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ಬಂೆಗಳೂರು, ಜ. 18 - ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕತಿ ಯಾಗಿ 
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗ ೆ ಸ್ಂದಿಸುವ ಕಲೆಸದಲ್ಲಿದೆ್ದೀವ.ೆ 
ರಾಜಕೀಯ ಸಾಕಷು್ಟ ಸವಾಲ್ನ ವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ತೃಪ್ತಿ 
ತಂದಿದ ೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊ 
ಮಾಮಾಯಿ ಹೆೀಳಿದಾ್ದರ.ೆ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗ ೆಸಂವಾದ 
ಕಾಯಥಿಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲೊೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ತಮಮಾ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿ ಜೀವನ, ಜೀವನಾನುಭ, 
ರಾಜಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಕುರಿತು ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆೀಳಿದ ಪರಿಶೆನೆಗೆ 
ಉತತಿರಿಸಿದರಲಲಿದ ೆವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ೆಸಲಹಯೆನೂನೆ ನೀಡಿದರು. 

ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿ  ಜೀವನವೆೀ ಅತು್ಯತತಿಮ. ನಾನು 
ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ದಿನಗಳನುನೆ ಸಾಕಷು್ಟ ನನೆಯೆುತೆತಿೀನ.ೆ ಕೊನೆ 
ಬಂೆಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂರುವ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಯ ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ  ಖುಷಿ 
ನೀಡಿವ.ೆ ಒಬ್ಬ ಬು್ಯಸಿನಸೆ್ ಮಾ್ಯನ್ ಆಗಿ ಖುಷಿ ನೀಡಿದರ,ೆ   
ಇನೊನೆಬ್ಬರಿಗ ೆ ಉದೊ್ಯೀಗ ದೊರಕಸುವುದು  ಮತೊತಿಂದು 
ರಿೀತ್ಯ ತೃಪ್ತಿಯ  ಭಾವ ನೀಡುತತಿದ ೆ ಎಂದರು. 

ಇಂದು ಜಾಞಾನ ಇದ್ದವರು ಜಗತತಿನುನೆ ಆಳುತ್ತಿದಾ್ದರ.ೆ ನಾವು 
ಜಾಞಾನದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದೆ್ದೀವ.ೆ ಕನಾಥಿಟಕ ಮತುತಿ ಭಾರತಕೆಕೆ 
ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯವಿದ ೆಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತ್ಳಿಸಿದರು. 

ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೆೀಂದರಿ ಮೀದಿಯವರ ಒಡನಾಟದ 
ಬಗೆೊ ತ್ಳಿಸುತಾತಿ, ಮೀದಿಯವರ ಜೊತ ೆ ಯಾರಾದರೂ  ಕಲೆ 

ಸಮಯ ಕಳದೆರೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಯಾಗುತಾತಿರ.ೆ 
ಅವರಿಗ ೆ  ಹೊಸತನುನೆ ಕಲ್ಯುವ ಹಂಬಲವಿದ.ೆ 
ಎಲಲಿವನೂನೆ ಸಕಾರಾತಮಾಕ ವಾಗಿಯೀ ನೊೀಡುವ ವ್ಯಕತಿ. 
ಪರಿಪೂರಥಿ ವ್ಯಕತಿತ್ವವಿರುವ  ವ್ಯಕತಿ ಎಂದರ ೆ ಅದು 
ಮೀದಿ.  ಅವರ  ನೆೀತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕೆಕೆ ಒಂದು ಸ್ಷ್ಟ 
ಗುರಿ ಸಿಕಕೆದ ೆಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.   ನಾನು 40 ವಷಥಿದ 

ಹಂದಿನ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿ.  ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಲೆೀಜು ಕಾ್ಯಂಪಸ್ 
ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಳುತೆತಿೀನ.ೆ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಮೂರು 
ಶಾಖಗೆಳು ಮಾತರಿ ಇದ್ದವು. ಉತತಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಇಷ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರು, 
ಶಿಸಿತಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾಲೆೀಜನಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದರು. 

ಕಾಲೆೀಜನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೊಂಡ ಭಾರತ ಪರಿವಾಸದ 
ಅನುಭವಗಳನುನೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕದ ಅವರು, ಪಾರಿಂಶುಪಾಲರ 
ಅನುಮತ್ಗಿಂತ ಮದಲೆೀ ಪರಿವಾಸವನುನೆ ಆಯೀಜಸಿದೆ್ದವು. 
ಕಾಲೆೀಜನಲ್ಲಿ  ಕಾ್ಯಂಟೀನ್ ನನನೆ ನಚೆ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವಾಗಿತುತಿ ಎಂದು 
ಸಮಾರಿಸಿದರು.  ಹಳಿಳುಗಾಡಿನ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ೆ ಇನೂನೆ ಕೂಡ 
ಡಿಜಟಲ್ೀಕರರ ತಲುಪ್ಲಲಿ. ಅದಾಗಲು ಇನೂನೆ ಸಮಯ 
ಬೆೀಕದ.ೆ ಟಾ್ಯಬ್, ಮಬೆೈಲ್ ಅನೆೀಕ ವ್ಯವಸೆ್ಥಗಳು ಮಕಕೆಳ ಬಳಿ 
ಇಲಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಟಲ್ ಶಿಕ್ಷರ ಹಚೆಾಚಿಗಲ್ದ.ೆ 
ಸಕಾಥಿರದಿಂದಲೆೀ ಶಿಕ್ಷರ ಕಲ್ಸುವ ತಂತಾರಿಂಶ 
ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ ೆಎಂದರು. 

ರಾಜಕೇಯ ಸವಾಲಾದರೂ ಕಷಟೆಕೆ್ಕ 
ಸ್ಪಂದಿಸುವ ತೃಪ್್ತ : ಬೊಮಾಮಾಯಿ

ದಾವರಗೆರೆ, ಜ. 18 - ನವೀ 
ದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಪರಿದಾಯಕೆಕೆ 
ಬಂಡಾಯವಾಗಿ ನನನೆ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೀಲ್ತನ ಬಳಸಿದೆ್ದ. ನನನೆ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಂಡು ಬರುವ ಲೆೈಂಗಿಕತೆ ಹಾಗೂ 
ಪೀಲ್ತನ ನವೀದಯಕೆಕೆ ಷಾಕ್ 
ನೀಡಿತುತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೀಲ್ತನ ಅನುನೆವು 
ದೂ ಪರಿತ್ಭಟನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕವಿ 
ಬಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮರರಾವ್ ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

ಜಲಾಲಿ ವರದಿಗಾರರ ಕೂಟದಿಂದ 
ಆಯೀಜಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಂಡಾಯ 
ಕವಿಯ ಮೂಲ ಗುರ. ಕಾರಿಂತ್ಕಾರಿ 
ಅಲಲಿದವನು ಕವಿಯೀ ಅಲಲಿ. ಬೆೀರೆ 

ಬೆೀರೆ ಕಾಲ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ತಮಮಾ 
ಹಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾ 
ಯತನ ತೊೀರಿದಾ್ದರೆ ಎಂದರು.

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕೃತ್ಗಳು ನಜ 

ವಾದ ಬಂಡಾಯದ ಸೂಚಕವಾ ಗಿವೆ. 
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಹಮಾರರು ಚೆನಾನೆಗಿ 
ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕೆಕೆ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ 
ಕುವೆಂಪು ಅವರು ನಾನೂ ಸಹ 
ಸಂಸಕೆಕೃತ ಕಲ್ಯಬಲೆಲಿ, ಶಿರಿೀ ರಾಮಾ 
ಯರ ದಶಥಿನಂ ರಿೀತ್ಯ ಮೆೀರು ಕೃತ್ 
ಬರೆಯಬಲೆಲಿ ಎಂಬುದನುನೆ ತೊೀರಿಸಿ 
ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರದು್ದ 
ಶೂದರಿ ಬಂಡಾಯ ಎಂದು 
ವಿಶೆಲಿೀಷಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾಜಕ ಜಾಲತಾರಗಳ ಈ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ 
ಹೆಚುಚಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಕೆದೆ. ಯಾರ ಹಂಗಿ 
ಲಲಿದೆೀ ಕವಿಗಳು ತಮಮಾ 

ಸಕಾನಾರಕೆ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲಲೆ, 
ರಾ್ಯಯ ಮುಖ್ಯ
ಸಾಹಿತ್ಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೇಡುವ ವಿಷಯ 
ಬಂದಾಗ ಸಕಾನಾರಕೆ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಲಲೆ, 
ರಾ್ಯಯ ಮುಖ್ಯ. ಸಕಾನಾರ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ರಾ್ಯಯ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲಲೆ ರಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ 
ನಂತರ ಕೊರೆಯದಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಾ್ಯಯದ ಬಗೆ್ಗ 
ಯೇಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ತಪ್ಪಲಲೆ ಎಂದು 
ಕವಿ ಬಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಹೆೇಳಿದರು. 
ಹಿೇಗಾಗಿಯೇ ರಾನು ಸಕಾನಾರದಿಂದ ಯಾವುದೆೇ 
ಮನ್ನಣೆ ಬಯಸಿಲಲೆ. ಸಕಾನಾರ ನನಗೆ 
ಇದುವರೆಗೂ ಮನ್ನಣೆ ನೇಡದೆೇ ಇರುವ ಬಗೆ್ಗ 
ನರಾಸೆಯೂ ಇಲಲೆ ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಹರಿಹರ, ಜ. 18- ಪಶುಸಂಗೊೀಪನೆ ಇಲಾಖೆ 
ವತ್ಯಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೊೀಳಿ ವಿತರಣೆ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡಗಳನುನೆ ಉಲಲಿಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಹಲವಾರು ಗಾರಿಮಸ್ಥರು ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ 
ಅವರ ಬಳಿ ಆಕೆ್ಷೀಪ್ಸಿದಾ್ದರೆ.

ನಗರದ ಪಶುಸಂಗೊೀಪನೆ ಇಲಾಖೆ ವತ್ಯಿಂದ 
ಕಳೆದ ಆರು ತ್ಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ತಾಲೂಲಿಕನ ಹಲವಾರು 
ಗಾರಿಮಸ್ಥರಿಂದ ಕೊೀಳಿ ಪಡೆಯಲು ಅಜಥಿಯನುನೆ 
ಸಿ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. 106 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊೀಳಿ ವಿತರಣೆ 
ಮಾಡುವುದಕೆಕೆ ಆದೆೀಶ ನೀಡಲಾಗಿತುತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತ್ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ 19, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ 7, 
ಅಲ್ಸಂಖಾ್ಯತ ವಗಥಿದವರಿಗೆ 16, ಉಳಿದ 74 ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಗಥಿದವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ 20 ಕೊೀಳಿ ವಿತರಣೆ 
ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತುತಿ.

ಆದರೆ ಪಶುಸಂಗೊೀಪನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ 
ಸಿದೆ್ದೀಶ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಕೆೀವಲ ಹತುತಿ 
ಕೊೀಳಿ ವಿತರಿಸಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಕೊರಿೀಶ 

ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು. 
ಕೊೀಳಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಎಸ್. 

ರಾಮಪ್, ತಾಲೂಲಿಕನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಾರಿಮಸ್ಥರು ಅಜಥಿ 
ದಾಖಲ್ಸಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ, 106 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರಿ 
ಮಂಜೂರಾತ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಜಥಿ ಹಾಕದವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ 
ತರುವ ನಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಹತುತಿ ಕೊೀಳಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದರು.

ಪಶುಸಂಗೊೀಪನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಸಿದೆ್ದೀಶ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಸಕಾಥಿರದಿಂದ 106 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 
ತಲಾ 20 ಕೊೀಳಿಯಂತೆ 2120 ಕೊೀಳಿ ವಿತರಣೆ 
ಮಾಡುವುದಕೆಕೆ ಆದೆೀಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಸಕ ರಾ 
ಮಪ್ನವರು ಸುಮಾರು 170 ಜನರ ಪಟ್ಟಯನುನೆ 
ಕೊಟ್ಟದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ 
10 ಕೊೀಳಿ ಮಾತರಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಕುಂಬಳೂರು ಸಂದಿೀಪ್, ಬರಮಪ್ ರಾಯಪುರ, 
ಯಲವಟ್ಟ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್, ಸಿರಿಗೆರೆ ಬಾಬುಸಾಬ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಇಪ್ತುತಿ ಕೊೀಳಿ 

ಕೊೇಳಿ ವಿತರಣೆ ತಾರತಮ್ಯಕೆ್ಕ ಸಾವನಾಜನಕರ ಆಕೆ್ಷೇಪ

ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ ಕೊೇಳಿ ಕದನ

ನನ್ನ ಕಾವ್ಯದ 
ಪೇಲ್ತನವೂ 
ಪ್ರತ್ಭಟರೆ
-  ಬಿ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ 

ಜಾತ್ ತಗಾದೆ ಇಂದಿನದಲಲೆ
ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೆ ಜಾತ್ಯ ತಗಾದೆ ಇಂದಿನದಲಲೆ. ಅಂದು ಪಂಪ ಹಾಗೂ 
ಕುಮಾರವಾ್ಯಸರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಾತ್ೇಯತೆ ಬಹಿರಂಗ 
ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಹೆೇಳಿದರು. 
ಕನಕದಾಸರ ಕಾಲದಲೂಲೆ ಜಾತ್ೇಯತೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕೆ್ಕ ಅವರು ಕುಲ 
ಕುಲ ಎಂದು ಹೊಡೆದಾಡ ಬೆೇಡಿ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು. ಜಾತ್ೇಯತೆ 
ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೆ ಇದೆ್ದೇ ಇದೆ ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದರು. ರಾನು ಪ್.ಯು.ಸಿ. 
ಹಂತದಲೆಲೆೇ ಜಾತ್ ಹಾಗೂ ಜನವಾರ ಎರಡನೂ್ನ ಬಿಟ್ಟೆದೆ್ದೇರೆ. ನನ್ನ 
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೆ ಅಂತಜಾನಾ ತ್ೇಯ, ಅಂತರ ಧರೇನಾಯ 
ಮದುವೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರ ದಲ್ಲೆ ರುವವರು ಪ್ರಶಸಿ್ತ 
ಕೊಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾತ್ ರೊೇಡುತಾ್ತರೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ನನಗೂ ಸಾಕಷುಟೆ 
ಅರಾ್ಯಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಲಂಡನ್, ಜ. 18 – ವೆೀತನಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿರಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿ ರಾರು 
ನಸ್ಥಿ ಗಳು ಪರಿತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ದಾ್ದರೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿರಿಟನ್  ಆರೊೀಗ್ಯ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಮೆೀಲೆ 
ತ್ೀವರಿ ಒತತಿಡ ಬಿದಿ್ದದೆ.

ಬುಧವಾರ ಹಾಗೂ ಗುರುವಾರ ದಂದು 
12 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಷಕೆರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ 
ನಸ್ಥಿ ಗಳು ತ್ಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಇಂಗೆಲಿಂಡ್ ನ 
ಶೆೀ.24ರಷು್ಟ ಆಸ್ತೆರಿಗಳ ಮೆೀಲೆ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ತುತುಥಿ ಚ್ಕತೆಸೆ ಲಭ್ಯವಿತಾತಿ 
ದರೂ, ಉಳಿದ ಚ್ಕತೆಸೆಗಳನುನೆ ಮುಂದೂಡಲಾ 
ಯಿತು. ನಸ್ಥಿ, ಆಂಬು್ಯಲೆನ್ಸೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ರೆೈಲು 
ಚಾಲಕರು, ವಿಮಾನದ ಸರಕು ನವಾಥಿಹಕರು, 
ಗಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಚಾಲನಾ ಬೊೀಧಕರು, ಬಸ್ 
ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ 

ಬಂೆಗಳೂರು, ಜ. 18 - 
ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿ ತಪ್್ಸಲು ಕಾಂಗೆರಿಸ್ 
ಪಕ್ಷ ತನನೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮದಲ ಪಟ್ಟ 
ಬಿಡುಗಡ ೆ ಮುಂದೂಡಿದ ೆ ಎಂದು 
ಮೂಲಗಳು ತ್ಳಿಸಿವ.ೆ

ಸ್ಧಿಥಿಸಲು ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಧೆಥಿ ಹಚೆಾಚಿಗಿದ.ೆ ಟಕಟೆ್ ಸಿಗದವರು 
ಜಡೆಿಎಸ್, ಬಿಜಪೆ್ ಇಲಲಿವೆೀ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ 
ಸಾ್ಥಪ್ಸಿರುವ ಗಣಿ ಧಣಿ ಜನಾದಥಿನ ರಡೆಿ್ಡ 
ಪಾಳಯೆಕೆಕೆ ಜಗಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತ ೆಇದ.ೆ

ಇದರ ಸುಳಿವು ಅರಿತ ದಹೆಲ್ 
ವರಿಷ್ಠರು ಜನವರಿ 3ನೆೀ ವಾರದಲ್ಲಿ 100 ಕೆ್ಷೀತರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟ 
ಬಿಡುಗಡ ೆಮಾಡುವುದನುನೆ ಮುಂದೂಡಿದಾ್ದರ.ೆ 

ಈ ಕೆ್ಷೀತರಿಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟ ಸಿದ್ದಗೊಂಡಿದ.ೆ 

ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿ ತಪ್್ಪಸಲು 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಟ್ಟೆ ವಿಳಂಬ

ಟ್ಕೆಟ್ ಸಿಗದವರು 
ಜೆಡಿಎಸ್, ಬಿಜೆಪ್ 
ಇಲಲೆವೆೇ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ 
ಸಾಥಾಪ್ಸಿರುವ ಗಣಿ 
ಧಣಿ ಜರಾದನಾನ ರೆಡಿಡಿ 
ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಜಿಗಿವ 
ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಹಿರೆ್ನಲೆ.

ದಾವರಗೆರೆ, ಜ. 18- ಪರಿಸುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷರ 
ಸಂಸೆ್ಥಗಳು ವಾ್ಯಪಾರಿೀ ಕೆೀಂದರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂಕಗಳಿಗೆ, 
ಸ್ಧಾಥಿತಮಾಕ ಪರಿೀಕೆ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಕಕೆಳನುನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ 
ಕಾಖಾಥಿನೆಗಳಾಗಿವೆ.  ಉದೊ್ಯೀಗಕಾಕೆಗಿ ಶಿಕ್ಷರ ಬೆೀಕು 
ನಜ. ಆದರೆ ಅದರೊಟ್ಟಗೆ ಸಮಗರಿ ಶಿಕ್ಷರವೂ ಅಗತ್ಯ 
ಎಂದು ಬಾಪೂಜ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆ್ಥಯ ನದೆೀಥಿಶಕ ಡಾ.ಪರಿಭಾ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಥಿನ್ ಪರಿತ್ಪಾದಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಶಿರಿೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆ್ಥಯ 53ನೆೀ 
ವಷಥಿದ ವಾಷಿಥಿಕ ಸಂಭರಿಮದ ನಾಲಕೆನೆೀ ದಿನದ 
ಕಾಯಥಿಕರಿಮ `ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಪರಿಶಸಿತಿ ಪರಿದಾನ ಹಾಗೂ 
ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಸಂಭರಿಮ' ಉದಾಘಾಟಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಶಿಕ್ಷರವೆಂದರೆ ನಾಲುಕೆ ಗೊೀಡೆಯ ಮಧೆ್ಯ ಕುಳಿತು 
ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದಷೆ್ಟೀ ಅಲಲಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳು, 
ಕೌಶಲ್ಯ, ಶಿಸುತಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುರಗಳನೂನೆ 
ಕಲ್ಸಿಕೊಡಬೆೀಕು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಪರಿತ್ ಮಗುವಿಗೂ ಶಿಕ್ಷರ ಅತ್ ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಟ್ಟನಲ್ಲಿ 
ಪೀಷಕರ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ಹೆಚುಚಿ. ಪೀಷಕರು ತಮಮಾ 
ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಕೆೀವಲ ಓದಿರಿ, ಬರೆಯಿರಿ ಎಂದು 
ಹೆೀಳುವುದಷೆ್ಟೀ ಅಲಲಿದೆ, ಅವರ ಓದಿನ ಬಗೆೊ ಗಮನ 
ಹರಿಸಬೆೀಕು. ನಮಮಾ ಶರಿಮವನುನೆ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟು್ಟ 
ಮಾಡಬೆೀಕು. ಕೆೀವಲ ಟವಿ, ಮಬೆೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ 
ಕಳೆಯದೆ, ಮಕಕೆಳೊಂದಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ 
ಕಳೆಯಬೆೀಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಮನೆಯೀ ಮದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಜನನ ಮದಲ 
ಗುರು ಎಂಬ ಮಾತು ಸತ್ಯ. ದಾವರಗೆರೆ ತಾಲೂಲಿಕು 
ಕಕಕೆರಗೊಳಳು ನಮೂಮಾರು. ನನನೆ ತಾಯಿ ಹತತಿನೆೀ ತರಗತ್ವರೆಗೆ 

ಮಾತರಿ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಓದುವ ಆಸಕತಿ 
ಇತಾತಿದರೂ, ಉನನೆತ ಶಿಕ್ಷರ ಆ ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ಇರದ ಕಾರರ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ನನನೆ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸಕೆಕೆ ಸಂಪೂರಥಿ 
ಬೆನುನೆಲುಬಾಗಿದು್ದ, ಪರಿೀತಾಸೆಹಸಿದಾ್ದಗಿ  ಡಾ.ಪರಿಭಾ 
ಅವರು ನೆನಪ್ಸಿಕೊಂಡರು.

ದಾವರಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಷಿ್ಠತ ಶಿಕ್ಷರ ಸಂಸೆ್ಥಗಳು 
ಸಾಕಷಿ್ಟವೆ. ಆದರೆ ತನನೆದೆೀ ಆದ ಆದಶಥಿ, ಗುರಮಟ್ಟದ 
ಶಿಕ್ಷರ ದೆ್ಯೀಯೀದೆ್ದೀಶಗಳನುನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ 
ಸಂಸೆ್ಥಗೆ ಪರಿತ್ ಸ್ಧಿಥಿಗಳಿಲಲಿ ಎಂದು ಶಾಲಿಯಾಘಿಸಿದರು.

ಆರೊೇಗ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ನಗಾ ವಹಿಸಿ: ಇತ್ತಿೀಚೆಗೆ 30ರಿಂದ 
40 ವಷಥಿದ ವಯೀಮಾನದವರಿಗೂ, ಸಕಕೆರೆ ಕಾಯಿಲೆ, 
ರಕತಿದೊತತಿಡ, ಕಾ್ಯನಸೆರ್ ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು 
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುಳುತ್ತಿವೆ. ಇದಕೆಕೆಲಾಲಿ ನಮಮಾ ಜೀವನ ಶೆೈಲ್ 

ಕಾರರ. ಉತತಿಮ ಆಹಾರ, ವಾ್ಯಯಾಮ, ಒಳೆಳುಯ 
ಹವಾ್ಯಸಗಳಿರುವ ಜೀವನ ಶೆೈಲ್ಯನುನೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಿಳು 
ಎಂದು  ಡಾ.ಪರಿಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಥಿನ್ ತ್ಳಿ ಹೆೀಳಿದರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಾಹತ್, ಭಾವ 
ಕವಿ, ಬಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮರ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡುತಾತಿ, ಇಲ್ಲಿನ 
ಡಿ.ಆರ್.ಎಂ. ಕಾಲೆೀಜನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ನನನೆಲ್ಲಿ ಸಾಹತ್ಯದ 
ಬಗೆೊ ಇರುವ ಆಸಕತಿಯನುನೆ ಉಪನಾ್ಯಸಕರು ಗುರುತ್ಸಿ 
ಪರಿೀತಾಸೆಹಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ನಾನು ಕವಿಯಾಗಲು 
ದಾವರಗೆರೆಯೀ ಕಾರರ  ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಪೀಷಕರೂ ಸಹ ತಮಮಾ ಮಕಕೆಳ ಮೆೀಲೆ ಒತತಿಡ 
ಹೆೀರದೆ, ಯಾವ ಕೆ್ಷೀತರಿದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕತಿ ಇರುತತಿದೊೀ 
ಅದನುನೆ ಗಮನಸಿ, ಪರಿೀತಾಸೆಹಸಿದರೆ, ದೆೀಶಕೆಕೆ 
ಪರಿತ್ಭೆಗಳನುನೆ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತತಿದೆ 

ಮೌಲ್ಯ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳುಳಳ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಅಗತ್ಯ
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್ ಪ್ರತ್ಪಾದರೆ

ವೆೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕಾ್ಕಗಿ  
ನಸ್ನಾ ಗಳ ಮುಷ್ಕರ

ನೂ್ಯಯಾಕ್ಥಿ, ಜ. 18 – ಮೆೈಕೊರಿೀಸಾಫ್್ಟ 
ಟೆಕ್ ಕಂಪನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತನನೆ 10 ಸಾವಿರ 
ಉದೊ್ಯೀಗಿಗಳನುನೆ ಕೆೈ ಬಿಡಲ್ದೆ. ಇದು ಒಟು್ಟ 
ಉದೊ್ಯೀಗಿಗಳ ಶೆೀ.5ರಷಾ್ಟಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಯ 
ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಡೆಲಾಲಿ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಜಾಗತ್ಕ ಅನಶಿಚಿತತೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ 
ಅನವಾಯಥಿ ಕರಿಮ ತೆಗೆದುಕೊಳಳುಬೆೀಕಾಗಿದೆ 
ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಫೆೀಸ್ ಬುಕ್ ಹಾಗೂ 
ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಗಳು ಈಗಾಗಲೆೀ ಉದೊ್ಯೀಗ 
ಕಡಿತ ಪರಿಕಟಸಿವೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 

ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಚುರಾವಣೆ ಪ್ರಕಟ

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 18 – ತ್ರಿಪುರ, ನಾಗಾಲಾ್ಯಂಡ್ 
ಹಾಗೂ ಮೆೀಘಾಲಯಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀಗ 
ವೆೀಳಾಪಟ್ಟಯನುನೆ ಪರಿಕಟಸಿದೆ. ತ್ರಿಪುರಗೆ ಫೆ.16, 
ನಾಗಾಲಾ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೂ ಮೆೀಘಾಲಯಗಳಿಗ ೆಫ.ೆ27 
ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಮಾಚ್ಥಿ 2ರಂದು 
ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾ 
ವಣಾ ಆಯುಕತಿ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಮಲೆೀಬೆನೂನೆರು, ಜ.18- ಯಲವಟ್ಟ 
ಯಿಂದ ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಮಾಗಥಿವಾಗಿ ಧೂಳೆೀ 
ಹೊಳೆ ಸಂಪಕಥಿಸುವ ಜಲಾಲಿ ಮುಖ್ಯರಸೆತಿ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನೆ ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ ಹಾಗೂ 
ನಾನು ಸೆೀರಿ ಪೂರಥಿಗೊಳಿಸುತೆತಿೀವೆ ಎಂದು 
ಸಂಸದ ಜ.ಎಂ. ಸಿದೆ್ದೀಶ್ವರ ಅವರು ಭರವಸೆ 
ನೀಡಿದರು..

ಬುಧವಾರ ಯಲವಟ್ಟ ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ 
ಇಂದು ಏಪಾಥಿಡಾಗಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 
ಗಾರಿ.ಪಂ.ನಂದ ನಮಿಥಿಸಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛ 
ಸಂಕೀರಥಿ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಡಿಜಟಲ್  
ಗರಿಂಥಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡವನುನೆ ಉದಾಘಾಟಸಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ನವರ ಮನವಿ 
ಮೆೀರೆಗೆ 2.50 ಕೊೀಟ ಮತುತಿ ನನನೆ 
ಶಿಫಾರಸಿಸೆನ ಮೆೀರೆಗೆ 3 ಕೊೀಟ ರೂ. 
ಅನುದಾನ ಈ ರಸೆತಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ 
ಮಂಜೂರಾಗಿದು್ದ, ಶಿೀಘರಿ ಟೆಂಡರ್  ಕರೆದು 

ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ 
ತ್ಳಿಸಿದ ಸಂಸದರು, ಕೆೀಂದರಿ ಹಾಗೂ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಮಾದೆೀ ಸಕಾಥಿರ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ನವರಿಗೆ 
ಅನುದಾನ ಕೊಡುವುದು ನಾವೆೀ ಎಂದರು.

ಪರಿಧಾನ ನರೆೀಂದರಿ ಮೀದಿ ಅವರ 
ಜನಪ್ರಿಯ ಯೀಜನೆಗಳನುನೆ ವಿವರಿಸಿ ದೆೀಶ 
ಹಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದಷು್ಟ ಪರಿಗತ್ ಕಂಡಿದೆ. 
ರಾಜ್ಯದಲೂಲಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ 
ಬೊಮಾಮಾಯಿ ನೆೀತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಕಾಥಿರಿ 
ಉತತಿಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಿದು್ದ, ಮತೆತಿ 
ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬರುವುದು ನಶಿಚಿತ ಎಂದು 

ಸಿದೆ್ದೀಶ್ವರ ಅವರ ವಿಶಾ್ವಸ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು. 
ಶಾಸಕ ಎಸ್ . ರಾಮಪ್ ಮಾತನಾಡಿ, 

ಈಗಾಗಲೆೀ ಮಲೆೀಬೆನೂನೆರಿನಂದ ಜಗಳಿವರೆಗೆ 
ರಸೆತಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 
ಜಗಳಿಯಿಂದ ಯಲವಟ್ಟ ಹತ್ತಿರದವರೆಗೆ 1 
ಕ.ಮಿೀ. ರಸೆತಿ ಡಾಂಬರಿೀಕರರ ಆಗಿದು್ದ, 
ಉಳಿದ ರಸೆತಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ 2.50 ಕೊೀಟ ರೂ 
ಅನುದಾನಕೆಕೆ ಮಂಜೂರಾತ್ ಸಿಕಕೆದು್ದ, 
ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸದರ ಅನುದಾನ ಸೆೀರಿಸಿ ಈ 
ರಸೆತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರಥಿಗೊಳಿಸುತೆತಿೀವೆ 
ಎಂದು ಗಾರಿಮಸ್ಥರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಕಾಯಥಿಕರಿಮದ ಸಾನನೆಧ್ಯ ವಹಸದ್ದ ಶಿರಿೀ 
ಯೀಗಾನಂದ ಸಾ್ವಮಿೀಜ ಅವರು ಆಶಿೀವಥಿ 
ಚನ ನೀಡಿ, ಯಾರೂ ಸ್ವಂತ ಹರ ನೀಡುವು 
ದಿಲಲಿ, ಜನರು ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಕಾಥಿರಕೆಕೆ 
ನೀಡಿದ ಹರವನೆನೆೀ ಸಕಾಥಿರ ನಡೆಸುವವರು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ನೀಡುತಾತಿರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 
ಜನರೆೀ ಸಕಾಥಿರದ 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಮತೆ್ತ ಬಿಜೆಪ್ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ನಶಿ್ಚತ

ಗೌರವಾನವಿತ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗೆ
ಬಿ.ಎನ್. ಮಲೆಲೆೇಶ್, 
ಆರ್.ಜಿ. ರಾಗರಾಜ್

ಮೆೈಕೊ್ರೇಸಾಫ್ಟೆ ನಂದ 
10 ಸಾವಿರ 
ಉದೊ್ಯೇಗ ಕಡಿತ

ರಾಣೆೀಬೆನೂನೆರು, ಜ. 18 - 
ಸುಮಾರು ಅಧಥಿ ಶತಮಾನದ ಹಂದೆ 
ಹರದ  ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ದುಬಥಿಳಕೆ 
ನಡೆದು ಅನೆೀಕ ತನಖೆ ಹಾಗೂ 
ಪರಿಕರರ ದಾಖಲಾದ ಬಗೆೊ 
ಕೆೀಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ   ಪಾರಿಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ 
ನಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಮತೆತಿ ಈಗ ಅಂತಹದೆೀ 

ಪರಿಕರರ ನಡೆದ ಸುದಿ್ದ ಮತೆತಿ ಮುನೆನೆಲೆಗೆ 
ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗೊತಾತಿಗಿದೆ.

44.95 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹರ 
ದುರುಪಯೀಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 
ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ ಸೆೀರಿ 
10 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಹರ 
ಪಲ್ೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ 
ಪರಿಕರರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ 
ಹನುಮಂತಪ್ ರುದರಿಪ್ ಕೂಲೆೀರ 
ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ 
ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಎಸ್.
ಸಿ.ಷಡಕ್ಷರಿಮಠ, ಎಂ.ಎನ್.ಗುಡ್ಡರೆಡಿ್ಡ, 
ಪ್.ಆರ್.ಗೌಡರ, ಎಂ.ಎ.ಇಟಗೆೀರ, 
ಇ.ಎಸ್.ಮುರುಡೆಪ್ನವರ, ಬಿ.ಸಿ.
ದೂಳೆಹೊಳೆ, ಎಸ್.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರಿಯಲ್ಲೆ 44.95 ಲಕ್ಷ ದುಬನಾಳಕೆ 
10 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ದಾವರ 
ಗೆರೆ, ಜ. 
18- ರಾಜ್ಯದ 
ಪತರಿಕತಥಿರ 
ಪಾರಿತ್ನಧಿಕ 
ಸಂಸೆ್ಥ 

ಕನಾಥಿಟಕ ಕಾಯಥಿನರತ ಪತರಿಕತಥಿರ ಸಂಘ 
(ಕೆಯುಡಬೂಲಿಯಾಜೆ)ವು ಪರಿತ್ಭಾನ್ವತ ಪತರಿಕತಥಿರಿಗೆ 
ಪರಿತ್ ವಷಥಿ ಕೊಡಮಾಡುವ ಪರಿಶಸಿತಿಗೆ ಜಲೆಲಿಯ 
ಹರಿಯ ಪತರಿಕತಥಿ-ಸಾಹತ್ ಬಿ.ಎನ್. ಮಲೆಲಿೀಶ್ 
ಭಾಜನರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅಲಲಿದೆೀ, ಮೂಲತಃ ದಾವರಗೆರೆ 
ತಾಲೂಲಿಕನ ರಾಮಗೊಂಡನಹಳಿಳು 

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರಿನ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ  

ಸಂಸದ ಸಿದೆ್ದೇಶವಿರ ವಿಶಾವಿಸ

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 19, 20232

ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧರೆ ಆಹಾವಿನ ಪತ್್ರಕೆ

ದುಃಖತಪತಿರು : ಲಿಂಗ�ೈಕ್ಯರ ಸಹ�ೋ�ದರರಾದ ಶರಣ ಎನ್ .ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ 
ಮತ್ತು ಸಹ�ೋ�ದರರ್ ಹಾಗೋ ಮಕ್ಕಳು. 

ಲಿಂಗ�ೈಕ್ಯರ ಪತ್ನಿ ಶರಣ� ಬಿ. ಮಿಂಜ್ಳ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. 
ಸ�ೋಸ�ಯಿಂದಿರ್, ಅಳಿಯಿಂದಿರ್, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗ್ 

ನ್ಗ್ಗಿಹಳ�ಳ�ರ ವಿಂಶಸ್ಥರ್ ಮತ್ತು ಗಾರಾಮಸ್ಥರ್, 
ದಿಗ�ಗಿ�ನಹಳಿಳ ಹಾಗೋ ಬಿಂಧ್ ಮಿತರಾರ್. 

ವಿ.ಸೂ:  ಆಹಾವಿನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆೇ ಇದ್ದವರು ಇದರೆ್ನೇ ವೆೈಯಕ್ತಕ ಆಹಾವಿನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಗರಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್

ನುಗಿ್ಗಹಳೆಳೇರ ಲ್ಂ. ಶಿ್ರೇಮತ್ 
ಸವನಾಮಂಗಳಮಮಾ, ಲ್ಂ. ಶಿ್ರೇ 

ವಿೇರಪ್ಪ ಇವರ ಸೊಸೆ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಬಿ.
ಮಂಜುಳ ಮಹದೆೇವಪ್ಪ 

ದಿಗೆ್ಗೇನಹಳಿಳ  
ಚನನೆಗಿರಿ ತಾಲೂಲಿಕು, ದಾವರಗೆರೆ 

ಜಲೆಲಿ ಇವರು ಮಾಡುವ 
ವಿಜಾಞಾಪನೆಗಳು.

ದಿನಾಂಕ:10.1.2023ನೆೀ 
ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 11.22 

ಗಂಟೆಗೆ 
ನನನೆ ಪೂಜ್ಯ ಪತ್ಯವರಾದ 

|| ಶಿ್ರೇ ಮರುಳಸಿದೆ್ದೇಶವಿರ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ಶರಣ ಎನ್ .ಮಹದ��ವಪ್ಪನವರ್
ಇವರು ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರಾದ ಪರಿಯುಕತಿ ಮೃತರ ಆತಮಾಶಾಂತ್ಗಾಗಿ 

"ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧರೆಯನು್ನ" ದಿರಾಂಕ:20.01.2023ರೆೇ  
ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ :10.30 ಗಂಟೆಗೆ ದಿಗೆ್ಗೇನಹಳಿಳ ಗಾ್ರಮದ ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರ ಸವಿಗೃಹದಲ್ಲೆ  
ನೆರವೆೀರಿಸಲು ಗುರು-ಹರಿಯರು ನಶಚಿಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, 

ಮೃತರ ಆತಮಾಕೆಕೆ ಚ್ರಶಾಂತ್ಯನುನೆ ಕೊೀರಬೆೀಕಾಗಿ ವಿನಂತ್ಸುತೆತಿೀವೆ. 

ಜನನ : 12.8.1954 ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯ : 10.1.2023

ಕರಿಯಪಳರ ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನಪ್ಪ ನಧನ
ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳಿಳು ಗಾರಿಮದ ವಾಸಿ  

ಎಸ್.ವಿ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮಗನಾದ   
ಕರಿಯಪಳ ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನಪ್ಪ (ವಯಸುಸೆ 80)
ಇವರು, ದಿನಾಂಕ : 18.01.2023ರ ಬುಧವಾರ 

ಮಧಾ್ಯಹನೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಧನರಾಗಿರುತಾತಿರೆ. ಮೃತರು 
ಪತ್ನೆ ಹಾಗೂ ಮಕಕೆಳು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಮಮಮಾಕಕೆಳು 

ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳನುನೆ ಅಗಲ್ದಾ್ದರೆ. ಇವರ ಅಂತ್ಯಕರಿಯಯನುನೆ  
ದಿನಾಂಕ : 19.01.2023ರ ಗುರುವಾರದಂದು (ಇಂದು) 11.00 ಗಂಟೆಗೆ 

ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳಿಳು ರುದರಿಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೆೀರಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಇಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವಗನಾ, ಫೇನ್ : 90191 11529

ಗಾಯತ್್ರ ಶಿವಪ್ಪ 
ಪೆೇರೂರ್ ನಧನ

ಹರಿಹರ ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ  2ನೆೀ 
ಮೆೀನ್ ರಸೆತಿಯ ವಾಸಿ, ಕೆನರಾ ಬಾ್ಯಂಕನ 
ನವೃತತಿ ಉದೊ್ಯೀಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಿವಪ್ 
ಪೆೀರೂರ್ (65) ಅವರು ದಿನಾಂಕ 
18.1.2023ರ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4 
ಗಂಟೆಗೆ ನಧನರಾದರು. ಓವಥಿ ಪುತರಿ,  
ಮೂವರು ಪುತ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ 
ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನೆ ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತ್ಯಕರಿಯಯು ದಿನಾಂಕ 19.1.2023ರ 
ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗೆೊ 10.30 ಕೆಕೆ ಹರಿಹರ 
ಧಾಲ್ಮಾಯ ಘಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೆರವೆೀರಲ್ದೆ.

ಹರಿಹರ, ಜ. 18 - 103 ಬಿ.ಡಿ. ಕಾಮಿಥಿಕರ 
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ನೊೀಂದಣಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 
ಹೊೀರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 
ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಜಲಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. 
ಹನುಮಂತಪ್ ಹೆೀಳಿದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೊೀಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ 
ಬಗೆೊ ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚಚ್ಥಿಸಿದ್ದರು. ಈ 
ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನೆ ಕೆೀಳಿದಾ್ದರೆ. 

ಈ ಬಗೆೊ ಹದಿನೆೈದು ದಿನಗಳ ಸಮಯ ಕೆೀಳಿದೆ್ದೀವೆ 
ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು. ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಕುಕೆ ಪತರಿ ಪಡೆದು 
ಖಾತೆ ರಿಜಸ್ಟರ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ನರಂತರ ಧರಣಿ 
ನಡೆಸುತೆತಿೀವೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ 
ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ 
ಹೆಚ್.ಮಲೆಲಿೀಶ್, ತಾಲೂಲಿಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಕೆೀಶವ, 
ರಾಜಕ್ ವುಲಾಲಿ, ಮುಕತಿಯಾರ್ ಆಹಮಾದ್ ಶೆೀಕ್ 
ಮಹಬೂಬ್ ಹಾಗು ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. 

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 18 – ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಹೆದಾ್ದರಿಗಳೂ 
ಸೆೀರಿದಂತೆ ರಸೆತಿ ಮೆೀಲೆ ಸಾವಥಿಜನಕ ಸಭೆ ನಡೆಸುವು 
ದನುನೆ ನಷೆೀಧಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆದೆೀಶವನುನೆ 
ಹೆೈಕೊೀಟ್ಥಿ ತಡೆದಿರುವುದನುನೆ ಪರಿಶಿನೆಸಿ ಸುಪ್ರಿೀಂ 
ಕೊೀಟ್ಥಿ ನಲ್ಲಿ ಆಂಧರಿ ಪರಿದೆೀಶ ಸಕಾಥಿರ ಅಜಥಿ 
ದಾಖಲ್ಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ನಾ್ಯಯಮೂತ್ಥಿ ಡಿ.ವೆೈ. 
ಚಂದರಿಚೂಡ್ ಹಾಗೂ ನಾ್ಯಯಮೂತ್ಥಿ ಪ್.ಎಸ್. 
ನರಸಿಂಹ ಅವರನುನೆ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ೀಠ ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾಥಿರದ ಅಜಥಿಯ ತುತುಥಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಮಮಾತ್ಸಿದೆ. 
ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಈ ಬಗೆೊ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ರಸೆತಿಗಳ ಮೆೀಲೆ ಸಮಾವೆೀಶ ಹಾಗೂ ಸಾವಥಿಜನಕ 
ಸಭೆ ನಡೆಸದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಥಿರ ಆದೆೀಶ ಹೊರಡಿಸಿತುತಿ. 
ಆದರೆ, ಈ ಆದೆೀಶವನುನೆ ಜನವರಿ 23ರವರೆಗೆ 
ತಡೆಯುವಂತೆ ಆಂಧರಿ ಪರಿದೆೀಶ ಹೆೈಕೊೀಟ್ಥಿ ಜನವರಿ 
12ರಂದು ಆದೆೀಶ ಹೊರಡಿಸಿತುತಿ.

ಸಕಾಥಿರದ ಆದೆೀಶ ಪರಿಶಿನೆಸಿ ಸಿ.ಪ್.ಐ. ರಾಜ್ಯ 
ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೆೈಕೊೀಟ್ಥಿ ನಲ್ಲಿ 

ಅಜಥಿ ದಾಖಲ್ಸಿದ್ದರು.  ಸಕಾಥಿರದ ವಿರುದ್ಧದ ದನ 
ದಮನಸಲು ಈ ಆದೆೀಶ ಹೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಾದಿಸಿದ್ದರು.

ಪರಿಮುಖ ಪರಿತ್ಪಕ್ಷವಾದ ತೆಲುಗು ದೆೀಶಂ ಪಾಟಥಿ 
ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಕಂಡುಕುರು ಎಂಬಲ್ಲಿ 
ಸಮಾವೆೀಶ ನಡೆಸಿದಾಗ ಎಂಟು ಜನ ಸಾವನನೆಪ್್ದ್ದರು. 
ನಂತರದಲ್ಲಿ ವೆೈ.ಎಸ್. ಜಗನ್ ಮೀಹನ್ ರೆಡಿ್ಡ ಸಕಾಥಿರ 
ಆದೆೀಶವಂದನುನೆ ಹೊರಡಿಸಿ ರಸೆತಿ ಮೆೀಲೆ ಪರಿತ್ಭಟನೆ 
ನಡೆಸದಂತೆ ನಬಥಿಂಧಿಸಿತುತಿ.

ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ ಬಿಡಿ ಕಾರನಾಕರ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ರಸೆ್ತ ಮೆೇಲೆ ಸಾವನಾಜನಕ ಸಭೆ : ಸುಪ್್ರೇಂನಲ್ಲೆ ಅಜಿನಾ

ಹಾವೆೇರಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಜಾಧವಿನ ಬಸ್ ಯಾತೆ್ರ 
ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಂದ 10 ಸಾವಿರ ಕಾಯನಾಕತನಾರು

ಮಲೆೀಬೆನೂನೆರು, ಜ.18- ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನುನೆ ಕೆರಳಿಸಿ, 
ಮತ ಪಡೆಯುವ ಬಿಜೆಪ್ಯ ಆಟ ಇನುನೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದಿಲಲಿ, 
ಬಿಜೆಪ್ಯ ನಜ ಬರ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್ . 
ರಾಮಪ್ ಹೆೀಳಿದರು.

ಅವರು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಪಟ್ಟರದ ಜಗಳಿ ರಸೆತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಬಿ.ಎಸ್ . ಪಾ್ಯಲೆೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಮಿಮಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರಿಜಾಧ್ವನ  
ಯಾತೆರಿಯ ಪೂವಥಿಭಾವಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಬಿಜೆಪ್ಯ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬೆೀಸತುತಿ 
ಹೊೀಗಿದಾ್ದರೆ. ಮನ್ ಮೀಹನ್ ಸಿಂಗ್  ಪರಿಧಾನಯಾಗಿದಾ್ದಗ 
450 ರೂ. ಇದ್ದ ಗಾ್ಯಸ್  ಸಿಲ್ಂಡರ್  ಬೆಲೆ ಈಗ 1100 ರೂ. 
ಗಳಾಗಿದೆ. ಶಿರಿೀಮಂತರ ಪರ ಆಡಳಿತ ನೀಡುವ ನರೆೀಂದರಿ ಮೀದಿ 
ಅವರು ಬಡವರ ಹೊಟೆ್ಟಯ ಮೆೀಲೆ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತ್ತಿದಾ್ದರೆಂದು ರಾಮಪ್ ದೂರಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆರಿಸ್  ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬರುವುದು 
ಸೂಯಥಿನಷೆ್ಟೀ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕತಿಗೆ 10 ಕೆಜ ಅಕಕೆ 
ಸಿಗಲ್ದೆ. ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಸೆೀರಿದಂತೆ, 
ಕಾಂಗೆರಿಸ್  ನೀಡಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಭರವಸೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಲ್ವೆ. ಈ 

ಹನೆನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕೆ್ಷಯ 
ಪರಿಜಾಧ್ವನ ಯಾತೆರಿ ಜ. 19 ರ ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆೆ 
ದಾವರಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲ್ದು್ದ, ಈ ಸಮಾವೆೀಶಕೆಕೆ ಹರಿಹರ 
ತಾಲೂಲಿಕನಂದ ಕನಷ್ಠ 5 ಸಾವಿರ ಜನ ಭಾಗವಹಸಬೆೀಕೆಂದು 
ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ ಕಾಂಗೆರಿಸ್  ಕಾಯಥಿಕತಥಿರಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಗಳಿಗೆ 
ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಎಪ್ಎಂಸಿ ಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ. ಮಂಜುನಾಥ್  ಪಟೆೀಲ್  
ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆರಿಸ್  ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬರುವುದು ಎಷು್ಟ 
ಸತ್ಯವೀ, ಹರಿಹರ ಕೆ್ಷೀತರಿದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆರಿಸ್  ಗೆಲುಲಿವುದು ಅಷೆ್ಟೀ 
ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಟ್ಟನಲ್ಲಿ  ಕಾಂಗೆರಿಸ್  ಆಕಾಂಕ್ಷಗಳು 
ಒಗೊಟಾ್ಟಗಿದು್ದ, ಪಕ್ಷ ಯಾರಗೆೀ ಟಕೆಟ್  ಕೊಟ್ಟರೂ ನಷೆ್ಠಯಿಂದ 
ದುಡಿಯೀರ ಎಂದರು.

ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ. ರೊೀಷನ್ ಸಾಬ್  
ಮಾತನಾಡಿ, ನಮಮಾಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಗೊಂದಲವಿಲಲಿ. ಈ ಬಾರಿ 
ಅಲ್ಸಂಖಾ್ಯತರು ಶೆೀ. 90 ರಷು್ಟ ಕಾಂಗೆರಿಸ್  ಬೆಂಬಲ್ಸಲ್ದು್ದ, 
ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕನಲ್ಲಿ ಮತೆತಿ ಕಾಂಗೆರಿಸ್  ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲ್ದೆ 
ಎಂಬ ಸಂಪೂರಥಿ ವಿಶಾ್ವಸವಿದೆ ಎಂದರು.

ಕಾಂಗೆರಿಸ್  ಯುವ ಮುಖಂಡ ನಂದಿಗಾವಿ ಶಿರಿೀನವಾಸ್  

ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಜಾಧ್ವನ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕಾಯಥಿಕರಿಮವಾಗಿದು್ದ, 
ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕನಂದ ಅತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ಜನರು 
ಭಾಗವಹಸಬೆೀಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. 

ಕಾಂಗೆರಿಸ್  ಮುಖಂಡರಾದ ಕುಂಬಳೂರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್, 
ಡಾ. ಬಿ. ಚಂದರಿಶೆೀಖರ್ , ಜಗಳಿ ಆನಂದಪ್, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ 
ನಯಾಜ್ , ಹರಿಹರ ಬಾಲಿಕ್  ಕಾಂಗೆರಿಸ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ .ಬಿ. 
ಹನುಮಂತಪ್, ಮಲಲಿನಾಯಕೆನಹಳಿಳು ಶೆೀಖರಪ್ ಮಾತನಾಡಿ 
ಒಗೊಟ್ಟನ ಮಂತರಿ ಪಠಿಸಿದರು.

ಗಾರಿ.ಪಂ. ಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೊೀವಿ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನುನೆ ಮತೆತಿ ಸಿಎಂ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯದ 
ಬಡಜನರು ಸನನೆದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅದಕಾಕೆಗಿ ದಾವರಗೆರೆ ಜಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಥಿನ್  ಅವರ ನೆೀತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ಕಡೆ 
ಕಾಂಗೆರಿಸ್  ಗೆಲ್ಲಿಸೊೀರ ಎಂದರು.

ಮಲೆೀಬೆನೂನೆರು ಬಾಲಿಕ್  ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ. ಅಬಿೀದ್  
ಅಲ್ ಪಾರಿಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಮುಖಂಡರಾದ ಸುರೆೀಶ್  ಹಾದಿಮನ, ಬಿ.  
ರಫೀವುಲಾಲಿ, ಬಿ. ಸೆೈಫುಲಾಲಿ, ಸೆೈಯದ್  ಜಾಕೀರ್ , ಬಾಂಬೆ 
ಮುಸಾತಿಫ್ , ಹಕಕೆೀಂಸಾಬ್ , ಎಂ.ಬಿ. ಫೆೈಜು, ಮಾಜ ಪರಿಧಾನರಾದ 
ಸತ್ಯನಾರಾಯರ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಾಬಿೀರ್  ಅಲ್, ಶಬಿ್ಬೀರ್  
ಖಾನ್ , ದಾದಾಪ್ೀರ್ , ಭೊೀವಿ ಶವು, ಷಾ ಅಬಾರಿರ್ , ಚಮನ್  
ಷಾ, ಎಂ.ಬಿ. ರುಸುತಿಂ, ಕೆ.ಪ್. ಗಂಗಾಧರ್ , ವತಥಿಕ ನಯಾಜ್ , 
ಫಾಜಲ್ ಖಾನ್ , ಎ. ಆರಿೀಫ್  ಅಲ್, ಡಿ.ಕೆ. ಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಪ್.ಎಸ್ . 
ನಜಲ್ಂಗಪ್, ಎಳೆಹೊಳೆ ಕುಮಾರ್ , ವೆೈ. ನಾರೆೀಶಪ್, ಬಕಥಿತ್  
ಅಲ್, ಕಣಾ್ಣಳ್  ಹನುಮಂತಪ್, ಮಲಲಿನಯಕೆನಹಳಿಳು ಸರ್ಣ 
ಶೆೀಖರಪ್, ಕಣಾ್ಣಳ್  ನಾಗರಾಜ್ , ಬಸವರಾಜ್  ದೊಡಮಾನ, 
ಭಾಸಕೆರ್ ರಾವ್ ಕಾ್ಯಂಪ್ನ ಸಾಯಿ, ಕೆ.ಎನ್ . ಹಳಿಳು ಶಿವರಾಜ್ , 
ಗೊೀವಿನಹಾಳ್  ಚಂದರಿಪ್, ಹಳಿಳುಹಾಳ್  ಚಂದರಿಶೆೀಖರ್ , 
ಕುಂಬಳೂರು ವಾಸು, ಪ್.ಹೆಚ್ . ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪೂಜಾರ್  
ಮಹೆೀಶ್ , ಕೊಟೆರಿೀಶ್  ನಾಯಕೆ, ಯು. ಅರ್ಣಪ್, ಕಣಾ್ಣಳ್  
ನಾಗರಾಜ್  ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಸಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಸೂಯನಾನಷೆಟೆೇ ಸತ್ಯ

ತಾಯಿ-ಮಕ್ಕಳು ಆತಮಾಹತೆ್ಯ
ಹರಪನಹಳಿಳು, ಜ.18- ತಾಯಿ ಹಾಗೂ 

ಇಬ್ಬರು ಹೆರು್ಣ ಮಕಕೆಳು ಪರಿತೆ್ಯೀಕವಾಗಿ ನೆೀರು 
ಹಾಕಕೊಂಡು ಆತಮಾಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ 

ಹರಪನಹಳಿಳು ತಾಲೂಲಿಕನ ನೀಲಗುಂದ ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ  ಇಂದು ಮಧಾ್ಯಹನೆ 
ಜರುಗಿದೆ.

ಭವ್ಯ (38), ಕಾವ್ಯ (17) ಅಮೂಲ್ಯ (13) ನೆೀಣಿಗೆ ಶರಣಾದ ತಾಯಿ 
ಮಕಕೆಳು. ಮೃತ ಭವ್ಯಳ ಪತ್ ವಿೀರೆೀಶ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ 
ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಇಬ್ಬರು  ಹೆರು್ಣ ಮಕಕೆಳು ನಮಮಾ ಸಾವಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರರರಲಲಿ  
ಎಂದು ಚ್ೀಟ ಬರೆದಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಲಾಗಿದೆ. 

ನೆೀಣಿಗೆ ನಖರ ಕಾರರ ತ್ಳಿದು ಬಂದಿಲಲಿ. ಹರಪನಹಳಿಳು ಪಟ್ಟರದ 
ಪಲ್ೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಎಸ್ ಐ ಪರಿಕಾಶ್  ಪರಿಕರರ ದಾಖಲ್ಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಹರಪನಹಳಿಳ

ಹರಿಹರ, ಜ. 18 - ನಗರದ 25 ನೆೀ 
ವಾಡ್ಥಿ ಪರಿಶಾಂತನಗರ ನಗರಸಭೆ 
ಸದಸ್ಯತ್ವಕೆಕೆ ರಾಜನಾಮೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ 
ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ದಾದಾ ಖಲಂದರ್ 
ತ್ಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಪತರಿಕತಥಿರ ಭವನದಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೊೀಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.  ವಾಡ್ಥಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರ 
ಜೊತೆ ಸಮಸೆ್ಯಯಾಗಿತುತಿ. ಈ ಹನೆನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಜ 
ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ತ್ಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ್ದೀನೆ. 
ವಾಡಿಥಿನ ಮುಖಂಡರ ಅಭಿಪಾರಿಯಗಳನುನೆ ಸಂಗರಿಹಸಿ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಕೆಕೆ 
ಸೆೀಪಥಿಡೆಯಾಗಬೆೀಕು ಹಾಗೂ ಸ್ಧೆಥಿ ಮಾಡಬೆೀಕು ಎಂಬ ಬಗೆೊ ನಧಾಥಿರ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುವುದಾಗಿ ಖಲಂದರ್ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಹರಿಹರ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ  
ದಾದಾ ಖಲಂದರ್ ರಾಜಿೇರಾಮೆ

ನಗರದಲ್ಲೆಂದು ವಿದು್ಯತ್  ಇಲಲೆ
ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಹೆಟೆಕೆ್  ಫೀಡರ್  ವಾ್ಯಪ್ತಿಯ ಎಸ್ . ಓ.

ಜ. ಕಾಲೊೀನ, ಎ, ಬಿ & ಸಿ ಬಾಲಿಕ್ , ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, 
ಭಿೀಮ ನಗರ, ಕನಾಥಿಟಕ ಬಿೀಜ ನಗಮ ಹಾಗೂ 
ಸುತತಿಮುತತಿಲ್ನ ಪರಿದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ 10 ರಿಂದ 
4 ರವರೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್  ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲ್ದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ ನಧನ
ಪಾ್ಯರಿಸ್, ಜ. 18 – ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹರಿಯ 

ವ್ಯಕತಿ ಎಂದೆೀ ಗುರುತ್ಸ ಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಫಾರಿನ್ಸೆ ನ ಸಿಸ್ಟರ್ 
ಲುಸಿಲೆ ಯಾಥಿಂಡನ್ ನಧನರಾಗಿ ದಾ್ದರೆ. 119ನೆೀ 
ಜನಮಾದಿನಕೆಕೆ ಕೆಲವೆೀ ದಿನ ಇರುವಾಗ ಅವರು 
ಸಾವನನೆಪ್್ದಾ್ದರೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಂಡೆರಿ ಎಂದೆೀ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ 
ಅವರು, ದಕ್ಷರ ಫಾರಿನ್ಸೆ ನ ಆಲೆಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 

ಫೆಬರಿವರಿ 11, 1904ರಲ್ಲಿ ಜನಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೊರೊನಾ ಎದುರಿಸಿ 
ಉಳಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗೆೊ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ನಧನರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
ಜಪಾನ್ ನ ಕೆೀನ್ ಟನಕ ಅವರು ಕಳೆದ ವಷಥಿ 119ನೆೀ ವಯಸಿಸೆನಲ್ಲಿ 
ನಧನರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಂಡೆರಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ 
ಹರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರಿಗೆ 117 ವಷಥಿವಾಗಿದಾ್ದಗ ಕೊರೊನಾ ಸೊೀಂಕು ಬಂದಿತುತಿ. 
ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸೊೀಂಕು ಲಕ್ಷರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ.

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದೆೀ ದಿೀಘಾಥಿಯುಷ್ಯದ ಗುಟು್ಟ. ನನಗೆ 108 
ವಷಥಿಗಳಾಗುವವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ್ದ ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದ್ದರು.

ಮೌಲ್ಯ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳುಳಳ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಅಗತ್ಯ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದರು.

ಮತೊತಿೀವಥಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ 
ಬೆಸಾಕೆಂ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕ ನದೆೀಥಿಶಕ 
ಮಹಾಂತೆೀಶ ಬಿೀಳಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 
ನಮಮಾನುನೆ ನಾವು ಮದಲು ಅಥಥಿ 
ಮಾಡಿಕೊಳಳುಬೆೀಕು. ಹೀರೊೀ 
ಮತುತಿ ವಿಲನ್ ಇಬ್ಬರೂ 
ನಮಮಾಳಗಿರುತಾತಿರೆ. ಅದನುನೆ ನಾವೆೀ 
ಆಯಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳುಬೆೀಕು ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದರು.

ಯಾವ ರಿೀತ್ ಕನಸು ಕಾರು 
ತ್ತಿೀರೊೀ ಅದು ನನಸಾಗುತತಿದೆ. 
ನಮಮಾ ಜೀವನವನುನೆ ನಾವು ಪರಿಜಾಞಾ 
ಪೂವಥಿಕವಾಗಿ ಮುನನೆಡೆಸಬೆೀಕು 
ಎಂದು ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕವಿ 

ಮಾತು ಹೆೀಳಿದರು.
ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಷೆ್ಟೀ 

ಎತತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ,ಅಲ್ಲಿರುವ  
ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುರಮಟ್ಟವನುನೆ 
ಆಧರಿಸಿರುತತಿದೆ. ಮಕಕೆಳನುನೆ ಒಂದು 
ಉತತಿಮವಾದ ಶಿಕ್ಷರವಂತಾರಾಗಿ 
ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 
ಗುರಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, 
ಆದಶಥಿ ಗಳು,ಸಂಸಾಕೆರವಂತಾರಾಗಿ 
ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತರಿ ಮಕಕೆಳು 
ಉನನೆತ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ 
ಎಂದರು.

ಶಾಲೆಯ ಸಂಸಾ್ಥಪಕರಾದ 
ಎಂ.ಎಸ್.ಶಿವರ್ಣ ಅವರ 
ಹಾದಿಯಲೆಲಿೀ ಶಿರಿೀ ಮತ್ ಜಸಿ್ಟನ್ 
ಡಿಸೌಜ ಮೆೀಡಂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ 

ಹಗಲ್ರುಳು ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ಶರಿಮ 
ಪಡುತ್ತಿರುವುದರ ಫಲ ಇಂದು ೫೩ 
ರ ವಷಥಿದ ವಾಷಿಥಿಕೊೀತಸೆವದ 
ಸಂಭರಿಮದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು 
ಶಾಲಿಘಿಸಿದರು.

ಶಿರಿೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆ್ಥ 
ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ ಡಿ.ಎಸ್. 
ಹೆೀಮಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಿದ್ದರು. 
ಸಂಸೆ್ಥಯ ಮುಖ್ಯಸೆ್ಥ ಜಸಿ್ಟನ್ 
ಡಿ'ಸೌಜ, ಉಪನಾ್ಯಸಕರುಗಳಾದ 
ಲಕ್ಷ್ಮನಾರಾಯರ ಯು.ಡಿ., 
ಸಂತೊೀಷ್ ಎನ್., ಶೃತ್ ಕೆ.ಸಿ., 
ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ರಮಾದೆೀವಿ 
ಉಪಸಿ್ಥತರಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.
ಎಸ್. ರೆೀಖಾರಾಣಿ 
ನರೂಪ್ಸಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರಿಯಲ್ಲೆ 44.95ಲಕ್ಷ ದುಬನಾಳಕೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಟ.ರಾಠೊೀಡ, ವಿ.ವಿ.ಬಂಗಾರಿ, 
ಬಸನಗೌಡ ಎನ್. ಸೆೀರಿ ಒಟು್ಟ 10 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ 
ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸದ್ಯದ 
ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ ಹನುಮಂತಪ್ ರುದರಿಪ್ ಯಲ್ವಾಳ 
ಎಂಬುವರು ಪಲ್ೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದಾ್ದರೆ. 
ಆರೊೀಪ್ ಹನುಮಂತಪ್ ಕೂಲೆೀರ ತಾನು ಸಹಕಾರಿ 
ನಯಮಿತದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ 2015 
ಆಗಸ್್ಟ  4 ರಿಂದ 2020ಜನವರಿ 16 ರವರೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ 

ನಯಮಿತದ 44.95ಲಕ್ಷರೂ. ಹರವನುನೆ ತನನೆ ಸ್ವಂತಕೆಕೆ 
ಬಳಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಅಲಲಿದೆೀ ಅದನುನೆ ಮರು ಪಾವತ್ 
ಮಾಡದೆ ನಂಬಿಕೆ ದೊರಿೀಹ ಮಾಡಿ ಮೀಸ ಎಸಗಿದಾ್ದನೆ. 
ಅಲಲಿದೆೀ ಹಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಬಗೆೊ 
ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ನಲಥಿಕ್ಷಯಾ ವಹಸಿ ಅಪರಾಧ ನಡೆಯಲು 
ಕಾರರರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು 
ಕರಿಮಕೆೈಗೊಳಳುಬೆೀಕು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒತಾತಿಹಸಿದಾ್ದರೆ. 
ಈ ಕುರಿತು ಪಲ್ೀಸರು ತನಖೆ ಕೆೈಗೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಹೆಚ್ಚಳಕಾ್ಕಗಿ  ನಸ್ನಾ ಗಳ ಮುಷ್ಕರ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಇಲಾಖೆಯವರು ಇತ್ತಿೀಚ್ನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೆೀತನ ಹೆಚಚಿಳಕಾಕೆಗಿ 
ಪರಿತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸಿದಾ್ದರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತತಿಷು್ಟ ಸಂಘಟನೆಗಳು 
ಮುಷಕೆರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚಚಿರಿಸಿವೆ.

ಅಕೊ್ಟೀಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿರಿಟನ್ ಹರದುಬ್ಬರ 41 ವಷಥಿಗಳಲೆಲಿೀ ಅತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಶೆೀ.11.1ಕೆಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತುತಿ. ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಹರದುಬ್ಬರ  ಶೆೀ.10.5ಕೆಕೆ 
ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹರದುಬ್ಬರ ಮಿೀರಿ ಶೆೀ.5ರಷು್ಟ ವೆೀತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು 
ನಸ್ಥಿ ಗಳ ಒಕೂಕೆಟ ಒತಾತಿಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ವೆೀತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಹರದುಬ್ಬರ 
ಇನನೆಷು್ಟ  ಏರಲ್ದೆ ಎಂದು ಸಕಾಥಿರ ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ಅತ್ಯಾಗಿ ವೆೀತನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ರೊೀಗಿಗಳ ಸೆೀವೆಗೆ ಅನುದಾನ 
ಕಡಿತ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗುತತಿದೆ. ವೆೀತನ ಹೆಚಚಿಳ ಹರದುಬ್ಬರಕೆಕೆ ಕಾರರವಾಗಿ 
ನಾವೆಲಲಿರೂ ಮತತಿಷು್ಟ ಬಡವರಾಗುತೆತಿೀವೆ ಎಂದು ಆರೊೀಗ್ಯ ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ 
ಸಿ್ಟೀವ್ ಬಾಕಥಿಲೆೀ ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ. ಸಕಾಥಿರ ಇತ್ತಿೀಚೆಗೆ ಮುಷಕೆರಗಳ ಮೆೀಲೆ ಇನನೆಷು್ಟ 
ನಬಥಿಂಧ ಹೆೀರಿತುತಿ. ಇದು ಕಾಮಿಥಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಕೊರಿೀಶಕೂಕೆ 
ಕಾರರವಾಗಿದೆ.ಮುಂದಿನ ತ್ಂಗಳು ಇನೆನೆರಡು ಮುಷಕೆರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ 
ರಾಯಲ್ ಕಾಲೆೀಜ್ ಆಫ್ ನಸಥಿಸ್ ಒಕೂಕೆಟ ತ್ಳಿಸಿದೆ. 

ತಪ್್ಪಸಲು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಟ್ಟೆ ವಿಳಂಬ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಇವುಗಳಿಗ ೆಒಂದೆೀ ಹಸೆರನುನೆ ವರಿಷ್ಠರಿಗ ೆಶಿಫಾರಸುಸೆ ಮಾಡಿ, 
ಅಲ್ಲಿಂದಲೆೀ ಪರಿಕಟಸಲು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ತ್ೀಮಾಥಿನಸಿದ್ದರು. 

ಪಟ್ಟ ಬಿಡುಗಡಗೆ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆ ಪರಿದೆೀಶ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕ.ೆ 
ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಿಧಾನಸಭಯೆ ಪರಿತ್ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆೀಳಿಕೆ 
ನೀಡಿದ್ದರು. 

ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಬಸ್ ಯಾತೆರಿ ಕೆೈಗೊಳುಳುವ ಮುನನೆವೆೀ ಮದಲ 
ಹಂತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟ ಬಿಡುಗಡ ೆ ಮಾಡಿ, ಆಯಾ ಕೆ್ಷೀತರಿದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಚುನಾವಣಾ ಪರಿಚಾರ ಮಾಡುವ ತ್ೀಮಾಥಿನ ಕೆೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. 

ಇನೊನೆಂದು ತ್ಂಗಳ ಕಾಲ ಪಟ್ಟ ಹೊರಗಡೆುವುದು ಬೆೀಡ. ಆ ವೆೀಳಗೆೆ 
ಜಡೆಿಎಸ್ ಮತುತಿ ಬಿಜಪೆ್ ಎರಡನೆೀ ಮತುತಿ ಮದಲನೆೀ ಪಟ್ಟ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಮಾಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ 
ಚ್ಂತನ ೆವರಿಷ್ಠರಲ್ಲಿದ.ೆ

ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನುನೆ ಪರಿಕಟಸುವುದರಿಂದ ನಮಮಾಲ್ಲಿ 
ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದರೂ ಅಂತಹವರಿಗ ೆ ಆ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲಲಿ.  
ಟಕಟೆ್ ದೊರಯೆದವರು ಪಕ್ಷದಲೆಲಿೀ ಉಳಿಯುತಾತಿರ ೆ ಎಂಬ ಲಕೆಾಕೆಚಾರದಲ್ಲಿ 
ವರಿಷ್ಠರಿದಾ್ದರ.ೆ 

ಇದೆೀ ಕಾರರಕಾಕೆಗಿ ಪಟ್ಟ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ.ೆ  ಚುನಾವಣಾ ಪೂವಥಿ ಸಮಿೀಕೆ್ಷ 
ಆಧಾರವಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯಕೆಗ ೆ ಪರಿತ್ ಜಲೆಲಿಗೂ ತಂಡ 
ರಚ್ಸಲಾಗಿತುತಿ. ಈ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೆೀ ವರದಿ ನೀಡಿದ.ೆ

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ದಂತ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ವತ್ಯಿಂದ 32ನೆೀ ಪದವಿ ಪರಿದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಇಂದು ಸಂಜೆ 5.30 ಕೆಕೆ ಶಿರಿೀ ಮುರುಘಾ  
ಮಠದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಕಾಥಿರಿ ದಂತ ಕಾಲೆೀಜು ಮತುತಿ ಸಂಶೊೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಡಿೀನ್ ಡಾ. ಗಿರಿೀಶ್ ಬಿ.  
ಗಿರಡಿ್ಡ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಸುವರು. ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ವಿದಾ್ಯಪ್ೀಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್.ಎಸ್. ವಸತಿ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸುವರು. ಪಾರಿಚಾಯಥಿರಾದ 
ಡಾ. ಆರ್. ಗೌರಮಮಾ  ಭಾಗವಹಸುವರು.

ಚಿತ್ರದುಗನಾದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ದಂತ ವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ 

ಹರಪನಹಳಿಳು,ಜ.18- ಪಟ್ಟರದ 
ಮೆೀಗಳಪೆೀಟೆಯ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ್ 
ನಗರದ ಅಯ್ಯಪ್ಸಾ್ವಮಿ ಸನನೆಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ 
ಭಕತಿ ಸಮೂಹದ ನಡುವೆ ಸಂಕಾರಿಂತ್ ಹಬ್ಬದ 
ಪರಿಯುಕತಿ ಎರಡನೆೀ ವಷಥಿದ ರಥೊೀತಸೆವ, 
ದಿೀಪಾರಾಧನೆ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತ್ ಹಾಗೂ 
ಧಮಥಿಸಭೆ ಅದೂ್ಧರಿಯಾಗಿ  ಜರುಗಿತು.

ತೆಲುಗರ ಓಣಿ ನವಾಸಿಗಳಾದ ಆರ್.ಎನ್.
ಗುರುಕರಣ್ ಅವರು ಐದು ಸಾವಿರದ 
ಒಂದುನೂರಾ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ 
ಸಾ್ವಮಿಯ ರುದಾರಿಕ್ಷ ಮಾಲೆಯನುನೆ ಮತುತಿ 
ಭಾರತ್ ನಗರದ ನವಾಸಿ ಬಿ.ವಿೀರೆೀಶ್ ಆಚಾರಿ 
ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರಾ 
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಟಾಕ್ಷಯನುನೆ 
ತಮಮಾದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.  

ಹಡಗಲ್ ಗವಿಸಿದೆ್ದೀಶ್ವರ ಶಾಖಾಮಠದ 
ಡಾ.ಹರಿಶಾಂತವಿೀರ ಸಾ್ವಮಿಗಳು, ನೀಲಗುಂದ 

ಗುಡ್ಡದ ವಿರಕತಿ ಮಠದ ಚನನೆಬಸವ ಶಿವಯೀಗಿ 
ಶಿರಿೀಗಳು, ಇಟ್ಟಗಿ ಚ್ಕಕೆಮಾ್ಯಗೆೀರಿಯ 
ಹರೆೀಮಠದ ಗುರುಶಾಂತವಿೀರ ಶಿವಾಚಾಯಥಿ 
ಶಿರಿೀಗಳು ಸಾನಧ್ಯ ವಹಸಿದ್ದರು. 

ಈ ಬಾರಿಯ ಅಯ್ಯಪ್ಸಾ್ವಮಿ ಪರಿಶಸಿತಿ 
ಯನುನೆ ತರಕಾರಿ ವಾ್ಯಪಾರಿ ವಿೀರರ್ಣ ಹಾಗೂ 
ಪುರಸಭೆ ಮಾಜ ಸದಸ್ಯ ಬಂಗಿಲಿ ಸೊೀಮಶೆೀಖರ್ 
ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 

ಹಡಗಲ್ ಶಾಸಕ ಪ್.ಟ.ಪರಮೆೀಶ್ವರ್ 
ನಾಯ್ಕೆ, ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಾಳು ಹೆಚ್.
ಎಂಅಶೊೀಕ್, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಜಾಕೀರ್ 
ಹುಸೆೀನ್ ಸಖಾಥಿವಸ್, ಮುಖಂಡರಾದ 
ಶಶಿಧರ್ ಪೂಜಾರ್, ಎಂ.ಪ್.ವಿೀಣಾ 
ಮಹಾಂತೆೀಶ್, ಆರ್.ಲೊೀಕೆೀಶ್, ಸುವರಥಿ 

ಆರುಂಡಿ ನಾಗರಾಜ್, ಹೆಚ್.ಕೆ.ಹಾಲೆೀಶ್, ಪ್.
ಟ.ಭರತ್, ಕೌಟ ವಾಗಿೀಶ್,  ನವೃತತಿ ಶಿಕ್ಷಕ 
ದಾನ ಚ್ಂತಾಮಣಿ, ಮದರ್ ತೆರೆೀಸಾ ಪರಿಶಸಿತಿ 
ಪುರಸಕೆಕೃತೆ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಲಲ್ತಮಮಾ,  ಅಯ್ಯಪ್ 
ಸಾ್ವಮಿ ಸೆೀವಾ ಸಮಿತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಆರ್.
ಗಿರಿೀಶ್, ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ ಕೊಟೊ ಈಶರ್ಣ, 
ಖಜಾಂಚ್ ಕೌಟ ಮಂಜುನಾಥ, ಆಟೊೀ ಕೌಟ 
ಮಂಜುನಾಥ, ಕರಾಣಿ ವತಥಿಕರು ಹಾಗೂ 
ಸಂಸಾಕೆರ ಭಾರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾವಿೀರ ಭಂಡಾರಿ, 
ಸುಂಕದಕಲುಲಿ ಕೊಟೆರಿೀಶ್, ಕಾಶಿಮಠದ ಅಕಕೆನ 
ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಶಾಂತಮಮಾ, ಸುರೆೀಂದರಿ 
ಮಂಚಾಲ್, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎ.ಎಂ.ಗುಪರಿಸಾದ್, 
ಬರಕಾರ್ ರಾಜಶೆೀಖರ್, ಪರಿವಿೀರ, 
ಮೃತು್ಯಂಜಯ, ಮಟೆ್ಟೀರ ಪರಿಕಾಶ್, ಸತ್ೀಶ್, 
ಹುಚಚಿಪ್, ವಿೀರಾಗಾಸೆ ಕಲಾವಿದ ಜ.
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಥಿನ, ಕಾಶಿಮಠದ ಶಾಸಿತಿ್ ಬಸಯ್ಯ     
ಸೆೀರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಾವಿರ ರಥೊೇತ್ಸವ, ದಿೇಪಾರಾಧರೆ

ಹರಪನಹಳಿಳ

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರು : ಪ್ರಜಾಧವಿನ ಯಾತೆ್ರಯ ಪೂವನಾಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ ವಿಶಾವಿಸ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಹೊರಟರುವ 
ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರಿಜಾಧ್ವನ ಬಸ್ 
ಯಾತೆರಿಯು ಇಂದು ಹಾವೆೀರಿಗೆ 
ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದು್ದ, ಸದರಿ ಕಾಯಥಿಕರಿಮದಲ್ಲಿ 
ರಾಣೆೀಬೆನೂನೆರಿನಂದ ಹತುತಿ ಸಾವಿರಕೂಕೆ 
ಅಧಿಕ ಕಾಯಥಿಕತಥಿರು ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ 
ಎಂದು ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಕಛೆೀರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಸುದಿ್ದಗೊೀಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ರಾಣೆೀಬೆನೂನೆರು 
ಉಸುತಿವಾರಿ ರಾಮಪ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಉಸುತಿವಾರಿ ರರದಿೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 
ಸುಜೆೀಥಿವಾಲಾ, ಪರಿಚಾರ ಸಮಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ. 
ಪಾಟೀಲ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಾಯಾಥಿಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲ್ೀಂ 
ಅಹಮಾದ್, ವಿರೊೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, 
ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಿಸಾದ್, ಸತ್ೀಶ 
ಜಾರಕಹೊಳಿ, ರಾಮಲ್ಂಗಾರೆಡಿ್ಡ, ಈಶ್ವರ ಖಂಡೆರಿ 
ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಸುವರು.

ಆಪರೆೀಷನ್ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಸಕಾಥಿರ 
ರಚ್ಸಿದ ಬಿಜೆಪ್, ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಗರರಗಳುನೆ 
ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ 
ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಜಜಥಿರಿತರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರನುನೆ ಮನೆಗೆ 
ಕಳಿಸಲು ಜನರು ಚುನಾವಣೆ ಕಾಯುತ್ತಿದಾ್ದರೆ. ಈ 

ಎಲಲಿವುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯನುನೆ 
ಭೆೀಟ ಮಾಡಲು ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷ ಪರಿವಾಸ 
ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಮಪ್ ಹೆೀಳಿದರು.

ಗೊೀಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರ 
ವಿಭಾಗದ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಂ. 
ಕುಬೆೀರಪ್, ಕೆಪ್ಸಿಸಿ ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ ಪರಿಕಾಶ್ 
ಕೊೀಳಿವಾಡ, ಸ್ಥಳಿೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 
ಮಂಜನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶೆೀರು ಕಾಬೂಲ್, 

ಟಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಡಾ. ಪರಿವಿೀರ ಖನೂನೆರ, ನಂಗಪ್ 
ಕೊೀಡಿಹಳಿಳು, ನಾಗರಾಜ ಉಕಕೆಡಗಾತ್ರಿ, ಜಟ್ಟಪ್ 
ಕರೆೀಗೌಡ, ಕೃಷ್ಣಪ್ ಕಂಬಳಿ ಇದ್ದರು.

ಮಾದರಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಗಳು : ಮಾಜ ಸಭಾಪತ್ ಕೆ.ಬಿ. 
ಕೊೀಳಿವಾಡ ಪುತರಿ ಪರಿಕಾಶ್, ಜನಪ್ರಿಯ ವೆೈದ್ಯ ಪರಿವಿೀರ 
ಖನೂನೆರ, ಜಟೆ್ಟಪ್ ಕರೆೀಗೌಡ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಎಲಾಲಿ 
ಆಕಾಂಕ್ಷಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೆೀರಿ ಮಾಡಿದ ನರಥಿಯ 
ರಾಜ್ಯದ 224 ಕೆ್ಷೀತರಿಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಪಕ್ಷ ಟಕೆಟ್ ಯಾರಿಗೆೀ ಕೊಡಲ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ 
ದುಡಿದು ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಸಕಾಥಿರ ರಚ್ಸಲು 
ಕಂಕರಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ರಾಣೆೀಬೆನೂನೆರು ಕಾಂಗೆರಿಸ್ 
ಆಕಾಂಕ್ಷಗಳು ಅಭಿನಂದನಾಹಥಿರು ಎಂದು ಉಸುತಿವಾರಿ 
ರಾಮಪ್ ಮೆಚುಚಿಗೆ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.
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ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 18 - ನಾರಾಯರಪುರ 
ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಆಧುನೀಕರರ 
ಯೀಜನೆ (ಎನ್.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ.) ದೆೀಶದಲ್ಲಿಯೀ 
ಮಾದರಿಯಾಗಿದು್ದ, ರಾಜ್ಯದ ನೀರಾವರಿ ಕೆ್ಷೀತರಿ 
ದಲ್ಲಿ ಮೆೈಲ್ಗಲುಲಿ ಯೀಜನೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ 
ಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಮಾಯಿ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಸುದಿ್ದಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾಳೆ 
ಪರಿಧಾನ ಮೀದಿಯವರು ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ ಆಗಮಿಸಲ್ದು್ದ, 
ಎರಡು ಕಾಯಥಿಕರಿಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ.  
ನಾರಾಯರಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಆಧುನೀಕರರ 
ಯೀಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದು್ದ, ಏಷಾ್ಯದಲೆಲಿೀ  
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯೀಜನೆಯನುನೆ ಕೆೀಂದರಿ  ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾಥಿರದ ಅನುದಾನದಿಂದ ಅನುಷಾ್ಠನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಸುಮಾರು ನಾಲೆಕೆೈದು ದಶಕಗಳ ಬೆೀಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 

ಬಂಜಾರ ಮತುತಿ ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗದ 
ತಾಂಡಾಗಳನುನೆ ಗಾರಿಮಗಳನಾನೆಗಿ ಮಾಡಿ, 
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಕುಕೆ ಪತರಿಗಳನುನೆ ವಿತರಿಸುವ 
ಕಾಯಥಿಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಧಾನ ಮೀದಿಯವರು 
ಭಾಗವಹಸುತ್ತಿದಾ್ದರೆ. ಸಾಮಾಜಕವಾಗಿ 
ಪರಿವತಥಿನೆಯನುನೆ ತರುವಂತಹ ಬೃಹತ್ 

ಕಾಯಥಿಕರಿಮ ಇದಾಗಲ್ದೆ. ಈ ಜನಾಂಗದವರು 
ಅಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕದೆೀ, ಅವರ ಬದುಕಗೆ ಭದರಿತೆ 
ಕೊಡುವಂತಹ  ಉತತಿಮ ಯೀಜನೆ ಇದಾಗಿದು್ದ, ಇಂತಹ 
ಯೀಜನೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ ಒಳಿತಾಗುತತಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಚ್ವ ಸಂಪುಟ ವಿಸತಿರಣೆ ಬಗೆೊ ಈಗಾಗಲೆೀ ಚಚೆಥಿ 
ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆೊ ಆದಷು್ಟ ಬೆೀಗನೆ ತ್ಳಿಸುವುದಾಗಿ 
ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ನನೆನೆಯ ದಿನ ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ 
ಕಾಯಥಿಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಹನೆನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚಿ 
ಸಮಯಾವಕಾಶವಿರಲ್ಲಲಿ  ಎಂದರು.

ರಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ 
ಆಧುನೇಕರಣ ದೆೇಶಕೆ್ಕೇ ಮಾದರಿ : ಸಿಎಂ

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 18 – ಭಾರತ್ೀಯ ಕುಸಿತಿ 
ಒಕೂಕೆಟ (ಡಬೂಲಿಯಾ.ಎಫ್.ಐ.)ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿರಿಜ್ 
ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು 
ಕುಸಿತಿ ತರಬೆೀತುದಾರರು ಮಹಳಾ ಕುಸಿತಿ 
ಪಟುಗಳನುನೆ ಲೆೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಶೊೀಷಣೆ 
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಕುಸಿತಿ ಪಟು ವಿನೆೀಶ್ 
ಫೀಗಟ್ ಗಂಭಿೀರ ಆರೊೀಪ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

ಟೊೀಕಯೀ ಗೆೀಮ್ಸೆ  ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ 
ಎದುರಾದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆೊ ನಾನು ಪರಿಧಾನ 
ಮಂತ್ರಿ ನರೆೀಂದರಿ ಮೀದಿ ಅವರ ಗಮನ 
ಸೆಳೆದಿದೆ್ದ. ಇದಕಾಕೆಗಿ ಡಬೂಲಿಯಾ.ಎಫ್.ಐ. 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಹತೆ್ಯ ಬೆದರಿಕೆ 
ಕರೆಗಳೂ ಬಂದಿವೆ ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಡಬೂಲಿಯಾ.ಎಫ್.ಐ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೆೈಂಗಿಕ 

ಶೊೀಷಣೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಕನಷ್ಠ 10-20 
ಮಹಳಾ ಕುಸಿತಿ ಪಟುಗಳು ತಮಮಾ ಬಳಿ 
ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಅವರ ಹೆಸರು ಹೆೀಳಲಾರೆ. 
ಆದರೆ, ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ 
ಸಚ್ವರನುನೆ ಭೆೀಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬಗೆೊ ವಿವರ 
ತ್ಳಿಸುತೆತಿೀನೆ ಎಂದಿದಾ್ದರೆ.

ಡಬೂಲಿಯಾ.ಎಫ್.ಐ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಹ ಆಗಿರುವ 
ಬಿಜೆಪ್ ಸಂಸದ  ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಸಿತಿ 
ಪಟುಗಳು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲುಕೆ 
ಗಂಟೆ ಪರಿತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸಿದಾ್ದರೆ.

ಪರಿತ್ಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಿ ಪಟುಗಳಾದ 
ಸಾಕ್ಷ ಮಲ್ಕ್, ಸರಿತಾ ಮೀರ್, ಸಂಗಿೀತ 
ಫೀಗಟ್, ಅಂಶು ಮಲ್ಕ್, ಸೊೀನಮ್ 
ಮಲ್ಕ್, ಸತ್ಯವತಥಿ ಮಲ್ಕ್, ಜತೆೀಂದರಿ ಕನ್ಹ, 

ಅಮಿತ್ ಧಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಸುಮಿತ್ ಮಲ್ಕ್ 
ಪಾಲೊೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸತತ 3ನೆೀ ಬಾರಿಗೆ ಕುಸಿತಿ 
ಒಕೂಕೆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಆರೊೀಪಗಳನುನೆ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಕೆೀಂದರಿ 
ಕರಿೀಡಾ ಸಚ್ವಾಲಯ, 72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತತಿರ 
ನೀಡುವಂತೆ ಡಬೂಲಿಯಾ.ಎಫ್.ಐ.ಗೆ ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಂತರ ಲಖೌನೆದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯಬೆೀಕದ್ದ ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಶಿಬಿರವನುನೆ 
ಕರಿೀಡಾ ಸಚ್ವಾಲಯ ರದು್ದಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಆರೊೀಪ ತಳಿಳು ಹಾಕರುವ ಸಿಂಗ್, ನಾನು 
ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಿಲಲಿ. ಒಬ್ಬ ಮಹಳಾ 
ಕುಸಿತಿ ಪಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆರೊೀಪ 
ಸಾಬಿೀತು ಪಡಿಸಿದರೆ ನೆೀಣಿಗೆೀರಲು ನಾನು 

ಸಿದ್ಧನಾದೆ್ದೀನೆ. ಈ ಸಂಚ್ನ ಹಂದೆ 
ಉದ್ಯಮಿಯಬ್ಬರ ಕೆೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂದವರು 
ಆರೊೀಪ್ಸಿದಾ್ದರೆ.

ಸಿಬಿಐ ಇಲಲಿವೆೀ ಪಲ್ೀಸ್ ತನಖೆ 
ನಡೆಯಲ್. ಕೆಲ ಕುಸಿತಿ ಪಟುಗಳು ವಾರದ 
ಹಂದಷೆ್ಟೀ ನನನೆನುನೆ ಭೆೀಟ ಮಾಡಿದ್ದರು ಆಗ 
ಏನೂ ಹೆೀಳಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂದೂ ಅವರು 
ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಕುಸಿತಿ ಒಕೂಕೆಟಕೆಕೆ ಹೊಸ ನಯಮ 
ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದೆೀ ಸಮಸೆ್ಯಗೆ 
ಕಾರರವಾಗಿರಬಹುದು. ಕುಸಿತಿ ಪಟುಗಳು 
ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಸ್ಧೆಥಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೊೊಳಳುಬೆೀಕು 
ಹಾಗೂ ನಾ್ಯಯೀಚ್ತ ಆಯಕೆ ಪರಿಕರಿಯಯಲ್ಲಿ 
ಪಾಲೊೊಳಳುಬೆೀಕು ಎಂದು ತ್ಳಿಸಲಾಗಿತುತಿ 
ಎಂದವರು ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

ನನಗೆ ಹತೆ್ಯ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿತು್ತ ಎಂದ ವಿರೆೇಶ್ ಫೇಗಟ್
ಕುಸಿ್ತ ಒಕೂ್ಕಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಲೆೈಂಗಿಕ ಶೊೇಷಣೆ ಆರೊೇಪ

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 18 – ಕಳೆದ ತ್ಂಗಳು ಇಂಡಿಗೊೀ ವಿಮಾನದ 
ತುತುಥಿ ನಗಥಿಮನ ಬಾಗಿಲನುನೆ ಆಕಸಿಮಾಕವಾಗಿ ತೆರೆದ ಘಟನೆಯನುನೆ ಬಿಜೆಪ್ 
ಸಂಸದ ತೆೀಜಸಿ್ವ ಸೂಯಥಿ ತಾವೆೀ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚ್ಸಿದ್ದರು 
ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚ್ವ ಜೊ್ಯೀತ್ರಾಧಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಚೆನೆನೆೈ ವಿಮಾನ ನಲಾ್ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ 
ನಡೆದಿತುತಿ. ವಿಮಾನ ನಂತ್ದ್ದ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಪರಿಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು 
ಆಕಸಿಮಾಕವಾಗಿ ತುತುಥಿ ನಗಥಿಮನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೊೀ 
ವಿಮಾನ ತ್ಳಿಸಿತುತಿ. ವ್ಯಕತಿ ಗುರುತನುನೆ ಬಯಲು ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ.

ತುತುನಾ ನಗನಾಮನ ಬಾಗಿಲು 
ತೆರೆದಿದು್ದ ಸೂಯನಾ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರು

ಹೊನಾನೆಳಿ, ಜ. 18-  ಪಟ್ಟರದ ಪಾರಿಥಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಮತುತಿ 
ಗಾರಿಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಬಾ್ಯಂಕನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅರಕೆರೆ ಗುತ್ಯಪ್ 
ಅವಿರೊೀಧವಾಗಿ ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಈ ಹಂದಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಹರಳಹಳಿಳು ಎ.ಹೆಚ್. ಚಂದರಿಪ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ 
ತೆರವಾಗಿದ್ಧ ಸಾ್ಥನಕೆಕೆ ಅರಕೆರೆ ಗುತ್ಯಪ್ ಅವರನುನೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, 
ಬೆೀರಾರೂ ನಾಮಪತರಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರರ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಹಕಾರ 
ಸಂಘಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್. ರಮೆೀಶ್ ಅವಿರೊೀಧ ಆಯಕೆ 

ಘೊೀಷಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಥಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಮತುತಿ 

ಗಾರಿಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಬಾ್ಯಂಕನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾ್ಯಸಿನಕೆರೆ ಎಂ. 
ಬಸವರಾಜಪ್, ನದೆೀಥಿಶಕರಾದ ದೊಡೆ್ಡೀರಹಳಿಳು  ಎ. 
ನಾಗೆೀಂದರಿಪ್, ಹರಳಹಳಿಳು ಎ.ಹೆಚ್. ಚಂದರಿಪ್, ಕುಳಗಟೆ್ಟ 
ಎಂ.ಆರ್. ಹನುಮಂತಪ್, ಕುಂದೂರು ಹೆಚ್.ಸಿ. 
ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಆರುಂಡಿ ಕೆ. ತ್ಪೆ್ೀಶಪ್, ತರಗನಹಳಿಳು 

ಟ.ಜ. ರಮೆೀಶಗೌಡ, ಅರಬಗಟೆ್ಟ ಮಮತ ರಮೆೀಶ್, ಹೊನಾನೆಳಿ 
ಸರೊೀಜಮಮಾ ಸಿದ್ಧಪ್, ಮಲ್ಲಿಗೆೀನಹಳಿಳು ಎಂ.ಜ. ಬಸವರಾಜಪ್, 
ಹೊನಾನೆಳಿ ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಕುಂದೂರು ಕೆ. ಉಮಾಪತ್, ಬಾ್ಯಂಕನ 
ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರಾದ ಸಿ.ಎಸ್. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಮಾಜ ಶಾಸಕ 
ಡಿ.ಜ. ಶಾಂತನಗೌಡರ ಪುತರಿ ಡಿ.ಎಸ್. ಸುರೆೀಂದರಿಗೌಡ , ಜ.ಪಂ. 
ಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ನಾಗಪ್ ಅವರು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುತೆ್ಯಪ್ 
ಅವರನುನೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

ಹೊರಾ್ನಳಿ ಪ್ಎಲ್ ಡಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅರಕೆರೆ ಗುತ್ಯಪ್ಪ 

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಚಿಂತರೆ- ಸಂವಾದ
ಕರುಣಾ ಜೀವ ಕಲಾ್ಯರ ಟರಿಸ್್ಟ ವತ್ಯಿಂದ ಟರಿಸ್್ಟ ಕಚೆೀರಿ 

ಸಭಾಂಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಚ್ಂತನೆ ಮತುತಿ ಸಂವಾದ 
ಕಾಯಥಿಕರಿಮ ಏಪಥಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. `ಗಾಂಧಿೀಜ ಜೀವನದ ಸಾ್ವರಸ್ಯಕರ 
ಘಟನೆಗಳು' ಕುರಿತು ಟರಿಸ್್ಟ ಸಂಸಾ್ಥಪಕ ಶಿವನಕೆರೆ ಬಸವಲ್ಂಗಪ್ ಚ್ಂತನೆ 
ನಡೆಸಲ್ದು್ದ, ಗುರುಮೂತ್ಥಿ, ಪರಿ. ಎಂ. ಬಸವರಾಜ್, ಡಾ. ನಾಗರಾಜ್ 
ಆಚಾರ್, ಮಹಾಂತೆೀಶ್ ಅಗಡಿ, ಲಾಯರ್ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ, ಮಲಾಲಿಬಾದಿ 
ಬಸವರಾಜ್, ಕೆ.ಜ. ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ. 

ಗಂಗಾ ಕಲಾ್ಯಣ ನೇರಾವರಿ 
ಯೇಜರೆಗೆ ಅಜಿನಾ ಆಹಾವಿನ

ದಾವರಗೆರೆ, ಜ. 18- ಉಪಾ್ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ನಗಮದಿಂದ ಗಂಗಾ ಕಲಾ್ಯರ ನೀರಾವರಿ 
ಯೀಜನೆಯಡಿ ಪರಿವಗಥಿ-1 ರಡಿ ಬರುವ 
ಉಪಾ್ರ ಮತುತಿ ಇದರ ಉಪ ಜಾತ್ಗಳಿಗೆ 
ಒಳಪಡುವ ಆಹಥಿ ಫಲಾಪೆೀಕ್ಷಗಳಿಂದ 
ಅಜಥಿಗಳನುನೆ ಆಹಾ್ವನಸಲಾಗಿದೆ.ಫಲಾಪೆೀಕ್ಷಗಳು 
ಮಾಚ್ಥಿ 2 ರೊಳಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸೆೀವಾ ಸಿಂಧು 
ಪೀಟಥಿಲ್ ಮುಖಾಂಟರ ಗಾರಿಮ ಒನ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಮತುತಿ ಕನಾಥಿಟಕ ಒನ್ ಸೆೀವಾ 
ಕೆೀಂದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಥಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು. ವಿವರಕೆಕೆ 
ಸಂಪಕಥಿಸಿ 70262-88888, ನಗಮದ ಸಂಖೆ್ಯ 
08192-230934 ಗೆ ಸಂಪಕಥಿಸಬಹುದು.

ದಾವರಗೆರೆ, ಜ. 18- ಮಹಳಾ ಸೆೀವಾ ಸಮಾಜ 
ನಸಥಿರಿ, ಪೂವಥಿ  ಪಾರಿಥಮಿಕ, ಹರಿಯ ಪಾರಿಥಮಿಕ 
ಮತುತಿ ಪೌರಿಢಶಾಲೆಯ ರಜತ ಮಹೊೀತಸೆವ 
ಸಮಾರಂಭವು ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ 20 ಮತುತಿ 21ರಂದು 
ಶಾಲಾ ಆವರರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

 ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ  20 ರ ಶುಕರಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆೊ 11 
ಗಂಟೆಗೆ ಹರಿಯ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಶಾಮನೂರು 
ಶಿವಶಂಕರಪ್ ಕಾಯಥಿಕರಿಮ ಉದಾಘಾಟಸುವರು. 
ಮಹಳಾ ಸೆೀವಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಕೆ.ಕೆ. ಸುಶಿೀಲಮಮಾ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ.

ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ ರಜತ ಸೌರಭ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು. ಎಸಿ್ ಸಿ.ಬಿ. ರಿಷ್ಯಂತ್ ಕರಿೀಡಾ 
ಜೊ್ಯೀತ್ ಬೆಳಗಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ 
ಡಿಡಿಪ್ಐ ಜ.ಆರ್. ತ್ಪೆ್ೀಸಾ್ವಮಿ, ಬಿಇಓ ದಾರುಕೆೀಶ್, 
ಅಕ್ಷರ ದಾಸೊೀಹ ಸಹಾಯಕ ನದೆೀಥಿಶಕ ಕೆ.ಜ. 
ಶಿವಶಂಕರ್, ಈಶ್ವರಿೀಯ ವಿದಾ್ಯಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ 

ಬರಿಹಾಮಾಕುಮಾರಿ ಲ್ೀಲಾಜ ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ. 
ದಿನಾಂಕ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ 11 ಕೆಕೆ ರಜತ 

ಮಹೊೀತಸೆವ ಹಾಗೂ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಮಾರೊೀಪ 
ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಸಂಸದ ಜ.ಎಂ. ಸಿದೆ್ದೀಶ್ವರ 
ಸಮಾರೊೀಪ ನುಡಿಗಳನಾನೆಡಲ್ದಾ್ದರೆ. ಮಹಳಾ ಸೆೀವಾ 
ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಕೆ.ಕೆ. ಸುಶಿೀಲಮಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಸುವರು. ಮಾಜ ಮೆೀಯರ್ ಬಿ.ಜೆ. ಅಜಯ್ 
ಕುಮಾರ್ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ 
ಉದಾಘಾಟಸಲ್ದಾ್ದರೆ.

ಜಲಾಲಿ ಸತರಿ ಮತುತಿ ಪರಿಧಾನ ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರಾದ 
ರಾಜೆೀಶ್ವರಿ ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವಿನ 
ನುಡಿಗಳನಾನೆಡಲ್ದಾ್ದರೆ. ಮೆೀಯರ್ ಜಯಮಮಾ 
ಗೊೀಪ್ನಾಯಕೆ, ವಿಶಾರಿಂತ ಜಂಟ ನದೆೀಥಿಶಕ 
ಲ್ಂಗರಾಜ್, ಡಯಟ್ ಪಾರಿಂಶುಪಾಲರಾದ ಗಿೀತಾ 
ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಸಮಾಜದ ಹರಿಯರಾದ 
ಶಿರಿೀಮತ್ ನೀಲಗುಂದ ಜಯಮಮಾ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ನಗರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಮಹಿಳಾ ಸೆೇವಾ 
ಸಮಾಜ ಶಾಲೆಯ ರಜತ ಮಹೊೇತ್ಸವ 

ಇಂದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಜಾಧವಿನ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ
ಕೆಪ್ಸಿಸಿ ವತ್ಯಿಂದ ಜಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಬಿ 

ಮಂಜಪ್ನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ 
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜ 
ಸಚ್ವ ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಥಿನ್ ರವರ 
ಉಪಸಿ್ಥತ್ಯಲ್ಲಿ ದಾವರಗೆರೆಯ ಹೆೈಸೂಕೆಲ್ 
ಮೆೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಧಾ್ಯಹನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ 
ಪರಿಜಾಧ್ವನ ಕಾಯಥಿಕರಿಮ ಹಮಿಮಾಕೊಳಳುಲಾಗಿದೆ.

ಕನಾಥಿಟಕದ ಉಸುತಿವಾರಿ ಎಐಸಿಸಿ ಪರಿಧಾನ 
ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ ರರದಿೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಜೀಥಿವಾಲಾ, 

ಕೆಪ್ಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, 
ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೊೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ 
ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಿಸಾದ್, ಪರಿಚಾರ ಸಮಿತ್ಯ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಕೆಪ್ಸಿಸಿ 
ಕಾಯಾಥಿಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲ್ೀಂ ಅಹಮಾದ್, ಸತ್ೀಶ್ 
ಜಾರಕಹೊಳಿ, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡೆರಿ, 

ಧುರಿವನಾರಾಯರ, ರಾಮಲ್ಂಗಾ ರೆಡಿ್ಡ ಮತುತಿ ಹರಿಯ 
ಮುಖಂಡರು ನೆೀತೃತ್ವ ವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ.

ದಾವರಗೆರೆ, ಜ.18- ಬಾಕ ಇರುವ ಪ್ಂಚಣಿ 
ಪರಿಷಕೆರಣೆಯನುನೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೆೈಗೊಳುಳುವಂತೆ ಒತಾತಿಯಿಸಿ, 
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಪ್ಂಚಣಿದಾರರ 
ಕೆ್ಷೀಮಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಂಘದ ಜಲಾಲಿ ಘಟಕದ ನೆೀತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 
ನಗರದ ಪ್.ಬಿ. ರಸೆತಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿಎಸೆಸೆನೆನೆಲ್ ಕಚೆೀರಿ 
ಆವರರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆೀ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.
ಎಲ್ ಪ್ಂಚಣಿದಾರರು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಕೆೀಂದರಿ ಸಕಾಥಿರದ 7ನೆೀ ವೆೀತನ ಪರಿಷಕೆರಣೆ 
ಶಿಫಾರಸಿಸೆನಂತೆ ನಮಗೆ 1-1-2017ರಿಂದ ಪ್ಂಚಣಿ 
ಪರಿಷಕೆರಣೆ ಬಾಕಯಿದು್ದ, ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಜನ 

ಪ್ಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಅನಾ್ಯಯಕೆಕೆ ಒಳಗಾಗಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು 
ಪರಿತ್ಭಟನಾಕಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ಈಗಲಾದರೂ ಬಿಎಸೆಸೆನೆನೆಲ್ ನವೃತತಿದಾರರ ಪ್ಂಚಣಿ 
ಪರಿಷಕೆರಣೆಯನುನೆ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿ ಒತಾತಿಯಿಸಿದರು.

ಪರಿತ್ಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಲಿ ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ ಆರ್. 
ಆನಂದ, ಪ್ಂಚಣಿದಾರರಾದ ಸಿ. ಬೊೀರಯ್ಯ, ಎಂ.ಕೆ. 
ಕಲೂಲಿರ್, ಎಂ.ವಿ. ಸಾ್ವಮಿ, ಡಿ. ರೆೀವರಪ್, ಬಿ. 
ಶಿವಲ್ಂಗಪ್, ಕ. ನಂದಗೊೀಪಾಲ್, ಟ. ಷರುಮಾಖ, ಎಸ್.
ಟ. ಕುಲಕಣಿಥಿ, ಜಯಪ್ ನಾಯ್ಕೆ, ಎಸ್.ಬಿ. ಬಡಿಗೆೀರ್, 
ಕೆ.ಬಿ. ತ್ಪೆ್ೀಸಾ್ವಮಿ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಸಿದ್ದರು.

ಬಾಕ ಪ್ಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಎರಡರೆೇ ದಿನವೂ ಬಿಎಸೆ್ಸರೆ್ನಲ್ ಪ್ಂಚಣಿದಾರರ ಧರಣಿ ಮುಷ್ಕರ

ಕರುರಾಡ ಘನತೆ, ವೆೈಭವ ಹೆಚಿ್ಚಸುವ ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಮಹತವಿದ

'ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್್ರ' ಬೃಹತ್  ಸಮಾವ��ಶಕ�್ಕ
ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷ ದ ಎಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠರಿಗೂ, 

ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೂ, ಕಾರ್ಯಕರ್ಯರಿಗೂ ಸ್ವಾಗರ... ಸುಸ್ವಾಗರ...
ದಿರಾಂಕ 19-01-2023ರ ಗುರುವಾರ, ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ,  ಸಥಾಳ : ಬಾಲಕರ ಸಕಾನಾರಿ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ ಮೆೈದಾನ, ದಾವಣಗೆರೆ.



ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 19, 20234

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಗೆ ಅರಿವಿಲಲೆದಂತೆ  
ಮದ್ಯ ಸೆೇವರೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

ಪರಿತ್ ತ್ಂಗಳು 7ಮತುತಿ 21ನೆೀ ತಾರಿೀಖು ಜನತಾ ಡಿೀಲಕ್ಸೆ 
ಲಾಡ್ಜ್, KSRTC  ಹೊಸ ಬಸ್  ಸಾ್ಟಯಾಂಡ್ ಎದುರು, ದಾವರಗರೆ.ೆ

4 ಮತುತಿ 18 ರಂದು ಕಾವೆೀರಿ ಲಾಡ್ಜ್,  
ಪೂನಾ - ಬಂೆಗಳೂರು ರೊೀಡ್, ಹಾವೆೀರಿ.

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

ಸಮಯ: ಬಳೆಿಗೆೊ 10 ರಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹನೆ 2 ರವರಗೆೆ

ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ಹದಡಿ ಮುಖ್ಯರಸೆತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಉದಯ ಸೂಪರ್  ಮಾಟ್ಥಿ  ಎದುರಿಗೆ 
ಸೆಲಲಿರ್  3000 ಅಡಿ, ಗೌರಿಂಡ್  ಫಲಿೀರ್  

3800 ಅಡಿ, ಮದಲನೆೀ ಮಹಡಿ 1500 
ಅಡಿ ಇರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಲ್್ಡಂಗ್  

ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪಕಥಿಸಿ.

96205 95579

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

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

ಲಾಯರ್ ರೊೀಡ್, ದಾವರಗೆರೆ.
86602 35013

WANTED 
B.Sc B.Ed Teacher 

for High School. 
Science subject 

Ladies Only. 
95358 85997, 90359 16750

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
(ಹರಿಹರ) 

ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  ಟೀಚರ್  ಇಂಗಿಲಿೀಷ್  ಟೀಚರ್  
(ಮಹಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾತರಿ) 

ಅನುಭವವಿರುವ/ಫೆರಿೀಷರ್  ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಫೇ. : 93802 29199

KHB ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ 
ಕನಾಥಿಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೊೀಡ್ಥಿ 

(ತುಂಗಭದಾರಿ ಬಡಾವಣೆ) 
ದಾವರಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 30x40 ಅಳತೆಯ 

ದಕ್ಷರ ದಿಕಕೆನ ಸೆೈಟುಗಳು 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನೆೀರ ಮಾರಾಟ.

ಮಧ್ಯವತ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ
ಫೇ. : 63605 67975

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  ಆಪರೆೀಟರ್  

Tally Work : Any degree
ಹೊೀಲ್ ಸೆೀಲ್  ಬಟೆ್ಟ ಅಂಗಡಿ 
27 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ರೊೀಡ್ , 
ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬದ ಹತ್ತಿರ.

72043 01412

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಮೆಡಿಹೌಸ್  ಔಷಧಿ 

ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 
ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. PUC 

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

ಸೆೈಟುಗಳು ಮತು್ತ  
ಮರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ

ಸಿದ್ದವಿೇರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ 33•50 ಪೂವನಾ, 
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಬಡಾವಣೆ 30•40 ಪೂವನಾ, 
ಜಯನಗರ 27+30•50 ಪಶಿ್ಚಮ,  
ರಶಿಮಾ ಹಾಸೆಟೆಲ್  ಹತ್್ತರ 30•60 ಪೂವನಾ

ಏಜೆಂಟರು
ಮ. : 9741811694

ಶಿ್ರೇ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ 
ಜೊ್ಯೇತ್ಷಾ್ಯಲಯ
ನಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟೆ 

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ನಮಮಾಂತಾಗಲು ಸಿತಿ್-ಪುರುಷ 
ವಶಿೀಕರರ, ಗುಪತಿ ಲೆೈಂಗಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯ , ನಮಮಾ 

ಯಾವುದೆೀ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನೆ 100% ಪರಿಹಾರ ಮಾದುತಾತಿರೆ. 
ಗಾಂಧಿ ಸಕಥಿಲ್ , ಆಹಾರ 2000, ದಾವರಗೆೆರೆ.

89716 99826

ನೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ )

ನಮಮಾ ಮನೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೂಂ, ಬಾಲಕೆನ, ಟೆರೆೀಸ್ , 
ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟ, ಗೊೀಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನೀರಿನ ಟಾ್ಯಂಕ್ , ಎಲಾಲಿ ರಿೀತ್ಯ 
ನೀರಿನ ಲ್ೀಕೆೀಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಥಿಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟ.

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

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

TO-LET
1 BHK Room, 

Shamanur Kerrikatte 
Road, Near Thirumala Bar, 

Davangere.
Ph. : 90364 68204

ಮಾರಾಟಕ್ಕದೆ
ಎಲಾಲಿ ವಸುತಿಗಳು ಇರುವ ಬೆೀಕರಿ 

(ಫುಲ್  ಫನಥಿಷ್್ಡ  ಬೆೀಕರಿ ಮಾರಾಟಕಕೆದೆ)
ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬಾಲಿಕ್, ವೆಂಕಟೆೀಶ್ವರ 

ದೆೀವಸಾ್ಥನದ ಹತ್ತಿರ, ದಾವರಗೆರೆ.

99452 98381, 98808 08159

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಡೆಲ್ವರಿ ಬಾಯ್್ಸ , ಸೂಪರ್  

ಮಾಟ್ನಾ ನಲ್ಲೆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ  ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

ಸಜ್ಜನ್  ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್
ಚಚ್ಥಿ  ರಸೆತಿ, ಪ್.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವರಗೆರೆ.
ಫೇ. : 99009 71888

ಶಿ್ರೇ ವಿೇರಭದೆ್ರೇಶವಿರ ಟೆ್ರೇಡಸ್ನಾ 
ಸಿಟೆೇಲ್, ಸಿಮೆಂಟ್ , ಪ್-ಸಾ್ಯಂಡ್ , 
ಎಂ-ಸಾ್ಯಂಡ್ , 20MM ಜಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆ 

ಮರಳು, ಲೆೈಟ್  ವೆೇಟ್ ಮೊೇಲ್ಡಿ ,  ಬಿ್ರಕ್್ಸ, 
ಸಿಸಿ ಮೊೇಲ್ಡಿ , ಸೊೇಲಾರ್ ವಾಟರ್  

ಹಿೇಟರ್  ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.  
95387 71714, 77607 71714

ಎಲಾಲೆ ರಿೇತ್ಯ ಸಾಲ 
ಹಾಗೂ ಸಬಿ್ಸಡಿ 

ಲೊೇನ್ ಗಾಗಿ ಸಂಪಕನಾಸಿರಿ
79750 72284 
89512 65521

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಕ್  ಕಮ್  ಹೌಸ್  
ಕೀಪ್ಂಗ್  ಹುಡುಗರು ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 

ಸಂಬಳ 15000/- ಊಟ ರೂಂ 
ಉಚ್ತ. 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಸಂಪಕಥಿಸಿ. 

97400 98064, 97400 98047

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಅಪೆ ಆಟೊೇ Diesel, LPG, CNG 

ಪಾ್ಯಸೆಂಜರ್, ಗೂಡ್್ಸ  ಆಪೆ ಆಟೊೇ ಎಲ್ ಪ್ಜಿ 
ತ್್ರಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಶೊೇ ರೂಂನಲ್ಲೆ  

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.
* ಹೆಡ್ ಮೆಕಾ್ಯನಕ್್ಸ - 3

* ಮೆಕಾ್ಯನಕ್್ಸ - 5
* ಮೆಕಾ್ಯನಕ್್ಸ ಹೆಲ್ಪಸ್ನಾ - 6
ಹೊಸಬರಿಗೂ ಆದ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ನಾಗಳು 

ದಾಖಲಾತ್ಯಂದಿಗೆ ರೆೇರವಾಗಿ ಸಂಪಕನಾಸಿ.
ಗಣ್ೇಶ ಮೇಟಾರ್

PIAGGIO ape 
ಶೃತ್ ಮೊೇಟಾಸ್ನಾ ಪಕ್ಕ,   ಪಂಚ ದೆೇವಸಾಥಾನದ 

ಹತ್್ತರ, ಪ್.ಬಿ. ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ-6.
84949 43963

ಮರೆಯಿಂದಲೆೇ ಕೆಲಸ
ಕನನೆಡ ಮತುತಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್  ಓದಲು, ಬರೆಯಲು 
ಬರುವ ಯುವಕ/ಯುವತ್ಯರಿಗೆ 
ಗೃಹಣಿಯರಿಗೆ, ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, 
ನವೃತತಿರಾದವರಿಗೆ ಎಲಲಿರಿಗೂ  ಸದಾವಕಾಶ. 
ದಿನದ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 
ತ್ಂಗಳಿಗೆ 14,000/- ರಿಂದ 20,000/- 
ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿ. ಮಾಹತ್ಗಾಗಿ ಸಂಪಕಥಿಸಿ.
91487 33213

Change of Name
I, Mohammed Ismail J S/o T M Jinna, 
previously called P. Muhammed Ismail, 
residing at #1684/36, Ahamed Nagar, Main 
Road, Davangere - 577001 have changed 
my name as Mohammed Ismail J vide af-
fidavit dated 16-01-2023 sworn before No-
tary Asifa Banu, Davangere. Henceforth all 
my transactions & dealings will be in my 
new name Mohammed Ismail J.

20x30 ಮರೆಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
ಜೆ.ಹೆಚ್ .ಪಟೆೀಲ್  ಬಡಾವಣೆ ಉತತಿರ 

20x30, ಪಶಿಚಿಮ 20x30 
(ಮೆೀಲೆ-ಕೆಳಗೆ) ಶಿರಿೀರಾಮ ನಗರ (DCM 

Quaters) ದಕ್ಷರ 20x30 ಸೆೈಟು. 
ಐಗೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್  

99457 02495

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
LKG ಮತುತಿ ಒಂದನೆೀ ತರಗತ್ಯ ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ಮನೆಪಾಠ (ಟೂ್ಯಶನ್) ಹೆೀಳಿಕೊಡಲು ಸೂಕತಿ 
ಅನುಭವವುಳಳು ಶಿಕ್ಷಕಯರು ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ವಿಳಾಸ: ಕಾಳಿದಾಸ ವೃತತಿ, ಜಯನಗರ, ದಾವರಗೆರೆ. 
ಸಂಪಕಥಿಸಬೆೀಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆ್ಯ: 

77954 66999

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ಝೆರಾಕ್ಸೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲು ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
ಸ್ಥಳ : ಭಗಿೀರಥ ಸಕಥಿಲ್, ಜಯನಗರ. 

ಸಮಯ : 9 ರಿಂದ 7
89041 64777

ಓದುಗರ ಗಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಜಾಹಿೇರಾತುಗಳು 
ವಿಶಾವಿಸಪೂಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹಿತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ಗುಣಮಟಟೆ 
ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವನಾಜನಕರು 
ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾ್ಧರಿಯಾಗುವುದಿಲಲೆ.

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಜೆಸಿಬಿಗೆ ಅನುಭವವುಳಳು 

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
(ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ 

ಹೊಂದಿರಬೆೀಕು)

70195 88902

ಮರೆಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸರಸ್ವತ್ 

ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಬಾ ಸಾ್ಟಪ್  ಹತ್ತಿರ. 
30x40ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷರ 5 ಮನೆಗಳು. 

ವಿದಾ್ಯನಗರ ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 
25x30 ಪೂವಥಿ 2 ಮೆೀಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಮನೆಗಳು 
ಸಾವಿರ ಏಜೆಂಟ್  ವಿದಾ್ಯನಗರ

97421 44715

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ (KHB)
ಕನಾಥಿಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 

30x40 ಪೂವಥಿ ಡಬಲ್  ರೊೀಡ್   (30 ಲಕ್ಷಕೆಕೆ) 
30x50 ಪಶಿಚಿಮ (29 ಲಕ್ಷಕೆಕೆ)
40x60 ಪೂವಥಿ (58 ಲಕ್ಷಕೆಕೆ)
40x60 ಪಶಿಚಿಮ (57 ಲಕ್ಷಕೆಕೆ)

ಕರಣ್  ಬಸೂ್ನರ್  (ಏಜೆಂಟ್ )
97315 63409

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
ಪ್.ಬಿ. ರೊೀಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಡಿ.ಸಿ. 
ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಹತ್ತಿರ 30x40, 30x40 
East ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ, 30x40, 30x40 
West ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ, 60x40 East. 
Rate : 1850 ರಿಂದ 1950 ರೂ.ವರೆಗೆ.
ಐನಳಿಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಏಜೆಂಟ್ 

99166 12110

Houses for Rent 
and Sale

1 BHK, 2 BHK, Triplex 
3 BHK for Sale.

Anjaneya Layout, Balaji 
Nagara, S.S. Layout.
77955 06795

Dakshith Iynahalli

WANTED
Sales Executive

for Pigeon Brand Home 
Appliance Company 

(Bangaluru Base)
Good Graduated 

Contact :
98445 52400

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
Ghatge Enterprises

Kunduwada Road, 
Davangere.

ವಾಟರ್  ಸಪೆಲಿ, ಸಾ್ಯನಟರಿ 
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

94492 48866

ಕರಾನಾಟಕ ಗೃಹಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೆ 
ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ

50x80 West, 40x60 East, 
40x60 West, 40x60 South, 
40x60 North, 30x50 North.
ಐನಳಿಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಏಜೆಂಟ್ 

99166 12110

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ವಿದಾ್ಯನಗರ 1ನೆೀ ಮೆೀನ್ , 
3ನೆೀ ಕಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿವಿೀಣ್  ಆಯುವೆೀಥಿದ ಎದುರು 
2 BHK ಇರುವ, ಸಸ್ಯಹಾರ, ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಅನುಕೂಲವಿರುವ, ಬೊೀರ್ ವೆಲ್  ಹಾಗೂ 
ಮುನಸಿಪಲ್  ನೀರಿನ ಸೌಕಯಥಿವಿರುವ, ಬಿಸಿ 
ನೀರಿನ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯಿರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ.
95351 00029, 77607 33750

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಸೆಟೆೇಟ್  ಬಾ್ಯಂಕ್ 

SBI Life Mitra ಹುದೆ್ದಗೆ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
SSLC, PUC, Degree.
ವಯಸು್ಸ : 30 ರಿಂದ 60 ವಷನಾಗಳು

97436 34040

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ಸಂತೊೀಷಕುಮಾರ್  ತಂದೆ ಮಹಾಂತಯ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥಮಠ, 
ವಿದಾ್ಯನಗರ 12ನೆೀ ಕಾರಿಸ್ , ದಾವರಗೆರೆ ವಾಸಿಯಾದ ನಾನು ನನನೆ 
ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೊೀಷಕುಮಾರ್  ಮಹಾಂತಯ್ಯ 
ಎಂದಿದು್ದ, ನನನೆ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥಮಠ ಬಿಟು್ಟಹೊೀಗಿರುತತಿದೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 17-01-2023 ರಂದು ನೊೀಟರಿ ದಾವರಗೆರೆ 
ಸಮಕ್ಷಮ ನನನೆ ಹೆಸರನುನೆ ಸಂತೊೀಷಕುಮಾರ ಎಂ. ವಿಶ್ವನಾಥಮಠ 
ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೀನೆ. ಇನುನೆ ಮುಂದೆ ನನನೆ ಎಲಾಲಿ 
ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಸಹಯಂತೆ ಇರುತತಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಮಾರಕರಿಸಿದೆ್ದೀನೆ. 
ಸಹಿ : ಸಂತೊೇಷಕುಮಾರ್ ಎಂ. ವಿಶವಿರಾಥಮಠ

LADY RECEPTIONIST WANTED
Lady receptionist 

knowing good English, 
English Typing skills & 
Computer knowledge. 

Sheetal Diagnostic Centre 
4th Main, 7th Cross, P.J. Extension 
Chetana Hotel Road, Davanagere. 

Contact with resume.
94485 90794, 96263 44451

ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
Hyunda I20, 2012 Diesel, 

Maruthi Ignis 2017 at 
Honda Jazz 2016

Toyota Innova V 2015
ದೆೈವಿಕ್  ಐನಳಿಳ, Car Agent

99456 43223

IIT Foundation Maths
From 5th STD

Bruit Abacus and 
Vedic Maths

Nijalingappa Badavane
M: 97390 66956

ಸಾವನಾಜನಕ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಈ ಮೂಲಕ ಸಾವಥಿಜನಕರಿಗೆ ತ್ಳಿಸುವುದೆೀನೆಂದರೆ ಶಿರಿೀ ಬಸವರಾಜ್  

ಎಸ್. ಮರೂ್ಣರು ವಕೀಲರು, ದಾವರಗೆರೆ ಇವರು ಹರ ವಸೂಲಾತ್ಗಾಗಿ 
ಶಿರಿೀ ಕೆ.ಜ. ಬಸವರಾಜಪ್ ಬಿನ್  ಗುರುಬಸಪ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಲು ದಾವೆ 
ಸಂಖೆ್ಯ 24/2023ನುನೆ ಮಾನ್ಯ ಘನ ಪರಿಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯ (ಹ.ವಿ.) ದಾವರಗೆರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದು್ದ ಸದಿರಿ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ 
ದಾವಾ ಷೆಡೂ್ಯಲ್  ಸ್ವತತಿನುನೆ ದಾವೆಯ ಪರಿತ್ವಾದಿ ಕೆ.ಜ. ಬಸವರಾಜಪ್ 
ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಕರಿಯ, ಭೊೀಗ್ಯ, ದಾನ, ಪರಭಾರೆ ಮಾಡದಂತೆ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯವು ತಾತಾಕೆಲ್ಕ ತಡೆಯಾಜೆಞಾ ನೀಡಿರುತತಿದೆ. ಆದ ಕಾರರ 
ಯಾರೂ ಷೆಡೂ್ಯಲ್  ಸ್ವತತಿನುನೆ ಕರಿಯಕೆಕೆ, ಭೊೀಗ್ಯ, ದಾನ ಇತಾ್ಯದಿ ವ್ಯವಹಾರ 
ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ತ್ಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ. 

ಷೆಡೂ್ಯಲ್ : ದಾವರಗೆರೆ ತಾಲೂಲಿಕು, ಕುಂದುವಾಡ ಗಾರಿಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 
91/8ರಲ್ಲಿ 1.13 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನ ಪೆೈಕ 6 ಗುಂಟೆ ಜಮಿೀನನ ಚಕುಕೆಬಂದಿ 
: ಪೂವಥಿಕೆಕೆ - ಖಾಲ್ ನವೆೀಶನ, ಪಶಿಚಿಮಕೆಕೆ-ಉಳಿದ ಜಮಿೀನು, ಉತತಿರಕೆಕೆ 
-ಉಳಿದ ಜಮಿೀನು ದಕ್ಷರಕೆಕೆ : ಉಳಿದ ಜಮಿೀನು, ಈ ಮಧೆ್ಯದ ಜಮಿೀನು.

ಡಿ.ಎನ್. ಸಂಗಪ್ಪ 
ಎಂ.ಎನ್. ಶಶಿಕಲಾ 
ವಾದಿಪರ ವಕೇಲರು

ಸಹಿ/- 
ಡಿ.ಎನ್. ಸಂಗಪ್ಪ, ವಕೇಲರು 

ಬಿ.ಕಾಂ, ಎಲ್ಎಲ್ , ಬಿ.,
# .684/6, ನರಸರಾಜ ರೊೇಡ್, ಅಕ್ಕಮಹಾದೆೇವಿ 

ಗಲ್್ಸನಾ ಹೆೈ-ಸೂ್ಕಲ್ , ದಾವಣಗೆರೆ-1.
ಫೇ. : 82173 42323, 99642 61727

BEFORE THE HON'BLE DISTRICT CONSUMER 
DISPUTE REDRESSAL FORUM AT DAVANAGERE

EP NO.10/2021
Sri. S.K.Basavaraj   Decree Holder

V/S.
M/s. Samruddi Chit Funds(R) And other  Judgement Debtor

NOTICE
TO
1. M/s. Samruddi Chit Funds (R) #24/1C, 1st Floor, 
Next to Vijaya Hotel, P.J. Extension, AVK College 
Road, Davanagere - 577002 Represented by its 
Managing partner -  Judgement Debtor No.1
Sri. S.A.Lohit Kumar 
2. Sri. K.S.Mallikarjuna S/o Shivappa  #1789/46, 14th 
Cross,  Siddaveerappa Badavane Davanagere 1st partner 
of the Chit Fund Company  -     Judgement Debtor No.2
Where as the aforementioned Complaint filed as Exe-
cution Petition No.10/2021, before Hon'ble District 
Consumer Commission at Davanagere. for recovery of 
money. The Case is posted hearing on 04.02.2023. 
Therefore you are hereby summoned to appear before 
this Hon'ble District Consumer Commission at Dava-
nagere on 04.02.2023 at 10.30 A.M., either in person 
or by Pleader duly instructed with out fail, failing which 
matter will be heard and determined in your absence.
Given under my hand and seal of the court, is 11th day 
of janauary 2023.

By thr order of the Ditrict 
consumer Commission

District Consumer 
Commission 
Davanagere.

Advocate for decree-Holder
Shree Law chambers

Advocates
No. 1659/5D, 1st Floor opp. 

Vijaya bank, Vidya nagar, 1st Bus 
stop, Vidyanagar, Davanagere.

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕಲೆೇನಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನೇರಿನ ತೊಟ್ಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ಗಳು 
ಗಲ್ೇಜಾಗಿದ್ದರೆ ಯಂತ್ರಗಳ ನು್ನ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಪರಿಷತ್್ತನಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಉದಾ್ಧರದ ನರಿೇಕೆ್ಷ ಇಲಲೆ

ಕನನೆಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾರರದಿಂದ 
ಸಾಹತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಹತ್ ಉದಾ್ಧರವಾಗುತಾತಿರೆ 
ಎಂಬುದು ಭರಿಮೆ ಎಂದು ಸಾಹತ್ ಬಿ.ಆರ್. 
ಲಕ್ಷ್ಮರರಾವ್ ಹೆೀಳಿದರು.

ಕೆಲವು ವಗಥಿಗಳನುನೆ ಸಾಹತ್ಯ 
ಸಮೆಮಾೀಳನದಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸಲಾಗಿತುತಿ 
ಎಂಬ ಪರಿಶೆನೆಗೆ ಈ ಉತತಿರ ನೀಡಿದ ಅವರು, 
ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಂದ ಚಳುವಳಿ ಸಹ ಹುಟು್ಟ 
ವುದಿಲಲಿ. ಪರಿಷತ್ ನಡೆಸುವ ಸಮೆಮಾೀಳನ 
ಕೆೀವಲ ಜನ ಸಮೆಮಾೀಳನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 
ಗಂಭಿೀರ ಸಾಹತ್ಯ ಚಚೆಥಿಯ ನರಿೀಕೆ್ಷಯೂ 
ಇಟು್ಟಕೊಳುಳುವಂತ್ಲಲಿ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಕಾವ್ಯದ ಪೇಲ್ತನವೂ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಕವನಗಳನುನೆ ಜಾಲತಾರ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಕಟಸಬಹುದು. ಪರಿಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 
ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಆದರೆ, ಈ ರಿೀತ್ಯ ಕವಿತೆಗಳಿಗೆ 
ವಿಮಶಥಿಕರಿಲಲಿದಿರುವುದೆೀ ದೊಡ್ಡ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. 
ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಪು್ಗಳನುನೆ ತ್ದು್ದವವರು 
ಇಲಲಿದಂತಾಗಿದೆ. ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವವರಿಗೂ 
ವಿಮಶೆಥಿ ತಾಳಿಕೊಳುಳುವ ಮನೊೀಭಾವ ಇಲಲಿ 
ಎಂದವರು ಹೆೀಳಿದರು. ಕನನೆಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ 
ಸಾಹತ್ಯ ಸಮೆಮಾೀಳನದ ಬದಲ್ಗೆ ಪಯಾಥಿಯ 
ಸಮೆಮಾೀಳನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಒಳೆಳುಯ ಫಲ 
ನೀಡಬಹುದು. ಪರಿಷತ್ ಒಂದೆೀ ಜನರ 
ಪಾರಿಥಮಿಕ ದನ ಅಲಲಿ. ಇದಕೂಕೆ ಉತತಿಮ 
ಪಯಾಥಿಯ ಸಿಗುವುದಿದ್ದರೆ ಆಗಲ್ ಎಂದು 
ಲಕ್ಷ್ಮರರಾವ್ ಹೆೀಳಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಪತರಿಕತಥಿ 
ಬಿ.ಎನ್. ಮಲೆಲಿೀಶ್, ಕರುರ ಜೀವ ಕಲಾ್ಯರ 
ಟರಿಸ್್ಟ ಸಾ್ಥಪಕ ಶಿವನಕೆರೆ ಬಸವಲ್ಂಗಪ್, ಕೂಟದ 
ಪರಿಧಾನ ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ ಸಿ. ವರದರಾಜ್, 
ಖಜಾಂಚ್ ಮಧು ನಾಗರಾಜ್ ಕುಂದುವಾಡ, 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾ. ರವಿಬಾಬು, ಸಾವಥಿಜನಕ 
ಸಂಪಕಾಥಿಧಿಕಾರಿ ಡಿ. ರಂಗನಾಥರಾವ್ 
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದ್ದರು.

ಪ್ರಶಸಿ್ತಗೆ ಬಿ.ಎನ್. ಮಲೆಲೆೇಶ್, ಆರ್.ಜಿ. ರಾಗರಾಜ್ ಮೆೈಕೊ್ರೇಸಾಫ್ಟೆ ನಂದ 10 ಸಾವಿರ ಉದೊ್ಯೇಗ ಕಡಿತ

ಕೊೇಳಿ ವಿತರಣೆ ತಾರತಮ್ಯಕೆ್ಕ ಸಾವನಾಜನಕರ ಆಕೆ್ಷೇಪ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಯವರಾದ ನಾಡಿನ ಹರಿಯ 
ಪತರಿಕತಥಿ - ಸಾಹತ್ ಆರ್.ಜ.ಹಳಿಳು ನಾಗರಾಜ್ 
ಅವರಿಗೂ ಪರಿಶಸಿತಿ ದೊರೆತ್ದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ 
ಜಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಇ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್  ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಪತ್ರಿಕೊೀದ್ಯಮ ಕೆ್ಷೀತರಿದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ 
ಸಾಧಕರಿಗೆ  ನಾಡಿನ ಅನೆೀಕ ಮಹನೀಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ  
ಒಟು್ಟ 21 ದತ್ತಿ ಪರಿಶಸಿತಿಗಳನುನೆ ಪರಿತ್ ವಷಥಿ 
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದು್ದ, 2023ನೆೀ ಸಾಲ್ನ ಪರಿಶಸಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿ.
ಎನ್. ಮಲೆಲಿೀಶ್ ಮತುತಿ ಆರ್.ಜ. ಹಳಿಳು ನಾಗರಾಜ್ 
ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಪತ್ರಿಕೊೀದ್ಯಮ ಕೆ್ಷೀತರಿದಲ್ಲಿ ಗರನೀಯವಾಗಿ ಸೆೀವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಡಿನ ಹರಿಯ ಪತರಿಕತಥಿರಿಗೆ ಗೌರವ 
ಪೂವಥಿಕವಾಗಿ ಕೊಡಮಾಡುವ `ನಾಡಿಗೆೀರ 
ಕೃಷ್ಣರಾಯ'ರ ಪರಿಶಸಿತಿಯನುನೆ ಬಿ.ಎನ್. ಮಲೆಲಿೀಶ್ 
ಅವರಿಗೂ, `ನಾಡಪರಿಭು ಕೆಂಪೆೀಗೌಡ' ಪರಿಶಸಿತಿಯನುನೆ 
ಆರ್.ಜ.ಹಳಿಳು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಿ.ಎನ್. ಮಲೆಲಿೀಶ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಥಿರದ 
ಕನಾಥಿಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರಿಶಸಿತಿ, `ಅಮಮಾ' 

ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಶಸಿತಿ (ಗುಲ್ಬಗಾಥಿ), `ಮಹಲ್ಂಗ ರಂಗ' 
ಪರಿಶಸಿತಿ (ದಾವರಗೆೆ)ರೆ, ಜಲಾಲಿ ರಾಜೊ್ಯೀತಸೆವ ಪರಿಶಸಿತಿ 
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನುನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾರಿಸಬಹುದು.

ಕನಾಥಿಟಕ ಕಾಯಥಿನರತ ಪತರಿಕತಥಿರ ಸಂಘದ 
ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರು ಅವರು 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೊೀಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶಸಿತಿಗಳ ವಿಜೆೀತರ ಪಟ್ಟಯನುನೆ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿದರು.

ಕನಾಥಿಟಕ ಕಾಯಥಿನರತ ಪತರಿಕತಥಿರ 
ಸಂಘದಿಂದ ಬರುವ ಫೆಬರಿವರಿ 4 ಮತುತಿ 5ರಂದು 
ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಏಪಾಥಿಡಾಗಿರುವ 37ನೆೀ 
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪತರಿಕತಥಿರ ಸಮೆಮಾೀಳನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ 
ಪರಿಶಸಿತಿಗಳನುನೆ ಪರಿದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತತಿದೆ ಎಂದು ಜಲಾಲಿ 
ಪರಿಧಾನ ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ ಎ. ಫಕೃದಿ್ದೀನ್ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಪರಿಶಸಿತಿ ವಿಜೆೀತರನುನೆ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ 
ಸದಸ್ಯ ಕೆ. ಚಂದರಿರ್ಣ, ಜಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಇ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ, 
ಪರಿಧಾನ ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ ಎ. ಫಕೃದಿ್ದೀನ್, ಜಲಾಲಿ 
ಖಜಾಂಚ್ ಎನ್.ವಿ. ಬದರಿೀನಾಥ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದಾ್ದರೆ.

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಟೆಕ್ ಕಂಪನಗಳು ಸಾಕಷು್ಟ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಪರಿಸಕತಿ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹಥಿ 
ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಜನರು ಡಿಜಟಲ್ ವೆಚಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಡಿಜಟಲ್ 
ವೆಚಚಿ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳುಳುತ್ತಿದಾ್ದರೆ. ಈ ಕಾರರಕಾಕೆಗಿ 
ಒಟಾ್ಟರೆ 10 ಸಾವಿರ ಉದೊ್ಯೀಗ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ 
ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಕಳೆದ ವಷಥಿವೆೀ ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು 
ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು. ಅವು ಈ ವಷಥಿವೂ 
ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಇದು ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಗಳಲ್ಲಿ 
ಉದೊ್ಯೀಗ ಕಡಿತಕೆಕೆ ಕಾರರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೆಟಾ 
ಕಂಪನಯು ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರ ಉದೊ್ಯೀಗ 
ಕಡಿತ ಮಾಡಿತುತಿ. ಇದು ಒಟು್ಟ ಉದೊ್ಯೀಗಿಗಳ 
ಶೆೀ.13ರಷಾ್ಟಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಯು 18 
ಸಾವಿರಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಉದೊ್ಯೀಗಿಗಳನುನೆ ಕೆೈ ಬಿಟ್ಟದೆ.

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೆೀಳಿ ಕರೆಸಿದ್ದರು. 
ದೂರದ ಗಾರಿಮದಿಂದ ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖಚುಥಿ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ್ದೀವೆ. ಈಗ ಕೆೀವಲ ಹತುತಿ 
ಕೊೀಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವೂ ಸರಿಯಾದ ಗುರಮಟ್ಟ 
ಹೊಂದಿಲಲಿ ಎಂದರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಸಕರ ಮಾತ್ಗೆ ಮನನೆಣೆ ನೀಡಿ, 
ಸಕಾಥಿರದ ಆದೆೀಶ ಉಲಲಿಂಘನೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹರಿಯ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕತಿ ಕಾನೂನು ಕರಿಮಗಳನುನೆ 
ಕೆೈಗೊಳಳುಬೆೀಕು. ಈ ಬಗೆೊ ಹರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತರಿ 
ಬರೆಯುತೆತಿೀವೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಪಶು 
ಸಂಗೊೀಪನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎ.ಕೆ. ಭೂಮೆೀಶ್ 
ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಸುರೆೀಶ್ ಹಾದಿಮನ, 
ತ್ಪೆ್ೀಸಾ್ವಮಿ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಮತೆ್ತ  
ಬಿಜೆಪ್ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ನಶಿ್ಚತ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮಾಲ್ೀಕರು ಎಂದರು. 
ಮಾಜ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪ್. ಹರಿೀಶ್ , ಜಲಾಲಿ ಬಿಜೆಪ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವಾಡಿ ವಿೀರೆೀಶ್ , ಬಿಜೆಪ್ 
ಮುಖಂಡ ಚಂದರಿಶೆೀಖರ್  ಪೂಜಾರ್  
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗಾರಿ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ .ಎನ್ . 
ನಾಗರಾಜ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಿದ್ದರು. ಡಿಸಿಸಿ 
ಬಾ್ಯಂಕನ ನದೆೀಥಿಶಕ ಸಿರಿಗೆರೆ ಹಾಲೆೀಶಪ್, 
ಪ್ಎಲ್ ಡಿ ಬಾ್ಯಂಕನ ನದೆೀಥಿಶಕ ಜ. 
ಆಂಜನೆೀಯ, ಗಾರಿಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಡಿ 
ಯೀಮಕೆೀಶ್ವರಪ್, ಡಿ.ಹೆಚ್ . ಚನನೆಬಸಪ್, 
ಕಾಳೊೀಳ್  ಚನನೆಬಸಪ್, ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜ 
ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಜಜ್ನಾಯಕೆ, ಐರಣಿ ಅರ್ಣಪ್, ಗಾರಿ.
ಪಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ ಕೆಂಚಮಮಾ, ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಸಿದೆ್ದೀಶ್, ಹುಲಮಾನ ಚಂದರಿಪ್, ಮಂಜುಳಾ 
ಸುಭಾಷ್ , ರಜೀಯಾ ಬೆೀಗಂ ಸೆೀರಿದಂತೆ, ಸವಥಿ 
ಸದಸ್ಯರು ಮತುತಿ ಹರಿಹರ ತಾ.ಗಾರಿ. ಬಿಜೆಪ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಂಡಸಘಟ್ಟ ಲ್ಂಗರಾಜ್ , 
ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿಗಳಾದ ಹುಣಿ್ಣ ಮಹಾಂತೆೀಶ್, 
ಆರಾಪುರದ ವಿೀರೆೀಶ್ , ತಾ.ಪಂ. ಇಓ ಗಂಗಾ 
ಧರನ್ , ಪ್ಡಿಓ ರಾಮನಗೌಡ, ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ 
ದಿೀಪಾ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಸಿದ್ದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 18 – ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ 
ನರೆೀಂದರಿ ಮೀದಿ ಅವರು ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ 
ಆಗಮಿಸಲ್ದು್ದ, ಯಾದಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ 
ಜಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ 10,800 ಕೊೀಟ ರೂ. ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಶಿಲಾನಾ್ಯಸ ಹಾಗೂ ಉದಾಘಾಟನೆ ನೆರವೆೀರಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ.

ಈ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಧಾನ ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ ಭೆೀಟ 
ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಎರಡನೆೀ ಬಾರಿ. ಜನವರಿ 12ರಂದು 
ಅವರು ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಯುವಜನೊೀತಸೆವದಲ್ಲಿ 
ಪಾಲೊೊಳಳುಲು ಹುಬ್ಬಳಿಳುಗೆ ಭೆೀಟ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಯಾದಗಿರಿ ಜಲೆಲಿಯ ಕೊಡೆೀಕಲ್ ಗೆ ಪರಿಧಾನ 
ಮಧಾ್ಯಹನೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ. ನೀರಾವರಿ 
ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೀಜನೆಗಳಲಲಿದೆೀ 
ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಹೆದಾ್ದರಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೀಜನೆಯಂದರ 
ಶಿಲಾನಾ್ಯಸ ಹಾಗೂ ಉದಾಘಾಟನೆ ನೆರವೆೀರಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ. 
ಮಧಾ್ಯಹನೆ 2.15ಕೆಕೆ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಲೆಲಿಯ ಮಳಖೆೀಡಗೆ ಭೆೀಟ ನೀಡಲ್ದಾ್ದರೆ. 
ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಘೊೀಷಿತವಾಗಿರುವ ಕಂದಾಯ ಗಾರಿಮಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 
ಹಕುಕೆ ಪತರಿ ವಿತರಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ. ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಹೆದಾ್ದರಿ ಯೀಜನೆಗೆ ಅವರು 
ಶಿಲಾನಾ್ಯಸವನೂನೆ ನೆರವೆೀರಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ.

ಮಳಖೆೀಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ರುವ ಸಮಾವೆೀಶದಲ್ಲಿ 51,900 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 
ಹಕುಕೆಪತರಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇಂದು ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಪ್ರಧಾನ

10,800 
ಕೊೇಟ್ ರೂ. 
ಯೇಜರೆಗಳ 
ಉದಾಘಾಟರೆ

ಬಂೆಗಳೂರು, ಜ. 18 - ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಚುನಾವಣ ೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿರುವ ಕಾರರದಿಂದ 
ಪರಿಧಾನ ಮೀದಿಯವರಿಗ ೆ ಕನಾಥಿಟಕ 
ನನೆಪಾಗಿದ.ೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮೆೀಲ್ಂದ ಮೆೀಲೆ 
ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ ಸೆೈಕಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತಿದಾ್ದರ ೆ ಎಂದು 
ವಿಧಾನಸಭ ೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
ಟೀಕಸಿದಾ್ದರ.ೆ

ಮೀದಿಯವರು ರಾಜ್ಯದ ಕಡ ೆ ಮುಖ 
ಮಾಡುವ ವೆೀಳಗೆ ೆ ಬಿಜಪೆ್ಯ ಸುಳಿಳುನ 
ಕಾಖಾಥಿನಯೆ ಕಾಮಿಥಿಕರು ಸುಳುಳುಗಳ 
ಉತಾ್ದನಯೆಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಾಗಿದಾ್ದರ ೆ ಎಂದು 
ಅವರು ಹೆೀಳಿಕಯೆಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರ.ೆ ದೆೀಶದ 
ಆರ್ಥಿಕತ ೆಕುಸಿದಿರುವುದು, ಹರದುಬ್ಬರ ಸೆೀರಿ 
ದಂತ ೆ ಪರಿಧಾನ ಮೀದಿ ಅವರು 
ಆಡಳಿತಾತಮಾಕವಾಗಿ ದೆೀಶವನುನೆ ಸೊೀಲ್ಸಿದಾ್ದರ.ೆ 
ದೆೀಶದ ಜನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಹುಮತಕೆಕೆ 

ಅನಾ್ಯಯ, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುವ ಕೆೀಂದರಿ 
ಸಕಾಥಿರ, ತಮಗ ೆಮತ ಹಾಕದವರ ಬದುಕನೂನೆ 
ಹೆೈರಾರ ಮಾಡಿಟು್ಟ ಕೆೀವಲ ಸುಳಿಳುನ 
ಕಾಖಾಥಿನಯೆಲ್ಲಿ ಉತಾ್ದಿಸುವ ಸುಳಿಳುನ 
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತನನೆ ಸಂಪರಿದಾಯದಂತ ೆಜನರನುನೆ 
ಬಕಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ ೆ ಎಂದು 
ಆರೊೀಪ್ಸಿದಾ್ದರ.ೆ

ದೆೀಶದ ವಿದೆೀಶಿ ಸಾಲ 2013-14ರಲ್ಲಿ 

409.4 ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರುಗಳಷಿ್ಟತುತಿ. 
2014ರ ಮೆೀ ನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 
ಡಾಲರ್ ಎದುರು 58 ರೂಪಾಯಿಗಳಷಿ್ಟತುತಿ. 
ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದು 23.74 ಲಕ್ಷ ಕೊೀಟಗಳಷು್ಟ 
ವಿದೆೀಶಿ ಸಾಲ ಇತುತಿ. ಕಳದೆ 8 ವಷಥಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೀದಿ ಸಕಾಥಿರ ಹೊರ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 
ಸಾಲ 27 ಲಕ್ಷ ಕೊೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು 
ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಮೀದಿ ಸಕಾಥಿರ ರಾಜ್ಯಗಳನೂನೆ ಸಾಲಕೆಕೆ 
ಸಿಕಕೆಸಿದ.ೆ 2014ರಲ್ಲಿ ದೆೀಶದ ಎಲಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ 
ಸಾಲ 24.71 ಲಕ್ಷ ಕೊೀಟಗಳಷಿ್ಟತುತಿ. ಈಗ 80 
ಲಕ್ಷ ಕೊೀಟಗಳಿಗ ೆ ಏರಿಕಯೆಾಗಿದ.ೆ 
ಕನಾಥಿಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ 
ಇಳಿದಾಗ 2.42 ಲಕ್ಷ ಕೊೀಟಗಳಷಿ್ಟತುತಿ. ಈಗ 
5.4 ಲಕ್ಷ ಕೊೀಟಗ ೆಏರಿಕಯೆಾಗುತ್ತಿದ ೆಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದರು.

ಚುರಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಧಾನಗೆ ರಾಜ್ಯ ರೆನಪು

ನವದಹೆಲ್, ಜ. 18 – ವಿಕಪ್ೀಡಿಯ 
ರಿೀತ್ಯ ಸಾವಥಿಜನಕರ ಮಾಹತ್ 
ಆಧರಿಸಿದ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೂಲಗಳು 
ಸಂಪೂರಥಿ ನಂಬಿಕಾಹಥಿವಲಲಿ. ಇವುಗಳು 
ತಪು್ ದಾರಿಗಳೆಯೆುವ ಮಾಹತ್ಗೆ 
ಉತೆತಿೀಜನ ನೀಡಬಲಲಿವು ಎಂದು ಸುಪ್ರಿೀಂ 
ಕೊೀಟ್ಥಿ ಹೆೀಳಿದ.ೆ

ಈ ರಿೀತ್ಯ ವಬೆ್ ತಾರಗಳು 
ಮುಕತಿವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜಾಞಾನ ಹರಡಲು 
ಉಪಯುಕತಿ ವೆೀದಿಕಗೆಳಾಗಿವ.ೆ ಆದರ,ೆ 
ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳ ಇತ್ಯಥಥಿಪಡಿಸುವಾಗ 
ಈ ಮೂಲಗಳ ಬಳಕಯೆ ಬಗೆೊ ಎಚಚಿರಿಕೆ 
ವಹಸಬೆೀಕಾಗುತತಿದ ೆ ಎಂದು 
ನಾ್ಯಯಮೂತ್ಥಿಗಳಾದ ಸೂಯಥಿ ಕಾಂತ್ 
ಹಾಗೂ ವಿಕರಿಮ್ ನಾಥ್ ಅವರನುನೆ 
ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ೀಠ ಹೆೀಳಿದ.ೆ

ಜನ ಸಮೂಹದಿಂದ ಪಡದೆ ಮಾಹತ್ 
ಆಧರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಬಳಕದೆಾರರೆೀ ರೂಪ್ 
ಸಿದ ಈ ತಾರಗಳು ನೀಡುವ ಮಾಹತ್ಗಳು 
ಸಂಪೂರಥಿ ನಂಬಿಕಾಹಥಿವಲಲಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ದಾರಿ ತಪ್್ಸುವ ಮಾಹತ್ಗ ೆ ಉತೆತಿೀಜನ 
ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಹಂದ ೆ ಹಲವು 
ಬಾರಿ ಇದೆೀ ನಾ್ಯಯಾಲಯ ತ್ಳಿಸಿದ ೆಎಂದು 
ಪ್ೀಠ ಹೆೀಳಿದ.ೆ ನಂಬಿಕಾಹಥಿ ಹಾಗೂ ಖಚ್ತ 
ಮೂಲಗಳನೆನೆೀ ಬಳಸಿಕೊಳಳುಬೆೀಕು ಎಂದು 
ಕಕ್ಷದಾರರಿಗ ೆ ನಾ್ಯಯಾಲಯಗಳು 
ತ್ಳಿಸಬೆೀಕದ ೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರಿೀಂ ಕೊೀಟ್ಥಿ 
ಹೆೀಳಿದ.ೆ

1985ರ ಕೆೀಂದರಿ ಅಬಕಾರಿ ತರೆಿಗೆ 
ಕಾಯ್ದಯ ಅನ್ವಯ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ 
ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ವಗಿೀಥಿಕರರ ಕುರಿತ ಪರಿಕರರ 

ಇತ್ಯಥಥಿ ಪಡಿಸುವಾಗ ನಾ್ಯಯಾಲಯ ಈ 
ಟಪ್ಣಿ ಮಾಡಿದ.ೆ

ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕತಿರು ವಿಕಪ್ೀಡಿಯ 
ರಿೀತ್ಯ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ತಾರಗಳ ಮೂಲಕ 
ಮಾಹತ್ ಪಡದೆು ಕರಿಮ ತಗೆದೆುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ 
ಎಂದು ನಾ್ಯಯಾಲಯ ತ್ಳಿಸಿದ.ೆ

ಆಸಕತಿಕರ ಅಂಶ ಎಂದರ ೆ ಸುಪ್ರಿೀಂ 
ಕೊೀಟ್ಥಿ ಮಾಜ ನಾ್ಯಯಮೂತ್ಥಿ 
ಮಾಕಥಿಂಡೆೀ ಕಟುಜ್ ಅವರು 2010ರಲ್ಲಿ 
ಮದುವಯೆ ಏಕರೂಪದ ಕಾನೂನು ಪದ 
ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಸುವಾಗ ವಿಕಪ್ೀಡಿಯ ಮಾಹತ್ 
ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ವಿಕಪ್ೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಮಾಹತ್ 
ಆಧರಿಸಿ ನಾ್ಯಯಮೂತ್ಥಿ ಕಟುಜ್ ಅವರು 
ಲ್ವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗ ೆ ನಾಲುಕೆ 
ಅಂಶಗಳ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ ರೂಪ್ಸಿದ್ದರು. 
ಲ್ವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮದುವಯೆ 
ಸ್ವರೂಪದು್ದ, ಇವು ಗೃಹ ಹಂಸಾಚಾರ ತಡೆ 
ಕಾಯ್ದಯಡಿ ಬರುತತಿವ ೆಎಂದವರು ತ್ೀಪುಥಿ 
ನೀಡಿದ್ದರು.

ವಿಕಪ್ೇಡಿಯ ರಿೇತ್ಯ ಮೂಲಗಳು ನಂಬಿಕಾಹನಾವಲಲೆ 

ಭರಮಸಾಗರ, ಜ. 18- ರೊೀಟರಿ ಕಲಿಬ್ ವತ್ಯಿಂದ ಭರಮಸಾಗರದ 
ಸಕಾಥಿರಿ ಶಾಲೆ, ಉದುಥಿ ಶಾಲೆ, ಬೆೀವಿನಹಳಿಳು ಶಾಲೆ, ಗೊಲಲಿರಟ್ಟ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೊೀನ 
ಶಾಲೆಗೆ ಡೆಸ್ಕೆ  ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಸ್ಎಂಎಲ್ ಪರಿವಿೀಣ್,  ರೊೀಟರಿ ಕಲಿಬ್ ನ 
ಡಿಸಿ್ಟ್ಕ್್ಟ  ಗೌನಥಿರ್ ಎಂ.ಕೆ. ರವಿೀಂದರಿ, ಚ್ತರಿದುಗಥಿ 
ಜಲಾಲಿ ರೊೀಟರಿ ಕಲಿಬ್ ನ ಸುರೆೀಶ್ ರಾಜ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಉಮೆೀಶ್, ಸಿ.ಟ. 
ಮಾಂತೆೀಶ್,  ರೊೀಟರಿ ಕಲಿಬ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಮಿೀಮ್ ಪಾಷಾ, ಖಜಾಂಚ್ 
ಬಿ.ಟ. ನರಂಜನ್ ಮೂತ್ಥಿ, ಇಸಿಓ. ಕೃಷ್ಣಮೂತ್ಥಿ, ಸಿ ಆರ್ ಪ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ, 
ಪ್ಡಿಓ ಶಿವಪ್, ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಶಿೀದ್, ಮುಖೊ್ಯೀಪಾಧಾ್ಯಯ ಮಹೆೀಶ್, 
ಮುಬಾರಕ್, ರಾಜಾ ನಾಯಕ್, ಗಾರಿಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಹೀರ್, 
ಎಚ್ಎನ್ ಲ್ಂಗರಾಜ್, ದುಗೆೀಥಿಶ್ ಪೂಜಾರ್,   ತ್ಪೆ್ೀಶ್, ಎನ್.ಕೆ. ಸಂತೊೀಷ್, 
ನಸಗಥಿ ಸಂತೊೀಷ್, ಕಾ್ವಟೆಲಿ ಕರಣ್ ಕುಮಾರ್,  ಆನಂದ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದ್ದರು.

ರೊೇಟರಿ ಕಲೆಬ್ ನಂದ  ಡೆಸ್್ಕ ವಿತರಣೆ

ಭರಮಸಾಗರ

TEAK WOOD 
SOFA FOR SALE 

3+1+1 Rose wood 
teak sofa is for sale in 

excellent condition.
98807 43838
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ನಮಮಾಲ್ಲೆ ಎಲಾಲೆ ತರಹದ ಕಂಪನಯ ಸೊೇಫಾ  ಸೆಟ್ , 
ವಾಲ್ ಡೂ್ರಬ್್ಸ , ಕಾಟ್್ಸ , ಟ್ಪಾಯ್ , ಡೆೈನಂಗ್  ಟೆೇಬಲ್್ಸ  ರೆಡಿ 

ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂದೆೀ ಭೆೀಟ ಕೊಡಿ...

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತು್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಹೊಸ ವಷನಾದ ರಿಯಾಯಿತ್ಯಂದಿಗೆ

ಬಿಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್  ಸಕನಾಲ್ , ಹರಿಹರ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 92432 19553, 81977 65135

ಡಬಲ್  ಡೆಕೊೇರ್  ಫನನಾಚರ್ ಸೆ

ಶಾಂತ್ ಟ್ವಿಎಸ್  ಏಜೆನ್ಸೇಸ್  & 
ಎಲೆಕಟೆರಿಕಲ್್ಸ  ವೆಹಿಕಲ್್ಸ

Dealers for all kind & Electric 
Vehicles speed - 40 to 75 km,  

milage 70 to 150 km

ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಗಳಿಗೆ ಎಸೆ್ಸಸ್ ಪ್ತಾಮಹ
ದಾವರಗೆರೆ, ಜ. 18- ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಂದೆ ನಡೆದಿರುವ 

ಎಲಾಲಿ ಅಕರಿಮ ದಂಧೆಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು 
ಶಿವಶಂಕರಪ್ನವರೆೀ ಪ್ತಾಮಹಾ. ಅವರ 
ಕುಟುಂಬದವರೆೀ ಸಾ್ಥಪ್ಸಿದ್ದ `ಸಾ್ಯಮ್ ಸನ್' 
ಡಿಸಿ್ಟಲರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡದ ಬದಲು ನಂದಿನ ಹಾಲು 
ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಾ ? ಎಂದು ಬಿಜೆಪ್ ಮಾಜ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಪರಿಶಿನೆಸಿದರು.

ಸುದಿ್ದಗೊೀಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,    
ಬಿಜೆಪ್ಯವರು ಗುಟಾಕೆ, ಹೆಂಡ, ಕಳಳುಭಟ್ಟ ಸಾರಾಯಿ 
ಮಾರುತಾತಿರೆಂದು ಎಸೆಸೆಸ್ ಆರೊೀಪ ಮಾಡಿ, ನಾವು 
ಆಕಳು, ಕುರಿ ಸಾಕದೆ್ದೀವೆ. ಬಿಜೆಪ್ಯವರು ಆಕಳು, ಕುರಿ 
ಸಾಕದಾ್ದರಾ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದಾ್ದರೆ. ಹರಿಯರಾದ  
ಶಿವಶಂಕರಪ್ ಅವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ಹಾಸ 
ಮರೆತಂತ್ದೆ  ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಎಸೆಸೆಸ್ ಮಾತುಗಳು ಹರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ 
ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಬಿಜೆಪ್ಯರು ಗುಟಾಕೆ, 
ಕಳಳುಬಟ್ಟ, ಹೆಂಡ ಮಾರುವವರು ಎಂಬ ಹೆೀಳಿಕೆ 
ಖಂಡನೀಯ ಎಂದರು. ಸಾ್ಯಮ್ ಸನ್ ಡಿಸಿ್ಟಲರಿಯಲ್ಲಿ 

ಸೆಕೆಂಡ್ಸೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಲಲಿದೆೀ, ಮದ್ಯ 
ಸೆೀವನೆಯಿಂದ ಓವಥಿ ಕೂಲ್ ಕಾಮಿಥಿಕ  ಸಾವನನೆಪ್್ರು 
ವುದನುನೆ   ಶಿವಶಂಕರಪ್ ಅವರು ಮರೆತಂತ್ದೆ. ಇದನುನೆ 
ಪರಿಶಿನೆಸಿದ್ದ ಪತರಿಕತಥಿ ಟ.ಎನ್. ಷರುಮಾಖ ಅವರನುನೆ 
ಪಲ್ೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಥಳಿಸಿದು್ದ ನೆನಪ್ಲಲಿವೆೀ? ಎಂದು 
ಕೆೀಳಿದರು.

ತಪ್್ಲಲಿದಿದ್ದರೆ ಅರರ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 
ಪರಿತ್ಭಟನೆ ಮಾಡಬಹುದಿತುತಿ. ಏಕೆ ಮೌನ ವಹಸಿದು್ದ, 
ಆಕಳು, ಕುರಿ ಸಾಕದ ವ್ಯಕತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಕರರ 
ದಾಖಲಾದ ಇತ್ಹಾಸವೆೀ ಇಲಲಿ ಎಂದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೊೀಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ದೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವೆೈ. 
ಪರಿಕಾಶ್, ಮೆೀಯರ್ ಜಯಮಮಾ ಗೊೀಪ್ನಾಯಕೆ,  
ದೂಡಾ ಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜನಹಳಿಳು ಶಿವಕುಮಾರ್, 
ಬಿಜೆಪ್ ರೆೈತ ಮೀಚಾಥಿ ಜಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಲೊೀಕಕೆರೆ 
ನಾಗರಾಜ್, ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ ಸೊೀಗಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್, 
ಮುಖಂಡರಾದ ಆನಂದರಾವ್ ಶಿಂಧೆ, ಶಿವನಗೌಡ 
ಪಾಟೀಲ್, ಟಂಕರ್ ಮಂಜರ್ಣ, ಗೊೀಪ್ನಾಯಕೆ 
ಉಪಸಿ್ಥತರಿದ್ದರು. 

ರಾಳೆಯಿಂದ `ಸೊೇಮೆೇಶವಿರೊೇತ್ಸವ'
ದಾವರಗೆರೆ, ಜ. 18- ಮಣಿಪಾಲ್ ಎಜುಕೆೀಶನಲ್ 

ಅಸೊೀಸಿಯೀಷನ್ ನ ಶಿರಿೀ ಸೊೀಮೆೀಶ್ವರ ವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ವತ್ಯಿಂದ ಇದೆೀ ದಿನಾಂಕ 20 ಮತುತಿ 21, 22 ರಂದು 
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ `ಸೊೀಮೆೀಶ್ವರೊೀತಸೆವ-2023' 
ಶಾಲಾ ಆವರರದಲ್ಲಿ ಆಳಾ್ವಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 
ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಾರಿಚಾಯಥಿರಾದ ಎನ್. 
ಪರಿಭಾವತ್ ಸುದಿ್ದಗೊೀಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಸಿದರು.

20 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.45 ಕೆಕೆ `ಸೊೀಮೆೀಶ್ವ 
ರೊೀತಸೆವ-2023' ಉದಾಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯ 
ಲ್ದೆ. ತುಮಕೂರು ಜಲೆಲಿ ಸಿದ್ಧರಬೆಟ್ಟದ ಶಿರಿೀ ವಿೀರಭದರಿ 
ಶಿವಾಚಾಯಥಿ ಸಾ್ವಮಿೀಜ ಸಾನನೆಧ್ಯ ವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ.

ಶಿಕ್ಷರ ಸಚ್ವ ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೆೀಶ್ ಕಾಯಥಿಕರಿಮ 
ಉದಾಘಾಟಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ವಿಧಾನ 
ಪರಿಷತ್ ಮಾಜ ಮುಖ್ಯಸಚೆೀತಕ ಡಾ.ಎ.ಹೆಚ್. 
ಶಿವಯೀಗಿಸಾ್ವಮಿ, ಡಿಡಿಪ್ಐ ಜ.ಆರ್. ತ್ಪೆ್ೀಶಪ್ 
ಆಗಮಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ.

ಇದೆೀ ವೆೀಳೆ ಜಲಾಲಿ ಕಾಯಥಿನರತ ಪತರಿಕತಥಿರ 
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ  ಹಾಗೂ ಡಾ. 
ವಿದಾ್ಯ ವಿ. ಡಾ. ಸಿದೆ್ಧೀಶ್ವರನ್ ಅವರಿಗೆ `ಸೊೀಮೆೀಶ್ವರ 
ಸಿರಿ' ಗೌರವ ಪರಿಶಸಿತಿ ಪರಿದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಜ. 21 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.45 ಕೆಕೆ ಸೊೀಮೆೀಶ್ವರೊೀತಸೆವ 
ಹಾಗೂ ಪರಿಶಸಿತಿ ಪರಿದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 
ಹರಿಹರ ಶಿರಿೀ ರಾಮಕೃಷಾ್ಣಶರಿಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿರಿೀ 
ಶಾರದೆೀಶಾನಂದ ಸಾ್ವಮಿೀಜ ಸಾನನೆಧ್ಯ ವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ.

ಕನನೆಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಡೊೀಜ 
ಡಾ. ಮಹೆೀಶ್ ಜೊೀಶಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನಾಮಾನ 
ನಡೆಯಲ್ದು್ದ, ಎಸಿ್ ಸಿ.ಬಿ. ರಿಷ್ಯಂತ್ ಪರಿತ್ಭಾ ಪುರಸಾಕೆರ 
ನೆೆರವೆೀರಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ. ಶಿರಿೀ ಕೆ್ಷೀತರಿ ಧಮಥಿಸ್ಥಳ ಅನನೆ 
ದಾಸೊೀಹ ಭವನದ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕ ಸುಬರಿಹಮಾರ್ಯ ಪರಿಸಾದ್, 

ಕಸಾಪ ಜಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವಾಮದೆೀವಪ್ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ 
ಭಾಗಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ.

ನಟುವಳಿಳು ಸಕಾಥಿರಿ ಪೌರಿಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.ಟ. 
ಜಯಪ್ ಅವರಿಗೆ `ಶಿಕ್ಷರ ಸಿರಿ' , ಅಭಿ ಕಾಟನ್ಸೆ 
ಮಾಲ್ೀಕರಾದ ಬಕೆಕೆೀಶ್, ಸಾಮಾಜಕ ಕಾಯಥಿಕತೆಥಿ 
ಗಿೀತಾ ಬಾಲಚಂದರಿಭಟ್ ಅವರಿಗೆ `ಸೊೀಮೆೀಶ್ವರ ಸಿರಿ' 
ಪುರಸಾಕೆರ ಹಾಗೂ ಎಸೆಸೆಸೆಸೆಲ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕ 
ಪಡೆದ ನಧಿ ಎಸ್. ನಾಯರ್ ಅವರಿಗೆ `ಸಾಧನ ಸಿರಿ' 
ಪುರಸಾಕೆರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಜ. 22 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.45 ಕೆಕೆ ಸಂಗಿೀತೊೀತಸೆವ 
ಮತುತಿ ಸಮಾರೊೀಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲ್ದು್ದ, 
ಕರ್ವಕುಪೆ್ ಗವಿಮಠದ ಡಾ. ನಾಲ್ವಡಿ ಶಾಂತಲ್ಂಗ 
ಶಿವಾಚಾಯಥಿ ಸಾ್ವಮಿೀಜ ಸಾನನೆಧ್ಯ ವಹಸುವರು. ವಿಧಾನ 
ಪರಿಷತ್ ಮಾಜ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಬಿ. ಭಾನುಪರಿಕಾಶ್ 
ಸಮಾರೊೀಪ ನುಡಿಗಳನಾನೆಡಲ್ದಾ್ದರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ. 
ರವಿೀಂದರಿನಾಥ್, ಅಂಕರಕಾರ ಎ.ಆರ್ ಮಣಿಕಾಂತ್, 
ಅಂತರರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಈಜು ಪಟು, ದಿವ್ಯ ಚೆೀತನ ಕೆ.ಎಸ್. 
ವಿಶಾ್ವಸ್ ಆಗಮಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ. ಎಸೆಸೆಸೆಸೆಲ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ ಹೆಚುಚಿ 
ಅಂಕ ಪಡೆದ ಡಿ.ಆರ್. ಧಿೀರಜ್ ಅವರಿಗೆ `ಸಾಧನ ಸಿರಿ' 
ಪುರಸಾಕೆರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕರಾದ ರಾಜೆೀಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತುತಿ 
ಎಂ.ಡಿ. ಪಲಲಿವಿ ಅವರಿಂದ ಸಂಗಿೀತ ಕಾಯಥಿಕರಿಮ 
ಏಪಥಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೊೀಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 
ಎನ್.ಆರ್. ಹರಿೀಶ್ ಬಾಬು, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ನದೆೀಥಿಶಕ ಟ.
ಎಂ. ಪತೆರಿೀಶ್, ಮುಖೊ್ಯೀಪಾಧಾ್ಯಯಿನ ಹೆಚ್.ಕೆ. 
ಗಾಯತ್ರಿ, ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಭಾನ್ 
ಬೂದಿಹಾಳ್ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದ್ದರು.

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಫಾಮಾಥಿದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು 
ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಎ.ಕ�. ಫಾಮಾಮಾ 
ಹದಡಿ ರೊೇಡ್, ತರಳಬಾಳು ಸೂ್ಕಲ್ , 

ಎದುರು, ಶಿ್ರೇನವಾಸ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ರಾ್ಯಷ್ ಟ್ೇಮ್ ಮಡಿಲ್ಗೆ ಸಂಸದ `ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದೆ್ಧೇಶವಿರ ಕಪ್' 
ದಾವರಗೆರೆ, ಜ.18- ನಗರದ ಹೆೈಸೂಕೆಲ್ 

ಮೆೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೀರೊೀ ಡಿಎಲ್ ಆರ್ 
ಕರಿಕೆಟಸ್ಥಿ ಇವರ ಆಶರಿಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ ಆರ್.ಎಲ್. ಶಿವಪರಿಕಾಶ್  
ನೆೀತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಹೊನಲು-
ಬೆಳಕನ ಲ್ೀಗ್ ಕಂ ವಾಕೌಟ್ ಟೆನನೆಸ್ ಬಾಲ್ 
ಕರಿಕೆಟ್ ನ ಜ.ಎಂ.ಸಿದೆ್ಧೀಶ್ವರ ಕಪ್ ನ ಅಂತ್ಮ 
ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡವು.

ಈ ಪಂದಾ್ಯವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ  
ನಾ್ಯಷ್ ತಂಡವು ಫೆೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿ 
ಚಾಂಪ್ ಯನ್ ಪಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಜ.ಎಂ. 
ಸಿದೆ್ಧೀಶ್ವರ್ ಕಪ್-2023ರ ಅನುನೆ ತನನೆ 
ಮುಡಿಗೆೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತುತಿ. 

ಈ ತಂಡವು ಆಕಷಥಿಕ ಟೊರಿೀಫಯಂದಿಗೆ 
ರೂ. 3,00,000-00 ಗಳ ನಗದನುನೆ 
ತನನೆದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಎರಡನೆೀ ಸಾ್ಥನವನುನೆ 
ಫೆರಿಂಡ್ಸೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಗೆದು್ದಕೊಂಡಿದೆ. 
ಈ ತಂಡವು ರೂ. 2,00,000ಗಳ ನಗದು 
ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಆಕಷಥಿಕ 
ಟೊರಿೀಫಯನುನೆ ತನನೆ ಮುಡಿಗೆೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 

ಮೂರನೆೀ ಸಾ್ಥನವನುನೆ ದಾವರಗೆರೆಯ 
ಜನಪ್ರಿಯ ತಂಡವು 1,00,000 ರೂ.ಗಳ 
ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಆಕಷಥಿಕ 

ಟೊರಿೀಫಯನುನೆ ಗೆದು್ದಕೊಂಡಿದೆ.
ಟೂನಥಿಮೆಂಟನ ಅಫಷಿಯಲ್ ಕಪ್ 

ಅನುನೆ ನಗರದ ಪಲ್ೀಸ್ ತಂಡವು ಗೆದು್ದ 
ಕೊಂಡಿತು. ದಿ್ವತ್ೀಯ ಸಾ್ಥನವನುನೆ ಮೆಡಿಕಲ್ 
ರೆಪೆರಿಸೆಂಟೆೀಟವ್ ತಂಡವು 
ತನನೆದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಜ.ಎಂ.
ಸಿದೆ್ಧೀಶ್ವರ ಮಾತನಾಡಿ, ದಾವರಗೆರೆ ನಗರವು 
ವಿದಾ್ಯಕಾಶಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿೀಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿೀತಾಸೆಹ 

ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಲೆಲಿಯನುನೆ ಕರಿೀಡಾ 
ಕಾಶಿಯನಾನೆಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ದಾವರಗೆರೆಯ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್  
ಭಾರತ ತಂಡವನುನೆ ಕರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ನಧಿಸಿದಂತೆ 
ನಮಮಾ ಜಲೆಲಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಇನುನೆಳಿದ 
ಕರಿೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ ಮತುತಿ 
ಅಂತಾರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ 
ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಅನತಕುಮಾರ್ ಜ.
ಎಸ್., ರಾಜೀವ್ ಜ.ಎಸ್., ಜಲಾಲಿ ಬಿಜೆಪ್ 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿರಿೀನವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್, 
ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಜಲಾಲಿ ಪರಿಧಾನ 
ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ ಬಿ.ಎಸ್,ಜಗದಿೀಶ್, ಮೆೀಯರ್  
ಜಯಮಮಾ ಗೊೀಪ್ನಾಯಕೆ, ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಎಸ್.ಟ.ವಿೀರೆೀಶ್, ಬಿ.ಜ. ಅಜಯಕುಮಾರ್, 
ದೆೀವರಮನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಜನಹಳಿಳು 
ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅಭಿ ಕಾಟನ್ಸೆ ಮಾಲ್ೀಕರಾದ 
ಬಕೆಕೆೀಶ್, ಯಲೆಲಿೀಶ್,  ವಿಶ್ವ, ಕರಣ್, ಅನಲ್, 
ಹೆಬಾ್ಬಳ ಮಹೆೀಂದರಿ ಇನನೆತರರು 
ಉಪಸಿ್ಥತರಿದ್ದರು.

ದಾವರಗೆರೆ, ಜ.18- ನಗರದ ಹದಡಿ ರಸೆತಿಯ 
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ ಪಾವಥಿತಮಮಾ ಸಮುದಾಯ 
ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 19 ರ ಗುರುವಾರ ನೆೀಕಾರ 
ಸಮುದಾಯಗಳ ಸೆನೆೀಹ ಸಮಿಮಾಲನ ಕಾಯಥಿಕರಿಮ ನಡೆಯಲ್ದೆ 
ಎಂದು ಶಿರಿೀ ಮುದನೂರು ಮಹಾಸಂಸಾ್ಥನ ಮಠ ಟರಿಸ್್ಟ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ  ಶಿರಿೀ ಈಶ್ವರಾನಂದ ಸಾ್ವಮಿೀಜ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೊೀಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯಾದಗಿರಿ 
ಜಲೆಲಿಯ ಶಿರಿೀ ಮುದನೂರು ಮಹಾ ಸಂಸಾ್ಥನ ಮಠ ಟರಿಸ್್ಟ 
ಹಾಗೂ ದಾವರಗೆರೆ ಜಲಾಲಿ ನೆೀಕಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ 
ಒಕೂಕೆಟದ ಸಹಯೀಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯಥಿಕರಿಮ  
ಹಮಿಮಾಕೊಳಳುಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಅಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ರುವ 

ಕಾಯಥಿಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಹಂಪ್ಯ ಶಿರಿೀ ದಯಾನಂದಪುರಿ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿೀಜ,  ಗುಳೆೀದಗುಡ್ಡದ ಶಿರಿೀ ಬಸವ ಪಟ್ಟದಾಯಥಿ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿೀಜ, ತುಮಿಮಾನಕಟೆ್ಟಯ ಶಿರಿೀ ಪರಿಭುಲ್ಂಗ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿೀಜ,  ತಪಸಿಹಳಿಳುಯ ಶಿರಿೀ ದಿವ್ಯಜಾಞಾನಾನಂದಗಿರಿ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿೀಜ, ಹಳೆೀಹುಬ್ಬಳಿಳುಯ ಶಿರಿೀ ಶಿವಶಂಕರ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿೀಜ, ಅಕಕೆಲಕೊೀಟೆಯ ಶಿರಿೀ ಚ್ಕಕೆರೆೀವರಸಿದ್ದ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿೀಜ, ನೀರಲಕೆರೆಯ ಶಿರಿೀ ಘನಲ್ಂಗ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿೀಜ  ಹಾಗೂ  ಕೊಡೆೀಕಲ್ ನ ಶಿರಿೀ ವೃಷಭೆೀಂದರಿ 
ಅಪ್ನವರು ಸಾನನೆಧ್ಯ ವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ.

ಕುರುಹನ ಶೆಟ್ಟ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಹೆಚ್.
ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ. ಮಾಜ ಶಾಸಕ ಎಂ.
ಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮ ನಾರಾಯರ ಕಾಯಥಿಕರಿಮ ಉದಾಘಾಟಸುವರು. 

ಉದ್ಯಮಿ ಡಾ.ಎಂ.ಜ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪುಸತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪ 
ಆಯುಕತಿ ಸಂಗಮೆೀಶ ಉಪಾಸೆ ಉಪನಾ್ಯಸ ನೀಡುವರು. 

ರಾಜ್ಯ ನೆೀಕಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕೂಕೆಟದ 
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಂಡಯ್ಯ, ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್.
ಸೊೀಮಶೆೀಖರ್, ಮಾಜ ಸಂಸದ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಥಿನ 
ನಾಗಪ್ನವರ, ಮಾಜ ಸಚ್ವೆ ಉಮಾಶಿರಿ, ಮಾಜ ಶಾಸಕ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಥಿನ ಮಸಿಕೆ  ಇತರರು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು. ಎಸ್.ಕೆ.ಬಸವರಾಜ್, 
ಮಂಡಕಕೆ ಬಸವರಾಜ್, ಎಂ.ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣಮೂತ್ಥಿ, ರಮೆೀಶ್, 
ಎಸ್.ಪ್.ಶಿರಿೀನವಾಸ್, ನಂಗಪ್, ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್, ರಾಮಸಾ್ವಮಿ, 
ಕೆ.ರವಿೀಂದರಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೊೀಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ರೆೇಕಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸೆ್ನೇಹ ಸರಮಾಲನ

ದಾವರಗೆರೆ, ಜ 18- ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ನಾಡಿದು್ದ 
21 ರಿಂದ ಇದೆೀ ದಿನಾಂಕ 29 ರವರೆಗೆ ಬೂತ್ 
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ ಯಾತೆರಿ 
ಅಭಿಯಾನವನುನೆ ಹಮಿಮಾಕೊಳಳುಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಬಿಜೆಪ್ ಜಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ವಿೀರೆೀಶ್ ಹನಗವಾಡಿ ಸುದಿ್ದ 
ಗೊೀಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಸಿದರು.

 ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ 11.30 
ಕೆಕೆ ದಾವರಗೆರೆ ದಕ್ಷರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೀತರಿದಲ್ಲಿ 
ಕೆೀಂದರಿ ಸಚ್ವ ಪರಿಹಾಲಿದ್ ಜೊೀಷಿ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ 
ಯಾತೆರಿ ಅಭಿಯಾನಕೆಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲ್ದಾ್ದರೆ. 

ಸಂಸದ ಡಾ. ಜ.ಎಂ. ಸಿದೆ್ದೀಶ್ವರ, ವಿಧಾನ 
ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್. ನವಿೀನ್, ಜೆೈಷಾ್ಠ ಪಡಿ 
ಯಾಳ್ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಜಲೆಲಿಯ ಬಿಜೆಪ್ ಶಾಸಕರು, 
ಜನಪರಿತ್ನಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾ್ದರ ೆಎಂದರು.

ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸಿಸೆಗೆ ಐವರ ತಂಡ 
ರಚ್ಸಲಾಗಿದು್ದ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ ಕೆ. 
ಪರಿಸನನೆಕುಮಾರ್, ನಾಗರಾಜ್, ರಮೆೀಶ್, 
ಶಿವಾನಂದ್ ಇದು್ದ, ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸಿಸೆಗೆ 
ಶರಿಮಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದರು.

ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ನಡೆಯಲ್ರುವ ಬೂತ್ ವಿಜಯ 
ಸಂಕಲ್ ಯಾತೆರಿ ಅಭಿಯಾನಕೆಕೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಸಿಂಧಗಿ 
ಯಲ್ಲಿ ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಪ್. ನಡಾ್ಡ ಚಾಲನೆ 
ನೀಡುವರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಮಾಯಿ, 

ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು, ಮಾಜ 
ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ ಮತ್ತಿ ತರರು 
ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಇದೊಂದು ಹೃದಯಸ್ಶಿಥಿ 
ಕಾಯಥಿಕರಿಮವಾಗಿದು್ದ, ಬಿಜೆಪ್ಯನುನೆ ಗೆಲುವಿನ 
ಉತುತಿಂಗಕೆಕೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ ಪರಿಮುಖ ಪಾತರಿ 
ವಹಸಲ್ದೆ. 2 ಕೊೀಟ ಮತದಾರರನುನೆ ಈ ವಿಜಯ 
ಸಂಕಲ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪ್ 
ಕಾಯಥಿಕತಥಿರು ತಲುಪಲ್ದಾ್ದರೆ. 10 
ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, 30 ಸಂಘಟನಾತಮಾಕ ಜಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ, 
312 ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಥಿಕತಥಿರು ಬಿಜೆಪ್ಯ 
ಸಾಧನೆಯ ಬಗೆೊ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮನವರಿಕೆ 
ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ದಾ್ದರೆಂದರು.

2 ಕೊೀಟಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಮತದಾರರನುನೆ 
ಸಂಪಕಥಿ ಮಾಡಿ, ಕೆೀಂದರಿ ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಥಿರಗಳ 
ಸಾಧನೆಗಳ ಕರ ಪತರಿವನುನೆ ಹಂಚ್ಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದುಹೆೀಳಿದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೊೀಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪ್ ಜಲಾಲಿ ಪರಿಧಾನ 
ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಜಗದಿೀಶ್, ವಕಾತಿರ ಡಿ.
ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್, ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ. 
ಪರಿಸನನೆಕುಮಾರ್, ಸೊೀಗಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಇತರೆ 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನರೆೀಶ್ ಹೊರಟ್ಟ, ಶಿವಾನಂದ 
ಉಪಸಿ್ಥತರಿದ್ದರು. 

ರಾಡಿದು್ದ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಿಜೆಪ್ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರ ಅಭಿಯಾನ
ತಪ್್ಪತಸಥಾರಲಲೆದಿದ್ದರೆ ಬೆೇಲ್ ತಂದಿದು್ದ ಏಕೆ ?

ಯಾವ ತಪು್ ಮಾಡಿಲಲಿ ಎಂದ ಮೆೀಲೆ ಮಾಜ ಸಚ್ವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಥಿನ್ 
ಅವರು ನರಿೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮಿೀನು ತಂದಿದಾ್ದರೂ ಏಕೆ? ಎಂದು ಬಿಜೆಪ್ ಜಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ವಿೀರೆೀಶ್ 
ಹನಗವಾಡಿ ಪರಿಶಿನೆಸಿದರು.

ಸುದಿ್ದಗೊೀಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವನ್ಯಮೃಗ ಪರಿಕರರದಲ್ಲಿ ನರಿೀಕ್ಷಣಾ 
ಜಾಮಿೀನು ಪಡೆದು, ಇದಿೀಗ ತಾವು ಏನೂ ತಪು್ ಮಾಡಿಲಲಿ ಎನುನೆವಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು 
ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಗೆ ಸರಿ ಎಂದರು. ಅನುಮತ್ ಇಲಲಿದೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನುನೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ 
ಪರಿಕರರಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪ್ ಆಧಾರ ರಹತ ಪರಿತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸಿಲಲಿ ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದರು.

ಸಾವಥಿಜನಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಉತತಿಮ 
ಭಾಷೆಯನುನೆ ಬಳಸಬೆೀಕು. ಬಿಜೆಪ್ಯವರಿಗೆ ಮಿದುಳಿಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದು್ದ, ಮಿದುಳು ಜಾಸಿತಿ 
ಇರುವ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ನವರು ಈ ರಿೀತ್ ಕೆಲಸಗಳನೆನೆೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದಾ್ದರೆಂದು ತ್ರುಗೆೀಟು 
ನೀಡಿದರು.

ಹಾರ್ದಿಕ 
ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 
ಶಿ್ರೇ ಬನಶಂಕರಿಯಮಮಾ  ದೆೇವಸಾಥಾನ 

ಟ್ರಸ್ಟೆ  (ರಿ) ಮಲಾಲೆಡಿ ಹಳಿಳ.
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 

ದಾವಣಗೆರೆ ಮತು್ತ ಚಿತ್ರದುಗನಾ ಜಿಲೆಲೆ 
ದೆೇವಾಂಗ ಸಂಘ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತು್ತ 

ಮಲಾಲೆಡಿಹಳಿಳ 
ರಂಗಪ್ಪ ತ್ಮಮಾಪ್ಪ ವಂಶಸಥಾರು.

ಡಾ|| ಈಶ್ವರಾನಿಂದ ಸಾ್ವಮಿ�ಜಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿ್ರೇ ಮುದನೂರು ಮಹಾಸಂಸಾಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟೆ  (ರಿ) 

ಮುದನೂರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲೆಲೆ 
ಇವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಧ್ಯದಲ್ಲೆ. 

'ನ��ಕಾರ ಸಮ್ದಾಯಗಳ 
ಸ�ನಿ�ಹ ಸಮಿ್ಮಲನ' 

ಸಥಾಳ : ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಪಾವನಾತಮಮಾ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಮಂಟಪ ದಾವಣಗೆರೆ. 

ಈ ದಿವಸ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನಡೆಯುವ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಕೆ್ಕ 
ಸವಿಯಂ ಪೆ್ರೇರಿತವಾಗಿ ರೆೇಕಾರ ಬಂಧುಗಳು ಹೆಚಿ್ಚನ 

ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸು್ಸಗೊಳಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ನಗರದಲ್ಲೆ ರಾಡಿದು್ದ ರೆೇರ ಸಂದಶನಾನ
ದಾವರಗೆರೆ, ಜ.18- ಜಲಾಲಿ ಉದೊ್ಯೀಗ ವಿನಮಯ ಕಚೆೀರಿ ವತ್ಯಿಂದ ಇದೆೀ  

ದಿನಾಂಕ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜಲಾಲಿಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿರುವ  
ಉದೊ್ಯೀಗ ವಿನಮಯ ಕೆೀಂದರಿದಲ್ಲಿ ನೆೀರ ಸಂದಶಥಿನವನುನೆ (ಅಪೆರಿಂಟಸ್ ಶಿಪ್) 
ಏಪಥಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಕೆಕೆ : 08192-259446 6361550016  
ಸಂಪಕಥಿಸಬಹುದೆಂದು ಜಲಾಲಿ ಉದೊ್ಯೀಗಾಧಿಕಾರಿ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ವಿರಾಯಕ 
ಕಾರೆವಿಂಟ್ ನ 23 ರೆೇ ವಾರ್ನಾಕೊೇತ್ಸವ 

ವಿನಾಯಕ ಪಬಿಲಿಕ್ ಸೂಕೆಲ್ ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ ಕಾನೆ್ವಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ  
23 ನೆೀ ವಾಷಿಥಿಕೊೀತಸೆವ ಸಮಾರಂಭವು ಇಂದು  ಸಂಜೆ 4.30 ಕೆಕೆ  
ಚನನೆಗಿರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ ಧಮಥಿಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚ್ತರಿಕಾರ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಯಥಿಕರಿಮ 
ಉದಾಘಾಟಸುವರು. ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸಂಸಾ್ಥಪಕ ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ ಡಾ. ವಿೀರೆೀಶ್ ಬಿ. 
ಬಿರಾದಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ವಕೀಲರಾದ 
ಪ್. ಅನತಾ, ಕೆ.ಸಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಕನಾಥಿಟಕ ಮಹಳಾ ಮತುತಿ ಮಕಕೆಳ 
ಸಾಧನಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರಿಸ್್ಟ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕೆ್ಷ ಡಾ. ಪುಷ್ಲತಾ 
ಪವಿತರಿರಾಜ್, ಜಾಞಾನದಿೀಪ ಶಾಲೆಯ ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ ಡಾ. ಕೆ. 
ಬಸವರಾಜಪ್, ಪ್ಎಸ್ ಐ ಮಾಳಮಮಾ, ಸಿಆರ್ ಪ್ ಸದಾನಂದ, ಸೆೈಯದ್ 
ಸೆೈಫುಲಾಲಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿ. ಬಿರಾದಾರ್ ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ. 

ದಾವರಗೆರೆ, ಜ. 18 -   ನಗರದ ಹೆೈಸೂಕೆಲ್ ಮೆೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ 
ದಿನಾಂಕ 19ರ ಗುರುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಜಾ 
ಧ್ವನ ಕಾಯಥಿಕರಿಮದ ಪೂವಥಿಭಾವಿ ಸಭೆಯನುನೆ ಜಲಾಲಿ ಮಹಳಾ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ 
ವತ್ಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಕಚೆೀರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಜಲಾಲಿ ವಕಾತಿರರಾದ ಶಿರಿೀಮತ್ ನಾಗರತನೆಮಮಾ 
ಮಲೆಲಿೀಶಪ್ ಅವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪ್ಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ಸೆ  
ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕನುನೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ಸೊೀರ, ಜಲೆಲಿಯ ಪರಿತ್ ಮನೆ 
ಮನೆಗೂ ಮಹಳಾ ಕಾಯಥಿಕತಥಿರು ಭೆೀಟ ನೀಡಿ, ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷದ 
ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ನೀಡಲ್ರುವ ಕಾಯಥಿಕರಿಮದ 
ಬಗೆೊ ತ್ಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭರಿಷ್ಟ ಬಿಜೆಪ್ ಸಕಾಥಿರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ನೀಡಲು 
ವಿನಂತ್ಸಬೆೀಕು ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಜಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಚ್.ಬಿ ಮಂಜಪ್, ಪರಿಧಾನ ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ 
ದಿನೆೀಶ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟ, ಮಹಳಾ ಘಟಕದ ಮುಖಂಡರಾದ ಸುಷಾಮಾ ಪಾಟೀಲ್, 
ಮಂಜಮಮಾ, ರಾಜೆೀಶ್ವರಿ, ಶುಭಮಂಗಳ, ರುದರಿಮಮಾ, ಮಂಜಮಮಾ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ಅನೆೀಕರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದ್ದರು.

ಬಿಜೆಪ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ 
ಭರವಸೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ಸೊೇಣ 

ದಾವರಗೆರೆ, ಜ. 18 - ರಾಜ್ಯ ಮತುತಿ 
ಅಂತರರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಮಟ್ಟದ ಉತಾ್ದಕರಿಂದ     
ಅತ್ದೊಡ್ಡ  ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗಿರಿಗಳ ಪರಿದಶಥಿನ 
ಬಿಲ್್ಡ ಮಾ್ಯಟ್–2023 ವಸುತಿ ಪರಿದಶಥಿನವು 
ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ 20 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 
ನಗರದ ಬಾಲಕರ ಸಕಾಥಿರಿ ಪೌರಿಢಶಾಲಾ 
ಮೆೈದಾನದ ಸಕಾಥಿರಿ ಜೂ್ಯನಯರ್ ಕಾಲೆೀಜು 
ಬಳಿ  ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಸುಮಾರು 20 ವಷಥಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟಡ 
ಸಾಮಗಿರಿಗಳ ವಸುತಿ ಪರಿದಶಥಿನವನುನೆ ಜನರ 
ಮೆಚುಚಿಗೆಯಂದಿಗೆ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ 
ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತತಿದೆ.  ಪರಿತ್ ತ್ಂಗಳು 
ಪರಿತ್ ಜಲೆಲಿ ಯಲ್ಲಿ ಕನಾಥಿಟಕದಾದ್ಯಂತ ಕಟ್ಟಡ 
ಸಾಮಗಿರಿಗಳ ವಸುತಿ ಪರಿದಶಥಿನಕೆಕೆ ಹೆಸರು 
ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಯು ಸುಮಾರು 
470ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಕಂಪನಗಳ ಸಂಪಕಥಿವನುನೆ 

ಹೊಂದಿರುತತಿದೆ.  ಅನೆೀಕ ರಾಷ್ಟ್ ಮತುತಿ 
ಅಂತರರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಮಟ್ಟದ ಉತಾ್ದಕರಿಂದ 
ಕಂಪನಯವರು ತಮಮಾ ವಸುತಿ ಗಳನುನೆ 
ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ಸಿಕೊಳಳುಲು ಬಿಲ್್ಡ  
ಮಾ್ಯಟ್ ಎಕ್ಸೆ ಪೀ.  ಅಂದರೆ,   ಯು.ಎಸ್. 
ಕಮೂ್ಯನಕೆೀಷನ್ಸೆ, (ಬೆಂಗಳೂರು) ಒಂದು 
ವೆೀದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿೀಲರ್, ಡಿಸಿ್ಟ್ ಬೂ್ಯಟರ್, 
ಸೂಪರ್-ಸಾ್ಟಕಸ್್ಟ ಗಳು ಬೆೀಕಾದವರನುನೆ 
ಹುಡುಕಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್್ಡ ಮಾ್ಯಟ್ 
ಎಕ್ಸೆ ಪೀ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೆೀಷತೆ ಕಟ್ಟಡ ನಮಿಥಿಸಲು 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಯನುನೆ ಉಚ್ತವಾಗಿ 
ಏಪಥಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ದಾವರಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ  ಫೀರಮ್ ಆಫ್ 
ಪಾರಿಕ್ಟಸಿಂಗ್ ಆಕಥಿಟೆಕ್ಸೆ   ಮತುತಿ ಕನಸೆಲ್್ಟಂಗ್ 
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜನಯರ್ (ದಾವರಗೆರೆ) ಇವರ 

ಸಹಯೀಗದೊಂದಿಗೆ, ಯು. ಎಸ್. 
ಕಮೂ್ಯನಕೆೀಷನ್ಸೆ (ಬೆಂಗಳೂರು) ಇವರ 
ವತ್ಯಿಂದ `ಬಿಲ್್ಡ ಮಾ್ಯಟ್' ಬೃಹತ್ ವಸುತಿ 
ಪರಿದಶಥಿನವನುನೆ ಹಮಿಮಾಕೊಳಳುಲಾಗಿದೆ. 

ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗಿರಿಗಳು, ಇಂಟರಿಯರ್, 
ಎಕ್ಸೆ ಟೀರಿಯರ್, ಫನೀಥಿಚರ್, ಹೊೀಮ್ 
ಲೊೀನ್ಸೆ ಮತುತಿ ಗೃಹಾಲಂಕಾರ ವಸುತಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ 
ಮತುತಿ ಅಂತರರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಮಟ್ಟದ 
ಉತಾ್ದಕರಿಂದ   ಪರಿದಶಥಿನಕೆಕೆ ವೆೀದಿಕೆ 
ಸಜಾಜ್ಗಿದೆ.  

ಫೀರಮ್ ಆಫ್ ಪಾರಿಕ್ಟಸಿಂಗ್ ಆಕಥಿಟೆಕ್ಸೆ  
ಮತುತಿ ಕನಸೆಲ್್ಟಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜನಯರ್   
ದೆೀವೆಂದರಿಪ್, ಪರಿಕಾಶ ಮೂಳೆ, ಜ. ಎಂ. 
ಲೊೀಹತಾಶ್ವ, ಜ. ಬಿ. ಸುರೆೀಶಕುಮಾರ್ ,  ಆರ್. 
ಎಸ್. ವಿಜಯಾನಂದ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಕಾಯಥಿಕರಿಮದ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಸಿದಾ್ದರೆ.

ನಗರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆಯಿಂದ `ಬಿಲ್ಡಿ ಮಾ್ಯಟ್ ' ಪ್ರದಶನಾನ

ರಾ್ಯಮತ್ : ವಿಕಲಚೆೇತನರಿಗೆ  
ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅಜಿನಾ ಆಹಾವಿನ 

ನಾ್ಯಮತ್, ಜ.18- ದೆೈಹಕ ವಿಕಲಚೆೀತನರ ನಗರೊೀತಾ್ಥನ ಯೀಜನೆಯ 
ವೆೈಯಕತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅಹಥಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಅಜಥಿ 
ಆಹಾ್ವನಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರೊೀತಾ್ಥನ ಯೀಜನೆಯ (ಹಂತ-
4) ಶೆೀ 5% ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದೊ್ಯೀಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ವಾ್ಯಸಂಗ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೆೈಹಕ ವಿಕಲಚೆೀತರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕರಿ ವಾಹನ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ 
ಇತರೆ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಜಥಿದಾರರು 
ನಗದಿತ ಅಜಥಿ ನಮೂನೆಯನುನೆ ನಾ್ಯಮತ್ ಪಟ್ಟರ ಪಂಚಾಯಿತ್ ಕಾಯಾಥಿ 
ಲಯದಿಂದ ಪಡದೆು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಗೆಳೊಂದಿಗ ೆಇದೆೀ ದಿನಾಂಕ 30 ರೊಳಗಾಗಿ 
ಕಚೆೀರಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕಂೆದು ಪಟ್ಟರ ಪಂಚಾಯಿತ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರ.ೆ

`ವಿರಾಟಪುರ 
ವಿರಾಗಿ'  
ಚಿತ್ರ ಪ್ರದಶನಾನ 
ಇಂದು ಕೊರೆ
ದಾವರಗೆರೆ, ಜಾ. 18- ಶಿರಿೀ 
ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿಗಳ 
ಜೀವನಾಧಾರಿತ `ವಿರಾಟಪುರ 
ವಿರಾಗಿ' ಚಲನಚ್ತರಿವು ನಗರದ 
ಗಿೀತಾಂಜಲ್ ಚ್ತರಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 
ಪರಿದಶಥಿನಗೊಳುಳುತ್ತಿದು್ದ, ನಾಳೆ 
ದಿನಾಂಕ 19ರ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 
8.30ರ ಪರಿದಶಥಿನ ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ.



ನಾಲ್ಕನ್ೇ ವರದಿದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣ್

ದಿ. ಡಾII ವಸಂತಕುಮಾರ್  ಹೆಚ್ .ಪಿ.
ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು,

ಇ.ಎಸ್ .ಐ. ಆಸ್ಪತೆ್ರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ನೇವು ನಮಮಾನ್ನಗಲ್ ಇಂದಿಗೆ  
23.01.2023ಕೆ್ಕ ರಾಲು್ಕ ವಷನಾಗಳಾದವು.  
ನಮಮಾ ರೆನಪು ನಮೆಮಾಲಲೆರ ಮನದಲ್ಲೆ ಸದಾ 

ಜಿೇವಂತವಾಗಿದೆ. ನಮಮಾ ನಡೆ, ನುಡಿ ಹಾಗೂ 
ತಾ್ಯಗಮಯ ಜಿೇವನ ನಮೆಮಾಲಲೆರಿಗೂ ದಾರಿದಿೇಪ. 

ನಮೆಮಾಲಲೆರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲೆ ಶಾಶವಿತವಾಗಿ ರೆಲೆಸಿರುವ 
ನಮಗೆ ಪರಮಾತಮಾನು ಚಿರಶಾಂತ್ಯನು್ನ 

ನೇಡಲೆಂದು ಪಾ್ರರ್ನಾಸುವ

ಪತ್ನಿ: ಪೂಜಾ ಹ್ಚ್ .ಪಿ. ಮತುತು 
ಮಗ: ವಿರಾಜ್  ಹ್ಚ್ .ಪಿ. 
ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ಜನನ : 
11.09.1961

ಮರಣ : 
23.01.2019
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ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 19, 20236

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟ್ ಕಾಯಿಪೆೇಟೆ ವಾಸಿ
ಶಿ್ರೇ ಸೊೇಗಿ ವಿೇರಣ್ಣ ಗೌಡರ 
ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾ್ಞಪರೆಗಳು.

ದಿರಾಂಕ 12.01.2023ರೆೇ ಗುರುವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 1030 ಕೆ್ಕ ನನ್ನ 
ಧಮನಾಪತ್್ನಯಾದ 

ಶಿರಾ�ಮತ್ ಸ�ೋ�ಗ್ 
ಗಿಂಗಮ್ಮನವರ್

ಇವರು ಶಿವಾಧಿೇನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 
ಮೃತರ ಆತಮಾಶಾಂತ್ಗಾಗಿ 

|| ಶಿ್ರೇ ಸೊೇಗಿ ವಿೇರಭದೆ್ರೇಶವಿರ ಪ್ರಸನ್ನ || 

ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧರೆ ಆಹಾವಿನ ಪತ್್ರಕೆ

ದುಃಖ ತಪತಿರು: ಶಿರಾ� ಸ�ೋ�ಗ್ ವ�ರಣ್ಣ ಗೌಡರ ಮತ್ತು 
ಮಕ್ಕಳು, ಸ�ೋಸ�ಯಿಂದಿರ್, ಅಳಿಯಿಂದಿರ್, ಸ�ೋ�ಗ್ 

ಬಿಂಧ್ಗಳು ಹಾಗೋ ಬಿಂಧ್-ಮಿತರಾರ್.
ಮೊ : 99001 29198, 63614 04176

ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧರೆಯನು್ನ 
ದಿರಾಂಕ 20.01.2023ರೆೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 12 ಗಂಟೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ 

ದೊಡಡಿಪೆೇಟೆಯಲ್ಲೆರುವ ಶಿ್ರೇ ಬಸವ ಮಂಟಪದಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲು 
ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಆಗರಸಿ, 

ಮೃತರ ಆತಮಾಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾಂತ್ಯನು್ನ ಕೊೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್

ವಿ.ಸೂ:  ಆಹಾವಿನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆೇ ಇದ್ದವರು ಇದರೆ್ನೇ ವೆೈಯಕ್ತಕ ಆಹಾವಿನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಗರಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್

ಚುರಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ಒಂದೆೇ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಸ್ಪಧೆನಾ : ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಬಾಗಲಕೊೀಟೆ, ಜ. 18  - ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆೀ ಕೆ್ಷೀತರಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಧಿಥಿಸುವುದಾಗಿ 

ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ. ಎರಡು ಕೆ್ಷೀತರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಧಿಥಿಸುವುದಾಗಿ ನಾನೆಂದೂ ಹೆೀಳಿಲಲಿ. ನಾನು ಒಂದೆೀ 
ಕೆ್ಷೀತರಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಧಿಥಿಸುತೆತಿೀನೆ ಎಂದು ಪತರಿಕತಥಿರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತಾತಿ ಅವರು ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

ದಾವರಗೆರೆ, ಜ.18- ಬಾಪೂಜ ದೆೈಹಕ 
ಶಿಕ್ಷರ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಆಶರಿಯದಲ್ಲಿ 
ದಾವರಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಲಯದ ಅಂತರ 
ಕಾಲೆೀಜು ಪುರುಷರ ಹಾ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್ ಪಂದಾ್ಯವಳಿ 

ಮತುತಿ ಪುರುಷ, ಮಹಳೆಯರ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಲಯ 
ತಂಡದ ಆಯಕೆಯು ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ 20ರ 
ಶುಕರಿವಾರ ಬೆಳಗೆೊ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೆೀಜನ 
ಆವರರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲ್ದೆ. ಪರಿ. ಸಿ.ಹೆಚ್. 

ಮುರುಗೆೀಂದರಿಪ್ ಉದಾಘಾಟನೆ ನೆರವೆೀರಿಸುವರು. 
ಡಾ. ಕೆ. ವೆಂಕಟೆೀಶ್, ಡಾ. ವಿೀರೆೀಂದರಿ 
ಭಾಗವಹಸುವರು ಎಂದು ಜೆ. ಪದಮಾ, ಹೆಚ್. 
ಆನಂದ್ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ನಗರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಅಂತರ ಕಾಲೆೇಜು ಪುರುಷರ ಹಾ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್ ಪಂದಾ್ಯವಳಿ

ಹೊರಾ್ನಳಿ ತಾಲೂಲೆಕನಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ
ಹೊನಾನೆಳಿ, ಜ.18- ಹೊನಾನೆಳಿ ಮತುತಿ ನಾ್ಯಮತ್ ಪಟ್ಟರಗಳು ಸೆೀರಿದಂತೆ ಎಲಾಲಿ ಗಾರಿಮಗಳಲೂಲಿ ನಾಡಿದು್ದ 

ದಿನಾಂಕ 20 ರಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು ಬೆಸಾಕೆಂ 
ಎಇಇ ರವಿಕರಣ್ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಶಿರಿೀ ವಿೀರೆೀಶ್ವರ ಪುಣಾ್ಯಶರಿಮ ಗದಗ - 
ದಾವರಗೆರೆ - ಶಿವಮಗೊದ ಸಹಯೀಗ 
ದೊಂದಿಗೆ ಶಿರಿೀ ಮುರು ಘೆೀಂದರಿ 
ಶಿವಯೀಗೆೀಶ್ವರ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಸಂಘದಿಂದ 
ಹಮಿಮಾಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಪ್ಳ ಗವಿಮಠದ ಶಿರಿೀ 
ಗವಿಸಿದೆ್ಧೀಶ್ವರ ಪುರಾರ ಮಹಾಮಂಗಲ 
ಕಾಯಥಿಕರಿಮವು ಇಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಕೆಕೆ  
ಚೌಕಪೆೀಟೆಯ ಶಿರಿೀ ಬಕೆಕೆೀಶ್ವರ ದೆೀವಸಾ್ಥನದ 
ಆವರರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಗುಡ್ಡದ ಆನೆ್ವೀರಿ ವಿರಕತಿಮಠದ ಶಿರಿೀ 
ಶಿವಯೀಗಿೀಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿೀಜ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಲೆಲಿಯ 
ಕೆಂಪಯ್ಯಸಾ್ವಮಿ ಮಠದ ಶಿರಿೀ ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಥಿನ 
ಸಾ್ವಮಿೀಜ ಸಾನನೆಧ್ಯ ವಹಸುವರು. ವಿೀರೆೀಶ್ವರ 
ಪುಣಾ್ಯಶರಿಮದ ಶಿರಿೀ ಕಲಲಿಯ್ಯ ಅಜಜ್ನವರು ನೆೀತೃತ್ವ 

ವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಕಾಯಥಿಕರಿಮದ 
ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅಜಜ್ಂಪುರ ಶೆಟುರಿ 
ಮೃತು್ಯಂಜಯ, ಯತನೆಳಿಳು ರುದೆರಿೀಶ್, ಸಿ.ಕೆ. 
ಬಸವರಾಜಪ್, ಹಾಲೆೀಶ್ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಕೆೈಗಾರಿಕೊೀದ್ಯಮಿ 
ಅಥಣಿ ಎಸ್. ವಿೀರರ್ಣ, ಶಿರಿೀ ಗುರು 

ಬಕೆಕೆೀಶ್ವರ ದೆೀವಸಾ್ಥನ ಸಮಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಗಾನಹಳಿಳು 
ಶಿವಾನಂದಪ್, ವಿೀರೆೀಶ್ವರ ಪುಣಾ್ಯಶರಿಮದ ಕಾಯಥಿ 
ದಶಿಥಿ ಎ.ಹೆಚ್. ಶಿವಮೂತ್ಥಿಸಾ್ವಮಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಟ.ಕೆ. ಕರಿಬಸಪ್, ಚಾಟಥಿಡ್ಥಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬಿ.ಜ. 
ವಡೆಯರ್, ಜನತಾವಾಣಿ ಉಪಸಂಪಾದಕ ಇ.ಎಂ. 
ಮಂಜುನಾಥ, ಚನನೆಗಿರಿಯ ಟ.ಆರ್. ಶಿವಲ್ಂಗಪ್, 
ಎಲ್.ಎಂ. ಉಮಾಪತ್, ಮಹೆೀಶ್ ಜವಳಿ, ಎಸ್.ಕೆ. 
ಕರಿಸಿದ್ಧಪ್ ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ.  

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಪುರಾಣ ಮಹಾಮಂಗಲ
ದಾವರಗೆರೆ, ಜ. 

18- ಅಖಿಲ ಭಾರತ 
ಶರರ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ 
ಕದಳಿ ಮಹಳಾ ವೆೀದಿಕೆ 
ವತ್ಯಿಂದ ದಾವರಗೆರೆ 
ಜಲಾಲಿ ಕದಳಿ ಮಹಳಾ 
ಸಮಾವೆೀಶ ಹಾಗೂ ವೆೀದಿ 
ಕಯೆ 14 ನೆೀ ವಾಷಿಥಿಕೊೀತಸೆವ ಸಮಾ 
ರಂಭವು ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ 20 
ರಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ 10 ಕೆಕೆ ನಗರದ ಶಾಮ 
ನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ ಪಾವಥಿತಮಮಾ  
ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಡಾ. ತೊೀಂಟದ ಸಿದ್ಧರಾಮ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳು ಸಾನನೆಧ್ಯ ವಹಸು 
ವರು. ಶರರ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತುತಿ 

ಗೌರವ ಸಲಹಗೆಾರ ಗೊ.ರು. 
ಚನನೆಬಸಪ್ ಕಾಯಥಿಕರಿಮ 
ಉದಾಘಾಟಸಲ್ದು್ದ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಪರಿ. ಮಲೆಯೂರು ಗುರು 
ಸಾ್ವಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ 
ಸುಶಿೀಲಾ ಸೊೀಮಶೆೀಖರ್, 

ಡಾ.ಎಂ.ಜ. ಈಶ್ವರಪ್, ಕೆ.ಬಿ. 
ಪರಮೆೀಶ್ವರಪ್, ಪರಿಮಿೀಳಾ 
ನಟರಾಜ್, ಕುಸುಮ ಲೊೀಕೆೀಶ್ 
ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆೆ.

ಇದೆೀ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ರಶಿಮಾ ಹೆರು್ಣ 
ಮಕಕೆಳ ಉಚ್ತ ವಸತ್ಯುತ 
ಶಾಲೆಯ ಟರಿಸ್್ಟ ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ 
ಪೆರಿೀಮಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆೆ 

`ಕದಳಿಶಿರಿೀ' ಪರಿಶಸಿತಿ ಪರಿದಾನ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮಧಾ್ಯಹನೆ  2.30 ಕೆಕೆ ಜಲಾಲಿ 
ಕದಳಿ ಮಹಳಾ ವೆೀದಿಕೆ ತಾಲೂಲಿಕು 
ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಾಮೂಹಕ 
ವಚನ ಗಾಯನ. ಮಧಾ್ಯಹನೆ 3.30 ಕೆಕೆ 
ಕದಳಿ ಮಹಳಾ ವೆೀದಿಕೆ ನಕಟ 
ಪೂವಥಿ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಸುಜಾತ ರವಿೀಂದರಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗೊೀಷಿ್ಠ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಸಂಜೆ 5.30 ಕೆಕೆ ಸಮಾರೊೀಪ 
ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲ್ದು್ದ, ಕದಳಿ 
ವೆೀದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪ ಸಂಚಾಲಕ 
ಪರಿಮಿೀಳಾ ನಟರಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ.

ಪೆ್ರೇಮಾ ರಾಗರಾಜ್ ಗೆ `ಕದಳಿ ಶಿ್ರೇ' ಪ್ರಶಸಿ್ತ 

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 18 – ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ 2002ರಿಂದ 2006ರ ನಡುವೆ 
ನಡೆದಿವೆ ಎನನೆಲಾದ ನಕಲ್ ಎನ್ ಕೌಂಟರ್ ಪರಿಕರರಗಳ ಕುರಿತು 
ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅಜಥಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸುಪ್ರಿೀಂ ಕೊೀಟ್ಥಿ 
ಸಮಮಾತ್ಸಿದೆ. 

ಸುಪ್ರಿೀಂ ಕೊೀಟ್ಥಿ ಮಾಜ ನಾ್ಯಯಮೂತ್ಥಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬೆೀಡಿ ಅವರ 
ಉಸುತಿವಾರಿಯ ಸಮಿತ್ಯು ಈ ಎನ್ ಕೌಂಟರ್ ಪರಿಕರರಗಳ ತನಖೆ ಮೆೀಲೆ 
ನಗಾ ವಹಸಿದೆ. 17 ಪರಿಕರರಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಮಿತ್, ಸುಪ್ರಿೀಂ 
ಕೊೀಟ್ಥಿ ಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ತನನೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ತನಖೆ ನಡೆಸಿರುವ 17 
ಪರಿಕರರಗಳ ಪೆೈಕ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಲ್ೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕರಿಮ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳುಬೆೀಕೆಂದು ಸಮಿತ್ ಶಿಫಾರಸುಸೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್ : ಎನ್ ಕೌಂಟರ್ 
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್್ರೇಂ ಅಸು್ತ

ಕರುರಾಡ ಘನತೆ, ವೆೈಭವ ಹೆಚಿ್ಚಸುವ ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಮಹತವಿದ

'ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್್ರ' ಬೃಹತ್  ಸಮಾವ��ಶ
ದಿರಾಂಕ 19-01-2023ರ ಗುರುವಾರ, ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ,  ಸಥಾಳ : ಸಕಾನಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ ಮೆೈದಾನ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಟ್ಟಿ ದ್ೇವ್ೇಂದ್ರಪ್ಪ
ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಬಲ ಅಕಾಂಕ್ಷ


