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

ನವದೆಹಲಿ, ಜ. 21 – ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿ ಸರಾಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ‘ಆರೆೋೇಪ ಪಟ್ಟಿ’ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದುದು, ಬಿಜೆಪಿ ಎಂದರೆ ‘ಭ್ರಷಟಿ ಜುಮಾಲಾ 
ಪಾಟ್ಕಾ’ ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುರೆೋಂಡಿದೆ.

ಪತ್್ರರಾಗೆೋೇಷ್ಠಿಯಲಿಲಾ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಪ್ರಧಾನ ರಾಯಕಾದರ್ಕಾಗಳಾದ ಜೆೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ 
ಹಾಗೋ ರೆ.ಸಿ. ವೆೇಣುಗೆೋೇಪಾಲ್, ಬಿಜೆಪಿಯದುದು 
‘ಕುಛ್ ರಾ ಸಾಥ್’, ‘ಖುದ್ ರಾ ವಿರಾಸ್’ ಹಾಗೋ ‘ಸಬೆಕೆ 
ಸಾಥ್ ವಿಶಾವಾಸ್ ಘಾತ್’ (ರೆಲವರಿಗಷೆಟಿೇ ಲಾಭ, ಸವಾಂತದ 
ವಿರಾಸ ಹಾಗೋ ಎಲಲಾರ ವಿಶಾವಾಸದೆೋ್ರೇಹ) ಸಿದಾ್ಧಂತ 
ಎಂದು ಆರೆೋೇಪಿಸಿದರು.

ರೆಲವೆೇ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಾಲ ಮನಾನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 
ಶೆೇ.10ರಷುಟಿ ಜನರ ಬಳಿ ಭಾರತದ ಶೆೇ.64ರಷುಟಿ ಆಸಿತಿ 

ಇದೆ ಹಾಗೋ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದುಣಗಳನುನಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ 
ನಿಕಟವತ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಆರೆೋೇಪಿಸಿದೆ.

ನಿರುದೆೋ್ಯೇಗ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ, 
ರೆೈತರ ಪರಿಸಿಥಿತ್, ದೆವಾೇಷ ಭಾಷಣ, ಚುನಾಯಿತ 
ಸರಾಕಾರಗಳ ಪತನ ಹಾಗೋ ಅಂತರರಾಷ್ಟಿ್ೇಯ 
ಸೋಚ್ಯಂಕಗಳಲಿಲಾ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಯತಹ 
ವಿಷಯಗಳನುನಾ ಇದರಲಿಲಾ ಪ್ರಸಾತಿಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೆೇ 
ವೆೇಳೆ ಭಾರತ್ ಜೆೋೇಡೆೋೇ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 21 - ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶ, ಬಿಹಾರ, 
ಮಹಾರಾಷಟಿ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲಿಲಾ ನಾಲಕೆನೆೇ ಸಾಥಿನರೆಕೆ 
ಕುಸಿದಿರುವ ರಾಂಗೆ್ರಸ್, ಈಗ ತನನಾ ಧವಾನಿ ಎಲಿಲಾದೆ ಎಂದು ತಾನೆೇ 
ಹುಡುಕಿರೆೋಳ್ಳುವ ಪರಿಸಿಥಿತ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ 
ಹಾಗೋ ರೆೇಂದ್ರ ಸಂಸದಿೇಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಪ್ರಹಾಲಾದ್ 
ಜೆೋೇಷ್ ಲೆೇವಡಿ ಮಾಡಿದಾದುರೆ.

ನಗರದ ನಿಟುವಳಿಳುಯಲಿಲಾ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದು ಬೋತ್ 
ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶದ 388 ರೆ್ಷೇತ್ರಗಳಲಿಲಾ ಸ್ಪರ್ಕಾಸಿದದು ರಾಂಗೆ್ರಸ್, 
377ರಲಿಲಾ ಠೆೇವಣಿ ಕಳೆದುರೆೋಂಡಿತುತಿ. ಗುಜರಾತ್ ನಲಿಲಾ ವಿಪಕ್ಷ 
ನಾಯಕ ಸಾಥಿನವನೆನಾೇ ಕಳೆದುರೆೋಂಡಿದೆ. ಮಹಾರಾಷಟಿ್ ಹಾಗೋ 
ಬಿಹಾರಗಳಲಿಲಾ ನಾಲಕೆನೆೇ ಸಾಥಿನದಲಿಲಾದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶದಲಿಲಾ 
ರೆೇವಲ ಶೆೇ.0.9ರಷುಟಿ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದಿದುದೆ ಎಂದವರು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲಿಲಾ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ 3 ಇಲಲಾವೆೇ ನಾಲಕೆನೆೇ 
ಸಾಥಿನದಲಿಲಾದೆ. ತಲೆಗೆ ನಿೇರು ಎರೆದುರೆೋಳ್ಳುವವರ ಅಡಿಗೆ ನಿಂತು 
ನಾನೋ ಎರೆದುರೆೋಂಡೆ ಎಂಬ ರಿೇತ್ಯಲಿಲಾ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ತನನಾ ಅಸಿತಿತವಾ 
ತೆೋೇರಿಸಿರೆೋಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜೆೋೇಷ್ ಲೆೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಜಾಧವಾನಿ ಯಾತೆ್ರ ಅಲಲಾ, ತನನಾ 
ಧವಾನಿ ಎಲಿಲಾದೆ ಎಂದು ಹುಡುಕುವ ಯಾತೆ್ರ. ಬಿಜೆಪಿಯ 
ರಾಯಕಾಕತಕಾರು ರೆೇಂದ್ರ ಹಾಗೋ ರಾಜ್ಯ ಸರಾಕಾರಗಳ 
ಯೇಜನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, 
ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಂತ್ಮ ಯಾತೆ್ರಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದವರು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಕನಾಕಾಟಕದ ರೆೇಂದ್ರ ಸಾಥಿನವಾಗಿರುವ 
ರಿೇತ್ಯಲೆಲಾೇ, ಬಿಜೆಪಿಗೋ ರೆೇಂದ್ರ ಸಾಥಿನವಾಗಿದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ 
ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರರಾಕೆಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬರುವ ನಿರಿೇರೆ್ಷ ಇದೆ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದುೇಶವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೋತ್ ಸದಸ್ಯರು 
ಹಾಗೋ ಪೆೇಜ್ ಪ್ರಮುಖರು ಮನೆ ಮನೆಗಳನುನಾ ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ 
ಮತದಾರರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಮತ ಹಾಕಿಸಬೆೇಕು. 

ಬೋತ್ ಸಂಘಟನೆಯಲಿಲಾ ಸಕಿ್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು.

ದೋಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವೆೈ. ಪ್ರರಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರ ರೆೈ ಬಲಪಡಿಸಲು ಬೋತ್ 

ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಬೆೇಕಿದೆ. ಬೋತ್ ಗಳಲಿಲಾ ಗೆದದುರೆ 
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಿಲಾ ಗೆದದುಂತೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನರೆಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಟುವಳಿಳು 
ದುಗಾಕಾಂಬಿರಾ ದೆೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ 

ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತೆ್ರ ಅಲಲೆ, ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಂತ್ಮ ಯಾತೆ್ರ : ಪ್ರಹಾಲೆದ್ ಜೊೇಷಿ ಲೆೇವಡಿ
ಬಂೆಗಳೂರು, ಜ. 21-  ಬಿಜಪೆಿ 

ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ 
ಕಟ್ೇಲ್ ಅವರ ನಾಲಿಗಯೆಲಿಲಾ ಮೋಳೆ 
ಮಾತ್ರವಲಲಾ, ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಇಲಲಾ. 
ನಮ್ಮ ಹಳಿಳು ಕಡ ೆ ಇಂತಹವರಿಗೆ 
ಬಚ್ಚಲು ಬಾಯಿ ಅಂತಾರ ೆ ಎಂದು 
ಪ್ರದೆೇಶ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  
ಡಿ.ರ.ೆರ್ವಕುಮಾರ್ ಟ್ೇಕಿಸಿದರು. 

ಸು ದಿದು ಗಾ ರ ರೆೋ ಂ ದಿ ಗೆ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಟ್ೇಲ್ 
ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರು, 
ಸಂಸದರು. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ 
ಅದರೆಕೆ ಸಾಕಿ್ಷ ಇರಬೆೇಕು.  ಅವರು 
ಇದುವರಗೆೋ ಮಾತನಾಡಿರುವ 
ಯಾವುದಾದರೋ ವಿಚಾರದಲಿಲಾ 
ಏನಾದರೋ ಸಾಕಿ್ಷ ಇದಯೆೇ? ಎಂದು ಪ್ರರ್ನಾಸಿದರು.

ಕಟ್ೇಲ್ ಅವರು ಮದಲು ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ 
ಪಾಟ್ೇಲ್ ಯತಾನಾಳ್, ಸಚಿವ ಮುರುಗೆೇಶ್ ನಿರಾಣಿ, 
ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ವಿಶವಾನಾಥ್, ಯೇಗೆೇಶವಾರ್ ಅವರ 
ಮಾತ್ಗ ೆಉತತಿರ ನಿೇಡಲಿ ಎಂದು ತ್ರುಗೆೇಟು ನಿೇಡಿದರು.

 ಕಟ್ೇಲ್ ಅವರಿಗ ೆ ಪಕ್ಷದಲಿಲಾ 
ಹಿಡಿತವಿಲಲಾ. ಅವರು ಪಕ್ಷದ 
ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗೆಗೆ 
ಮಾತನಾಡಿದಾದುರ ೆ ಎಂಬ ರಾರ ಣರೆಕೆ 
ನಾನು ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯ ನಿೇಡುತ್ತಿ ದೆದುೇನ.ೆ 
ಇಲಲಾದಿದದುರ ೆನನನಾಂತಹವರ ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯ 
ಪಡಯೆಲು ಅವರು ಯೇಗ್ಯರಲಲಾ 
ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯಿಸಿದರು.

ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕರು ಸಭೆ 
ಮಾಡಿದರ ೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ್ ರೆೈಗ ೆ ಬರು 
ತತಿವ ೆಎಂಬ ಕಟ್ೇಲ್ ಅವರ ಹೆೇಳಿರೆ 
ಬಗೆಗೆ ಸುದಿದುಗಾರರು ಪ್ರರ್ನಾಸಿದಾಗ 
ರ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಈ 
ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯ ವ್ಯಕತಿವಾಯಿತು.

ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಒಡಯೆಲು ಟ್ಆರ್ 
ಎಸ್ ನಾಯಕ ರ.ೆಸಿ ಚಂದ್ರಶೆೇಖರರಾವ್ ಅವರು ಹಣ 
ನಿೇಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ರೆೇಳಿದ ಪ್ರಶೆನಾಗ,ೆ  ಈ ಬಗೆಗೆ ನನಗ ೆಗೆೋತ್ತಿಲಲಾ. 
ಹಣ ರೆೋಟ್ಟಿರುವವರು ಹಾಗೋ ತಗೆದೆುರೆೋಂಡವರನುನಾ 
ರೆೇಳಿ. ಬೆೇರಯೆವರು ವೆೈಯಕಿತಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ 
ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್ ಅವರನುನಾ ಭೆೇಟ್ 

ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಧ್ವನಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೊಡೆತ

ಶೆೇ.0.4ರ ಕಮೇಷನ್ ಸಾಬೇತು ಮಾಡಿದರೂ ರಾಜಿೇರಾಮೆ

ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಶಾಸರಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದದುರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಲೆಲಾೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತರೋ ನಾನು ನೆೋೇಡಿರೆೋಳ್ಳುತೆತಿೇನೆ 
ಎಂದು ರೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ರೆ. ರ್ವಕುಮಾರ್ ನಿಧಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾದುರೆ. ಸಿದದುರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಹಂರಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ವಕುಮಾರ್ 
ಹೆೋಡೆತ ಇದೆ ಎಂದು ರೆೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹಾಲಾದ್ ಜೆೋೇಷ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಾ ಬಾದಾಮಿ ರೆ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಸಿದದುರಾಮಯ್ಯ ಗೆಲಿಲಾಸಿದದುರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಬಾದಾಮಿ ಜನತೆ ಬಿಟುಟಿ 
ರೆೋೇಲಾರರೆಕೆ ಹೆೋರಟ್ದಾದುರೆ. ಈ ರಿೇತ್ ರೆೈ ರೆೋಡುವುದೆೇ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ನವರ ಗುಣ ಎಂದು ಟ್ೇಕಿಸಿದರು.

ನಾನು ಶೆೇ.40ರಷುಟಿ ಕಮಿೇಷನ್ ಪಡೆದಿದೆದುೇನೆ ಎಂದು ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖಂಡರು ಸುಳ್ಳು ಆರೆೋೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದಾದುರೆ. ನಾನು 
ಶೆೇ.0.4ರಷುಟಿ ಕಮಿೇಷನ್ ಪಡೆದಿದೆದುೇನೆ ಎಂದು ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ನವರು ಸಾಬಿೇತುಪಡಿಸಿದರೋ ರಾಜಿೇನಾಮ ನಿೇಡುತೆತಿೇನೆ ಎಂದು 
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದುೇಶವಾರ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದಾದುರೆ.

ಕಟೇಲ್ ರಾಲ್ಗೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಲೆ

ಯತಾನಾಳ್, ನಿರಾಣಿ, 
ಯೇಗೆೇಶ್ವರ್, 
ವಿಶ್ವರಾಥ್  ಮಾತ್ಗೆ 
ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್: ಡಿಕೆಶಿ

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಜ. 21- ಮಕಕೆಳನುನಾ ದೆೇಶದ ಆಸಿತಿಯ 
ನಾನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮಹತತಿರ ಜವಾಬಾದುರಿ ರ್ಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿದೆ 
ಎಂದು ಸಂಸದ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದುೇಶವಾರ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಮಹಿಳಾ ಸೆೇವಾ ಸಮಾಜದ ಆವರಣದಲಿಲಾ 
ಮಹಿಳಾ ಸೆೇವಾ ಸಮಾಜ ನಸಕಾರಿ, ಪೂವಕಾ ಪಾ್ರಥಮಿಕ, 
ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಹಾಗೋ ಪೌ್ರಢಶಾಲಗೆಳ ರಜತ 

ಮಹೆೋೇತ್ಸವ ಹಾಗೋ ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾ ಸಂಘದ ಸಮಾರೆೋೇಪ 
ಸಮಾರಂಭ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮಕಕೆಳಿಗ ೆ ರ್ಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಿಂದ ೆ ದುಡೆಡೇ 
ದೆೋಡಡಪ್ಪ ಎನುನಾವ ರಾಲವಿತುತಿ. ಆದರಿೇಗ ವಿದೆ್ಯ ಅದರಪ್ಪ 
ಎನನಾಬೆೇರಾಗಿದ.ೆ ಪ್ರಸುತಿತ ವಿದೆ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ 
ಪಡಯೆುತ್ತಿದ.ೆ ವಿದೆ್ಯ 

ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ : 28 ರಂದು ರಾ್ಯಲ್ 

ದಾವಣಗೆರೆ,ಜ.21- ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲೆಲಾಯ 
ರೆೋಟೋಟಿರಿನಲಿಲಾ ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 28 ರಿಂದು ಫೆ. 5 
ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 75ನೆೇ ತರಳಬಾಳ್ 
ಹುಣಿಣಿಮ ಮಹೆೋೇತ್ಸವವನುನಾ ಅತ್ಯಂತ 
ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲೆಲಾಯ ಭಕತಿ ವೃಂದದವರು ಹಾಗೋ ರ್ವಸೆೈನ್ಯ 
ಪದಾರ್ರಾರಿಗಳ್ ತ್ೇಮಾಕಾನ ರೆೈಗೆೋಂಡರು. 

ನಗರದ ಶಾಮನೋರು ರ್ವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಪಾವಕಾತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ 
ಆವರಣದಲಿಲಾರುವ ತರಳಬಾಳ್ ಸಮುದಾಯ 
ಭವನದಲಿಲಾ ರ್ವಸೆೈನ್ಯದ ವತ್ಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಗಸನಕಟೆಟಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಲಾ 
ನಡೆದ  ಪೂವಕಾಭಾವಿ ಸಭೆಯಲಿಲಾ ತರಳಬಾಳ್ 
ಹುಣಿಣಿಮಯ ಯಶಸಿ್ಸಗೆ ಸಮಾಜದ ಅನೆೇಕ 
ಮುಖಂಡರು, ಪಿೇಠಾಭಿಮಾನಿಗಳ್ ಉಪಯುಕತಿ 
ಸಲಹೆಗಳನುನಾ ನಿೇಡಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಾಯಿಂದ ಸುಮಾರು 4 
ಸಾವಿರ ಬೆೈಕ್ ಗಳ್ ಮತುತಿ 500 
ರಾರುಗಳನೆೋನಾಳಗೆೋಂಡ ಬೃಹತ್ ರಾ್ಯಲಿಯನುನಾ 

ಆಯೇಜಿಸಲು ರ್ವಸೆೈನ್ಯದ ವತ್ಯಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ 
ಮಾಡಿರೆೋಳಳುಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಾ್ರಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ರ್ವಸೆೈನ್ಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರ್ಧರ 
ಹೆಮ್ಮನಬೆೇತೋರು ಹೆೇಳಿದರು.

ರಾ್ಯಲಿ ಯಶಸಿವಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳ್, 
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ್ ಸಹಕರಿಸಬೆೇಕು. ಈ ಬಾರಿಯ 
ತರಳಬಾಳ್ ಹುಣಿಣಿಮ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ 
ಇತ್ಹಾಸ ದಾಖಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲಿಲಾ 

ಆಚರಿಸಬೆೇರಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಜ. 28 ರಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ 

ನಗರದ ಶಾಮನೋರು ರ್ವಶಂಕರಪ್ಪ ಪಾವಕಾತಮ್ಮ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಆವರಣದಿಂದ ಬೆೈಕ್-
ರಾರು ರಾ್ಯಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. 

ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಸಿರಿಗೆರೆಗೆ ತೆರಳಿ, 
ರ್್ರೇಮಠದಿಂದ ತರಳಬಾಳ್ ಜಗದುಗೆರು ಡಾ. 
ರ್ವಮೋತ್ಕಾ ರ್ವಾಚಾಯಕಾ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳನುನಾ 
ಸಾವಾಗತ ಮಾಡಿರೆೋಂಡು ಅಲಿಲಾಂದ ಹೆೋರಟ ರಾ್ಯಲಿ 
ಭರಮಸಾಗರ, ಬಿಳಿಚೆೋೇಡು, ದಿದಿ್ಧಗೆ, ಪಲಾಲಾಗಟೆಟಿ, 
ಬಸವನರೆೋೇಟೆ ಮುಖಾಂತರ ರೆೋಟೋಟಿರು 
ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತ್ ನಿೇಡಿದರು.

ಮಾಗಕಾ ಮಧೆ್ಯ ರಾ್ಯಲಿಯಲಿಲಾ 
ಪಾಲೆೋಗೆಂಡವರಿಗೆ ಉಪಹಾರ, ಕುಡಿಯುವ 
ನಿೇರಿನ ವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನಾ ಆಯಾ ಗಾ್ರಮದ 
ಮುಖಂಡರು ಮಾಡಲಿದಾದುರೆ ಎಂದರು.

ತರಳಬಾಳ್ ಹುಣಿಣಿಮ ಮಹೆೋೇತ್ಸವರೆಕೆ 
ಏಳೂ ದಿನಗಳ ರಾಲ ರೆೋಟೋಟಿರಿಗೆ ಹೆೋೇಗಿ 
ಬರಲು ದಾವಣಗೆರೆ 

ಕೊಟೂಟೆರಿನಲ್ಲೆ ನಡೆಯುವ 75ರೆೇ ತರಳಬಾಳು 
ಹುಣಿಣಿಮೆ ಮಹೊೇತ್ಸವದ ಕೊರೆ ದಿನ ಫೆ. 5 
ರಂದು ನಡೆಯುವ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೆ 
ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಹೆಲ್ಕಾಪಟೆರ್ ಮೂಲಕ ಪುಷ್ಪ 
ವೃಷಿಠಿಯನುನಾ ಶಿವಸೆೈನ್ಯದ ವತ್ಯಂದ 
ಮಾಡಲಾರುವುದು ಎಂದು ಶಶಿಧರ 
ಹೆಮ್ಮನಬೆೇತೂರು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಫೆ. 5 ರಂದು ಹೆಲ್ಕಾಫಟೆರ್ 
ಮೂಲಕ ಶಿ್ರೇರಳಿಗೆ  ಪುಷ್ಪವೃಷಿಠಿ

ಮಕ್ಕಳನುನಾ ದೆೇಶದ ಆಸಿ್ತಯಾಗಿಸುವ 
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರದು್ದ: ಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ

ಬಜೆಪಿ ಎಂದರೆ ‘ಭ್ರಷಟೆ ಜುಮಾಲೆ ಪಾಟನಾ’
ಮೊೇದಿ ಸಕಾನಾರದ ವಿರುದ್ಧ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ‘ಆರೊೇಪ ಪಟಟೆ’

ಕ್್ರಕೆಟರ ಉಮೆೇಶ್ ಯಾದವ್ ಗೆ 
44 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚರೆ

ನಾಗಪುರ, ಜ. 21 - ಭಾರತ್ೇಯ ಕಿ್ರರೆಟ್ ತಂಡದ ವೆೇಗದ ಬೌಲರ್ 
ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕ 44 ಲಕ್ಷ ರೋ.ಗಳ ವಂಚನೆ 
ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲಿೇಸರಲಿಲಾ ದೋರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾದವ್ ಸೆನಾೇಹಿತನೋ ಆಗಿದದು ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕ ಶೆೈಲೆೇಶ್ ಠಾರೆ್ರ  ವಂಚನೆ 
ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ದೋರಿನಲಿಲಾ ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ. 2014ರಲಿಲಾ ಠಾರೆ್ರಯನುನಾ 
ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕನಾಗಿ ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿರೆೋಂಡಿದೆದು. ಜಮಿೇನು ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ  44 
ಲಕ್ಷ ರೋ. ನಿೇಡಿದೆದು. ಆದರೆ, ಠಾರೆ್ರ ಜಮಿೇನನುನಾ ತನನಾ ಹೆಸರಿಗೆ 
ಮಾಡಿರೆೋಂಡಿರುವುದಾಗಿ ದೋರಲಾಗಿದೆ.

ಜಮಿೇನು ಯಾದವ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರೆೇಳಿದರೋ ಠಾರೆ್ರ ಕ್ರಮ 
ತೆಗೆದುರೆೋಂಡಿಲಲಾ ಎಂದು ದೋರಿನಲಿಲಾ ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ.

ನವದಹೆಲಿ, ಜ. 21- ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿತಿಗ ೆ ಒಂದೆೇ ರಾರು ಇರಬೆೇಕು ಎಂಬ 
ನಿಯಮ ರೋಪಿಸುವಂತ ೆದಾಖಲಾಗಿದದು ಅಜಿಕಾಯನುನಾ ಸುಪಿ್ರೇಂ ರೆೋೇಟ್ಕಾ ತಳಿಳು 
ಹಾಕಿದ.ೆ ಮುಖ್ಯ ನಾ್ಯಯಮೋತ್ಕಾಗಳಾದ ಡಿ.ವೆೈ. ಚಂದ್ರಚೋಡ್ ಹಾಗೋ 
ನಾ್ಯಯಮೋತ್ಕಾ ಪಿ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹ ಅವರನುನಾ ಒಳಗೆೋಂಡ ಪಿೇಠ ಅಜಿಕಾ 
ತ್ರಸಕೆರಿಸಿದುದು, ಇದು ನಿೇತ್ ರೋಪಿಸುವುದರೆಕೆ ಸಂಬಂರ್ಸಿದ ವಿಷಯ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದ.ೆ 

ಸರಾಕಾರೆೇತರ ಸಂಘಟನ ೆ ಯಾದ ಸುನಾಮಿ ಆನ್ ರೆೋೇಡ್್ಸ ಅಜಿಕಾ 
ದಾಖಲಿಸಿ, ಎರಡನೆೇ ರಾರು ಹೆೋಂದಿರುವವರ ಮೇಲ ೆ ಪರಿಸರ ತರೆಿಗೆ 
ವಿರ್ಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿರೆೋಂಡಿತುತಿ.

ವ್ಯಕ್್ತಗೊಂದೆೇ ಕಾರು : ಅಜಿನಾ ತ್ರಸಾ್ಕರ

ನಿೇವು ನಮ್ಮನನಾರಲ್ ಇಂದಿಗೆ 
ಎರಡು ವಷನಾರಳಾದವು. 

ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೆರುವ....

ದಿ|| ಶಿ್ರೇಮತ್ ಎಂ. 
ಸರೊೇಜ ಕುಮಾರಿ

ಪತ್ :ಶಿ್ರೇ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಮಹಾಬಲೆೇಶ್ವರಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಪೇಲ್ಸ್  ಅಧಿಕಾರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಹಾರೂ ಸೊಸೆಯಂದಿರು : 
ಡಾ|| ರಾಘವೆೇಂದ್ರ ಎಂ. ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಡಾ|| ತೆೇಜಸಿ್ವ ವಿ. ಪೂಜಾರ್

 ಶಿ್ರೇ ವಿಕ್ರಮ್  ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಶಿ್ರೇಮತ್ ಅನೂಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು : ಚಿ. ಆಯನಾನ್, ಚಿ. ಆರಾಧ್ಯ, ಚಿ. ಆಯುಷಿ 

ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮತು್ತ ಗೌಡು್ರ ವಂಶಸ್ಥರು, ಹಂಡಸಕಟೆಟೆ 
ಹಾರೂ ಬಂಧು-ಮತ್ರರು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ದಿ್ವತ್ೇಯ ವಷನಾದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿದ್ದವಿೇರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ  8ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್, 
ಮರೆ ನಂ. 1461/4 ರ ವಾಸಿ 

ಶಿ್ರೇಯುತ ಹಳೂಳರು ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೇಲ್ ರವರು 
ದಿರಾಂಕ  21.01.2023ರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್್ರ 8  ರಂಟೆಗೆ  

ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ.
 ಮೃತರು ಪತ್ನಾ, ಪುತ್್ರ, ಅಳಿಯ,  ಹಾರೂ  

ಬಂಧು-ಬಳರವನುನಾ ಅರಲ್ದಾ್ದರೆ. ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯೆಯು 
ದಿರಾಂಕ 22.01.2023 ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಾ 2 ರಂಟೆಗೆ 

ನರರದ ಗಾಲೆಸ್ ಹೌಸ್ ಹತ್್ತರ ಇರುವ ಶಾಮನೂರು 
ವಿೇರಶೆೈವ ರುದ್ರಭೂಮಯಲ್ಲೆ  ರೆರವೆೇರಿಸಲಾರುವುದು.

- ದು:ಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರನಾ

ಶಿ್ರೇ ಹಳೂಳರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೇಲ್ ನಿಧನ

▪ ಧಮನಾಪತ್ನಾ : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುಮಾ ಪಾಟೇಲ್.  ▪ ಸುಪಿ್ರಯ ಪಾಟೇಲ್ :  6364302507
▪ ರಾಜಶೆೇಖರ್ ಸೊೇಮಸಾರರ್ : 7019630600
▪ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಪಾಟೇಲ್ :  9449582895,  ▪ ಶೊೇಭಾ ಪಾಟೇಲ್  :  9448365260, 
▪ ಈಶ್ವರಪ್ಪ : 9341004409, ▪ ಶೌಯನಾ ಪಾಟೇಲ್ : 9880569982,

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರನಾ
ಧಮಕಾಪತ್ನಾ : ಶಿ್ರೇಮತ್ ನಿಮನಾಲ ಕರೆೇಗೌಡು್ರ

ಪುತ್ರ : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕವಿತ ಮತು್ತ ಕೆ.ಪಿ. ನಿಂರನಗೌಡ,  
ಮಮ್ಮಕಕೆಳ್: ನಿಹಾಲ್, ಮಾನಸಿ 

ಪುತ್ರ: ಚಿ|| ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ರಣ್ ಕುಮಾರ್
ದಡಿ್ಡ ಮರೆತನದವರು, ಗೊೇವಿನಹಾಳು ಮತು್ತ ಪುರದಗೆರೆ ಮರೆತನದವರು, 

ಹಂಡಸಘಟಟೆ ಹಾರೂ ಬಂಧು-ಮತ್ರರು
ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮತ್ತು 

ನಿಹ್ಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್  ಸಿಸ್ಟಮ್ 
ಮೊ. 99805 44440, 78998 43590

ಲ್ಂ. ಶರಣ ಕೆ.ಪಿ. ಕರೆೇಗೌಡು್ರ
(ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು, ವಿಜಯಾ ಬಾ್ಯಂಕ್)

ಲ್ಂ. ದಡಿ್ಡ ನಿಂರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ, ಗೊೇವಿನಹಾಳು, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲೆಕು.
ನಿಧನ : 01.02.2022

ಇವರು ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರಾಗಿ ಒಂದು ವಷನಾವಾಗಿದು್ದ, ಅವರ ಆತ್ಮಶಾಂತ್ಗಾಗಿ 
ಪ್ರಥಮ ವಷನಾದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾಯನಾಕ್ರಮವನುನಾ 

ದಿರಾಂಕ 22.01.2023ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಾ 12 ರಂಟೆಗೆ 
ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲೆಕು ಗೊೇವಿನಹಾಳು ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆರುವ 

ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರ ಸ್ವರೃಹದಲ್ಲೆ ಏಪನಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವುರಳು ಆರಮಸಿ, 
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾಂತ್ ಕೊೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

|| ಶಿ್ರೇ ಭೆೈರಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನನಾ || 

ಪ್ರಥಮ ವಷನಾದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಹರಪನಹಳಿಳು, ಜ. 21- ನೆೇರ ಹಾಗೋ 
ನಿಷೋಟಿರವಾಗಿ ವಚನಗಳ ಮೋಲಕ ಸಮಾಜವನುನಾ 
ತ್ದುದುವ ರೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಿಜ ಶರಣ ಅಂಬಿಗರ 
ಚೌಡಯ್ಯನವರ ತತವಾಗಳನುನಾ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರೋ 
ಜಿೇವನದಲಿಲಾ ಅಳವಡಿಸಿರೆೋಳಳುಬೆೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ 
ಜಿ. ಕರುಣಾಕರ ರೆಡಿಡ ಹೆೇಳದರು.

ಪಟಟಿಣದ ಸಾಮಥ್ಯಕಾ ಸೌಧದಲಿಲಾ ಅಂಬಿಗರ 

ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಜಯಂತೆೋ್ಯೇತ್ಸವ ರಾಯಕಾಕ್ರಮ 
ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಜಿೇವನದಲಿಲಾ ಸರಿಯಾದ 
ದಾರಿಯಲಿಲಾ ಸಾಗಬೆೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲಾಲಾ ಶರಣರ 
ಕರೆಯಾಗಿದುದು, ನೆಮ್ಮದಿ ಜಿೇವನರೆಕೆ ಮಹನಿೇಯರ 
ಆದಶಕಾಗಳ್ ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು.

ಉಪವಿಭಾಗಾರ್ರಾರಿ ಟ್.ವಿ.ಪ್ರರಾಶ್  
ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರು 

ಸಮಾಜದ ಒಳತ್ಗಾಗಿ ರಾ್ರಂತ್ರಾರಿ ವಚನಗಳನುನಾ 
ರಚನೆ ಮಾಡಿದುದು, ಅಂತವರ ಜಯಂತ್ ಆಚರಣೆ 
ಜೆೋತೆಗೆ ಅವರ ಆದಶಕಾ ಗಳನುನಾ 
ಅಳವಡಿಸಿರೆೋಳಳುಬೆೇರಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸರಾಕಾರದ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಸದುಪಯೇಗ ಪಡಿಸಿ ರೆೋಂಡು ಮುಖ್ಯ 
ವಾಹಿನಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಕಾದ ವರು ಬರಬೆೇಕು 
ಎಂದರು. ಪವಾಡಿ ಬಸವರಾಜ್  ಅಂಬಿಗರ 
ಚೌಡಯ್ಯಕುರಿತು ಉಪನಾ್ಯಸ ನಿೇಡಿದರು.

ತಹರ್ೇಲಾದುರ್ ಡಾ. ರ್ವಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ, 
ಗಂಗಾಮತ ಸಮಾಜದ ತಾಲೋಲಾಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಬಿ.
ಹೆೋಸೋರಪ್ಪ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ರೆ.ಜಾವಿೇದ್, 
ತಾ.ಪಂ ಇಒ ನಾಗಪ್ಪ, ಜಾಲಗಾರ ರೆೋಟೆ್ರೇಶ, 
ನಿವೃತತಿ ಎಇಇ ಗಂಗಾಧರ, ಹೆೇಮಣಣಿ ಮೇರಗೆೇರಿ, 
ಹಾಲಮ್ಮ, ಸುರೆೇಶ ಬಾಕಿಕಾ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದದುರು.

ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 22, 20232

ಐರಣಿ ರಾಗೆೇಂದ್ರಪ್ಪ ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಾಕು 
ಚಿಕಕೆಬೋದಿಹಾಳ್ ಗಾ್ರಮ, ವಾಸಿಯಾದ 
ಐರಣಿ ನಾಗೆೇಂದ್ರಪ್ಪ (61) ಇವರು ದಿನಾಂಕ 
: 21.01.2023ರ ಶನಿವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಾ 
12.30ರೆಕೆ ನಿಧನರಾಗಿರುತಾತಿರೆ. ಪತ್ನಾ, ಇಬ್ಬರು 
ಪುತ್್ರಯರು, ಓವಕಾ ಪುತ್ರ ಹಾಗೋ ಅಪಾರ 
ಬಂಧುಗಳನುನಾ ಅಗಲಿರುವ ಇವರ 
ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯಯನುನಾ ದಿನಾಂಕ : 
22.01.2023ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 
11.00 ಗಂಟೆಗೆೆ ಚಿಕಕೆಬೋದಿಹಾಳ ಗಾ್ರಮದ  
ಸಾವಕಾಜನಿಕ ರುದ್ರಭೋಮಿಯಲಿಲಾ 
ನೆರವೆೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ ಆಹಾ್ವನ
|| ಶಿ್ರೇ ಹಂಪಿ ವಿರೂಪಾಕೆ್ಷೇಶ್ವರಪ್ರಸನನಾ ||

ದಾವಣಗೆರೆ ಪಿ.ಜೆ ಬಡಾವಣೆ ನಂ.689/2, 
8ನೆೇ ಮೇನ್  ವಾಸಿಯಾದ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ವಿಮಲ 
ರುರುಪಾದಪ್ಪ ಪಟೆಟೆೇದ 

ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪನೆಗಳ್.
ದಿ.: 18.01.2023ನೆೇ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ: 

10.50 ರೆಕೆ  ನನನಾ ಪೂಜ್ಯ ಪತ್ಯವರಾದ

ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟರೀದ 
ಎಂ.ಗುರುಪಾದಪ್ಪನವರು 

ವಿ.ಸೂ. : ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆೇ ಇರುವವರು ಇದರೆನಾೇ ಆಹಾ್ವನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆರಮಸಲು ಕೊೇರಿದೆ.ವಿ.ಸೂ. : ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆೇ ಇರುವವರು ಇದರೆನಾೇ ಆಹಾ್ವನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆರಮಸಲು ಕೊೇರಿದೆ.

ರ್ವಾರ್ೇನರಾದ ಪ್ರಯುಕತಿ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತ್ಗಾಗಿ

ಕ್ೈಲಾಸ ಶವಗಣಾರಾಧನ್ಯನುನು
ದಿನಾಂಕ 22.01.2023ನೆೇ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಾ 12.30 ರೆಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಪಿ.ಜೆ 
ಬಡಾವಣೆ ಸವಾಗೃಹದಲಿಲಾ ನೆರವೆೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ 
ತಾವುಗಳ್ ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮರೆಕೆ ಚಿರಶಾಂತ್ಯನುನಾ ರೆೋೇರಬೆೇರಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ಇಂತ್ ದುಃಖತಪತಿರು :   ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು, 
ಪಟೆಟೆೇದ ವಂಶಸ್ಥರು ಹಾರೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಬಂಧು-ಮತ್ರರು.

ಮೊ :94486 65062, 93805 27198

ನಿೇವು ನಮ್ಮನನಾಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ 
ಐದು ವಷಕಾಗಳಾದವು. 

ನಿಮ್ಮ ಆದಶಕಾಗಳೆೇ ನಮಗೆ ದಾರಿದಿೇಪ. 
ನಿೇವು ಹಾಕಿರೆೋಟಟಿ ಸನಾ್ಮಗಕಾದಲಿಲಾ 

ನಡೆಯುತಾತಿ
ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲಿಲಾರುವ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಯಶೊೇಧ ಮತು್ತ ಅಶೊೇಕ 
ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾರೂ 
ಬಂಧು-ಮತ್ರರು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ದುರುರಮ್ಮ 
ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬಾರಲಕೊೇಟೆ

ನಿಧನ : 22.01.2018

ಐದನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ನಿೇವು ನಮ್ಮನನಾರಲ್ (22-1-2014) ಒಂಭತು್ತ ವಷನಾರಳು ಕಳೆದವು. 
ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೆರುವ,

ಒಂಭತ್ತನ್ರೀ ವರ್ಷದ ಸವಿನ್ನಪು

ದಿ|| ಎಂ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ಟ್ಟ

ಎಂ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ಟ್ಟ ಅಂಡ್  ಸನ್
667/4, ಕೆನರಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಎದುರು, ಕೆ.ಆರ್ . ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ-577 001. ಫೇ. : 08192-276731

✦ ಪುತ್ರ : ಎಂ.ಎಂ. ರವಿಚಂದ್  ✦  ಸೆೋಸೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದಾಯಾಶ್ರೀ ರವಿಚಂದ್
✦  ಶ್ರೀಮತಿ ಛಾಯಾ ರಜತ್       ✦  ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪವನ್
✦  ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ರುದ್್ರೀಶ್     ✦  ವೆೋಮ್ಮಕಕೆಳಾದ :  ಆವಿ್ಷ ಎಂ.ಆರ್.
ರಿರನ್ ವಿರುಣು ಜಿ.ಆರ್.   ವಿವಾನ್ ಪಿ.ಎಸ್.     ಸಾಯಿಪ್ಣವ್  ಆರ್.ಬಿ.

ಟ.ಹೆಚ್ . ಅಶೊೇಕ್ ರಾಜ್ 
ಮಾಜಿ ನಿದೆಕಾೇಶಕರು, ಜನತಾ ಬಜಾರ್

ಜನನ : 03.11.1952, ಮರಣ : 22.01.2001

ಸವಿನೆನಪು
ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ 
ಇಂದಿಗೆ 23 
ವರ್ಷಗಳಾದವು. 
ತಾವು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ
ಸನಾ್ಮಗ್ಷ, ಸನ್ನಡತೆ 
ಹಾಗೂ ಸದಾ 
ತಮ್ಮ 
ನೆನಪಿನಲಿಲಿರುವ

ಪತ್ನಾ : ಎ. ಚೆನನಾಮ್ಮ,   ಮರ : ಎ. ಮಾರುತ್ (ಮಾರುತ್ ಸೊಸೆೈಟ)
ಹೆಣುಣಿಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು ಹಾರೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು.

ಶಿ್ರೇ ಮಾರುತ್ ಕಂಜೂ್ಯಮರ್್ಸ ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟವ್ ಸೊಸೆೈಟ

98804 88688, 63622 54695, 99867 52539

ಅಂದನೂರು ಚಿಟ್ಸ್  (ರಿ)
ಚಚ್ನಾ ರಸೆ್ತ, ಪಿ. ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ. 

38ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಸುಭದ್ರ ಹೂಡಿಕೆ, ಅನುಕೂಲಕರ ನಿಧಿ

ಶ್ರೀ ಅಂದನೂರು ಕ�ೂಟ್ಪ್ಪ
ಪತ್ರಕತನಾರು ಹಾರು ಪತ್್ರಕಾ ಪ್ರತ್ನಿಧಿರಳು

15.05.1926  -  22.01.1985

ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೆರುವ :-

ಅಂದನೂರು ರಾಜೆೇಶ್, ಪಿ್ರೇತ್ ರಾಜೆೇಶ್
ಅಕ್್ಷತ್. ಆರ್. ಅಂದನೂರು 

ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇರದಿದ್ದರೂ 
ನಮ್ಮ ನೆನಪೆೀ ನಮ್ಮ ಸೂಪೂತಿತಿಯ ಚಿಲುಮೆ 
ನಮ್ಮ ಆದರತಿ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳು

ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ದಾರಿ ದಿೀಪ...

ಹನುಮನಹಳಿಳು, ರೆೋಗಗೆನೋರು, 
ಹನುಮನಹಳಿಳು, ಆನಗೆೋೇಡು, ಹೆಬಾ್ಬಳ್, 
ನಿೇಥಕಾಡಿ, ರ್ವಪುರ, ಹಾಲುವತ್ಕಾ, ಗಂಗನಕಟೆಟಿ, 
ನೆೇಲಿಕಾಗಿ, ಚಿನನಾಸಮುದ್ರ ಗಾ್ರಮಗಳ್ ಹಾಗೋ 
ಸುತತಿಮುತತಿಲಿನ ಗಾ್ರಮಗಳ್ ಮತುತಿ ಆರಾಧ್ಯ 
ರೆೈಗಾರಿರೆ.

ಅತ್ತಿಗೆರೆ, ಕುಕಿಕಾ, ಬಾಡ, ಕಬೋ್ಬರು, ಹಿರೆೇ 
ತೆೋಗಲೆೇರಿ, ಗೆೋೇಪನಾಳ್, ಕಂದಗಲ್ , 
ರಾಮಗೆೋಂಡನಹಳಿಳು, ರಾರ್ೇಪುರ ಗಾ್ರಮಗಳ್ 
ಹಾಗೋ ಸುತತಿಮುತತಿಲಿನ ಗಾ್ರಮಗಳ್

ದಿಂಡದಹಳಿಳು, ನರಗನಹಳಿಳು, ಮಾಯರೆೋಂಡ, 
ಬೆೋಮ್ಮೇನಹಳಿಳು, ಬಾವಿಹಾಳ್, ಬುಳಾಳುಪುರ, 
ರೆೋಡಗನೋರು, ನಲುಕೆಂದ, ಬಸಾಪುರ, ಅಣಬೆೇರು 
ಗಾ್ರಮಗಳ್ ಹಾಗೋ ಸುತತಿಮುತತಿಲಿನ ಗಾ್ರಮಗಳ್.

ದೆೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ ಎ, ಬಿ ಮತುತಿ ಸಿ 
ಬಾಲಾಕ್, ಕರೋರು ಇಂಡಸಿಟಿ್ಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಡಿ.ಸಿ. 
ಕಛೆೇರಿ, ಜಿ.ಎಂ.ಐ.ಟ್., ಶಂಕರ್ ವಿಹಾರ ಬಡಾವಣೆ, 
ಶಾಂತ್ ನಗರ, ರರ್್ಮ, ಹರಿಹರ ರಸೆತಿ, ವಿಜಯ ನಗರ, 
ಅಶೆೋೇಕ ನಗರ, ಆರ್.ಟ್.ಓ. ಕಛೆೇರಿ, ಎಸ್.ಪಿ. 
ಕಛೆೇರಿ, ರಿಂಗ್ ರಸೆತಿ, ರ್ಬಾರ, ಎಸ್.ಎಂ.ರೆ. ನಗರ 
ಹಾಗೋ ಚಿತತಿನಹಳಿಳು, ಕಕಕೆರಗೆೋಳಳು, ಆವರಗೆೋಳಳು, 
ನಿೇಲಾನಹಳಿಳು, ದೆೇವರಹಟ್ಟಿ, ದೆೋಡಡಬಾತ್, 
ಹಳೆಬಾತ್, ನಾರಾಯಣ ರಾ್ಯಂಪ್, ಯರಗುಂಟೆ, 
ರೆೋೇಡಿಹಳಿಳು ಗಾ್ರಮಗಳ್ ಹಾಗೋ ಸುತತಿಮುತತಿಲಿನ 

ಗಾ್ರಮಗಳ್.
ಮಾಗಾನಹಳಿಳು, ಮಾಗಾನಹಳಿಳು ರಾ್ಯಂಪ್, 

ಓಬಜಿಜಿಹಳಿಳು, ಓಬಜಿಜಿಹಳಿಳು ರಾ್ಯಂಪ್, ಅರಸಾಪುರ, 
ಬದಿಯನಾಯಕರ ತಾಂಡಾ, ಕಡೆಲಾೇಬಾಳ್, ಹಳೆೇ 
ಕಡೆಲಾೇಬಾಳ್ ಹಾಗೋ ಸುತತಿಮುತತಿಲಿನ ಗಾ್ರಮಗಳ್.

ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ. ಬಾಲಾಕ್, ಸಿದದುವಿೇರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, 
ಎಸ್.ಎಸ್. ಲೆೇಔಟ್ ಎ & ಬಿ ಬಾಲಾಕ್, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. 
ಬಿ. ಬಾಲಾಕ್, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ 
ಬಡಾವಣೆ, ಮೌನೆೇಶವಾರ ಬಡಾವಣೆ, ನಿಟುಟಿವಳಿಳು, 
ಲೆನಿನ್ ನಗರ, ಸರಸವಾತ್ ನಗರ, ಶಕಿತಿ ನಗರ, ಡಿ.ಸಿ.
ಎಂ. ಟೌನ್ ರ್ಫ್, ರೆೋಟೋಟಿರೆೇಶವಾರ ಬಡಾವಣೆ, 
ರೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟ್.ಸಿ., ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ, 
ಈರುಳಿಳು ಮಾರುಕಟೆಟಿ, ತರರಾರಿ ಮಾರುಕಟೆಟಿ, ರೆ.ಟ್.
ಜೆ. ನಗರ, ರೆ.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, 
ಈದಾಗೆ ರಾಂಪೆಲಾಕ್್ಸ, ವಿನೆೋೇಬ ನಗರ, ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಬಿ. ಬಾಲಾಕ್, ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ, ಬಸವೆೇಶವಾರ ನಗರ, 
ರೆಹಮಾನ್ ರಸೆತಿ, ರೆೋರಚರ ಹಟ್ಟಿ,  ದೆೇವರಾಜ್ 
ರಾವಾಟಕಾಸ್ಕಾ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ರಾಲ್ಕಾ ಮಾಕ್್ಸಕಾ  
ನಗರ, ಸಿದದುರಾಮೇಶವಾರ ಬಡಾವಣೆ, ಮಂಡಕಿಕೆ ಭಟ್ಟಿ, 
ರ್ವ-ಪಾವಕಾತ್ ನಗರ, ಮಂಡಿ ಪೆೇಟೆ, ಬಿನಿನಾ ಕಂಪನಿ 
ರಸೆತಿ, ಮಹಾವಿೇರ ರಸೆತಿ, ಎನ್.ಆರ್. ರಸೆತಿ, ಇಸಾಲಾಂ 
ಪೆೇಟೆ, ಬೆಳೂಳುಡಿ ಗಲಿಲಾ, ಬಿ.ಟ್. ಗಲಿಲಾ, ವಿಜಯಲಕಿ್ಷ 
ರಸೆತಿ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸೆತಿ, ಗೋಡ್ ಶೆಡ್ಡ ರಸೆತಿ, 
ಆಜಾದ್ ನಗರ, ಆರಾ್ಸ ಮಸಿೇದಿ, ಹೆಗಡೆ ನಗರ, 

ಮಾಗಾನಹಳಿಳು ರಸೆತಿ, ಅಮಾ್ಮಜಾನ್ ಬಾಬಾಜಾನ್ 
ದಗಾಕಾ, ಜೆೋೇಗಲ್ ಬಾಬಾ ಲೆೇಔಟ್. 
ದುಗಾಕಾಂಬಿಕ ಬಡಾವಣೆ, ಹೆೋಸ ಮತುತಿ ಹಳೆ 
ಚಿಕಕೆನಹಳಿಳು ಬಡಾವಣೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ. ಬಾಲಾಕ್, 
ದೆೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ ಎ, ಬಿ ಮತುತಿ ಸಿ 
ಬಾಲಾಕ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿರೆ, ಎಂ.ಬಿ.ರೆೇರಿ, 
ಚಲುವಾದಿ ರೆೇರಿ, ಹೆೋಂಡದ ವೃತತಿ, ಜಾಲಿ ನಗರ, 
ದುಗಾಕಾಂಬಿಕ ದೆೇವಸಾಥಿನದ ಹತ್ತಿರ, ಇ.ಡಬೋಲಾಯೂ.
ಎಸ್. ರಾಲೆೋೇನಿ, ಗಣೆೇಶ್ ರಾವ್ ವೃತತಿ. ಇ.
ಎಸ್.ಐ. ಆಸ್ಪತೆ್ರ.

 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದಾ್ಯನಗರ, ರಂಗನಾಥ 
ಬಡಾವಣೆ, ತರಳಬಾಳ್ ಬಡಾವಣೆ, ಸರಸವಾತ್ ನಗರ, 
ರ್ವಕುಮಾರಸಾವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿಕಕೆಮ್ಮಣಿಣಿ 
ದೆೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ಲೆೋೇಕಿರೆರೆ ರಸೆತಿ 
ಇಂಡಸಿಟಿ್ಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೆೈ-ಟೆಕ್ 
ಆಸ್ಪತೆ್ರ, ರಾಮ ನಗರ, ವಿವೆೇರಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ, 
ಆಂಜನೆೇಯ ಬಡಾವಣೆ, ಶಾಮನೋರು, ಜೆ.ಹೆಚ್. 
ಪಟೆೇಲ್ ನಗರ ಹಾಗೋ ಸುತತಿಮುತತಿಲಿನ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳ್ ಹಾಗೋ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಬಾಗದ 6ನೆೇ 
ಮೈಲಿ, ತೆೋೇಳಹುಣಸೆ, ಬೆಳವನೋರು, ನಾಗನೋರು, 
ತುಚಕಾಘಟಟಿ, ಯಲಲಾಮ್ಮ ಮಿಲ್ ಗಾ್ರಮಗಳ್ ಹಾಗೋ 
ಸುತತಿಮುತತಿಲಿನ ಗಾ್ರಮಗಳಲಿಲಾ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 
10.30ರಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹನಾ 3.30ರವರೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್ 
ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ. 

ನರರ-ಗಾ್ರಮಾಂತರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ವಿದು್ಯತ್ ಇಲಲೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಾಕು ಹೆೋಸಚಿಕಕೆನಹಳಿಳು 
ಗಾಣಗಿತ್ತಿ ದೆೇವಸಾಥಿನ ಹತ್ತಿರದ ವಾಸಿ ದಿ.
ಕಬೆೇದಾರ್  ಆನಂದಪ್ಪನವರ ಧಮಕಾಪತ್ನಾ 
ರ್್ರೇಮತ್ ರೆ.ಎಂ. ನಾಗರತನಾಮ್ಮ (60) ಅವರು 
ದಿನಾಂಕ 21-1-2023ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 4 
ಗಂಟೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ಓವಕಾ ಪುತ್ರ, ಇಬ್ಬರು 
ಪುತ್್ರಯರು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮಮ್ಮಕಕೆಳ್ 
ಹಾಗೋ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನಾ 
ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯಯು 
ದಿನಾಂಕ 22-1-2023ರ ಭಾನುವಾರ 
ಮಧಾ್ಯಹನಾ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆೋಸಚಿಕಕೆನಹಳಿಳುಯ 
ಮೃತರ ಸವಾಂತ ಜಮಿೇನಿನಲಿಲಾ ನೆರವೆೇರಲಿದೆ.

ಕಬೆೇದಾರ ಕೆ.ಎಂ. 
ರಾರರತನಾಮ್ಮ ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆಿ ನಿಟುವಳಿಳು ಸಿಂಚನ ಸೋಕೆಲ್  
ಎದುರು ವಾಸಿ ಮಳರೆರೆ ಎಂ.ಹೆಚ್  
ರಂಗನಾಥಾಚಾರ್  (86) ಇವರು 
ದಿನಾಂಕ 21-1-2023ರ ಶನಿವಾರ 
ರಾತ್್ರ 8.25 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು. 
ಮೋವರು ಪುತ್ರರು, ಓವಕಾ ಪುತ್್ರ, 
ಅಳಿಯ, ಮಮ್ಮಕಕೆಳ್ ಹಾಗೋ ಅಪಾರ 
ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನಾ ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯಯು ದಿನಾಂಕ 22-1-
2023ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಾ 3 
ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಬಿ ರಸೆತಿಯಲಿಲಾರುವ 
ವೆೈಕುಂಠಧಾಮದಲಿಲಾ ನೆರವೆೇರಲಿದೆ.

ಮಳಲಕೆರೆ ಎಂ.ಹೆಚ್ . 
ರಂರರಾಥಾಚಾರ್  ನಿಧನ

ಅಂಬರರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ತತ್ವರಳನುನಾ 
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರೂ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಿಳ

ಹರಪನಹಳಿಳಯಲ್ಲೆ 
ಶಾಸಕ ಕರುಣಾಕರ ರೆಡಿ್ಡ

ಜಗಳೂರು, ಜ. 21-ತಾಲೋಲಾಕಿನ 
ಮುಸೋಟಿರು ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾ್ಯಪಿತಿಗೆ 
ಒಳಪಡುವ ಯಾವುದೆೇ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲಲಾದ 
ಮೋಡಲ ಮಾಚಿರೆರೆ ಗಾ್ರಮದಲಿಲಾ 
`ಜಿಲಾಲಾರ್ರಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳಿಳು ಕಡೆ' ಗಾ್ರಮ ವಾಸತಿವ್ಯ 
ರಾಯಕಾಕ್ರಮವನುನಾ ಇಂದು ಹಮಿ್ಮರೆೋಳಳುಲಾಗಿತುತಿ.

ರಾಯಕಾಕ್ರಮವನುನಾ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ತಹರ್ೇಲಾದುರ್ ಜಿ. ಸಂತೆೋೇಷ್ 
ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಗಾ್ರಮದ ಜನರ ಬಹು 
ವಷಕಾಗಳ ಬೆೇಡಿರೆಯಾದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪಕಕಾವನುನಾ 
ಜಿಲಾಲಾರ್ರಾರಿ ರ್ವಾನಂದ ರಾಪರ್ ಮತುತಿ ಜಿ.ಪಂ. 
ಸಿಇಓ ಡಾ. ಎ. ಚನನಾಪ್ಪ ಅವರ ಗಮನರೆಕೆ ತಂದು 
ರ್ೇಘ್ರವೆೇ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸೆಥಿ ಕಲಿ್ಪಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಗಾ್ರಮದಲಿಲಾ ಒಕಕೆಣಿರೆಯನುನಾ ರಸೆತಿಯ ಮೇಲೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ 
ತೆೋಂದರೆಯಾಗುತತಿದೆ. ಆದದುರಿಂದ ಒಕಕೆಣೆ 
ಮಾಡಲು ಸರಾಕಾರಿ ಜಾಗದಲಿಲಾ ಕಣ 
ನಿಮಿಕಾಸಿರೆೋಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಗಾ್ರಮಸಥಿರು 
ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ರಸೆತಿಯ ಪಕಕೆದಲೆಲಾೇ ಇರುವ 
ಅಂಗನವಾಡಿ ರೆೇಂದ್ರ ಸಥಿಳಾಂತರ, ಶಾಲಾ 
ರಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾಕಾಣ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ 
ನಿೇರಿನ ಘಟಕ, ವೃದಾ್ಧಪ್ಯ ವೆೇತನರೆಕೆ ಅನೆೇಕ 
ಅಜಿಕಾಗಳ್ ಬಂದಿದುದು, ಆದಷುಟಿ ಬೆೇಗ 
ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ವಾ್ಯಜ್ಯ ಮುಕತಿ ಗಾ್ರಮ 
ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದೆದುೇಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳ್ ಏನೆೇ ಇದದುರೋ ಅಜಿಕಾಗಳನುನಾ 

ಸಲಿಲಾಸಿದರೆ ರ್ೇಘ್ರವೆೇ 
ಬಗೆಹರಿಸುತೆತಿೇವೆ ಎಂದರು.

ಬಹುತೆೇಕ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ 
ತಹರ್ೇಲಾದುರ್ ಜಿ. ಸಂತೆೋೇಷ್ ಕುಮಾರ್ 
ಸಥಿಳದಲೆಲಾೇ ಪರಿಹಾರ ಕಲಿ್ಪಸಿದರು. 

ಬಿಇಓ ಉಮಾದೆೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಅಂಗನವಾಡಿ ರೆೇಂದ್ರವನುನಾ ರ್ೇಘ್ರವೆೇ ಶಾಲಾ 
ಅಂಗಳರೆಕೆ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಲು ಆದೆೇಶ ನಿೇಡಿದೆದುೇನೆ. 
ಅಂಗನವಾಡಿ ರೆೇಂದ್ರ ನಿಮಾಕಾಣವಾಗುವವರೆಗೋ 
ಸರಾಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲಿಲಾಯೇ ಮಕಕೆಳ್ 
ಕಲಿಯಲು ರೆೋಠಡಿ ಬಿಟುಟಿ ರೆೋಡಲು ಸೋಚನೆ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಟ್ಹೆಚ್ ಓ ನಾಗರಾಜ್, ರೆೋೇವಿಡ್ 
ಲಸಿರಾಕರಣ ಪರಿಣಾಮರಾರಿಯಾಗಿ 
ನಿವಕಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 18 ವಷಕಾ ಮೇಲ್ಪಟಟಿ 
ಎಲಲಾರೋ ಬೋಸಟಿರ್ ಡೆೋೇಸ್ ಹಾಕಿಸಿರೆೋಳಿಳು. 
ಮಕಕೆಳಿಗೆ, ಗಭಿಕಾಣಿಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ 
ಯೇಜನೆಗಳ್ ಇದುದು, ಪ್ರತ್ ವಾರ ಹಿಂದುಳಿದ 

ಗಾ್ರಮವಾದ ಮೋಡಲ ಮಾಚಿರೆರೆಗೆ 
ವೆೈದ್ಯರ ತಂಡ ಕಳ್ಹಿಸಿ ರಾ್ಯಂಪ್ 
ಮಾಡಿ ರೆೋೇಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತೆ್ಸ 

ನಿೇಡುವ ವ್ಯವಸೆಥಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಹಿರಿಯ ತೆೋೇಟಗಾರಿರೆ ಸಹಾಯಕ 

ನಿದೆೇಕಾಶಕ ವೆಂಕಟೆೇಶಮೋತ್ಕಾ, ಕೃಷ್ ಇಲಾಖೆ 
ಎಡಿಎ ಮಿಥುನ್ ಕಿಮಾವತ್, ಗಾ್ರಮಿೇಣ 
ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಯೇಜನೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್  
ಸಾರ್ಕ್ ಉಲಾಲಾ ಖಾನ್, ಲೆೋೇರೆೋೇಪಯೇಗಿ 
ಇಲಾಖೆ ಎಇಇ ಯು. ರುದ್ರಪ್ಪ, ಸಿಡಿಪಿಓ 
ಬಿೇರೆೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಯೇಜನೆಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ಸಾವಕಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ ನಿೇಡಿದರು. 

ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಾ ಮುಸೋಟಿರು ಗಾ್ರ.ಪಂ. 
ಅಧ್ಯರೆ್ಷ ಶೃತ್, ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅರ್ರಾರಿ 
ರ್ವಪ್ರರಾಶ್, ಮಲಾಲಾಪುರ ವೆೈದಾ್ಯರ್ರಾರಿ ಡಾ. 
ಸಚಿನ್, ಪಿ.ಎಸ್. ಅರವಿಂದ್, ಗಾ್ರ.ಪಂ. 
ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜಮ್ಮ, ಸಾಕಮ್ಮ, ತ್ಪೆ್ಪೇಶ್, 
ಬಸವರಾಜ್ ಮುಂತಾದವರಿದದುರು.

ಮೂಡಲಮಾಚಿಕೆರೆಯಲ್ಲೆ ಗಾ್ರಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ 
ಸಮಸೆ್ಯರಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ತಾಲೂಲೆಕು ಆಡಳಿತ

ಜರಳೂರು

ಹುಣಿಣಿಮೆ : ರಾ್ಯಲ್ 
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಡಿಪೊೇದಿಂದ ಜ. 
28 ರಿಂದ ಫೆ. 5 ರವರೆಗೆ ಬಸ್ 
ಸಂಚಾರರೆಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿರೆೋಡು 
ವಂತೆ ರೆಎಸ್ ಆರ್ ಟ್ಸಿ ವಿಭಾಗಿೇಯ 
ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ರಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲಿಲಾ 
ಸಲು ಸಭೆಯಲಿಲಾ ಚಚಿಕಾಸಲಾಯಿತು. 
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ, ಗಾ್ರಮಾಂತರ, 
ಜಿ.ಪಂ ರೆ್ಷೇತ್ರ, ತಾ.ಪಂ ರೆ್ಷೇತ್ರ, 
ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೋ ಬೋತ್ 
ಮಟಟಿದಲೋಲಾ ತರಳಬಾಳ್ ಹುಣಿಣಿಮ 
ಮಹೆೋೇತ್ಸವದ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ 
ಮಾಡಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನುನಾ 
ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅನೆೇಕರು 
ಸಲಹೆಗಳನುನಾ ನಿೇಡಿದರು.

ಈ ಬಾರಿಯ ತರಳಬಾಳ್ 
ಹುಣಿಣಿಮಯನುನಾ ದಾಖಲೆಯಾಗುವ 
ನಿಟ್ಟಿನಲಿಲಾ ಭಕತಿರ ಸಹರಾರ ದೆೋಂದಿಗೆ 
ಆಚರಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ರೋಪುರೆೇಷೆಗಳನುನಾ 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮುಖಂಡರು 
ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರಾದ 
ಕಬೋ್ಬರು ಎ.ಜಿ. ವಿೇರೆೇಶ್, ಹರಿೇಶ್ 
ರೆ.ಎಲ್. ಬಸಾಪುರ, ರೆ. ನಾಗಪ್ಪ, 
ಮಳಲೆಕೆರೆ ಮಹೆೇಶವಾರಯ್ಯ, ರ್ವಗಂಗಾ 
ಬಸವರಾಜ್, ಕರೆೇರ್ವಪಳು ಸಿದೆದುೇಶ್, 
ಎಲೆೇಬೆೇತೋರು ಸಂಗನಗೌಡು್ರ, 
ಬಿ.ಜಿ. ರಮೇಶ್, ಕಡೆಲಾೇಬಾಳ್ 
ಧನಂಜಯ್, ಬಾತ್ ವಿೇರೆೇಶ್, 
ರಾಮಗೆೋಂಡನಹಳಿಳು ಜಯಣಣಿ,  
ಬಿಸಲೆೇರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಹರಿಹರ 
ಮಹದೆೇವಪ್ಪ, ರ್ವಕುಮಾರ್, 
ಅಣಬೆೇರು ಜಿೇವನಮೋತ್ಕಾ, ವಿಜಯ 
ಕುಮಾರ್, ರ್್ರೇನಿವಾಸ್ ರಾಮಘಟಟಿ, 
ರಾಜಣಣಿ, ರವಿ ಅಸಗೆೋೇಡು ತಮ್ಮ 
ಅಮೋಲ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನುನಾ ನಿೇಡಿದರು. 
ರ್ವರಾಜ್ ಕಬೋ್ಬರು ರಾಯಕಾಕ್ರಮ 
ನಿರೋಪಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲಿಲಾ ಮುಖಂಡರಾದ 
ರೆೋರಟ್ರೆರೆ ರ್ವಕುಮಾರ್, ರ್್ರೇನಿ 
ವಾಸ್ ಮಳೆಳುೇಕಟೆಟಿ, ಕುಮಾರ್ ಮಳೆಳುೇ 
ಕಟೆಟಿ, ರೆಂಚನಗೌಡು್ರ, ಸುನಿೇಲ್ 
ದಾಸಪಳು, ಪ್ರಭು ರಾವಲ ಹಳಿಳು, ಕಕಕೆರ 
ಗೆೋಳಳುದ ಗೆೋೇಣಿವಾಡದ ವಿೇರೆೇಶ್, 
ಮಂಜಣಣಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತಿತರರಿದದುರು. 

ಪಂಚರತನಾ ಅಲಲೆ ನವರ್ರಹ ಯಾತೆ್ರ
ಜೆಡಿಎಸ್ ಇರುವುದೆೇ ಐದು ಜಿಲೆಲಾಗಳಲಿಲಾ ಹಾಗೋ ಐದೆೇ ನಾಯಕರಿದಾದುರೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಪಂಚರತನಾ ಯಾತೆ್ರ ಎಂಬ 

ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೆೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹಾಲಾದ್ ಜೆೋೇರ್ ಲೆೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. 
ದೆೇವೆೇಗೌಡ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸಾವಾಮಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೆೇವಣಣಿ, ನಿಖಿಲ್ ಹಾಗೋ ಪ್ರಜವಾಲ್ 
ಇವರನುನಾ ಸೆೇರಿಸಿ ಪಂಚರತನಾ ಎನನಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನುನಾ ಇವರ ಸಾಲಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರನೋನಾ 
ಸೆೇರಿಸಿದರೆ, ಒಂಭತುತಿ ಜನರಾಗಿ, ನವಗ್ರಹ ಯಾತೆ್ರ ಎನನಾಬೆೇರಾಗುತತಿದೆ ಎಂದವರು ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು.

ಖಗೆನಾ ನಿಣನಾಯ ಮರೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದಿಲಲೆವೆೇ?
ಮಲಿಲಾರಾಜುಕಾನ ಖಗೆಕಾ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದಾದುರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ನಿಣಕಾಯಗಳನುನಾ ಮನೆ ಮನೆಗೆ 

ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಹೆೇಳ್ತ್ತಿಲಲಾ. ಇದರ ಬದಲು ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂರ್ ಅವರ ಮಾತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ 
ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹೆೇಳ್ತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜನರನುನಾ ಮೋಖಕಾರನಾನಾಗಿ ಮಾಡುವ ರೆಲಸ. ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಲಿಲಾ ಗಾಂರ್ 
ಕುಟುಂಬದಲಿಲಾ ಹುಟ್ಟಿದವರಷೆಟಿೇ ನಾಯಕರು ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಹಾಲಾದ್ ಜೆೋೇಷ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಧ್ವನಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಸಲಿಲಾಸಲಾಯಿತು.

ರಾಯಕಾಕ್ರಮದಲಿಲಾ ಬಿಜೆಪಿ 
ಜಿಲಾಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವಾಡಿ 
ವಿೇರೆೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.
ಎಸ್. ಜಗದಿೇಶ್, ನಂದಿೇಶ್, ರೆ. 
ರ್ವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸಂಗನಗೌಡು್ರ, ಸುಧಾ 
ಜಯರುದೆ್ರೇಶ್, ಯಶವಂತರಾವ್ 
ಜಾಧವ್, ರ್್ರೇನಿವಾಸ 
ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ, ಪಾಲಿರೆ ಉಪ 
ಮೇಯರ್ ಗಾಯತ್್ರಬಾಯಿ 
ಖಂಡೆೋೇಜಿ ರಾವ್, ಪಾಲಿರೆ ಸದಸೆ್ಯ 
ವಿೇಣಾ ನಂಜಪ್ಪ, ಉಮಾ ಪ್ರರಾಶ್, 
ಪರಶುರಾಮ್ ಮತ್ತಿತರರು 
ಉಪಸಿಥಿತರಿದದುರು.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಜಿಲಾಲೆ 
ಜಂರಮ ಸಮಾಜದ ಸಭೆ

ಜಿಲಾಲಾ ಜಂಗಮ ಸಮಾಜದ ಪೂವಕಾಭಾವಿ 
ಸಭೆಯು ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ರೆ.ಎಂ.ಚನನಾ 
ಬಸಯ್ಯ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಲಾ ರ್್ರೇ ಹುಚ್ಚಲಿಂಗ 
ಸಾವಾಮಿ ಮುಷೋಟಿರು ಮಠದಲಿಲಾ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಾಯ  ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು 
ಈ ಸಭೆಯಲಿಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರೆೋೇರಿದೆ. ವಿವರರೆಕೆ 
ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ : 94494 23299, 94492 40 
262, 78441 16635, 98445 50884.

ಮೋಲತಃ ಹಿರೆೇರೆರೋರು ತಾಲೋಲಾಕು ರ್ರಗುಂಬಿ ಗಾ್ರಮದವರಾದ ದಾವಣಗೆರೆ ವಾಸಿ

ಡಾ|| ಎಸ್ .ಹ�ಚ್ .ಸ�ೂರಟೂರ್ 
ಅವರು ದಿನಾಂಕ 21.01.2023ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5.45 ಗಂಟೆಗೆ 

ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆತಿೇವೆ. 
ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 89 ವಷಕಾ ವಯಸಾ್ಸಗಿತುತಿ.

ಪತ್ನಾ, ನಾಲವಾರು ಪುತ್ರರು,  ಸೆೋಸೆಯಂದಿರು, ಮಮ್ಮಕಕೆಳ್ ಹಾಗೋ 
ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನಾ  ಅಗಲಿದಾದುರೆ. 

ಮೃತರ ಅಂತ್ಮ ದಶಕಾನವನುನಾ ದಿನಾಂಕ 22.01.2023ರ ಭಾನುವಾರ 
ಬೆಳಗೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ # 2985 `ಶಕುಂತಲ ಪಾಕ್ಕಾ  ವಿವೂ್ಯ' ಅಪಾಟ್ಕಾ ಮಂಟ್  

ವಾಟರ್  ಟಾ್ಯಂಕ್  ಎದುರು, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ `ಬಿ' ಬಾಲಾಕ್   ದಾವಣಗೆರೆಯಲಿಲಾರುವ 
ಮೃತರ ಸವಾಗೃಹದಲಿಲಾ ಇಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಮಧಾ್ಯಹನಾ 12 ಗಂಟೆಗೆ 

ಮೃತರ ಸವಾಗಾ್ರಮವಾದ ಹಿರೆೇರೆರೋರು ತಾಲೋಲಾಕು ರ್ರಗುಂಬಿ ಗಾ್ರಮದಲಿಲಾರುವ 
ಮೃತರ ಸವಾಂತ ಜಮಿೇನಿನಲಿಲಾ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯ  ನೆರವೆೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ 

ಹೆಸರಾಂತ ಹರಿಯ ವೆೈದ್ಯರಾದ ಡಾ|| ಎಸ್ .ಹೆಚ್ .ಸೊರಟೂರ್  ನಿಧನ
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ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 21- ಆಧುನಿಕ ಜಿೇವನ ವಿಧಾನದಲಿಲಾ 
ತಾ್ಯಜ್ಯಗಳ್ ಅಂದರೆ ಕಸದ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನೆೇ ದಿನೆೇ 
ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತಿದುದು, ಇದರ ವಿಲೆೇವಾರಿಯಲಿಲಾನ ನಿಲಕಾಕ್ಷವು 
ಮನುಕುಲದ ಹಾಗೋ ಜಿೇವಸಂಕುಲದ ವಿನಾಶರೆಕೆ ಭವಿಷ್ಯದಲಿಲಾ 
ರಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕತಕಾ ಎಚ್.ಬಿ.
ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಚ್ಚರಿರೆ ರೆೋಟಟಿರು.

ರ್್ರೇ ರೆ್ಷೇತ್ರ ಧಮಕಾಸಥಿಳ ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೇಜನಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ 
ದೆೇವನಗರಿ ತಾಲೋಲಾಕು, ಜಿಲಾಲಾ ಕಛೆೇರಿ ವತ್ಯಿಂದ ನಿಟುವಳಿಳು 
ಬಳಿಯ ಭೋಮಿರಾ ನಗರದ ರ್್ರೇ ರ್ರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಮಂದಿರದ ಪರಿಸರದಲಿಲಾ ಮನೆನಾ ಹಮಿ್ಮರೆೋಂಡಿದದು ಸವಾಚ್ಛತಾ 
ಅಭಿಯಾನದ ಉದಾಘಾಟನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಆಧುನಿಕ ಜಿೇವನ ಶೆೈಲಿಯ ರೆೋಳ್ಳುಬಾಕ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ ಹಾಗೋ 
ಬಳಸು ಬಿಸಾಕು ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯು ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯ ಕಸದ ಪ್ರಮಾಣ 
ವನುನಾ ಹೆಚಿ್ಚಸುತ್ತಿದುದು, ಇಂತಹ ಕಸಗಳ ಸೋಕತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಹಾಗೋ 
ವಿಲೆೇವಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಮಪಕಾಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲಲಾ.

ನಮ್ಮ ದೆೇಶದಲೆಲಾೇ ವಾಷ್ಕಾಕ ಸುಮಾರು 65 ಮಿಲಿಯನ್ 
ಟನ್ ಗಳಷುಟಿ ಕಸ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದುದು, ಇದರಲಿಲಾ  45 ಮಿಲಿ 
ಯನ್  ಟನ್ ಮಾತ್ರ  ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲಿಲಾ ರೆೇವಲ 14 
ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಗಳಷುಟಿ ಮಾತ್ರ  ಸಂಸಕೆರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದುದು,  
ಉಳಿದ 31 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಗಳಷುಟಿ ಕಸವು ಎಲೆಲಾಂದರಲಿಲಾ 
ಎಸೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ವಾಷ್ಕಾಕ ಸುಮಾರು ನಾಲುಕೆ ಮಿಲಿಯನ್ 
ಟನ್ ಗಳಷುಟಿ ಪಾಲಾಸಿಟಿಕ್ ಕಸವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದುದು, 
ಅಂತ್ಮವಾಗಿ ಇದರಲಿಲಾ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪಾಲು ಸಮುದ್ರ ಸೆೇರುತ್ತಿದೆ. 
ಹಿೇಗೆ ಸಮುದ್ರ ಸೆೇರಿದ ಪಾಲಾಸಿಟಿಕ್  ಸೋಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳಾಗಿ ಉಪಿ್ಪನ 

ಮುಖಾಂತರ, ಮಿೇನಿನ ಆಹಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ 
ದೆೇಹವನೆನಾೇ ಸೆೇರುತ್ತಿದುದು, ಇದು ಶಾವಾಸರೆೋೇಶದಲಿಲಾ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ 
ರಾ್ಯನ್ಸರ್ ಗೋ, ಸಾವಿಗೋ ರಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಕಿದ 
ಪಾಲಾಸಿಟಿಕ್ ನ ಸುಡುವಿರೆಯಿಂದ ಅಪಾಯರಾರಿ ಡಯಾಕಿ್ಸನ್, 
ಫ್್ಯರಿನ್, ಫಿನೆೈಲ್ ಅನಿಲ ಸಂಯುಕತಿಗಳ್ ಹೆೋಗೆ ರೋಪದಲಿಲಾ 
ಗಾಳಿಗೆ ಸೆೇರಿ ಹೃದೆೋ್ರೇಗಕೋಕೆ, ನರದೌಬಕಾಲ್ಯಕೋಕೆ, ತಲೆ 
ನೆೋೇವಿಗೋ, ಕಿಡಿನಾ ವೆೈಫಲ್ಯಕೋಕೆ, ನಪುಂಸತೆಗೋ ರಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಸಮುದ್ರ ಸೆೇರುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಾಸಿಟಿಕ್ ಕಸದಿಂದಾಗಿ ಸಾಗರ ಸಸ್ಯಗಳ್ 
ವಿನಾಶವಾಗುತ್ತಿದುದು ಇದರಿಂದ ಆಮಲಾಜನಕದ ರೆೋರತೆಯನುನಾ 
ಭೋಮಿಯ ಜಿೇವಿಗಳ್ ಎದುರಿಸಬೆೇರಾಗುತತಿದೆ ಎಂಬುದನುನಾ  
ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿದಶಕಾನಗಳ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಪಾ್ರಸಾತಿವಿಕ ನುಡಿಗಳನಾನಾಡಿ ಸಾವಾಗತ್ಸಿದ ಸಂಸೆಥಿಯ 
ಯೇಜನಾರ್ರಾರಿ ಬಾಬು ಅವರು, ಧಮಕಾಸಥಿಳ ಸಂಸೆಥಿಯು 

ಪರಿಸರ ನೆೈಮಕಾಲ್ಯಕೋಕೆ ಆದ್ಯತೆ ರೆೋಡುತ್ತಿದುದು ಹೆಚು್ಚ ಜನರು 
ಬಂದು ಹೆೋೇಗುವ ದೆೇವಸಾಥಿನಗಳ್, ಪಾ್ರಥಕಾನಾ ಮಂದಿರಗಳ್ 
ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲಿಲಾ ಜಾತ್ ಮತ ಭೆೇದವಿಲಲಾದೆ ಸವಾಚ್ಛತಾ 
ರಾಯಕಾವನುನಾ ಸಂಸೆಥಿಯು ರೆೈಗೆೋಳ್ಳುತ್ತಿದುದು, ಈ ಸಾಲಿನಲಿಲಾ 
ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ ಸುಮಾರು 500 ದೆೇವಾಲಯ, 
ಪಾ್ರಥಕಾನಾ ಮಂದಿರಗಳ ಪರಿಸರವನುನಾ ಸವಾಯಂ ಪೆ್ರೇರಣೆಯಿಂದ 
ಸವಾಚ್ಛಗೆೋಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಧಮಕಾಸಥಿಳ ಸಂಸೆಥಿಯ ಅರ್ರಾರಿ ರ್್ರೇಧರ್ ಸಂತೆಬೆನೋನಾರು, 
ಜಿಲಾಲಾ ಜನಜಾಗೃತ್ಯ ಅಣಬೆೇರು ಮಂಜಣಣಿ, ತ್ಮ್ಮಪ್ಪ 
ಹೆೋನಾನಾಳಿ, ಕಮಲಾಕಿ್ಷ, ರ್್ರೇ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೆೇವಸಾಥಿನ 
ಸಮಿತ್ಯ ಅಚಕಾನಾ, ರಾಜೆೇಶವಾರಿ, ರೋಪಾ  ರಾಜೆೇಶ್ ಹಾಗೋ 
ಧಮಕಾಸಥಿಳ ಸಂಸೆಥಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಗಕಾದವರು ಸವಾಚ್ಛತಾ 
ಅಭಿಯಾನದಲಿಲಾ ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ರೆೈಜೆೋೇಡಿಸಿದದುರು.

ಶಿ್ರೇ ಧಮನಾಸ್ಥಳ ಸಂಸೆ್ಥ ಆಯೇಜಿತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲೆ ಹರಿಯ ಪತ್ರಕತನಾ ಹೆಚ್.ಬ.ಮಂಜುರಾಥ್ 

ತಾ್ಯಜ್ಯ ವಿಲೆೇವಾರಿ ನಿಲನಾಕ್ಷ್ಯ ಮನುಕುಲದ ವಿರಾಶಕೆ್ಕ ಕಾರಣ

ಮೆೇಷ (ಅಶಿ್ವನಿ, ಭರಣಿ, ಕೃತ್್ತಕಾ) 
(ಚೂ.ಚೆೇ.ಚೊೇ.ಲ.ಲ್.ಉ.ಲೆೇ.ಲೊ.ಅ.)
 ವ್ಯವಹಾರದಲಿಲಾ ಹೋಡಿರೆ ಮಾಡುವ ಮದಲು ಅದರ ಅರಿವು 

ಚೆನಾನಾಗಿರುವುದು ಲೆೇಸು. ದೆೇಹದಲಿಲಾ ಉಷಾಣಿಂಶವು ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದರಿಂದ, ಆರೆೋೇಗ್ಯದ 
ವಿಚಾರದಲಿಲಾ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಇಷುಟಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ 
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ ರೆೋಡುತ್ತಿದದುವರು, ಅನಿರಿೇಕಿ್ಷತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತ್ರುಗಿ ಬಿೇಳಬಹುದು. 
ಆಸಿತಿ ಪಾಲುದಾರಿರೆ ವಿಚಾರದಲಿಲಾ ಅನುಭವಿಗಳಾದ ಮಧ್ಯಸಥಿರ  ಸಲಹೆಯಂತೆ 
ನಡೆದುರೆೋಳಿಳು. ಸರಾಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನಿರಿೇಕಿ್ಷತವಾಗಿ ವಗಾಕಾವಣೆ, ಹಣರಾಸಿನ ಪರಿಸಿಥಿತ್ 
ಅನುಕೋಲ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಚಿಂತೆಬೆೇಡ. ಗುರುಗಳ ಸೆೇವೆ ಮಾಡಿ. ಭಾನು-
ಸೆೋೇಮ-ಮಂಗಳ-ಶುಭ ದಿನಗಳ್.

ವೃಷಭ (ಕೃತ್್ತಕಾ, 2,3,4, ರೊೇಹಣಿ, ಮೃರ 1,2)
(ಇ.ಉ.ಎ.ಒ.ವ.ವಿ.ವು.ವೆ.ವೇ)
ಪ್ರತ್ಯಂದಕೋಕೆ ಮತೆೋತಿಬ್ಬರನುನಾ ಅವಲಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನು 

ಕೋಲಕಿಕೆಂತ ಅನಾನುಕೋಲವೆೇ ಹೆಚು್ಚ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರೆೋಂದಿಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮಾತು 
ಗಳನುನಾ ಬೆಳೆಸಬೆೇಡಿ. ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳ್ ಅಧ್ಯಯನದಲಿಲಾ ಅಲರೆ್ಷ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 
ಉನನಾತಾಧ್ಯಯನರೆಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಬಹುದು. ರಾಜರಾರಣಿಗಳ ರ್ಫಾರಿಸಿ್ಸನಿಂದ ಮಾತ್ರ 
ಸರಾಕಾರಿ ರೆಲಸಗಳ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ತಾಳೆ್ಮ ಜಾಣೆ್ಮಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸವಾಂತ ಉದ್ಯಮದಲಿಲಾ 
ಯಶಸು್ಸ ರಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರೆೋಂದಿಗೆ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವುದು 
ಉತತಿಮ. ಹಣುಣಿ-ತರರಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆೇಡಿರೆ. ಸೆೋೇಮ-ಗುರು-ಶುಕ್ರ-ಶುಭ ದಿನಗಳ್.

ಮಥುನ (3,4, ಆರಿದಾ್ರ, ಪುನವನಾಸು 1,2,3)
(ಕ.ಕ್.ಕು.ಘ, ಔ, ಚ.ಕೆ.ಕೊೇ.ಹ.)
ಹಲವು ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೆೇ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವುದಕಿಕೆಂತ, 

ಹಂತಹಂತ ವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುರೆೋಳಿಳು, ಮನೆಕಟುಟಿವ ವಿಚಾರದಲಿಲಾ, ಸೆನಾೇಹಿತರಿಂದ 
ಹಾಗೋ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ನೆರವು ದೆೋರೆಯಲಿದೆ. ಎಷೆಟಿೇ ರೆಲಸ ರಾಯಕಾಗಳಿದದುರೋ ಕೋಡ, 
ಮಕಕೆಳ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸವನುನಾ ಅಲಕಿ್ಷಸಬೆೇಡಿ. ಮಡದಿಯ ಸಲಹೆಗಳ್ ಉಪಯೇಗರೆಕೆ 
ಬರಬಹುದು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಾಕಿಹಣ ರೆೈಸೆೇರಲಿದೆ. ಚಾಡಿಮಾತುಗಳಿಂದ 
ನವದಂಪತ್ಗಳಲಿಲಾ ವೆೈಮನಸ್ಯ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷುಟಿ ಇದರೆಕೆ ಅವರಾಶರೆೋಡದಿರುವುದು 
ಮೇಲು. ಸಂತಾ ನಾಪೆೇಕಿ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿರಿೇಕಿ್ಷತ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ, ಹಣರಾಸಿನ ಪರಿಸಿಥಿತ್ 
ಸಾಧಾರಣ, ಖಚಿಕಾನ ವಿಚಾರದಲಿಲಾ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಭಾನು-ಗುರು-ಶುಕ್ರ-ಶುಭ ದಿನಗಳ್.

ಕಕಾನಾಟಕ (ಪುನ 4, ಪುಷ್ಯ, ಆಶೆಲೆೇಷ)
(ಹ.ಹು.ಹೆ.ಹೂ.ಡ.ಡಿ.ಡು.ಡೆ.ಡೊೇ)
ಗಣಾ್ಯತ್ಗಣ್ಯರೆೋಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ತುಸು ಜಾಗ್ರತರಾಗಿರುವುದು 

ಮೇಲು.ತುಸು ವ್ಯತಾ್ಯಸವಾದಲಿಲಾ, ಅವಮಾನ ಖಂಡಿತಾ, ಮಹಿಳಾ ರಾಜರಾರಣಿಗಳ 
ಏಳಿಗೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲೆಲಾೇ ಇರುವ ರೆಲವರ ಒಳಸಂಚಿನಿಂದಾಗಿ ಪದೆೇಪದೆೇ ಅಡಚಣೆ, 
ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳ ಉನನಾತಾಧ್ಯಯನರೆಕೆ  ಸಮಾಜದಲಿಲಾರುವ ದಾನಿಗಳಿಂದ ವಿಶೆೇಷ ನೆರವು 
ದೆೋರೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ದುರುಪಯೇಗವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವುದು 
ಉತತಿಮ. ನಿರುದೆೋ್ಯೇಗಿ ಪದವಿೇಧರರು, ಉದೆೋ್ಯೇಗದ ವಿಷಯದಲಿಲಾ ಹಠಮಾಡದೆ, 
ಸಿಗಲಿರುವ ರೆಲಸರೆಕೆ ಹೆೋೇಗುವುದು ಮೇಲು. ಮಡದಿಯ ಆರೆೋೇಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲಿಲಾ, 
ಉದಾಸಿನ ಮಾಡಬೆೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಿದದುಲಿಲಾ ಅನನಾದಾನಮಾಡಿ. ಸೆೋೇಮ-ಮಂಗಳ-ಗುರು-
ಶುಭ ದಿನಗಳ್.

ಸಿಂಹ ( ಮಘ, ಪುಬ್ಬ, ಉತ್ತರ 1)
(ಮ.ಮ.ಮು.ಮೊೇ.ವೆ.ಟ.ಟ.ಟು.ಟೆ)
ಬಹುಶ್ರಮದಿಂದ ದೆೇಹಾಲಸ್ಯವಾಗುವ ಸಂಭವಿದುದು, ವಿಶಾ್ರಂತ್ ಕಡೆಗೋ 

ತುಸು ಗಮನರೆೋಡಿ, ರಾಜರಾರಣಿಗಳೆೋಂದಿಗೆ ಎಷೆಟಿೇ ಒಡನಾಟವಿದದುರೋ ಅವರಿಂದ 
ಅಂತರರಾಯುದುರೆೋಳಿಳು, ವಿಷಯಗಳ ಅರಿವಿಲಲಾದೆೇ ಮಧ್ಯಸಥಿರಾಗಬೆೇಡಿ. ಇಲಲಾವಾದಲಿಲಾ, 
ನಿೇವೆೇ ಅಪಮಾನಿತರಾಗುವಿರಿ. ಮಗನ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸದಲಿಲಾ ಸಾಕಷುಟಿ ಪ್ರಗತ್ಕಂಡುಬಂದು, 
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ರಾಲದಲಿಲಾ, ಅಪರಿಚಿತರೆೋಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ 
ಬೆೇಡ. ಅವಿವಾಹಿತ ಸೆೋೇದರಿಗೆ ಕಂಕಣಭಾಗ್ಯ, ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ರೆೋೇಟ್ಕಾ ಮಟ್ಟಿಲೆೇರದೆೇ, 
ರಾಜಿ-ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಗೆಹರಿಸಿರೆೋಳಿಳು, ದೆೈನಂದಿನ ಜಿೇವನರೆಕೆ ಹಣರಾಸಿನ 
ಅಡಚಣೆಯಾಗದು. ಗುರುಗಳನುನಾ ಆರಾರ್ಸಿ. ಭಾನು-ಗುರು-ಶುಕ್ರ-ಶುಭದಿನಗಳ್.

ಕರಾ್ಯ (ಉತ್ತರಾ 2,3,4, ಹಸಾ್ತ, ಚಿತಾ್ತ 1,2)
(ಟೊೇ.ಪ.ಪಿ.ಪು.ಷ.ಣ.ಠ.ಪೆ.ಪೇ)
ಸಂಗಾತ್ಯ ಆಯಕೆ ವಿಚಾರದಲಿಲಾ ಮನೆಯವರ ವಿರೆೋೇಧ ಕಟ್ಟಿರೆೋಳಳು 

ಬೆೇರಾದಿೇತು.ನಿಮಗೆ ಮೋಳೆಸಂಬಂರ್ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿದದುಲಿಲಾ, ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವುದು 
ಮೇಲು. ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲಿಲಾ ಉದಾಸಿೇನತೆ ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವುದು 
ಉತತಿಮ.ಸಂಶೆೋೇಧನಾರೆ್ಷೇತ್ರದಲಿಲಾ, ಪರಿಣಾಮರಾರಿ ಮತುತಿ ಅಪೆೇಕಿ್ಷತ ಫಲಿತಾಂಶ 
ಬರಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೋಲದಲಿಲಾ ಏರಿರೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಮತೆೋತಿಬ್ಬರ ಒತಾತಿಯರೆಕೆ 
ಹೆಚಿ್ಚನ ಭೆೋೇಜನ ಕೋಟದಲಿಲಾ ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವುದು ರೆ್ಷೇಮಕರ. ಅನಿರಿೇಕಿ್ಷತವಾಗಿ 
ಪುಣ್ಯರೆ್ಷೇತ್ರಗಳ ದಶಕಾನಭಾಗ್ಯ ಬರಲಿದೆ. ಇದನುನಾ ಯಾವುದೆೇ ರಾರಣಕೋಕೆ 
ತಪಿ್ಪಸಿರೆೋಳಳುಬೆೇಡಿ.ಗಣಪತ್ಯನುನಾ ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಆರಾರ್ಸಿ. ಸೆೋೇಮ-ಬುಧ-ಶುಕ್ರ-
ಶುಭ ದಿನಗಳ್.

ತುಲಾ (ಚಿತಾ್ತ 3,4, ಸಾ್ವತ್, ವಿಶಾಖ 1,2,3)
(ರ.ರಿ.ರು.ರೆ.ರೊ.ತ.ತ್.ತು.ತೆ.)
ಆದಾಯಕಿಕೆಂತ ಅನಿರಿೇಕಿ್ಷತ ವೆಚ್ಚಗಳೆೇ ಬಹಳವಾಗಲಿದುದು, 

ಲೆಕಕೆಪರಿಶೆೋೇಧಕರಿಗೆ, ವೃತ್ತಿಯಲಿಲಾ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳ್ ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ತುಸು 
ಜಾಣೆ್ಮಯಿಂದ ನಡೆದುರೆೋಂಡಲಿಲಾ, ಸಮಸೆ್ಯಗಳ್ ಬಗೆಹರಿಯುವುದು. ಕೃಷ್ ಸಂಬಂರ್ 
ಯಂತೆೋ್ರೇಪಕರಣಗಳ ವಾ್ಯಪಾರ ಜೆೋೇರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ 
ಅರ್ರಾರಿಗಳ ದಾಳಿ, ರಾಜರಾರಣಿಗಳ್ ಸಮಾಜಸೆೇವೆ ಸೆೋೇಗಿನಲಿಲಾ ಹೆೋೇದಲಿಲಾ, ಅವರ 
ನಿಜಬಣಣಿ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ.ಮಂದಗತ್ಯಲಿಲಾರುವ ಹಣರಾಸಿನ ಹರಿವು ಮಡದಿ ಮಕಕೆಳ 
ರೆೋೇರಿರೆಗಳನುನಾ ಪೂರೆೈಸಲು ಸಾಲದೆೇ ಹೆೋೇಗಬಹುದು. ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳ್ ಅಧ್ಯಯನದ 
ಕಡೆ ಗಮನವಿಡದೆೇ ಹೆೋೇದಲಿಲಾ, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಮಸುರಾಗಬಹುದು. ಬುಧ-ಶುಕ್ರ-
ಶನಿ-ಶುಭದಿನಗಳ್.

ವೃಶಿಚಿಕ (ವಿಶಾಖ 4, ಅನೂ, ಜೆೇಷಠಿ)
(ತೊ.ನ.ನಿ.ನು.ರೆ.ರೊೇ.ಯ.ಯ.ಯು.)
ವಿದೆೇಶದಲಿಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ವಿದೆೇಶ 

ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲೆೇಬೆೇರಾದಿೇತು. ನಿರಿೇಕಿ್ಷತ ಮೋಲಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲಲಾದೆೇ ಬೆೇರೆ 
ಮೋಲಗಳಿಂದಲೋ ಹಣದ ಹರಿವು ಉತತಿಮವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಳಿತಾ ಯದ 
ಬಗೆಗೆ ಆಲೆೋೇಚಿಸಿವುದು ಲೆೇಸು. ಜೆೋತೆಗೆ ಅದನುನಾ ಉತತಿಮವಾಗಿ ನಿವಕಾಹಣೆ ಮಾಡು 
ವುದನುನಾ ಕಲಿಯಿರಿ. ಅವರಾಶ ಸಿಕಕೆಲಿಲಾ ಆಸಿತಿ ಖರಿೇದಿ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೆೇ ಅಡಿಡ ಯಿಲಲಾ. 
ಹೆೋೇಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲಿಲಾ ಸಾಕಷುಟಿ ಪ್ರಗತ್,  ವಿದು್ಯತ್ ಉಪಕರಣಗಳಲಿಲಾ ಜಾಗ್ರತೆ 
ಯಿಂದಿರುವುದು ಮೇಲು. ಸರಾಕಾರಿ ರೆಲಸಗಳಿಗಿದದು ಅಡಚಣೆಗಳ್ ದೋರವಾಗಲಿವೆ. 
ಬಂಧುಗಳೆೋಂದಿಗೆ ಸೌಹಾದಕಾತೆಯಿರಲಿ. ಭಾನು-ಮಂಗಳ-ಬುಧ-ಶುಭ ದಿನಗಳ್.

ಧನಸು್ಸ (ಮೂಲ, ಪೂವಾನಾಷಾಢ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ) 
(ಯೆ.ಯೇ. ಬ.ಬ.ಬು.ಧ.ಫ.ಡ.ಬೆ.)
ಮರಾ್ಯನಿಕಲ್  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲಿಲಾ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪರಿಣಿತ್ ಪಡೆದವರಿಗೆ, 

ದೆೇಶ-ವಿದೆೇಶಗಳಲಿಲಾ ಬೆೇಡಿರೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ರೆೈಗಾರಿರೆೋೇದ್ಯಮಿಗಳ್ ತಾವು ಯಂತೆೋ್ರೇಪಕರ 
ಣಗಳನುನಾ ಖರಿೇದಿಸುವಾಗ ಮಧ್ಯವತ್ಕಾಗಳಿಂದ ಮೇಸ ಹೆೋೇಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಲಿದೆ.
ಆಸಿತಿ ಪಾಲುದಾರಿರೆ ವಿಚಾರದಲಿಲಾ, ತಗಾದೆ ಬರಲಿವುದರಿಂದ, ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿಲಾ 
ಬಗೆಹರಿಸಿರೆೋಳಿಳು. ಏರೆೋೇನಾಟ್ಕಲ್ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳ ಪರಿೇರಾ್ಷ ಫಲಿತಾಂಶ 
ಉತತಿಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಪಾ್ರಯರೆಕೆ ಬಂದ ಮಕಕೆಳ ಚಟುವಟ್ರೆಗಳನುನಾ ಆಗಾಗ ಗಮನಿ 
ಸುತ್ತಿರುವುದು ಮೇಲು. ನೆರೆಹೆೋರೆಯವರೆೋಂದಿಗೆ ಸೌಹಾದಕಾತೆಯಿಂದಿರುವುದು 
ಉತತಿಮ. ದೋರದೋರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆೇಡ. ಬುಧ-ಗುರು-ಶುಕ್ರ-ಶುಭ ದಿನಗಳ್.

ಮಕರ (ಉತ್ತರಾಷಾಢ 2,3,4, ಶ್ರವಣ, ಧನಿಷಾಠಿ 1,2)
(ಜೊ.ಜ.ಜಿ.ಜೆ.ಶಿ.ಶು.ಶೆೇ.ಶೊೇ.ರ.ಗಿ)
ರೆಲಸ ರಾಯಕಾಗಳ ಒತತಿಡದ ನೆಪದಲಿಲಾ ವೆೈಯುಕಿತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನುನಾ 

ಕಡೆಗಣಿಸಿದಲಿಲಾ, ಕುಟುಂಬದಲಿಲಾ ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೆೋಗೆಯಾಡಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲಿಲಾ 
ಏನೆೇ ತೆೋಂದರೆ ಬಂದರೋ, ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ವತ್ಕಾಸಿದಲಿಲಾ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ್ ತಾವಾಗಿಯೇ 
ಬಗೆಹರಿಯುವವು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೆೇವೆಯಲಿಲಾ ತೆೋಡಗಿರೆೋಂಡವರಿಗೆ, ಸರಾಕಾರ ಮತುತಿ 
ಸಂಘ-ಸಂಸೆಥಿಗಳಿಂದ ಸನಾ್ಮನವಾಗಲಿದೆ. ಮಕಕೆಳ ನಿಮಿತತಿವಾಗಿ ನೆರೆಹೆೋರೆಯವರೆೋಂದಿಗೆ 
ನಿಷೋಠಿರ ಕಟ್ಟಿರೆೋಳಳು ಬೆೇರಾದಿೇತು. ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳ್ ಹಣರಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲಿಲಾ ಜಾಗರೋಕ 
ರಾಗಿರಿ, ಮನೆಯಲಿಲಾರುವ ಅಮೋಲ್ಯ ವಸುತಿಗಳ ಕಣ್ಮರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ರೆೋೇರಿರೆ 
ಗಳನುನಾ ಈಡೆೇರಿಸಿರೆೋಳಳುಲು ಕಷಟಿಪಡುವರು. ಸೆೋೇಮ-ಶುಕ್ರ-ಶನಿ-ಶುಭ ದಿನಗಳ್.

 ಕುಂಭ (ಧನಿಷಾಠಿ, ಶತಭಿಷಾ, ಪೂವಾನಾಭಾದ್ರ 1,2,3)
(ರು.ಗೆ.ಗೊ.ಸ.ಸಿ.ಸು.ಸೆ.ಸೊೇ.ದ)
ತಮ್ಮ ಸಾಮಥ್ಯಕಾವನುನಾ ಮಿೇರಿಹೆೋೇಗುವುದರಿಂದ ತೆೋಂದರೆ 

ಅನುಭವಿಸುವರು. ಕೃಷ್ ಪದಾಥಕಾಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟೆಟಿ ವಿಸತಿರಿಸಲಿದೆ. 
ತ್ಳಿಯದಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆೋೇಗಿ ಅಪಹಾಸ್ಯರೆಕೆ 
ಗುರಿಯಾಗುವಿರಿ. ರೆೈಗಾರಿರೆೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸರಾಕಾರದಿಂದ ನೆರವು ದೆೋರೆಯಲಿದೆ. 
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲಲಾದೆೇ ಇದದುರೋ ಸಾಲ ಮಾಡುವುದು ಮೋಖಕಾತನ, ದೆೈನಂದಿನ ಜಿೇವನದ 
ಚಿಂತೆಬೆೇಡ. ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ವಸುತಿಗಳ ಖರಿೇದಿಬೆೇಡ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ 
ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಸಾತಿಪವನುನಾ ರೆಲರಾಲ ಮುಂದೋಡುವುದು ಮೇಲು. ಸಾಧ್ಯವಿದದುಲಿಲಾ 
ವಿಷುಣಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ. ಬುಧ-ಗುರು-ಶನಿ-ಶುಭ ದಿನಗಳ್..

ಮೀನ (ಪೂವಾನಾಭಾದ್ರ 4, ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ, ರೆೇವತ್)
(ದಿ.ದು.ಖ.ಝ.ಥ.ದೆ.ದೊೇ.ಖ.ಚ.ಚಿ.) 
ರೆಲವೊಮ್ಮ ನಮಗೆ ಇಷಟಿವಿಲಲಾದಿದದುರೋ, ಮತೆೋತಿಬ್ಬರನುನಾ ಓಲೆೈಸಲೆೇ 

ಬೆೇರಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬಹುದು.  ಕಟಟಿಡದ ರಾಮಿಕಾಕರ ಶ್ರಮರೆಕೆ ತಕಕೆ ಪ್ರತ್ಫಲ 
ದೆೋರೆಯಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಅತ್ಯಾದ ಭಾವೊದೆವಾೇಗದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ತಾವು 
ಮಾತ್ರವಲಲಾದೆ ಇಡಿೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೋ ಕೋಡ ಗಹನವಾದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನಾ 
ಎದುರಿಸಬೆೇರಾದಿೇತು. ಅಸತಿಮಾ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೆೋಂದರೆಯಿರುವವರು, 
ತಜಞಾವೆೈದ್ಯರ ಸಂಪಕಕಾದಲಿಲಾರುವುದು ಮೇಲು. ಮತೆೋತಿಬ್ಬರ ವೆೈಯಕಿತಿಕ ವಿಚಾರದಲಿಲಾ 
ಪ್ರವೆೇಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿೇವು ತೆೋಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಶಾಸಿತಿ್ೇಯ 
ವಿದಾವಾಂಸರಿಗೆ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪುಸತಿಕಗಳ ಮಾರಾಟ 
ಜೆೋೇರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೆೋೇಮ-ಗುರು-ಶುಕ್ರ-ಶುಭ ದಿನಗಳ್.

ವಿಶೆೇಷದಿನರಳು : ದಿರಾಂಕ: 27.1.2023 ರೆೇ ರುರುವಾರ ಭೊೇಗಿ,
28.1.2023 ರೆೇ ಶುಕ್ರವಾರ ರಥಸಪ್ತಮೇ. 

ದಿರಾಂಕ : 22.01.2023 ರಿಂದ 28.01.2023
- ಜಯತ್ೇಥಾನಾಚಾರ್ ವಡೆೇರ್, ದಾವಣಗೆರೆ. 

ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ

ಜರಳೂರು : ಕೆರೆ ಒತು್ತವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಕರವೆೇ ಆರ್ರಹ

ಜಗಳೂರು, ಜ. 21- ಪಟಟಿಣದ 
ಐತ್ಹಾಸಿಕ ರೆರೆ ಬಹುಭಾಗ 
ಒತುತಿವರಿಯಾಗಿ ರೆಲವರು ಜಮಿೇನು 
ಉಳ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಿದುದು, ಇನೋನಾ ರೆಲವರು 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ 
ನಿಮಿಕಾಸಿರೆೋಂಡಿರುವುದನುನಾ ತಕ್ಷಣವೆೇ 
ತೆರವುಗೆೋಳಿಸಲು ಕ್ರಮ 
ರೆೈಗೆೋಳಳುಬೆೇರೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಕನಾಕಾಟಕ 
ರಕ್ಷಣಾ ವೆೇದಿರೆ ಪದಾರ್ರಾರಿಗಳ್ 
ಪ್ರತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಹರ್ೇಲಾದುರ್ ಅವರಿಗೆ 

ಮನವಿ ಸಲಿಲಾಸಿದರು.
ಜಗಳೂರು ಪಟಟಿಣದ ಐತ್ಹಾಸಿಕ 

ಬೃಹತ್ ವಿಸಿತಿೇಣಕಾದ ರೆರೆ ಬಹಳ 
ವಷಕಾಗಳ ನಂತರ ನಿೇರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದುದು, 
ರೆರೆಯ ಸಂಪೂಣಕಾ ವಿಸಿತಿೇಣಕಾದಲಿಲಾ ನಿೇರು 
ನಿಂತ್ದೆ, ರೆರೆಯನುನಾ ಸಂಪೂಣಕಾವಾಗಿ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೆೇರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 
ಪಟಟಿಣರೆಕೆ ಲಗತಾತಿಗಿರುವ ರೆರೆಯ 
ಹಿಂಭಾಗದ ಬೆೈಪಾಸ್ ರಸೆತಿಯಲಿಲಾ ರೆಲವರು 
5 ಅಡಿ ಎತತಿರ ಮತುತಿ 30 ಮಿೇಟರ್ 

ಅಗಲ ಮಣಣಿನುನಾ ಸುರಿದು ರೆರೆಯ 
ಸಾವಾಭಾವಿಕ ಅಂಗಳವನುನಾ 
ಒತುತಿವರಿ ಮಾಡಿರುತಾತಿರೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೆರೆಯ ನಿೇರಿನಲಿಲಾ 
ಸಾವಾಭಾವಿಕ ಒತತಿಡ ಉಂಟಾಗಿ, 
ಕೃತಕವಾದ ರೆೋೇಡಿಗಳ್ 
ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿೇರಿನ ಪ್ರಮಾಣವೂ 
ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 
ಆರೆೋೇಪಿಸಿದರು.

ರೆರೆ ಸುತತಿಲೋ ಸವೆಕಾ ನಡೆಸಿ 
ಹದುದುಬಸುತಿ ನಿಮಿಕಾಸಿ, ಐತ್ಹಾಸಿಕ 
ರೆರೆಯನುನಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಕರವೆೇ 

ಪದಾರ್ರಾರಿಗಳ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಭಟನಾ 
ಮನವಿಯಲಿಲಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿದಾದುರೆ.

ಪ್ರತ್ಭಟನೆಯಲಿಲಾ ಕನಾಕಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ 
ವೆೇದಿರೆ ಪದಾರ್ರಾರಿಗಳಾದ ಎಸ್.ಬಿ. 
ಸುರೆೇಶ್, ಎಂ.ವೆೈ. ಮಹಾಂತೆೇಶ್, ಆರ್. 
ಓಬಳೆೇಶ್, ತ್ಪೆ್ಪೇಸಾವಾಮಿ, ಅಬುದುಲ್ 
ರಖಿೇಬ್, ಹಫಿೇಜ್ ಉಲಾಲಾಖಾನ್, 
ಮುನಾನಾ, ಮಬೆೈಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ 
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿಥಿತರಿದದುರು.

ರೆೈಲ್ಗೆ ಹುಸಿ 
ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ; 
ವಾಯುಪಡೆ 
ಅಧಿಕಾರಿ ವಶಕೆ್ಕ

ನವದೆಹಲಿ, ಜ. 21 
– ಮುಂಬೆೈ ರಾಜಧಾನಿ 
ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ರೆೈಲು ನವದೆಹಲಿ 
ರೆೈಲೆವಾ ನಿಲಾದುಣ ದಿಂದ 
ಹೆೋರಡುವುದನುನಾ ತಡ 
ಮಾಡಲು ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ 
ಬೆದರಿರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ 
ವಾಯುಪಡೆಯ 
ಅರ್ರಾರಿಯಬ್ಬರನುನಾ ವಶರೆಕೆ 
ತೆಗೆದುರೆೋಳಳುಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಪೊಲಿೇಸರು ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಸಂಜೆ 4.48ರೆಕೆ ಪಿ.ಸಿ.
ಆರ್. ನಿಯಂತ್ರಣ ರೆೋೇಣೆಗೆ 
ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿರೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿತುತಿ. ನಂತರ 
ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕೆರಿಯ ದಳ ರೆೈಲು 
ಶೆೋೇಧ ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ, 
ಯಾವುದೆೇ ಬಾಂಬ್ 
ಪತೆತಿಯಾಗಲಿಲಲಾ. ನಂತರ ಕರೆ 
ಮಾಡಿದ ವಾಯುಪಡೆಯ 
ಅರ್ರಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಸಂಗವನ್ 
ಎಂಬುವವರನುನಾ ಪತೆತಿ ಮಾಡಿ 
ವಶರೆಕೆ ತೆಗೆದುರೆೋಳಳುಲಾಗಿದೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಶಿವಕುಮಾರ 
ಶಿ್ರೇ, ಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ ಶಿ್ರೇರಳ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ 

ನಡೆದಾಡುವ 
ದೆೇವರೆಂದೆೇ  
ಹೆಸರಾಗಿದದು ಸಿದದುಗಂಗಾ 
ಮಠದ ರ್್ರೇ 
ರ್ವಕುಮಾರ 
ಸಾವಾಮಿೇಜಿ ಹಾಗೋ 

ಜಾಞಾನಯೇಗಾಶ್ರಮದ ರ್್ರೇ ಸಿದೆದುೇಶವಾರ ಸಾವಾಮಿಗಳವರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ 
ರಾಯಕಾಕ್ರಮವನುನಾ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಐಇಟ್ 
ರಸೆತಿಯಲಿಲಾರುವ ರ್್ರೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಾವಾಮಿ ದೆೇವಸಾಥಿನದ ಆವರಣದಲಿಲಾ 
ಹಮಿ್ಮರೆೋಳಳುಲಾಗಿದೆ. ರ್್ರೇ ಬಸವಪ್ರಭು  ಸಾವಾಮಿೇಜಿ ಸಾನಿನಾಧ್ಯದಲಿಲಾ 
ನಡೆಯುವ ರಾಯಕಾಕ್ರಮದಲಿಲಾ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರರಾರ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕತಕಾ 
ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನುನಾ ಸನಾ್ಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದುದು,  ಬಸವ 
ಕಲಾ ಲೆೋೇಕದಿಂದ ಭಜನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿರಳು ಮಾಧ್ಯಮರಳ 
ಜೊತೆ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳಳಬೆೇಕು

ನವದೆಹಲಿ, ಜ. 21 – ದೆೋಡಡ ಟೆಕ್ 
ಕಂಪನಿಗಳ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದಿದು ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಮೋಲಕ ಬರುವ ಆದಾಯವನುನಾ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಸುದಿದು ಪ್ರರಾಶಕರ ಜೆೋತೆ ಹಂಚಿರೆೋಳಳುಬೆೇಕು 
ಎಂದು ರೆೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತ್ ಮತುತಿ ಪ್ರಸಾರ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಯಕಾದರ್ಕಾ ಅಪೂವಕಾ 
ಚಂದ್ರ ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದಿದು ಪ್ರರಾಶಕರ ಒಕೋಕೆಟದ 
ಸಮಾವೆೇಶರೆಕೆ ಸಂದೆೇಶ ನಿೇಡಿರುವ ಅವರು, 
ಆಸೆಟಿ್ೇಲಿಯಾ ಹಾಗೋ ರೆನಡಾ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಹಲವು ದೆೇಶಗಳ್ ಈ ದಿಸೆಯಲಿಲಾ ಶಾಸನಗಳನುನಾ 
ರೋಪಿಸಿವೆ. ಸುದಿದು ಪ್ರಕಟ್ಸುವವರು ಹಾಗೋ 
ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವವರ ನಡುವೆ ನಾ್ಯಯೇಚಿತ 
ವಾಗಿ ಆದಾಯ ಹಂಚಿರೆೋಳಳುಲು ಸ್ಪಧಾಕಾ 
ಆಯೇಗಗಳನುನಾ ಬಲಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದರು.

ಸುದಿದು ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದಿದು ವೆೇದಿರೆಗಳ್ ಮೋಲ ಸುದಿದು 
ಉತಾ್ಪದಕರ ಜೆೋತೆ ಸೋಕತಿ ಆದಾಯ 
ಹಂಚಿರೆೋಳಳುಬೆೇಕಿದೆ ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ರೆೋರೆೋನಾ ನಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದಿದು 

ಉದ್ಯಮವಷೆಟಿೇ ಅಲಲಾದೆೇ ಮುದ್ರಣ ಸುದಿದು 
ಉದ್ಯಮದ ಹಣರಾಸು ಆರೆೋೇಗ್ಯದಲೋಲಾ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸುದಿದು 
ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪತ್್ರರೆೋೇದ್ಯಮ 
ಹಾಗೋ ನಂಬಿರಾಹಕಾ ಸುದಿದುಗಳ ಕುರಿತ 
ಪ್ರಶೆನಾಯೋ ಆಗಿದೆ ಎಂದವರು ತ್ಳಿದರು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪತ್್ರರೆೋೇದ್ಯಮ ದೆೇಶರೆಕೆ 
ಸೆೇವೆ ಸಲಿಲಾಸುವ ಇತ್ಹಾಸ ಹೆೋಂದಿದೆ. 
ಸರಿಯಾದ ಹಾಗೋ ವಾಸತಿವಿಕ ಸುದಿದು 
ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸೋಕತಿ ವ್ಯವಸೆಥಿ 
ಹಾಗೋ ಸಮತೆೋೇಲನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ 
ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಮಾಹತ್ ಮತು್ತ ಪ್ರಸಾರ 
ಕಾಯನಾದಶಿನಾ 

ಅಪೂವನಾ ಚಂದ್ರ

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಜ. 21- 
ಎಲಾಲಾ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಪದದುತ್ಗಳ್ 
ಉತತಿಮವಾಗಿವ.ೆ ಎಲಾಲಾ 
ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಪದದುತ್ಯಲಿಲಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೆೋೇಗಿಗಳಲಿಲಾ ನಂಬಿರೆ 
ಇರಬೆೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಬಿ.ಎಂ. ವಿಶವಾನಾಥ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ಹೆೋೇಮಿಯೇಪರ್ಕ್ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಸಂಘ ಹಾಗೋ ಕರುಣಾ 
ಜಿೇವ ಕಲಾ್ಯಣ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವತ್ಯಿಂದ ಮನೆನಾ ಏಪಕಾಡಿಸಿದದು ಉಚಿತ 
ಆರೆೋೇಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ರ್ಬಿರದಲಿಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮಾವಿಶಟೆಟಿರ್  ಮಾತನಾಡಿ,  ಎಲಾಲಾ ರೆೋೇಗಗಳ್ ಪೂತ್ಕಾಯಾಗಿ 
ಗುಣವಾಗಲು ನಮ್ಮ ಹೆೋೇಮಿಯೇಪತ್ ಮಡಿಸನ್ 
ಉಪಯೇಗವಾಗುತತಿದ ೆಎಂದರು. 

ಡಾ. ಸುಂದರೆೇಶ್  ಪಾ್ರಸಾತಿವಿಕ ನುಡಿಯಲಿಲಾ ಈ ರಾಯಕಾಕ್ರಮವನುನಾ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮದಲನೆೇ ಮತುತಿ ಮೋರನೆೇ ಭಾನುವಾರ ಕರುಣಾ 
ಜಿೇವ ಕಲಾ್ಯಣ ಟ್ರಸಿಟಿನಲಿಲಾ ಉಚಿತವಾಗಿ 11 ರಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹನಾ 1 
ಗಂಟಯೆವರಗೆ ೆಚಿಕಿತೆ್ಸ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ತಪಾಸಣಾ ರ್ಬಿರದ ತಂಡದ ಎಲಾಲಾ ವೆೈದ್ಯರು ಹೆೋೇಮಿಯೇಪತ್ 
ಚಿಕಿತೆ್ಸಯ ಮಹತವಾದ ಬಗೆಗೆ ಡಾ. ಶರತ್ ರಾಜ್. ರ.ೆಆರ್, 
ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ರೆೋೇಟ್ಹಾಳ್, ಡಾ.ಎ.ಎನ್.ಸುಂದರೆೇಶ್, 
ಡಾ.ಆರತ್ ಸುಂದರೆೇಶ್, ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್.ಗಿರಿೇಶ್, ಡಾ.ವಿಶವಾನಾಥ್ 
ಹಳಿಳುರೆೇರಿ, ಡಾ. ಎಸ್.ರಂಗರಾಜನ್. ತ್ಳಿಸಿರೆೋಟಟಿರು.

ಡಾ. ಹಚೆ್.ಎನ್. ಮಲಿಲಾರಾಜುಕಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ೆ  ವಹಿಸಿದದುರು. 
ರ್್ರೇಮತ್ ಮಂಜುಳಾ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಾವಾಗತ್ಸಿದರು, ಡಾ. ಹಚೆ್.ವಿ.
ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ ವಂದಿಸಿದರು. ಟ್ರಸಿಟಿನ ನಿದೆೇಕಾಶಕ ಮಧುಸೋದನ್ 
ಇದದುರು. ನಂತರ ಬಡ ರೆೋೇಗಿಗಳಿಗ ೆಚಿಕಿತೆ್ಸ ನಿೇಡಲಾಯಿತು.

ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಪದ್ಧತ್ ಬಗೆ್ಗ 
ರೊೇಗಿರಳಿಗೆ ನಂಬಕೆ ಮುಖ್ಯ

ಡಾ. ವಿಶ್ವರಾಥ್
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ರ್್ರೇ ಗುರು ಮರುಳಸಿದೆದುೇಶವಾರ ಸಾವಾಮಿ ಸೆೇವಾ ಸಂಸೆಥಿ (ರಿ.)
ಹಂದೂ ವಧು-ವರರ 

ಮಾಹತ್ ಕೆೇಂದ್ರ
www.hindusmatrimony.com
ನಮ್ಮಲಿಲಾ ಎಲಾಲಾ ತರಹದ ಹಿಂದೋ ವಧು-ವರರಿಗಾಗಿ ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ.
ವಿಳಾಸ : ಬಾಣಾಪುರಮಠ ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್  ಎದುರು, 
8ನೆೇ ಮೇನ್ , ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-2. 
94481-59303, 94834 63783

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ
ವಿದಾ್ಯನಗರ ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲಾ 

ಗೌ್ರಂಡ್  ಫಲಾೇರ್ , 2 BHK 
ಉತತಿರ ಮುಖ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್  ಮನೆ.
2ನೆೇ ಮೇನ್, 3ನೆೇ ರಾ್ರಸ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

98864 11116

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ವಿದಾ್ಯನಗರ 2ನೆೇ ಬಸ್  ಸಾಟಿಪ್  ಹತ್ತಿರ, 
30x50 ಅಳತೆಯ 2BHK ಗೌ್ರಂಡ್  

ಫಲಾೇರ್  ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮನೆ 
ಪೂವಾಕಾಭಿಮುಖ (ಕಸೋತಿರಿ ಬಾ  

ಸಮಾಜ ಹತ್ತಿರ) #868 ಪವಿತ್ರ ರಾರ್  
ಪಾಕಿಕಾಂಗ್  ಇದುದು, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

81052 74689

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಲೆೋೇಕಿರೆರೆ ಇಂಡಸಿಟಿ್ೇಯಲ್ 

ಏರಿಯಾ ಹತ್ತಿರ ಉತತಿರ ದಿಕಿಕೆನ 
30x44 ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ.  

ಸರ್.ಎಂ.ವಿ. ಪಿಯು ರಾಲೆೇಜು ಹತ್ತಿರ.
ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ 9591360143

ಬಲ್್ಡಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ಚಾಮರಾಜಪೆೇಟೆ ಸಕನಾಲ್  ಹತ್್ತರ, 
ಕಲೆಲೆೇಶ್ವರ ಕ್ರಾಣಿ ಅಂರಡಿ ಮೆೇಲಾಭಾರ 
ದಲ್ಲೆ 3 ಮಹಡಿ ಇರುವ 10,000 
ಚದುರ ಅಡಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾರ 
ಇರುವ ಬಲ್್ಡಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ :
ಮ. : 98453 17181

1BHK ಮರೆ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ
ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ 

ವಿದಾ್ಯನಗರದಲಿಲಾ ವಿವೆೇರಾನಂದ 
ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ 1 BHK ಮನೆ 
ಲಿೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ. 

91485 64617

ಮರೆ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ
ಸರಸವಾತ್ ಬಡಾವಣೆ `ಬಿ' ಬಾಲಾಕ್  

ರಾಳಿದಾಸ ಸಕಕಾಲ್  ಹತ್ತಿರ, ರತನಾ ಡೆ್ರೈ 
ಕಿಲಾೇನ್  ಪಕಕೆ, ಪೂವಕಾ ದಿಕಿಕೆನ 2 ಬೆಡ್  

ರೋಮಿನ ಮನೆ ಲಿೇಸ್ ಗಿದೆ. 
ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ. 

94482 33495

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಚನನಾಗಿರಿ ಹಾಗೋ ಚನನಾಗಿರ ತಾಲೋಲಾಕಿನ 

ಸುತತಿ-ಮುತತಿ ಊರುಗಳಲಿಲಾ ಸೆಕೋ್ಯರಿಟ್ ಗಾಡ್ಕಾ  
ಆಗಿ ರೆಲಸ ಮಾಡಲು ರೆಲಸಗಾರರು 

ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ. 8 ತಾಸು ರೆಲಸ ESI  ಮತುತಿ 
EPF ಹಾಗೋ ಇತರೆ ಸರಾಕಾರಿ 

ಸೌಲ್ಯಭಗಳೆೋಂದಿಗೆ 10,000 ದಿಂದ 15000 
ರೋ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆೇತನ ಇರುತತಿದೆ. ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ. 

98440 53261, 99867 21420

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ )

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಕಟಟಿಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೋಂ, ಬಾಲಕೆನಿ, ಟೆರೆೇಸ್ , 
ನಿೇರಿನ ತೆೋಟ್ಟಿ, ಗೆೋೇಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನಿೇರಿನ ಟಾ್ಯಂಕ್ , ಎಲಾಲಾ ರಿೇತ್ಯ 
ನಿೇರಿನ ಲಿೇರೆೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ರೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟ್.

KHB ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ 
ಕನಾಕಾಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೆೋೇಡ್ಕಾ 

(ತುಂಗಭದಾ್ರ ಬಡಾವಣೆ) 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲಿಲಾ 30x40 ಅಳತೆಯ 

ದಕಿ್ಷಣ ದಿಕಿಕೆನ ಸೆೈಟುಗಳ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನೆೇರ ಮಾರಾಟ.

ಮಧ್ಯವತ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಅವರಾಶವಿಲಲಾ
ಫೇ. : 63605 67975

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ಫಿೇಲ್ಡ  ಸವಿೇಕಾಸ್  ಟೆಕಿನಾೇಷ್ಯನ್  ವಿದಾ್ಯಹಕಾತೆ : 

ಐಟ್ಐ ಫಿಟಟಿರ್ , ಡಿಪೊಲಾೇಮಾ ಇನ್  
ಮರಾ್ಯನಿಕಲ್ , ಸಾ್ಯಲರಿ ನೆಗೆೋೇಸಿಯೇಬಲ್  

ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ : ಅನು ಏಜೆನಿ್ಸೇಸ್ 
ರಾವೆೇರಿ ಫಾಮಾಕಾ ಎದುರು, ವಾಸವಿ ರೆೋೇಡ್ , 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಆಫಿೇಸ್  ರೆಳಗೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 98442 47494

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕ್ಲೆೇನಿಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗಿದ್ದರೆ ಯಂತ್ರರಳ ನುನಾ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕ್ಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಎಲಾಲಾ ವಸುತಿಗಳ್ ಇರುವ ಬೆೇಕರಿ 

(ಫುಲ್  ಫನಿಕಾಷ್ಡ  ಬೆೇಕರಿ ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ)
ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬಾಲಾಕ್, ವೆಂಕಟೆೇಶವಾರ 

ದೆೇವಸಾಥಿನದ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

99452 98381, 98808 08159

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

ಮರಳು, ಲೆೈಟ್  ವೆೇಟ್ ಮೊೇಲ್್ಡ ,  ಬ್ರಕ್್ಸ, 
ಸಿಸಿ ಮೊೇಲ್್ಡ , ಸೊೇಲಾರ್ ವಾಟರ್  

ಹೇಟರ್  ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.  
95387 71714, 77607 71714

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ವಿದಾ್ಯನಗರ 1ನೆೇ ಮೇನ್ , 
3ನೆೇ ರಾ್ರಸ್ ನಲಿಲಾ ಪ್ರವಿೇಣ್  ಆಯುವೆೇಕಾದ ಎದುರು 
2 BHK ಇರುವ, ಸಸ್ಯಹಾರ, ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಅನುಕೋಲವಿರುವ, ಬೆೋೇರ್ ವೆಲ್  ಹಾಗೋ 
ಮುನಿಸಿಪಲ್  ನಿೇರಿನ ಸೌಕಯಕಾವಿರುವ, ಬಿಸಿ 
ನಿೇರಿನ ವ್ಯವಸೆಥಿಯಿರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ.
95351 00029, 77607 33750

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಮಲಲಾಶೆಟ್ಟಿಹಳಿಳು ಹತ್ತಿರ 

NH4ಗೆ ಹೆೋಂದಿರೆೋಂಡಂತೆ 
ಪೂವಕಾ-ಉತತಿರ 30x40 
(1099), 3 ಕಂತುಗಳ್ 

70196 18397

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

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಚಿಕಕೆನಹಳಿಳು ಹೆೋಸ ಬಡಾವಣೆ ಖಾದಿ 

ಭಂಡಾರದ ಹತ್ತಿರ 30x70 ಅಳತೆಯ 
ಉತತಿರರೆಕೆ ಮುಖವಾಗಿರುವ ಸೆೈಟ್  

ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ. ಸಂಪಕಕಾಸಿ. 
ಮಧ್ಯವತ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಅವರಾಶವಿಲಲಾ.

80951 55777, 63601 51212

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ವಿೇರೆೇಶ್  ಹೆೋೇಟೆಲ್ ಗೆ 

ಹೆೋೇಟೆಲ್  ರೆಲಸರೆಕೆ 
ಹೆಣುಣಿಮಕಕೆಳ್, ಹುಡುಗರು 

ಮತುತಿ ಭಟಟಿರು ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ. 
ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ:

78928 34945

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
Required a Candidate for 

Computer Billing with  
2 Yrs. Tally Experience, 

Salary negotiable. Contact 
94484 61674 
97317 48890

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲಿಲಾ ರೆಲಸ 
ಮಾಡಲು ಅನುಭವ ಇರುವ 
ಹುಡುಗರು ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ. 

98458 63708, 86603 26067

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

94486 56614

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
J.H. ಪಟೆೇಲ್  ನಗರ 40x60 

ಉತತಿರ ಮುಖವುಳಳು ಸೆೈಟು 
ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ.
ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ :

95386 09238

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

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟೆ 

GNM/ANM
ಆಯಾ/ 

ವಾಡ್ನಾ  ಬಾಯ್ 
87468 36666

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗಿದೆ
ಸರಸವಾತ್ ಬಡಾವಣೆ, ಜಯನಗರ, 
ರ್ವಕುಮಾರಸಾವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ,  

ಶಕಿತಿ ನಗರ, ಆಂಜನೆೇಯ ಬಡಾವಣೆ, 
ಸಿದದುವಿೇರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲಾ ಮನೆಗಳ್ 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲಿೇಸ್ ಗೆ ಇವೆ. ರ್ವಕುಮಾರಸಾವಾಮಿ 
ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲಾ ಮನೆಗಳ್ ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ.
78997 60749, 99726 75759

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ )

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಮತ್ತಿತರೆ ಕಟಟಿಡಗಳ ಬಾತ್ ರೋಂ, 
ಟೆರೆೇಸ್, ಬಾಲಕೆನಿ, ಸಂಪು, ಗೆೋೇಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನಿೇರಿನ ಟಾ್ಯಂಕ್ ಎಲಾಲಾ ರಿೇತ್ಯ ನಿೇರಿನ 
ಲಿೇರೆೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿಕಾಸಿರಿ :

80955 09025
ರೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟ್.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಸೆೇಲ್್ಸ  ಎಕಿ್ಸಕೋ್ಯಟ್ವ್   

(ಬಾಯ್್ಸ , ಗಲ್್ಸಕಾ) ಮತುತಿ Tally 
ಅನುಭವವುಳಳುವರು ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ. 

ಸಂಪಕಿಕಾಸಿರಿ :
ನಯನ ಮೊೇಟಾಸ್ನಾ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 97312 90327

V-Max Elevators (Lifts)
Marketing Executive, Welder

Qulif : BE/(Mechanical)
MBA Markating 

Diploma (Mechanicale)
Welder (ITI)

URGENT REQUIRED
Company Appointment 

Direct Selection

93532 34780, 89718 37243

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ರೋಂ 2ನೆೇ ಮಹಡಿ ದಕಿ್ಷಣ 
ದಿಕಿಕೆನ ಸುಸಜಿಜಿತ ಮನೆ, ಬೆೋೇರ್ ವೆಲ್ / 

ರಾಪೊಕಾರೆೇಷನ್ ನಿೇರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, 
ಸೆೋೇಲಾರ್ ವ್ಯವಸೆಥಿ ಇದುದು # 1197,  

5ನೆೇ ಮೇನ್, `ಎ' ಬಾಲಾಕ್, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ 
ಬಡಾವಣೆ, ನಾ್ಯಷನಲ್ ರಾನೆವಾಂಟ್ ಸೋಕೆಲ್ 

ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲಿಲಾ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ.
ಮೊ : 9242 245311

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಸೆೇಲ್್ಸ ಮನ್  ಹಾಗೋ ಡೆಲಿವರಿ  

ಬಾಯ್್ಸ  ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ. 
ಅನುಭವವುಳಳುವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. 

ಮಣಿಕಂಠ ಏಜೆನಿ್ಸೇಸ್
ಜಯದೆೇವ ಪೆ್ರಸ್  ಹಿಂಭಾಗ, ಚೌಕಿಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

94482 33326, 78991 35660

ಮಳಿಗೆ & ಮರೆರಳು  
ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ

ಮಹರಾಜ್  ಪೆೇಟೆ, ಚಿಗಟೆೇರಿ 
ಗಲಿಲಾ, ವಿಠಲ್  ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, 

ರ್್ರೇರಾಂತ್ ನಿಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ.

80882 53971, 93805 65978

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
40x45 ಕುಂದುವಾಡ ರೆರೆ 

(ಹೆೋೇಟೆಲ್  ಕವಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ) 
(ಮಧ್ಯವತ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಅವರಾಶವಿಲಲಾ)
ಫೇ. : 94484 43130

For Sale
Ladies & gents Parlour

Near SS Hospital  
Anjaneya Complex,  

Ramanagar Road, Davangere.
Ph. : 81974 23855

M. Girish

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ನಗರದ ಹೆಸರಾಂತ ಟೆೈಲ್್ಸ  ಶೆೋೇ ರೋಂಗೆ 

ರೆಲಸಗಾರರು, ಸೆೇಲ್್ಸ  ಪುರುಷ 
ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳ್ ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ.

ಸಮ್ಯಕ್  ಸೆರಾಮಕ್್ಸ
ಹದಡಿ ರಸೆತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ. 

ಫೇ. : 96200 95520

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಎರಡು ಬೆಡ್  ರೋಂ, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ

ರ್್ರೇ ಗಿೇತಾಂಜಲಿ ನಿವಾಸ, ಎಂಸಿಸಿ `ಬಿ' 
ಬಾಲಾಕ್ , 11ನೆೇ ಮೇನ್ , 8ನೆೇ ರಾ್ರಸ್, 

ಆಂಜನೆೇಯ ದೆೇವಸಾಥಿನದ 
 ಹಿಂಭಾಗದ ಮೋರನೆೇ ತ್ರುವು

98806 47830, 63628 47140     

20 ಲ್ೇ. ವಾಟರ್  ಕಾ್ಯನ್  
ಸಪೆಲೆೈ ಮಾಡಲು ಹೆಲ್ಪರ್ /
ಡೆ್ರೈವರ್  ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

(ಡೆ್ರೈವಿಂಗ್  ಜೆೋತೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲು) 

ಫೇ. : 97318 91077

WANTED
Male - DTP Operator

For school
99864 52865
94824 16911

ಸೆಕೂ್ಯರಿಟ ಗಾಡ್್ಸನಾ , 
ಹೌಸ್ ಕ್ೇಪಿಂಗ್ ಗೆ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

ಆಕಷಕಾಕ ಸಂಬಳದೆೋಂದಿಗೆ 
ESI+PF  ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತತಿದೆ. 
ಆಸಕಿತಿಯುಳಳುವರು ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ.

70227 92613, 98448 18900

ಡಬಲ್  ಬೆಡ್  ರೂಂ 
ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ 

1ನೆೇ ಮಹಡಿ, ತರಳಬಾಳ್ ಬಡಾವಣೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ. ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ : 

ಫೇ. :  98800 33668  

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ರಾರ್  ವಾಷ್  ಮಾಡಲು 

ಹುಡುಗರು ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ.
ಸಂಬಳ 11,000 ರೋ.

ಫೇ. : 99161 43003

ಸೊೇಲರ್   
ವಾಟರ್  ಹೇಟರ್ 

ಸೆೇಲ್್ಸ  ಸವಿೇಕಾಸ್ ,  
ಎಕ್್ಸ ಚೆೇಂಜ್ 

ಫೇನ್. : 99642 84060

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
(ಸಸ್ಯ ಹಾರಿರಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

2 BHK, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ, 6ನೆೇ ರಾ್ರಸ್, 
"ಕನಕಧಾರ" 1818/41-42,  

ಎಸ್.ಎಸ್. ಲೆೇಔಟ್ , "ಎ" ಬಾಲಾಕ್ , 
ದಾವಣಗೆರೆ. (ರೆೇಕ್  ವಾಕ್  ಹತ್ತಿರ)

ಫೇ. : 90368 30098

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
2 BHK 1 ಮತುತಿ 2ನೆೇ ಮಹಡಿ

ರಾರ್  ಪಾಕಿಕಾಂಗ್  ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ ಬಾಲಾಕ್   

ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 78997 41753

ಉಚಿತ
ಮರೆ ಪಾಲೆನ್  & ಫ್ರಂಟ್  ಎಲ್ವೆೇಷನ್  

ಪ್ರತ್ ಚದುರಡಿಗೆ 1850 ರಿಂದ 1950/- 
ರೋನಂತೆ ಕಟಟಿಡ ನಿಮಿಕಾಸಿ ರೆೋಡಲಾಗುವುದು. 

ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಪಾಲಾನ್  ಹಾಗೋ ಫ್ರಂಟ್ 
ಎಲಿವೆೇಷನ್  ಉಚಿತ (T&C apply)

ಮರುತ್  ಕನ್ ಸಟೆ್ರಕ್ಷನ್  
YMC ರಾಂಪೆಲಾಕ್್ಸ, ಹದಡಿ ರಸೆತಿ, ಸೆಟಿೇಡಿಯಂ ಎದುರು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 98868 96574

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಸುತತಿ-ಮುತತಿಲು ರೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಸೆಕೋ್ಯರಿಟ್, ರೋಂ ಬಾಯ್ , ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟಿ  
ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ ಮತುತಿ ಮಾಸೋರಿನಲಿಲಾ ರೆಲಸ 

ಮಾಡಲು ಸೆಕೋ್ಯರಿಟ್ ಗಾಡ್್ಸಕಾ ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ. 
ರೆಲವು ಕಡೆ ಊಟ ಮತುತಿ ವಸತ್ ವ್ಯವಸೆಥಿಯಿರುತತಿದೆ. 

ಕೋಡಲೆೇ ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ. 
74113 07071, 63624 79957 

82177 93007

ಮರೆರಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ
ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ #264, 

2ನೆೇ ಮೇನ್ , ಆರ್ .ವಿ ಪಬಿಲಾಕ್  ಶಾಲೆ 
ರಸೆತಿ, ಕನಕರ್್ರೇ ಅಪಾಟ್ಕಾ ಮಂಟ್ ನಲಿಲಾ 

ಸುಸಜಿಜಿತ ಡಬಲ್  ಬೆಡ್  ರೋಂ 
ಮನೆಗಳ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ. ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. 

80958 99966, 98443 26096

1BHK 3-Floor 
house for rent 

Purva face, House name: 
Gurukrupa Nilaya K.B. 

Extension 2nd Main, 2nd cross 
near BJP office Davangere.

Contact: 
98449 38391, 77605 34680

2BHK House
for Lease in 
Vidyanagar 

Harihara: - 98805 67772 
Manjunath Matrix 
72592 90069

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
Sir M.V College ಹತ್ತಿರವಿರುವ 

ರ್ವಕುಮಾರಸಾವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 
ICE-Cream Shopಗೆೆ ಅನುಭವವಿರುವ 

ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಕಾಯೇಬ್ಬರು ರೆಲಸರೆಕೆ 
ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ.  ಆಸಕತಿರು ಸಂಪಕಿಕಾಸಬಹುದು. 

96320 66195

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
ರಾಜಿೇವ್ ಗಾಂರ್ ಮುಖ್ಯರಸೆತಿಗೆ 

ಹೆೋಂದಿರೆೋಂಡಿರುವಂತಹ 
20x30 ಅಡಿ ಅಳತೆವುಳಳು ದಕಿ್ಷಣ 
ದಿಕಿಕೆನ ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟರೆಕೆ ಇದೆ.

ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ. 
98444 13536

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ಪಿ.ಬಿ ರಸೆತಿ ಮಲಿಲಾರಾಜುಕಾನ 

ಷೆೋೇ ರೋಂ ಪಕಕೆ, ಮದಲನೆೇ 
ಮಹಡಿಯಲಿಲಾ 750 ಚದರಡಿ 
ವಿಸಿತಿೇಣಕಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೇಗ್ಯ 

ಕಟಟಿಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
92410 61100

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಎಸ್ .ಪಿ.ಎಸ್   ನಗರದ 1ನೆೇ ಹಂತದಲಿಲಾ 
ಬೋದಾಳ್  ರಸೆತಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲಿಲಾ ಇ-ಖಾತೆ 

ಹೆೋಂದಿರುವ ನಲಿಲಾ, ಡೆ್ರೈನೆೇಜ್  
ಸಂಪಕಕಾವಿರುವ 20x30 ಮನೆ 

ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ. ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ. 
94806 36501

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಶಾಮನೋರಿನ ಪೊೇದಾರ್  
ಹೆೈಸೋಕೆಲ್  ಹತ್ತಿರ 20x30 

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ. 
ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ. 

95918 29780, 80731 78139

ನಂದಿನಿ ಹೊೇಟೆಲ್ 
ಹೆೋೇಟೆಲ್ ನಲಿಲಾ ಅಡುಗೆ ರೆಲಸ 

ಮಾಡಲು ಮತುತಿ ಪಾತೆ್ರ ತೆೋಳೆಯಲು 
ರೆಲಸದವರು ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ.

ಸಥಿಳ : ಶಕಿತಿ ನಗರ, ಜಿೇನಿಯಸ್  ಶಾಲೆ 
ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ. 

ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ.
94835 32186

JOB OPPORTUNITY
MANAGEMENT / WORKING EMPLOYEE 

(0-3 YEARS EXPERIENCE) IN 
PHARMACEUTICAL BUSINESS or FMCG, 
SKILLS REQUIRED : Good communication, 

Understanding English, Basic computer 
operating, Riding 2 wheeler must.  

SALES MAN  (3-5 YEARS EXPERIENCE) 
IN PHARMACEUTICAL FIELD. 

SKILLS REQUIRED : Good communication, 
Customer relationship management.

CONTACT : 74066 59695

WANTED
Required candidate 
who experienced in 

Accounts 
and Auditing 

for chartered 
accoutant office.

Address :  Kalpana Girish, 318, 
Pavilion Road, P.J Extension, 

Davanagere-577004. 
Ph : 99865 42306
email : office@nggn.in

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
* ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ನಗರ 30x40 * S.S Hitech ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಪಕಕೆ 
30x40, 30x45 * ರ್್ರೇನಿವಾಸ ನಗರ 22/1/2x40  * 

ಶಕಿತಿನಗರ 20x65 (2600) ದಕಿ್ಷಣ * ನಿಟುಟಿವಳಿಳು 
ಹೆೋಸಬಡಾವಣೆ 33x40 * ಶಾಮನೋರು NH-4 ರಸೆತಿಯ 

ಪೆಟೆೋ್ರೇಲ್  ಬಂಕ್  ಹಿಂಭಾಗ 40x53 (ಪೂ-ಉ 
ರಾನಕಾರ್ ) * ಜೆ.ಹೆಚ್ . ಪಟೆೇಲ್  ನಗರ 50x100  * 
ಬಂಟರ ಭವನದ ಎದುರುಗಡೆ 30x40 (ಪರ್್ಚಮ) 

85532 79478, 86608 33523

ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹೇರಾತುರಳು ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ 
ಮಾಹತ್ - ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟೆ ಮುಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ 
ಸಾವನಾಜನಿಕರು ಜಾಹೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೆೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾರುತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ 
ಜವಾಬಾ್ಧರಿ ಯಾರುವುದಿಲಲೆ.                    -ಜಾಹೇರಾತು ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ಓದುರರ 
ರಮನಕೆ್ಕ

2 ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಡೆೋೇ ನಂ. 240/2, 4ನೆೇ ಮೇನ್ , 

ಪಿ.ಜೆ ಬಡಾವಣೆ, ನಸಕಾರಿ ಜೆೈನ್  
ವಿದಾ್ಯಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ರಾಂ ಅಂಡ್  
ರೆೋೇ ಸಕಕಾಲ್  ಬಳಿ 2 ಬೆಡ್  ರೋಂ 
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ. 

97429 61169, 81974 00298

ರೂಂ ಖಾಲ್ ಇದೆ
ಶಕಿತಿನಗರ, ರಾಜೆೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲಾ 
ಅಟಾ್ಯಚ್  ಬಾತ್  ರೋಂ ಇರುವ ರೋಂ 
ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಅಥವಾ 
ಮಹಿಳಾ ಉದೆೋ್ಯೇಗಸಥಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 
ಮದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಆಸಕತಿರು ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ.

ಫೇ.: 78299 14494

ರಾಯ ಮರಿ 
ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ನಿೇಜು ತಳಿಯ 6 ತ್ಂಗಳ 

ನಾಯಿಮರಿ ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ. 
ಆಸಕತಿರು ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ. 

89702 21969

ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಶಕಿತಿನಗರ(ರಾಜೆೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ) 
ದಕಿ್ಷಣ ದಿಕಿಕೆನ ಪೂವಕಾ ಬಾಗಿಲು,3 
ಫಲಾೇರ್ ಇರುವ ಮನೆ 20×30,
* ಲಕಿ್ಷ್ಮ ಲೆೇಔಟ್( ಜಯನಗರ) 

ಸೆೈಟ್(ಪೂವಕಾ)25×35
78996 36597, 99165 25828

ಹೊೇಟೆಲ್  ಸಪೆಲೆೈಯರ್  
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹುಡುರರು 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.
95130 33363

ಮರೆ ಲ್ೇಜ್ ಗೆ ಇದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಎಂಸಿಸಿ `ಎ' ಬಾಲಾಕ್ , 
ಕುವೆಂಪು ನಗರ 19ನೆೇ ರಾ್ರಸ್ ನಲಿಲಾ 
ಗೌ್ರಂಡ್  ಫಲಾೇರ್ ನಲಿಲಾ 2 BHK, 

ಮದಲನೆೇ ಮಹಡಿಯಲಿಲಾ 
2 BHK ಮನೆಗಳ್ ಲಿೇಜ್ ಗೆ ಇವೆ.

98866 44365

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ರೆಟ್ಜೆ ನಗರ 16ನೆೇ 
ರಾ್ರಸ್ ನಲಿಲಾ ಸಿಂಗಲ್  ಬೆಡ್  ರೋಂ 

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

99452 31451

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
KTJ ನಗರ 15ನೆೇ ರಾ್ರಸ್  
2ನೆೇ ಮೇನ್ ನಲಿಲಾ 30x40 

ಅಳತೆಯಲಿಲಾ ಕಟ್ಟಿರುವ ಹಳೆಯ 
ಮನೆ ಮಾರಾಟರೆಕೆ ಇದೆ.

96388 17967, 73380 43912

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಬಟೆಟಿ ಅಂಗಡಿಯಲಿಲಾ ರೆಲಸ 

ಮಾಡಲು ಸೆೇಲ್್ಸ  ಬಾಯ್್ಸ  ಮತುತಿ 
ಸೆೇಲ್್ಸ  ಗಲ್್ಸಕಾ  ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ.

94816 72542
ರಾಜ್ ಹಂಸ್  ಕಲೆಕ್ಷನ್್ಸ

ಚಾಮರಾಜಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ನಗರದ ಹೆಚ್ .ಎಂ. ರಸೆತಿಯಲಿಲಾ (ಬಿನಿನಾ 
ಕಂಪನಿ ರಸೆತಿ) ಬಾಪೂಜಿ ರೆೋೇ-ಆಪ್  

ಬಾ್ಯಂಕ್  ಸಮಿೇಪ ಇರುವ ಚೆೈತ್ರ ಪಿ್ರಂಟರ್ ್ಸನ 
ಮಹಡಿ ಮನೆ ಪೆ್ರಸ್  ಹಿಂಭಾಗದಲಿಲಾರುವ 
ಮತೆೋತಿಂದು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗುತತಿದೆ.

99456 11742

ಸೆೈಟು, ಮರೆ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಆಂಜನೆೇಯ ಲೆೇಔಟ್  30x40 
ದಕಿ್ಷಣ ಸೆೈಟು, 30x40 ಉತತಿರ 

(ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವಂತಹ), 
ವಿವೆೇರಾನಂದ 30x40 ಪರ್್ಚಮ ಸೆೈಟು, 

ಮಹಾಲಕಿ್ಷ್ಮ ಪಕಕೆ 33x40 ಉತತಿರ
ಕ್ರಣ್  ಬೂಸೂನಾರ್  (ಏಜೆಂಟ್ )
98440 63409

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
RTO ಆಫಿೇಸ್  ಎದುರುಗಡೆಗೆ 

ಅಲಿನೆೇಷನ್  20x30, 
ಅಲಿನೆೇಷನ್  ಡೆೋೇರ್  ನಂ. 

20x30, ರೆವಿನೋ್ಯ ಸೆೈಟ್  30x40

93534 88902

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಚನನಾಬಸಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲಾ SSM 
ಸೋಕೆಲ್  ಹತ್ತಿರ ರಾನಕಾರ್  ಪಕಕೆದ 
ಸೆೈಟು. ಪರ್್ಚಮ ದಿಕಿಕೆನ 30x40 
ಅಳತೆಯ ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ.
ಮಧ್ಯವತ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಅವರಾಶವಿಲಲಾ. 
91418 09066

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ
ಕುಂದುವಾಡ ರೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾಲಕಿ್ಷ್ಮ 
ಲೆೇಔಟ್ ನಲಿಲಾ ಹಾಗೋ S.S.I.M.S 

ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್  ಹತ್ತಿರ ಲಕಿ್ಷ್ಮ ಲೆೇಔಟ್ ನಲಿಲಾ 
ಎರಡು ಬೆಡ್  ರೋಂ ಹಾಗೋ ಅಟಾ್ಯಚ್  

ಬಾತ್  ರೋಂವುಳಳು ಮನೆಗಳ್ ಇವೆ.

96388 17967, 73380 43912

ರೂಮ್  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಡಿ.ಸಿ.ಎಮ್  ಟೌನ್ ರ್ಪ್  ಸಿ 
ಬಾಲಾಕ್, 1ನೆೇ ಮೇನ್, 4ನೆೇ 

ರಾ್ರಸ್ ನಲಿಲಾ ಒಂದನೆೇ ಮಹಡಿ 
ಮೇಲೆ ರೋಮ್  (15x10 ಅಳತೆೆ) 

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
99024 12406

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಇಂಡಸಿಟಿ್ಯಲ್  ಕನವಾಷಕಾನ್  ಆಗಿದೆ. 

40x78 ಪರ್್ಚಮ,  
ಬಜಾಜ್  ಷೆೋೇರೋಮ್  

ಹಿಂಭಾಗ, ಪಿ.ಬಿ. ರೆೋೇಡ್  ಹತ್ತಿರ
 ಕ್ರಣ್  ಬೂಸೂನಾರ್ (ಏಜೆಂಟ್ )
98440 63409

ಗೆೋೇಡೌನ್ , ಗಾ್ಯರೆೇಜು ಯಾವುದೆೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೆ ಚೆನಾನಾಗಿ ಇದೆ.

SHARE MARKET
Small Amount Investment 

Low risk, Good Profit, 
Learning & Earning, 

Basic Knowledge, Best 
Education & Demat A/C.

Satish: 9538228125

4 BHK Duplex Villa 
House for Sale

60x50 Sqft 3000 ft Spacious Hall, 
Dining, Italian Kitchen, Drawing Room, 
Balcony, Sitout, 4 Toilet Room, Pooja 

Room, 24x7 Water, Solar Facility, 2 Car 
Parking Spacious Hall @ Swami 

Vivekananda Badavane, Davanagere. 
No Brokers allowed. 

Contact: 98804 36414

ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಮದಲನೆೇ ಮಹಡಿ, 2 ಬೆಡ್  ರೋಂ ಇರುವ 

ಹೆೋಸ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. (ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ) 
4ನೆೇ ಮೇನ್ , 10ನೆೇ ರಾ್ರಸ್, 

S.S. Layout B Block. Davangere
98865 73205

ಜಮೇನು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
2 ಎಕರೆ ನಿೇರಾವರಿ ಜಮೇನು 

ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ.
ಮತ್್ತ ಗಾ್ರಮ

94480 03997

ರಾಲ್ಗೆಗೆ 
ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಇಲಲೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) 
ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅದರೆಕೆ 
ನಾವು ಪ್ರಶೆನಾ ಮಾಡಲು 
ಆಗುವುದಿಲಲಾ ಎಂದು 
ತ್ಳಿಸಿದರು.  ಫ.ೆ2 ರಂದು 
ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಚುನಾವಣಾ 
ಸಮಿತ್ ಸಭ ೆನಡಯೆಲಿದ.ೆ 
ಈಗಾಗಲೆೇ ನಮ್ಮ ನಾಯ 
ಕರು ಆರಾಂಕಿ್ಷಗಳ ಜತೆ 
ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ 
ನಡಸೆಿದಾದುರ.ೆ ನಾವು ನಮ್ಮ 
ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಚಚೆಕಾ 
ಮಾಡಿ ಆದಷುಟಿ ಬೆೇಗ 
ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳ ಆಯಕೆ ಬಗೆಗೆ 
ತ್ೇಮಾಕಾನ ಮಾಡುತೆತಿೇವೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.  
ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ತಮ್ಮ 
ಪಕ್ಷರೆಕೆ ನಾಯಕರು ಬರುವವ 
ರಿದಾದುರ ೆಎಂಬ ಮುಖ್ಯ 
ಮಂತ್್ರ ಹೆೇಳಿರ ೆಬಗೆಗೆ ಪ್ರತ್ 
ಕಿ್ರಯಿಸಿದಾಗ ತಡಮಾಡದೆ 
ಆದಷುಟಿ ಬೆೇಗ ಕರದೆು 
ರೆೋಳಳುಲಿ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

‘ಭ್ರಷಟೆ ಜುಮಾಲೆ 
ಪಾಟನಾ’
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) 
ಯಾತೆ್ರಯ ನಂತರ 
ನಡೆಸಲಾಗುವ ‘ಹಾತ್ ಸೆೇ 
ಹಾತ್ ಜೆೋೇಡೆೋೇ 
ಅಭಿಯಾನ್’ ಚಿಹೆನಾಯನುನಾ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ 
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂರ್ ಅವರ 
ಪಾದಯಾತೆ್ರ ನಂತರ ಈ 
ಅಭಿಯಾನ 
ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರದು್ದ: ಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಅಪಹರಿಸಲಾಗದ ಸಂಪತುತಿ. 
ಮಕಕೆಳಿಗ ೆಉತತಿಮ ಬೆೋೇಧನ ೆಮಾಡುವುದು ಸಹ ರ್ಕ್ಷಕರ 
ಆದ್ಯ ಕತಕಾವ್ಯ ಎಂದರು.

ದೆೇಶದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕಿತಿಗಳ್ ಉನನಾತ 
ಹುದೆದುಗಳಲಿಲಾರುವ ಬಹುತೆೇಕರು ಸರಾಕಾರಿ ಅಥವಾ 
ಮಧ್ಯಮ ವಗಕಾದ ಶಾಲಗೆಳಿಂದ ಕಲಿತವರಾಗಿದಾದುರ.ೆ 
ಪ್ರತ್ಷ್ಠಿತ ಶಾಲಗೆಳಿಗಿಂತ ಗುಣಮಟಟಿದ ರ್ಕ್ಷಣವನುನಾ 
ಮಹಿಳಾ ಸೆೇವಾ ಸಮಾಜದಂತಹ ಬಡಮಕಕೆಳ್ ಓದುವ 
ಶಾಲಗೆಳಲೋಲಾ ಸಿಗುತತಿದ ೆ ಎಂಬುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯರೋ ಸಹ ಉನನಾತ ಹುದೆದುಗಳನುನಾ ಅಲಂಕರಿಸ 
ಬಹುದು ಮತುತಿ ವಿಶವಾ ಖಾ್ಯತ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ 
ಎನುನಾವುದರೆಕೆ ಲಾಲ್ ಬಹದೋದುರು ಶಾಸಿತಿ್, ಅಬುದುಲ್ ಕಲಾಂ, 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಮುಂತಾದ ಮಹನಿೇಯರೆೇ ಸಾಕಿ್ಷ. 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರು ಸದೃಢ ದೆೇಶವನಾನಾಗಿ 
ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲಿಲಾ ಮುನನಾಡಸೆುತ್ತಿದಾದುರ ೆಎಂದರು.

ರೆೋೇವಿಡ್ ಕರಾಳ ದಿನಗಳನುನಾ ಅತ್ಯಂತ 
ಸಮಥಕಾವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮೋಲಕ ದೆೇಶದ ಜನತಗೆೆ 
ವಾ್ಯಕಿ್ಸನ್ ರೆೋಡಿಸುವ ರಲೆಸವನುನಾ ಮೇದಿ ಅವರು 
ಮಾಡಿದಾದುರ.ೆ ಸುಮಾರು 60-70 ದೆೇಶಗಳಿಗೋ ಸಹ 
ಉಚಿತವಾಗಿ ವಾ್ಯಕಿ್ಸನ್ ನಿೇಡಿದ ಕಿೇತ್ಕಾ ಕೋಡ 
ಮೇದಿಯವರಿಗ ೆಸಲುಲಾತತಿದ ೆಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಘಟಕ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದ 
ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಬಿ.ಜಿ. ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ರ್್ರೇಮಂತನಿರಲಿ, ಬಡವನೆೇ ಇರಲಿ ಸೆೇವಾ 
ಮನೆೋೇಭಾವ ಮುಖ್ಯ. ನಿಸಾವಾಥಕಾ ಸೆೇವ ೆ ಮನುಷ್ಯನನುನಾ 

ಬಹಳ ಎತತಿರರೆಕೆ ರೆೋಂಡೆೋಯು್ಯತತಿದ ೆಎಂದರು.
ಮೇಯರ್ ಅವರ್ಯಲಿಲಾ ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರರೆಕೆ ಕಡಿವಾಣ 

ಹಾಕಲು `ಮನ ೆಬಾಗಿಲಿಗ ೆಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿರ ೆಆಡಳಿತ' 
ಯೇಜನಯೆನುನಾ ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತೃಪಿತಿ ನನಗಿದ.ೆ 
ಮಕಕೆಳ್ ಯಾವುದೆೇ ಸರಾಕಾರಿ ಹುದೆದುಗಳಿಗ ೆ ಹೆೋೇಗಲಿ 
ಲಂಚದಿಂದ ದೋರವಿದುದು, ಪಾರದಶಕಾಕ ಆಡಳಿತ 
ನಿೇಡಲು ಮುಂದಾಗುವಂತ ೆಕರ ೆನಿೇಡಿದರು.

ಮಹಿಳಯೆರನುನಾ ಪೂಜ್ಯನಿೇಯ ಸಾಥಿನದಲಿಲಾಟುಟಿ 
ಗೌರವಿಸುವ ಏರೆೈಕ ದೆೇಶ ಭಾರತ. ಇಲಿಲಾ ಭೋಮಿ, ಪ್ರಕೃತ್, 
ನದಿ, ರಾಜ್ಯ ಎಲಲಾವೂ ಮಹಿಳಯೆ ಹಸೆರಿನಿಂದಲೆೇ 
ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತತಿವ.ೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳಯೆರಿಗ ೆ ವಿಶೆೇಷ 
ಸಾಥಿನಮಾನಗಳ್ ಭಾರತದಲಿಲಾ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.

ಜಿಲಾಲಾ ಸತ್ರ ಮತುತಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾ್ಯಯಾರ್ೇಶರಾದ 
ಪ್ರವಿೇಣ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು, ರಾನೋನು ಅರಿವು ಕುರಿತು 
ಮಕಕೆಳಿಗ ೆಅರಿವು ಮೋಡಿಸಿದರು.

ಶಾಲಾ ರ್ಕ್ಷಣ ಮತುತಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖ ೆವಿಶಾ್ರಂತ 
ಜಂಟ್ ನಿದೆೇಕಾಶಕ  ಲಿಂಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. 
ಮಹಿಳಾ ಸೆೇವಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯರೆ್ಷ ರ.ೆರ.ೆಸುರ್ೇಲಮ್ಮ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ೆವಹಿಸಿದದುರು.

ಸಮಾಜದ ಉಪಾಧ್ಯರೆ್ಷ ಎನ್. ಶಾರದಮ್ಮ, 
ರಾಯಕಾದರ್ಕಾ ನಿೇಲಗುಂದ ಜಯಮ್ಮ, ಐ.ರ.ೆಮಂಜುಳ 
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿಥಿತರಿದದುರು.

ಟ್.ಜೆೋ್ಯೇತ್, ಜೆೋ್ಯೇತ್ ಭಟ್ ಪಾ್ರರ್ಕಾಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ 
ರ್ಕ್ಷಕ ಎಂ.ಬಿ. ಜಗದಿೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾವಾಗತ್ಸಿದರು. 
ಎಸ್.ಪಿ. ರಾಜಪ್ಪ ಮತುತಿ ಜೆೋ್ಯೇತ್ ನಿರೋಪಿಸಿದರು. 
ಸುಲೆೋೇಚನ ವಂದಿಸಿದರು.

ವಾಹ್  ಕಾಫ !! 
ರಿಚ್  ಕಾಫ !! 

ಶಿ್ರೇ ರಾಮಕೃಷಣಿ ಕಾಫ ಕಂಪನಿ  
ಮಂಡಿಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.  

ವೆೆೋಬೆೈಲ್  : 94487 27084

ಶೆ್ರೇಯಸ್ ಉದರ, ಲ್ವರ್ , 
ಕರುಳು ರೊೇರರಳ ಚಿಕ್ತಾ್ಸ ಕೆೇಂದ್ರ

ಉದರ, ಲಿವರ್, ಕರಳ್, ಪಾ್ಯನ್ ಕಿ್ರಯಾಸ್,  
ಎಂಡೆೋೇಸೆೋಕೆೇಪಿ, ಸಕಕೆರೆ ರಾಯಿಲೆ ತಜಞಾರು

8th Main, 8th Cross, 
P.J. Extension, Davangere.

08192-237325, 94837 23166

M.D. (MED), D.M. (Gastro), F.A.C.G. 
(USA), P.G.C.C. Diab. Care (Aust)

ಡಾ. ಇ.ಆರ್. ಸಿದೆ್ದೇಶಿ

ಅಪಾಟ್ನಾ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೆ 

2BHK ಫಾಲೆಟ್  
ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ. 

+91 99644 71666

ಹೊೇಟೆಲ್  ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ 
ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಕೊಡುವುದಿದೆ
ಎವಿರೆ ರಾಲೆೇಜು ರೆೋೇಡ್ , 

ಸಿಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್  ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್ ನ ಪಕಕೆ.
99801 02403, 83107 52803

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಬಟೆಟಿ ಅಂಗಡಿಯಲಿಲಾ ರೆಲಸ ಮಾಡಲು 

18 ರಿಂದ 30 ವಷಕಾ ವಯಸಿ್ಸನ 
ಪುರುಷರು ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ. 

ಗಾ್ರಮಾಂತರದವರಿಗೆ ಊಟ, ವಸತ್ 
ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತತಿದೆ. ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ :

98442-94446

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ದೆೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ 
`ಎ' ಬಾಲಾಕ್  9ನೆೇ ರಾ್ರಸ್ ನಲಿಲಾ 

ಡೆೋೇರ್  ನಂ. 144 ನಂಬರಿನ 
ಮನೆಯ ಒಂದನೆೇ ಮಹಡಿಯಲಿಲಾ 

ನಿೇರಿನ ಸೌಕಯಕಾ ಇರುವ 3 ಬೆಡ್ 
ರೋಂ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ
94480-47506

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಪಿಯುಸಿ ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗರು ರೌಂಟರ್  

ಸೆೇಲ್್ಸ ಮನ್ ಹುದೆದುಗೆ ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ. ಆಸಕತಿರು 
ಬಯೇಡಾಟಾ ಹಾಗೋ ಪರಿಚಯಸಥಿರೆೋಂದಿಗೆ 

ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ :

ಆಚಿೇನಾಸ್ ಗಾ್ಯಲರಿ
ಶರಾವತ್ ಲೆೇಡಿಸ್ ಹಾಸೆಟಿಲ್ ಎದುರು, 

ಮಾಮಾಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಸೆತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ : 96324-33166
ಆಕಷನಾಕ ವೆೇತನ ನಿೇಡಲಾರುವುದು.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಮನಾಕ ವಿಭಾರದ ಸಭೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕಿ್ಷಣ ರಾಮಿಕಾಕ ವಿಭಾಗದ 

ಪದಾರ್ರಾರಿಗಳ ಸಭೆ ರೆೋೇಟರಿ ಬಾಲಭವನದಲಿಲಾ 
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಮಿಕಾಕ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ರ್್ರೇರಾಮಯ್ಯ ಆಗಮಿಸಲಿದುದು, ದಕಿ್ಷಣ ರಾಮಿಕಾಕ 
ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಾರೋಕ್ ಖಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 

ವಹಿಸಲಿದಾದುರೆ.
ಜಿಲಾಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ,  ರಾಯಾಕಾಧ್ಯಕ್ಷ 

ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ, ದಕಿ್ಷಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ರೆ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಂಕಿ್ಷ 
ಜೆ. ಅಮಾನುಲಾಲಾಖಾನ್, ರಾಜ್ಯ ರಾಯಕಾದರ್ಕಾ ಟ್. 
ಅಸಗೆರ್, ದಕಿ್ಷಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಎಂ. ಮನೋ್ಸರ್ ಅಲಿ 
ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದಾದುರೆ. 

(ಉತ್ತರರಳು ಮುಂದಿನ ವಾರಕೆ್ಕ)

ಪದವಾಣಿ - 50ರ ಉತ್ತರರಳು :
ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆ್ಕ : 1) ಆರುಂಧತ್ 3) ರುರುದಾ್ವರ 5) ವಿದೂಷಕ 6) ರಸವಂತ್  
7) ರಚಾಷಾಟೆಶಿ (ಶಿಷಾಟೆಚಾರ) 9) ಪದ್ಮರಾಭ 11) ತ್ರಯೇದಶಿ 12) ರಸರಸೆ.

ಮೆೇಲ್ನಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ :   1) ಆಶುಕವಿ 2) ತ್ಲೊೇದಕ 3) ರುರುವಾರ 4) ರತ್ಪತ್  
7) ರಣತಂತ್ರ 8) ಶಿವಕಾಶಿ 9) ಪದ್ಮರಾರ 10) ಭರವಸೆ.

ಪದವಾಣಿ-51 ರಚರೆ : ಮಮತಾ ರಾಧಾಕೃಷಣಿ 
ದಾವಣಗೆರೆ.

1 2 3 4

5 6

7 8 9

10 11 12 13

14 15

16 17

ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆ್ಕ :
1) ಮೋರಕ್ಷರದ ಬೆೇಡ 3
3) ಗಂಧವಲಲಾ, ಒಂದು ಬಗೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ 3
5) ರಾಟೆಯಿಂದ ದಾರವನುನಾ ತೆಗೆ 2
6) ಆಡುವಾಗ ಕಂಡ ಮೇರೆ 2
7) ಆಹಾರ ತ್ನನಾಲು ಸಜಾಜಿದ ವಾ್ಯಘ್ರ 5
11) ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಿಂದ ಹತನಾದ ರಕಕೆಸ  5
14) ಧಾನ್ಯಗಳನುನಾ ಹಾಳ್ ಮಾಡುವ ಚಿಕಕೆಹುಳ್ 2
15) ಹಿಂದಿಯಲಿಲಾ ಅಪ್ಪ 2
16) ಮಡಿಯಾಗಲು ಏರಿದ ಉಪ್ಪರಿಗೆ 3
17) ತಾಯಿ ಮನೆ ನೆನಪಿಸುವ ಲೆೋೇಹ 3 
ಮೆೇಲ್ನಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ :
1) ಕಿತಾಪತ್ ಮಾಡುವ ಪುಂಡ 4
2) ಮೈ ಮೇಲಿನ ರೆೋೇಮ 4
3) ಈತ ಅತ್ಯಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿ 4
4) ಬೆೇಸಿಗೆಯಲಿಲಾ ಬಾಯಾರಿರೆ ನಿೇಗಿಸುವ ಹಣುಣಿ 4
8) ತಾರಾ ನುಡಿಸಿದ ತಂತ್ೇ ವಾದ್ಯ 3
9) ಹೆಚ್ಚಳ, ಸಮೃದಿ್ಧ  3
10) ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವ ಹೆಸರು 4
11) ಮಾತೃ ಭಾಷೆ 4
12) ಹಿಂಸೆಯನುನಾ ಹಿೇಗೋ ಅನನಾಬಹುದು 4
13) ನಮ್ಮನುನಾ ಆಳ್ವ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸೆಥಿ
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ಮದ್ಯಪಾನ ಸೆೇವರೆ ಚಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನುನಾ 
ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮವರನುನಾ ಕಾಡುತ್್ತದೆಯೆೇ...?

ಇದರಿಂದ ಚಿಕ್ತೆ್ಸ ಪಡೆದು 
ಮುಕ್್ತ ಹೊಂದಲು 

ಸಂಪಕ್ನಾಸಿರಿ...

ಪರಿವತನಾನ
ಮದ್ಯಪಾನ ಮತು್ತ ಇತರೆ ವ್ಯಸನರಳ 

ವಸತ್ಯುತ ಮುಕ್್ತ ಕೆೇಂದ್ರ

ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲಾಲೆದರೂ ಬಂದು  
ಕೆೇಂದ್ರಕೆ್ಕ ದಾಖಲಾರಬಹುದು 

ಮೊ. : 86185 02057, 99806 66220

2ರೆೇ ಮಹಡಿ, ಎ.ಎಂ. ಅಪಾಟ್ನಾ ಮೆಂಟ್  ಎದುರು, ಕೊರೆ ಬಸ್  ನಿಲಾ್ದಣದ 
ಹತ್್ತರ, ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ, ವಿದಾ್ಯನರರ, ದಾವಣಗೆರೆ-577 005.

ವಿದೆೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಶುಭ ಹಾರೆೈಕೆ

ರ್್ರೇಯುತರ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ರೆೋೇರುವವರು

ಪತ್ನಾ : ಶಿ್ರೇಮತ್ ವಿಜಯ (ಸುಮ)
ಮಕಕೆಳ್ : ಭರತ್ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಹಷನಾ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಹಾರೂ 

ಕುಟುಂಬ ವರನಾದವರು
ಸೆನಾೇಹತರು ಹಾರೂ ರಂರಸಾ್ವಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುರಳು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಶಿ್ರೇ ಮಂಜುರಾಥ್ ವೆೈ. ಕಬೂ್ಬರ್, ಶಿ್ರೇ ವಸಂತ್  ಎಂ.ಎಸ್. ಹೊನೂನಾರು, 
ಶಿ್ರೇ ಸಂತೊೇಷ್ ವಿ.ಸಿ., ಶಿ್ರೇ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಆರ್.

ದಿನಾಂಕ: 22.01.2023 ರಂದು 
ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಮಲೆೇಷ್ಯಾರೆಕೆ 

ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ 

ಶಿ್ರೇಯುತ  
ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಂರಸಾ್ವಮ

ನಿವೃತತಿ ರೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ. ಅರ್ರಾರಿ
ಇವರು ರೆೋೇಟಕ್  ಲೆೈಫ್  ಇನೋ್ಸರೆನ್್ಸ  

ರವರು ಏಪಕಾಡಿಸಿರುವ ಕನೆವಾಷನ್ 
ರಾಯಕಾಕ್ರಮದಲಿಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದುದು, 

3 LAYER HEAT INSULATING
UPVC ROOFING SHEET
� Heat Insulation � Sound Insulation
� Fire Retardant  � No Weather Corrosion

� Chemical Corrosion Resistance
For Residential, Commercial & 

Industrial Purpose

JD INTERNATIONAL TRADING CO
Call : 9996664562

ವಿದೆೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಶುಭ ಹಾರೆೈಕೆ

ಇವರ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲೆಂದು 
ಶುಭ ಹಾರೆೈಸುವ...

ಚಿಂದಪ್ಳ ಪ್ಕಾಶ್  ಐರೂರು
ಮಕ್ಕಳಾದ : ಅಭಿಷೆೇಕ್ ಸಿ.ಪಿ. ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ್  ಸಿ.ಪಿ.

ಆನೆರೆೋಂಡದ  
ರೆೇವಕಳರ ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಂರಮ್ಮ 

ಓಂಕಾರಪ್ಪ 
ಇವರ ಪುತ್ರ 

ಆರ್.ಓ. ರವಿಕುಮಾರ್  
ಇವರು, ದಿನಾಂಕ : 

24.01.2023 ರಂದು 
ಓಮನ್ ದೆೇಶರೆಕೆ ವಿದೆೇಶ 
ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದುದು, 

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬ.ಜೆ.ಎಂ 
ಶಾಲೆಯ `ಅರಿವಿನ ಉತ್ಸವ'

ಬಿ.ಜೆ.ಎಂ. ಸೋಕೆಲ್ ಮತುತಿ ಜಿ.ಎನ್.ಬಿ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯ `ಅರಿವಿನ 
ಉತ್ಸವ' ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲಿಲಾ ನಡೆಯಲಿದೆ.  

ರಾಯಕಾಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನುನಾ ಕೋಡಲಸಂಗಮದ ಲಿಂಗಾಯತ 
ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜಗದುಗೆರು ಮಹಾಪಿೇಠದ ರ್್ರೇ ಬಸವ ಜಯಮೃತು್ಯಂಜಯ 
ಸಾವಾಮಿೇಜಿ ವಹಿಸಲಿದಾದುರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳ್ : ರ್ವಾನಂದ ರಾಪರ್, ಪಿ.ಎಸ್.ಲೆೋೇರೆೇಶ್, 
ಡಾ.ಎನ್.ಮಹಾಂತೆೇಶ್, ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಪಟೆಟಿ, ಎಸ್.ವಿ.ಪಾಟ್ೇಲ್, 
ಗೆೋೇಪಾಲಪುರದ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಚಿಂದೆೋೇಡಿ ಚಂದ್ರಧರ. 

ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿ ನಡೆಸುವ ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್. ಪರಿೇರೆ್ಷಯಲಿಲಾ ಕನಾಕಾಟಕರೆಕೆ 
ಮದಲ ರಾ್ಯಂಕ್ ಪಡೆದು ಪ್ರಸುತಿತ ಉತತಿರ ಕನನಾಡ ಜಿಲೆಲಾಯ ರ್ರಸಿ ವಿಭಾಗದ 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಡಾ. ಜಿ.ಆರ್.ಅಜಜಿಯ್ಯ 
ಅವರಿಗೆ 2021-22ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಮತುತಿ ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿ ಪರಿೇರೆ್ಷಯಲಿಲಾ 
ದೆೇಶರೆಕೆ 434ನೆೇ ರಾ್ಯಂಕ್ ಪಡೆದು ಈಗ ಚೆನೆನಾೈನಲಿಲಾ ಜಾರಿ 
ನಿದೆೇಕಾಶನಾಲಯದ ಉಪ ಆಯುಕತಿರಾಗಿರುವ ಮಲಿಲಾರಾಜುಕಾನ ಮಾಮನಿ 
ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ 2022-23ನೆೇ ಸಾಲಿನ `ಸಂಗಮ ರ್್ರೇ' ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪ್ರದಾನ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸೆಥಿಯ ಗೌರವ ರಾಯಕಾದರ್ಕಾ ರೆ.ಎಸ್.
ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಗಡಿ ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಸೊೇಮೆೇಶ್ವರೊೇತ್ಸವ ಸಮಾರೊೇಪ  
ರ್್ರೇ ಸೆೋೇಮೇಶವಾರ ವಿದಾ್ಯಲಯದ ವತ್ಯಿಂದ ಹಮಿ್ಮರೆೋಂಡಿರುವ 

ಸೆೋೇಮೇಶವಾರೆೋೇತ್ಸವದ ಸಂಗಿೇತೆೋೇತ್ಸವ ಮತುತಿ ಸಮಾರೆೋೇಪ 
ಸಮಾರಂಭವು ಇಂದು ಸಂಜೆ 5.45 ರೆಕೆ ಶಾಲಾವರಣದಲಿಲಾ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಕಣವಾಕುಪಿ್ಪ ಗವಿಮಠದ ಡಾ. ನಾಲವಾಡಿ ಶಾಂತಲಿಂಗ ರ್ವಾಚಾಯಕಾ 
ಮಹಾಸಾವಾಮಿೇಜಿ ಸಾನಿನಾಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ 
ಎಂ.ಬಿ. ಭಾನುಪ್ರರಾಶ್ ಸಮಾರೆೋೇಪ ನುಡಿಗಳನಾನಾಡಲಿದಾದುರೆ. 

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದ್ರನಾಥ್, ಅಂಕಣ 
ರಾರ ಎ.ಆರ್. ಮಣಿರಾಂತ್, ಅಂತರರಾಷ್ಟಿ್ೇಯ ಈಜು ಪಟು ದಿವ್ಯ 
ಚೆೇತನ ರೆ.ಎಸ್. ವಿಶಾವಾಸ್ ಆಗಮಿಸಲಿದಾದುರೆ. ಪತ್್ರರಾ ಛಾಯಾಗಾ್ರಹಕ 
ಎಲ್. ವಿವೆೇರಾನಂದ ಅವರಿಗೆ `ಸೆೋೇಮೇಶವಾರ ಸಿರಿ' ಹಾಗೋ 
ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸಲಿ್ಸಯಲಿಲಾ ಅತ್ ಹೆಚು್ಚ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಡಿ.ಆರ್. ರ್ೇರಜ್ ಅವರಿಗೆ 
`ಸಾಧನ ಸಿರಿ' ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  ರಾಯಕಾಕ್ರಮದ 
ನಂತರ ಹಿನೆನಾಲೆ ಗಾಯಕ ರಾಜೆೇಶ್ ಕೃಷಣಿನ್ ಮತುತಿ ಗಾಯಕಿ ಎಂ.ಡಿ. 
ಪಲಲಾವಿ ಅವರಿಂದ ಸಂಗಿತ ರಾಯಕಾಕ್ರಮ ಏಪಕಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಫಾಮಾಕಾದಲಿಲಾ ರೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಪುರುಷರು ಹಾರೂ ಮಹಳೆಯರು 
ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ.

ಎ.ಕ್. ಫಾರಾ್ಷ 
ಹದಡಿ ರೊೇಡ್, ತರಳಬಾಳು ಸೂ್ಕಲ್ , 

ಎದುರು, ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ ನರರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ರೆೈತರ ಸಮಸೆ್ಯಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ : ರೆೈತರ ಮೆಚುಚಿಗೆ
ಮಲೆೇಬೆನೋನಾರು, ಜ.21- ಭದಾ್ರ 

ಅಚು್ಚಕಟ್ಟಿನ ರೆೋನೆ ಭಾಗದ ಭಾನುವಳಿಳು, 
ಕಮಲಾಪುರ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಹಳಿಳುಗಳಿಗೆ 
ಭದಾ್ರ ರಾಲುವೆಯಲಿಲಾ ಹೋಳ್ ತುಂಬಿರೆೋಂಡು 
ನಿೇರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆೋೇಗುತ್ತಿರಲಿಲಲಾ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಟ್ ಮಾಡುವ ರಾಯಕಾ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.

ರೆೈತರು ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯನುನಾ ಶಾಸಕ ಎಸ್.
ರಾಮಪ್ಪ ಅವರ ಗಮನರೆಕೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣವೆೇ ತಮ್ಮ 
ಸವಾಂತ ಖಚಿಕಾನಲಿಲಾ ಜೆಸಿಬಿ ಮೋಲಕ ರಾಲುವೆಯಲಿಲಾ ತುಂಬಿರೆೋಂಡಿದದು ಹೋಳ್ ತೆಗೆಸಿದ ಘಟನೆ 

ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ. ರೆೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ 
ರಿೇತ್ಯ ತೆೋಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೆೋೇಡಿರೆೋಳ್ಳುವ 
ಜವಾಬಾದುರಿ ನನನಾದು ಎಂದ ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ 
ಅವರು, ಹರಿಹರ ತಾಲೋಲಾಕಿನಲಿಲಾ ಭದಾ್ರ 
ಅಚು್ಚಕಟ್ಟಿನ ಎಲಾಲಾ ರೆೈತರಿಗೆ ಸಮಪಕಾಕವಾಗಿ 
ನಿೇರು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ 
ಕಟುಟಿನಿಟ್ಟಿನ ಸೋಚನೆ ನಿೇಡಿದೆದುೇನೆಂದು ರೆೈತರಿಗೆ 
ಹೆೇಳಿದರು. ಸಮಸೆ್ಯಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಶಾಸಕ 
ರಾಮಪ್ಪ ಅವರನುನಾ ಭಾನುವಳಿಳು, ಕಮಲಾಪುರ 
ರೆೈತರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದಾದುರೆ.

ನರರದಲ್ಲೆಂದು ಬಣಜಾರ ರೌಕರರ ಸಭೆ
ಜಿಲಾಲಾ ಬಣಜಾರ (ಲಂಬಾಣಿ) ನೌಕರರ ಕಲಾ್ಯಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಂಸೆಥಿಯ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನುನಾ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಸಂಸೆಥಿಯ ರಾಯಕಾದರ್ಕಾ ಸಿ. ಸಣಣಿರೆಡಿಡ ನಾಯಕೆ ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ರೆೇತಾಜಿ ಸುಭಾಸ್ 
ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ ಜನ್ಮ ವಾಷಿನಾಕೊೇತ್ಸವ

ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಟೆ್ರೇಡ್ ಯೋನಿಯನ್ ಸೆಂಟರ್ 
(ಎಐಯುಟ್ಯುಸಿ) ವತ್ಯಿಂದ ಇಂದು ಮಧಾ್ಯಹನಾ 12 ಗಂಟೆಗೆ  
ರೆೋೇಟರಿ ಬಾಲಭವನದಲಿಲಾ ನೆೇತಾಜಿ ಸುಭಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಬೆೋೇಸ್ ಅವರ 
125 ನೆೇ ಜನ್ಮ ವಾಷ್ಕಾರೆೋೇತ್ಸವ ರಾಯಕಾಕ್ರಮ ಹಮಿ್ಮರೆೋಳಳುಲಾಗಿದೆ. ಎಐ 
ಯುಟ್ಯುಸಿ ಜಿಲಾಲಾ ರಾಯಕಾದರ್ಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಕುಕೆವಾಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಿಸುವರು. ನಿವೃತತಿ ಉಪನಾ್ಯಸಕ ಪೊ್ರ. ಮಲಿಲಾರಾಜುಕಾನ ಹಲಸಂಗಿ, 
ಎಐಯುಟ್ಯುಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆೈದಾಳೆ ಆಗಮಿಸಲಿದಾದುರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.21- ನೆೇರ, 
ನಿಷೋಠಿರವಾದಿಗಳಾದ ಸಮ ಸಮಾಜದ ನಿಮಾಕಾಣ 
ಪ್ರತ್ಪಾದಿಸಿದ ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ 
ಹಾಗೋ  ಮಹಾಯೇಗಿ ವೆೇಮನರ ಆದಶಕಾಗಳ್ 
ಇಂದಿನ ಸಮಾಜರೆಕೆ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಜಿಲಾಲಾರ್ರಾರಿ 
ರ್ವಾನಂದ ರಾಪರ್  ಹೆೇಳಿದರು.

ಜಿಲಾಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಜಿಲಾಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, 
ಕನನಾಡ ಮತುತಿ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಿರೆ  ಸಹಯೇಗದಲಿಲಾ ಜಿಲಾಲಾಡಳಿತ ಭವನದ 
ತುಂಗಭದಾ್ರ ಸಭಾಂಗಣದಲಿಲಾ ಇಂದು ನಡೆದ ರ್್ರೇ 
ಮಹಾಯೇಗಿ ವೆೇಮನ ಹಾಗೋ ನಿಜಶರಣ 

ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಜಯಂತ್ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರು 12ನೆೇ 
ಶತಮಾನದಲಿಲಾಯೇ ಜಾತ್ೇಯತೆ ಮೌಢ್ಯತೆಯನುನಾ 
ಖಂಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನೆನಾೇ ಅಂಕಿತವನಾನಾಗಿಟುಟಿ 
ರೆೋಂಡಿರುವ ವಿಭಿನನಾ ವ್ಯಕಿತಿತವಾದ ಶೆ್ರೇಷಠಿ ವಚನರಾರ. 
ಇವರ ವಚನ, ತತಾವಾದಶಕಾಗಳ್ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜರೆಕೆ 
ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದರು.   

ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರು 
ಅಲಲಾಮ, ಬಸವಣಣಿರ ರಾಲದಲಿಲಾ ದಿಟಟಿತನದಿಂದ 
ಸಮಾಜದ ಓರೆ ರೆೋೇರೆಗಳನುನಾ ತ್ದುದುವಲಿಲಾ 
ಸಫಲರಾಗಿದಾದುರೆ. ಇವರ ವಚನ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯನುನಾ 
ಉಳಿಸಿರೆೋಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬಾದುರಿಯಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ರ್್ರೇ ಮಹಾಯೇಗಿ ವೆೇಮನರು  15ನೆೇ 
ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಅದುಭುತ ಶಾಸತಿ್ಜಞಾರಾಗಿದದುವರು. 
ಢಾಂಬಿಕತನ, ಸಮಾಜದಲಿಲಾನ ಜಾತ್ೇಯತೆ, ಅಸ 
ಮಾನತೆ ಖಂಡಿಸಿದ ಮಹಾಯೇಗಿ ಎಂದು ಹೆೇಳಿ 
ದರು. ಇವರು ರಚಿಸಿದ 15000 ವಚನಗಳ ಪೆೈಕಿ 
ನರ್ಸಿ ರೆಲ ವಚನಗಳ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಅಂಬಿಗರ 
ಚೌಡಯ್ಯ ಹಾಗೋ ಮಹಾಯೇಗಿ ವೆೇಮನರ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೋ ಅವರ ಆದಶಕಾಗಳ್ ಎಂದಿಗೋ 
ಈ ಸಮಾಜರೆಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನುನಾ ಉಳಿಸಿ 
ರೆೋಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಆದಶಕಾಗಳನುನಾ ಪಾಲಿಸುವುದು 
ನಮ್ಮ ಕತಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಪಾಲಿರೆ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಜಯಮ್ಮ ಗೆೋೇಪಿ 
ನಾಯ್ಕೆ, ಜಿಲಾಲಾ ಗಂಗಾಮತ ಮತುತಿ ಬೆಸತಿ ಸಮಾಜದ 
ರಾಯಕಾದರ್ಕಾ ಜೆ. ಉಮೇಶ್, ವೆೇಮನ ಸಮಾಜದ 
ಜಿಲಾಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೆಂಕಟರಮಣ ರೆಡಿಡ, ಸುಮತ್ 
ಜಯಪ್ಪ, ಕನನಾಡ ಮತುತಿ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ ಇಲಾಖೆಯ 
ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಕಾಶಕರಾದ ರವಿಚಂದ್ರ 
ಉಪಸಿಥಿತರಿದದುರು.

ಅಂಬರರ ಚೌಡಯ್ಯ ಹಾರೂ ವೆೇಮನರ 
ಚಿಂತರೆರಳು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕೆ್ಕ ಮಾದರಿ

ಜಿಲಾಲೆಧಿಕಾರಿ ಕಾಪಶಿ

ವಿದೆ್ಯ ಸಾಧಕನ ಸೆೋತೆತಿೇ ಹೆೋರತು, 
ಸೆೋೇಮಾರಿಗಳದೋದು ಅಲಲಾ, ಹಣವಂತರದೋದು ಅಲಲಾ 
ಎಂಬ ಮಾತ್ಗೆ ಜಿೇವಂತ ನಿದಶಕಾನವಾಗಿರು 
ವವರು ಡಾ|| ಜಿ. ಆರ್.ಅಜಜಿಯ್ಯ.

ಚನನಾಗಿರಿ ತಾಲೋಲಾಕು ತಣಿಗೆರೆ ಗಾ್ರಮದ ರೆೈತ 
ರ್್ರೇಯುತ ಜಿ.ರುದೆ್ರೇಶಪ್ಪ ಮತುತಿ ರ್್ರೇಮತ್ 
ಕರಿಬಸಮ್ಮ ಈ ದಂಪತ್ಯ ಜೆ್ಯೇಷಠಿ ಪುತ್ರನಾಗಿ 
ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಸರಾಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲಿಲಾಯೇ ತಮ್ಮ 
ಪಾ್ರಥಮಿಕ ರ್ಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. 

ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪೌ್ರಢ ರ್ಕ್ಷಣವನುನಾ ಬಾಡ 
ಗಾ್ರಮದ ಅಣಬೆೇರು ರೆಂಚಪ್ಪ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯಲಿಲಾ 
ಪಡೆದರು. ಅದು ಕನನಾಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲಿಲಾ. ಆ 
ಮೋಲಕ ರಾಷಟಿ್ಮಟಟಿದಲಿಲಾ ಸಾಧನೆ 
ಮಾಡಬೆೇರೆಂದರೆ ಇಂಗಿಲಾಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲಿಲಾಯೇ 
ಓದಬೆೇಕು ಎಂಬುದು ಒಂದು ತಪು್ಪ ಕಲ್ಪನೆ 
ಎಂದು ನಿರೋಪಿಸಿದರು.

ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಪಿ.ಯು.ರ್ಕ್ಷಣ ಪಡೆದು, 
ನಂತರ ಬಿೇದರ್ ನ ಪಶು ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ 
ರಾಲೆೇಜ್ ನಲಿಲಾ ಪದವಿ, ತದನಂತರ 
ಉತತಿರಪ್ರದೆೇಶದ ಬರೆೇಲಿಯಲಿಲಾ ರಾಷ್ಟಿ್ೇಯ 
ಪಶು ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಮತುತಿ ಸಂಶೆೋೇಧನಾ 
ಸಂಸೆಥಿಯಲಿಲಾ ಪಶು ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯದಲಿಲಾ ಸಾನಾತರೆೋೇತತಿರ 
ಪದವಿ ಪಡೆದರು.  

ತಮ್ಮ ವಿದಾ್ಯಹಕಾತೆಗೆ ತಕಕೆಂತೆ 2009ರಲಿಲಾ 
ಪಾಂಡೆೋೇಮಟ್ಟಿ ಗಾ್ರಮದ ಪಶು ಆಸ್ಪತೆ್ರಗೆ ಪಶು 
ವೆೈದ್ಯರಾಗಿ ನೆೇಮಕಗೆೋಂಡರು. ಆದರೆ ಇವರ 
ಸಾಧನೆಯ ದಾಹ ತಣಿದಿರಲಿಲಲಾ. ಆದುದರಿಂದ 
ಪಶು ವೆೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೆೇವೆ ಸಲಿಲಾಸುತಾತಿ ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿ 
ನಡೆಸುವ ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್ ಪರಿೇರೆ್ಷಗೆ ಸಿದ್ಧಗೆೋಳಳುಲು 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.  
ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ನಡೆಸುವ ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್ 

ಪರಿೇರೆ್ಷಯಲಿಲಾ ರಾಷಟಿ್ಮಟಟಿದಲಿಲಾ 22ನೆೇ ರಾ್ಯಂಕ್ 
ಮತುತಿ ಅದಕಿಕೆಂತಲೋ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನಾಕಾಟಕ 
ರಾಜ್ಯರೆಕೆೇ ಪ್ರಥಮ ರಾ್ಯಂಕ್  ಪಡೆಯುವ ಮೋಲಕ 
ದಾಖಲಾಹಕಾವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸುತಿತ 
ಉತತಿರಕನನಾಡ ಜಿಲೆಲಾಯ ರ್ರಸಿ ವಿಭಾಗದ ಅರಣ್ಯ 
ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ರಾರಿಯಾಗಿದಾದುರೆ.

ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ ಮಾಮನಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲೆಲಾಯಲಿಲಾ ಮಾಮನಿ ಕುಟುಂಬರೆಕೆ 

ವಿಶೆೇಷವಾದ ಸಾಥಿನವಿದೆ. ಮೋರು 
ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದಲೋ ಈ ಮನೆತನ 
ರಾಜರಾರಣದಲಿಲಾ ವಿಶೆೇಷವಾದ ಛಾಪು 
ಮೋಡಿಸಿರುವಂತಹದು.  ವಿಶವಾನಾಥ ಮಾಮನಿ 
ಅವರು 2004ರಲಿಲಾ ಸವದತ್ತಿ ರೆ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ 
ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದದುವರು. ಇವರ ಸುಪುತ್ರರೆೇ   
ಮಲಿಲಾರಾಜುಕಾನ ಮಾಮನಿ.   

ಹುಬ್ಬಳಿಳುಯ ಬಿವಿಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 
ರಾಲೆೇಜ್ ನಲಿಲಾ ಮರಾ್ಯನಿಕಲ್ 
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲಿಲಾ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಆಗ 
ನಡೆದ ರಾ್ಯಂಪಸ್ ಸಂದಶಕಾನದಲಿಲಾ ಪ್ರತ್ಷ್ಠಿತ 

ಸಾಫ್ಟಿ ವೆೇರ್ ಕಂಪನಿಯಂದರಲಿಲಾ ಉತತಿಮ 
ಹುದೆದುಯ ಅವರಾಶವೂ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತುತಿ. 
ಆದರೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಮಹತಾವಾರಾಂರೆ್ಷಗೆ ಈ 
ಹುದೆದುಯೋ ತೃಪಿತಿ ನಿೇಡಲಿಲಲಾ. ಅವರ  ಮನಸು್ಸ 
ಸಿವಿಲ್ ಸವಿೇಕಾಸ್ ನಲಿಲಾನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 
ತುಡಿಯುತ್ತಿತುತಿ.

ಏನನಾನಾದರೋ ಸಾರ್ಸಲೆೇ ಬೆೇರೆಂಬ 
ಹೆಬ್ಬಯರೆಯಿಂದ ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿ ತರಬೆೇತ್ಗಾಗಿ 
ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ತರಬೆೇತ್ ಪಡೆದರು. ಆ 
ಸಮಯದಲಿಲಾ ಜಿಲಾಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ್ 
ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಾ ಸ್ಪರ್ಕಾಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವರಾಶ 
ಒದಗಿ ಬಂತು. ಆದರೆ, ಐದು ವಷಕಾರೆೋಕೆಮ್ಮ 
ಬದಲಾಗುವ ಯಾವ ಅರ್ರಾರವನೋನಾ ಅವರು 
ಬಯಸಲಿಲಲಾ. 

ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿ ಪರಿೇರೆ್ಷಯಲಿಲಾ 2015ರಲಿಲಾ 
ದೆೇಶರೆಕೆೇ 434ನೆೇ ರಾ್ಯಂಕ್ ಪಡೆಯುವ ಮೋಲಕ 
ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವಿನೋ್ಯ ಸವಿೇಕಾಸ್ ಗೆ ಅವರು 
ಆಯಕೆಯಾದರು. ಪ್ರಸುತಿತ ಚೆನೆನಾೈನಲಿಲಾ ರೆೇಂದ್ರ 
ಸರಾಕಾರದ ಜಾರಿ ನಿದೆೇಕಾಶನಾಲಯದ ಜಂಟ್ 
ಆಯುಕತಿರಾಗಿ ರಾಯಕಾ ನಿವಕಾಹಿಸುತ್ತಿದಾದುರೆ.       

ಪ್ರಶಸಿ್ತ : ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿ.ಜೆ.ಎಂ. ಸೋಕೆಲ್ 
ಮತುತಿ ಜಿ.ಎನ್.ಬಿ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯ `ಅರಿವಿನ 
ಉತ್ಸವ' ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲಾ 
ಆವರಣದಲಿಲಾ ನಡೆಯಲಿದುದು ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಾ  
‘ಸಂಗಮ ರ್್ರೇ’ ಪ್ರಶಸಿತಿಯನುನಾ ಡಾ. ಜಿ.ಆರ್.
ಅಜಜಿಯ್ಯ ಮತುತಿ ಮಲಿಲಾರಾಜುಕಾನ ಮಾಮನಿ 
ಅವರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ 
ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು.   

- ಜರರಾನಾಥ್  ರಾಡಿಗೆೇರ್ 

ಬದುಕು, ಸಾಧನೆ ಸೋಫೂತ್ಕಾಯ ಸೆಲೆ

ರಾಜನಹಳಿಳ 
ಮಠದಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ಹಂದರ ಕಂಬ 
ಪೂಜೆ

ರಾಜನ 
ಹಳಿಳುಯ 
ವಾಲಿ್ಮೇಕಿ 
ಗುರಪಿೇ 
ಠದಲಿಲಾ 
ಫೆಬ್ರವರಿ 8 

ಮತುತಿ 9 ರಂದು ಹಮಿ್ಮರೆೋಂಡಿ 
ರುವ 5ನೆೇ ವಷಕಾದ ಐತ್ಹಾಸಿಕ 
ವಾಲಿ್ಮೇಕಿ ಜಾತೆ್ರಯ ವೆೇದಿರೆ ಹಾಗೋ 
ಮಹಾಮಂಟಪ ನಿಮಾಕಾ ಣರೆಕೆ 
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30ರೆಕೆ ಹಂದರ 
ಕಂಬ ಪೂಜೆಯನುನಾ ರ್್ರೇ ವಾಲಿ್ಮೇಕಿ 
ಪ್ರಸನಾನಾನಂದ ಸಾವಾಮಿೇಜಿ ಅವರ 
ದಿವ್ಯ ಸಾನಿನಾಧ್ಯದಲಿಲಾ ಏಪಕಾಡಿಸಲಾಗಿ 
ದೆ ಎಂದು ಮಠದ ಆಡಳಿತಾರ್ರಾರಿ 
ಟ್.ಓಬಳಪ್ಪ ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಮನಾಕ ವಿಭಾರದ ಸಭೆ 
ಪದಾಧಿಕಾರಿರಳ ರೆೇಮಕ ಇಂದು

ಜನತಾ ದಳ ಜಾತ್ಯತ್ೇತ ಪಕ್ಷದ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕಿ್ಷಣ ರಾಮಿಕಾಕ 
ವಿಭಾಗದ ಪದಾರ್ರಾರಿಗಳ ನೆೇಮಕ ಹಾಗೋ ಸಂಘಟನಾ ಸಭೆಯು 
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ  ರೆೋೇಟರಿ ಬಾಲಭವನದಲಿಲಾ ನಡೆಯಲಿದೆ. 
ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಮಿಕಾಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರ್್ರೇರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೆೇತೃತವಾದಲಿಲಾ 
ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನುನಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ದಕಿ್ಷಣ ರಾಮಿಕಾಕ 
ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಾರೋಕ್ ಖಾನ್ ವಹಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ 
ಪಕ್ಷದ ಜಿಲಾಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ, ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಯಾಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೆೇಶ್ 
ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ, ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ರಾಯಕಾದರ್ಕಾ ಜೆ. ಅಮಾನುಲಾಲಾ ಖಾನ್, 
ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಯಕಾದರ್ಕಾ ಟ್.ಅಸಗೆರ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಮಿಕಾಕ 
ಘಟಕದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್. ಶಫಿವುಲಾಲಾ, ಜೆಡಿಎಸ್ ದಕಿ್ಷಣ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಎಂ ಮನೋ್ಸರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲೆೋಗೆಳಳುಲಿದಾದುರೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು `ಚೆೈತನ್ಯ' 
ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ ಸೌರಭ ದಶಮಾರೊೇತ್ಸವ

ಅಶವಾತಥಿಪುರ ದೆೇಶಸಥಿ ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ವತ್ಯಿಂದ ಚೆೈತನ್ಯ 
ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಸೌರಭ ದಶಮಾನೆೋೇತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವು ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 
ಗಂಟೆಗೆ  ರ್್ರೇ ಶಂಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲಿಲಾ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನುನಾ ಮಕಕೆಳ ತಜಞಾ ಡಾ. ಪಿ.ಎಸ್ . ಸುರೆೇಶ್ ಬಾಬು 
ವಹಿಸುವರು. ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ರಾಯಕಾಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. 
ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಟ್.ಎಸ್ ., ರ್್ರೇಮತ್ ಸುಪಿ್ರಯಾ 
ಎಸ್ . ರಾವ್  ಆಗಮಿಸುವರು.

ರಾಯಕಾಕ್ರಮದಲಿಲಾ ರ್್ರೇಮತ್ ಗಿೇತಾ ಮುರುಳಿಧರ್ , ರ್್ರೇಧರ ಬಿ.
ಆರ್ . (ಹರಿಹರ), ಮಹಾಬಲೆೇಶವಾರ ಪಿ.ಸಿ., ರತಾನಾಕರ ರೆ.ವಿ., ರೆ. 
ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ ಸಂತೆಬೆನೋನಾರು, ರೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ (ಹರಪನಹಳಿಳು), 
ವಿಶವಾನಾಥ ರೆೋಂಡೆಬೆಟುಟಿ, ರ್್ರಮತ್ ಸುಮಾ ವೆಂಕಟೆೇಶ್  ರೆೋಂಡೆಬೆಟುಟಿ, 
ರ್್ರೇನಿವಾಸರಾವ್  ಬಡಗಾಬೆಟುಟಿ, ರ್್ರೇಮತ್ ಮಂಜುಳ ಅಂಬರಿೇಶರಾವ್  
ವಂಟ್ಮಾರು, ಎನ್ .ಬಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್  ಇವರುಗಳನುನಾ ಸನಾ್ಮನಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ರಾಯಕಾಕ್ರಮಗಳ್ ನಡೆಯುವವು.

ವಿದಾ್ಯನರರದಲ್ಲೆ ರಸೆ್ತ ಪಕ್ಕ ಕಸ 
ಎಸೆದವರಿಗೆ 400 ರೂ. ದಂಡ,  
ರಸೆ್ತ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಶಿಕೆ್ಷ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.21- ರಸೆತಿಯ ಪಕಕೆದಲಿಲಾ ಕಸ ಹಾಕುವವರಿಗೆ 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿರೆ ಅರ್ರಾರಿಗಳ್ ದಂಡ ಹಾಗೋ ರಸೆತಿ ಸವಾಚ್ಛ 
ಮಾಡಿಸುವ ರೆಲಸ ನಿೇಡಿ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದಾದುರೆ. ಇಲಿಲಾನ ವಿದಾ್ಯನಗರದ 
ರಿಂಗ್ ರಸೆತಿಯ ಪಕಕೆದಲಿಲಾ ರೆಲವರು ನಿತ್ಯವೂ  ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯ ಮತುತಿ ಕಸ 
ಎಸೆದು ನಗರದ ಸೌಂದಯಕಾ ಹಾಳ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೆಲಸರೆಕೆ 
ಸಾವಕಾಜನಿಕರ ಜೆೋತೆಗೆ ಪಾಲಿರೆ ಅರ್ರಾರಿಗಳ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೂ 
ಬೆೇಸತ್ತಿದದುರು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಗಸಿತಿನಲಿಲಾದದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿರೆ 
ಅರ್ರಾರಿಗಳ್ ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯ ಹಾಗೋ ಕಸ ಎಸೆಯುತ್ತಿದದು ವ್ಯಕಿತಿಯಬ್ಬನನುನಾ 
ಹಿಡಿದಿದುದು, ಆತನಿಗೆ 400 ರೋ. ದಂಡ ವಿರ್ಸಿದಾದುರೆ. ಎಸೆದ ಕಸವನುನಾ 
ಅವನಿಂದಲೆೇ ಎತ್ತಿಸಿದದುಲಲಾದೆೇ, 100 ಮಿೇಟರ್ ಉದದುದ ರಸೆತಿಯ 
ಪಕಕೆದಲಿಲಾನ ಕಸವನೋನಾ ಸವಾಚ್ಛಗೆೋಳಿಸುವ ರೆಲಸ ನಿೇಡುವ ಮೋಲಕ ರಸೆತಿಗೆ 
ಕಸ ಎಸೆಯುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿರೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ರೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದುರೆ.

ರೆೋಟೋಟಿರು, ಜ. 21 - ಇದೆೇ 28 ರಿಂದ ಆರಂ 
ಭಗೆೋಳ್ಳುವ ತರಳಬಾಳ್ ಹುಣಿಣಿಮ ನಡೆಯುವ 

ಸಥಿಳರೆಕೆ ಶನಿವಾರ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಿದ ಜಿಲಾಲಾ ಪೊಲಿೇಸ್ 
ವರಿಷಾಠಿರ್ರಾರಿ  ಬಿ.ಎಲ್. ಹರಿಬಾಬು ಪರಿರ್ೇಲಿಸಿ 

ದರು. ಅರ್ರಾರಿಗಳ್ ಹಾಗೋ ಸಮಿತ್ಯ 
ಪದಾರ್ರಾರಿಗಳೆೋಂದಿಗೆ ಚಚಿಕಾಸಿ ಮುಖ್ಯ ವೆೇದಿರೆ 
ಹಾಗೋ ಮಳಿಗೆಗಳನುನಾ ಹಾಕುವ ಸಥಿಳ ಹಾಗೋ 
ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಗುರುತ್ಸಿರುವ ಸಥಿಳವನುನಾ 
ಪರಿರ್ೇಲಿಸಿದರು. ಅತ್ ಹೆಚು್ಚ ಜನ ಆಗಮಿಸುವುದ 
ರಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೋಕತಿ ರಕ್ಷಣೆ 
ಕಲಿ್ಪಸಲು ಅನುಕೋಲವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸೆಥಿ ರೆೈಗೆೋಳಿಳುರಿ 
ಎಂದು ಅರ್ರಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕಿೇತು ಮಾಡಿದರು. ಈ 
ಸಂದಭಕಾದಲಿಲಾ ಸಮಿತ್ಯ ಪದಾರ್ರಾರಿಗಳ್ 
ಹಾಗೋ ಡಿವೆೈಎಸಿ್ಪ ಜಿ.ಹರಿೇಶ್, ಸಿಪಿಐ ಸೆೋೇಮ 
ಶೆೇಖರ್ ರೆಂಚರೆಡಿಡ ಮುಂತಾದವರು ಇದದುರು.

ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿದ ಎಸಿ್ಪ

ದಾವಣಗೆರೆ,ಜ.21- ಎನ್ .ಆರ್  ರಸೆತಿಯ ರ್್ರೇ ಜಗದುಗೆರು ಜಯವಿಭವ 
ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಿಯ ಆವರಣದಲಿಲಾ ರ್ವಣಣಿ ಚಿಗಟೆೇರಿ ನಸಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ರ್ಕ್ಷಕಿ 
ರ್್ರೇಮತ್ ಲತಾ ಅವರು ರ್್ರೇ ರ್ವಕುಮಾರ ಸಾವಾಮಿೇಜಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ 
ರಂಗೆೋೇಲಿಯಲಿಲಾ ರ್್ರೇ ರ್ವಕುಮಾರ ಸಾವಾಮಿೇಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನುನಾ 
ಅರಳಿಸುವುದರ ಮೋಲಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ರ್ಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
ವಗಕಾದವರು, ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳ್ ರ್್ರೇಗಳಿಗೆ ನಮನ ಸಲಿಲಾಸಿದರು.

ಜಯವಿಭವ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆ್ಥಯಲ್ಲೆ  
ಶಿ್ರೇ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿ್ರೇರಳ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
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ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಜ.21- ಮೋವತೋ್ಮರು ರೆೋೇಟ್ 
ದೆೇವರುಗಳಲಿಲಾ ನಂಬಿರ ೆ ಇಟುಟಿ, ತನನಾ ಮೇಲ ೆ ತನಗೆ 
ನಂಬಿರ ೆ ಇಲಲಾದಿದದುರ ೆ ಜಿೇವನದಲಿಲಾ ಏನನೋನಾ ಸಾರ್ 
ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಾ. ಸಾಧನಗೆ ೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲ ೆ ತಾನು 
ಮದಲು ನಂಬಿರ,ೆ ವಿಶಾವಾಸ ಇಟುಟಿರೆೋಳಳುಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಕನನಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಡೆೋೇಜ 
ಡಾ.ಮಹೆೇಶ್ ಜೆೋೇಷ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ರ್್ರೇ ಸೆೋೇಮೇಶವಾರ ವಿದಾ್ಯಲಯದಿಂದ 
ಶನಿವಾರ ಹಮಿ್ಮರೆೋಳಳುಲಾಗಿದದು 
`ಸೆೋೇಮೇಶವಾರೆೋೇತ್ಸವ-2023' ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪ್ರದಾನ 
ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಾ ಪಾಲೆೋಗೆಂಡು ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಜಗತ್ತಿನ ಮೋರು ಪರಿಪೂಣಕಾ ಭಾಷೆಗಳಲಿಲಾ 
ಕನನಾಡವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭವ್ಯ ಇತ್ಹಾಸ ಹೆೋಂದಿದ 
ವೆೈಜಾಞಾನಿಕ ಭಾಷೆ ಕನನಾಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದದುಂತೆ. 
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿಲಾ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ 
ರೆೋಡಬೆೇರಾದುದು ನಮ್ಮ ಕತಕಾವ್ಯ. ಬೆೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ್ 
ಚಿಕಕೆಮ್ಮ-ದೆೋಡಡಮ್ಮ ಇದದು ಹಾಗೆಯೇ ಹೆೋರತು, 
ತಾಯಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಾ. ಶಾಲಾ 
ರಾಯಕಾಕ್ರಮಗಳಲಿಲಾ ಕನನಾಡವೆೇ ಪಾ್ರಧಾನ್ಯತೆ 
ಪಡೆಯಬೆೇಕು ಎಂದು ಆರ್ಸಿದರು.

ಸೆೋೇಮೇಶವಾರ ಸಂಸೆಥಿಯಲಿಲಾ ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ರಾಷ್ಟಿ್ೇಯ ಮನೆೋೇಭಾವ ಬೆಳೆಸುವ ಉದೆದುೇಶ 

ಇರುವುದು ಶಾಲೆಗೆ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನುನಾ 
ಸಾಬಿೇತು ಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾಧನೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಗುರು 
ಹಾಗೋ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೆೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ 
ಸೆೋೇಮೇಶವಾರ ಸಂಸೆಥಿಯ ಯಶಸಿ್ಸಗೆ ಸೆೋೇಮೇಶವಾರ 
ರ್್ರೇಗಳ ಆರ್ೇವಾಕಾದ ರಾರಣ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಇಂದು ಸಾಧಕರಿಗಿಂತ ಸಮಯ ಸಾಧಕರೆೇ 
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪ್ರಶಸಿತಿಗಳನುನಾ ಪಡೆಯುತ್ತಿದಾದುರೆ. ಇಂತಹ 
ಸಂದಭಕಾದಲಿಲಾ ಯಾವುದೆೇ ಅಜಿಕಾ-ಮಜಿಕಾ ಇಲಲಾದೆ 
ನಿಜ ಸಾಧಕರನುನಾ ಗುರುತ್ಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ 
ಸಂಸೆಥಿಯ ಪರಂಪರೆ ಬೆೇರೆಯವರಿಗೆ 
ಸೋಫೂತ್ಕಾಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ನಿಟುವಳಿಳುಯ ಸರಾಕಾರಿ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯ ರ್ಕ್ಷಕ 
ರೆ.ಟ್. ಜಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸೆೋೇಮೇಶವಾರ ರ್ಕ್ಷಣ ಸಿರಿ 
ಪುರಸಾಕೆರ ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಗೌರವ 
ಸಿವಾೇಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅವಮಾನದ 
ಬದುಕಿಗಿಂತ ಮಾನದ ಬದುಕು ಶೆ್ರೇಷಠಿ. ಅದರೆಕೆ 
ಉತತಿಮರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಬೆೇಕು. ನಮ್ಮ ನಡವಳಿರೆ, 
ರೆಲಸಗಳ ಮೋಲಕ ಉತತಿಮರ ಸಮಿೇಪ 
ಹೆೋೇಗಬೆೇಕು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

12 ವಷಕಾಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿಲಾದದು 
ನಿಟುವಳಿಳು ಸರಾಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ರೆಲ ಯೇಜನೆಗಳನುನಾ 
ಹಾಕಿರೆೋಳ್ಳುವ ಮೋಲಕ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಶೆ್ರೇಷಠಿ 
ಶಾಲೆಗಳಲೆೋಲಾಂದಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಸುಮಾರು 

2.5 ರೆೋೇಟ್ ರೋ. ಅನುದಾನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಯೇಗ ಮಂದಿರ ಇರುವ ಸರಾಕಾರಿ ಶಾಲೆ 
ಎನುನಾವ ಹೆಗಗೆಳಿರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದುದು, ಗಣಿತ 
ಪ್ರಯೇಗಾಲಯವನುನಾ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸರಾಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ರ್ಕ್ಷಕನನುನಾ ಗುರುತ್ಸಿ, ಖಾಸಗಿ 
ಶಾಲೆಯಂದು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೆೇಷ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಅಭಿ ರಾಟನ್್ಸ ಮಾಲಿೇಕ ಬರೆಕೆೇಶ್, 
ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಯಕಾಕತೆಕಾ ಗಿೇತಾ 
ಬಾಲಚಂದ್ರಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸೆೋೇಮೇಶವಾರ ಸಿರಿ 
ಪುರಸಾಕೆರ ನಿೇಡಲಾಯಿತು. ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸಲಿ್ಸಯಲಿಲಾ ಹೆಚು್ಚ 
ಅಂಕ ಪಡೆದ ರ್ೇರ್ ಡಿ.ಆರ್. ಅವರಿಗೆ ಸಾಧನಾ 
ಸಿರಿ ಪುರಸಾಕೆರ ನಿೇಡಲಾಯಿತು. 

ಹರಿಹರ ರ್್ರೇ ರಾಮಕೃಷಾಣಿಶ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರ್್ರೇ 
ಶಾರದೆೇಶಾನಂದ ಸಾವಾಮಿೇಜಿ ಸಾನಿನಾಧ್ಯ ವಹಿಸಿದದುರು.
ಕನನಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲಾಲಾಧ್ಯಕ್ಷ   ಬಿ.
ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ, ಡಿಡಿಪಿಐ ಜಿ.ಆರ್. ತ್ಪೆ್ಪೇಸಾವಾಮಿ, 
ದಿವ್ಯಚೆೇತನ, ಅಂತರರಾಷ್ಟಿ್ೇಯ ಈಜುಪಟು 
ವಿಶಾವಾಸ್ ರೆ.ಎಸ್., ಸಂಸೆಥಿಯ ಸಂಸಾಥಿಪಕ ರೆ.ಎಂ. 
ಸುರೆೇಶ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿರೆ ಸದಸ್ಯ ರೆ.ಎಂ. 
ವಿೇರೆೇಶ್, ರುದ್ರಯ್ಯ, ಹರಿೇಶ್  ಬಾಬು, ಗಾಯತ್್ರ, 
ರೋಪ, ಲಕಿ್ಷ್ಮದೆೇವಿ, ರೆೇಣುಕಮ್ಮ ಉಪಸಿಥಿತರಿದದುರು.

ತನನಾ ಮೆೇಲೆ ತನಗೆೇ ನಂಬಕೆ ಇರಲ್
ಸೊೇಮೆೇಶ್ವರೊೇತ್ಸವದಲ್ಲೆ ಕಸಾಪ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೆೇಶ್ ಜೊೇಷಿ

ಹೆೈಕೊೇಟ್ನಾ ಗೆ  
ಇಬ್ಬರು ಹೆಚುಚಿವರಿ  
ರಾ್ಯ.ಮೂತ್ನಾರಳ ರೆೇಮಕ

ನವದೆಹಲಿ, ಜ. 21 – ಕನಾಕಾಟಕ 
ಹೆೈರೆೋೇಟ್ಕಾ ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಚು್ಚವರಿ ನಾ್ಯಯ 
ಮೋತ್ಕಾಗಳನುನಾ ನೆೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ 
ದತಾತಿತೆ್ರೇಯ ಹುದಾದುರ್ ಹಾಗೋ ವೆಂಕಟೆೇಶ್ 
ನಾಯಕ್ ತಾವರಾ�ನಾಯಕೆ ಅವರನುನಾ ಹೆಚು್ಚವರಿ 
ನಾ್ಯಯಮೋತ್ಕಾಗಳಾಗಿ ನೆೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ರಾನೋನು ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 21- ನಗರದ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಂಟಲ್ 
ಅಸೆೋೇಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾ. ಜಿ.ಎಂ. ಪ್ರಶಾಂತ್, 
ರಾಯಕಾದರ್ಕಾಯಾಗಿ ಡಾ.ಬಿ.ಜಿ. ಪ್ರಸನನಾ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಡಾ. ಬಿ. 
ಪ್ರವಿೇಣ್ ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾದುರೆ.

ಚುನಾಯಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾ.ಎ.ಟ್.ಪ್ರರಾಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 
ಡಾ. ಹೆಚ್.ಸಿ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ. ಪೂಣಿಕಾಮಾ, ಡಾ. ರೆ.ಟ್. ರೋಪ 
ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾದುರೆ. 

ಸಿಡಿಹೆಚ್ ಪ್ರತ್ನಿರ್ಗಳಾಗಿ ಡಾ. ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿವೆೇಕ್, ಡಾ. ಪಿ.ವಿ. 
ರ್್ರೇನಿರ್, ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಡಾ. ರೆ.ಪಿ. ಮೇಹನ್, ಉಪ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ 
ಡಾ.ಪಿ್ರಯಾ ಎನ್.ರೆ.ರ್ವ ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾದುರೆ. ಡಾ. ಅಹಮದ್ 
ಮುಜಿೇಬ್, ಡಾ. ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಮೇದ್, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ಯ 
ಪ್ರತ್ನಿರ್ಗಳಾಗಿದಾದುರೆ.

ರಾಯಕಾರಾರಿ ಸಮಿತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಡಾ. ಎನ್.ಎಂ. ಧನ್ಯಕುಮಾರ್, 
ಡಾ. ಎ.ಎಸ್. ಶರ್ಧರ್, ಡಾ. ರವಿಕುಮಾರ್, ಡಾ. ಎನ್.ಸಿ. ಪ್ರವಿೇಣ್, 
ಡಾ. ಸುಶಾಂತ್, ಡಾ. ಸಿದ್ಧರಾಜು, ಡಾ. ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ, ಡಾ. ಹೆಚ್.ವೆೈ. 
ಕಿರಣ್, ಡಾ. ಶರತ್, ಡಾ.ನಾರಾಯಣ್, ಡಾ. ನಿೇತ, ಡಾ. ರ್ವಮೋತ್ಕಾ, 
ಡಾ. ಮಮತಾ, ಡಾ. ಐ.ಎಂ. ಅಲಿ, ಡಾ. ರ್ವಪ್ರಸಾದ್, ಶಾಶವಾತ ಸಲಹಾ 
ಸಮಿತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ. ವಿ.ವಿ. ಸುಬಾ್ಬರೆಡಿಡ, ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ರ್ವಣಣಿ, 
ಡಾ. ಸದಾರ್ವಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ. ಶೆೋೇಭಾ ಪ್ರರಾಶ್  ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾದುರೆ.

ಹುಟುಟಹಬ್ಬದ ಹಾದಿ್ಷಕ 
ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಇಂದು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ಮದಲ್ಲಿರುವ

ನಲ್್ಮಯ ಹುಟುಟ ಹ್ೂರೀರಾಟಗಾರ, 
ನಮ್್ಮಲಲಿರ ನ್ಚ್ಚಿನ ಯುವ ನಾಯಕರಾದ 

ರಾಷಟ್ರರೀಯ ದ್ರೀಹದಾರಯಾ್ಷ ಕ್್ರೀಡಾಪಟು ಮತು್ತ 
ದಾವಣಗ್ರ್ ಜಯಕನಾ್ಷಟಕ ಸಂಘಟನ್ 

ಜಿಲಾಲಿಧಯಾಕಷ್ರಾದ

ಶ್ರೀಯುತ ಎಲ್.ಸಿ. ನಿಖಿಲ್
ಅವರಿಗ್ ಹುಟುಟಹಬ್ಬದ 

ಹಾದಿ್ಷಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನಿವೃತ್ತ ರೌಕರರ ಸಮುದಾಯ 
ಭವನ ನಿಮಾನಾಣಕೆ್ಕ 10 ಲಕ್ಷ

ಜಗಳೂರು, ಜ. 21- ತಾಲೋಲಾಕಿನ ನಿವೃತತಿ 
ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 
ನಿಮಾಕಾಣರೆಕೆ ಹತುತಿ ಲಕ್ಷ ರೋ. ಅನುದಾನ 
ನಿೇಡು ವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮ ಚಂದ್ರ 
ಭರವಸ ೆವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ಪಟಟಿಣದ ದೆೇವೆೇಗೌಡ ಬಡಾವಣಯೆಲಿಲಾ 
ನಿವೃತತಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಛೆೇರಿಯ 
ಆವರಣದಲಿಲಾ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದು 
ವಾಷ್ಕಾರೆೋೇತ್ಸವ ಹಾಗೋ ಸನಾ್ಮನ 
ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಾ ಪಾಲೆೋಗೆಂಡು ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಿವೃತತಿ ನೌಕರರು ಇಂತಹ ಇಳಿ 
ವಯಸಿ್ಸನಲಿಲಾಯೋ ಸಹ ಕಿ್ರಯಾರ್ೇಲರಾಗಿ  
ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ಇಂತಹ ಅದೋದುರಿ ಸಮಾರಂಭ 
ನಡಸೆುತ್ತಿದಿದುೇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದ ಯಾವುದೆೇ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗ ೆಸ್ಪಂದಿಸುತೆತಿೇನ ೆಎಂದು ಶಾಸಕರು 
ಭರವಸ ೆವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ಭವನದ ನಿಮಾಕಾಣರೆಕೆ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. 
ಸಿದೆದುೇಶವಾರ ಅವರೋ ಸಹ 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದ 
ಭರವಸ ೆನಿೇಡಿದಾದುರ ೆಎಂದು ಶಾಸಕ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖಂಡ ಚಿಕಕೆಮ್ಮನಹಟ್ಟಿ 
ದೆೇವೆೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಸಹ ನಿವೃತತಿ 
ನೌಕರನಾಗಿದುದು, ನಿವೃತತಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ 
ಯಾವುದೆೇ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗ,ೆ ಬೆೇಡಿರಗೆಳಿಗೆ 
ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸ ೆನಿೇಡಿದರು.

ತಹರ್ೇಲಾದುರ್ ಜಿ. ಸಂತೆೋೇಷ್  ಕುಮಾರ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ನಿವೃತತಿ ನೌಕರರು ಸಂಘಟ್ತರಾಗಿ 
ಸಂಘದ ಮೋಲಕ ಉತತಿಮ ರಾಯಕಾ 
ಚಟುವಟ್ರಗೆಳನುನಾ ನಡಸೆುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ 
ಶಾಲಾಯೂಘನಿೇಯ ಎಂದರು.

ನಿವೃತತಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲೋಲಾಕು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ. ಪಾಲಯ್ಯ ಪಾ್ರಸಾತಿವಿಕ ಭಾಷಣ 
ಮಾಡಿದರು.

ವೆೇದಿರಯೆಲಿಲಾ ರ್್ರೇಮತ್ ಇಂದಿರಾ ಎಸ್.ವಿ. 
ರಾಮಚಂದ್ರ, ನಿವೃತತಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲಾಲಾ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎಸ್. ಉಜಿಜಿನಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಸರಾಕಾರಿ 
ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, 
ರ್ಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮೇಶ್,  
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಗಳಾದ ಎನ್.ಟ್. ಎರಿಕಾಸಾವಾಮಿ, 
ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖಯೆ ಸಹಾಯಕ 
ನಿದೆೇಕಾಶಕ ಬಿ. ಮಹೆೇಶ್, ತಾಲೋಲಾಕು ಸಂಘದ 
ಪ್ರಧಾನ ರಾಯಕಾದರ್ಕಾ ರ.ೆ ಕೃಷಣಿಪ್ಪ, 
ಪದಾರ್ರಾರಿಗಳಾದ ನಾರಪ್ಪ, ನಜಿೇರ್ ಸಾಬ್, 
ಮಂಜಣಣಿ, ಸುಧಾದೆೇವಿ, ಲಲಿತಮ್ಮ, ರ್ವಣಣಿ 
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿಥಿತರಿದದುರು.

ಜರಳೂರು ಶಾಸಕ  
ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ

ಕತ್ಹಾರ್, ಜ. 21- ಬಿಹಾರದ 
ಕತ್ಹಾರ್ ಜಿಲೆಲಾಯಲಿಲಾ ವಂದೆೇ 
ಭಾರತ್ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ರೆೈಲಿನ ಮೇಲೆ 
ಕಲುಲಾ ತೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೆೈಲೆವಾ 
ಅರ್ರಾರಿಗಳ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ನೋ್ಯ ಜಲೆ್ಪೈಗುರಿಯಿಂದ 
ಹೌರಾಗೆ ತೆರಳ್ತ್ತಿದದು ರೆೈಲಿನ ಮೇಲೆ 
ಕಲುಲಾ ತೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಕತ್ಹಾರ್ ರೆೈಲೆವಾ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ 
ಭದ್ರತಾ ಆಯುಕತಿ ಕಮಲ್ ಸಿಂಗ್ 
ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ. ಸಂಜೆ 4.25ರ 
ಸಮಯದಲಿಲಾ ಕಲುಲಾ ತೋರಲಾಗಿದೆ. 
ಡಲೆೋೊಲಾ ಹಾಗೋ ಟೆಲಾಟಿ ನಿಲಾದುಣ 
ಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆೋೇಗಿಯಂದರ 
ಕಿಟಕಿ ಗಾಜಿನಲಿಲಾ ಬಿರುರಾಗಿದೆ. ಈ 
ಹಿಂದೆ ಜನವರಿ 3ರಂದು ವಂದೆೇ 
ಭಾರತ್ ರೆೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಿಶನ್ ಗಂಜ್ 
ಜಿಲೆಲಾಯಲಿಲಾ ಕಲುಲಾ ತೋರಲಾಗಿತುತಿ. 
ಸಿಸಿಟ್ವಿ ಮೋಲಕ ಕಲುಲಾ ತೋರಿದ 
ಮೋವರು ಅಪಾ್ರಪತಿರನುನಾ ವಶರೆಕೆ 
ತೆಗೆದುರೆೋಳಳುಲಾಗಿತುತಿ.

ಬಹಾರದಲ್ಲೆ 
ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ 
ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ 
ಮೆೇಲೆ ಕಲುಲೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಜ. 21 – ಗುಜರಾತ್ 
ಗಲಭೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂರ್ಸಿದಂತೆ ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಸಾಕ್ಷಯೂ 
ಚಿತ್ರರೆಕೆ ಸಂಬಂರ್ಸಿದ ಹಲವಾರು ಯೋಟೋ್ಯಬ್ 
ವಿಡಿಯೇ ಹಾಗೋ ಟ್ವಾಟಟಿರ್ ಪೊೇಸ್ಟಿ ಗಳನುನಾ 
ತಡೆಯಲು ರೆೇಂದ್ರ ಸರಾಕಾರ ನಿದೆೇಕಾಶನಗಳನುನಾ 
ನಿೇಡಿದೆ ಎಂದು ಮೋಲಗಳ್ ತ್ಳಿಸಿವೆ.

ರೆೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತ್ ಮತುತಿ ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ 
ರಾಯಕಾದರ್ಕಾ ಅಪೂವಕಾ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಈ 
ನಿದೆೇಕಾಶನ ನಿೇಡಿದಾದುರೆ. ಮಾಹಿತ್ ತಂತ್ರಜಾಞಾನ 
ನಿಯಮಗಳ ಅನವಾಯ ದೆೋರೆತ ವಿಶೆೇಷ ಅರ್ರಾರ 
ಬಳಸಿರೆೋಂಡು ಈ ಆದೆೇಶ ಹೆೋರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಾಕ್ಷಯೂಚಿತ್ರವು ಸುಪಿ್ರೇಂ ರೆೋೇಟ್ಕಾ ನ ಅರ್ 
ರಾರ ಹಾಗೋ ನಂಬಿರಾಹಕಾತೆಯನುನಾ ಕುಂದಾಗಿ 
ಸಿದೆ. ಭಾರತ್ೇಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ 
ದೆವಾೇಷ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ರಿೇತ್ ಇದೆ. ಭಾರತದಲಿಲಾ 
ವಿದೆೇರ್ ಸರಾಕಾರಗಳ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ಆಧಾರ 
ರಹಿತ ಆರೆೋೇಪಗಳನುನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಾವಕಾಭೌಮತವಾ ಹಾಗೋ 
ಸಮಗ್ರತೆಯನುನಾ ಸಾಕ್ಷಯೂ ಚಿತ್ರ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ. ಇದು 
ವಿದೆೇಶಗಳ ಜೆೋತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುತತಿದೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಸಾಕ್ಷಯೂ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಚಾರದ 
ಸರರಾಗಿದೆ. ಇದರಲಿಲಾ ವಸುತಿನಿಷಠಿತೆ ಇಲಲಾ ಹಾಗೋ 
ವಸಹಾತುಶಾಹಿ ಮನೆೋೇಭಾವ ಇದೆ ಎಂದು 
ವಿದೆೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತ್ಳಿಸಿತುತಿ.

ರುಜರಾತ್ ರಲಭೆಯ 
ಬಬಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಕೆ್ಕ ತಡೆ

ರಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ‘ಅತಾ್ಯಚಾರ’ ಬೆೇಡ
ನವದೆಹಲಿ, ಜ. 21 – ವೆೈವಾಹಿಕ 

ಅತಾ್ಯಚಾರವನುನಾ ಅಪರಾಧಗೆೋಳಿಸುವುದನುನಾ 
ವಿರೆೋೇರ್ಸಿ ಸರಾಕಾರೆೇತರ ಸಂಘಟನೆಯಂದು 
ಸುಪಿ್ರೇಂ ರೆೋೇಟ್ಕಾ ನಲಿಲಾ ಅಜಿಕಾ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ 
ರಿೇತ್ಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ರೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸೆಥಿ 
ಅಸಿಥಿರವಾಗುತತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೆೇಳಿದೆ.

ಪುರುಷ ಆಯೇಗ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆಯ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಖಾಕಾ ಟೆ್ರಹಾನ್ ಎಂಬುವವರು ಅಜಿಕಾ 
ದಾಖಲಿಸಿದುದು, ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಅತಾ್ಯಚಾರದ ಪ್ರಕರಣ 
ದಾಖಲಿಸುವಂತ್ಲಲಾ ಎಂದು ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲಿಲಾ 
ವಿನಾಯಿತ್ ಇರುವುದನುನಾ ಮುಂದುವರೆಸಬೆೇಕು 
ಎಂದು ರೆೋೇರಿದಾದುರೆ. 

ಅರ್ರಾರ ವಿಭಜನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೋಲ ಸವಾರೋ 
ಪವಾಗಿದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ವೆೈವಾಹಿಕ ಅತಾ್ಯಚಾರರೆಕೆ ಸಂಬಂ 
ರ್ಸಿದಂತೆ ಶಾಸನ ರೋಪಿಸುವ ಅರ್ರಾರ ರೆೇವಲ 
ಶಾಸರಾಂಗಕಿಕೆದೆ ಎಂದೋ ಅವರು ವಾದಿಸಿದಾದುರೆ.

ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಜಿಕಾ ದಾಖಲಿಸಿರುವ 
ವಕಿೇಲ ವಿವೆೇಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶಮಕಾ, ಮಹಿಳೆಯರ 
ಸುಳ್ಳು ಆರೆೋೇಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಪುರುಷರು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ 
ಮಾಡಿರೆೋಂಡ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳ್ ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 
ನಡೆದಿವೆ ಎಂದರು.

ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಯದುಗಳ ದುರುಪ 
ಯೇಗ ಮಾಡಿರೆೋಂಡ ಅಸಂಖ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. 
ಲೆೈಂಗಿಕ ಪಿೇಡನೆ, 198ಎ ಹಾಗೋ ರೌಟುಂಬಿಕ 
ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳ್ ಇದರಲಿಲಾ ಸೆೇರಿವೆ. ಪತ್ಯ ವಿರುದ್ಧ 
ಅತಾ್ಯಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬಾರದು ಎಂಬ 

ಅಂಶವನುನಾ ಕಿತುತಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಪತ್ನಾಯರು ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಗಂಡನನುನಾ ಪಿೇಡಿಸಿ ರೆೈಗೆೋಂಬೆ ಮಾಡಿರೆೋಳ್ಳುತಾತಿರೆ. 
ಅತಾ್ಯಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲಿಲಾ ರ್ರೆ್ಷಯ ಪ್ರಮಾಣ 
ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ ಹಾಗೋ ಸಾಕಿ್ಷ ಸಾಬಿೇತು ಪಡಿಸುವ ಹೆೋಣೆ 
ಆರೆೋೇಪಿಯ ಮೇಲಿರುತತಿದೆ ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ಅತಾ್ಯಚಾರರೆಕೆ ಸಂಬಂರ್ಸಿದಂತೆ ಪತ್ನಾ ಹೆೇಳ್ವ 
ಮಾತೆೇ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಗಂಡ ತನನಾ 
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಸಾಕಿ್ಷ ರೆೋಡಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲಾ. ಮದುವೆಯ ಸಂಬಂಧವೆೇ ಆ 
ಸವಾರೋಪದಾದುಗಿರುತತಿದೆ ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.
ವೆೈವಾಹಿಕ ಅತಾ್ಯಚಾರವನುನಾ ಅಪರಾಧಗೆೋಳಿಸುವುದರೆಕೆ 
ಸಂಬಂರ್ಸಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯ ದಾಖಲಿಸಲು ರೆೇಂದ್ರ 
ಸರಾಕಾರರೆಕೆ ಸುಪಿ್ರೇಂ ರೆೋೇಟ್ಕಾ ನೆೋೇಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದೆ.

ರೆೇಂದ್ರ ಸರಾಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸುಪಿ್ರೇಂ ರೆೋೇಟ್ಕಾ 
ಎದುರು ಹಾಜರಾಗಿದದು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ 
ತುಶಾರ್ ಮಹತಿ, ಈ ವಿಷಯ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಪರಿಣಾಮಗಳನುನಾ ಬಿೇರುತತಿದೆ. ಸರಾಕಾರ ಈ ಬಗೆಗೆ ತನನಾ 
ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯ ಸಲಿಲಾಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದದುರು.

ವೆೈವಾಹಕ ಅತಾ್ಯಚಾರ 
ಅಪರಾಧಗೊಳಿಸುವುದನುನಾ 
ವಿರೊೇಧಿಸಿ ಸುಪಿ್ರೇಂ 
ಕೊೇಟ್ನಾ ನಲ್ಲೆ ಅಜಿನಾ

ರ್್ರೇ ರಂಭಾಪುರಿ ಪಿೇಠ 
(ಬಾಳೆಹೆೋನೋನಾರು), ಜ. 21- ರ್್ರೇ 
ಜಗದುಗೆರು ರಂಭಾಪುರಿ 
ವಿೇರಸಿಂಹಾಸನ ಮಹಾಸಂಸಾಥಿನ 
ಪಿೇಠದ ಪರಿಸರದಲಿಲಾ ಕನಾಕಾಟಕ 
ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮದಿಂದ 4 ಅಂತಸಿತಿನ 
ರೆೈತ ಭವನ ಹಾಗೋ ಸಣಣಿ ನಿೇರಾವರಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪುಷಕೆರಣಿ ನಿಮಾಕಾಣ 
ರಾಯಕಾರೆಕೆ ರಂಭಾಪುರಿ ಡಾ. 
ವಿೇರಸೆೋೇಮೇಶವಾರ ಜಗದುಗೆರುಗಳ್ 
ಶಂಕು ಸಾಥಿಪನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿದರು. 

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲಿಲಾ ಮಾತನಾಡಿದ 
ರ್್ರೇ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದುಗೆರುಗಳ್ ರ್್ರೇ 
ಪಿೇಠರೆಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಯಾತಾ್ರರ್ಕಾಗಳ 
ಸಂಖೆ್ಯ ದಿನೆೇ ದಿನೆೇ ಹೆಚು್ಚತ್ತಿದುದು 
ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೋಲ ಕಲಿ್ಪಸುವ ಉದೆದುೇಶದಿಂದ 
ಸರಾಕಾರದ ನೆರವಿನಿಂದ ಈ ರಾಯಕಾಗಳನುನಾ 
ಹಮಿ್ಮರೆೋಳಳುಲಾಗಿದೆ. ಸಣಣಿ ನಿೇರಾವರಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 3 ರೆೋೇಟ್ ರೋ. ವೆಚ್ಚದಲಿಲಾ 
100x80 ಅಗಲ, 12 ಅಡಿ ಆಳದ ಪುಷಕೆರಣಿ 
ನಿಮಾಕಾಣವಾಗಲಿದುದು, ಇದರಿಂದ ರ್್ರೇ ಪಿೇಠರೆಕೆ 

ಆಗಮಿಸುವ ಭಕತಿರಿಗೆ ಸಾನಾನರೆಕೆ ಅನುಕೋಲವಾ 
ದರೆ ಅಂತಜಕಾಲವೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಲಿದೆ. ಕನಾಕಾಟಕ 
ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮದಿಂದ ರೆೈತ ಭವನದ 
ಹೆಸರಿನಲಿಲಾ 4 ರೆೋೇಟ್ ರೋ. ವೆಚ್ಚದಿಂದ 
ನಿಮಾಕಾಣವಾಗಲಿರುವ 4 ಅಂತಸಿತಿನ ಯಾತ್್ರ 
ನಿವಾಸದ ಮದಲ ಹಂತದಲಿಲಾ 2 ಅಂತಸುತಿ 
ಪೂಣಕಾಗೆೋಳಿಸುವ ಯೇಜನೆ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ 

ಅಂತಸಿತಿನಲಿಲಾ 22 ರೋಮುಗಳ್ 
ಇರುತತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ 
ರ್್ರೇ ಜಗದುಗೆರು ರೆೇಣುರಾಚಾಯಕಾ 
ಜಯಂತ್ ಜಾತಾ್ರ ಮಹೆೋೇತ್ಸವ 
ಸಂದಭಕಾದಲಿಲಾ ಶಾ್ರವಣ ಮಾಸ ದಲಿಲಾ 
ಭಕತಿರಿಗೆ ವಾಸತಿವ್ಯದ ತೆೋಂದರೆ ನಿವಾರಿ 
ಸಲು ಸಹರಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. 
ಯಾತಾ್ರರ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಮೋಲ ಸೌಕಯಕಾ 
ಕಲಿ್ಪಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲಿಲಾ ಈ ಎಲಲಾ 
ರಾಯಕಾಗಳನುನಾ ಹಮಿ್ಮರೆೋಳಳುಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಅವರು ತ್ಳಿಸಿದರು. 

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲಿಲಾ ಕನಾಕಾಟಕ 
ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಇಇ ಜಗದಿೇಶ್, 
ಎಇಇ ರವಿಕುಮಾರ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ 
ಋಷ್ಯಶೃಂಗ, ಗೌರಿೇಶ, ಸಣಣಿ ನಿೇರಾವರಿ 

ಇಲಾಖೆ ಇಇ ದಕಿ್ಷಣಾಮೋತ್ಕಾ, ಎಇಇ 
ಭರತ್, ಮೋಡಲಾಗಿರಿಯಪ್ಪ, ರ್್ರೇ ಪಿೇಠದ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೆೇಣುಕ ಶಾಸಿತಿ್, ಪ್ರರಾಶ ಶಾಸಿತಿ್, 
ಚಂದ್ರಶೆೇಖರಯ್ಯ, ಗದಿಗೆಯ್ಯ ಹಿರೆೇಮಠ, 
ಅಭಿನವ ಘನಲಿಂಗ ದೆೇವರು, ವಿಶವಾನಾಥ 
ಹಿರೆೇಮಠ ಮುಂತಾದವರು ಇದದುರು.

ರಂಭಾಪುರಿ ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ ರೆೈತ ಭವನ ಪುಷ್ಕರಣಿ  

ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಅಸೊೇಸಿಯೆೇಷನ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಯೆ್ಕ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 21- ರ್್ರೇ ಷಹಾಜಿ ರಾಜ್ ಭೆೋೇಂಸೆಲಾ ಅವರ 
359ನೆೇ ಪುಣಾ್ಯರಾಧನೆ ರಾಯಕಾಕ್ರಮವು ಚನನಾಗಿರಿ ತಾಲೋಲಾಕಿನ 
ಹೆೋದಿಗೆರೆ ಗಾ್ರಮದ ಸಾ್ಮರಕ ಭವನದಲಿಲಾ ನಾಡಿದುದು ದಿನಾಂಕ 23ರ 
ಸೆೋೇಮವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ರಾಯಕಾಕ್ರ ಮದಲಿಲಾ ಭರಾತಿದಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಕೋಲವಾ 
ಗುವಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಯಿಂದ ಹೆೋದಿಗೆರೆಗೆ 
ಬಸಿ್ಸನ ವ್ಯವಸೆಥಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಭಾಗವಹಿ 
ಸಲಿಚಿ್ಛಸುವವರು 
ದಿನಾಂಕ 23ರ 
ಸೆೋೇಮವಾರ 
ಮುಂಜಾನೆ 6.45 
ರಿಂದ 7.45ರೆಕೆ 
ನಗರದ ರ್್ರೇ ವಿೇರ 
ಮದಕರಿ ನಾಯಕ 
ವೃತತಿ (ಹೆೋಂಡದ 
ಸಕಕಾಲ್ )ದಿಂದ 
ಬಸ್ ಹೆೋರಡಲಿದೆ. 
ಕ್ಷತ್್ರಯ ಮರಾಠ 
ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು 
ಈ ರಾಯಕಾಕ್ರಮದಲಿಲಾ 

ಪಾಲೆೋಗೆಂಡು ಸಮಾರಂಭವನುನಾ ಯಶಸಿವಾಗೆೋಳಿಸಬೆೇರಾಗಿ ಕ್ಷತ್್ರಯ 
ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಮಾಲತೆೇಶರಾವ್ ಜಾಧವ್, 
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್ ರೆೋೇರಿದಾದುರೆ. 

ಹೊದಿಗೆರೆಯಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಶಿ್ರೇ ಷಹಾಜಿ 
ರಾಜ್ ಭೊೇಂಸೆಲೆ ಪುಣಾ್ಯರಾಧರೆ

ರಾಣೆೇಬೆನೂನಾರಿಗೆ 
ಇಂದು ಕಂಬಾರ

ರಾಣೆೇಬೆನೋನಾರಿನ ಗಾಯತ್್ರ 
ರಾ್ಯಂಪಸ್ ನಲಿಲಾ ಇಂದು ನಡೆಯುವ 
ಬಿಎಜೆಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಲೆೇಜಿನ 
ಪಾ್ರಚಾಯಕಾ ಡಾ. ಆರ್.ಎಂ.ಕುಬೆೇರಪ್ಪ 
ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಸಮಾರಂಭರೆಕೆ ಜಾಞಾನಪಿೇಠ ಪ್ರಶಸಿತಿ 
ಪುರಸಕೆಕೃತ ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ ಕಂಬಾರ  
ಆಗಮಿಸಲಿದಾದುರೆ.

ವಿೇರಾಪುರ ಹಿರೆೇಮಠದ ಡಾ. 
ಮರಳ್ಸಿದದು ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ರ್್ರೇ ಗಳ 
ಸಾನಿನಾಧ್ಯದಲಿಲಾ ನಡೆಯುವ 
ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಾ ಮೋಲ ಜಾನಪದ 
ಕಲೆ ಮತುತಿ ಕಲಾವಿದರ ಪುನರುಜಿಜಿೇವನ, 
ರಂಗಭೋಮಿ ಕಲೆಗಳ ತರಬೆೇತ್ ಸಂಸೆಥಿ 
ಜಾನಪದ ಜಗತುತಿ ಉದಾಘಾಟನೆ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಕುವೆಂಪು ವಿವಿ ಕುಲಪತ್ ಡಾ. ಬಿ.
ಪಿ. ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪ, ಜಾನಪದ ವಿ.ವಿ. 
ಕುಲಪತ್ ಡಾ.ಟ್.ಎಂ. ಭಾಸಕೆರ, ಮಾಜಿ 
ಸಭಾಪತ್ ರೆ.ಬಿ. ರೆೋೇಳಿವಾಡ, ಮಾಜಿ 
ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಪೊ್ರ.
ಎಚ್.ಎ. ಭಿರಾ್ಷವತ್ಕಾಮಠ, ಪೊ್ರ. 
ಮಾರುತ್ ರ್ಡಾಲಾಪುರ, ಡಾ. ರಾಂತೆೇಶರೆಡಿಡ 
ಗೆೋೇಡಿಹಾಳ ಪಾಲೆೋಗೆಳ್ಳುವರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 21-  7ನೆೇ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟಿ್ೇಯ ರಾಷಟಿ್ಮಟಟಿದ 
ಯೇಗಾಸನ ಸ್ಪಧೆಕಾಯು ಅಂಡಮಾನ್ 
ನಿರೆೋೇಬಾರ್ ನ ಆರ್ ಜಿಟ್ ಪಬಿಲಾಕ್ ವಿದಾ್ಯಲಯ 
ಸೋಕೆಲ್ ನಲಿಲಾ ನಡೆದಿದುದು, 31 ರಿಂದ 40 ರ 
ವಯೇಮಿತ್ ವಿಭಾಗದ   ಸ್ಪಧೆಕಾಯಲಿಲಾ 
ನಗರದ ಸಂತೆೋೇಷ ಡಿ. (ಅಂತರರಾಷ್ಟಿ್ೇಯ 

ಕಿ್ರೇಡಾಪಟು ಮತುತಿ ತರಬೆೇತುದಾರರು) ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾಥಿನ ದೆೋರೆತ್ದೆ. 

ಯೇಗಾಸನ : ಸಂತೊೇಷ್ ಪ್ರಥಮ ಸಾ್ಥನ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 21 - ಸರಾಕಾರಿ 

ನೌಕರರ ಕಿ್ರೇಡಾಕೋಟದಲಿಲಾ ಎಂ.ಪಿ. 
ಗಾಯತ್್ರ ಬಿ.ಹೆಚ್. ಈ ಓ ಇವರು 
ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕುಸಿತಿಯಲಿಲಾ ಪ್ರಥಮ 
ಸಾಥಿನ, ಕಬಡಿಡಯಲಿಲಾ ಪ್ರಥಮ ಸಾಥಿನ, 
100 ಮಿೇಟರ್ ಓಟದಲಿಲಾ ದಿವಾತ್ೇಯ 
ಸಾಥಿನ ಹಾಗೋ ರಿಲೆೇಯಲಿಲಾ ದಿವಾತ್ೇಯ 

ಸಾಥಿನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಮಟಟಿರೆಕೆ ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾದುರೆ.

ಕುಸಿ್ತ : ಗಾಯತ್್ರ ಪ್ರಥಮ ಸಾ್ಥನ


