶ ಕೂಡ ಇದಕೆಕೂ ಸಮಮಿರ್ ಕೊಟ್ಟಲಲಿ. ಮಕಕೂಳ ಆಸಕಿ್ತ ಮೀರೆಗೆ ಮರ್ 
ಪರೀಕೆಷೆ ನಡೆಸ್ವಂತೆ ಆದೆೀರ ನ್ೀಡಿದೆ. ಈ ವೆೀಳೆ ಬೊೀಡ್ ನವರ್ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆೀ ಮಾಹಿರ್ ನ್ೀಡದೆೀ, ಸಲಹೆ ಪಡೆಯದೆೀ 
ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಎಸ್ ಡಿಎನ್ ಬೊೀಡಿ್ಶನವರ್ ಈ ರೀರ್ ದಿಢಿೀರನೆೀ ದಿನಾಂಕ 
ಗೊತ್್ತ ಮಾಡಿ ಮರ್ಪರೀಕೆಷೆ ನಡೆಸಲ್ ಮ್ಂದಾಗ್ದ್್ದ, ಇದರಂದಾಗ್ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗ್ ಕ್ಗ್ಗುಹೊೀಗ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದ್ ಆಕೆಷೆೀಪಿಸಿದರ್.

ಪಾ್ಮಾಣಿಕವಾಗ್ ಪರೀಕೆಷೆ ಬರೆದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯ 
ಆಗ್ರ್್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮರ್ಪರೀಕೆಷೆ ಬೆೀಡ. ಯಾವ ಪರೀಕಾಷೆ ಕೆೀಂದ್ದಲ್ಲಿ 
ನಕಲ್ ನಡೆದಿದೆಯೀ ಆ ಪರೀಕಾಷೆ ಕೆೀಂದ್ಗಳ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ 
ಮರ್ಪರೀಕೆಷೆ ನಡೆಸಲ್ ಎಂದ್ ಆಗ್ಹಿಸಿದರ್. ಪ್ರ್ಭಟನೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಂಜ್ನಾರ ಕೊಳೆ್ಳೀರ, ವರ್ಣ್, ರಶಾಂಕ್, ಶವಕ್ಮಾರ್, ರಘ್, 
ಸಿದೆ್ದೀಶ್, ಅನ್ಷಾ ಸೆೀರದಂತೆ, ಇತರರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರ್.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 17- ನಗರದ ಬಾಪೂಜ 
ಇಂಜನ್ಯರಂಗ್ ಕಾಲೆೀಜನ ಮಾಹಿರ್ ತಂತ್ಜಾ್ಞನ 
ವರ್ಯಂದ ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ತಂತ್ಜಾ್ಞನದಲ್ಲಿ ಕೊೀಡಿಂಗ್ 
ಮಾಡ್ವ ಬಿಟ್್ಸ ಎನ್ ಬೆೈಟ್್ಸ  ಸ್ಪಧೆ್ಶ 
ಏಪ್ಶಡಿಸಲಾಗ್ತ್್ತ. 

ಕಾಲೆೀಜನ ಹಳೆ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶ, ಸಾಫ್್ಟ ವೆೀರ್ 
ಇಂಜನ್ಯರ್ ಹಾಗೂ ಕೆನಡಾ ದೆೀರವನ್ನಿ 
ಪ್ರ್ನ್ಧಸ್ರ್್ತರ್ವ ಕಿ್ಕೆಟರ್ ಶೆ್ೀಯಸ್ 
ವಾಸ್ದೆೀವರೆಡಿಡಿ ಮವಚಾ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮ ಉದಾಘಾಟಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲೆೀಜನ ನ್ದೆೀ್ಶರಕ ಪ್. 
ವೆೈ. ವೃಷಭೆೀಂದ್ಪ್ಪ ಅವರ್ ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ 
ಪ್ೀಗಾ್ಮಂಗ್ ನ ವಿವಿಧ  ಭಾಷೆಗಳ ಉದೆ್ದೀರ ಮತ್್ತ 
ಪರಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗು ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಸ್ಪಧೆ್ಶಯಲ್ಲಿ ಯ್.ಬಿ.ಡಿ.ಟ, ಜ.ಎಂ.ಐ.ಟ, ಜೆೈನ್ 
ಮತ್್ತ ವಿವಿಧ ಕಾಲೆೀಜ್ಗಳಿಂದ 205 ಟೀಮ್ ಗಳು 
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು, ಪ್ರಮ ಬಹ್ಮಾನವನ್ನಿ ಯ್.ಬಿ.
ಡಿ.ಟ ಕಾಲೆೀಜನ ಸಂಕೆೀತ್ ಕ್ಮಾರ್,         ಎಂ. 
ಶಾರದ  ಪಡೆದ್ಕೊಂಡರೆ ಎರಡನೆೀ ಬಹ್ಮಾನವನ್ನಿ 
ಬಿ.ಐ.ಇ.ಟ.ಯ ತರ್ಣ, ಸೆೈಯದ್ ಮಾಥೆೀನ್ ಸಾಬ್ 
ಪಡೆದ್ಕೊಂಡರ್.

ಮಾಹಿರ್ ತಂತ್ಜಾ್ಞನದ ಮ್ಖ್ಯಸಥಾರಾದ ಡಾ|| 
ಪೂಣಿ್ಶಮಾ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದ ಅಧ್ಯಕಷೆತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರ್. 
ಪಾ್ಂರ್ಪಾಲ ಡಾ|| ಹೆರ್.ಬಿ. ಅರವಿಂದ್, ಡಾ|| 
ವಿನ್ತ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದ ಸಂಯೀಜಕರಾದ  
ಭ್ವನೆೀರವಾರ, ಡಾ|| ವಷಾ್ಶ, ಡಾ|| ಶ್ೀನ್ವಾಸ್ ಮತ್್ತ 
ವಿನಯ್ ಎಂ.ಟ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮವನ್ನಿ 
ಯರಸಿವಾಯಾಗ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರ್.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.17- ಬಾಕಿ ಇರ್ವ ಪಿಂಚಣಿ 
ಪರಷಕೂರಣೆಯನ್ನಿ ತವಾರತವಾಗ್ ಕೆೈಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಒತಾ್ತಯಸಿ, 
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ 
ಕೆಷೆೀಮಾಭವೃದಿ್ಧ ಸಂಘದ ಜಲಾಲಿ ಘಟಕದ ನೆೀತೃತವಾದಲ್ಲಿ 
ನಗರದ ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆ್ತಯಲ್ಲಿನ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಕಚೆೀರ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ್ಂದ ಎರಡ್ ದಿನಗಳ ಧರಣಿ 
ಮ್ಷಕೂರವನ್ನಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ್ 
ಆರಂಭಸಿದಾ್ದರೆ.

ಕೆೀಂದ್ ಸಕಾ್ಶರವೆೀ ನಡೆಸ್ರ್್ತದ್ದ ಟೆಲ್ಫೀನ್ 
ಇಲಾಖೆ ಡಿಒಟ 1-10-2000 ರಂದ ಕೆೀಂದ್ ಸಕಾ್ಶರದ 
ಅಧೀನಕೊಕೂಳಪಟ್ಟ ಸಾವ್ಶಜನ್ಕ ಸಾವಾಮ್ಯದ ಉದ್ಯಮವಾಗ್ 
ಪರವತ್ಶನೆಯಾಗ್ದೆ. 

ಪರವತ್ಶನೆಯ ಸಮಯದಲಾಲಿದ ಕಾನೂನ್ನ ಪ್ಕಾರ 
ದೂರ ಸಂಪಕ್ಶ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಕೆೀಂದ್ ಸಕಾ್ಶರವೆೀ 

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ನ್ವೃತ್ತದಾರರಗೆ ಪಿಂಚಣಿ 
ಕೊಡಮಾಡ್ವ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಜಾರಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.
ಎಲ್ ನ್ವೃರ್್ತದಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆ ಮತ ್್ತ ಪರಷಕೂರಣೆ 
ಕೆೀಂದ್ ಸಕಾ್ಶರದ ಜವಾಬಾ್ದರಯಾಗ್ದೆ ಎಂದ್ 
ಪ್ರ್ಭಟನಾಕಾರರ್ ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

ಈಗಲಾದರ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ನ್ವೃತ್ತದಾರರ 
ಪಿಂಚಣಿ ಪರಷಕೂರಣೆಯನ್ನಿ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗ್ 
ಒತಾ್ತಯಸಿದರ್.

ಪ್ರ್ಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಲಿ ಕಾಯ್ಶದಶ್ಶ ಆರ್. 
ಆನಂದ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಾದ ಸಿ. ಬೊೀರಯ್ಯ, ಎಂ.ಕೆ. 
ಕಲೂಲಿರ್, ಎಂ.ವಿ. ಸಾವಾಮ, ಡಿ. ರೆೀವಣಪ್ಪ, ಬಿ. 
ಶವಲ್ಂಗಪ್ಪ, ಕೆ. ನಂದ ಗೊೀಪಾಲ್, ಟ. ಷಣ್ಮಿಖ, ಎಸ್.
ಟ. ಕ್ಲಕಣಿ್ಶ, ಜಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೂ, ಎಸ್.ಬಿ. ಬಡಿಗೆೀರ್, 
ಕೆ.ಬಿ. ರ್ಪೆ್ಪೀಸಾವಾಮ ಸೆೀರದಂತೆ ಇತರರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರ್.

ಬಿಐಇಟಿಯಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಸೆ ಎನ್ ಬೆೈಟ್ಸೆ ಸ್ಪಧೆನಾ ಬಾಕ್ ಇರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಆರ್ರಹ

ಪಠೆ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆರಳ ಜೊತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಜಾಞಾನಕೂ್ಕ ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡಬೆೇಕು: ಶಾರದ ಹಾವೆೇರಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 17- ಪಠ್ಯ, ಪಠೆ್ಯೀತರ 
ಚಟ್ವಟಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾ್ಞನಕೂಕೂ 
ಹೆಚಿಚಾನ ಆದ್ಯತೆ ನ್ೀಡ್ವ ಮೂಲಕ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳ 
ಸವ್ಶತೊೀಮ್ಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಗರದ ಶ್ೀ 
ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾ ಕಾರಣಿೀಭೂತವಾಗ್ದೆ 
ಎಂದ್ ಹಳೆಯ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶ, ಕ್ಡಿರ್ನ್ ಕೆಪಿಟ 
ಸಿಎಲ್ ಕಾಯ್ಶನ್ವಾ್ಶಹಕ ಇಂಜನ್ಯರ್ 

ಶಾರದ ಹಾವೆೀರ ಮಠ ಪ್ರಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರ್.
ನಗರದ ಶ್ೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾ 

ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ ಆಯೀಜಸಿದ್ದ ಶ್ೀ 
ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾಯ 53 ನೆೀ ವಾರ್್ಶಕೊೀತ್ಸವದ 
ಮೂರನೆೀ ದಿನದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಪ್ರಸಿ್ತ ಪ್ದಾನ 
ಹಾಗೂ ಸಾಂಸಕೂಕೃರ್ಕ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮವನ್ನಿ 
ಉದಾಘಾಟಸಿ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾಯ್ ಜಾ್ಞನ 
ದೆೀಗ್ಲವೆೀ ಸರ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳ ಬಗೆಗು 
ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಕಾಳಜ ವಹಿಸ್ವುದಲಲಿದೆ, ಸಮಯಕೆಕೂ 
ಹೆಚ್ಚಾ ಮಹತವಾ ಕೊಡಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ಪರೀಕೆಷೆ ಪೂವ್ಶ 
ತಯಾರಯನ್ನಿ ಶಸ್್ತಬದ್ಧವಾಗ್ ನಡೆಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ. 
ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನಿ ಸಹ ವ್ಯವಸಿಥಾವಾಗ್ 
ಮಾಡಿಸಲಾಗ್ರ್್ತದೆ. ಇದರಂದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳು 
ಅರ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲ್ 
ಸಹಕಾರಯಾಗ್ತ್ತದೆ ಎಂದರ್.

ಶ್ೀಮರ್ ರೆೀಖಾ ಮಹಂತೆೀಶ್ ಬಿೀಳಗ್ 
ಅವರ್, ಅರ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶ 
ಗಳಿಗೆ `ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ' ಪ್ರಸಿ್ತ ಪ್ದಾನ ಮಾಡಿದರ್.  
ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸೂಕೂಲ್ (ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ) ಪಾ್ಚಾಯ್ಶ 
ರಾದ ಗಾಯರ್್ ಚಿಮಮಿಡ್ ಅಧ್ಯಕಷೆತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರ್.

ಹಿರಯ ಉಪನಾ್ಯಸಕರಾದ ಡಾ.ಡಿ.ಆರ್. 
ಉಷಾ, ಯ್.ಡಿ. ಲಕಿಷೆಮಿನಾರಾಯಣ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ 
ಶಾಲೆ (ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ) ಉಪ ಪಾ್ಂರ್ಪಾಲರಾದ 
ಮಂಜ್ಳಾ ಹಂಪಾಳಿ, ಸಹ ಶಕಷೆಕಿ ಆರ್. ವಸಂತ 
ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರ್. ಶಾಲಾ ಗ್ೀತೆ ನಂತರ ಶಕಷೆಕಿ 
ರೆೀಖಾರಾಣಿ ಸಾವಾಗರ್ಸಿದರ್.  

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.17- ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅದರಲೂಲಿ 
ಯ್ವಕರಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್್ತಗಳ ಸೆೀವನೆ ದ್ಷ್ಪರಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗು 
ರ್ಳುವಳಿಕೆ ನ್ೀಡಿ, ಮಾದಕ, ವ್ಯಸನ ರಹಿತ, ನಶಾ ಮ್ಕ್ತ, 
ಆರೊೀಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜವನ್ನಿ ನ್ಮಾ್ಶಣ ಮಾಡ್ವುದ್ ನಮಮಿಲಲಿರ 
ಜವಾಬಾ್ದರಯಾಗ್ದೆ ಎಂದ್  ಹಿರಯ ನಾ್ಯಯವಾದಿ ಎಲ್.
ಹೆರ್. ಅರ್ಣ್ ಕ್ಮಾರ್ ಅಭಪಾ್ಯಪಟ್ಟರ್.

ನಗರದ ಅಖ್ತರ್ ರಜಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಜರ್ ವೆಲ್ ಫೆೀರ್ ಅಸೊೀಸಿ 
ಯೀಷನ್ ವರ್ಯಂದ ಹಮಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಶಾ ಮ್ಕ್ತ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಅಭಯಾನ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮವನ್ನಿ ಉದಾಘಾಟಸಿ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಹಲವಾರ್ ದೆೀರಗಳು ಮಾದಕ ವಸ್್ತಗಳ ಉತಾ್ಪದನೆ, 
ಶೆೀಖರಣೆಯನ್ನಿ ಶಕಾಷೆಹ್ಶ ಅಪರಾಧವೆಂದ್ ಕಾನೂನ್ ಜಾರಗೆ 

ತಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮಾದಕ ವಸ್್ತಗಳ ಉಪಯೀಗ 
ಪೆಡಂಭೂತವಾಗ್ ಬೆಳೆದ್ ಸಮಾಜವನ್ನಿ ಕಾಡ್ರ್್ತದೆ. ಸಂಜರ್ 
ವೆಲ್ ಫೆೀರ್  ಅಸೊೀಸಿಯೀಷನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 
ಕಾಯ್ಶಕ್ಮಗಳನ್ನಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ್ ಬರ್ರ್್ತದ ್್ದ, ಅನಾರ ಆರ್ಮ 
ಮತ್್ತ ಬಡವರಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ವುದ್. ಸಮಾಜ ಸೆೀವಕರನ್ನಿ 
ಗ್ರ್ರ್ಸಿ ಸನಾಮಿನ ಮಾಡ್ವುದ್, ಬಡ ಕ್ಟ್ಂಬದ ಮಕಕೂಳಿಗೆ 
ಶಾಲಾ ಬಾ್ಯಗ್, ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ವುದ್, ಕಿ್ೀಡಾ 
ಪಟ್ಗಳನ್ನಿ ಗ್ರ್ರ್ಸಿ, ಪ್ೀತಾ್ಸಹಿಸಲ್ ಹಲವಾರ್ 
ಕಾಯ್ಶಕ್ಮ ಮಾಡ್ವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅಭವೃದಿ್ಧಗೆ 
ರ್ಮಸ್ರ್್ತರ್ವುದ್ ಶಾಲಿಯಘನ್ೀಯ ಎಂದರ್.

ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕಷೆತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಜರ್ ವೆಲ್ ಫೆೀರ್  

ಅಸೊೀಸಿಯೀಷನ್  ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕಷೆ, ನಾ್ಯಯವಾದಿ ರಜವಾ ಖಾನ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ದೆೀರದಲ್ಲಿ ಶೆೀ. 50ರಷ್್ಟ ಯ್ವಕರದ್್ದ, ಉತ್ತಮ 
ಶಕಷೆಣ ಮತ್್ತ ಸಂಸಾಕೂರ ನ್ೀಡ್ವ ಮೂಲಕ ಯ್ವಕರನ್ನಿ 
ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನಾನಿಗ್ ಮಾಡ್ವ ಹೊಣೆಗಾರಕೆ ಪೀಷಕರ ಮೀಲ್ದೆ. 
ಎಲಾಲಿ ಮಕಕೂಳಲ್ಲಿ ಕೌರಲ್ಯ ಇದ್್ದ, ಪ್ರ್ಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾರ 
ದೊರೆತಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಸಮಾಜದ ಮ್ಖ್ಯವಾಹಿನ್ಗೆ ಬರಲ್ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತ್ತದೆ ಎಂದ್ ರ್ಳಿಸಿದರ್.

ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಬೊೀಡ್್ಶ ಚೆೀಮ್ಶನ್ 
ಶಾಫಿ ಸಹದಿ, ಮೌಲಾನ  ಹನ್ೀಫ್  ರಜಾ, ಸಾಧಕ್ ಪೆೈಲಾವಾನ್, 
ಸೆೈಯದ್ ಸೆೈಫುಲಾಲಿ, ಯಾಸಿೀನ್ ಪಿೀರ್, ಜೆ.ಅಮಾನ್ಲಾಲಿ ಖಾನ್ 
ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ವೆೀದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರ್.ಜೆ.ಮೈನ್ದಿ್ದನ್, ನ್ಖಿಲ್ ಕೊಂಡಜ್ಜ, 
ಎಲ್.ಹೆರ್.ಸಾಗರ್, ಸಂಜರ್ ವೆಲ್ ಫೆೀರ್  ಅಸೊೀಸಿಯೀಷನ್ ನ 
ಪದಾಧಕಾರಗಳು ಸೆೀರದಂತೆ, ಇತರರ್ ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರ್.

ಆರೊೇರ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ನಿಮಾನಾಣ ಎಲಲೆರ ಕತನಾವ್ಯ
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೆ ಮಾದಕ ವಸು್ತರಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ, 
ಅವುರಳನುನಿ ತಡೆರಟುಟೆವ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದಲ್ಲೆ 
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೆ ಉಂಟಾರುವ ಹಾನಿಯನುನಿ 
ತಡೆರಟಟೆಬಹುದು. ಸಂಘ-ಸಂಸೆ್ಥರಳು, ಸಕಾನಾರಿ 
ಇಲಾಖೆರಳು ಮಾದಕ ವಸು್ತರಳನುನಿ ತಡೆರಟುಟೆವಲ್ಲೆ 
ಹೆಚಿಚಿನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೆೇಕು.

- ಎಲ್.ಹೆಚ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಹಿರಿಯ 
ರಾ್ಯಯವಾದಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.17- ಆಸಕಿ್ತ ಮತ್್ತ ಕಠಿಣ 
ರ್ಮದಿಂದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳು ತಮಮಿ ಮ್ಂದಿನ 
ಬದ್ಕನ್ನಿ ಕಟ್ಟಕೊಳು್ಳವ ಕನಸ್ ಕಾಣಬೆೀಕ್  
ಎಂದ್ ಆವರಗೊಳ್ಳ ಪುರವಗ್ಶ ಮಠದ ಶ್ೀ 
ಓಂಕಾರ ಶವಾಚಾಯ್ಶ ಸಾವಾಮೀಜ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಜಯನಗರದ ವಿದಾ್ಯನ್ಕೆೀತನ ಆಂಗಲಿ 
ಮಾಧ್ಯಮ ಪಬಿಲಿಕ್ ಶಾಲಾ ವಾರ್್ಶಕೊೀತ್ಸವ 
ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ಧ್ಯವಹಿಸಿ ಅವರ್ 
ಮಾತನಾಡಿದರ್. ಮ್ಂದ್ವರೆದ್ ವಾಣಿಜ್ಯ 
ನಗರಯಾಗ್ದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಂದ್ ಶಕಷೆಣ 
ನಗರಯಾಗ್ದೆ.   ವಾ್ಯಪಾರೀಕರಣವಾಗ್ರ್್ತರ್ವ 
ಶಕಷೆಣದ ಬದಲ್ಗೆ ನೆೈರ್ಕ, ವೆೈಚಾರಕ, 
ಸಾಂಸಕೂಕೃರ್ಕ ಅಂರಗಳನ್ನಿ  ಬಿಂಬಿಸ್ವ  ಮತ್್ತ 
ಹಿಂದ್ಳಿದ ಹಾಗ್ ಮಧ್ಯಮ ವಗ್ಶದ 
ಪೀಷಕರ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗ್ ವಿದಾ್ಯನ್ಕೆೀತನ 
ಶಾಲೆ ದರಮಾನೊೀತ್ಸವ ಆಚರಸ್ರ್್ತರ್ವುದ್ 
ಗಮನಾಹ್ಶ ಎಂದ್ ಶಾಲಿಯಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರ್.

ಪಾ್ಧಾ್ಯಪಕ ಡಾ.ಎ.ಬಿ.ರಾಮಚಂದ್ಪ್ಪ 
ಮಾತನಾಡಿ,  ಯಾರ್ ಚಿಕಕೂಂದಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, 

ನೊೀವು,  ಹಸಿವು ಮತ್್ತ ಸಂಕಟವನ್ನಿ 
ಅನ್ಭವಿಸಿ, ಅಪಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಲ್ 
ಬೆಂದಿರ್ವರೊೀ ಅವರ್ ಮ್ಂದೆ  ದೆೀರವನ್ನಿ 
ನ್ಮ್ಶಸಬಲಲಿರ್.  ಅಕಷೆರಸಥಾರ್ ಹೆಚಾಚಾದಂತೆ 
ಧಮಾ್ಶಂಧತೆ, ಕೊೀಮ್ವಾದಿ ಧೊೀರಣೆ 
ಹೆಚ್ಚಾತ್ತಲ್ದೆ,  ಧನದಾಹಿ ಮನಸ್್ಸಗಳು 
ಪೀಷಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಬರ್ರ್್ತವೆ. ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗ್ 
ಗ್ಣಮಟ್ಟದ ಶಕಷೆಣ ನ್ೀಡಬೆೀಕಾಗ್ದೆ. ಈ 
ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯನ್ಕೆೀತನ ಶಾಲೆ ಶಕಷೆಣ 

ನ್ೀಡ್ರ್್ತರ್ವುದ್ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಎಂದರ್.
ಮತೊ್ತೀವ್ಶ ಮ್ಖ್ಯ ಅರ್ರ್  ಹಡಗಲ್ 

ವಿದಾ್ಯಂಜಲ್ ಶಕಷೆಣ ಸಂಸೆಥಾಗಳ ಅಧ್ಯಕಷೆ ಎಂ.
ಎಂ.ಬಸವರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, ಬ್ನಾದಿ 
ಭದ್ವಾಗ್ಲಲಿದಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಡ 
ಸ್ಭದ್ವಾಗ್ರ್ವುದಿಲಲಿ. ಹಾಗೆಯೀ ಪಾ್ರಮಕ 
ಹಂತದ ಶಕಷೆಣವೂ ಮ್ಖ್ಯ ಎಂದ್ ರ್ಳಿಸಿದರ್.

ಅಧ್ಯಕಷೆತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾಯ 
ಸಂಸಾಥಾಪಕರೂ, ಪದವಿ ಪೂವ್ಶ ಶಕಷೆಣ ಇಲಾಖೆ 

ವಿಶಾ್ಂತ ಉಪ ನ್ದೆೀ್ಶರಕರೂ ಆದ  
ರ್ದ್ಮ್ನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವುದೆೀ ಪ್ವೆೀರ 
ಪರೀಕೆಷೆ  ಇಲಲಿದೆೀ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ ಮಕಕೂಳಿಗೂ 
ದಾಖಲಾರ್ ಅವಕಾರ ಕಲ್್ಪಸಿ, ಆದರ್ಶಮಯ 
ಮತ್್ತ ಸಂಸಾಕೂರಯ್ತ ಉತ್ತಮ ಗ್ಣಮಟ್ಟದ 
ಶಕಷೆಣ ನ್ೀಡಲಾಗ್ರ್್ತದೆ. ಆದ್ದರಂದ ಹೆಚಿಚಾನ  
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಕಷೆಣ ನ್ೀಡ್ವ ನಮಮಿ ಶಾಲೆಗೆ 
ಮಕಕೂಳನ್ನಿ ಸೆೀರಸ್ವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರ್. 

ಸ್ಪಧೆ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೆೀತರಾದವರಗೆ ಪದವಿ 
ಶಕಷೆಣ ಇಲಾಖೆ ನ್ವೃತ್ತ ಉಪನ್ದೆೀ್ಶರಕ ಎ.
ವಿೀರಭದ್ಪ್ಪ ಬಹ್ಮಾನ ವಿತರಸಿದರ್.

ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾಯ ಅಧ್ಯಕಷೆರಾದ ಶ್ೀಮರ್ 
ಆರ್.ಮೀನಾಕಿಷೆ, ಕಾಯ್ಶದಶ್ಶ ಆರ್.
ಮಂಜ್ನಾರ ಹೆಗಡೆ, ಆಡಳಿತಾಧಕಾರ ಕೆ.ಬಿ.
ಆನಂದ್ ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರ್.

 ಶಕಷೆಕಿ ಶ್ೀಮರ್ ಶಾರದ ಕ್ಲಕಣಿ್ಶ 
ಪಾ್ರ್್ಶಸಿದರ್.ಮ್ಖೊ್ಯೀಪಾಧಾ್ಯಯನ್ ಜ.
ರಕ್ಂತಲಾ ಸಾವಾಗರ್ಸಿದರ್. ಮ್ಖೊ್ಯೀಪಾ 
ಧಾ್ಯಯ  ಬಿ.ಸಿ.ರೆೀಣ್ಕಾರಾಧ್ಯ ವರದಿ 
ವಾಚಿಸಿದರ್. ಶಕಷೆಕಿ ವನ್ತಾ ನ್ರೂಪಿಸಿದರ್.

ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳು ಬದುಕು ಕಟಿಟೆಕೊಳುಳವ ಕನಸು ಕಾಣಬೆೇಕು
ವಿದಾ್ಯನಿಕೆೇತನ  ಪಬಿಲೆಕ್ ಶಾಲಾ ವಾರ್ನಾಕೊೇತಸೆವದಲ್ಲೆ ಶಿ್ರೇ ಓಂಕಾರ ಶಿವಾಚಾಯನಾ ಸಾವಾಮಿೇಜಿ 

ಜಗಳೂರ್, ಜ.17- ರೊೀಟರ ಕಲಿಬ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್್ತ ಜಗಳೂರ್ 
ತಾಲೂಲಿಕ್ ಅರೊೀಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೀಗದಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರ್ ತಾಲೂಲಿಕಿನ 
ಮಹಿಳೆಯರಗಾಗ್ `ಉಚಿತ ಆರೊೀಗ್ಯ' ತಪಾಸಣಾ ಶಬಿರಗಳನ್ನಿ ಎಲಾಲಿ 
ಹೊೀಬಳಿ ಕೆೀಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಪ್ಶಡಿಸಲ್ ಉದೆ್ದೀಶಸಲಾಗ್ದ್್ದ, ಆಶಾ 
ಕಾಯ್ಶಕತ್ಶರಗೆ ಶಬಿರಗಳ ಬಗೆಗು ಪರಚಯ ಮತ್್ತ ಮಾಹಿರ್ ನ್ೀಡ್ವ 
ಕಾಯ್ಶಕ್ಮವನ್ನಿ ಕೆ.ಎಂ. ವಿರವಾನಾಥ್ ಅವರ ಪ್ರಮ ಪುಣ್ಯ ಸಮಿರಣೆಯ 
ದಿನವಾದ ಗೌರವಿ ಆಕೆ್ಶಡ್ ನ ನ್ೀಲ್ ಕಲಾ ಫಂಕಷೆನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ 
ಹಮಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತ್್ತ.  ಕಾಯ್ಶಕ್ಮವನ್ನಿ ತಾಲೂಲಿಕ್ ಆರೊೀಗಾ್ಯಧಕಾರ 
ಡಾ. ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್್ತ ಫಿಜರ್ಯನ್ ಡಾ. ರಂಕರಪ್ಪ ಉದಾಘಾಟಸಿದರ್. 
ಈ ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಜಯಸಿಂಹ ಮತ್್ತ ಡಾ. ಸ್ನ್ಲ್ ಬಾ್ಯಡಿಗ್ ಅವರ್ 
ಶಬಿರಗಳ ಬಗೆಗು ಮಾಹಿರ್ ನ್ೀಡಿದರ್. ರೊೀಟರ ಕಲಿಬ್ ದಾವಣಗೆರೆಯ 
ನಯನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ಕಾಶ್, ಬಸವರಾಜ್, ರೊೀಷನ್, ರಂಗಪ್ಪ, 
ಡಾ.ಹಾಲಸಾವಾಮ ಕಂಬಾಳಿಮಠ್, ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರ್.

ಜರಳೂರು : ರೊೇಟರಿ ಕಲೆಬ್ ನಿಂದ  
ಉಚಿತ ಆರೊೇರ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ

ನರರದಲ್ಲೆ 
ಇಂದು ವಿದು್ಯತ್ 
ವ್ಯತ್ಯಯ

ಜ.ಎಂ.ಐ.ಟ. ಕಾಲೆೀಜ್, 
ದೆೀವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, 
ಪೂಜಾ ಹೊೀಟೆಲ್, ಸಾಯ 
ಹೊೀಟೆಲ್, ರಂಕರ ವಿಹಾರ  
ಬಡಾವಣೆ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, 
ಸಬ್ ರಜಸ್ಟರ್ ಆಫಿೀಸ್, ಬಿ.
ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್  ಆಫಿೀಸ್, 
ಕೊೀಟ್್ಶ ಸ್ತ್ತ ಮ್ತ್ತ, ಗ್ರಯಪ್ಪ 
ಲೆೀಔಟ್, ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆ್ತ, ಸಂಗೊಳಿ್ಳ 
ರಾಯಣ್ಣ ಸಕ್ಶಲ್ ಹಾಗೂ 
ಸ್ತ್ತಮ್ತ್ತಲ್ನ ಪ್ದೆೀರಗಳು,  
ವಿದಾ್ಯನಗರ ಫಿೀಡರ್ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯ 
ಶವಕ್ಮಾರಸಾವಾಮ ಬಡಾವಣೆ 1 
ಮತ್್ತ 2ನೆೀ ಹಂತ, ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, 
ಸೆೀಂಟ್ ಜಾನ್ ಸೂಕೂಲ್,  
ಐ.ಟ.ಐ. ಕಾಲೆೀಜ್,  ರಂಗ್  
ರಸೆ್ತ, ಶ್ೀನ್ವಾಸ ನಗರ, ಮತ್್ತ 
ಸ್ತ್ತಮ್ತ್ತಲ ಪ್ದೆೀರಗಳಲ್ಲಿ 
ಇಂದ್ ಬೆಳಿಗೆಗು 10 ರಂದ  
ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ವಿದ್್ಯತ್ 
ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲ್ದೆ.



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

ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 18, 20236

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಜ.17- ಸಾಧನಯೆ ಹಾದಿಗೆ 
ಪೆ್ೀರೆೀಪಿಸ್ವಂತಹ ಶಕಷೆಣವು ಇಂದಿನ ಅವರ್ಯವಾಗ್ದ್್ದ, ಪ್ರ್ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಯ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಪ್ರ್ಭಗೆಳನ್ನಿ ಗ್ರ್ರ್ಸಿ, 
ಪ್ೀತಾ್ಸಹಿಸ್ವ ಕಾಯ್ಶವು ಶಕಷೆಣ ಸಂಸೆಥಾಗಳಿಂದ ಆಗಬೆೀಕಾಗ್ದೆ 
ಎಂದ್ ಬಾಪೂಜ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾಯ ಖಜಾಂಚಿ ಎ.ಎಸ್. ನ್ರಂಜನ 
ಅಭಪಾ್ಯಪಟ್ಟರ್.     

ನಗರದ ಶ್ೀಮರ್ ಪಾವ್ಶತಮಮಿ ಶಾಮನೂರ್ ಶವರಂಕರಪ್ಪ 
ವಿಜಾ್ಞನ ಪದವಿ ಪೂವ್ಶ ಕಾಲೆೀಜ್ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶ ವೆೀದಿಕ,ೆ 
ಸಾಂಸಕೂಕೃರ್ಕ ಹಾಗೂ ಕಿ್ೀಡಾ ಚಟ್ವಟಕಗೆಳ ಸಮಾರೊೀಪ 
ಸಮಾರಂಭದ ಉದಾಘಾಟನ ೆನರೆವೆೀರಸಿ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ನಾಯಕತವಾ ಗ್ಣ, ಸೊೀದರತವಾ ಭಾವವನ್ನಿ ಶಕಷೆಣದೊಂದಿಗೆ 
ಬಳೆಸೆಿಕೊಳ್ಳಬೆೀಕ್. ವ್ಯಕಿ್ತತವಾ ರೂಪಣಗೆ ೆಶಕಷೆಣ ಒಂದೆೀ ಸಾಲದ್, 
ಪಠೆ್ಯೀತರ  ಚಟ್ವಟಕಗೆಳಲ್ಲಿನ ಅನ್ಭವವೂ ಪೂರಕವಾಗ್ಬೆೀಕ್. 
ಶಕಷೆಕರ ಮಾಗ್ಶದರ್ಶನವನ್ನಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳು ಸಹಾ ನ್ಲ್ಶ 
ಕಿಷೆಸದ ೆಸಿವಾೀಕರಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೆೀಕ್ ಎಂದ್ ಕರ ೆನ್ೀಡಿದರ್. 

ಪದವಿೀಧರರಾದರೂ ಕೃರ್ ಕೆಷೆೀತ್ವನ್ನಿ ಪ್ವೆೀಶಸಿ 

ರೆೈತರಾಗಲ್ ಹಿಂಜರಕ ೆಬೆೀಡ. ಸ್ಪಧಾ್ಶತಮಿಕ ಪರೀಕೆಷೆಗಳ ಮಾಹಿರ್ 
ಪಡದೆ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವಕಾರಗಳನ್ನಿ ಗ್ಟ್ಟಸಿಕೊಳ್ಳಬೆೀಕ್. 
ಇದಕಾಕೂಗ್ ಮಬೆೈಲ್ ಚಟದಿಂದ ದೂರವಿದ ್್ದ, ವಿದಾ್ಯಜ್ಶನಯೆ 
ಕಡಗೆ ೆಗಮನ ನ್ೀಡಿರ ಎಂದ್ ಕರ ೆಕೊಟ್ಟರ್. ಪ್ಸ್್ತತ ದೆೀರದ 
ರಾಷ್ಟ್ಪರ್ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸ್ ಸಚಿವರಾಗ್ ಮಹಿಳಯೆರ್ 
ಉತ್ತಮ ಕಾಯ್ಶ ನ್ವ್ಶಹಿಸ್ರ್್ತದ ್್ದ, ಇದ್ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶನ್ಯರಗೆ 
ಸೂಫ್ರ್್ಶದಾಯಕ ಅಂರವಾಗ್ದ ೆಎಂದರ್.             

ಸಮಾರೊೀಪ ಮಾತ್ಗಳನಾನಿಡಿದ ಶ್ೀಮರ್ 
ಸವ್ಶಮಂಗಳಮಮಿ ಮಾಗನೂರ್ ಬಸಪ್ಪ ಶಕಷೆಣ 
ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಪಾ್ಧಾ್ಯಪಕರಾದ ಡಾ. ಅನ್ತಾ 
ಹರೆ್. ದೊಡಡಿಗೌಡರ್,  ಸಾಧನ ೆಎಂದರ ೆಪರೀಕೆಷೆಯಲ್ಲಿ  ನೂರಕೆಕೂ 

ನೂರ್ ಅಂಕ ಗಳಿಸ್ವುದ್ ಅಷೆ್ಟೀ ಅಲಲಿ, ನ್ಮಮಿಲ್ಲಿನ 
ವಿಶೆೀಷತಯೆನ್ನಿ ನ್ೀವೆೀ  ಗ್ರ್ರ್ಸಿಕೊಂಡ್ ಅದನ್ನಿ 
ಪ್ರ್ಭಯೆಾಗ್  ಮಾಪ್ಶಡಿಸಿಕೊಂಡ್ ಬಳೆಯೆ್ವುದೆೀ ಸಾಧನೆ 
ಎಂದರಲಲಿದೆೀ  ಸೆನಿೀಹ, ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಮಬೆೈಲ್ ಮೀಹದ  
ಬಗೆಗು ಜಾಗೃತರಾಗ್ರಬೆೀಕ್.  ಇದ್ ಅರ್ಯಾದರ ೆಹಾದಿ ತಪು್ಪವ 
ಸಂಭವವಿದ ೆಎಂದರ್. ಅಭಾ್ಯಸಕೆಕೂ ಸಮಯ ನ್ಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ 
ವೆೀಳಾಪಟ್ಟಯಂತ ೆ ಶಸ ್್ತ ಬದ್ಧವಾಗ್ ವಾ್ಯಸಂಗ ಮಾಡಬೆೀಕ್. 
ಓದನ್ನಿ ತಪಸ್್ಸ ಎಂದ್ ರ್ಳಿಯಬೆೀಕೆೀ ಹೊರತ್ 
ಭಯಪಡಬಾರದ್ ಎಂದರ್. 

ಸಮಾರಭದ ಅಧ್ಯಕಷೆತ ೆವಹಿಸಿದ್ದ   ಕಾಲೆೀಜನ ಪಾ್ಂರ್ಪಾಲ 
ಪ್. ಎಂ. ಪಿ. ರ್ದ್ಪ್ಪ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿ,  ಪ್ಯತನಿವಿಲಲಿದೆ 
ಹೊೀದರ ೆ ಪ್ರ್ಭ ೆ ಪ್ಕಟವಾಗ್ವುದಿಲಲಿ. ಕಿ್ೀಡಾ, ಸಾಂಸಕೂಕೃರ್ಕ 
ಚಟ್ವಟಕಗೆಳು ಜೀವನ ಪರೀಕೆಷೆಗ ೆ ಅವರ್ಯ. ಓದ್ ಶಾಲಾ 
ಪರೀಕೆಷೆಗ ೆಅವರ್ಯ ಎಂದರ್.                        

ವಿವಿಧ ಸ್ಪಧೆ್ಶಗಳ ವಿಜೆೀತರಗ ೆ ಯ್ವ ನಟ ಪೃರ್ವಾ 
ಶಾಮನೂರ್ ಬಹ್ಮಾನ ವಿತರಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದರ್.  ಕಿೀರ್್ಶ 
ಮತ್್ತ ಸಹನಾ ನ್ರೂಪಿಸಿದ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರ್ಶನಯೆನ್ನಿ 
ಜಯಶೀಲ ಹಾಡಿದರ್. ಭಾವನಾ ಸಾವಾಗತ ಕೊೀರದರ,ೆ ಆಯಷಾ 
ಸಿದಿ್ಧಕ, ಅಪಿ್ಶತ ಮ್ಖ್ಯ ಅರ್ರ್ಗಳನ್ನಿ ಪರಚಯಸಿದರ್. 

ವಾರ್್ಶಕ ವರದಿ ವಾಚನವನ್ನಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ ಉಪನಾ್ಯಸಕಿ 
ಎಲ್.ಎಸ್. ರಮ್ಶಳ ಮಾಡಿದರ್. ಬಹ್ಮಾನ್ತರ  
ಹಸೆರ್ಗಳನ್ನಿ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ  ಉಪನಾ್ಯಸಕ ಬಿ.ಎಂ. 
ಶವಕ್ಮಾರ್ ಘೊೀರ್ಸಿದರ,ೆ ಸಾಂಸಕೂಕೃರ್ಕ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮಗಳ 
ನ್ರೂಪಣಯೆನ್ನಿ ಭ್ವನೆೀರವಾರ, ಯಶೊೀಧ, ಸಂಜನಾ 
ನ್ವ್ಶಹಿಸಿದರ್. ವಿದಾ್ಯರ್್ಶ ವೆೀದಿಕ ೆ ಪದಾಧಕಾರಗಳಾದ 
ಶ್ೀದೆೀವಿ, ಗೌತಮ್, ಸಚಿನ್, ಕಿೀರ್್ಶ, ದರ್ಶನ್ ಪಾಟೀಲ್, 
ಅಂಜನ್, ಸಿಂಧ್, ದಿೀಪಿಕಾ, ಅರ್ಣ್, ಪಿ್ೀರ್, ಬಿೀರೆೀಶ್ 
ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರ್. ಮಹಮಮಿದ್ ಹ್ಜೆೀಫಾ ವಂದನ ೆಸಲ್ಲಿಸಿದರ್.

ಸಾಧರೆಯ ಹಾದಿಗೆ ಪೆ್ರೇರೆೇಪಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರತ್ಯವಾಗ್ದೆ

ಬಾಪೂಜಿ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆ್ಥ ಖಜಾಂಚಿ 
ಎ.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ 

ತಂದೆ ಸಾಲಕೆ್ಕ ಚೆಕ್ ನಿೇಡಿದರೆ 
ಮರ ಹೊಣೆ : ಹೆೈಕೊೇಟ್ನಾ

ಬೆಂಗಳೂರ್, ಜ. 17 – ತಂದೆಯ ಸಾಲವನ್ನಿ ರ್ೀರಸ್ವುದಾಗ್ ಮಗ ಚೆಕ್ 
ನ್ೀಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಚೆಕ್ ಗೆ ಹಣ ಪಾವರ್ಸ್ವ ಹೊಣೆಗಾರಕೆ ಮಗನ್ಗೆ ಇರ್ತ್ತದೆ 
ಎಂದ್ ಕನಾ್ಶಟಕ ಹೆೈಕೊೀಟ್್ಶ ರ್ಳಿಸಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪ್ಸಾದ್ ರಾಯಕೂರ್ ಎಂಬ್ವವರ್ ದಾಖಲ್ಸಿದ್ದ 
ಅಜ್ಶಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಾ್ಯಯಮೂರ್್ಶ ಕೆ. ನಟರಾಜನ್ ಅವರ್, 
ನೆಗೊೀರ್ಯೀಬಲ್ ಇನ್ ಸ್್ಟ್ಮಂಟ್ ಕಾಯ್ದಯ ಅನವಾಯ ಚೆಕ್ ನ್ೀಡಿದಾಗ 
ಹೊಣೆಗಾರಕೆ ಇರ್ತ್ತದೆ ಎಂದಿದಾ್ದರೆ.

ಬಿ.ಟ. ದಿನೆೀಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ಭರಮಪ್ಪ ಅವರ್ ಮಾರ್್ಶ 7, 2003ರಲ್ಲಿ 
ರಾಯಕೂರ್ ಅವರಂದ 2.6 ಲಕಷೆ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರ್. ಇದಕಾಕೂಗ್ ಶೆೀ.2ರ 
ಬಡಿಡಿ ಪಾವರ್ಸ್ವುದಾಗ್ ಪಾ್ಮಸರ ನೊೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದರ್.

ಭರಮಪ್ಪ ನ್ಧನರಾದ ನಂತರ ಮಗ ಜೂನ್ 10, 2005ರಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ 
ರೂ.ಗಳನ್ನಿ ಪಾವರ್ಸಿದ್ದರ್. ಬಡಿಡಿ ಸೆೀರ ಉಳಿದ 4.5 ಲಕಷೆ ರೂ.ಗಳನ್ನಿ 
ಪಾವರ್ಸಬೆೀಕಿತ್್ತ. ಇದಕಾಕೂಗ್ ಅವರ್ 2.25 ಲಕಷೆ ರೂ.ಗಳ ಎರಡ್ ಚೆಕ್ 
ನ್ೀಡಿದ್ದರ್. ಆದರೆ, ಈ ಚೆಕ್ ಗಳು ಅಮಾನ್ಯವಾಗ್ದ್ದವು. ಈ ಪ್ಕರಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ 
ಹೆೈಕೊೀಟ್್ಶ ಮಟ್ಟಲೆೀರತ್್ತ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 17- ಭಾವನಾತಮಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು 
ಗಟ್ಟಯಾದಾಗ ಮಾತ್ ನೆಮಮಿದಿ, ಸಾರ್ಶಕ ಜೀವನ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತ್ತದೆ ಎಂದ್ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರ್ ಡಾ. 
ಶವಮೂರ್್ಶ ಶವಾಚಾಯ್ಶ ಮಹಾಸಾವಾಮೀಜ ನ್ಡಿದರ್.

ನಗರದ ಶಾಮನೂರ್ ಪಾವ್ಶತಮಮಿ ಶವರಂಕರಪ್ಪ 
ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರ್ವ ತರಳಬಾಳು 
ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ ಹಮಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನ್ೀರಾವರ 
ಇಲಾಖೆಯ ನ್ವೃತ್ತ ಡೆಪೂ್ಯಟ ಸೆಕೆ್ಟರ ದಿ. ಎಸ್ .ಎಂ. 
ರಾಜಶೆೀಖರಪ್ಪ ಅವರ ಕೆೈಲಾಸ ಶವಗಣಾರಾಧನ ೆಕಾಯ್ಶ 
ಕ್ಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಶ್ೀಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಸಂಪರ್್ತಗ್ಂತ ಭಾವನಾತಮಿಕ ಜೀವನ ಮ್ಖ್ಯ. 
ಭಾವನಾತಮಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಗೊಂಡರೆ, ಎಷೆ್ಟೀ 
ಆರ್್ಶಕವಾಗ್ ದ್ಬ್ಶಲವಾಗ್ದ್ದರೂ ಸಹ ನೆಮಮಿದಿ, 
ಸಂತೊೀಷದಿಂದ ಬಾಳಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತ್ತದೆ ಎಂದರ್.

ನಮಮಿ ಪೂವಾ್ಶರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೆೀಖರಪ್ಪ ಅವರ 
ಕ್ಟ್ಂಬದವರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ಂಬಾ ಒಡನಾಟವಿತ್್ತ. 
ರಾಜಣ್ಣ ಮತ್್ತ ನಮಮಿ ನಡ್ವೆ ತ್ಂಬಾ ಆರ್ಮಿೀಯತೆ ಇತ್್ತ. 
ಅವರ ಅಗಲ್ಕೆ ಎಲಲಿರನೂನಿ ದ್ಃಖಿತರನಾನಿಗ್ ಮಾಡಿದೆ 
ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ರಾಜಶೆೀಖರಪ್ಪ ಲ್ಂ. ಜಗದ್ಗುರ್ ಶವಕ್ಮಾರ ಸಾವಾಮೀ 

ಜಯವರ ಆಪ್ತ ಒಡನಾಡಿಯಾಗ್ದ್್ದ, ತರಳಬಾಳು 
ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೆೀವೆ ಅವಿಸಮಿರಣಿೀಯ ಎಂದರ್.

ರಾಜಶೆೀಖರಪ್ಪನವರದ್  ವಿದಾ್ಯವಂತ ಮತ್್ತ 
ಆದರ್ಶ ಕ್ಟ್ಂಬ ಜೀವನ. ತಮಮಿ ಮಕಕೂಳನ್ನಿ 
ವಿದಾ್ಯವಂತರನಾನಿಗ್ ಮಾಡ್ವುದಲಲಿದೆೀ ಉನನಿತ 
ಹ್ದೆ್ದಗಳನ್ನಿ ಕೊಡಿಸಿ, ಸಂಸಾಕೂರವಂತರನಾನಿಗ್ 
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ ಎಂದ್ ರ್ಳಿಸಿದರ್. 

ರಾಜಶೆೀಖರಪ್ಪ ಅವರ ಆಪ್ತಮತ್ ನ್ವೃತ್ತ 
ಪಾ್ಧಾ್ಯಪಕ ಪ್. ಬಿ. ಸಿದ್ಧಲ್ಂಗಯ್ಯ ಇವರೀವ್ಶರ್ 

ಜೊಡೆತ್್ತಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಹಿರಯ ಶ್ೀಗಳ ಶಕಷೆಣ ಕಾ್ಂರ್ಯಲ್ಲಿ 
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ಮ್ಖ ಪಾತ್ ವಹಿಸಿದ್ದರ್. ಶಕಷೆಣ ಸಂಸೆಥಾಗಳ 
ಸಾಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಶೆೀಖರಪ್ಪ ಅವರ ರ್ಮ ಅಪಾರ 
ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿಐಇಟ ಕಾಲೆೀಜನ ನ್ದೆೀ್ಶರಕ 
ಪ್. ವೆೈ. ವೃಷಭೆೀಂದ್ಪ್ಪ, ಶ್ೀಮರ್ ಮಲಲಿಮಮಿ, ರತನಿಮಮಿ, 
ರಾಜ್, ರಶರೆೀಖ ಮರ್್ತತರರ್ ರಾಜಶೆೀಖರಪ್ಪ ಅವರಗೆ 
ನ್ಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ್.

ಶ್ೀಮರ್ ಸ್ಶೀಲ ರಾಜಶೆೀಖರಪ್ಪ ಮತ್ತವರ 

ಕ್ಟ್ಂಬ ವಗ್ಶದವರ್ ಸೆೀರದಂತೆ ರಾಜಶೆೀಖರಪ್ಪ 
ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳು, ಸೆನಿೀಹಿತರ್, ಹಿತೆೈರ್ಗಳು 
ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರ್. 

ಭಾವರಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧರಳು ರಟಿಟೆಯಾದಾರ ಮಾತ್ರ ರೆಮ್ಮದಿ ಜಿೇವನ 

ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮೆ 
ಮಹೊೇತಸೆವದ 
ಪೆಲೆಕ್ಸೆ  ಹಾಕದಿರಲು ಸೂಚರೆ

ಕೊಟೂ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯ್ವ 
ತರಳಬಾಳು ಹ್ಣಿ್ಣಮ ಮಹೊೀತ್ಸವದ ಪ್ಯ್ಕ್ತ 
ರ್ಭ ಕೊೀರ ಪೆಲಿಕ್್ಸ  ಹಾಕದಿರ್ವಂತೆ ಡಾ. 
ಶವಮೂರ್್ಶ ಶವಾಚಾಯ್ಶ ಮಹಾಸಾವಾಮೀಜ 
ಭಕ್ತರಗೆ ಸೂಚನೆ ನ್ೀಡಿದರ್.

ವಿನಾಕಾರಣ ದ್ಂದ್ವೆಚಚಾ ಮಾಡಿ ಪೆಲಿಕ್್ಸ ಗಳನ್ನಿ 
ಹಾಕಬೆೀಡಿ. ಕಾಯ್ಶಕ್ಮ ಇರ್ವುದ್ ಎಲಲಿರಗೂ 
ಗೊರ್್ತರ್ವ ವಿಚಾರ. ಅದಕಾಕೂಗ್ ಹಣ ವ್ಯಯಸಿ, ಪೆಲಿಕ್್ಸ  
ಹಾಕ್ವ ಬದಲ್ ಆ ಹಣವನ್ನಿ ಸದಿವಾನ್ಯೀಗ 
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಕರೆ ನ್ೀಡಿದರ್.

ಹರಹರ, ಜ. 17 - ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ ಅವರ ನ್ರ್ಕೂ್ರಯ 
ಆಡಳಿತ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾ್ಶರದ 40 ಪಸೆ್ಶಂಟ್ ಭ್ಷಾ್ಟಚಾರದ ದ್ರಾಡಳಿತ 
ಮ್ಂಬರ್ವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚ್ನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಷೆೀತ್ದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ 
ಗೆಲ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರಯಾಗಲ್ದೆ ಎಂದ್ ಮಾಜ ಶಾಸಕ ಹೆರ್.ಎಸ್. 
ಶವರಂಕರ್ ಅಭಪಾ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರ್.

ನಗರದ ಹೆರ್. ಕೆ. ವಿೀರಪ್ಪ ಸಮ್ದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ 
ಪಕಷೆದಿಂದ ಆಯೀಜಸಿರ್ವ ಜ.22ರ ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತರ ಸಮಾವೆೀರ 
ಹಾಗೂ ಫೆ.2ರ ಪಂಚರತನಿ ರರಯಾತೆ್ಯ ಪೂವ್ಶಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನಿ 
ಉದೆ್ದೀಶಸಿ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಪ್ಧಾನ ಮಂರ್್ ನರೆೀಂದ್ ಮೀದಿ ಅವರ್ ನಾನ್ ರ್ನ್ನಿವುದಿಲಲಿ, 
ರ್ನ್ನಿವವರನ್ನಿ ಬಿಡ್ವುದಿಲಲಿ ಎನ್ನಿತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾ್ಶರ 40 
ಪಸೆ್ಶಂಟ್ ಕಮೀಷನ್ ಭ್ಷ್ಟ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ರ್್ತದೆ ಎಂದ್ ಗ್ರ್್ತಗೆದಾರರೆೀ 
ಆರೊೀಪಿಸ್ರ್್ತದಾ್ದರೆ ಎಂದರ್. ಕಾಂಗೆ್ಸ್ ಪಕಷೆದ ಭಾರತ್ ಜೊೀಡೊೀ 
ಯಾತೆ್ಗೆ ಜನ ಬೆಂಬಲವಿಲಲಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕಷೆದ ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ಗೆ ಹಣ 
ಕೊಟ್್ಟ ಜನರನ್ನಿ ಕರೆ ತರ್ವ  ಪರಸಿಥಾರ್ ನ್ಮಾ್ಶಣವಾಗ್ದೆ. ಅದೆೀ 
ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕಷೆದ ಜನತಾ ಜಲಧಾರೆ ಸಮಾವೆೀರಕೆಕೂ  25,000ಕೂಕೂ ಹೆಚ್ಚಾ 
ಜನರ್ ಸೆೀರ ಸಾವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದರ್ ಎಂದವರ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಜಲಾಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕಷೆದ ಅಧ್ಯಕಷೆ ಮಲೆೀಬೆನೂನಿರ್ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾಜ ಮ್ಖ್ಯಮಂರ್್ ಕ್ಮಾರಸಾವಾಮಯವರ್ 
ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡ್ಗೆಗಳನ್ನಿ ಜನರ್ ಇಂದಿಗೂ ಸಮಿರಸ್ತಾ್ತರೆ ಎಂದರ್.

ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಆರ್.ಸಿ. ಜಾವೆೀದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲೂಲಿಕಿನಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಗೆ್ಸ್ ಪಕಷೆದ ಶಾಸಕರ್ ತಮಮಿ ಐದ್ ವಷ್ಶಗಳ ಅವಧಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 

ರಸೆ್ತಯನ್ನಿ ದ್ರಸಿ್ತ ಪಡಿಸಲ್ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ತಮಮಿದೆೀ ಜಾರ್ಯವರನ್ನಿ ಮಾತ್ 
ಬೆಳೆಸ್ವುದಕೆಕೂ ಮ್ಂದಾದರ್ ಎಂದ್ ಆರೊೀಪಿಸಿದರ್.

ಈ ವೆೀಳೆ ಪಕಷೆದ ಮಟಲಿಕಟ್ಟ ಚಂದ್ಪ್ಪ, ಎಳಹೊಳೆ ರಾಮ್, 
ಅಮಾನ್ಲಾಲಿ ಖಾನ್, ಮಹಮಮಿದ್ ಜ್ಬೆೀರ್, ಅಬ್್ದಲ್ ಬಾರ್ದ್, ಕ್ರ್ 
ಬತ್ ಉಲಾಲಿ, ಮಲೆೀಬೆನೂನಿರ್ ಯೂಸ್ಫ್ ಇತರರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಈ ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಸ್ ಗಾ್ಮಾಂತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕಷೆ 
ಪರಮೀರವಾರಪ್ಪ, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕಷೆ ಹಬಿೀಬ್ ಉಲಾಲಿ, ದಿೀಟೂರ್ 
ಶೆೀಖರಪ್ಪ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಉಷ ಮಂಜ್ನಾಥ್, ನ್ಂಬಕಕೂ 
ಚಂದಾಪೂರ್, ಜಂಬಣ್ಣ ಗ್ತೂ್ತರ್, ಹೊನಾನಿಳಿ ಶವಮೂರ್್ಶ, 
ಬಸವನಗೌಡ ವಾಸನ, ಪರಮೀರವಾರ ಗೌಡ್್,  ಫೌಂಡಿ್ ಷರೀಫ್  
ಸಾಬ್, ಲಕಿಷೆಮಿ ರಾಜಾಚಾರ್, ಶೀಲಾ ಕ್ಮಾರ್, ಹ್ಗ್ಗು ಆಡಿವೆೀಶ್, 
ಸ್ರೆೀಶ್ ಚಂದಾಪೂರ್, ಅಡಕಿ ಕ್ಮಾರ್, ಅಮರಾವರ್ 
ನಾಗರಾಜ್, ಆಸಿೀಫ್, ಮಾರ್ರ್, ಜಾಕಿೀವ್ಶ,  ಬನ್ನಿಕೊೀಡ್  
ಮಹೆೀಶ್, ಹಾಗೂ ಸಾರರ್ ಮಂಜ್ನಾಥ್, ಕೆ. ಶವರಾಮ, ರಾಜ್ 
ರಾಮರ್ೀರ್ಶ, ದೊಗಗುಳಿ್ಳ ಮಹೆೀಶ್ ಇತರರ್ ಹಾಜರದ್ದರ್.

ನಿರ್್ಕರಿಯ ಆಡಳಿತ, ಪಸೆನಾಂಟೆೇಜ್ ಭ್ರಷಾಟೆಚಾರ: ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಸಹಕಾರಿ

ಪಂಚರತನಿ ರಥಯಾತೆ್ರಯ ಪೂವನಾಭಾವಿ 
ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್ 

ನರರಕೆ್ಕ ಇಂದು ಭಾವಕವಿ ಲಕ್ಷಮಿಣರಾವ್
 ಶ್ೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾರ್್ಶಕೊೀತ್ಸವದ ವಿವಿಧ 

ಕಾಯ್ಶಕ್ಮಗಳು ನಡೆಯ್ರ್್ತದ್್ದ, ಇಂದ್ ಸಂಜೆ 5.30 ಕೆಕೂ  ನಡೆಯ್ವ 
ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಪ್ರಸಿ್ತ ಮತ್್ತ ಸಾಂಸಕೂಕೃರ್ಕ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮಕೆಕೂ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ 
ಭಾವಕವಿ ಬಿ.ಆರ್. ಲಕಷೆಮಿಣರಾರ್ ಆಗಮಸಲ್ದಾ್ದರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯ 
ತರಳಬಾಳು 
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಸೊೀಮವಾರ 
ಏಪಾ್ಶಡಾಗ್ದ್ದ ಕಲಾ 
ಮತ್್ತ ವಿಜಾ್ಞನ ವಸ್್ತ 

ಪ್ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 
ಸಾಂಪ್ದಾಯಕ 

ಉಡ್ಗೆ ತೊಟ್್ಟ, 
ಸಂಪ್ದಾಯಕ ಅಡ್ಗೆ 

ತಯಾರಯಲ್ಲಿ 
ನ್ರತರಾದ 

ವಿದಾ್ಯರ್್ಶನ್ಯರ್.

ದಿ. ಎಸ್ .ಎಂ. ರಾಜಶೆೇಖರಪ್ಪ ಅವರ ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಡಾ. ಶಿವಮೂತ್ನಾ ಶಿವಾಚಾಯನಾ ಸಾವಾಮಿೇಜಿ ಹಿತನುಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 17 – ನಗರದ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಲಿಕ್ ನ ಸೆನಿೀಹ 
ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದ ವರ್ಯಂದ ಬಳಗದ ದರಮಾನೊೀತ್ಸವ 
ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಂದ ತಯಾರಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್್ತಗಳ 
ಪ್ದರ್ಶನವನ್ನಿ ಆಯೀಜಸಲಾಗ್ತ್್ತ. 

ಡಾ. ಸದೊ್ಯೀಜಾತ ಶವಾಚಾಯ್ಶ ಸಾವಾಮೀಜಯವರ 
ಹಿರೆೀಮಠದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ ನಡೆದ ಒಂದ್ ದಿನದ ಕಾಯ್ಶಕ್ಮದ 
ಉದಾಘಾಟನೆಯನ್ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿ.ವಿ. ಉಪನಾ್ಯಸಕರಾದ ಡಾ. 

ಗಾಯರ್್ ದೆೀವರಾಜ್ ನೆರವೆೀರಸಿದರ್. 
25ಕೂಕೂ ಹೆಚ್ಚಾ ಮಹಿಳೆಯರ್ ತಾವು ತಯಾರಸಿದ 

ಉತ್ಪನನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹಾರಗಳನ್ನಿ ವಸ್್ತ ಪ್ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 
ಮಾರಾಟಕೆಕೂ ಇರಸಿದ್ದರ್. 

ಅಂತರರಾರ್್ಟ್ೀಯ ಸಿರ ಧಾನ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ 
ಹಿನೆನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರ್ ಸಿರಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪನನಿಗಳ ಮಾರಾಟಕೆಕೂ 
ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮಾಡಲಾಗ್ತ್್ತ. 

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರಕ್ರಲ ವಸ್್ತಗಳು, ಕೆೈಗಾರಕಾ 
ಉತ್ಪನನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ವಸ್್ತಗಳನ್ನಿ ಮಹಿಳೆಯರ್ 
ಮಾರಾಟಕೆಕೂ ಇರಸಿದ್ದರ್. 

ಈ ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ ಬಳಗದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕೆಷೆ ಮಂಜ್ಳಾ 
ಬಸವಲ್ಂಗಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕೆಷೆ ಮಂಜ್ಳ ನ್ಂಗಪ್ಪ, ಬಳಗದ ಸ್ವಣ್ಶ 
ದೊಗಗುಳಿ್ಳ, ಚೆೀತನ ಲ್ಂಗರಾಜ್, ರೆೀಖ ಸ್ದರ್ಶನ್, ಕವಿತ, 
ರಾಜೆೀರವಾರ, ಅನನಿಪೂಣ್ಶ ಮರ್್ತತರರ್ ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರ್.

ಸೆನಿೇಹ ಮಹಿಳಾ ಬಳರದ ವತ್ಯಿಂದ ನರರದಲ್ಲೆ ವಸು್ತ ಪ್ರದಶನಾನ

ಹರಿಹರ ನರರಸಭೆಯಿಂದ ಇ-ಆಸಿ್ತ 
ಉತಾರ : ದಾಖಲೆರಳನುನಿ ನಿೇಡಲು ಕರೆ  

ಹರಹರ, ಜ.17- ನಗರಸಭೆ ವಾ್ಯಪಿ್ತ 
ಯಲ್ಲಿ ಬರ್ವ ಎಲಾಲಿ ಆಸಿ್ತಗಳನ್ನಿ ಗಣಕಿೀ 
ಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಇ-ಆಸಿ್ತ ಉತಾರಗಳನ್ನಿ 
ನ್ೀಡಲ್ ನಗರಸಭೆ ವರ್ಯಂದ ಕ್ಮ 
ಕೆೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ದೆ ಎಂದ್ ನಗರಸಭೆ 
ಪೌರಾಯ್ಕ್ತರ್ ರ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. 

ಕರ ವಸೂಲ್ಗಾರರ್  ಹಾಗೂ ಎನ್.
ಜ.ಓ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸವಾರ್್ತನ ಪರವಿೀಕಷೆಣೆ 
ನಡೆಸ್ರ್್ತದ್್ದ, ಪರವಿೀಕಷೆಣೆದಾರರ್ ಬಂದಾಗ 
ಆಸಿ್ತ ಇ-ಉತಾರ, ನ್ವೆೀರನ/ಕಟ್ಟಡದ ಭಾವಚಿತ್, 
ಆಸಿ್ತ ಮಾಲ್ೀಕರ ಭಾವಚಿತ್ ಮತ್್ತ ಗ್ರ್ 
ರ್ನ ಚಿೀಟ (ವೀಟರ್ ಐಡಿ/ಪಾ್ಯನ್ ಕಾಡ್್ಶ/ 
ಪಡಿತರ ಚಿೀಟ/ಡೆ್ೈವಿಂಗ್ ಲೆೈಸನ್್ಸ), ಆಸಿ್ತ 

ಮಾಲ್ೀಕತವಾ ದೃಢಿೀಕರಸ್ವ ಕ್ಯ ಪತ್ಗಳು 
(ಖರೀದಿ ಪತ್/ಪಾಲ್ ವಿಭಾಗ/ಹಕ್ಕೂ ಪತ್/ 
ದಾನ ಪತ್/ಸೆೀಲ್ ಸಟ್ಶಫಿಕೆೀಟ್ ಇತಾ್ಯದಿ), 
ಆಸಿ್ತ ತೆರಗೆ ಪಾವರ್ಸಿ ಚಲನ್ ಗಳು ಮತ್್ತ 
ವಿವರ ಪಟ್ಟಕೆಗಳು (2002-03 ರಂದ 
2022-23 ರ ವರೆಗೆ), ಆಸಿ್ತಗೆ ನ್ೀಡಲಾದ 
ನ್ೀರನ ಮತ್್ತ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಸಂಪಕ್ಶದ 
ತೆರಗೆ ಪಾವರ್ಸಿದ ರಶೀದಿಗಳು, ವಿದ್್ಯತ್ 
ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಆಗ್ದ್ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗ್ 
ಪ್ರ್ ಹಾಗೂ 24x7 ನ್ೀರನ ಸಂಪಕ್ಶದ 
ಬಿಲ್, ಋಣಭಾರ ರಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ (ಇಸಿ 
ನಮೂನೆ 15) ದಾಖಲೆಗಳನ್ನಿ ನ್ೀಡಿ 
ಸಹಕರಸಬೆೀಕೆಂದ್ ಅವರ್ ಕೊೀರದಾ್ದರೆ.

ಕ್್ರೇಡಾ ಪಟುರಳಿಗೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಅಜಿನಾ ಆಹಾವಾನ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 17- ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಕಾ್ಶರ ನೌಕರರ ಕಿ್ೀಡಾಕೂಟ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸಕೂಕೃರ್ಕ 

ಸ್ಪಧೆ್ಶಗಳಿಗೆ ಜಲಾಲಿ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆಯಕೂಯಾದ ಕಿ್ೀಡಾ ಪಟ್ಗಳು ಹೆಸರ್ ನೊೀಂದಾಯಸಿ 
ಕೊಳ್ಳಲ್ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಜ್ಶ ಆಹಾವಾನ್ಸಲಾಗ್ದೆ. ಜಲಾಲಿ ಮಟ್ಟದ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ 
ಸ್ಪಧೆ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ, ದಿವಾರ್ೀಯ ಸಾಥಾನ ಮತ್್ತ ಗ್ಂಪು ಸ್ಪಧೆ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ ಸಾಥಾನ ಪಡೆದವರ್ 
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸಲ್ ಅಹ್ಶರಾಗ್ದ್್ದ, ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಲ್ಂಕ್ https://bit.ly/ks-
geasls22-23  ಮೂಲಕ ನೊೀಂದಾಯಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ ಜಲಾಲಿಧ್ಯಕಷೆ ಬಿ. ಪಾಲಾಕಿಷೆ ರ್ಳಿದಾ್ದರೆ.

22ಕೆ್ಕ ಜಿಲಾಲೆ ಬಣಜಾರ 
ರೌಕರರ ಸಭೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.17- ಜಲಾಲಿ 
ಬಣಜಾರ (ಲಂಬಾಣಿ) ನೌಕರರ 
ಕಲಾ್ಯಣ ಅಭವೃದಿ್ಧ ಸಂಸೆಥಾಯ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಸಭೆಯನ್ನಿ ಇದೆೀ ದಿನಾಂಕ 22 ರ 
ಭಾನ್ವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗು 11 ಗಂಟೆಗೆ 
ಸಂಸೆಥಾಯ ಕಚೆೀರಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯ 
ಲಾಗ್ದೆ ಎಂದ್ ಸಂಸೆಥಾ ಕಾಯ್ಶದಶ್ಶ 
ಸಿ. ಸಣ್ಣರೆಡಿಡಿ ನಾಯಕೂ ರ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ತೊಡುಗೆಯಲ್ಲೆ 
ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳು


