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ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 22 – ಭದ್ರಾವತಿಯ 
ವಿಶೆವೇಶವರ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತುತು ಉಕ್ಕಿನ 
ಕ್ರ್ಖಾನೆ (ವಿ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್.) ಮುಚುಚುವ 
ಪರಾಸ್ತುಪ ಕೆೈ ಬ್ಡುವಂತೆ ಪರಾಧ್ನ ಮಂತಿರಾ 
ನರೆೇಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಜಿ ಪರಾಧ್ನಿ 
ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೆೇವೆೇಗೌಡ ಪತರಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿ.ಐ.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪುನಶೆಚುೇತನಕೆಕಿ ಕರಾಮ 
ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಬೆೇಕು. ಕನ್ಖಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಖಾರಿ ಸ್ವಮ್ಯದ ಕಬ್ಬಿಣ ಹ್ಗೊ ಉಕ್ಕಿನ ಘಟಕ 
ಇರುವುದು ಇದೆೊಂದೆೇ. ಇದನುನು ಮುಚುಚುವುದರಿಂದ 20 ಸ್ವಿರ ಕುಟುಂಬಗಳ 
ಜಿೇವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣ್ಮವ್ಗುತತುದೆ ಎಂದು ಗೌಡರು ಹೆೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕೆೊೇಟಿಗಳ 
ಹೊಡಿಕೆಯಂದ ಕಂಪನಿಯನುನು ಲ್ಭಕೆಕಿ ತರಬಹುದು. ಇದು ಆತ್ಮನಿಭಖಾರ ಭ್ರತಕೆಕಿ 
ಕೆೊಡುಗೆ ನಿೇಡಬಲಲಿದು. ಈ ಘಟಕವು ರಕ್ಷಣೆ, ಅಣು, ಆಟೆೊೇಮಬೆೈಲ್, ರೆೈಲೆವ ಮತಿತುತರ 
ವಲಯಗಳಿಗೆ ಕೆೊಡುಗೆ ನಿೇಡಬಲಲಿದು ಎಂದು ಗೌಡರು ಹೆೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಹರ, ಜ. 22 - ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯ್ನದ 
ಮೊಲಕ ಕೆೇಂದರಾ ಮತುತು ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್ಖಾರ ದೆೇಶದ ಹ್ಗೊ 
ರ್ಜ್ಯ ಸವಖಾತೆೊೇ ಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ್ಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ 
ವರಗೆೊ ಸ್ಧಿಸಿರುವ ಸ್ಧನಗೆಳ ಸಮಗರಾ ವಿವರವನುನು 
ಮನ-ೆಮನಗೆೊ ತಲುಪಿಸುವುದ ರೆೊಂದಿಗ ೆ ಬ್ಜಪೆಿ 
ಪಕ್ಷವನುನು ಬಲ ಪಡಿಸಲು ಪರಾತಿ ಯೊಬಬಿ ಕ್ಯಖಾಕತಖಾರು 
ಶರಾಮಿಸಬೆೇಕಂೆದು ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದಾೇಶವರ 
ಕ್ಯಖಾಕತಖಾರಿಗ ೆಕರ ೆನಿೇಡಿದರು.

ನಗರದ ಮಹಜೆೇನಹಳಿ್ಳ ಊರಮ್ಮ ದೆೇವಿ ದೆೇವ 

ಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಏಪಖಾಡಿಸಿದದಾ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿ 
ಯ್ನ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮಕೆಕಿ ಚ್ಲನ ೆ ನಿೇಡಿ, ನಗರದ ಜಸೆಿ 
ಬಡ್ವಣ,ೆ ಹಳ್ಳದಕರೆಿ, ಕುಂಬ್ರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 
ಮನಮೆನಗೆ ೆತರೆಳಿ ಕರಪತರಾ ಹಂಚಿ ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ಮ್ಜಿ ಶ್ಸಕ ಬ್.ಪಿ ಹರಿೇಶ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ಬ್ರತಿೇಯ ಜನತ್ ಪಕ್ಷ ದೆೇಶದ ಹ್ಗೊ ರ್ಜ್ಯದ 
ಆಡಳಿತ ಚುಕ್ಕಿಣಿ ಹಿಡಿದ್ಗಿನಿಂದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ 
ಮಹ್ಪೂರವ ೆಹರಿದಿದ ೆಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಿ ಬ್ಜಪೆಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವ್ಡಿ 

ಭದಾ್ರವತ್ ಕಾರಾನಾರೆ ಮುಚ್ಚದಂತೆ 
ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ದೆ�ವೆ�ಗೌಡರ ಒತಾ್ತಯ

ಹರಿಹರ: ಬಿಜೆಪಿಯಂದ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ
ಪಕ್ಷ ಬಲಪಡಿಸಲು ಕಾಯನಾಕತನಾರಿಗೆ ಸಂಸದ ಸಿದೆದ�ಶ್ವರ ಕರೆ

ನವದಹೆಲ್, ಜ. 22 – ನ್್ಯಯಮೊತಿಖಾಗಳನುನು ತ್ನೆೇ 
ನೆೇಮಕ ಮ್ಡುವ ಮೊಲಕ ಸುಪಿರಾೇಂ ಕೆೊೇರ್ಖಾ 
ಸಂವಿಧ್ನವನುನು ‘ಹೆೈಜ್ಕ್’ ಮ್ಡಿದ ೆಎಂದು ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಖಾ 

ನಿವೃತತು ನ್್ಯಯಮೊತಿಖಾ 
ನಿೇಡಿದ ಹೆೇಳಿಕಯೆನುನು ಕೆೇಂದರಾ 
ಕ್ನೊನು ಸಚಿವ ಕ್ರಣ್ 
ರಿಜಿಜು ಹಂಚಿಕೆೊಂಡಿದ್ದಾರ.ೆ

ಉನನುತ ನ್್ಯಯ್ಂಗದ 
ನೆೇಮಕ ಪರಾಕ್ರಾಯೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಂತ ೆನ್್ಯಯ್ಂಗ 
ಹ್ಗೊ ಸಕ್ಖಾರದ ನಡುವೆ 
ಕಳದೆ ಕಲೆ ದಿನಗಳಿಂದ 
ಚಕಮಕ್ ನಡದೆಿದ.ೆ ನಿವೃತತು 

ನ್್ಯಯಮೊತಿಖಾ ಆರ್.ಎಸ್. ಸೆೊೇಧಿ ಅವರು ಸಂದಶಖಾನ 
ನಿೇಡಿದ ವಿಡಿಯೊೇ ಹಂಚಿಕೆೊಂಡಿರುವ ರಿಜಿಜು, ಇದು 
ನ್್ಯಯಮೊತಿಖಾಗಳ ನಿಲುವು. ಬಹುತೆೇಕ ಜನರು ಇದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ಪರಾಜ್ಞಾವಂತ ನಿಲುವು ಹೆೊಂದಿದ್ದಾರ ೆಎಂದಿದ್ದಾರ.ೆ 
ಕ್ನೊನುಗಳನುನು ರೊಪಿಸುವ ಅಧಿಕ್ರ 

ಸುಪಿ್ರ�ಂ ಕೆೋ�ರ್ನಾ ನಿಂದ 
ಸಂವಿಧಾನ ‘ಹೆೈಜಾಕ್’

ಫೆ. 8ರಿಂದ ಜಾತೆ್ರ : ಹಂದರ ಕಂಬ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲೆಸಿದ ವಾಲ್್�ಕಿ ಶಿ್ರ�ರಳ ಅಭಿಮತ

ಮಲೆೇಬನೆೊನುರು, ಜ.22- ರ್ಜನ 
ಹಳಿ್ಳಯ ವ್ಲ್್ಮೇಕ್ ಗುರುಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಫಬೆರಾವರಿ 8 ಮತುತು 9 ರಂದು 
ಹಮಿ್ಮಕೆೊಂಡಿರುವ 5ನೆೇ ವರಖಾದ ಐತಿಹ್ಸಿಕ 
ವ್ಲ್್ಮೇಕ್ ಜ್ತೆರಾಯ ವೆೇದಿಕ ೆ ಹ್ಗೊ 
ಮಹ್ಮಂಟಪ ನಿಮ್ಖಾಣಕೆಕಿ ಭ್ನುವ್ರ 
ಹಂದರಕಂಬ ಪೂಜ ೆ ಮ್ಡುವ ಮೊಲಕ 
ಚ್ಲನ ೆನಿೇಡಲ್ಯತು. 

ಪೂಜಯೆ ದಿವ್ಯ ನೆೇತೃತವ ವಹಿಸಿದದಾ ಶರಾೇ 
ವ್ಲ್್ಮೇಕ್ ಪರಾಸನ್ನುನಂದ ಸ್ವಮಿೇಜಿ ಅವರು 

ಈ ವೆೇಳ ೆ ಮ್ತನ್ಡಿ, ವ್ಲ್್ಮೇಕ್  
ಜ್ತೆರಾ ಸ್ವಭಿಮ್ನದ ಸಂಕೆೇತವ್ಗಿದುದಾ, 
ಜ್ತೆರಾಯ ಮೊಲಕ ಅಖಂಡ ಕನ್ಖಾಟಕ 
ಬೆೇಡ, ವ್ಲ್್ಮೇಕ್ ನ್ಯಕ ಸಮುದ್ಯವನುನು 
ಒಂದೆೇ ವೆೇದಿಕಗೆ ೆಕರತೆಂದು ವಿರಯ್ಧ್ರಿತ 
ಚಚೆಖಾ ಮ್ಡಲ್ಗುವುದು. ಸಮುದ್ಯದ 

ಸ್ಂಸಕಿಕೃತಿಕ ಇತಿಹ್ಸವನುನು ಇಂದಿನ ಯುವ 
ಜನ್ಂಗಕೆಕಿ ಪರಿಚಯಸುವುದು ಮತುತು 
ಸಂವಿಧ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಕುಕಿಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ತಿಳಿಸು ವುದು ಸೆೇರಿದಂತ ೆ ಹತುತು ಹಲವು 
ವಿರಯಗಳನುನು ಸಮ್ಜದ ಗಮನಕೆಕಿ 
ತರಲ್ಗುವುದು. 

ಮಹಿಳ್ ಗೆೊೇಷ್ಠಿ, ಕೃಷ್ಕರ ಗೆೊೇಷ್ಠಿ, 
ನೌಕರರ ಗೆೊೇಷ್ಠಿ, ಯುವ ಗೆೊೇಷ್ಠಿಗಳನುನು 
ಜ್ತೆರಾಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಲ್ಗುವುದಂೆದು 
ತಿಳಿಸಿದ ಸ್ವಮಿೇಜಿ ಅವರು 

ವಾಲ್್�ಕಿ ಜಾತೆ್ರ ಸಾ್ವಭಿಮಾನದ ಸಂಕೆ�ತ

ರಾಷಟೆ್ರಪತ್ರಳಂದ ನೋತನ 
ರಥ ಉದಾಘಾಟರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಹೆೈಕೆೋ�ರ್ನಾ 
ನಿವೃತ್ತ 
ರಾ್ಯಯಮೋತ್ನಾ 
ವಿಡಿಯ� 
ಹಂಚಿಕೆೋಂಡ 
ರಿಜಿಜು

ತಿರಾಸೊಸೂರು, ಜ. 22 – ಕೆೇರಳದ ಪರಾಸಿದಧಿ 
ಗುರುವ್ಯೊರು ಶರಾೇ ಕೃರ್ಣ ದೆೇವ್ಲಯ 
260 ಕೆ.ಜಿ. ಬಂಗ್ರ ಹೆೊಂದಿರುವುದ್ಗಿ 
ಮ್ಹಿತಿ ಹಕುಕಿ ಅಜಿಖಾಯೊಂದಕೆಕಿ ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.

263.63 ಕೆ.ಜಿ. ಬಂಗ್ರ ದೆೇವ್ 
ಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹರಳು, ನ್ಣ್ಯ 
ಹ್ಗೊ 20 ಸ್ವಿರ ಬಂಗ್ರದ ಪದಕಗಳು 
ಸೆೇರಿವೆ ಎಂದು ಮ್ಹಿತಿ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ. 
ಭದರಾತ್ ಕ್ರಣದಿಂದ್ಗಿ 

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೆ ನಡೆದ ರುಂಡಿನ 
ದಾಳಯಲ್ಲೆ ಹತು್ತ ಸಾವು

ಮ್ಂಟೆರಿ ಪ್ಕ್ಖಾ, ಜ. 22 – ಲ್ಸ್ ಎಂಜಲ್ೇಸ್ ನ 
ಪೂವಖಾ ನಗರವ್ದ ಮ್ಂಟೆರಿ ಪ್ಕ್ಖಾ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ಶನಿವ್ರ ತಡರ್ತಿರಾ ನಡೆದ ಸ್ಮೊಹಿಕ ಗುಂಡಿನ 
ದ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತುತು ಜನ ಸ್ವನನುಪಿ್ಪದ್ದಾರೆ. ಚಂದರಾಮ್ನ 
ಹೆೊಸ ವರಖಾದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸ್ವಿರ್ರು ಜನರು ಸೆೇರಿದ 
ಸಂದಭಖಾದಲ್ಲಿ ದ್ಳಿ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ.

ಮ್ಂಟೆರಿ ಪ್ಕ್ಖಾ ನ ಗ್ವೆಖಾ ಎವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೊ 
ಕುಧ್ರಿಯೊೇವಖಾ ಈ ದ್ಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ 
60 ಸ್ವಿರ ಜನರಿದುದಾ, ಅತಿ ಹೆಚಿಚುನ ಏಷ್ಯ ಮೊಲ 
ದವರಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತುತು ಜನ ಗ್ಯಗೆೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 17 – ಯು.ಎ.ಇ. ರ್ಜಕುಟುಂಬದ 
ಅಧಿಕ್ರಿಯ ಸೆೊೇಗಿನಲ್ಲಿ ನ್ಲುಕಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಪಂಚತ್ರ್ 
ಹೆೊೇಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿದುದಾ 23 ಲಕ್ಷ ರೊ. ವಂಚಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತುಯೊೇವಖಾನನುನು 
ಬಂಧಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರಿೇಫ್ ಎಂಬ್ತ ನವದೆಹಲ್ಯ ಲ್ೇಲ್ 
ಪ್್ಯಲೆೇಸ್ ಹೆೊೇಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರಖಾ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ನ್ಲುಕಿ 
ತಿಂಗಳಿಗ್ಗಿ ಕೆೊೇಣೆ ಬುಕ್ ಮ್ಡಿದದಾ. ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಹಣ 
ಪ್ವತಿಸದೆೇ ಪರ್ರಿಯ್ಗಿದದಾ ಎಂದು ಪೊಲ್ೇಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

23.46 ಲಕ್ಷ ರೊ. ವಂಚನೆಯ ಜೆೊತೆಗೆ ಹಲವ್ರು ಬೆಲೆ 
ಬ್ಳುವ ವಸುತುಗಳನೊನು ಕದಿದಾದದಾ. ಶರಿೇಫ್ ನನುನು ಕನ್ಖಾಟಕದ ದಕ್್ಷಣ 
ಕನನುಡದಲ್ಲಿರುವ ಆತನ ಮನೆಯಂದ ಜನವರಿ 

ರಾಜ ಕುಟುಂಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೆೋ�ಗಿನಲ್ಲೆ 
ಹೆೋ�ಟೆಲ್ ಗೆ 23 ಲಕ್ಷ ರೋ. ವಂಚರೆ

ರುರುವಾಯೋರು 
ದೆ�ವಾಲಯದಲ್ಲೆ 
260 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಗಾನ ಸೌರಭ ಸಂಗಿ�ತ ವಿದಾ್ಯಲಯದಿಂದ ದಶಮಾರೆೋ�ತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂರವಾಗಿ `ಗಾನ ರಾದ ಸೌರಭ' ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ಮೊ�ತ್ 
ವಿ�ರಪ್ಪ ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲೆ ನಡೆಯತು. ವಿದುಷಿ  ವಿಜಯಲಕಿ್ಷಮಿ ರಘು ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲೆ  ಶುಭದಾ ಹಾರೋ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳಂದ ವಿ�ಣಾ ವಾದನ ನಡೆಸಿಕೆೋಟಟೆರು.

`ಗಾನ ರಾದ ಸೌರಭ' 

|| ಶ್ರೀ ಕಾರಡಗಿ ವರೀರಭದ್್ರೀಶ್ವರ ಪ್ಸನ್ನ ||

ಸತಿ ಪತಿಗಳ್ೊಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಿತ ಒಪ್ಪವದು ಪರಶವನಿಗ್, 
ಎಂಬ ವಚಾನಾಮೃತದಂತ್ ಬಾಳಿ ಜರೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಶ್ಶ ಸತಿಯಾಗಿ, 

ಮಮತ್ಯ ಮಾತ್ಯಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುವಾಗಿ, 
ಅಥಿತಿಗಳಿಗ್ ಅನ್ನಪೂರ್್ಶಶ್ವರಿಯಾಗಿ, ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದವರಿಗ್ 

ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಗಣಿಯಾಗಿ, ಸಕಲರ ಪ್ರೀತಿ-ವಶಾ್ವಸ, ಗೌರವಕ್್ಕ ಪಾತ್ರಾಗಿ 
ಈಶನಲ್ಲಿ ಭಗವ್ಧಭಕ್ತಿಯಂದಿಗ್ ಸರಳ ಸಾತಿ್ವಕ ಮಾದರಿಯ ಜರೀವನ ನಡ್ಸಿದ 

ತಮ್ಮ ಆಕಸಿ್ಮಕ ಅಗಲುವಕ್ಯಂದ ನಮ್ಮಗಳಿಗ್ಲಾಲಿ ಅತಿರೀವ ತುಂಬಲಾರದ 
ದುಖಃವಾಗಿದ್. ನಿಮ್ಮ ಪವತ್ ಆತ್ಮಕ್್ಕ ಪರಮದಯಾಳು ದಿರೀನಬಂಧು 

ಶ್ರೀ ಸಾಯನಾಥನು ದಿವ್ಯ ಸದ್ಗತಿ ನಿರೀಡಲ್ಂದು ನಮ್ಮಗಳ ತಿ್ಕಾಲ ಪಾ್ಥ್ಶನ್...

ಶ್ರೀಮತಿ ಕು||ಸೌ|| 
ಕ್.ಸಿ.ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ
ಲ್ಂಗ್ೊರೀದ್ಭವ : 17.02.1953 

ಲ್ಂಗ್ೈಕ್ಯ : 23.01.2017

ಕ್.ಎಸ್. ಚನ್ನವರೀರಯ್ಯ 
ಇವರ ಧಮ್ಶಪತಿ್ನ

ಆರನ್ರೀ ವಾರ್್ಶಕ ಭಾವಪೂರ್ಶ ಸ್ಮರರಾಂಜಲ್

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಿಸುವ :  ಪತಿ: ಕ್.ಎಸ್. ಚನ್ನವರೀರಯ್ಯ
ಕ್.ಬಿ. ಬಡಾವರ್, ದಾವರಗ್ರ್-2.

ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸ್ೊಸ್ಯಂದಿರು  
ಮತುತಿ ಕ್ತೊತಿರ ಮಠದ ಬಂಧುಗಳು  

ವ.ಸೊ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರ ಸ್ಮರರಾಥ್ಶವಾಗಿ 23.01.2023 ಸ್ೊರೀಮವಾರ 
ಹಾವ್ರೀಲ್ ಜಲಾಲಿ ಬಾ್ಯಡಗಿ ತಾಲೊಲಿಕು ಕದರಮಂಡಲಗಿ  

ಶ್ರೀ ಕಾಂತ್ರೀಶ್ವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲ್ಲಿ 12.30 ರಿಂದ ಅನ್ನ ಸಂತಪ್ಶರ್ಯರುತತಿದ್. 

ಫರೀ. : 70227 79716, 98440 02785, 95000 27489

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 22 – ಸಮ್ಜದ 
ಹಿಂದುಳಿದ ಹ್ಗೊ ಅಲ್ಪಸಂರ್್ಯತ 
ಸಮುದ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಾಧ್ನ ಮಂತಿರಾ ನರೆೇಂದರಾ 
ಮೇದಿ ಅವರ ಸಂದೆೇಶ ತಲುಪಿಸಲು ಬ್ಜೆಪಿ 
ಅಲ್ಪಸಂರ್್ಯತರ ಮೇಚ್ಖಾ 60 ಲೆೊೇಕಸಭ್ 
ಕೆ್ಷೇತರಾಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಪಸಂರ್್ಯತರು ಶೆೇ.30ಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚುಗಿರುವ ಕೆ್ಷೇತರಾಗಳನುನು ಹತುತು ರ್ಜ್ಯ ಹ್ಗೊ 
ಕೆೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪರಾದೆೇಶವಂದರಲ್ಲಿ 
ಗುರುತಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಈ ಕೆ್ಷೇತರಾಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಲುಕಿ 
ತಿಂಗಳ ಕ್ಲ ಜನಸಂಪಕಖಾ ಅಭಿಯ್ನ 
ಆಯೊೇಜಿಸಲು ನಿಧಖಾರಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಕ್ಂಗೆರಾಸ್ ನ್ಯಕ ರ್ಹುಲ್ ಗ್ಂಧಿ ಅವರ 

ವಯನ್ಡ್ ಲೆೊೇಕಸಭ್ ಕೆ್ಷೇತರಾವೂ ಸೆೇರಿದೆ.
ಪರಾಧ್ನ ಮಂತಿರಾ ನರೆೇಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರ 

ಸಂದೆೇಶವನುನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ 
ಕ್ಯಖಾಕೆಕಿ ಪರಾತಿ ಕೆ್ಷೇತರಾದಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ವಿರ 
ಕ್ಯಖಾಕತಖಾರನುನು ನಿಯೊೇಜಿಸಲ್ಗುವುದು.  
ಇವರು ರ್ಯಭ್ರಿಗಳ್ಗಿ ಅಲ್ಪಸಂರ್್ಯತ 
ಸಮುದ್ಯದವರನುನು ತಲುಪಲ್ದ್ದಾರೆ. 
ಮ್ಚ್ಖಾ - ಏಪಿರಾಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಕಿಟರ್ ಯ್ತೆರಾ 
ಹ್ಗೊ ಸೆನುೇಹ ಯ್ತೆರಾಗಳನುನು ಆಯೊೇಜಿಸಲು 
ನಿಧಖಾರಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ಯ್ತೆರಾಗಳು ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿ ಪೂಣಖಾಗೆೊಳ್ಳಲ್ವೆ. ಆ 
ಸಂದಭಖಾದಲ್ಲಿ ಪರಾಧ್ನ ಮಂತಿರಾ ಬೃಹತ್ 
ಸಮ್ವೆೇಶವನುನು ಉದೆದಾೇಶಸಿ ಮ್ತನ್ಡಲ್ದ್ದಾರೆ.

ಪರಾಧ್ನ ಮಂತಿರಾ ಅವರ ಸಂದೆೇಶವನುನು 
ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಇತಿತುೇಚೆಗೆ ನಡೆದ 
ರ್ಷ್ಟ್್ೇಯ ಕ್ಯಖಾಕ್ರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ನಿಧಖಾರಿಸಿದೆದಾೇವೆ. ಸಮ್ಜದ ಹಿಂದುಳಿದ ಎಲಲಿ 
ವಗಖಾಗಳನುನು ತಲುಪುವಂತೆ ಪರಾಧ್ನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 
ಎಂದು ಬ್ಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂರ್್ಯತ ಮೇಚ್ಖಾ 

ರ್ಷ್ಟ್್ೇಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಮ್ಲ್ ಸಿದಿದಾಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತಕ್ಕಿಗಿ ಈ ಕ್ಯಖಾ ಮ್ಡಬ್ರದು 

ಎಂದು ಪರಾಧ್ನಿ ಹೆೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರ್ಜಕ್ೇಯ 
ಪಕ್ಷವ್ಗಿ ನ್ವು ಚುನ್ವಣೆಗಳನುನು ಗೆಲಲಿಬೆೇಕ್ದೆ. 
ಹಿೇಗ್ಗಿ ಸಕ್ಖಾರದ ಯೊೇಜನೆಗಳನುನು 
ತಲುಪಿಸುವ ಹ್ಗೊ ಚುನ್ವಣೆ ಗೆಲುಲಿವ 
ಎರಡೊ ಉದೆದಾೇಶಗಳಿಂದ ಕ್ಯಖಾ 
ನಿವಖಾಹಿಸುತೆತುೇವೆ ಎಂದು ಸಿದಿದಾಕ್ ಹೆೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತತುರ ಪರಾದೆೇಶ ಹ್ಗೊ ಪಶಚುಮ 
ಬಂಗ್ಳಗಳ ತಲ್ 13, ಜಮು್ಮ ಮತುತು ಕ್ಶ್ಮೇರದ 
ಐದು, ಬ್ಹ್ರದ ನ್ಲುಕಿ, ಕೆೇರಳ ಹ್ಗೊ 
ಅಸ್ಸೂಂಗಳ ಆರು, ಮಧ್ಯ ಪರಾದೆೇಶದ ಮೊರು, 
ತೆಲಂಗ್ಣ ಹ್ಗೊ 

60 ‘ಅಲ್ಪಸಂರಾ್ಯತ’ ಕೆ್ಷ�ತ್ರರಳಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿಯಾನ ಸಾರಿಗೆ ರೌಕರರಿಂದ 
ರಾಳೆ ಧರಣಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 22 – ವೆೇತನ ಹೆಚಚುಳ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹಲವ್ರು ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನುನು 
ಮುಂದಿಟುಟ್ಕೆೊಂಡು ಮುರಕಿರ ನಡೆಸಲು 
ಸ್ರಿಗೆ ನೌಕರರು ನಿಧಖಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಡಿದುದಾ 
ದಿನ್ಂಕ 24ರ ಮಂಗಳವ್ರ ಬೃಹತ್ 
ಧರಣಿ ಸತ್್ಯಗರಾಹ ಆಯೊೇಜಿಸಲ್ಗಿದುದಾ, 
ಬಸ್ ಸಂಚ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವ್ಗುವ 
ಸ್ಧ್ಯತೆಯೊ ಇದೆ.

ಸ್ರಿಗೆಯ ನ್ಲುಕಿ ನಿಗಮದ ನೌಕರರು 
ವಿಭ್ಗಿೇಯ ಕಚೆೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ 
ನಡೆಸಲ್ದ್ದಾರೆ. ಇದೆೇ ವೆೇಳೆ ಬ್.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. 
ನೌಕರರು ಫರಾೇಡಂ ಪ್ಕ್ಖಾ ನಲ್ಲಿ ಧರಣಿ 
ನಡೆಸಲ್ದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 

ರಣರಾಜೆೋ್ಯ�ತ್ಸವ 
ಪರೆ�ಡ್ ನಲ್ಲೆ 
ರಾರಿಶಕಿ್ತ ಸಂದೆ�ಶ

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 22 – ಬರುವ 
ಗಣರ್ಜೆೊ್ಯೇತಸೂವದ ದೆಹಲ್ ಪರೆೇಡ್ ನಲ್ಲಿ 
23 ಸತುಬಧಿಚಿತರಾಗಳ ಪರಾದಶಖಾನ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕರುಟ್ ಸತುಬಧಿಚಿತರಾಗಳು ನ್ರಿ 
ಶಕ್ತುಯ ಸಂದೆೇಶವನುನು ಹೆೊಂದಿವೆ.

ಕನ್ಖಾಟಕ ಸೆೇರಿದಂತೆ 17 ರ್ಜ್ಯಗಳ 
ಸತುಬಧಿಚಿತರಾಗಳು ಪರಾದಶಖಾನಗೆೊಳ್ಳಲ್ವೆ. 
ಹಲವ್ರು ಸಚಿವ್ಲಯಗಳ ಆರು 
ಸತುಬಧಿಚಿತರಾಗಳು ಗಣರ್ಜೆೊ್ಯೇತಸೂವದ 
ಪರೆೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಭ್ಗಿಯ್ಗಲ್ವೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ರ್ಜಪಥ ಎಂದು ಕರೆಯ 
ಲ್ಗುತಿತುದದಾ ಪಥಸಂಚಲನದ ರಸೆತುಯನುನು ಈಗ 
ಕತಖಾವ್ಯಪಥ ಎಂದು ಬದಲ್ಸಲ್ಗಿದೆ.

ಮ್ದಕ ನಿಯಂತರಾಣ ದಳ ಮದಲ 
ಬ್ರಿಗೆ ತನನು ಸತುಬಧಿ ಚಿತರಾವನುನು ಪರಾದಶಖಾನ 
ಮ್ಡಲ್ದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವ್ಲಯ, ಕೃಷ್, 
ಬುಡಕಟುಟ್ ಸಚಿವ್ಲಯ, 
ಲೆೊೇಕೆೊೇಪಯೊೇಗಿ ಇಲ್ರೆಗಳ ಸತುಬಧಿ 
ಚಿತರಾಗಳು ಪರಾದಶಖಾನಗೆೊಳ್ಳಲ್ವೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂದೆ�ಶವನುನು 
ಅಲ್ಪಸಂರಾ್ಯತರಿಗೆ 

ತಲುಪಿಸಲು ಯ�ಜರೆ

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 22 – ಚಿೇನ್ದ ಅತ್ಯಂತ 
ಶರಾೇಮಂತ ಹ್ಗೊ ಪರಾಭ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯ್ಗಿದದಾ 
ಹುಯ್ ಕ್ ಯ್ನ್ ಅವರ ಆಸಿತು ಮೌಲ್ಯ 
ಶೆೇ.93ರರುಟ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಚಿೇನ್ ಎವರ್ ಗ್ರಾಂಡೆ ಸಮೊಹದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಗಿದದಾ ಯ್ನ್ ಆಸಿತು ಮೌಲ್ಯ ಒಂದು 
ಕ್ಲದಲ್ಲಿ 42 ಶತಕೆೊೇಟಿ ಡ್ಲರ್ ಆಗಿತುತು. ಅವರು 
ಏಷ್ಯ್ದ ಎರಡನೆೇ ಅತ್ಯಂತ ಶರಾೇಮಂತ ವ್ಯಕ್ತುಯೊ 

ಆಗಿದದಾರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರ ಆಸಿತು ಮೌಲ್ಯ 3 
ಶತಕೆೊೇಟಿ ಡ್ಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು 
ಬೊಲಿಮ್ ಬರ್ಖಾ ಬ್ಲ್ಯನೆೇರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸೂ 
ಸೊಚ್ಯಂಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎವರ್ ಗ್ರಾಂಡೆ ಚಿೇನ್ದ ಅತಿ ದೆೊಡ್ಡ 
ಪರಾಮ್ಣದ ಸ್ಲ ಹೆೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಖಾಣ 

ಸಂಸೆಥಾಯ್ಗಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಲ 300 ಶತಕೆೊೇಟಿ ಡ್ಲರ್  
ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 2021ರ ನಂತರ 

ಸಿರಿವಂತ ಯಾನ್ ಆಸಿ್ತ ಮೌಲ್ಯ ಶೆ�.93 ಕುಸಿತ
ರಿಯಲ್ 
ಎಸೆಟೆ�ರ್ 
ಕುಸಿತದ 

ಪರಿಣಾಮ

(4ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ) (2ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)(2ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಸೆೋ�ಮವಾರ, ಜನವರಿ 23, 20232

ದ್ವಣಗೆರೆ ವಿನೆೊೇಬ್ನಗರ #4000/2B 
2ನೆೇ ಮೇನ್ , 12ನೆೇ ಕ್ರಾಸ್ , ಬನೊನುರು ಮಡಿಕಲ್  
ಶ್ಪ್  ಹತಿತುರದ ವ್ಸಿ ಜಿ.ರ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಧಮಖಾಪತಿನು 
ದಿಲ್ಶಾದ್ಬ�ೇಗಂ (68) 
ಇವರು ದಿನ್ಂಕ 22.1.2023ರ 

ಭ್ನುವ್ರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಧನರ್ದರು. 
ಪತಿ, ಇಬಬಿರು ಪುತರಾರು, ಓವಖಾ ಪುತಿರಾ, 

ದಿಲಾಶಾದ್  ಬೆ�ರಂ ನಿಧನ

ಮಮ್ಮಕಕಿಳು ಹ್ಗೊ ಅಪ್ರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನು ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತ್ಯಕ್ರಾಯೆಯು ದಿನ್ಂಕ 23.01.2023ರ ಸೆೊೇಮವ್ರ ಮಧ್್ಯಹನು 12 

ಗಂಟೆಗೆ ವಿನೆೊೇಬ ನಗರದ ಪಿ.ಬ್ ರಸೆತುಯಲ್ಲಿರುವ ಖಬರಸ್ತುನದಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.
ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರನಾ - ಮೊ : 99005 16143

ದ್ವಣಗೆರೆಯ ಶರಾೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪಿರಾಂಟರ್ � ಮ್ಲ್ೇಕರ್ದ 
ಶರಾೇ ಹೆಚ್. ರಂಗನ್ಥ್ ರವರ ಮ್ತೃಶರಾೇಯವರ್ದ 
ಶಿ್ರ�ಮತ್ ಆನಂದ ರತನುಮ್  ರವರು 

ದಿನ್ಂಕ 22-01-2023ರ ಭ್ನುವ್ರ ರ್ತಿರಾ 8.30 ಕೆಕಿ  
ಹರಿಪ್ದ ಸೆೇರಿದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಷ್ದಿಸುತೆತುೇವೆ.  

ಮೃತರಿಗೆ 89 ವರಖಾ ವಯಸ್ಸೂಗಿತುತು. ಐದು ಜನ ಮಕಕಿಳು,  
ಸೆೊಸೆಯಂದಿರು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮಮ್ಮಕಕಿಳು ಹ್ಗೊ 

 ಅಪ್ರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನು ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಾಯೆಯನುನು  
ದಿನ್ಂಕ 23-01-2023ರ ಸೆೊೇಮವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9.30 ಕೆಕಿ  

ಹಳೆೇ ಪಿ.ಬ್. ರಸೆತುಯಲ್ಲಿರುವ ವೆೈಕುಂಠ ಧ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರಿಸಲ್ಗುವುದು.

ಶಿ್ರ�ಮತ್ ಆನಂದ ರತನುಮ್ ಹರಿಪಾದ ಸೆ�ರಿದರು

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರನಾ
ಮೊ. 99727 99992

ತಾರೆಹಳಳಯಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಶಿ್ರ� ಮಾಸ್ತಮ್ 
ದೆ�ವಿ ಮೋತ್ನಾ ಪ್ರತ್ಷಾಠಾಪರೆ

ಜಗಳೂರು ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ತ್ರೆಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿ ಶರಾೇ ಮ್ಸತುಮ್ಮ ದೆೇವಿಯ 
ನೊತನ ದೆೇವ್ಲಯದ ಪರಾವೆೇಶ ಮತುತು ಮೊತಿಖಾ ಪರಾತಿಷ್ಠಿಪನೆ 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮವು  ನ್ಳೆ ಮಂಗಳವ್ರ ಬ್ರಾಹಿ್ಮೇ ಮುಹೊತಖಾದಲ್ಲಿ 
ಕೆೊೇಣಂದೊರಿನ ಶರಾೇ ಡ್. ಶರಾೇಪತಿ ಪಂಡಿತ್ರ್ಧ್ಯ ಶವ್ಚ್ಯಖಾ 
ಮಹ್ಸ್ವಮಿೇಜಿ ಹ್ಗೊ ಕ್್ಯರೆಕಟೆಟ್ ಶರಾೇ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಮಹ್ಸ್ವಮಿೇಜಿ ದಿವ್ಯ 
ಸ್ನಿನುಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದ ಅಂಗವ್ಗಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4.30 ಕೆಕಿ ಗಂಗ್ಪೂಜೆ 
ಸ್ವಮಿಗಳ ಮರವಣಿಗೆ ಉತಸೂವ ನಡೆಯುವುದು.

ನ್ಳೆ ಮಂಗಳವ್ರ ಬ್ರಾಹಿ್ಮೇ ಮುಹೊತಖಾದಲ್ಲಿ ದೆೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 
ಮಹ್ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಕಂಕಣ ಧ್ರಣೆ ಮತುತು ವ್ಸುತು ಗಣಪತಿ, ನವಗರಾಹ 
ಹ್ಗೊ ಹೆೊೇಮ ತಿೇಥಖಾ ಪರಾಸ್ದ ನಡೆಯುವುದು.

ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದ ಅಂಗವ್ಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಭ್ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ 
ವಿಶೆೇರ ಅತಿಥಿಗಳ್ಗಿ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದಾೇಶವರ, ಬಳ್್ಳರಿ ಸಂಸದ ಬ್. 
ದೆೇವೆೇಂದರಾಪ್ಪ, ಶ್ಸಕ ಎಸ್ .ವಿ. ರ್ಮಚಂದರಾಪ್ಪ, ಹೆಚ್ .ಪಿ. ರ್ಜೆೇಶ್ , 
ಹೆಚ್ .ಸಿ. ಮಹೆೇಶಪ್ಪ, ವೆೈ.ಕೆ. ಮಂಜಪ್ಪ, ಬ್.ಜಿ. ಕೆಂಚನಗೌಡುರಾ, 
ಪ್ಲಯ್ಯ, ದೆೇವೆೇಂದರಾಪ್ಪ, ಜಿ. ಗೆೊೇವಿಂದಪ್ಪ, ಶರಾೇಮತಿ ಸುಶೇಲಮ್ಮ 
ಚನನುಪ್ಪ, ಟಿ.ವಿ. ಚಂದರಾಪ್ಪ, ಜಿ.ಡಿ. ಪರಾಕ್ಶ್ , ಶರಾೇಮತಿ ಶವಗಂಗಮ್ಮ, 
ಶರಾೇಮತಿ ಮಂಜಮ್ಮ, ಎಂ.ಆರ್ . ಮುರುಗೆೇಶ್, ಕೆ.ಎಸ್ . ಪರಾವಿೇಣ್  ಮತುತು 
ಇತರರು ಆಗಮಿಸುವರು.

ಹರಿಹರ ತ್ಲೊಲಿಕು ಎರೆೇಬೊದಿಹ್ಳ್  ವ್ಸಿ,  
ನಿವೃತತು ಶಕ್ಷಕರ್ದ ದೆೊಡ್ಡಬಸಪ್ಳ ಬಸಪ್ಪ (88) 
ಅವರು ದಿನ್ಂಕ 22.01.2023ರ ಭ್ನುವ್ರ 
ಮಧ್್ಯಹನು 12.45ಕೆಕಿ ನಿಧನರ್ದರು. ಪತಿನು, 
ಮೊವರು ಪುತರಾರು, ಇಬಬಿರು ಪುತಿರಾಯರು,  
ಸೆೊಸೆಯಂದಿರು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮಮ್ಮಕಕಿಳು 
ಹ್ಗೊ ಅಪ್ರ ಬಂಧುಗಳನುನು ಅಗಲ್ರುವ 
ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಾಯೆಯನುನು ದಿನ್ಂಕ 
23.01.2023ರ ಸೆೊೇಮವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ  
10.30  ಕೆಕಿ  ಸವಗ್ರಾಮ ಎರೆೇಬೊದಿಹ್ಳ್ ನ 
ಮೃತರ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರಿಸಲ್ಗವುದು.

ಎರೆ�ಬೋದಿಹಾಳ್  
ದೆೋಡ್ಡಬಸಪಳ ಬಸಪ್ಪ ನಿಧನ

ಮೆಳೆಳ�ಕಟೆಟೆಯಲ್ಲೆಂದು 
ಶಾಲಾ ಉತ್ಸವ

ದ್ವಣಗೆರೆ ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಮಳೆ್ಳೇಕಟೆಟ್ಯಲ್ಲಿ ಶರಾೇ ತರಳಬ್ಳು 
ಆಂಗಲಿ ಮ್ಧ್ಯಮ ಶ್ಲೆಯ 
ವತಿಯಂದ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4.30 ಕೆಕಿ 
ತರಳಬ್ಳು ಶ್ಲ್ ಉತಸೂವ 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ. 
ಶರಾೇ ತರಳಬ್ಳು ಸಥಾಳಿೇಯ ಶ್ಲ್ 
ಸಲಹ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್. 
ಚಂದರಾಶೆೇಖರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸು 
ವರು. ಜನತ್ವ್ಣಿ ಸಂಪ್ದಕ 
ಎಂ.ಎಸ್. ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮ 
ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ 
ಗಳ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ೇಸ್ ವರಿಷ್ಠಿಧಿ 
ಕ್ರಿ ಸಿ.ಬ್. ರಿರ್ಯಂತ್, ಅಣಜಿ ಗ್ರಾ.
ಪಂ. ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಪುಷ್್ಪ ದೆೇವೆೇಂದರಾಪ್ಪ, 
ಶರಾೇ ತರಳಬ್ಳು ಸಥಾಳಿೇಯ ಶ್ಲ್ 
ಸಲಹ್ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಜಿ. 
ಗುರುಬಸಪ್ಪ, ಶರಾೇ ತರಳಬ್ಳು 
ಶ್ಲ್ಭಿವೃದಿಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಎಂ.ಜಿ. ಶವನಗೌಡುರಾ ಮತಿತುತರರು 
ಭ್ಗವಹಿಸಲ್ದ್ದಾರೆ. ಬ್ಇಎ ಪೌರಾಢ 
ಶ್ಲೆಯ ಕೆ.ಎಂ. ಗಿರಿಜ್ ಹ್ಗೊ 
ನ್ಟಿ ವೆೈದ್ಯ ಅಂತರರ್ಷ್ಟ್್ೇಯ 
ಪರಾಶಸಿತು ಪುರಸಕಿಕೃತ ಡ್.ಎಸ್.ಎಸ್. 
ವೆಂಕಟರ್ಮ್ಂಜನೆೇಯ ಸ್ವಮಿ 
ಉಪನ್್ಯಸ ನಿೇಡಲ್ದ್ದಾರೆ.

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ. 22- ದ್ವಣಗೆರೆ ವಿಶವವಿದ್್ಯನಿಲಯ ಹ್ಗೊ 
ಬ್ಇಎ ಶಕ್ಷಣ ಮಹ್ವಿದ್್ಯಲಯ, ದ್ವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ದೆೈಹಿಕ ಶಕ್ಷಣ 
ನಿದೆೇಖಾಶಕರ ಸಂಘದ ಸಂಯುಕ್ತುಶರಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಣಗೆರೆ ವಿವಿ 
ಅಂತರ ಕ್ಲೆೇಜು ಗುಡ್ಡಗ್ಡು ಓಟದ ಸ್ಪಧೆಖಾಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸಕ್ಖಾರಿ 
ಪರಾಥಮ ದಜೆಖಾ ಕ್ಲೆೇಜಿನ ವಿದ್್ಯಥಿಖಾನಿ ಅಚಖಾನ್ ಗ್ಯಕವ್ಡ್ 
ದಿವತಿೇಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಿಯ ಸುಜೆೈನ್ ತೃತಿೇಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದುದಾ, 
ಈ ವಿದ್್ಯಥಿಖಾನಿಯರಿಗೆ ಕ್ಲೆೇಜಿನ ಪ್ರಾಚ್ಯಖಾರು, ಉಪ 
ಪ್ರಾಚ್ಯಖಾರು, ಬೆೊೇಧಕರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಕಾನಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದಜೆನಾ ಕಾಲೆ�ಜಿನ 
ಅಚನಾರಾಗೆ ದಿ್ವತ್�ಯ ಸಾಥಾನ

ಹೆೋಲ್ಗೆ ಯಂತ್ರ 
ವಿತರಣೆಗೆ ಅಜಿನಾ ಆಹಾ್ವನ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ.22-  ಡಿ.ದೆೇವರ್ಜ 
ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಖಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ನಿಗಮದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಖಾದವರಿಗೆ ಹೆೊಲ್ಗೆ 
ಯಂತರಾ ವಿತರಣೆ ಗ್ಗಿ ಅಜಿಖಾ ಆಹ್ವನಿಸಲ್ಗಿದೆ.   
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೊಲಕ ಫೆಬರಾವರಿ 23 ವರೆಗೆ 
ಅಜಿಖಾಗಳನುನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ವೆಬ್ ಸೆೈರ್www.dbcdc.karnata-
ka.gov.in  ನಲ್ಲಿ  
ಹೆಚಿಚುನ ಮ್ಹಿತಿಯನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೊ.
ಸಂ:080 -22374832, 8050770004, 
80507 70006, 70904 00100/ 
7090400900  ದೊರವ್ಣಿ ಸಂರೆ್ಯ: 
08192-230934 ಸಂಪಕ್ಖಾಸಬಹುದೆಂದು 
ಜಿಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ತಿವಕ್ ಹೆಚ್.ಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ. 22- ನಗರದ ವಜೆರಾೇಶವರಿ ಮಹಿಳ್ ಸಂಸೆಥಾಯಂದ 
ಹೆೊಸ ವರಖಾ ಹ್ಗೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಸ್ ಆಚರಣೆಯನುನು ಎಂಸಿಸಿ ಎ 
ಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಚಚ್ಖಾ ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು.

ವಜೆರಾೇಶವರಿ ಸಂಸೆಥಾಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ವಿಜಯ ಸಿ. ಅಕ್ಕಿ 
ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ  ಫ್ದರ್ ಆಂಥೆೊೇನಿ, ವಜೆರಾೇಶವರಿ 
ಸಂಸೆಥಾಯ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಭ್ಗವಹಿಸಿದದಾರು. ಗಿೇತ್ ಪರಾಭ್ಕರ್, 
ಶಶಪರಾಕ್ಶ್, ರೆೇರ್ ಮಂಜುಳ, ಐರು ಮತಿತುತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

`ವಜೆ್ರ�ಶ್ವರಿ' ಯಂದ ಹೆೋಸ ವಷನಾ
ಸೆೈನಿಕ ಕಲಾ್ಯಣ ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ. ಹುದೆದಗೆ 
ಸ್ಪಧಾನಾತ್ಕ ಪರಿ�ಕೆ್ಷ ಮಾಹಿತ್

ದ್ವಣಗೆರೆ ಜ. 22 - ಸೆೈನಿಕ ಕಲ್್ಯಣ ಮತುತು ಪುನವಖಾಸತಿ 
ಇಲ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಲ್ ಇರುವ ದಿವತಿೇಯ ದಜೆಖಾ ಸಹ್ಯಕರ ಸಿ ವೃಂದದ 
ಹುದೆದಾಗೆ ಅಜಿಖಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯಥಿಖಾಗಳಿಗೆ ಆಯೊೇಜಿಸುವ ಸ್ಪಧ್ಖಾತ್ಮಕ 
ಪರಿೇಕೆ್ಷಯ ತಿದುದಾಪಡಿ ಆದೆೇಶ ಪರಾಕಟಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ತಿದುದಾಪಡಿ ಆದೆೇಶದಂತೆ ಸ್ಪಧ್ಖಾತ್ಮಕ ಪರಿೇಕೆ್ಷಗಳ ವಸುತುನಿರಠಿ ಬಹು 
ಆಯೆಕಿ ಮ್ದರಿಯ ಪರಾಶೆನು ಪತಿರಾಕೆ-1 , ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹ್ಗೊ ಪರಾಶೆನು 
ಪತಿರಾಕೆ-2 ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಕನನುಡ, ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಇಂಗಿಲಿಷ್, ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ಜ್ಞಾನ 
ಎಂದು ಓದಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೇಕು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕನ್ಖಾಟಕ ರ್ಜ್ಯ ಪತರಾ 13 
ದಿನ್ಂಕ 13-01-2023ರ ಸಂಚಿಕೆ 215 ಭ್ಗ 5ರಲ್ಲಿ  ಪರಿೇಕ್್ಷಥಿಖಾಗಳು 
ಪೂಣಖಾ ಮ್ಹಿತಿಯನುನು ಪಡೆಯಲು ಕೆೊೇರಲ್ಗಿದೆ. 

ಪರಿೇಕೆ್ಷಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚಿಚುನ ಮ್ಹಿತಿಗ್ಗಿ ಶವಮಗಗೆ ಕಚೆೇರಿ 
ದೊ. ಸಂ. 08182-220925 ಸಂಪಕ್ಖಾಸಲು ಸೆೈನಿಕ ಕಲ್್ಯಣ ಮತುತು 
ಪುನವಖಾಸತಿ ಇಲ್ರೆಯ  ಉಪನಿದೆೇಖಾಶಕರು ಪರಾಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ.22-
ಜಿಲೆಲಿಯ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ವೃತಿತುಪರ 
ಕುಶಲಕಮಿಖಾಗಳಿಗ್ಗಿ ಸ್ಲ-
ಸಹ್ಯಧನ ಯೊೇಜನೆಯಡಿ 
ಅಜಿಖಾ ಆಹ್ವನಿಸಲ್ಗಿದೆ.  
ಕುಶಲಕಮಿಖಾಗಳು ಆಥಿಖಾಕ 
ಸಮಸೆ್ಯಯನುನು ನಿವ್ರಿಸಿಕೆೊಂಡು 
ತಮ್ಮ ವೃತಿತು, ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನು 
ಮುಂದುವರೆಸಲು ವ್ಣಿಜ್ಯ, 
ಸಹಕ್ರ, ಪ್ರಾದೆೇಶಕ ಗ್ರಾಮಿೇಣ 
ಬ್ಂಕ್ ಗಳಿಂದ 50000/-
ರೊ.ಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಕಮ್್ಮರಿಕೆ, ಬುಟಿಟ್ 
ಹೆಣೆಯುವುದು, ಬಡಗಿತನ,  
ಆಭರಣ ತಯ್ರಿಕೆ, ಕಲ್ಲಿನ 
ಕೆತತುನೆ, ಮರದ ಕೆತತುನೆ, 
ಕುಂಬ್ರಿಕೆ, ಮಣಿ್ಣನ ವಿಗರಾಹ 
ತಯ್ರಿಕೆ, ಲೆೊೇಹದ 
ಕರಕುಶಲ, ಬೆತತು ಮತುತು ಬ್ದಿರು 
ಉತ್ಪನನು ವಸುತುಗಳು, ಲಂಬ್ಣಿ 
ಕಸೊತಿ,ಕಸೊತಿ, ಕಂಬಳಿ 
ನೆೇಯುವುದು, ಚ್ಪೆ 
ಹೆಣೆಯುವುದು ವೃತಿತುಪರ 
ಕುಶಲಕಮಿಖಾಗಳಿಗೆ ಗರಿರಠಿ 
ರೊ.15000/- ಸಹ್ಯಧನ 
ಸ್ಲದ ರ್ತೆಗೆ ಜಮ್ 
ಮ್ಡಲ್ಗುವುದು. ವೃತಿತುಪರ 
ಕುಶಲ ಕಮಿಖಾಗಳು ಜಿಲ್ಲಿ 
ಕೆೈಗ್ರಿಕ್ ಕೆೇಂದರಾದಿಂದ ಅಜಿಖಾ 
ಪಡೆದು ಅಗತ್ಯ 
ದ್ಖಲೆಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಇದೆೇ 
ದಿನ್ಂಕ 25 ರೆೊಳಗ್ಗಿ 
ಕಚೆೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಿ 
ಕೆೈಗ್ರಿಕ್ ಕೆೇಂದರಾದ ಜಂಟಿ 
ನಿದೆೇಖಾಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ ಸಣ್ಣ ಕುಶಲ 
ಕರ್ನಾರಳಗೆ ಸಾಲ  

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು  
ಸಿದ್ಧ ಕಣಿ್ಣನ ಹನಿ

ವಿದ್್ಯನಗರದ ಶರಾೇ ಈಶವರ-
ಪ್ವಖಾತಿ-ಗಣಪತಿ ದೆೇವಸ್ಥಾನದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ 
12 ರವರೆಗೆ ಸಿದಧಿ ಕಣಿ್ಣನ ಹನಿ ಹ್ಕುವ 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 

ಕಣಿ್ಣಗೆ ಹನಿ ಹ್ಕುವುದರಿಂದ ಕಣಿ್ಣನಲ್ಲಿ ನಿೇರು 
ಬರುವುದು, ಕಣು್ಣರಿ, ಕಣು್ಣ ಕೆಂಪ್ಗುವುದು, ಕಣಿ್ಣನ ಪೆೊರೆ 
ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರು, ದೊರ ದೃಷ್ಟ್, ಸಮಿೇಪ ದೃಷ್ಟ್ 
ತೆೊಂದರೆ ಇರುವವರು ಶಬ್ರದಲ್ಲಿ ಭ್ಗವಹಿಸಬಹುದು. 

ವಿವರಕೆಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ.ಮೇಕ್್ಷನಂದ, ಬ್.ಎಸ್. 
ವಿೇರೆೇಶ್ (88676-91155), ಎನ್.ಎಂ. ತಿಪೆ್ಪೇಸ್ವಮಿ 
(98868-74078), ಕೆ.ಎಂ. ವಿೇರಭದರಾಯ್ಯ 
(94493-88354), ಆರ್.ಕೆ.ಎಂ. ಕಂಬ್ಳೆೇಶ್ 
(94484-42713), ಎಂ.ಆರ್ .ಅಶೆೊೇಕ್  ಕುಮ್ರ್ 
(95917 76643) ಅವರನುನು ಸಂಪಕ್ಖಾಸಬಹುದು.

ಹರಿಹರ: ಬಿಜೆಪಿಯಂದ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ವಿೇರೆೇಶ್, ಬ್ಜಪೆಿ ಮುಖಂಡ ಚಂದರಾಶೆೇಖರ ಪೂಜ್ರ, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿೇತ್ 
ಸ್ವಂತ್, ಗ್ರಾಮ್ಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪಿ ಲ್ಂಗರ್ಜ್, ಪರಾಧ್ನ ಕ್ಯಖಾದಶಖಾ ಗಳ್ದ ತುಳಜಪ್ಪ ಭೊತ,ೆ 
ಮಂಜ್ನ್ಯಕಿ, ವಿರೆೇಶ ಆದ್ಪುರ, ನಗರಸಭ ೆಸದಸ್ಯರ್ದ ರಜನಿಕ್ಂತ, ಆಟೆೊೇ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ವಿಜಯ 
ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯ್ನ ಸಂಚ್ಲಕ ವಿಜಯಕುಮ್ರ ಎಬ್ಎಂ, ಜಿಲ ಲ್ಿ ಕ್ಯಖಾದಶಖಾ ರೊಪ್ ಕ್ಟವ ೆಕ್ಯಖಾಕರಾಮ 
ಕುರಿತು ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ಬ್ಜಪೆಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ತಿ ಚಂದರಾಶೆೇಖರ, ರ್ಜು ರೆೊೇಖಡ,ೆ ರ್ಘವೆೇಂದರಾ ಕ್ಮದೆೇನು, ಸುರೆೇಶ 
ತರೆದೆಹಳಿ್ಳ, ನ್್ಯಯವ್ದಿ ಆನಂದ್, ಸಂತೆೊೇರ ಗುಡಿಮನಿ, ರವಿ ರ್ಯಕಿರ್, ರವಿರ್ಜ, ರ್ಜು ಐರಣಿ, ಸುನಿಲ್, 
ವಿನ್ಯಕ ಆರ್ದ್ಯ, ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಶೆೇರ್ಪುರ, ಲೆೊೇಕ್ಕರೆ ೆಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಚಂದುರಾ ಪ್ಟಿೇಲ, ನಿರಂಜನ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಹೆೋ�ಟೆಲ್ ಗೆ
ವಂಚರೆ
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) 19ರಂದು 
ಬಂಧಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಯುಎಇ ಸಕ್ಖಾರದ 
ಅಧಿಕ್ರಿ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿಕೆೊಂಡಿದದಾ ಶರಿೇಫ್, ನಕಲ್ 
ಉದ್ಯಮದ ಪರಿಚಯ ಚಿೇಟಿ 
ಹೆೊಂದಿದದಾ. ಆಗಸ್ಟ್ ಹ್ಗೊ 
ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈತ 
11.5 ಲಕ್ಷ ರೊ.ಗಳನುನು 
ಪ್ವತಿಸಿದದಾ. ಆದರೊ 23.48 
ಲಕ್ಷ ರೊ. ಕೆೊಡುವುದು ಬ್ಕ್ 
ಇತುತು. ಇದಕ್ಕಿಗಿ ಆತ 20 ಲಕ್ಷ 
ರೊ.ಗಳ ಚೆಕ್ ನಿೇಡಿದದಾ. ಆದರೆ, 
ಹಣವಿಲಲಿದೆೇ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸೂ 
ಆಗಿತುತು. ನಂತರ ಆತ ಹೆೊೇಟೆಲ್  
ನಿಂದ ಬೆಲೆಬ್ಳುವ ವಸುತುಗ 
ಳೆೊಂದಿಗೆ ಪರ್ರಿಯ್ಗಿದದಾ.

ರಾಳೆ ಧರಣಿ
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) 2021ರಲ್ಲಿ ನೌಕರರು 
ಮುರಕಿರ ನಡೆಸಿದದಾರು. ನಂತರ ಸಕ್ಖಾರ 
ಹಲವ್ರು ಭರವಸೆಗಳನುನು ನಿೇಡಿತ್ತು 
ದರೊ, ಅವುಗಳು ಇನೊನು ಈಡೆೇರಿಲಲಿ. 
ಹಿೇಗ್ಗಿ ಧರಣಿಗೆ ನಿಧಖಾರಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ನ್ಲುಕಿ ವರಖಾಕೆೊಕಿಮ್ಮ ವೆೇತನ ಪರಿರಕಿರಣೆ 
ಯ್ಗಬೆೇಕ್ತುತು. ಆದರೆ, ಆರು ವರಖಾಗ 
ಳಿಂದ ಪರಿರಕಿರಣೆಯ್ಗಿಲಲಿ ಎಂದು ನೌಕ 
ರರು ಅಸಮ್ಧ್ನ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿಯಾನ
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಹರಿಯ್ಣಗಳ 
2 ಹ್ಗೊ ಮಹ್ರ್ರಟ್್ ಮತುತು ಲಕ್ಷ 
ದಿವೇಪಗಳ 1 ಲೆೊೇಕಸಭ್ ಕೆ್ಷೇತರಾವನುನು 
ಈ ಅಭಿಯ್ನಕೆಕಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಗಿದೆ. 
ಈ ಅಭಿಯ್ನದ ವೆೇಳೆ ಬ್ಜೆಪಿ ಕ್ಯಖಾ 
ಕತಖಾರು ವೆೈದ್ಯರು, ವಕ್ೇಲರೊ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ವೃತಿತುಪರರು ಹ್ಗೊ ಧ್ಮಿಖಾಕ 
ಮುಖಂಡರನುನು ಸಂಪಕ್ಖಾಸಲ್ದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಹರ, ಜ. 22- ಆಡಳಿತ ಸಕ್ಖಾರಗಳು 
ಶಕ್ಷಣದ ಮೌಲ್ಯವನುನು ಹೆಚಿಚುಸಲು ದಿನಕೆೊಕಿಂದು 
ಹೆೊಸ ಯೊೇಜನೆಗಳನುನು ಜ್ರಿ ಮ್ಡುತತುವೆ, 
ಅವುಗಳನುನು ಅನುಷ್ಠಿನಿಸಲು ಸಕ್ಖಾರಿ ಶ್ಲೆಗಳ 
ಶಕ್ಷಕರ ಪ್ತರಾ ಮಹತವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಹನಗವ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚ್ಯತಿ ಸದಸ್ಯ 
ಪರಾವಿೇಣ್ ಆರ್.ಬ್ ಮಚುಚುಗೆ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದರು. 

ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ಹನಗವ್ಡಿಯ ಸಕ್ಖಾರಿ ಪೌರಾಢ 
ಶ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೂ್ಳಡಿ ಕಲಿಸಟ್ರ್ ಕೆೇಂದರಾದ 
ವತಿಯಂದ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಂಡಿದದಾ ಕಲ್ಕ್ ಹಬಬಿ 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮವನುನು ಉದೆದಾೇಶಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ 
ಅವರು, ಸಕ್ಖಾರಿ ಶ್ಲೆಗಳ ಶಕ್ಷಕರು 
ಸಕ್ಖಾರಗಳು ನಿೇಡುವ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನೊನು ಸಹ 
ಜವ್ಬ್ದಾರಿಯುತವ್ಗಿ ಮ್ಡುತಿತುದ್ದಾರೆ. ಮಕಕಿಳ 
ಕಲ್ಕೆಯನುನು ಹೆಚಿಚುಸುವ ನಿಟಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಕ್ 
ಹಬಬಿವನುನು ಆಚರಿಸುತಿತುರುವುದು ಶ್ಲಿಯಾಘನಿೇಯ. 

ವಿದ್್ಯಥಿಖಾಗಳು ಮಬೆೈಲ್ ಮತುತು ಟಿ.ವಿ 
ನೆೊೇಡುವುದನುನು ಬ್ಟುಟ್ ಕಲ್ಕೆಯ ಕಡೆ ಮನಸಸೂನುನು 
ಕಟಿಟ್ ಹ್ಕಬೆೇಕು. ನಿೇವುಗಳು ಉತತುಮ 
ಪರಾಜೆಗಳ್ಗಿ, ಉನನುತ ಹುದೆದಾಗಳನುನು ಪಡೆದರೆ 
ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಸಿದ ಶಕ್ಷಕರ ಕ್ೇತಿಖಾ ಹೆಚುಚುತತುದೆ ಎಂದು 
ಸಲಹೆ ನಿೇಡಿದರು. 

ಕೆ್ಷೇತರಾ ಶಕ್ಷಣ್ಧಿಕ್ರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಸಕ್ಖಾರಿ ಶ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕಕಿಳ 

ಕಲ್ಕೆಗೆ ಒತುತು ನಿೇಡಲು ವಿವಿಧ 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮಗಳನುನು ರೊಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಕೆೊೇವಿಡ್ 
ನಂತರ ಸಕ್ಖಾರಿ ಶ್ಲೆಗಳ ಕಲ್ಕ್ ವಿಧ್ನದಲ್ಲಿ 
ಅನೆೇಕ ಬದಲ್ವಣೆಗಳ್ಗಿವೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಬ್ಆರ್ ಸಿ ಕೃರ್ಣಪ್ಪ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಕೆೊೇವಿಡ್ 
ಪರಿಣ್ಮದಿಂದ್ಗಿ ಸುಮ್ರು ಎರಡು 
ವರಖಾಗಳ ಕ್ಲ ಶ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಕಲ್ಕೆ 
ಪೂಣಖಾ ಪರಾಮ್ಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲಲಿ. ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವರಖಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್್ಯಥಿಖಾ ಕಲ್ಯಬೆೇಕ್ದ ವಿರಯ 
ವಸುತುವನುನು ಕಲ್ತಿಲಲಿ, ಅದನುನು ಸರಿದೊಗಿಸಲು 
ಸಕ್ಖಾರ ಈ ಕಲ್ಕ್ ಹಬಬಿವನುನು ಜ್ರಿ ಮ್ಡಿದೆ 

ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ವೆೇಳೆ ಹನಗವ್ಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ 

ಕವಿತ್ ಕೆ.ಟಿ, ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ಎಸ್.ಎಂ. 
ರೆೇವಣಸಿದೆದಾೇಶ್, ಮ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ಸವಿತ್ 
ಶೆೇಖರಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮವವ ವ್ಮದೆೇವ, ಸದಸ್ಯರ್ದ 
ದ್ರಾಕ್್ಷಯಣಮ್ಮ, ಸುಜ್ತ, ಶ್ರದಮ್ಮ, 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಪುಷ್್ಪ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ಗೌಡರಾ ನ್ಗರ್ಜ್, ಸಂಜಿೇವ್ 
ಬಣಕ್ರ್, ಅಕ್ಷರ ದ್ಸೆೊೇಹ ಅಧಿಕ್ರಿ 
ರ್ಮಕೃರ್ಣಪ್ಪ, ಮಂಜುಳ್, ಆರ್.ಪಿ.ಗಳ್ದ 
ಸುರೆೇಶ್ ಹಂಚನಗೌಡುರಾ, ಮುಜ್ಹಿದ್ , 
ಸುಶೇಲಮ್ಮ, ರೆೇಣುಕಮ್ಮ, ನ್ಗರ್ಜ್, 
ತಿೇಥಖಾಪ್ಪ, ಮಂಜುನ್ಥ್, ಲ್ಂಗರ್ಜ್, 
ಮುಖ್ಯಶಕ್ಷಕರ್ದ ಕುಬೆೇಂದರಾ ಮಕಕಿಪ್ಪನವರ್, 
ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಹಳೆಮನಿ, ಬೆಳೂ್ಳಡಿ ಮತುತು ಹನಗವ್ಡಿ 
ಶ್ಲೆಗಳ ಶಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಹ್ಜರಿದದಾರು. 

ಸಕ್ಖಾರಿ ಶ್ಲೆಯ ಶಕ್ಷಕರ ಸೆೇವೆ ಅನನ್ಯ

ಗಾ್ರ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರವಿ�ಣ್ 
ಆರ್.ಬಿ ಮೆಚು್ಚಗೆ

ಹರಿಹರ, ಜ. 22 - ದ್ಶಖಾನಿಕರ ಆದಶಖಾಗಳನುನು 
ನಮ್ಮ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿ, ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳು್ಳವ 
ದೃಷ್ಟ್ಯಂದ ಮಹ್ತ್ಮರ ಜಯಂತಿ ಮತುತು ಆರ್ಧನೆಗಳನುನು 
ಆಚರಿಸಲ್ಗುತತುದೆ ಎಂದು ದ್ವಣಗೆರೆ ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಕಬೊಬಿರು ಸಕ್ಖಾರಿ ಪೌರಾಢಶ್ಲೆಯ ಸಂಗಿೇತ ಶಕ್ಷಕ 
ಅಜಯ್ ನ್ರ್ಯಣ ಹೆೇಳಿದರು.

ಹರಿಹರದ ಹರಿಹರೆೇಶವರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಲಕ್್ಷ್ಮೇಶ ಕಲ್ 
ಸಂಘವು ತ್. ಕಸ್ಪ, ತ್. ಕಜ್ಪ ಹ್ಗೊ ಸ್ಹಿತ್ಯ 
ಸಂಗಮ ಇವರ ಸಹಯೊೇಗದಲ್ಲಿ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಂಡ, 
ಪುರಂದರದ್ಸರ ಆರ್ಧನೆ ಹ್ಗೊ ಕುಮ್ರವ್್ಯಸ 
ಜಯಂತಿ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುರಂದರದ್ಸರ 
ಕುರಿತು ಉಪನ್್ಯಸ ನಿೇಡಿದರು.

ಪುರಂದರ ದ್ಸರ ಕೃತಿಗಳ ಸ್ರ ಮ್ನವ ಜನ್ಮದ 
ಕಲ್್ಯಣವ್ಗಿದೆ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನನುತ ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಕುಮ್ರವ್್ಯಸ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವ್ಗಿ ‘ಶರಾೇ ಕೃರ್ಣ 
ಸಂಧ್ನ’ ಕಥ್ ಭ್ಗವನುನು ಚಿತರಾದುಗಖಾದ ಚಂಪಕ್ 

ಶರಾೇಧರ್ ವ್ಚಿಸಿದರೆ, ಮತೊತುರಿನ ವಿದ್ವನ್ ಅಚು್ಯತ್  
ಅವಧ್ನಿಗಳು ವ್ರ್್ಯನಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯ್ಗಿ ಹರಿಹರ ತ್ಲೊಲಿಕು ಕಸ್ಪ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಂ.ಮಂಜುನ್ಥಯ್ಯ ಹ್ಗೊ ತ್. ಕಜ್ಪ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ ಬ್ ರೆೇವಣ ನ್ಯಕಿ ಲಕ್್ಷ್ಮೇಶ ಕಲ್ ಸಂಘದ 
ಸದಸ್ಯರ್ದ ದಿನೆೇಶ್ ಕೆೊಣೊ್ಣರು  ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.  
ಇತಿತುೇಚಿಗೆ  ನಿಧನರ್ದ ಗಮಕ್ ಮತೊತುರಿನ ಪದ್ಮಶರಾೇ ಹೆಚ್.
ಆರ್. ಕೆೇಶವಮೊತಿಖಾ ಹ್ಗೊ ಹರಿಹರದ ಉದ್ಯಮಿ 
ತುಕ್ಮಣಿಸ್ ಭೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಶರಾದ್ಧಿಂಜಲ್  
ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಯತು.

ಲಕ್್ಷ್ಮೇಶ ಕಲ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಹೆಚ್.  
ಹೊಗ್ರ್ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದಾರು. ಜಿ.ವಿ.
ಸೃಷ್ಟ್ ಪ್ರಾಥಿಖಾಸಿದರು. ಉಪ್ಧ್ಯಕೆ್ಷ ಚಂದರಾಕಲ್ ಸುರೆೇಶ್ 
ನ್ಯಕ್ ಸ್ವಗತಿಸಿದರು. ಪರಾಧ್ನ ಕ್ಯಖಾದಶಖಾ 
ಸುಜ್ತ ಗೆೊೇಪಿನ್ಥ್ ಪ್ರಾಸ್ತುವಿಕವ್ಗಿ ಮ್ತನ್ಡಿದರು. 
ಸ್ಹಿತ್ಯ  ಸಂಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಬ್. ಕೆೊಟೆರಾೇಶ್ 
ವಂದಿಸಿದರು.

ಹರಿಹರ

ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೃತ್ರಳ ಸಾರ 
ಮಾನವ ಜನ್ದ ಕಲಾ್ಯಣವಾಗಿದೆ

ಹೆೊನ್ನುಳಿ, ಜ.22- ಲ್ಂ. 
ಶರಾೇ ಒಡೆಯರ್ ಚಂದರಾಶೆೇಖರ 
ಶವ್ ಚ್ಯಖಾ ಸ್ವಮಿೇಜಿಗಳ 
ಪಟ್ಟ್ಧಿ ಕ್ರದ ಸುವಣಖಾ 
ಮಹೆೊೇತಸೂವದ ಸಂಭರಾಮವನುನು 
ಶರಾೇಮಠದ ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತುದಿಗಳ 
ಸಹಕ್ರದಿಂದ ಐತಿ ಹ್ಸಿಕ 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮವನ್ನುಗಿ ಸಲು 
ಸಿದಧಿತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸ್ಗಿವೆ 
ಎಂದು ಒಡೆಯರ್ ಡ್.ಚನನುಮಲ್ಲಿಕ್ಜುಖಾನ 
ಶವ್ಚ್ಯಖಾ ಸ್ವಮಿೇಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಟಟ್ಣದ ಹಿರೆೇಕಲ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಮ್ವ್ಸೆ್ಯ 
ಪರಾಯುಕತು ಹಮಿ್ಮಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗಿದದಾ ಶರಾೇ ಗುರು 
ಚನೆನುೇಶವರ ಬೆಳಿ್ಳ ರಥೆೊೇತಸೂವ ಮತುತು ಸಂಸಕಿಕೃತಿ-
ಸಂಸ್ಕಿರ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದ ಸ್ನಿನುಧ್ಯ ವಹಿಸಿ 
ಶರಾೇಗಳು ಆಶೇವಖಾಚನ ನಿೇಡಿದರು.

ಲ್ಂ. ಶರಾೇ ಒಡೆಯರ್ ಚಂದರಾಶೆೇಖರ 
ಶವ್ ಚ್ಯಖಾ ಸ್ವಮಿೇಜಿಗಳು 11.6.1972 
ರಂದು ಪಟ್ಟ್ಧಿಕ್ರ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ನಂತರ 
ಶರಾೇಮಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ.ಯಂದ ಪಿಯುಸಿ, 
ಡಿಗಿರಾ, ಐಟಿಐ, ಬ್ಇಡಿ, ಸಂಸಕಿಕೃತ ಶ್ಲ್-
ಕ್ಲೆೇಜುಗಳನುನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಶಕ್ಷಣ 
ಕೆ್ಷೇತರಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮ್ಡಿದರು. 

ವಿದ್್ಯಥಿಖಾಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಸತಿ, ಊಟದ 
ವ್ಯವಸೆಥಾ ಕಲ್್ಪಸಿ ಈ ಭ್ಗದ ನಡೆದ್ಡುವ 
ದೆೇವರೆಂದೆೇ ಪರಾರ್್ಯತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

 ಶರಾೇಗಳು ಸ್ಮ್ಜಿಕವ್ಗಿ, 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವ್ಗಿ, ಸ್ಂಸಕಿಕೃತಿಕವ್ಗಿ ಅನೆೇಕ 
ಮಹತತುರ ಬದಲ್ವಣೆಗಳನುನು ತರುವುದರ 
ಜೆೊತೆಗೆ ನ್್ಯಯ್ಲಯ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಥಖಾವ್ಗದ 
ಎಷೆೊಟ್ೇ ಪರಾಕರಣಗಳನುನು ಶರಾೇಮಠದಲ್ಲಿ 
ರ್ಜಿೇ-ಪಂಚ್ಯತುಗಳ ಮೊಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿ 
ಮ್ದರಿ ಎನಿಸಿದದಾರು ಎಂದು ಬಣಿ್ಣಸಿದರು.

ಲ್ಂ. ಶರಾೇಗಳವರ ಪಟ್ಟ್ಧಿಕ್ರದ 
ಸುವಣಖಾ ಮಹೆೊೇತಸೂವದ ಪರಾಯುಕತು ಅವರ 
ಹೆಸರನುನು ಯೊೇಜನೆಗಳ ಮೊಲಕ 
ಶ್ಶವತವ್ಗಿರಿಸುವ ನಿಟಿಟ್ನಲ್ಲಿ 2023ರ 
ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರವರೆಗೆ 

ಕೆೊೇಟಿ ದಿೇಪೊೇತಸೂವ, ಕೆೊೇಟಿ ಬ್ಲ್ವಚಖಾನೆ, 
ಕೆೊೇಟಿ ಕ್್ಷೇರ್ಭಿಷೆೇಕ, 100 ಹ್ಸಿಗೆಗಳ 
ಸುಸಜಿ್ಜತ ಆಸ್ಪತೆರಾ, ನಸಿಖಾಂರ್, ಫ್ಮಖಾಸಿ, 
ಸಿಬ್ಎಸ್ ಇ ಮತುತು ಐಸಿಎಸ್ ಇ ಶ್ಲ್-
ಕ್ಲೆೇಜುಗಳನುನು ಪ್ರಾರಂಭ 
ಮ್ಡಲ್ಗುವುದು. ಎಲ್ಲಿ ರ್ಜ್ಯಗಳಿಂದ 5 
ಗೆೊೇವುಗಳನುನು ತಂದು ವಿದೆೇಶ ತಳಿಗಳ 
ಪರಿಚಯ ಮ್ಡುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಗೆೊೇ-
ಸಂವಧಖಾನ್ ಕೆೇಂದರಾವನುನು ತೆರೆಯಲ್ಗುವುದು 
ಎಂದು ಶರಾೇಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಈ ಎಲ್ಲಿ ಯೊೇಜನೆಗಳ ನಿೇಲ-ನಕ್ಶೆ 
ಈಗ್ಗಲೆೇ ಸಿದಧಿಗೆೊಂಡಿದುದಾ ಪುರಸಭ್ ಸದಸ್ಯ 
ಹೆೊಸಕೆೇರಿ ಸುರೆೇಶ್ ನೆೇತೃತವದ ತಂಡ ಅವಳಿ 
ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಭಕ್ತುದಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಹಿತಿ ನಿೇಡುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ 

ಸಮಿತಿಗಳನುನು ರಚಿಸುವ 
ಕೆಲಸವನುನು ತುಂಬ್ 
ಜ ವ್ ಬ್ದಾ ರಿ ಯ ಂ ದ 
ಮ್ಡುತಿತುದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಚುಚುಗೆ 
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದರು.

ಪುರಸಭ್ ಸದಸ್ಯ 
ಹೆೊಸಕೆೇರಿ ಸುರೆೇಶ್ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಪರಾತಿೇ 
ಅ ಮ್ ವ್ ಸೆ್ಯ ಯ ಂ ದು 

ಹಿರೆೇಕಲ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಂಸಕಿಕೃತಿ-ಸಂಸ್ಕಿರ ಕ್ಯಖಾ 
ಕರಾಮದ ಮೊಲಕ ಮಕಕಿಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 
ಸಂಸಕಿಕೃತಿಯನುನು ಉಳಿಸಿ-ಬೆಳೆಸುವ 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮಗಳನುನು ಆಯೊೇಜಿಸಲ್ಗುವುದು 
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಿಕಕಿಕಬ್ಬಿರ್ ದಯ್ನಂದಸ್ವಮಿ 
ಉಪನ್್ಯಸ ನಿೇಡಿದರು. ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ. ಚನನುಬಸಯ್ಯ, ಪರಾಧ್ನ ಅಚಖಾಕ 
ಅನನುದ್ನಯ್ಯ ಶ್ಸಿತು್, ಶವಲ್ಂಗ್ರ್ಧ್ಯ ಶ್ಸಿತು್, 
ಕೆೊೇರಿ ಗುರುಲ್ಂಗಣ್ಣ, ಕುಮ್ರಸ್ವಮಿ, ರೆಡಿ್ಡ, 
ಅಭಿನೆೇತಿರಾ ಡ್್ಯನ್ಸೂ ಮತುತು ಮೊ್ಯಸಿಕಲ್ 
ಅಕ್ಡೆಮಿ ಮತುತು ಚನೆನುೇಶವರ ಗ್ನ ಕಲ್ 
ಬಳಗದ ವತಿಯಂದ ಸ್ಂಸಕಿಕೃತಿಕ 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮಗಳು ನಡೆದವು.

ಹಿರೆ�ಕಲ್ಠದ ಲ್ಂ. ಶಿ್ರ�ರಳ ಪಟಾಟೆಧಿಕಾರದ ಸುವಣನಾ 
ಮಹೆೋ�ತ್ಸವದ ಅಥನಾಪೂಣನಾ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು, ಜ.22- ಪಟಟ್ಣದ ಜಿಗಳಿ 
ವೃತತುದಲ್ಲಿ ತಿರಾವಿಧ ದ್ಸೆೊೇಹಿ ಶರಾೇ ಡ್. ಶವಕುಮ್ರ 
ಮಹ್ಸ್ವಮಿೇಜಿಯವರ 4ನೆೇ ವರಖಾದ ಪುಣ್ಮಸ್ಮರಣೆ 
ಹ್ಗೊ ಮಹ್ಸಂತ, ಜ್ಞಾನಯೊೇಗಿ ಶರಾೇ ಸಿದೆದಾೇಶವರ 
ಸ್ವಮಿಗಳವರ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವ್ಗಿ ಯುವ ಭಕತು ವೃಂದ 
ಅನನು ಸಂತಪಖಾಣೆ ಏಪಖಾಡಿಸಿತುತು. 

ಜಿಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್.ಚಿದ್ನಂದಪ್ಪ, ಜಿ.
ಪಂ. ಮ್ಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬ್.ಎಂ.ವ್ಗಿೇಶ್ ಸ್ವಮಿ, 
ಉಪತಹಶೇಲ್ದಾರ್ ಆರ್.ರವಿ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ್ದ 
ಬೆಣೆ್ಣಹಳಿ್ಳ ಸಿದೆದಾೇಶ್, ಸ್ಬ್ೇರ್ ಅಲ್, ಕೆ.ಪಿ.ಗಂಗ್ಧರ್, 
ಪಿ.ಆರ್.ರ್ಜು, ಎ.ಕೆ.ಲೆೊೇಕೆೇಶ್, ಬ್.ಮಂಜುನ್ಥ್, 

ಭೆೊೇವಿ ಮಂಜಣ್ಣ, ಶಕ್ಷಕ ಪೂಜ್ರ್ ಹ್ಲೆೇಶ್, 
ಹಳಿ್ಳಹ್ಳ್ ವಿೇರನಗೌಡ, ಧಮಖಾಸಥಾಳ ಯೊೇಜನೆಯ 
ಮೇಲ್ವಚ್ರಕ್ ಶರಾೇಮತಿ ಪದ್್ಮವತಿ, ಕುಂಬಳೂರು 
ವ್ಸು, ಜಿಗಳಿಯ ನ್ಗಸನಹಳಿ್ಳ ಬಸವರ್ಜ್, 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದ ಸಂಘಟಕರ್ದ ಬ್.ಸಿ.ರ್ಜೆೇಶ್, 
ಹೆೊಸಳಿ್ಳ ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಎಂ.ಕೆ.ಗಜೆೇಂದರಾಯ್ಯ, ಬಟೆಟ್ 
ಅಂಗಡಿ ವಿಶವ, ಬಟೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಗ್ಂಧಿ, ಕುಡಪಲ್ 
ರಮೇಶ್, ಪರಾಕ್ಶ್ ರೆೈಸ್ ಮಿಲ್ ಕೆೊಟೆರಾೇಶ್, 
ಪತರಾಕತಖಾರ್ದ ಜಿಗಳಿ ಪರಾಕ್ಶ್, ಹೆಚ್.ಎಂ.ಸದ್ನಂದ, 
ಟಿ.ಹೆಚ್.ಶವಕುಮ್ರ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇನೊನು ಅನೆೇಕರು 
ಭ್ಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ಮಲೆ�ಬೆನೋನುರಿನಲ್ಲೆ ಸಿದದರಂಗಾ ಶಿ್ರ� ಸ್ರಣೆ 
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ದ್ವಣಗರೆ,ೆ ಜ.22- ತೆೊೇಟಗ್ರಿಕೆ 
ಬಳೆಗೆಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಆದ್ಯ ಮತುತು ಅತಿೇ 
ಹಚೆುಚು  ಉಪ ಉತ್ಪನನು ಗಳನುನು ನಿೇಡುವ ಬಳೆೆ  
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ  ತಂೆಗು. ಇದರ ಸಂರಕ್ಷಣ ೆ ಮತುತು 
ಸಂಸಕಿರಣ ೆನಮ್ಮಲಲಿರ ಹೆೊಣ ೆಎಂದು    ಐಸಿಎಆರ್-
ತರಳಬ್ಳು ಕೃಷ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೇಂದರಾದ ತೆೊೇಟಗ್ರಿಕೆ 
ವಿಜ್ಞಾನಿ  ಎಂ.ಜಿ. ಬಸವನಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ತಂೆಗು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಬಂೆಗಳೂರು 
ಹ್ಗೊ ಐಸಿಎಆರ್-ತರಳಬ್ಳು ಕೃಷ್ ವಿಜ್ಞಾನ 
ಕೆೇಂದರಾ  ಇವರ ಸಂಯುಕ ತ್ುಶರಾಯದಲ್ಲಿ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಳ್ಳ 
ಲ್ಗಿದದಾ 6 ದಿನಗಳ ‘ತಂೆಗಿನ ಮರದ ಸೆನುೇಹಿತರು’ 
ಕೌಶಲ್್ಯಭಿವೃದಿಧಿ ತರಬೆೇತಿ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಅವರು ಪ್ರಾಸ ತ್ುವಿಕವ್ಗಿ ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ಇಂದು ತಂೆಗಿನ ಬೆೇಸ್ಯದ ಉತ್್ಪದನ್ 
ತೆೊಡಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯ ಕ್ೇಳುವವರ ಲಭ್ಯತಯೆೊ 
ಒಂದು. ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಮಿಖಾಕರ ಕೆೊರತಯೆನುನು 
ನಿೇಗಿಸಲು ಇಂತಹ ಕೌಶಲ್್ಯಭಿವೃದಿಧಿ ತರಬೆೇತಿ 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮಗಳು ಸಹಕ್ರಿಯ್ಗಲ್ದುದಾ, ಆದ್ 
ಯೊೇತ್ಪನನು ಚಟುವಟಿಕಗೆಳಿಗ ೆಅನುಕೊಲವ್ಗುತತುದೆ 

ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟಟ್ರು.
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮವನುನು  ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ 

ತರಳಬ್ಳು ಗ್ರಾಮಿೇಣ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸಂಸೆಥಾಯ 
ನಿದೆೇಖಾಶಕರೊ ಆದ   ನಿವೃತತು ಸಹ್ಯಕ ಕೃಷ್ 
ನಿದೆೇಖಾಶಕ  ಸಿ.ಟಿ. ಚಂದರಾಪ್ಪ ಮ್ತನ್ಡಿ 
ಗ್ರಾಮಿೇಣ ಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ ಚಟುವಟಿಕಗೆಳಲ್ಲಿ 
ಕೌಶಲ್ಯದ ಬಳಕ ೆ ತುಂಬ್ ಸಹಕ್ರಿಯ್ಗುತತುದ.ೆ  
ಅಡಿಕ ೆ ಬಳೆಯೆ ವಿಸಿತುೇಣಖಾದಿಂದ ಇಂದು ತಂೆಗಿನ 

ಬಳೆಯೆಲ್ಲಿ ಮಲತ್ಯ ಧೆೊೇರಣೆ 
ಅನುಭವಿಸುತಿತುದ.ೆ  ತಂೆಗಿನ ಉಪ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಂದ 
ಇಂದು ಉತತುಮ ಆದ್ಯ ಗಳಿಸಲು ಸ್ಧ್ಯವಿದೆ 
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.  

ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ೆವಹಿಸಿದದಾ ಕೆೇಂದರಾದ  
ಮುಖ್ಯಸಥಾ ಡ್. ಟಿ.ಎನ್. ದೆೇವರ್ಜ  ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ಶತಮ್ನಗಳಿಂದ ಕಲಬರೆಕ ೆ ರಹಿತ 
ಪದ್ಥಖಾಗಳಲ್ಲಿ ತಂೆಗೊ ಸಹ ಒಂದು.  ಇಂದು 

ತಂೆಗಿನ ಉಪ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಸಂಸಕಿರಿಸಿ ಮ್ರ್ಟ 
ಮ್ಡಿದರ ೆ ಉತತುಮ  ಲ್ಭ ಗಳಿಸಬಹುದ್ಗಿದ.ೆ  
ಈ ನಿಟಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ವು ಈಗ್ಗಲೆೇ ನಿಟೊಟ್ರು 
ತರಳಬ್ಳು ಅಮೃತ ರೆೈತ ಉತ್್ಪದಕ ಕಂಪನಿಯ 
ವತಿಯಂದ ತಂೆಗಿನ ವಜಿಖಾನ್ ಎಣೆ್ಣ, ತಂೆಗಿನ 
ಚಿಪ್ಸೂ, ತಂೆಗಿನ ಪೌಡರ್ ಗಳನುನು ‘ತರಳ್ಮೃತ’ 
ಬ್ರಾಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ರ್ಟದ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು 
ಮ್ಡುತಿತುದೆದಾೇವ.ೆ  ಇದರಿಂದ ತಂೆಗಿನ ಬಲೆಯೆ ಸಿಥಾರತೆ 
ಕ್ಪ್ಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ರಿಯ್ಗುವುದಂೆದು 
ತಿಳಿಸಿದರು.

 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ್ದ   ರಘುರ್ಜ ಜ.ೆ,   ಸಣ್ಣಗೌಡರಾ 
ಹಚೆ್. ಎಂ., ಡ್. ಅವಿನ್ಶ ಟಿ.ಜಿ., ಜಿಲೆಲಿಯ 
ವಿವಿಧ ಭ್ಗಗಳಿಂದ ಆಯೆಕಿಯ್ದ 20 
ಶಬ್ರ್ಥಿಖಾಗಳು ಭ್ಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ಹೆಚು್ಚ ಉಪ ಉತ್ಪನನು ನಿ�ಡುವ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆ ತೆಂರು
 ‘ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಸೆನು�ಹಿತರು’ 

ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಿ್ಧ ತರಬೆ�ತ್ಯಲ್ಲೆ 
ಎಂ.ಜಿ. ಬಸವನಗೌಡ

ಹೆೊನ್ನುಳಿ, ಜ. 22- ಪಟಟ್ಣದ 
ದೆೇವನ್ಯಕಿನಹಳಿ್ಳ ಶರಾೇ ದುಗಖಾಮ್ಮ 
ದೆೇವಿ, ಮರಿಯಮ್ಮ ದೆೇವಿ ಹ್ಗೊ 
ಗ್ಳಿ ದುಗಖಾಮ್ಮ ದೆೇವಸ್ಥಾನದ ಗೃಹ 
ಪರಾವೆೇಶ, ಮೊತಿಖಾಗಳ ಪರಾತಿಷ್ಠಿಪನೆ, 
ಕಳಸ್ರೆೊೇಹಣ, ಕುಂಭ್ಭಿಷೆೇಕ 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮಗಳು ನ್ಡಿದುದಾ 
ದಿನ್ಂಕ 23 ಮತುತು 24ರ ಎರಡು 
ದಿನ ಅದೊಧಿರಿಯ್ಗಿ ಜರುಗಲ್ದೆ 
ಎಂದು ಶರಾೇ ಬ್ೇರಲ್ಂಗೆೇಶವರ 
ದೆೇವಸ್ಥಾನ ಸೆೇವ್ ಸಮಿತಿ ಹ್ಗೊ 
ಕುರುಬ ಸಮ್ಜದ ಹಿರಿಯ 
ಮುಖಂಡ ಹೆಚ್.ಬ್. ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ 
ಹ್ಗೊ ತೆಂಗಿನಮರದ ಮ್ದಪ್ಪ 
ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಅವರು ದೆೇವನ್ಯಕಿನಹಳಿ್ಳ 
ಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಜದ 
ಮುಖಂಡರೆೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ 
ಸುದಿದಾಗೆೊೇಷ್ಟ್ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನ್ಡಿದುದಾ ದಿನ್ಂಕ 23ರ 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶರಾೇ ಸೊಯಖಾನ್ರ್ಯಣ ಶರಾೇ ಮೊರು 
ಝ್ವೆೇಶವರ ಮಠ ಬಹದೊದಾರು ಘಟಟ್ ಇವರ ಸ್ನಿನುಧ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಶರಾೇ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಧವಜ್ರೆೊೇಹಣ, ವ್ಸುತು ಪೂಜ್ 
ಮತುತು ಶರಾೇ ದುಗ್ಖಾ ಹೆೊೇಮ, ಶರಾೇ ವಿಶವಕಮಖಾ ಹೆೊೇಮ 
ದೆೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಗೃಹ ಪರಾವೆೇಶದ ಪೂವಖಾಭ್ವಿಯ್ಗಿ 
ವಿವಿಧ ಧ್ಮಿಖಾಕ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮಗಳು  
ನಡೆಯಲ್ವೆ. 

ದಿನ್ಂಕ 24ರಂದು ಶರಾೇ ದುಗಖಾಮ್ಮದೆೇವಿ, ಶರಾೇ 
ಮರಿಯಮ್ಮ ದೆೇವಿ ಹ್ಗೊ ಶರಾೇ ಗ್ಳಿ ದುಗಖಾಮ್ಮ ದೆೇವಿ 
ದೆೇವಸ್ಥಾನದ ಗೃಹ ಪರಾವೆೇಶ, ಮೊತಿಖಾಗಳ ಪರಾತಿಷ್ಠಿಪನೆ, 
ಗೆೊೇಪುರ ಕಳಸ್ರೆೊೇಹಣ ಮತುತು ಕುಂಭ್ಭಿಷೆೇಕ 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮಗಳು ಜರುಗಲ್ವೆ.

ನಂತರ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕನಕ ಗುರುಪಿೇಠ ಕ್ಗಿನೆಲೆ 
ಮಹ್ಸಂಸ್ಥಾನದ ಜಗದುಗೆರು ಶರಾೇ ನಿರಂಜನ್ನಂದಪುರಿ 

ಮಹ್ಸ್ವಮಿಗಳು ವೆೇದಿಕೆ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ 
ಹ್ಗೊ ದಿವ್ಯ ಸ್ನಿನುಧ್ಯ ವಹಿಸಲ್ದುದಾ, ಜೆೊತೆಗೆ ಕನಕ ಗುರು 
ಪಿೇಠದ ಹೆೊಸದುಗಖಾ ಶ್ರ್ ಮಠದ ಶರಾೇ 
ಈಶವರ್ನಂದಪುರಿ ಸ್ವಮಿೇಜಿ, ಹಿರೆೇಕಲ್ಮಠದ ಡ್.ಶರಾೇ 
ಒಡೆಯರ್ ಚನನುಮಲ್ಲಿಕ್ಜುಖಾನ ಶವ್ಚ್ಯಖಾ 
ಸ್ವಮಿೇಜಿ ಸ್ನಿನುಧ್ಯ ವಹಿಸಲ್ದ್ದಾರೆ.

ನೊತನ ದೆೇವಸ್ಥಾನ ಗೃಹ ಪರಾವೆೇಶ, ಮೊತಿಖಾ 
ಪರಾತಿಷ್ಠಿಪನೆ, ಕಳಸ್ರೆೊೇಹಣ, ಧ್ಮಿಖಾಕ ಕ್ಯಖಾಕರಾ 
ಮಗಳಲ್ಲಿ ದೆೇವರ ಗಣಮಕಕಿಳ್ದ ಪರಾಭ್ಕರ್ ದ್್ಯಮಜಿ್ಜ, 
ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಜಿ್ಜ, ತೆಂಗಿನಮರದ ಮ್ದಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಜಿ್ಜ 
ಭ್ಗವಹಿಸಲ್ದ್ದಾರೆ.

ಸುದಿದಾಗೆೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮ್ಜದ ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ಲ್ಕ್ಷ, ಮ್ದಪ್ಪ, ಬುದಿದಾವಂತರ 
ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ವಿಜೆೇಂದರಾಪ್ಪ, ಬ್ಸ್ಟಿ ನ್ಗರ್ಜ್, 
ಮ್ಜೆೊೇಖಾಗಿ ನ್ಗರ್ಜಪ್ಪ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ದೆ�ವರಾಯ್ಕನಹಳಳಯಲ್ಲೆ ಇಂದು - ರಾಳೆ  
ದೆ�ವಸಾಥಾನದ ರೃಹ ಪ್ರವೆ�ಶ, ಕುಂಭಾಭಿಷೆ�ಕ

ಶರಾೇ ರಹ್ಜಿ ರ್ಜೆೇ ಭೆೊೇಂಸೆಲಿ ಅವರ 359ನೆೇ ಪುಣ್್ಯರ್ಧನೆ 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮವು ಚನನುಗಿರಿ ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ಹೆೊದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್್ಮರಕ 
ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೆೊೇಮವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತುದಿಗಳಿಗೆ ಭ್ಗವಹಿಸಲು ಅನುಕೊಲವ್ 
ಗುವಂತೆ ದ್ವಣಗೆರೆ ಯಂದ ಹೆೊದಿಗೆರೆಗೆ ಬಸಿಸೂನ ವ್ಯವಸೆಥಾ 

ಮ್ಡಲ್ಗಿದೆ. ಭ್ಗವಹಿ 
ಸಲ್ಚಿಛಿಸುವವರು ಇಂದು 
ಮುಂಜ್ನೆ 6.45 ರಿಂದ 
7.45ಕೆಕಿ  ಶರಾೇ ವಿೇರ ಮದಕರಿ 
ನ್ಯಕ ವೃತತು (ಹೆೊಂಡದ 
ಸಕಖಾಲ್ )ದಿಂದ ಬಸ್ 
ಹೆೊರಡಲ್ದೆ. ಕ್ಷತಿರಾಯ ಮರ್ಠ 
ಸಮ್ಜ ಬ್ಂಧವರು ಈ 
ಕ್ಯಖಾ ಕರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆೊಗೆಂಡು 
ಸಮ್ರಂಭವನುನು 
ಯಶಸಿವಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕ್ಗಿ ಕ್ಷತಿರಾಯ 
ಮರ್ಠ ಸಮ್ಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. 
ಮ್ಲತೆೇಶರ್ವ್ ಜ್ಧವ್, 

ಗೌರವ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶವಂತರ್ವ್ ಜ್ಧವ್ ಕೆೊೇರಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೆೋದಿಗೆರೆಯಲ್ಲೆ ಇಂದು  
ಶಿ್ರ� ಷಹಾಜಿ ರಾಜೆ� ಭೆೋ�ಂಸೆಲೆ 
ಪುಣಾ್ಯರಾಧರೆ

ರಾಣೆ�ಬೆನೋನುರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು ವಿದು್ಯತ್  ವ್ಯತ್ಯಯ
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ ಕಂಠಿ 

ಬ್ೇರೆೇಶವರ ನಗರ, ವಿಶವಬಂಧು ನಗರ, ಚನೆನುೇಶವರ  
ನಗರ, ಕಮಲ್ ನಗರ, ಸಿದ್ದಾರೊಢ ನಗರ, ಕೆ.ಎಚ್.ಬ್ 
ಫೆೇಸ್-1, ಮ್ಗೆೊೇಡ ರಸೆತು, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ, 

ಎಸ್.ಟಿ.ಜೆ.ಐ.ಟಿ ಕ್ಲೆೇಜ್, ಚಿದಂಬರ ನಗರ,  
ನೆೇಕ್ರ ಕ್ಲೆೊೇನಿ, ಕೆಎಚ್ ಡಿಸಿ, ಶ್ಂತಿನಗರ  
ಮತುತು ದ್ನೆೇಶವರ ನಗರ ಏರಿಯ್ಗಳಿಗೆ ವಿದು್ಯತ್ 
ಸರಬರ್ಜು ಇರುವುದಿಲಲಿ. 

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ಡಿಎಸೆ್ಸಸ್  ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ.22- ನ್್ಯಯಮೊತಿಖಾ 
ಸದ್ಶವ ಆಯೊೇಗದ ವರದಿ ಜ್ರಿ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನುನು 
ಈಡೆೇರಿಸಲು ಒತ್ತುಯಸಿ ಕನ್ಖಾಟಕ ದಲ್ತ 
ಸಂಘರಖಾ ಸಮಿತಿ (ಅಂಬೆೇಡಕಿರ್ ವ್ದ) 
ಜಿಲ್ಲಿ  ಘಟಕದಿಂದ  ನ್ಳೆ ದಿನ್ಂಕ 23ರ 
ಸೆೊೇಮವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ಬೃಹತ್ ಪರಾತಿಭಟನ್ ಮರವಣಿಗೆ 
ಏಪಖಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಿ 
ಪರಾಧ್ನ ಸಂಚ್ಲಕ ಬ್. ದುಗಗೆಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶನಿವ್ರ ಪತಿರಾಕ್ಗೆೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ತ 
ನ್ಡಿದ ಅವರು,  ನಗರದ ಅಂಬೆೇಡಕಿರ್ 
ವೃತತು ದಿಂದ ಉಪ ವಿಭ್ಗ್ಧಿಕ್ರಿ 
ಕಚೆೇರಿವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪರಾತಿಭಟನ್ 
ಮರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ವಿವಿಧ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳ 
ಈಡೆೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತುಯಸಿ ಸಕ್ಖಾರಕೆಕಿ ಮನವಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಗುವುದು ಎಂದರು. ಸಮಿತಿಯ 
ನ್ಗಪ್ಪ ಮಂಜುನ್ಥ, ಚಿಕಕಿನಹಳಿ್ಳ ಬ್. 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಈಚಘಟಟ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ, 
ಸಿದದಾನೊರು ಕೆಂಚವಿೇರಪ್ಪ, ಕೆೊಡಗನೊರು 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಮತಿತುತರರು 
ಪತಿರಾಕ್ಗೆೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದದಾರು.

ಮ್ಯಕೆೊಂಡ, ಜ.22- ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು 
ಗ್ರಾಮ ವ್ಸತುವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು 
ನಿಲಖಾಕ್್ಷಸದೆೇ ಸ್ಪಂದಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಶ್ಸಕ 
ಪೊರಾ.ಲ್ಂಗಣ್ಣ ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಿೇಪದ ಗಂಗನಕಟೆಟ್ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನೆನು ನಡೆದ ಗ್ರಾಮ ವ್ಸತುವ್ಯ 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆೊಗೆಂಡು ಅವರು 
ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ಮಧ್ಯವತಿಖಾಗಳ ಕ್ಟ  ತಪಿ್ಪಸಿ, ಜನರ 
ಮನೆ ಬ್ಗಿಲ್ಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಗ್ರಾಮ 
ವ್ಸತುವ್ಯ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮ ರೊಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಅಧಿ 
ಕ್ರಿಗಳು ಜನರ ಅಹವ್ಲುಗಳನುನು ನೆಪ  
ಮ್ತರಾಕೆಕಿ ಸಿವೇಕರಿಸಿ,  ನಿಲಖಾಕ್್ಷಸಬ್ರದು. ಏನೆೊೇ  
ಬಂದು, ಹೆೊೇದರು ಎಂಬಂತ್ಗದೆೇ ಜನಸ್ 
ಮ್ನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೆೇಕು. ಕೆೇಂದರಾ ಮತುತು 
ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್ಖಾರದ ಯೊೇಜನೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿ 
ಸಲು ಆಡಳಿತ ಯಂತರಾ ಶರಾಮಿಸಬೆೇಕು ಎಂದರು.

ತಹಶೇಲ್ದಾರ್ ಡ್. ಅಶವತ್ಥಾ  ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ಸಕ್ಖಾರಿ ಕಚೆೇರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಗರಿಕರ ಅಲೆದ್ಟ 
ತಪಿ್ಪಸಿ, ಸಥಾಳಿೇಯ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಸಥಾಳದಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಬಗೆಹರಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಮ ವ್ಸತುವ್ಯ ಸಹಕ್ರಿ 
ಯ್ಗಿದುದಾ, ಗ್ರಾಮಸಥಾರು ಇದನುನು ಸದಬಿಳಕೆ 

ಮ್ಡಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು.
ಸವೆ�ನಾ ಇಲಾರೆ ವಿರುದದ ದೋರು : ದಿಶ್ 

ಸಮಿತಿ  ಸದಸ್ಯ ಸಂಗಣ್ಣ, ಪರಾತಿೇ ಸ್ರಿಯೊ 
ಎಂಟತುತು ಸ್ವಿರ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೆೇಕು? 
ಸಕ್ಖಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿ ಲಂಚ ಕೆೇಳಿದರೆ  
ಬಡವರ ಗತಿ ಏನು? ಎಂದರು. 

ದ್ವಣಗೆರೆ ಜನತ್ ಬಜ್ರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಜಿ.ಡಿ. ಗುರುಸ್ವಮಿ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಒಗೊಗೆಡಿಸಿದ 
ಪಹಣಿಗಳನುನು ನ್ಲ್ಕಿರು ವರಖಾದಿಂದ 
ಪೊೇಡು ಮ್ಡದೆೇ ಸತ್ಯಸುತಿತುದ್ದಾರೆ  
ಎಂದು ಆರೆೊೇಪಿಸಿದರು.

ತಹಶೇಲ್ದಾರ್ ಅಶವತ್ಥಾ , ಪೊೇಡಿ  ಮುಕತು 
ಗ್ರಾಮ ಯೊೇಜನೆ ಇದೆೇ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಆರಂಭ ಮ್ಡಬೆೇಕು. ಇನುನು ಮುಂದೆ 
ಸವೆೇಖಾಯರ್ ಅಳತೆ ಮ್ಡಬೆೇಕ್ಗಿಲಲಿ. 
ಪಿಡಿಒ ಅವರೆೇ ದಿಶ್ಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೊಲಕ 
ಅಳತೆ ಮ್ಡಬೆೇಕು. ಸ್ವಮಿತವ ಕ್ಡ್ಖಾ 
ಬರಲ್ದುದಾ, ಜಮಿೇನು  ಮ್ರ್ಟ, ಖರಿೇದಿ 
ಇತ್್ಯದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದರು.

ಬೆಸ್ಕಿಂ ಎಇಇ ತಿೇಥೆೇಖಾಶ್, 
ಪಂಪ್ ಸೆರ್ ಗಳಿಗೆ 7ತ್ಸು ವಿದು್ಯತ್ ಪೂರೆೈಕೆ 
ಮ್ಡಲ್ಗುತಿತುದೆ ಎಂದರು.

ಆಹ್ರ ಶರಸೆತುೇದ್ರ್ ಬುಡೆೇನ್ ಸ್ಬ್, 
ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿಗೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರನುನು 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಸಬೆೇಕು. ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಗೆ 
ಸ್ರವಧಿಖಾತ ಅಕ್ಕಿ ಬೆರೆಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಧನ್ಯಕುಮ್ರ್ ಸ್ವಗತಿಸಿದರು. 
ಬಸವ್ರ್ಧ್ಯ ನಿರೊಪಿಸಿದರು. ಸಿದದಾರ್ಮೇಶ್ 
ವಂದಿಸಿದರು.

ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ, ಉಪು್ಪ  ನಿ�ರು ಪೂರೆೈಕೆ 
ತಡೆಯರಿ : ಗಂಗನಕಟೆಟ್ ಸುತತುಮುತತುಲ್ನ 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡುತ್ತುರೆ. 
ಇಸಿ್ಪೇರ್ ಆಡುವವರ ಹ್ವಳಿಯೊ ಹೆಚಿಚುದುದಾ, 
ಕುಟುಂಬಗಳು ಹ್ಳ್ಗಿವೆ. ಇದನುನು ಮದಲು 
ನಿಯಂತಿರಾಸುವ ಕೆಲಸ  ಮ್ಡಿ  ಎಂದು 
ಮಹಿಳೆಯರು ಶ್ಸಕರಿಗೆ ಆಗರಾಹಿಸಿದರು. 
ಶ್ಸಕರು ಕೊಡಲೆೇ ಅಕರಾಮ  ಮದ್ಯ, ಜೊಜ್ಟ 
ನಿಯಂತಿರಾಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಮ್ಯಕೆೊಂಡ 
ಪಿಎಸ್ಐಗೆ ಸೊಚಿಸಿದರು.

ಗಾ್ರಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದಿಂದ ಜನರ ಮರೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ
ಮಾಯಕೆೋಂಡ  

ಶಾಸಕ ಪ್್ರ. ಲ್ಂರಣ್ಣ

- ಎಸ್.ಎ. ಶಿ್ರ�ನಿವಾಸ್ 
ಕ್ಂಗೆರಾಸ್ ನ್ಯಕ ಸಿದದಾರ್ಮಯ್ಯ ಕುರಿತ ಪುಸತುಕವ್ದ 

`ಸಿದುದಾ ನಿಜ ಕನಸುಗಳು' ಬ್ಡುಗಡೆ ಮ್ಡದಂತೆ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್್ಯಯ್ಲಯ ಇತಿತುೇಚೆಗೆ ನಿಬಖಾಂಧಿಸಿದೆ. ಈ 
ಸುದಿದಾ ನೆೊೇಡಿದ್ಗ ನನನು ಮಿತರಾರೆೊಬಬಿರು, ವ್ಯಕ್ತುಗಳ 
ತೆೇಜೆೊೇವಧೆ ಮ್ಡುವ ಪುಸತುಕ ಪರಾಕಟಿಸಲು ಭ್ರತದ 
ಕ್ಯೆದಾಯಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಶವಿದೆಯೆೇ? ಎಂಬುದು. 

ಈ ಪರಾಶೆನು ಕೆೇಳಿದ್ಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿದುದಾ ಕೆಲ 
ವರಖಾಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಲ್ತ ಲೆೇಖಕ ಹ್ಗೊ ವಿಚ್ರವ್ದಿ 
ಕ್ಂಚ ಇಲಯ್ಯ ಅವರು ಬರೆದಿದದಾ ಪುಸತುಕದ ಪರಾಕರಣ. 
ಅವರು `ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಸ್ಮಗುಲಿರುಲು ಕೆೊಮಟೆೊಲುಲಿ' ಎಂಬ 
ಪುಸತುಕ ಬರೆದಿದದಾರು. ಈ ಪುಸತುಕದ ಶೇಷ್ಖಾಕೆಯ ಅಥಖಾ 
ಆಯಖಾ ವೆೈಶ್ಯ ಸಮುದ್ಯದವರು ಸ್ಮ್ಜಿಕ 
ಕಳ್ಳಸ್ಗಣೆದ್ರರು ಎಂಬುದ್ಗಿತುತು.

ಸಮುದ್ಯವಂದನುನು ಆಧ್ರ ರಹಿತವ್ಗಿ 
ಅವಹೆೇಳನ ಮ್ಡಲ್ಗಿದೆ. ಈ ಪುಸತುಕ ನಿಷೆೇಧಿಸಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಕೆಲವರು ಸುಪಿರಾೇಂ ಕೆೊೇರ್ಖಾ ಮರೆ ಹೆೊೇಗಿದದಾರು. 
ಈ ಬಗೆಗೆ ವಿಚ್ರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೆೊೇರ್ಖಾ, ಪುಸತುಕ 
ನಿಷೆೇಧಿಸಲ್ಗದು ಎಂದು ಹೆೇಳಿತುತು.

ಪರಾತಿಯೊಬಬಿ ಲೆೇಖಕ, ಇಲಲಿವೆೇ ಬರಹಗ್ರ ತನನು 
ವಿಚ್ರಗಳನುನು ಮುಕತುವ್ಗಿ ಹೆೇಳುವ ಹ್ಗೊ 
ಸಮಪಖಾಕವ್ಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಮೊಲಭೊತ ಹಕುಕಿ 
ಹೆೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಲೆೇಖಕ ಹ್ಗೊ ಬರಹಗ್ರರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತು 
ಸ್ವತಂತರಾಯಾ ಕಡಿತವನುನು ಎಂದೊ ಹಗುರವ್ಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಬ್ರದು ಎಂದು ಕೆೊೇರ್ಖಾ ತಿಳಿಸಿತುತು.

ನ್ವು ವಿವರಗಳನುನು ಉಲೆಲಿೇಖಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲಲಿ. 
ಲೆೇಖಕರೆೊಬಬಿರು ಪುಸತುಕ ಬರೆದ್ಗ, ಅದು ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತು 
ಸ್ವತಂತರಾಯಾ. ಪುಸತುಕ ನಿಷೆೇಧಿಸುವುದು ಸಂವಿಧ್ನದ 32ನೆೇ 
ವಿಧಿಗೆ ಸೊಕತುವಲಲಿ ಎಂದು ನ್್ಯಯ್ಲಯ ಹೆೇಳಿತುತು.

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತು ಸ್ವತಂತರಾಯಾ ಮಟಕುಗೆೊಳಿಸಬ್ರದೆಂಬ 

ಸುಪಿರಾೇಂ ಕೆೊೇರ್ಖಾ ನ ಈ ತಿೇಪುಖಾ ನನನು ಪರಾಕ್ರ ಅತು್ಯನನುತ 
ಆದಶಖಾವ್ಗಿದೆ. ಯ್ವುದೆೇ ವ್ಯಕ್ತು ತನಗೆ ಇರಟ್ವ್ಗದ 
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೆೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರೆೊಚಿಚುಗೆೇಳುವುದು, 
ಆಕೆೊರಾೇಶಗೆೊಳು್ಳವುದು ಆರೆೊೇಗ್ಯಕರ ಸಮ್ಜದ 
ಲಕ್ಷಣವಲಲಿ. ಆದರೆ, ಇದೆೇ ತಿೇಪುಖಾ ಉಳಿದ ಎಲಲಿ 
ಪರಾಕರಣಗಳಿಗೊ ಅನವಯವ್ಗುವಂತಿದದಾರೆ ಎಷೆೊಟ್ೇ 
ಚೆನ್ನುಗಿರುತಿತುತುತು. ನನನು ಭ್ವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕೆಕಿಯ್ಯತು ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿಕೆೊಂಡು ಜನ ಪೊಲ್ೇಸರಲ್ಲಿ ದೊರು ನಿೇಡುವ, ಇಲಲಿವೆೇ 
ನ್್ಯಯ್ಲಯದ ಮರೆ ಹೆೊೇಗುವ ಪದಧಿತಿಯ್ದರೊ 
ತಪು್ಪತಿತುತುತು. ದುರದೃರಟ್ವಶ್ತ್ ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಲ್ಲಲಿ.

ಇತಿತುೇಚೆಗಷೆಟ್ೇ ನಡೆದ ನೊಪುರ್ ಶಮಖಾ ಪರಾಕರಣದಲ್ಲಿ 
ಸುಪಿರಾೇಂ ಕೆೊೇರ್ಖಾ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಆಸಕ್ತುಕರವ್ಗಿತುತು. 
ಶಮಖಾ ಅವರ ಮ್ತುಗಳು ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕ್ 
ಹತಿತುಕೆೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಣವ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಪಿರಾೇಂ ಕೆೊೇರ್ಖಾ 
ನ್್ಯಯಮೊತಿಖಾಗಳು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮ್ಡಿದದಾರು.

ನಿಜ ಬೆಂಕ್ ಹತಿತುಕೆೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬೆಂಕ್ 
ಹತಿತುಕೆೊಳ್ಳಲು ಮೊರು ಅಂಶಗಳು ಬೆೇಕು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ 
ಹೆೇಳುತತುದೆ. ಇಂಧನ, ಆಕ್ಸೂಜನ್ ಹ್ಗೊ ಶ್ಖ. ಇವು 
ಮೊರು ಇದದಾರಷೆಟ್ೇ ಬೆಂಕ್ ಕ್ಣಿಸಿಕೆೊಳು್ಳತತುದೆ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತು 
ಸ್ವತಂತರಾಯಾ ಇರುವವರು ಆಡುವ ಮ್ತುಗಳು, 
ಕೆೇಳಿಸಿಕೆೊಂಡವರು ಅಥಖಾ ಮ್ಡಿಕೆೊಳು್ಳವ ರಿೇತಿ ಹ್ಗೊ 

ನಂತರ ಎಸಗುವ ಕೃತ್ಯಗಳು ಸೆೇರಿಕೆೊಂಡು ಬೆಂಕ್ 
ಹತಿತುಕೆೊಳು್ಳತತುದೆ.

2017ರ ಕ್ಂಚ ಇಲಯ್ಯ ಅವರ ಪರಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿದ 
ತಿೇಪಿಖಾನಲ್ಲಿ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತು ಸ್ವತಂತರಾಯಾ ಎತಿತು ಹಿಡಿಯಲ್ಗಿತುತು. 
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತವದುದಾ. ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತುಯೊೇವಖಾ 
ಆಡುವ ಯ್ವ ಮ್ತು ಬೆಂಕ್ಗೆ ಕ್ರಣವ್ಗುತತುದೆ 
ಎಂಬುದನುನು ಯ್ರೊ ಊಹಿಸಲ್ರರು. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತು ಸ್ವತಂತರಾಯಾ 
ಎಂಬುದೆೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಕೆೊರಾೇಶ ತರಬಹುದು. ಹ್ಗೆಂದು 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತು ಸ್ವತಂತರಾಯಾ ಅಂತ್ಯಗೆೊಳಿಸಲ್ದಿೇತೆೇ?

ಬ್ಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಶಲ್್ಪ ಶೆಟಿಟ್ ಅವರ ಕೆನೆನುಗೆ ಹ್ಲ್ವುಡ್ 
ನಟ ರಿಚಡ್ಖಾ ಗೆರೆ ಅವರು 2007ರಲ್ಲಿ ವೆೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 
ಮುತಿತುಟಿಟ್ದದಾನುನು ಆಕೆ್ಷೇಪಿಸಿ, ಮುಂಬೆೈ ನ್್ಯಯ್ಲಯದಲ್ಲಿ 
ಪರಾಕರಣವಂದು ದ್ಖಲ್ಗಿತುತು. ಈ ಪರಾಕರಣದಲ್ಲಿ 
ಹುರುಳಿಲಲಿ ಎಂದು 15 ವರಖಾಗಳ ನಂತರ ತಿೇಪುಖಾ ಬಂದಿದೆ. 
ಮುತಿತುಟಟ್ವರು, ಮುತುತು ಕೆೊಡಿಸಿಕೆೊಂಡವರು ಇಬಬಿರಿಗೊ 
ಸಮಸೆ್ಯ ಇಲಲಿ. ದೆೇಶದ 140 ಕೆೊೇಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಯ್ರೆೊೇ 
ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆೊೇವ್ಯತಂತೆ. ಹಿೇಗ್ಗಿ ಪರಾಕರಣ 
ದ್ಖಲ್ಸಲ್ಯತು.

140 ಕೆೊೇಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಯ್ರಿಗೆ ಯ್ವ ವಿರಯಕೆಕಿ 
ಯ್ವ್ಗ ಯ್ವ ರಿೇತಿ ನೆೊೇವ್ಯತು? ಎಂಬುದನುನು 
ಯ್ವ ರಿೇತಿ ಕಂಡುಕೆೊಳ್ಳಬೆೇಕು? ಒಂದೆಡೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತು 
ಸ್ವತಂತರಾಯಾ ಕೆೊಡುತತುಲೆೇ, ಮತೆೊತುಂದೆಡೆ ನನನು ಭ್ವನೆಗಳಿಗೆ 
ಧಕೆಕಿಯ್ಗಬ್ರದು ಎಂಬ ಹಕುಕಿ ಕೆೊಡುವುದು ಎರಟ್ರ 
ಮಟಿಟ್ಗೆ ಸರಿ? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ತರಾ ಇರಲು ಸ್ಧ್ಯ. 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತು ಹ್ಗೊ ಭ್ವನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯ್ವುದು 
ಬೆೇಕೆಂಬುದನುನು ದೆೇಶದ ಮಹ್ಜನತೆ ನಿಧಖಾರಿಸುವುದರ 
ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧ್ನ ಕೆೊಟಿಟ್ರುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತು ಸ್ವತಂತರಾಯಾದ 
ಭವಿರ್ಯ ನಿಧ್ಖಾರವ್ಗಲ್ದೆ. ದೆೇಶಕೆಕಿ ಸ್ವತಂತರಾಯಾ ಸಿಕುಕಿ 75 
ವರಖಾಗಳ್ಗಿರಬಹುದು. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತುಗೆ ಸ್ವತಂತರಾಯಾ ನಿೇಡುವಲ್ಲಿ 
ನ್ವು ಇನೊನು ಸ್ಕರುಟ್ ದೊರ  ಸ್ಗಬೆೇಕ್ದೆ.

ಅಭಿವ್ಯಕಿ್ತಗೆ `ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ' ಕೆೋಡಲು ಸಮಾಜ ಸಿದ್ಧವೆ�...?

ರ್ಣೆೇಬೆನೊನುರು, ಜ.22- ನಗರದ ದನದ 
ಮ್ರುಕಟೆಟ್ಯ ಮುಂಭ್ಗದ ಜ್ಗದಲ್ಲಿ ನ್ಳೆ 
ದಿನ್ಂಕ 23ರ ಸೆೊೇಮವ್ರ ಸುಭ್ಷ್ ಚಂದರಾ 
ಬೆೊೇಸ್ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವ್ಗಿ ನವಯುಗದ 
ವತಿಯಂದ ಪರಾಣ್ಳಿಕೆ ಬ್ಡುಗಡೆ ಸಮ್ರಂಭದ 
ಅಂಗವ್ಗಿ ಭ್ನುವ್ರ ರೆೊಟಿಟ್ ಬುತಿತುಯ 
ಮರವಣಿಗೆ ನಡೆಯತು.

ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಇಬ್ ವಿನ್ಯಕ ದೆೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 
ಆರಂಭವ್ದ ಮರವಣಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, 

ಮೇಡೆಲಿೇರಿ ರಸೆತುಯ ಸಕಖಾಲ್, ಅಂಚೆ 
ಕಚೆೇರಿ, ಎಂ.ಜಿ.ರೆೊೇಡ್, 
ಕುರುಬಗೆೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಚರಿಸಿ, ರ್ಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೊಲಕ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮ 
ನಡೆಯುವ ಸಥಾಳ ತಲುಪಿತು.

ಮರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ರ್ಣೆೇಬೆನೊನುರು ವಿಧ್ನಸಭ್ ಕೆ್ಷೇತರಾದ 
ಪರಾತಿಯೊಂದು ಹಳಿ್ಳಯಂದ ಟ್ರಾಯಾಕಟ್ರ್ 
ಮೊಲಕ ಸ್ವಿರ್ರು ರೆೊಟಿಟ್ಗಳನುನು 

ತರಲ್ಗಿತುತು. ಸಂತೆೊೇರಕುಮ್ರ ಪ್ಟಿೇಲ 
ಅಭಿಮ್ನಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯುವರ್ಜ 
ಬ್ರ್ಟಕೆಕಿ, ತಿಮ್ಮನ ಗೌಡ ಪ್ಟಿೇಲ, ವಿೇರು 
ಪ್ಟಿೇಲ, ಮಂಜು ಸಿರಿಗೆರೆ, ಕ್ರಣ ಬುಳ್ಳನಗೌಡರಾ, 
ಕುಬೆೇರಪ್ಪ ಅಟ ವ್ಳಗಿ, ದ್ದ್ಪಿೇರ್  
ಕೆೊೇಳೂರ, ಸಲ್ೇಂ ಕಟ್ರಿ, ಬಸವರ್ಜ ಕರೊರ, 
ಗಂಗ್ಧರ ಬೊದನೊರ, ಬ್.ಟಿ.ಪ್ಟಿೇಲ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದದಾರು.

ಇಂದು ನವಯುರದ ಪ್ರಣಾಳಕೆ ಬಿಡುರಡೆ

ರಾಣೆ�ಬೆನೋನುರು

ಕಿತೋ್ತರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು ಉಜ್ಜಯನಿ  
ಶಿ್ರ� ಅಡ್ಡಪಲಲೆಕಿ್ಕ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವ

ದ್ವಣಗೆರೆ ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ಕ್ತೊತುರು ಗ್ರಾಮದ ಶರಾೇ 
ಬಸವೆೇಶವರ, ಶರಾೇ ವಿನ್ಯಕ, ಶರಾೇ ಆಂಜನೆೇಯ 
ದೆೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕಳಸ್ರೆೊೇಹಣದ ಪರಾಯುಕತು   ಉಜ್ಜಯನಿ 
ಜಗದುಗೆರು ಶರಾೇ ಸಿದಧಿಲ್ಂಗ ರ್ಜದೆೇಶಕೆೇಂದರಾ 
ಶವ್ಚ್ಯಖಾ ಭಗವತ್್ಪದ ಮಹ್ಸ್ವಮಿಗಳ ಅಡ್ಡಪಲಲಿಕ್ಕಿ 
ಉತಸೂವ ಹ್ಗೊ ಧ್ಮಿಖಾಕ ಸಮ್ರಂಭವು ಇಂದು 
ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ದೆೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಕ್ಯಖಾದಶಖಾ 
ಕೆ.ಜಿ.ಕೆ. ಸ್ವಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜ್ವ 3.30 ಕೆಕಿ ಶರಾೇ ಈಶವರ, 
ಬಸವೆೇಶವರ, ವಿನ್ಯಕ ಮತುತು ಆಂಜನೆೇಯ 
ದೆೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣ, ರುದರಾ ಮತುತು ವ್ಸುತು ಹೆೊೇಮ, 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 7 ಕೆಕಿ ಉಜ್ಜಯನಿ ಜಗದುಗೆರುಗಳ ಅಡ್ಡಪಲಲಿಕ್ಕಿ ಉತಸೂವ 
ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ. ಮಧ್್ಯಹನು 1 ಕೆಕಿ ಶರಾೇ ಈಶವರ, ಬಸವೆೇಶವರ, 
ವಿನ್ಯಕ ಮತುತು ಆಂಜನೆೇಯ ದೆೇವಸ್ಥಾನಗಳ 
ಕಳಸ್ರೆೊೇಹಣ ಮತುತು ವಿಶೆೇರ ಪೂಜೆ, ಜಗದುಗೆರುಗಳ 
ಅಮೃತ ಹಸತುದಿಂದ ನಡೆಯಲ್ದುದಾ, ಮಧ್್ಯಹನು 2 ಕೆಕಿ ಪರಾಸ್ದ 
ವಿನಿಯೊೇಗ ಹ್ಗೊ ಅನನು ಸಂತಪಖಾಣೆ ನಂತರ ಮಧ್್ಯಹನು 
2.30 ಕೆಕಿ ಧಮಖಾಸಭೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಉಜ್ಜಯನಿ ಜಗದುಗೆರು ಶರಾೇ ಸಿದಧಿಲ್ಂಗ 
ರ್ಜದೆೇಶಕೆೇಂದರಾ ಶವ್ಚ್ಯಖಾ ಭಗವತ್್ಪದರು ಸ್ನಿನುಧ್ಯ 

ವಹಿಸುವರು. ರ್ಮಘಟಟ್ದ ಶರಾೇ 
ರೆೇವಣಸಿದೆಧಿೇಶವರ ಶವ್ಚ್ಯಖಾ 
ಸ್ವಮಿೇಜಿ ನೆೇತೃತವ 
ವಹಿಸಲ್ದ್ದಾರೆ. ಆವರಗೆೊಳ್ಳದ 
ಶರಾೇ ಓಂಕ್ರ ಶವ್ಚ್ಯಖಾ 
ಸ್ವಮಿೇಜಿ, ಹೆೊಟ್್ಯಪುರದ ಶರಾೇ 
ಗಿರಿಸಿದೆಧಿೇಶವರ ಶವ್ಚ್ಯಖಾ 
ಸ್ವಮಿೇಜಿ, ಮ್ನಿಹಳಿ್ಳಯ ಡ್. 

ಮಳೆಯೊೇಗಿೇಶವರ ಶವ್ಚ್ಯಖಾ ಸ್ವಮಿೇಜಿಯವರಿಂದ 
ಉಪದೆೇಶ್ಮೃತ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಶ್ಸಕ ಶ್ಮನೊರು ಶವಶಂಕರಪ್ಪ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮ 
ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ದೆೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್. 
ವಿೇರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲ್ದ್ದಾರೆ. ವಿಶೆೇರ ಆಹ್ವನಿತರ್ಗಿ 
ಸಚಿವ ಭೆೈರತಿ ಬಸವರ್ಜ್, ಸಂಸದ ಪರಾತ್ಪ ಸಿಂಹ, 
ತೆೇಜಸಿವ ಸೊಯಖಾ ಆಗಮಿಸಲ್ದ್ದಾರೆ. 

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ್ಗಿ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದಾೇಶವರ, 
ಶ್ಸಕರ್ದ ಪೊರಾ. ಎನ್. ಲ್ಂಗಣ್ಣ, ಎಸ್.ಎ. 
ರವಿೇಂದರಾನ್ಥ್, ಎಂ.ಪಿ. ರೆೇಣುಕ್ಚ್ಯಖಾ, ಎಸ್.ವಿ. 
ರ್ಮಚಂದರಾ, ಮ್ಡ್ಳು ವಿರೊಪ್ಕ್ಷಪ್ಪ, ಎಸ್. ರ್ಮಪ್ಪ, 
ಕೆ.ಎಸ್. ನವಿೇನ್ ಮತಿತುತರರು ಭ್ಗವಹಿಸಲ್ದ್ದಾರೆ.

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ. 22- ನಗರದ ತತವ ಅಕ್ಡೆಮಿ ವತಿಯಂದ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಂಡಿದದಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸುತು ಪರಾದಶಖಾನ ಮತುತು 
ಕಸದಿಂದ ರಸ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿವೃತತು ಶಕ್ಷಕ್ ಆರ್. ವ್ಗೆದಾೇವಿ ಮತಿತುತರರು ಭ್ಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ತತ್ವ ಅಕಾಡೆರ್ ವತ್ಯಂದ ವಸು್ತ ಪ್ರದಶನಾನ

ಕೆೊಟೊಟ್ರು, ಜ. 22 - ಪಟಟ್ಣದ  ಸಕ್ಖಾರಿ ಪಿ.ಯು 
ಕ್ಲೆೇಜಿನಲ್ಲಿ  ನೆಹರು ಯುವ ಕೆೇಂದರಾ ಬಳ್್ಳರಿ ಹ್ಗೊ  ಆಶ್ 
ಕ್ರಣ ಮಹಿಳ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸಂಘದ ಸಹಯೊೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಮಿ 
ವಿವೆೇಕ್ನಂದರ ಜನ್ಮ ದಿನ್ಚರಣೆಯನುನು ಆಯೊೇಜಿಸಲ್ಗಿತುತು. 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ  ವಿೇರೆೇಶ್ ಹಿರಿಲ್ಂಗಪ್ಪನವರ್ ಮ್ತನ್ಡಿ,  
ಚಿಕ್ಗೆೊೇ ಸವಖಾಧಮಖಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ  ಸಹೆೊೇದರಿಯರೆೇ, 
ಸಹೆೊೇದರರೆೇ ಎಂದು ಹೆೇಳುವ ಮೊಲಕ ಪ್ಶಚುಮ್ತ್ಯರ ಕಣ್ಣನುನು 
ತೆರೆಸಿದ ವಿವೆೇಕ್ನಂದರು, ಭ್ರತದ ಕ್ೇತಿಖಾ ಪತ್ಕೆಯನುನು 
ವಿಶವದ ಮುಂದೆ ಎತಿತು ಹಿಡಿದರು ಎಂದರು. ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ 
ವಿದ್್ಯಥಿಖಾಗಳಿಗೆ ಸ್ವಮಿ ವಿವೆೇಕ್ನಂದರ  ಸೊಫೂತಿಖಾ ಪುಸತುಕ  ವಿತರಣೆ 
ಮ್ಡಲ್ಯತು. ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪ್ಲ ಡ್.
ಸೆೊೇಮಶೆೇಖರ್  ಉಪನ್್ಯಸಕ ಬಸವರ್ಜ ಎಂ. ಮುನೆೇಗೌಡ 
ಹ್ಗೊ ವಿದ್್ಯಥಿಖಾಗಳು ಪ್ಲೆೊಗೆಂಡಿದದಾರು.

ಕೆೋಟೋಟೆರು : ಸಾ್ವರ್ ವಿವೆ�ಕಾನಂದರ 
ಸೋಫೂತ್ನಾ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ
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ಬಿಲ್್ಡಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಪಿ.ಜೆ. ಬಡ್ವಣೆ 4ನೆೇ ಮುಖ್ಯರಸೆತುಯಲ್ಲಿ 

2000 ಚ. ಅಡಿ ವಿಸಿತುೇಣಖಾದ 1ನೆೇ ಮಹಡಿ 
ಬ್ಲ್್ಡಂರ್  (3 BHK) ಮನೆ ಮತುತು 

ವ್ಣಿಜ್ಯ ಉದೆದಾೇಶಕೆಕಿ (ಸಸ್ಯಹ್ರಿಗಳಿಗೆ 
ಮ್ತರಾ) ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ದೆೊರೆಯುತತುದೆ.

ಮೊ : 98441 88191

ಸೆೈರ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಕರಾನಾಟಕ ರೃಹ ಮಂಡಳ

55x78 ಉತತುರ - ಪೂವಖಾ ಕ್ನಖಾರ್, 
60x80 ಪೂವಖಾ, 40x60  ಪೂವಖಾ, 
40x60 ವೆಸ್ಟ್ 40x60 ಉತತುರ, 30x40 
ಪೂವಖಾ, 30x50 ವೆಸ್ಟ್, 20x30 ಪೂವಖಾ.
ಕಿರಣ್ ಬೋಸೋನುರ್ (ಏಜೆಂರ್)
98440-63409

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

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

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದರೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಕ್  ಕಮ್  ಹೌಸ್  
ಕ್ೇಪಿಂರ್  ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಂಬಳ 15000/- ಊಟ ರೊಂ 
ಉಚಿತ. 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಸಂಪಕ್ಖಾಸಿ. 

97400 98064, 97400 98047

ಸಂಘ-ಸಂಸೆಥಾರಳ, ಟ್ರಸ್ಟೆ ರಳ 
GST & INCOME TAX 
ರೆೋ�ಂದಣಿ, ನವಿ�ಕರಣ, 
ಆಡಿರ್ ಮಾಡಿಕೆೋಡುತೆ್ತ�ವೆ.
94838 62779

WANTED
Sales Manager 
for marketing of 

cattel feed.
Contact : 

77606 77444

ಸೆೈಟು ಬೆ�ಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
ತರಳಬ್ಳು ಬಡ್ವಣೆ, ವಿದ್್ಯನಗರ, 

ವಿನ್ಯಕ ಬಡ್ವಣೆ, ಉತತುರ ಅಥವ್ 
ಪೂವಖಾ ದಿಕ್ಕಿನ 30x50, 40x60 
ಅಳತೆಯ ಸೆೈಟು ಬೆೇಕ್ಗಿರುತತುದೆ. 

ಸಂಪಕ್ಖಾಸಿ.

94482 32901, 94492 66296

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
40x60 ಪೂವಖಾ 30x50 ಪಶಚುಮ (ಶವ 
ಪ್ವಖಾತಿ ಲೆೇಔರ್ ) 40x60 ಉತತುರ, 
44x38 ಪೂವಖಾ-ಉತತುರ ಕ್ನಖಾರ್ , 

(ವಿನ್ಯಕ ಬಡ್ವಣೆ) 30x50 ಉತತುರ 
(ವಿವೆೇಕ್ನಂದ ಬಡ್ವಣೆ) 30x50 

ಪೂವಖಾ (ಬನಶಂಕರಿ ಬಡ್ವಣೆ) 

95385 65909

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದರೆ
ಅಕೌಂಟೆಂರ್ , ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  
ಆಪರೆೇಟರ್ , ಅಸಿಸೆಟ್ಂರ್  

ಹುದೆದಾಗೆ ಲೆೇಡಿೇಸ್  
ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ.

91108 98377

ಸ�ೇಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್/ಗಲ್ಸ್ಸ್
ಅಸಿಸ�ಟೆಂಟ್ ಸ�ೇಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್/ಗಲ್ಸ್ಸ್ 
ಹ�ಲ್ಪರ್ಸ್ ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�

ಡೆೊೇ.ನಂ. 1212, ರಿಂರ್ ರೆೊೇಡ್ ಹತಿತುರ, 
ಶ್ರದ್ಂಬ ದೆೇವಸ್ಥಾನ ವೃತತು, ಎಸ್. 

ನಿಜಲ್ಂಗಪ್ಪ ಬಡ್ವಣೆ, ದ್ವಣಗೆರೆ - 04
86608 55868
98449 76176

ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೆೈಲ್ಸ್ & ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್

ಹುಡುರರು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದರೆ 
ಫನಿಖಾಚರ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಕ್ಯಖಾನಿವಖಾಹಿಸಲು 
ಕಬೋಬೂರ್ ಫನಿನಾಚರ್ 

ಸುಲ್ತುನ್ ಡೆೈಮಂಡ್ ಶೆೊ ರೊಮ್ 
ಪಕಕಿ,  ಪಿ.ಬ್. ರಸೆತು ದ್ವಣಗೆರೆ. 

98444 26300

ಆಫ�ಸ್  ಕೆಲಸಕೆ್ಕ 
ಹುಡುಗಿಯರು 
ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದರೆ.

10AM to 7 PM

99642 34370ನರರದ B. I. E. T. ಕಾಲೆ�ಜು 
ರಸೆ್ತಗೆ ಹಾರೋ ಬಾಪೂಜಿ  

ಬಾ್ಯಂಕ್ ಎದುರುರಡೆ ಇರುವ 
Shopping Complex 

ಮಾಡಬಹುದಾದ Corner Site 
ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ. ಆಸಕಿ್ತ ಇರುವವರು 

ರೆ�ರವಾಗಿ ಸಂಪಕಿನಾಸಿ.

ಕಮಷಿನಾಯಲ್  
ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ

ಮೊ.: 97424 34049

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದರೆ
1) ಟ್್ಯಲ್ ಆಪರೆೇಟರ್ - 2 ಅನುಭವವಿರುವವರು, 
2) ಮ್ಕೆಖಾಟಿಂರ್ ಎಕ್ಸೂಕೊ್ಯಟಿವ್- 5, 
3) ಕ್್ಯಷ್ಯರ್ -2 ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು. 

ಸಂಪಕ್ಖಾಸಿ:
ದಾ್ವರಕಾ ಟೆ್ರ�ಡಸ್ನಾ 

ಎಂ.ಜಿ.ರೆೊೇಡ್, ಗಡಿಯ್ರ ಕಂಬದ ಹತಿತುರ, ದ್ವಣಗೆರೆ.
ಮೊ: 86187 18554

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು 
ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದರೆ

ಶವಕುಮ್ರಸ್ವಮಿ ಬಡ್ವಣೆ 2ನೆೇ ಹಂತ 
ಮ್ಗನೊರು ಬಸಪ್ಪ ಪೆಟೆೊರಾೇಲ್  ಬಂಕ್  
ಹಿಂಭ್ಗ ಡೆೊೇರ್  ನಂ. 967 ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಲು ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಆಸಕತುರು ಸಂಪಕ್ಖಾಸಿ. (ಸಸ್ಯಹ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮ್ತರಾ)

98867 93388, 83109 49604

WANTED 
SALES MAN 

FOR COLGATE 
PALMOLIVE

CONTACT  
98860 97065

KHB ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ 
ಕನ್ಖಾಟಕ ಹೌಸಿಂರ್ ಬೆೊೇಡ್ಖಾ 

(ತುಂಗಭದ್ರಾ ಬಡ್ವಣೆ) 
ದ್ವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 30x40 ಅಳತೆಯ 

ದಕ್್ಷಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಸೆೈಟುಗಳು 
ಫಲ್ನುಭವಿಗಳಿಂದ ನೆೇರ ಮ್ರ್ಟ.

ಮಧ್ಯವತಿಖಾಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ಶವಿಲಲಿ
ಫ�. : 63605 67975

ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಎಲ್ಲಿ ವಸುತುಗಳು ಇರುವ ಬೆೇಕರಿ 

(ಫುಲ್  ಫನಿಖಾಷ್್ಡ  ಬೆೇಕರಿ ಮ್ರ್ಟಕ್ಕಿದೆ)
ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ ಬ್ಲಿಕ್, ವೆಂಕಟೆೇಶವರ 

ದೆೇವಸ್ಥಾನದ ಹತಿತುರ, ದ್ವಣಗೆರೆ.

99452 98381, 98808 08159

ಶಿ್ರ� ವಿ�ರಭದೆ್ರ�ಶ್ವರ ಟೆ್ರ�ಡಸ್ನಾ 
ಸಿಟೆ�ಲ್, ಸಿಮೆಂರ್ , ಪಿ-ಸಾ್ಯಂಡ್ , 
ಎಂ-ಸಾ್ಯಂಡ್ , 20MM ಜಲ್ಲೆ, ಹೆೋಳೆ 

ಮರಳು, ಲೆೈರ್  ವೆ�ರ್ ಮೊ�ಲ್್ಡ ,  ಬಿ್ರಕ್್ಸ, 
ಸಿಸಿ ಮೊ�ಲ್್ಡ , ಸೆೋ�ಲಾರ್ ವಾಟರ್  

ಹಿ�ಟರ್  ದೆೋರೆಯುತ್ತವೆ.  
95387 71714, 77607 71714

ಸೆಕೋ್ಯರಿಟಿ ಗಾಡ್್ಸನಾ , 
ಹೌಸ್ ಕಿ�ಪಿಂಗ್ ಗೆ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದರೆ

ಆಕರಖಾಕ ಸಂಬಳದೆೊಂದಿಗೆ 
ESI+PF  ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತತುದೆ. 
ಆಸಕ್ತುಯುಳ್ಳವರು ಸಂಪಕ್ಖಾಸಿ.

70227 92613, 98448 18900

ನಿ�ರಿನ ಲ್�ಕೆ�ಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ )

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಮತಿತುತರೆ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಬ್ತ್ ರೊಂ, 
ಟೆರೆೇಸ್, ಬ್ಲಕಿನಿ, ಸಂಪು, ಗೆೊೇಡೆ ಬ್ರುಕು, 
ನಿೇರಿನ ಟ್್ಯಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿೇತಿಯ ನಿೇರಿನ 
ಲ್ೇಕೆೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಖಾಸಿರಿ :

80955 09025
ಕೆಲಸ 100% ಗ್್ಯರಂಟಿ.

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದರೆ
ಕ್ರ್  ವ್ಷ್  ಮ್ಡಲು 

ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಳ 11,000 ರೊ.

ಫ�. : 99161 43003

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದರೆ
ಸೆೇಲ್ಸೂ  ಎಕ್ಸೂಕೊ್ಯಟಿವ್   

(ಬ್ಯ್ಸೂ , ಗಲ್ಸೂಖಾ) ಮತುತು Tally 
ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಂಪಕ್ಖಾಸಿರಿ :
ನಯನ ಮೊ�ಟಾಸ್ನಾ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫ�. : 97312 90327

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಎಸ್ .ಪಿ.ಎಸ್   ನಗರದ 1ನೆೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಬೊದ್ಳ್  ರಸೆತುಗೆ ಹತಿತುರದಲ್ಲಿ ಇ-ರ್ತೆ 

ಹೆೊಂದಿರುವ ನಲ್ಲಿ, ಡೆರಾೈನೆೇಜ್  
ಸಂಪಕಖಾವಿರುವ 20x30 ಮನೆ 

ಮ್ರ್ಟಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಪಕ್ಖಾಸಿ. 
94806 36501

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದರೆ
ದ್ವಣಗೆರೆ ಸುತತು-ಮುತತುಲು ಕೆಲಸ ಮ್ಡಲು 

ಸೆಕೊ್ಯರಿಟಿ, ರೊಂ ಬ್ಯ್ , ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್  
ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಮತುತು ಮ್ಸೊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 

ಮ್ಡಲು ಸೆಕೊ್ಯರಿಟಿ ಗ್ಡ್ಸೂಖಾ ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ. 
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಊಟ ಮತುತು ವಸತಿ ವ್ಯವಸೆಥಾಯರುತತುದೆ. 

ಕೊಡಲೆೇ ಸಂಪಕ್ಖಾಸಿ. 
74113 07071, 63624 79957 

82177 93007

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದರೆ
ಚನನುಗಿರಿ ಹ್ಗೊ ಚನನುಗಿರ ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ 

ಸುತತು-ಮುತತು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೊ್ಯರಿಟಿ ಗ್ಡ್ಖಾ  
ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಲು ಕೆಲಸಗ್ರರು 

ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ. 8 ತ್ಸು ಕೆಲಸ ESI  ಮತುತು 
EPF ಹ್ಗೊ ಇತರೆ ಸಕ್ಖಾರಿ 

ಸೌಲ್ಯಭಗಳೆೊಂದಿಗೆ 10,000 ದಿಂದ 15000 
ರೊ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆೇತನ ಇರುತತುದೆ. ಸಂಪಕ್ಖಾಸಿ. 

98440 53261, 99867 21420

ಅಣಿಗೆರೆ ಕಟೆಟೆ ಜೆೋ್ಯ�ತ್ಷ್ಯ ಫಲಂ 
ಶರಾೇ ಚೌಡೆೇಶವರಿ ದೆೇವಿ ಮತುತು ಭೊತರ್ಯನ 
ಪರಾಯೊೇಗದದಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಗುತತುದೆ. 

ಪ|| ಎ.ಕೆ.ರಾವ್ 
ವಿ.ಸೊ.ಸಿತು್ೇ-ಪುರುರ ವಶೇಕರಣ. 

ಕೆೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹ್ರ ಶತಸಿದದಾ. 
ನಿಮ್ಮ ಯ್ವುದೆೇ ಸಮಸೆ್ಯಯದದಾರೊ 

ಪೊೇನಿನ ಮೊಲಕ ಸಂಪಕ್ಖಾಸಿ. 
99644 84508

WANTED
Telecallers are required 

for the reputed  
School in Davangere.

Qualification : any Degree
Contact : 

96207 68987 
94483 91963

ಸೆೈರ್  ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಶ್ಮನೊರಿನ ಪೊೇದ್ರ್  
ಹೆೈಸೊಕಿಲ್  ಹತಿತುರ 20x30 

ಸೆೈರ್  ಮ್ರ್ಟಕ್ಕಿದೆ. 
ಸಂಪಕ್ಖಾಸಿ. 

95918 29780, 80731 78139

ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹಿ�ರಾತುರಳು ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣನಾವೆ� ಆದರೋ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ 
ಮಾಹಿತ್ - ವಸು್ತ ಲೆೋ�ಪ, ದೆೋ�ಷ, ರುಣಮಟಟೆ ಮುಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ 
ಸಾವನಾಜನಿಕರು ಜಾಹಿ�ರಾತುದಾರರೆೋಡರೆಯ� ವ್ಯವಹರಿಸಬೆ�ಕಾರುತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ 
ಜವಾಬಾ್ಧರಿ ಯಾರುವುದಿಲಲೆ.                    -ಜಾಹಿ�ರಾತು ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

ಓದುರರ 
ರಮನಕೆ್ಕ

ಹರಿಹರ, ಜ.22-  ನಗರದ ತಹಶೇಲ್ದಾರ್ ಕಚೆೇರಿಯ 
ಸಭ್ಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಹ್ನ್ ಯೊೇಗಿ ವೆೇಮನ 
ಜಯಂತೆೊ್ಯೇತಸೂವ ಆಚರಣೆ ಮ್ಡಲ್ಯತು.

ಈ ಸಂದಭಖಾದಲ್ಲಿ ಶ್ಸಕ ಎಸ್. ರ್ಮಪ್ಪ, ಮ್ಜಿ 
ಶ್ಸಕ ಬ್.ಪಿ. ಹರಿೇಶ್, ತಹಶೇಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಬ್. ಅಶವತ್ಥಾ , 
ಜಿಪಂ ಮ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ. ಗೆೊೇವಿಂದ ರಡಿ್ಡ, ಮಂಜುನ್ಥ 
ರಡಿ್ಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಡಿ್ಡ ಸಂಘ, ಹನುಮಂತ ರಡಿ್ಡ ಎಪಿಎಂಸಿ 
ಮ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದ್್ಯವಪ್ಪ ರಡಿ್ಡ, ಕ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 

ಹನುಮಂತ ರಡಿ್ಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿರು್ಣ ರಡಿ್ಡ 
ಕ್ಯಖಾದಶಖಾ ವೆೇಮನ ಮಠ, ಕೆೊಟೆರಾೇಶ ರಡಿ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ರಡಿ್ಡ 
ಎಂ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ರಡಿ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ರಡಿ್ಡ ಟಿ. ತಿಪೆ್ಪೇಸ್ವಮಿ 
ಹನುಮಂತ ರಡಿ್ಡ, ಸುಧ್ಕರ್, ಶಶಧರ್ ನ್ಮದೆೇವ 
ರಡಿ್ಡ, ಶರಾೇನಿವ್ಸ ರಡಿ್ಡ, ಪತಿಯಪ್ಪ ರೆಡಿ್ಡ, ರಂಗಪ್ಪ ರೆಡಿ್ಡ, 
ಭ್ಸಕಿರ ರೆಡಿ್ಡ, ಮಲ್ಲಿಕ್ಜುಖಾನ ರೆಡಿ್ಡ, ಪಕ್ಕಿೇರಡಿ್ಡ, ನಿಂಗಪ್ಪ 
ರಡಿ್ಡ ಸುರೆೇಶಬ್ಬು, ರ್ಜು ರಡಿ್ಡ, ಶವರಡಿ್ಡ ಹ್ಗೊ ರಡಿ್ಡ 
ಸಮ್ಜದವರು ಹ್ಜರಿದದಾರು.

ಹರಿಹರ : ಯ�ಗಿ ವೆ�ಮನ ಜಯಂತೆೋ್ಯ�ತ್ಸವ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ. 22- ನಗರದ ಅಮೃತ ವಿದ್್ಯಲಯಂ ಶ್ಲೆಯಲ್ಲಿ  
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬಬಿದ ಪರಾಯುಕತು ಮಕಕಿಳಿಗೆ ವೆೇರಭೊರಣ ಧರಿಸಿ ಹಬಬಿವನುನು 
ಆಚರಿಸಲ್ಯತು. ಬೆೇಬ್ ಉನನುತಿ ಎ.ಆರ್. ಕೊಡ ಇದದಾರು.

ಅಮೃತ ವಿದಾ್ಯಲಯಂನಲ್ಲೆ ಸಂಕಾ್ರಂತ್ ಆಚರಣೆ

JUST ONE 
WEEK CAMP

Free Admission For P.E Teacher, 
Directors, B.Ed, M.Ed, Students, 

Directors,  Sports Instructors (Etc) 
Coaching For Roll Ball Game Played On 
Skating Lear Skating Earn Extra Income 
COACH : PRITHVI KANTH N.KOTGI
M: 99649 53137

Wanted
Boys required for 

data entry and billing 
work at 

Food Mart Supermarket.
Quli : B.Com

Mob : 98864 63531

ಸಿರಿವಂತ ಯಾನ್ ಆಸಿ್ತ ಮೌಲ್ಯ ಶೆ�.93 ಕುಸಿತ
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಎವರ್ ಗ್ರಾಂಡೆ ಸ್ಕರುಟ್ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕ್ದೆ. ಈ ಕಂಪನಿ ಉಳಿಸಲು 
ಯ್ನ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಹ್ಗೊ ರ್ಸಗಿ 
ವಿಮ್ನಗಳನುನು ಮ್ರಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪನಿ ಸುಮ್ರು 2 ಲಕ್ಷ ಉದೆೊ್ಯೇಗಿಗಳನುನು 
ಹೆೊಂದಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ 100 ಶತಕೆೊೇಟಿ 
ಡ್ಲರ್ ಗಳಿಗೊ ಹೆಚಿಚುನ ವಹಿವ್ಟು ಕಂಡಿತುತು. 280 
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 1,300 ನಿಮ್ಖಾಣ ಕ್ಯಖಾಗಳನುನು 
ಕಂಪನಿ ನಿವಖಾಹಿಸುತಿತುದೆ.

ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರಖಾ ಕಂಪನಿ ಮರು ನಿಮ್ಖಾಣ 
ಯೊೇಜನೆ ರೊಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವೆೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಿತುತು. ಇದು 
ಕಂಪನಿಯ ಭವಿರ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಪರಾಶೆನುಗಳನುನು ಹುಟುಟ್ 
ಹ್ಕ್ದೆ ಎಂದು ಸಿ.ಎನ್.ಎನ್. ಸುದಿದಾ ಸಂಸೆಥಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಹುಯ್ ಕ್ ಯ್ನ್ 
ಅವರು ರ್ಜಕ್ೇಯವ್ಗಿಯೊ 
ಏಕ್ಂಗಿಯ್ಗುತಿತುದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರಖಾ ನಡೆದ 
ಚಿೇನ್ದ ಪಿೇಪಲ್ಸೂ ಪೊಲ್ಟಿಕಲ್ ಕನಸೂಲೆಟ್ೇಟಿವ್ 
ಕ್ನಫೂರೆನ್ಸೂ ಸಮ್ವೆೇಶದಲ್ಲಿ ಯ್ನ್ 
ಪ್ಲೆೊಗೆಳ್ಳಬ್ರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲ್ಗಿತುತು. ಇದು 

ಚಿೇನ್ದ ಪರಾಭ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕೊಟವ್ಗಿದೆ.
ಚಿೇನ್ದ ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟ್ೇರ್ ಉದ್ಯಮ 

2022ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟ್ೇರ್ ಬೆಲೆ 
ಇಳಿಕೆಯ್ಗುತಿತುದೆ ಹ್ಗೊ ವ್್ಯಪಕ ಉದೆೊ್ಯೇಗ 
ನರಟ್ವ್ಗುತಿತುದೆ. 2023ರಲೊಲಿ ಪರಿಸಿಥಾತಿ ಹೆಚುಚು 
ಸುಧ್ರಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತಿತುಲಲಿ.

ಕಳೆದ ವರಖಾಕೆಕಿ ಹೆೊೇಲ್ಸಿದರೆ ಈ ವರಖಾ ಹೆೊಸ 
ಮನೆಗಳ ಮ್ರ್ಟ ಶೆೇ.28ರರುಟ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ 
ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದಶಕದ ನಂತರ ಇದೆೇ ಮದಲ ಬ್ರಿಗೆ 
ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟ್ೇರ್ ವಲಯದ ಬೆೇಡಿಕೆ ಈ ಮಟಟ್ಕೆಕಿ 
ಕುಂಠಿತವ್ಗಿದೆ. ಕಟಟ್ಡ ನಿಮ್ಖಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, 
ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟ್ೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಚುಚುತಿತುರುವ ಸ್ಲ 
ಬ್ಕ್ ಹ್ಗೊ ಕೆೊರೆೊನ್ ಲ್ಕ್ ಡೌನ್ ಗಳಿಂದ ಜನ 
ಮನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆೊಂದಿರುವ ಆಕರಖಾಣೆ 
ಕಡಿಮಯ್ಗಿದೆ.

ದೆೇಶದ 70 ಪರಾಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ 
ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಯುತಿತುವೆ ಎಂದು ಚಿೇನ್ ಸಕ್ಖಾರದ 
ಪರಾಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜಾತೆ್ರ ಸಾ್ವಭಿಮಾನದ ಸಂಕೆ�ತ
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಈ ಬ್ರಿ ನೊತನ 
ರಥ ಲೆೊೇಕ್ಪಖಾಣಗೆೆೊಳ್ಳಲ್ದುದಾ, 
ಉದ್ಘಾಟನಗೆ ೆರ್ರಟ್್ಪತಿಗಳಿಗ ೆಆಹ್ವನ 
ನಿೇಡಲ್ಗಿದ ೆಎಂದರು.

ಜ್ತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ 
ಜಗಳೂರು ಶ್ಸಕ ಎಸ್ .ವಿ. 
ರ್ಮಚಂದರಾ ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ಸ್ವಮಿೇಜಿಯವರ 246 ದಿನಗಳ 
ಹೆೊೇರ್ಟದ ಫಲವ್ಗಿ ಎಸಿಸೂ-ಎಸಿಟ್ 
ಜನರಿಗ ೆಮಿೇಸಲ್ತಿ ಹಚೆಚುಳವ್ಗಿದ.ೆ ಈ 
ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ನಡಯೆುತಿತುರುವ  ವ್ಲ್್ಮೇಕ್ 
ಜ್ತ್ರಾ ಸಮಿತಿಗ ೆತನನುನುನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನುಗಿ 
ಆಯೆಕಿ ಮ್ಡಿರುವುದು ತನಗ ೆಖುಷ್ 
ತಂದಿದ ೆಎಂದರು.

ಜ್ತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಚ್ಲಕ 
ಹ್ಗೊ ಕ.ೆಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಎಸಿಟ್ ಕ್ಂಗೆರಾಸ್  
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ.ೆಪಿ. ಪ್ಲಯ್ಯ ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ವ್ಲ್್ಮೇಕ್ ಜ್ತೆರಾ ಮೊಲಕ ಸಮ್ಜದಲ್ಲಿ 
ಶಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನ ೆಮತುತು ಹೆೊೇರ್ಟದ 
ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೊಡಿಸುತಿತುರುವ ಶರಾೇಗಳ 
ಶರಾಮ ಸ್ಥಖಾಕವ್ಗಿದ.ೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಜ 
ರ್ಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸಳೆಯೆುವ ನಿಟಿಟ್ನಲ್ಲಿ 
ಒಂದ್ಗಿ ಮುನನುಡಯೆಲು ಈ ಜ್ತೆರಾ 
ಸಹಕ್ರಿಯ್ಗಲ್ದ ೆಎಂಬ ವಿಶ್ವಸ 
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದರು.

ಕಪೆಿಎಸಿಸೂ ವಿಶ್ರಾಂತ ಸದಸ್ಯ ಜಿ.ಟಿ 
ಚಂದರಾಶೆೇಖರಪ್ಪ, ನಿವೃತತು ಅಧಿಕ್ರಿ 
ಹತಿಖಾಕೆೊೇಟಿ ವಿೇರೆೇಂದರಾ ಸಿಂಹ, 
ಮುಖಂಡ ಹೆೊದಿಗರೆ ೆರಮೇಶ್, 
ಮಂಗೆೇನಹಳಿ್ಳ ಲೆೊೇಹಿತ್, 

ಕಪೆಿಟಿಸಿಎಲ್, ಎಇಇ ಕ.ೆಎಸ್ ಜಯಪ್ಪ 
ವ್ಲ್್ಮೇಕ್ ಸ್ಮರಣ ಸಂಪುಟ 5ರ 
ಸಂಪ್ದಕ ಪೊರಾ. ಕರಿಯಪ್ಪ ಮ್ಳಗಿ, 
ಸಂಪುಟ-4ರ ಸಂಪ್ದಕ ಡ್. ಎ.ಬ್. 
ರ್ಮಚಂದರಾಪ್ಪ ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ಮಠದ ಆಡಳಿತ್ಧಿಕ್ರಿ ಟಿ. 
ಓಬಳಪ್ಪ, ಧಮಖಾದಶಖಾ ಕ.ೆಬ್. 
ಮಂಜುನ್ಥ, ತಿಮ್ಮೇನಹಳಿ್ಳ ಚಂದರಾಪ್ಪ, 
ರ್ಜನಹಳಿ್ಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಶರಾೇಮತಿ 
ಚೆೈತರಾ ಲಂಕೆೇಶ್, ಹರಿಹರ ನಗರಸಭೆ 
ಸದಸ್ಯ ದಿನೆೇಶ್ ಬ್ಬು, ಮಹಿಳ್ 
ಮುಖಂಡರ್ದ ಶರಾೇಮತಿ ವಿಜಯಶರಾೇ 
ಮಹೆೇಂದರಾಕುಮ್ರ್, ಶರಾೇಮತಿ 
ಪ್ವಖಾತಿ ಬೆೊೇರಯ್ಯ, ಶರಾೇಮತಿ 
ಗೌರಮ್ಮ ಮಂಜುನ್ಥ್, 
ಪ್ರಾಧ್್ಯಪಕರ್ದ ಡ್. ಪರಾಹ್ಲಿದಪ್ಪ, ಡ್. 
ತಿಪೆ್ಪೇಸ್ವಮಿ, ಶಕ್ಷಕ ವ್ಸನ 
ಮಹ್ಂತೆೇಶ್, ದ್ವಣಗರೆಯೆ 
ತರುಣ್ ಇವಂೆರ್ಸೂ ಮ್ಲ್ೇಕ ಹುಲ್ಮನಿ 
ಪರಾಸ್ದ್, ಹರಿಹರದ ಮಕರಿ 
ಪ್ಲ್ಕ್ಷಪ್ಪ, ಹಂಚಿನಮನಿ 
ದೆೇವೆೇಂದರಾಪ್ಪ, ರ್ಜು, ಕುಂಬಳೂರು 
ವ್ಸು, ಪತರಾಕತಖಾ ಜಿಗಳಿ ಪರಾಕ್ಶ್ , 
ಗಂಗ್ವತಿ ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, 
ನ್ರ್ಯಣಪ್ಪ, ವಿೇರಭದರಾಪ್ಪ ನ್ಯಕ, 
ದುರುಗಪ್ಪ ದಳಪತಿ, ಬಂೆಗಳೂರಿನ 
ಪರಾಭುಸ್ವಮಿ, ಎಂ. ಮ್ಧು, 
ಜಗದಿೇಶ್ , ಶವಮೊತಿಖಾ, ದೆೇವು, 
ಚಂದುರಾ ಸೆೇರಿದಂತ ೆಇನೊನು ಅನೆೇಕರು 
ಈ ವೆೇಳ ೆಹ್ಜರಿದದಾರು.

ರುರುವಾಯೋರು ದೆ�ವಾಲಯದಲ್ಲೆ 260 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಬಂಗ್ರದ ಮ್ಹಿತಿ ನಿೇಡಲು 
ದೆೇವ್ಲಯ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಕರಿಸಿತುತು. ಆದರೆ, ಈಗ 
ಮ್ಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಾಕ್ರ 
ದೆೇವ್ಲಯ 6,605 ಕೆಜಿ ಬೆಳಿ್ಳ ಹ್ಗೊ 5,359 ಬೆಳಿ್ಳ 

ಪದಕಗಳನುನು ಹೆೊಂದಿದೆ. 
ಈ ಬಂಗ್ರ ಹ್ಗೊ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಆಭರಣಗಳು 

ಪ್ರಾಚಿೇನವ್ಗಿರುವ ಕ್ರಣ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ 
ಅಂದ್ಜಿಸಲ್ಗದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಭದಾ್ರವತ್ ಕಾರಾನಾರೆ ಮುಚ್ಚದಂತೆ ಒತಾ್ತಯ
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ವೂ್ಯಹ್ತ್ಮಕವಲಲಿದ ಸಕ್ಖಾರಿ 
ಘಟಕಗಳ ರ್ಸಗಿೇಕರಣಕೆಕಿ ಕೆೇಂದರಾ ಸಕ್ಖಾರ 
ನಿಧಖಾರಿಸಿದೆ. ರ್ಸಗಿೇಕರಣ ಸ್ಧ್ಯವ್ಗದೆೇ ಇರುವ 
ಕಂಪನಿಗಳನುನು ಮುಚಚುಲ್ಗುತಿತುದೆ. ಅದರಂತೆ 
ಭ್ರತಿೇಯ ಉಕುಕಿ ಪ್ರಾಧಿಕ್ರ (ಎಸ್.ಎ.ಐ.ಎಲ್.) 
ವ್್ಯಪಿತುಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್. 
ಮುಚಚುಲ್ಗುತಿತುದೆ ಎಂದು ಗೌಡರು ಹೆೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭ್ರತರತನು ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶೆವೇಶವರ್ಯ ಅವರು 
ದೊರದೃಷ್ಟ್ಯಂದ ವಿ.ಐ.ಎಸ್.ಎಲ್.  ಸ್ಥಾಪಿಸಿದದಾರು. 
1996ರಲ್ಲಿ ನ್ನು ಪರಾಧ್ನಿಯ್ಗಿದ್ದಾಗ ಈ 
ಕಂಪನಿಯನುನು ಎಸ್.ಎ.ಐ.ಎಲ್.ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ೇನ 
ಮ್ಡಲ್ಗಿತುತು ಎಂದವರು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

650 ಕೆೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಹೊಡಿಕೆಯ ಮೊಲಕ 
ವಿ.ಐ.ಎಸ್.ಎಲ್. ಉನನುತಿೇಕರಣ ಈ ವಿಲ್ೇನದ 
ಉದೆದಾೇಶವ್ಗಿತುತು. ದುರ್ದೃರಟ್ವಶ್ತ್ 
ಉನನುತಿೇಕರಣವ್ಗಿಲಲಿ ಎಂದು ಗೌಡರು ಹೆೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2000ದ ನಂತರ ವಿ.ಐ.ಎಸ್.ಎಲ್. 
ಕಂಪನಿಯು ಬಂಡವ್ಳ ಹಿಂತೆಗೆತ, ರ್ಸಗಿೇಕರಣ, 
ಜಂಟಿ ಸಹಭ್ಗಿತವ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹಲವ್ರು 
ಸವ್ಲುಗಳನುನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವು ಫಲ 
ನಿೇಡಿಲಲಿ. ಇದು ಈ ವಲಯದ ದುಡಿಯುವ ವಗಖಾ 
ಹ್ಗೊ ನ್ಗರಿಕರ ಸೆಥಾೈಯಖಾದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣ್ಮ 
ಬ್ೇರಿದೆ ಎಂದೊ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟಕದ ಮೊಲಕ ಶಸ್ತು್ಸತು್ ಕ್ರ್ಖಾನೆ, 
ಅಣು ಸಂಕ್ೇಣಖಾ, ರೆೈಲೆವ ಮುಂತ್ದ ವಲಯಗಳಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯವ್ದ ಉನನುತ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಉಕುಕಿ 
ತಯ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದೊ ಗೌಡರು ಹೆೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳ್್ಳರಿ ಜಿಲೆಲಿಯ ರ್ಮದುಗಖಾದಲ್ಲಿ ವಿ.ಐ.ಎಸ್.
ಎಲ್. ಗಣಿಗ್ರಿಕೆಗ್ಗಿ ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್ಖಾರ 150 ಎಕರೆ 
ಜಮಿೇನು ನಿೇಡಿದೆ. ಈ ಪರಾಸ್ತುವನೆ ಉನನುತ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಗಣಿಗ್ರಿಕೆ 
ಆರಂಭವ್ಗಬಹುದು ಎಂದೊ ಅವರು ಹೆೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಪಿ್ರ�ಂನಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ‘ಹೆೈಜಾಕ್’
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಸಂಸತಿತುಗ ೆಇದ ೆಎಂದು ನ್್ಯಯಮೊತಿಖಾ ಸೆೊೇಧಿ ಹೆೇಳಿದದಾರು.

ಸಂವಿಧ್ನದ ಅಂಶಗಳನುನು ಹ್ಗೊ ಜನ್ದೆೇಶವನುನು ಕಡಗೆಣಿಸುವವರು 
ಮ್ತರಾ ತ್ವು ಸಂವಿಧ್ನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ ನವರು ಎಂದುಕೆೊಳು್ಳತ್ತುರ ೆ ಎಂದೊ 
ಕ್ನೊನು ಸಚಿವರು ಹೆೇಳಿದ್ದಾರ.ೆ

ಜನರು ತಮ್ಮ ಪರಾತಿನಿಧಿಗಳ ಮೊಲಕ ತ್ವೆೇ ಆಡಳಿತ ನಡಸೆುತ ತ್ುರ.ೆ 
ಚುನ್ಯತ ಜನಪರಾತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರ ಹಿತವನುನು ಪರಾತಿನಿಧಿಸುತ ತ್ುರ ೆ ಹ್ಗೊ 
ಕ್ನೊನು ರೊಪಿಸುತ ತ್ುರ.ೆ ನಮ್ಮ ನ್್ಯಯ್ಂಗ ಸವತಂತರಾವ್ಗಿದ ೆ ಹ್ಗೊ 
ಸಂವಿಧ್ನ ಸವೇಖಾಚಛಿವ್ಗಿದ ೆಎಂದು ರಿಜಿಜು ಹೆೇಳಿದ್ದಾರ.ೆ

ನ್್ಯಯ್ಂಗಕೆಕಿ ಕ್ನೊನುಗಳನುನು ರೊಪಿಸುವ ಹಕ್ಕಿಲಲಿ. ಕ್ನೊನು ರೊಪಿಸುವ 
ಹಕುಕಿ ಸಂಸತಿತುಗ ೆಸೆೇರಿದುದಾ ಎಂದು ನ್್ಯಯಮೊತಿಖಾ ಸೆೊೇಧಿ ಹೆೇಳಿದದಾರು.

ಸಂಸತುತು ಮ್ತರಾ ಸಂವಿಧ್ನವನುನು ತಿದುದಾಪಡಿ ಮ್ಡಬಲಲಿದು. ಆದರ,ೆ 
ಸುಪಿರಾೇಂ ಕೆೊೇರ್ಖಾ ಮದಲ ಬ್ರಿ ಸಂವಿಧ್ನವನುನು ಹೆೈಜ್ಕ್ ಮ್ಡಿದ.ೆ 
ಸಂವಿಧ್ನವನುನು ಹೆೈಜ್ಕ್ ಮ್ಡಿದ ನಂತರ ಸುಪಿರಾೇಂ ಕೆೊೇರ್ಖಾ 
ನ್್ಯಯಮೊತಿಖಾಗಳನುನು ತ್ನೆೇ ನೆೇಮಕ ಮ್ಡುತಿತುದ ೆಎಂದು ನ್್ಯಯಮೊತಿಖಾ 
ಸೆೊೇಧಿ ತಿಳಿಸಿದದಾರು. ಕೆೊಲ್ೇಜಿಯಂ ಮೊಲಕ ನ್್ಯಯ ಮೊತಿಖಾಗಳೆೇ 
ನ್್ಯಯಮೊತಿಖಾಗಳನುನು ನೆೇಮಿಸುವ ಪದಧಿತಿಯು ಸಂವಿಧ್ನಕೆಕಿ ಪರಕ್ೇಯವ್ಗಿದೆ 
ಎಂದು ರಿಜಿಜು ಈ ಹಿಂದ ೆಹೆೇಳಿದದಾರು.

ನ್್ಯಯಮೊತಿಖಾಗಳ ನೆೇಮಕಕೆಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎನ್.ಜ.ೆಎ.ಸಿ. ಕ್ಯೆದಾಯನುನು 
ತಳಿ್ಳ ಹ್ಕುವ ಸುಪಿರಾೇಂ ಕೆೊೇರ್ಖಾ ಕರಾಮವನುನು ಉಪರ್ರಟ್್ಪತಿ ಜಗದಿೇಪ್ 
ಧನಕರ್ ಪರಾಶನುಸಿದದಾರು. ಸುಪಿರಾೇಂ ಕೆೊೇರ್ಖಾ ಹ್ಗೊ ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಖಾ 
ನ್್ಯಯಮೊತಿಖಾಗಳ ನೆೇಮಕವನುನು ಸಕ್ಖಾರ ವಿಳಂಬ ಮ್ಡುತಿತುದ ೆ ಎಂದು 
ಸುಪಿರಾೇಂ ಕೆೊೇರ್ಖಾ ಈ ಹಿಂದ ೆಆಕೆ್ಷೇಪಿಸಿತುತು.

ನ್್ಯಯಮೊತಿಖಾಗಳ ನೆೇಮಕಕೆಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆಎರಡನೆೇ ಬ್ರಿ ಸುಪಿರಾೇಂ 
ಕೆೊೇರ್ಖಾ ಪುನರುಚಛಿರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಕ್ಖಾರ ಆ ಪರಾಸ್ತುಪಗಳನುನು ವ್ಪಸ್ 
ಕಳಿಸುವಂತಿಲಲಿ ಎಂದು ಸುಪಿರಾೇಂ ಕೆೊೇರ್ಖಾ ಕೆೊಲ್ೇಜಿಯಂ ಕಳದೆ ವ್ರ ಹೆೇಳಿತುತು.

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ.22-   
ಕನ್ಖಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ 62 ಜನರು  
ಕೃಷ್ಯನುನು  ನೆೇರವ್ಗಿ ಜಿೇವ 
ನೆೊೇಪ್ಯಕೆಕಿ ಅವಲಂಬ್ಸಿದುದಾ, 
ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ 50ರರುಟ್ ಜನ 
ಕೃಷ್ಯನೆನುೇ ನಂಬ್ದ ದ್ಾರೆ ಎಂದು 
ಗ್ರಾಮಿೇಣ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸಂಸೆಥಾ ಹ್ಗೊ 
ಕನ್ಖಾಟಕ ಯೊೇಜನ್ ಆಯೊೇ 
ಗದ ಸದಸ್ಯರೊ ಆದ ಡ್.ಕೆ.ಪಿ.
ಬಸವರ್ಜಪ್ಪ  ಹೆೇಳಿದರು.   

ಇಲ್ಲಿನ ಐಸಿಎಆರ್-ತರಳಬ್ಳು ಕೃಷ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೇಂ 
ದರಾದಲ್ಲಿ  20ನೆೇ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು. 
ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮ್ತನ್ಡಿ, ರೆೈತರ 
ಆದ್ಯ ದಿವಗುಣಗೆೊಳಿಸಲು ಪರಾಮುಖ ಮೊರು ಅಂಶ 
ಗಳೆಂದರೆ ಸಮಗರಾ ಕೃಷ್, ಖಚುಖಾ ಕಡಿಮ ಮ್ಡುವುದು 
ಹ್ಗೊ ಸೊಕತು ಮ್ರುಕಟೆಟ್ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮ್ಡುವುದು.  ಎಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಇಲ್ರೆಗಳು ಹ್ಗೊ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೇಂದರಾಗಳು ಈ 
ನಿಟಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಬೆೇಕೆಂದು ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು. 

ಬೆಂಗಳೂರು ಐಸಿಎಆರ್-ಅಟ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡ್.ಡಿ 
ಕೆೊೇಲೆಕರ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಜಿಲೆಲಿಯ ಕೃಷ್ ಆಥಿಖಾಕತೆಗೆ 
ಕೆವಿಕೆಯ ಕೆೊಡುಗೆ ಮಹತವದ್ದಾಗಿದೆ,  ತಂತರಾ ಜ್ಞಾನಗಳ 
ಅಳವಡಿಕೆಯಂದ ರೆೈತರು ಸ್ಕ್ರಗೆೊಳ್ಳಬೆೇಕ್ಗಿದೆ 
ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟಟ್ರು. 

ಶವಮಗಗೆ ಕೆಳದಿ ಶವಪ್ಪ ನ್ಯಕ ಕೃಷ್ ಮತುತು 

ತೆೊೇಟಗ್ರಿಕ್ ವಿಶವವಿದ್್ಯನಿಲಯ ಸಹ ವಿಸತುರಣ್  
ನಿದೆೇಖಾಶಕ  ಡ್. ಎಸ್.ವಿ. ಪ್ಟಿೇಲ್ ಮ್ತನ್ಡಿ ಕೃಷ್ 
ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೇಂದರಾವು ಚಿಕಕಿ ಕೃಷ್ ಸಂಶೆೊೇಧನ್ 
ಕೆೇಂದರಾವ್ಗಿದುದಾ, ಮಣು್ಣ ಮತುತು ನಿೇರು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ 
ಕೆೊಡಬೆೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಂಟಿ ಕೃಷ್ ನಿದೆೇಖಾಶಕ  
ಶರಾೇನಿವ್ಸ ಚಿಂತ್ಲ,  ಭತತುದ ಬೆಳೆಯ ಉತ್್ಪದನ್ ವೆಚಚು 
ಹೆಚ್ಚುಗುತಿತುರುವುದರಿಂದ ರೆೈತರಿಗೆ ಲ್ಭದ್ಯಕ 
ವ್ಗುತಿತುಲಲಿವೆಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೆವಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯಸಥಾರು ಹ್ಗೊ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ  
ದೆೇವರ್ಜ ಟಿ. ಎನ್.  ಅವರು   ಕಳೆದ ಒಂದು ವರಖಾದ 
ಪರಾಗತಿಯನುನು ಮಂಡಿಸಿದರು. 

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  ಶವಮಗಗೆ ಕೃಷ್ ಮತುತು ತೆೊೇಟಗ್ರಿಕ್  
ವಿಶವವಿದ್್ಯನಿಲಯದ ಪ್ರಾಧ್್ಯಪಕ  ಡ್. ಎಚ್. ಕೆ. ವಿೇರಣ್ಣ, 
ಹ್ಗೊ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಇಲ್ರೆಗಳ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು, ಪರಾಗತಿಪರ 
ರೆೈತರು  ಹ್ಗೊ ಕೆವಿಕೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭ್ಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಶೆ�.62 ಜನರು ರೆ�ರವಾಗಿ 
ಕೃಷಿಯರೆನು� ಅವಲಂಬಿಸಿದಾದರೆ
20ನೆೇ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡ್.ಕೆ.ಪಿ.ಬಸವರ್ಜಪ್ಪ   

ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು, ಜ.22- ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆ 
ಮತುತು ನ್ಡಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜಶರಣ ಅಂಬ್ಗರ 
ಚೌಡಯ್ಯನವರ 903ನೆೇ ಜಯಂತಿಯನುನು 
ಸಂಭರಾಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಯತು.

ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಬ್ೇರ್ ಅಲ್, ಮ್ಜಿ ಸದಸ್ಯ 
ಬ್.ಸುರೆೇಶ್, ಯುಸೊಫ್, ಗಂಗ್ಮತ 
ಸಮ್ಜದ ಹಿರಿಯರ್ದ ಕಣ್್ಣಳ್ 
ಪರಶುರ್ಮಪ್ಪ, ಕಣ್್ಣಳ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, 
ಕಣ್್ಣಳ್ ಧಮಖಾಣ್ಣ, ಗಂಗ್ಮತ ಸಮ್ಜದ 
ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು ಪಟಟ್ಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಳಗಿಮನಿ 
ಮಂಜಣ್ಣ, ಗ್ರಾಮ್ಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡ್ಡಮನಿ 
ಧಮಖಾಣ್ಣ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಸಮಸತು ಮನುಕುಲಕೆಕಿ 
ಉದ್ಧಿರದ ಮ್ಗಖಾ ತೆೊೇರಿದ ಸಮ್ಜ ಸುಧ್ರಕ 
ನಿಜಶರಣ ಅಂಬ್ಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ್ಗಿದ್ದಾರೆ 
ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಉಪತಹಶೇಲ್ದಾರ್ ಆರ್.ರವಿ, ಪುರಸಭೆ 
ಸದಸ್ಯರ್ದ ಗೌಡರಾ ಮಂಜಣ್ಣ, ಬೆಣೆ್ಣಹಳಿ್ಳ ಸಿದೆದಾೇಶ್, 

ಶಬ್ಬಿೇರ್ ರ್ನ್, ಷ್ ಅಬ್ರಾರ್, ನಯ್ಜ್, ಬ್.
ಮಂಜುನ್ಥ್, ಟಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಪಿ.ಆರ್.
ರ್ಜು, ಎ.ಕೆ.ಲೆೊೇಕೆೇಶ್, ಚಮನ್ ಷ್, ಕೆ.ಪಿ.
ಗಂಗ್ಧರ್, ಭೆೊೇವಿಕುಮ್ರ್, ಬ್.ಸುರೆೇಶ್, 
ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳ್ದ ಏಕನ್ಥ್, ದಿನಕರ್, 
ಉಮೇಶ್, ನವಿೇನ್, ಹ್ಲೆೇಶಪ್ಪ, ಪರಾಭು, 
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಧಿಕ್ರಿಗಳ್ದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಬೆೊೇರಯ್ಯ, 
ನ್ಡಕಚೆೇರಿಯ ಪುಷ್್ಪ ಹಿರೆೇಮಠ, ಶಲ್್ಪ, 
ಮ್ರುತಿ, ರ್ಜಪ್ಪ, ಬಸವರ್ಜ್, ಗಂಗ್ಮತ 
ಸಮ್ಜದ ಮುಖಂಡರ್ದ ಗುಳದಹಳಿ್ಳ 
ಗದಿಗೆಪ್ಪ, ಗೌಡರಾ ರಂಗನ್ಥ್, ನಿಟೊಟ್ರು 
ರ್ಮಚಂದರಾಪ್ಪ, ಕಣ್್ಣಳ್ ಶೆೇಖರಪ್ಪ, ಪೂಜ್ರ್ 
ಚಿಕಕಿಣ್ಣ, ಮ್ಳಗಿಮನಿ ರ್ಮಣ್ಣ, ಚಿಕಕಿಬ್ದರಿ 
ಪರಾಭು, ದೆೊಡ್ಡ ಮಲಲಿಜ್ಜರ ರ್ಮಣ್ಣ, ಗೆೊೇವಿನ್ಳ್ 
ಚಂದರಾಪ್ಪ, ಕುಂಬಳೂರಿನ ಕರಡೆಪ್ಪರ ರ್ಜಪ್ಪ, 
ಮ್ಗ್ನಹಳಿ್ಳ ವ್ಸುದೆೇವಮೊತಿಖಾ, ಕರಡೆಪ್ಪರ 
ಗೌತಮ್, ಜಿಗಳಿಯ ಮಂಜುನ್ಥ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಇನೊನು ಅನೆೇಕರು ಭ್ಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ಮಲೆ�ಬೆನೋನುರಿನಲ್ಲೆ ಸಂಭ್ರಮದ 
ಅಂಬಿರರ ಚೌಡಯ್ಯ ಜಯಂತ್

ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು, ಜ.22- ಕುಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಶರಾೇ ಗಂಗ್ ಪರಮೇಶವರಿ ದೆೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಜಶರಣ 
ಅಂಬ್ಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿಯನುನು ಶನಿವ್ರ 
ಸಂಭರಾಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಯತು. ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮ್ಜಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಹೆಚ್.ಬಸವರ್ಜಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರ್ದ 
ಕರಡೆಪ್ಪರ ರ್ಜಪ್ಪ, ಎಂ.ಹೆಚ್.ಪರಮೇಶವರಪ್ಪ, 
ಕಡೆೇಮನಿ ಪುಟಟ್ಪ್ಪ, ಶಕ್ಷಕ ತಿಪೆ್ಪೇಶ್, ಕೆ.ಬಸವರ್ಜ್, 
ಬಲೊಲಿರು ರುದರಾಪ್ಪ, ಬೆನೊನುರು ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಡಿ.ಕುಬೆೇರಪ್ಪ, 
ಎಂ.ಚಂದರಾಪ್ಪ, ಜಯ್ಯಪ್ಪ, ಗ್ಂಧಿ ರ್ಮಪ್ಪ, ಮೇಹನ್, 

ವಿಜಯಕುಮ್ರ್, ಬ್ಕ್ಖಾ ಚಂದರಾಪ್ಪ, ಬ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಕೆ.
ಆರ್.ರಮೇಶ್, ಡಿ.ಎಂ.ಶವು, ಬ್.ಆಂಜನೆೇಯ, ಮ್ರುತಿ, 
ಹನುಮೇಶ್ ಮತಿತುತರರು ಭ್ಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ಅನನು ಸಂತಪನಾಣೆ : ಗ್ರಾಮದ ನಿಟೊಟ್ರು ವೃತತುದಲ್ಲಿ 
ತುಮಕೊರಿನ ಸಿದದಾಗಂಗ್ ಮಠದ ಶರಾೇ ಡ್.ಶವಕುಮ್ರ 
ಮಹ್ಸ್ವಮಿೇಜಿಯವರ 4ನೆೇ ವರಖಾದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ 
ಅಂಗವ್ಗಿ ಅಂಗಡಿ ಕೆ.ಹೆೊಳೆಬಸಪ್ಪ, ಎಂ.ಹೆಚ್.
ರಮೇಶ್, ನ್ಗೆೊೇಳ್ ಬ್ಬು, ಮಡಿವ್ಳರ ಸಂದಿೇಪ್ 
ಮತಿತುತರರು ಸೆೇರಿ ಅನನು ಸಂತಪಖಾಣೆ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಂಡಿದದಾರು.

ಕುಂಬಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಅಂಬಿರರ ಚೌಡಯ್ಯ ಜಯಂತ್

ಶೆೋ�ರೋಂಗೆ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದರೆ
Shanti Electric Vehicles 
Double Decor Furniture 

Female - ಮಹಿಳೆಯರು 
Computer Office - 02 No.s. 
Showroom Sales - 01 No.s

 Male - ಪುರುಷರು 
Showroom Sales - 02, Mechanics - 02 
BSNL Circle, Davangere. 
92432 19553

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದರೆ
ಬಟೆಟ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಲು 

18 ರಿಂದ 30 ವರಖಾ ವಯಸಿಸೂನ 
ಪುರುರರು ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಗ್ರಾಮ್ಂತರದವರಿಗೆ ಊಟ, ವಸತಿ 
ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತತುದೆ. ಸಂಪಕ್ಖಾಸಿ :

98442-94446

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದರೆ
ಪಿಯುಸಿ ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗರು ಕೌಂಟರ್  

ಸೆೇಲ್ಸೂ ಮನ್ ಹುದೆದಾಗೆ ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಕತುರು 
ಬಯೊೇಡ್ಟ್ ಹ್ಗೊ ಪರಿಚಯಸಥಾರೆೊಂದಿಗೆ 

ಸಂಪಕ್ಖಾಸಿ :

ಆಚಿ�ನಾಸ್ ಗಾ್ಯಲರಿ
ಶರ್ವತಿ ಲೆೇಡಿಸ್ ಹ್ಸೆಟ್ಲ್ ಎದುರು, 

ಮ್ಮ್ಸ್ ಜ್ಯಂರ್ ರಸೆತು, ದ್ವಣಗೆರೆ.

ಮೊ : 96324-33166
ಆಕಷನಾಕ ವೆ�ತನ ನಿ�ಡಲಾರುವುದು.

EC / ಇಸಿ, 
E-swathu
& Khatha 
Change

Call :
96118-66449
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ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಾಧಕರ ಸಾಧರೆಯ 
ರುಟುಟೆ : ಎಸ್.ಆರ್. ಸಿರರುಂಬಿ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ. 22- ಮಬೆೈಲ್ ಬ್ಟುಟ್ 
ಏಕ್ಗರಾತೆಯಂದ ಓದಿದರೆ ಮ್ತರಾ ಯಶಸುಸೂ ಗಳಿಸಲು 
ಸ್ಧ್ಯ. ಸತತ ಪರಿಶರಾಮ ಸ್ಧಕರ ಸ್ಧನೆಯ ಗುಟುಟ್. 
ಅದನುನು ಬಲವ್ಗಿ ನಂಬ್ದ್ಗ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಲು 
ಸ್ಧ್ಯ ಎಂದು ಶರಾೇ ತರಳಬ್ಳು ಜಗದುಗೆರು 
ವಿದ್್ಯಸಂಸೆಥಾಯ ದ್ವಣಗೆರೆ ವಲಯದ ಪ್ರಾದೆೇಶಕ 
ಅಧಿಕ್ರಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಸಿರಗುಂಬ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ದ್ವಣಗೆರೆ ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ಮಳೆ್ಳೇಕಟೆಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಶರಾೇ ತರಳಬ್ಳು ಜಗದುಗೆರು ವಿದ್್ಯಸಂಸೆಥಾಯ ಶರಾೇ 
ತರಳಬ್ಳು ಆಂಗಲಿ ಮ್ಧ್ಯಮ ಶ್ಲೆಯ ವತಿಯಂದ 
ಹಮಿ್ಮಕೆೊಂಡಿದದಾ ಕ್ರಾೇಡ್ ಉತಸೂವ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮವನುನು 
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ಮಹ್ತ್ಮಗ್ಂಧಿೇಜಿ, ಅಬುದಾಲ್ ಕಲ್ಂ, 
ಅಂಬೆೇಡಕಿರ್ ಮದಲ್ದ ಸ್ಧಕರ ಬದುಕ್ನ ಘಟನೆ 

ಗಳನುನು ಉದ್ಹರಣೆಯ್ಗಿ 
ನಿೇಡಿ, ವಿದ್್ಯಥಿಖಾಗಳು 
ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಳ್ಳ ಬೆೇಕ್ದ 
ಆದಶಖಾಗಳನುನು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಹೆಗ್ರ 
ಜಗನ್ನುಥ ನ್ಡಿಗೆೇರ ಮ್ತ 
ನ್ಡಿ ಕ್ರಾೇಡೆಯಲ್ಲಿಗಲ್ೇ, 
ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿಗಲ್ೇ ಗೆಲಲಿಬೆೇ 
ಕ್ದರೆ ಮನಸಿಥಾತಿ, ಪೆರಾೇರಣೆ 
ಮತುತು ವಿಧ್ನಗಳು ಮುಖ್ಯ 

ವ್ದವುಗಳು ಎಂದರು.
ಯ್ವ್ಗಲೊ ಸಕ್ರ್ ತ್ಮಕ ಮನಸಿಥಾತಿಯನುನು 

ಹೆೊಂದಿರಬೆೇಕು. ಪರಾತಿ ಕ್ಷಣದಲೊಲಿ ನಮ್ಮನುನು ನ್ವು 
ಪೆರಾೇರಣೆ ಮ್ಡಿಕೆೊಳು್ಳತಿತುರಬೆೇಕು. ಆ ಕೆ್ಷೇತರಾದಲ್ಲಿ ಗೆಲಲಿಲು 
ಬೆೇಕ್ದ ವಿಧ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಹೆೊಂದಿರಬೆೇಕು 
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಂ.ಎಂ. ಶಕ್ಷಣ 
ಮಹ್ವಿದ್್ಯಲಯದ ಪ್ರಾಚ್ಯಖಾ ಡ್. ಕೆ.ಟಿ. 
ನ್ಗರ್ಜನ್ಯಕಿ ಬಹುಮ್ನ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಶರಾೇ ತರಳಬ್ಳು ಶ್ಲೆಯ ಸಥಾಳಿೇಯ ಸಲಹ್ 
ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಜಿ. ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಿಸಿದದಾರು. ಕ್ಯಖಾದಶಖಾ ಎಂ.ಸಿ. ಶರಾೇನಿವ್ಸ್ 
ಮತಿತುತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು. ಮುರೆೊ್ಯೇಪ್ಧ್್ಯಯನಿ 
ಬ್.ಎಂ. ರಶ್ಮ ಸ್ವಗತಿಸಿದರು. ಶಕ್ಷಕ್ ಕ್ವ್ಯ ವಂದಿಸಿದರು. 
ಸುಪಿರಾತ್ ನಿರೊಪಿಸಿದರು.

ಮಾನವಿ�ಯ ಮೌಲ್ಯರಳನುನು  
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಂಡಾರ ಪ್ರರತ್ ಸಾಧ್ಯ 

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ.22- 
ನಗರದ ನೊತನ ಶಕ್ಷಣ 
ಮ ಹ್ ವಿ ದ್್ಯ ಲ ಯ ದ ಲ್ಲಿ 
ರ್ಷ್ಟ್್ೇಯ ಯುವ 
ದಿನ್ಚರಣೆ ಹ್ಗೊ 
ಸ್ವಮಿ ವಿವೆೇಕ್ನಂದರ 
160ನೆೇ ಜನ್ಮದಿನ್ಚರಣೆ 
ಯನುನು ಆಚರಿಸಲ್ಯತು.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ್ಗಿ 
ಆಗಮಿಸಿದದಾ ದ್ವಣಗೆರೆ 
ವಿವಿ ಕನನುಡ ಅಧ್ಯಯನ 

ವಿಭ್ಗದ ಸಹ್ಯಕ ಪ್ರಾಧ್್ಯಪಕ ಡ್. ಮಹ್ಂತೆೇಶ್ ಪ್ಟಿೇಲ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ಕೌಶಲ್ಯಯುತ ಯುವಕರನುನು ತಯ್ರಿಸಲು ಯೊೇಜನೆಗಳನುನು ರೊಪಿಸಬೆೇಕು. 
ನಮ್ಮ ದೆೇಶದ ಪರಂಪರೆಯನುನು ಗೌರವಿಸಬೆೇಕು. ಮ್ನವಿೇಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನುನು 
ತಮ್ಮ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡ್ಗ ಮ್ತರಾ ಪರಾಗತಿ ಹೆೊಂದಲು ಸ್ಧ್ಯ 
ಎಂದು ಪರಾತಿಪ್ದಿಸಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದಾ ಕ್ಲೆೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶಪ್ಲ ಡ್. ಕೆ.ಎಸ್.ದಿವ್ಕರ್ 
ನ್ಯಕಿ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಬಸವೆೇಶವರ, ಅಂಬೆೇಡಕಿರ್, ಬುದದಾ, ಮಹ್ವಿೇರ, ಸ್ವಮಿ 
ವಿವೆೇಕ್ನಂದರಂತಹ ಯುಗ ಪುರುರರುಗಳ ಆದಶಖಾ ಗುಣಗಳನುನು ನಮ್ಮ 
ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡರೆ ಸುಂದರ ಜಿೇವನ ರೊಪಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಸ್ಧ್ಯ. 
ಪರಾಪಂಚದಲ್ಲಿಯೆೇ ಅತಿ ಹೆಚುಚು ಯುವ ಜನ್ಂಗವನುನು ಹೆೊಂದಿದ ದೆೇಶ 
ಭ್ರತವ್ಗಿದೆ. ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ್ಗಿ ಯುವ ಶಕ್ತುಯನುನು ಬಳಸಿಕೆೊಳ್ಳ 
ಲ್ಗುತಿತುಲಲಿ. ನಮ್ಮಲಲಿರ ಪೆರಾೇರಣ್ ಶಕ್ತುಯೆೇ ವಿವೆೇಕ್ನಂದರು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಪರಾಶಕ್ಷಣ್ಥಿಖಾ ಡಿ.ಪಿ.ಶೃತಿ ಮತುತು ಹೆಚ್.ರೊಪ ಪ್ರಾಥಿಖಾಸಿದರು. ಪರಾಶಕ್ಷ 
ಣ್ಥಿಖಾ ಸಿ.ಎಸ್.ಅನುಷ್ಕುಮ್ರಿ ಸ್ವಗತಿಸಿದರು. ಪರಾಶಕ್ಷಣ್ಥಿಖಾ ಗೆೊೇಣಿಸ್ವಮಿ 
ವಂದಿಸಿದರು. ಪರಾಶಕ್ಷಣ್ಥಿಖಾ ಆರ್.ರವಿ.ಅಮೃತ್ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮ ನಿರೊಪಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 
ಸಂಗಿ�ತ ಸ್ಪಧೆನಾ 

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ. 22- 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮ್ಜ ಮಹಿಳ್ 
ವಿಭ್ಗದ ಆಶರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆೇ 
ದಿನ್ಂಕ 29 ರ ಭ್ನುವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 
10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಶರಾೇ ತ್್ಯಗರ್ಜರ 
ಹ್ಗೊ ಶರಾೇ ಪುರಂದರದ್ಸರ 
ಆರ್ಧನೆಯ ಅಂಗವ್ಗಿ 18 ವರಖಾ 
ಮೇಲ್ಪಟಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಗಿೇತ 
ಸ್ಪಧೆಖಾಯನುನು ನಗರದ ವತುಖಾಲ 
ರಸೆತುಯಲ್ಲಿರುವ ಶರಾೇ ಶಂಕರ 
ಸಮುದ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ 
ಏಪಖಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಶರಾೇ ತ್್ಯಗರ್ಜರ ಕ್ೇತಖಾನೆಗೆ 
ಏಳು ನಿಮಿರ, ಶರಾೇ ಪುರಂದರ 
ದ್ಸರ ದೆೇವರ ನ್ಮಕೆಕಿ ಐದು 
ನಿಮಿರ ಕ್ಲ್ವಕ್ಶ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ. 
ಶೃತಿ ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೆೇರೆ 
ಯ್ವುದಕೊಕಿ ಅವಕ್ಶವಿಲಲಿ.

ಹೆಸರು ನೆೊೇಂದ್ಯಸಲು 
ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 27 ಕೆೊನೆಯ 
ದಿನವ್ಗಿರುತತುದೆ. ಮ್ಹಿತಿಗ್ಗಿ 
988605 
8866,9964027146 ಈ 
ಮಬೆೈಲ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಖಾಸುವಂತೆ 
ಶರಾೇಮತಿ ಅಡಿಗ ಕೆೊೇರಿದ್ದಾರೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ
ಎಸ್. ಎಸ್ ಲೆೇಔರ್ ಎ ಬ್ಲಿಕ್, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ 

ಬ್ಲಿಕ್, ಸಿದದಾವಿೇರಪ್ಪ ಬಡ್ವಣೆ, ಶ್ಮನೊರು ರೆೊೇಡ್, ಬ್ಐಇಟಿ 
ರೆೊೇಡ್, ಗ್ಲಿಸ್ ಹೌಸ್, ಬ್ಪೂಜಿ ಸಮುದ್ಯ ಭವನ, ಅಂಗವಿಕಲ 
ಶ್ಲೆ, ಲಕ್್ಷ್ಮಪೊಲಿೇರ್ ಮಿಲ್, ಎಸ್.ಎನ್ ಲೆೇಔರ್, ಜಿ.ಎಚ್ ಪ್ಕ್ಖಾ ,  
ಎಸ್.ಎಸ್. ಲೆೇಔರ್ ಎ ಬ್ಲಿಕ್ ಮತುತು ಬ್ ಬ್ಲಿಕ್ ಬಸವೆೇಶವರ ಬಡ್ವಣೆ, 
ಶ್ಂತಿನಗರ, ಮಹ್ಲಕ್್ಷ್ಮೇ ಲೆೇಔರ್, ಬ್ಲ್ಜಿ ನಗರ ಹ್ಗೊ 
ಸುತತುಮುತತು ಪರಾದೆೇಶಗಳು.  ನಿಜಲ್ಂಗಪ್ಪ ಲೆೇಔರ್, ನೌಕರರ ಸಮುದ್ಯ 
ಭವನ, ಅಥಣಿ ಕ್ಲೆೇಜ್, ಎಮ್ ಬ್ಎ ಕ್ಲೆೇಜ್, ಆಫೇಸರ್ ಕಲಿಬ್, 
ಕುಂದವ್ಡಕೆರೆ ನಿೇರು ಸರಬರ್ಜು ಘಟಕ, ನಿಜಲ್ಂಗಪ್ಪ ಬಡ್ವಣೆ, 
ರಿಂರ್ ರೆೊೇಡ್, ಕುಂದವ್ಡ ರಸೆತು, ಯಲಲಿಮ್ಮ ನಗರ, ವಿನೆೊೇಬನಗರ 4ನೆೇ 
ಮೇನ್, 3ನೆೇ ಮೇನ್ ಹ್ಗೊ ಸುತತು ಮುತತುಲ್ನ ಪರಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವ್ಗಲ್ದೆ.

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ.22- ಕ್ನೊನು ಸ್ಕ್ಷರತೆಯು 
ಜನಸ್ಮ್ನ್ಯರನುನು ಅದರಲೊಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಿಂದು 
ಳಿದ ವಗಖಾಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿದ ಜನರನುನು ಶೆೊೇರಣೆ ವಿರುದಧಿ 
ಹೆೊೇರ್ಡಲು ಶಕತುರ್ಗುವಂತೆ ಮ್ಡಲು ಇರುವ 
ಅತು್ಯತತುಮ ಸ್ಧನವ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನ್್ಯ|| ಎಲ್.
ಹೆಚ್.ಅರುಣ್ ಕುಮ್ರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟಟ್ರು.

ನೆರಳು ಬ್ೇಡಿ ಕ್ಮಿಖಾಕರ ಯೊನಿಯನ್, ದಲ್ತ-
ಮುಸಿಲಿಂ ಮಹಿಳ್ ಒಕೊಕಿಟ, ಶಶು ಅಭಿವೃದಿದಾ 
ಯೊೇಜನ್ಧಿಕ್ರಿಗಳ ಕಚೆೇರಿ, ಸಖಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಪ್ 
ಸೆಂಟರ್ ಇವರ ಸಹಯೊಗದೆೊಂದಿಗೆ ನಗರದ  ನೆರಳು 
ಬ್ೇಡಿ ಕ್ಮಿಖಾಕರ ಯೊನಿಯನ್ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆನು 
ಆಯೊೇಜಿಸಲ್ಗಿದದಾ ಕೌಟುಂಬ್ಕ ದೌಜಖಾನ್ಯ ತಡೆ 
ಕ್ಯದೆ ಮತುತು ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ನೊನುಗಳು 
ಹ್ಗೊ ಜಿೇವನ್ಂಶ ಕುರಿತು ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ `ಗೃಹ 
ಹಿಂಸೆ ಕ್ಯದೆ ಏನು, ಎತತು' ಎನುನುವ ಪುಸತುಕ ಬ್ಡುಗಡೆ 
ಮ್ಡುವ ಮೊಲಕ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು 
ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ನೊನುಗಳೆಂದರೆ ಅವು ಮಹಿಳ್ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಪರಾಸ್ತುಪವೆೇ ಆಗಿದೆ. ವರದಕ್್ಷಣೆ ಕ್ರುಕುಳ, 

ವರದಕ್್ಷಣೆ ಸ್ವು, ವಿಚೆಛಿೇದನ, ಮಯ್ಖಾದ್ ಹತೆ್ಯ, 
ಕೌಟುಂಬ್ಕ ದೌಜಖಾನ್ಯ, ಹೆಣು್ಣ ಭೊರಾಣ ಹತೆ್ಯ, ಅತ್್ಯಚ್ರ 
ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ನೊನು ಸವರೊಪವೆೇ ಈ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಸಮ್ಜವನುನು ಆವರಿಸಿಕೆೊಂಡಿರುವ 
ಬಗೆಯನುನು ಅನ್ವರಣಗೆೊಳಿಸುತತುವೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

12ನೆೇ ಶತಮ್ನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುರರಿಗೆ ಸರಿಸಮ್ನವ್ದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ 
ಕೆೊಡಲ್ಗಿತುತು. ಆದರೆ, ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ಪರಾಜ್ಪರಾಭುತವ 
ಬಂದು 7 ದಶಕಗಳೆೇ ಕಳೆದರೊ ಶ್ಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಹಿಳ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕೆೊರತೆ ಎದುದಾ ಕ್ಣುತಿತುದೆ. 
ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ ಕ್ನೊನುಗಳು, ಯೊೇಜನೆಗಳು 

ಅನುಷ್ಠಿನಗೆೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಿ ರ್ಜಕ್ೇಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ 
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕಿಗಿ ಹೆೊೇರ್ಟ 
ಮ್ಡಬೆೇಕೆಂದು ಕರೆ ನಿೇಡಿದ ಅವರು, ವಿಶವಸಂಸೆಥಾಯ 
ಜನಸಂರ್್ಯ ನಿಧಿ ವರದಿ ಪರಾಕ್ರ ಭ್ರತಿೇಯ 
ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ 70ರರುಟ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೃಹ 
ಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತುಗುತಿತುರುವುದು ವಿಷ್ದನಿೇಯ ಸಂಗತಿ 
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನೆರಳು ಬ್ೇಡಿ ಕ್ಮಿಖಾಕರ ಯೊನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ 
ಜಬ್ೇನ್ ರ್ನಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದಾರು. ಕ್ಯಖಾದಶಖಾ 
ಎಂ.ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಪ್ರಾಸ್ತುವಿಕವ್ಗಿ ಮ್ತನ್ಡಿದರು. 
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ್ಗಿ ಶಶು ಅಭಿವೃದಿದಾ ಯೊೇಜನ್ಧಿಕ್ರಿ 

ಗಳ ಕಚೆೇರಿಯ ಅಧಿಕ್ರಿ ಪೂಣಿಖಾಮ್, ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ನೊನು 
ಸೆೇವ್ ಪ್ರಾಧಿಕ್ರದ ಪ್್ಯನಲ್ ವಕ್ೇಲರ್ದ 
ಅನನುಪೂಣಖಾ, ಬ್ಲ ನ್್ಯಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸೆ್ಯ 
ವಿಜಯಮ್ಲ ಮುಂಡ್ಸದ, ಸಖಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಪ್ 
ಸೆಂಟರ್ ನ ವಕ್ೇಲರ್ದ ತಂಜಿಮ್ ಕೌಸರ್ ಇವರೆಲಲಿರೊ 
ಮಹಿಳ್ ಪರ ಇರುವ ಕ್ನೊನು ಕುರಿತು ಉಪನ್್ಯಸ 
ನಿೇಡಿದರು. ಈ ವೆೇಳೆ ಮೇಘ್, ನೆರಳು ಬ್ೇಡಿ ಕ್ಮಿಖಾಕರ 
ಯೊನಿಯನ್ ನ ಹಸಿೇನ್ಬ್ನು ಇತರರು ಇದದಾರು.

ಶೆೋ�ಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೆೋ�ರಾಡಲು ಕಾನೋನು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸಾಧನ
ಸಂವಿಧಾನವು ಪ್ರತ್ ಪ್ರಜೆಯು ಅರಾ್ಯಯಕೆ್ಕ 
ಒಳಗಾದಾರ ರಾ್ಯಯ ದೆೋರಕಿಸಿಕೆೋಳುಳವ ಸಮಾನ 
ಅವಕಾಶ ಕೆೋಟಿಟೆದೆ. ಆದರೆ, ಕಾನೋನು ಸಾಕ್ಷರತೆ 
ತ್�ರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನಮ್ ದೆ�ಶದಲ್ಲೆ ಹಕು್ಕರಳ 
ಬಗೆಗಿನ ಸರಿಯಾದ ತ್ಳುವಳಕೆಯ 
ಕೆೋರತೆಯಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾ್ಯಯ 
ದೆೋರಕಿಸಿಕೆೋಳುಳವಲ್ಲೆ ವಿಫಲರಾರುತ್್ತದಾದರೆ.

- ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಹಿರಿಯ 
ರಾ್ಯಯವಾದಿ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ. 22- 
ಜ್ನಪದ, ಭ್ವಗಿೇತೆ, ವಚನ 
ಗಿೇತೆಗಳಿಂದ ಸಂಗಮಗೆೊಂಡ 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಣ 
ಸಂಸಕಿಕೃತಿಯನುನು ಬ್ಂಬ್ಸುವ 
ನೃತ್ಯರೊಪಕಗಳು ನೆೊೇಡುಗರ 
ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದವು.

ನಗರದ ಬ್ಜೆಎಂ ಸೊಕಿಲ್ 
ಮತುತು ಜಿ.ಎನ್.ಬ್. ಆಂಗಲಿ 
ಮ್ಧ್ಯಮ ಪೌರಾಢಶ್ಲೆ ಶ್ಲ್ 
ವ್ಷ್ಖಾಕೆೊೇತಸೂವದ ಅಂಗವ್ಗಿ 
ಹಮಿ್ಮಕೆೊಂಡಿದದಾ `ಅರಿವಿನ 
ಉತಸೂವ'ದಲ್ಲಿ ಪೊೇರಕರು ತಮ್ಮ 
ಮಕಕಿಳು ಸಡಗರ, ಸಂಭರಾಮದಿಂದ 
ಮ್ಡಿದ ನೃತ್ಯಗಳನುನು ಕಣುತುಂಬ್ಕೆೊಂಡರು.

ಇದೆೇ ಶ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಪರಿಶರಾಮದ 
ಅಧ್ಯಯನ ಮ್ಡಿ, ಇದಿೇಗ  ಪರಾತಿಷ್ಠಿತ 
ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಮತುತು ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ, 
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂರ್ ವಿದ್್ಯಭ್್ಯಸದಲ್ಲಿ 
ತೆೊಡಗಿರುವ ವಿದ್್ಯಥಿಖಾಗಳನುನು ಗೌರವಿಸಿದುದಾ 
ಇತರರಿಗೆ ಪೆರಾೇರಣೆ ನಿೇಡುವಂತಿತುತು.

ಒಬಬಿರು ಕನನುಡ ಮ್ಧ್ಯಮದಲೆಲಿೇ ಓದಿ, 
ಪಶುವೆೈದ್ಯರ್ಗಿ ಕತಖಾವ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ 
ಯುಪಿಎಸಿಸೂ ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಖಾಟಕಕೆಕಿ ಮದಲ 
ಹ್ಗೊ ಭ್ರತಕೆಕಿ 22 ನೆೇ ರ್್ಯಂಕ್ ಗಳಿಸಿ 

ಇದಿೇಗ ಶರಸಿ ವಿಭ್ಗದ ಅರಣ್ಯ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷ 
ಣ್ಧಿಕ್ರಿಯ್ಗಿ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತಿತುರುವ ಡ್.ಜಿ.
ಆರ್. ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಹ್ಗೊ ರ್ಜಕ್ೇಯದಲ್ಲಿ ಚುನ್ 
ಯತ ಪರಾತಿನಿಧಿಯ್ಗಿ ಆಯೆಕಿಯ್ಗುವ ಸಂಭವ 
ವಿದದಾರೊ, ಯುಪಿಎಸಿಸೂ ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿ ದೆೇಶಕೆಕಿ 
434 ನೆೇ ರ್್ಯಂಕ್  ಗಳಿಸಿ ಇದಿೇಗ ಚೆನೆನುೈನಲ್ಲಿ ಜ್ರಿ 
ನಿದೆೇಖಾಶನ್ಲಯದ ಉಪ ಆಯುಕತುರ್ಗಿ ಸೆೇವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸುತಿತುರುವ ಮಲ್ಲಿಕ್ಜುಖಾನ್ ಆರ್. ಮ್ಮನಿ 
ಅವರುಗಳನುನು ಸನ್್ಮನಿಸಲ್ಯತು.

ಇದೆೇ ವೆೇಳೆ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮಕೆಕಿ ಚ್ಲನೆ 
ನಿೇಡಿದ ಜಿಲ್ಲಿಧಿಕ್ರಿ ಶವ್ನಂದ ಕ್ಪಶ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಮಕಕಿಳಿಗೆ ಶಕ್ಷಣ ಕೆೊಡುವುದು 
ಕೆೇವಲ ಶಕ್ಷಕರ ಜವ್ಬ್ದಾರಿಯಲಲಿ, ಪೊೇರಕರು 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕಕಿಳ ಓದಿನ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚುಚು ನಿಗ್ 
ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಓದಿಗೆ ಬೆೇಕ್ದ 
ಪೂರಕ ವ್ತ್ವರಣ ಕಲ್್ಪಸುವ ಜೆೊತೆಗೆ 
ಸಹಕ್ರ ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದು ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಬಡವರು, ಮ್ಧ್ಯಮ ವಗಖಾದವರ ಮಕಕಿಳೆೇ 

ಹೆಚ್ಚುಗಿ ಶಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತಿತುರುವ 
ಬ್ಜೆಎಂ ಶ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮ 
ಶುಲಕಿದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಕ್ಷಣ 
ನಿೇಡುತಿತುದುದಾ, ಈ ಶ್ಲೆ ಇತರೆ 
ಶ್ಲೆಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನನುವ್ಗಿದೆ. ಈ 
ಶ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ ಅನೆೇಕ 
ವಿದ್್ಯಥಿಖಾಗಳು ಉನನುತ ವ್್ಯಸಂಗ 
ಮ್ಡುತಿತುದ್ದಾರೆ ಮತುತು ಉನನುತ 
ಹುದೆದಾಗಳಿಗೆ ಆಯೆಕಿಯ್ಗಿರುವುದು 
ಸಂತೆೊೇರದ ವಿಚ್ರ ಎಂದರು.

ಇದೆೇ ಸಂದಭಖಾದಲ್ಲಿ 
ಶ್ಲೆಯ ಹಳೆಯ 
ವಿದ್್ಯಥಿಖಾಗಳ್ದ ಪವನ್ ಗೌಳಿ, 
ಬ್.ಎಂ. ಪೂಜ್, ಎನ್. ಶಶ್ಂಕ್, 

ರಶ್ಮ ಅವರಿಗೆ `ಸ್ಧನ್ ಸಿರಿ' ಪರಾಶಸಿತು ಪರಾದ್ನ 
ಮ್ಡಲ್ಯತು.

ಅರಣ್ಯ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಧಿಕ್ರಿ ಡ್.ಜಿ.
ಆರ್. ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಹ್ಗೊ ಜ್ರಿ 
ನಿದೆೇಖಾಶನ್ಲಯದ ಉಪ ಆಯುಕತು 
ಮಲ್ಲಿಕ್ಜುಖಾನ  ಆರ್. ಮ್ಮನಿ ಅವರಿಗೆ 
`ಸಂಗಮಶರಾೇ' ಪರಾಶಸಿತು ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಯತು.

ಸಂಸೆಥಾಯ ಗೌರವ ಕ್ಯಖಾದಶಖಾ 
ಮಂಜುನ್ಥ್ ಅಗಡಿ, ನಿವೃತತು ಸಕ್ಖಾರಿ 
ಅಭಿಯೊೇಜಕ ಎಸ್.ವಿ. ಪ್ಟಿೇಲ್ 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು. 

ಕಣ್ನ ಸೆಳೆದ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕಕೃತ್ ಬಿಂಬಿಸುವ ನೃತ್ಯ ರೋಪಕರಳು

ಬಿಜೆಎಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ `ಅರಿವಿನ ಉತ್ಸವ'ದ ಸಂಭ್ರಮ

ಮುಕ್ತ ವಿವಿ : ವಿವಿಧ ಕೆೋ�ಸ್ನಾ ರಳ 
ಪ್ರವೆ�ಶ  ಅಜಿನಾ ಕರೆ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ.22 - ಕನ್ಖಾಟಕ ರ್ಜ್ಯ ಮುಕತು ವಿಶವವಿದ್್ಯನಿಲಯದ 
2022- 23ನೆೇ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಲ್ನ ಪರಾಥಮ ವರಖಾದ ಬ್.ಎ./ಬ್.ಕ್ಂ, ಬ್.ಎಸಿಸೂ, 
ಬ್.ಲ್ಬ್.ಎಲ್.ಎಸಿಸೂ, ಬ್.ಸಿ.ಎ.ಬ್.ಬ್.ಎ., ಎಂ.ಎ.-ಎಂ.ಸಿ.ಜೆ., ಎಂ.ಬ್.ಎ., 
ಎಂ.ಎಸಿಸೂ. ಸ್ನುತಕ/ಸ್ನುತಕೆೊೇತತುರ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಮತುತು ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪೊಲಿೇಮ್/
ಡಿಪೊಲಿೇಮ್/ಸಟಿಖಾಫಕೆೇರ್ ಕೆೊೇಸ್ಖಾ ಗಳ ಪರಾವೆೇಶ್ತಿಗೆ ಅಜಿಖಾ 
ಆಹ್ವನಿಸಲ್ಗಿದೆ. 

ಬ್ಪಿಎಲ್ ಕ್ಡ್ಖಾ ಹೆೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳ್ ವಿದ್್ಯಥಿಖಾನಿಯರಿಗೆ, ಡಿಫೆನ್, 
ಮ್ಜಿ ಸೆೈನಿಕ ವಿದ್್ಯಥಿಖಾಗಳಿಗೆ ಮತುತು ಆಟೆೊೇ/ಕ್್ಯಬ್ ಚ್ಲಕರು ಮತುತು 
ಅವರ ಮಕಕಿಳಿಗೆ ಬೆೊೇಧನ್ ಶುಲಕಿದಲ್ಲಿ ರಿಯ್ಯತಿ ಇರುತತುದೆ.

ಎಂ.ಬ್.ಎ ಕೆೊೇಸುಖಾಗಳನುನು ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕೆೊೇವಿಡ್-19 ನಿಂದ 
ಮೃತಪಟಟ್ವರ ಮಕಕಿಳಿಗೆ, ತೃತಿೇಯ ಲ್ಂಗಿ ಹ್ಗೊ ದೃಷ್ಠಿಹಿೇನ ವಿದ್್ಯಥಿಖಾಗಳಿಗೆ 
ಪೂಣಖಾ ಶುಲಕಿ ವಿನ್ಯತಿ ಹ್ಗೊ ಎರಡು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆೊೇಸುಖಾಗಳನುನು 
ಏಕಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಕರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತೆೊತುಂದು ದೊರಶಕ್ಷಣ ಕರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಓದಲು ಅವಕ್ಶವಿದೆ. ಹೆಚಿಚುನ ಮ್ಹಿತಿಗ್ಗಿ ವಿಶವದ್್ಯನಿಲಯದ 
ಸಹ್ಯವ್ಣಿ ಸಂ: 8690544544, 8800335638 ಅಥವ್ ಖುದ್ದಾಗಿ 
ಕ.ರ್.ಮು.ವಿ ಪ್ರಾದೆೇಶಕ ಕೆೇಂದರಾ ಶರಾೇ ಜೆ.ಹೆಚ್ ಪಟೆೇಲ್ ಬಡ್ವಣೆ, 
ದ್ವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಕ್ಖಾಸಬಹುದು.

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ.22-  ಜಿಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇರ ಚೆೇತನರ ಮತುತು ಹಿರಿಯ 
ನ್ಗರಿಕರ ಸಬಲ್ೇಕರಣ ಇಲ್ರೆಯಂದ `ನಿರ್ಮಯ' ಯೊೇಜನೆಗೆ 
ಅಹಖಾ ಬುದಿಧಿಮ್ಂದ್ಯ, ಸೆರೆಬರಾಲ್ ಪ್ಲ್ಸಿ, ಆಟಿಸಂ ಮತುತು ಬಹುವಿಧ 
ವಿಶೆೇರಚೆೇತನರಿಂದ ಅಜಿಖಾಗಳನುನು ಆಹ್ವನಿಸಲ್ಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಯ 
ಕ್ಡ್ಖಾ ಪಡೆಯಲು ಜಿಲೆಲಿಯ ಆಯ್ ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ  ವಿಶೆೇರಚೆೇತನರು 
ಕಡ್್ಡಯವ್ಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರು ಅಗತ್ಯ ದ್ಖಲೆಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 
30 ರೆೊಳಗ್ಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೇಕು. ಹೆಚಿಚುನ ಮ್ಹಿತಿಗ್ಗಿ, ಹೆೊನ್ನುಳಿ ತ್ಲೊಲಿಕು: 
ಶೆೈಲಜ್.ಕೆ.ಎಂ.(9886366809), ಚನನುಗಿರಿ:  ಕೆ. ಸುಬರಾಮಣ್ಯಂ 
(9945738141), ಜಗಳೂರು: ಎಂ.ಕೆ ಶವನಗೌಡ  (99021 
05734), ಹರಿಹರ:  ಶಶಕಲ್.ಟಿ (9945458058) ಮತುತು  
ದ್ವಣಗೆರೆ ತ್ಲೊಲಿಕು:  ಚನನುಪ್ಪ.ಬ್  (9590829024) ಸಂಪಕ್ಖಾಸ 
ಬಹುದೆಂದು  ಸಬಲ್ೇಕರಣ್ಧಿಕ್ರಿ ಡ್. ಕೆ.ಕೆ.ಪರಾಕ್ಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

`ನಿರಾಮಯ' ಯ�ಜರೆಗೆ ಅಜಿನಾ ಆಹಾ್ವನ

ದ್ವಣಗರೆ,ೆ ಜ.22- ಜೆೈನ್ ಇಂಟರ್  
ನ್್ಯರನಲ್ ಟೆರಾೇಡ್ ಆಗಖಾನೆೈಸೆೇರನ್ ಹ್ಗೊ 
ಜಿಟೆೊೇ ಲೆೇಡಿಸ್ ವಿಂರ್ ವತಿಯಂದ ನಗರದ 
ಬ್ಪೂಜಿ ಬ್್ಯಂಕ್ ಸಮುದ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ 
ಶನಿವ್ರ `ಉಡ್ನ್ - 03' ವಸುತು ಪರಾದಶಖಾನ 
ಹ್ಗೊ ಮ್ರ್ಟ ಮೇಳ ಆಯೊೇಜಿಸಲ್ಗಿತುತು. 
ಚೆೇತನ್ ಎಜುಕೆೇರನಲ್ ಟರಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ವಿ. 
ವಿಜಯಲಕ್್ಷ್ಮ ಹ್ಗೊ ಲತ್ ಲೆೊೇಕ್ಕರೆೆ 
ನ್ಗರ್ಜ್ ಮೇಳಕೆಕಿ ಚ್ಲನ ೆನಿೇಡಿದರು. 

ಈ ಸಂದಭಖಾದಲ್ಲಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಅವರು, 
ಪರಾಸುತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರೆಯೆ  ಶರಾೇಲಂಕ್, ಪ್ಕ್ಸ ತ್ುನ 
ಮುಂತ್ದ ದೆೇಶಗಳು ಆಥಿಖಾಕ 
ಸಂಕರಟ್ದಲ್ಲಿರುವುದನುನು ಕ್ಣುತಿತುದೆದಾೇವ.ೆ ಎಲಲಿರೊ 

ಸ್ವವಲಂಬ್ಗಳ್ಗಿ ಜಿೇವನ ನಡಸೆಿದರ ೆ ಆಥಿಖಾಕ 
ಸಂಕರಟ್ಗಳಿಂದ ದೊರ ಇರಲು ಸ್ಧ್ಯ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಮಹಿಳಯೆರು ಮನಗೆಳಲ್ಲಿ ಗೃಹೆೊೇಪಯೊೇಗಿ 
ವಸುತುಗಳನುನು ತಯ್ರಿಸಿ ಮ್ರ್ಟ 
ಮ್ಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಉದ್ಯಮಗಳು 
ಹಚೆ ಚ್ುದರ,ೆ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಆಥಿಖಾಕ ಕುಸಿತ 
ಉಂಟ್ದರು ನಿಭ್ಯಸುವ ಶಕ್ತು ದೆೊರಯೆುತತುದೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನನುಗಳ 52 ಮ್ರ್ಟ 
ಮಳಿಗಗೆಳು, 17 ಆಹ್ರೆೊೇ ತ್ಪನನು ಮಳಿಗಗೆಳು 
ಸೆೇರಿದಂತ ೆ ಕ್ರಾೇಡ್ ಮಳಿಗಗೆಳೂ ಇವ.ೆ 
ಮಹಿಳಯೆರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೇಲತ ೆ ಹಚೆಿಚುಸುವ 

ಸಲುವ್ಗಿ ಈ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮ ಆಯೊೇಜಿಸಲ್ಗಿದೆ 
ಎಂದು ಜಿಟೆೊೇ ದ್ವಣಗರೆ ೆಮಹಿಳ್ ವಿಭ್ಗದ 
ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಖಾದಶಖಾ ಶೆವೇತ್ ಗ್ಂಧಿ ಮ್ಹಿತಿ 
ನಿೇಡಿದರು. 

ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆಹ್ರ ಮಳಿಗ ೆತರೆದೆಿದದಾ ಸಿವೇರ್ 
ಟಂೆಪೆಟ್ೇರನ್ ನ ಪೂವಖಾ ಜಿ. ಲೆೊಡಯ, 
ಮಹಿಳಯೆರ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಪೊರಾೇತ್ಸೂಹಿಸಲು ಇದು 
ಉತತುಮ ವೆೇದಿಕಯೆ್ಗಿದ ೆಎಂದರು.

ಜಿಟೆೊೇ ಉಪ್ಧ್ಯಕೆ್ಷ ಬ್ಂದು ರೆೊೇನ್, 
ಜಿೇಟೆೊೇ ಚ್ಪಟ್ರ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಖಾದಶಖಾ ವಿಕರಾಂ 
ಸೆೇಠಿಯ್, ಯುವ ವಿಭ್ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಯ್್ಯಮ್ 
ಜೆೈನ್, ವಿರ್ಕ್ ಜೆೈನ್ ಇತರರು ಈ ಸಂದಭಖಾದಲ್ಲಿ 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

`ಉಡಾನ್ - 03' ವಸು್ತ ಪ್ರದಶನಾನ, ಮಾರಾಟ ಮೆ�ಳಕೆ್ಕ ಚಾಲರೆ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ. 22 - ಕಳಪೆ ಕ್ಮಗ್ರಿ 
ನಡೆಸಿದರೆ ಯ್ವುದೆೇ ಕ್ರಣಕೊಕಿ ಸಹಿಸಲು 
ಆಗುವುದಿಲಲಿ. ಗುಣಮಟಟ್ದ ಕ್ಮಗ್ರಿ ಆಗಬೆೇಕು. 
ಜನರಿಂದ ದೊರು ಬ್ರದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮ್ಡುವಂತೆ  ಮಹ್ನಗರ ಪ್ಲ್ಕೆ ಆಯುಕತುರ್ದ 
ರೆೇಣುಕ್ ಅವರು ಗುತಿತುಗೆದ್ರರಿಗೆ ಕಟುಟ್ನಿಟಿಟ್ನ 
ಸೊಚನೆ ನಿೇಡಿದರು. 

ಮಹ್ನಗರ ಪ್ಲ್ಕೆಯ 38ನೆೇ ವ್ಡ್ಖಾ 
ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ ಬ್ಲಿಕ್ ನ ಮೊರನೆೇ ಮುಖ್ಯ ರಸೆತುಯ 
ಎರಡನೆೇ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಂಕ್ರಾರ್ ರಸೆತು 

ಕ್ಮಗ್ರಿಯನುನು ವಿೇಕ್್ಷಸಿದ ವೆೇಳೆ ಮ್ತನ್ಡಿದ 
ಅವರು, ಗುತಿತುಗೆದ್ರರು ಕ್ಮಗ್ರಿ ಕುರಿತಂತೆ 
ಗುಣಮಟಟ್ ಕ್ಪ್ಡಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೇಕು. ಜನರು ಮಚುಚುಗೆ 
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು. 

ಆಯುಕತುರ ಜೆೊತೆ ಕ್ಮಗ್ರಿ ವಿೇಕ್್ಷಸಿದ ಪ್ಲ್ಕೆ 
ವಿರೆೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಕ ಗಡಿಗುಡ್ಳ್ 
ಮಂಜುನ್ಥ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, ವ್ಡ್ಖಾ ನಲ್ಲಿ ಹಲವು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳನುನು ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ. ಈಗ 
ನಡೆಯುತಿತುರುವ ಕ್ಂಕ್ರಾೇರ್ ಕ್ಮಗ್ರಿ ವಿೇಕ್್ಷಸಲು 
ಆಯುಕತುರು ಆಗಮಿಸಿದುದಾ ಖುಷ್ ತಂದಿದೆ. 
ಗುತಿತುಗೆದ್ರರಿಗೆ ಅಚುಚುಕಟ್ಟ್ಗಿ ಕ್ಯಖಾ 
ನಿವಖಾಹಿಸುವಂತೆ ಸೊಚಿಸಲ್ಗಿದೆ ಎಂದರು. 

ಕ್ಂಕ್ರಾೇರ್ ರಸೆತು ಆಗಬೆೇಕೆಂಬ ಜನರ ಬೆೇಡಿಕೆ 
ಈಡೆೇರಿಸಿದೆದಾೇವೆ. ಮನೆ ಬ್ಗಿಲ್ಗೆ ಹೆೊೇಗಿ ಜನರ 
ಸೆೇವಕನಂತೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕ್ಯಖಾ ನಡೆಸಲ್ಗುತಿತುದೆ. 
ವ್ಡ್ಖಾ ನ ಜನರು ಸಂಪೂಣಖಾ ಸಹಕ್ರ ನಿೇಡುತಿತು 
ದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಈ ವೆೇಳೆ ಇಇ ಮನೆೊೇಹರ್, ಗುತಿತುಗೆದ್ರ 
ಹನುಮಂತ ನ್ಯ್ಕಿ, ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ ಬ್ಲಿಕ್ ನ 
ಹಿರಿಯರು, ಸಥಾಳಿೇಯರು, ಸ್ವಖಾಜನಿಕರು 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದೆ್ರ ಸಹಿಸಲಲೆ :
ಪಾಲ್ಕೆ ಆಯುಕೆ್ತ ರೆ�ಣುಕಾ ಸೋಚರೆ 

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ.22- ಜೆಡಿಎಸ್ ನ 
ಪಂಚರತನು ರಥಯ್ತೆರಾಗೆ ಎಲೆಲಿಡೆ ಅಭೊತಪೂವಖಾ 
ಸ್ವಗತ ಸಿಗುತಿತುದೆ. ನಮ್ಮದು ನಿಷ್ಠಿವಂತರ ಪಕ್ಷ 
ಎಂದು   ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಜೆ. 
ಅಮ್ನುಲ್ಲಿರ್ನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

 ಇಂದು ನಗರದ ರೆೊೇಟರಿ ಬ್ಲಭವನದಲ್ಲಿ 
ಹಮಿ್ಮಕೆೊಂಡಿದದಾ, ಜ್ತ್ಯತಿೇತ ಜನತ್ದಳ 
ಕ್ಮಿಖಾಕ ವಿಭ್ಗ ದ್ವಣಗೆರೆ ವಿಧ್ನಸಭ್ 
ಕೆ್ಷೇತರಾದ ಪದ್ಧಿಕ್ರಿಗಳ ನೆೇಮಕ ಹ್ಗೊ 
ಸಂಘಟನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆೊಗೆಂಡು ಅವರು 
ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ಅಧಿಕ್ರದ ಚುಕ್ಕಿಣಿಯನುನು ಆಪರೆೇರನ್ 
ಕಮಲದ ಮೊಲಕ ಹಿಡಿದ ಬ್ಜೆಪಿ ಸಕ್ಖಾರ ಶೆೇ. 
40ರರುಟ್ ಕಮಿೇರನ್ ಬೆನನುತಿತುದುದಾ, ಹಿಂದುಳಿದ 
ವಗಖಾ ಹ್ಗೊ ದಿೇನ ದಲ್ತರಿಗೆ ಅನ್್ಯಯ 

ಮ್ಡುತಿತುರುವ ಈ ಸಕ್ಖಾರವನುನು ಅಧಿಕ್ರದಿಂದ 
ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಮತದ್ರರು ಪಣ ತೆೊಟಿಟ್ದ್ದಾರೆ 
ಎಂದರು.

ಆಂಧರಾಪರಾದೆೇಶ, ತಮಿಳುನ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾದೆೇಶಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಭದರಾ ಬುನ್ದಿ ಹ್ಕ್ದುದಾ, 
ಕನ್ಖಾಟಕದಲೊಲಿ ಜನರು ಪ್ರಾದೆೇಶಕ ಪಕ್ಷಕೆಕಿ 
ಮನನುಣೆ ನಿೇಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮ್ಡಿದರು.

ರೆೈತರ ಕರಟ್ ದೊರ ಮ್ಡಲು ಹೆಚ್.ಡಿ.
ಕುಮ್ರಸ್ವಮಿ 50 ಸ್ವಿರ ಕೆೊೇಟಿ ರೊ. ಸ್ಲ 
ಮನ್ನು ಮ್ಡಿದದಾರು. ಇದನುನು ಕ್ಂಗೆರಾಸ್ 
ಸಹಿಸಲ್ಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಶ್ಸಕರು ಬ್ಜೆಪಿಗೆ 
ಬ್ಕರಿಯ್ಗಬೆೇಕ್ಯತು. ಇದಕೆಕಿ ಕ್ಂಗೆರಾಸ್ 
ಹೆೈಕಮ್ಂಡ್ ಕ್ರಣ ಎಂದು ಆರೆೊೇಪಿಸಿದರು.

ಪಕ್ಷದ ರ್ಜ್ಯ ಕ್ಯಖಾದಶಖಾ ಟಿ.ಅಸಗೆರ್ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಕ್ಮಿಖಾಕರ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು 

ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಜೆಪಿ ವಿಫಲವ್ಗಿದೆ. 
ಕ್ಂಗೆರಾಸ್ ಕ್ಮಿಖಾಕರ ಪರವ್ಗಿ ಇಲಲಿ. 
ದೆೇವೆೇಗೌಡರು ಪರಾಧ್ನಿಯ್ಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ಮಿಖಾಕರ 
ಪರ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಿದದಾರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟಿಟ್ಗಳು ಸಥಾಳ್ಂತರವ್ಗಿಲಲಿ. 
ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಿಲ್ ಕ್ಮಿಖಾಕರ ಸಮಸೆ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. 
ಬ್ೇಡಿ ಕ್ಮಿಖಾಕರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಕೊಲ್ ಸಿಗುತಿತುಲಲಿ. 
ದ್ವಣಗೆರೆ ದಕ್್ಷಣ ಭ್ಗದಲ್ಲಿ 49 
ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿಗಳಿದುದಾ, ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಬ್ಜೆಪಿ 
ಮತುತು ಕ್ಂಗೆರಾಸ್ ಕ್ಯಖಾತಂತರಾಗಳೆೇನು 
ಎಂಬುದನುನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲ್ ಎಂದು 
ಆಗರಾಹಿಸಿದರು.

ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್.ಚಿದ್ನಂದಪ್ಪ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಕ್ಮಿಖಾಕರ ಶರಾಮ ಇಲಲಿದೆ ರ್ಜ್ಯ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸ್ಧಿಸದು. 2023ರ ವಿಧ್ನಸಭೆ 
ಚುನ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿರನ್ 123 ಮೊಲಕ 
ಉದೆದಾೇಶ ಸಫಲತೆ ಕ್ಣುವುದು ಜೆಡಿಎಸ್ ನ 
ಉದೆದಾೇಶವ್ಗಿದೆ  ಎಂದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್್ಷಣ ಕೆ್ಷೇತರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಮನೊಸೂರ್ ಅಲ್, ಅಲ್ಪಸಂರ್್ಯತರ ವಿಭ್ಗದ 
ಜಿಲ್ಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಜಮಿೇರ್ ಆಹ್ಮದ್ ರ್ನ್, ದಕ್್ಷಣ 
ಕ್ಮಿಖಾಕ ವಿಭ್ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮರ್ ಫ್ರೊಕ್ 
ರಜಿವ, ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯ್ಖಾಧ್ಯಕೆ್ಷ ರೆೇರ್ ಸಿಂರ್, 
ಮುಖಂಡರ್ದ ದ್ದ್ಪಿೇರ್, ಸಿಕಂದರ್ 
ಬ್ಷ್, ಜಬ್ೇವುಲ್ಲಿ ಇತರರು ಇದದಾರು.

ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಪಂಚರತನು ರಥಯಾತೆ್ರಗೆ ಸಾ್ವರತ
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ಸೆೋ�ಮವಾರ, ಜನವರಿ 23, 20236

ನಾಲ್ಕನ�ೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣ�

ದಿ. ಡಾII ವಸೆಂತಕುಮಾರ್  ಹ�ಚ್ .ಪಿ.
ಅರಿವಳಕೆ ತಜ್ಞರು,

ಇ.ಎಸ್ .ಐ. ಆಸ್ಪತೆ್ರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ನಿ�ವು ನಮ್ನನುರಲ್ ಇಂದಿಗೆ  
23.01.2023ಕೆ್ಕ ರಾಲು್ಕ ವಷನಾರಳಾದವು.  
ನಿಮ್ ರೆನಪು ನಮೆ್ಲಲೆರ ಮನದಲ್ಲೆ ಸದಾ 

ಜಿ�ವಂತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ ನಡೆ, ನುಡಿ ಹಾರೋ 
ತಾ್ಯರಮಯ ಜಿ�ವನ ನಮೆ್ಲಲೆರಿರೋ ದಾರಿದಿ�ಪ. 

ನಮೆ್ಲಲೆರ ಹೃದಯರಳಲ್ಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರೆಲೆಸಿರುವ 
ನಿಮಗೆ ಪರಮಾತ್ನು ಚಿರಶಾಂತ್ಯನುನು 

ನಿ�ಡಲೆಂದು ಪಾ್ರರ್ನಾಸುವ

ಪತ್ನಿ: ಪೂಜಾ ಹ�ಚ್ .ಪಿ. ಮತ್ತು 
ಮಗ: ವಿರಾಜ್  ಹ�ಚ್ .ಪಿ. 
ಹಾಗೂ ಬಂಧ್-ಮಿತ್ರರ್.

ಜನನ : 
11.09.1961

ಮರಣ : 
23.01.2019

✦ ಕ್ಷತ್್ರಯ ಮರಾಠ ವಿದಾ್ಯವಧ್ಷಕ ಸಂಘ (ರಿ).   
✦ ಶ್ರೇ ಜೇಜಾಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ದಾವಣಗ�ರ�.
✦ ಶ್ರೇ ಛತ್ರಪತ್ ಶವಾಜ ತರ್ಣ ಯ್ವಕರ ಸಂಘ (ರಿ), ದಾವಣಗ�ರ�.

ರಹಾಜ ರಾಜ�ೇ ಭ�ೂೇಂಸ�ಲೆರವರ 359 ನ�ೇ ಪುಣಾ್ಯರಾಧನ� ಇಂದ್

ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಭಕಾ್ತದಿರಳಗೆ ಭಾರವಹಿಸಲು 
ಅನುಕೋಲವಾರುವಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಂದ ಹೆೋದಿಗೆರೆಗೆ  
ಬಸಿ್ಸನ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರವಹಿಸಲ್ಚಿಛಿಸುವವರು 

ದಿರಾಂಕ 23ರ ಸೆೋ�ಮವಾರ ಮುಂಜಾರೆ 6.45 ರಿಂದ 
7.45ಕೆ್ಕ ನರರದ ಶಿ್ರ� ವಿ�ರ ಮದಕರಿ ರಾಯಕ ವೃತ್ತ 
(ಹೆೋಂಡದ ಸಕನಾಲ್ )ದಿಂದ ಬಸ್ ಹೆೋರಡಲ್ದೆ. 

ಕ್ಷತ್್ರಯ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಈ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ 
ಪಾಲೆೋ್ಗಂಡು ಸಮಾರಂಭವನುನು ಯಶಸಿ್ವಗೆೋಳಸಬೆ�ಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ದಿ. ಶಿ್ರ� ಷಹಾಜಿ ರಾಜೆ� ಭೆೋ�ಂಸೆಲೆ ಅವರ  
359ರೆ� ಪುಣಾ್ಯರಾಧರೆ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ

ದಿರಾಂಕ 23.01.2023ರೆ� ಸೆೋ�ಮವಾರ 
ಸಮಯ : ಬೆಳಗೆ್ಗ 10 ರಂಟೆಗೆ

ಸಥಾಳ : ಚನನುಗಿರಿ ತಾಲೋಲೆಕು ಹೆೋದಿಗೆರೆಯ ಸಾ್ರಕ ಭವನ

ಡಿ. ಮಾಲತ�ೇಶರಾವ್ ಜಾಧವ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್ 
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಸುದಶನಾನ ಕಿ್ರಯ ಶಿಬಿರ
ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ.22- ಗುರುದೆೇವ ಶರಾೇ ರವಿಶಂಕರ ಗುರೊಜಿ ಅವರ ಆರ್ಖಾ ಆಫ್ ಲ್ವಿಂರ್ 

ವತಿಯಂದ 18 ವರಖಾ ಮೇಲ್ಪಟಟ್ವರಿಗೆ ಸಂತೆೊೇರದ ಕ್ಯ್ಖಾಗ್ರ (ಸುದಶಖಾನ ಕ್ರಾಯೆ) 
ವಿದ್್ಯನಗರದ ಶರಾೇ ಈಶವರ-ಪ್ವಖಾತಿ-ಗಣಪತಿ ದೆೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದ 1ನೆೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಡಿದುದಾ 

ದಿನ್ಂಕ 24ರ ಮಂಗಳವ್ರದಿಂದ ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 29 ರವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 6.30 ರಿಂದ 8.30 ವರೆಗೆ, ಸಂಜೆ ಸಂಜೆ 6.30 
ರಿಂದ 8.30 ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ವಿವರಕೆಕಿ : 99005-01877, 77601-55659.

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ.22- ಹ್ವೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವ್ರ 
ನಡೆದ 86 ನೆೇ ಅಖಿಲ ಭ್ರತ ಕನನುಡ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ 
ದಲ್ಲಿ ಭ್ಗವಹಿಸಿ, ಸನ್್ಮನ ಸಿವೇಕರಿಸಲು ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದರಾನ್ಥ್ 
ಅವರಿಗೆ ಅನ್ರೆೊೇಗ್ಯ ನಿಮಿತತು  ಸ್ಧ್ಯವ್ಗಿರಲ್ಲಲಿವ್ದದಾರಿಂದ 
ಕೆೇಂದರಾ ಕನನುಡ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಪರಿರತ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಡೆೊೇಜ ಡ್. 
ಮಹೆೇಶ್ ಜೆೊೇಷ್ಯವರು ಇಂದು ರ್ಸಗಿ 
ಕ್ಯಖಾಕರಾಮದ ನಿಮಿತತು ದ್ವಣಗೆರೆ ನಗರಕೆಕಿ ಆಗಮಿಸಿದ 
ಸಂದಭಖಾದಲ್ಲಿ  ದ್ವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್. ವ್ಮದೆೇವಪ್ಪ 
ಮತುತು ಕೆೇಂದರಾ ಕನನುಡ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಪರಿರತಿತುನ ಸಂಘಟನ್ 
ಕ್ಯಖಾದಶಖಾ ಜಿ. ರುದರಾಯ್ಯನವರ ಜೆೊತೆಗೊಡಿ ಎಸ್.ಎ. 
ರವಿೇಂದರಾನ್ಥ್ ರವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಗೌರವ 
ಪೂವಖಾಕವ್ಗಿ ಅವರನುನು ಸನ್್ಮನಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಖಾದಲ್ಲಿ ಡ್. ಮಹೆೇಶ್ ಜೆೊೇಷ್ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದರಾನ್ಥ್ ರವರ ಸರಳ, 
ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತುತವವನುನು, ಕನನುಡ್ಭಿಮ್ನವನುನು ಹ್ಗೊ 
ದಿೇಘಖಾ ಕ್ಲದ ರೆೈತ ಪರ ಹೆೊೇರ್ಟವನುನು, ಅವರ 
ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮತುತು ಸೆೇವೆಯನುನು  ಪರಿರತುತು ಸದ್ 
ಸ್ಮರಿಸುತತುದೆ. ಇದಕ್ಕಿಗಿ ಕನನುಡ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಪರಿರತುತು ನಿಮ್ಮನುನು 
ಹೃದಯತುಂಬ್ ಹರಸಿ, ಸನ್್ಮನಿಸುತಿತುದೆ ಎಂದು ಹರಖಾ 
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿ, ಗೌರವ ಸಮಪಿಖಾಸಿದರು.

ಸನ್್ಮನ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದರಾನ್ಥ್  
ಅವರು ಮ್ತನ್ಡಿ, ಹ್ವೆೇರಿಯ ಯಶಸಿವೇ ಸಮ್ಮೇಳನ 

ವನುನು ನ್ನು ದೊರದಶಖಾನದಲ್ಲಿ ವಿೇಕ್್ಷಸಿ ಸಂತಸಪಟಿಟ್ದೆದಾೇನೆ 
ಎಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗೆಗೆ ಹ್ಗೊ ಕನನುಡ ಸ್ಹಿತ್ಯ 
ಪರಿರತಿತುನ ಕ್ಯಖಾವೆೈಖರಿ ಬಗೆಗೆ ಮಚುಚುಗೆ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಖಾದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್. ವ್ಮದೆೇವಪ್ಪ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಹ್ವೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭ್ರತ ಕನನುಡ 
ಸ್ಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ̀ ನ್ ಭೊತೆೊೇ ನ್ ಭವಿರ್ಯತಿ' ಎನುನುವಂತೆ 
ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸಿವಯ್ಗಿ ಯ್ವುದೆೇ ಲೆೊೇಪವಿಲಲಿದಂತೆ 
ನಡೆದು ಕನನುಡ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಪರಿರತಿತುನ ಇತಿಹ್ಸದಲೆಲಿೇ ದ್ಖಲೆ 
ನಿಮಿಖಾಸಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದರಾನ್ಥ್ 
ಅವರ ಗಮನಕೆಕಿ ತರುತ್ತು, ಕನನುಡ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಪರಿರತಿತುನ ಈ 
ಸನ್್ಮನವನುನು ಹಿರಿಯರ್ದ ತ್ವುಗಳು ಅಭಿಮ್ನದಿಂದ 
ಸಿವೇಕರಿಸಿದದಾಕ್ಕಿಗಿ ದ್ವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯ ಸಮಸತು ಕನನುಡ್ಭಿ 
ಮ್ನಿಗಳ ಪರವ್ಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವ್ದವನುನು  ಸಮಪಿಖಾಸಿದರು. 

ಈ ಸಂದಭಖಾದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಕನನುಡ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಪರಿರತ್  
ಗೌರವ ಕ್ಯಖಾದಶಖಾ ರೆೇವಣಸಿದದಾಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಜಿಲ್ಲಿ 
ಸಂಘಟನ್ ಕ್ಯಖಾದಶಖಾ ಸಿ.ಜಿ. ಜಗದಿೇಶ್ ಕೊಲಂಬ್,  
ದ್ವಣಗೆರೆ ತ್ಲೊಲಿಕು ಕ.ಸ್.ಪ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಶರಾೇಮತಿ ಸುಮತಿ 
ಜಯಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಿ ಪದ್ಧಿಕ್ರಿ ಶರಾೇಮತಿ ರುದ್ರಾಕ್್ಷಬ್ಯ, 
ತ್ಲೊಲಿಕು ಪದ್ಧಿಕ್ರಿಗಳ್ದ ಬೆೇತೊರು ರಡ್ಕ್ಷರಪ್ಪ, 
ಶವಕುಮ್ರ್ ಆರ್, ಹರಿಹರ ತ್ಲೊಲಿಕು ಕ.ಸ್.ಪ 
ಸಂಘಟನ್ ಕ್ಯಖಾದಶಖಾ ಸದ್ನಂದ್ ಕುಂಬಳೂರು 
ಮತಿತುತರರು ಉಪಸಿತರಿದದಾರು.

ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್್ತನಿಂದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ 
ಎಸ್.ಎ. ರವಿ�ಂದ್ರರಾಥ್  ಅವರಿಗೆ ಸರಾ್ನ

ದ್ವಣಗರೆ,ೆ ಜ. 22- ಬೆೇವಿನ ಮರ 
ನಟೆುಟ್, ಮ್ವು ಬಯಸುವುದು ತಪು್ಪ. 
ಹ್ಗಯೆೆೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೆೇ ಮಕಕಿಳಿಗೆ 
ಮೌಲ್್ಯಧ್ರಿತ ಶಕ್ಷಣ ನಿೇಡದ ಹೆೊರತು, 
ಸಮ್ಜ ಸುರಕ್್ಷತವ್ಗಿರಲು ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿ 
ಎಂದು  ವಿಧ್ನ ಪರಿರತ್ ಮ್ಜಿ ಸದಸ್ಯ 
ಎಂ.ಬ್. ಭ್ನುಪರಾಕ್ಶ್ ಎಚಚುರಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಶರಾೇ ಸೆೊೇಮೇಶವರ ವಿದ್್ಯಲಯ 
ದಿಂದ ಭ್ನುವ್ರ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗಿದದಾ 
`ಸೆೊೇಮೇಶವರೆೊೇತಸೂವ-2023'ರ ಸಂಗಿೇತೆೊೇ 
ತಸೂವ ಮತುತು ಸಮ್ರೆೊೇಪ ಸಮ್ರಂಭದಲ್ಲಿ 
ಅವರು ಸಮ್ರೆೊೇಪ ನುಡಿಗಳನ್ನುಡಿದರು.

ಸ್ವತಂತರಾಯಾ ಬಂದ ಹೆೊಸದರಲ್ಲಿ 
ಪರಂಪರಯೆಂದ ಕಲ್ತ ಶಕ್ಷಣ ಬ್ಟಟ್ರ,ೆ 
ಸಂಸಕಿಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಿರ ಕುರಿತ ನೆೈತಿಕ ಶಕ್ಷಣ 
ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆೊ ಶಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸೆಥಾಯಲ್ಲಿ ತರಲು 
ಸ್ಧ್ಯವ್ಗಿಲಲಿ. ಆರು ವರಖಾದ ಮಗುವಿಗೆ 
ಎಂಟು ಭ್ಷಗೆಳನುನು ಕಲ್ಯುವ ಶಕ್ತು ಇದ.ೆ 
ಆದರ ೆ ಇಂದಿಗೊ ಯ್ವ ಭ್ಷ್ ಸೊತರಾ 
ಇರಬೆೇಕು ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ತಿೇಮ್ಖಾನ ಮ್ಡಲು 
ಸ್ಧ್ಯವ್ಗಿಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ವೃದ್ಧಿಶರಾಮ, ಅಬಲ್ಶರಾಮಗಳು 
ಹಚೆ ಚ್ುಗುತಿತುರುವುದಕೆಕಿ, ಅತ್್ಯಚ್ರಗಳು 
ಹಚೆ ಚ್ುಗಲು ಮೊಲಭೊತ ದೆೇಶದ ಧಮಖಾ 
ಮರತೆು ಸ್ವಥಖಾತಯೆನುನು ಶಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆದಾೇ 
ಕ್ರಣ. ನ್ವು, ನಮ್ಮ ಸಮ್ಜ, ನಮ್ಮ ದೆೇಶ, 
ಎಲಲಿರೊ ಒಟಿಟ್ಗ ೆ ಬದುಕ ಬೆೇಕು ಎನುನುವ 
ಸಿದ್ಧಿಂತ ಇರುವುದು ಭ್ರತ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಮ್ತರಾ. ಅದನುನು ಇಂದಿನ ಮಕಕಿಳಿಗ ೆ ತಿಳಿಸುವ 
ಅಗತ್ಯವಿದ ೆಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಸ್ವಂತಂತರಾಯಾ, ಸಮ್ನತ ೆಬಂದಿದ.ೆ ಆದರೆ 
ಸಹೆೊೇದರತವ ಇನೊನು ಸಿಕ್ಕಿಲಲಿ. ಅಂದಿನಿಂದಲೊ 
ನಮ್ಮ ಸಮ್ಜ ಕತಖಾವ್ಯ ಪರಾಜೆಞಾಯನುನು 
ಹೆೇಳಿಕೆೊಟಿಟ್ದ.ೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಜ ನಿಂತಿರುವುದೆೇ 
ಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಮೇಲ.ೆ ಮಕಕಿಳು ತಮ್ಮ 
ಬದುಕು ಕಟಿಟ್ಕೆೊಳು್ಳವಂತಹ ಶಕ್ಷಣ 
ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕಂೆದು ಸಮ್ಜ ನಿಧಖಾರಿಸ 
ಬೆೇಕ್ದಯೆೆೇ ಹೆೊರತು, ಸಕ್ಖಾರವಲಲಿ ಎಂದು 

ಭ್ನುಪರಾಕ್ಶ್ ಹೆೇಳಿದರು.
ಜಗಳೂರಿನ ಕಣವಕುಪೆ್ಪ ಗವಿಮಠದ ಶರಾೇ 

ನ್ಲವಡಿ ಶ್ಂತಲ್ಂಗ ಶವ್ಚ್ಯಖಾ 
ಮಹ್ಸ್ವಮಿೇಜಿ ಸ್ನಿನುಧ್ಯ ವಹಿಸಿ 
ಮ್ತನ್ಡುತ್ತು, ಭ್ರತ ದೆೇಶ ತನನು ಸಂಸಕಿಕೃತಿ, 
ಸಂಪರಾದ್ಯ, ಅಧ್್ಯತಿ್ಮಕತಯೆಂದ್ಗಿ ವಿಶವಕೆಕಿ 
ಗುರುವ್ಗಿ ಮರದೆ ದೆೇಶವ್ಗಿದ.ೆ ಇಂತಹ 
ಸಂಸಕಿಕೃತಿ ಹುಟುಟ್ಹ್ಕ್ದುದಾ ನಮ್ಮ ದೆೇಶದ 
ಸಂತರು, ಪುಣ್ಯ ಪುರುರರು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಅನ್್ಯಯ ಮ್ಡಬೆೇಡ. ಅದು 
ಸವಖಾನ್ಶಕೆಕಿ ಎಡ ೆ ಮ್ಡಿಕೆೊಡುತತುದ.ೆ 
ಅನ್್ಯಯವನುನು ತಡ.ೆ ತಡಯೆುವ ಶಕ್ತು 
ಇಲಲಿದಿದದಾರ ೆಅಲ್ಲಿರಬೆೇಡ ಎನುನುವ ಗುಣಗಳನುನು 
ಹಿರಿಯರು ಹೆೇಳಿದ್ದಾರ ೆಅದನುನು ಪ್ಲ್ಸಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಲೆೇಖಕ, ಅಂಕಣಕ್ರ ಎ.ಆರ್. 
ಮಣಿಕ್ಂತ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, ನಿನಿನುಂದ ಏನೊ 
ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂದು ಬೆೈದು ಮಕಕಿಳನುನು 
ನಿರ್ಶಗೆೆೊಳಿಸಬೆೇಡಿ. ಪೊರಾೇತ್ಸೂಹದ್ಯಕ 
ಮ್ತುಗಳನ್ನುಡುವ ಮೊಲಕ ಪೆರಾೇರೆೇಪಿಸಿರಿ 
ಎಂದು ಪೊೇರಕರಿಗ ೆಕ್ವಿ ಮ್ತು ಹೆೇಳಿದರು.

ಅತಿಯ್ದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಸ ಒಳೆ್ಳಯದಲಲಿ. 
ಪರಿೇಕೆ್ಷ ಬಂದ್ಗ ಓದುತೆತುೇನ.ೆ ಕೆೊನಯೆ 
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವ್ ಒಂದು ವ್ರ, 
ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಓದುತೆತುೇನ ೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮ 
ವಿಶ್ವಸ ಒಳೆ್ಳಯದಲಲಿ. ಆರಂಭದ 
ದಿನಗಳಿಂದಲೆೇ ಓದಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ಗ 

ಪರಿೇಕೆ್ಷಯನುನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ, 
ಉತತುಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಸ್ಧ್ಯವ್ಗುತತುದೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಪೊೇರಕರಿಗ ೆ ಎಷೆಟ್ೇ ಕಲೆಸಗಳ 
ಒತತುಡವಿದದಾರೊ, ಮಕಕಿಳಿಗ್ಗಿ ಒಂದು ಅಥವ್ 
ಎರಡು ಗಂಟ ೆ ಮಿೇಸಲ್ಡಬೆೇಕು. ಒಂದರೆಡು 
ಬ್ರಿ ಹೆೇಳಿಕೆೊಟಿಟ್ದುದಾ ಅಥಖಾವ್ಗಿಲಲಿ ಎಂದು 
ಮಕಕಿಳ ಮೇಲ ೆ ಸಿಡಿಮಿಡಿಕೆೊಗೆೊಳ್ಳಬ್ರದು. 
ಕಲೆ ಮಕಕಿಳಿಗ,ೆ ಕಲೆವಮ್ಮ ಹತುತು ಬ್ರಿ 
ಹೆೇಳಿದರೊ ಅಥಖಾವ್ಗುವುದಿಲಲಿ. ಇದನುನು 
ಅರಿತು ಪಿರಾೇತಿಯಂದ ಹೆೇಳಿಕೆೊಡಬೆೇಕು. ಪರಾತಿ 
ಮನಯೆಲ್ಲಿಯೊ ಒಬಬಿ ಹಿೇರೆೊೇ ಆಗಿರುತ್ತುನೆ 
ಎಂಬುದನುನು ಅಥಖಾ ಮ್ಡಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ದಿವ್ಯಚೆೇತನ, ಅಂತರರ್ಷ್ಟ್್ೇಯ 
ಈಜುಪಟು ವಿಶ್ವಸ್ ಕ.ೆಎಸ್. ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ಅಂಗವಿಕಲತ ೆಶ್ಪವಲಲಿ, ಅದನುನು ವರವನ್ನುಗಿ 
ಮ್ಪಖಾಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೇಕು. ಅವಕ್ಶಗಳನುನು 
ಸದ್ಭಳಕ ೆ ಮ್ಡಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೇಕು ಎಂದು ಕರೆ 
ನಿೇಡಿದರು.

ಹತುತು ವರಖಾದವನಿದ್ದಾಗ ಆಕಸಿ್ಮಕ ಅಪ 
ಘ್ತದಿಂದ ಕೆೈಗಳನುನು ಕಳದೆುಕೆೊಳ್ಳಬೆೇಕ್ 
ಯತು. ನನನು ತಂದಯೆೊ ಮೃತಪಟಟ್ರು. ಪರಾತಿ 
ಕಲೆಸಕೊಕಿ ತ್ಯಯನೆನುೇ ಅವಲಂಬ್ಸ 
ಬೆೇಕ್ಗಿತುತು. ಜಿೇವನವೆೇ ನಿರ್ಸಯೆ್ಗಿ 
ಖಿನನುತಗೆ ೆಒಳಗ್ಗಿದೆದಾ. ಆದರ ೆಸೆನುೇಹಿತರು, ಕಲೆ 
ಹಿತೆೈಷ್ಗಳು ಧೆೈಯಖಾ ತುಂಬ್ದರು.

ಮದಲು ಈಜು ನನಗ ೆಹವ್್ಯಸವ್ಗಿತುತು. 
ಅದನೆನುೇ ಅಭ್್ಯಸ ಮ್ಡಿ ಕ್ರಾೇಡಯೆಲ್ಲಿ 
ಭ್ಗವಹಿಸತೆೊಡಗಿದ.ೆ ಛಲ ಹ್ಗೊ ಆತ್ಮ 
ವಿಶ್ವಸದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟ್ೇಸ್ ಮ್ಡತೆೊಡಗಿದ.ೆ  
ಭ್ರತಕೆಕಿ 9 ಪದಕ, ರ್ಜ್ಯಕೆಕಿ 21 ಪದಕ ತಂದ.ೆ 
ರ್ಜ್ಯ, ರ್ರಟ್್ ಹ್ಗೊ ಅಂತರರ್ಷ್ಟ್್ೇಯ 
ಮಟಟ್ದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಸ್ಧ್ಯವ್ಯತು 
ಎಂದು ತಮ್ಮ ಯಶೆೊೇಗ್ಥ ೆವಿವರಿಸಿದರು.

ಮ್ರಖಾಲ್  ಆರ್ಖಾ ನಲ್ಲಿ 7 ಪದಕ 
ಪಡದೆಿದ್ದಾಗಿ ಹೆೇಳಿದ ಅವರು, ನನನುದೆೇ ಆದ 
ಕಥಯೆ ಸಿನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯಕನ್ಗಿ 
ಅಭಿನಯಸಿದೆದಾೇನ.ೆ ಇದಿೇಗ ಗದೆುದಾ ಬಂದ 
ಮೇಲ ೆ ಸಮ್ಜ ಗುರುತಿಸಿ, ಸನ್್ಮನಿಸುತಿತುದೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಇದೆೇ ಸಂದಭಖಾದಲ್ಲಿ ಪತಿರಾಕ್ 
ಛ್ಯ್ಗ್ರಾಹಕ ಎಲ್. ವಿವೆೇಕ್ನಂದ ಬದಿದಾ 
ಅವರಿಗ ೆ `ಸೆೊೇಮೇಶವರ ಸಿರಿ' ಮತುತು 
ಎಸೆಸೂಸೆಸೂಲ್ಸೂಯಲ್ಲಿ 621 ಅಂಕಗಳನುನು ಪಡದೆ 
ಪರಾತಿಭ್ನಿವತ ವಿದ್್ಯಥಿಖಾ ಚಿ. ಡಿ.ಆರ್. ಧಿೇರಜ್ 
ಅವರಿಗ ೆ `ಸ್ಧನ್ ಸಿರಿ' ಪುರಸ್ಕಿರ 
ನಿೇಡಲ್ಯತು.

ಹಸೆರ್ಂತ ಹಿನೆನುಲ ೆ ಗ್ಯಕ ರ್ಜೆೇಶ್ 
ಕೃರ್ಣನ್ ಹ್ಗೊ ಎಂ.ಡಿ. ಪಲಲಿವಿ ತಂಡದಿಂದ 
ಸಂಗಿೇತ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮ ನಡಯೆತು.  ಸಂಸೆಥಾಯ 
ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕ.ೆಎಂ. ಸುರೆೇಶ್, ಮಹ್ನಗರ 
ಪ್ಲ್ಕ ೆ ಸದಸ್ಯ ಕ.ೆಎಂ. ವಿೇರೆೇಶ್ 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಬೆ�ವಿನ ಮರ ರೆಟುಟೆ, ಮಾವು ಬಯಸುವುದು ತಪು್ಪ
ಮೌಲಾ್ಯಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿ�ಡದ ಹೆೋರತು, ಸಮಾಜದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲೆ: ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್

ಶರಾೇ ರಂಭ್ಪುರಿ ಪಿೇಠ (ಬ್ಳೆಹೆೊನೊನುರು), 
ಜ.22– ಶರಾೇ ರಂಭ್ಪುರಿ ಜಗದುಗೆರು ಪರಾಸನನು 
ರೆೇಣುಕ ಡ್. ವಿೇರಸೆೊೇಮೇಶವರ ರ್ಜದೆೇಶ 
ಕೆೇಂದರಾ ಶವ್ಚ್ಯಖಾ ಭಗವತ್್ಪದರ  32ನೆೇ 
ಪಿೇಠ್ರೆೊೇಹಣದ ವಧಖಾಂತಿ, ಮಹೆೊೇತಸೂವ, ಶರಾೇ 
ವಿೇರಭದರಾಸ್ವಮಿ ಹ್ಗೊ ಶರಾೇ ಮ್ಲತೆೇಶಸ್ವಮಿ 
ಶಲ್ಮೊತಿಖಾಗಳ ಪ್ರಾಣ ಪರಾತಿಷ್ಠಿಪನೆ, 

ಕಳಸ್ರೆೊೇಹಣ ಮತುತು ಜನ ಜ್ಗೃತಿ ಧಮಖಾ ಸಮ್ರಂಭ ಹ್ವೆೇರಿ 
ತ್ಲೊಲಿಕು ನ್ಗನೊರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಡಿದುದಾ ದಿನ್ಂಕ 24 ರಂದು ಜರುಗಲ್ದೆ. 

ಶರಾೇ ರಂಭ್ಪುರಿ ಜಗದುಗೆರುಗಳ ಸ್ನಿನುಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರಾೇ ಬಂಕ್ಪುರ 
ರೆೇವಣಸಿದೆಧಿೇಶವರ ಶವ್ಚ್ಯಖಾ ಸ್ವಮಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶರಾೇ ಕೊಡಲ 
ಗುರುಮಹೆೇಶವರ ಶವ್ಚ್ಯಖಾ ಸ್ವಮಿಗಳು ನೆೇತೃತವ ವಹಿಸುವರು. 
ಹ್ವೆೇರಿ ಸಂಸದ ಶವಕುಮ್ರ ಸಿ. ಉದ್ಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮ್ಡುವ 
ಸಮ್ರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್್ಯಡಗಿ ಶ್ಸಕ ವಿರುಪ್ಕ್ಷಪ್ಪ ಬಳ್್ಳರಿ ಶರಾೇ ಪಿೇಠದ 
ವ್ತ್ಖಾ ಸಂಕಲನ ಬ್ಡುಗಡೆ ಮ್ಡುವರು. 

ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶರಾೇ ರಂಭ್ಪುರಿ ಜಗದುಗೆರುಗಳವರ ಅಡ್ಡಪಲಲಿಕ್ಕಿ 
ಮಹೆೊೇತಸೂವ   ನ್ಗನೊರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವುದು. 

ರಾಡಿದುದ ರಂಭಾಪುರಿ ಜರದು್ಗರುರಳ 
ಪಿ�ಠಾರೆೋ�ಹಣ ವಧನಾಂತ್ ಉತ್ಸವ

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಜ. 22- 
ಸಮ್ಜದ ಪರಿವತಖಾನೆ ಮ್ಡುವ 
ಶಕ್ತು ಶಕ್ಷಣಕೆಕಿ ಇದೆ ಎಂದು 
ತೆಗಿಗೆನಮಠದ ಶರಾೇ ವರ ಸದೆೊ್ಯೇಜ್ತ 
ಸ್ವಮಿೇಜಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ಪಟಟ್ಣದ ಮೇಗಳಪೆೇಟೆ 
ಸಕ್ಖಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶ್ಲೆ 
ಯ ಶತಮ್ನೆೊೇತಸೂವ ಕ್ಯಖಾ 
ಕರಾಮದ ದಿವ್ಯ ಸ್ನಿನುಧ್ಯ ವಹಿಸಿ 
ಶರಾೇಗಳು ಆಶೇವಖಾಚನ ನಿೇಡಿದರು.

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ ಸ್ಹಿತ್, 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧ್ಮಿಖಾಕವ್ಗಿ ಮುಂದು 
ವರೆದಿದುದಾ ಮಕಕಿಳಿಗೆ ಶಕ್ಷಣ ಕೆೊಡಿ 
ಸುವುದರವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಿರ 
ಕೆೊಡಬೆೇಕು. ಒಂದು ಶ್ಲೆ ತೆರೆದರೆ 
ನೊರು ಜೆೈಲುಗಳನುನು ಮುಚಿಚುದಂತೆ. 
ಹ್ಗ್ಗಿ ಪರಾತಿಯೊಬಬಿರು ಶಕ್ಷಣವಂತ 
ರ್ಗಬೆೇಕು. 1922 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ 

ವ್ದ ಸಕ್ಖಾರಿ ಶ್ಲೆ ಇಂದು ಶತ 
ಮ್ನೆೊೇತಸೂವ ಆಚರಿಸುತಿತುದುದಾ , 
ಅನನುದ್ನಕ್ಕಿಂತ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಬಹು 
ಮುಖ್ಯವ್ಗಿದೆ.ೆ ತ್ಯ ಮದಲ 
ಗುರುವ್ದರ,ೆ ಶಕ್ಷಕ ಎರಡನೆೇ ಗುರು 
ವ್ಗಿ ರ್್ಯತಿೇ ಹೆೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ತ ಸ್ವಿರ್ರು ವಿದ್್ಯಥಿಖಾಗಳು 
ಸಕ್ಖಾರಿ, ಅರೆ ಸಕ್ಖಾರಿ 
ಉದೆೊ್ಯೇಗದಲ್ಲಿದುದಾ ತಮ್ಮದೆೇ ಆದ 
ಚ್ಪನುನು ಮೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಶ್ಸಕ ಜಿ. ಕರುಣ್ಕರ ರೆಡಿ್ಡ 
ಅವರು ಕ್ಯಖಾಕರಾಮವನುನು ಉದ್ಘಾ 
ಟಿಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿ  ಹರಪನಹಳಿ್ಳ 
ತ್ಲೊಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಶತಮ್ನ ಪೂರೆೈಸಿದ 
28 ಸಕ್ಖಾರಿ ಶ್ಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 
ಸಕ್ಖಾರಕೆಕಿ ಪರಾಸ್ತುವನೆ 
ಸಲ್ಲಿಸುವುದ್ಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ ತ್ಲೊಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ 

450 ಶ್ಲ್ ಕೆೊಠಡಿಗಳನುನು 
ನಿಮಿಖಾಸಿದೆದಾೇವೆ, ಈ ಮೇಗಳಪೆೇಟೆ 
ಶ್ಲೆಗೆ 5 ಕೆೊಠಡಿಗಳನುನು ನಿಮಿಖಾಸಿ 
ಕೆೊಟಿಟ್ರುವುದ್ಗಿ ಹೆೇಳದರು.

ಡಿಡಿಪಿಐ ಜಿ.ಕೆೊಟೆರಾೇಶ್ ಮ್ತ 
ನ್ಡಿ, ಮಕಕಿಳನುನು ಶ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿ 
ಐಪಿ ರಿೇತಿ ಕಂಡು ಗುಣ ಮಟಟ್ದ 
ಶಕ್ಷಣ ಕೆೊಡಬೆೇಕು, ನೌಕರಿಗ್ಗಿ 
ಶಕ್ಷಣ ಅಲಲಿ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಗಿ ಶಕ್ಷಣ 
ಎಂದ ಅವರು, ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧ್ರಿತ 
ಹೆೊಸ ರ್ಷ್ಟ್್ೇಯ ಶಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ 
ಜ್ರಿಗೆ ಬರುತತುದೆ ಎಂದು ಅವರು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬ್ಡುಗಡೆ 
ಮ್ಡಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಸಹ್ಯಕ 
ಆಯುಕತು ಟಿ.ವಿ. ಪರಾಕ್ಶ್ ಅವರು, 
ಟಿ.ವಿ. ಮಬೆೈಲ್ ಗಳ ಪರಾಭ್ವದಿಂದ 
ವಿದ್್ಯಥಿಖಾಗಳು ಕೆೇಳಿಸಿಕೆೊಳು್ಳವ 

ವ್ಯವಧ್ನ ಕಳೆದು ಕೆೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದದಾರಿಂದ ನೆೈತಿಕ ಶಕ್ಷಣವನುನು 
ಸಕ್ಖಾರ ಅಳವಡಿಕೆ ಮ್ಡುತತುಲ್ದೆ 
ಎಂದು ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಡ್ . ಎ ಸ್ . ಎ ನ್ . ಮ ಹೆೇ ಶ 
ಮ್ತನ್ಡಿದರು. ಪುರಸಭ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಎಚ್.ಎಂ.ಅಶೆೊೇಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಿಸಿದದಾರು. ಪರಾಭ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ಷಕ 
ಎಚ್.ಸಲ್ೇಂ ಪ್ರಾಸ್ತುವಿಕವ್ಗಿ 
ಮ್ತನ್ಡಿದರು. ಶಕ್ಷಕ 
ಶವಯೊೇಗಿ ಶ್ಲ್ಭಿವೃದಿದಾ ಕುರಿತು 
ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಪುರಸಭ್ ಉಪ್ಧ್ಯಕೆ್ಷ 
ನಿಟೊಟ್ರು ಭಿೇಮವವ ಸಣ್ಣ ಹ್ಲಪ್ಪ, 
ಶತಮ್ನೆೊೇತಸೂವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಪ್ರಸ್ಮಲ್ ಜೆೈನ್, ಕೆ್ಷೇತರಾ ಶಕ್ಷಣ್ 
ಧಿಕ್ರಿ ಬಸವರ್ಜಪ್ಪ, ಅಕ್ಷರ ದ್ 
ಸೆೊೇಹದ ಸಹ್ಯಕ ನಿದೆೇಖಾಶಕ 
ಜಯರ್ಜ್, ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ 
ರೆೇರ್, ಶತಮ್ನೆೊೇತಸೂವ ಸಮಿತಿ 
ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಬ್.ಗೌಡ, ಸ್ವಗತ 
ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಂ. ಕೆೊಟರಾಯ್ಯ, 
ಪದ್ಧಿಕ್ರಿಗಳ್ದ ಎ ಎಸ್ ಎಂ 
ಗುರುಪರಾಸ್ದ್, ಹುರುಳಿ ಕೆೊಟರಾಪ್ಪ, 
ಸಂಕಪ್ಪನವರ ಕೆೊಟೆರಾೇಶ್, ಎಚ್.
ಎಂ.ಜಗದಿೇಶ, ಇಸಿಒ ಗಿರಜಿ್ಜ 
ಮಂಜುನ್ಥ ಮತಿತುತರರಿದದಾರು.

ಸಮಾಜ ಪರಿವತನಾರೆ ಮಾಡುವ ಶಕಿ್ತ ಶಿಕ್ಷಣಕಿ್ಕದೆ ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಜಿಲಾಲೆ ಮಟಟೆದ ಪರಿ�ಕಾ್ಷ  
ಪೆ� ಚಚಾನಾ : ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪಧೆನಾಗೆ ಆಹಾ್ವನ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ.22- ಪರಾಧ್ನ ಮಂತಿರಾ ನರೆೇಂದರಾ ಮೇದಿಯವರು ಬರೆದ 
`ಎಕ್ಸೂಮ್ ವ್ರಿಯರ್�' ಎನುನುವ ಪುಸತುಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ 28 ಮಂತರಾಗಳು 
ಕುರಿತಂತೆ ಜಿಲ್ಲಿಮಟಟ್ದ ಪರಿೇಕ್್ಷಪೆೇ ಚಚ್ಖಾ 2023ರ ಚಿತರಾಕಲ್ 
ಸ್ಪಧೆಖಾಯನುನು 9 ಮತುತು 10ನೆೇ ತರಗತಿ ಹ್ಗೊ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್್ಯಥಿಖಾಗಳಿಗೆ 
ಚಿತರಾಕಲ್ ಕ್ಲೆೇಜಿನಲ್ಲಿ (ಸೊಕಿಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಸೂಖಾ ) ನ್ಡಿದುದಾ ದಿನ್ಂಕ 24 ರ 
ಮಂಗಳವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9.30ಕೆಕಿ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ.

ರೆೊೇಟರಿ ಕಲಿಬ್ ದ್ವಣಗೆರೆ ದಕ್್ಷಣ ಸಂಸೆಥಾಯ ಸಿ.ಕೆ. ರಂಗಪ್ಪ ಹ್ಗೊ ಡ್|| 
ರವಿಕುಮ್ರ್ ಮತುತು ಸಹ ಸಂಚ್ಲಕರ್ದ ವಕ್ೇಲ ಎ.ಸಿ. ರ್ಘವೆೇಂದರಾ 
ಅವರುಗಳ ಸಹಯೊೇಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಧೆಖಾ ಏಪ್ಖಾಡ್ಗಿದೆ. 

ಜಿಲೆಲಿಯ ಶ್ಲ್/ಕ್ಲೆೇಜು ವಿದ್್ಯಥಿಖಾಗಳು ಭ್ಗವಹಿಸಲು ಕರೆ 
ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ. ವಿವರಕೆಕಿ ಕ್ರಣ್  (81054 29416, 98455 74143) 
ಅವರನುನು ಸಂಪಕ್ಖಾಸಬಹುದು.

ಮಲೆ�ಬೆನೋನುರಿನಲ್ಲೆ ಉದುನಾ ಕಲ್ಕಾ ಹಬಬೂ
 ಸಕ್ಖಾರಿ ಉದುಖಾ ಪೌರಾಢಶ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಉದುಖಾ 

ಶ್ಲೆಗಳ ಕಲ್ಕ್ ಹಬಬಿವನುನು ಹಮಿ್ಮಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ  ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ಷಕ 
ಮಲ್ಲಿಕ್ಜುಖಾನಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತ್ ಸಂರ್ರಹಣೆ- 
ಮರೆ ಮರೆ ಸರ್�ಕೆ್ಷ ನಿಷೆ�ಧ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ.22- ಜಿಲ್ಲಿ ವ್್ಯಪಿತುಯಲ್ಲಿ ಸಂಘ-ಸಂಸೆಥಾಗಳು, 
ಮತದ್ರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯ್ವುದೆೇ ಮ್ಹಿತಿಗಳನುನು ಭೌತಿಕವ್ಗಿ 
ಮತುತು ತಂತರಾಜ್ಞಾನ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಮೊಲಕ ಸಂಗರಾಹಣೆ ಮ್ಡುವುದ್ಗಲ್ೇ, 
ಮನೆ-ಮನೆ ಸಮಿೇಕೆ್ಷ ಮ್ಡುವುದ್ಗಲ್ೇ, ಗುರುತಿನ ಚಿೇಟಿಗಳನುನು 
ದುಬಖಾಳಕೆ ಮ್ಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದನುನು ಸಂಪೂಣಖಾವ್ಗಿ ನಿಷೆೇಧಿಸಿದೆ.

ಮ್ಯಕೆೊಂಡ ವಿಧ್ನಸಭ್ ಕೆ್ಷೇತರಾದಲ್ಲಿ ಮತದ್ರರ ಗುರುತಿನ 
ಚಿೇಟಿಯನುನು ಮತದ್ರರಿಗೆ ನೆೇರವ್ಗಿ ಅಂಚೆ ಮೊಲಕ ಮತುತು  ಮತಗಟೆಟ್ 
ಅಧಿಕ್ರಿಗಳ ಮೊಲಕ ವಿತರಿಸಲ್ಗುತತುದೆ. ಮತದ್ರರು ಅನಧಿಕೃತ  
ಸಂಸೆಥಾ/ವ್ಯಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಣ ನಿೇಡಿ ಗುರುತಿನ ಚಿೇಟಿಗಳನುನು  ಪಡೆಯಬ್ರದು 
ಮತುತು ಇಂತಹ ಪರಾಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಮತದ್ರರ 
ಸಹ್ಯವ್ಣಿ 1950ಕೆಕಿ ಮ್ಹಿತಿ ನಿೇಡಲು ಸಹ್ಯಕ ಮತದ್ರರ 
ನೆೊೇಂದಣ್ಧಿಕ್ರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಪನಹಳಳ

ರಾಳೆ ನರರದ ಶಿ್ರ� ಅನನುಪೂಣೆ�ನಾಶ್ವರಿ 
ದೆ�ವಸಾಥಾನದ ರಜತ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಜ. 22 – ನಗರದ ಶರಾೇ 
ಮ್ತ್ ಅನನುಪೂಣೆೇಖಾಶವರಿ ದೆೇವಸ್ಥಾನದ 
ಪರಾತಿಷ್ಠಿಪನೆ ರಜತ ಮಹೆೊೇತಸೂವ ಹ್ಗೊ 
ರಥೆೊೇತಸೂವ ಕ್ಯಖಾ ಕರಾಮವನುನು ನ್ಡಿದುದಾ 
ದಿನ್ಂಕ 24ರ ಮಂಗಳ ವ್ರದಿಂದ ಇದೆೇ 
ದಿನ್ಂಕ 28ರ ಶನಿವ್ರದವರೆಗೆ ಐದು 
ದಿನಗಳ ಕ್ಲ ನೆರವೆೇರಿಸಲ್ಗುವುದು ಎಂದು 
ದೆೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಜಿ. 
ನ್ಗೆೇಂದರಾ ಪರಾಕ್ಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಪತಿರಾಕ್ಗೆೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಅವರು, ಫೆಬರಾವರಿ 25ರ ಬುಧವ್ರ 
ಸಂಜೆ 5.30ಕೆಕಿ ಶರಾೇ ಶರಾೇನಿವ್ಸ ಕಲ್್ಯಣ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.

ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ ಫೆ.28ರ ಶನಿವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶರಾೇ ಮ್ತ್ 
ಅನನುಪೂಣೆೇಖಾಶವರಿ ರಥೆೊೇತಸೂವ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.30ಕೆಕಿ 
ಹೆೊರನ್ಡು ಮ್ತ್ ಅನನುಪೂಣೆೇಖಾಶವರಿ ದೆೇವಸ್ಥಾನದ ಧಮ್ಖಾಧಿಕ್ರಿ 
ಭಿೇಮೇಶವರ ಜೆೊೇಷ್ ಅವರಿಂದ ಆಶೇವಖಾಚನ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.

ಪರಾತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5.30ರಿಂದ ದೆೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕಕಿದಲ್ಲಿರುವ ಲಯನ್ಸೂ 
ಭವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಸಕಿಕೃತಿಕ ಕ್ಯಖಾಕರಾಮಗಳು ನೆರವೆೇರಲ್ವೆ.

ಪತಿರಾಕ್ಗೆೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೆೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಪರಾಕ್ಶ್ ಪ್ಟಿೇಲ್, 
ವಿೇರಭದರಾ ರ್ವ್, ಕಡೆೇಕೆೊಪ್ಪ ನ್ಗಭೊರಣ್, ಪರಾಭ್ ರವಿೇಂದರಾ, ವೆೈ.ಬ್. 
ಸತಿೇಶ್, ನಟರ್ಜ್, ಬ್.ಹೆಚ್. ಸತಿೇಶ್, ರವಿೇಂದರಾ ಜೆೈನ್, ತ್ತ್ 
ವೆಂಕಟ್ಚಲಪತಿ ಶೆಟುರಾ, ತ್ತ್ ಕೆ. ಜಯಂತ್, ಮಂಜಣ್ಣ ಕಂಬಳಿ 
ಮತಿತುತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.


