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ನವದಹೆಲಿ, ಜ. 20- ಮುಸ್ಲಿಮರಲಿಲಿರುವ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ 
ಹಾಗೂ ನಿಕಾಹ್ ಹಲಾಲಾ ಪದ್ಧತ್ಗಳ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಂಧುತ್ವ 
ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣಗೆಾಗಿ ಸುಪ್ರರಂ ಕೊರರ್ಜಿ ಐವರು 
ಸದಸ್ಯರ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಠ ರಚಿಸ್ದ.ೆ

ಈ ಹಂದ ೆ ಪರಠದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ನಾ್ಯಯಮೂತ್ಜಿಗಳಾದ 
ಇಂದಿರಾ ಬಾ್ಯನರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಹೆರಮಂತ್ ಗುಪ್ತ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. 
ಈ ಹನೆನಿಲಯೆಲಿಲಿ ಹೊಸ ಪರಠ ರಚಿಸುವಂತ ೆ ವಕರಲ ಅಶ್್ವನಿ 
ಉಪಾಧಾ್ಯಯ್ ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಿಸ್ದ್ದರು. ನಂತರದಲಿಲಿ ಮುಖ್ಯ 
ನಾ್ಯಯಮೂತ್ಜಿ ಡಿ.ವೆೈ. ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಹಾಗೂ ನಾ್ಯಯಮೂತ್ಜಿ 
ಪ.ಎಸ್. ನರಸ್ಂಹ ಅವರನುನಿ ಒಳಗೊಂಡ ಪರಠ ಹೊಸ 
ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಠ ರಚಿಸಲು ಆದೆರಶ್ಸ್ದ.ೆ

ಮಡಿಕೆೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿತ್ರದುರನಾ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲೆ ತುತುನಾ ನಿಗಾ ಘಟಕರಳ ಸಾಥಾಪರೆ
ಬಂೆಗಳೂರು, ಜ. 20 – ಮಾ್ಯನುಯಲ್ 

ಆಗಿ ಕಲುಲಿ ಕಾ್ವರಿ ನಡಸೆುವವರು ಬೆರರ ೆ ಕಡೆ 
ಗಣಿಗಾರಿಕ ೆನಡಸೆುತ್್ತದ್ದರ,ೆ ಅದರ ಮರು ಹೊಂ 
ದಾಣಿಕಗೆ ೆರಾಜ್ಯ ಸಕಾಜಿರ ಅನುಮತ್ ನಿರಡಿದ.ೆ

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭಯೆ ನಂತರ 
ಸುದಿ್ದಗೊರಷ್ಠಿಯಲಿಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತ್ಳಿಸ್ದ 
ಕಾನೂನು ಮತು್ತ ಸಂಸದಿರಯ ಸಚಿವ ಜ.ೆಸ್. 
ಮಾಧುಸಾ್ವಮಿ, ಮಾ್ಯನುಯಲ್ ಆಗಿ ಕಲುಲಿ ಕಾ್ವರಿ 
ನಡಸೆುವವರು ಮೂಲ ಗುತ್್ತಗ ೆ ಪ್ರದೆರಶವನುನಿ 
ಬಿಟುಟು ಬೆರರ ೆ ಕಡ ೆ ಕಾ್ವರಿ ನಡಸೆುತ್್ತದ್ದರ,ೆ ಆ 
ಪ್ರದೆರಶವನುನಿ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕ ೆ ಮಾಡಲು  
ಸಭ ೆಒಪಪಿಗ ೆನಿರಡಿದ ೆಎಂದರು. 

ಮಾ್ಯನುಯಲ್ ಆಗಿ ಕಲುಲಿ ಕಾ್ವರಿ ಮಾಡುವ 

ವರು ತಮಗ ೆ ಗುತ್್ತಗ ೆ ಮಂಜೂರಾದ ಪ್ರದೆರಶ 
ವನುನಿ ಬಿಟುಟು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್್ತಲಲಿದ ೆಪಕ್ಕದಲಿಲಿ 
ಕಾ್ವರಿ ನಡಸೆ್ದರ ೆ ಅನುಮತ್ ನಿರಡಲಾಗುವುದು. 
ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆೈ ಕೊರರ್ಜಿ ಕೂಡ ನಿದೆರಜಿಶನ 
ನಿರಡಿತು್ತ. ಗಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸ್ದರೆ 
ಮಂಜೂರಾದ ಮೂಲ ಗುತ್್ತಗ ೆ ಪ್ರದೆರಶವನುನಿ 
ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕ ೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತ್ 

ನಿರಡಬಹುದಾಗಿದ ೆಎಂದು ಹೆರಳಿದರು.
ಮಾ್ಯನುಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾ್ವರಿ ನಡಸೆುವವರು 

ಸಕಾಜಿರದ ಮುಂದ ೆ ಬೆರಡಿಕ ೆ ಇಟ್ಟುದ್ದರು. 
ಮಂಜೂರಾದ ಮೂಲ ಗುತ್್ತಗ ೆಪ್ರದೆರಶ ಬಿಟುಟು 
ಕಲುಲಿ ಕಾ್ವರಿ ನಡಸೆುವ ಪ್ರದೆರಶವನುನಿ 
ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದ.ೆ ಕಲುಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 
ಮಾಡದೆರ ಉಳಿದಿರುವ ಮೂಲ ಗುತ್್ತಗೆ 
ಪ್ರದೆರಶವನುನಿ ವಾಪಾಸ್  ವಶಕೆ್ಕ 
ಪಡಯೆಲಾಗುತ್ತದ ೆಎಂದ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಸಕ್ಕರ ೆ ಸಸೆ್ ಪರಿಷ್ಕರಣ ೆ : ಕಬುಬು ಮತು್ತ 
ಇತರ ೆ ಸಕ್ಕರ ೆ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಬಳೆಗೆಳ 
ಬೆರಸಾಯದ ಸಂಶೊರಧನ ೆ ಕೆೈಗೊಳುಳುವ ಎಸ್.
ನಿಜಲಿಂಗಪಪಿ ಸಕ್ಕರ ೆಸಂಸೆಥೆಗ ೆಅನುಕೂಲವಾಗುವ 

ನಿಟ್ಟುನಲಿಲಿ ಸಕ್ಕರ ೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಕೆ್ಕ 
ತ್ದು್ದಪಡಿ ಮಾಡಿ ಸಸೆ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮೊತ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಿ 
ಸಲು ಸಂಪುಟ ಸಭಯೆಲಿಲಿ ತ್ರಮಾಜಿನಿಸ ಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಇದೆರ ಸಂದರಜಿದಲಿಲಿ ತ್ಳಿಸ್ದರು.  

ಅದರಂತ ೆ ಕನಿಷಠಿ 2500 ಟ್ಸ್ಡಿ ಕಬುಬು 
ಅರಯೆುವುದಕೆ್ಕ ಸಕ್ಕರ ೆ ಕಾರಾಜಿನಗೆ ೆ ಪ್ರಸಕ್ತ 
10,000 ರೂ. ಸಸೆ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್್ತತು್ತ. ಅದನುನಿ 
50,000 ರೂ.ಗಳಿಗ ೆ ಏರಿಕ ೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ.ೆ 
2500-5000 ಟ್ಸ್ಡಿಗ ೆ 15,000 ರೂ. ಇದ್ದ 
ಸಸೆ್ ಅನುನಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗ ೆ ಹಾಗೂ 5,000 
ಟ್ಸ್ಡಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಬುಬು ಅರಯೆುವುದರ ಮರಲೆ 
25,000 ರೂ. ವಿಧಿಸುತ್್ತದ್ದ ಸಸೆ್ ಅನುನಿ 1.50 
ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗ,ೆ 15,000 

ಕಲುಲೆ ಕಾವಾರಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅಸು್ತ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 20- ಸಾಮಿರ್ಜಿ 
ಸ್ಟ್ಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳುಳುತ್್ತರುವ 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲಿಲಿ ಮೂರು ಅಂತಸ್್ತಗಿಂತ 
ಎತ್ತರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟುಡಗಳು ಹಾಗೂ 
ಅಪಾರ್ಜಿ ಮಂರ್ ಗಳು ಹೆಚುಚು ಹೆಚುಚು 
ನಿಮಾಜಿಣವಾಗ ಬೆರಕದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲಿ 
ನಗರದ ಎಫ್ .ಎ.ಆರ್ ಅಂದರೆ ಫಲಿರರ್ 
ಏರಿಯಾ ರೆರಷ್ಯರ ಅನುನಿ ಹೆಚುಚುಗೊಳಿಸ್ 
ಇಲಿಲಿನ ಇಂರ್ನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಟಟುಡ 
ನಿಮಾಜಿತೃಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 
ಜನಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳು ಸಕಾಜಿರಕೆ್ಕ ಒತಾ್ತಯಿಸ 
ಬೆರಕದೆ ಎಂದು ಕೆ್ರಡೆೈನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಪ್ರದಿರಪ್ ರಾಯ್ಕರ್ ಕರೆ ನಿರಡಿದರು. 

 ಇಂದಿಲಿಲಿ ಬಾಲಕರ ಸಕಾಜಿರಿ 
ಪ್್ರಢಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲಿಲಿ ಫರರಮ್ ಆಫ್ 
ಆಕಜಿಟೆಕ್ಟುಸ್ ಮತು್ತ ಕನ್ಸಲಿಟುಂಗ್ ಸ್ವಿಲ್ 

ಇಂರ್ನಿಯರ್ � ಆಯರರ್ಸ್ರುವ ಕಟಟುಡ 
ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ ವಸು್ತ ಪ್ರದಶಜಿನದ ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಸಮಾರಂರದಲಿಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಥಿಯಾಗಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಸಾಮಿರ್ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ 

ಮಾಪಾಜಿಡುಗೊಳುಳುವ ಮೊದಲೆರ ಈ 
ನಗರವನುನಿ ಸಾಮಿರ್ಜಿ ಆಗಿ ರೂಪಸಲು ಶಾಸಕ 
ಶಾಮನೂರು ಶ್ವಶಂಕರಪಪಿ ಮತು್ತ ಇತರೆ 
ಜನಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳು ಶ್ರಮಿಸ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದು 
ಮಚುಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ದರು. 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 20- ಸಂಸಾರದ 
ಲಿಲಿದು್ದಕೊಂಡೆರ ಸದ್ಗತ್ ಸಾಧಿಸಬೆರಕು ಎಂಬುದು 
12ನೆರ ಶತಮಾನದ ಶರಣರ ಸಂದೆರಶವಾಗಿತು್ತ. 
ಸಂಸಾರದಲಿಲಿ ಆತೊಮಿರ ದಾ್ಧರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನುನಿ 
ಶರಣರು ತಮಮಿ ರ್ರವನದ ಮೂಲಕ ತೊರರಿಸ್ 
ಕೊಟ್ಟುದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಗದಗದ ತೊರಂಟದಾಯಜಿ 
ಮಠದ ಜಗದು್ಗರು ಶ್್ರರ ತೊರಂಟದ ಸ್ದ್ದರಾಮ 
ಸಾ್ವಮಿರರ್ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ನಗರದ ಶಾಮನೂರು ಶ್ವಶಂಕರಪಪಿ 
ಪಾವಜಿತಮಮಿ ಸಮುದಾಯ ರವನದಲಿಲಿ  ಇಂದು 

ಏಪಾಜಿಡಾಗಿದ್ದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹತ್ಯ 
ಪರಿಷತ್್ತನ ಕದಳಿ ಮಹಳಾ ವೆರದಿಕೆಯ 14ನೆರ 
ವಾಷ್ಜಿಕೊರತ್ಸವ ಮತು್ತ ರ್ಲಾಲಿ ಕದಳಿ ಮಹಳಾ 
ಸಮಾವೆರಶ ಸಾನಿನಿಧ್ಯ ವಹಸ್ ಶ್್ರರಗಳು 
ಆಶ್ರವಜಿಚನ ನಿರಡಿದರು.

ಕದಳಿ ಎಂಬ ಪದವನುನಿ ಶರಣರು ಸಂಸಾರಕೆ್ಕ 
ಹೊರಲಿಸುತಾ್ತರೆ. ಇಂತಹ ರವಘೊರರ ಕದಳಿ 
ಯಲಿಲಿ ರವಹರನ ಕಂಡಿದು್ದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೆರವಿ. 
ಕಷಟು ಬರುವುದು ಒಳೆಳುಯದಕೆ್ಕ, ಕಷಟುವನುನಿ 
ಗಟ್ಟುಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೆರಕು ಎಂಬ ದಿಟಟುತನವನುನಿ 
ಅಕ್ಕನಲಿಲಿ ಕಾಣುತೆ್ತರವೆ ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಕಾಯಜಿಕ್ರಮವನುನಿ ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಶರಣ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಗ್ರವ 
ಸಲಹೆಗಾರ ಗೊ.ರು. ಚನನಿಬಸಪಪಿ, ನೂರಾರು 
ಜಾತ್, ಭಾಷೆ, ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ 

ಸಂಸಾರದಿಂದಲೆೇ ಸದ್ಗತ್ ಸಾಧರೆ ಶರಣ ಸಂದೆೇಶ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 20-  ಮೊದಲು ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೆೈತ್ಕ, 
ಅಧಾ್ಯತ್ಮಿಕ, ಮ್ಲ್ಯಯುತ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿರಡುವುದು ಇಂದಿನ 
ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಜಾಪತ ಬ್ರಹಾಮಿಕುಮಾರಿ  
ಈಶ್ವರಿರಯ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರಾಜ 
ಯರಗಿನಿ ಬ್ರಹಾಮಿಕುಮಾರಿ ಲಿರಲಾರ್ ಪ್ರತ್ಪಾದಿಸ್ದರು.

ನಗರದಲಿಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಮಹಳಾ ಸೆರವಾ 
ಸಮಾಜ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲಿಲಿ ಮಹಳಾ ಸೆರವಾ ಸಮಾಜ 
ನಸಜಿರಿ, ಪೂವಜಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ, ಹರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ 
ಹಾಗೂ ಪ್್ರಢಶಾಲೆಗಳ ರಜತ ಮಹೊರತ್ಸವದ 
ಸಮಾರಂರದಲಿಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲೊ್ಗಂಡು 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪ್ರಸು್ತತ ಪರಷಕರು, ಶ್ಕ್ಷಕರು, ಮಕ್ಕಳಲಿಲಿ ಮ್ಲ್ಯ 
ಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ್್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲಿಲಿರುವ 
ಕಲಹ, ಕೆಲಿರಶ, ದೆ್ವರಷ ಭಾವನೆಗಳನುನಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು 
ಅವರಿಗೆ ನೆೈತ್ಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿರಡುವುದು ಅವಶ್ಯ ಎಂದರು.

ಇಂದಿನ ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳಲಿಲಿ ವಿನಯ, ಸಹನೆ 
ಗುಣಗಳು ಕಾಣಸ್ಗದು. ಓದು ಕೆರವಲ ಹಣ ಗಳಿಕೆಗೆ 
ಸ್ರಮಿತವಾಗುತ್್ತದೆ. ವಿದೆರಶಕೆ್ಕ ಹೊರಗಬೆರಕು, 
ಇಂರ್ನಿಯರ್, ಡಾಕಟುರ್ ಆಗಬೆರಕೆಂಬ ಮನೊರಭಾವನೆ 
ಹೆಚಾಚುಗುತ್್ತದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ದರು.

ಇಂದಿನ ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳಲಿಲಿ 
ತೊಡಗುತ್್ತರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತ್ಯಾಗಿದೆ. 
ವಿನಯ, ವಿಚಾರವಂತ್ಕೆ, ನೆೈತ್ಕತೆ ಇಲಲಿವಾಗಿದೆ. ಹಾಳು 

ಮಾಡುವುದರಲಿಲಿಯರ ಆನಂದ ಸ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ 
ರ್ರಮಯಲಿಲಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವವರಿದಾ್ದರೆ ಎಂದರು.

ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳು ಮೊಬೆೈಲ್, ಟ್ವಿ ಗಿರಳಿಗೆ 
ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಪರಷಕರೂ ಸಹ ಮೊಬೆೈಲ್ ಗೆ 
ದಾಸರಾಗಿದು್ದ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳರ್ ಕಡಿಮಯಾ 
ಗುತ್್ತದೆ. ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವ ಸ್ಜನ್ಯ 
ಇಲಲಿದಷುಟು ಮೊಬೆೈಲ್ ಬಳಕೆಯಲಿಲಿ ಮುಳುಗಿರುತಾ್ತರೆ. 
ರ್ರವನದ ಮಹತ್ವವನೆನಿರ ಮರೆಯುತ್್ತದಾ್ದರೆಂದರು.

ಮಕ್ಕಳು ವಿನಾಶ ಭಾವನೆ ಬಿಟುಟು ರಚನಾತಮಿಕ, 
ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷಾ್ಕರಗಳ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು 
ಒಳೆಳುಯದು. ಜಾತ್ರಯತೆ ಬಿಟುಟು ಭಾ್ರತೃತ್ವ ಭಾವನೆ 
ಯನುನಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳುಳುವಂತೆ ಕರೆ ನಿರಡಿದರು.ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ 
ನೆೈತ್ಕ ಶ್ಕ್ಷಣದ ತರಬೆರತ್ ಏಪಜಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 
ಮ್ಲ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತ್ಳಿಸ್ಕೊಡಬೆರಕಾಗಿದೆ. ತನೂಮಿಲಕ 
ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳನುನಿ ಸನಾಮಿಗಜಿದಲಿಲಿ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವಂತೆ 
ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮತು್ತ ಪಾಲಕರಲಿಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ದಕ್ಷಣ ವಲಯ ಕೆ್ಷರತ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಂ. 
ದಾರುಕೆರಶ್ ರಜತ ಸ್ರರ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮಹಳಾ ಸೆರವಾ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಕೆ.ಕೆ. ಸುಶ್ರಲಮಮಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸ್ದ್ದರು. ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ನಿರಲಗುಂದ 
ಜಯಮಮಿ ಪಾ್ರಸಾ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವಿಶಾ್ರಂತ ಕೆ್ಷರತ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 

ಶಿಕ್ಷಕರಿರೂ ರೆೈತ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರತ್ಯ
ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಬ್ರಹಾಮಾಕುಮಾರಿ ಲ್ೇಲಾಜಿ 

ನರರದಲ್ಲೆ ಎತ್ತರದ ಕಟಟೆಡರಳನುನು ನಿರ್ನಾಸಲ್

ಬಹುಪತ್ನುತವಾ, ನಿಕಾಹ್ ಹಲಾಲಾ 
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೇಂ ಹೊಸ ಪೇಠ

ವಿಶೆೇಷ ಭೂಸಾವಾಧೇನ ಅಧಕಾರಿ, ಕಚೆೇರಿ 
ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕ ಲೊೇಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.20- ರೂಮಿ 
ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿರಡಲು 
ಲಂಚ ಸ್್ವರಕರಿಸುವಾಗ ವಿಶೆರಷ 
ರೂಸಾ್ವಧಿರನ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಚೆರರಿ 
ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ಲೊರಕಾಯುಕ್ತ ಕೆೈಗೆ 
ಸ್ಕ್ಕಬಿದಿ್ದರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ವಿಶೆರಷ ರೂಸಾ್ವಧಿರನ ಅಧಿಕಾರಿ ರ್.ಡಿ. ಶೆರಖರ್ ಹಾಗೂ ಕಚೆರರಿ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ 
ಶ್್ರರನಿವಾಸ್ ಲೊರಕಾಯುಕ್ತರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದವರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೆರರಿ ಸೆರರಿ ಆರು ರ್ಲೆಲಿಗಳ ವಾ್ಯಪ್ತಯ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನುನಿ 
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶೆರಷ ರೂ ಸಾ್ವಧಿರನ ಅಧಿಕಾರಿ ರ್.ಡಿ. ಶೆರಖರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 
ಹಲವಾರು ಜನರು ಜಮಿರನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ರ್ಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಚೆರರಿಯಲಿಲಿರುವ ಇಲಾರೆಯ ಕಚೆರರಿಯಲಿಲಿ ಈ ಇಬಬುರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿ 
ಹಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹಾವೆರರಿ ತಾಲೂಲಿಕನ ಕೊರಳೂರು ಗಾ್ರಮದ ಸಂತೊರಷ 
ಎಂಬುವರಿಂದ ರೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿರಡಲು 30 ಸಾವಿರ ರೂ. 
ಲಂಚವನುನಿ ಸ್್ವರಕರಿಸುವಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ  ಲೊರಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಎಂ.ಎಸ್. 
ಕ್ಲಾಪುರೆ ನೆರತೃತ್ವದಲಿಲಿ  ಇನ್್ಸ ಪೆಕಟುರ್ ಗಳಾದ ಆಂಜನೆರಯ ಹಾಗೂ ರಾಷಟು್ರಪತ್ 
ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ದು್ದ, ಇಬಬುರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನಿ ವಶಕೆ್ಕ ಪಡೆದಿದಾ್ದರೆ.

ಇ.ಎಸ್.ಐ. ಕಾಯ್ದೆಯ ಉದಾರ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನ
ನವದೆಹಲಿ, ಜ. 20 – ಇ.ಎಸ್.ಐ. ಕಾಯ್ದಯನುನಿ ಉದಾರವಾಗಿ 

ವಾ್ಯರಾ್ಯನಿಸಬೆರಕದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದೊ್ಯರಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾರ್ಕ ರದ್ರತೆ ಸ್ಗಲು ಸಾಧ್ಯ 
ಎಂದು ಸುಪ್ರರಂ ಕೊರರ್ಜಿ ತ್ಳಿಸ್ದೆ. ಉದೊ್ಯರಗಿಗಳ ಸಕಾಜಿರಿ ವಿಮ (ಇ.ಎಸ್.ಐ.) 
ಕುರಿತ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಈ ನಿಲುವು ತಳೆದಿರುವ 
ನಾ್ಯಯಮೂತ್ಜಿಗಳಾದ ಎಂ.ಆರ್. ಷಾ ಹಾಗೂ ಸ್.ಟ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರನುನಿ 
ಒಳಗೊಂಡ ಪರಠ, ಈ ಕಾಯ್ದಯು ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ ಸ್ವರೂಪದಾ್ದಗಿರುವ ಕಾರಣ 
ವಾ್ಯರಾ್ಯನ ಫಲಾನುರವಿಗಳ ಪರ ಉದಾರವಾಗಿರಬೆರಕು ಎಂದು ಹೆರಳಿದೆ.

ಆರೊೇಪ ಪಟ್ಟೆರಳನುನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ 
ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾರದು : ಸುಪ್ರೇಂ

ನವದೆಹಲಿ, ಜ. 20 – ತನಿರಾ ಸಂಸೆಥೆಗಳು ಕ್ರಮಿನಲ್ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಲಿಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಆರೊರಪ ಪಟ್ಟುಗಳನುನಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ 
ಸಾವಜಿಜನಿಕರಿಗೆ ನಿರಡಲಾಗದು ಎಂದು ಸುಪ್ರರಂ ಕೊರರ್ಜಿ 
ತ್ಳಿಸ್ದೆ. ಆರೊರಪ ಪಟ್ಟುಗಳನುನಿ ಸಾವಜಿಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ 
ನಿರಡಬೆರಕು ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನುನಿ ತಳಿಳು ಹಾಕರುವ 
ಸುಪ್ರರಂ ಕೊರರ್ಜಿ, ಆರೊರಪ ಪಟ್ಟುಗಳನುನಿ ಸಾವಜಿಜನಿಕರಿಗೆ 
ಲರ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾಲತಾಣದಲಿಲಿ ಪ್ರಕಟ್ಸುವುದು ಸ್.ಆರ್.
ಪ.ಸ್.ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆರಳಿದೆ.

ಆರೊರಪ ಪಟ್ಟು ಸಾವಜಿಜನಿಕ ದಾಖಲೆಯಲಲಿ. ಇದನುನಿ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಗದು ಎಂದು ನಾ್ಯಯ 
ಮೂತ್ಜಿಗಳಾದ ಎಂ.ಆರ್. ಷಾ ಹಾಗೂ ಸ್.ಟ್. ರವಿಕುಮಾರ್ 
ಅವರನುನಿ ಒಳಗೊಂಡ ಪರಠ ಹೆರಳಿದೆ.

ಕನನುಡದಲೂಲೆ 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿ. ಪರಿೇಕೆ್ಷ

ನವದೆಹಲಿ, ಜ. 20 – ಕೆರಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರದ 
ಸ್ಬಬುಂದಿ ನೆರಮಕಾತ್ ಆಯರಗದ (ಎಸ್.ಎಸ್.
ಸ್.) ಪರಿರಕೆ್ಷ ಇನುನಿ ಮುಂದೆ ಕನನಿಡ ಸೆರರಿದಂತೆ 
13 ಪಾ್ರಂತ್ರಯ ಭಾಷೆಗಳಲೂಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ಇದಕೂ್ಕ ಮೊದಲು ಹಂದಿ ಹಾಗೂ 
ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿರಕೆ್ಷ 
ನಡೆಯುತ್್ತತು್ತ.

ಕನನಿಡವಷೆಟುರ ಅಲಲಿದೆರ ಉದುಜಿ, ತಮಿಳು, 
ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ಅಸಾ್ಸಮಿ, ಬಂಗಾಳಿ, 
ಗುಜರಾತ್, ಕೊಂಕಣಿ, ಮಣಿಪುರ, ಮರಾಠಿ, 
ಒಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆಗಳಲಿಲಿ 
ಪರಿರಕೆ್ಷ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಹಾಗೂ 
ಹಂದಿಯರತರ ಭಾಷೆಗಳಲಿಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಸ್. 
ಪರಿರಕೆ್ಷ ನಡೆಸಬೆರಕು ಎಂಬುದು ಸಾಕಷುಟು 
ವಷಜಿಗಳ ಬೆರಡಿಕೆಯಾಗಿತು್ತ. 

ಕದಳಿ ವಾರ್ನಾಕೊೇತ್ಸವದಲ್ಲೆ 
ತೊೇಂಟದಾಯನಾ ಜರದು್ಗರು 

 ಶಿ್ರೇ ಸಿದದೆರಾಮ ಸಾವಾರ್ೇಜಿ

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 21, 20232

ಕ�ೊಕ್ಕನೊರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಶಕುಂತಲಮ್ಮ ನಿಧನ
ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕು ಕೊಕ್ಕನೂರು ಗಾ್ರಮದ ವಾಸ್  
ಇಟಗಿ ರಾಜಶೆರಖರಪಪಿನವರ ಧಮಜಿಪತ್ನಿ 
ಶರಾರೀಮತಿ ಅಂಗಡಿ ಶಕುಂತಲಮ್ಮ 
ಅವರು ದಿನಾಂಕ 20.01.2023ರ ಶುಕ್ರವಾರ 
ಮಧಾ್ಯಹನಿ 1.55ಕೆ್ಕ ಲಿಂಗೆೈಕ್ಯರಾದರೆಂದು 
ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತರವೆ. 
ಮೃತರಿಗೆ 74 ವಷಜಿ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ.  
ಪತ್, ಇಬಬುರು ಪುತ್ರರು, ಓವಜಿ ಪುತ್್ರ, ಸೊಸೆ, 
ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮೊಮಮಿಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 
ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನಿ ಅಗಲಿರುವ 
ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಯಯು 

ದಿನಾಂಕ 21.01.2023ರ ಶನಿವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ, ಮೃತರ 
ಸ್ವಗಾ್ರಮವಾದ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕು ಕೊಕ್ಕನೂರು ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ನೆರವೆರರಲಿದೆ.

ದುಃಖತಪ್ತರು : 
ಇ.ಆರ್. ಶಶಿಧರ್, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಇ.ಆರ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರುಜುನ್, ಕೆೊಕ್ಕನೊರು ಮತುತು ಬಂಧು -ಮಿತರೌರು

11ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
ನಿರವು ನಮಮಿನನಿಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ 
11 ವಷಜಿಗಳಾದವು. ನಿರವು ಹಾಕಕೊಟಟು 
ಮಾಗಜಿದಶಜಿನ ನಮಗೆ ದಾರಿದಿರಪ.
ಸದಾ ನಿಮಮಿ ಸಮಿರಣೆಯಲಿಲಿರುವ,

ಶಿ್ರೇಮತ್ ರತನುಮಮಾ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು
ಮರಳು : ದಿೇಪಕಾ ಜೆ.ಸಿ. ಚಂದನ್ 
ಹಾರೂ ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ವೊಮಮಾಕ್ಕಳು.
ಶಿ್ರೇ ರುರು ಕೊಟೂಟೆರೆೇಶವಾರ ಟೆ್ರೇಡರ್್ಸ
ನರಸರಾಜ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ದಿ. ಬಸಾಪುರದ 
ಅಂರಡಿ ಮಹೆೇಶವಾರಪ್ಪ

ಸವಿರೆನಪು

ತಂದೆ : ವಿೇರನಗೌಡ ಮುದೆೇಗೌಡು್ರ, ತಾಯಿ : ಲತಾ ವಿೇರನಗೌಡು್ರ
ಮುದೆೇಗೌಡು್ರ ಟೆ್ರೇಡಸ್ನಾ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಮುದೆೇಗೌಡು್ರ ವಂಶಸಥಾರು, ಬಿಲಲೆಳಿಳ.

ತ್ಪೆ್ಪೇಸಾವಾರ್, ಕಮಲಮಮಾ, ಸಿದೆದೆೇಶ್, ಶೃತ್ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು
ಗೌಡ್ರ ವಂಶಸಥಾರು, ಅಣಾಣಾಪುರ., ಡಿ. ಜಯ್ಯಪ್ಪ, ಡಿ. ರಾರರಾಜ್, ಪವಿತ್ರ  
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಅಣಾಣಾಪುರ. ವನಿತಾ ಯೇರ ಕೆೇಂದ್ರ, ದಾವಣಗೆರೆ. 

ದಿ|| ವಿ.ಎಂ. ಸುನಿೇಲ್ ಗೌಡ 
ಮುದೆೇಗೌಡು್ರ

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ 
ಇಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು  
ವರ್ಷಗಳಾದವು. 

ಸದಾ ನನನು ನೆನಪಿನಲಿಲಿ 
ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತ್ತಿದೆದೀವೆ.

ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕು ಹರೆರಹಾಲಿವಾಣ 
ಗಾ್ರಮದ ವಾಸ್, ರದಾ್ರ ಸಕ್ಕರೆ 
ಕಾರಾಜಿನೆಯ ನ್ಕರರಾಗಿದ್ದ  
ಶ್್ರರ ಬಿ. ಜಲಂಧರ್  (ಹುಲಗವಜೆಜರರ) 
(71) ಅವರು ದಿನಾಂಕ 20-1-
2023ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 
ನಿಧನರಾದರು. ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು 
ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನಿ 
ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಯಯು 
ದಿನಾಂಕ 21-1-2023ರ ಶನಿವಾರ 
ಮಧಾ್ಯಹನಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹರೆರಹಾಲಿವಾಣ 
ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಹಿರೆೇಹಾಲ್ವಾಣ ಗಾ್ರಮದ
ಬಿ. ಜಲಂಧರ್  ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಎಂ.ಸ್. ಕಾಲೊರನಿ `ಎ' ಬಾಲಿಕ್ , 
10ನೆರ ಮರನ್ , ಮನೆ ನಂ. 2464 ವಾಸ್, 
ನಿವೃತ್ತ ಮುರೊ್ಯರಪಾಧಾ್ಯಯರಾದ ಶ್್ರರ 
ಎ.ಸ್. ಬಸವರಾಜಪಪಿ (82) ಅವರು 
ದಿನಾಂಕ 20-1-2023ರ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್್ರ 
8.30 ಕೆ್ಕ ನಿಧನರಾದರು. ಪತ್ನಿ, ಇಬಬುರು ಪುತ್ರರು, 
ಓವಜಿ ಪುತ್್ರ, ಅಳಿಯ, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, 
ಮೊಮಮಿಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-
ಬಳಗವನುನಿ ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತ್ಯಕ್ರಯಯು ದಿನಾಂಕ 21-1-2023ರ 
ಶನಿವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಿ 1 ಕೆ್ಕ ಶಾಮನೂರಿನ 
ರುದ್ರರೂಮಿಯಲಿಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಎ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ 
ನಿಧನ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ನಿರವು ನಮಮಿನನಿಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ 
ಒಂದು ವಷಜಿವಾಯಿತು. 

ನಿಮಮಿ ಆದಶಜಿಗಳೆರ ನಮಗೆ 
ದಾರಿದಿರಪ. 

ನಿರವು ಹಾಕಕೊಟಟು ಸನಾಮಿಗಜಿದಲೆಲಿರ 
ನಡೆಯುತಾ್ತ, 

ಸದಾ ನಿಮಮಿ ಸಮಿರಣೆಯಲಿಲಿರುವ,
ನಿಧನ : 21.01.2022

ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೆೇಖರಪ್ಪ ಬಿ.ಅಂರಡಿ
(Chandrashekarappa B.Angadi)

ಪತ್ನು : ಶಿ್ರೇಮತ್ ರೆೇಖಾ
ಮಕ್ಕಳು : ಜರದಿೇಶ, ಪ್ರಕಾಶ್ , ಜಲಜಾಕ್್ಷ ಮತು್ತ 
ಅಳಿಯ, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮಮಾಕ್ಕಳು ಹಾರೂ 

ಬಂಧು-ರ್ತ್ರರು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೆರ 
ಮರನ್, 1ನೆರ ಕಾ್ರಸ್, ಲತಾ ಬೆರಕರಿ ಹತ್್ತರದ  
ವಾಸ್ ದಿವಂಗತ ಶ್ವಾನಂದಪಪಿನವರ ಧಮಜಿಪತ್ನಿ 
ಶ್್ರರಮತ್ ಗಂಗಮಮಿ (70) ಅವರು ದಿನಾಂಕ 20-
1-23ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 
ನಿಧನರಾದರು. ಇಬಬುರು ಪುತ್ರರು, ಮೂವರು 
ಪುತ್್ರಯರು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, 
ಮೊಮಮಿಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-
ಬಳಗವನುನಿ ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಯಯು 
ದಿನಾಂಕ 21-1-23ರ ಶನಿವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಿ 2 
ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಸಾವಜಿಜನಿಕ 
ರುದ್ರರೂಮಿಯಲಿಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಂರಮಮಾ 
ನಿಧನ

ಹರಿಹರ, ಜ. 20 - ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಹೊರಗುವ ವಾಹನ ನಗರದ ಹಳೆಯ ಪ.ಬಿ. 
ರಸೆ್ತಯ ಗೊರಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಡ್ಜ ಮುಂಭಾಗ 
ದಲಿಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಚರಂಡಿಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ. 
ಚಾಲಕ ಪಾ್ರಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ನಸುಕನಲಿಲಿ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಹೊರಗುತ್್ತದಾ್ದಗ ವಾಹನವು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ತಪಪಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ. ಚಾಲಕ ಬೆಣೆ್ಣ ಸತ್ರಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟಟು ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. 
ವಾಹನ ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ. ಹಳೆ ಪ.ಬಿ. ರಸೆ್ತ ಅಗಲಿರಕರಣಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಆರು 
ವಷಜಿ ಕಳೆದರೂ ಪ.ಬಿ. ರಸೆ್ತಯ ಚರಂಡಿಗಳು ಪೂಣಜಿವಾಗದೆ ಪದೆರ ಪದೆರ 
ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್್ತದೆ ಎಂದು ಸಥೆಳಿರಯರು ದೂರಿದಾ್ದರೆ.

ಚರಂಡಿಗೆ ಮರುಚಿ ಬಿದದೆ ಔಷಧ ವಾಹನ

ಅಪಘಾತದಲ್ಲೆ ಸಾವು 
ಹ ರಿ ಹ ರ , 

ಜ.20- ರಸೆ್ತ ಅಪಘಾ 
ತದಲಿಲಿ ಯುವಕ   
ಸಾ ವಿ ಗಿರ ಡಾ ಗಿ ರು ವ 
ಘಟನೆ ಚೆಕ್  ಪರಸ್ಟು  

ಬಳಿ ಇಂದು ರಾತ್್ರ ನಡೆದಿದೆ.
ಹೊಸ ಕುಂದವಾಡದ ವಿರರೆರಶ್ 

(21) ಸಾವಿಗಿರಡಾಗಿರುವ ಯುವಕ. 
ಹರಿ ಹರಕೆ್ಕ ಬೆೈಕ್ ನಲಿಲಿ ವಿರರೆರಶ್ ತನನಿ 
ಸೆನಿರಹತನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗುತ್್ತದ್ದ 
ವೆರಳೆ ಹಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದ 
ಲಾರಿಯು ಬೆೈಕಗೆ ಡಿಕ್ಕ ಹೊಡೆದಿದೆ. 
ಪರಿಣಾಮ ಗಂಭರರವಾಗಿ ಗಾಯ 
ಗೊಂಡ ವಿರರೆರಶ್ ಸಥೆಳದಲಿಲಿ  ಮೃತ 
ಪಟ್ಟುದು್ದ, ಹಂಬದಿ ಸವಾರ ಸಮಿರರ್ 
ಎಂಬ ಯುವಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

ಕುಂಬಳೂರು : ಇಂದು ಸಿದದೆರಂಗಾಶಿ್ರೇ ಸಮಾರಣೆ
ಮಲೆರಬೆನೂನಿರು ಸಮಿರಪದ ಕುಂಬಳೂರು 

ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11  ಗಂಟೆಗೆ ತುಮಕೂರಿನ ಡಾ. 
ಶ್್ರರ ಸ್ದ್ದಗಂಗಾ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳವರ 4ನೆರ ಪುಣ್ಯಸಮಿರಣೆ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಅನನಿ ದಾಸೊರಹ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮವನುನಿ ಗಾ್ರಮದ 
ಅಂಗಡಿ ಕೆ.ಹೊಳಬಸಪಪಿ, ಮಡಿವಾಳರ ಸಂದಿರಪ್  
ಮತ್್ತತರರು ಹಮಿಮಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಮಲೆರಬೆನೂನಿರು, ಜ. 20- 
ಪಟಟುಣದ ಜರ್ ಪರ್ ನಗರದಲಿಲಿ ಶ್್ರರ 
ಕೆ್ಷರತ್ರ ಧಮಜಿಸಥೆಳ ಗಾ್ರಮಾಭವೃದಿ್ಧ 
ಯರಜನೆಯ ಮಲೆರಬೆನೂನಿರು 
ಯರಜನಾ ಕಛೆರರಿ ವತ್ಯಿಂದ       
ಪಂಚಮಿ ಜಾಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೆರಂದ್ರದಲಿಲಿ 
ಜಾಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದಡಿಯಲಿಲಿ 
ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೆರತ್ 
ಕಾಯಜಿಕ್ರಮವನುನಿ ಶುಕ್ರವಾರ 
ಹಮಿಮಿಕೊಳಳುಲಾಗಿತು್ತ.

ಮಲೆರಬೆನೂನಿರು ಯರಜನಾಧಿಕಾರಿ 
ವಸಂತ್ ದೆರವಾಡಿಗ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ 
ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹೊಲಿಗೆ 
ತರಬೆರತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಾದ ಶೊರಭಾರಾಣಿ, 
ಒಕೂ್ಕಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಮಮಿ, 
ವಲಯದ ಮರಲಿ್ವಚಾರಕರಾದ ಸಂಪತ್ 
ಲಕ್ಷಮಿ,  ಜಾಞಾನ ವಿಕಾಸ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ 
ರಕ್ಷತಾ, ಸೆರವಾಪ್ರತ್ನಿಧಿ ಶಾಂತಮಮಿ 
ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ವೆರಳೆ 
ಉಪಸ್ಥೆತರಿದ್ದರು.

ಮಲೆೇಬೆನೂನುರಿನಲ್ಲೆ ಹೊಲ್ಗೆ ತರಬೆೇತ್

ರರಮಸಾಗರ, ಜ. 20- ಸಥೆಳಿರಯ 
ಸಕಾಜಿರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲಿಲಿ 
ಕಲಿಸಟುರ್ ಕಲಿಕಾ ಹಬಬುಕೆ್ಕ ಚಾಲನೆ 
ನಿರಡಲಾಯಿತು.

ರ್.ಪಂ. ಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.
ಎನ್. ತ್ಪೆಪಿರಸಾ್ವಮಿ ಡ್ರಮ್ 
ಭಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದಾಘಾಟನೆ 
ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲಿಕೆಯತ್ತ ಮಕ್ಕಳ 
ಮನಸ್ಸನುನಿ ಸೆಳೆಯುವ ವಿಭನನಿ ಪ್ರಯತನಿ 
ಇದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಖುಷ್ಯಿಂದ 
ಕಲಿಕೆಯಲಿಲಿ ತೊಡಗಬೆರಕು ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದರಜಿದಲಿಲಿ ಗಾ್ರಮದ 

ಹರಿಯ ರ್ರವ ಡಿ.ವಿ. ಶರಣಪಪಿ, ರೊರಟರಿ 
ಕಲಿಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್.ಟ್. ಮಹಾಂತೆರಶ್, 
ಮಾರ್ ತಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಕಲೆಲಿರಶ್, ಜನತಾ 
ವಾಣಿಯ ಬಿ.ಜೆ. ಅನಂತಪದಮಿನಾರರಾವ್, 
ರೆೈತ ಸಂಘದ ಸೂರಪಪಿ ಡಿವೆೈಪಸ್, 
ಚಿತ್ರದುಗಜಿದ ತ್ಪೆಪಿರಸಾ್ವಮಿ, ಬಿಇಓ 
ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿಆರ್ ಸ್ ಕೃಷ್ಣ 
ಮೂತ್ಜಿ, ಬಿಆರ್ ಪ ವರಲಕ್ಷಮಿ, ಸ್ಆರ್ ಪ 
ಬಸವರಾಜ್, ಮುಖ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕ ಮಹೆರಶ್ 
ಮತು್ತ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥೆತರಿದ್ದರು. ಹೆಚ್.
ಎಂ. ಮುಬಾರಕ್ ಹಾಗೂ ಶ್ಕ್ಷಕ 
ತಂಡದವರು ಸಾ್ವಗತ್ಸ್ದರು.

ಭರಮಸಾರರ : ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಚಾಲರೆ

ಮಲೆರಬೆನೂನಿರು, ಜ. 21- 
ಹೊಳೆಸ್ರಿಗೆರೆ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾಜಿರಿ 
ಬಾಲಕಯರ ಪ್್ರಢಶಾಲೆಯಲಿಲಿ ಶ್್ರರ 
ಧಮಜಿಸಥೆಳ ಗಾ್ರಮಾಭವೃದಿ್ಧ ಯರಜ 
ನೆಯ ಜಾಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ 
ದಡಿಯಲಿಲಿ 10ನೆರ ತರಗತ್ ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿ 
ಗಳಿಗೆ ಹಮಿಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಚಿತ ಟೂ್ಯಷನ್ 
ಕಾಲಿಸ್ ತರಬೆರತ್ಯನುನಿ ಎಸ್ ಡಿಎಂಸ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂಜಾರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಉದಾಘಾಟ್ 
ಸ್ದರು.  ಮಲೆರಬೆನೂನಿರು ಯರಜನಾಧಿ 

ಕಾರಿ ವಸಂತ್ ದೆರವಾಡಿಗ, ಶಾಲೆಯ 
ಮುಖ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕ ಭಾಷಾ, ಒಕೂ್ಕಟದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಶೊರಧಮಮಿ, ವಲಯದ 
ಮರಲಿ್ವಚಾರಕರಾದ ನಂದಾ, ಜಾಞಾನ 
ವಿಕಾಸ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ರಕ್ಷತಾ, 
ಸೆರವಾ ಪ್ರತ್ನಿಧಿ ಮಂಜುಳಾ ಮತ್್ತತರರು 
ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದಲಿಲಿ  ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸಲ್್ಸ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಟೂ್ಯಷನ್

ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ 

ಹೊರಾನುಳಿ

ಹರಿಹರ, ಜ. 20 – ನಗರಸಭೆಗೆ ಹೆಚುಚು ಜನ 
ಬರುವ ಕಾರಣ, ನೂತನ ಸುಸರ್ಜತ ಕಟಟುಡದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನುನಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂಣಜಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ 
ಗುತ್್ತಗೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪಪಿ ಸೂಚನೆ 
ನಿರಡಿದಾ್ದರೆ.

ನಗರಸಭೆ ಆವರಣದಲಿಲಿ 4 ಕೊರಟ್ 22 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯಿ ವೆಚಚುದ ನಗರಸಭೆಯ ನೂತನ ಕಟಟುಡ 
ನಿಮಾಜಿಣಕೆ್ಕ ಶಂಕುಸಾಥೆಪನೆ ನೆರವೆರರಿಸ್, ವೆರದಿಕೆಯ 
ಸಮಾರಂರವನುನಿ ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಾನು 15 ವಷಜಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದಾ್ದಗ 
ಶ್ಥಿಲ ಕಟಟುಡ ಇತು್ತ. ಈಗ ಶಾಸಕನಾಗಿರುವಾಗ ನೂತನ 
ಕಟಟುಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರುವುದು 

ಸಂತೊರಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಯಾವುದೆರ ಲೊರಪ ಆಗದಂತೆ ಗುಣಮಟಟುದ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಬೆರಕು. ಸಕಾಜಿರ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ರುವ 
ಸಮಯಕೂ್ಕ ಮೊದಲೆರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವುದರಿಂದ 
ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಜಲಸ್ರಿ ಯರಜನೆಯಲಿಲಿ ನಲಿಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ 
ಮಟ್ರರಿಯಲ್  ಇಲಲಿ ಎಂದು ಗುತ್್ತಗೆದಾರ ಹೆರಳುತಾ್ತರೆ 
ಮತು್ತ ಒಂದು ಮನೆಗೆ 4.5 ಸಾವಿರ ನಿರರಿನ ಬಿಲ್ 
ನಿರಡುತಾ್ತರೆ ಎಂದು ದೂರುತಾ್ತರೆ. ಈ ಲೊರಪಗಳನುನಿ 
ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೆರಕಾಗಿದೆ ಎಂದವರು 
ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ನಗರಸಭೆ ಪ್ರಾಯುಕ್ತ ಐಗೂರು ಬಸವರಾಜ್ 

ಪಾ್ರಸಾ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರದಲಿಲಿ ಯುರ್ಡಿ 
ಮತು್ತ ಜಲಸ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ರಸೆ್ತಗಳ 
ದುರಸ್್ತಗೆ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸ್ ಅಡಿ 8 ಕೊರಟ್ ಅನುದಾನ 
ಬಂದಿದೆ. ಬೆರರೆ ಅನುದಾನಗಳೂ ಸೆರರಿ ಪ್ರತ್ ವಾಡಿಜಿನ 
ರಸೆ್ತಗೆ 40-50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.

ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಶಂಕರ್ ಖಟಾವ್ಕರ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಸಕಾಜಿರಕೆ್ಕ ವಾಪಸ್  ಹೊರಗಿದ್ದ ಹಣ 
ಶಾಸಕರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ವಾಪಸ್  ಬಂದಿದೆ. ಸದಸ್ಯರು 
ಒಗ್ಗಟ್ಟುನಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೆರಕ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್್ತವೆ 
ಎಂದರು.

ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಶಾಹರನಾಬಾನು ದಾದಾಪರರ್, 
ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಮನಮೂತ್ಜಿ, ನಗರಸಭೆ 

ಸದಸ್ಯರಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಎಸ್.ಎಂ. ವಸಂತ 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈ ಸಂದರಜಿದಲಿಲಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ.ರ್. 
ಸ್ದೆ್ದರಶ್, ರತನಿಮಮಿ ಡಿ. ಉಜೆಜರಶ್, ಉಷಾ ಅಂಗಡಿ 
ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಬು್ದಲ್ ಅಲಿಂ. ಎಂ.ಎಸ್. 
ಬಾಬುಲಾಲ್, ದಿನೆರಶ್ ಬಾಬು, ಅಶ್್ವನಿ ಕೃಷ್ಣ,  
ಪಕ್ಕರರಮಮಿ, ನಿಂಬಕ್ಕ ಚಂದಾಪೂರ್, ಷಹಜಾದ್ 
ಸನಾವುಲಾಲಿ, ಸುಮಿತ್ರ ಮರಿದೆರವ, ಕವಿತಾ ಮಾರುತ್, 
ಇಬಾ್ರಹಂ, ಹನುಮಂತಪಪಿ,  ರಾಘವೆರಂದ್ರ, ಸುರೆರಶ್ 
ತೆರರದಾಳ,   ಮುಖಂಡರಾದ ದಾದಾಪರರ್ 
ಭಾನುವಳಿಳು, ಜಾಕರರ್, ಮನೂ್ಸರು ಮದಿ್ದ, ನಗರಸಭೆ 
ಸ್ಬಬುಂದಿಗಳಾದ ತ್ಪೆಪಿರಸಾ್ವಮಿ, ಆರ್.ಐ ಮಂಜುನಾಥ್,  
ಇಂರ್ನಿಯರ್ ಅಬು್ದಲ್ ಹಮಿರದ್, ಮಹಾಂತೆರಶ್, 
ಆರೊರಗ್ಯ ಇಲಾರೆ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, 
ಗಾಯತ್್ರ,  ನಾಗರಾಜ್, ರ್.ಕೆ. ಪ್ರವಿರಣ್, 
ಹಷಜಿವಧಜಿನ್, ಗುತ್್ತಗೆದಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸತ್ರಶ್ 
ಮತ್್ತತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಹರಿಹರ : ನರರಸಭೆ ನೂತನ ಕಟಟೆಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಂಕುಸಾಥಾಪರೆ

ಹೊನಾನಿಳಿ, ಜ. 20- 
ಜಮಿರನು ವಿಷಯಕೆ್ಕ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಕಳೆದ ಎರಡು 
ದಿನಗಳ ಹಂದ ೆಹಲೆಲಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಕುಂದೂರು 
ಗಾ್ರಮದ ಕೂಲಿ ಕಾಮಿಜಿಕ ರಾಜಪಪಿ (56) 
ಚಿಕತೆ್ಸ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆರ ಸಾವಿಗಿರಡಾಗಿರುವ 
ದುಘಜಿಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊನಾನಿಳಿ ಠಾಣೆ 
ವಾ್ಯಪ್ತಯ ಕುಂದೂರು ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ನಡೆದಿದೆ 
ಎಂದು ಎಎಸ್ಪಿ ಬಸರಗಿ ಹೆರಳಿದರು.

 ಕುಂದೂರು ಗಾ್ರಮದ ಮೃತ 
ಕುಟುಂಬದವರ ಮನೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೆರಟ್ 
ನಿರಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಹೊನಾನಿಳಿ 
ಠಾಣೆಯಲಿಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಷಫರವುಲಾಲಿ ಎಂಬಾತ ರಾಜಪಪಿ 

ಎಂಬುವವರ ಮರಲೆ 
ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲೆಲಿ 
ನಡೆಸ್ದ್ದರು. ತ್ರವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯ 

ಗೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜಪಪಿ ಅವರನುನಿ ಮಣಿಪಾಲ್ 
ಆಸಪಿತೆ್ರಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಚಿಕತೆ್ಸ 
ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕುಂದೂರು ಗಾ್ರಮಕೆ್ಕ 
ಮರಳುವ ವೆರಳೆ ಮಾಗಜಿ ಮಧ್ಯದಲೆಲಿರ  
ಸಾವಿಗಿರಡಾದರು ಎಂದು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಹೊನಾನಿಳಿ ಸಾವಜಿಜನಿಕ ಆಸಪಿತೆ್ರಯಲಿಲಿ 
ಮರಣೊರತ್ತರ ಪರಿರಕೆ್ಷ ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರವಾರ 
ಮಧಾ್ಯಹನಿ ಶವವನುನಿ ಕುಟುಂಬಸಥೆರಿಗೆ 
ಹಸಾ್ತಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜಪಪಿ ಅವರ 
ಸಾವು ಯಾವುದೆರ ಕೊರಮು ವಿವಾದಕೆ್ಕ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ದಲಲಿ, ವೆೈಯಕ್ತಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದು್ದ ಎಂದು ಪತ್ರಕತಜಿರ ಪ್ರಶೆನಿಗೆ 
ಅವರು ಸಪಿಷಟುನೆ ನಿರಡಿದರು.

ಕುಂದೂರು ಗಾ್ರಮದ ಷಫರವುಲಾಲಿ 
ಮರಲೆ ಜ.18ರಂದು ಕೊಲೆ ಯತನಿ ಪ್ರಕರಣ 
ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಶುಕ್ರವಾರ ಗಾಯಾಳು 
ರಾಜಪಪಿ ಮೃತಪಟ್ಟುರುವ ಹನೆನಿಲೆಯಲಿಲಿ ಕೊಲೆ 
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸ್, ಆರೊರಪ ವಿರುದ್ಧ 
ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ದರು.

ಹೊನಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲಿಕನಲಿಲಿ ಅಕ್ರಮ 
ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ಹೆಚಾಚುಗುತ್್ತರುವ ಬಗೆ್ಗ ಕೆರಳಿದ ಪ್ರಶೆನಿಗೆ 
ಉತ್ತರಿಸ್ದ ಅವರು, ಎಲಲಿದಕೂ್ಕ ಪಲಿರಸ್ 
ಇಲಾರೆಯನೆನಿರ ದೂರದೆರ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು 
ಸಾಗಾಟದ ಬಗೆ್ಗ ಇತರೆ ಇಲಾರೆಗಳು ಕ್ರಮಕೆ್ಕ 
ಮುಂದಾಗಬೆರಕು ಎಂದು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಸ್ಪಐ ಸ್ದೆ್ಧರಗ್ಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 
ಮೂರು ತ್ಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಅಕ್ರಮ 
ಮರಳು ಸಾಗಾಟಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಹತು್ತ 
ಪ್ರಕರಣಗಳನುನಿ ದಾಖಲಿಸ್ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ 
ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆರಳಿದರು. ಈ 
ಸಂದರಜಿದಲಿಲಿ ಡಿವೆೈಎಸ್ಪಿ ಸಂತೊರಷ್ 
ಉಪಸ್ಥೆತರಿದ್ದರು.

ಹಲೆಲೆಗೊಳಗಾಗಿದದೆ ವ್ಯಕ್್ತ ಸಾವು: ಎಎಸಿ್ಪ ಬಸರಗಿ ಭೆೇಟ್

ರಾಣೆೇಬೆನೂನುರು : ಇಂದು ಬಿಜೆಪ ಅಭಿಯಾನ
ನಗರ ಹಾಗೂ ಗಾ್ರಮಾಂ 

ತರದ ಪ್ರತ್ ಮತಗಟೆಟು ಬಳಿ 
ಕೆರಂದ್ರ ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಜಿರಗಳ 
ಯರಜನೆ ಮಾಹತ್ಯ ಗೊರಡೆ 
ಬರಹ, ಸಂಸದ, ಶಾಸಕರ 
ಅಡಿಯಲಿಲಿ  ಬರುವ ಯರಜನೆಗಳ 
ಫಲಾನುರವಿಗಳ ಸಂಪಕಜಿಸುವ 
ವಿಜಯ ಸಂಕಲಪಿ ಅಭಯಾನಕೆ್ಕ 
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಮಾರುತ್ ನಗರದ 
ಶ್್ರರ ಮಾರುತ್ ದೆರವಸಾಥೆನದ ಬಳಿ 
ಚಾಲನೆ ನಿರಡಲಾಗುವುದು.

ರ್.ಪಂ. ಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಮಲಿಂಗಣ್ಣನವರ, 
ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಕೆರಲಗಾರ, 
ಅರಣ್ಯ ಅಭವೃದಿ್ಧ ನಿಗಮದ 
ನಿದೆರಜಿಶಕ ಭಾರತ್ ಜಂಬಗಿ, ಪಾ್ರಧಿ 
ಕಾರದ ಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೊರಳಪಪಿ 
ಕಸವಾಳ, ಬಿಜೆಪ ತಾಲೂಲಿಕಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಬಸವರಾಜ ಕೆರಲಗಾರ, ಮಾರ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿರಪಕ್ ಹರಪನಹಳಿಳು, 
ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಮಲಲಿಪಪಿ  

ಅಂಗಡಿ ಭಾಗವಹಸಲಿದಾ್ದರೆ. 
ಲ್ಂಗಾಯತ ಸಭೆ: 

ರಾಣೆರಬೆನೂನಿರು ಬಸ್ ನಿಲಾ್ದಣದ 
ಸಮಿರಪದ ಎಂ. ಎಫ್. ಕುಸ 
ಗೂರ ಕಟಟುಡದಲಿಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 
ಜಾಗತ್ಕ ಲಿಂಗಾಯತ ತಾಲೂಲಿಕು 
ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕ 
ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದು್ದ, ಸಮಾಜ 
ಬಾಂಧವರು ಆಗಮಿಸುವಂತೆ 
ಉಮರಶ್ ಗುರುಲಿಂಗಪಪಿಗ್ಡ್ರ 
ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ. 

ಮರೆ ಮರೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಸಂದೆೇಶ ಅಭಿಯಾನ
ಕಥುವಾ, ಜ. 20 – ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 

ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 
ಸಂದೆರಶವನುನಿ ಜನ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ 
ತಲುಪಸಲು ಎರಡು ತ್ಂಗಳ ಕಾಲ 
ದೆರಶಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮನೆಗೆ 
ಅಭಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಹರಿಯ ನಾಯಕ 
ಜೆೈರಾಮ್ ರಮರಶ್ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನೆರತೃತ್ವದಲಿಲಿ ಭಾರತ್ 
ಜೊರಡೊರ ಯಾತೆ್ರ ನಡೆಸಲಾಗಿತು್ತ. 

ಈ ಯಾತೆ್ರಯು  ಬಿಜೆಪ - ಆರ್.
ಎಸ್.ಎಸ್. ಸ್ದಾ್ಧಂತ ಹಾಗೂ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಡುವಿನ ಸೆೈದಾ್ಧಂತ್ಕ 
ಸಮರವಾಗಿತು್ತ ಎಂದು ರಮರಶ್ 
ಹೆರಳಿದಾ್ದರೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೆರಂದ್ರ 
ಮೊರದಿ ನೆರತೃತ್ವದ ಕೆರಂದ್ರ 
ಸಕಾಜಿರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷ 
ಆರೊರಪ ಪಟ್ಟು ಸ್ದ್ಧಪಡಿಸ್ದೆ. 
ಇದನುನಿ ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ 

ಜೊತೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 
ಸಂದೆರಶವನುನಿ ದೆರಶದ ಮನೆ 
ಮನೆಗೆ ತಲುಪಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ರಮರಶ್ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ಕಳೆದ ವಷಜಿ ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ ನಿಂದ 
ಪಾದಯಾತೆ್ರ ಆರಂರವಾಗಿತು್ತ. 
ಯಾತೆ್ರ ಈಗ ಅಂತ್ಮ 
ಹಂತದಲಿಲಿದೆ. ಜನವರಿ 30ರಂದು 
ಪಕ್ಷದ ಕೆರಂದ್ರ ಕಚೆರರಿಯಲಿಲಿ 
ರಾಷಟು್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 
ಯಾತೆ್ರ ಮುಕಾ್ತಯವಾಗಲಿದೆ.

ನರರದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ 
ಇಂದು ವಿದಾ್ಯರ್ನಾ ಸಂಘದ ಸಮಾರೊೇಪ

ಮಹಳಾ ಸೆರವಾ ಸಮಾಜ ನಸಜಿರಿ, ಪೂವಜಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ, ಹರಿಯ 
ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಮತು್ತ ಪ್್ರಢಶಾಲೆಯ ರಜತ ಮಹೊರತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿ 
ಸಂಘದ ಸಮಾರೊರಪ ಸಮಾರಂರ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲಾ 
ಆವರಣದಲಿಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಂಸದ ರ್.ಎಂ. ಸ್ದೆ್ದರಶ್ವರ ಸಮಾರೊರಪ ನುಡಿಗಳನಾನಿಡಲಿದು್ದ, ಮಹಳಾ 
ಸೆರವಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಕೆ.ಕೆ. ಸುಶ್ರಲಮಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಲಿದಾ್ದರೆ.

ಮಾರ್ ಮರಯರ್ ಬಿ.ರ್. ಅಜಯಕುಮಾರ್ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನಿರರಿನ 
ಘಟಕ ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. ರ್ಲಾಲಿ ಸತ್ರ ಮತು್ತ ಪ್ರಧಾನ ನಾ್ಯಯಾಧಿರಶರಾದ 
ರಾಜೆರಶ್ವರಿ ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕುರಿತು ಮಾಹತ್ 
ನಿರಡಲಿದಾ್ದರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಮರಯರ್ ಜಯಮಮಿ ಗೊರಪನಾಯ್ಕ, 
ವಿಶಾ್ರಂತ ಜಂಟ್ ನಿದೆರಜಿಶಕ ಲಿಂಗರಾಜ್, ಡಯರ್ ಪಾ್ರಚಾಯಜಿ ಗಿರತಾ 
ಭಾಗವಹಸಲಿದಾ್ದರೆ. 

ಹೊಸಕೊೇಟೆ : ಇಂದು `ಡಿಸಿ ನಡೆ, ಹಳಿಳ ಕಡೆ'
ಹರಪನಹಳಿಳು ತಾಲೂಲಿಕನ ಅರಸ್ರಕೆರೆ ಹೊರಬಳಿಯ ಹೊಸಕೊರಟೆ ಗಾ್ರಮದ 

ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲಿಲಿ ̀ ರ್ಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ನಡೆ ಹಳಿಳು ಕಡೆ' ಕಾಯಜಿಕ್ರಮವನುನಿ  ಇಂದು 
ಹಮಿಮಿಕೊಳಳುಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶ್ರಲಾ್ದರ್ ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ್ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ. 

ನರರಕೆ್ಕ ಇಂದು ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೊೇರ್
ಕನನಿಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಡೊರಜ ಡಾ. 

ಮಹೆರಶ್ ಜೊರಷ್ ಅವರು ಇಂದು ನಗರಕೆ್ಕ ಆಗಮಿಸಲಿದಾ್ದರೆ. 
ಮಧಾ್ಯಹನಿ 3ಕೆ್ಕ ನಾಯಕನಹಟ್ಟುಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಸಂಜೆ 4.30 ಕೆ್ಕ 
ನಗರದ ಸಕಾಜಿರಿ ಅತ್ಥಿ ಗೃಹಕೆ್ಕ ಆಗಮಿಸುವರು. ನಂತರ ಸಂಜೆ 
5.45 ಕೆ್ಕ  ಸೊರಮರಶ್ವರ ವಿದಾ್ಯಲಯದ ಆವರಣದಲಿಲಿ 
ಆಯರರ್ಸ್ರುವ ಸಮಾರಂರದಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಸುವರು.

ಶಿೇಘ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲು 
ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ ತಾಕ್ೇತು

ಹರಪನಹಳಿಳು, ಜ. 20- ಹೆಣು್ಣ 
ಪರಾವಲಂಬಿಯಲಲಿ. ಇತರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ 
ಹಾಗೂ ಆಸರೆಯ ಬೆಳಕು. ಮಹಳೆಯರಿಗಾಗಿ 
ವಿಶೆರಷ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮಗಳನುನಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು 
ಬಂದಿದೆ್ದರವೆ ಎಂದು ಎಂ.ಪ. ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಸಮಾಜಮುಖಿ ಟ್ರಸ್ಟು ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಎಂ.ಪ. 
ವಿರಣಾ ಮಹಾಂತೆರಶ್ ಹೆರಳಿದರು.

ಪಟಟುಣದ ನಟರಾಜ ಕಲಾರವನದಲಿಲಿ 
ಎಂ.ಪ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಟ್ರಸ್ಟು 
ವತ್ಯಿಂದ ಹಮಿಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೆೈಲರಿಂಗ್ 
ತರಬೆರತ್ ಪಡೆದ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ 
ಪತ್ರ ವಿತರಿಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಹುಟ್ಟುನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೂ ಇತರರ 
ಸೆರವೆಯಲಿಲಿಯರ ಲಿರನವಾಗುವ ಮಹಳೆಯರ 
ಮರಲೆ ಅತಾ್ಯಚಾರ, ದ್ಜಜಿನ್ಯಗಳನುನಿ 
ಸಹಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್್ತರುವ ಮಹಳೆ 
ಪುರುಷರಿಗೆ ಪೆೈಪರಟ್ಯಲಲಿ. ಸಮಾನಳು. 

ಅಲಪಿಬುದಿ್ಧಯ ಹೆಣು್ಣ ಎಂದು ಹರಯಾ್ಯಳಿ 
ಸುವವರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಾಬಿರತು ಮಾಡಿ 
ರುವ ಮಹಳೆ ಒಲೆಯ ಮುಂದೆ ಸ್ರಮಿತ 
ವಾಗದೆ, ವೆರದಿಕೆಗೆ ಬರಬೆರಕು ಎನುನಿವ 
ಉದೆ್ದರಶದಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟು ವತ್ಯಿಂದ ತಾಲೂಲಿ 
ಕನ 25 ಕಡೆಗಳಲಿಲಿ ಟೆೈಲರಿಂಗ್ ತರಬೆರತ್ 
ನಿರಡಲಾಗಿತು್ತ. ಸ್ವಯಂ ಉದೊ್ಯರಗವನುನಿ 
ಕೆೈಗೊಳುಳುವ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲಿ ತರಬೆರತ್, ಮಾರುಕಟೆಟು 
ವ್ಯವಸೆಥೆ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಪನೂಮಿಲ 
ವ್ಯಕ್ತಗಳಿಂದ ಕ್ಶಲ್ಯ ಅಭವೃದಿ್ಧ ತರಬೆರತ್ 
ನಿರಡಲಾಗುವುದು  ಎಂದರು.

ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಾದ ಲಲಿತಮಮಿ 

ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಣು್ಣ ಭೊರಗದ ವಸು್ತವಲಲಿ. 
ಅಡುಗೆಯ ಯಂತ್ರವಲಲಿ. ಅವರೊಂದು 
ವಚನ ಮತು್ತ ಸಾಮಾರ್ಕ ಕಾ್ರಂತ್ಯ 
ಹರಿಕಾರರು. ಕುಟುಂಬ ಮತು್ತ ದೆರಶದ 
ಬೆಳಕು ಹೆಣು್ಣ. ಪುರುಷ ಮತು್ತ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ 
ಸಮಾನತೆಯಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ 
ಉಳಿವು. ಸಮಾಜ ಸೆರವೆಯ ಮುಂದೆ 
ರಾಜಕರಯ ಗಿಮಿಕ್ ಸಮನಲಲಿ ಎನುನಿವುದಕೆ್ಕ 
ಎಂ.ಪ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಟ್ರಸ್ಟು 
ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ವಿರಣಾ ಮಹಾಂತೆರಶ್ ಅನೆರಕ 
ಉತ್ತಮ ಸೆರವೆ ಸಲಿಲಿಸುತ್್ತರುವುದು 
ಶಾಲಿಯಾಘನಿರಯ ಎಂದರು.

ಪುರಸಭೆ ಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಕವಿತಾ 
ವಾಗೆರಶ್, ನಾ್ಯಯವಾದಿ ಸ್ದ್ದಲಿಂಗನಗ್ಡ, 
ಯುವ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಾದಾಪರರ್ 
ಮಕರಬಿಬು, ಗಾಯತ್ರಮಮಿ, ತ್ಮಮಿಲಾಪುರದ 
ನಾಗರಾಜ, ಮನೊರಜ ಉಪಸ್ಥೆತರಿದ್ದರು.

ಹೆಣುಣಾ ಇತರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ - ಆಸರೆಯ ಬೆಳಕು 

ಹರಪನಹಳಿಳಯಲ್ಲೆ   
ವಿೇಣಾ ಮಹಾಂತೆೇಶ್
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±ÉÃ.24.10gÀ 2019-20, 2020-21 ªÀÄvÀÄÛ 2021-22£ÉÃ ¸Á°£À
J¸ï.J¥sï.¹ ªÀÄÄPÀÛ¤¢ü C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ̧ ÁªÀiÁ£Àå ¤¢ü C£ÀÄzÁ£ÀzÀ
¨ÁQ G½zÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ 2022-23£ÉÃ ¸Á°£À £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¤¢ü
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MlÄÖ 4 PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ
À̧AUÀæºÀuÉUÀ¼À°è ¥ÁªÀgÀzÀ±ÀðPÀvÉ DzÉÃ±À-1999-2000gÀ Act 2000gÀ

¤AiÀÄªÀÄzÀAvÉ ¸ÁööåAqÀgïØ ©qï qÁPÀÄåªÉÄAmï PÉqÀ§Æèöå-1gÀ
¤AiÀÄªÀÄzÀ£ÀéAiÀÄ F PÉ¼ÀV£À PÁªÀÄUÁjUÀ¼À EAqÉAmï £ÀA§gïUÀ¼À
PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀÄ°è
£ÉÆAzÁ¬ÄvÀgÁzÀ ¹«¯ï CºÀð UÀÄwÛUÉzÁgÀjAzÀ E-¥ÀæPÀÆågïªÉÄAmï
¥ÉÆÃmïð¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ mÉAqÀgï DºÁé¤¸À̄ ÁVzÀÄÝ EZÉÒAiÀÄÄ¼Àî
UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ F PÉ¼ÀV£À PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ vÀªÀÄä zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß e-pro-
curement ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ̧ À°è¸À®Ä PÉÆÃjzÉ. UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ
¨ É Ã P Áz À  m ÉAq Àg ï zÁR¯ ÉU À ¼ À £ À Ä ß  https://
eproc.karnataka.gov.in ªÉ̈ ï Ȩ́Êmï ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ̈ sÀwð
ªÀiÁrzÀ mÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß e-procurement ªÉ¨ï¸ÉÊmï ªÀÄÆ®PÀ
À̧°ȩ̀ À§ºÀÄzÀÄ ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß vÁAwæPÀ ±ÁSÉ £ÀUÀgÀ̧ À̈ sÉ,

ºÀjºÀgÀ EªÀjAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÁVzÉ.  (1) E-¥ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï£À°è
mÉAqÀgï §UÉÎ «ZÁj À̧®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-01-2023 gÀAzÀÄ
¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÉ.  (2) E-¥ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï£À°è
ªÀÄÄSÁAvÀgÀ mÉAqÀgï ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-01-2023
gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÉ. (1) DMA/2022-
23/EL/WORK_INDENT144628 mÉA.ªÉÆvÀÛ:-10.42®PÀë. (2)
DMA/2022-23/OW/WORK_INDENT144629 mÉA.ªÉÆvÀÛ:-
4.97®PÀë. (3) DMA/2022-23/EL/WORK_INDENT145231
m ÉA .ª ÉÆv À Û : -5 .00®P À ë .  (4) DMA/2022-23/EL/
WORK_INDENT145211 mÉA.ªÉÆvÀÛ:-5.00®PÀë.

E-¥ÀæPÀÆågïªÉÄAmï C¯ÁàªÀ¢ü mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉ

£ÀUÀgÀ̧ À̈ sÁ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ºÀjºÀgÀ-577601.
¥sÉÆÃ:08192-244266  ¥sÁåPïì:08192-241024

Website:www.hariharcity.mrc.gov.in.
E-mail ID no:itstaff_ulb_harihara@yahoo.com

¸À»/-¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ,

£ÀUÀgÀ̧ À¨sÉ, ºÀjºÀgÀ.
ªÁ¸ÁE/r«f/823/PÉJ¸ïJA¹J/2022-23

¸À»/- CzsÀåPÀëgÀÄ,

£ÀUÀgÀ̧ À¨sÉ, ºÀjºÀgÀ.

ಮಲೆರಬನೊನಿರು,ಜ. 20- ಕೊರವಿಡ್ ಅವಧಿಯ 
ಕಲಿಕಾ ನಷಟುವನುನಿ ರತ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಕಲಿಕಾ ಚೆರತರಿಕೆ 
ಜತಯೆಲಿಲಿ ಕಲಿಕಾ ಹಬಬು ನಡಸೆಲಾಗುತ್್ತದ ೆಎಂದು ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಇಲಾರಯೆ ಕೆ್ಷರತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪಿ 
ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಅವರು ಗುರುವಾರ ಪಟಟುಣದ ರ್ಬಿಎಂಎಸ್ 
ಶಾಲಯೆಲಿಲಿ ಹಮಿಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಲೆರಬನೊನಿರು ಸಮೂಹ 
ಸಂಪನೂಮಿಲ ವಾ್ಯಪ್ತಯ 13 ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಮತು್ತ 
ಪ್್ರಢಶಾಲಗೆಳ ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಹಬಬುದಲಿಲಿ 
ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.  ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ 
ಏಕಕಾಲದಲಿಲಿ 4103 ಕಲಿಸಟುರ್ ಗಳಲಿಲಿ 45 ಸಾವಿರ 
ಶಾಲಗೆಳ 1 ಲಕ್ಷ ಶ್ಕ್ಷಕರು,  9 ಲಕ್ಷ ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳು 
ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಕಲಿಕಾ ಹಬಬು ನಡಯೆುತ್್ತದ.ೆ

ಮಕ್ಕಳ ಹೊಸ ಆಲೊರಚನಗೆ ೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ 
ಕಲಿಕಾ ಹಬಬುವು ಓದು-ಬರಹ, ಲಕೆ್ಕವೆರ ರ್ರವನವಾ ಗಲು 
ಪ್ರರತಾ್ಸಹವಾಗುವ ವಿಶಾ್ವಸವಿದ ೆಎಂದರು. 

ಸಂಪನೂಮಿಲ ವ್ಯಕ್ತಗಳಾಗಿ ಬಿ.ಅಚು್ಯತಾನಂದ, 
ಸವಿತಾ, ಪೆ್ರರಮಕುಮಾರಿ, ಆಶಾ ಇವರುಗಳು 
ಕಾಯಜಿನಿವಜಿಹಸ್ ನಾಲು್ಕ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್, 

ಮಕ್ಕಳಿಗ ೆ ಇಷಟುವಾದ ಆನಂದದ ಚಟುವಟ್ಕ,ೆ ಆಟ, 
ಹಾಡು, ಸಥೆಳದಲಿಲಿ ಪೆರಪರ್ ಕಟ್ಂಗ್, ಗಾ್ರಮ ಸುತೊ್ತರಣ, 
ಸಂದಶಜಿನಗಳನುನಿ ಮಕ್ಕಳೆರ ನಡಸೆುವಲಿಲಿ 
ಪೆ್ರರರಣಯೆಾದರು.  ಮಕ್ಕಳೆರ ತಯಾರಿಸ್ದ ಕರಿರಟ, 
ಬಾ್ಯಡ್ಜ ಗಳನುನಿ  ಪರಷಕರು, ಶ್ಕ್ಷಕರು ಧರಿಸ್ 
ಸಂತಸಪಟಟುರು.

ಪುರಸಭ ೆ ಸದಸ್ಯ ಷಾ ಅಬಾ್ರರ್ ಕಲಿಕಾ ಹಬಬು 
ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ದರು. ಶಾಲಯೆ ಎಸ್ ಡಿಎಂಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಅಜಯ್ ನಾಯ್್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ೆವಹಸ್ದ್ದರು. 

ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಓ ರ್.ಮಂಜು, 
ಬಿರರಪಪಿ, ಹಚೆ್.ಎಂ.ಸದಾನಂದ, ಬಿ.ಬಸವರಾಜ್,  
ಸಕಾಜಿರಿ ಪದವಿ ಪೂವಜಿ ಕಾಲೆರರ್ನ ಉಪ ಪಾ್ರಚಾಯಜಿ 
ಜಗದಿರಶ್ ಉಜಜಮಮಿನವರ್, ಸಕಾಜಿರಿ ಉದುಜಿ ಪ್್ರಢ 
ಶಾಲಯೆ ಮುಖ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕ ಮಲಿಲಿಕಾಜುಜಿನಪಪಿ, ಶ್ಕ್ಷಕರಾದ 
ರೆರವಣಸ್ದ್ದಪಪಿ ಅಂಗಡಿ, ಸುರೆರಶ್ ಮೂಲಿಮನಿ, 
ರಾಮಪಪಿ ಸೊರಮಣೆ್ಣರರ, ದಂಡಿ ತ್ಪೆಪಿರಸಾ್ವಮಿ, 
ರಾಜಶೆರಖರ್, ಹಾಲಪಪಿ,  ಸ್ಆರ್ ಪ ನಂಜುಂಡಪಪಿ, 
ಹನುಮಂತಪಪಿ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಯರಜಕ ಹರಿರಶ್ 
ನೊರಟಗಾರ್ ಮತ್್ತತರರು ಈ ವೆರಳ ೆಹಾಜರಿದ್ದರು.  

ಮಲೆರಬೆನೂನಿರಿನಲಿಲಿ ಕಲಿಕಾ ಹಬಬು

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 20- ಮನುಷ್ಯ 
ಸಾಧನೆಯಿಲಲಿದೆ ಸತ್ತರೆ ಸಾವಿಗೆರ ಅವಮಾನ. 
ಆದಶಜಿವಿಲಲಿದೆರ ಬದುಕದರೆ ಬದುಕಗೆರ 
ಅವಮಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಮಿ ರ್ರವನ 
ಸಾಥಜಿಕವಾಗ ಬೆರಕಾದರೆ ನಿರವೆಲಲಿರೂ 
ಏನನಾನಿದರೂ ಸಾಧಿಸಬೆರಕು ಎಂದು 
ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳಿಗೆ  ರ್ಲಾಲಿ ಕನನಿಡ ಸಾಹತ್ಯ 
ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವಾಮದೆರವಪಪಿ ಕರೆ 
ನಿರಡಿದರು.

ಇಲಿಲಿಗೆ ಸಮಿರಪದ ಬಸಾಪುರದ ಶ್್ರರ 
ತರಳಬಾಳು ಆಂಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಹರಿಯ 
ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲಿಲಿ ಇಂದು ಏಪಾಜಿ 
ಡಾಗಿದ್ದ ವಾಷ್ಜಿಕೊರತ್ಸವ ಸಮಾರಂರವನುನಿ 
ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ರ್ಲೆಲಿಯ 287 ಶಾಲೆಗಳಲಿಲಿ ಸುಮಾರು 
54 ಸಾವಿರ ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳು ಶ್್ರರ ತರಳಬಾಳು 
ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆಯಲಿಲಿ ಕಲಿಯುತ್್ತದಾ್ದರೆ. ಅತ್ಯಂತ 
ಶ್ಸು್ತ ಬದ್ದ, ಗುಣಮಟಟುದ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಕೊಡುತ್್ತರುವುದಕೆ್ಕ  ಶ್್ರರ ತರಳಬಾಳು 
ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸೆಥೆಯಲಿಲಿ 
ಕಲಿತವರು ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅನೆರಕ 
ರಾಷಟು್ರಗಳಲಿಲಿ ಉನನಿತ ಉದೊ್ಯರಗದಲಿಲಿದಾ್ದರೆ. 
ಅನೆರಕರು ಅತು್ಯನನಿತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕರತ್ಜಿ 
ತಂದಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಚುಚುಗೆ 
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ದರು.

ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಂಸ್ಕಕೃತ ವಾತಾವರಣದಲಿಲಿ 
ಬಸಾಪುರದ ಈ ಶಾಲೆ ಉತ್ತಮ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಸೆರವೆಯಲಿಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಕನನಿಡ ಅತ್ಯಂತ 
ಸುಂದರ, ಮಧುರವಾದ ಭಾಷೆ. ವಿಶ್ವದ ಎಲಾಲಿ 
ಭಾಷೆಗಳಲಿಲಿ ರಾಣಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್್ತರುವ 
ಸುಂದರವಾದ ಲಿಪಯನುನಿ ಹೊಂದಿದೆ.  
ಎಲಾಲಿದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರೂ ಇರು 
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿರ ಕನನಿಡ ವಾಗಿರು ಎಂದು 
ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳಿಗೆ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಸ್ದ್ದ 
ಹರಿಯ ಪತ್ರಕತಜಿ ಬಾ.ಮ. ಬಸವರಾಜಯ್ಯ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ನಾವು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ 

ಹಣವನುನಿ ಯಾವುದಾವುದಕೊ್ಕರ ತೊಡಗಿಸ್ 
ಆಸ್್ತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳನೆನಿರ 
ಆಸ್್ತಯನಾನಿಗಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪರಷಕರಿಗೆ 
ಕರೆ ನಿರಡಿದರು.

ಮೊಬೆೈಲ್ ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನುನಿ ದೂರ 
ಇಡುವುದು  ಅತ್ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊಬೆೈಲ್ 
ನಲಿಲಿ ಬರುವ ಅತ್ರ ವೆೈರವಿರಕರಿಸು ವ 
ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮರಲೆ ತ್ರವ್ರ ತರಹದ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿರರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು 
ಖಿನನಿತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತಾ್ತರೆ. ಇದನುನಿ ತಪಪಿಸಲು 
ನಾವು ಮೊಬೆೈಲ್ ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನುನಿ ದೂರ 
ಇಡಬೆರಕು ಎಂದು ಪರಷಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ 
ನಿರಡಿದರು.

ಸಥೆಳಿರಯ ಸಲಹಾ ಮತು್ತ ಅಭವೃದಿ್ಧ 
ಸಮಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಸ್ದ್ಧನಗ್ಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಸ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪಾಲಿಕೆ ಮಾರ್ ಮರಯರ್ ಬಿ.ಜೆ. 
ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ರ್ಲಾಲಿ ಕನನಿಡ ಸಾಹತ್ಯ 
ಪರಿಷತ್ ಗ್ರವ ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ಬಿ. ದಿಳೆಳುಪಪಿ, 
ಸಂಘಟನಾ ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ಸ್.ರ್. ಜಗದಿರಶ್ 
ಕೂಲಂಬಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸೆ್ಯ ಶ್ವಲಿರಲಾ 
ಕೊಟ್ರಯ್ಯ, ಬಸಾಪುರದ ಸಕಾಜಿರಿ 
ಪ್್ರಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕ ರ್. ಸುಮಲತಾ, 
ಸಥೆಳಿರಯ ಸಲಹಾ ಮತು್ತ ಅಭವೃದಿ್ಧ ಸಮಿತ್ 
ಗ್ರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಟ್. ಮರುಳಸ್ದ್ಧಪಪಿ, 
ದಾನಿಗಳಾದ ಬಿ.ಎಸ್. ಮರುಳಪಪಿ 
ಮತ್್ತತರರಿದ್ದರು.

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಪಾ್ರಥಿಜಿಸ್ದರು. ಎಸ್. 
ಸುರೆರಂದ್ರಪಪಿ ಸಾ್ವಗತ್ಸ್ದರು. ಶಾಂತವ್ವ 
ನಿರೂಪಸ್ದರು. 

ರುಣಮಟಟೆದ ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ ಆದ್ಯತೆ

ಬಸಾಪುರದ ಶಿ್ರೇ ತರಳಬಾಳು 
ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ನಾಕೊೇತ್ಸವ 
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೆ ಕಸಾಪ  
ಜಿಲಾಲೆಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 20- ದೆರಶ ಕಟುಟುವ 
ಜವಾಬಾ್ದರಿ ಎಲಲಿರ ಮರಲಿದು್ದ, ಯುವ ಜನತೆ 
ದೆರಶಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ನಿರಡುವಲಿಲಿ ಮುಂದಾಗ 
ಬೆರಕು. ಬಲಿಷಠಿ ಆಥಿಜಿಕ ಭಾರತ ನಿಮಾಜಿಣದ 
ಮೂಲಕ ಜಗತ್್ತಗೆ ತೊರರಿಸ್ಕೊಡುವ 
ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ 
ಜಾಞಾನ ಸಹಾ್ಯದಿ್ರಯ ಕುಲಪತ್ ಡಾ. ಬಿ.ಪ. 
ವಿರರರದ್ರಪಪಿ ಹೆರಳಿದರು.

ನಗರದ ಶ್್ರರ ಸ್ದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆ 
ಆವರಣದಲಿಲಿ ಶಾಲಾ ವಾಷ್ಜಿಕೊರತ್ಸವದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮಿಮಿಕೊಂಡಿದು್ದ, ಸ್ದ್ಧಗಂಗಾ 
ಪ್ರಶಸ್್ತ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ 
ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ದರು.

ಯುವ ಜನರು ನಾಯಕತ್ವವನುನಿ 
ರೂಪಸ್ಕೊಳುಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಬಲಿಷಠಿ ಭಾರತ 
ನಿಮಾಜಿಣದ ಕಡೆ ಹಜೆಜ ಹಾಕಬೆರಕಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರಸು್ತತ ದಿನಮಾನಗಳಲಿಲಿ ಕ್ಶಲ್ಯ ರೂಢಿಸ್ 

ಕೊಳುಳುವುದು ಕಡಿಮಯಾಗುತ್್ತದು್ದ, ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿ 
ಯುವಜನರು  ವಿವಿಧ ಕ್ಶಲ್ಯಗಳನುನಿ 
ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳಳುಬೆರಕೆಂದು ಕರೆ ನಿರಡಿದರು.

ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳಲಿಲಿ ತನನಿದೆರ ಆದ 
ಸಾಮಥ್ಯಜಿ, ಶಕ್ತ ಇದೆ್ದರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನುನಿ 
ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಯತನಿವನುನಿ ಮಾಡಬೆರಕು. 

ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುವಲಿಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪ್ರಮುಖ 
ಪಾತ್ರ ವಹಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಭಾರತ ಇತರೆ ರಾಷಟು್ರಗಳಿಗಿಂತ 
ಭನನಿವಾಗಿದು್ದ, ಇಲಿಲಿ ಶೆರ. 65 ರಷುಟು ಯುವಕ-
ಯುವತ್ಯರಿದಾ್ದರೆ. ಸದೃಢ ಭಾರತ ಕಟುಟುವ 
ಜವಾಬಾ್ದರಿ ಯುವ ಜನರ ಮರಲಿದೆ. ದೆರಶ 

ನನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟುದೆ ಎನುನಿವುದಕ್ಕಂತ ನಾನು 
ದೆರಶಕೆ್ಕ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟುದೆ್ದರನೆ 
ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಆತಾಮಿವಲೊರಕನ 
ಮಾಡಿಕೊಳಳುಬೆರಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆರಳಿದರು.

ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳು ಎಲಾಲಿ ಕ್ಶಲ್ಯಗಳನುನಿ 
ಕಲಿಯುವ ಮೂಲಕ ನಾಡಿಗೆ, ದೆರಶಕೆ್ಕ 
ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಕೆ್ಕ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡು 
ವುದು ಆದ್ಯ ಕತಜಿವ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳು 
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೆೈದು ತಂದೆ-ತಾಯಿ, 
ಶಾಲೆ, ದೆರಶಕೆ್ಕ ಕರತ್ಜಿ ತರುವಂತಾಗಬೆರಕು. 
ಶ್ಕ್ಷಣದ ಸದುಪಯರಗ ಪಡೆದುಕೊಳುಳುವ 
ಮೂಲಕ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳನುನಿ 
ಬಳಸ್ಕೊಳುಳುವಂತೆ ಕರೆ ನಿರಡಿದರು.

ಹರಿಯ ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿ ಎಸ್ .ಎಸ್.ಐ.ಎಂ. 
ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್.ಸ್. ಯ ಸಹಾಯಕ 
ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕ ಡಾ. ವಿನಯ್ ಅಪಪಿಣ್ಣನವರ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳು ಓದಿನಲಿಲಿ ಆಸಕ್ತ, 

ನಿದಿಜಿಷಟು ಗುರಿ ಹೊಂದಬೆರಕು. ಕಠಿಣ 
ಪರಿಶ್ರಮ, ಸತತ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಮಮಿದಾಗಲಿ 
ಎಂದು ಆಶ್ಸ್ದರು.

ರ್ರವನದ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಉತ್ತಮ 
ಆಲೊರಚನೆಗಳನುನಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳಳುಬೆರಕು. 
ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳ ಕನಸನುನಿ 
ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಪಡಲೆರ ಬೆರಕೆಂದು 
ಸಲಹೆ ನಿರಡಿದರು.

ಶ್್ರರ ಸ್ದ್ಧಗಂಗಾ ಪಯು ಕಾಲೆರರ್ನ 
ನಿದೆರಜಿಶಕ ಡಾ. ಡಿ.ಎಸ್. ಜಯಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಸ್ ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ 
ಸಲಹೆಗಳನುನಿ ನಿರಡಿದರು. ಸಂಸೆಥೆ 
ಮುಖ್ಯಸಥೆರಾದ ಜಸ್ಟುನ್ ಡಿಸೊರಜ, ಹರಿಯ 
ಉಪನಾ್ಯಸಕರಾದ ರ್.ಯು. ಶ್್ರರಧರ, ಎಸ್. 
ಅನುರಾಧ, ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಾದ ಎಂ. 
ಪುಟಟುಸಾ್ವಮಿ, ಝರನತ್ ಆರಾ, ಕೆ.ಎಸ್. 
ರೆರರಾ ರಾಣಿ ಮತ್್ತತರರಿದ್ದರು. 

ಬಲ್ಷ್ಠ ಆರ್ನಾಕ ಭಾರತ ನಿಮಾನಾಣದ ಜವಾಬಾದೆರಿ ಎಲಲೆರ ಮೆೇಲ್ದೆ
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೆೋ�ತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಬಿ.ಪಿ. ವಿ�ರಭದ್ರಪ್ಪ

ಕೊಟೂಟುರು, ಜ. 20 - ಶ್ಕ್ಷಣ ದಾಸೊರಹವನುನಿ 
ವಿರರಶೆೈವ ಮಠ, ಮಾನ್ಯಗಳು ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ ಕೆೈಗೊಳಳು 
ದಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತು್ತ ಕಲಿಕೆಯ ಕೊ್ಷರಭೆ 
ಯನುನಿ ಎದುರಿಸಬೆರಕಾಗಿತು್ತ. ಮುಂದಾಲೊರಚನೆಯ 
ಫಲವಾಗಿ ಮಠಗಳು ಈ ಕಾಯಜಿವನುನಿ ಸುಮಾರು 
ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಕೆೈಗೊಂಡಿದ್ದರ ಪ್ರತ್ಫಲವಾಗಿ 
ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೆಚಾಚುಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ 
ಮಟಟುದಲಿಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಾ್ರಂತ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಉಜಜಯಿನಿ ಸದ್ದಮಜಿ ಶ್್ರರ 1008 ಜಗದು್ಗರು 
ಸ್ದ್ದಲಿಂಗ ರಾಜದೆರಶ್ ಕೆರಂದ್ರ ಶ್ವಾಚಾ ಯಜಿ 
ರಗವತಾಪಿದ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿರರ್ ಹೆರಳಿದರು. 

ಇಲಿಲಿನ ಕೊಟೂಟುರೆರಶ್ವರ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ಸುವಣಜಿ ಸಂರ್ರಮ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮವನುನಿ ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ 
ಆಶ್ರವಜಿಚನ ನಿರಡಿದ ಅವರು, ವಿದಾ್ಯದಾನ 
ಅನನಿದಾನಕ್ಕಂತ ಪ್ರಮುಖದಾ್ದಗಿದೆ. ಅನನಿ, ಅಕ್ಷರ 
ಆಸರೆಗೆ ಒತು್ತ ಕೊಟುಟು, ವಿರರಶೆೈವ ಮಠಗಳು 
ಹಂದಿನಿಂದಲೂ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕಾಯಜಿದಲಿಲಿ 
ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಕಾರಣಕಾ್ಕಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ 
ಮೂಲೆಗಳಲಿಲಿ ಮತು್ತ ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಪ್ರದೆರಶಗಳ 
ಜನತೆಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಲಾರ ಪಡೆಯುವಂತಾಯಿತು 
ಎಂದು ಅವರು ಹೆರಳಿದರು. 

ಸಂಸ್ಕಕೃತ್, ಶ್ಕ್ಷಣ ಒಟುಟುಗೂಡಿಸ್ಕೊಳುಳುವುದ 
ರಿಂದ ಸವಜಿತೊರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲಿ ಕೊಟೂಟುರೆರಶ್ವರ 
ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯ ಉನನಿತ ಧೆ್ಯರಯವಿರಿಸ್ಕೊಂಡು 
ಸಾಥಜಿಕ ಸುವಣಜಿ ಮಹೊರತ್ಸವವನುನಿ 
ಆಚರಿಸ್ಕೊಳುಳುತ್್ತರುವುದು ಹೆಮಮಿಯ ವಿಷಯ 

ಎಂದು ಜಗದು್ಗರುಗಳು ಮಚುಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ದರು.
ಪ್ರತ್ಭಾ ಪಲಾಯನವನುನಿ ತಡೆಯಬೆರಕು. 

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷುಟು ಪ್ರತ್ಭೆಗಳು ರಾಷಟು್ರದಲೆಲಿರ 
ಉಳಿಯುವಂತಾಗಲು ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ ರೂಪಸಬೆರಕು. 
ವಿಶ್ವದ ಅನೆರಕ ಟಾಪರ್ ಗಳಲಿಲಿ ಭಾರತದ 
ಪ್ರತ್ಭಾನಿ್ವತರ ಸಂರೆ್ಯ ಹೆಚುಚು ಎಂದರು. 

ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಭರಮಾನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, 
ವಿರರಶೆೈವ ವಿದಾ್ಯವಧಜಿಕ ಸಂಘ ರ್ಲೆಲಿಯ ಎಲಾಲಿ 
ಪ್ರದೆರಶಗಳಲಿಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥೆಗಳನುನಿ 
ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ರ್ಲೆಲಿಯ ಬಡ ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು 
ಕೊಟೂಟುರಿನ ಕೊಟೂಟುರೆರಶ್ವರ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯ 
ಸುವಣಜಿ ಮಹೊರತ್ಸವದ ನೆನಪಗಾಗಿ ನಿಮಿಜಿಸಲು 
ಉದೆ್ದರಶ್ಸ್ರುವ ಸುವಣಜಿ ರವನ ನಿಮಾಜಿಣಕೆ್ಕ ಶಾಸ 
ಕರ ಅನುದಾನದಲಿಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನುನಿ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ರರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ದರು.

ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗಿರತ ನಿದೆರಜಿಶಕ ವಿ.ಮನೊರ 

ಹರ ಮಾತನಾಡಿ, ಬದುಕನುನಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಲಿಕೆಯ 
ರೂಪದಲಿಲಿ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಹು ಬಗೆಯ 
ವ್ಯಕ್ತತ್ವ ತಂತಾನೆರ ರೂಪುಗೊಳುಳುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ವಿರ.ವಿ. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಎಂ.
ಗುರುಸ್ದ್ದಸಾ್ವಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, 
ವಿರ.ವಿ. ಸಂಘದ ಕಾಲೆರಜ್ ಕೊಟೂಟುರಿನಲಿಲಿ 
ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಲಿಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಹರಿಯರ 
ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದುದಾ್ದಗಿದೆ ಎಂದರು. 

ಕೂಡಿಲಿಗಿ ಹರೆರಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್್ರರ ಪ್ರಶಾಂತ 
ಸಾಗರ ಶ್ವಾಚಾಯಜಿ ಸಾ್ವಮಿರರ್, ಶ್್ರರ ಹರೆರಶಾಂತ 
ವಿರರಸಾ್ವಮಿರರ್, ಹಂಪಸಾಗರದ ಶ್್ರರ ಅಭನವ 
ಶ್ವಲಿಂಗ ರುದ್ರಮುನಿ ಶ್ವಾಚಾಯಜಿ ಸಾ್ವಮಿರರ್, 
ವಿರ.ವಿ.ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲಲಿಂ ಚನನಿಪಪಿ, ಕಾಯಜಿ 
ದಶ್ಜಿ ಬಿ.ವಿ.ಬಸವರಾಜ, ಸಹಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ಜೆ.
ಶಾಂತವಿರರನಗ್ಡ, ಚೊರರನೂರು ಕೊಟ್ರಪಪಿ, ಪ. 
ಪಂ.ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಭಾರತ್ ಸುಧಾಕರ್  ಪಾಟ್ರಲ್, ಎಂ.
ಎಂ.ಜೆ. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ, ವಿರ.ವಿ.ಸಂಘದ ಕಾಯಜಿಕಾರಿ 

ಸಮಿತ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಕಾತಾ್ಯಯಿಣಿ 
ಮರಿದೆರವಯ್ಯ, ಹೆಚ್.ಎಂ.ಕರಣಕುಮಾರ, 
ಕೆಪಗಲ್ ಗಿರಿಜಾ, ಟ್.ವಿರುಪಾಕ್ಷಗ್ಡ, ಕೆರರನಹಳಿಳು 
ಚಂದ್ರಶೆರಖರ್ , ಏಳುಬಿಂಚಿ ರಾಜಶೆರಖರ್ , 
ಅಸುಂಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಗ್ಡ, ಅಕ್ಕ ಶ್ವಕುಮಾರ, 
ಮರಟ್ ಪಂಪನಗ್ಡ, ಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ.
ಚನನಿಬಸವಗ್ಡ ಪಾ್ರಚಾಯಜಿರಾದ ಶಾಂತಮೂತ್ಜಿ 
ಬಿ. ಕುಲಕಣಿಜಿ, ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಆಡಳಿತ 
ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಿ.ಕೊಟೆ್ರರಶ, ಉತ್ತಂಗಿ 
ಕೊಟ್ರಗ್ಡ, ಜೆ.ಸ್.ಧನಂಜಯ, ಮಂಜುನಾಥ 
ಮಠಪತ್, ಕೆ.ಬಿ.ಮಲಿಲಿಕಾಜುಜಿನ, ಅವಂತ್ 
ಬಸವರಾಜ್, ಹುಡೆರದ್ ಮೃತು್ಯಂಜಯ, ಎಸ್.
ಎಂ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ, ಅಡಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ, ಕೊರರಿ 
ಬಸವರಾಜ್, ಎಂ.ಹೆಚ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್  
ಮತ್್ತತರರು ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಪಾಲೊ್ಗಂಡಿದ್ದರು. 

ಕೊಟೂಟುರೆರಶ್ವರ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಆಡಳಿತ 
ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ದ್ದರಾಮ ಕಲಮಿಠ್ ಸಾ್ವಗತ್ಸ್ದರು.

ವಿೇರಶೆೈವ ಮಠರಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಸೊೇಹಕೆ್ಕ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ  
ಕೊಟೂಟುರಿನ ಕೊಟೂಟುರೆರಶ್ವರ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಸುವಣಜಿ ಸಂರ್ರಮ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಉಜಜಯಿನಿ ಜಗದು್ಗರುಗಳು

ರಾ ಣೆರ ಬೆ 
ನೂನಿರು, ಜ.20- 
ನಗರದ ದನದ 
ಮಾರುಕಟೆಟುಯ ಎದುರಿನ ಜಾಗದಲಿಲಿ ನಾಡಿದು್ದ 
ದಿನಾಂಕ 23ರಂದು ಬೆಳಗೆ್ಗ 10ಕೆ್ಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ 
ಬೊರಸ್ ಜನಮಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನವಯುಗದ 
ವತ್ಯಿಂದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂರ 
ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ರ್.ಪಂ. ಮಾರ್ ಸದಸ್ಯ 
ಸಂತೊರಷಕುಮಾರ ಪಾಟ್ರಲ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ನಗರದಲಿಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುದಿ್ದಗೊರಷ್ಠಿಯಲಿಲಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದಲಿಲಿ 
20ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಆಸನ ವ್ಯವಸೆಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದು್ದ, 
ಜನರೆರ ತಮಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ರೊಟ್ಟು, ಬುತ್್ತ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿದಾ್ದರೆ. 

ನೆಗಳೂರು ಹರೆರಮಠದ ಶ್್ರರ ಗುರುಶಾಂತೆರಶ್ವರ 
ಶ್ವಾಚಾಯಜಿರು, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿ.ಎ.ಇಬಾ್ರಹಂ 

ಸರಾಫ, ಇಸಾ್ಸನ ಕನಾಜಿಟಕ ಸೆರರಿದಂತೆ ಇತರರು 
ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು ಎಂದರು.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ತಾಲೂಲಿಕನಲಿಲಿ ನಾವು 
ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೆರಕು ಎನುನಿವ 
ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲಿಲಿವೆ. ಇದು 
ಯಾವುದೆರ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಸೆರರಿಲಲಿ. ಇದರಲಿಲಿ ನಮಮಿ ತಾಲೂಲಿಕನ 
ಸವಜಿತೊರಮುಖ ಅಭವೃದಿ್ಧಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿರಡಲಾಗಿದೆ. 
ತಾಲೂಲಿಕನ ಅಭವೃದಿ್ಧಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟು ಹೊಂದಿದು್ದ, 
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಗಜಿದ ಜನರಿಗೆ, ರೆೈತರಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಶ್ರಲತೆ 
ಸೆರರಿದಂತೆ, ಒಟುಟು 80 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಡಿದು್ದ 
ದಿನಾಂಕ 22ರಂದು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10ಕೆ್ಕ ಇಲಿಲಿನ ಕೆಇಬಿ 
ವಿನಾಯಕ ದೆರವಸಾಥೆನದಿಂದ ರೊಟ್ಟು-ಬುತ್್ತಯ 
ಮರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದು್ದ, ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ 
ಸಥೆಳಕೆ್ಕ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದರು. ಸಂತೊರಷಕುಮಾರ 
ಪಾಟ್ರಲ ಅಭಮಾನಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯುವರಾಜ 
ಬಾರಾಟಕೆ್ಕ, ತ್ಮಮಿನಗ್ಡ್ರ ಪಾಟ್ರಲ, ವಿರರು ಪಾಟ್ರಲ, 
ಮಂಜು ಸ್ರಿಗೆರೆ, ಕರಣ ಬುಳಳುನಗ್ಡ್ರ, ಕುಬೆರರಪಪಿ 
ಅಟವಾಳಗಿ, ದಾದಾಪರರ್ ಕೊರಳೂರ, ಸಲಿರಂ ಕಠಾರಿ, 
ಬಸವರಾಜ ಕರೂರ, ಗಂಗಾಧರ ಬೂದನೂರ, ಬಿ.ಟ್.
ಪಾಟ್ರಲ ಸೆರರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.

ರಾಳೆ ನವಯುರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುರಡೆ

ರಾಣೆೇಬೆನೂನುರು

ಮಲೆೇಬೆನೂನುರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು ಅನನು ಸಂತಪನಾಣೆ 
ರ್ಗಳಿ ವೃತ್ತದಲಿಲಿ ಇಂದು 

ಮಧಾ್ಯಹನಿ 12 ಕೆ್ಕ ತುಮಕೂರಿನ 
ಸ್ದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ  ಶ್್ರರ ಡಾ 
ಶ್ವಕುಮಾರ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿ 
ಗಳವರ ನಾಲ್ಕನೆರ ವಷಜಿದ 
ಪುಣ್ಯಸಮಿರಣೆ ಹಾಗೂ ಶ್್ರರ ಸ್ದೆ್ದರಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿಗಳ 
ಪುಣ್ಯಸಮಿರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನನಿ ಸಂತಪಜಿಣೆ 

ಕಾಯಜಿಕ್ರಮವನುನಿ ಹಮಿಮಿ 
ಕೊಳಳುಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ವಿರರರದೆ್ರರಶ್ವರ ರೆೈಸ್ ಮಿಲ್ 
ನ ಬಿ.ಸ್. ರಾಜೆರಶ್, ಹೊಸಳಿಳು 
ಕರಿಬಸಪಪಿ, ಬಟೆಟು ಅಂಗಡಿ 

ವಿಶ್ವ, ಗಾಂಧಿ, ಕುಡಪಲಿ ರಮರಶ್, ಪ್ರಕಾಶ್ 
ರೆೈಸ್ ಮಿಲ್ ಕೊಟೆ್ರರಶ್ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ. 

ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲೆ ಕೊರೊರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜವಾರ
ಟೊರಕಯರ, ಜ. 20 – ಕೊರೊನಾ 

ಸೊರಂಕನುನಿ ಇನುನಿ ಮುಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರ 
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 
ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಫುಮಿಯರ ಕಶ್ದಾ 
ಘೊರಷ್ಸ್ದಾ್ದರೆ. ಮಾಸ್್ಕ ನಿಯಮಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ 
ಸೆರರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ 
ಜಪಾನ್ ನಲಿಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥೆತ್ 

ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು ಸಕಾಜಿರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಕೊರೊನಾ ಸೊರಂಕಗೆ ಗುರಿಯಾದವರು 

ಇನುನಿ ಸ್ವಯಂ ಕಾ್ವರಂಟೆೈನ್ ನಲಿಲಿ ಇರುವ 
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲಲಿ. ಕೊರೊನಾ ಸೊರಂಕತರು 
ನಿದಿಜಿಷಟು ಆಸಪಿತೆ್ರಗಳ ಬದಲು ಯಾವ 
ಆಸಪಿತೆ್ರಯಲಿಲಿ ಬೆರಕಾದರೂ ಚಿಕತೆ್ಸ 
ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೂರಲ್ ನಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ಉದೊ್ಯೇರ ಕಡಿತ
ನೂ್ಯಯಾಕ್ಜಿ, ಜ. 20 – ಗೂಗಲ್ 

ಕಂಪನಿಯು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತನನಿ 12 ಸಾವಿರ 
ಉದೊ್ಯರಗಿಗಳನುನಿ ಕೆೈ ಬಿಟ್ಟುದೆ. ಮೈಕೊ್ರರ 
ಸಾಫ್ಟು, ಫೆರಸ್ ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಅಮಜಾನ್ 
ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೆರ ಉದೊ್ಯರಗಗಳನುನಿ 
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲಿಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸ್ವೆ.

ಈ ಬಗೆ್ಗ ಹೆರಳಿಕೆ ನಿರಡಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಇಒ 
ಸುಂದರ್ ಪಚೆೈ, ಕಳೆದ 2 ವಷಜಿಗಳಲಿಲಿ ನಾಟಕರಯ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ್ದವು. 

ಹರಗಾಗಿ ಹೆಚುಚು ಉದೊ್ಯರಗಿ ಗಳನುನಿ 

ನೆರಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ್ದವು ಎಂದಿದಾ್ದರೆ. 
ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥೆತ್ಯ ಹನೆನಿಲೆಯಲಿಲಿ 
ಉದೊ್ಯರಗ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್್ತರುವುದಕೆ್ಕ 
ವಿಷಾದವಿದೆ ಎಂದವರು ಹೆರಳಿದಾ್ದರೆ.

ಕೊರೊನಾ ಸಂದರಜಿದಲಿಲಿ  
ಡಿರ್ಟಲ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚಾಚುಗಿತು್ತ. ಆದರೆ, ಕೊರೊ ನಾ 
ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್್ತರುವಂತೆಯರ, ಪರಿಸ್ಥೆತ್ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿರ್ಟಲ್ ಬಳಕೆ 
ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನನಿಲೆಲಿರ ಆಥಿಜಿಕ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳೂ ರುಗಿಲೆದಿ್ದವೆ.

ಇಂದು ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರಗೆ  
ಬಿಜೆಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡಾಡಾ ಚಾಲರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 20 – ಬಿಜೆಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಪ. ನಡಾ್ಡ ಅವರು ನಾಳೆ 
ಶನಿವಾರದಂದು ಒಂರತು್ತ ದಿನಗಳ ವಿಜಯ ಸಂಕಲಪಿ ಯಾತೆ್ರಗೆ 
ವಿಜಯಪುರದಲಿಲಿ ಚಾಲನೆ ನಿರಡಲಿದಾ್ದದರೆ.

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹನೆನಿಲೆಯಲಿಲಿ ಈ ಯಾತೆ್ರ 
ಆಯರರ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೆರಂದ್ರ ಮೊರದಿ ಅವರು ಎರಡು 
ದಿನಗಳ ಹಂದಷೆಟುರ ಯಾದಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿಗಳಿಗೆ ಭೆರಟ್ ನಿರಡಿ 
ಹಲವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶ್ಲಾನಾ್ಯಸ ಹಾಗೂ ಉದಾಘಾಟನೆ ನೆರವೆರರಿಸ್ದ್ದರು.

ವಿಜಯಪುರದ ಜಾಞಾನ ಯರಗಾಶ್ರಮಕೆ್ಕ ಭೆರಟ್ ನಿರಡಲಿರುವ ನಡಾ್ಡ,  
ಇತ್್ತರಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಸ್ದೆ್ದರಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿರರ್ಗಳಿಗೆ ನಮನ ಸಲಿಲಿಸಲಿದಾ್ದರೆ. 
ಬಿಜೆಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡಾ್ಡ ನಾಗಠಾಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷರತ್ರಕೆ್ಕ ತೆರಳಿ ವಿಜಯ ಸಂಕಲಪಿ 
ಯಾತೆ್ರಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿರಡಲಿದಾ್ದರೆ. ಈ ಯಾತೆ್ರಯ ವೆರಳೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೆರಟ್ 
ನಿರಡಿ ಅಭಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಬೂತ್ ಮಟಟುದಲಿಲಿ ಬಿಜೆಪ ಸದಸ್ಯತ್ವ 
ಅಭಯಾನ ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ಪಕ್ಷ 39 ಚುನಾವಣಾ ರ್ಲೆಲಿ, 312 ಮಂಡಲಗಳನುನಿ 
ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ವಿಜಯ ಸಂಕಲಪಿ ಯಾತೆ್ರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 
ಬಿಜೆಪ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ಸ್ದ್ದರಾಜು ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ನರರದ ಸ.ಪ್ರ.ದ. ಕಾಲೆೇಜಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟ್ಕೆರಳ ಉದಾಘಾಟರೆ
ಸಕಾಜಿರಿ ಪ್ರಥಮ ದಜೆಜಿ ಕಾಲೆರಜು, 

ಸಕಾಜಿರಿ ಪ್ರಥಮ ದಜೆಜಿ ಸಂಜೆ ಕಾಲೆರಜು 
ಮತು್ತ ಸಾನಿತಕೊರತ್ತರ ಕೆರಂದ್ರದ ವತ್ಯಿಂದ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ,  ಕ್ರರಡೆ,  
ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಎನ್ ಸ್ ಸ್, ರೆಡ್  
ಕಾ್ರಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್್ಕರ್್ಸ ಮತು್ತ  
ಗೆೈಡ್್ಸ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳ ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಸಮಾರಂರವು ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10.30 ಕೆ್ಕ 

ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಶಾಸಕ ಎಸ್ .ಎ. ರವಿರಂದ್ರನಾಥ್ 

ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟ್ಸಲಿದು್ದ,  ವಿಶೆರಷ 
ಆಹಾ್ವನಿತರಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ಕುಲಪತ್ 
ಪ್ರ.ಬಿ.ಡಿ.ಕುಂಬಾರ ಆಗಮಿಸಲಿದಾ್ದರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ವಮೊಗ್ಗ 
ಕಾಲೆರಜು ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾರೆ ಪಾ್ರದೆರಶ್ಕ ಜಂಟ್ 
ನಿದೆರಜಿಶಕ ಪ್ರ. ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜೊರಳೆ,  

ಸಹಾ್ಯದಿ್ರ ವಿಜಾಞಾನ ಕಾಲೆರರ್ನ ಸಹ ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕ 
ಡಾ.ಎಸ್.ಎಂ. ಮುತ್ತಯ್ಯ ಆಗಮಿಸುವವರು.
ಕಾಲೆರರ್ನ ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಎಸ್.ಅರ್. 
ಅಂಜನಪಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸುವವರು. 

ಡಾ. ಕೊಟ್ರಪಪಿ ಸ್.ಕೆ, ಡಾ. 
ನಾರಾಯಣಸಾ್ವಮಿ ಕೆ, ಶ್್ರರಮತ್ ಗಿರತಾದೆರವಿ 
ಟ್ ಉಪಸ್ಥೆತರಿರುತಾ್ತರೆ ಎಂದು ಪ್ರ. ಭರಮಣ್ಣ 
ಸುಣಗಾರ್ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ಮೂತ್ರ ವಿಸಜನಾರೆ ಪ್ರಕರಣ :  
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ

ನವದೆಹಲಿ, ಜ. 20 – ನೂ್ಯಯಾಕ್ಜಿ ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುತ್್ತದ್ದ 
ವಿಮಾನದಲಿಲಿ ಮಹಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕಳ ಮರಲೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸಜಜಿನೆ ಮಾಡಿದ 
ಪ್ರಕರಣ ತಡವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. 
ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ವಿಮಾನದ ಪೆೈಲರ್ - ಇನ್ - ಕಮಾಂಡ್ 
ಅನುಮತ್ಯನುನಿ ಮೂರು ತ್ಂಗಳು ಅಮಾನತು್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವಷಜಿ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ 
ವೆೈಮಾನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಡಿ.ರ್.ಸ್.ಎ. ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ 
ಜೊತೆಗೆ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಾರಾಟ ಸೆರವೆಗಳ ನಿದೆರಜಿಶಕರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. 
ದಂಡವನೂನಿ ವಿಧಿಸ್ದೆ.

ಎರಡು ತ್ಂಗಳ ಹಂದೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತು್ತ. ಆದರೆ, ಜನವರಿ 4ರಂದು 
ವೆೈಮಾನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಡಿ.ರ್.ಸ್.ಎ. ಗಮನಕೆ್ಕ ಈ ವಿಷಯ ತರಲಾಗಿತು್ತ.



ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 21, 20234

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲಲೆದಂತೆ  
ಮದ್ಯ ಸೆೇವರೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳು 7ಮತು್ತ 21ನೆರ ತಾರಿರಖು ಜನತಾ ಡಿರಲಕ್್ಸ 
ಲಾಡ್ಜ, KSRTC  ಹೊಸ ಬಸ್  ಸಾಟುಯಾಂಡ್ ಎದುರು, ದಾವಣಗರೆ.ೆ

4 ಮತು್ತ 18 ರಂದು ಕಾವೆರರಿ ಲಾಡ್ಜ,  
ಪೂನಾ - ಬಂೆಗಳೂರು ರೊರಡ್, ಹಾವೆರರಿ.

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

ಸಮಯ: ಬಳೆಿಗೆ್ಗ 10 ರಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹನಿ 2 ರವರಗೆೆ

KHB ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ 
ಕನಾಜಿಟಕ ಹ್ಸ್ಂಗ್ ಬೊರಡ್ಜಿ 

(ತುಂಗರದಾ್ರ ಬಡಾವಣೆ) 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲಿಲಿ 30x40 ಅಳತೆಯ 

ದಕ್ಷಣ ದಿಕ್ಕನ ಸೆೈಟುಗಳು 
ಫಲಾನುರವಿಗಳಿಂದ ನೆರರ ಮಾರಾಟ.

ಮಧ್ಯವತ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ
ಫೇ. : 63605 67975

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ 
ಫರಲ್್ಡ  ಸವಿರಜಿಸ್  ಟೆಕನಿರಷ್ಯನ್  ವಿದಾ್ಯಹಜಿತೆ : 

ಐಟ್ಐ ಫಟಟುರ್ , ಡಿಪಲಿರಮಾ ಇನ್  
ಮಕಾ್ಯನಿಕಲ್ , ಸಾ್ಯಲರಿ ನೆಗೊರಸ್ಯರಬಲ್  

ಸಂಪಕಜಿಸ್ : ಅನು ಏಜೆನಿ್ಸೇಸ್ 
ಕಾವೆರರಿ ಫಾಮಾಜಿ ಎದುರು, ವಾಸವಿ ರೊರಡ್ , 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಆಫರಸ್  ಕೆಳಗೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 98442 47494

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕ್ಲೆೇನಿಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟ್ಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗಿದದೆರೆ ಯಂತ್ರರಳ ನುನು ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕ್ಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಎಲಾಲಿ ವಸು್ತಗಳು ಇರುವ ಬೆರಕರಿ 

(ಫುಲ್  ಫನಿಜಿಷ್್ಡ  ಬೆರಕರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕದೆ)
ಎಂಸ್ಸ್ ಬಿ ಬಾಲಿಕ್, ವೆಂಕಟೆರಶ್ವರ 

ದೆರವಸಾಥೆನದ ಹತ್್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

99452 98381, 98808 08159

ಶಿ್ರೇ ವಿೇರಭದೆ್ರೇಶವಾರ ಟೆ್ರೇಡಸ್ನಾ 
ಸಿಟೆೇಲ್, ಸಿಮೆಂಟ್ , ಪ-ಸಾ್ಯಂಡ್ , 
ಎಂ-ಸಾ್ಯಂಡ್ , 20MM ಜಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆ 

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

ಹಿೇಟರ್  ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.  
95387 71714, 77607 71714

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
Ghatge Enterprises

Kunduwada Road, 
Davangere.

ವಾಟರ್  ಸಪೆಲಿ, ಸಾ್ಯನಿಟರಿ 
ಅಂಗಡಿಯಲಿಲಿ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆರಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

94492 48866

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ವಿದಾ್ಯನಗರ 1ನೆರ ಮರನ್ , 
3ನೆರ ಕಾ್ರಸ್ ನಲಿಲಿ ಪ್ರವಿರಣ್  ಆಯುವೆರಜಿದ ಎದುರು 
2 BHK ಇರುವ, ಸಸ್ಯಹಾರ, ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಅನುಕೂಲವಿರುವ, ಬೊರರ್ ವೆಲ್  ಹಾಗೂ 
ಮುನಿಸ್ಪಲ್  ನಿರರಿನ ಸ್ಕಯಜಿವಿರುವ, ಬಿಸ್ 
ನಿರರಿನ ವ್ಯವಸೆಥೆಯಿರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ.
95351 00029, 77607 33750

1BHK ಮರೆ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ
ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ 

ವಿದಾ್ಯನಗರದಲಿಲಿ ವಿವೆರಕಾನಂದ 
ಶಾಲೆ ಹತ್್ತರ 1 BHK ಮನೆ 
ಲಿರಸ್ ಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪಕಜಿಸ್. 

91485 64617

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಪೆಟೊ್ರರಲ್  ಬಂಕ್ ನಲಿಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಮತು್ತ 

ಅನುರವವುಳಳುವರು ಪೆಟೊ್ರರಲ್ , 
ಡಿರಸೆಲ್  ಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ತಕ್ಷಣ 
ಬೆರಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಸಂಪಕಜಿಸ್.

94807 77338, 94821 09492

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಡೆೈರಿಯಿಂದ ಹಾಲನುನಿ ಮನೆ 

ಮನೆಗೆ ತಲುಪಸಲು ಅನುರವ 
ಇರುವ ಹುಡುಗರು ಬೆರಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
ಆಕಷಜಿಕ ವೆರತನ ನಿರಡಲಾಗುವುದು.
97388-18702

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಮಲಲಿಶೆಟ್ಟುಹಳಿಳು ಹತ್್ತರ 

NH4ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ 
ಪೂವಜಿ-ಉತ್ತರ 30x40 
(1099), 3 ಕಂತುಗಳು 

70196 18397

ಸೆೈಟುರಳು ಮತು್ತ ಮರೆರಳು 
ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇವೆ

ಸ್ದ್ದವಿರರಪಪಿ 33x50 ಪೂವಜಿ 
ವಿನಾಯಕ 30x50 ದಕ್ಷಣ, 

ಮಹಾಲಕ್ಷಮಿ ಬಡಾವಣೆ 40x30 
ಪೂವಜಿ KHB 30x40 ದಕ್ಷಣ. 
97418 11694

ಮೂಲ ಕ್ರಯ ಪತ್ರ ಕಳೆದಿದೆ
ಶ್್ರರ ಎಂ.ಆರ್. ಅಶೊರಕ್ ಸನ್ ಆಫ್ 
ರಂಗೊರರ್ ರಾವ್ ಇವರು ಖರಿರದಿಸ್ರುವ 
ಮನೆ ನಂಬರ್ 104, ಹಳೆ ಡೊರರ್ ನಂಬರ್ 
518/112, ಚಾಲಿ್ತ ಡೊರರ್ ನಂಬರ್ 
920/112 ಅಳತೆ 35x25 ಏಳನೆರ 
ಡಿವಿಜನ್, ಲೆರಬರ್ ಕಾಲೊರನಿ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಇಲಿಲಿ ಖರಿರದಿಸ್ರುವ ವಾಸ ಉಪಯರಗ RCC 
ಮನೆಯ ಮೂಲ ಕ್ರಯ ಪತ್ರ (ಸಂರೆ್ಯ 
4257/1993-94 Dated 03-11-
1993) ದಿನಾಂಕ 25.12.2022 ರಂದು 
ಜೆರಾಕ್್ಸ ಮಾಡಿಸಲು ಹೊರದಾಗ ಕಳೆದಿರುತ್ತದೆ. 
ಸ್ಕ್ಕವರು ಹತ್್ತರದ ಪಲಿರಸ್ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ 
ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ತ್ಳಿಸಲು ಕೊರರಿದೆ.
99728-25859

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪ್್ರಫಂಗ್ )

ನಿಮಮಿ ಮನೆ ಮತ್್ತತರೆ ಕಟಟುಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೂಂ, ಬಾಲ್ಕನಿ, ಟೆರೆರಸ್ , 
ನಿರರಿನ ತೊಟ್ಟು, ಗೊರಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನಿರರಿನ ಟಾ್ಯಂಕ್ , ಎಲಾಲಿ ರಿರತ್ಯ 
ನಿರರಿನ ಲಿರಕೆರಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಜಿಸ್: 
ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟ್.

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

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

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲಿ ಕುಕ್  ಕಮ್  ಹ್ಸ್  
ಕರಪಂಗ್  ಹುಡುಗರು ಬೆರಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 

ಸಂಬಳ 15000/- ಊಟ ರೂಂ 
ಉಚಿತ. 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಸಂಪಕಜಿಸ್. 

97400 98064, 97400 98047

ಮರೆಯ ರಿೇ ಪೆೇಂಟ್ಂಗ್ 
ಹಳೆಯ ಮತು್ತ ಹೊಸದಾದ 

ಮನೆ, ಆಫರಸ್ , ಗೊರಡ್ನ್ , 
ಫಾ್ಯಕಟುರಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮ ಖಚಿಜಿನಲಿಲಿ 

ಒಳೆಳುಯ ಪೆರಂಟ್ಂಗ್ 
ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಲಾಗುವುದು. 

ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ: 72046 33302

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ದಿನಸ್ ಹಸನು ಮಾಡಲು 

ಮಹಳೆಯರು ಬೆರಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
ರಾಗಿ, ಜೊರಳ ಮತು್ತ  

ಬೆರಳೆ ಕಾಳುಗಳು.

ಫೇ. : 99009 71888

WANTED
Telecallers are required 

for the reputed  
School in Davangere.

Qualification : any Degree
Contact : 

96207 68987 
94483 91963

ಹೊೇಟೆಲ್  ಸಪೆಲೆೈಯರ್   
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹುಡುರರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ.

ಸಂಪಕಜಿಸ್ :

ಫೇ. : 95130 33363

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದಾ್ಯನಗರ,  

2ನೆರ ಬಸ್  ಸಾಟುಯಾಂಡ್ ಹತ್್ತರ ಕಾರಿಗೆ  
ಡೆ್ರೈವರ್  ಬೆರಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಸಂಪಕಜಿಸ್ :

99162 36521

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಫರಲ್್ಡ ವಕ್ಜಿ ಗೆ ಟೂ ವಿರಲ್ಹರ್  
ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಳೆಯರು 

ಅಥವಾ ಪುರುಷರು ಬೆರಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

81233 86742 
70220 15746

URGENT REQUIREMENT 
Marketing Executive, welder

Qulif : BE/ME/MBA/
Diploma or any degree 
location : all Districts
(AGE BELOW 35)

93532 34780, 89718 37243

BUILT-TO-SUIT 
RENT 

AVK College Road
Space Available for 

Built-to-Suit or Rent for 
* Hospitals/Medical Service
* Retails Showrooms
* Granite/Building Materials
* Cafe/Restaurant
* Bank/Office/College
951 369 9252

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
B.E., M.Tech/Nursing 
BSc., & MSc.,  biology

ದಾವಣಗೆರೆ.
ಫೇ. : 85532 78258

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ
ಕುಂದುವಾಡ ಕೆರೆ ಹತ್್ತರ ಮಹಾಲಕ್ಷಮಿ 
ಲೆರಔರ್ ನಲಿಲಿ ಹಾಗೂ S.S. ಹೆೈಟೆಕ್  

ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್  ಹತ್್ತರ ಲಕ್ಷಮಿ ಲೆರಔರ್ ನಲಿಲಿ 
ಎರಡು ಬೆಡ್  ರೂಂ ಹಾಗೂ ಅಟಾ್ಯಚ್ 

ಬಾತ್  ರೂಂ ವುಳಳು ಮನೆಗಳು ಇವೆ.
96388 17967/73380 43912

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
ಕೆಟ್ಜೆ ನಗರ 15ನೆರ ಕಾ್ರಸ್  2ನೆರ 

ಮರನ್ ನಲಿಲಿ 30x40 ಅಳತೆಯಲಿಲಿ 
ಕಟ್ಟುಸ್ರುವ ಹಳೆಯ ಮನೆ 

ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ.

96388 17967, 73380 43912

Wanted
Boys required for 

data entry and billing 
work at 

Food Mart Supermarket.
Quli : B.Com

Mob : 98864 63531

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ 
ಕರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲಿಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲು ಅನುರವ ಇರುವ 
ಹುಡುಗರು ಬೆರಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 

98458 63708, 86603 26067

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

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಬಟೆಟು ಅಂಗಡಿಯಲಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಯುವಕ/ಯುವತ್ಯರು ಬೆರಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
Exp : 3 years. Edu : 12th 
PUC / Basic Computer 

knoweldge. ಆಕಷಜಿಕ ಸಂಬಳ 
ಸಂಪಕಜಿಸ್. 

97392 94066

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
Required a Candidate for 

Computer Billing with  
2 Yrs. Tally Experience, 

Salary negotiable. Contact 
94484 61674 
97317 48890

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
40•60 ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾತ್ರ 1) ಕನಕ ಲೆರ 
ಔರ್ ನಲಿಲಿ 40•60 North East 
Corner 2) ಶ್ವಪಾವಜಿತ್ ಲೆರ ಔರ್ ನಲಿಲಿ 
40•60 East South Corner 3) 
40•60 East KHBಯಲಿಲಿ

ಐನಳಿಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ, ಏಜೆಂಟ್ 
ಮೊ. : 99166 12110

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
30•40 ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾತ್ರ, ಕಾಡಪಪಿನವರ 
ಲೆರ ಔರ್ ನಲಿಲಿ 30x40 East, 30•40 
West, 30x40, 30x40 East ಅಕ್ಕ 
ಪಕ್ಕ, 30x40, 30x40 West ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ, 
Rate - 1850 ರಿಂದ 1950ರ ವರೆಗೆ

ಐನಳಿಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ, ಏಜೆಂಟ್ 
ಮೊ. : 99166 12110

ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಜಿಗೆ ಮರೆ 
ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, ವಿಚಾರಿಸಿರಿ
S.S. `B' Blockನಲಿಲಿ, ಆಂಜನೆರಯ 

ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲಿ ಸ್ಂಗಲ್  ಬೆಡ್  ರೂಂ. 
ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಂ, ಮನೆಗಳು, ರೂಂಗಳು

ದಕ್್ಷತ್  ಐನಳಿಳ, ಏಜೆಂಟ್ 
77955 06795

ಮರೆಯಿಂದಲೆೇ ಕೆಲಸ
ಕನನಿಡ ಮತು್ತ ಇಂಗಿಲಿಷ್  ಓದಲು, ಬರೆಯಲು 
ಬರುವ ಯುವಕ/ಯುವತ್ಯರಿಗೆ 
ಗೃಹಣಿಯರಿಗೆ, ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳಿಗೆ, 
ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗೆ ಎಲಲಿರಿಗೂ  ಸದಾವಕಾಶ. 
ದಿನದ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 
ತ್ಂಗಳಿಗೆ 14,000/- ರಿಂದ 20,000/- 
ವರೆಗೆ ಗಳಿಸ್. ಮಾಹತ್ಗಾಗಿ ಸಂಪಕಜಿಸ್.
91487 33213

ಬಾಡಿಗೆಗೆ, ಲ್ೇಸ್ ಗೆ, ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಉತ್ತರಾಭಮುಖವಾಗಿರುವ ವಾಸು್ತ ಪ್ರಕಾರ ವಿರುವ 

ಬೊರರ್ ಹಾಗೂ ಮುನಿಸ್ಪಲ್ ನಿರರಿನ 
ಸ್ಕಯಜಿವಿರುವ 20x30 ಅಳತೆಯ ಎರಡು 

ಮಹಡಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ, ಲಿರಸ್ಗೆ, ಅಥವಾ 
ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ. ಸರಸ್ವತ್ ಬಡಾವಣೆಯ 

ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೆರಯ ದೆರವಸಾಥೆನದ ಹತ್್ತರ ಇದೆ. 
ಆಸಕ್ತರು ವಿಚಾರಿಸ್.  

99163 23302

ಜರ್ೇನು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
2 ಎಕರೆ ನಿರರಾವರಿ 

ಜಮಿರನು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ.
ಮತ್್ತ ಗಾ್ರಮ

94480 03997

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಸೂಪರ್ ಮಾಕೆಜಿರ್ ನಲಿಲಿ ಬಿಲಿಲಿಂಗ್ 

ನಲಿಲಿ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹಾಗೂ ಹೆಲಪಿರ್ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ 
ಯುವಕರು ಬೆರಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

SS SUPER MARKET, ಕಾಳಿದಾಸ 
ಸಕಜಿಲ್ ಹತ್್ತರ, ಹೆೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 

ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಮೊ: 7411399485

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ವಿರರೆರಶ್  ಹೊರಟೆಲ್ ಗೆ 

ಹೊರಟೆಲ್  ಕೆಲಸಕೆ್ಕ 
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು, ಹುಡುಗರು 

ಮತು್ತ ರಟಟುರು ಬೆರಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
ಸಂಪಕಜಿಸ್:

78928 34945

ಬಿಲ್ಡಾಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಪ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ 4ನೆರ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತಯಲಿಲಿ 

2000 ಚ. ಅಡಿ ವಿಸ್್ತರಣಜಿದ 1ನೆರ ಮಹಡಿ 
ಬಿಲಿ್ಡಂಗ್  (3 BHK) ಮನೆ ಮತು್ತ 

ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದೆ್ದರಶಕೆ್ಕ (ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಮಾತ್ರ) ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಮೊ : 98441 88191

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಚಿಕ್ಕನಹಳಿಳು ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ರಾದಿ 

ರಂಡಾರದ ಹತ್್ತರ 30x70 ಅಳತೆಯ 
ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಮುಖವಾಗಿರುವ ಸೆೈರ್  

ಮಾರಾಟಕ್ಕದೆ. ಸಂಪಕಜಿಸ್. 
ಮಧ್ಯವತ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ.

80951 55777, 63601 51212

ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲೆ ಸವಾಂತ 
ಉದೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶ
91088 22831
80738 73081

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ 
ಹೊರಟೆಲ್ ನಲಿಲಿ ತ್ಂಡಿ (ಪಾಸೆಜಿಲ್)  

ಕಟಟುಲು ಅನುರವವುಳಳು 
ಕೆಲಸಗಾರರು  ಬೆರಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 

ಗರಿಷಠಿ ವೆರತನ ನಿರಡಲಾಗುವುದು.
Contact : 

70194 69302, 97435 36352

HOUSE TO -LET
P.JExtension #401, 
8th Main, 8th Cross, 
2BHK Ground floor 
& 1st Foor To-Let.

94486 56614

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಚನನಿಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಚನನಿಗಿರ ತಾಲೂಲಿಕನ 

ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ ಊರುಗಳಲಿಲಿ ಸೆಕೂ್ಯರಿಟ್ ಗಾಡ್ಜಿ  
ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸಗಾರರು 

ಬೆರಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 8 ತಾಸು ಕೆಲಸ ESI  ಮತು್ತ 
EPF ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಕಾಜಿರಿ 

ಸ್ಲ್ಯರಗಳೊಂದಿಗೆ 10,000 ದಿಂದ 15000 
ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆರತನ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಪಕಜಿಸ್. 

98440 53261, 99867 21420

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
J.H. ಪಟೆರಲ್  ನಗರ 40x60 

ಉತ್ತರ ಮುಖವುಳಳು ಸೆೈಟು 
ಮಾರಾಟಕ್ಕದೆ.
ಸಂಪಕಜಿಸ್ :

95386 09238

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟೆ 

GNM/ANM
ಆಯಾ/ 

ವಾಡ್ನಾ  ಬಾಯ್ 
87468 36666

URGENT REQUIREMENT
Marketing Executive, 

Welder
Qulif : BE/ME/MBA/ 

Diploma or any degree.
Location : all Districts

(AGE BELOW 35)

93532 34780, 89718 37243

ಉತ್ತಮ ಸಂಪಾದರೆ ಅವಕಾಶ
Extra Income Opportunity

1 - 4 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ. ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ 
ಬೆರಡ. ನ್ಕರರು/ಗೃಹಣಿಯರು/
ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಗಳು/ ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳು/

Part/Full Time.
ಆಸಕ್ತ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ಸಂಪಕಜಿಸ್.

99455 96962

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 20 
- ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪ್ರತ್ 
ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ದ್ದರಾ 
ಮಯ್ಯ ಪರ ಕೊರಲಾರ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷರತ್ರದಲಿಲಿ 
ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ 
ಬಿಜೆಪ ಹರಿಯ ನಾಯಕ 
ಹಾಗೂ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್.
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇಂದಿಲಿಲಿ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ. 

ಸುದಿ್ದಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ 
ನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
ಕೊರಲಾರದಲಿಲಿ ಗೆಲುಲಿತಾ್ತರೆ. ನಾವು 
ಕೂಡ ಅವರ ಪರ ಪ್ರಚಾರ 
ಮಾಡುತೆ್ತರವೆ ಎಂದರು.

ಇಂದು ಕೆಪಸ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಡಿ.ಕೆ.ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಅವ 
ರನುನಿ ಭೆರಟ್ ಮಾಡಿದೆ್ದರನೆ. 
ಎಐಸ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲಿಲಿಕಾಜುಜಿನ 
ಖಗೆಜಿ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ 
ಸ್ದ್ದರಾಮಯ್ಯರನೂನಿ ಭೆರಟ್ 
ಮಾಡಿದೆ್ದರನೆ. ನಾನು 

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡು ತೆ್ತರನೆ. 
ಇದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೆರಪಜಿಡೆ 
ಯಲಲಿ ಎಂದರು. ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ. 
ಯಾವುದೆರ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಸೆರರಿದವನಲಲಿ. 
ನಾನು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗೆ ಬೆಂಬಲ 
ನಿರಡುತೆ್ತರನೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸ್ದರು. 

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸೆರಪಜಿಡೆ ಬಗೆ್ಗ 

ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನನಿ ಮನೆಗೆ 
ವಾಪಸ್ ಹೊರಗುವುದಕೆ್ಕ ಏನಿದೆ? 
ಯಾವುದೆರ ಷರತು್ತಗಳಿಲಲಿ. ನಾನು 
ಪಕ್ಷ ಬಿಡುವಾಗ ತ್ಳಿಸ್ಯರ ಹೊರಗು 
ವುದು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಡುವಾಗ ದೆರವೆರ 
ಗ್ಡ ಅವರಿಗೂ ತ್ಳಿಸ್ದೆ್ದ. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಬಿಡುವಾಗ ಪರಮರಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ 
ಕಚೆರರಿಯಲೆಲಿರ ತ್ಳಿಸ್ದೆ್ದ. ರಾಜಕರಯ 
ದಲಿಲಿ ವಿಶಾ್ವಸ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು. 

ಸ್ದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ 
ಮಂತ್್ರ ಆಗಾ್ತರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶೆನಿಗೆ 
ಪ್ರತ್ಕ್ರಯಿಸುತಾ್ತ, ಇನೂನಿ ಚುನಾವಣೆ 
ಆಗಿಲಲಿ. ಚುನಾವಣೆ ಆದ ಮರಲೆ 
ಗೊತಾ್ತಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಕೊೇಲಾರ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಸಿದದೆರಾಮಯ್ಯ ಪರ ಪ್ರಚಾರ

ಕಲುಲೆ ಕಾವಾರಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅಸು್ತ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಟ್ಸ್ಡಿಗಿಂತ ಹಚೆುಚು ಕಬುಬು 
ಅರಯೆುವುದಕೆ್ಕ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಸೆ್ ಹಚೆಚುಳ ಮಾಡಿದೆ್ದರವೆ 
ಎಂದವರು ಹೆರಳಿದರು.

ಸುಮಾರು 30-40 ವಷಜಿಗಳಿಂದ ಸಸೆ್ ಮೊತ್ತ 
ಪರಿಷ್ಕರಿಸ್ರಲಿಲಲಿ. ಹರಗಾಗಿ ಸಸೆ್ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು 
ತ್ರಮಾಜಿನಿಸಲಾಗಿದ ೆಎಂದು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಎನ್ ಪಎ ಇತ್ಯರನಾ : ಕನಾಜಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು 
ನಿಗಮದ ಎನ್ ಪಎಯಾದ ತ್ರರುವಳಿಗ ೆ ಒನ್ ಟೆೈಂ 
ಇತ್ಯಥಜಿಕೆ್ಕ  ಅವಕಾಶ ನಿರಡಲು ತ್ರಮಾಜಿನ 
ತಗೆದೆುಕೊಳಳುಲಾಗಿದ.ೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒನ್ ಟೆೈಂ 
ಸರೆ್ಲಿ ಮಂರ್ ಗ ೆ 2003 ರಿಂದ ಇಲಿಲಿಯವರಗೆೆ 
ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತ ೆ ಅವಕಾಶ ನಿರಡಲಾಗುವುದು.  
ಇದರ ಜೊತಗೆ ೆ54.60 ಕೊರಟ್ ರೂ. ಷೆರರು ಬಂಡವಾಳ 
ಬಿಡುಗಡಗೆ ೆಸಮಮಿತ್ಸಲಾಗಿದ.ೆ ಸದ್ಯ ನಿಗಮದಲಿಲಿ ಅಸಲು 
127 ಕೊರಟ್ ರೂ. ಬಾಕ ಇದ್ದರ,ೆ  217.65 ಕೊರಟ್ ಬಡಿ್ಡ 
ಮೊತ್ತ ಬಾಕ ಇದ.ೆ ಒಟುಟು 345 ಕೊರಟ್ ರೂ. ಬಾಕ ಇದೆ 
ಎಂದು ಸಚಿವರು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಅಭರಮ್ ಯರಜನಯೆಡಿ 114 ನಗರ ಕಲಿನಿಕ್ ಗೆ 
ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟುದು್ದ, ನಮಮಿ ಕಲಿನಿಕ್ ಆಗಿ 
ರೂಪಾಂತರವಾಗಿರಲಿದ.ೆ ಎಎನ್ಎಂ ಸಂೆಟರ್ ಗ ೆಹಚೆುಚು 
ಶಕ್ತ ನಿರಡಲು ಸ್ಬಬುಂದಿ ನಿಯರಜನಗೆ ೆ ಒಪಪಿಗೆ 
ನಿರಡಲಾಗಿದ.ೆ ಒಟುಟು 847 ಕೆರಂದ್ರಗಳನು 
ಮರಲ್ದಜೆಜಿಗೆರರಿಸಲು ಒಪಪಿಗ.ೆ 71.56 ಕೊರಟ್ ರೂ. 
ಮೊತ್ತಕೆ್ಕ ಅಂಗಿರಕರಿಸಲಾಗಿದ.ೆ ಮಡಿಕೆರರಿ, ಬಳೆಗಾವಿ, 
ಚಿತ್ರದುಗಜಿ ಆಸಪಿತೆ್ರಯಲಿಲಿ ತುತುಜಿ ನಿಗಾ ಘಟಕ 

ಆರಂಭಸಲು 102 ಕೊರಟ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿದ ೆಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೆರಳಿದರು.

ನಗರಾಭವೃದಿ್ಧ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದಲಿಲಿ ಶೆರ.5 ರಷುಟು 
ನಿವೆರಶನಗಳನುನಿ ಮೃತ ಮಾರ್ ಸೆೈನಿಕರ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ 
ನಿರಡಲು ಒಪಪಿಗ ೆನಿರಡಿದ.ೆ 

ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ಆರು ನೂರು ಕೊರಟ್ ರೂಪಾಯಿ 
ವಚೆಚುದಲಿಲಿ ನೂರು ಅಂಬೆರಡ್ಕರ್ ವಸತ್ ನಿಲಯಗಳನುನಿ 
ನಿಮಿಜಿಸಲು ಸಭ ೆ ಒಪಪಿಗ ೆ ನಿರಡಿದ ೆ ಎಂದು ಇದೆರ 
ಸಂದರಜಿದಲಿಲಿ ಅವರು ಹೆರಳಿದರು.

ಕನಾಜಿಟಕ ಪಬಿಲಿಕ್ ಶಾಲಗೆಳಲಿಲಿ ಪರಠೊರಪಕರಣಗಳ 
ಖರಿರದಿಗಾಗಿ ಹದಿನೆೈದು ಕೊರಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡ ೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ.ೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಸತ್ 
ಶಾಲ ೆ ನಿಮಿಜಿಸಲು ಎಪಪಿತೆ್ತರಡು ಕೊರಟ್ ರೂಪಾಯಿ 
ಬಿಡುಗಡ ೆಮಾಡಲು ಸಭ ೆಸಮಮಿತ್ಸ್ದ ೆಎಂದರು.

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡಯೆುವ ಉದೆ್ದರಶದಿಂದ ಹಣೆು್ಣ 
ಮಕ್ಕಳಿಗ ೆ ಕ್ಶಲಾ್ಯಧಾರಿತ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿರಡಲು 12.51 
ಕೊರಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದ ಅವರು, ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ಐವತು್ತ 
ರಾಸಗಿ ಆಸಪಿತೆ್ರಗಳನುನಿ ನೂರು ಹಾಸ್ಗಯೆ 
ಆಸಪಿತೆ್ರಗಳನಾನಿಗಿ ಮರಲ್ದಜೆಜಿಗೆರರಿಸಲು ಹತೊ್ತಂಬತು್ತ 
ಕೊರಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡ ೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ ೆ ಎಂದು 
ವಿವರ ನಿರಡಿದರು.

ನದಿ ಗಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯರಗಕೆ್ಕ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ 
ಅವರನುನಿ ನೆರಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ ೆಎಂದು ಮಾಧುಸಾ್ವಮಿ 
ಹೆರಳಿದರು.

ನರರದಲ್ಲೆ ಎತ್ತರದ ಕಟಟೆಡರಳನುನು ನಿರ್ನಾಸಲ್ : ಪ್ರದಿೇಪ್ ರಾಯ್ಕರ್
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಈಗ ಸಾಮಿರ್ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಗಿ 
ಘೊರಷ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಈ ನಗರದಲಿಲಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಸ್ವಂತ 
ನಿವೆರಶನ ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟುಸ್ಕೊಳುಳುವುದು 
ಕಷಟುಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತರದ ಕಟಟುಡಗಳು 
ತಲೆ ಎತ್ತಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ 
ಫಲಿರರ್ ಏರಿಯಾ ರೆರಷ್ಯರ ಹೆಚಿಚುಸುವಲಿಲಿ 
ಜನಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳು ಸಕಾಜಿರಕೆ್ಕ ಒತಾ್ತಯಿಸ 
ಬೆರಕದೆ ಎಂದು ಒತ್್ತ ಹೆರಳಿದರು.  ಇದರಿಂದ 
ರವ್ಯವಾದ ಸುಸರ್ಜತವಾದ ಎತ್ತರದ ಕಟಟುಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೆಚುಚು ಆರಂರಗೊಳುಳುತ್ತವೆ 
ಮತು್ತ ಸಾವಜಿಜನಿಕರಿಗೆ ಕಡಿಮ ದರಗಳಲಿಲಿ 
ಸೂರು ಸ್ಗುವಂತಾಗುತ್ತದ ೆಅಭಪಾ್ರಯ ಪಟಟುರು. 

ಬಿಲ್್ಡ ಮಾ್ಯರ್ ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶ್ವಶಂಕರಪಪಿ ಅವರು 
ಈ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲಿ ತಮಮಿ ಪ್ರಯತನಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ 
ಹೆರಳಿದರು.  ಕೊರವಿಡ್ ಲಾಕ್ ಡ್ನ್ 
ಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಟಟುಡ ನಿಮಾಜಿಣ ಕಾಯಜಿಗಳು 
ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಈಗ ಈ ಕೆ್ಷರತ್ರದಲಿಲಿ 
ಕೆಲಸಗಳು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿರುವುದು 
ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 

ಈ ಸಂದರಜಿದಲಿಲಿ ಕಾಯಜಿನಿರತ ಸ್ವಿಲ್ 
ಇಂರ್ನಿಯರ್ ಗಳ ಒಕೂ್ಕಟ ಕಟಟುಡ 
ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳ ವಸು್ತ ಪ್ರದಶಜಿನ ಏಪಜಿಡಿಸ್ 
ಸಾವಜಿಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹತ್ 
ನಿರಡುವ ಪ್ರಯತನಿ ಮಾಡುತ್್ತರುವುದು 
ಶಾಲಿಯಾಘನಿರಯ ಎಂದು ಮಚುಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತ 
ಪಡಿಸ್ದರು.

ಅತ್ಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲೊ್ಗಂಡಿದ್ದ ಬಾಪೂರ್ 
ಇಂರ್ನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೆರರ್ನ ನಿದೆರಜಿಶಕ 
ಪ್ರ. ವೆೈ. ವೃಷಭೆರಂದ್ರಪಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 
ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ ಎರಡು 
ವಷಜಿಕೊ್ಕಮಮಿ ಈ ರಿರತ್ಯ ವಸು್ತ 
ಪ್ರದಶಜಿನವನುನಿ ಏಪಜಿಡಿಸುತ್್ತರುವ ನಗರದ 
ಇಂರ್ನಿಯರ್ ಗಳು ಮನೆ ಕಟ್ಟುಸುವ ಜನರಿಗೆ 
ಇನೂನಿ ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹತ್ ನಿರಡುವಂತಹ 
ಕೆಲಸಗಳನುನಿ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ 
ನಿರಡಿದರು.

ಫರರಂನ ಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್ .ವಿ. 
ಮಂಜುನಾಥ ಸಾ್ವಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಿರ್ಜಿ  
ಸ್ಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ನಾಲು್ಕ 
ದಿಕೂ್ಸಚಿಗಳಲಿಲಿಯೂ ಶರವೆರಗದಲಿಲಿ 

ಬೆಳೆಯುತ್್ತದು್ದ, ಜನಸಂರೆ್ಯ ಹಾಗು ವಾಹನಗಳ 
ಸಂರೆ್ಯ ಹೆಚಾಚುಗುತ್್ತದೆ. ಸೆೈಟುಗಳ ದರ ಸಹ ದಿನೆರ 
ದಿನೆರ ಹೆಚುಚುತ್್ತದು್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು  
ನಿವೆರಶನಗಳನುನಿ ಖರಿರದಿಸುವುದು 
ಕಠಿಣವಾಗುತ್್ತದೆ ಎಂದು ಹೆರಳಿದರು.

ಈ ಹನೆನಿಲೆಯಲಿಲಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟುಡಗಳ 
(ಅಪಾರ್ಜಿ ಮಂರ್ ) ಅನಿವಾಯಜಿತೆ ಇದೆ. 
ಆದರೆ, ನಗರದಲಿಲಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟುಡಗಳಿಗೆ 
ಹೆಚುಚು ಮಹಡಿ ಕಟಟುಲು ಕಾನೂನು 
ತೊಡಕನಿಂದ ಲೆೈಸೆನ್್ಸ ಗಳು ಸ್ಗದಂತೆ ಆಗಿದೆ.  
ಕಾರಣ,  ನಗರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭವೃದಿ್ಧ ಪಾಲಿನ್  
(ಸ್.ಡಿ.ಪ ಪಾಲಿನ್ ) ಅನುನಿ ತುತಾಜಿಗಿ ನವಿರಕರಿಸ್ 
ಮಹಡಿಗಳ ಸಂರೆ್ಯ ಹೆಚಿಚುಸುವುದರಿಂದ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು 
ಅಪಾರ್ಜಿ ಮಂರ್ ಗಳಲಾಲಿದರೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆ 
ಖರಿರದಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕೆ್ಕ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗು 
ಶಾಸಕರುಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಬೆರಕು ಎಂದು 
ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಸ್ವಿಲ್ ಇಂರ್ನಿಯರ್ ಗಳ ಒಕೂ್ಕಟದ 
ರ್.ಬಿ. ಸುರೆರಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾ್ವಗತ್ಸ್ದರು. 

ಇಂರ್ನಿಯರ್ ಎ.ಬಿ. ರವಿ ವಂದಿಸ್ದರು.
ಒಕೂ್ಕಟದ ಇ. ದೆರವೆರಂದ್ರಪಪಿನವರ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮವನುನಿ 
ಆರ್.ಟ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರೂಪಸ್ದರು. 

ಎ.ಸ್.ಸ್.ಇ. ಐ ನ ಛೆರಮಜಿನ್ ಡಾ.
ರವಿಕುಮಾರ್, ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ಯು. ಆರ್. 
ಕೊಟೆ್ರರಶ್, ಖಜಾಂಚಿ ಬಿ. ಆರ್. ಸತ್ರಶ್, 
ಎಫ್.ಪೆರಸ್ ನ ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಮೂಳೆ, ಖಜಾಂಚಿ ಆನಂದ್ ಷಾ ಅಲಲಿದೆರ 
ಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಆರ್.ಎಸ್. 
ವಿಜಯಾನಂದ್, ರ್.ಎಂ. ಲೊರಹತಾಶ್ವ, 
ಕೊಂಡರ್ಜ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂತಾದವರು 
ಉಪಸ್್ತತರಿದ್ದರು. 

ವಸು್ತ ಪ್ರದಶಜಿನದ ಆಯರಜಕರಾದ 
ಯು.ಎಸ್. ಕಮು್ಯನಿಕೆರಶನ್ ನ ಉಮಾಪತ್ 
ಬಿಲ್್ಡ ಮಾ್ಯರ್ ವಸು್ತ ಪ್ರದಶಜಿನ ನಾಳೆ 
ಶನಿವಾರ ಮತು್ತ ಭಾನುವಾರವೂ 
ನಡೆಯಲಿದು್ದ, ಉಚಿತ ಪ್ರವೆರಶವಿರುವ ಈ 
ವಸು್ತ ಪ್ರದಶಜಿನವನುನಿ ಸಾವಜಿಜನಿಕರು ಭೆರಟ್ 
ನಿರಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸದುಪಯರಗಪಡಿಸ್ 
ಕೊಳಳುಬೆರಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಕರಿರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರತ್ಯ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಬೂಸನೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 
ವಾಮದೆರವಪಪಿ, ಎಮಿಮಿ ಶಾರದಮಮಿ, ಪಾ್ರಚಾಯಜಿರಾದ 
ರವಿಕುಮಾರ್ ಮತ್್ತತರರು ಉಪಸ್ಥೆತರಿದ್ದರು.

ದಿವ್ಯ ಜಂಬಗಿ ಪಾ್ರಥಿಜಿಸ್ದರು. ಆರ್. 
ದಾಕಾ್ಷಯಿಣಮಮಿ ಸಾ್ವಗತ್ಸ್ದರು. ಎಂ.ಬಿ. ಜಗದಿರಶ್, 
ಜೊ್ಯರತ್ ರರ್ ವರದಿ ಮಂಡಿಸ್ದರು. ಎಸ್.ಪ. ರಾಜಪಪಿ, 
ಟ್. ಜೊ್ಯರತ್ ನಿರೂಪಸ್ದರು. ರವಿಕುಮಾರ್ ವಂದಿಸ್ದರು.

ನಿಕಾಹ್, ಹಲಾಲಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೇಂ ಹೊಸ ಪೇಠ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪುರುಷರು ನಾಲು್ಕ 
ಮದುವಯೆಾಗಲು ಅನುಮತ್ ಇದ.ೆ ನಿಕಾಹ್, ಹಲಾಲಾ 
ಪದ್ಧತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಚೆಛರದನದ ಬಳಿಕ ಹಳಯೆ 
ಗಂಡನನುನಿ ಮದುವಯೆಾಗಲು ಬಯಸುವ ಮಹಳ,ೆ 

ಅದಕೂ್ಕ ಮೊದಲು ಇನೊನಿರವಜಿ ವ್ಯಕ್ತಯನುನಿ 
ಮದುವಯೆಾಗಬೆರಕು. ವೆೈವಾಹಕ ಪ್ರಕ್ರಯ 
ಪೂಣಜಿಗೊಳಿಸ್ದ ನಂತರ ವಿಚೆಛರದನ ಪಡದೆು ಮೊದಲ 
ಗಂಡನನುನಿ ಮದುವಯೆಾಗಬೆರಕು.

ಸಂಸಾರದಿಂದಲೆೇ ಸದ್ಗತ್ ಸಾಧರೆ ಶರಣ ಸಂದೆೇಶ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಭನನಿತೆಗಳ ಸಂಘಷಜಿದಲಿಲಿ ಜನರು 
ತೊಡಗಿರುವ ಕಾರಣ ದೆರಶ ಕಟಟುಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್್ತಲಲಿ 
ಎಂದು ಹೆರಳಿದರು. ಪುರುಷರಲಿಲಿ ಕಟುಟುವ ಹಾಗೂ ಕೆಡವುವ 
ಎರಡೂ ಸ್ವಭಾದವರು ಸ್ಗುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ, ಮಹಳೆಯರಿಂದ 
ಸಮಾಜ ಕಟುಟುವ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ. ಮಹಳೆ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ 
ಸಮಾಜ ಎರಡರಲೂಲಿ ಸಂಬಂಧದ ಸೆರತುವೆ ಕಟುಟುವ 
ಸಾಮಥ್ಯಜಿ ಹೊಂದಿದಾ್ದಳೆ ಎಂದರು.

ಸಮಾರಂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಶರಣ 
ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ರ್ಲಾಲಿ ಗ್ರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ರ್. ಈಶ್ವರಪಪಿ, 
ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಿಮಿಜಿಸ್ದ್ದ ಅನುರವ ಮಂಟಪ ಹಾಗೂ 
ಮಹಾಮನೆಗಳು ಈಗ ಮತೆ್ತ ಕಟಟುಬೆರಕದೆ. ಅನುರವ 
ಮಂಟಪದಲಿಲಿ ಜಾಞಾನದ ಚಚೆಜಿ ನಡೆದರೆ, ಮಹಾಮನೆಯಲಿಲಿ 
ಆ ಕಾಲದಲೆಲಿರ ಸಹಭೊರಜನದ ಮಹಾಕಾ್ರಂತ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಮಹಳೆ ಶ್ಕ್ಷಣದಲಿಲಿ ಈಗ ಪ್ರಗತ್ ಸಾಧಿಸುತ್್ತದಾ್ದಳೆ. 
ಮೊದಲು ತರಗತ್ಯಲಿಲಿ ಒಂದು ಐದಾರು ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿನಿ 
ಯರಿರುತ್್ತದ್ದರು. ಈಗ ಕೆಲ ತರಗತ್ಗಳಲಿಲಿ ಮುಕಾ್ಕಲು 
ಪಾಲು ಹುಡುಗಿಯರೆರ ಇದಾ್ದರೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಶ್ಕ್ಷಣ 
ದಲಿಲಿ ಕಳೆದು ಹೊರಗುವ ಕಳವಳ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ರಶ್ಮಿ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಉಚಿತ ವಸತ್ಯುತ ಶಾಲಾ 
ಟ್ರಸ್ಟು ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ಪೆ್ರರಮಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 

‘ಕದಳಿಶ್್ರರ’ ಪ್ರಶಸ್್ತ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದ ವೆರದಿಕೆಯ ಮರಲೆ ಶರಣ ಸಾಹತ್ಯ 

ಪರಿಷತ್ ರ್ಲಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ. ಪರಮರಶ್ವರಪಪಿ, ಕದಳಿ 
ಮಹಳಾ ವೆರದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಸುಶ್ರಲ 
ಸೊರಮಶೆರಖರ್, ಕದಳಿ ರ್ಲಾಲಿಧ್ಯಕೆ್ಷ ಕುಸುಮ ಲೊರಕೆರಶ್, 
ಬಾಪೂರ್ ವಿದಾ್ಯ ಸಂಸೆಥೆ ನಿದೆರಜಿಶಕ ಕರುವಾಡಿ ಗಿರಿಜಮಮಿ, 
ಕದಳಿ ಸಂಸೆಥೆಯ ಸಾವಿತ್ರಮಮಿ ಸ್ದ್ದಪಪಿ, ಪೆ್ರರಮ ನಾಗರಾಜ್, 
ವಿನೊರದ ಅಜಗಣ್ಣನವರ್, ಗಾಯತ್್ರ ವಸ್ತ್ರದ್, ಶಾಂತ 
ಕುಮಾರ್, ಜೆ.ಆರ್. ಗ್ರಮಮಿ, ಅಂಬಿಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ, 
ಕೆ.ಎನ್. ಪ್ರತ್ಮ ಮತ್್ತತರರು ಉಪಸ್ಥೆತರಿದ್ದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.20- ನಿವೃತ್ತ 
ನಾ್ಯಯಮೂತ್ಜಿ ಎ.ಜೆ. ಸದಾಶ್ವ ಆಯರಗದ 
ವರದಿ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಸ್, ಸಾಮಾರ್ಕ 
ಸಂಘಷಜಿ ಸಮಿತ್ ರ್ಲಾಲಿ ಸಮಿತ್ಯಿಂದ 
ನಗರದಲಿಲಿ ನಿನೆನಿ ಪ್ರತ್ರಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಅಂಬೆರಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲಿಲಿ ಜಮಾಯಿಸ್ದ್ದ 
ಸಮಿತ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೆರರಿಗೆ ತೆರಳಿ 
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ದುಗಾಜಿಶ್್ರರ ಅವರ 
ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರಗೆ ಮನವಿ ಸಲಿಲಿಸ್ದರು.

ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜ ಒಳ ಮಿರಸಲಿಗಾಗಿ 
ಆಗ್ರಹಸ್ 40 ವಷಜಿದಿಂದ ಸಕಾಜಿರಗಳಿಗೆ 
ಮನವಿ ಸಲಿಲಿಸ್ದ್ದಲಲಿದೆ, ಜನಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ 
ಸಂವಾದ ನಡೆಸ್ದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರಗಳು ಸಮಾಜಕೆ್ಕ ಚಳೆಳುರಹಣು್ಣ 

ತ್ನಿನಿಸುತ್ತಲೆರ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ಹರಗಾಗಿ ಒಳ 
ಮಿರಸಲು ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಪ್ರತ್ರಟನಾಕಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ 
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ದರು.

ಪರಿಶ್ಷಟುರಲಿಲಿ ಮಾದಿಗರ ಜನಸಂರೆ್ಯಯು 
ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಪಡೆದಿರುವ 
ಮಿರಸಲು ಸವಲತು್ತ ಅತ್ರ ಕಡಿಮಯಿದೆ. 
ಅದನುನಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಒಳಮಿರಸಲಾತ್ 

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೆರಕು.ಅದರಿಂದ ಯಾವ 
ಜಾತ್ಗಳಿಗೂ ಅನಾ್ಯಯವಾಗುವುದಿಲಲಿ. 
ಅವರವರ ತಟೆಟುಯ ಅನನಿವನುನಿ ಅವರವರೆರ 
ತ್ನನಿಬೆರಕು. ಮತೊ್ತಬಬುರ ತಟೆಟುಯ ಅನನಿವನುನಿ 
ಬೆರರೊಬಬುರು ತ್ನುನಿವುದನುನಿ ತಪಪಿಸಬೆರಕು 
ಎಂದು ಆಗ್ರಹಸ್ದರು.

ಪ್ರತ್ರಟನೆಯಲಿಲಿ ಸಾಮಾರ್ಕ ಸಂಘಷಜಿ 
ಸಮಿತ್ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರ. ಸ್.ಕೆ. ಮಹೆರಶ್, 
ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ರುದ್ರಪಪಿ, 
ಇಮಿ್ತಯಾಜ್ ಹುಸೆರನ್, ರ್ಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಪ. 
ತ್ಪೆಪಿರರುದ್ರಪಪಿ, ರ್ಲಾಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ 
ಚಿತ್ರದುಗಜಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ರ್ಲಾಲಿ ಗ್ರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. 
ಎನ್. ನಾಗೆರಶ್,  ದುಗಜಿಪಪಿ, ಗುಮಮಿನೂರು 
ಪರಶುರಾಂ, ವಕರಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೆರರಿದಂತೆ 
ಇತರರು ಭಾಗವಹಸ್ದ್ದರು.

ಸದಾಶಿವ ಆಯೇರದ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಆರ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ 

ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಡಿದುದೆ ಸಿದ್ಧ ಕಣಿಣಾನ ಹನಿ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.20 - ಸಥೆಳಿರಯ ವಿದಾ್ಯ ನಗರದ ಶ್್ರರ ಈಶ್ವರ-

ಪಾವಜಿತ್-ಗಣಪತ್ ದೆರವಸಾಥೆನದ ಆವರಣದಲಿಲಿ ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ 23ರ 
ಸೊರಮವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 
ಸ್ದ್ಧ ಕಣಿ್ಣನ ಹನಿ ಹಾಕುವ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ಕಣಿ್ಣಗೆ ಹನಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಣಿ್ಣನಲಿಲಿ ನಿರರು 
ಬರುವುದು, ಕಣು್ಣರಿ, ಕಣು್ಣ ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಕಣಿ್ಣನ 
ಪೊರೆ ಬರುವ ಹಂತದಲಿಲಿರುವವರು, ದೂರ ದೃಷ್ಟು, 

ಸಮಿರಪ ದೃಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇರುವವರು ಶ್ಬಿರದಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಸಬಹುದು. 
ವಿವರಕೆ್ಕ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ಎಂ.ಮೊರಕಾ್ಷನಂದ, ಬಿ.ಎಸ್. ವಿರರೆರಶ್ 

(88676-91155), ಎನ್.ಎಂ. ತ್ಪೆಪಿರಸಾ್ವಮಿ (98868-74078), 
ಕೆ.ಎಂ. ವಿರರರದ್ರಯ್ಯ (94493-88354), ಆರ್.ಕೆ.ಎಂ. ಕಂಬಾಳೆರಶ್ 
(94484-42713), ಎಂ.ಆರ್ .ಅಶೊರಕ್  ಕುಮಾರ್ (95917 
76643) ಅವರನುನಿ ಸಂಪಕಜಿಸಬಹುದು.

ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹಿೇರಾತುರಳು ವಿಶಾವಾಸಪ್ಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ 
ಮಾಹಿತ್ - ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟೆ ಮುಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ 
ಸಾವನಾಜನಿಕರು ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯ್ೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾರುತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ 
ಜವಾಬಾ್ಧರಿ ಯಾರುವುದಿಲಲೆ.                    -ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

ಓದುರರ 
ರಮನಕೆ್ಕ

ಜರ್ೇನು ಕಾಳು ರುತ್್ತಗೆ,  
ಹಣ ರುತ್್ತಗೆ ಕೊಡುವುದಿದೆ

ಪುಟಗನಾಳ್ ನಿಂದ ಕಾಡರ್ಜ 
ರೊರಡಿನಲಿಲಿ, 6 ಎಕರೆ, ದಾರಿ, 

ಬೊರರ್  ನಿರರು ಇದೆ. ವಿಚಾರಿಸ್ರಿ : 
ಷಣುಮಾಖಪ್ಪ

98800 68009

ಹೊೇಟೆಲ್  ಬಾಡಿಗೆ ಅರವಾ 
ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಕೊಡುವುದಿದೆ
ಎವಿಕೆ ಕಾಲೆರಜು ರೊರಡ್ , 

ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್  ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನ ಪಕ್ಕ.
99801 02403, 83107 52803

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಬಟೆಟು ಅಂಗಡಿಯಲಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

18 ರಿಂದ 30 ವಷಜಿ ವಯಸ್್ಸನ 
ಪುರುಷರು ಬೆರಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 

ಗಾ್ರಮಾಂತರದವರಿಗೆ ಊಟ, ವಸತ್ 
ಸ್ಲರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪಕಜಿಸ್ :

98442-94446
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ಕಲಾವಿದರ ಸಾಧರೆರಳು ದಾಖಲಾರಬೆೇಕು

ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಚೆೈತನ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ 
ಸೌರಭ ದಶಮಾರೊೇತ್ಸವ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.20- ಅಶ್ವತಥೆಪುರ ದೆರಶಸಥೆ ಬಾ್ರಹಮಿಣ ಸಮಾಜದ 
ವತ್ಯಿಂದ ಚೆೈತನ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ ಸ್ರರ ದಶಮಾನೊರತ್ಸವ ಸಮಾರಂರವು 
ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ 22 ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11 ಗಂಟೆಗೆ  ಶ್್ರರ ಶಂಕರ 
ಸಮುದಾಯ ರವನದಲಿಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನುನಿ ಮಕ್ಕಳ ತಜಞಾ ಡಾ. ಪ.ಎಸ್ . ಸುರೆರಶ್ ಬಾಬು ವಹಸುವರು. 
ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗಿ 
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಟ್.ಎಸ್ ., ಶ್್ರರಮತ್ ಸುಪ್ರಯಾ ಎಸ್ . ರಾವ್  ಆಗಮಿಸುವರು.

ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಶ್್ರರಮತ್ ಗಿರತಾ ಮುರುಳಿಧರ್ , ಶ್್ರರಧರ ಬಿ.ಆರ್ . 
(ಹರಿಹರ), ಮಹಾಬಲೆರಶ್ವರ ಪ.ಸ್., ರತಾನಿಕರ ಕೆ.ವಿ., ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೆರಖರ 
ಸಂತೆಬೆನೂನಿರು, ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ (ಹರಪನಹಳಿಳು), ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೊಂಡೆಬೆಟುಟು, 
ಶ್್ರಮತ್ ಸುಮಾ ವೆಂಕಟೆರಶ್  ಕೊಂಡೆಬೆಟುಟು, ಶ್್ರರನಿವಾಸರಾವ್  ಬಡಗಾಬೆಟುಟು, 
ಶ್್ರರಮತ್ ಮಂಜುಳ ಅಂಬರಿರಶರಾವ್  ವಂಟ್ಮಾರು, ಎನ್ .ಬಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್  
ಇವರುಗಳನುನಿ ಸನಾಮಿನಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವವು.

ನರರದಲ್ಲೆ `ನಮಮಾ ನಡೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ 
ಕಡೆ' ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಸಭೆ

ಗಣರಾಜೊ್ಯರತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರ್ಲೆಲಿಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯಲಿರುವ `ನಮಮಿ 
ನಡೆ ಸಮಾರಸ್ಯದ ಕಡೆ' ಪ್ರರತ್, ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆಯುವ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದ ಸಮಾನ 
ಮನಸ್ಕರ ಪೂವಜಿಭಾವಿ ಸಭೆಯನುನಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4.30 ಕೆ್ಕ  ಪ.ಬಿ. ರಸೆ್ತಯ 
ಶ್್ರರ ಬಿರರಲಿಂಗೆರಶ್ವರ ದೆರವಸಾಥೆನದ ಆವರಣದಲಿಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕ ಅನಿರಸ್ ಪಾಷ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ. 

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಸಿದ್ಧರಂಗಾ ಶಿ್ರೇರಳ  
4ರೆೇ ಸಮಾರಣೊೇತ್ಸವ, ದಾಸೊೇಹ ದಿನ

ವಿನೊರಬನಗರ 3 ನೆರ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ, 1 ನೆರ ಕಾ್ರಸ್ , ಶ್್ರರ ಸ್ದ್ಧಗಂಗಾ ಗೆಳೆಯರ 
ಬಳಗದ ವತ್ಯಿಂದ ಲಿಂ. ಡಾ. ಶ್ವಕುಮಾರ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳ 4 ನೆರ ವಷಜಿದ 
ಸಮಿರಣೊರತ್ಸವ ಮತು್ತ ದಾಸೊರಹ ದಿನ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 9 ಕೆ್ಕ  
ಸ್ದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್್ರರಗಳ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಪಲಲಿಕ್ಕ 
ಉತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅನುಭಾವ ಚಿಂತನೆ ಮತು್ತ ಶ್್ರರಗಳ ಸಮಿರಣೆ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ 
ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ಶ್್ರರ ಸಾ್ವಮಿ 
ತಾ್ಯಗಿರಶ್ವರಾನಂದ ರ್ರ ಮಹಾರಾಜ್, ಬ್ರಹಾಮಿಕುಮಾರಿ ಲಿರಲಾರ್ ಸಾನಿನಿಧ್ಯ 
ವಹಸುವರು. ಮೈಸೂರು ಅನುಭಾವಿಗಳು, ಚಿತ್ರನಟ ಶಂಕರ್ ಅಶ್ವತ್ಥೆ  
ಮತ್್ತತರರು ಭಾಗವಹಸಲಿದಾ್ದರೆ. 

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬಿಜೆಪ   
ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ

ನಿಟುಟುವಳಿಳುಯ ಶ್್ರರ ದುಗಾಜಿಂಬಿಕಾ ದೆರವಸಾಥೆನದ ಆವರಣದಲಿಲಿ ಇಂದು 
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆರಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹಾಲಿದ್ ಜೊರಷ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪ ವಿಜಯ 
ಸಂಕಲಪಿ ಅಭಯಾನವನುನಿ ಉದಾಘಾಟ್ಸಲಿದಾ್ದರೆ. 

ಉದಾಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನುನಿ ಬಿಜೆಪ ಉತ್ತರ ಮಂಡಲದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗನಗ್ಡು್ರ ವಹಸುವರು.  ರ್.ಎಂ. ಸ್ದೆ್ದರಶ್ವರ, ಎಸ್.ಎ. 
ರವಿರಂದ್ರನಾಥ್ , ಎಸ್ .ಎಂ. ವಿರರೆರಶ್  ಹನಗವಾಡಿ,  ಎ.ಹೆಚ್ . 
ಶ್ವಯರಗಿಸಾ್ವಮಿ, ಶ್್ರರಮತ್ ಸುಧಾ ಜಯರುದೆ್ರರಶ್, ಬಿ.ಎಸ್ . ಜಗದಿರಶ್ ,   
ಶ್್ರರಮತ್ ಜಯಮಮಿ ಗೊರಪನಾಯ್್ಕ , ಎ.ವೆೈ. ಪ್ರಕಾಶ್  ಮತ್್ತತರರು 
ಭಾಗವಹಸುತ್್ತದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ಕೆ.
ಎನ್ . ಹನುಮಂತಪಪಿ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಮಹಿಳಾ 
ಉದ್ಯರ್ರಳಿಂದ ವಸು್ತ ಪ್ರದಶನಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 20 - ಜೆೈನ್ ಇಂಟರ್ ನಾ್ಯಷನಲ್ ಟೆ್ರರಡ್ 
ಆಗಜಿನೆೈಸೆರಷನ್ ಹಾಗೂ ರ್ಟೊರ ಲೆರಡಿಸ್ ವಿಂಗ್ ವತ್ಯಿಂದ ನಗರದ 
ಬಾಪೂರ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಮುದಾಯ ರವನದಲಿಲಿ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 21ರ ಶನಿವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 9ರಿಂದ ರಾತ್್ರ 9ರವರೆಗೆ ಉಡಾನ್ - 03 ವಸು್ತ ಪ್ರದಶಜಿನ ಹಾಗೂ 
ಮಾರಾಟ ಆಯರರ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಪತ್್ರಕಾಗೊರಷ್ಠಿಯಲಿಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತ್ಳಿಸ್ರುವ ರ್ಟೊರ ಮಹಳಾ ಘಟಕದ 
ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ಶೆ್ವರತಾ ಆರ್. ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರದಶಜಿನದ ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಥಿಯಾಗಿ ಚೆರತನ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆಯ ವಿ. 
ವಿಜಯಲಕ್ಷಮಿ ಭಾಗವಹಸಲಿದಾ್ದರೆ ಎಂದರು.

80ಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚು ಸಾಟುಲ್ ಗಳಲಿಲಿ ಮಹಳೆಯರು ತಮಮಿ ಉತಪಿನನಿಗಳನುನಿ 
ಪ್ರದಶ್ಜಿಸಲಿದಾ್ದರೆ. ಮಹಳೆಯರಲಿಲಿ ಉದ್ಯಮಶ್ರಲತೆ ಹೆಚಿಚುಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ 
ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ ಆಯರರ್ಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶೆ್ವರತಾ ಗಾಂಧಿ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ಪತ್್ರಕಾಗೊರಷ್ಠಿಯಲಿಲಿ ರ್ಟೊರ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಕರತ್ಜಿ 
ಸಂಚೆರತ್, ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ ಬಿಂದು ರೊರನಾ, ರ್ಟೊರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್ತ್ ಒಸಾ್ವಲ್, 
ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸೆರಟ್ಯಾ, ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ 
ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ವಿರಾಗ್ ಜೆೈನ್ ಮತ್್ತತರರು ಉಪಸ್ಥೆತರಿದ್ದರು.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ
ರ್.ಎಂ.ಐ.ಟ್. ಕಾಲೆರಜು, ದೆರವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ಪೂಜಾ 

ಹೊರಟೆಲ್, ಸಾಯಿ ಹೊರಟೆಲ್, ಶಂಕರ ವಿಹಾರ  ಬಡಾವಣೆ, ವಿನಾಯಕ 
ನಗರ, ಸಬ್ ರಿರ್ಸಾಟು್ರರ್ ಆಫರಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಆಫರಸ್, ಕೊರರ್ಜಿ 
ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ, ಗಿರಿಯಪಪಿ ಲೆರಔರ್, ಪ.ಬಿ. ರಸೆ್ತ, ಸಂಗೊಳಿಳು ರಾಯಣ್ಣ ಸಕಜಿಲ್ 
ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೆರಶಗಳಲಿಲಿ ಇಂದು ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.ಜನವರಿ ಮಾಹೆ ಪಡಿತರ ಬಿಡುರಡೆ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.20- ರಾಷ್ಟು್ರರಯ ಆಹಾರ ರದ್ರತಾ ಎನ್.ಎಫ್.ಎಸ್.ಎ 
ಆದ್ಯತಾ  ಪಡಿತರ ಚಿರಟ್ಗಳ ಪ್ರತ್ ಫಲಾನುರವಿಗಳಿಗೆ 5 ಕೆ.ರ್. ಅಕ್ಕಯನುನಿ 
ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ರವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, 
ಹೆಚುಚುವರಿಯಾಗಿ 1. ಕೆ.ರ್ ಅಕ್ಕಯನುನಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಜಿರದ ವೆಚಚುದಲಿಲಿ 
ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೆರ ಜನವರಿ ಮಾಹೆ ಪಡಿತರ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 
ರುವುದರಿಂದ  ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯ ಒಂದು ಕೆ.ರ್. ಹೆಚುಚುವರಿ ಅಕ್ಕಯನುನಿ 
ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಹೆಯಲಿಲಿ ನಿರಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಹಶ್ರಲಾ್ದರ್  ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ಅಂತೊ್ಯರದಯ ಪಡಿತರ ಚಿರಟ್ (ಎ.ಎ.ವೆೈ) ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ 
ಕಾಡಿಜಿಗೆ 35 ಕೆ.ರ್ ಅಕ್ಕ, ಆದ್ಯತಾ ಪಡಿತರ ಚಿರಟ್ (ಪ.ಹೆಚ್.ಹೆಚ್./ಬಿ.ಪ.
ಎಲ್) ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 5 ಕೆ.ರ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಒಪಪಿಗೆ ನಿರಡಿದ ಏಕ 
ಸದಸ್ಯ ಎ.ಪ.ಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚಿರಟ್ಗಳಿಗೆ 1 ಕೆ.ರ್ ಗೆ 15 ರೂ ಗಳಂತೆ ಅಕ್ಕಯನುನಿ 
ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ/ರ್ಲೆಲಿ  ಪರಟೆಜಿಬಿಲಿಟ್ ಜಾರಿಯಲಿಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ 
ಯಾವುದೆರ ವಗಜಿದ ಪಡಿತರ ಚಿರಟ್ಗೆ ಸಥೆಳಿರಯ ನಾ್ಯಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲಿಲಿ 
ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಗರಿರಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ ಯರಜನೆ (ಪ.ಎಮ್.ರ್.ಕೆ.ವೆೈ.ಎ)
ಯಡಿ  ಡಿಸೆಂಬರ್-2022 ಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದು್ದ, ಎನ್.ಎಫ್.ಎಸ್.ಎ ಅಡಿ 
ಜನವರಿ 2023 ರ ಮಾಹೆಯಲಿಲಿ ಮರಲ್ಕಂಡ ವಿವಿಧ ವಗಜಿದ ಪಡಿತರ ಚಿರಟ್ 
ದಾರರು ತ್ಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ತಮಮಿ ವಾ್ಯಪ್ತಯ ನಾ್ಯಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲಿಲಿ 
ಬಯರ/ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ದೃಢಿರಕರಣ ಓ.ಟ್.ಪ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾರ್ಕ 
ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಪಡಿತರ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಪಡೆಯಲು ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೊಡಡಾಪೆೇಟೆ ಬಸವೆೇಶವಾರ  
ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ 

ಅವರಾತ್್ರ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೊಡ್ಡಪೆರಟೆಯ 
ಶ್್ರರ ಬಸವೆರಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ ಹಾಗೂ ಶ್್ರರ ದಾನಮಮಿ ದೆರವಿ 
ದೆರವಸಾಥೆನದಲಿಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ರುದಾ್ರಭಷೆರಕ ಮತು್ತ 
ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಧಾ್ಯಹನಿ 
12.30 ರಿಂದ ದಾಸೊರಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ಶ್್ರರಮತ್ ವಿಜಯ ಜೊ್ಯರತ್ ಎಂ.ಕೆ. ನಾಗರಾಜ, 
ಸುಚೆರತ, ಸಮಿಕೃತ್, ನವಿರನ್, ಅನಿರಶ್, ಸಂಶ್ (ದಾವಣಗೆರೆ), ಶ್್ರರಮತ್ ಡಾ. 
ಶೊರರ ಬಸವರಾಜ್ ಗ್ಡ ಪಾಟ್ರಲ, ಅರುಣ, ಅಭಷೆರಕ ಸಾ. (ಗುಲಬುಗಜಿ), 
ಡಾ. ಎಂ.ಎಂ. ಪಟಟುಣಶೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರು (ದಾವಣಗೆರೆ) ಮತು್ತ 
ಶ್್ರರಮತ್ ಕೆ.ಎಸ್  ಸುನಂತ, ಕೆ.ಎಸ್. ಷಡಕ್ಷರಿ ಮತು್ತ ಕೆ.ಎಸ್. ಅಭಷೆರಕ್ 
(ಬೆಂಗಳೂರು) ಇವರು  ದಾಸೊರಹ ಸೆರವಾಥಿಜಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಹರಿಹರ,ಜ. 20 - ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕು 
ರಾಜನಹಳಿಳು ವಿಶ್ವಭಾರತ್ ಅನುದಾನಿತ ಹರಿಯ 
ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 32 ನೆರ ವಷಜಿದ 
ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ ವೆೈರವ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದ ಹನೆನಿಲೆ 
ರಾಜನಹಳಿಳುಯ ಶ್್ರರ ಬಿರರಲಿಂಗೆರಶ್ವರ 
ಆವರಣದಲಿಲಿ ನಡೆದ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದಲಿಲಿ 
ಶೊರಷ್ತ ವಗಜಿಗಳ ಒಕೂ್ಕಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಡದ 
ಆನಂದ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಭಾರತ್ ಪ್ರತ್ಭಾ 
ಪುರಸಾ್ಕರ ನಿರಡಿ ಗ್ರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಸನಾಮಿನ ಸ್್ವರಕರಿಸ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ನನನಿ ಹೊರರಾಟ ಗುರುತ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್್ತ ನಿರಡಿದು್ದ 
ಖುಷ್ ನಿರಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ಹೆಚಿಚುಸ್ದೆ. 
ಹಲವು ವಷಜಿಗಳಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹೊರರಾಟ 

ಮಾಡುತಾ್ತ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇಂತಹ 
ಪ್ರಶಸ್್ತಗಳು ಮತ್ತಷುಟು ಹುರುಪು ನಿರಡುತ್ತವೆ. ಈ 
ಒಂದು ಶಾಲೆಯನುನಿ ಮೂವತು್ತ ವಷಜಿಗಳಿಂದ 
ಉಳಿಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗುತ್್ತರುವ 
ವಿಶ್ವಭಾರತ್ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್. 
ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ನಿಜಕೂ್ಕ 
ಅವಿಸಮಿರಣಿರಯ ಎಂದರು.

ಈ ವೆರಳೆ ಪತ್ರಕತಜಿ ಬಿ.ಬಿ. ಮಲೆಲಿರಶ್, 
ಕಲಾವಿದ ರಂಗನಾಥ ರ್ಗಳಿ ಅವರಿಗೂ ವಿಶ್ವ 
ಭಾರತ್ ಪ್ರತ್ಭಾ ಪುರಸಾ್ಕರ ನಿರಡಿ 
ಗ್ರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದಲಿಲಿ ವಿಶ್ವಭಾರತ್ ವಿದಾ್ಯ 
ಸಂಸೆಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಾರ್ 
ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪ. ಹರಿರಶ್,  ಬಿಜೆಪ ರ್ಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ 
ವಿರರೆರಶ್ ಹನಗವಾಡಿ, ಎಎಪ ಪಕ್ಷದ 
ಮಲಿಲಿನಾಥ್, ರಾಜನಹಳಿಳು ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ 
ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಚೆೈತಾ್ರ ಲಂಕೆರಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ 
ಹೆರಮಾವತ್ ಪರಶುರಾಮಪಪಿ,  ಆರ್. 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣಪಪಿ ಸೆರರಿದಂತೆ, ಗಾ್ರಮಸಥೆರು, 
ಮತ್್ತತರರಿದ್ದರು.

ಪ್ರಶಸಿ್ತರಳಿಂದ ಹೊೇರಾಟಕೆ್ಕ ಮತ್ತಷುಟೆ ಹುರುಪು

ತುಮಕೂರಿನ ಶ್್ರರ ಸ್ದ್ದಗಂಗಾ 
ಶ್ವಕುಮಾರ ಸಾ್ವಮಿರರ್ ಮತು್ತ 
ವಿಜಯಪುರದ ಶ್್ರರ ಸ್ದೆ್ದರಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿರರ್ 
ಪುಣ್ಯ ಸಮಿರಣೊರ ತ್ಸವ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮವನುನಿ  
ನಗರದ ಡಿ. ದೆರವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ 
ಎ ಬಾಲಿಕ್ ನ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಸಂಕರ 
ಣಜಿದ ಪಕ್ಕದಲಿಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10.40ಕೆ್ಕ ಹಮಿಮಿಕೊಳಳುಲಾಗಿದೆ.

ಸೆನಿರಹ ರ್ರವಿ ಸೆರವಾ ಟ್ರಸ್ಟು, ಶ್್ರರ ಅನನಿಪೂಣೆರಜಿಶ್ವರಿ ನಗರ  ಸ್್ತ್ರರ ಶಕ್ತ 
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಇವರ ಜಂಟ್ ಆಶ್ರಯದಲಿಲಿ  ಈ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ 
ಏಪಾಜಿಡಾಗಿದೆ.  ಇದೆರ ಸಂದರಜಿದಲಿಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯರಗ ನಡೆಯಲಿದೆ 
ಎಂದು  ಸಾಮಾರ್ಕ ಸೆರವಾ ಕಾಯಜಿಕತಜಿರಾದ ಕೆ.ಎಂ. ವಿರರಯ್ಯ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ಕೆ.ಎಸ್ .ಮಲೆಲಿರಶಪಪಿ, ಶ್್ರರಮತ್ ಆಶಾ ಉಮರಶ್ , ಮಂಜುನಾಥ ಇ.ಎಂ., 
ಹೆಚ್ .ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ್ , ಬಿ.ರ್.ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ, ಶ್್ರರಮತ್ ಸವಿತಾ ಗಣೆರಶ್  
ಹುಲುಲಿಮನಿ, ರಾಜು ಆರ್ .ಎಸ್ ., ನಾಗೆರಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ , ದುಗ್ಗಪಪಿ, ಡಿ.ಪ.
ಬಸವರಾಜ್ , ಪ್ರದಿರಪ್  ಲೊರಕಕೆರೆ, ಶ್್ರರಮತ್ ರೆರಣುಕಾ, ಎಸ್.ಟ್.ಪ. ತ್ಪೆಪಿರಶ, 
ಉಮರಶ್ , ಅನಿಲ್  ಹಾಗೂ ಧನಂಜಯ ಮತ್್ತತರರು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಸುವರು.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಸಿದದೆರಂಗಾ ಶಿ್ರೇ,  
ಸಿದೆದೆೇಶವಾರ ಶಿ್ರೇ ಪುಣ್ಯಸಮಾರಣೊೇತ್ಸವ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಜಿಲಾಲೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಿಂದ 
ಲ್ಂ. ಸಿದದೆರಂಗಾ ಸಾವಾರ್ರಳ ಪುಣ್ಯಸಮಾರಣೆ

ರ್ಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತ್ಯಿಂದ ಇಂದು ಮಧಾ್ಯಹನಿ 12-30ಕೆ್ಕ ಲಿಂಗೆೈಕ್ಯ 
ಸ್ದ್ದಗಂಗಾ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳವರ ಪುಣ್ಯಸಮಿರಣೆಯನುನಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ 
ವಿನೊರಬನಗರದ 3ನೆರ ಮರನ್ 2ನೆರ ಕಾ್ರಸ್ ನಲಿಲಿ ಹಮಿಮಿಕೊಳಳುಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದಲಿಲಿ ರ್ಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿಗಳಾದ ದಿನೆರಶ್ 
ಕೆ.ಶೆಟ್ಟು, ಎ.ನಾಗರಾಜ್, ಬಾಲಿಕ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ರ್.ಶ್ವಕುಮಾರ್ 
ಮತ್್ತತರರು ಭಾಗವಹಸುವರು.

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಫಾಮಾಜಿದಲಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಪುರುಷರು ಹಾರೂ ಮಹಿಳೆಯರು 
ಬೆರಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಎ.ಕೆ. ಫಾಮಾಜು 
ಹದಡಿ ರೊೇಡ್, ತರಳಬಾಳು ಸೂ್ಕಲ್ , 

ಎದುರು, ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ ನರರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 20- 
ತಾಲೂಲಿಕನ ಕತೂ್ತರು ಗಾ್ರಮದ ಶ್್ರರ 
ಬಸವೆರಶ್ವರ, ಶ್್ರರ ವಿನಾಯಕ, ಶ್್ರರ 
ಆಂಜನೆರಯ ದೆರವಸಾಥೆನಗಳ 
ಕಳಸಾರೊರಹಣದ ಪ್ರಯುಕ್ತ  ಇದೆರ 
ದಿನಾಂಕ 23 ರಂದು ಉಜಜಯಿನಿ 
ಜಗದು್ಗರು ಶ್್ರರ ಸ್ದ್ಧಲಿಂಗ 
ರಾಜದೆರಶ್ಕೆರಂದ್ರ ಶ್ವಾಚಾಯಜಿ ರಗವತಾಪಿದ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳ ಅಡ್ಡಪಲಲಿಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ 
ಧಾಮಿಜಿಕ ಸಮಾರಂರ ನಡೆಯಲಿದು್ದ, ಇದರ 
ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 21 ರಿಂದ 23 
ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾಮಿಜಿಕ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮಗಳು 
ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ದೆರವಸಾಥೆನ ಸಮಿತ್ 
ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ಕೆ.ರ್.ಕೆ. ಸಾ್ವಮಿ 
ಸುದಿ್ದಗೊರಷ್ಠಿಯಲಿಲಿ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 21 ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 
6.30 ಕೆ್ಕ ಶ್್ರರ ಬಸವೆರಶ್ವರ ದೆರವರ ಹೊಳೆ 
ಪೂಜೆ, ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 7.30 ಕೆ್ಕ ಹಂದರ ಗೂಟದ 
ಪೂಜೆ, ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 8 ಕೆ್ಕ ಶ್್ರರ ವಿನಾಯಕ, 
ಆಂಜನೆರಯ ಸಾ್ವಮಿ ದೆರವರುಗಳಿಗೆ ಅಭಷೆರಕ 
ಮತು್ತ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ 5 ಕೆ್ಕ ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತ್ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ದಿನಾಂಕ 22 ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 7 ಕೆ್ಕ 
ಶ್್ರರ ಈಶ್ವರ ಮತು್ತ ಬಸವೆರಶ್ವರ ದೆರವರುಗಳ 

ರುದಾ್ರಭಷೆರಕ, ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 9 ಕೆ್ಕ ಈಶ್ವರ 
ಮತು್ತ ಬಸವೆರಶ್ವರ ದೆರವರುಗಳ 
ಸಹಸ್ರ ಬಿಲಾ್ವಚಜಿನೆ, ಸಂಜೆ 6 ಕೆ್ಕ 
ಬಸವ ಪುರಾಣವನುನಿ ನಿರಲಗುಂದದ 
ಶ್್ರರ ಚನನಿಬಸವ ಶ್ವಯರಗಿಗಳು 
ನಡೆಸ್ಕೊಡಲಿದಾ್ದರೆ.

ದಿನಾಂಕ 23 ರ ಸೊರಮವಾರ 
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3.30 ಕೆ್ಕ ಶ್್ರರ ಈಶ್ವರ, 
ಬಸವೆರಶ್ವರ, ವಿನಾಯಕ ಮತು್ತ ಆಂಜನೆರಯ 
ದೆರವಸಾಥೆನಗಳಲಿಲಿ ಗಣ, ರುದ್ರ ಮತು್ತ ವಾಸು್ತ 
ಹೊರಮ, ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 7 ಕೆ್ಕ ಉಜಜಯಿನಿ 
ಜಗದು್ಗರುಗಳ ಅಡ್ಡಪಲಲಿಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಶ್್ರರ ಪರಠದ 
ಗ್ರವ ಬಿರುದುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕಳಸ ಕನನಿಡಿ 
ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ವೆೈರವದೊಂದಿಗೆ ನೆರವೆರರಲಿದೆ.

 ಮಧಾ್ಯಹನಿ 1 ಕೆ್ಕ ಶ್್ರರ ಈಶ್ವರ, ಬಸವೆರಶ್ವರ, 
ವಿನಾಯಕ ಮತು್ತ ಆಂಜನೆರಯ ದೆರವಸಾಥೆನಗಳ 
ಕಳಸಾರೊರಹಣ ಮತು್ತ ವಿಶೆರಷ ಪೂಜೆ, 
ಜಗದು್ಗರುಗಳ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ 
ನಡೆಯಲಿದು್ದ, ಮಧಾ್ಯಹನಿ 2 ಕೆ್ಕ ಪ್ರಸಾದ 
ವಿನಿಯರಗ ಹಾಗೂ ಅನನಿ ಸಂತಪಜಿಣೆ ನಂತರ 
ಮಧಾ್ಯಹನಿ 2.30 ಕೆ್ಕ ಧಮಜಿಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಉಜಜಯಿನಿ ಜಗದು್ಗರು ಶ್್ರರ ಸ್ದ್ಧಲಿಂಗ 
ರಾಜದೆರಶ್ಕೆರಂದ್ರ ಶ್ವಾಚಾಯಜಿ 
ರಗವತಾಪಿದರು ಸಾನಿನಿಧ್ಯ ವಹಸುವರು. 

ರಾಮಘಟಟುದ ಶ್್ರರ ರೆರವಣಸ್ದೆ್ಧರಶ್ವರ 
ಶ್ವಾಚಾಯಜಿ ಸಾ್ವಮಿರರ್ ನೆರತೃತ್ವ 
ವಹಸಲಿದಾ್ದರೆ. ಆವರಗೊಳಳುದ ಶ್್ರರ ಓಂಕಾರ 
ಶ್ವಾಚಾಯಜಿ ಸಾ್ವಮಿರರ್, ಹೊಟಾ್ಯಪುರದ ಶ್್ರರ 
ಗಿರಿಸ್ದೆ್ಧರಶ್ವರ ಶ್ವಾಚಾಯಜಿ ಸಾ್ವಮಿರರ್, 
ಮಾನಿಹಳಿಳುಯ ಡಾ. ಮಳೆಯರಗಿರಶ್ವರ 
ಶ್ವಾಚಾಯಜಿ ಸಾ್ವಮಿರರ್ಯವರಿಂದ 
ಉಪದೆರಶಾಮೃತ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶ್ವಶಂಕರಪಪಿ 
ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. ದೆರವಸಾಥೆನ 
ಸಮಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್. ವಿರರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಸಲಿದಾ್ದರೆ. ವಿಶೆರಷ ಆಹಾ್ವನಿತರಾಗಿ ಸಚಿವ 
ಭೆೈರತ್ ಬಸವರಾಜ್, ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರತಾಪ 
ಸ್ಂಹ, ತೆರಜಸ್್ವ ಸೂಯಜಿ ಆಗಮಿಸಲಿದಾ್ದರೆ. 
ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಸಂಸದ ರ್.ಎಂ. 
ಸ್ದೆ್ದರಶ್ವರ, ಶಾಸಕರಾದ ಪ್ರ. ಎನ್. ಲಿಂಗಣ್ಣ, 
ಎಸ್.ಎ. ರವಿರಂದ್ರನಾಥ್, ಎಂ.ಪ. 
ರೆರಣುಕಾಚಾಯಜಿ, ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ, 
ಮಾಡಾಳು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪಪಿ, ಎಸ್. ರಾಮಪಪಿ, 
ಕೆ.ಎಸ್. ನವಿರನ್ ಮತ್್ತತರರು 
ಭಾಗವಹಸಲಿದಾ್ದರೆ.

ಪತ್್ರಕಾಗೊರಷ್ಠಿಯಲಿಲಿ ಕೆ.ರ್. ಶ್ವಕುಮಾರ್, 
ಡಿ. ಶ್ವಕುಮಾರ್, ಜಸ್ಟುನ್ ಜಯಕುಮಾರ್ 
ಉಪಸ್ಥೆತರಿದ್ದರು.  

ಕ್ತೂ್ತರಿನಲ್ಲೆ ರಾಡಿದುದೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಶಿ್ರೇ ಅಡಡಾಪಲಲೆಕ್್ಕ ಉತ್ಸವ

ಹರಿಹರ, ಜ. 20 - ತಾಲೂಲಿಕನ ಅಭವೃದಿ್ಧ 
ಮತು್ತ ಶಾಂತ್ಗಾಗಿ ಚಿಂತ್ಸೊರಣ, ಒಗ್ಗಟುಟು 
ಪ್ರದಶ್ಜಿಸೊರಣ ಎಂಬ ಧೆ್ಯರಯದೊಂದಿಗೆ ಜೆಡಿ 
ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತ್ಯಿಂದ ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ 22ರ 
ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ 
ಹೊರಗುವ ರಸೆ್ತಯ ಚಾನಲ್ ಪಕ್ಕದ 
ಆವರಣದಲಿಲಿ ಅಲಪಿಸಂರಾ್ಯತರ ಸಮಾವೆರಶವನುನಿ 
ಆಯರರ್ಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಗರ 
ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಬಿರಬ್ ಉಲಾಲಿ ಹೆರಳಿದರು.

ನಗರದ ಪತ್ರಕತಜಿರ ರವನದಲಿಲಿ ನಡೆದ 
ಪತ್್ರಕಾಗೊರಷ್ಠಿಯಲಿಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 
ನಮಮಿ ಸಮುದಾಯಕೆ್ಕ ಮಾರ್ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.
ಎಸ್. ಶ್ವಶಂಕರ್ ಬೆನೆನಿಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಸಲಹೆ, 
ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ಕೆ್ಷರತ್ರದ 
ಅಭವೃದಿ್ಧ ಮತು್ತ ಅಲಪಿಸಂರಾ್ಯತರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ 

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶ್ವಶಂಕರ್ ಅವರನುನಿ ಗೆಲಿಲಿಸ್ದರೆ 
ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದವರು ಹೆರಳಿದರು.

ಸಮಾವೆರಶದಲಿಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 
ತಾಲೂಲಿಕನ ಅಭವೃದಿ್ಧ ಮತು್ತ ಶಾಂತ್ಗಾಗಿ 
ಚಿಂತ್ಸೊರಣ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಒಗ್ಗಟುಟು 
ಪ್ರದಶ್ಜಿಸೊರಣ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನುನಿ 
ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆರಳಿದರು.

ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಆರ್.ಸ್ . ಜಾವೆರದ್ 
ಮತು್ತ ಕೆ.ಕೆ. ಮನೂ್ಸರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕ 
ರಾಮಪಪಿ ಅವರ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಯಾವುದೆರ 
ರಿರತ್ಯ ಅಭವೃದಿ್ಧಯಾಗಿಲಲಿ. ನಾಡ್ ಬಂದ್ 
ಷಾವಲಿ ದಗಾಜಿ ಮುಂದಿನ ರಸೆ್ತಯನುನಿ ಐದು 
ವಷಜಿ ಕಳೆದರೂ ದುರಸ್್ತ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲಲಿ 
ಎಂದರು.

ನಗರಸಭೆ ಮಾರ್ ಸದಸ್ಯ ಹಾರ್ ಹಾಲಿ 

ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಸಮಾವೆರಶದಲಿಲಿ ಮಾರ್ 
ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶ್ವಶಂಕರ್, ಜೆಡಿಸ್ 
ರ್ಲಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಚಿದಾನಂದಪಪಿ, ಮುಖಂಡ 
ರಾದ ಅಮಾನುಲಾಲಿ ರಾನ್, ಅಜಗರ್, 
ಮನೂ್ಸರು ಆಲಿ ಇತರರು ಆಗಮಿಸುತಾ್ತರೆ 
ಎಂದು ಹೆರಳಿದರು. ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಹಬಿರಬ್ ಉಲಾಲಿ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ 
ಆರ್.ಸ್. ಜಾವೆರದ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈ ಸಂದರಜಿದಲಿಲಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಬಿ. 
ಅಲಾ್ತಫ್, ಮಾರ್ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಹಾರ್ಹಾಲಿ 
ರಾನ್, ಜೆಡಿಸ್ ಅಲಪಿಸಂರಾ್ಯತ ಮುಖಂಡರಾದ 
ಮನೂ್ಸರು ಮದಿ್ದ, ಜಾಕರರ್, ಆಸಾ್ತ್ರ ರಾನ್, 
ಅಶ್ರಫ, ಮಹಮಮಿದ್ ಷರಿರಫ್, ರಾಲಿದರ್, 
ಎಂ.ಎನ್. ಫಾರುಖ್, ಇನಾಯತ್, ಕರಿರಂ, 
ಅಬಾಬುಸ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತರ ಸಮಾವೆೇಶ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.20-  ರ್ಲೆಲಿಯ 477 ಕೆರೆಗಳು ಇದು್ದ, 10 ಕೆರೆಗಳು 
ರದಾ್ರ ಚಾನಲ್ ಆಶ್ರಯದಲಿಲಿವೆ. ಉಳಿದ ಎಲಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಮಳೆಯಾಶ್್ರತವಾಗಿವೆ. 
ಈ ಎಲಲಿ ಕೆರೆಗಳೂ ಹೂಳು ತುಂಬಿವೆ. ಈ ಎಲಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಸ್ದರೆ 
2ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮಿರನಿಗೆ 50, 60 ವಷಜಿದ ಕೊಳೆತ ಫಲವತಾ್ತದ ಮಣು್ಣ 
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ  ಎಂದು ರ್ಲಾಲಿ ರೆೈತ ಸಂಘ ಹೆರಳಿದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬಬುರ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮ ಆಗುತ್ತದೆ.  ಜನ, 
ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನಿರರು, ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಆಗುವುದಿಲಲಿ. ಕಾಡು ಪಾ್ರಣಿಗಳು  
ಆಹಾರ, ನಿರರು ಹರಸ್ ಹಳಿಳುಗಳಿಗೆ, ನಗರಗಳಿಗೆ ಬರಲು ನಿಬಜಿಂಧ ಮಾಡಿದಂತೆ 
ಆಗುತ್ತದೆ.  ಎಲಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳು ಮತು್ತ ಸಕಾಜಿರ ಈ ಬಗೆ್ಗ ಗಮನ 
ಹರಿಸ್ದರೆ ಒಂದು ಅಂದಾರ್ನ ಪ್ರಕಾರ 20 ಟ್ಎಂಸ್ ನಿರರನುನಿ ಉಳಿಸಬಹುದು 
ಎಂದು   ರೆೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ಬಲೂಲಿರ್ 
ರವಿಕುಮಾರ್ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ. 

ಜಿಲೆಲೆಯ ಕೆೆರೆರಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಸಲು
ಜಿಲಾಲೆ ರೆೈತ ಸಂಘದ ಒತಾ್ತಯ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.20- ಗಾ್ರಮಿರಣ 
ಪ್ರದೆರಶದ ನೆಲೆಗಟ್ಟುನಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದ 
ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ 
ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ ಸಂಪತ್ತನುನಿ 
ಶ್್ರರಮಂತಗೊಳಿಸ್ವೆ. ಇತ್್ತರಚೆಗೆ ಆಧುನಿಕ 
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ರರಾಟೆಯಲಿಲಿ ಅವುಗಳು 
ನೆರಪಥ್ಯಕೆ್ಕ ಸರಿಯುತ್್ತರುವುದು ಆತಂಕದ 
ಸಂಗತ್ಯಾಗಿದೆ. ಬದುಕಗೆ ಮ್ಲ್ಯಗಳನುನಿ 
ನಿರಡುವ, ಜನರ ಮನ ಪರಿವತ್ಜಿಸುವ, ಸಮಾಜ 
ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಪೆ್ರರರಣಾ ಶಕ್ತಗಳಾಗಿರುವ ಕಲಾ 
ಪ್ರತ್ಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪಿಸ್, ಪ್ರರತಾ್ಸಹಸುವ 
ಕೆಲಸವಾಗಬೆರಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಯ 
ಪತ್ರಕತಜಿ ಹಾಗೂ ಕನನಿಡ ಪರ ಹೊರರಾಟಗಾರ 
ಬಸವರಾಜ ಐರಣಿ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ನಗರದ ರೊರಟರಿ ಬಾಲ ರವನದಲಿಲಿ ಶ್್ರರ 
ಬಸವೆರಶ್ವರ ಗಾ್ರಮಿರಣ ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ ಕಲಾ 

ವೆರದಿಕೆ (ಎಲೆಬೆರತೂರು) ಅವರು 
ಆಯರರ್ಸ್ದ್ದ `ಜಾನಪದ ಸಂಗಿರತ ಹಾಗೂ 
ಸೊರಬಾನೆ ಪದಗಳ' ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಸ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ನಾಡಿನ ಎಲಲಿ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನುನಿ  ಹಾಗೂ 
ಹರಿಯ ಕಲಾ  ಚೆರತನಗಳ ಸಾಧನೆ, 
ಕೊಡುಗೆಯನುನಿ ಚಿತ್್ರರಕರಿಸುವ, ಧ್ವನಿ 
ಮುದಿ್ರಸುವ, ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲಿಲಿ ಪ್ರಕಟ್ಸುವ 
ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿರಕರಣಗೊಳಿಸ್, ಮುಂದಿನ 
ಪರಳಿಗೆಗೆ ನಾಡಿನ ಕಲಾ ಸಂಪತ್ತನುನಿ  
ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಾಗಬೆರಕೆಂದು ಅವರು 

ಆಶ್ಸ್ದರು.
ಕಾಯಜಿಕ್ರಮವನುನಿ ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ 

ಮಾತನಾಡಿದ ಶರಣ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಗರ 
ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಪರಮರಶ್ವರಪಪಿ ಸ್ರಿಗೆರೆ 
ಅವರು, ಕಲೆಗಳು ರ್ರವನದ ಪದ್ಧತ್ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ, 
ಕಲೆಯನುನಿ ಅರಿಯದವರು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ 
ಕಳೆಯನೆನಿರ ಕಳೆದುಕೊಳುಳುತಾ್ತರೆ. ಅನೆರಕ ಸಂಗಿರತ 
ವಿದಾ್ವಂಸರಿಂದ ಸಂಗಿರತ ಲೊರಕ ಪ್ರಸ್ದಿ್ಧಯನುನಿ  
ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸ್ದರು.   

ಸಾಹತ್ ಎಸ್. ಸ್ದೆ್ದರಶ್ ಕುಕಜಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಆಲಸ್ಯ, 
ಖಿನನಿತೆಯನುನಿ ದೂರಮಾಡಿ ಚೆೈತನ್ಯದೊಂದಿಗೆ 
ಕ್ರಯಾಶ್ರಲರನಾನಿಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು. 

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಶರಣ ಸಾ.ಪ. 
ರ್ಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ. ಪರಮರಶ್ವರಪಪಿ, ಕಲಾವಿದರ 
ಒಕೂ್ಕಟದ ಹೊನಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲಿಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ  
ಹೆಚ್.ಬಿ. ಬಸವರಾಜಪಪಿ, ಯುವ ಮುಖಂಡ 
ಬಿ.ಎಸ್. ಗಿರಿರಶ್, ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ ಸಂಘಟಕ 
ಎನ್.ಎಸ್. ರಾಜು ಉಪಸ್ಥೆತರಿದ್ದರು.

ಸಂಘದ ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ಬಸವರಾಜ 
ನಿರಥಜಿಡಿ ಸಾ್ವಗತ್ಸ್, ವಂದಿಸ್ದರು. ಶ್್ರರಮತ್ 
ವಾಣಿಶ್್ರರ ಚನನಿ ಗಿರಿ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ 
ನಿರೂಪಸ್ದರು. ಇದೆರ ಸಂದರಜಿ ದಲಿಲಿ 
ಗಾ್ರಮಿರಣ ಭಾಗದ 17 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ 
ಪ್ರಶಸ್್ತ ಪತ್ರ ನಿರಡಿ ಗ್ರವಿಸ್ದರು. ನಂತರ 
ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಜಾನಪದ ಸಂಗಿರತ, ಸೊರಬಾನೆ 
ಪದಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ ನಡೆದವು.

ಕನನುಡ ಪರ ಹೊೇರಾಟಗಾರ 
ಬಸವರಾಜ ಐರಣಿ

ನರರದ ಸೊೇಮೆೇಶವಾರ ವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲೆ 
ಇಂದು ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ

ಶ್್ರರ ಸೊರಮರಶ್ವರ ವಿದಾ್ಯಲಯದ ವತ್ಯಿಂದ ಇಂದು ಸಂಜೆ 5.45 ಕೆ್ಕ 
ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲಿಲಿ ಸೊರಮರಶ್ವರೊರತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್್ತ ಪ್ರದಾನ 
ಸಮಾರಂರ ಏಪಜಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹರಿಹರ ರಾಮಕೃಷಾ್ಣಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್್ರರ ಶಾರದೆರಶಾನಂದ 
ಸಾ್ವಮಿರರ್ ಸಾನಿನಿಧ್ಯ ವಹಸುವರು. ಕನನಿಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. 
ಮಹೆರಶ್ ಜೊರಶ್ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರವ ಸನಾಮಿನ ನಿರಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕನನಿಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ರ್ಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. 
ವಾಮದೆರವಪಪಿ, ನಿಟುವಳಿಳು ಸಕಾಜಿರಿ ಪ್್ರಢಶಾಲೆಯ ಶ್ಕ್ಷಕ ಕೆ.ಟ್.ಜಯಪಪಿ, ಅಭ 
ಕಾಟನ್್ಸ ಮಾಲಿರಕರಾದ ಬಕೆ್ಕರಶ್, ಸಾಮಾರ್ಕ ಕಾಯಜಿಕತೆಜಿ ಗಿರತಾ 
ಬಾಲಚಂದ್ರರರ್ ಇವರಿಗೆ `ಸೊರಮರಶ್ವರ ಸ್ರಿ'ಯನುನಿ ಹಾಗೂ ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸಲಿ್ಸ 
ಪರಿರಕೆ್ಷಯಲಿಲಿ ಅತ್ ಹೆಚುಚು ಅಂಕಗಳಿಸ್ದ ನಿಧಿ ಎಸ್ ನಾಯರ್ ಇವರಿಗೆ `ಸಾಧನ 
ಸ್ರಿ' ಪ್ರಶಸ್್ತ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ರಂರನರಸಿಯಲ್ಲೆ ಇಂದು ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ
ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕನ ಗಂಗನರಸ್ ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷನ 

ಪುಣ್ಯಕೆ್ಷರತ್ರ ಗಂಗನರಸ್ ಶ್್ರರ ಗೊರಣಿ ಬಸವೆರಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ ಹೊರಮಠದಲಿಲಿ 
ಅವರಾತ್್ರ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯ ವಿಶೆರಷ ಪೂಜಾ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. 
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಶ್್ರರ ಗೊರಣಿ ಬಸವೆರಶ್ವರ ಹಾಗೂ ನಾಗದೆರವತಾ ಸಾ್ವಮಿಗಳಿಗೆ ಅವರಾತ್್ರ 
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯ ವಿಶೆರಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಷೆರಕ ಮತು್ತ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತ್ ನಂತರ 
11.30 ಕೆ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ನಡಯೆಲಿದ.ೆ 

ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್್ರರಮತ್ ಸಂಗಮಮಿ ದಿ. ಕ.ೆ ಬಿರರಪಪಿ ದೆರವನಾಯ್ಕರ   
ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಮೊಮಮಿಕ್ಕಳು (ಹರಿಹರ) ಇವರಿಂದ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ಸೆರವಾ 
ವ್ಯವಸೆಥೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್್ರರ ಗೊರಣಿ ಬಸವೆರಶ್ವರಸಾ್ವಮಿ ಹೊರಮಠ 
ಹಾಗೂ ಶ್್ರರ ಹನುಮಂತದೆರವರ ರ್ರಣೊರಜಿದಾ್ಧರ ಸಮಿತ್ಯ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ಗ್ಡ್ರ ಚನನಿಬಸಪಪಿ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 20 - ಕೆನರಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ ದೆರಶಪಾಂಡೆ ಆರ್ ಸೆಟ್(ಆರ್)
ಹಳಿಯಾಳ ಹಾಗೂ ಜೆಸ್ಬಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರ ಸಹಯರಗದಲಿಲಿ ಜೆಸ್ಬಿ 
ಆಪರೆರಟರ್ ತರಬೆರತ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅರ್ಜಿಯನುನಿ ಇದೆರ ದಿನಾಂಕ 25 
ರೊಳಗೆ ಕೆನರಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ ದೆರಶಪಾಂಡೆ ಆರ್ ಸೆಟ್(ಆರ್) ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೆರಂದ್ರ 
ಹಸನಮಾಳ್, ದಾಂಡೆರಲಿ-581325 ಇಲಿಲಿಗೆ ಸಲಿಲಿಸಬೆರಕು. ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂ : 
08284- 298547/8050744, 96322143217, 9449782425 
ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಜೆಸಿಬಿ ಆಪರೆೇಟರ್ ತರಬೆೇತ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.20- ಗಾನಸ್ರರ ಸಂಗಿರತ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ದಶಮಾನೊರತ್ಸವ ಸಂರ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಾನ 
ನಾದ ಸ್ರರ-2022 ಕಾಯಜಿಕ್ರಮವನುನಿ ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ 22 ರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಮೊರತ್ 
ವಿರರಪಪಿ ಕಾಲೆರಜು ಆವರಣದಲಿಲಿ ಹಮಿಮಿಕೊಳಳುಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದಲಿಲಿ ವಿದುಷ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷಮಿ ರಾಘು ಇವರ 
ಸಾರಥ್ಯದಲಿಲಿ ವಿದುಷ್ ಶುರದಾ ಮತು್ತ ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳಿಂದ ಒಂದೆರ ವೆರದಿಕೆಯಲಿಲಿ 40 ವೆೈಣಿಕರಿಂದ ವಿರಣಾ ವಾದನ 
ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಗಾನ ಸ್ರರ ಸಂಗಿರತ ವಿದಾ್ಯಲಯದ ಸಂಸಾಥೆಪಕರಾದ ವಿದುಷ್ ಶ್್ರರಮತ್ ಶುರದ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ಬಾಡದ 
ಆನಂದರಾಜ್

ನರರದಲ್ಲೆ  
ರಾಳೆ ಗಾನ  
ರಾದ ಸೌರಭ 



ದಿರಾಂಕ : 21.01.2023, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  11 ರಂಟೆಗೆ
ಸ್ಥಳ : ಶಿರೌರೀ ದುಗಾಜುಂಬಿಕಾ ದೆರೀವಸಾ್ಥನದ ಆವರಣ ನಿಟುವಳ್ಳಿ.

ಭಾರತ್ೇಯ ಜನತಾ ಪಾಟ್ನಾ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ 
ಉದಾಘಾಟರಾ ಸಮಾರಂಭಕೆ್ಕ ಆರರ್ಸುತ್್ತರುವ 

ಕೆೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ

ಸನಾಮಾನ್ಯ ಶಿರೌರೀ ಪರೌಹಾಲಿದ್  ಜೆೊರೀಶಿ
ಅವರಿಗೆ ಹಾದಿನಾಕ ಸುಸಾವಾರತ.

ಕೆ.ಎಂ. ಸುರೆರೀಶ್  
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 

ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ನರರಾಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಪಾ್ರಧಕಾರ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಈ ಕ್ರ್ಯಕರಾಮಕ�್ಕ ಬಿಜ�ಪಿರ ವರಿಷ್ಠರಿಗೊ, ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೊ, 
ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರ್ಯಕತ್ಯರುಗಳಿಗೊ, ಹೃದರಪೂವ್ಯಕ ಸುಸ್ವಾಗತ...

✦  ಡ್. ಎ.ಹ�ಚ್  ಶವಯರೀಗಿಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಕೊೇಷಟೆರಳ ಸಹ ಸಂಯೇಜಕರು

✦  ಶರಾರೀಮತಿ ಸುಧ್ ಜರರುದ�ರಾರೀಶ್ , ಬಿಜೆಪ ರಾಜ್ಯ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

✦  ಶರಾರೀ ಹನಗವ್ಡಿ ವರೀರ�ರೀಶ್ , ಬಿಜೆಪ ಜಿಲಾಲೆಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಾವಣಗೆರೆ 

✦  ಶರಾರೀ ಸಂಗನಗೌಡುರಾ, ಬಿಜೆಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರ

✦  ಶರಾರೀ ಬಿ.ಎಸ್ .ಜಗದರೀಶ್ , ಬಿಜೆಪ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

✦  ಶರಾರೀಮತಿ ಜರಮ್ಮ ಗ�ೊರೀಪಿನ್ರ್ಕ, ಪ್ಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಮಹಾನರರ ಪಾಲ್ಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

✦  ಶರಾರೀ ಎ.ವ�ೈ ಪರಾಕ್ಶ್ , ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ನರರಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಾ್ರಧಕಾರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸನ್್ಮನ್ಯ ಶರಾರೀ ಎಸ್ .ಎ. ರವರೀಂದರಾನ್ಥ್ , 
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರ

ಸನ್್ಮನ್ಯ ಡ್. ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ�ದರೀಶವಾರ, ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು, ದಾವಣಗೆರೆ

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ರಳು : 

ದ್ವಣಗ�ರ� ಉತ್ತರ ವಧ್ನಸಭ್ ಕ�ಷರೀತರಾ

ಭ್ರತಿರೀರ ಜನತ್ ಪ್ರ್್ಯ 

ವಜರ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯ್ನ 
ಉದ್ಘಾಟನ್ ಸಮ್ರಂಭ

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಜ. 20 - 2022ರ ವೆರಳಗೆ ೆ ರೆೈತರ ಆದಾಯ 
ದುಪಪಿಟುಟು ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಕೆರಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರ 
2016ರಲಿಲಿ ತ್ಳಿಸ್ತು್ತ. ಈ ಯರಜನಯೆ ಅನ್ವಯ ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳನುನಿ 
ರೂಪಸಲಾಗಿತು್ತ. ಆದರ,ೆ ಆರು ವಷಜಿಗಳ ನಂತರ ರೆೈತರ ಆದಾಯ 
ದುಪಪಿಟಾಟುಗಿದಯೆರ? ಎಂಬ ಪ್ರಶೆನಿ ಒತ್ತಟ್ಟುಗಿರಲಿ, ರೆೈತರ ಆದಾಯ 
ಎಷಾಟುಗಿದ?ೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶೆನಿಗೆರ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಬೆರಕದ.ೆ

ರೆೈತರ ಆದಾಯ ಹಚೆಚುಳಕಾ್ಕಗಿ ಕೆರಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರ ಪಂಚ 
ಸೂತ್ರಗಳಂೆದರ ೆ: 1. ಕೃಷ್ ಉತಾಪಿದಕತ ೆಹಚೆಿಚುಸುವುದು, 2. ಕೃಷ್ ವಚೆಚು 
ಇಳಿಕ,ೆ 3. ಕೃಷ್ ಉತಪಿನನಿಗಳಿಗ ೆ ಸೂಕ್ತ ಬಲೆ,ೆ 4. ಕೃಷ್ ಬಳೆಗೆ ೆ ಇರುವ 
ಅಪಾಯಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿವಜಿಹಣ ೆ ಹಾಗೂ 5. ಸುಸ್ಥೆರ 
ತಂತ್ರಜಾಞಾನ ಅಳವಡಿಕ.ೆ

ಕಳದೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೆರಶನದಲಿಲಿ ಕೆರಂದ್ರ 
ಸಕಾಜಿರಕೆ್ಕ ರೆೈತರ ಆದಾಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತು್ತ. 
ಆಗ ಕೆರಂದ್ರ ಕೃಷ್ ಸಚಿವ ನರೆರಂದ್ರ ಸ್ಂಗ್ 
ತೊರಮರ್ ಅವರು, ಭಾರತ್ರಯ ಕೃಷ್ 
ಸಂಶೊರಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ಐ.ಸ್.ಎ.ಆರ್.) 
ಮೂಲಕ ದೆರಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 75 ಸಾವಿರ 
ಯಶಸ್್ವರ ರೆೈತರ ಕುರಿತು ವರದಿ ರೂಪಸ್ದ 
ವರದಿಯನುನಿ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಿರಡಿದ್ದರು.

ದೆರಶದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾದ ಅಮೃತ ಮಹೊರತ್ಸವದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ರೂಪಸಲಾಗಿದ್ದ ಐ.ಸ್.ಎ.ಆರ್. ವರದಿಯ ಅನ್ವಯ, 
ಈ 75 ಸಾವಿರ ಯಶಸ್್ವರ ರೆೈತರ ಆದಾಯ ದುಪಪಿಟಾಟುಗಿದ.ೆ 
‘ಯಶಸ್್ವಯಾಗದ’ ಉಳಿದ ರೆೈತರ ಆದಾಯ ಏನಂೆಬುದರ ಬಗೆ್ಗ 
ಯಾವುದೆರ ಮಾಹತ್ ನಿರಡಲಾಗಿಲಲಿ.

ಸಕಾಜಿರದ ಸೂಚನಯೆ ಅನ್ವಯವೆರ ನಗರದ ಐ.ಸ್.ಎ.ಆರ್. - 
ತರಳಬಾಳು ಕೃಷ್ ವಿಜಾಞಾನ ಕೆರಂದ್ರ ಸಹ ಆದಾಯ ದುಪಪಿಟಾಟುಗಿರುವ 
110 ಯಶಸ್್ವರ ರೆೈತರ ಕುರಿತು ವರದಿ ರೂಪಸ್ತು್ತ. ಆದರ,ೆ ರ್ಲಾಲಿ 
ಪಂಚಾಯಿ್ತ ಸಭಾಂಗಣದಲಿಲಿ ಲಿರಡ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ವತ್ಯಿಂದ 
ಆಯರರ್ಸಲಾಗಿದ್ದ ರ್ಲಾಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತ್ ಸಭಯೆಲಿಲಿ ಈ 
ವರದಿಯನುನಿ ‘ಸಮಿರಕೆ್ಷ’ ಎಂದು ಮಂಡಿಸ್ದಾಗ ಸಂಸದ ರ್.ಎಂ.
ಸ್ದೆ್ದರಶ್ವರ ತೃಪ್ತರಾಗಲಿಲಲಿ.  ರೆೈತರ ಆದಾಯದ ಬಗೆ್ಗ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ 
ರೂಪಸುವಂತ ೆಕೃಷ್ ಇಲಾರ ೆಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ೆತ್ಳಿಸ್ದ್ದರು.

ಕೃಷ್ ಇಲಾರ ೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೆೈತರ ಆದಾಯ ಹಚೆಚುಳದ 
ಕುರಿತು ಸಮಿರಕೆ್ಷ ನಡಸೆಲು ಸಕಾಜಿರದಿಂದ ಇಲಿಲಿಯವರಗೊ ಯಾವುದೆರ 
ಸೂಚನಯೆರ ಬಂದಿಲಲಿ, ಇದುವರಗೊ ರೆೈತರ ಆದಾಯ ಕುರಿತ 
ಯಾವುದೆರ ಸಮಿರಕೆ್ಷಯೂ ನಡದೆಿಲಲಿ. ರೆೈತರ ಆದಾಯ ಕುರಿತ ಸಮಗ್ರ 
ಅಧ್ಯಯನವೆರ ನಡಯೆದಿರುವಾಗ, ಆದಾಯ ದುಪಪಿಟ್ಟುನ ಬಗೆ್ಗ ಸಕಾಜಿರ 
ಎಷುಟು ಗಂಭರರವಾಗಿದ ೆಎಂಬ ಪ್ರಶೆನಿಯೂ ಮೂಡುತ್್ತದ.ೆ

ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟುಟೆ ಮಾಡುವ ಯೇಜರೆಗಿನೂನು ಇಲಲೆ ಸ್ಪಷಟೆರೆ

ನಡೆಯದ ರೆೈತರ ಆದಾಯದ ಸರ್ೇಕೆ್ಷ

ರೆೈತರ ಆದಾಯ ಸರ್ೇಕೆ್ಷ 
ನಡೆಸಿಲಲೆ, ಯಶಸಿವಾೇ ರೆೈತರ ವರದಿ 
ರೂಪಸಲಾಗಿದೆ: ದೆೇವರಾಜ್

ಐ.ಸ್.ಎ.ಆರ್. - ತರಳಬಾಳು ಕೃಷ್ ವಿಜಾಞಾನ 
ಕೆರಂದ್ರದ ವತ್ಯಿಂದ ಯಶಸ್್ವರ ರೆೈತರ ವರದಿ 
ರೂಪಸಲಾಗಿದಯೆರ ವಿನಃ, ಯಾವುದೆರ ಸಮಿರಕೆ್ಷ 
ನಡಸೆ್ಲಲಿ ಎಂದು ಕೆರಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸಥೆ ಡಾ. ಟ್.ಎನ್. 

ದೆರವರಾಜ್ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರ.ೆ
ಕೆರಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರದ ಸೂಚನ ೆ ಹಾಗೂ 

ಮಾಗಜಿಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ, ರ್ಲೆಲಿಯ 110 
ಯಶಸ್್ವರ ರೆೈತರ ಬಳೆ ೆಪದ್ಧತ್ ಕುರಿತು 
ವರದಿ ರೂಪಸಲಾಗಿದ.ೆ ಇದು 
ರ್ಲೆಲಿಯ ಎಲಲಿ ರೆೈತರ ಆದಾಯಕೆ್ಕ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ ದ್ದಲಲಿ ಎಂದವರು 

ಪತ್್ರಕಯೆಂದಿಗ ೆ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ 
ಹೆರಳಿದಾ್ದರ.ೆ
ಆದಾಯ ಹಚೆಚುಳಕಾ್ಕಗಿ ಕೃಷ್ ವಿಜಾಞಾನ 

ಕೆರಂದ್ರ ಕಲೆ ಮಾಗೊರಜಿಪಾಯಗಳ ಸಲಹ ೆನಿರಡಿದ.ೆ 
ಈ ಸಲಹ ೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಲಾರ ಹಚೆಿಚುಸ್ಕೊಂಡ 
ರೆೈತರನುನಿ ಸಂಪಕಜಿಸ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಹತ್ ಪಡದೆಿದೆ್ದರವ.ೆ 
2016-17ರಿಂದ 2020-21ರ ನಡುವ ೆ ಕೃಷ್, 
ತೊರಟಗಾರಿಕ,ೆ ಪಶು ಸಂಗೊರಪನ,ೆ ಮಿರನುಗಾರಿಕ,ೆ 
ಹೊಸ ತಳಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಸೆರರಿದಂತ,ೆ ಹಲವು 
ಮಾಗಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಹಚೆಿಚುಸ್ಕೊಂಡವರ 
ಅಧ್ಯಯನ ನಡಸೆಲಾಗಿದ ೆಎಂದವರು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಈ ವೆರಳ ೆಕಲೆ ರೆೈತರು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಷಟು 
ಅನುರವಿಸ್ದೂ್ದ ಕಂಡು ಬಂದಿದ.ೆ ಆದರ,ೆ ಯಶಸ್್ವ 
ರೆೈತರ ವರದಿ ಇದಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ನಷಟುಕ್ಕರಡಾದವರ 
ವಿವರ ದಾಖಲಿಸ್ಲಲಿ ಎಂದು ಡಾ. ದೆರವರಾಜ್ 
ಸಪಿಷಟುಪಡಿಸ್ದಾ್ದರ.ೆ

ರೆೈತರ ಆದಾಯ ಹಚೆಿಚುಸಲು  ಕೃಷ್ ವಿಜಾಞಾನ ಕೆರಂದ್ರ 
ಸೆರರಿದಂತ ೆ ಹಲವಾರು ಸಂಸೆಥೆಗಳು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತನಿ 
ನಡಸೆುತ್್ತವ.ೆ ಈ ಪ್ರಯತನಿಗಳ ಸಾಧಕ - ಬಾಧಕಗಳನುನಿ 
ತ್ಳಿದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೆದೆುಕೊಳಳುಲು ವರದಿ 
ರೂಪಸಲಾಗಿದ ೆಎಂದವರು ಹೆರಳಿದಾ್ದರ.ೆ
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ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 20-  ನಗರದ ಸೊರಮವಂಶ 
ಸಹಸಾ್ರಜುಜಿನ ಕ್ಷತ್್ರಯ ಸಮಾಜದ ಶ್್ರರ ಅಂಬಾರವಾನಿ 
ದೆರವಸಾಥೆನದ ರ್ರಣೊರಜಿದಾ್ಧರಕೆ್ಕ ಶ್್ರರಕೆ್ಷರತ್ರ 
ಧಮಜಿಸಥೆಳದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ 
ಡಿ.ಡಿ.ಯನುನಿ ಹರಿಯ ರ್ಲಾಲಿ ನಿದೆರಜಿಶಕ 
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವಿ. ನಾಗನಾಳ್ ಅವರು ಸಮಾಜದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಮಲಲಿರಸಾ ಕಾಟೆ್ವ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಲಿ ನಡೆದ 
ಕಾಯಜಿಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಹಸಾ್ತಂತರಿಸ್ದರು.

ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಧಮಜಿಸಥೆಳ 
ಶ್್ರರಕೆ್ಷರತ್ರವು ಚತುದಾಜಿನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜನ 
ಮಂಗಳ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ, ನಿಗಜಿತ್ಕರ ಮಾಸಾಶನ, 
ಮಾತೃಶ್್ರರ ಅಮಮಿನವರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ ಇತಾ್ಯದಿ 

ಯರಜನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮಾಹತ್ ನಿರಡಿದರು.ಸಮಾಜದ 
ನಿಕಟಪೂವಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮರಶ್ ಕಾಟೆ್ವ ಅವರು ದೆರವ 
ಸಾಥೆನ ನಿಮಾಜಿಣಕೆ್ಕ ಶ್ರಮಿಸುತ್್ತರುವವರಿಗೆ  ಅಭನಂದಿಸ್ದರು.

ತಾಲೂಲಿಕನ ಯರಜನಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ. ಶ್್ರರನಿವಾಸ್, 
ವಲಯ ಮರಲಿ್ವಚಾರಕರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್, ಜಾಞಾನವಿಕಾಸ 
ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್್ರರಮತ್ ಗಾಯತ್್ರ ಹಾಗೂ 
ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳು, ಒಕೂ್ಕಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.
ಎಸ್.ಕೆ. ಸಮಾಜದ ಮಹಳಾ ಸಮಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 
ಶ್್ರರಮತ್ ಶುಭಾಂಜಲಿ ಆರ್. ಕಠಾರೆ, ತರುಣ ಮಂಡಳಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವಿರಣ್ ಕಾಟೆ್ವ, ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ ಮಹೆರಶ್ 
ಸೊರಳಂಕ ಉಪಸ್ಥೆತರಿದ್ದರು. ರಾಜು ಬದಿ್ದ ವಂದಿಸ್ದರು. 
ಮಂಜುನಾಥ ಹಬಿರಬ್ ನಿರೂಪಸ್ದರು.

ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೆೇವಸಾಥಾನ ಜಿೇಣೊೇನಾದಾ್ಧರಕೆ್ಕ 
ಶಿ್ರೇಕೆ್ಷೇತ್ರ ಧಮನಾಸಥಾಳದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಅನನುಪ್ಣೆೇನಾಶವಾರಿ ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ
ದೆರವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ ̀ ಎ' ಬಾಲಿಕ್ ನಲಿಲಿರುವ ಶ್್ರರ ಮಾತಾ ಅನನಿ ಪೂಣೆರಜಿಶ್ವರಿ 

ದೆರವಸಾಥೆನದಲಿಲಿ ಅವರಾತ್್ರ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಪೂಜೆ  ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಶ್್ರರ 
ನಾಗಲಿಂಗೆರಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿಗೆ ರುದಾ್ರಭಷೆರಕ, ಮೃತು್ಯಂಜಯ ಹೊರಮ, ಪ್ರಧಾನ ದೆರವತೆ, ಶ್್ರರ 
ಮಾತಾ ಅನನಿಪೂಣೆರಜಿಶ್ವರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತ್ ಮತು್ತ ತ್ರಥಜಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯರಗ 
ನಡೆಯುವುದು.  ಕೊಟೆ್ರರಶ್ ಹಾಗೂ ಸಹಕುಟುಂಬದವರು ಸೆರವಾಕತಜಿ ರಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ಎಂದು ದೆರವಸಾಥೆನ ಸಮಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ರ್. ನಾಗೆರಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಾಮೆ 
ಮಹೊೇತ್ಸವ : ಇಂದು 
ಪ್ವನಾಭಾವಿ ಸಭೆ

ಕೊಟೂಟುರಿನಲಿಲಿ 
ನಡೆಯಲಿರುವ 
ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮ 
ಮಹೊರತ್ಸವದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರ 

ದಲಿಲಿ ಪೂವಜಿಭಾವಿ ಸಭೆ ಯು 
ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಕೆ್ಕ ತರಳಬಾಳು 
ಸಭಾರವನದಲಿಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ 
ಎಂದು ತರಳಬಾಳು ರಕ್ತ ವೃಂದ, 
ಶ್ವಸೆೈನ್ಯ ಯುವಕ ಸಂಘದ 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 20- ಅಂಕದ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 
ಬೆರಕಾದ ಸಂಸ್ಕಕೃತ್, ಸಂಸಾ್ಕರ ಕೊಟಾಟುಗ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗಳು 
ಜಾಞಾನ ಮಂದಿರಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು 
ತುಮಕೂರು ರ್ಲೆಲಿಯ ಸ್ದ್ಧರಬೆಟಟು ಶ್್ರರ ಮದ್ರಂಭಾಪುರಿ 
ರಾಸಾ ಶಾರಾಮಠದ ಶ್್ರರ ವಿರರರದ್ರ ಶ್ವಾಚಾಯಜಿ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿರರ್ ಪ್ರತ್ಪಾದಿಸ್ದರು.

ಇಲಿಲಿನ ಶ್್ರರ ಸೊರಮರಶ್ವರ ವಿದಾ್ಯಲಯದಿಂದ 
ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮಿಮಿಕೊಳಳುಲಾಗಿದ್ದ `ಸೊರಮರಶ್ವರೊರ ತ್ಸವ-
2023' ಉದಾಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂರದ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿನಿಧ್ಯ 
ವಹಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಶಾಲೆಗಳು ಶ್ಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳನುನಿ 
ಉತ್್ತರಣಜಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ   ಸಂಸ್ಕಕೃತ್, ಸಂಸಾ್ಕರ 
ನಿರಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ 
ದೃಷ್ಟುಯಲಿಲಿ ಶಾಲೆಗಳೂ ಉತ್್ತರಣಜಿವಾಗಬೆರಕದೆ ಎಂದು 
ಹೆರಳಿದರು.

ನೆೈತ್ಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರೆಯದ ಪರಿಣಾಮ 
ಇತ್್ತರಚಿನ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಪರಿಸರಕೆ್ಕ, ಸಂಸ್ಕಕೃತ್ಗೆ ಹಾಗೂ 
ಹೆತ್ತವರಿಗೆ  ವಿದಾ್ಯವಂತರಿಂದಲೆರ ಹೆಚುಚು ತೊಂದರೆ 
ಯಾಗುತ್್ತದೆ.  ವೃದಾ್ಧಶ್ರಮಗಳು ಹೆಚಾಚುಗುತ್್ತವೆ. ಈ 
ನಿಟ್ಟುನಲಿಲಿ ಮನೆಗಳಲಿಲಿ ಮೊದಲು ಸುಸಂಸ್ಕಕೃತ ವಾತಾವರಣ 
ನಿಮಾಜಿಣವಾಗಬೆರಕು ಎಂದರು.

ಮಕ್ಕಳು ಹೆರಳಿದ್ದನುನಿ ಕೆರಳುವುದಕ್ಕಂತ ಪರಷಕರು 
ಮಾಡಿದ್ದನುನಿ ಅನುಸರಿಸುವುದೆರ ಹೆಚುಚು ಎಂಬುದನುನಿ 
ಅರಿಯಬೆರಕು. ಈ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲಿ ನಿರವು ಮೊದಲು 
ಸಂಸಾ್ಕರವಂತರಾಗಿರಬೆರಕು. ಶ್ಸು್ತ, 
ಸಂಸ್ಕಕೃತ್ಯನೊನಿಳಗೊಂಡ ಪರಿಸರವನುನಿ ಮನೆಗಳಲಿಲಿ 
ನಿಮಿಜಿಸಬೆರಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನಿರಡಿದರು.

ಕಾಯಜಿಕ್ರಮವನುನಿ ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ದ ರ್ಲಾಲಿ ಪಲಿರಸ್ 
ವರಿಷಾಠಿಧಿಕಾರಿ ಸ್.ಬಿ. ರಿಷ್ಯಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಷಕರು 
ಮಕ್ಕಳ ಶ್ಸ್್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚಿಚುನ ಕಾಳರ್ ವಹಸಬೆರಕು. ನಿಮಮಿ 
ಕಷಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತ್ಳಿದಿರಲಿ. 
ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿದ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಂತ ಹೆಚಾಚುದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 
ವಸು್ತಗಳನುನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ ಖುಷ್ ಪಡುವ ಬದಲು, 
ಕ್ರರಡೆ, ಸಂಗಿರತ ಮೊದಲಾದ ಕೆ್ಷರತ್ರಗಳಲಿಲಿ ಮಕ್ಕಳನುನಿ 
ತೊಡಗಿಸಬೆರಕು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲೂಲಿ ಆತಮಿವಿಶಾ್ವಸ 
ಹೆಚಾಚುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನಿರಡಿದರು.

ಇಂದು ವಿದೆರಶ್ಯರು ನಮಮಿ ಸಂಸ್ಕಕೃತ್ಯನುನಿ 
ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳುಳುತ್್ತದಾ್ದರೆ. ನಾವು ನಮಮಿ ಸಂಸ್ಕಕೃತ್ಯ 

ಮಹತ್ವವನುನಿ ಮರೆಯಬಾರದು. ಹೆತ್ತವರಿಗೆ, ಹರಿಯರಿಗೆ 
ಗ್ರವಿಸುವುದನುನಿ, ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನುನಿ 
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆರಳಿಕೊಡಬೆರಕದೆ.  ಇಂದು ಎಲಾಲಿ 
ಕೆ್ಷರತ್ರಗಳಲೂಲಿ ವಿಫುಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿದು್ದ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 
ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿಲಿ ಆಸಕ್ತ ಇರುತ್ತದೊರ ಆ ವಿಷಯದ 
ಬಗೆ್ಗ ಪರಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಶ್ಕ್ಷಕರು 
ಪ್ರರತಾ್ಸಹಸಬೆರಕು ಎಂದು ಹೆರಳಿದರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಸಚೆರತಕ 
ಡಾ.ಎ.ಹೆಚ್. ಶ್ವಯರಗಿ ಸಾ್ವಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೆರಶ 
ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕೆ್ಕ ಹೊರರಾಟ ನಡೆಸ್ದವರನುನಿ ಮಾತ್ರ 
ಸಮಾಜ ನೆನಪಟುಟುಕೊಳುಳುತ್ತದೆ. ಹೆತ್ತವರು ತಮಮಿ ಮಕ್ಕಳಲಿಲಿ 
ಸಾ್ವಥಜಿ ಮನೊರಭಾವದ ಬದಲು ತಾ್ಯಗ, ಸೆರವೆ, 
ಸಮಾಜಕೆ್ಕ ಸಪಿಂದಿಸುವ ಗುಣಗಳನುನಿ ಬೆಳೆಸುವುದು 
ಹಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಇಂದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆರಕಾನಂದರು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪರಳಿಗೆಗೆ 
ಮಾಗಜಿದಶಜಿರಾಗುತಾ್ತರೆ. ಈ ಹನೆನಿಲೆಯಲಿಲಿ ಕನಿಷಟು ದಿನಕೆ್ಕ 
ಅಧಜಿ ಗಂಟೆ ವಿವೆರಕಾನಂದ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನಿ 
ಓದಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನಿರಡಿದರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲೊ್ಗಂಡಿದ್ದ ಧಮಜಿಸಥೆಳದ 
ಅನನಿ ದಾಸೊರಹ ರವನದ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ಸುಬ್ರಹಮಿಣ್ಯ 
ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ಕ್ಷಣ ವಾ್ಯಪಾರಿರಕರಣಗೊಂಡು 
ಮ್ಲ್ಯಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ್್ತರುವ ದಿನಗಳಲಿಲಿ 
ಮ್ಲಾ್ಯಧಾರಿತ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿರಡುವ ಮೂಲಕ ಸೊರಮರಶ್ವರ 
ಶಾಲೆ ದೆರಶಕೆ್ಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲಿಯಾಘಿಸ್ದರು.

ಮಿರಸಲಾತ್, ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ ಮುಂತಾದ 

ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಣಕಾ್ಕಗಿ ವಿದೆರಶಕೆ್ಕ ತೆರಳುವವರು 
ಹೆಚಾಚುಗಿ ಇಂದು ಪ್ರತ್ಭಾ ಪಲಾಯನವಾಗುತ್್ತದೆ.  ಜಾಞಾನ 
ಪಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮಮಿ ಮನೆ, ಗಾ್ರಮ, 
ಸಮಾಜಕೆ್ಕ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೆರಕೆಂಬ ಚಿಂತನೆ 
ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳಲಿಲಿ ಮೂಡಬೆರಕು ಎಂದು ಹೆರಳಿದರು.

ಅವಕಾಶಗಳು ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ ಸ್ಗುವುದಿಲಲಿ. ಈ 
ಹನೆನಿಲೆಯಲಿಲಿ ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿ ರ್ರವನದಲಿಲಿಯರ ಗುರಿಗಳು 
ಸಪಿಷಟುವಾಗಿರಬೆರಕು. ದುರಭಾ್ಯಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿದು್ದ, 
ದೆರಶ ರಕ್ತ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಿಳು. ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸ್ 
ಎಂದು ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿಗಳಿಗೆ ತ್ಳಿ ಹೆರಳಿದರು.

ರ್ಲಾಲಿ ಕಾಯಜಿನಿರತ ಪತ್ರಕತಜಿರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಮಂಜುನಾಥ ಏಕಬೊರಟೆ ಹಾಗೂ ವೆೈದ್ಯರುಗಳಾದ 
ಡಾ.ವಿದಾ್ಯ ವಿ., ಡಾ.ಸ್ದೆ್ದರಶ್ವರನ್ ವಿ. ಅವರುಗಳಿಗೆ 
`ಸೊರಮರಶ್ವರ ಸ್ರಿ' ಗ್ರವ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.  
ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸಲಿ್ಸಯಲಿಲಿ ಅತ್ ಹೆಚುಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದಾ್ಯಥಿಜಿನಿ 
ಕು.ನಿಧಿ ಎಸ್.ನಾಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧನ ಸ್ರಿ ಪುರಸಾ್ಕರ 
ನಿರಡಿ ಗ್ರವಿಸಲಾಯಿತು. 

ಶ್್ರರ ಸೊರಮರಶ್ವರ  ಸಂಸೆಥೆಯ ಸಂಸಾಥೆಪಕ ಕೆ.ಎಂ. 
ಸುರೆರಶ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಂ. ವಿರರೆರಶ್, 
ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರಭಾವತ್, ವಿರಣಾ, ಪ್್ರಢಶಾಲೆಯ 
ಮುಖ್ಯಸಥೆ ಪ್ರಕಾಶ್, ಹರಿರಶ್ ಬಾಬು, ಪತೆ್ರರಶ್ 
ಉಪಸ್ಥೆತರಿದ್ದರು. ಕು.ವಷಜಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಪಾ್ರಸಾ್ತವಿಕವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗಾಯತ್್ರ ಸಾ್ವಗತ್ಸ್ದರು. ಶ್ಕ್ಷಕ 
ತೆರಜಸ್್ವನಿ ಹಾಗೂ ಕು.ವೆೈ.ಎಂ. ಸೃಜನ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮ 
ನಿರೂಪಸ್ದರು.

ಸಂಸಾ್ಕರ ಕೊಡುವ ಶಾಲೆಯ್ೇ ಜಾಞಾನ ಮಂದಿರ
ಸೊೇಮೆೇಶವಾರೊೇತ್ಸವದಲ್ಲೆ ಶಿ್ರೇ ವಿೇರಭದ್ರ ಶಿವಾಚಾಯನಾ ಮಹಾಸಾವಾರ್ೇಜಿ ಅಭಿಮತ

ರಿಲೆೈಯನ್್ಸ 
ಲಾಭದಲ್ಲೆ 
ಶೆೇ.15ರ ಇಳಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಜ. 20 – 
ರಿಲೆೈಯನ್್ಸ ಇಂಡಸ್ಟು್ರರಸ್ 
ಮೂರನೆರ ಚತುಥಜಿದಲಿಲಿ 
15,792 ಕೊರಟ್ ರೂ.ಗಳ 
ನಿವ್ವಳ ಲಾರ ಗಳಿಸ್ದೆ. ಈ ಬಗೆ್ಗ 
ಷೆರರು ವಿನಿಮಯ ಕೆರಂದ್ರದಲಿಲಿ 
ಕಂಪನಿ ಮಾಹತ್ ದಾಖಲಿಸ್ದೆ.

2022ರ ಅಕೊಟುರಬರ್ - 
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚತುಥಜಿದಲಿಲಿ ಈ 
ಲಾರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದಕೂ್ಕ 
ಹಂದಿನ ವಷಜಿದಲಿಲಿ 18,549 
ಕೊರಟ್ ರೂ. ಲಾರ ದೊರೆತ್ತು್ತ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರನೆರ 
ಚತುಥಜಿದ ಲಾರದಲಿಲಿ ಶೆರ.15ರ 
ಇಳಿಕೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ.

ಹಳೆ ಪಂಚಣಿಗಾಗಿ 
ರೌಕರರಿಂದ 
ಸಮಾವೆೇಶ

ನವದೆಹಲಿ, ಜ. 20 
– ಹಳೆಯ ಪಂಚಣಿ ಯರಜನೆ 
ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ 50ಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚು 
ಕೆರಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ನ್ಕರರ 
ಒಕೂ್ಕಟಗಳು ಒತಾ್ತಯಿಸ್ವೆ.

ಈಗಿರುವ ರಾಷ್ಟು್ರರಯ 
ಪಂಚಣಿ ಯರಜನೆ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ 
ಹಾನಿ ತರುತ್್ತದೆ. ಸಕಾಜಿರ ಕ್ರಮ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳುದೆರ ಹೊರದರೆ, 
ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೆರಶನದ ವೆರಳೆ 
ಸಮಾವೆರಶ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ 
ಸಂಘಟನಗೆಳು ಹೆರಳಿವ.ೆರಾಷ್ಟು್ರರಯ 
ಜಂಟ್ ಕ್ರಯಾ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್.
ಜೆ.ಸ್.ಎ.) ವೆರದಿಕೆಯಡಿ ಸಂಘ 
ಟನೆಗಳು ಈ ಹೆರಳಿಕೆ ನಿರಡಿವೆ. 

ಬಸವರಾಳು : ಇಂದು 
ವಿದು್ಯತ್ ಅದಾಲತ್

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲಿಕನ ಬಸವನಾಳು 
ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ಇಂದು ಬಳೆಿಗೆ್ಗ 11 ಕೆ್ಕ ವಿದು್ಯತ್ ಅದಾ 
ಲತ್ ಹಾಗೂ ಮಧಾ್ಯಹನಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ  ಗಾ್ರಹಕರ 
ಸಭೆಯನುನಿ  ದಾವಣಗೆರೆಯ ಉಪವಿಭಾಗಿರಯ 
ಕಚೆರರಿಯಲಿಲಿ ಆಯರರ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ರಂರನಕಟೆಟೆ : ಇಂದು 
ಡಿಸಿ ನಡೆ ಹಳಿಳ ಕಡೆ

ಆನಗೊರಡು ಹೊರಬಳಿಯ 
ಗಂಗನಕಟೆಟು ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ಇಂದು 
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರ್ಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ 
ಶ್ವಾನಂದ ಕಾಪಶ್ ಅವರು ರ್ಲಾಲಿಧಿ 
ಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳಿಳು ಕಡೆ ಕಾಯಜಿ 
ಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಸಲಿದಾ್ದರೆ.
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