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ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರನಾ, ಹಾವೆೇರಿ, ಶಿವಮೊರ್ಗ, ವಿಜಯನರರ, ಚಿಕ್ಕಮರಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ರದರ ಜಿಲೆಲೆರಳಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಪತ್್ರಕೆ

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಕಳಂಕ : ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಸಮಾವೆೇಶದಲ್ಲೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಆಕೊ್ರೇಶ

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಜ. 19 – ಬಿಜಪೆಿ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಭ್ರಷಾಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ 
ಸಿಲುಕಿದಾದಾರ.ೆ ಇವರ ಪಾಪದ ಕೆೊಡ ತುಂಬಿದುದಾ, ಚುನಾವಣಯೆಲ್ಲಿ ಮನಗೆೆ 
ಹೆೊ�ಗಲ್ದಾದಾರ ೆ ಎಂದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕರು ‘ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ’ ಸಮಾವೆ�ಶದಲ್ಲಿ 
ಕಿಡಿ ಕಾರಿದಾದಾರ.ೆ

ಬಳೆಗಾವಿಯಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಬಸ್ ಯಾತೆ್ರ ನಗರಕೆಕೆ 
ತಲುಪಿದ ಸಂದಭ್ಭದಲ್ಲಿ  ಹೆೈಸೊಕೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೆ�ಶ 
ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿತುತು. ಸಮಾವೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕರು, ಕೆ�ಂದ್ರ 
ಹಾಗೊ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜಪೆಿ ಸಕಾ್ಭರಗಳನುನು ತ�ವ್ರ ತರಾಟಗೆ ೆತಗೆದೆುಕೆೊಂಡರು.

ಬಿಜಪೆಿಯ ಶಾಸಕರು ಭ್ರಷಾಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾದಾರ.ೆ ಒಬ್ಬ 
ಸಚಿವರು ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ�ನಾಮ ನಿ�ಡಿದದಾರ,ೆ ಇನೆೊನುಬ್ಬರು ಮಂಚ 
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ�ನಾಮ ಕೆೊಟ್ಟಾದಾದಾರ.ೆ ಇದಲೆಲಿವೂ ಬಿಜಪೆಿಯ ‘ಪಾಪದ 

ಪುರಾಣ’ ಎಂದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕ.ೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆ�ಳಿದರು.
ಹಗರಣ ಮಾಡಿದವರು ಬಿಜಪೆಿಯ ಮುತುತು ರತನುಗಳಿದದಾಂತ.ೆ ಇವರ 

ಹಗರಣಗಳನುನು ಜನರಿಗ ೆ ತಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ‘ಪಾಪದ ಪುರಾಣ’ ಎಂಬ 
ಪುಸತುಕವನುನು ಪ್ರಕಟ್ಸಿದೆದಾ�ನ.ೆ ಇದನುನು ಪಕ್ಷದ ಕಾಯ್ಭಕತ್ಭರು ಪ್ರತಯಬ್ಬರಿಗೊ 
ತಲುಪಿಸಬೆ�ಕು ಎಂದವರು ಕರ ೆನಿ�ಡಿದರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ 
ಬಿಜಪೆಿ ಸಕಾ್ಭರದಂತಹ ಕಟೆಟಾ, ಭ್ರಷಟಾ ಹಾಗೊ ಜನವಿರೆೊ�ಧಿ ಸಕಾ್ಭರವನುನು ನನನು 
ರಾಜಕಿ�ಯ ಜಿ�ವನದಲೆಲಿ� ನೆೊ�ಡಿಲಲಿ. ಇವರ ಪಾಪದ ಕೆೊಡ ತುಂಬಿದ.ೆ ಮೊರು 
ತಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಪರಿಶಿಷಟಾರಿಗ ೆ ಬಜಟೆ್ ನ ಶೆ�.24.1ರಷುಟಾ ಹಣ ಮ�ಸಲ್ಡಬೆ�ಕಿತುತು. ಆ 
ಪ್ರಕಾರ 42 ಸಾವಿರ ಕೆೊ�ಟ್ ರೊ. ನಿ�ಡಬೆ�ಕಿತುತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆ�ವಲ 28 ಸಾವಿರ 

ಕೆೊ�ಟ್ ರೊ. ನಿ�ಡಲಾಗಿದ.ೆ ಆ ಹಣದಲೊಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಸಾವಿರ ಕೆೊ�ಟ್ 
ರೊ.ಗಳನುನು ಬೆ�ರ ೆಬಾಬಿತುಗ ೆಬಳಸಲಾಗುತತುದ ೆಎಂದರು.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗ ೆಹಕುಕೆ 
ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲು ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ ಬಂದಿದಾದಾರ.ೆ ಆದರ,ೆ ವಾಸಿಸುವವನೆ� ಮನಯೆ 
ಒಡಯೆ ಎಂಬ ಕಾಯ್ದಾ ಜಾರಿಗ ೆತಂದಿದುದಾ ತಮ್ಮ ಸಕಾ್ಭರ. ಈಗ ಅವರು ಹಕುಕೆ 
ಪತ್ರ ಕೆೊಡಲು ಬಂದಿರುವುದು ಢೆೊ�ಂಗಿತನ ಎಂದು ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಕಿಡಿ 
ಕಾರಿದರು.

ಪರಿಶಿಷಟಾರ ಮ�ಸಲಾತ ಹಚೆ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆದಾ�ವ ೆಎಂದು ವಾಲ್್ಮ�ಕಿ ಜನಾಂಗಕೆಕೆ 
ಟೆೊ�ಪಿ ಹಾಕಿದಾದಾರ ೆ ಹಾಗೊ ಪಂಚಮಸಾಲ್ ಸಮುದಾಯದ ಮ�ಸಲಾತ 
ಬದಲಾವಣ ೆಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬಿಜಪೆಿಯವರು ನತೆತುಗ ೆತುಪ್ಪ ಹಚಿ್ಚದಾದಾರ.ೆ ಇಂತಹ 
ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಲು ಸಂವಿಧಾನಕೆಕೆ ತದುದಾಪಡಿ ಅಗತ್ಯ 

ಲಂಚ-ಮಂಚ ಹರರಣ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಪದ ಪುರಾಣ

ಬಂೆಗಳೂರು, ಜ. 19- ಪಕ್ಷದ ಮೊಲ 
ಮಂತ್ರವಾದ ಹಂದುತ್ವ, ರಾಷಟಾ್�ಯತ ೆ ಬದಿಗಿಟುಟಾ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತುತು ಸಹಬಾಳೆ್ವಯ ಮಂತ್ರವನುನು ಪ್ರಧಾನಿ 
ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಜಪಿಸಿದಾದಾರ.ೆ 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣ ೆ ಸಮ�ಪ 
ವಾಗುತತುದದಾಂತ ೆ ಒಂದಲಾಲಿ ಒಂದು ಸಕಾ್ಭರಿ 

ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮ ನಪೆವೊಡಿಡಿ ಪದೆ� ಪದೆ� ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ ಭೆ�ಟ್ ನಿ�ಡುತತುರುವ 
ಪ್ರಧಾನಿ ಯವರು, ಇಂದು ಮತೆತು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸಕಾ್ಭರ ಇದದಾರ ೆಮಾತ್ರ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ ೆನಾಂದಿ ಎಂದು ಒತತು ಹೆ�ಳಿದಾದಾರ.ೆ 

ಆದಿವಾಸಿ, ಗುಡಡಿಗಾಡು, ಅತ್ಯಂತ ಹಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ ಕಳದೆ 
50 ವಷ್ಭಗಳಿಂದ ದೆೊರಯೆದ ಸವಲತತುನುನು ನಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ 
ಸಕಾ್ಭರ ನಿ�ಡಿ, ದಾಖಲ ೆಸೃಷಠಿಸಿದ.ೆ 

ರಾಷಟಾ್�ಯ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾಜು್ಭನ ಖಗೆ್ಭ ಅವರ ತವರು 
ನಲೆದಲೆಲಿ� ಸುಮಾರು 52 ಸಾವಿರ ತಾಂಡಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ ೆ ಹಕುಕೆಪತ್ರ 
ಹಾಗೊ ತಾಂಡಾಗಳನುನು ಗಾ್ರಮಗಳಾಗಿ ಪರಿವತ್ಭ ಸುವ ಕಾಯ್ಭಕೆಕೆ ಚಾಲನೆ 
ನಿ�ಡಿ ಮಾತ ನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಹಂದ ೆ ಇದದಾ ಸಕಾ್ಭರಗಳು ದಲ್ತರು 
ಮತುತು ತುಳಿತಕೆೊಕೆಳಗಾದವರಿಗ ೆ ಸವಲತುತುಗಳನುನು 

ಹಂದುತ್ವ ಬದಿಗಿಟುಟೆ ಸಹಬಾಳೆ್ವ 
ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿದ ಮೊೇದಿ

ರೆೇರಿಲೆಗೆ ಜಿ.ಬಿ.ರಾರರಾಜ್  ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲೆಕು ರೆೇರಿಲೆಗೆ ಗಾ್ರಮದ ವಾಸಿ
ಜಿ.ಬಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಪುತ್ರರಾದ

ಜಿ.ಬಿ ನಾಗರಾಜ್    
ಅವರು ದಿರಾಂಕ 19.1.2023ರ ರುರುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 3 ರಂಟೆಗೆ 

ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ.  ಮೃತರಿಗೆ 50 ವಷನಾ 
ವಯಸಾಸಾಗಿತು್ತ.  ಮೃತರು ಪತ್್ನ, ಓವನಾ ಪುತ್ರ ಹಾರೂ 

ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳರವನು್ನ ಅರಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯೆ
ದಿರಾಂಕ 20.1.2023ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 12 ರಂಟೆಗೆ 

ಮೃತರ ಸ್ವಗಾ್ರಮವಾದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲೆಕು ರೆೇರಿಲೆಗೆ ಗಾ್ರಮದ 
ಮೃತರ ಸ್ವಂತ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾರುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರನಾ
ಮೊಬ�ೈಲ್:98458 68876, 98865 56754

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ಕಾಯಿಪೆೇಟೆ ವಾಸಿ
ಶಿ್ರೇ ಸೊೇಗಿ ವಿೇರಣ್ಣ ಗೌಡರ 
ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆರಳು.

ದಿರಾಂಕ 12.01.2023ರೆೇ ರುರುವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10-30 ಕೆ್ಕ 

ನನ್ನ ಧಮನಾಪತ್್ನಯಾದ 

ಶ್ರೀಮತಿಸ�ೋರೀಗಿ
ಗಂಗಮ್ಮನವರು
ಇವರು ಶಿವಾಧೇನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 

ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತ್ಗಾಗಿ 

|| ಶಿ್ರೇ ಸೊೇಗಿ ವಿೇರಭದೆ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ || 

ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ

ದುಃಖ ತಪತುರು: ಶ್ರೀಸ�ೋರೀಗಿವರೀರಣ್ಣಗೌಡರ
ಮತುತುಮಕ್ಕಳು,ಸ�ೋಸ�ಯಂದಿರು,ಅಳಿಯಂದಿರು,
ಸ�ೋರೀಗಿಬಂಧುಗಳುಹಾಗೋಬಂಧು-ಮಿತ್ರು.
ಮೊ : 99001 29198, 63614 04176

ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವರಣಾರಾಧರೆಯನು್ನ 
ದಿರಾಂಕ 20.01.2023ರೆೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 12 ರಂಟೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ 
ದ�ೊಡ್ಡಪ�ೇಟ�ಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ೇ ಬಸವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ರೆರವೆೇರಿಸಲು 

ರುರು-ಹರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾವುರಳು ಆರಮಸಿ, 
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾಂತ್ಯನು್ನ ಕೊೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್

ವಿ.ಸೂ:  ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆೇ ಇದ್ದವರು ಇದರೆ್ನೇ ವೆೈಯಕ್್ತಕ ಆಹಾ್ವನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆರಮಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್

Grand Opening
on 

Friday 20th Jan. 2023

Near Ring Road Circle, Ring Road, 
S.S. Layout 'B' Block, Davanagere.

ಹನಿ ಫ್ಲವರ್ �ಹನಿ ಫ್ಲವರ್ �

Honey Flower's
Unit of Deepti Tent & Decoration

Mob. : 98444 99668

ತಮ್ಮ ಆರಮರಾಭಿಲಾಷಿರಳು : 

✦ ಶ್ೇಮತಿ ಹ�ೇಮಾ ಜಯರಾಜು
✦ ಶ್ೇಮತಿ ಶ�ೊೇಭಾ, ಶ್ೇ ಜಿ.ಬಿ. ಶವರಾಜು
✦ ಶ್ೇಮತಿ ನಂದಿನಿ, ಶ್ೇ ಜಿ.ಬಿ. ಶ್ೇಕಂಠರಾಜು
✦ ಶ್ೇಮತಿ ಗಾಯತಿ್, ಶ್ೇ ಜಿ.ಬಿ. ಗುರುಶಾಂತರಾಜು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 
19- ಮುಂದಿನ 10 ವಷ್ಭಗಳನುನು 
ನಿ�ರಾವರಿ ದಶಕವೆಂದು 
ಘೆೊ�ಷಸಲಾಗುವುದು; ಈ 
ಮೊಲಕ 10 ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 
ರಾಜ್ಯದ ನಿ�ರಾವರಿ 
ಯ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ 
ನಿ�ಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರ ಬಸವರಾಜ 
ಬೆೊಮಾ್ಮಯ ಹೆ�ಳಿದರು.

ಕೆೊ�ಡೆಕಲ್ ಹೆೊರವಲಯ 
ದಲ್ಲಿ ಏಪ್ಭಡಿಸಿದದಾ 10863 
ಕೆೊ�ಟ್ ರೊ.ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಗಳು ಚಾಲನೆ 
ನಿ�ಡುವ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಪಾಲೆೊೊಂಡು ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
40.66ಲಕ್ಷ 

ಮುಂದಿನ  
10 ವಷನಾರಳು 
ನಿೇರಾವರಿ ದಶಕ

Shree Bhagwan Mahaveer Educational Trust ®

 JAIN VIDYALAYA
STATE / CBSE School &  
Composite PU College 
Science & Commerce

Great Opportunity to the studios students
We are proudly announcing a talent search examanation to 

extract the innate talent of the students.

J.V. - T.A.T
Jain Vidyalaya - Talent Assessment Test

We Invite all the 10th Class (SSLC / CBSE / ICSE ) appearing 
students to come and attend the Entrance examination for 

securing scholarships to join into  I PUC (2023-2024)
Details  : Date of  Jain Vidyalaya - 
Talent Assessment Test : 21/01/2023  Saturday & 22.01.2023 Sunday  

Timings : 10.00 AM to 4.00 PM
Venue  : Jain Vidyalaya PU College, 
             # 3342/182-183 Kasaba Hobli, Shamanur, Davanagere.
Syllabus : 10th Standard Mathematics, Science and  General English

Contact No.s : 08192 232424, 98444 74481, 98444 74485 
Note  : Bus facility will be provided from Jain Vidyalaya Head Office, 

P.J Extension, Opp. Unity Hospital Davanagere.

#3342/184-183, Kasaba Hobli, Shamanur, Davanagere.

(SUCCESSFULLY completed  20 Years  in the field of Education)

15 ವಷನಾಕೂ್ಕ ಹಳೆಯ 
ಸಕಾನಾರಿ ವಾಹನರಳು ರುಜರಿಗೆ

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 19 – ಬರುವ ಏಪಿ್ರಲ್ 1ರಿಂದ 
ಕೆ�ಂದ್ರ ಹಾಗೊ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಭರಿ ಸಾ್ವಮ್ಯದ 15 ವಷ್ಭ 
ಮ�ರಿದ ಎಲಾಲಿ ವಾಹನಗಳ ನೆೊ�ಂದಣಿಗಳನುನು ರದುದಾ 
ಗೆೊಳಿಸಬೆ�ಕು ಹಾಗೊ ಅವುಗಳನುನು ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕ 
ಬೆ�ಕು ಎಂದು ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಆದೆ�ಶ 
ಹೆೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾ್ಭಚರಣೆಗೆ ಹಾಗೊ ಆಂತರಿಕ 
ಭದ್ರತೆಗೆ ಬಳಸುವ ವಿಶೆ�ಷ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಈ ಆದೆ�ಶ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲಲಿ. 
ವಾಹನದ ನೆೊ�ಂದಣಿಯಾದ 15 ವಷ್ಭಗಳ ನಂತರ ವಾಹನಗಳ ನೆೊ�ಂದಣಿ 
ರದುದಾಗೆೊಳಿಸಬೆ�ಕು, ಅವುಗಳನುನು ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಬೆ�ಕು ಎಂದು ತಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್್ಣಮೆ 
ಮಹೊೇತಸಾವ : ರಾಳೆ 
ಪೂವನಾಭಾವಿ ಸಭೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಜ.19- 
ಕೆೊಟೊಟಾರಿನಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯಲ್ರುವ 
ತರಳಬಾಳು 

ಹುಣಿಣಿಮ ಮಹೆೊ�ತ್ಸವದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೂವ್ಭಭಾವಿ ಸಭೆ 
ದಿನಾಂಕ 21 ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 
4 ಗಂಟೆಗೆ ಹದಡಿ ರಸೆತುಯ 
ತರಳಬಾಳು ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ 
ಹಮ್ಮಕೆೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಸಮಯಕೆಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಆಗಮಸಬೆ�ಕೆಂದು ತರಳಬಾಳು 
ಭಕತು ವೃಂದ, ಶಿವಸೆೈನ್ಯ ಯುವಕ 
ಸಂಘ ಕರೆ ನಿ�ಡಿದೆ.

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 20, 20232

ಮರುಳಸಿದ್ದಮ್ಮ 
ಸಿಎಂ.ಮಾಳಗಿ ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ 1ನೆ� 
ಮ�ನ್ , 12ನೆ� ಕಾ್ರಸ್  ವಾಸಿ ಮರುಳಸಿದದಾಮ್ಮ 
ಸಿ.ಎಂ. (ಅಕಕೆಮ್ಮ) ಮಾಳಗಿ  ಇವರು ದಿನಾಂಕ 
19.1.2023ರ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗೆೊ 9.45 ಕೆಕೆ 
ನಿಧನರಾದರು. ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ಓವ್ಭ 
ಪುತ್ರ, ಸೆೊಸೆಯಂದಿರು, ಅಳಿಯ, 
ಮಮ್ಮಕಕೆಳು ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬಂಧು-
ಬಳಗವನುನು ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯ್ಯು ದಿನಾಂಕ 20.1.2023ರ 
ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆೊ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಮನೊರು 
ರುದ್ರಭೊಮಯಲ್ಲಿ ನೆರವೆ�ರಲ್ದೆ.

ಚನನುಗಿರಿ ತಾಲೊಲಿಕು ಮರಡಿ ಗಾ್ರಮದ 
ವಾಸಿ, ಮಲೆಲಿ�ಶಪ್ಪ ಇವರ ಪುತ್ರ  
ಜಿ.ಎಂ. ನಾಗರತನುಮ್ಮ (40) ಅವರು 
ದಿನಾಂಕ 19-1-2023ರ ಗುರುವಾರ 
ರಾತ್ರ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ತಂದೆ, 
ತಾಯ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಹಾಗೊ 
ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನು ಅಗಲ್ರುವ 
ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯ್ಯು ದಿನಾಂಕ  
20-1-2023ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 
12 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಗಾ್ರಮವಾದ ಚನನುಗಿರಿ 
ತಾಲೊಲಿಕು ಮರಡಿ ಗಾ್ರಮದ ಮೃತರ 
ಸ್ವಂತ ಜಮ�ನಿನಲ್ಲಿ ನೆರವೆ�ರಲ್ದೆ.

ಮರಡಿ ಜಿ.ಎಂ. 
ರಾರರತ್ನಮ್ಮ ನಿಧನ

ಹಂದುತ್ವ ಬದಿಗಿಟುಟೆ ಸಹಬಾಳೆ್ವ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿದ ಮೊೇದಿ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ನಿ�ಡದಿದದಾರಿಂದ 
ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆೊ ನಲೆ ೆ ಕಾಣಲು 
ಕಾಯಬೆ�ಕಾಯತು. 

ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬಂದ ನಂತರ 20 
ಕೆೊ�ಟ್ ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ ೆ ಸೊರು 
ಕಲ್್ಪಸಿ, ಮೊಲಸೌಕಯ್ಭ ಕಲ್್ಪಸಿದೆದಾ�ವ.ೆ 

ಭಾರತವು ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಂದಿದ 
ದೆ�ಶವಾಗುವತತು ಸಾಗುತತುದ.ೆ ರೆೈತರಿಂದ 
ಉದ್ಯಮಗಳವರಗೆ ೆಪ್ರತಯಬ್ಬರ ಸಾಮೊಹಕ 
ಪ್ರಯತನುದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು 
ಸಾಕಾರಗೆೊಳು್ಳತತುದ.ೆ ಪ್ರತಯಬ್ಬರೊ ಮುಂದೆ 
ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕೆೈಲಾದದದಾನುನು ನಿ�ಡಬೆ�ಕು. 
ಮುಂದಿನ 25 ವಷ್ಭಗಳು ಪ್ರತಯಬ್ಬ 
ನಾಗರಿಕರಿಗ,ೆ ಪ್ರತ ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ 'ಅಮೃತ ಕಾಲ' 
ಬರುತತುದ.ೆ 'ಕೃಷ' ಮತುತು 'ಕಾರಾ್ಭನ'ೆ ಎರಡೊ 
ಸಮೃದಧಿವಾಗಿದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರತವು 
'ಅಭಿವೃದಿಧಿ'ಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.

ನಿ�ರಾವರಿ, ಕೃಷ, ಕುಡಿಯುವ ನಿ�ರು, 
ಕೆೈಗಾರಿಕ,ೆ ರಸೆತು ಸೆ�ರಿದಂತ ೆ ಪ್ರತಯಂದು 
ಕೆ್ಷ�ತ್ರವು ಅಭಿವೃದಿಧಿಯತತು ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಾದ.ೆ 
ಹಂದಿನ ಸಕಾ್ಭರಗಳಂತ ೆ ಓ ಟ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿ ರಲ್ಲಲಿ.  ಹಂದೆ 
ಪ್ರತಯಂದು ಯ�ಜನ ೆಗಳಲೊಲಿ ಓಟ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ರಾಜಕಾರಣ ಅಡಗಿತುತು ಎಂದು ಪರೆೊ�ಕ್ಷವಾಗಿ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಹಸೆರೆ�ಳದ ೆವಾಗಾದಾಳಿ ನಡಸೆಿದರು. 

ಮಕಕೆಳ ಜಿ�ವ ಉಳಿಸಲು ಮತುತು ಶುದಧಿ 
ಕುಡಿಯುವ ನಿ�ರು ಪೂರೆೈಕ ೆ ಮಾಡುವ 
ಉದೆದಾ�ಶದಿಂದಲೆ� ಜಲಜಿ�ವನ್ ಮಷನ್ 
ಜಾರಿಗ ೆತರಲಾಯತು. 

ಗಾ್ರಮ�ಣ ಭಾಗದ ಪ್ರತ ಮನಗೆೊ ನಿ�ರು 

ಸಂಪಕ್ಭ ಕಲ್್ಪಸುವುದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ 
ಸಕಾ್ಭರದ ಮುಖ್ಯ ಉದೆದಾ�ಶ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ 
ಎಂದರ,ೆ ಡಬಲ್ ವೆ�ಗ, ಡಬಲ್ ಲಾಭ. 
ಇದರಿಂದ ಎಲಲಿರಿಗೊ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುತತುದ.ೆ 

ಕೆ�ಂದ್ರ ಮತುತು ರಾಜ್ಯ ಒಟ್ಟಾಗ ೆ ಕಲೆಸ 
ಮಾಡಿದರ ೆ ಹೆ�ಗ ೆ ಎನುನುವುದಕೆಕೆ ಜಲಜಿ�ವನ್ 
ಮಷನ್ ಎನುನುವ ಮೊಲಕ ಕನಾ್ಭಟಕದಲ್ಲಿ 
ಮತೆತು ಬಿಜಪೆಿ ಪಕ್ಷವನೆನು� ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ತನಿನು ಎಂದು 
ಪರೆೊ�ಕ್ಷವಾಗಿ ವಿವರಣ ೆ ಮೊಲಕ ಮನವಿ 
ಮಾಡಿಕೆೊಂಡರು.  3.5 ವಷ್ಭಗಳ ಹಂದ ೆಜಲ 
ಜಿ�ವನ್ ಮಷನ್ ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗ 18 
ಕೆೊ�ಟ್ ಗಾ್ರಮ�ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕೆೊ�ಟ್ 
ಗಾ್ರಮ�ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲಿ ನಿ�ರಿನ 
ಸಂಪಕ್ಭ ಹೆೊಂದಿದದಾವು. ಇಂದು ದೆ�ಶದ 
ಸುಮಾರು 11 ಕೆೊ�ಟ್ ಗಾ್ರಮ�ಣ 
ಕುಟುಂಬಗಳು ನಲ್ಲಿ ನಿ�ರು ಪಡಯೆುತತುವ.ೆ 

 ದಲ್ತರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮತುತು 
ವಂಚಿತರ ಏಳೆೊ ಬಗೆೊ ಹಂದಿನ ಸಕಾ್ಭರ ಗಮನ 
ಹರಿಸಲ್ಲಲಿ. ಸಮಾಜದ ವಂಚಿತ ವಗ್ಭಗಳ 

ಹಸೆರಲ್ಲಿ ಕೆ�ವಲ ಘೆೊ�ಷವಾಕ್ಯಗಳ ಮೊಲಕ 
ಅವರ ಮತಗಳನುನು ಮಾತ್ರ ಪಡದೆರು. ಆದರ,ೆ 
ಈ ಸಮಾಜದ ಜನರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ ೆಯಾವುದೆ� 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ತಗೆದೆುಕೆೊಳ್ಳಲ್ಲಲಿ ಎಂದು 
ಪರೆೊ�ಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ವಿರುದಧಿ ವಾಗಾದಾಳಿ 
ನಡಸೆಿದರು.

ನಮ್ಮ ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ, 
ಕೆೊ�ಟ್ಯಂತರ ಸಣಣಿ ರೆೈತರು ಸಹ ಎಲಾಲಿ 
ಸೌಕಯ್ಭಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದಾದಾರ.ೆ 
ಸಕಾ್ಭರದ ನಿ�ತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗೆೊ ಸಹ ಕಾಳಜಿ 
ವಹಸಲಾಗಿಲಲಿ. ಇಂದು, ಈ ಸಣಣಿ ರೆೈತ ದೆ�ಶದ 
ಕೃಷ ನಿ�ತಯ ದೆೊಡಡಿ ಆದ್ಯತಯೆಾಗಿದ.ೆ ನಮ್ಮ 
ಸಕಾ್ಭರವು `ವೊ�ಟ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ರಾಜಕಾರಣ'ದತತು ಗಮನ ಹರಿಸದ ೆ`ಅಭಿವೃದಿಧಿ' 
ಎಂಬ ಮಂತ್ರದ ಮ�ಲ ೆಕೆ�ಂದಿ್ರ�ಕೃತವಾಗಿದ.ೆ 

ನಾವು ವಂಚಿತ ವಗ್ಭಗಳ 
ಸಬಲ್�ಕರಣಕಾಕೆಗಿ ಕಲೆಸ ಮಾಡುತತುದೆದಾ�ವ.ೆ 
ಮದಲ ಬಾರಿಗ ೆ ದಲ್ತರು, ವಂಚಿತರಿಗೆ 
ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ, ಗೌರವ ಸಿಗುತತುದ.ೆ 

ಶೌಚಾಲಯ, ವಿದು್ಯತ್ ಜೆೊತಗೆೆ 
ಮೊಲಸೌಕಯ್ಭಗಳನುನು ವೆ�ಗವಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗುತತುದ.ೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಣಯೆಲ್ಲಿ 
ಪಾರದಶ್ಭಕತ ೆ ತರಲಾಗಿದ.ೆ ಶೆೊ�ಷತ 
ವಗ್ಭಗಳ ಜನತ ೆ ತಮ್ಮ ಹಕುಕೆಗಳನುನು ಅವರು 
ಪಡಯೆುತತುದಾದಾರ ೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮ�ದಿ 
ತಳಿಸಿದರು.

ಕೆೊ�ಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಬಾ್ಯಂಕ್ ಬಾಗಿಲು 
ಸಹ ನೆೊ�ಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಮುದಾ್ರ ಯ�ಜನಯೆಡಿ 
ಯಾವುದೆ� ಭದ್ರತ ೆ ಇಲಲಿದೆ� ಎಸ್ ಸಿ, ಎಸ್ ಟ್ 
ಸಮುದಾಯವರಿಗ ೆಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತತುದ.ೆ 
ಹಂದುಳಿದ ವಗ್ಭಗಳಿಗ ೆ ನಮ್ಮ ಸಕಾ್ಭರ 
ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮಾನ್ಯತ ೆ ಕೆೊಟ್ಟಾದ.ೆ 
ಹಂದುಳಿದ ವಗ್ಭಗಳಿಗ ೆಮ�ಸಲಾತ ಕಲ್್ಪಸಿದ.ೆ 
ಪ್ರತಯಂದು ಕಲಾ್ಯಣಕಾರಿ ಯ�ಜನಯೆಂದಿಗೆ 
ಶೆೊ�ಷತರು, ವಂಚಿತರನುನು ಜೆೊ�ಡಿಸುವ ಕಲೆಸ 
ಮಾಡುತತುದ ೆಎಂದು ಮ�ದಿ ಹೆ�ಳಿದರು.

ಇದಕೊಕೆ ಮುನನು  ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು 
ಸುಮಾರು 10,800 ಕೆೊ�ಟ್ ರೊಪಾಯ 
ವಚೆ್ಚದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯ�ಜನಗೆಳ ಶಂಕುಸಾಥಾಪನೆ 
ಮತುತು ಉದಾಘಾಟನ ೆನರೆವೆ�ರಿಸಿದರು. 

ಕನಾ್ಭಟಕದ ಮೊಲಕ ಹಾದು ಹೆೊ�ಗುವ 
ಸೊರತ್-ಚನೆೆನುೈ ಆರ್್ಭಕ ಕಾರಿ ಡಾರ್ ನ ಕಲೆಸ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದ.ೆ ಇದರೆೊಂದಿಗ ೆ ಯಾದಗಿರಿ, 
ರಾಯಚೊರು, ಕಲಬುಗಿ್ಭ ಸೆ�ರಿದಂತ ೆ ಇಡಿ� 
ಪ್ರದೆ�ಶದಲ್ಲಿ `ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೊಯಂಗ್ 
ಬಿಸೆನುಸ್' ಕೊಡ ಹಚೆ್ಚಲ್ದುದಾ, ಉದೆೊ್ಯ�ಗಕೆಕೆ 
ಉತೆತು�ಜನ ದೆೊರಯೆಲ್ದ.ೆ ಈ ಎಲಾಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಯ�ಜನಗೆಳಿಗಾಗಿ ಕನಾ್ಭಟಕದ ಜನತಗೆೆ 
ಅಭಿನಂದನಗೆಳು ಎಂದರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧಕಾರದಲ್ಲೆದ್ದ ಸಂದಭನಾದಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೆ ನಿೇರು, 
ರಸೆ್ತ, ರಿಂಗ್ ರೊೇಡ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾಮಗಾರಿರಳನು್ನ 
ಕೆೈಗೊಳಳಲಾಗಿತು್ತ. ರಾನು ಹಾರೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್ ಕೆೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿರಳರೆ್ನೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರು  
ರಾವು ಮಾಡಿದು್ದ ಎಂದು ಹೆೇಳಿಕೊಳುಳತ್್ತರುವುದು ರಾಚಿಕೆಗೆೇಡು.

- ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ,  ಶಾಸಕ

ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಕ್ರಮ ಪುರಾಣಜನರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಲು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ 
ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತೆ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರಯಾಗಿದಾ್ದರ ಯೇಜರೆರಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿತು್ತ. 
ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರ ತೊಲಗಿಸಿ ಮತೆ್ತ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರ ಬರಬೆೇಕ್ದೆ.

- ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ

ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್ ಯತಾ್ನಳ್ ಅವರ ಕಾರು 
ಚಾಲಕನ ಸಾವು ಹೆೇಗಾಯಿತು ಎಂಬ ಬಗೆ್ಗ ಸಚಿವ ಮುರುಗೆೇಶ್ 
ನಿರಾಣ್ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಈ ಆರೊೇಪದ ಬಗೆ್ಗ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಸ್ವಯಂ ಪೆ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಸಬೆೇಕ್ತು್ತ. 
ಅವರು ಕ್ರಮ ತಗೆದೆುಕೊಳಳದೆೇ ಇದ್ದರ,ೆ ಮುಂದ ೆಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರ 
ಅಧಕಾರಕೆ್ಕ ಬಂದಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲ್ದೆ.  ಇದಷೆಟೆೇ ಅಲಲೆದೆೇ, 
ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲಾಲೆ ಹರರಣರಳ ಮರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತೆ್ತೇವೆ.

- ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರು ದೆೇವಮಾನವ ಎಂದು 
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ ಹೆೇಳಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ, ಮೊೇದಿ ದೆೇವ 
ಮಾನವ ಅಲಲೆ. ಅವರು ದೆವ್ವ ಮಾನವ. 

- ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ, ಶಾಸಕ

ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಕಾನಾರ ಇದಾ್ದರ 3,195 ಕೊೇಟಿ ರೂ. 
ನಿೇಡಲಾಗಿತು್ತ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರ 1,000 ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಮಾತ್ರ 
ನಿೇಡಿದೆ. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರ ಮತೆ್ತ ಅಧಕಾರಕೆ್ಕ  ಬಂದರೆ 
ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತರ ಇಲಾಖೆಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂ. ನಿೇಡಲ್ದೆ.

- ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕಾಂರ  ರಾಯಕ

ಎಸ್ ಸಿಪಿ-ಟಿಎಸ್ ಪಿ ಅನುದಾನದ 8 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ರಳನು್ನ 
ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರ ರಸೆ್ತ, ಮತ್್ತತರೆ ಕಾಮಗಾರಿರಳಿಗೆ ವಗಾನಾಯಿಸಿದೆ. 
ಶೆೇ.40ರ ಕಮೇಷನ್ ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದಲೆೇ ಈ ರಿೇತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

- ಹೆಚ್. ಆಂಜರೆೇಯ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ

ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಉದೊ್ಯೇರ, ಮಹಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಜನತೆಗೆ ಹೊಸ ಜಿೇವನ 
ಕಲ್್ಪಸುವುದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೆರು್ಗರುತು. ಆದರೆ, ಶೆೇ.40ರ 
ಲೂಟಿ, ದುರಾಡಳಿತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೆರು್ಗರುತು. 

- ಮಯೂರ್ ಜಯಕುಮಾರ್, ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುರಾವಣೆ ಸವಾಲ್ನದಾ್ದಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂ 
ಖಾ್ಯತರು, ದಲ್ತರು ಹಾರೂ ಹಂದುಳಿದವರಲ್ಲೆ ಶೆೇ.90ರಷುಟೆ ಜನ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗೆ ಏಕಪಕ್್ಷೇಯವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಬೆೇಕು. 

- ಅಬು್ದಲ್ ಜಬಾಬಾರ್, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ

ಲಂಚ ಹರರಣ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಪದ ಪುರಾಣ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಎಂದವರು 
ಹೆ�ಳಿದರು.

ಪರಿಷತ್ ಪ್ರತಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ 
ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಬಿಜಪೆಿ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ 
ಕುಮಾರ್ ಕಟ್�ಲ್ ಅವರು ರಸೆತು ಬಗೆೊ 
ಮಾತನಾಡಬೆ�ಡಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ 
ಬಗೆೊ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂದು 
ಕಾಯ್ಭಕತ್ಭರಿಗ ೆಕರ ೆನಿ�ಡಿದಾದಾರ.ೆ 
ಮಕಕೆಳ ಕೆೈಗ ೆಕಾಗದ ಪನೆುನು ಕೆೊಡುವ 
ಬದಲು ಖಡೊ ಕೆೊಡಬೆ�ಕು ಎಂಬುದೆ� 
ಇವರ ಹುನಾನುರ ಎಂದು 
ಆರೆೊ�ಪಿಸಿದರು.

ಸಮಾವೆ�ಶ ನಡಸೆುವಾಗ 
ಟ್ಕಟೆ್ ಪಡಯೆುವ ಸಲುವಾಗಿ 
200-300 ಜನರನುನು ಸೆ�ರಿಸಿ 
ಘೆೊ�ಷಣ,ೆ ಶಕಿತು ಪ್ರದಶ್ಭನ 
ಮಾಡಬಾರದು. ಹ�ಗ ೆಮಾಡಿದ 
ಕಾರಣಕೆಕೆ ಟ್ಕಟೆ್ ಸಿಗುವುದಿಲಲಿ. 
ವ್ಯಕಿತುಪೂಜ ೆಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಂಸಕೆಕೃತಯಲಲಿ 
ಎಂದು ಕಪೆಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕ.ೆ 
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆ�ಳಿದರು.

ಅಭ್ಯರ್್ಭಗಳ ಪರವಾಗಿ 
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಘೆೊ�ಷಣಗೆಳನುನು 
ಮಾಡಿದರ ೆಸಮಾವೆ�ಶಕೆಕೆ 
ಅಡಿಡಿಯಾಗುತತುದ.ೆ ಈ ರಿ�ತಯ 
ಘಟನಗೆಳು ಸರಿ ಅಲಲಿ ಎಂದವರು 
ತಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಟ್ಕಟೆ್ 
ಆಕಾಂಕಿ್ಷಗಳಾಗಿರುವ 47 ಜನ 
ಸಭಯೆಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು. 

ಸಮಾವೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ 
ಶಾಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಎಸ್. 
ರಾಮಪ್ಪ, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಅಬುದಾಲ್ 
ಜಬಾ್ಬರ್, ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕರಾದ 
ಮಯೊರ್ ಜಯಕುಮಾರ್,  
ಸಲ್�ಂ ಅಹಮದ್, 
ಧು್ರವನಾರಾಯಣ್, 
ವೆ�ಣುಗೆೊ�ಪಾಲ್, ಅಲಲಿಂ 
ವಿ�ರಭದ್ರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜು್ಭನ್, ಹಚೆ್.ಎಂ. 
ರೆ�ವಣಣಿ, ರಾಮಲ್ಂಗಾರಡೆಿಡಿ, ಹಚೆ್. 
ಆಂಜನೆ�ಯ, ಜಲಜಾನಾಯಕೆ, ಪುಷ್ಪ 
ಅಮರನಾಥ್, ನಲಪಾಡ್, ಕೆೊಂಡಜಿಜಿ 
ಮ�ಹನ್, ಸಚಿನ್ ಮ�ಗ, ಹಚೆ್.
ಪಿ. ರಾಜೆ�ಶ್,  ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೆೊ�ಡ್ 
ಮತತುತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರನಾ 

ಗಿರಿೇಶ್ ಹೆಚ್.ಆರ್, ಮೊ. 91136-88198

ಶಾ್ಯಬನೂರಿನ ರಾರಮ್ಮ ನಿಧನ
ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟ್ ಶಾ್ಯಬನೊರು ವಾಸಿ  
ದಿ. ಹೆೊನೊನುರು ರಾಮಪ್ಪನವರ 
ಧಮ್ಭಪತನು 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಾರಮ್ಮ 
ಅವರು  ದಿನಾಂಕ 19.01.2023ರ 
ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗೆೊ 7 ಗಂಟೆಗೆ 
ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತಳಿಸಲು 
ವಿಷಾದಿಸುತೆತು�ವೆ. 
ಮೃತರಿಗೆ 80 ವಷ್ಭ ವಯಸಾ್ಸಗಿತುತು. 

ಓವ್ಭ ಪುತ್ರ, ಸೆೊಸೆ, ಮಮ್ಮಕಕೆಳು ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳನುನು 
ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯ್ಯು ದಿನಾಂಕ 19.01.2023ರ 
ಗುರುವಾರ  ಮಧಾ್ಯಹನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾ್ಯಬನೊರು ರುದ್ರಭೊಮಯಲ್ಲಿ 
ನೆರವೆ�ರಿತು.

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಜ. 19- 
ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಕಂಚಿಕೆ�ರಿ ಗಾ್ರಮದ 
ಕೆೊ�ಡಿ ಸಿದೆದಾ�ಶ್ವರ ದೆ�ವಸಾಥಾನದ 
ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 
12ರಂದು ಸಾಮೊಹಕ ವಿವಾಹ 
ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮ ಜರುಗಲ್ದೆ ಎಂದು 
ಸಂಘಟಕ ಡಾ. ಬಿದಿ್ರ ಕೆೊಟೆ್ರ�ಶ್ 
ತಳಿಸಿದಾದಾರೆ.   ಆಸಕತುರು ಡಾ.ಬಿದಿ್ರ 
ಕೆೊಟೆ್ರ�ಶ್ , ಅಶಿ್ವನಿ ಕಿಲಿನಿಕ್, 
ಕಂಚಿಕೆ�ರಿ, (94486 54884, 
97412 88330, 97412 
11440)ಇವರನುನು ಸಂಪಕಿ್ಭಸಿ  
ಫೆ. 4ರೆೊಳಗೆ ಹೆಸರು 
ನೆೊ�ಂದಾಯಸಬಹುದಾಗಿ.ದೆ

ಕಂಚಿಕೆೇರಿಯಲ್ಲೆ 
ಸಾಮೂಹಕ ವಿವಾಹ

ಹರಿಹರ ನರರದ ಖಾ್ಯತ ಉದ್ಯಮದಾರರೂ, 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಸಮಾಜದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ 

ಶಿ್ರೇ ತುಕಾಮಣ್ ಸಾ ಭೂತೆ ಅವರು 

ದಿರಾಂಕ 19.01.2023ರ ರುರುವಾರ ತಡರಾತ್್ರ 12.20ಕೆ್ಕ ನಿಧನರಾದರೆಂದು 

ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ. ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 81 ವಷನಾ ವಯಸಾಸಾಗಿತು್ತ. 

ಇಬಬಾರು ಪುತ್ರರು, ಮೂವರು ಪುತ್್ರಯರು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, 

ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾರೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳರವನು್ನ ಅವರು ಅರಲ್ದಾ್ದರೆ. 

ಮೃತರ ಅಂತ್ಮ ದಶನಾನಕೆ್ಕ  ಹರಿಹರ ನರರದ ವಿದಾ್ಯನರರದಲ್ಲೆರುವ ಅವರ 

ನಿವಾಸದಲ್ಲೆ ದಿರಾಂಕ 20.01.2023ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 1ರವರೆಗೆ 

ಇಡಲಾರುವುದು. ನಂತರ  ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 2 ರಂಟೆಗೆ ಹರಿಹರದ 

ದಾಲ್್ಮಯಾ ವಿಶಾ್ರಮ್ ಘಾಟ್ ನಲ್ಲೆ ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಹರಿಹರದ ಖಾ್ಯತ ಉದ್ಯಮದಾರರೂ, 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಸಮಾಜದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ 

ತುಕಾಮಣಿ ಸಾ ಭೊತ� ನಿಧನ

- ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರನಾ
ಸಹೊೇದರರು : ✦  ರೆೇವಣ ಸಾ ಭೂತೆ  ✦  ಕೃಷ್ಣ ಸಾ ಭೂತೆ
ಪುತ್ರರು : ✦  ಗಿರಿೇಶ್ ಭೂತೆ, ✦  ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂತೆ 
ಪುತ್್ರಯರು : 

✦  ಸುನಿತಾ ಶಂಕರ್ ಸಾ, ಹುಬಬಾಳಿಳ.  ✦  ಅರುಣಾ ದತಾ್ತತೆ್ರೇಯ ಮೆಹವಾನಾಡೆ, ಬೆಳಗಾಂ

✦  ರೂಪಾ ವೆಂಕಟೆೇಶ್ ಕಾಟ್ವ, ಬೆಳಗಾಂ  ✦  ದಿ. ಗಿೇತಾ ಸುರೆೇಶ್ ಕಠಾರೆ, ಕೊಪ್ಪಳ
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ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 19- ಇಲ್ಲಿನ ವಿದಾ್ಯನಗರ ಮಾಗನೊರು ಬಸಪ್ಪ ರೆೊ�ಟರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇನನುರ್ ವಿ್�ಲ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯತು. ಶಿ್ರ�ಮತ 
ಜಯಶಿ್ರ� ಸದಾನಂದ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಿದದಾರು. ಮುಖ್ಯ ಅತರ್ಗಳಾಗಿ ಶಿ್ರ�ಮತ ಜಯಶಿ�ಲಮ್ಮ ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ, ಶಿ್ರ�ಮತ ರಾಜೆ�ಶ್ವರಿ ಹನಗೆೊ�ಡಿಮಠ, 
ಸುಲೆೊ�ಚನಾ ರಾಜಶೆ�ಖರ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು. ಇನನುರ್ ವಿ್�ಲ್ ಕಾಯ್ಭದಶಿ್ಭ ಮಂಜುಳಾ ಕಜ್ಭಗಿ ಹಾಗೊ  ರೆೊ�ಟರಿ ಸಂಸೆಥಾಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದದಾರು.

ಮಾರನೂರು ಬಸಪ್ಪ ರೊೇಟರಿ ಭವನದಲ್ಲೆ ಇನ್ನರ್ ವಿ್ೇಲ್ ದಿರಾಚರಣೆ

ರಾಷಿಟೆ್ೇಯ  ಕಬಡಿಡಿ ಕ್್ರೇಡೆ ನಡೆಸಲು ಉತುಸಾಕ: ಎಸ್ ವಿಆರ್

ಜರಳೂರು ; ರಾಜ್ಯ ಮಟಟೆದ 
ಕಬಡಿಡಿ ಪಂದಾ್ಯವಳಿ

ಬೆಂರಳೂರು ಜಿಲೆಲೆಗೆ  
ರಾಜ್ಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್

ಜಗಳೂರು, ಜ. 19- ನಿಮ್ಮ 
ಆಶಿ�ವಾ್ಭದವೆ� ನನನು ಸಾಧನೆಗೆ 
ಶಿ್ರ�ರಕೆ್ಷಯಾಗಿದೆ. ಜನತೆಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ 
ಕಿ್ರ�ಡಾಕೊಟ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ತಳಿಸಿದರು.

ಕನಾ್ಭಟಕ ಅಮಚೊರ್ ಕಬಡಿಡಿ 
ಫೆಡರೆ�ಷನ್, ಜಿಲಾಲಿ ಅಮಚೊರ್ ಕಬಡಿಡಿ 
ಅಸೆೊ�ಸಿಯ್�ಷನ್ ಹಾಗೊ ಎಸ್.ವಿ.ಆರ್. 
ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ಆಯ�ಜಿಸಿದದಾ  
ರಾಜ್ಯಮಟಟಾದ ಕನಾ್ಭಟಕ ಕಬಡಿಡಿ ಚಾಂಪಿ 
ಯನ್  ಶಿಪ್  ಹೆೊನಲುಬೆಳಕಿನ ಪಂದಾ್ಯವಳಿ 
ಯಲ್ಲಿ ವಿಜೆ�ತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಎಂ.  
ಸಿದೆದಾ�ಶ್ವರ್ ಕಪ್, ಪ್ರಶಸಿತು, ನಗದು ಬಹು 
ಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮುಂದಿನ ವಷ್ಭ ರಾಷಟಾ್�ಯ ಮಟಟಾದ 
ಕಬಡಿಡಿ ಕಿ್ರ�ಡೆ ನಡೆಸಲು ಉತು್ಸಕನಾಗಿರುವೆ. 
ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ 

ಮತೆೊತುಮ್ಮ ಆಶಿ�ವಾ್ಭದ ಮಾಡಬೆ�ಕು 
ಎಂದು ಕಿಕಿಕೆರಿದು ತುಂಬಿದದಾ ಜನಸೆೊತು�ಮಕೆಕೆ 
ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಕೆ್ಷ�ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ 
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವೆ. ಸಿರಿಗೆರೆ ಶಿ್ರ�ಗಳ ಆಶಿ� 
ವಾ್ಭದದಿಂದ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರ ಬಸವರಾಜ 
ಬೆೊಮಾ್ಮಯ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರ 
ಯಡಿಯೊರಪ್ಪ, ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ  
ಮೊರು ಶಾಶ್ವತ ನಿ�ರಾವರಿ ಯ�ಜನೆಗಳನುನು 
ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಿರುವೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಸದ 
ಸಿದೆದಾ�ಶ್ವರ ಅವರು ಶಿ್ರ�ರಕೆ್ಷಯಾಗಿದಾದಾರೆ 

ಎಂದು ರಾಮಚಂದ್ರ ತಳಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತರ್ಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಸಿ 

ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದಾ�ಶ್ವರ, 
ಶಾಸಕ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಕೆ್ಷ�ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿ ವೃದಿಧಿಯ 
ಜೆೊತೆಗೆ ಕಿ್ರ�ಡಾಕೊಟ ನಡೆಸಿ ಯುವಕರಿಗೆ 
ಸೊಫೂತ್ಭ ನಿ�ಡಿದಾದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲಿಯಾಘಿಸಿದರು.

ಶಿ್ರ�ಮತ ಇಂದಿರಾ ರಾಮಚಂದ್ರ, 
ಶಿ್ರ�ಮತ ಗಾಯತ್ರ ಸಿದೆದಾ�ಶ್ವರ್, ಪ.ಪಂ. 
ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ವಿಶಾಲಾಕಿ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ ನಿಮ್ಭಲ, 
ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ ಜಯಲಕಿ್ಷಮಿ, 
ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಹೆ�ಶ್, ಜಿಲಾಲಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಭ ದಶಿ್ಭ ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ್, 
ಗಡಿಮಾಕುಂಟೆ ಸಿದೆದಾ�ಶ್, ಡಿ.ವಿ. ನಾಗಪ್ಪ, 
ಬಿಸುತುವಳಿ್ಳ ಬಾಬು, ಬಿದರಕೆರೆ ರವಿ, 
ಶಿ್ರ�ನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ, ಪಣಿಯಾಪುರ 
ಲ್ಂಗರಾಜ್, ಪ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯರು ಮತುತು 
ಇತರರು ವೆ�ದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ರಾಜ್ಯ ಕಬಡಿಡಿ ಕ್್ರೇಡಾಕೂಟದ 
ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪುರಸ್ಕಕೃತರು  

ಪುರುಷರ ವಿಭಾರ :
ಬೆಸ್ಟಾ ರೆೈಡರ್ : ರಣಜಿತ್  ನಾಯಕ್ (ಉ.ಕ. ಜಿಲೆಲಿ)
ಬೆಸ್ಟಾ ಕಾ್ಯಚರ್ : ಅಭಿಷೆ�ಕ್ ಗೌಡ (ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲೆಲಿ)
ಬೆಸ್ಟಾ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ : ಪ್ರಭಂಜನ್ (ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ ಜಿಲೆಲಿ)
ಮಹಳೆಯರ ವಿಭಾರ : ಬೆಸ್ಟಾ ರೆೈಡರ್ : ಹಷ್ಭತಾ 
(ಮೈಸೊರು ಜಿಲೆಲಿ) ಬೆಸ್ಟಾ ಕಾ್ಯಚರ್ : ನಿಹಾರಿಕಾ ಗೌಡ 
(ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲಿ).  ಬೆಸ್ಟಾ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ : 
ಅಚ್ಭನಾ (ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲಿ.)
ಪುರುಷರ ವಿಭಾರ :   ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲಿ ಪ್ರಥಮ, ಉತತುರ 
ಕನನುಡ ಜಿಲೆಲಿ ದಿ್ವತ�ಯ.
ಮಹಳೆಯರ ವಿಭಾರ :   ದಕಿ್ಷಣ ಕನನುಡ ಜಿಲೆಲಿ ಪ್ರಥಮ, 
ಮೈಸೊರು ಜಿಲೆಲಿ  ದಿ್ವತ�ಯ

ಸಂಖೆ್ಯ: ಕೃ.ತೊೇ.ಸಂ. ಕೆೇಂದ್ರ/ಬಿೇಜಘಟಕ/ /2022-23 ದಿರಾಂಕ :19.01.2023

ಟ�ಂಡರ್/ಬಹಿರಂಗಹರಾಜುಪ್ಕಟಣ�
ಈ ಮೊಲಕ ಸಾವ್ಭಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತಳಿಯಪಡಿಸುವುದೆ�ನೆಂದರೆ ಬಿ�ಜ ಘಟಕ, ಕೃಷ 

ಮತುತು ತೆೊ�ಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೆೊ�ಧನಾ ಕೆ�ಂದ್ರ, ಕತತುಲಗೆರೆಯ ಉಗಾ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ 
ಬೆಳೆ / ತಳಿಯ ದಾಸಾತುನಿನ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತತುದೆ.

ಸಹ
ಸಹಾಯಕ ಬಿೇಜೊೇತಾ್ಪಧರಾ ತಜಞಾರು, 

ಕೃಷ ಮತುತು ತೆೊ�ಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೆೊ�ಧನಾ ಕೆ�ಂದ್ರ, ಕತತುಲಗೆರೆ -577 219 ಚನನುಗಿರಿ (ತಾ),  
ಮೊ : 94836 95477, 94808 38213

ಈ ಮ�ಲಕೆಂಡ ಬೆಳೆ / ತಳಿಯ ದಾಸಾತುನನುನು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ಷರತುತುಗಳ ಅನ್ವಯದ 
ಮ�ರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 27.01.2023 ರಂದು ಬಿ�ಜ ಘಟಕ, ಕೃಷ ಮತುತು ತೆೊ�ಟಗಾರಿಕೆ 
ಸಂಶೆೊ�ಧನಾ ಕೆ�ಂದ್ರ, ಕತತುಲಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗೆೊ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಧಾನ್ಯ ಈಗಿರುವ ಹಾಗೆಯ್� 
ಬಹರಂಗ ಹರಾಜು / ಟೆಂಡರ್ ಮುರಾಂತರ ವಿಲೆ�ವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಆಸಕಿತುವುಳ್ಳ 
ಬಿಡುಡಿದಾರರು / ಖರಿ�ದಿದಾರರು ಭಾಗವಹಸಬೆ�ಕೆಂದು ತಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತ ಬಿಡುಡಿದಾರರು ಠೆ�ವಣಿ ಮತತು ರೊ. 50,000/- ಗಳ ನಗದು ಹಣವನುನು 
ಬಹರಂಗ ಹರಾಜು / ಟೆಂಡ ರ್   ಆರಂಭಿಸುವ ಮದಲ್ಗೆ ಪಾವತಸಬೆ�ಕು.

ಕ್ರ.ಸಂ.
01
02
03
04

ಪ್ರಮಾಣ (ಕಿ್ವ)
110.5
87.95
2.50
0.75

ಬೆಳೆ / ತಳಿ
ರಾಗಿ / ಜಿ.ಪಿಯು-28

ರಾಗಿ / ಎಂ.ಎಲ್ -365
ಭತತು / ಎಂ.ಓ-4

ಸೆೊ�ಯಾಬಿನ್  / ಡಿ.ಎಸ್ .ಬಿ.-21

ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ರಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತು್ತ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ, ಶಿವಮೊರ್ಗ ಸಹಾಯಕ ಬಿೇಜೊೇತಾ್ಪಧರಾ 

ತಜಞಾರು, ಬಿೇಜಘಟಕ, ಕೃಷಿ ಮತು್ತ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೊೇಧರಾ 
ಕೆೇಂದ್ರ, ಕತ್ತಲಗೆರೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ (ತಾ) ದಾವಣಗೆರೆ (ಜಿ)

ಸಾವನಾಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ
ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರಾದ ಶಿ್ರ� ವೆೈ.ಎಂ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಮಾ್ಯನೆ�ಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸಿಟಾ, ಯಜಮಾನ ಮ�ತ 

ದೆೊಡಡಿಪ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟಾ, ಹದಡಿ ರಸೆತು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೊ ಇವರು ಕೆೊಟಟಾ ಮಾಹತ 
ಮ�ರೆಗೆ ಸಾವ್ಭಜನಿಕರಿಗೆ ತಳಿಯ ಪಡಿಸುವುದೆ�ನೆಂದರೆ.

ಈ ಸಾವ್ಭಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಷೆಡೊ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಯಜಮಾನ್  ಮ�ತ ದೆೊಡಡಿಪ್ಪ 
ಟ್ರಸ್ಟಾ ನ ಹಕುಕೆ, ಕಬಾಜಿ, ರಾತೆ, ಜವಾಬಾದಾರಿ ಹಾಗೊ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಆಸಿತುಯಾಗಿದುದಾ, ಹಾಗೊ ನಮ್ಮ 
ಕಕಿ್ಷದಾರರ ತಂದೆಯವರಾದ ಲೆ�ಟ್ ಯಜಮಾನ್ ಮ�ತ ದೆೊಡಡಿಪ್ಪರವರು ಸಾವ್ಭಜನಿಕ ಹಾಗೊ 
ಸಮಾಜದ ಸೆ�ವೆಗೆ ಯಜಮಾನ್ ದೆೊಡಡಿಪ್ಪ ಟ್ರಸಟಾನುನು ರಾಯಂಗೆೊಳಿಸಿದುದಾ, ಟ್ರಸಟಾನುನು 
ಕಾನೊನುಬದಧಿವಾಗಿ ನೆೊ�ಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಷೆಡೊ್ಯಲ್ ಆಸಿತುಯನುನು ಟ್ರಸಿಟಾಗೆ 35 ವಷ್ಭಗಳ ಹಂದೆಯ್� 
ವಗಾ್ಭಯಸಿದುದಾ ಇರುತತುದೆ. ಷೆಡೊ್ಯಲ್ ಆಸಿತುಯು ಯಾವುದೆ� ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರಿಗೊ, ಯಾವತೊತು, 
ಯಾರೊ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲಲಿ. ಷೆಡೊ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟಾ ನ ಆಸಿತುಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 
ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ತಾಯಯವರ ಗದುದಾಗೆಗಳಿದುದಾ, ಯಜಮಾನ ಮ�ತ ದೆೊಡಡಿಪ್ಪ ಮನೆತನದ ಎಲಾಲಿ 
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಈ ಜಾಗ ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತತುದೆ.

ನನನು ಕಕಿ್ಷಗಾರರಾದ ಶಿ್ರ� ವೆೈ.ಎಂ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪರವರು ಮ�ಲಾಕೆಣಿಸಿದ ಟ್ರಸಟಾನ ಮಾ್ಯನೆ�ಜಿಂಗ್ 
ಟ್ರಸಿಟಾಯಾಗಿದುದಾ ಕಾನೊನುಬದಧಿವಾಗಿ ಟ್ರಸಟಾನ ಸಂಪೂಣ್ಭ ಆಸಿತುಯ ಜವಾಬಾದಾರರಿರುತಾತುರೆ. 
ಷೆಡೊ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಟ್ರಸಟಾನ ಆಸಿತುಯನುನು ಸೊಯ್ಭ, ಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೊ ಯಾರಿಗೊ 
ಮಾರಾಟ, ವಿಲೆ�ವಾರಿ, ಅಡವು, ಆಧಾರ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲಲಿ. ಟ್ರಸಟಾನ ಎಲಾಲಿ ಆಸಿತುಗಳು ಯಾವತೊತು 
ಟ್ರಸಟಾನದೆ� ಆಗಿರುತತುದೆ ಹೆೊರತು, ಮನೆತನದ ಬೆ�ರೆ ಯಾರಿಗೊ, ಯಾವ ವಿಧದಿಂದಲೊ, ಇದರಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೆ� ತರಹದ ಹಕುಕೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲಲಿವೆಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಳಿಯಬಯಸುತೆತು�ವೆ.

ಟ್ರಸಿಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲಲಿದವರು ವಿನಾ ಕಾರಣ ಟ್ರಸಟಾನ ಷೆಡೊ್ಯಲ್ ಆಸಿತು ಬಗೆೊ ಇಲಲಿ ಸಲಲಿದ 
ಬೆ�ಜವಾಬಾದಾರಿ ಹೆ�ಳಿಕೆ ಹಾಗೊ ವತ್ಭನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರ ಗಮನಕೆಕೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ 
ಸತಾ್ಯಸತ್ಯತೆಯನುನು ಸಾವ್ಭಜನಿಕರಿಗೆ ತಳಿಯಪಡಿಸುವ ಉದೆದಾ�ಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನುನು 
ನಿ�ಡಿರುತೆತು.

ಮ�ಲಾಕೆಣಿಸಿದ ಟ್ರಸಿಟಾನ ಷೆಡೊ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೊದಿಸಿರುವ ಆಸಿತುಯು ಯಾವತೊತು ಮಾರಾಟಕೆಕೆ 
ಇರುವುದಿಲಲಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಕುಕೆ ಯಾರಿಗೊ ಇರುವುದಿಲಲಿ. ಯಾರಾದರೊ ಈ ಷೆಡೊ್ಯಲ್ 
ಆಸಿತು ಖರಿ�ದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕ್ರಯ ಅಥವಾ ಆಧಾರ ಪತ್ರ 
ಕಾನೊನು ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಧುವಾಗುವುದಿಲಲಿವೆಂದು ಈ ಮೊಲಕ ಸಾವ್ಭಜನಿಕರಿಗೆ ತಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಷೆಡೂ್ಯಲ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ವಾ್ಯಪಿತುಗೆ ಒಳಪಟಟಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟ್, 8ನೆ� ಡಿವಿಜನ್, 5ನೆ� 

ವಾಡ್ಭನಲ್ಲಿ ಬರತಕಕೆ ಆಸಿತುಯ ಡೆೊ�ರ್ ನಂ. 1684 (ಹಳೆ ನಂಬ್ರ 1655/12) ಇದರ ಅಳತೆ 
110+134/2X158+179/2ವುಳ್ಳ ಸ್ವತುತು ಇದಕೆಕೆ ಚಕುಕೆಬಂದಿ: ಪೂವ್ಭಕೆಕೆ: 12 ಅಡಿ ರಸೆತು, 
ಪಶಿ್ಚಮಕೆಕೆ: ಹದಡಿ ರಸೆತು, ಉತತುರಕೆಕೆ: 12 ಅಡಿ ರಸೆತು, ದಕಿ್ಷಣಕೆಕೆ: 24 ಅಡಿ ರಸೆತು, ಈ ಮಧ್ಯದ ಸೆೊತುತು 
ಒಂದು.

ಸ್ಥಳ : ದಾವಣಗೆರೆ.
ದಿರಾಂಕ : 19.1.2023

(ಮುಶಾ್ತಕ್  ಅಹ್ಮದ್  ಮಾಲ್್ವ)
ವಕ್ೇಲರು- KAR 434 / 1987

ಮಾಲ್್ವ ಲಾ ಅಸೆೊ�ಸಿಯ್�ಟ್್ಸ ಡೆೊ�ರ್  ನಂ. 3693, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. 
`ಎ' ಬಾಲಿಕ್ , ರಾಮಕೃಷಣಿ ಆಶ್ರಮದ ಹಂಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಬಾಡದ ಆನಂದರಾಜ್ ಗೆ 
ವಿಶ್ವ ಭಾರತ್ ಪ್ರತ್ಭಾ ಪುರಸಾ್ಕರ

 ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕು ರಾಜನಹಳಿ್ಳ ವಿಶ್ವಭಾರತ 
ಅನುದಾನಿತ ಹರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಕ ಶಾಲೆಯ 32 ನೆ� 
ವಷ್ಭದ ಸಾಂಸಕೆಕೃತಕ ವೆೈಭವ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮವು 
ಇಂದು ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ ರಾಜನಹಳಿ್ಳಯ ಶಿ್ರ� 
ಬಿ�ರಲ್ಂಗೆ�ಶ್ವರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದುದಾ, 
ಅಂದಿನ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶೆೊ�ಷತ ವಗ್ಭಗಳ 
ಒಕೊಕೆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಡದ ಆನಂದರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 

ವಿಶ್ವ ಭಾರತ ಪ್ರತಭಾ ಪುರಸಾಕೆರ ನೆರವೆ�ರಲ್ದೆ. 
 ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ.ಪಿ. ಹರಿ�ಶ್, ಹೆಚ್.

ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮದ ಉದಾಘಾಟನೆ ನೆರವೆ�ರಿಸಲ್ದಾದಾರೆ. 
ವಿಶ್ವಭಾರತ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಲ್ದುದಾ, ಇದೆ� ವೆ�ಳೆ ಪತ್ರಕತ್ಭ ಬಿ.ಬಿ. ಮಲೆಲಿ�ಶ್, ಕಲಾವಿದ 
ರಂಗನಾಥ ಜಿಗಳಿ ಅವರಿಗೊ ವಿಶ್ವ ಭಾರತ ಪ್ರತಭಾ ಪುರಸಾಕೆರ ನಿ�ಡಲಾಗುವುದು. 

ಮುಖ್ಯ ಅತರ್ಗಳಾಗಿ ರಾಜನಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ 
ಚೆೈತಾ್ರ ಲಂಕೆ�ಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ ಹೆ�ಮಾವತ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ 
ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ�ರೆ�ಶ್ ಹನಗವಾಡಿ, ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ನಂದಿಗಾವಿ 
ಶಿ್ರ�ನಿವಾಸ್, ಎಂ. ನಾಗೆ�ಂದ್ರಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಚಂದ್ರಶೆ�ಖರ್ 
ಪೂಜಾರ್, ಕೆ. ಎಸ್. ದೆ�ವೆ�ಂದ್ರಪ್ಪ ಕುಣೆಬೆಳಕೆರೆ, ವತ್ಭಕ ಸಿ.ಎನ್. 
ಹುಲ್ಗೆ�ಶ್, ಎಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಎ. ಆರ್. ರಾಮಕೃಷಣಿ, ಕೃಷಣಿಪ್ಪ, ವೆೈ. 
ಕೃಷಣಿಮೊತ್ಭ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ್, 

ಗಣೆ�ಶ್ ಕೆ. ದುಗ್ಭದ್,  ಆವರಗೆರೆ ಚಂದು್ರ, ಪುರಂದರ ಲೆೊ�ಕಿಕೆರೆ, 
ಪ್ರಕಾಶ್, ಶಿ್ರ�ಧರ್ ಚನನುಕೆ�ಶವ ಶೆಟ್ಟಾ, ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರಬೆೊ�ಸ್, ಕೆ.ವಿ. 
ನಾಗರಾಜ್, ಗಣಪತ ಮಾಳಂಜಿ ಮತತುತರರು ಪಾಲೆೊೊಳ್ಳಲ್ದಾದಾರೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಯ್ಭ ಶಂಭು ಚೆೈತ್ರ ಆಯ್ಭ ಕಿ್ರವ್ ಡಾ್ಯನ್್ಸ 
ಅಕಾಡೆಮ ಹಾಗೊ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕಿಂಗ್್ಸ ಡಾ್ಯನ್್ಸ ಸುಟಾಡಿಯ�ದ 
ಶಿ್ರ�ಕಾಂತ್ ನಾಯ್ಕೆ ಎಲ್. ನೃತ್ಯ ಸಂಯ�ಜನೆ ಮಾಡಿದುದಾ, ಸಾಂಸಕೆಕೃತಕ 
ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮ ನಡೆಯಲ್ವೆ ಎಂದು ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೊ 
ಸಂಸೆಥಾಯ ಕಾಯ್ಭದಶಿ್ಭ ಹೆಚ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ತಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಜಿಲಾಲಿ ಕದಳಿ ಮಹಳಾ ಸಮಾವೆ�ಶ-2023 
ಹಾಗೊ ಕದಳಿ ಮಹಳಾ ವೆ�ದಿಕಯೆ 14ನೆ� ವಾಷ್ಭ 
ಕೆೊ�ತ್ಸವ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮವು ಇಂದು ದಿ.20ರ ಶುಕ್ರವಾರ 
ಬಳೆಿಗೆೊ 10 ಕೆಕೆ ನಗರದ ಶಾಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಪಾವ್ಭತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡಯೆಲ್ದ.ೆ

ತೆೊ�ಂಟದಾಯ್ಭ ಸಂಸಾಥಾನ ಮಠದ 
ಜಗದುೊರು ಡಾ.ತೆೊ�ಂಟದ ಸಿದಧಿರಾಮ ಮ 
ಹಾಸಾ್ವಮ�ಜಿ ಅವರ ಸಾನಿನುಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡಯೆುವ 
ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮವನುನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹತ್ಯ 
ಪರಿಷತ್ ಗೌರವ ಸಲಹಗೆಾರ ಡಾ. ಗೆೊ.ರು. 
ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಉದಾಘಾಟ್ಸಲ್ದಾದಾರ.ೆ ಪ್್ರ.ಮಲಯೆೊರು 
ಗುರುಸಾ್ವಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ೆವಹಸಲ್ದಾದಾರ.ೆ

ಕದಳಿ ವೆ�ದಿಕಯೆ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸುಶಿ�ಲಾ 
ಸೆೊ�ಮಶೆ�ಖರ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹತ್ಯ 
ಪರಿಷತ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ 
ಮುಖ್ಯ ಅತರ್ಗಳಾಗಿ ಆಗಮಸಲ್ದಾದಾರ.ೆ ಕ.ೆಬಿ. 
ಪರಮ�ಶ್ವರಪ್ಪ, ಪ್ರಮ�ಳಾ ನಟರಾಜ್, ಕುಸುಮ 
ಲೆೊ�ಕೆ�ಶ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿರಲ್ದಾದಾರ.ೆ

ರಶಿ್ಮ ಹಣೆುಣಿ ಮಕಕೆಳ ಉಚಿತ ವಸತಯುತ ಶಾಲ,ೆ 
ಡಾ.ಡಿ.ಪವ್ಭತಪ್ಪ ಮಮ�ರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಾ 

ಕಾಯ್ಭದಶಿ್ಭ ಪೆ್ರ�ಮಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 
`ಕದಳಿಶಿ್ರ�' ಪ್ರಶಸಿತು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ನಂತರ ಕಿರುವಾಡಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ, ಅಣಬೆ�ರು 
ರಾಜಣಣಿ ಅವರಿಗ ೆಅಭಿನಂದನಾ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮವಿದ.ೆ. 
ವೆ�ದಿಕಯೆ ಸದಸೆ್ಯಯರ ಮಕಕೆಳಿಗ ೆ ಪ್ರತಭಾ ಪುರ 
ಸಾಕೆರ ಹಾಗೊ ಸೆ�ವಾ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮ ನಡಯೆಲ್ದ.ೆ

ಶ.ಸಾ. ಪರಿಷತ್ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಕ.ೆಬಿ. 
ಪರಮ�ಶ್ವರಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕಿ ಪ್ರಮ�ಳಾ 
ನಟರಾಜ್, ಕದಳಿ ವೆ�ದಿಕ ೆ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕೆ್ಷ ಕುಸುಮ 
ಲೆೊ�ಕೆ�ಶ್ ವೆ�ದಿಕ ೆಮ�ಲ ೆಉಪಸಿಥಾತರಿರಲ್ದಾದಾರ.ೆ

ಮಧಾ್ಯಹನು 2.30ಕೆಕೆ ಸಾಮೊಹಕ ವಚನ 
ಗಾಯನ, 3.30ಕೆಕೆ ವಿಚಾರ ಗೆೊ�ಷಠಿ ನಡಯೆಲ್ದುದಾ, 
ಮಾತಾಜಿ ಶರಣಾಂಬಿಕ,ೆ ಶರಣ ಬಸವನಗೌಡ 
ಇವರಿಂದ ಉಪನಾ್ಯಸವಿದ.ೆ ಸುಜಾತ ರವಿ�ಂದ್ರ  
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ೆವಹಸಲ್ದಾದಾರ.ೆ ಸಂಜ ೆ5.30ಕೆಕೆ ನಡಯೆುವ 
ಸಮಾರೆೊ�ಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳಾ 
ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ವಿಶೆ�ಷ ಉಪನಾ್ಯಸ ಹಾಗೊ 
ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟಾದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪಧೆ್ಭಯಲ್ಲಿ ವಿಜೆ�ತರಿಗೆ 
ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣ ೆ ಇದ.ೆ ಸಂಜ ೆ ಸಾಂಸಕೆಕೃತಕ 
ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮಗಳು ನಡಯೆಲ್ವ.ೆ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕದಳಿ ಮಹಳಾ ವೆೇದಿಕೆ 
ವಾಷಿನಾಕೊೇತಸಾವ, ಮಹಳಾ ಸಮಾವೆೇಶ 

ರಾಡಿದು್ದ ಗಾನ ಸೌರಭ ವಿದಾ್ಯಲಯದ ದಶಮಾರೊೇತಸಾವ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.19- ನಗರದ ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಬಡಾವಣೆ `ಎ' ಬಾಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಗಾನ ಸೌರಭ ಸಂಗಿ�ತ 

ವಿದಾ್ಯಲಯದ ದಶಮಾನೆೊ�ತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೆ� ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 22 ರ ಭಾನುವಾರ 
ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಮ�ತ ವಿ�ರಪ್ಪ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ `ಗಾನ ನಾದ ಸೌರಭ'   
ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮವನುನು ಹಮ್ಮಕೆೊಂಡಿದೆ. ಅಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವಿದುಷ ಶಿ್ರ�ಮತ ವಿಜಯಲಕಿ್ಷಮಿ ರಾಘು 
ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದುಷ ಶುಭದಾ ಹಾಗೊ ವಿದಾ್ಯರ್್ಭಗಳಿಂದ ವಿ�ಣಾ ವಾದನ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮದಲ್ಲಿ `ಒಂದೆ� 
ವೆ�ದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆ� ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಕೊಕೆ ಹೆಚು್ಚ ವೆೈಣಿಕರಿಂದ ವಿ�ಣಾ ವಾದನ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಹರಿಹರ, ಜ,19- ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ, ಸವ್ಭ ಸ್ಪಷಟಾತೆ, 
ಪಕ್ಷವನುನು ಬೊತ್ ಮಟಟಾದಲ್ಲಿ ಶಕಿತುಯನಾನುಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 21 
ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನಕೆಕೆ ಬಿಜೆಪಿ 
ಪಕ್ಷದ ರಾಷಟಾ್�ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಪಿ. ನಡಾಡಿರವರು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲಕೆಕೆ 
ಚಾಲನೆ ನಿ�ಡಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದು ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಘಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಲ್ಂಗರಾಜ್ ಹೆ�ಳಿದರು.

ನಗರದ ಪತ್ರಕತ್ಭರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಕಾಗೆೊ�ಷಠಿಯಲ್ಲಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 2023 ರ ಮುಂಬರುವ 
ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷವನುನು ಬಲವಧ್ಭನೆಗೆೊಳಿಸುವ ದೃಷಟಾಯಂದ, 3 
ಜಿಲೆಲಿಗೆೊಂದರಂತೆ 10 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 312 ಮಂಡಲಗಳು ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ 
ಕಾಯ್ಭಗಳನುನು ಮಾಡುತತುದುದಾ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಕೆಲಸಗಳ ಪ್ಸಟಾರ್ ಗಳನುನು ಮತುತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೆ�ಂಟ್ಂಗ್  ಮನೆಯ 
ಗೆೊ�ಡೆಗಳಿಗೆ, ಸಿಟಾಕಕೆರ್ ಕಾರು, ಬೆೈಕ್ ಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ ಕರಪತ್ರಗಳನುನು ವಿತರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ. ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 50 
ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟವನುನು ಪಕ್ಷದ ಕಾಯ್ಭಕತ್ಭರ, ಮುಖಂಡರ ಮನೆಯ 
ಮ�ಲೆ ಹಾರಿಸಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಬಗೆೊ ಅಭಿಮಾನ ಮೊಡಿಸುವ 
ಕಾಯ್ಭವನುನು ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ ತಾಲೊಲಿಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಸಾವಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, 21 ರಿಂದ 
28 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರಯನುನು ಪಕ್ಷದ 
ರಾಷಟಾ್�ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನಿ�ಡುತಾತುರೆ. ಅದರಂತೆ 
ನಮ್ಮ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೊ 
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಚಾಲನೆ ನಿ�ಡಲ್ದಾದಾರೆ. ಇದರಿಂ 
ದಾಗಿ 2 ಕೆೊ�ಟ್ ಹೆೊಸ ಮತದಾರ ಹತತುರದಿಂದ ಪಕ್ಷವನುನು ಸಂಘಟನ ೆಮಾಡು 
ವುದಕೆಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತತುದೆ ಮತುತು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಿಜೆಪಿ 150 ಸಾಥಾನ ಗೆಲುಲಿವುದಕೆಕೆ ಅನುಕೊಲ ಆಗುತತುದೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಭದಶಿ್ಭ 
ಮಹಾಂತೆ�ಶ್, ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಚಾಲಕ ರಮ�ಶ್ ನಂದಿಗಾವಿ, ನಗರ 
ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಭಗಳಾದ ತುಳಜಪ್ಪ ಭೊತೆ, ಹೆಚ್. 
ಮಂಜನಾಯ್ಕೆ, ಅರವಿಂದ್ ಬಣಕಾರ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದದಾರು.   

ಹರಿಹರ : ರಾಳೆಯಿಂದ 
ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ

ಪ್ರತಷಠಿತ ಸಂಸೆಥಾ ಕದಳಿ ಮಹಳಾ 
ವೆ�ದಿಕೆಯು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹತ್ಯ 
ಪರಿಷತತುನ ಅಂಗ ಸಂಸೆಥಾಯಾಗಿದುದಾ, ಕಳೆದ 14 
ವಷ್ಭಗಳಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ 
ಸಾಹತ್ಯ, ಶರಣ ಪರಂಪರೆ, ಶರಣ ಸಂಸಕೆಕೃತ 
ಇವುಗಳ ಅನುಷಾಠಿನಕಾಕೆಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮ 
ಗಳನುನು, ದತತು ಉಪನಾ್ಯಸಗಳನುನು ಹಮ್ಮಕೆೊಳು್ಳ 
ತಾತು ಬಂದಿದೆ. ವೆ�ದಿಕೆಯು ಪ್ರತ� ವಷ್ಭ ತನನು 
ವಾಷ್ಭಕೆೊ�ತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ 
ಸಾಧಕಿಯನುನು ಗುರುತಸಿ `ಕದಳಿಶಿ್ರ�' 
ಪ್ರಶಸಿತುಯನುನು ನಿ�ಡುತಾತು ಬಂದಿದೆ. ಶಿ್ರ�ಮತ 
ಯಶಾ ದಿನೆ�ಶ್  ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಪ್್ರ|| 
ಬಿ. ಕೆ. ಸಿದದಾಪ್ಪ ಮತುತು ತಾಯ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹತ್ಯ 
ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೊ.ಗಳ ಕದಳಿ 
ಪ್ರಶಸಿತುಯ ಶರಣ ದತತು ಸಾಥಾಪಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಬಿ. ಕೆ. ಸಿದದಾಪ್ಪ ಅವರು 26 ವಷ್ಭ 
ಸಿರಿಗೆರೆ ಸಂಸೆಥಾಯಲ್ಲಿ ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, 
ನಂತರ ಪದವಿ ಕಾಲೆ�ಜಿನ ಪಾ್ರಚಾಯ್ಭರಾಗಿ 
ಉತತುಮ ಆಡಳಿತ ಸೆ�ವೆ ನಿ�ಡಿದಾದಾರೆ. ಇವರು 
ಉತತುಮ ಕಿ್ರ�ಡಾಪಟುವೂ, ರಂಗನಟರೊ, 
ಸಿರಿಕಂಠದ ಗಾಯಕರೊ, ಜನಪದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಿಣಿತರೊ, ಸಂಘಟನಾಕಾರರಾಗಿದದಾರು. 
ಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತತು ಜೆೊತೆಗೆ ಅಕಕೆನ 
ಬಳಗ, ತರಳಬಾಳು ಕಲಾಸಂಘ, ರೆೊ�ಟರಿ 
ಸಂಸೆಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕಿ್ರಯವಾಗಿ 
ಚಟುವಟ್ಕೆಯಂದ ಭಾಗವಹಸುತತುದದಾರು, 
ಸಿದದಾಪ್ಪನವರು ನಿವೃತತು ನಂತರವೂ 
ಕಿ್ರಯಾಶಿ�ಲರಾಗಿರುತಾತು ದಾವಣಗೆರೆಯ 
ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾಯ್ಭ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳನುನು 
ಕೆೈಗೆೊಂಡಿ ದದಾರು. ವಿದಾ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ 
ಕಾಳಜಿಯಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಸಿಗಳನುನು 
ನೆಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತ� ತಂಗಳು ಶಿವಗೆೊ�ಷಠಿ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, 

ಸಾಂಸಕೆಕೃತಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ 
ಎಲಾಲಿ ಕೆ್ಷ�ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೊ 
ಗಣನಿ�ಯ ಸೆ�ವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 
ಪರಿಪೂಣ್ಭ ವ್ಯಕಿತುತ್ವ 
ಹೆೊಂದಿದದಾ ಸಿದದಾಪ್ಪನವರು 
ಮಾದರಿ ವ್ಯಕಿತುಯಾಗಿದದಾರು, 
ಇವರ ಧಮ್ಭಪತನು   
ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನವರೊ ಸಹ 
ಉ ತತು ಮ 
ಹಾ ಡು ಗಾ ರ ರಾ ಗಿ ದುದಾ , 
ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಅಕಕೆನ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದುದಾ, 
ಸರಳ, ಮಾತೃ ಹೃದಯದ, ಸಂಸಾಕೆರವಂತ, 
ಶಾಂತಮೊತ್ಭಯಾದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನವರು 
ಇನನುರ್ ವಿ್�ಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೆ�ವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದಾರೆ. 

ಈ ಬಾರಿ ̀ ಕದಳಿ ಶಿ್ರ�' ಪ್ರಶಸಿತುಗೆ ಸಮಾಜ 
ಸೆ�ವಕಿ  ಶಿ್ರ�ಮತ   ಪೆ್ರ�ಮಾ ನಾಗರಾಜ್  
ಭಾಜನರಾಗಿದಾದಾರೆ. ಇವರು ಎಂ. 
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹಾಗೊ ಸುಶಿ�ಲಮ್ಮ 
ದಂಪತಯ ಪುತ್ರ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ. 
ಪದವಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್. ಪದವಿ 
ಹಾಗೊ ಇಂಗೆಲಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಟೆಸೆೊ್ಸರಿ 
ತರಬೆ�ತ ಪಡೆದಿದಾದಾರೆ.  ಪೆ್ರ�ಮಾ ಅವರು 
ವನಿತಾ ಸಮಾಜದ ಕಾರಿಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯ 
ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇಪ್ಪತೆತುೈದು ವಷ್ಭ ಕಾಯ್ಭ 
ನಿವ್ಭಹಸಿರುವರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ ಶಿಶು 
ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೆ�ವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದಾರೆ. ವನಿತಾ ಸಮಾಜದ ಅಂಗ 
ಸಂಸೆಥಾಗಳಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ತರಬೆ�ತ 
ಕೆ�ಂದ್ರ, ಬಾಲವಿಕಾಸ ತರಬೆ�ತ ಕೆ�ಂದ್ರ, 
ಪೆ್ರ�ಮಾಲಯ, ನಿಗ್ಭತಕ ಹೆಣುಣಿಮಕಕೆಳ 
ಕುಟ್�ರ, `ಸಾಹಸ್' ಕಿವುಡ ಮತುತು ಮೊಕ 
ಮಕಕೆಳ ತರಬೆ�ತ ಕೆ�ಂದ್ರದ ಮ�ಲ್್ವಚಾರಣೆ 
ಹ�ಗೆ ಹಲವು ಕೆ್ಷ�ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬಾದಾರಿ 
ನಿವ್ಭಹಸಿದಾದಾರೆ. ಡಾ|| ಲ್�ಲಾ ಮತುತು ಡಾ|| 

ನಿಮ್ಭಲ ಕೆ�ಸರಿ ಟ್ರಸಿಟಾನ 
ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಬಡ ವಿದಾ್ಯರ್್ಭ 
ಗಳಿಗೆ ವಿದಾ್ಯರ್್ಭವೆ�ತನ 
ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೊ ಹೆಣುಣಿ 
ಮಕಕೆಳ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ.

ಪೆ್ರ�ಮಾ ಅವರ 
ಕುಟುಂಬದವರು, ಹೆಣುಣಿ 
ಮಕಕೆಳ ಉಚಿತ ವಸತಯುತ 
ಶಾಲೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ 

ಶಾಲೆಯ ಸಂಪೂಣ್ಭ ಜವಾಬಾದಾರಿ 
ನಿಭಾಯಸುತತುದಾದಾರೆ. ಮದಲು 25 
ಜನರಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದುದಾ, ಈಗ 
250ಕೊಕೆ ಹೆಚು್ಚ ಅನಾಥ, ನಿಗ್ಭತಕ ಬಡ 
ಹೆಣುಣಿಮಕಕೆಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯುತತುದಾದಾರೆ. 
ಒಂದರಿಂದ ಹತತುನೆ� ತರಗತವರೆಗೆ ಉಚಿತ 
ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸವನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತತುದೆ. ಈ 
ಶಾಲೆ ಯಾವುದೆ� ಜಾತ, ವಗ್ಭಕೆಕೆ 
ಸಿ�ಮತವಾಗಿಲಲಿ. ಎಲಾಲಿ ಮಕಕೆಳಿಗೊ ಸಮಾನ 
ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಭಗಳಿಗೆ ಶುದಧಿ 
ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾ್ಯಧಾರಿತ 
ಶಿಕ್ಷಣವನುನು ನಿ�ಡಲಾಗುತತುದೆ. ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ಪಠ್ಯಪುಸತುಕ, ಬಟೆಟಾ, ಊಟ, ವಸತಯನುನು 
ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತತುದೆ.  ಆರೆೊ�ಗ್ಯ 
ತಪಾಸಣೆ, ದಂತ ಚಿಕಿತೆ್ಸಯನುನು ಉಚಿತವಾಗಿ 
ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ. ಮಕಕೆಳ ಸವ್ಭತೆೊ�ಮುಖ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗಮನ ನಿ�ಡಲಾಗುತತುದೆ. 
ಸಮಾಜದ ಸೆ�ವೆಗೆ ತಮ್ಮ ತನು, ಮನ, 
ಧನವನುನು ಧಾರೆಯ್ರೆದಿದಾದಾರೆ. ಇವರ ಸೆ�ವೆ 
ಶಾಲಿಘನಿ�ಯ ವಾಗಿದೆ. ಶಿ್ರ�ಮತ ಪೆ್ರ�ಮಾ 
ಅವರಿಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ `ಜಿಲೆಲಿ ಸಮಾಚಾರ'  
ಬಳಗವು ವಷ್ಭದ ವ್ಯಕಿತು ಪ್ರಶಸಿತು ನಿ�ಡಿ 
ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಶಿ್ರ�ಮತ ಪೆ್ರ�ಮಾ ಮತುತು ಡಾ. 
ನಾಗರಾಜ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ 2013ರಲ್ಲಿ 
ಶಿ್ರ� ಗುದೆಲಿಪ್ಪ ಹಳಿ್ಳಕೆ�ರಿಯವರ 

ಸ್ಮರಣಾಥ್ಭವಾಗಿ ಕೆೊಡಲ್ಪಡುವ `ಸೆ�ವಾ 
ಗೌರವ' ಪ್ರಶಸಿತು ಲಭಿಸಿದೆ. ಇದಿ�ಗ 2023ರ 
ಕದಳಿ ಪ್ರಶಸಿತುಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವುದು 
ಸುತುತಾ್ಯಹ್ಭವಾಗಿದೆ. 

ಯಶಾ ದಿನೆ�ಶ್ ರವರು ಕದಳಿ ಮಹಳಾ 
ವೆ�ದಿಕೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊ, ಗೌರವ 
ಸಲಹೆಗಾರರೊ ಆಗಿದಾದಾರೆ. ಇವರು ಸರಳ, 
ಸೆನು�ಹಜಿ�ವಿಯಾಗಿದುದಾ, ಮುಂಬಯಯಲ್ಲಿ 
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೆ�ಜಿನಲ್ಲಿ 
ಉಪನಾ್ಯಸಕರಾಗಿ ಸೆ�ವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದದಾರು. ಈಗ 
ಅನ್ ಮ�ಲ್ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾಯ 
ನಿದೆ�್ಭಶಕಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ಭ 
ನಿವ್ಭಹಸುತತುದಾದಾರೆ. ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ನೃತ್ಯ, 
ನಟನೆ, ಸಾಹತ್ಯ ರಚನೆ ಇವರ 
ಹವಾ್ಯಸಗಳಾಗಿದುದಾ ಸುಶಾ್ರವ್ಯ ಸಂಗಿ�ತ ಶಾಲೆ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ವಚನಗಳನೊನು, 
ಸುಗಮ ಸಂಗಿ�ತವನೊನು ಕಲ್ಸುತತುದಾದಾರೆ. 
ಯಶಾರವರು ಕನನುಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತುತು, 
ಸುಗಮ ಸಂಗಿ�ತ ಪರಿಷತುತು, ಪಾರಂಪರಿಕ 
ವೆೈದ್ಯ ಪರಿಷತುತು, ಅಭಿಯಂತರಂಗ, 
ಮುಂಬಯಯ ಶರಣ ಸಂಕುಲ ಹ�ಗೆ 
ಹಲವು ಸಂಸೆಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಿ್ರಯ 
ಸದಸ್ಯರಾಗಿದಾದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಕದಳಿ 
ಮಹಳಾ ವೆ�ದಿಕೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ, ವಚನ 
ಪ್ರಚಾರ, ಶರಣ ಸಂಸಕೆಕೃತಯನುನು ಜನರಿಗೆ 
ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತತುರ ಪಾತ್ರ 

ವಹಸುತತುದಾದಾರೆ. ವೆ�ದಿಕೆಗೆ ಶರಣ 
ಪರಂಪರೆಯ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದದಾಲಲಿದೆ� 
ವಚನ ಶಿಬಿರಗಳನುನು ನಡೆಸುತಾತು ವೆ�ದಿಕೆ 
ಯನುನು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಮುನನುಡೆಸುತತುದಾದಾರೆ.

ಯಶಾ ಅವರ ಕಾಯ್ಭ 
ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಪತ ದಿನೆ�ಶ್  ಅವರ 
ಪ್್ರ�ತಾ್ಸಹವಿದೆ, ದಿನೆ�ಶ್ ರವರು ಅನ್ 
ಮ�ಲ್ ವಸತಯುತ ಶಾಲೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ, 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಭಗಳಿಗೆ ವಿದಾ್ಯಭಾಸದ ಜೆೊತೆಗೆ 
ಸಾಂಸಕೆಕೃತಕ ಪರಿಚಯವನೊನು ನಿ�ಡುತತುದಾದಾರೆ. 
ಬಡ ವಿದಾ್ಯರ್್ಭಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸತು 
ನಿ�ಡುತತುದಾದಾರೆ. ಉತತುಮ ಸಂಘಟನಾಕಾರ 
ರಾಗಿದುದಾ, ಇವರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ 
ರಾಜೆೊ್ಯ�ತ್ಸವ ಪ್ರಶಸಿತು ಲಭಿಸಿದೆ. 

ಶಾಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಪಾವ್ಭತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ 
ದಿನಾಂಕ 20.1.2023ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಖಿಲ 
ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತತುನ 
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಂಬಳದ 
ತೆೊ�ಂಟದಾಯ್ಭ ಸಂಸಾಥಾನ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯ 
ಶಿ್ರ� ಜಗದುೊರು ಡಾ. ತೆೊ�ಂಟದ ಸಿದದಾರಾಮ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳವರ ಸಾನಿನುಧ್ಯದಲ್ಲಿ `ಕದಳಿ' 
ಪ್ರಶಸಿತುಯನುನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

- ಮಮತಾ ರಾರರಾಜ್ 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಾಲೊಲಿಕು ಘಟಕ

ಕದಳಿ ಮಹಳಾ ವೆ�ದಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಮಾಜ ಸೆೇವಕರಾದ ಪೆ್ರೇಮಾ ರಾರರಾಜ್ ಮಡಿಲ್ಗೆ `ಕದಳಿಶಿ್ರೇ ಪ್ರಶಸಿ್ತ' 

ಪೆ್ರೇಮಾ ರಾರರಾಜ್

`ಕದಳಿಶಿ್ರೇ ಪ್ರಶಸಿ್ತ'ಯ ದತ್್ತ ದಾನಿರಳು

ಮೆಳೆಳೇಕಟೆಟೆಯಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕ್್ರೇಡಾ ಉತಸಾವ
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು ಮಳೆ್ಳ�ಕಟೆಟಾ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿ್ರ� ತರಳಬಾಳು ಆಂಗಲಿ 

ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ̀ ತರಳಬಾಳು ಕಿ್ರ�ಡಾ ಉತ್ಸವ' ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ 10 ಕೆಕೆ ಶಾಲಾ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಶಾಲಾ ಸಮತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಜಿ. ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸುವರು. ಶಿ್ರ� 
ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರು ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾ ದಾವಣಗೆರೆ ವಲಯದ ಪಾ್ರದೆ�ಶಿಕ 
ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಸಿರಗುಂಬಿ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟ್ಸಲ್ದಾದಾರೆ. ಎಂ.ಎಂ. 
ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಪಾ್ರಚಾಯ್ಭ ಡಾ.ಕೆ.ಟ್. ನಾಗರಾಜನಾಯಕೆ 
ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವರು. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಜಗನಾನುಥ ನಾಡಿಗೆ�ರ್ 
ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನಾನುಡಲ್ದಾದಾರೆ. 

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ
ರೆಹಮಾನ್ ರಸೆತು, ಮಂಡಕಿಕೆ ಭಟ್ಟಾ 1ನೆ� ಕಾ್ರಸ್ ನಿಂದ 10ನೆ� 

ಕಾ್ರಸ್ ವರೆಗೆ, ರಿಂಗ್ ರಸೆತು, ಸಿದದಾರಾಮ�ಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಕಾಲ್್ಭ ಮಾಕ್್ಸ್ಭ 
ನಗರ, ದೆ�ವರಾಜ ಕಾ್ವಟ್ಭಸ್ (ಬೆ�ತೊರ್ ರಸೆತು), ಶಕಿತುನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 
ಬಡಾವಣೆ, ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಸುತತುಮುತತು ಹಾಗೊ ಇತರೆ ಪ್ರದೆ�ಶ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ 10  ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲ್ದೆ.
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ಮರೆರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸರಸ್ವತ 

ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಬಾ ಸಾಟಾಪ್  ಹತತುರ. 
30x40ರಲ್ಲಿ ದಕಿ್ಷಣ 5 ಮನೆಗಳು. 

ವಿದಾ್ಯನಗರ ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 
25x30 ಪೂವ್ಭ 2 ಮ�ಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಮನೆಗಳು 
ಸಾ್ವಮ ಏಜೆಂಟ್  ವಿದಾ್ಯನರರ

97421 44715

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ (70 ಲಕ್ಷಕೆ್ಕ)
ಕರಾನಾಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೊೇಡ್ನಾ ನಲ್ಲೆ  
20x30 ಪೂವ್ಭ, 30x40 ಪೂವ್ಭ, 

30x50 ಪಶಿ್ಚಮ ಈ ಮೊರೊ 
ಸೆೈಟ್ ಸೆ�ರಿ ಕೆ�ವಲ 70 ಲಕ್ಷಕೆಕೆ

ಕ್ರಣ್ ಬೂಸೂ್ನರ್ (ಏಜೆಂಟ್)
98440-63409

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲಲೆದಂತೆ  
ಮದ್ಯ ಸೆೇವರೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

ಪ್ರತ ತಂಗಳು 7ಮತುತು 21ನೆ� ತಾರಿ�ಖು ಜನತಾ ಡಿ�ಲಕ್್ಸ 
ಲಾಡ್ಜಿ, KSRTC  ಹೆೊಸ ಬಸ್  ಸಾಟಾಯಾಂಡ್ ಎದುರು, ದಾವಣಗರೆ.ೆ

4 ಮತುತು 18 ರಂದು ಕಾವೆ�ರಿ ಲಾಡ್ಜಿ,  
ಪೂನಾ - ಬಂೆಗಳೂರು ರೆೊ�ಡ್, ಹಾವೆ�ರಿ.

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

ಸಮಯ: ಬಳೆಿಗೆೊ 10 ರಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹನು 2 ರವರಗೆೆ

ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ಹದಡಿ ಮುಖ್ಯರಸೆತುಗೆ ಹೆೊಂದಿಕೆೊಂಡಿರುವ 
ಉದಯ ಸೊಪರ್  ಮಾಟ್್ಭ  ಎದುರಿಗೆ 
ಸೆಲಲಿರ್  3000 ಅಡಿ, ಗೌ್ರಂಡ್  ಫಲಿ�ರ್  

3800 ಅಡಿ, ಮದಲನೆ� ಮಹಡಿ 1500 
ಅಡಿ ಇರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್  

ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪಕಿ್ಭಸಿ.

96205 95579

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

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

ಲಾಯರ್ ರೆೊ�ಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
86602 35013

KHB ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ 
ಕನಾ್ಭಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೆೊ�ಡ್್ಭ 

(ತುಂಗಭದಾ್ರ ಬಡಾವಣೆ) 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 30x40 ಅಳತೆಯ 

ದಕಿ್ಷಣ ದಿಕಿಕೆನ ಸೆೈಟುಗಳು 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನೆ�ರ ಮಾರಾಟ.

ಮಧ್ಯವತ್ಭಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ
ಫೇ. : 63605 67975

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕ್ಲೆೇನಿಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಿಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗಿದ್ದರೆ ಯಂತ್ರರಳ ನು್ನ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕ್ಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಮೆಡಿಹೌಸ್  ಔಷಧ 

ಅಂರಡಿಯಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 
ಹುಡುರರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. PUC 

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

ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಎಲಾಲಿ ವಸುತುಗಳು ಇರುವ ಬೆ�ಕರಿ 

(ಫುಲ್  ಫನಿ್ಭಷ್ಡಿ  ಬೆ�ಕರಿ ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ)
ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬಾಲಿಕ್, ವೆಂಕಟೆ�ಶ್ವರ 

ದೆ�ವಸಾಥಾನದ ಹತತುರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

99452 98381, 98808 08159

ಶಿ್ರೇ ವಿೇರಭದೆ್ರೇಶ್ವರ ಟೆ್ರೇಡಸ್ನಾ 
ಸಿಟೆೇಲ್, ಸಿಮೆಂಟ್ , ಪಿ-ಸಾ್ಯಂಡ್ , 
ಎಂ-ಸಾ್ಯಂಡ್ , 20MM ಜಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆ 

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

ಹೇಟರ್  ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.  
95387 71714, 77607 71714

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
Ghatge Enterprises

Kunduwada Road, 
Davangere.

ವಾಟರ್  ಸಪೆಲಿ, ಸಾ್ಯನಿಟರಿ 
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಾರೆ.

94492 48866

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ವಿದಾ್ಯನಗರ 1ನೆ� ಮ�ನ್ , 
3ನೆ� ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿ�ಣ್  ಆಯುವೆ�್ಭದ ಎದುರು 
2 BHK ಇರುವ, ಸಸ್ಯಹಾರ, ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಅನುಕೊಲವಿರುವ, ಬೆೊ�ರ್ ವೆಲ್  ಹಾಗೊ 
ಮುನಿಸಿಪಲ್  ನಿ�ರಿನ ಸೌಕಯ್ಭವಿರುವ, ಬಿಸಿ 
ನಿ�ರಿನ ವ್ಯವಸೆಥಾಯರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ.
95351 00029, 77607 33750

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

ಶಿ್ರ� ಗುರು ಮರುಳಸಿದೆದಾ�ಶ್ವರ ಸಾ್ವಮ ಸೆ�ವಾ ಸಂಸೆಥಾ (ರಿ.)
ಹಂದೂ ವಧು-ವರರ 

ಮಾಹತ್ ಕೆೇಂದ್ರ
www.hindusmatrimony.com
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ತರಹದ ಹಂದೊ ವಧು-ವರರಿಗಾಗಿ ಸಂಪಕಿ್ಭಸಿ.
ವಿಳಾಸ : ಬಾಣಾಪುರಮಠ ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್  ಎದುರು, 
8ನೆ� ಮ�ನ್ , ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-2. 
94481-59303, 94834 63783

ಮರೆಯ ರಿೇ ಪೆೇಂಟಿಂಗ್ 
ಹಳೆಯ ಮತುತು ಹೆೊಸದಾದ 

ಮನೆ, ಆಫ�ಸ್ , ಗೆೊ�ಡೌನ್ , 
ಫಾ್ಯಕಟಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮ ಖಚಿ್ಭನಲ್ಲಿ 

ಒಳೆ್ಳಯ ಪೆ�ಂಟ್ಂಗ್ 
ಮಾಡಿಸಿಕೆೊಡಲಾಗುವುದು. 

ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ: 72046 33302

ಗೊೇಡೌನ್  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಎಪಿಎಂಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ ಬಾಲಿಕ್ , 
137, ಗೆೊ�ಡೌನ್  5280 ಅಡಿ, 

ಅಳತೆಯ ಗೆೊ�ಡೌನ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
ಚೌಡೆ�ಶ್ವರಿ ದೆ�ವಸಾಥಾನ ಎದುರಿಗೆ

95350 61255, 79751 91291

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ಫ�ಲ್ಡಿ  ಸವಿ�್ಭಸ್  ಟೆಕಿನು�ಷಯನ್  ವಿದಾ್ಯಹ್ಭತೆ : 

ಐಟ್ಐ ಫಟಟಾರ್ , ಡಿಪ್ಲಿ�ಮಾ ಇನ್  
ಮಕಾ್ಯನಿಕಲ್ , ಸಾ್ಯಲರಿ ನೆಗೆೊ�ಸಿಯ�ಬಲ್  

ಸಂಪಕಿ್ಭಸಿ : ಅನು ಏಜೆನಿಸಾೇಸ್ 
ಕಾವೆ�ರಿ ಫಾಮಾ್ಭ ಎದುರು, ವಾಸವಿ ರೆೊ�ಡ್ , 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಆಫ�ಸ್  ಕೆಳಗೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 98442 47494

1BHK ಮರೆ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ
ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ 

ವಿದಾ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವೆ�ಕಾನಂದ 
ಶಾಲೆ ಹತತುರ 1 BHK ಮನೆ 
ಲ್�ಸ್ ಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪಕಿ್ಭಸಿ. 

91485 64617

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಸುತತು-ಮುತತುಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಸೆಕೊ್ಯರಿಟ್, ರೊಂ ಬಾಯ್ , ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟಾ  
ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಾರೆ ಮತುತು ಮಾಸೊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲು ಸೆಕೊ್ಯರಿಟ್ ಗಾಡ್್ಸ್ಭ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಊಟ ಮತುತು ವಸತ ವ್ಯವಸೆಥಾಯರುತತುದೆ. 

ಕೊಡಲೆ� ಸಂಪಕಿ್ಭಸಿ. 
74113 07071, 63624 79957 

82177 93007

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಡೆೈರಿಯಂದ ಹಾಲನುನು ಮನೆ 

ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅನುಭವ 
ಇರುವ ಹುಡುಗರು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 
ಆಕಷ್ಭಕ ವೆ�ತನ ನಿ�ಡಲಾಗುವುದು.
97388-18702

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಮಲಲಿಶೆಟ್ಟಾಹಳಿ್ಳ ಹತತುರ 

NH4ಗೆ ಹೆೊಂದಿಕೆೊಂಡಂತೆ 
ಪೂವ್ಭ-ಉತತುರ 30x40 
(1099), 3 ಕಂತುಗಳು 

70196 18397

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಪೆಟೆೊ್ರ�ಲ್  ಬಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲು ಹೆೊಸದಾಗಿ ಮತುತು 

ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು ಪೆಟೆೊ್ರ�ಲ್ , 
ಡಿ�ಸೆಲ್  ಹಾಕುವುದಕೆಕೆ ತಕ್ಷಣ 
ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಸಂಪಕಿ್ಭಸಿ.

94807 77338, 94821 09492

ಅಣ್ಗೆರೆ ಕಟೆಟೆ ಜೊ್ಯೇತ್ಷ್ಯ ಫಲಂ 
ಶಿ್ರ� ಚೌಡೆ�ಶ್ವರಿ ದೆ�ವಿ ಮತುತು ಭೊತರಾಯನ 
ಪ್ರಯ�ಗದದಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತತುದೆ. 

ಪ|| ಎ.ಕೆ.ರಾವ್ 
ವಿ.ಸೊ.ಸಿತು್�-ಪುರುಷ ವಶಿ�ಕರಣ. 

ಕೆ�ವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದದಾ. 
ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೆ� ಸಮಸೆ್ಯಯದದಾರೊ 

ಪ್�ನಿನ ಮೊಲಕ ಸಂಪಕಿ್ಭಸಿ. 
99644 84508

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹುಡುರರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
10 th and PUC pass or fail

(Age between 18 to 25) 
Salary - 9000 Rs.

Arunodaya Collections
AVK Road, Eshwar Complex, 

Raithara Beedi, PJ Extension, Davangere
81528 74447, 80881 31360

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.19- ಮಲೆ�ಶಿಯಾ ಮತುತು ನೆ�ಪಾಳದಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷಟಾ್�ಯ ಥೆೊ್ರ�-ಬಾಲ್  ಸ್ಪಧೆ್ಭಯಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಲಿಯ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಭಗಳಾದ ಹೆಚ್.ಕೆ. ರೊಪ, ಸುಜಾತ, ಹೆಚ್.ಕೆ. ಲ್�ಲಾ 
ಅವರುಗಳು ಚಿನನುದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೆ�ರಿಸಿಕೆೊಂಡಿದಾದಾರೆ. ಪಾಮ�ನ 
ಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾ್ಭರಿ ಉನನುತ�ಕರಿಸಿದ ಹರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಕ 
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿ ಕಿ್ರ�ಡಾಪಟುಗಳಾದ ಇವರುಗಳನುನು ಸನಾ್ಮನಿಸಿ 
ಗೌರವಿಸಲಾಯತು. ಈ ಸಂದಭ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಸ್. ತರುಲಪ್ಪ, ಬಡಿತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಡಿ.ಆರ್. 
ದೆ�ವೆ�ಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶರಿ�ಫ್ ಸಾಬ್, ತುಳಿಸಿಮಣಿ, 
ಪ್ರತಭಾ, ವಿ.ಎಸ್. ಶೆ್ವ�ತಾ, ಎಸ್. ಉಮ�ಶ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಅಂತರರಾಷಿಟೆ್ೇಯ ಥೊ್ರೇ-ಬಾಲ್  
ಜಿಲೆಲೆ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ

ನರರದಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿಳ ಕೆಲಸಗಾರರ ಟೆನಿ್ನಸ್ 
ಬಾಲ್ ಕ್್ರಕೆಟ್ ಟೂನನಾಮೆಂಟ್ ಆರಂಭ

ದಾವಣಗೆರೆ,ಜ.19- ದೆೈವಿಕ್ ಗೆೊ�ಲಡಿನ್ 
ಕಲಿಬ್ ವತಯಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನನು, 
ಬೆಳಿ್ಳ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಟೆನಿನುಸ್ ಬಾಲ್ ಕಿ್ರಕೆಟ್ 
ಟೊನ್ಭಮಂಟ್  ದಾವಣಗೆರೆ ಪಿ್ರ�ಮಯರ್ 
ಲ್�ಗ್ ಜಿಲಾಲಿ ಕಿ್ರ�ಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನೆನು ಆರಂಭಗೆೊಂ 
ಡಿದುದಾ, ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 20ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಟೊನ್ಭಮಂಟ್ ನ ಉದಾಘಾಟನಾ 

ಸಮಾರಂಭವನುನು ಅಪರ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಎನ್. 
ಲೆೊ�ಕೆ�ಶ್ ನೆರವೆ�ರಿಸಿದರು. ರಾಷಟಾ್�ಯ 
ಪಾ್ಯನೆಲ್ ಕಿ್ರಕೆಟ್ ತ�ಪು್ಭಗಾರ ಕೆ�ಶವ್ ಕೆೊಲೆಲಿ,  
ದೆೈವಜ್ಞ ಹತರಕ್ಷಣಾ ವೆ�ದಿಕೆ ಸಂಸಾಥಾಪಕ 
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಸುದೆ�ವ ರಾಯಕೆರ್, ಹರಿಯ 
ಯ�ಗ ಪಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಉತತುಂಗಿ ಮುಖ್ಯ 
ಅತರ್ಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಸಿದದಾರು. 

ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು, ಜ. 19- ಕೆೊಕಕೆನೊರು ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 
ಶಿ್ರ�ಕೆ್ಷ�ತ್ರ ಧಮ್ಭಸಥಾಳ ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದಿಧಿ ಯ�ಜನೆಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರು 
ಪಾ್ರಥಮಕ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ�ಂದ್ರದ ಸಕಾ್ಭರಿ 
ಶಾಲೆ ಮತುತು ದೆ�ವಸಾಥಾನಗಳನುನು ಸ್ವಚ್ಛ 
ಮಾಡಿ ಗಾ್ರಮಸಥಾರಲ್ಲಿ ಅರಿವು 
ಮೊಡಿಸಿದರು. ಕೆೊಕಕೆನೊರು ವಲಯದ ಮ�ಲ್್ವಚಾರಕಿ ಶಾರದಾ ಹಾಗೊ 
ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು, ಸೆ�ವಾ ಪ್ರತನಿಧಿಗಳು, ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ�ಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
ಈ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಾರು.

ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು, ಜ. 19- ಕೆ.ಎನ್. ಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ರಮದ ಹನುಮಗೌಡ 
ಎಂಬ ವ್ಯಕಿತು ಅನಾರೆೊ�ಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತತುದದಾ ಹನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಚಿ್ಚನ 
ಚಿಕಿತೆ್ಸಗಾಗಿ ಶಿ್ರ�ಕೆ್ಷ�ತ್ರ ಧಮ್ಭಸಥಾಳದಿಂದ 
ಡಾ. ವಿ�ರೆ�ಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು 
ಮಂಜೊರು ಮಾಡಿದ 25 ಸಾವಿರ 
ರೊ.ಗಳ ಡಿಡಿಯನುನು ಬುಧವಾರ ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು ಯ�ಜನಾಧಿಕಾರಿ 
ವಸಂತ್ ದೆ�ವಾಡಿಗ ಅವರು ಹನುಮಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ನಿ�ಡಿದರು.

ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಬಸವನಗೌಡ, ವಕಿ�ಲ ಕೆ.ಹೆಚ್. ನಾಗನಗೌಡ, 
ಒಕೊಕೆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಟರಾಜ್, ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಂಡ ಶಿವರಾಜ್, ಹೆೊಳೆ 
ಸಿರಿಗೆರೆ ವಲಯದ ಮ�ಲ್್ವಚಾರಕಿ ಶಿ್ರ�ಮತ ನಂದಾ ಈ ವೆ�ಳೆ ಹಾಜರಿದದಾರು.

ಧಮನಾಸ್ಥಳ ಯೇಜರೆಯ 
ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾಯನಾ

ಚಿಕ್ತೆಸಾಗಾಗಿ ಧಮನಾಸ್ಥಳದ ರೆರವು

ಕೊಕ್ಕನೂರು

ಕೆ.ಎನ್. ಹಳಿಳ

ರಕ್ತ ದಾನ  
ಶೆ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ

ರೂರಲ್  ದಂಡ ತಡೆಗೆ ಸುಪಿ್ರೇಂ ನಕಾರ

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 19 – ಲೆೈಂಗಿಕ ಪಿ�ಡನೆ 
ಆರೆೊ�ಪ ಎದುರಿಸುತತುರುವ ಭಾರತ�ಯ ಕುಸಿತು 
ಒಕೊಕೆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ್ರಜ್ ಭೊಷಣ್ ಶರಣ್ 
ಸಿಂಗ್ ರಾಜಿ�ನಾಮ ನಿ�ಡುವಂತೆ ಕೆ�ಂದ್ರ ಕಿ್ರ�ಡಾ 
ಸಚಿವಾಲಯ ಸೊಚನೆ ನಿ�ಡಿದೆ.

ಕೆ�ಂದ್ರ ಕಿ್ರ�ಡಾ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೊರ್ 
ಅವರು ಕುಸಿತು ಪಟುಗಳ ಜೆೊತೆ ಚಚೆ್ಭ ನಡೆಸಿದ 
ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ�ಯ ಕುಸಿತು ಒಕೊಕೆಟವನುನು ತಕ್ಷಣವೆ� 
ರದುದಾಗೆೊಳಿಸಬೆ�ಕು. ಇಲಲಿವಾದರೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಬಿ್ರಜ್ ಭೊಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದಧಿ ಹಲವು 
ಎಫ್.ಐ.ಆರ್.ಗಳನುನು ದಾಖಲ್ಸುವುದಾಗಿ 
ದೆ�ಶದ ಉನನುತ ಕುಸಿತು ಪಟುಗಳು ಇದಕೊಕೆ ಮುಂಚೆ 
ಎಚ್ಚರಿಸಿದದಾರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಂಗ್ ಲೆೈಂಗಿಕ ಶೆೊ�ಷಣೆ 
ಮಾಡಿದಾದಾರೆ ಹಾಗೊ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದಾದಾರೆ ಎಂದು 
ಕುಸಿತು ಪಟುಗಳು ಆರೆೊ�ಪಿಸಿದದಾರು. 

ಇದಕೊಕೆ ಮುಂಚೆ, ಮೊರು ಬಾರಿ 

ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತು ಪದಕ ಗೆದಿದಾರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ 
ಬಬಿತಾ ಫ�ಗಟ್ ಅವರು ಪ್ರತಭಟನಾ ನಿರತ 
ಕಿ್ರ�ಡಾಪಟುಗಳನುನು ಭೆ�ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಚಿ್ಭಸಿದದಾರು.

ಆದರೆ, ಸಕಾ್ಭರ ಸ್ಪಷಟಾ ಕ್ರಮ 
ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಬೆ�ಕು. ಕುಸಿತು ಒಕೊಕೆಟದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರನುನು ವಜಾಗೆೊಳಿಸಬೆ�ಕು ಹಾಗೊ ಕುಸಿತು 
ಒಕೊಕೆಟವನುನು ರದುದಾಗೆೊಳಿಸಬೆ�ಕು ಎಂದು 
ಪ್ರತಭಟನಾಕಾರರು ಪಟುಟಾ ಹಡಿದಿದದಾರು. ನಂತರ 
ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತು ಪಟುಗಳ 
ಜೆೊತೆ ಸುದಿ�ಘ್ಭ ಕಾಲ ಚಚೆ್ಭ ನಡೆಸಿದರು. ಕುಸಿತು 
ಪಟುಗಳಾದ ಬಬಿತಾ ಫ�ಗಟ್, ಸಾಕಿ್ಷ ಮಲ್ಕ್, 
ಭಜರಂಗ್ ಪುನಿಯ, ವಿನೆ�ಶ್ ಫ�ಗಟ್ 
ಮತತುತರರು ಈ ಚಚೆ್ಭಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೊೊಂಡಿದದಾರು.

ಕುಸಿತು ಒಕೊಕೆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದಧಿ ಕಿ್ರ�ಡಾ 
ಪಟುಗಳು ನಿನೆನುಯಂದ ಪ್ರತಭಟನೆ 
ನಡೆಸುತತುದದಾರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ವಿರುದಧಿದ 
ಆರೆೊ�ಪಗಳನುನು ತಳಿ್ಳ ಹಾಕಿದದಾರು.

ಕುಸಿ್ತ ಒಕೂ್ಕಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಾಜಿೇರಾಮೆಗೆ ಸೂಚರೆ

ಜಂಬೊ ದಿ್ವ�ಪ, ಭರತ ಖಂಡೆ�, 
ಕನಾ್ಭಟ ರಾಜ್ಯದೆೊ�ಳ್ 

ದೆ�ವನಗರಿ ದಾನಿಗಳ ನಗರಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿ, 
ಬೆಣೆಣಿನಗರಿ ರಾ್ಯತಯ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೃದಯ 
ಭಾಗದೆೊ�ಳ್ ಇಪ್ಭ ಮಹಳಾ ಸೆ�ವಾ ಸಮಾಜದ 
ಪೂವ್ಭ ಪಾ್ರಥಮಕ, ಪಾ್ರಥಮಕ ಹಾಗೊ ಪೌ್ರಢ 
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮ.

ಭಾರತ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಚಳುವಳಿಯ 
ಹೆೊ�ರಾಟಗಾತ್ಭ, ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ 
ಮಹಳಾ ಸಬಲ್�ಕರಣದ ಮುಕುಟಮಣಿ ಆದ 
ಶಿ್ರ�ಮತ ಬಳಾ್ಳರಿ ಸಿದದಾಮ್ಮನವರು 01, ಫೆಬು್ರವರಿ 
1911 ಸುದಿನದಂದು `ಮಹಳಾ ಸೆ�ವಾ 
ಸಮಾಜ'ವೆಂಬ ಬಿ�ಜವನುನು ಬಿತತುದರು. ಅದು 
ಕಾಲಾನುಕಾಲೆ� ಹಲವಾರು ಮಹಳಾ ಮಣಿಗಳ 
ನೆ�ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ `ಎಳೆಗರು ಎತಾತುಗದೆ�, ಮಡಿ 
ಪಣಾನುಗದೆ�' ಎಂಬಂತೆ ಏಪಿ್ರಲ್ 2007 ರಂದು 
ಮಹಳಾ ಸೆ�ವಾ ಸಮಾಜವು ತನನು 
'ವಜ್ರಮಹೆೊ�ತ್ಸವ' ವನುನು ಆಚರಿಸಿಕೆೊಂಡಿತು.

ಸಮಾಜಸೆ�ವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಹಳಾ 
ಸಬಲ್�ಕರಣ, ಆರ್್ಭಕ ಸಾ್ವವಲಂಬಲನೆಯ 
ಧೆ್ಯ�ಯವನುನು ಹೆೊತುತು, 1994-95ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ 
ಎಲಾಲಿ ಮಹಳಾ ಸೆ�ವಾ ಸಮಾಜದ ಮಹಳಾ 
ಮಣಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾಯ್ಭದಶಿ್ಭಗಳು, 
ನಿದೆ�್ಭಶಕರು, ದಾನಿಗಳು, ಮುಂತಾದವರ 
ಸಹಾಯ - ಸಹಕಾರದೆೊಂದಿಗೆ ಪೂವ್ಭ 
ಪಾ್ರಥಮಕ, ಪಾ್ರಥಮಕ, ಹಾಗೊ ಪೌ್ರಢ 
ಶಾಲೆಗಳು ಮಳಕೆಯಡೆದವು, ಈ ಮಳಕೆಗಳು 

ಕಾಲಾನುಕಾಲೆ� ಸಮಾಜದ ಪ್�ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ 25 ವಷ್ಭಗಳನುನು ಪೂರೆೈಸಿ, 
ಬೆಳಿ್ಳಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳಲು 
ಹಷ್ಭವಾಗುತತುದೆ, ಹಮ್ಮಯಾಗುತತುದೆ.

1994-95ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ 
ಪಾ್ರಥಮಕ ಮತುತು ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಗಳು 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದು ಮದಲು ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ 
ಮಾತ್ರ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಸಹ - 
ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮಾಪ್ಭಟ್ಟಾತು. ಪಾ್ರಥಮಕ ಮತುತು 
ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಗಳು 2015 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ 
ಮಂಡಳಿಯ ನಿದೆ�್ಭಶಕರುಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ 
ಹಾಗೊ ಅನುಮ�ದನೆಯ ಮ�ರೆಗೆ ಸಂಸೆಥಾಯ 
ಮಾಜಿ ಜಂಟ್ ಕಾಯ್ಭದಶಿ್ಭ ದಿ|| ಶಿ್ರ�ಮತ 
ಐನಳಿ್ಳ ವಸಂತಕುಮಾರಿಯವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ 
ಕನಾ್ಭಟಕ ಸಕಾ್ಭರದ ಅನುದಾನಕೆಕೆ 
ಒಳಪಟ್ಟಾರುತತುದೆ. ತತ್ಸಂಬಂಧ ಆಡಳಿತ 
ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ 
ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತತುದೆ.

ಮಹಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಹಳಾ ಸಬಲ್�ಕರಣಕೆಕೆ 
ಬೆಂಬಲ ನಿ�ಡುವ ಹಾಗೊ ಪ್�ಷಸುವ 
ಆಶಯದೆೊಂದಿಗೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂವ್ಭ 
ಕಾಲೆ�ಜು ದಿ|| ಶಿ್ರ�ಮತ ಪುಟಟಾಮ್ಮ 
ಮಹಾರುದ್ರಯ್ಯನವರ ಕನಸಿನ ಕೊಸು ಹಾಗೊ 
ಅವರ ಸಹೆೊ�ದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ 
ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೆೊಟಟಾ 
ದೆ�ಣಿಗೆಯಂದ ಸುಸಜಿಜಿತ ಪದವಿ ಪೂವ್ಭ 
ಕಾಲೆ�ಜು ಕಟಟಾಡ ನಿಮ್ಭಸಿ ಪ್ರಸುತುತ 09 

ಉಪನಾ್ಯಸಕರು, 01 ಬೆೊ�ಧಕೆ�ತರರು ಒಟುಟಾ 
10 ಜನ ಕಾಯ್ಭನಿವ್ಭಹಸುತತುದುದಾ, ಸುಮಾರು 
160 ಕೊಕೆ ಹೆಚು್ಚ ವಿದಾ್ಯರ್್ಭನಿಯರು ಉಚಿತ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತತುದಾದಾರೆ.

ಮಹಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕೆ ಇನೊನು ಹೆಚಿ್ಚನ ಒತತುನುನು 
ನಿ�ಡುವ ಮಹದುದೆಧಿ�ಶದಿಂದ ಮಹಳಾ ಪದವಿ 
ಪೂವ್ಭ ಕಾಲೆ�ಜನುನು 2018 ರಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯತು. ಈ ಪದವಿ ಪೂವ್ಭ 
ಕಾಲೆ�ಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಗೊ ವಾಣಿಜ್ಯ 
ವಿಭಾಗಗಳಿದುದಾ, ಅಕಕೆಮಹಾದೆ�ವಿ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ 
ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ರಿಂದ 110 

ವಿದಾ್ಯರ್್ಭಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವನುನು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ 
ಪಡೆಯುತತುದಾದಾರೆ. ಪ್ರಸುತುತ 15 ಜನ 
ಉಪನಾ್ಯಸಕರು, ಇಬ್ಬರು ಬೆೊ�ಧಕೆ�ತರ 
ವಗ್ಭದವರು ಕಾಯ್ಭನಿವ್ಭಹಸುತತುದಾದಾರೆ. 
ದಾವಣಗೆರೆ - ಹರಿಹರ ಅಬ್ಭನ್ ಬಾ್ಯಂಕಿನ 
ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕರಾದ ದಿ|| ಶಿ್ರ�ಮತ 
ಸರೆೊ�ಜಮ್ಮ ಹನಗವಾಡಿ ಮಠ ಇವರ 
ಸ್ಮರಣಾಥ್ಭವಾಗಿ ಶಿ್ರ�ಮತ ಮನೆೊ�ರಮಾ 
ಹನಗವಾಡಿಮಠ ಇವರು ಕೆೊಟಟಾ ದೆ�ಣಿಗೆಯಂದ 
ಸಭಾಂಗಣ ನಿಮಾ್ಭಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಳಾ 
ಸಬಲ್�ಕರಣಕೆಕೆ ಮತತುಷುಟಾ ಪುಷಠಿ ಕೆೊಡುವ 
ಉದೆದಾ�ಶದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಹೆೊಲ್ಗೆ ತರಬೆ�ತ 

ಕೆ�ಂದ್ರ ನೊರಾರು ಮಹಳೆಯರ ಬದುಕಿಗೆ 
ಮುನುನುಡಿ ಬರೆದು, ಆರ್್ಭಕ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ 
ಆಶಾಕಿರಣವನುನು ಮೊಡಿಸಿದೆ.

ಮಹಳಾ ಸೆ�ವಾ ಸಮಾಜ ಶಾಲೆಯ 
ಸಂಕಿ�ಣ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್್ಭಕವಾಗಿ ಹಂದುಳಿದ ಬಡ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಭಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಆಡಳಿತ 
ಮಂಡಳಿಯವರು ವಿದಾ್ಯಜ್ಭನೆಗೆ 
ಪ್್ರ�ತಾ್ಸಹಸುವ ಉದೆದಾ�ಶದಿಂದ ಆರ್್ಭಕ 
ಸಹಾಯ ನಿ�ಡುತತುದಾದಾರೆ.

ಪ್ರಸುತುತವಾಗಿ `ಸಮಾಜ ಸೆ�ವೆಯ್� ಜಿ�ವನ' 
ಎಂಬ ಧೆ್ಯ�ಯದೆೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ 
ಶ್ರಮಸುತತುರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 
ಶಿ್ರ�ಮತ ಕೆ. ಕೆ. ಸುಶಿ�ಲಮ್ಮನವರು, 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಮ್ಮ ಶಾರದಮ್ಮನವರು, 
ಕಾಯ್ಭದಶಿ್ಭಗಳಾದ ಶಿ್ರ�ಮತ ಜಯಮ್ಮ 
ನಿ�ಲಗುಂದ, ಸಹಕಾಯ್ಭದಶಿ್ಭಗಳಾದ ಐ.ಕೆ. 
ಮಂಜುಳ, ಕೆೊ�ಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿ್ರ�ಮತ 
ಸ್ವಣ್ಭಲತಾ ಹಾಗೊ ಕಾಯ್ಭಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ 
ಸದಸೆ್ಯಯರ ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರ, 
ಮಾಗ್ಭದಶ್ಭನ, ಬೆಂಬಲದೆೊಂದಿಗೆ 
ವಷ್ಭದಿಂದ ವಷ್ಭಕೆಕೆ ಮಹಳಾ ಸೆ�ವಾ ಸಮಾಜ 
ಸಂಸೆಥಾಯು ಪ್ರಗತ ಪಥದತತು ಮುನನುಡೆಯುತತುದೆ. 

25 ಸಂವತ್ಸರಗಳನುನು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಸೆ�ವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹನನುಲೆಯಲ್ಲಿ `ರಜತ ಸೌರಭ' 
ಶಿರೆೊ�ನಾಮಯಡಿ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನುನು 
ವಿಶಾ್ರಂತ ಕೆ್ಷ�ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಬೊಸನೊರ್ ಅವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ 

ಹೆೊರತರಲಾಗುತತುದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ 
ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಕಾಯ್ಭದಶಿ್ಭ 
ಶಿ್ರ�ಮತ ನಿ�ಲಗುಂದ ಜಯಮ್ಮ, ಸಮಾಜದ 
ಆಡಳಿತ ವಗ್ಭದ ನಿದೆ�್ಭಶಕರುಗಳು ಹಾಗೊ 
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ   ವಾಮದೆ�ವಪ್ಪ ಮತುತು 
ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ 
ವೃಂದ ಪಾಲೆೊೊಂಡಿದೆ.

ಹ�ಗೆ ಹತುತು ಹಲವಾರು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಹಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಬಲ್�ಕರಣಕೆಕೆ ಹೆೊಸ ಭಾಷ್ಯ 
ಬರೆದ ಮಹಳಾ ಸೆ�ವಾ ಸಮಾಜ ನೊರಾರು 
ಮಹಳೆಯರ ಬೆಂಬಲ ಮಾಗ್ಭದಶ್ಭನ, ದಾನ, 
ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್�ಷಣೆಗೆೊಂಡು 
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ 25 ವಸಂತಗಳನುನು ಪೂರೆೈಸುತತುದೆ. 
ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥಾಯ ಹರಿಯ ಚೆ�ತನಗಳು ಕದಳಿಶಿ್ರ�, 
ಅಕಕೆಪ್ರಶಸಿತು ಯಂತಹ ನೊರಾರು ಪ್ರಶಸಿತುಗಳಿಗೆ 
ಸನಾ್ಮನಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದಾದಾರೆ ಮತುತು 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಭಗಳು ಕಲೆ, ಸಂಗಿ�ತ, ಸಾಹತ್ಯ, ಕಿ್ರ�ಡೆ 
ಮುಂತಾದ ಪಠ್ಯ ಹಾಗೊ ಪತೆ್ಯ�ತರ ಚಟುವಟ್ಕೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಿ `ಸಂಸಕೆಕೃತ ಸೌರಭವನುನು' 
ಪಸರಿಸುತತುದಾದಾರೆ ಇಂತಹ ಸಂಸೆಥಾಯು ಆಲದ 
ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಾವಿರಾರು ವಿದಾ್ಯರ್್ಭಗಳು 
ಇದರ ಉಪಯ�ಗ ಪಡೆಯುತತುದುದಾ, ತನನು 
ಸಮಾಜ ಸೆ�ವೆ ಹಾಗೊ ಶಿಕ್ಷಣದ ಧೆ್ಯ�ಯವನುನು 
ಸಾಕಾರಗೆೊಳಿಸುತಾತು ನೊರಾರು ವಸಂತಗಳನುನು 
ಕಾಣಲ್ ಎಂದು ಆಶಿಸುತೆತು�ವೆ.

- ಜರದಿೇಶ ಎನ್.ಎಸ್ .
ಮ. 9986418797

`ರಜತ ಮಹೊೇತಸಾವ'ದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೆ ಮಹಳಾ ಸೆೇವಾ ಸಮಾಜದ ಶಾಲೆರಳು

ಇಂದು ಮತು್ತ ರಾಳೆ ಬೆಳಿಳ ಹಬಬಾದ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 19 – ಅಮರಿಕದ 
ಟೆಕ್ ದೆೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯಾದ ಗೊಗಲ್ ಗೆ 
ವಿಧಿಸಲಾಗಿದದಾ 1,337 ಕೆೊ�ಟ್ ರೊ.ಗಳ 
ದಂಡ ತಡೆಯಲು ಸುಪಿ್ರ�ಂ ಕೆೊ�ಟ್್ಭ 
ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಗೊಗಲ್ ತನನು ಅಂಡಾ್ರಯ್ಡಿ 
ತಂತಾ್ರಂಶದ ಪಾ್ರಬಲ್ಯದ ದುಬ್ಭಳಕೆ 
ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ ದಂಡ 
ವಿಧಿಸಬೆ�ಕೆಂದು ಭಾರತ�ಯ ಸ್ಪಧಾ್ಭ 
ಆಯ�ಗ ಆದೆ�ಶಿಸಿತುತು.

ಆಯ�ಗದ ಆದೆ�ಶವನುನು ಪ್ರಶಿನುಸಿ 
ಕಂಪನಿಯು ರಾಷಟಾ್�ಯ ಕಂಪನಿ 
ಕಾನೊನುಗಳ ಮ�ಲ್ಮನವಿ ಟ್್ರಬೊ್ಯನಲ್ 
ಮರೆ ಹೆೊ�ಗಿತುತು. ಆದರೆ, ಟ್್ರಬೊ್ಯನಲ್ 
ಗೊಗಲ್ ಮನವಿಯನುನು ತರಸಕೆರಿಸಿತುತು.

ಟ್್ರಬೊ್ಯನಲ್ ವಿರುದಧಿ ಸುಪಿ್ರ�ಂ 
ಕೆೊ�ಟ್್ಭ ಗೆ ಹೆೊ�ದ ಗೊಗಲ್ ಗೆ ಅಲೊಲಿ 

ಹನನುಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಗೊಗಲ್ ವಾರದ ಒಳಗೆ ದಂಡದ 

ಶೆ�.10ರಷಟಾನುನು ಭಾರತ�ಯ ಸ್ಪಧಾ್ಭ 
ಆಯ�ಗದ ಬಳಿ ಜಮಾ ಮಾಡಬೆ�ಕೆಂದು 
ಮುಖ್ಯ ನಾ್ಯಯಮೊತ್ಭ ಡಿ.ವೆೈ.
ಚಂದ್ರಚೊಡ್ ಹಾಗೊ 
ನಾ್ಯಯಮೊತ್ಭಗಳಾದ ಪಿ.ಎಸ್.
ನರಸಿಂಹ ಹಾಗೊ ಜೆ.ಬಿ. ಪಡಿ್ಭವಾಲಾ 
ಅವರನುನು ಒಳಗೆೊಂಡ ಪಿ�ಠ ತಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ಪಧಾ್ಭ ಆಯ�ಗ ತನನು ಅಧಿಕಾರ 

ವಾ್ಯಪಿತುಯಲ್ಲಿ ತ�ಪು್ಭ ನಿ�ಡಿದೆ. 
ಆದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ� ಲೆೊ�ಪವಿಲಲಿ 
ಎಂದು ನಾ್ಯಯಾಲಯ ತಳಿಸಿದೆ.

ಅಂಡಾ್ರಯ್ಡಿ ತಂತಾ್ರಂಶದಲ್ಲಿರುವ 
ತನನು ಆಪ್ ಗಳನುನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು 
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ನಿ�ಡಬೆ�ಕು 
ಹಾಗೊ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗಿಷಟಾ ಬಂದ 
ಶೆೊ�ಧಕ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸಬೆ�ಕು 
ಎಂದು ಸ್ಪಧಾ್ಭ ಆಯ�ಗ ಕಳೆದ ವಷ್ಭ 
ಅಕೆೊಟಾ�ಬರ್ 20ರಂದು ಆದೆ�ಶ 
ನಿ�ಡಿತುತು.

2018ರಲೆಲಿ� ಈ ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಯುರೆೊ�ಪ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊಗಲ್ ಜಾರಿಗೆ 
ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 
ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತತುದೆ ಎಂದು 
ಆರೆೊ�ಪಿಸಲಾಗಿತುತು.

ರಂರನರಸಿಯಲ್ಲೆ ರಾಳೆ 
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಪೂಜೆ

ಹರಿಹರ, ಜ. 19- ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಗಂಗನರಸಿ 
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿ. 21ರ ಶನಿವಾರ ಪವಾಡ ಪುರುಷನ 
ಪುಣ್ಯಕೆ್ಷ�ತ್ರ ಗಂಗನರಸಿ ಶಿ್ರ� ಗೆೊ�ಣಿ ಬಸವೆ�ಶ್ವರ ಸಾ್ವಮ 
ಹೆೊರಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರಾತ್ರ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯ ವಿಶೆ�ಷ 
ಪೂಜಾ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 

ಬೆಳಿಗೆೊ ಶಿ್ರ� ಗೆೊ�ಣಿ ಬಸವೆ�ಶ್ವರ ಹಾಗೊ 
ನಾಗದೆ�ವತಾ ಸಾ್ವಮಗಳಿಗೆ ಅವರಾತ್ರ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯ 
ವಿಶೆ�ಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೆ�ಕ ಮತುತು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತ 
ನಂತರ 11.30 ಕೆಕೆ ಪ್ರಸಾದ ನಡಯೆಲ್ದ.ೆ 

ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿ್ರ�ಮತ ಸಂಗಮ್ಮ ದಿ. 
ಹಚೆ್. ಬಿ�ರಪ್ಪ ದೆ�ವನಾಯಕೆರ ಮಗ ಕ.ೆಬಿ. ರಾಜಶೆ�ಖರ್, 
ಇಂಜಿನಿಯರ್,  ಶಿ್ರ�ಮತ ಶೆೈಲಜ ಮತುತು ಮಕಕೆಳು ಹರಿಹರ 
ಇವರಿಂದ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ಸೆ�ವಾ ವ್ಯವಸೆಥಾ ನಡೆಯಲ್ದೆ 
ಎಂದು ಶಿ್ರ� ಗೆೊ�ಣಿ ಬಸವೆ�ಶ್ವರ ಸಾ್ವಮ ಹೆೊರಮಠ 
ಹಾಗೊ ಶಿ್ರ� ಹನುಮಂತದೆ�ವರ ಜಿ�ಣೆೊ�್ಭದಾಧಿರ 
ಸಮತಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಭದಶಿ್ಭ ಗೌಡ್ರ ಚನನುಬಸಪ್ಪ 
ಅವರು ಪತ್ರಕಾ ಹೆ�ಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಮರೆಯಿಂದಲೆೇ ಕೆಲಸ
ಕನನುಡ ಮತುತು ಇಂಗಿಲಿಷ್  ಓದಲು, ಬರೆಯಲು 
ಬರುವ ಯುವಕ/ಯುವತಯರಿಗೆ 
ಗೃಹಣಿಯರಿಗೆ, ವಿದಾ್ಯರ್್ಭಗಳಿಗೆ, 
ನಿವೃತತುರಾದವರಿಗೆ ಎಲಲಿರಿಗೊ  ಸದಾವಕಾಶ. 
ದಿನದ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 
ತಂಗಳಿಗೆ 14,000/- ರಿಂದ 20,000/- 
ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿ. ಮಾಹತಗಾಗಿ ಸಂಪಕಿ್ಭಸಿ.
91487 33213

ಸೆೈಟುರಳು ಮತು್ತ ಮರೆರಳು 
ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇವೆ

ಸಿದದಾವಿ�ರಪ್ಪ 33x50 ಪೂವ್ಭ 
ವಿನಾಯಕ 30x50 ದಕಿ್ಷಣ, 

ಮಹಾಲಕಿ್ಷಮಿ ಬಡಾವಣೆ 40x30 
ಪೂವ್ಭ KHB 30x40 ದಕಿ್ಷಣ. 
97418 11694

ಮೂಲ ಕ್ರಯ ಪತ್ರ ಕಳೆದಿದೆ
ಶಿ್ರ� ಎಂ.ಆರ್. ಅಶೆೊ�ಕ್ ಸನ್ ಆಫ್ 
ರಂಗೆೊ�ಜಿ ರಾವ್ ಇವರು ಖರಿ�ದಿಸಿರುವ 
ಮನೆ ನಂಬರ್ 104, ಹಳೆ ಡೆೊ�ರ್ ನಂಬರ್ 
518/112, ಚಾಲ್ತು ಡೆೊ�ರ್ ನಂಬರ್ 
920/112 ಅಳತೆ 35x25 ಏಳನೆ� 
ಡಿವಿಜನ್, ಲೆ�ಬರ್ ಕಾಲೆೊ�ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಇಲ್ಲಿ ಖರಿ�ದಿಸಿರುವ ವಾಸ ಉಪಯ�ಗ RCC 
ಮನೆಯ ಮೊಲ ಕ್ರಯ ಪತ್ರ (ಸಂರೆ್ಯ 
4257/1993-94 Dated 03-11-
1993) ದಿನಾಂಕ 25.12.2022 ರಂದು 
ಜೆರಾಕ್್ಸ ಮಾಡಿಸಲು ಹೆೊ�ದಾಗ ಕಳೆದಿರುತತುದೆ. 
ಸಿಕಕೆವರು ಹತತುರದ ಪ್ಲ್�ಸ್ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ 
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ತಳಿಸಲು ಕೆೊ�ರಿದೆ.
99728-25859

URJENT 
REQUIRMENT

Maintaining medical shop 
Experience candidate 

Female or male 
Shree Ganesh medicals 
Pravasi mandir Road Dvg.
PH : 63638 99353

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ
ಕುಂದುವಾಡ ಕೆರೆ ಹತತುರ ಮಹಾಲಕಿ್ಷಮಿ 
ಲೆ�ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೊ S.S. ಹೆೈಟೆಕ್  

ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್  ಹತತುರ ಲಕಿ್ಷಮಿ ಲೆ�ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಎರಡು ಬೆಡ್  ರೊಂ ಹಾಗೊ ಅಟಾ್ಯಚ್ 

ಬಾತ್  ರೊಂ ವುಳ್ಳ ಮನೆಗಳು ಇವೆ.
96388 17967/73380 43912

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

ಮ�ನ್ ನಲ್ಲಿ 30x40 ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಟ್ಟಾಸಿರುವ ಹಳೆಯ ಮನೆ 

ಮಾರಾಟಕೆಕೆ ಇದೆ.

96388 17967, 73380 43912

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಅನುಬವವುಳ್ಳ ನಸ್್ಭ  ಮತುತು ಆಯಾ 
ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ವಸತ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಇರುತತುದೆ. 

ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ : ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ ರಸೆ್ತ 
ಹಂಭಾರ, ಪೆವಿಲ್ಯನ್  ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ : 98450 35710, 
77607 39990

ಹೊೇಟೆಲ್  ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ 
ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಕೊಡುವುದಿದೆ
ಎವಿಕೆ ಕಾಲೆ�ಜು ರೆೊ�ಡ್ , 

ಸಿಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್  ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್ ನ ಪಕಕೆ.
99801 02403, 83107 52803

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಬಟೆಟಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

18 ರಿಂದ 30 ವಷ್ಭ ವಯಸಿ್ಸನ 
ಪುರುಷರು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಗಾ್ರಮಾಂತರದವರಿಗೆ ಊಟ, ವಸತ 
ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತತುದೆ. ಸಂಪಕಿ್ಭಸಿ :

98442-94446 ನಾ್ಯಮತ, ಜ.19- ಪಟಟಾಣದ ಗಾ್ರಮದೆ�ವತೆಗಳಾದ ಶಿ್ರ� ಮಾರಿಕಾಂಬ 
ದೆ�ವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮತುತು ಶಿ್ರ� ದುಗಾ್ಭಂಬ ದೆ�ವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಜಾತಾ್ರ 
ಮಹೆೊ�ತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ 
ಕಾಪಶಿ ಅವರು ಶಿ್ರ�ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೆ�ವಿಯ ದೆ�ಗುಲಕೆಕೆ ಮತುತು ಮಂಟಪಕೆಕೆ  
ಭೆ�ಟ್ ನಿ�ಡಿ ಶಿ್ರ�ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೆ�ವಿಯ ಅಮ್ಮನವರ ದಶ್ಭನಾಶಿ�್ಭವಾದ 
ಪಡೆದರು.  ಈ ಸಂದಭ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಶಿ�ಲಾದಾರ್ ಎಂ.ರೆ�ಣುಕಾ, ತಾಪಂ ಇಒ 
ರಾಮಭೆೊ�ವಿ, ಪಪಂ ಮುರಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕೆ. ಕೆೊಟೆ್ರ�ಶ್ ಸೆ�ರಿದಂತೆ 
ಇತರರು ಇದದಾರು.

ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೆೇವಿ ದೆೇರುಲಕೆ್ಕ ಜಿಲಾಲೆಧಕಾರಿ  

ರಾ್ಯಮತ್ 
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ನಿವೆೇಶನ ಮೂಲ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಕಳೆದಿದೆ
ಎಸ್.ಟ್. ರತನುಮ್ಮ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಸಂರೆ್ಯ 1559/89-90 ದಿನಾಂಕ : 
26.06.1989-90 ಹಾಗೊ ಎಸ್.ಟ್. ಗೌರಮ್ಮ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಸಂರೆ್ಯ 
1560/89-90 ದಿನಾಂಕ 26.06.1989-90 ನಿವೆ�ಶನ ನಂ. 
9344ರ ಅಳತೆ 20x70+20x70=40x70 ಅಳತೆಯ 
ನಿವೆ�ಶನ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ : 19.12.2022ರಂದು ಜೆರಾಕ್್ಸ 
ಮಾಡಿಸಲು ಹೆೊ�ಗುವಾಗ ಕಳೆದಿರುತತುದೆ. ಸಿಕಕೆವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಫ�ನಿಗೆ ತಳಿಸಲು ಕೆೊ�ರಿದೆ.

70194 78825

ಜಿಲಲೆೆಗೊಬಬಾ ರೆೇಕಾರ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕ
ರಾಜಕ್ೇಯ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಮುರೆ್ನಲೆಗೆ ಬರಲು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಡಿ.ಲಕ್್ಷ್ೇರಾರಾಯಣ ಕರೆ

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಫಾಮಾ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಪುರುಷರು ಹಾರೂ ಮಹಳೆಯರು 
ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಾರೆ.

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

ಎದುರು, ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ ನರರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.19- ಕುಕುಕೆವಾಡ 
ಸಕಕೆರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತ ದಿನ ಹೆೊರಸೊಸುವ 
ಹೆೊಗೆಯಂದ ಸುತತು ಮುತತುಲ್ನ ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಜನರು ಬದುಕುವುದು ಕಷಟಾಕರವಾಗಿದೆ. ಈ 
ಮಾಲ್ನ್ಯ ತಡೆಯುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಸಿ, ರೆೈತ 
ಒಕೊಕೆಟದ ನೆ�ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ   ಕುಕುಕೆವಾಡದಲ್ಲಿ 
ಇಂದು ರಸೆತು ತಡೆದು ಪ್ರತಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, 
ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಲಾಯತು.

ಪ್ರತನಿತ್ಯ ಈ ಸಕಕೆರೆ ಕಂಪನಿಯ 
ಚಿಮಣಿಯಂದ ಬೊದಿ ಹೆೊರಸೊಸುತತುದೆ. 
ಇದರಿಂದ ಹಂಚಿನ ಮನೆಗಳ ಮ�ಲೆ ಈ 
ಬೊದಿ ಬಿದುದಾ ಶೆ�ಖರವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಎಲಾಲಿ ಕಡೆ ಪಸರಿಸುತತುದೆ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ 
ತಟೆಟಾಯಲ್ಲಿ  ಬಿ�ಳುವುದರಿಂದ ಇದನೆನು� ಊಟ 
ಮಾಡಿದ ಜನರು ರೆೊ�ಗ, ರುಜಿನಗಳಿಂದ 
ಬಳಲುತತುದಾದಾರೆ ಎಂದು ರೆೈತ ಒಕೊಕೆಟದ 
ಮುಖಂಡ ಕೆೊಳೆ�ನಹಳಿ್ಳ ಬಿ.ಎಂ. ಸತ�ಶ್ 
ಆರೆೊ�ಪಿಸಿದರು.

ಬಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹುಲುಲಿ, ಗಿಡ 
ಗಂಟೆಗಳ ಮ�ಲೆ ಈ ಬೊದಿ ಬಿ�ಳುತತುದೆ. ಈ 

ಹುಲಲಿನುನು ಧನ, ಕರುಗಳು, ಕುರಿ ಮ�ಕೆಗಳು 
ಮ�ಯುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸಹ 
ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲಲಿದೆ 
ರೆೊ�ಗಗ್ರಸತುವಾಗಿವೆ.. ಇದರಿಂದ ಹೆೈನುಗಾರಿಕೆ 
ಮತುತು ಕುರಿ-ಮ�ಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಮಾಡುತತುರುವ ರೆೈತರು ನಷಟಾದ 
ಸಂಕಷಟಾಕಿಕೆ�ಡಾಗಿದಾದಾರೆ ಎಂದು 

ಆಕೆ್ಷ�ಪಿಸಿದರು.
ಇದೆ� ವೆ�ಳೆ ಸಕಕೆರೆ ಕಾರಾ್ಭನೆ 

ಚಿಮಣಿಯಂದ ಹೆೊರಸೊಸುವ 
ಬೊದಿಯನುನು ಸಂಪೂಣ್ಭವಾಗಿ 
ನಿಯಂತ್ರಸಬೆ�ಕು. ತಾ್ಯಜ್ಯ ನಿ�ರನುನು ಹಳ್ಳಕೆಕೆ 
ಬಿಡಬಾರದು. ಕಾರಾ್ಭನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ಇದನುನು ಸಂಗ್ರಹಸಿ, ಸಂಸಕೆರಿಸಬೆ�ಕು. ಕಬು್ಬ 

ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಪಮ್ಭಟ್ ಕೆೊಡುತತುಲಲಿ. ಇದರಿಂದ ಕಬಿ್ಬನ 
ತೊಕ ಕಡಿಮಯಾಗಿ, ರೆೈತನಿಗೆ 
ಅನಾ್ಯಯವಾಗುತತುದೆ. ಆದದಾರಿಂದ 10 ರಿಂದ 
11 ತಂಗಳೆೊಳಗೆ ಪಮ್ಭಟ್ ಕೆೊಡಬೆ�ಕು 
ಸೆ�ರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆ�ಡಿಕೆಗಳ ಈಡೆ�ರಿಕೆಗೆ 
ಒತಾತುಯಸಲಾಯತು.

ಪ್ರತಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ 
ಹದಡಿ ಹಾಲಪ್ಪ, ಯಶವಂತರಾವ್ 
ಜಾಧವ್, ಅಣಬೆ�ರು ಜಿ�ವನಮೊತ್ಭ, 
ರಾಜನಹಳಿ್ಳ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಲೆೊ�ಕಿಕೆರೆ 
ನಾಗರಾಜ್, ಬಲೊಲಿರು ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, 
ಕುಕುಕೆವಾಡದ ರುದೆ್ರ�ಗೌಡ, ಸುತೊತುರು 
ನಿಂಗಜಜಿ, ಕೆೊಳೆ�ನಹಳಿ್ಳ ಅಮಟ್ ನಾಗರಾಜ, 
ಶರಣಪ್ಪ, ಬೆ�ತೊರು ಬಸವರಾಜು, 
ಜಡಗನಹಳಿ್ಳ ವಿರೊಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, 
ಕನಗೆೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ತಪೆ್ಪ�ಸಾ್ವಮ 
ಮತತುತರರಿದದಾರು.

ತಹಸಿೇಲಾ್ದರ್ ಭರವಸೆ : ಇದೆ� ವೆ�ಳೆ 
ಸಥಾಳಕೆಕೆ ಆಗಮಸಿದ ತಹಶಿ�ಲಾದಾರ್ ಅವರು, 
ಪ್ರತಭಟನಾಕಾರರ ಮನವಿ ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಿ, ರೆೈತರ 
ಈ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಯವರ 
ಗಮನಕೆಕೆ ತರಲಾಗುವುದು. ರೆೈತರ ಮತುತು 
ಸಕಕೆರೆ ಕಂಪನಿ ಮಾಲ್�ಕರ ಸಭೆ ಕರೆದು 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಕೊಲಂಕುಶವಾಗಿ ಚಚಿ್ಭಸಿ 
ಸೊಕತು ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೊಳು್ಳವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ 
ನಿ�ಡಿದರು.

ಕುಕು್ಕವಾಡದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಪನಿ ಮಾಲ್ನ್ಯ ತಡೆಗೆ ಆರ್ರಹ : ರೆೈತ ಒಕೂ್ಕಟದ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ವಿರಾಯಕ 
ಕಾರೆ್ವಂಟ್ ನ 23 ರೆೇ ವಾಷಿನಾಕೊೇತಸಾವ 

ವಿನಾಯಕ ಪಬಿಲಿಕ್ ಸೊಕೆಲ್ ಹಾಗೊ ವಿನಾಯಕ ಕಾನೆ್ವಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ  
23 ನೆ� ವಾಷ್ಭಕೆೊ�ತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವು ಇಂದು  ಸಂಜೆ 4.30 ಕೆಕೆ  
ಚನನುಗಿರಿ ವಿರೊಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಧಮ್ಭಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವಿನಾಯಕ ಹೆೈಯರ್ ಪೆ್ರೈಮರಿ ಹಾಗೊ 
ಹೆೈಸೊಕೆಲ್ ನ  23 ನೆ� ವಾಷ್ಭಕೆೊ�ತ್ಸವ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಡಿಡಿಪಿಐ ಜಿ.ಆರ್. 
ತಪೆ್ಪ�ಶಪ್ಪ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. ಬಿಇಓ ಟ್. ಅಂಬಣಣಿ, ಡಾ. 
ಶಶಿಕಲಾ ಕೃಷಣಿಮೊತ್ಭ, ಡಾ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜು್ಭನ ಎಸ್. ಹೆೊಳಿ, ತಾ್ಯವಣಗಿ 
ವಿ�ರಭದ್ರಸಾ್ವಮ, ನಾಗರಾಜ್, ಹೆಚ್.ಜಿ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿ. 
ಬಿರಾದಾರ್ ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾದಾರೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನ 
ಸೊೇಮೆೇಶ್ವರೊೇತಸಾವದ ಸಂಭ್ರಮ

ಶಿ್ರ� ಸೆೊ�ಮ�ಶ್ವರ ವಿದಾ್ಯಲಯದ ವತಯಂದ ಇಂದು ಸಂಜೆ 5.45 
ಕೆಕೆ ಸೆೊ�ಮ�ಶ್ವರೆೊ�ತ್ಸವದ ಉದಾಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಶಾಲಾ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಸಿದಧಿರಬೆಟಟಾದ ಶಿ್ರ� ವಿ�ರಭದ್ರ ಶಿವಾಚಾಯ್ಭ ಸಾ್ವಮ�ಜಿ ಸಾನಿನುಧ್ಯ 
ವಹಸುವರು. ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೆ�ಶ್ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟ್ಸಲ್ದಾದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅತರ್ಗಳಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸಚೆ�ತಕ 
ಡಾ.ಎ.ಹೆಚ್. ಶಿವಯ�ಗಿಸಾ್ವಮ, ಡಿಡಿಪಿಐ ಜಿ.ಆರ್. ತಪೆ್ಪ�ಶಪ್ಪ 
ಆಗಮಸಲ್ದಾದಾರೆ.ಜನತಾವಾಣಿ ಉಪಸಂಪಾದಕ ಇ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ 
ಹಾಗೊ ಡಾ. ವಿದಾ್ಯ ವಿ, ಡಾ. ವಿ. ಸಿದೆಧಿ�ಶ್ವರನ್ ಅವರಿಗೆ `ಸೆೊ�ಮ�ಶ್ವರ 
ಸಿರಿ' ಗೌರವ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  

ಶಿ್ರ� ಕೆ್ಷ�ತ್ರ ಧಮ್ಭಸಥಾಳ ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದಿಧಿ 
ಯ�ಜನೆ ಬಿ.ಸಿ. ಟ್ರಸ್ಟಾ,  ಸಾಮೊಹಕ ಶಿ್ರ� 
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಸಮತ, ಎ ವಲಯ, 
ಪ್ರಗತ ಬಂಧು ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕೊಕೆಟ 
ಎ ವಲಯದ ಸಹಯ�ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ 
11 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿ್ರ� ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮೊಹಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ 
ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಬಳೆಿಗೆೊ 7 ಗಂಟಗೆ ೆಶಿ್ರ� ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜ,ೆ ಬಳೆಿಗೆೊ 
10.30 ಕೆಕೆ ಧಾಮ್ಭಕ ಸಭೆ, ಮಧಾ್ಯಹನು 1 ಕೆಕೆ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ 
ಹಾಗೊ ಸಾಂಸಕೆಕೃತಕ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲ್ವೆ.

ಶಾಸಕ ಶಾಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಧಾಮ್ಭಕ ಸಭಾ 

ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. ಶಿ್ರ� 
ದುಗಾ್ಭಂಬಿಕಾ ದೆ�ವಸಾಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಧಮ್ಭದಶಿ್ಭ 
ಗೌಡ್ರ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಲ್ದಾದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅತರ್ಗಳಾಗಿ ಶಿ್ರ� ಕೆ್ಷ�ತ್ರ ಧಮ್ಭಸಥಾಳ 
ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದಿಧಿ ಯ�ಜನೆಯ ಹರಿಯ ಜಿಲಾಲಿ 
ನಿದೆ�್ಭಶಕ ವಿ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ನಾಗನಾಳ, 

ಮ�ಯರ್ ಜಯಮ್ಮ ಗೆೊ�ಪಿನಾಯಕೆ, ಪಿಎಸ್ ಐ ಹೆಚ್. 
ಗುರುಬಸವರಾಜ್, ಕ್ಷತ್ರ�ಯ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಡಿ. ಮಾಲತೆ�ಶರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಉಪ ಮ�ಯರ್ 
ಗಾಯತ್ರಬಾಯ ಖಂಡೆೊ�ಜಿರಾವ್, ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ವಿನಾಯಕ ಪೆೈಲಾ್ವನ್, ರಾಕೆ�ಶ್ ಜಾಧವ್, ಸೆೊ�ಗಿ 
ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾದಾರೆ. 

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಸಾಮೂಹಕ 
ಸತ್ಯರಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಧಾಮನಾಕ ಸಭೆ

ಬಾಪೂಜಿ ದೆೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯದ ಅಂತರ ಕಾಲೆ�ಜು ಪುರುಷರ ಹಾ್ಯಂಡ್ 
ಬಾಲ್ ಪಂದಾ್ಯವಳಿ ಮತುತು ಪುರುಷ, ಮಹಳೆಯರ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯ 
ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯು ಇಂದುಬೆಳಗೆೊ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೆ�ಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ಜರುಗಲ್ದೆ. ಪ್್ರ. ಸಿ.ಹೆಚ್. ಮುರುಗೆ�ಂದ್ರಪ್ಪ ಉದಾಘಾಟನೆ 
ನೆರವೆ�ರಿಸುವರು. ಡಾ. ಕೆ. ವೆಂಕಟೆ�ಶ್, ಡಾ. ವಿ�ರೆ�ಂದ್ರ ಭಾಗವಹಸುವರು 
ಎಂದು ಜೆ. ಪದ್ಮ, ಹೆಚ್. ಆನಂದ್ ತಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಅಂತರ ಕಾಲೆೇಜು 
ಪುರುಷರ ಹಾ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್ ಪಂದಾ್ಯವಳಿ

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಜ. 19- ಯಾವ 
ಪಕ್ಷದಿಂದಾದರೊ ಸ್ಪಧಿ್ಭಸಲ್,  ಆದರ ೆ ಪ್ರತ 
ಜಿಲೆಲಿಯಲೊಲಿ ನೆ�ಕಾರ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬರು 
ಶಾಸಕರಾಗಬೆ�ಕು. ಟ್ಕಟೆ್ ಪಡಯೆುವ 
ಹಂತದಿಂದ, ಚುನಾವಣಯೆಲ್ಲಿ ಗಲೆ್ಲಿಸುವ 
ಹಂತದವರಗೆ ೆ ಸಮುದಾಯದ ಎಲಾಲಿ ಒಳ 
ಪಂಗಡಗಳೂ ಒಟಾಟಾಗಿ ಮುಕತುವಾಗಿ 
ಚಚಿ್ಭಸಬೆ�ಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ನೆ�ಕಾರ 
ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕೊಕೆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊ, 
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೊ ಆದ ಎಂ.ಡಿ. 
ಲಕಿ್ಷಮಿ�ನಾರಾಯಣ ಕರ ೆನಿ�ಡಿದರು.

ಶಿ್ರ� ಮುದನೊರು ಮಹಾಸಂಸಾಥಾನ ಮಠ 
ಟ್ರಸ್ಟಾ ಹಾಗೊ ಜಿಲಾಲಿ ನೆ�ಕಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ 
ಒಕೊಕೆಟದ ಸಹಯ�ಗದೆೊಂದಿಗ ೆ  ಇಲ್ಲಿನ 
ಶಾಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಪಾವ್ಭತಮ್ಮ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 
ಹಮ್ಮಕೆೊಳ್ಳಲಾಗಿದದಾ ̀ ನೆ�ಕಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ 
ಸೆನು�ಹ ಸಮ್ಮಲನ' ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮವನುನು 
ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಾಜಕಿ�ಯದಲ್ಲಿ ಹಂದುಳಿದ ನೆ�ಕಾರ 
ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚುನಾವಣಗೆ ೆ 25 
ಜನರು ಸ್ಪಧಿ್ಭಸಲು ತಯಾರಿರುವುದು 
ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ನಾನು ಈ ಬಾರಿಯ  
ಚುನಾವಣಗೆ ೆಸ್ಪದಿ್ಭಸದಿರಲು ನಿಧ್ಭರಿಸಿದೆದಾ�ನ.ೆ 
ಬದಲಾಗಿ ಹತಾತುರು ಜನ ಯುವಕರನುನು 
ರಾಜಕಿ�ಯದಲ್ಲಿ ಬಳೆಸೆಬೆ�ಕಂೆಬ ಉದೆದಾ�ಶ 
ಹೆೊಂದಿದೆದಾ�ನ ೆಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಭರದ 224 ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ 
ಶೆ�.24.3ರಷುಟಾ ಹರಿಜನ-ಗಿರಿಜನ ಶಾಸಕರು, 
ಶೆ�.15.7ರಷುಟಾ ವಿ�ರಶೆೈವ, ಶೆ�.14.3ರಷುಟಾ 
ಒಕಕೆಲ್ಗ, ಶೆ�.13.2ರಷುಟಾ ಮುಸಿಲಿಮರು 
ಇದಾದಾರ.ೆ ನಂತರದ ಸಾಥಾನ ಅಂದರ ೆ5ನೆ� ಸಾಥಾನಕೆಕೆ  
ನೆ�ಕಾರ ಸಮುದಾಯದವರು 
ಬರಬೆ�ಕಂೆಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯವಾಗಿದ.ೆ 
ಆದರ ೆಸಕಾ್ಭರದ ಲಕೆಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 29ನೆ� 
ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿದೆದಾ�ವ ೆಎಂದರು.

1999ರಲ್ಲಿ ನೆ�ಕಾರ ಸಮುದಾಯದ 
ಸಂರೆ್ಯ 1.90 ಲಕ್ಷ ಇತುತು. ಆದರ ೆ ಇಂದು 
ಆಂದಾಜು  60 ಲಕ್ಷದಷಟಾದ.ೆ ಅಂದರ ೆರಾಜ್ಯದ 
ಜನಸಂರೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ಶೆ�.9.3ರಷಟಾದ ೆ ಎಂದ 
ಅವರು, 2017 ರಿಂದ 2019ರವರಗೆ ೆನಡದೆ 

ಸವೆ್ಭಯಲ್ಲಿ ಶೆ�.80ರಷುಟಾ ಜನರು ನೆ�ಕಾರರು 
ಎಂದು ನಮೊದಿಸಲ್ಲಲಿ. ಸಮ�ಕೆ್ಷ ವರದಿ 
ಬಂದಿಲಲಿವಾದರೊ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡದೆ 
ಮಾಹತ ಪ್ರಕಾರ  ನೆ�ಕಾರ ಸಮುದಾಯದ 
ಸಂರೆ್ಯ 5.70 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ನೆ�ಕಾರ ಸಮುದಾಯದ 29 ಪಂಗಡಗಳು 
ಸೆ�ರಿ ಈ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮ ನಡಸೆಲಾಗುತತುದ.ೆ 
ನೆ�ಕಾರ ಅಥವಾ ನೆ�ಕಾರಿಕ ೆವೃತತುಯ್� ಹೆೊರತು 
ಜಾತಯಲಲಿ.  ಈ ವೃತತುಯಲ್ಲಿ 1462  
ಜಾತಗಳು ಬರುತತುವ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂದುಳಿದ 
ವಗ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ 197 
ಜಾತಗಳಿವ.ೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೆ�ಕಾರ 
ಸಮುದಾಯದ 29 ಜಾತಗಳಿವ.ೆ  ನೆ�ಕಾರರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆಈಗಾಗಲೆ� 2 ನಿಗಮಗಳು, 

1 ಫಡೆರೆ�ಷನ್ ಇದ.ೆ ಆದರ ೆ ಸಕಾ್ಭರಕೆಕೆ 
ನೆ�ಕಾರಿಕ ೆ ಹಾಗೊ ನೆ�ಕಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ 
ಬಗೆೊ ಮನವರಿಗ ೆ ಮಾಡಿಕೆೊಡಬೆ�ಕಿದ ೆ ಎಂದು 
ಹೆ�ಳಿದರು.

ಸಮುದಾಯದ ಮಠಗಳೂ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಹೆೊಂದಬೆ�ಕಿದ ೆ ಎಂದ ಅವರು,  ಈ 
ಹನೆನುಲಯೆಲ್ಲಿ ಶಿ್ರ� ಮುದನೊರು 
ಮಹಾಸಂಸಾಥಾನ ಮಠ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ.ೆ 
ಮಠ ನಿಮಾ್ಭಣಕೆಕೆ ಭಕತುರಿಂದ ಜಾಗ 
ಖರಿ�ದಿಸಿದರ,ೆ ಕಟಟಾಡ ಕಟಟಾಲು ಸಕಾ್ಭರದಿಂದ 
ನರೆವು ಕೆೊಡಿಸಲು ಬದಧಿನಾಗಿದೆದಾ�ನ.ೆ 
ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಯಬ್ಬರೊ 
ದೆ�ವರದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ಹಸೆರಿನಲ್ಲಿ 
ಕೆೈಲಾದಷುಟಾ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೆ�ಕು 

ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ದೆ�ವಾಂಗ ಸೆ�ವಾ ಸಮಾಜದ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪಿ. ಉಮಾಶಂಕರ್ 
ಪಾ್ರಸಾತುವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಾತು, ನಮ್ಮ 
ಅಸಿ್ಮತಯೆನುನು ಬಲ ಪಡಿಸಿಕೆೊಳು್ಳವುದು ನಮ್ಮ 
ಹಕುಕೆ ಹಾಗೊ ಕತ್ಭವ್ಯ. ನೆ�ಕಾರ 
ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ಹೆೊ�ರಾಟ 
ಅನಿವಾಯ್ಭವಾಗಿದ.ೆ ಒಳ ಪಂಗಡಗಳು 
ತಮ್ಮದೆ� ಆಚಾರ, ರಿ�ತ, ನಿ�ತಗಳನುನು 
ಇಟುಟಾಕೆೊಂಡು ಒಗೊಟಾಟಾಗದಿದದಾರ ೆ ಜಯ 
ದೆೊರಯೆುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಬಾಗಲಕೆೊ�ಟ ೆ ಗುಳೆ�ದಗುಡಡಿದ ಶಿ್ರ� 
ಗುರುಸಿದೆದಾ�ಶ್ವರ ಬೃಹನ್ಮಠದ ಶಿ್ರ� ಬಸವರಾಜ 
ಪಟಟಾದಾಯ್ಭ ಮಹಾಸಾ್ವಮ�ಜಿ, ಶಿ್ರ� 
ಪದ್ಮಶಾಲ್ ಗುರುಪಿ�ಠದ ಶಿ್ರ� ಪ್ರಭುಲ್ಂಗ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮ�ಜಿ, ತಪಸಿ�ಹಳಿ್ಳ ಶಿ್ರ� 
ಪುಷಾ್ಪಂಡಜ ಮಹಷ್ಭ ಆಶ್ರಮದ ಶಿ್ರ� 
ದಿವ್ಯಜಾ್ಞನಾನಂದಗಿರಿ ಮಹಾಸಾ್ವಮ�ಜಿ, ಶಿ್ರ� 
ಗುರುಬಸವ ದೆ�ವರು ಸಾನಿನುಧ್ಯ ವಹಸಿದದಾರು.

ಉದ್ಯಮ ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ್,  
ವಾಣಿಜ್ಯ ತರೆಿಗ ೆ ಇಲಾರ ೆ ಉಪ ಆಯುಕತು 
ಸಂಗಮ�ಶ್ ಉಪಾಸ,ೆ ಎಂ.ಎಸ್. 
ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಎ.ಹಚೆ್. ಕೃಷಣಿಮೊತ್ಭ, 
ಪ್್ರ.ಎಲ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಸಿ.ಶಿ್ರ�ನಿವಾಸ 
ಚಿನನುಕಟ್ಟಾ, ಪಿ.ಜ.ೆ ನಾಗರಾಜ್, ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಕೆೊಳೂರು, ಜಯಶಿ್ರ�, ಸುಮಂಗಲ, 
ಪೆ್ರ�ಮಮ್ಮ, ರೆ�ಣುಕಾ ಶಿ್ರ�ನಿವಾಸ್, ಸೌಮ್ಯ 
ಇತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು. ಜಿಲಾಲಿ ನೆ�ಕಾರ 
ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕೊಕೆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಕ.ೆ 
ಬಸವರಾಜ್ ಸಾ್ವಗತಸಿದರು.

ರೆೇಕಾರ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಿರಮಕೆ್ಕ ಒತಾ್ತಯ
ನೆ�ಕಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಂದಿನ ಮಕಕೆಳ ಭವಿಷ್ಯಕಾಕೆಗಿ ನೆ�ಕಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಿಗಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದುದಾ, ಈ ಬಗೆೊ ಎಲಾಲಿ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷರು ದನಿ ಎತತುಬೆ�ಕು ಎಂದು  
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೊ ಆದ ಎಂ.ಡಿ. ಲಕಿ್ಷಮಿ�ನಾರಾಯಣ ಕರೆ ನಿ�ಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆ�ಕಾರ ಸಮುದಾಯ ಶೆ�.9ರಷಟಾದೆ. ಶೆ�.15ರಷಟಾರುವ ಬೆ�ರೆ ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ 
ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆೊ�ಟ್ ರೊ. ಅನುದಾನ ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯ್� ಶೆ�.9ರಷಟಾರುವ ನಮಗೆ 
500 ಕೆೊ�ಟ್ ರೊ.ಗಳನಾನುದರೊ ನಿ�ಡಬೆ�ಕಲಲಿವೆ�? ಎಂದು ಪ್ರಶಿನುಸಿದ ಅವರು, ನಮಗೆ ಬೆ�ರೆ 
ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ ಹಣ ನಿ�ಡಿದ ಬಗೆೊ ಅಸೊಯ್ ಇಲಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕಕೆನುನು 
ಕೆ�ಳುತತುದೆದಾ�ವೆಯ್� ಹೆೊರತು, ಭಿಕೆ್ಷಯನನುಲಲಿ ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಯಾವ ಪಕ್ಷ ನಿಗಮ ಸಾಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತತುದೆೊ� ಆ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಸಮುದಾಯ 
ಇರಬೆ�ಕು ಎಂದ ಅವರು, ಸಮು ದಾಯದ ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ವಾರದೆೊಳಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ 
ಮೊಲಕ ನಿಗಮದ ಬೆ�ಡಿಕೆ ಬಗೆೊ ಆಗ್ರಹಸಿದಲ್ಲಿ, ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ಚಚಿ್ಭಸಲಾಗುವುದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ,ಜ.19- ಕೆ�ಂದ್ರ 
ಮತುತು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾ್ಭರದ 
ಸಾಧನೆಗಳನುನು ಜನರಿಗೆ ತಳಿಸುವ 
ಉದೆದಾ�ಶದಿಂದ ನಾಡಿದುದಾ ದಿನಾಂಕ 21 ರಿಂದ 29 
ರವರೆಗೆ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಕೆೊಳ್ಳ 
ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನದ ಸಂಚಾಲಕ 
ಹಾಗೊ ಬಿಜೆಪಿ ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಕೆೊ�ಷಟಾದ ರಾಜ್ಯ ಸಹ 
ಸಂಚಾಲಕ ಜಿ. ನಂಜನಗೌಡ ಹೆ�ಳಿದರು.

ಪಟಟಾಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಸುದಿದಾಗೆೊ�ಷಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ 
ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ರಾಜ್ಯದ 224 
ವಿಧಾಸಭಾ ಕೆ್ಷ�ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಸಕಾ್ಭರದ 
ಸಾಧನೆಗಳನುನು ಕರಪತ್ರದ ಮೊಲಕ ಪ್ರತಯಂದು 
ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ 
ಮಾಡುವುದು ಈ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ 

ಉದೆದಾ�ಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹತ 
ನಿ�ಡಿದರು.

ಪಟಟಾಣ ಸೆ�ರಿದಂತೆ, 
ತಾಲೊಲಿಕಿನಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾಯ್ಭಕತ್ಭರು 
ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ತೆೊ�ಡಗಿಕೆೊಂಡು ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲ್ದಾದಾರೆ, ತಾಲೊಕಿನಾದ್ಯಂತ ಒಟುಟಾ 257 
ಬೊತ್ ಗಳು, 8 ಮಹಾಶಕಿತು ಕೆ�ಂದ್ರ, 54 ಶಕಿತು 
ಕೆ�ಂದ್ರಗಳನುನು ಗುರುತಸಲಾಗಿದುದಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಕಿ್ರಯಲ್ಲಿ 
ಸಕಿ್ರಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲೊಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೊತುರು ಹಾಲೆ�ಶ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನಕೊಕೆ 
ಜ.21ರಂದು ಸಿಂಧಗಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷಟಾ್�ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಜೆ.ಪಿ.ನಡಾಡಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನಿ�ಡಲ್ದಾದಾರೆ, ಅಂದು 
ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ಎರಡು ಕೆೊ�ಟ್ ಜನರು ಈ 

ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದು 
ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಕನಾ್ಭಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ನಿದೆ�್ಭಶಕ 
ಆರುಂಡಿ ನಾಗರಾಜ, ಮಹಳಾ ಮ�ಚಾ್ಭ ಜಿಲಾಲಿ 
ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಸುವಣ್ಭ ನಾಗರಾಜ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾರಾಳು 
ಅಶೆೊ�ಕ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಪಿ.ಮಹಾಬಲೆ�ಶ್ವರ 
ಗೌಡ, ಎಂ.ಪಿ.ನಾಯ್ಕೆ, ಚಂದ್ರಶೆ�ಖರ್ ಪೂಜಾರ್, 
ಮುತತುಗಿ ವಾಗಿ�ಶ್, ಮಸಿಕೆ ದೆ�ವರಾಜ್, ಎಲ್.
ಮಂಜಾ್ಯನಾಯ್ಕೆ, ಮೈದೊರು ಮಲ್ಲಿಕಾಜು್ಭನ್, 
ವಿನಾಯಕ ಭಜಂತ್ರ, ಚನನುನಗೌಡ, ಜೆ.
ಓಂಕಾರಗೌಡ, ಬಿ.ವೆೈ.ವೆಂಕಟೆ�ಶ್,  ಆರ್.
ಕರೆ�ಗೌಡ, ಕುಸುಮ ಜಗದಿ�ಶ್, ರೆ�ಣುಕಮ್ಮ, 
ಉದಯಶಂಕರ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ರೆ�ವನಗೌಡ, 
ಅಕ್ಷಯಕುಮಾರ್ ಸೆ�ರಿದಂತೆ, ಇತರರು ಇದದಾರು.

ರಾಳೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ

 ಹರಪನಹಳಿಳ

ಮಹಳಾ ಸೆ�ವಾ ಸಮಾಜ ನಸ್ಭರಿ, ಪೂವ್ಭ 
ಪಾ್ರಥಮಕ, ಹರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಕ ಮತುತು ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯ 
ರಜತ ಮಹೆೊ�ತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವು ಮಹಳಾ ಸೆ�ವಾ 
ಸಮಾಜ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮತುತು ನಾಳೆ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಕಾಯ್ಭ 
ಕ್ರಮದ ಉದಾಘಾಟನೆಯನುನು  ಶಾಸಕ ಶಾಮನೊರು ಶಿವ 
ಶಂಕರಪ್ಪ ನೆರವೆ�ರಿಸಲ್ದುದಾ, ಮಹಳಾ ಸೆ�ವಾ ಸಮಾಜದ 
ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಕೆ.ಕೆ. ಸುಶಿ�ಲಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಲ್ದಾದಾರೆ.

ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ ರಜತ ಸೌರಭ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ಲ್�ಸ್ ಅಧಿ�ಕ್ಷಕ ಸಿ.ಬಿ. 
ರಿಷ್ಯಂತ್ ಕಿ್ರ�ಡಾಜೆೊ್ಯ�ತ ಬೆಳಗುವರು. ಮುಖ್ಯ 
ಅತರ್ಗಳಾಗಿ ಸಾವ್ಭಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾರೆ 
ಉಪನಿದೆ�್ಭಶಕ ಜೆ.ಆರ್. ತಪೆ್ಪ�ಸಾ್ವಮ, ಕೆ್ಷ�ತ್ರ 
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ದಾರುಕೆ�ಶ್, ಅಕ್ಷರ ದಾಸೆೊ�ಹ ಸಹಾಯಕ 
ನಿದೆ�್ಭಶಕ ಕೆ.ಜಿ. ಶಿವಶಂಕರ್,  ಈಶ್ವರಿ�ಯ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಬ್ರಹಾ್ಮಕುಮಾರಿ 
ಲ್�ಲಾಜಿ ಪಾಲೆೊೊಳ್ಳಲ್ದಾದಾರೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು - ರಾಳೆ ಮಹಳಾ ಸೆೇವಾ 
ಸಮಾಜ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆ್ಥಯ ರಜತೊೇತಸಾವ

10 ವಷನಾರಳು ನಿೇರಾವರಿ ದಶಕ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಹೆಕೆಟಾ�ರ್ ನಿ�ರಾವರಿ ಪ್ರದೆ�ಶದ ಗುರಿ ಇದುದಾ,ಇದುವರೆಗೆ 
30ಲಕ್ಷ ಹೆಕೆಟಾ�ರ್ ಭೊಮಗೆ ನಿ�ರುಣಿಸಲಾಗುತತುದುದಾ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 
10.66ಲಕ್ಷ ಹೆಕೆಟಾ�ರ್ ಭೊಮಯನುನು ನಿ�ರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು 
ಕ್ರಮಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಸಾ್ಕಡಾ ತಂತ್ರಜಾಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಅಚು್ಚಕಟುಟೆ ಪ್ರದೆೇಶದ ಎಲಲೆ 
ರೆೈತರ ಜಮೇನಿಗೆ ನಿೇರು: ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ 
ವಿಸತುರಣೆ, ಪುನಃಶೆ್ಚ�ತನ ಹಾಗೊ ಆಧುನಿ�ಕರಣ ಯ�ಜನೆ ಮತುತು ಸಾಕೆಡಾ 
ತಂತ್ರಜಾ್ಞನದ ಅಳವಡಿಕೆಯಂದಾಗಿ ಅಚು್ಚಕಟುಟಾ ಪ್ರದೆ�ಶದ ಎಲಲಿ ರೆೈತರ 
ಜಮ�ನುಗಳಿಗೆ ನಿ�ರು ಒದಗಿಸಲಾಗುತತುದೆ ಎಂದು ಬೆೊಮಾ್ಮಯ ಹೆ�ಳಿದರು.

ಈ ಸಾಕೆಡಾ ತಂತ್ರಜಾ್ಞನದಿಂದಾಗಿ ಉತತುರ ಕನಾ್ಭಟಕದ ಬರಪಿ�ಡಿತ 
ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೊ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲೆಲಿಗಳ 4.50 ಲಕ್ಷ 
ಹೆಕೆಟಾರ್ ಪ್ರದೆ�ಶದಲ್ಲಿ 1ಲಕ್ಷ ಹೆಕೆಟಾ�ರ್ ಪ್ರದೆ�ಶದ ರೆೈತರಿಗೆ ಅಂದರೆ 
ಅಚು್ಚಕಟುಟಾ ಪ್ರದೆ�ಶದ ಕೆೊನೆಯಂಚಿನ ಈ ರೆೈತರ ಜಮ�ನುಗಳಿಗೆ 
ಇನು್ಮಂದೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿ�ರು ಲಭ್ಯವಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದ 
ಅವರು ಈ ತಂತ್ರಜಾ್ಞನದಿಂದ ನಿ�ರಿನ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಶೆ�.20ರಷುಟಾ 
ಹೆಚಾ್ಚಗಲ್ದೆ ಎಂದರು. ಈ ಯ�ಜನೆಯು ಇಡಿ� ಏಷಾ್ಯಖಂಡದಲ್ಲಿಯ್� 
ದೆೊಡಡಿ ಯ�ಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಿ�ತಯ ಯ�ಜನೆಗಳನುನು ಇನು್ಮಂದೆಯೊ 
ಕನಾ್ಭಟಕದಲ್ಲಿ ಅನುಷಾಠಿನಗೆೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಇಂದು ಎಲ್ ಐಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಮಹಾಸಭೆ 
ಭಾರತ�ಯ ಜಿ�ವವಿಮಾ ನಿಗಮ ಶಾರೆ-2ರ ಪ್ರತನಿಧಿಗಳ ಸಂಘದ 

ಸವ್ಭ ಸದಸ್ಯರ 32ನೆ� ವಾಷ್ಭಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ 10.30ಕೆಕೆ  
ರೆೊ�ಟರಿ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ.ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಎಂ.ಶಶಿಶೆ�ಖರ್ ನೆ�ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡಯೆುವ ಸಭ ೆಅಧ್ಯಕ್ಷತಯೆನುನು ಆನಂದಪ್ಪ 
ಜೆೊ್ಯ�ತ ವಹಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತರ್ಗಳಾಗಿ  ಪಿ.ಕೆ. ನಾಗೆ�ಶ್ ರಾವ್, 
ಎನ್.ಎ. ಸತ�ಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆ. ಶೆ�ಖರನಾಯ್ಕೆ, ಡಿ.ಎಸ್. ರಾಮಕೃಷಣಿ, 
ಬಿ.ಸುರೆ�ಶ್, ಬಿ.ಎಂ. ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಟ್. ಲಕ್ಷಮಿಣ ಪಾಲೆೊೊಳ್ಳಲ್ದಾದಾರೆ.

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಂದು 
ವಿದು್ಯತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯತ್ಯಯ

ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು, ಕೆೊಮಾರನಹಳಿ್ಳ, ಹಾಲ್ವಾಣ, ಕೆೊಪ್ಪ, ದಿಬ್ಬದಳಿ್ಳ, 
ಹರಳಹಳಿ್ಳ, ಕೆೊಕಕೆನೊರು, ಜಿ.ಟ್ ಕಟೆಟಾ, ಮೊಗಿನಗೆೊಂದಿ, ಹಂಡಸಘಟೆಟಾ, 
ಜಿ.ಬೆ�ವಿನಹಳಿ್ಳ, ಹಳಿ್ಳಹಾಳ, ಕಂಬತತುಹಳಿ್ಳ, ಜಿಗಳಿ, ಯಲವಟ್ಟಾ, 
ಕುಂಬಳೂರು, ನಿಟೊಟಾರು, ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಕಾ್ಯಂಪ್, ನೆಹರೊ ಕಾ್ಯಂಪ್, 
ಬೊದಿಹಾಳ, ಸಂಕಿಲಿ�ಪುರ, ಮಲಲಿನಾಯಕೆನಹಳಿ್ಳ, ಕುಣಿಬೆಳಕೆರೆ, ರಂಗರಾವ್ 
ಕಾ್ಯಂಪ್, ಚಂದ್ರರಾವ್ ಕಾ್ಯಂಪ್, ಭಾಸಕೆರರಾವ್ ಕಾ್ಯಂಪ್ ಮತುತು 
ನಂದಿತಾವರೆ ಹಾಗೊ ಬಸವೆ�ಶ್ವರ ಕಾ್ಯಂಪ್, ಗೆೊ�ವಿನಹಾಳ,ಕೆ ಎನ್ ಹಳಿ್ಳ, 
ಹಳೆ� ಪಾಳ್ಯ, ಹೆೊಸ ಪಾಳ್ಯ, ನಂದಿಗುಡಿ, ವಾಸನ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಇನುನು ಅನೆ�ಕ 
ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್ 
ಪೂರೆೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು ಬೆಸಾಕೆಂ 
ಶಾರಾಧಿಕಾರಿ ಟ್.ಕೆ. ಕೆೊಟೆ್ರ�ಶ್ ತಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಇಂದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿಳ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಟೆನಿ್ನಸ್ 
ಬಾಲ್ ಕ್್ರಕೆಟ್ ಟೂನನಾಮೆಂಟ್

ದಾವಣಗೆರೆ ದೆೈವಿಕ್ ಗೆೊ�ಲಡಿನ್ ಕಲಿಬ್ ವತಯಂದ ಐಪಿಎಲ್ 
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನನು, ಬೆಳಿ್ಳ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಟೆನಿನುಸ್ ಬಾಲ್ ಕಿ್ರಕೆಟ್ 
ಟೊನ್ಭಮಂಟನುನು ದಾವಣಗೆರೆ ಪಿ್ರ�ಮಯರ್ ಲ್�ಗ್ ಜಿಲಾಲಿ 
ಕಿ್ರ�ಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ  ನಡೆಯುತತುದುದಾ, ಸಮಾರೆೊ�ಪ ಸಮಾರಂಭವು ಇಂದು 
ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ  ದೆೈವಜ್ಞ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲ್ದೆ. ರಾಜನಹಳಿ್ಳ 
ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಿ್ರ�ನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ, ಬಿ.ಜೆ. ಅಜಯಕುಮಾರ್, 
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ವಾಸುದೆ�ವ ರಾಯಕೆರ್ ಮತತುತರರು ಮುಖ್ಯಅತರ್ಗಳಾಗಿ 
ಪಾಲೆೊೊಳ್ಳಲ್ದುದಾ, ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮಕೊಕೆ ಮುನನು ಮಧಾ್ಯಹನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರ 
ತ�ಯ ರೆಡ್ ಕಾ್ರಸ್ ಸಂಸೆಥಾಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ರಕತುದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು, ಜ.19- ವಿಧಾನಸಭೆ 
ಚುನಾವಣೆ ಹನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪವಿ 
ಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶಿ್ರ�ಮತ ದುಗಾ್ಭಶಿ್ರ� ಅವರು 
ಗುರುವಾರ ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕಿನ ವಿವಿಧ 
ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮತಗಟೆಟಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಲ 
ಭೊತ ಸೌಕಯ್ಭಗಳನುನು ಪರಿಶಿ�ಲ್ಸಿದರು. 
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್್ಪಸುವ ಕುರಿತು 
ಸಥಾಳಿ�ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೊಚನೆ ನಿ�ಡಿದರು.

ರಾಜನಹಳಿ್ಳ, ಬೆಳೂ್ಳಡಿ, ಭಾನುವಳಿ್ಳ, 
ಎಕೆಕೆಗೆೊಂದಿ, ನಂದಿತಾವರೆ, ಭಾಸಕೆರ್ ರಾವ್  
ಕಾ್ಯಂಪ್ , ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಕಾ್ಯಂಪ್ , ನಿಟೊಟಾರು, 

ಬೊದಿಹಾಳ್  ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ 
ಕೆ�ಂದ್ರಗಳನುನು ವಿ�ಕಿ್ಷಸಿದರು.

ಕಂದಾಯ ನಿರಿ�ಕ್ಷಕರಾದ ಮಲೆ�ಬೆನೊನುರು 
ಹೆೊ�ಬಳಿಯ ಆನಂದ್ , ಹರಿಹರ ಕಸಬಾ 
ವಾ್ಯಪಿತುಯ ಮಂಜು ಮದಕರಿ, ಗಾ್ರಮ ಲೆಕಾಕೆಧಿ 
ಕಾರಿಗಳಾದ ದೆ�ವರಾಜ್ , ಶಿ್ರ�ಧರ್ , ಶಿವ 
ಪ್ರಕಾಶ್ , ಮಲ್ಲಿಕಾಜು್ಭನ್, ಮಾರುತ  ಹಾಜರಿದದಾರು.

ಶಿ್ರ�ಮತ ದುಗಾ್ಭಶಿ್ರ� ಅವರು ನಂದಿತಾವರೆ 
ಗಾ್ರಮದ ಸ.ಹ.ಪಾ್ರ. ಶಾಲೆಯ ಮತಗಟೆಟಾಗೆ 
ಭೆ�ಟ್ ನಿ�ಡಿದಾಗ ಗಾ್ರಮದ ಸಾಯ, 
ಮುರುಗೆ�ಂದ್ರಯ್ಯ ಮತತುತರರು ಇದದಾರು.

ಚುರಾವಣೆ  : ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲೆಕ್ನ ಮತರಟೆಟೆರಳನು್ನ ವಿೇಕ್್ಷಸಿದ ಎಸಿ

ಇಂದು ರಾಜಾಸಾಬ್ 
ಅಭಿಮಾನಿರಳ ಸಭೆ

ಜನತಾದಳ (ಎಸ್) ಕಾಮ್ಭಕ 
ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಹರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಎಂ. ರಾಜಾಸಾಬ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 
ಮತುತು ಕಾಮ್ಭಕರ ಸಭೆ ಇಂದು 
ಸಂಜೆ 5 ಕೆಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ ನಗರದ 
ಬಿ�ಡಿ ಲೆ�ಔಟ್  ಪಕಕೆದ ಕಾ್ವಟ್ಭಸ್ 
ಬಳಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್, ಕಾಮ್ಭಕ 
ವಿಭಾಗದ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ 
ಶಿ್ರ�ರಾಮಯ್ಯ, ಜಿಲಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. 
ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾದಾರೆ. 
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¸ÁA¸ÀÌ øwPÀ GvÀìªÀ ̧ ÉÆÃªÉÄÃ±ÀégÉÆÃvÀìªÀ
‘‘MAzÀÄ ±Á¯É ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀªÉAzÀgÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀÄ 

ºÁqÀÄªÀÅzÀÄ, PÀÄtÂAiÀÄÄªÀÅzÀÄ, MAzÀµÀÄÖ s̈ÁµÀt ¥ÉÇÃµÀPÀgÀ 

ºÁdgÁwUÉ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀd. DzÀgÉ £ÀUÀgÀzÀ 

¸ÉÆÃªÉÄÃ±ÀégÀ «zÁå®AiÀÄ ªÀiÁvÀæ 

EzÀPÉÌ ©ü£Àß’’

¸ÁA À̧ÌöÈwPÀªÁV JZÀÑgÀªÁVgÀÄªÀ 
À̧ªÀiÁd À̧ÆPÀë÷ä À̧AªÉÃzÀ£ÉUÀ½UÉ ¥ÀPÁÌUÀÄvÁÛ 

ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ JA§ DzÀ±Àð, zsÉåÃAiÀÄzÀ JZÀÑgÀzÉÆA¢UÉ ¥Àæw 
ªÀµÀð d£ÀªÀj wAUÀ¼À°è F ±Á É̄ £ÀqȨ́ ÀÄªÀ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀªÉÃ 
Ȩ́ÆÃªÉÄÃ±ÀégÉÆÃvÀìªÁV DAiÉÆÃd£ÉUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. ºÀ®ªÀÅ 

DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ¸ÁA À̧ÌöÈwPÀ GvÀìªÀªÁV d£À 
ªÀiÁ£À̧ ÀzÀ°è £É̄ ÉAiÀÄÆgÀÄwÛzÉ. 

F PÁgÀtPÁÌVAiÉÄÃ F s̈ÀgÀvÀ s̈ÀÆ«Ä PÀAqÀ CzÀÄãvÀ 
UÁAiÀÄPÀ J¸ï.¦.¨Á® À̧Ä§æºÀätåA CAvÀºÀ ªÉÄÃgÀÄ UÁAiÀÄPÀgÀÄ 
F ªÉÃ¢PÉAiÀÄ°è ºÁrzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ PÀAqÀ UÀÄgÀÄvÀgÀ 
UÁAiÀÄPÀgÁzÀ JA.r. ¥À®è«, UÁAiÀÄPÀ ºÉÃªÀÄAvï CAvÀªÀgÀÄ 
F GvÀìªÀzÀ°è ºÁr d£ÀªÀÄ£À Ȩ́¼É¢zÁÝgÉ. UÀªÀÄPÀzÀ 
ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ªÁVä PÀÈµÉÚÃUËqÀ À̧AVÃvÀUÁgÀgÀ dvÉ s̈ÁªÀ 
«±ÉèÃµÀuÉAiÀÄ “ s̈ÁªÀAiÀiÁ£À” CAvÀºÀ «±ÉÃµÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 
EzÉÃ  Ȩ́ÆÃªÉÄÃ±ÀégÉÆÃvÀìªÀ ªÉÃ¢PÉAiÀÄ°è DV ºÉÆÃVzÉ. HgÀ 
¸ÁA À̧ÌöÈwPÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV À̧ÄªÀ GvÀìªÀªÁV J®ègÀ£ÀÄß 
M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ Ȩ́ÆÃªÉÄÃ±ÀégÉÆÃvÀìªÀzÀ «±ÉÃµÀ. 

zÁªÀtUÉgÉ £ÀUÀgÀzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ s̈ÁUÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ 
F Ȩ́ÆÃªÉÄÃ±ÀégÉÆÃvÀìªÀªÀÅ PÉÃªÀ® ±Á É̄AiÀÄ GvÀìªÀªÀ®è, 
EzÀÄ zÁªÀtUÉgÉAiÀÄ £ÀUÀgÉÆÃvÀìªÀ. F GvÀìªÀzÀ »AzÉ 
DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ PÀvÀÈðvÀé ±ÀQÛ ²æÃ PÉ.JA. À̧ÄgÉÃ±ï ªÀiÁ£Àå 
PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ QæÃAiÀiÁ²Ã® À̧ªÀiÁdªÀÄÄT aAvÀ£É, 
CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æÃ C±ÉÆÃPÀgÉrØ EªÀgÀ vÀÄA§Ä ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ, 
±Á É̄AiÀÄ À̧ªÀð ²PÀëPÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀ PÀpt ¥Àj±ÀæªÀÄ, 
¥ÉÆÃµÀPÀgÀ À̧ºÀPÁgÀzÀ ¥Á®ÄzÁjPÉAiÉÄÃ JzÀÄÝ PÁtÄwÛzÉ.

 � ¸ÁzsÀPÀjAzÀ À̧Æáwð
DzsÀÄ¤PÀvÉ dvÉ zÉÃ²AiÀÄvÉ, À̧A À̧ÌöÈw AiÉÆA¢UÉ ²PÀët 

JA§ÄzÀÄ Ȩ́ÆÃªÉÄÃ±ÀégÀ «zÁå®AiÀÄzÀ mÁåUï É̄Ê£ï. EA¢£À 
UÀzÀÝ®zÀ À̧ªÀiÁdzÀ°è ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ªÀiÁzÀjUÀ¼À PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ²PÀët 
PÉëÃvÀæ ªÀiÁvÀæªÀ®è MlÄÖ À̧ªÀiÁdªÉÃ JzÀÄj À̧ÄwgÀÄªÀ PÁ®WÀlÖzÀ°è 
±Á É̄AiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ £Ár£À £Á£Á s̈ÁUÀzÀ°è À̧¢Ý®èzÉ 
¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß F GvÀìªÀPÉÌ DºÁé¤ À̧ÄvÀÛzÉ. «zÁyðUÀ¼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ̧ ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄA¢j¹ À̧Æáwð vÀÄA§ÄvÀÛzÉ, ±ÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ 
bÀ® ºÀÄnÖ̧ ÀÄªÀÅzÀÄ F GvÀìªÀzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «±ÉÃµÀ.

“AiÉÄÃUÁÝUÉ̄ Áè LvÉ” JA§ ªÀÄºÉÆÃ£Àßw PÀÈw ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ 

ªÀiÁzÀjAiÀiÁzÀ É̈¼ÀUÉgÉ PÀÈµÀÚ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ PÁ°®èzÉ 
¦AiÀÄÄ¹ ¥ÀæªÉÃ±ÀªÀ£ÉßÃ ¤gÁPÀj¹zÀ, «íÃ¯ï ZÉÃgï£À°èAiÉÄÃ 
PÀÄ½vÀÄ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁr ªÉÄrPÀ̄ ï PÁ É̄ÃdÄ ¥ÉÇæ¥sȨ́ Àgï DzÀ 

qÁ. ªÀÄºÁd©Ã£ï, CAzsÀgÁzÀgÀÆ ¥Àl¥Àl 
CAvÀ É̄PÀÌ ºÉÃ¼ÀÄªÀ UÀtÂvÀ vÀeÉÕ C²é¤ CAUÀr, 
Ȩ́ÌÃnAUï ¥Àæ«Ãt É̈¼ÀUÁ«AiÀÄ C©üµÉÃPï 

£À« É̄, zÁªÀtUÉgÉAiÀÄªÀgÉÃ DzÀ ¹zÀÞUÀAUÁ 
±Á É̄AiÀÄ ²ªÀtÚ zÀA¥Àw... »ÃUÉ ¸ÁzsÀPÀgÀ£ÀÄß 
PÀgÉ¹ ªÀÄPÀÌ¼À dvÉ À̧AªÁzÀPÉÌ CªÀPÁ±À ¤Ãr 
À̧AeÉ Ȩ́ÆÃªÉÄÃ±ÀégÉÆÃvÀì ªÀzÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß 

UËgÀ«¹, CªÀjAzÀ̄ ÉÃ CªÀgÀ §zÀÄQ£À 
PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃ½¹ ¸Á¢ü̧ ÀÄªÀ bÀ®ªÀ£ÀÄß F 
GvÀìªÀ vÀÄA§ÄwÛzÉ. ¥ÀæwPÀÆ® À̧¤ßªÉÃ±ÀzÀ 
dvÉ zÉÃºÀzÀ CAUÀ¼À PÉÆgÀvÉ £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ 
CUÁzsÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀ E§âgÀÄ ¸ÁzsÀPÀgÀÄ F 
¨ÁjAiÀÄÆ ªÉÃ¢PÉ ªÉÄÃ°gÀÄvÁÛgÉ.

Ȩ́ÆÃªÉÄÃ±Àé gÉÆÃvÀìªÀ dvÉ ±Á É̄UÉ 
DUÀ«Ä¹ vÀªÀÄä £ÀÄrªÀÄÄvÀÄÛUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ 
ªÀÄPÀÌ½UÉ ¥ÉæÃgÀuÉ, À̧Æàwð vÀÄA© ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ 
C£ÉÃPÀgÀÄ. qÁ.JZï.J¸ï.ªÉAPÀmÉÃ±À ªÀÄÆwð, 
qÁ. PÀÈµÉÚÃUËqÀ, qÁ.ªÉÆÃºÀ£ï D¼Áé, 
qÁ. «dAiÀÄzÉÃ«, À̧AVÃvÀ ¤zÉðÃ±ÀPÀ 
ªÀÄ£ÉÆÃªÀÄÆwð Ȩ́ÃjzÀAvÉ À̧AvÀgÀ, ¸ÁzsÀPÀgÀ 
¥ÀnÖ É̈¼ÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ.    

 � ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À UÀj
Ȩ́ÆÃªÉÄÃ±ÀégÀ «zÁå®AiÀÄ ºÉÃUÉ ²PÀët 

ªÀÄÄTAiÉÆÃ ºÁUÉ À̧ªÀiÁd ªÀÄÄT PÀÆqÀ. 
EzÀ£ÀÄß ±Á É̄AiÀÄ £Á£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À 
dvÉ Ȩ́ÆÃªÉÄÃ±ÀégÉÆÃvÀézÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸Á©ÃvÀÄ 
ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÉ. £Á£Á PÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÁzsÀ£É 
ªÀiÁrzÀ ̧ ÁzsÀPÀjUÉ “ Ȩ́ÆÃªÉÄÃ±ÀégÀ ¹j?, ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ ̧ ÁzsÀPÀjUÉ 
“ Ȩ́ÆÃªÉÄÃ±ÀégÀ ²PÀët ¹j”, «±ÉÃµÀ ¸ÁzsÀ£É vÉÆÃjzÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ 
LzÀÄ ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ dvÉ “¸ÁzsÀ£À ¹j”, J¸ïJ¸ïJ¯ï¹AiÀÄ°è 
Cw ºÉZÀÄÑ CAPÀ ¥ÀqÉzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ “¥Àæw s̈Á ¹j”, CAvÀgï 
±Á É̄UÀ¼À UÁAiÀÄ£À À̧àzsÉð £ÀqÉ¹ ªÀÄzsÀÄgÀªÁV ºÁqÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ 
“ Ȩ́ÆÃªÉÄÃ±ÀégÀ UÁ£À ¹j”, QæÃqÉUÉ À̧A§A¢ü¹zÀAvÉ ZÀzÀgÀAUÀ 
¹j EµÀÄÖ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß Ȩ́ÆÃªÉÄÃ±ÀégÉÆÃvÀìªÀ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀÅzÀÄ 

ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «±ÉÃµÀ. 
F ̧ ÀA Ȩ́Ü CPÀëgÀ̄ ÉÆÃPÀzÉÆA¢UÉ ̧ ÁUÀÄwÛzÉ. ªÀÄPÀÌ¼À ̧ ÀÈd£Á ²Ã® §gÀºÀ 

¥ÉÇæÃvÀì» À̧®Ä ªÁ¶ðPÀ À̧AaPÉ, C£ÉÃPÀ É̄ÃRPÀgÀ ¥ÀÅ À̧ÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÉ. 
PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ±Á À̧PÀ J¸ï.J.gÀ«ÃAzÀæ£Áxï CªÀgÀ §zÀÄPÀÄ-fÃªÀ£À PÀÄjvÀÄ 

“PÀÈ¶ PÀtätÂ “ ¥ÀÅ À̧ÛPÀ ¥ÀæPÀn¹vÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¹JA 
§ À̧ªÀgÁeï É̈ÆªÀiÁä¬Ä ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. 

Ȩ́ÆÃªÉÄÃ±ÀégÉÆÃvÀìªÀ JAzÀgÉ ¸ÁA À̧ÌöÈwPÀ GvÀìªÀzÀ 
dvÉ £Ár£À À̧AvÀgÀ, ¸ÁzsÀPÀgÀ, ¸Á»w, aAvÀPÀgÀ, 
UÁAiÀÄPÀgÀ, ²PÀët vÀdÕgÀ À̧AUÀªÀÄ. £ÉÊwPÀ, ¨Ë¢ÞPÀ, 
ªÀiÁ£À¹PÀ À̧A¥ÀwÛ£À PÉÆ¯Áeï.

J®è ±Á¯É ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀAvÀ®è ¸ÉÆÃªÉÄÃ±ÀégÀ GvÀìªÀ ¸ÁzsÀPÀgÀ PÀgÉ¹ ̧ Á¢ü¸ÀÄªÀ bÀ® ºÀÄnÖ¸ÀÄªÀ ªÉÃ¢PÉ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ JZÀÑgÀ vÀÄA§ÄªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

 � F ¨Áj ¸ÉÆÃªÉÄÃ±ÀégÉÆÃvÀìªÀ 
 � d.20 ±ÀÄPÀæªÁgÀ: vÀÄªÀÄPÀÆgÀÄ ¸ÀÄPÉëÃvÀæ ¹zÀÞgÀ¨ÉlÖzÀ  

 ²æÃ ªÀÄzÁæA¨sÁ¥ÀÅj SÁ¸Á ±ÁSÁ ªÀÄoÀzÀ ²æÃ «ÃgÀ¨sÀzÀæ  
 ²ªÁZÁAiÀÄð ªÀÄºÁ¸Áé«ÄÃf ¢ªÀå¸Á¤ßzsÀå.

 � GzÁÏl£É: ªÀiÁ£Àå ²PÀët ¸ÀaªÀ ©.¹. £ÁUÉÃ±ï.
 � ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÀÄ: qÁ.J.JZï. ²ªÀAiÉÆÃV¸Áé«Ä. rr¦L  

 f.Dgï. w¥ÉàÃ±Àé¥Àà.
 � ¸ÉÆÃªÉÄÃ±ÀégÀ ¹j UËgÀªÀ¥ÀæzÁ£À: ªÀÄAdÄ£ÁxÀ KPÀ¨ÉÆÃmÉ, 

CzsÀåPÀëgÀÄ, f¯Áè PÁAiÀÄð¤gÀvÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ¸ÀAWÀ. qÁ.  
 «.«zÁå, qÁ.«. ¹zÉÝÃ±ÀégÀ£ï. ªÉÊzÀågÀÄ.

 � d.21 ±À¤ªÁgÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ.
 � ¢ªÀå ¸Á¤ßzsÀå: ²æÃgÁªÀÄPÀÈµÁÚ±ÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀë   

 ²æÃ±ÁgÀzÉÃ±Á£ÀAzÀ ¸Áé«ÄÃf.
 � UËgÀªÀ ¸À£Áä£À: £ÁqÉÆÃd ªÀÄºÉÃ±ï eÉÆÃ², CzsÀåPÀëgÀÄ,  

 CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï.
 � ¥Àæw¨sÁ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ: ²æÃ ¹.©. jµÀåAvï, J¹à, zÁªÀtUÉgÉ.
 � ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÀÄ: ¸ÀÄ§æºÀätå ¥Àæ¸Ázï, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ,  

 C£ÀßzÁ¸ÉÆÃºÀ ¨sÀªÀ£À, ²æÃPÉëÃvÀæ zsÀªÀÄð¸ÀÜ¼À.
 � G¥À¹Üw: ©. ªÁªÀÄzÉÃªÀ¥Àà, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï  

 f¯ÁèzsÀåPÀëgÀÄ.
 � ¸ÉÆÃªÉÄÃ±ÀégÀ ²PÀët ¹j ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ: PÉ.n. dAiÀÄ¥Àà, ²PÀëPÀgÀÄ,  

 ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ±Á¯É, ¤lÄªÀ½î.
 � ¸ÉÆÃªÉÄÃ±ÀégÀ ¹j ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ: §PÉÌÃ±ï, ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, C©ü  

 PÁl£ïì, VÃvÁ ̈ Á®ZÀAzÀæ¨sÀmï, ̧ ÁªÀiÁf PÁAiÀÄðPÀvÉð.
 � ¸ÁzsÀ£Á ¹j ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ: PÀÄ.¤¢ü J¸ï. £ÁAiÀÄgï  

 (J¸ïJ¸ïJ°ìAiÀÄ°è CvÀå¢üPÀ CAPÀ ¥ÀqÉzÀ «zÁåyð¤)

 � d.22, ¨sÁ£ÀÄªÁgÀ ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À  
 ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ.

 � £Ár£À SÁåvÀ »£Éß¯É UÁAiÀÄPÀgÁzÀ gÁeÉÃ±ï PÀÈµÀÚ£ï ªÀÄvÀÄÛ  
 JA.r. ¥À®è« vÀAqÀ¢AzÀ.

 � C¥Àà CAzÀgÉ DPÁ±À, CªÀÄä ºÉÃ½zÀ 8 ¸ÀÄ¼ÀÄîUÀ¼ÀÄ PÀÈwAiÀÄ  
 PÀvÀðÈ CAPÀtPÁgÀ J.Dgï. ªÀÄtÂPÁAvï, CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ  
 FdÄ¥ÀlÄ, ¢ªÀåZÉÃvÀ£À PÉ.J¸ï. «±Áé¸ï. 

 � ¸ÉÆÃªÉÄÃ±ÀégÀ ¹j ¥Àæ±À¹Û: ¥sÉÇÃmÉÆÃ d£Àð°¸ïÖ J¯ï.  
 «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ.

 � ¸ÁzsÀ£Á ¹j ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ: r.Dgï.¢üÃgÀeï, J¸ïJ¸ïJ¯ï¹AiÀÄ°è 
ºÉZÀÄÑ CAPÀ ¥ÀqÉzÀ (621/625) «zÁåyð.

 � ¢ªÀå ¸Á¤ßzsÀå: qÁ. £Á®ér ±ÁAvÀ°AUÀ ²ªÁZÁAiÀÄð  
 ªÀÄºÁ ¸Áé«ÄÃf. 

 � ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À £ÀÄr: «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ªÀiÁf ¸ÀzÀ¸Àå J.©.  
 ¨sÁ£ÀÄ¥ÀæPÁ±ï.

 � ªÀÄÄRå Cwy: J¸ï.J. gÀ«ÃAzÀæ£Áxï, ±Á¸ÀPÀgÀÄ.

ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ PÉÃªÀ® CPÀëgÀªÀAvÀgÁUÀ ¨ÁgÀzÀÄ, 
ºÀÈzÀAiÀÄªÀAvÀgÀÆ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. F PÁgÀtPÉÌ £ÁªÀÅ 
¸ÁzsÀPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉ¹ ªÀÄPÀÌ½UÉ ¸ÀÆàwð, ¥ÉæÃgÀuÉ 
¤ÃqÀÄªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ. D ¸ÁzsÀPÀgÉ 
vÀªÀÄä §zÀÄQ£À §ªÀuÉ, bÀ®, ¸ÁzsÀ£É PÀÄjvÀÄ 
ºÉÃ½zÀgÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ, ¥ÉÇÃµÀPÀgÀ°è ¥ÀjªÀvÀð£É 
§gÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ C¥ÉÃQëvÀ ¥sÀ® £ÀªÀÄäzÀÄ.

- PÉ.JA. ¸ÀÄgÉÃ±ï, 
UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, ¸ÉÆÃªÉÄÃ±ÀégÀ «zÁå®AiÀÄ.

- ²Ã ºÉZï.Dgï.C±ÉÆÃPÀgÉrØ
CzsÀåPÀëgÀÄ, ¸ÉÆÃªÉÄÃ±ÀégÀ «zÁå®AiÀÄ.
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¸ÁA¸ÀÌ øwPÀ GvÀìªÀ ̧ ÉÆÃªÉÄÃ±ÀégÉÆÃvÀìªÀ

Flair
Packaged drinking water with added minerals

DEALERS REQUIRED
ೕಲ �ೕಾಾ� 

Contact : 9844120003

374, 4th Main Road, P.J Extension, DVG
SHAMANUR PHARMA HEALTH CARE PVT LTD

E-Mail : adit@shamanurpharma.com

ಹೊಸಕೊೇಟೆ : ರಾಳೆ `ಡಿಸಿ ನಡೆ, ಹಳಿಳ ಕಡೆ'
ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಜ. 19- ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಅರಸಿ�ಕೆರೆ ಹೆೊ�ಬಳಿಯ 

ಹೆೊಸಕೆೊ�ಟೆ ಗಾ್ರಮದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದುದಾ ದಿನಾಂಕ 
21 ರ ಶನಿವಾರ `ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ನಡೆ ಹಳಿ್ಳ ಕಡೆ' ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮವನುನು  ಹಮ್ಮ 
ಕೆೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶಿ�ಲಾದಾರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ್ ತಳಿಸಿದಾದಾರೆ. 

ಅನ್ನಪೂಣೆೇನಾಶ್ವರಿ ದೆೇವಸಾ್ಥನದಲ್ಲೆ  
ರಾಳೆ ಅವರಾತ್್ರ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಪೂಜೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 19- ನಗರದ ದೆ�ವರಾಜ 
ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ `ಎ' ಬಾಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿ್ರ� 
ಮಾತಾ ಅನನು ಪೂಣೆ�್ಭಶ್ವರಿ ದೆ�ವಸಾಥಾನದಲ್ಲಿ 
ನಾಡಿದುದಾ ದಿನಾಂಕ 21ರ  ಶನಿವಾರ ಅವರಾತ್ರ 
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 

ಅಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ ಶಿ್ರ� ನಾಗಲ್ಂಗೆ�ಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಗೆ 
ರುದಾ್ರಭಿಷೆ�ಕ, ಮೃತು್ಯಂಜಯ ಹೆೊ�ಮ, ಪ್ರಧಾನ 

ದೆ�ವತೆ, ಶಿ್ರ� ಮಾತಾ ಅನನುಪೂಣೆ�್ಭಶ್ವರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತ ಮತುತು 
ತ�ಥ್ಭ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯ�ಗ ನಡೆಯುವುದು.  ಕೆೊಟೆ್ರ�ಶ್ ಹಾಗೊ 
ಸಹಕುಟುಂಬದವರು ಸೆ�ವಾಕತ್ಭರಾಗಿದಾದಾರೆ ಎಂದು ದೆ�ವಸಾಥಾನ ಸಮತ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಜಿ. ನಾಗೆ�ಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಭೊಮಿ ಪೂಜ� ಕಾಯ್ಯಕ್ಮ

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್್ಷಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಜನಪಿ್ರಯ ಶಾಸಕರು ಹಾರು 
ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಶಾಮನೊರು ಶವಶಂಕರಪ್ಪನವರ 

ಶಿಫಾರಸಿಸಾನ ಮೆೇರೆಗೆ  ಸ್ಥಳಿೇಯ ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೆೇಶಾಭಿವೃದಿಧಿ ಯೇಜರೆಯ 
ಅನುದಾನದಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ 

ದಿರಾಂಕ: 20-01-2023 ರ ಶುಕ್ರವಾರ

ಈಕಾಮಗಾರಿಯಭೋಮಿಪೂಜ�ಸರಾರಂಭಕ�್ಕ
ಆಗಮಿಸುತಿತುರುವ

ಸನಾ್ಮನ್ಯಡಾ.ಶಾಮನೋರುಶವಶಂಕರಪ್ಪ
ಅವರಿಗೋ,ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕ�ಯಕಾಂಗ�್ಸ್ಪಕ್ಷದಹಾಲಿ
ಮತುತುರಾಜಿಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೋ,ಕಾಂಗ�್ಸ್ಪಕ್ಷದಎಲಾಲಾ

ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೋ,ಕಾಯಮಾಕತಮಾರಿಗೋ,ಅಭಿರಾನಿಗಳಿಗೋ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 
ದಾವಣಗೆರೆ ನರರದ ವಿಜಯಲಕ್್ಷ್ರಸೆ್ತ 

ವಕ್ಕಲ್ರರ ಪೆೇಟೆಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಾಲು 
ಚೌಡೆೇಶ್ವರಿ ದೆೇವಸಾ್ಥನದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ  : 5.00 ಲಕ್ಷರಳು
ಸ್ಥಳ   : ದೆೇವಸಾ್ಥನದ ಆವರಣ 
ಸಮಯ  : ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 12-45

ಹೃದಯಪೂವ್ಯಕ ಸಾವಾಗತ ಸುಸಾವಾಗತ

`ಕಾಡಿನಾನಲ್ಲೆ ಕಥೆ' : ಉಷಾಗೆ ಬಹುಮಾನ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 19- ನಗರದ ಕಲಾಕುಂಚ 

ಸಾಂಸಕೆಕೃತಕ ಸಂಸೆಥಾಯು ತನನು 33ನೆ� ವಷ್ಭದ 
ವಾಷ್ಭಕೆೊ�ತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಕೆೊಂಡಿದದಾ 
ರಾಜ್ಯಮಟಟಾದ 50 ಪೆೈಸೆ ಅಂಚೆ ಕಾಡಿ್ಭನಲ್ಲಿ ̀ ಕಾಡಿ್ಭನಲ್ಲಿ 
ಕಥೆ' ಉಚಿತ ಸ್ಪಧೆ್ಭಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಎಜಿಬಿ ಕಾಲೆ�ಜಿನ 

ಕನನುಡ ಉಪನಾ್ಯಸಕರಾದ ಶಿ್ರ�ಮತ ಈ. ಉಷಾ ಅವರು ಹರಿಯರ 
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತ�ಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಾದಾರೆ.

ರಂರನಕಟೆಟೆಯಲ್ಲೆ 
ಗಾ್ರಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.19- ತಾಲೊಲಿ 
ಕಿನ ಆನಗೆೊ�ಡು ಹೆೊ�ಬಳಿಯ 
ಗಂಗನಕಟೆಟಾ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದುದಾ 
ದಿನಾಂಕ 21 ರ ಶನಿವಾರ ತಹ 
ಶಿ�ಲಾದಾರ್ ನೆ�ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮ 
ವಾಸತುವ್ಯ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಕೆೊಳ್ಳ 
ಲಾಗಿದೆ. ತಾಲೊಲಿಕು ಮಟಟಾದ ಎಲಾಲಿ 
ಇಲಾರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಸಲ್ದುದಾ, 
ಸಾವ್ಭಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಕುಂದು-
ಕೆೊರತೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೆೊಳ್ಳ 
ಬಹುದೆಂದು ತಹಶಿ�ಲಾದಾರ್  
ಡಾ. ಎಂ.ಬಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾ  ತಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಗಿೇತ ಸ್ಪಧೆನಾ 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 19- ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಮಹಳಾ ವಿಭಾಗದ 

ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ� ದಿನಾಂಕ 29 ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆೊ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ 
ಶಿ್ರ� ತಾ್ಯಗರಾಜರ ಹಾಗೊ ಶಿ್ರ� ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ 
18 ವಷ್ಭ ಮ�ಲ್ಪಟಟಾ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಗಿ�ತ ಸ್ಪಧೆ್ಭಯನುನು ನಗರದ 
ವತು್ಭಲ ರಸೆತುಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿ್ರ� ಶಂಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ 
ಏಪ್ಭಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿ್ರ� ತಾ್ಯಗರಾಜರ ಕಿ�ತ್ಭನೆಗೆ ಏಳು ನಿಮಷ, ಶಿ್ರ� 
ಪುರಂದರ ದಾಸರ ದೆ�ವರ ನಾಮಕೆಕೆ ಐದು ನಿಮಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಶೃತ ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೆ�ರೆ ಯಾವುದಕೊಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ.

ಹೆಸರು ನೆೊ�ಂದಾಯಸಲು ಇದೆ� ದಿನಾಂಕ 27 ಕೆೊನೆಯ 
ದಿನವಾಗಿರುತತುದೆ. ಮಾಹತಗಾಗಿ 988605 8866,9964027146 
ಈ ಮಬೆೈಲ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಭಸುವಂತೆ ಶಿ್ರ�ಮತ ಅಡಿಗ ಕೆೊ�ರಿದಾದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ,ಜ.19- ತುಮ 
ಕೊರಿನ ಶಿ್ರ� ಸಿದದಾಗಂಗಾ ಶಿವಕುಮಾರ 
ಸಾ್ವಮ�ಜಿ ಮತುತು ವಿಜಯಪುರದ 
ಶಿ್ರ� ಸಿದೆದಾ�ಶ್ವರ ಸಾ್ವಮ�ಜಿ ಪುಣ್ಯ 
ಸ್ಮರಣೆೊ�ತ್ಸವ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮವನುನು  
ನಗರದ ಡಿ. ದೆ�ವರಾಜ ಅರಸು 
ಬಡಾವಣೆ ಎ ಬಾಲಿಕ್ ನ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ 
ಸಂಕಿ�ಣ್ಭದ ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದುದಾ 

ದಿನಾಂಕ 20ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆೊ 
10.40ಕೆಕೆ ಹಮ್ಮಕೆೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸೆನು�ಹ ಜಿ�ವಿ ಸೆ�ವಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ, 

ಶಿ್ರ� ಅನನುಪೂಣೆ�್ಭಶ್ವರಿ ನಗರ  ಸಿತು್� 
ಶಕಿತು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಇವರ 
ಜಂಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ  ಈ 
ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮ ಏಪಾ್ಭಡಾಗಿದೆ. ಇದೆ� 
ಸಂದಭ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯ�ಗ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು  ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಸೆ�ವಾ ಕಾಯ್ಭಕತ್ಭರಾದ ಕೆ.ಎಂ. 
ವಿ�ರಯ್ಯ ತಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಹರಿಹರ, ಜ.19- ತಾಲೊಲಿಕಿನ 
ಶಿವನಹಳಿ್ಳ  (ಷಂಶಿ�ಪುರ)  ದಕಿ್ಷಣ 
ಕೆ�ದಾರ ವೆೈರಾಗ್ಯ ಧಾಮದಲ್ಲಿ   
ನಿಮ್ಭಸಲಾಗಿರುವ  `ಶಿ್ರ� ಹಮಗಿರಿ 
ಭವನ'ದ ಉದಾಘಾಟನಾ ಸಮಾ 
ರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೆ� ದಿನಾಂಕ 
27ರ  ಶುಕ್ರವಾರ  ಬೆಳಿಗೆೊ 8.48 ಕೆಕೆ 

ಶಿ್ರ� ಬಸವೆ�ಶ್ವರ ದೆ�ವಸಾಥಾನದಿಂದ 
ವೆೈರಾಗ್ಯ ಧಾಮದವರೆಗೆ ಶಿ್ರ�ಮದ್ 

ರಂಭಾಪುರಿ ಹಾಗೊ ಶಿ್ರ�ಹಮವತ್ 
ಕೆ�ದಾರ ಜಗದುೊರುಗಳವರ ಅಡಡಿ 
ಪಲಲಿಕಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಹಮ್ಮಕೆೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ನಂತರ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಉಭಯ 
ಜಗದುೊರುಗಳ ಸಾನಿನುಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಮ್ಭಸಭೆ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ಶಿವನಹಳಿ್ಳ 
ವೆೈರಾಗ್ಯಧಾಮ ಟ್ರಸ್ಟಾ  ತಳಿಸಿದೆ.

ರಾಳೆ ಸಿದ್ದರಂಗಾ ಶಿ್ರೇ, ಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ ಶಿ್ರೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೊೇತಸಾವ

ಶಿವನಹಳಿಳಯಲ್ಲೆ ಜರದು್ಗರುರಳ ಅಡಡಿಪಲಲೆಕ್್ಕ ಉತಸಾವ


