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ಸಾ್ಪಟಿಫೆೈನಲ್ಲೆ ಶೆೇ.6ರಷುಟೆ
ಉದೊ್ಯೇಗ ಕಡಿತ

ಲಂಡನ್, ಜ. 23 – ಆನ್ ಲ�ೈನ್ 
ಹಾಡುಗಳ ಸ�ೇವ� ಒದಗಿಸುವ ಸಾಪಾಟಿಫ�ೈ 
ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಶ�ೇ.6ರಷುಟು ಉದ�್ಯೇಗ 
ಕಡಿತಗ�್ಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ�. ಈ 
ಬಗ�ಗೆ ಹ�ೇಳಿಕ� ನಿೇಡಿರುವ ಕಂಪನಿಯ 
ಸಿಇಒ ಡ�ೇನಿಯಲ್ ಏಕ್, ವ�ಚ್ಚ ನಿಯಂ 
ತಿರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರಾಧಾರ 
ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳ್ಳಲಾಗುತಿತಿದ� ಎಂದಿದಾದಾರ�. 
ಅಮೆ ಜಾನ್, ಮೆೈಕ�್ರಿೇಸಾಫ್ಟು ಹಾಗ್ 
ಗ್ಗಲ್ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಹಲವು ಕಂಪನಿ 
ಗಳು ಉದ�್ಯೇಗ ಕಡಿತ ಮಾಡಿವ�.

ಬ�ಂಗಳೂರು, ಜ. 23 - ಬಡತನ ರ�ೇಖ�ಗಿಂತ 
ಕ�ಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ� ಐದರ ಬದಲು ಹತುತಿ ಕ�ಜಿ 
ಅಕ್ಕಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಆಶಾ ಕಾಯಧಾಕತ�ಧಾಯರು ಹಾಗ್ 
ಸಕಾಧಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ�ಗಳಲ್ಲಿ ಗುತಿತಿಗ� ಆರಾರದ 
ಮೆೇಲ� ನ�ೇಮಕಗ�್ಂಡಿರುವ ನೌಕರರ ಗೌರವ ಧನ 
ಹ�ಚ್ಚಳ, ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳ�ಗ� ಮಾಸಿಕ ಎರಡು 
ಸಾವಿರ ಪಂಚಣಿ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಹಲವಾರು ಕ�್ಡುಗ�ಗಳನು್ನ 
ಮುಂಗಡ ಪತರಿದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲು ಬಿಜ�ಪ ಸಕಾಧಾರ 
ಪರಿಶೇಲ್ಸುತಿತಿದ�.

ಅಲಲಿದ� ವಿಕಲಚ�ೇತನ, ವಿಧವಾ, ವೃದಾಧಾಪಯ ಸ�ೇರಿದಂತ� 
ವಿವಿಧ ಮಾಸಿಕ ಪಂಚಣಿಯನು್ನ ಹ�ಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ 
ಮ್ಲಕ ದ�್ಡ್ಡ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜ�ಪ ಪರವಾದ ಮತ 
ಕ�್ರಿೇಢೇಕರಿಸಲು ಪರಿಶೇಲ್ಸಲಾಗುತಿತಿದ�.

ವಿರಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣ� ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟು ಕ�್ ಂಡು 
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖ�ಯ ಹ�್ಣ� ಹ�್ತಿತಿರುವ 
ಮುಖಯಮಂತಿರಿ ಬಸವರಾಜ ಬ�್ ಮಾಮಾಯಿ ಅವರು ಫ�. 
17ರಂದು ಮಂಡಿಸಲ್ರುವ 2023-24 ನ�ೇ ಸಾಲ್ನ 
ಮುಂಗಡ ಪತರಿದಲ್ಲಿ ಜನಪರಿಯ ಯೇಜನ�ಗಳು 

ಘ�್ೇಷಣ� ಆಗಲ್ವ�.
ಪಕ್ಷವನು್ನ ಮತ�ತಿ ಅಧಿಕಾರಕ�ಕಿ ತರಲು ಪಣ 

ತ�್ಟಿಟುರುವ ಬಿಜ�ಪ ನಾಯಕರು, ಮತದಾರರನು್ನ 
ಸ�ಳ�ಯಲು ಮುಂಗಡ ಪತರಿವನು್ನ ಬಳಸಿಕ�್ ಳು್ಳತಿತಿದಾದಾರ�.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲ�ೇ ಬಜ�ಟ್ ಗಾತರಿದ 
ಸ್ವರ್ಪವನು್ನ ರ್ಪಸಿದಾದಾರ�. ಸಕಾಧಾರದ ಆದ�ೇಶದಂತ� 
ಜನಪರಿಯ ಯೇಜನ�, ಕಾಯಧಾಕರಿಮ ರ್ಪಸುವ 
ಕಾಯಧಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಗ್ನರಾಗಿದಾದಾರ�. ಎಲಾಲಿ 
ವಗಧಾದವರಿಗ್ ಸಲುಲಿವಂತ� ಕಾಯಧಾಕರಿಮಗಳು 
ರ್ಪುಗ�್ಂಡಿವ� ಎಂದು ಮ್ಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವ�.

ನಾವು ಭರವಸ� ನಿೇಡುತಿತಿಲಲಿ. ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಿರುವ ಘ�್ೇಷಣ�ಗಳನು್ನ ಅನುಷಾಠಾನಗ�್ಳಿಸಲು 
ನಮಮಾನ�್ನೇ ಮರು ಆಯ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮತದಾರರನು್ನ 
ಬಿಜ�ಪ ಕ�್ೇರಲ್ದ�.

ಈಗಾಗಲ�ೇ ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ�ಕಿ ಬಂದರ�, ಪರಿತಿ 
ಮನ�ಗ� 200 ಯುನಿಟ್ ವರ�ಗ� ಉಚಿತ ವಿದುಯತ್, 
ಮನ�ಯಡತಿಗ� ಮಾಸಿಕ 2000 ರ್ ನಿೇಡುವ 
ಘ�್ೇಷಣ� ಮಾಡಿದಾದಾರ�.

ಮತ�್ತಿಂದ�ಡ� ಪೂಣಧಾ ಪರಿಮಾಣದ ಅಧಿಕಾರ 
ನಿೇಡಿದರ�, ಮತ�ತಿ ರ�ೈತರ ಸಾಲ ಮನಾ್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ 
ಘ�್ೇಷಿಸಿದ�. ಆದರ�, ಬಿಜ�ಪ ಚುನಾವಣ�ಗ� ನಿೇಡುವ 
ಭರವಸ�ಗಳನು್ನ ಮುಂಗಡ ಪತರಿದಲ್ಲಿ 

ಭಜನಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಪಡಿತರ, ಗೌರವ ಧನ, ಪಂಚಣಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕೆ್ಕ ಸಕಾನಾರ ಪರಿಶಿೇಲರೆ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23- ಭಾರತ 
ಮಂದಿರಗಳ ದ�ೇಶ. ಇಲ್ಲಿರುವಷುಟು ಗುಡಿ-
ಗುಂಡಾರಗಳು, ಮಠ-ಮಂದಿರಗಳನು್ನ 
ಪರಿಪಂಚದ ಯಾವ ರಾಷಟು್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು 
ಸಾಧಯವಿಲಲಿ. ರಾರ್ಧಾಕತ�, ಅರಾಯತಿಮಾಕತ�ಯ 
ಜಗದುಗೆರು ಸಾಥಾನ ಪಡ�ದಿರುವ 
ಯಾವುದಾದರ್ ದ�ೇಶ ಇದದಾರ� ಅದು 
ಭಾರತ ದ�ೇಶ ಎಂದು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜಗದುಗೆರು 
ಶರಿೇ ಸಿದಧಾಲ್ಂಗ ರಾಜದ�ೇಶಕ�ೇಂದರಿ 
ಶವಾಚಾಯಧಾ ಭಗವತಾಪಾದರು ನುಡಿದರು.

ದಾವಣಗ�ರ� ತಾಲ ಲ್ಿಕು ಕ್ತ್ತಿರು 
ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮಾಕ�್ಂಡಿದದಾ ಶರಿೇ 
ಬಸವ�ೇಶ್ವರ, ಶರಿೇ ವಿನಾಯಕ, ಶರಿೇ 
ಆಂಜನ�ೇಯ ದ�ೇವಸಾಥಾನಗಳ 
ಕಳಸಾರ�್ೇಹಣ, ಅಡ್ಡಪಲಲಿಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ 
ಹಾಗ್ ರಾರ್ಧಾಕ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನಿ್ನಧಯ 
ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪರಿಪಂಚ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಮನ�ಯಲ್ಲಿ 
ಅಮೆರಿಕಾ, ರಷಾಯ ಮುಂತಾದ ದ�ೇಶಗಳು 
ಅಡುಗ� ಮನ�, ಮಲಗುವ ಕ�್ೇಣ�ಗಳ�ಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಿದರ�, ಭಾರತಕ�ಕಿ ಮಾತರಿ 
ದ�ೇವರಕ�್ೇಣ� ಸಾಥಾನವನು್ನ ನಿೇಡಲಾಗಿದ� 

ಎಂದರು. ದ�ೇಗುಲ ನಿರ್ಧಾಸಿ, ದ�ೇವರನು್ನ 
ಪರಿತಿಷಾಠಾಪಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕಾಯಧಾ. 
ಆದರ� ದ�ೇವರಲ್ಲಿನ ಮೌಲಯಗಳು, 
ಆದಶಧಾಗಳು, ಚಾರಿತರಿ್ಯ ಗುಣಗಳನು್ನ ಭಕತಿರು 

ತಮಮಾ ಜಿೇವನದ ನಿತಯಕಮಧಾದಲ್ಲಿ ಚಾಚ್ 
ತಪಪಾದ�ೇ ಪಾಲ್ಸಿದಾಗ ದ�ೇವಸಾಥಾನ ಕಟಿಟುದದಾಕ್ಕಿ 
ಸಾರಧಾಕತ� ಬರುತತಿದ� ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ದ�ೇವಾಲಯಗಳು 

ಭಾರತ ಅಧಾ್ಯತ್ಮಿಕತೆಯ ಜಗದು್ಗರು
ಕಿತೂ್ತರಿನಲ್ಲೆ ನಡೆದ ಧಾರ್ನಾಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜಗದು್ಗರು

ಹರಿಹರ, ಜ. 23 
-ಕ�್ಷೇತರಿದ ಅಭಿವೃದಿಧಾ ಮತುತಿ 
ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಬಡವರ ಪರ 
ಸಪಾಂದಿಸುವವರನು್ನ ಆಯ್ಕಿ 
ಮಾಡಿ ದಾಗ ಮತದಾನ 
ಸಾರಧಾಕವಾಗುತತಿದ� ಎಂದು 
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹ�ಚ್.ಎಸ್. 
ಶವಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಚಾನಲ್ ಪಕಕಿದ ರಸ�ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಜ�ಡಿಎಸ್ ಅಲಪಾಸಂಖಾಯತ ಸಮಾವ�ೇಶ 
ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಜ�ಡಿಎಸ್ ರಾಜಯ ನಾಯಕ ಹ�ಚ್.
ಡಿ. ಕುಮಾರಸಾ್ವರ್ ಅವರು ಎಲಾಲಿ ಜಾತಿ 
ಜನಾಂಗದವರನು್ನ ಒಂದ�ೇ ಎಂದು 
ಭಾವಿಸಿದಾದಾರ�. ಜನರಿಗಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತಿರಿ 

ಶರಿರ್ಸುತಿತಿದಾದಾರ� ಎಂದರು.
ಚುನಾವಣ� ಹತಿತಿರ 

ಬರುತಿತಿರು ವಂತ�ಯ್ೇ ಎರಡ್ 
ರಾಷಿಟು್ರೇಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಜನರಿಗ� 
ಆಸ�ಗಳನು್ನ ತ�್ೇರಿಸಿ ದಿಕುಕಿ 
ತಪಪಾಸುತಿತಿವ�. ಮತದಾರರು 
ಇವರಿಗ� ಮಾನಯತ� 

ಕ�್ಡಬಾರದು ಎಂದರು.
ಜ�ಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಅಜಗರ್ 

ಆಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳ�ದ ಚುನಾವಣ� 
ಯಲ್ಲಿ ಅಲಪಾಸಂಖಾಯತರು ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ಪರ 
ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದದಾರಿಂದ ಕ�್ಷೇತರಿದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಾಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡ�ಯಾಗಿದ�. ಈ 
ಬಾರಿ ಅದ�ೇ ತಪುಪಾ ಮಾಡಬಾರದು. 
ಅಲಪಾಸಂಖಾಯತರ ಏಳಿಗ� ಬಯಸುವ 

ಶವಶಂಕರ್ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ 
ಜ�ಡಿಎಸ್ ಬಲವಧಧಾನ� ಮಾಡಬ�ೇಕು 
ಎಂದು ಕರ� ನಿೇಡಿದರು.

ಜ�ಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಅಮಾನುಲಾಲಿ 
ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ಹಾಗ್ 
ಬಿಜ�ಪ ಸ್ವಹಿತದ ರಾಜಕ್ೇಯ 
ಮಾಡುತಿತಿವ�. ಇವರಿಂದ ಜನರ ಕಲಾಯಣ 
ಸಾಧಯವಿಲಲಿ ಎಂದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಜ�ಡಿಸ್ ಅಧಯಕ್ಷ ಬಿ. 
ಚಿದಾನಂದಪಪಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಜ�ಡಿಎಸ್ ನ 
ಪಂಚರತ್ನ ರರಯಾತ�ರಿಗ� ದ�್ಡ್ಡ ಪರಿಮಾ 
ಣದಲ್ಲಿ ಜನ ಬರುತಿತಿದಾದಾರ�. ರಾಜಯದಲ್ಲಿ 
ಜ�ಡಿಎಸ್ ಸಪಾಷಟು ಬಹು ಮತದ�್ಂದಿಗ� 
ಅಧಿಕಾರಕ�ಕಿ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾ 
ಣುತಿತಿವ� ಎಂದರು.

ರಾಷಟೆ್ೇಯ ಪಕ್ಷಗಳು ದಿಕು್ಕ ತಪ್ಪಸುತ್್ತವೆ
ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತರ ಸಮಾವೆೇಶದಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್

ಮುಂಬ�ೈ, ಜ. 23 – ಮಹಿಳ�ಗ� ಗಭಧಾ ಮುಂದುವರಿಸಬ�ೇಕ�ೇ ಅರವಾ 
ಬ�ೇಡವ�ೇ ಎಂದು ನಿಧಧಾರಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದ� ಎಂದಿರುವ ಬಾಂಬ� ಹ�ೈಕ�್ೇಟ್ಧಾ, 
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳ� 32 ವಾರಗಳ ಗಭಧಾ 
ತ�ಗ�ಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿೇಡಿದ�.

ನಾಯಯಮ್ತಿಧಾಗಳಾದ ಗೌತಮ್ 
ಪಟ�ೇಲ್ ಹಾಗ್ ಎಸ್.ಜಿ. ಡಿಗ� ಅವರನು್ನ 
ಒಳಗ�್ಂಡ ಪೇಠ ಈ ತಿೇಪುಧಾ ಪರಿಕಟಿಸಿದ�.

ಭ್ರಿಣದಲ್ಲಿ ಗಂಭಿೇರ ಸಮಸ�ಯಗಳಿವ�. 
ಆದರ�, ಇನ�್ನೇನು ಹ�ರಿಗ�ಯ ದಿನಗಳ�ೇ ಹತಿತಿರ ಬಂದಿರುವಾಗ ಗಭಧಾಪಾತಕ�ಕಿ 
ಅನುಮತಿ ನಿೇಡಬಾರದು ಎಂದು ವ�ೈದಯಕ್ೇಯ ಮಂಡಳಿ 

32 ವಾರದ ಗಭನಾ ತೆಗೆಸಲು 
ಹೆೈಕೊೇಟ್ನಾ ಅನುಮತ್

ಜಗಳೂರು: ಮೊಬೆೈಲ್ ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ 
 ಕಲೆಸಟೆರ್ ಮಟಟೆದ `ಕಲ್ಕಾ 
ಹಬ್ಬ' ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ 
ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್ ಸಲಹೆ

ಜಗಳೂರು, ಜ. 23- ಪೌರಿಢಶಾಲ� 
ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು ಮೊಬ�ೈಲ್ ನಿಂದ 
ದ್ರ ವಿದುದಾ, ಉತತಿಮ ಶಕ್ಷಣ ಪಡ�ದು ಉಜ್ವಲ 
ಭವಿಷಯ ರ್ಪಸಿಕ�್ಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂದು ತಾಲ ಲ್ಿಕು 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಭಾರ ಇಓ ಚಂದರಿಶ�ೇಖರ್ 
ಹ�ೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ ದ�್ಣ�ಣೆಹಳಿ್ಳ ಪೌರಿಢಶಾಲ� 
ಆವರಣದಲ್ಲಿಂದು ಕ�್ಷೇತರಿ ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಇಲಾಖ� ಹಾಗ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖ� 
ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಾ ಚ�ೇತರಿಕ� ವಷಧಾದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಹರ್ಮಾಕ�್ ಂಡಿರುವ ಕಲಿಸಟುರ್ ಮಟಟುದ 
"ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬ" ಕಾಯಧಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಕಾಧಾರಿ ಶಾಲ�ಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಕಲ್ಕಾ 
ಹಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ�ಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಅದ ಧ್ಾರಿ 
ವಾಷಿಧಾಕ�್ೇತ್ಸವ ಕಾಯಧಾಕರಿಮದಂತ� 
ಭಾಸವಾಗುತತಿದ�. ಪೌರಿಢಶಾಲ� ಹಂತದ ಕಲ್ಕ� 
ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಮಾಮೃತಿಯಾಗಿರುತತಿದ�. ಶಕ್ಷಕರ 
ಬ�್ೇಧನ�, ಮಾಗಧಾದಶಧಾನ ಮಹತ್ವದಾದಾಗಿದ� 

ಎಂದರು.
ವಿವ�ೇಕ ಶಾಲ� ಎಂಬ ಯೇಜನ�ಯಡಿ 

ಶಾಲಾ ಕಟಟುಡಕ�ಕಿ, ಮನರ�ೇಗಾ ಯೇಜನ�ಯಡಿ 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಧಾಣ, ಗಾರಿಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ವಾಯಪತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್, 
ಹಸಿರಿೇಕರಣಕ�ಕಿ ಕರಿಮ ಕ�ೈಗ�್ಳ್ಳಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಕ�್ಷೇತರಿ ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಉಮಾದ�ೇವಿ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕಕಿಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಕಲ್ಕಾ 

ಚಟುವಟಿಕ� ಆರಾರಿತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಕ್ಷಣಕ�ಕಿ 
ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬ ಪೂರಕ ವಾಗಿದ�. ಈ ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ 
ಸಕಾಧಾರದ ನಿದ�ೇಧಾಶನದಂತ� ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ 
ವಿವಿಧ ಕಲಿಸಟುರ್ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಾಚ�ೇತರಿಕ� 
ಕಾಯಧಾಕರಿಮವನು್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತರಬ�ೇತಿ 
ನಡ�ಸಲಾಗುತಿತಿದ�. ದ�್ಣ�ಣೆಹಳಿ್ಳ ಗಾರಿಮದ ಕಲ್ಕಾ 
ಹಬ್ಬದ ಸಂಭರಿಮ, ಅದ್ದಾರಿಯಾಗಿದ� ಎಂದು 
ಸಂತಸ ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ಗಾರಿಮಸಥಾರು ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಕ�ಲಸ ಬದಿಗ�್ತಿತಿ 

ಒಗಗೆಟಿಟುನಿಂದ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ�ಯ ಕಲ್ಕಾ 
ಹಬ್ಬಕ�ಕಿ ಪರಿೇತಾ್ಸಹ ಶಾಲಿಘನಿೇಯ. ಕಲ್ಕಾ 
ಚ�ೇತರಿಕ� ಕಾಯಧಾಕರಿಮ ನಾಲುಕಿ ವಿಷಯ 
ವಸುತಿಗಳಾದ  ಕಾಗದ ಬಣಣೆ ಕತತಿರಿ, ಊರು 
ಸುತ�್ತಿೇಣ, ಮಾಡು-ಆಡು, ಸ�ಲ್ಫಿ ಕಾನಧಾರ್ 
ಒಳಗ�್ಂಡಿದ�. ಇವುಗಳು ಮಕಕಿಳ ಆಸಕ್ತಿ, 
ಪೇಷಕರ ಮೆಚು್ಚಗ�ಗ� ಪಾತರಿವಾಗುತತಿವ� ಎಂಬ 
ನಂಬಿಕ�ಯಿದ� ಎಂದು ವಿಶಾ್ವಸ ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ಸಕಾಧಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ ಲ್ಿಕು 
ಅಧಯಕ್ಷ ಹಾಗ್  ಶಾಲಾ ಮುಖಯ ಶಕ್ಷಕ ಬಿ.ಆರ್. 
ಚಂದರಿಪಪಾ ಪಾರಿಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳ�ದ 
ಎರಡು ವಷಧಾಗಳಿಂದ 

ನವದ�ಹಲ್, ಜ. 23 – 
ಕನಾಧಾಟಕದ ಶಾಲ�ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ 
ಧರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿೇಡುವ 
ಅಜಿಧಾಗಳ ವಿಚಾರ ಣ�ಗಾಗಿ ತಿರಿಸದಸಯ 
ಪೇಠ ರಚಿಸಲು ಪರಿಶೇಲ್ಸುವುದಾಗಿ 
ಸುಪರಿೇಂ ಕ�್ೇಟ್ಧಾ ತಿಳಿಸಿದ�.

ಕ�ಲ ತರಗತಿಗಳಿಗ� ಫ�ಬರಿವರಿ 
6ರಿಂದ ಪರಿೇಕ�್ಷಗಳು 
ಆರಂಭವಾಗಲ್ರುವ ಹಿನ�್ನಲ�ಯಲ್ಲಿ 
ಮಧಯಂತರ ಆದ�ೇಶದ ಅಗತಯವಿದ� 
ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಕ್ೇಲರಾದ ರ್ೇನಾಕ್್ಷ 
ಅರ�್ೇರ ಅವರು ಸುಪರಿೇಂ ಕ�್ೇಟ್ಧಾ 
ಎದುರು ಅಜಿಧಾ ದಾಖಲ್ಸಿದರು. 

ಈ ಬಗ�ಗೆ ಪರಿಶೇಲ್ಸುವುದಾಗಿ 
ಮುಖಯ ನಾಯಯಮ್ತಿಧಾ ಡಿ.ವ�ೈ. ಚಂದರಿ 
ಚ್ಡ್ ಹಾಗ್ 
ನಾಯಯಮ್ತಿಧಾಗಳಾದ ವಿ. 
ರಾಮಸುಬರಿಮಣಯಂ ಹಾಗ್ ಜ�.ಬಿ. 
ಪಡಿಧಾವಾಲ ಅವರನು್ನ ಒಳಗ�್ ಂಡ 
ಪೇಠ ತಿಳಿಸಿದ�. ಕಳ�ದ ವಷಧಾ 
ಅಕ�್ಟುೇಬರ್ 13ರಂದು ತಿೇಪುಧಾ 
ನಿೇಡಿದದಾ ಸುಪರಿೇಂ ಕ�್ೇಟ್ಧಾ ದಿ್ವಸದಸಯ 
ಪೇಠ, ಒಡಕ್ನ ತಿೇಪುಧಾ ನಿೇಡಿತುತಿ. 
ರಾರ್ಧಾಕ ವಸತಿ್ರಗಳ ಮೆೇಲ�  ಕನಾಧಾಟಕ 
ಹ�ೈಕ�್ೇಟ್ಧಾ ವಿಧಿ ಸಿದದಾ ನಿಷ�ೇಧವನು್ನ 
ಮುಂದುವರ�ಸಲಾಗಿತುತಿ.

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಹಿಜಾಬ್ : 
ತ್್ರಸದಸ್ಯ ಪೇಠಕೆ್ಕ 
ಸುಪ್ರೇಂ ಪರಿಶಿೇಲರೆ

ನವದ�ಹಲ್, ಜ. 23 – ಕ�್ರ�್ನಾ 
ಲಸಿಕ�ಗಾಗಿ ಕ�್ವಿನ್ ವ�ಬ್ ತಾಣ 
ರ್ಪಸಿದ ರಿೇತಿಯಲ�ಲಿೇ ಮಕಕಿಳು 
ಹಾಗ್ ಗಭಿಧಾಣಿಯರ ಲಸಿಕ�ಗ�ಗಳಿಗಾಗಿ 
ಕ�ೇಂದರಿ ಸಕಾಧಾರ ರ್ಪಸಿರುವ ಯು-
ವಿನ್ ವ�ಬ್ ವ�ೇದಿಕ� ಪಾರಿಯೇಗಿಕ 
ಕಾಯಾಧಾರಂಭ ಮಾಡಿದ�. ಇದರಿಂದಾಗಿ 
ಸಾವಧಾತಿರಿಕ ಲಸಿಕ� 

ಸಾವನಾತ್್ರಕ ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ 
ಯು-ವಿನ್ ಆರಂಭ

ವೆೈಭವದ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಶಿ್ರೇಗಳ ಅಡ್ಡಪಲಲೆಕಿ್ಕ ಉತ್ಸವ
ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23- ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ ಕ್ತ್ತಿರು ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ಶರಿೇ ಈಶ್ವರ, ಶರಿೇ 

ವಿನಾಯಕ, ಶರಿೇ ಆಂಜನ�ೇಯ ಸಾ್ವರ್ ದ�ೇವಸಾಥಾನ ಸರ್ತಿ ವತಿಯಿಂದ ಉಜ್ಜಯಿನಿ 
ಜಗದುಗೆರು ಶರಿೇ ಸಿದಧಾಲ್ಂಗ ರಾಜದ�ೇಶಕ�ೇಂದರಿ ಶವಾಚಾಯಧಾ ಭಗವತಾಪಾದರ ಅಡ್ಡಪಲಲಿಕ್ಕಿ 
ಉತ್ಸವ ಅತಯಂತ ವ�ೈಭವದಿದ ಜರುಗಿತು.

ಗಾರಿಮದ ಬಿೇದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಮಂಗಳ ವಾದಯಗಳ�್ಂದಿಗ� ಅಡ್ಡಪಲಕ್ಕಿ 
ಮಹ�್ೇತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಮಘಟಟುದ ಶರಿೇ ರ�ೇವಣಸಿದಧಾ ಶವಾಚಾಯಧಾ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ, 
ಆವರಗ�್ಳ್ಳದ ಶರಿೇ ಓಂಕಾರ ಶವಾಚಾಯಧಾ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ, ಹ�್ಟಾಯಪುರದ ಶರಿೇ 
ಗಿರಿಸಿದ�ಧಾೇಶ್ವರ ಶವಾಚಾಯಧಾ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ ಸಮುಮಾಖ ವಹಿಸಿದದಾರು.

ನಾಯಯವಾದಿ ಕ�.ಜಿ.ಕ�. ಸಾ್ವರ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಾರಿಮದ ಮುಖಂಡರಾದ 
ಎಚ್. ವಿೇರಣಣೆ, ನಿವೃತತಿ ಪಾರಿಚಾಯಧಾ ರ�ೇವಣಸಿದಧಾಪಪಾ ಮತಿತಿತರರ� ಗಣಯರು 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು. ಕ್ತ ತ್ಿರು ಗಾರಿಮ ನವ ವಧುವಿನಂತ� ಶೃಂಗಾರಗ�್ಂಡಿತುತಿ. ಪರಿತಿ 
ಮನ�ಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷಿಟುಯಾಗಿತುತಿ. ಮಹಿಳ�ಯರು, ಯುವಕರು, 
ಮಕಕಿಳು ಹಾಗ್ ಗಾರಿಮಸಥಾರು ಕಳಸಾರ�್ೇಹಣ, ಅಡ್ಡಪಲಲಿಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗ್ ರಾರ್ಧಾಕ 
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಯಂತ ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ಪಾಲ�್ಗೆಂಡಿದದಾರು. 

To win over cancer, call today - 78294 34249

hcgoncology.com

Date : 25th January 2023 / Time : 3.00 pm to 5.00 pm
Venue : Aaraike Super Specialty Hospital, Nittuvalli, Davangere-2.

Consultant : 
DR. BASANT MAHADEVAPPA

Consultant HPB & Liver Transplant

HCG HOSPITAL
 9/1, Kalinga Rao Road, Sampangi Rama Nagar, Bengaluru, Karnataka 560002

ಅಂಡಮಾನ್ ದಿ್ೇಪಗಳಿಗೆ 
ಪರಮ ವಿೇರ ಚಕ್ರ 
ಪುರಸ್ಕಕೃತರ ಹೆಸರು

ಪೇಟ್ಧಾ ಬ�ಲಿೇರ್, ಜ. 23 
– ಅಂಡಮಾನ್ ಮತುತಿ ನಿಕ�್ೇಬಾರ್ ನ 
21 ದಿ್ವೇಪಗಳಿಗ� ಪರಮ ವಿೇರ ಚಕರಿ 
ಪುರಸಕಿಮೃತರ ಹ�ಸರು ಇರಿಸಲಾಗಿದ�.

ನ�ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರಿ 
ಬ�್ೇಸ್ ಅವರ 126ನ�ೇ ಜನಮಾ ದಿನದ 
ವ�ೇಳ� ಪರಿರಾನ ಮಂತಿರಿ ನರ�ೇಂದರಿ 
ಮೊೇದಿ ಅವರು ವಚುಧಾಯಲ್ 
ಮ್ಲಕ ದಿ್ವೇಪಗಳಿಗ� ನಾಮಕರಣ 
ಮಾಡಿದಾದಾರ�.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೆ  
ಹಿಂದೂ ಧಮನಾಗ್ರಂಥಗಳ ಕಲ್ಕೆ

ಭ್ಪಾಲ್, ಜ. 23 – ಮಧಯಪರಿದ�ೇಶದ ಶಾಲ�ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ ಧಮಧಾ 
ಗರಿಂರಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಕಲ್ಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖಯಮಂತಿರಿ ಶವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ 
ಚೌಹಾಣ್ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�.ಕಾಯಧಾಕರಿಮವಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತಿತಿದದಾ ಅವರು, 
ಹಿಂದ್ ಗರಿಂರಗಳು ಅಮ್ಲಯವಾಗಿವ�. ಇವುಗಳು ನ�ೈತಿಕತ� ಬ�ಳ�ಸಲು ಸಹಕಾರಿ 
ಯಾಗಿವ� ಎಂದಿದಾದಾರ�. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ವ�ೇದ, ಉಪನಿಷತ್, 
ಭಗವದ್ ಗಿೇತ� ನಮಮಾ ಅಮ್ಲಯ ಗರಿಂರಗಳು ಎಂದವರು ಹ�ೇಳಿದಾದಾರ�.

ವಾಷಿಂಗಟುನ್, ಜ. 23 – ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 
ಉದ�್ಯೇಗ ಕಳ�ದುಕ�್ಂಡಿರುವ ಸಾವಿರಾರು 
ಭಾರತಿೇಯ ಐ.ಟಿ. ವೃತಿತಿಪರರಿಗ� ಈಗ 
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಹ�ೇಗ�ಂಬ 
ಸಮಸ�ಯ ಎದುರಾಗಿದ�. ಗ್ಗಲ್, 
ಮೆೈಕ�್ರಿೇಸಾಫ್ಟು ಹಾಗ್ ಅಮೆಜಾನ್ 
ಸ�ೇರಿದಂತ� ಹಲವು ಟ�ಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು 
ಉದ�್ಯೇಗ ಕಡಿತ ಮಾಡಿವ�.

ಉದ�್ಯೇಗ ವಿೇಸಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತಿೇ 
ಯರು, ನಿಯರ್ತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ�ೇರ� ಕಡ� 
ಉದ�್ಯೇಗ ಪಡ�ದರ� ಮಾತರಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 
ಉಳಿದುಕ�್ಳ್ಳಲು ಸಾಧಯವಾಗಲ್ದ�.

ಕಳ�ದ ವಷಧಾ ನವ�ಂಬರ್ ನಂತರ 2 
ಲಕ್ಷಕ್ಕಿ ಹ�ಚು್ಚ ಐ.ಟಿ. ಉದ�್ಯೇಗಿಗಳನು್ನ 
ಕಂಪನಿಗಳು ಕ�ೈ ಬಿಟಿಟುವ� ಎಂದು ದಿ 
ವಾಷಿಂಗಟುನ್ ಪೇಸ್ಟು ವರದಿ ಮಾಡಿದ�.

ಉದಯಮದ ಮ್ಲದ ಪರಿಕಾರ 
ವಜಾಗ�್ಂಡವರಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.30ರಿಂದ 40ರಷುಟು 
ಜನರು ಭಾರತಿೇಯ ವೃತಿತಿಪರರಾಗಿದಾದಾರ�. 
ಇವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷುಟು ಜನ ಹ�ಚ್-ಬಿ ಹಾಗ್ 
ಎಲ್1 ವಿೇಸಾ ಹ�್ಂದಿದಾದಾರ�.

ಹ�ಚ್-1ಬಿ ವಲಸ�ಯ್ೇತರ ವಿೇಸಾ 
ಆಗಿದ�. ಟ�ಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಪರಿತಿ ವಷಧಾ 
ಸಾವಿರಾರು ಉದ�್ಯೇಗಿಗಳನು್ನ ಈ ವಿೇಸಾ 
ಮ್ಲಕ ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಿಕ�್ಳು್ಳತತಿವ�.

ಈ ವಿೇಸಾದಡಿ ಅಮೆರಿಕಗ� 
ತ�ರಳಿದವರು, ಅಲ�ಲಿೇ ಉಳಿಯಬ�ೇಕ�ಂದಾದರ� 
60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹ�್ಸ ಉದ�್ಯೇಗ 
ಕಂಡುಕ�್ಳ್ಳಬ�ೇಕ್ದ�. ಇಲಲಿವಾದರ� ಅವರು 
ಅಮೆರಿಕ ತ�್ರ�ಯದ�ೇ ಬ�ೇರ� ದಾರಿ ಇಲಲಿ.

ಉದ�್ಯೇಗ ಕಡಿತವ�ೇ ಸಮಸ�ಯ ತರುತಿತಿದ�. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಹ�ಚ್-1ಬಿ ವಿೇಸಾ 
ಹ�್ಂದಿರುವವರ ಉದ�್ಯೇಗ ಕಡಿತ 
ಮತತಿಷುಟು ಸವಾಲುಗಳನು್ನ ತರುತಿತಿದ�. ಅವರು 
ಉದ�್ಯೇಗದ ಜ�್ತ� ನ�ಲ� ಕಳ�ದುಕ�್ಳು್ಳತಾತಿರ� 
ಎಂದು ಸಿಲ್ಕಾನ್ ವಾಯಲ್ಯ ಉದಯರ್ 
ಅಜಯ್ ಜ�ೈನ್ ಭುಟ�್ರಿಯ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಮಕಕಿಳ ವಿದಾಯಭಾಯಸ, ಆಸಿತಿಗಳ 
ಮಾರಾಟ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಹಲವು ಸಮಸ�ಯಗಳು 
ಟ�ಕ್ೇಗಳಿಗ� ಎದುರಾಗುತಿತಿವ�. ಸಂಕಷಟುಕ�ಕಿ 
ಸಿಲುಕ್ರುವ ಈ ಟ�ಕ್ೇಗಳು, ವಾಟ್್ಸ ಆಪ್ 
ಗ್ರಿಪ್ ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕ�್ಂಡು ಪರಿಸಿಥಾತಿ 
ಎದುರಿಸುವ ಕುರಿತು ಚಚ�ಧಾ ನಡ�ಸುತಿತಿದಾದಾರ�.

ಈ ರಿೇತಿಯ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ನಲ್ಲಿ 
800ಕ್ಕಿ ಹ�ಚು್ಚ ಭಾರತಿೇಯ ಐ.ಟಿ. 
ಉದ�್ಯೇಗಿಗಳಿದಾದಾರ�. ಇವರು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 
ಖಾಲ್ ಇರುವ ಉದ�್ಯೇಗಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 
ಹಂಚಿಕ�್ಳು್ಳತಿತಿದಾದಾರ�.

ಈ ನಡುವ�, ಗ್ಗಲ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 
ಗಿರಿೇನ್ ಕಾಡ್ಧಾ ಪರಿಷಕಿರಣ�ಯನು್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ�. 
ಗಿರಿೇನ್ ಕಾಡ್ಧಾ ಮ್ಲಕ ವಿದ�ೇಶ ಉದ�್ಯೇ 
ಗಿಗಳನು್ನ ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಿಕ�್ಳ್ಳಲಾಗುತತಿದ�. 
ಈಗಿರುವ ಉದ�್ಯೇಗಗಳನು್ನ ಕಡಿತ ಮಾಡು 
ತಿತಿರುವಾಗ ವಿದ�ೇಶ ಉದ�್ಯೇಗಿಗಳು ಬ�ೇಕು 
ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಗ್ಗಲ್ 
ಹ�ೇಳಿದ�. ಶೇಘರಿದಲ�ಲಿೇ ಉಳಿದ ಕಂಪನಿಗಳೂ 
ಸಹ ವಿದ�ೇಶಯರ ನ�ೇಮಕದಿಂದ ಹಿಂದ� 
ಸರಿಯುವ ಸಾಧಯತ� ಇದ�.

ಉದೊ್ಯೇಗದೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ವಾಸಕೂ್ಕ ಕುತು್ತ
ಭಾರತದ ಟೆಕಿೇಗಳಿಗೆ 

ದುಪ್ಪಟುಟೆ ಸಮಸೆ್ಯ

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
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ದಾವಣಗ�ರ� ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. `ಎ' ಬಾಲಿಕ್  10ನ�ೇ 
ಮೆೇನ್ , 10ನ�ೇ ಕಾರಿಸ್  ವಾಸಿ ಆಂಜನ�ೇಯ 
ಆಗ�್ರಿೇ ಡಿಸಿಟು್ರಬ್ಯಟರ್ ್ಸ ಪಾಲುದಾರರಾದ 
ಹರಳಳಿ್ಳ ಹ�ಚ್ .ಪ. ಹನುಮತಪಪಾ (56) ಅವರು 
ದಿನಾಂಕ 23.01.2023ರ ಸ�್ೇಮವಾರ 
ಮರಾಯಹ್ನ 1ಕ�ಕಿ ನಿಧನರಾದರು. ಪತಿ್ನ, ಓವಧಾ ಪುತರಿ, 
ಓವಧಾ ಪುತಿರಿ  ಹಾಗ್ ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳನು್ನ 
ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತಯಕ್ರಿಯ್ಯನು್ನ ದಿನಾಂಕ 
24.01.2023ರ ಮಂಗಳವಾರ ಮರಾಯಹ್ನ  
12 ಗಂಟ�ಗ�  ಮೃತರ ಸ್ವಗಾರಿಮವಾದ ಹರಿಹರ 
ತಾಲ್ಲಿಕು ಹರಳಳಿ್ಳ ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ 
ನ�ರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವದು.

ಹರಳಳಿಳ ಹೆಚ್ .ಪ. 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಿಧನ

ದಾವಣಗ�ರ� ಸಿಟಿ ಚ�ಲವಾದಿಕ�ೇರಿಯ 
ನಿವಾಸಿ ದಿವಂಗತ ಕ�್ಟರಿಪಪಾನವರ 
ಧಮಧಾಪತಿ್ನ ಶರಿೇಮತಿ  ಲಕ್ಷ್ಮಮಮಾ (85) 
ಅವರು ದಿನಾಂಕ 23.01.2023ರ 
ಸ�್ೇಮವಾರ ಸಂಜ� 4ಗಂಟ�ಗ� 
ನಿಧನರಾದರು. ಮ್ವರು ಪುತರಿರು, 
ಮ್ವರು ಪುತಿರಿಯರು  ಹಾಗ್ ಅಪಾರ 
ಬಂಧುಗಳನು್ನ ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತಯಕ್ರಿಯ್ಯನು್ನ ದಿನಾಂಕ 
24.01.2023ರ ಮಂಗಳವಾರ ಮರಾಯಹ್ನ  
1 ಗಂಟ�ಗ�  ಗಾಂಧಿನಗರದ ಸಾವಧಾಜನಿಕ 
ರುದರಿಭ್ರ್ಯಲ್ಲಿ ನ�ರವ�ೇರಲ್ದ�.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮಿ 
ನಿಧನ

ನಿಟೂಟೆರು ಗಾ್ರಮದ 
ದಾ್ರಕಾ್ಷಯಿಣಿಮಮಿ ನಿಧನ

ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ ನಿಟ್ಟುರು 
ಗಾರಿಮದ ದಿವಂಗತ ಬಿದರಿಗೌಡರಿ 
ರ�ೇವಣಸಿದದಾಪಪಾನವರ ಪತಿ್ನ ಶರಿೇಮತಿ 
ದಾರಿಕಾ್ಷಯಿಣಿಮಮಾ (90) ಅವರು 
ದಿನಾಂಕ 23.01.2023 ರ 
ಸ�್ೇಮವಾರ ಬ�ಳಗ�ಗೆ 11:30 ಕ�ಕಿ 
ನಿಧನರಾದರು.  ಒಬ್ಬ ಪುತಿರಿ ಸ�ೇರಿದಂತ� 
ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗವನು್ನ 
ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತಯಕ್ರಿಯ್ಯು 
ದಿನಾಂಕ 24.01.2023 ರ 
ಮಂಗಳವಾರ ಮರಾಯಹ್ನ 12 ಗಂಟ�ಗ� 
ನಿಟ್ಟುರು ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ನ�ರವ�ೇರಲ್ದ�. 

ಕೆಂಚಮಮಿನಹಳಿಳ 
ಹಾಲಮಮಿ ನಿಧನ

ದಾವಣಗ�ರ� ತಾಲ್ಲಿಕು ಕ�ಂಚನಹಳಿ್ಳ ಗಾರಿಮದ 
ವಾಸಿ ದಿ. ಓಬ�ೇನಹಳಿ್ಳ ನಿಂಗಪಪಾನವರ ಪತಿ್ನ 
ಹಾಲಮಮಾ (70) ಅವರು ದಿನಾಂಕ 
23.01.2023 ರ ಸ�್ೇಮವಾರ ಸಂಜ� 6.30 
ಕ�ಕಿ ನಿಧನರಾದರು.  ಇಬ್ಬರು ಪುತರಿರು, ಓವಧಾ 
ಪುತಿರಿ, ಸ�್ಸ�ಯಂದಿರು, ಅಳಿಯ, ಮೊಮಮಾಕಕಿಳು 
ಹಾಗ್ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗವನು್ನ ಆಗಲ್ರುವ 
ಮೃತರ ಅಂತಯಕ್ರಿಯ್ಯು ದಿನಾಂಕ 
24.01.2023 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಮರಾಯಹ್ನ 
12.30 ಗಂಟ�ಗ� ಮೃತರ ಸ್ವಗಾರಿಮವಾದ 
ದಾವಣಗ�ರ� ತಾಲ್ಲಿಕು ಕ�ಂಚಮಮಾನಹಳಿ್ಳಯ 
ಮೃತರ ಸ್ವಂತ ಜರ್ೇನಿನಲ್ಲಿ ನ�ರವ�ೇರಲ್ದ�. 

ಹರಿಹರ, ಜ. 23 - ಮಕಕಿಳಿಗ� ಉತತಿಮ 
ಸಂಸಾಕಿರ ಕ�್ಟಟುರ� ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಮನ�ಗ� ಮತುತಿ ಸಮಾಜಕ�ಕಿ ಆಸರ�ಯಾಗಿ 
ನಿಲುಲಿತಾತಿರ� ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗ್ 
ನಿವೃತತಿ ಶಕ್ಷಕ್ ನಾಗಮಣಿ ಶಾಸಿತಿ್ರ ಹ�ೇಳಿದರು.

ನಗರದ ತಿಪ�ಪಾೇರುದರಿಸಾ್ವರ್ ಸಾ್ವರ್ ಪೌರಿಢ 
ಶಾಲಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿಕು ಮಕಕಿಳ 
ಸಾಹಿತಯ ಪರಿಷತುತಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತುತಿ ಮಕಕಿಳ 
ಇಲಾಖ� ಹಾಗ್ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ�ಯ 
ಸಹಯೇಗದ�್ಂದಿಗ� ನಡ�ದ ಮಕಕಿಳ ಸಾಹಿತಯ 
ಪರಿಷತಿತಿನ ನ್ತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗರಿಹಣ 

ಹಾಗ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕಕಿಳಿಗ� ಪರಿಗತಿ ಪತರಿ 
ವಿತರಣ� ಸಮಾರಂಭದ ಆಶಯ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ತಾಯಿ ತಾನು ಎಷ�ಟುೇ ಅವಿದಾಯವಂತಳಾದರ್ 
ಸಹ ಸಮಾಜದ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗ� ಉತತಿಮ ಮಕಕಿಳ 
ಕ�್ಡುಗ�ಯನು್ನ ನಿೇಡುತಾತಿಳ�. ತಾಯಿ 
ಹ�ೇಳಿಕ�್ಡುವ ವಿದ�ಯ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿದದಾರ್, 
ಅದು ಮಗುವಿನ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗ� ಸಾಕಷುಟು 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತತಿದ� ಎಂದವರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ನಮಮಾ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ರಿೇತಿಯ ಕಲ�ಗಳು 
ಇವ�. ಅವುಗಳನು್ನ ಬ�ಳಕ್ಗ� ತರುವ ಕ�ಲಸ 

ಆಗಬ�ೇಕಾಗಿದ�. ಇತಿತಿೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನ�ಯಲ್ಲಿ 
ಟಿವಿ, ಮೊಬ�ೈಲ್ ನ�್ೇಡುವುದು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಲ� 
ಬಗ�ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ�. ಈ ಹಿನ�್ನಲ�ಯಲ್ಲಿ 
ಮಕಕಿಳ ಸಾಹಿತಯ ಪರಿಷತುತಿ ಮಕಕಿಳ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗ� 
ಪೂರಕವಾಗಿ ತಮಮಾ ಕ�ಲಸ ಕಾಯಧಾಗಳನು್ನ 
ಮಾಡಲ್ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಬಿಇಓ ಹನುಮಂತಪಪಾ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಮಕಕಿಳಿಗ� ಬಾಲಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ�ಗೆ 
ಅಭಿಮಾನ ಮ್ಡಿದರ�, ನಾಡು ಸವಾಧಾಂಗಿೇಣ 
ಅಭಿವೃದಿಧಾ ಹ�್ಂದಲು ಅನುಕ್ಲವಾಗುತತಿದ� 
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಈ ವ�ೇಳ� ನಗರಸಭ� ಅಧಯಕ�್ಷ ಶಾಹಿೇನಾಬಾನು 
ದಾದಾಪೇರ್, ಜಿಲಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಪರಿಷತಿತಿನ 
ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಹ�ಚ್. ಹ್ಗಾರ್, 
ಕಾರ್ಧಾಕ ಮುಖಂಡ ಹ�ಚ್.ಕ�. ಕ�್ಟಟುಪಪಾ, ಜಿಲಾಲಿ 
ಮಕಕಿಳ ಸಾಹಿತಯ ಪರಿಷತಿತಿನ ಅಧಯಕ್ಷ ಫಾರಿನಿ್ಸಸ್ 
ಕ�್ಸೇವಿಯರ್ , ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಪರಿಷತ್  ಅಧಯಕ್ಷ 
ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾರಯಯ, ಗೌರವ 
ಕಾಯಧಾದಶಧಾ ಎಂ.ಚಿದಾನಂದ ಕಂಚಿಕ�ೇರಿ, 
ಸಾಹಿತಿ ಸುಬರಿಹಮಾಣಯ ನಾಡಿಗ�ೇರ, ಮಕಕಿಳ ಸಾಹಿತಯ 
ಪರಿಷತಿತಿನ ಅಧಯಕ�್ಷ ಕ�.ಟಿ.ಗಿೇತಾ, ಕ�್ಂಡಜಿ್ಜ 
ಕಾಯಧಾನಿರತ ಪತರಿಕತಧಾರ ಸಂಘದ ಅಧಯಕ�್ಷ 
ಶಾಂಭವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸಾ್ಕರ ಕೊಟಟೆರೆ ಸಮಾಜಕೆ್ಕ ಆಸರೆ
ಹರಿಹರದ ಕಾಯಧಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ನಾಗಮಣಿ ಶಾಸಿತಿ್ರ

ಮಲ�ೇಬ�ನ್್ನರು ಜ, 23 - 75ನ�ೇ ಸಾ್ವತಂತರಿ್ಯ 
ಅಮೃತ್ ಮಹ�್ೇತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಯರ�್ೇಗ 
ಮುಕತಿ ಭಾರತ ಕಾಯಧಾಕರಿಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿರು 
ಗಾರಿಮದ ಸಕಾಧಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾರಿರರ್ಕ ಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿ 
ಕ�್ಂಡಜಿ್ಜ ವಾಯಪತಿಯ ಕ್ಷಯ ರ�್ೇಗಿಗಳಿಗ�  ಬಿಜ�ಪ 
ಮುಖಂಡ ಚಂದರಿಶ�ೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ಕ್ಷಯ 
ರ�್ೇಗಿಗಳಿಗ� ನ್ಯಟಿರಿಶನ್ ಪೌಷಿಟುಕಾಂಶ ಉಳ್ಳ ಆಹಾರ 
ಪದಾರಧಾಗಳನು್ನ ವಿತರಿಸಿದರು.  

ಈ ವ�ೇಳ� ಮಾತನಾಡಿದ ಚಂದರಿಶ�ೇಖರ್ 
ಪೂಜಾರ್ ಅವರು,  ಪರಿರಾನಿ ನರ�ೇಂದರಿ ಮೊೇದಿ ಅವರ 
ಆಶಯದಂತ� ಕ್ಷಯ ಮುಕತಿ ಭಾರತಕಾಕಿಗಿ ಪರಿತಿಯಬ್ಬ 
ಕ್ಷಯ ರ�್ೇಗಿಗ� ಉತತಿಮ ಆರ�್ೇಗಯವನು್ನ ಕಲ್ಪಾಸಬ�ೇಕು, 
ರ�್ೇಗಿಗಳಿಗ� ಆತಮಾ ಸ�ಥಾೈಯಧಾ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಯ ರ�್ೇಗವು 
ಒಂದು ಶಾಪವೂ ಅಲಲಿ ಅರವಾ ಯಾವುದ�ೇ ದ�ವ್ವ, 
ಭ್ತ, ಪಶಾಚಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕಕಿಂತ ಕಾಯಿಲ�ಯ್ 
ಅಲಲಿ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಸ�್ೇಣ, ಇದು ಮೆೈಕ�್ೇ 
ಬಾಯಕ್ಟುೇರಿಯಾ ಟುಬ�ೇಕುಧಾಲ� ಎಂಬ ಸ್ಕಾ್ಷ್ಮಣುವಿನಿಂದ 
ಬರುವ ಕಾಯಿಲ�ಯಾಗಿದುದಾ,  ಸರಿಯಾದ ಚಿಕ್ತ�್ಸಯಿಂದ 
ಗುಣವಾಗುವ ಕಾಯಿಲ� ಆಗಿರುತತಿದ�.  6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ 
ಆರ�್ೇಗಯ ಇಲಾಖ�ಯಿಂದ ಹಾಗ್ ಸಕಾಧಾರದಿಂದ 
ಔಷರ�್ೇಪಚಾರ, ಪರಿತಿ ತಿಂಗಳು 500 ರ್.ಗಳಂತ� 

ಚಿಕ್ತ�್ಸ ಮುಗಿಯುವವರ�ಗ� ಸಕಾಧಾರದಿಂದ ನ�ೇರವಾಗಿ 
ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗ� ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗುವ 
ಕಾಯಧಾಕರಿಮ ನಡ�ಯುತಿತಿದ�. ಎಲಾಲಿ ಕ್ಷಯ ರ�್ೇಗಿಗಳು 
ಯಾವುದ�ೇ ಭಯ ಭಿೇತರಾಗದ� ಚಿಕ್ತ�್ಸ ಪಡ�ಯಿರಿ, 
ನಿಮಮಾ ಆರ�್ೇಗಯವನು್ನ ಆರ�್ೇಗಯ ಇಲಾಖ�ಯ 
ಸಹಕಾರದ�್ಂದಿಗ� ಚಿಕ್ತ�್ಸ ಮುಗಿಯುವವರ�ಗ� ದತುತಿ 
ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡು ಪೌಷಿಟುಕ ಪದಾರಧಾಗಳನು್ನ ನಿೇಡುತ�ತಿೇನ� 
ಎಂದು ಭರವಸ� ನಿೇಡಿದರು.  

ಕ�್ಂಡಜಿ್ಜ ಪಾರಿರರ್ಕ ಆರ�್ೇಗಯ ಕ�ೇಂದರಿದ 
ವ�ೈದಾಯಧಿಕಾರಿ ಶರಿೇಮತಿ ಶಶಕಲಾ, ನಗರಸಭಾ ಸದಸಯ 
ರಜನಿಕಾಂತ್,  ತಾ ಹಿರಿಯ ಆರ�್ೇಗಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 
ಎಂ ಉಮಮಾಣಣೆ, ಹಿರಿಯ ಪಾರಿರರ್ಕ ಆರ�್ೇಗಯ 
ಸುರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶರಿೇಮತಿ ಸುರಾ ಸುಲಕ�, ಹಿರಿಯ 
ಆರ�್ೇಗಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ತಿಪ�ಪಾೇಸಾ್ವರ್, ಆರ�್ೇಗಯ 
ನಿರಿೇಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ದಾದಾಪೇರ್,  ಜಿಲಾಲಿ ಕ್ಷಯ ರ�್ೇಗ 
ಮೆೇಲ್್ವಚಾರಕ ನಂದಿೇಶ್,  ತಾ. ಕ್ಷಯ ರ�್ೇಗ ಮೆೇಲ್್ವ 
ಚಾರಕ ಮಂಜುನಾರ, ಆರ�್ೇಗಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ 
ಶರಿೇಫ್,  ಸಿೇಮಾ, ಜಯರಾಮ್, ಗಾಯತಿರಿ, ಕಾವಯ, 
ಯುವ ಮುಖಂಡ ದಿೇಟ್ರು ನಿರಂಜನ್, ಸಕಾಧಾರಿ 
ಶಾಲ�ಯ ಮುಖ�್ಯೇಪಾರಾಯಯ  ಶವಮ್ತಿಧಾ ಮತುತಿ 
ಆಶಾ ಕಾಯಧಾಕತಧಾರು ಈ ವ�ೇಳ� ಹಾಜರಿದದಾರು.

ಕ್ಷಯ ರೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ನೂ್ಯಟಿ್ರಷನ್  
ಆಹಾರ ಪದಾಥನಾ ವಿತರಣೆ

ಗುತೂ್ತರು

ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧತೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಪರಿಕಟಿಸಿ 
ಆಡಳಿತ ವಿರ�್ ೇಧಿ ಅಲ� ಉಂ 
ಟಾಗದಂತ� ತಡ�ಯುವ ಪರಿಯತ್ನ 
ಮಾಡುತಿತಿದ�. ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ನಿೇಡಿದ ಭರವಸ�ಗಳನು್ನ ಚುನಾ 
ವಣಾ ಪರಿಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಬಳಸಿಕ�್ಳ್ಳಲು ಬಿಜ�ಪ ಈಗಾ 
ಗಲ�ೇ ಕಾಯಧಾ ತಂತರಿ ರ್ಪಸಿದ�.

ಸಾವನಾತ್್ರಕ ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಯು-ವಿನ್ ಆರಂಭ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಡಿಜಿಟಲ್ೇಕರಣವಾಗಲ್ದ�. 
ಮಕಕಿಳು ಹಾಗ್ ಗಭಿಧಾಣಿಯರಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಲಸಿಕ�ಗಳ ವಿವರಗಳು ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ವ�. 
ಲಸಿಕಾ ಚಿೇಟಿಗಳನು್ನ ಕಾಯಿದಾ ಟುಟುಕ�್ಳು್ಳವ 
ಗ�್ೇಜಲು ತಪಪಾಲ್ದ�.

ಪರಿತಿಯಂದು ರಾಜಯದ ತಲಾ ಎರಡು 
ಜಿಲ�ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಈ ಯೇಜನ�ಗ� 
ಚಾಲನ� ನಿೇಡಲಾಗಿದ�. ಈ ವ�ೇದಿಕ�ಯ ಮ್ಲಕ 
ಪರಿತಿಯಬ್ಬ ಗಭಿಧಾಣಿ ಮಹಿಳ�ಯ ನ�್ೇಂದಣಿ 
ಮಾಡ ಲಾಗುವುದು ಹಾಗ್ ಲಸಿಕ� ನಿೇಡಿದ ಬಗ�ಗೆ 
ವಿವರಗಳನು್ನ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗುವುದು. ಹ�ರಿಗ� 
ನಂತರ ನವಜಾತ ಶಶುವಿಗ� ನಿೇಡಲಾಗುವ 
ಲಸಿಕ�ಗಳ ವಿವರಗಳನು್ನ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮ್ಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವ�.

ಕ�್-ವಿನ್ ತಾಣದ ಮ್ಲಕ ಕ�್ರ�್ನಾ 
ಲಸಿಕ�ಯ ವಿವರಗಳನು್ನ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿತುತಿ. 

ಇದು ಕ�್ರ�್ನಾ ಲಸಿಕ್ೇಕರಣದ ಬ�ನ�್ನಲುಬಾಗಿ 
ಕಾಯಧಾ ನಿವಧಾಹಿಸಿತುತಿ. ಅದ�ೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, 
ಕಳ�ದ ಜನವರಿ 11ರಂದು 65 ಜಿಲ�ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಯು-
ವಿನ್ ಯೇಜನ� ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�.

ಯು-ವಿನ್ ಮ್ಲಕ ಲಸಿಕಾ ಸ�ೇವ�, ಲಸಿಕ� 
ಸಿಥಾತಿಗತಿ, ಹ�ರಿಗ� ವಿವರ, ಮುಂದಿನ ಲಸಿಕ�ಗಳ 
ವಿವರಗಳನು್ನ ಒಂದ�ೇ ಕಡ� ಪಡ�ಯಬಹುದು. 
ಡಿಜಿಟಲ್ ನ�್ೇಂದಣಿಯಿಂದ ಲಸಿಕಾ 
ಪರಿಗತಿಯ ಬಗ�ಗೆ ಸಪಾಷಟು ಚಿತರಿಣ ಸಿಗಲ್ದ� ಎಂದು 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹ�ೇಳಿದಾದಾರ�.

ಲಸಿಕ�ಯ ನಂತರ ಸಥಾಳದಲ�ಲಿೇ 
ಫಲಾನುಭವಿಗ� ಪರಿಮಾಣ ಪತರಿ ಸಿಗಲ್ದ�. 
ಇದನು್ನ ಅವರು ಡೌನ್ ಲ�್ೇಡ್ 
ಮಾಡಿಕ�್ಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನು್ನ ಡಿಜಿ 
ಲಾಕರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದಾಟುಟುಕ�್ಳ್ಳಬಹುದು 
ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಅಮೃತ ಉತ್ಸವದ  
ಇ - ಲನಿನಾಂಗ್ 
ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಭೆೇಟಿ 
ನಿೇಡಲು ಕರೆ

ಸಾಮಾಟ್ಧಾ ಸಿಟಿ ಲ್ರ್ಟ�ಡ್ 
ವತಿಯಿಂದ ಅಮೃತ ಉತ್ಸವದ 
ಅಂಗವಾಗಿ  ಐದನ�ೇ ವಷಧಾದ 
ಅಂತರರಾಷಿಟು್ರೇಯ ಶಕ್ಷಣ 
ದಿನಾಚರಣ�ಯನು್ನ ಇಂದು 
ಹರ್ಮಾಕ�್ಳ್ಳಲಾಗಿದುದಾ, ಇ - 
ಲನಿಧಾಂಗ್ ಸ�ಂಟರ್ ಗಳಿಗ� 
ಸಾವಧಾಜನಿಕರು ಹಾಗ್ 
ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು ಭ�ೇಟಿ ನಿೇಡಲು 
ಮನವಿ ಮಾಡಿಕ�್ಳ್ಳಲಾಗಿದ�.

ನಿಜಲ್ಂಗಪಪಾ  ಬಡಾವಣ�  
ಲ�ೈಬರಿರಿ, ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ ಲ�ೇಔಟ್, 
ಆಂಜನ�ೇಯ ಬಡಾವಣ�, ಜಿಲಾಲಿ 
ಕ್ರಿೇಡಾಂಗಣ, ಹ�ೈಸ್ಕಿಲ್ ಮೆೈದಾ 
ನದ ಪಕಕಿದ ರಜತ ಮಹ�್ೇ 
ತ್ಸವ ಕಟಟುಡದ ಕ�ೇಂದಿರಿೇಯ 
ಲ�ೈಬರಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇ- ಲನಿಧಾಂಗ್ 
ಸ�ಂಟರ್ ಗಳನು್ನ ತ�ರ�ಯಲಾಗಿದ� 
ಎಂದು  ಸಾಮಾಟ್ಧಾ  ಸಿಟಿ 
ಲ್ರ್ಟ�ಡ್ ನ ವಯವಸಾಥಾಪಕ 
ಹಾಗ್ ಮುಖಯಕಾಯಧಾನಿವಧಾ 
ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ದಾವಣಗ�ರ�,ಜ.23-  ನಗರದ 
ಯತಾರಧಾ ಪಬಿಲಿಕ್ ಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿ  
ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳ ಬೌದಿಧಾಕ ಮಟಟು, ಹ�್ಸ 
ವಿಷಯಗಳ ಅನ�್ವೇಷಣ�ಗ� ಒತಾತಿಸ� ನಿೇಡುವ 
ಉದ�ದಾೇಶದಿಂದ ವಿಜಾಞಾನ ಮತುತಿ ಕಲಾ 
ಪರಿದಶಧಾನವನು್ನ ಹರ್ಮಾಕ�್ಳ್ಳಲಾಗಿತುತಿ.   
ಸಂಸ�ಥಾಯ ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಶರಿೇಮತಿ ಮಾಲಾ 
ಪರಿದಶಧಾನ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು.    ಕ�ಎಸ್ ಎಸ್ 
ಸಂಸ�ಥಾಯ ಕಾಯಧಾದಶಧಾ  ಹ�ಚ್.ಕ�.
ಬಸವರಾಜ್, ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ  ನಿದ�ೇಧಾಶಕರಾದ 
ಹಷಿಧಾತಾ ವಿಕಾಸ್,  ಪಾರಿಂಶುಪಾಲರಾದ 
ಹ�ೇಮಲತಾ ಮತುತಿ ಇತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಯತಾಥನಾ ಪಬ್ಲೆಕ್ 
ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ ವಿಜಾಞಾನ 
ಮತು್ತ ಕಲಾ ಪ್ರದಶನಾನ

ಮಲ�ೇಬ�ನ್್ನರು ಜ.23- ರಾಜನಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿ 
ನ್ತನವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾಸಿರುವ ಹ�್ರ ಬಿೇರಪಪಾನ 
ದ�ೇವಸಾಥಾನ ಉದಾಘಾಟನ� ಮತುತಿ ಬಿೇರಲ್ಂಗ�ೇಶ್ವರ 
ಸಾ್ವರ್ಯ ಪಾರಿಣ ಪರಿತಿಷಾಠಾಪನ� ಸಮಾರಂಭವು 
ಸ�್ೇಮವಾರ ಹತಾತಿರು ಗಾರಿಮಗಳ ಬಿೇರ ದ�ೇವರಗಳ 
ಹಾಗ್ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧಿೇಶರ ಸಮುಮಾಖದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. 

ಕಾಗಿನ�ಲ� ಕನಕ ಗುರುಪೇಠದ ಶರಿೇ ನಿರಂಜನಾನಂದ 
ಪುರಿ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ, ವಾಲ್ಮಾೇಕ್ ಗುರುಪೇಠದ ಶರಿೇ ವಾಲ್ಮಾೇಕ್ 
ಪರಿಸನಾ್ನನಂದ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ, ರಟಿಟುಹಳಿ್ಳ ಕಬಿ್ಬಣ  
ಕಂತಿ ಮಠದ ಶರಿೇ ಶವಲ್ಂಗ ಶವಾಚಾಯಧಾ  
ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ, ಹಡಪದ ಹಪಪಾಣಣೆ ಮಠದ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ, 

ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪಪಾ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ  
ಬಿ.ಪ ಹರಿೇಶ್,  ಹ�ಚ್ ಎಸ್ ಶವಶಂಕರ್, ಜಿ.ಪಂ. 
ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಹನಗವಾಡಿ ವಿೇರ�ೇಶ್, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ 
ಸದಸಯ ಎಂ.ನಾಗ�ೇಂದರಿಪಪಾ, ಗಾರಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ 
ಎಸ್ .ಜಿ ಪರಮೆೇಶ್ವರಪಪಾ, ಗಾರಿ ಪಂ ಅಧಯಕ�್ಷ ಚ�ೈತರಿ 
ಲಂಕ�ೇಶ್, ಗಾರಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಹಲಸಬಾಳು 
ಮಹಾಂತ�ೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ನಂದಿಗಾವಿ 
ಶರಿೇನಿವಾಸ್, ಚಂದರಿಶ�ೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್, ನಿವೃತತಿ 
ಪಲ್ೇಸ್  ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಣ�ಬ�ಳಕ�ರ� ದ�ೇವ�ೇಂದರಿಪಪಾ, 
ಎನ್.ಹುಲುಗ�ೇಶ್, ಕ�.ಪ. ಗಂಗಾಧರ್ ಸ�ೇರಿದಂತ�  
ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ಬ್ೇರಲ್ಂಗೆೇಶ್ರ ಸಾ್ರ್ಗೆ ಪಾ್ರಣ ಪ್ರತ್ಷಾಠಾಪರೆ

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಜ.23- ಸಕಾಧಾರಿ ಶಾಲ�ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ತವರು ಇಂದು ಉನ್ನತ ಉದ�್ಯೇಗದಲ್ಲಿದಾದಾರ� 
ಎಂದು  ಹಾವ�ೇರಿಯ ಅಪರ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ 
ಪೂಜಾರ್ ವಿೇರಮಲಲಿಪಪಾ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಪಟಟುಣದ  ಮೆೇಗಳಪ�ೇಟ� ಸಕಾಧಾರಿ ಹಿರಿಯ 
ಪಾರಿರರ್ಕ ಶಾಲ�ಯ ಶತಮಾನ�್ೇತ್ಸವದ  2ನ�ೇ 
ದಿನದ ಕಾಯಧಾಕರಿಮವನು್ನ ಉದಾಘಾಟಿಸಿ, ಅವರು  
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಶಕ�್ಷ ಇದದಾಲ್ಲಿ ಶಕ್ಷಣ. ಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿ ಮೌಲಯ 
ಆರಾರಿತ ಶಕ್ಷಣವನು್ನ ನಿೇಡಿದಲ್ಲಿ ಆ ವಿದಾಯರ್ಧಾ 
ಉತತಿಮ ಪರಿಜ�ಯಾಗುತಾತಿನ�. ಶಕ್ಷಣದಿಂದ 
ಸವಾಧಾಂಗಿೇಣ ಅಭಿವೃದಿಧಾ ಸಾಧಯವಾಗುತತಿದ�. ಖಾಸಗಿ 
ಶಾಲ�ಗಳ ಭರಾಟ�ಯಲ್ಲಿ ಮೆೇಗಳಪ�ೇಟ�ಯ ಸಕಾಧಾರಿ 
ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾರಿರರ್ಕ ಶಾಲ� ನ್ರು 
ವಸಂತಗಳನು್ನ ದಾಟಿದ� ಎಂದರ� ಶಕ್ಷಣದ 
ಗುಣಮಟಟು ಚ�ನಾ್ನಗಿ ಇದ� ಎಂದು ಅರಧಾವಾಗುತತಿದ� 
ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚು್ಚಗ� ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ಹ�ೈದಾರಿಬಾದ್-ಕನಾಧಾಟಕ ಹ�್ೇರಾಟ ಸರ್ತಿ 
ರಾಜಯ ಉಪಾಧಯಕ್ಷ ಡಾ.ರಝಾಕ್ ಉಸಾತಿದ ಅವರು  
371ಜ� ಹಾಗ್ ಹ�್ಸ ಶಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ ಕುರಿತು 
ಮಾತನಾಡಿ,  ಸಂವಿರಾನದ 371ಜ� ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಲಾಯಣ ಕನಾಧಾಟಕ ಪರಿದ�ೇಶದ ತಾಲ್ಲಿಕುಗಳು 
ಇನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಾ ಕಾಣದ� ಹಿಂದುಳಿದಿದುದಾ, ಕ�ೇಂದರಿ 

ಮತುತಿ ರಾಜಯ ಸಕಾಧಾರಗಳು ಕಲಾಯಣ ಕನಾಧಾಟಕದ 
ಪರಿದ�ೇಶಗಳಿಗ� ಹ�ಚಿ್ಚನ ಆದಯತ� ನಿೇಡಬ�ೇಕು ಎಂದರು.

ನಿವೃತತಿ ಅಭಿಯಂತರ ಎಚ್.ಎಂ. 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಧಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳ�ದ ಐವತುತಿ ವಷಧಾಗಳ ಹಿಂದ� 
ನಾನು ಶಕ್ಷಣ ಕಲ್ತ ಶಾಲ� ಇಂದು ಶತಮಾನ�್ೇತ್ಸವ   
ಆಚರಿಸಿಕ�್ಳು್ಳತಿತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದ�.  
ಕೌಶಲಯ ಆರಾರಿತ ಹ�್ಸ ರಾಷಿಟು್ರೇಯ ಶಕ್ಷಣ 
ನಿೇತಿಯಿಂದ ಮಕಕಿಳಿಗ� ಕಲ್ಯಲು 
ತ�್ಂದರ�ಯಾಗುವುದು. ಆದರ್ ಕ್ಡ ಶಕ್ಷಕರು 
ತರಬ�ೇತಿ ಪಡ�ದು ಉತತಿಮ ಶಕ್ಷಣ ನಿೇಡುತಿತಿರುವುದು 
ಉತತಿಮ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯಾಗಿದ� ಎಂದರು.

ಕನಾಧಾಟಕ ರಾಜಯ ಸೌಹಾದಧಾ ಸಹಕಾರಿ 
ನಿಯರ್ತ ರಾಜಯ ಅಧಯಕ್ಷ ಜಿ. ನಂಜನಗೌಡ, ತ�ಗಿಗೆನ 
ಮಠದ ಕಾಯಧಾದಶಧಾ ಟಿ.ಎಂ. ಚಂದರಿಶ�ೇಖರಯಯ, 
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಪರಿಷತುತಿ ತಾಲ್ಲಿಕು ಅಧಯಕ್ಷ ಕ�.
ಉಚ�್ಚಂಗ�ಪಪಾ,  ವಿೇರಶ�ೈವ ಲ್ಂಗಾಯತ ಪಂಚಮ 

ಸಾಲ್ ಸಮಾಜದ ಅಧಯಕ್ಷ ಪ. ಬ�ಟಟುನಗೌಡ,  ಡಾ. 
ಕ�.ಎಂ. ಮಂಜುನಾರ, ನಾಯಯವಾದಿ ಪ. 
ಜಗದಿೇಶಗೌಡ, ಪಾರಿರರ್ಕ ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಕರ 
ಸಂಘದ ಜಿಲಾಲಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ, 
ಕನಾಧಾಟಕ ರಾಜಯ ಪಾರಿರರ್ಕ ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಕರ 
ಸಂಘದ ಉಪಾಧಯಕ್ಷರಾದ ಜಿ.ಪದಮಾಲತ, ಸಕಾಧಾರಿ 
ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧಯಕ್ಷ ಕ�.ಸಿದದಾಲ್ಂಗನಗೌಡ, 
ಪಾರಿರರ್ಕ ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ  ತಾಲ್ಲಿಕು 
ಅಧಯಕ್ಷ ಕ�. ಮಂಜುನಾರ, ಜಿಲಾಲಿ ಆರ�್ೇಗಯ 
ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಎ.ಎಂ. ರ�ೇಣುಕಾರಾಧಯ, ಶತಮಾ 
ನ�್ೇತ್ಸವ ಸರ್ತಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಪಾರಸ್ ಮಲ್ ಜ�ೈನ್, 
ಉಪಾಧಯಕ್ಷರಾದ ಚನ್ನವಿೇರಸಾ್ವರ್, ಪ.ಬಿ.ಗೌಡ, 
ಆಹಾರ ಸರ್ತಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಹುರಳಿ ಕ�್ಟರಿಪಪಾ, ಸಾ್ವಗತ 
ಸರ್ತಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಂ.ಕ�್ಟರಿಯಯ, 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎ.ಎಸ್.ಎಂ ಗುರುಪರಿಸಾದ್, 
ಸಂಕಪಪಾನವರ ಕ�್ಟ�ರಿೇಶ್, ಎಚ್.ಎಂ.ಜಗದಿೇಶ್,  
ವತಧಾಕ ಧನರಾಜ್  ಸ�ೇರಿದಂತ�, ಇತರರು ಇದದಾರು.

ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆ ಸಾಧ್ಯ

ಮೆೇಗಳಪೆೇಟೆ ಸಕಾನಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥರ್ಕ ಶಾಲೆಯ 
ಶತಮಾರೊೇತ್ಸವ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ  
ಹಾವೆೇರಿಯ ಅಪರ ಜಿಲಾಲೆಧಿಕಾರಿ ಪೂಜಾರ್ ವಿೇರಮಲಲೆಪ್ಪ

ರಾಣ�ೇಬ�ನ್್ನರು, ಜ.23- ಪರಿಜಾಪರಿಭುತ್ವದಲ್ಲಿ 
ಚಹಾ ಮಾರುವ ವಯಕ್ತಿ ಪರಿರಾನಿಯಾದರು. ಈ ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ 
ಸಂತ�್ೇಷ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಅವರು ಜನರಿಗ� 
ಉತತಿಮ ಆಡಳಿತ ನಿೇಡುವ ಕನಸು ಹ�್ಂದಿದಾದಾರ� 
ಎಂದು ಹಾವ�ೇರಿ ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ ನ�ಗಳೂರು ಹಿರ�ೇಮಠದ 
ಶರಿೇ  ಗುರುಶಾಂತ�ೇಶ್ವರ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ ಹ�ೇಳಿದರು.

ನಗರದ ದನದ ಮಾರುಕಟ�ಟುಯ ಎದುರಿನ ಜಾಗ 
ದಲ್ಲಿ ಸ�್ೇಮವಾರ ನವಯುಗದ ಸಂತ�್ೇಷ ಕುಮಾರ 
ಪಾಟಿೇಲ್  ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು 
ಹರ್ಮಾಕ�್ಂಡಿದದಾ ಪರಿಣಾಳಿಕ� ಬಿಡುಗಡ� ಕಾಯಧಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ 
ಸಾನಿ್ನಧಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಹ�್ಸತನವನು್ನ ತರುವ ಹಿನ�್ನಲ�ಯಲ್ಲಿ ನವಯುಗ 
ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದ�. ಆದದಾರಿಂದ 

ನಿೇವ�ಲಲಿರ್ ಕ�ೈಜ�್ೇಡಿಸಬ�ೇಕು 
ಎಂದರು.

ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸಯ 
ಸಂತ�್ೇಷಕುಮಾರ ಪಾಟಿೇಲ್ 
ಮಾತನಾಡಿ,  ಜನರು ಬದುಕನು್ನ 
ಕಟಿಟುಕ�್ಳ್ಳಲು 80 ಅಂಶಗಳ 

ಕಾಯಧಾಕರಿಮ ರ್ಪಸಲಾಗಿದ�. ಇದರಲ್ಲಿ 50 ಕಾಯಧಾ 
ಕರಿಮಗ ಳನು್ನ 5 ವಷಧಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ಲ ಮಾಡದ�ೇ 
ಹ�್ೇದರ� ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣ�ಯಲ್ಲಿ ನಿಲುಲಿವುದಿಲಲಿ. 
ರ�ೈತರಿಂದ ಒಂದು ರ್ಪಾಯಿ ಖಚುಧಾ ಮಾಡಿಸದ�ೇ 
ಜೌಗು ಪರಿದ�ೇಶವನು್ನ ಅಭಿವೃದಿದಾ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಜಾನು ವಾರುಗಳಿಗ� ಉಚಿತವಾದ ವಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗು 
ವುದು. ಎಪಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಡ�ರಿೈಯರ್ ಮ್ಲಕ ಒಣಗಿಸಿ 
ಮಾರುವ ವಯವಸ�ಥಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ದಾವಣಗ�ರ�ಯ ಬಿ.ಎ.ಇಬಾರಿಹಿಂ ಸಖಾಫಿ ಮಾತ 
ನಾಡಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಅಧಯಕ್ಷ ಯುವರಾಜ 
ಬಾರಾಟಕ�ಕಿ, ಎಪಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ ರುದರಿಗೌಡ 
ಪಾಟಿೇಲ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಇತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ನವಯುಗದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬ್ಡುಗಡೆ 
ರಾಣೆೇಬೆನೂನೂರು

ಕುಂದುವಾಡ ರಸೆ್ತಯ ಗಡಿ ಚೌಡೆೇಶ್ರಿ ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ 
ವಾಷನಾಕೊೇತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಸಾದ

ಇಂದು ಕುಂದುವಾಡ ರಸ�ತಿಯ ಗಡಿ ಚೌಡ�ೇಶ್ವರಿ ದ�ೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಧಾಕ�್ೇತ್ಸವದ ಪರಿಯುಕತಿ ಪರಿಸಾದವನು್ನ ಮರಾಯಹ್ನ 
12.30 ರಿಂದ ಏಪಧಾಡಿಸಿರುತತಿದ�. ಭಕಾತಿದಿಗಳು ಆಗರ್ಸಿ ತಾಯಿಯ ಕೃಪ�ಗ� ಪಾತರಿರಾಗಬ�ೇಕ�ೇಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ�.

ಹರಿಹರ, ಜ. 23 - ಮುಂಬರುವ ವಿರಾನ 
ಸಭಾ ಚುನಾವಣ� ಹಿನ�್ನಲ�ಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ 
ವಿವಿಧ ಮತಗಟ�ಟು ಕ�ೇಂದರಿಗಳಿಗ� ದಾವಣಗ�ರ� 
ಉಪವಿಭಾಗಧಿಕಾರಿ ಶರಿೇಮತಿ ದುಗಾಧಾಶರಿೇ 
ಅವರು ಇಂದು ಭ�ೇಟಿ ಕ�್ಟುಟು, ಮತಗಟ�ಟು 
ಕ�ೇಂದರಿಗಳನು್ನ ಪರಿಶೇಲನ� ನಡ�ಸಿದರು.

ಕ�್ಂಡಜಿ್ಜ, ಗಂಗನಹರಸಿ, ಕ�ಂಚನಹಳಿ್ಳ, 
ಬುಳಾ್ಳಪುರ, ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ, ಸಾರರ್, ಪಾಮೆೇ 
ನಹಳಿ್ಳ, ದಿೇಟ್ರು, ಗುತ್ತಿರು, ಹಲಾಧಾಪುರ,  
ಹರಿಹರ ನಗರದ ಮರಿಯಾ ನಿವಾಸ ಶಾಲ�, 

ಗಾಂಧಿ ಮೆೈದಾನ ಶಾಲ�, ನಗರಸಭ� ಆವರಣ, 
ಭಿೇಮನಗರ, ತಾ.ಪಂ. ಕಚ�ೇರಿ, ಎಂ.ಕ�.ಇ.ಟಿ. 
ಶಾಲ�, ಸ�ೇರಿದಂತ� 37 ಮತಗಟ�ಟು ಕ�ೇಂದರಿಗಳಿಗ� 
ಭ�ೇಟಿಕ�್ಟುಟು ಕ�ಲವಂದು ಕಡ�ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟಕ್, 
ಬಾಗಿಲು,  ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು, ಶೌಚಾಲಯ 
ವಯವಸ�ಥಾ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶಾಲಾ ಮುಖಯಸಥಾರಿಗ� 
ಸ್ಚನ� ನಿೇಡಿದರು. ಈ ಸಂದಭಧಾದಲ್ಲಿ 
ಆರ್.ಐ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಪಡಿಓ ಪರಿಭು, 
ರಾಘವ�ೇಂದರಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಕ್ಷಕ್ಯರು, 
ಬಿಎಲ್ಓ ರವರು ಹಾಜರಿದದಾರು.

ಹರಿಹರ : ಉಪವಿಭಾಗಧಿಕಾರಿ ದುಗಾನಾಶಿ್ರೇ  
ಅವರಿಂದ ಮತಗಟೆಟೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಪರಿಶಿೇಲರೆ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.23- 2023 
ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಗಧಾದ 
ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿದಾರರಿಗ� ಆಹಾರ 
ರಾನಯ ಹಂಚಿಕ� ಮಾಡಲಾಗಿದ�.

ಎನ್.ಎಫ್.ಎಸ್.ಎ ಆದಯತಾ 
ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿಗಳ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ� 5 ಕ�.ಜಿ 
ಅಕ್ಕಿಯನು್ನ ಜನವರಿ 2023 ರಿಂದ 
ಡಿಸ�ಂಬರ್ 2023ರ ವರ�ಗ� ಆಹಾರ 
ರಾನಯಗಳನು್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ 
ವಿತರಿಸುವುದರ�್ಂದಿಗ�, 1 ಕ�.ಜಿ. 
ಅಕ್ಕಿಯನು್ನ ಹ�ಚು್ಚವರಿಯಾಗಿ ರಾಜಯ 
ಸಕಾಧಾರದ ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲು 
ಆದ�ೇಶಸಲಾಗಿದುದಾ, ಪಡಿತರ ಹಂಚಿಕ� 
ಮತುತಿ ಎತುತಿವಳಿ ಆರಂಭ ಹಾಗ್ 
ಸಕಾಧಾರದಿಂದ ನಿಯೇಜಿತ 
ಸಂಸ�ಥಾಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಲು 45 ದಿನಗಳ 
ಅವಧಿಯನು್ನ ನಿೇಡಿರುವ 
ಹಿನ�್ನಲ�ಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನು್ನ 
ಫ�ಬರಿವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತತಿದ�.

ಅಂತ�್ಯೇದಯ ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿ 
ಹ�್ಂದಿದವರಿಗ� ಪರಿತಿ ಕಾಡಿಧಾಗ� 35 
ಕ�ಜಿ ಅಕ್ಕಿ, ಆದಯತಾ ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿ 
ಹ�್ಂದಿದ ಪರಿತಿ ಸದಸಯರಿಗ� 5 ಕ�.ಜಿ 
ಅಕ್ಕಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮತುತಿ ಒಪಪಾಗ� 
ನಿೇಡಿದ ಏಕಸದಸಯ ಎ.ಪ.ಎಲ್ 
ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿಗಳಿಗ� 1 ಕ�.ಜಿ. ಗ� 15 
ರ್ ಗಳಂತ� ಅಕ್ಕಿಯನು್ನ 
ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತುತಿ ಅಂತರ್ 
ರಾಜಯ/ಜಿಲ�ಲಿ  ಪೇಟ�ಧಾಬಿಲ್ಟಿ 
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ 
ಯಾವುದ�ೇ ವಗಧಾದ  
ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿಗ� ನಾಯಯಬ�ಲ� 
ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ  
ಪಡಿತರ ಪಡ�ಯಲು 
ಅವಕಾಶವಿರುತತಿದ�. 

ಪಡಿತರಕ�ಕಿ ಪರಿತ�ಯೇಕ 
ರಶೇದಿಯನು್ನ ನಿೇಡುವಂತ� 
ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ ಎಲಾಲಿ ಅಂಗಡಿಕಾರರಿಗ� 
ತಿಳಿಸಿದುದಾ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 
ನಾಯಯಬ�ಲ� ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ 
ಅಂತಯದವರ�ಗ� ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 
ಬಯೇ ಮ್ಲಕ ಕಾಡಿಧಾಗ� 
ಬರಬ�ೇಕಾದ ಆಹಾರ ರಾನಯದ 
ಪರಿಮಾಣವನು್ನ ಪಡ�ದುಕ�್ಳ್ಳಲು 
ತಾಲ್ಲಿಕು ತಹಶೇಲಾದಾರ್  
ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಪಡಿತರ ಆಹಾರ 
ಧಾನ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ

ಪ್ರೇತಾ್ಸಹ ಧನ ಸೌಲಭ್ಯಕೆ್ಕ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಅಜಿನಾ ಆಹಾ್ನ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23 - ಪರಿತಿಷಿಠಾತ 
ರಾಷಿಟು್ರೇಯ ಉನ್ನತ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸ�ಥಾಗಳಾದ  
ಐಐಎಮ್, ಐಐಟಿ, ಐಐಎಸಿ್ಸ, ಐಐಐಟಿಎಸ್, 
ಎನ್ ಐಟಿಎಸ್, ಐಐಎಸ್ ಇಆರ್ ಎಸ್, 
ಎಐಐಎಂಎಸ್, ಎನ್ ಎಲ್ ಯು, 
ಐಎಸ್ ಎಮ್, ಐಐಪ, ಐಎಸ್ ಐ, 
ಜ�ಐಪಎಮ್ ಇಆರ್ ಅರವಾ ಎಸ್ ಪಎ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಿರಮ ವಷಧಾಕ�ಕಿ ಪರಿವ�ೇಶ ಪಡ�ದಿರುವ 
ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಧಾಗಳ ಪರಿವಗಧಾ-1, 2(ಎ), 
3(ಎ) ಹಾಗ್ 3(ಬಿ)ಗ� ಸ�ೇರಿದ ಅಹಧಾ 
ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳಿಂದ ಪರಿೇತಾ್ಸಹ ಧನಕಾಕಿಗಿ 
ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಮ್ಲಕ ಅಜಿಧಾಗಳನು್ನ 
ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಗಿದ�.

ಅಹಧಾ  ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 
30 ರ�್ಳಗಾಗಿ ಅಜಿಧಾ ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಹ�ಚಿ್ಚನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖಾ ವ�ಬ್-ಸ�ೈಟ್ 
https://bcwd.karnataka.gov.in 
ನು್ನ ವಿೇಕ್್ಷಸಬಹುದು ದ್.ಸಂ: 80507 
70004ನು್ನ ಸಂಪಕ್ಧಾಸಬಹುದ�ಂದು ತಿಳಿಸಿದ�.

ರಾಜನಹಳಿಳ



ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23- ಗಾರಿಮ 
ಗಾರಿಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾರ್ಧಾಕ 
ಕಾಯಧಾಕರಿಮಗಳನು್ನ ಆಯೇಜಿಸಿ 
ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಸಕಿಮೃತಿ, ಸಂಸಾಕಿರಗಳೂಂದಿಗ�  
ರಾರ್ಧಾಕ ಸಾಮರಸಯ  ಮ್ಡಿಸುತಿತಿರುವ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯ ಕಾಯಧಾವನು್ನ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತಿತಿರುವ 
ಧಮಧಾಸಥಾಳದ ಧಮಾಧಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ|| ಡಿ. 
ವಿೇರ�ೇಂದರಿ ಹ�ಗಗೆಡ�ಯವರ ಕಾಯಧಾ 
ಸುತಿತಾಯಹಧಾ ವಾಗಿದ� ಎಂದು ಹರಿಹರ 
ರಾಮಕೃಷಣೆ ವಿವ�ೇಕಾ ನಂದ ಆಶರಿಮದ 
ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಶರಿೇ ಶಾರದ�ೇಶಾ ನಂದ ಜಿೇ 
ಮಹಾರಾಜ್  ಹ�ೇಳಿದರು.

ಕ�್ಂಡಜಿ್ಜ ಗಾರಿಮದ ಸೌಕಿಟ್್ಸ ಮತುತಿ 
ಗ�ೈಡ್್ಸ  ಉದಾಯನವನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮಾಕ�್ಂಡಿದದಾ 
ಸಾಮ್ಹಿಕ ಶರಿೇ ಸತಯನಾರಾಯಣ  ಪೂಜ� 
ಮತುತಿ ರಾರ್ಧಾಕ ಸಭಾ ಕಾಯಧಾಕರಿಮದ ದಿವಯ 
ಸಾನಿ್ನಧಯ ವಹಿಸಿ  ಶರಿೇಗಳು ಆಶೇವಧಾಚನ 
ನಿೇಡಿದರು.

ಸಂಪನ್ಮಾಲ ವಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗರ್ಸಿ, 
ರಾರ್ಧಾಕ ಉಪನಾಯಸ ನಿೇಡಿದ ಹಿರಿಯ 
ಪತರಿಕತಧಾ ಹ�ಚ್.ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್,  ಭಾರತ 
ಸಾಂಸಕಿಮೃತಿಕವಾಗಿ  ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ನಾಡು. 
ಅವಿಚಿಛಿನ್ನವಾಗಿರುವ ನಮಮಾ ದ�ೇಶದ ಸಂಸಾಕಿರ, 
ಸಂಸಕಿಮೃತಿಗಳನು್ನ ಮೆೈಗ್ಡಿಸಿಕ�್ಂಡು ಬ�ಳ�ದಾಗ 
ನಮಮಾ ಜಿೇವನ ಸಾರಧಾಕವಾಗಲ್ದ�. ದ�ೇಶದ 

ಸಂಸಕಿಮೃತಿಯನು್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಕಾಯಧಾವನು್ನ 
ಧಮಧಾಸಥಾಳ ಧಮಾಧಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿೇರ�ೇಂದರಿ 
ಹ�ಗಗೆಡ�ಯವರು  ಮಾಡುತಿತಿದಾದಾರ�. ಧಮಧಾಸಥಾಳ 
ಸಂಸ�ಥಾ ಮಾಡುವ ಕಾಯಧಾ ಎಲಲಿರಿಗ್ 
ಅನುಕರಣಿೇಯ ಎಂದರು.

ದಾವಣಗ�ರ� ಜಿಲ�ಲಿಯ ಹಿರಿಯ ನಿದ�ೇಧಾಶಕ 
ವಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ನಾಗನಾಳರವರು 
ಧಮಧಾಸಥಾಳದ ಗಾರಿಮಾಭಿವೃದಿಧಾ ಯೇಜನ�ಯ 
ಮ್ಲ ರ�ಯೇಯ, ಗಾರಿರ್ೇಣ  ಅಭಿವೃದಿಧಾ 
ಯಂದಿಗ�  ಜನರ ಸಾ್ವವ ಲಂಬಿ ಬದುಕ್ಗ� ಅಡಿ 
ಪಾಯ ಹಾಕುವುದ�ೇ ಆಗಿದುದಾ, ಯೇಜನ�ಯನು್ನ 
ಸದ್ಬಳಕ� ಮಾಡಿಕ�್ ಂಡು ನಿಮಮಾ ಕನಸುಗಳನು್ನ 
ಸಾಕಾರಗ್ಳಿಸಿಕ�್ಳಿ್ಳ ಎಂದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕಿಟದ  ಅದಯಕ್ಷರ್ 
ಆದ ಪ ಎಲ್  ಡಿ  ಬಾಯಂಕ್  ಅಧಯಕ್ಷ ಸಿರಿಗ�ರ�  
ರಾಜಣಣೆ ಮಾತ ನಾಡಿ, ಸಕಾಧಾರ ಮಾಡುವ 
ಕಾಯಧಾವನು್ನ ಧಮಧಾ ಸಥಾಳ ಸಂಸ�ಥಾ 
ಮಾಡುತಿತಿದ�ಯ್ಂದರ� ತಪಾಪಾಗಲಾರದು. 
ಪೂಜಯರು ನಡ�ದಾಡುವ ದ�ೇವರಿದದಾಂತ� ಎಂದರು.

ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿ ಗಣಪತಿ ಮಾಳಂಜಿ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲ ಲ್ಿಕ್ನಲ್ಲಿ 
ಯೇಜನ�ಯ ಕಾಯಧಾಕರಿಮಗಳು ಅತುಯತತಿಮ 
ವಾಗಿ ನಡ�ದ ಕಾರಣ,  ಮಲ�ೇಬ�ನ್್ನರಿನಲ್ಲಿ 
ಮತ�್ತಿಂದು ಯೇಜನಾ ಕಚ�ೇರಿಯನು್ನ 
ತ�ರ�ಯಲಾಗಿದ�. ವಿಭಜಿತ ಹರಿಹರ ಯೇಜನಾ 
ಕಚ�ೇರಿ ವಾಯಪತಿಯಲ್ಲಿ 2600 ಸಂಘಗಳಿದುದಾ, 

21000 ಸದಸಯರು ಯೇಜನ�ಯ ಸದುಪ 
ಯೇಗ ಪಡ�ದುಕ�್ಳು್ಳತಿತಿದಾದಾರ�  ಎಂದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ  ವ�ೇದಿಕ�ಯ 
ಸದಸಯ ರಾದ ಹ�್ ನಾ್ನಳಿ ಬಾಬಣಣೆ, ಶುಭ, 
ಅಣಬ�ೇರು ಮಂಜಣಣೆ, ಚಂದರಿಶ�ೇಖರ 
ಶಕಾರಿಪುರ ಇವರು ಸಾಂದಭಿಧಾಕವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 7 ಗಂಟ�ಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ 
ಪೂಜಾ ಕಾಯಧಾವನು್ನ ಪುರ�್ೇಹಿತರಾದ 
ದತಾತಿತ�ರಿೇಯ ನ�ರವ�ೇರಿಸಿದರು. ಇದ�ೇ 
ಸಂದಭಧಾದಲ್ಲಿ ಕ�್ಂಡಜಿ್ಜ ಕ�ರ�ಗ� ಬಾಗಿನ 
ಅಪಧಾಣ� ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌಡಗ�ೇರಿ 
ನರ�ೇಶಪಪಾ,  ಎಂ ಜಗದಿೇಶ, ಹರಿಯಪಪಾ ಕ�., 

ನಾಗರಾಜ್  ದಿೇಟ್ರು, ಕ�.ಹನುಮಂತಪಪಾ, 
ಎನ್ .ಹ�ಚ್ . ನಾಗರಾಜ್ , ಬಸವರಾಜಪಪಾ, 
ಗೌಡಗ�ೇರಿ ಹನುಮಂತಪಪಾ ಪರಿಕಾಶಪಪಾ, ಶರಿೇಮತಿ 
ಸಿದದಾಮಮಾ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು  

ಕಾಯಧಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ 
ವ�ೇದಕ� ಉಪಾಧಯಕ್ಷ ರಾಜಶ�ೇಖರ ಕ�್ ಂಡಜಿ್ಜ 
ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ಮೆೇಲ್್ವಚಾರಕ ಮೃತುಯಂಜಯ 
ನಿರ್ಪಸಿದರು. ಕೃಷಿ ಮೆೇಲ್್ವಚಾರಕ ಸುನಿೇಲ್ 
ವಣ್ಣೆರ್  ವಂದಿಸಿದರು. ವಲಯದ 
ಮೆೇಲ್್ವಚಾರಕರಾದ ಯಶ�್ ೇರಾ ಮುನವಳಿ್ಳ 
ಮತುತಿ ಸ�ೇವಾಪರಿತಿನಿಧಿಗಳು  ಒಕ್ಕಿಟದ 
ಸದಸಯರು ಕಾಯಧಾಕರಿಮಕ�ಕಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು.

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಈ ವ�ೇಳ� ತಾಲ ಲ್ಿಕು ಅಲಪಾಸಂಖಾಯತರ 
ಘಟಕದ ಅಧಯಕ್ಷರನಾ್ನಗಿ ಕ�.ಕ�. ಮನ್್ಸರು ಅಹಮದ್ 
ಅವರನು್ನ ಆಯ್ಕಿ ಮಾಡಿ, ಘ�್ ೇಷಣ� ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದಭಧಾದಲ್ಲಿ ನಗರ 
ಜ�ಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಯಕ್ಷ  ಹಬಿೇಬ್ 
ಉಲಾಲಿ, ನಗರಸಭ� ಸದಸಯರಾದ 
ಆರ್.ಸಿ. ಜಾವ�ೇದ್, ಅಲಾತಿಫ್, 
ದಿನ�ೇಶ್ ಬಾಬು, ಮುಖಂಡರಾದ 
ಮನ್್ಸರು ಮದಿದಾ, ಕ�.ಕ�. 
ಮನ್್ಸರು, ಆಸಿೇಫ್,  ಆಸಾರಿ 
ಖಾನ್, ಅಶರಿಫಿ, ನಿಡಗಲ್ ನಾರಾ 
ಯಣ, ಅಮರಾವತಿ ನಾಗರಾಜ್, 

ಮೆಸಾಕ್, ಅಡಕ್ ಕುಮಾರ್, ನಂಜಪಪಾ, ಮುಜಾರ್ಲ್, 
ರ�ಹಮಾನ್ ಕರಲಹಳಿ್ಳ ಮತಿತಿತರರು ಹಾಜರಿದದಾರು. 
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ದಾವಣಗ�ರ�,ಜ.23- ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ ಹಿರಿಯ 
ಪಾರಿರರ್ಕ ಆಂಗಲಿ ಮಾಧಯಮ ಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿ  
`ಸಾರಂಗ�್ ೇತ್ಸವ-2023' ವಾಷಿಧಾಕ�್ೇತ್ಸವವನು್ನ 
ಶಾಲ�ಯ ಅಧಯಕ್ಷ   ಎಸ್.ಎಸ್. ಗಣ�ೇಶ್  ಅವರ 
ಅಧಯಕ್ಷತ�ಯಲ್ಲಿ  ಸಂಭರಿಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೊದಲನ�ೇ ದಿನ ಎಲ್.ಕ�.ಜಿಯಿಂದ ಎರಡನ�ೇ 
ತರಗತಿ ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು  `ವ�ೈವಿಧಯತ�ಯಲ್ಲಿ ಏಕತ�' ಮತುತಿ 
6ನ�ೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8ನ�ೇ ತರಗತಿಯ ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು 
`ಜಗತಿತಿನ ವಿವಿಧ ದ�ೇಶಗಳ ನೃತಯಗಳು' ಹಾಗ್ ಎರಡನ�ಯ 
ದಿನ 3 ರಿಂದ 5ನ�ೇ ತರಗತಿಯ ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು `ಪಂಚ 
ತತ್ವ' ಹಾಗ್ 9 ಮತುತಿ 10ನ�ೇ ತರಗತಿಯ ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು 
`ಭಾರತದ ಬಣಣೆಗಳು' ಎಂಬ ಶೇಷಿಧಾಕ�ಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಧಾಕರಿಮ 
ಪಾರಿರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಪಾರಿಂಶುಪಾಲರಾದ   ಜ�. ಎಸ್. ವನಿತಾ  ಶಾಲ�ಯ 
ವಾಷಿಧಾಕ ವರದಿಯನು್ನ ಓದಿದರು.  ಮುಖಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ 
ಆಗರ್ಸಿದದಾ ನಗರದ ಪಲ್ೇಸ್ ಇಲಾಖ�ಯ ಉಪ 
ಅಧಿೇಕ್ಷಕ    ಪರಿಕಾಶ್ ಸಿ.ಬಿ. ಮಾತನಾಡಿ,  ಪರಿತಿಯಂದು 
ಮಗುವು ಸವಧಾತ�್ೇಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಧಾಯಾಗಲು, 
ತಂತರಿಜಾಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು, ಜಾಞಾನ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ 

ಶಾಲ�ಯು ಶರಿರ್ಸುತಿತಿರುವುದು ಅತಯಂತ ಸಂತ�್ ೇಷ ಹಾಗ್ 
ಮಕಕಿಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕತಿ ಪರಿತಿಭ�ಯನು್ನ ಹ�್ರಹಾಕಲು ಈ 
ಒಂದು ಸುಂದರ ವ�ೇದಿಕ�ಯನು್ನ   ನಿರ್ಧಾಸಿರುವುದು 
ಶಾಲಿ್ಯಘನಿೇಯ ಕಾಯಧಾ ಎಂದರು.

ಶಾಲ�ಯ ಮುಖಯಸಥಾ ಮಂಜುನಾರ ರಂಗರಾಜು 
ಅವರು ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು ಹ�ಚು್ಚ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿ ಪಠಯ ಮತುತಿ 
ಪಠ�ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಉತತಿಮ ಶಕ್ಷಣ 
ಪಡ�ಯಬ�ೇಕು ಹಾಗ್ ಹ�್ಸ ಹ�್ಸ ಆವಿಷಾಕಿರಗಳಿಗ� 
ಹ�್ಂದಿಕ�್ಂಡು ಜಾಞಾನವನು್ನ ವೃದಿಧಾಸಿಕ�್ಳ್ಳಬ�ೇಕ�ಂದು 
ಆಶಸಿದರು. ರಾಷಿಟು್ರೇಯ ಮತುತಿ ಅಂತರರಾಷಿಟು್ರೇಯ 
ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಕ್ರಿೇಡ�ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪರಿಶಸಿತಿ ಗ�ದದಾ 
ಶಾಲ�ಯ ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳಾದ   ಕಸ ತ್ಿರಿ ವಿ.ಜಿ., ಶಶಾಂಕ್  
ಆದಿತಯ   ಮತುತಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ.ಜಿ. ಇವರುಗಳನು್ನ    ಸನಾಮಾನಿಸ 
ಲಾಯಿತು.

ಕಾಯಧಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಪ ಶಾಲ�ಯ 
ಪಾರಿಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಪರಿೇತಿ ಸಿಂಗ್, ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಮಾಗಧಾದಶಧಾಕ  ಮಂಜಪಪಾ, ಉಸುತಿವಾರಿಗಳಾದ 
ಸುಮಂಗಲ,  ಸುಮಾ ಕುಲಕಣಿಧಾ,   ಪ.ವಿ ಪರಿಭು,  ಸವಿತಾ 
ರಮೆೇಶ್  ಇತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಬಾಪೂಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ `ಸಾರಂಗೊೇತ್ಸವ-2023' 
ನವದ�ಹಲ್, ಜ. 23 – ಸಜಿಧಾಕಲ್ ದಾಳಿ 

ನಡ�ದಿರುವ ಬಗ�ಗೆ ಅನುಮಾನ ವಯಕತಿಪಡಿಸಿರುವ 
ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ನಾಯಕ ದಿಗಿ್ವಜಯ್ ಸಿಂಗ್, 
ಸಕಾಧಾರ ಈ ಬಗ�ಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹ�ೇಳುತಿತಿದ� ಎಂದು 
ಆರ�್ೇಪಸಿದಾದಾರ�.

ಜಮುಮಾ ಮತುತಿ ಕಾಶಮಾೇರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ 
ಜ�್ೇಡ�್ೇ ಯಾತ�ರಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದಾ ಸಾವಧಾಜನಿಕ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಜಿಧಾಕಲ್ ದಾಳಿಗಳ 
ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾಡುತಾತಿರ�. ಸಜಿಧಾಕಲ್ 
ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಷ�್ಟುಂದು ಜನ ಸತಿತಿದಾದಾರ� 
ಎಂದು ಹ�ೇಳುತಾತಿರ�. ಆದರ�, ಇದಕ�ಕಿ ಯಾವುದ�ೇ 
ಸಾಕ್್ಷ ನಿೇಡುವುದಿಲಲಿ. ಅವರು ಸುಳಿ್ಳನ ಕಂತ� 
ಹ�ೇಳುತಿತಿದಾದಾರ� ಎಂದಿದಾದಾರ�.

ಪುಲಾ್ವಮಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 40 ಸಿ.ಆರ್.
ಪ.ಎಫ್. ಸ�ೈನಿಕರು ಹುತಾತಮಾರಾಗಿದಾದಾರ�. 
ಆದರ�, ಈ ದಾಳಿಗ� ಎಲ್ಲಿಂದ ಮ್ರು 
ಕ್್ವಂಟಾಲ್ ಆರ್.ಡಿ.ಎಕ್್ಸ. ಬಂದಿತು 

ಎಂಬುದನು್ನ ಹ�ೇಳಲು ಸಕಾಧಾರಕ�ಕಿ 
ಸಾಧಯವಾಗಿಲಲಿ ಎಂದಿದಾದಾರ�.

ಉಗರಿರ ಜ�್ತ� ಕ�ೈ ಜ�್ೇಡಿಸಿದದಾ ಡಿ.ಎಸ್.
ಪ. ದಾವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ನನು್ನ ಏಕ� ಹ�್ರ 
ಬಿಡಲಾಯಿತು? ಎಂದವರು ಪರಿಶ್ನಸಿದಾದಾರ�.

ಪಾಕ್ಸಾತಿನದ ಪರಿರಾನ ಮಂತಿರಿಯ ಜ�್ತ� 
ಯಾವ ರಿೇತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಹ�್ಂದಿದಾದಾರ� 
ಎಂಬುದನು್ನ ಕ�ೇಳಲು ಬಯಸುತ�ತಿೇನ�. 
ಉಭಯ ಪರಿರಾನ ಮಂತಿರಿಗಳೂ ಪರಸಪಾರ 
ಪರಿಶಂಸಿಸುತಾತಿರ�. ಈ ಬಗ�ಗೆ ಅವರು 
ಉತತಿರಿಸಬ�ೇಕ್ದ� ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹ�ೇಳಿದಾದಾರ�.

ಇದಕ�ಕಿ ಕಟುವಾಗಿ ಉತತಿರಿಸಿರುವ ಬಿಜ�ಪ, 
ಭಾರತ್ ಜ�್ೇಡ�್ೇ ಕ�ೇವಲ ಹ�ಸರಿಗ� ಮಾತರಿ. 

ನಿಜವಾದ ಉದ�ದಾೇಶ ಭಾರತವನು್ನ 
ಒಡ�ಯುವುದು ಎಂದಿದ�.

ಬಿಜ�ಪ ವಕಾತಿರ ಗೌರವ್ ಭಾಟಿಯ 
ಅವರು ಸಿಂಗ್ ಹ�ೇಳಿಕ�ಗ� ಪರಿತಿಕ್ರಿಯ್ ನಿೇಡಿದುದಾ, 
ದ�ೇಶದ ಸ�ೈನಯದ ವಿರುದಧಾ ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ 
ಭಾರತ ಸಹಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ನಾಯಕರು, 
ಪರಿರಾನ ಮಂತಿರಿ ಮೊೇದಿ ಅವರನು್ನ 
ದ�್ವೇಷಿಸುತಾತಿರ�. ಆದರ�, ಅವರ ದ�್ವೇಷ ಎಷಟುರ 
ಮಟಿಟುಗ� ತಲುಪದ� ಎಂದರ�, ದ�ೇಶದ ಬಗ�ಗೆ 
ಹ�್ಂದಿರುವ ಬದಧಾತ�ಯ್ೇ ಕರಗುತಿತಿದ� ಎಂದು 
ಹ�ೇಳಿದಾದಾರ�.

ಭಾರತಿೇಯ ವಾಯುಪಡ�ಗಳು 
ಸಜಿಧಾಕಲ್ ದಾಳಿ ನಡ�ಸಿದ ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಅವರು 

ಅನುಮಾನ ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದದಾರು. ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ಗ� 
ನಮಮಾ ದಿಟಟು ಸ�ೈನಿಕ ಪಡ�ಗಳ ಮೆೇಲ� ನಂಬಿಕ� 
ಇಲಲಿ. ಅವರು ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ ಭಾರತದ 
ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗ್ ನಮಮಾ ಸಶಸತಿ್ರ ಪಡ�ಗಳನು್ನ 
ಅವಮಾನಿಸುತಿತಿದಾದಾರ� ಎಂದು ಭಾಟಿಯಾ 
ತರಾಟ�ಗ� ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡಿದಾದಾರ�.

ಈ ಹಿಂದ�ಯ್ ಉಗರಿವಾದಿ ದಾಳಿಯ 
ಗಮನವನು್ನ ಪಾಕ್ಸಾತಿನದಿಂದ ಬ�ೇರ�ಡ�ಗ� 
ಸ�ಳ�ಯುವ ಪರಿಯತ್ನ ನಡ�ಸಿದದಾರು. ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ 
ನಾಯಕ ರಣದಿೇಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಜ�ೇಧಾವಾಲಾ 
ಅವರು ಈ ದಾಳಿಗ� ದ�ೇಶದ ಉಗರಿರ�ೇ ಕಾರಣ 
ಎಂದಿದದಾರು. ಅವರು ಪಾಕ್ಸಾತಿನಕ�ಕಿ 
ಪರ�್ೇಕ್ಷವಾಗಿ ಕ್ಲಿೇನ್ ಚಿಟ್ ನಿೇಡಿದದಾರು ಎಂದು 
ಆಕ�್ಷೇಪಸಿದಾದಾರ�.

ನಮಮಾ ಸಶಸತಿ್ರ ಪಡ�ಗಳು ದಾಳಿ ನಡ�ಸಿದಾಗ 
ಪಾಕ್ಸಾತಿನಕ�ಕಿ ನ�್ೇವಾಗುತತಿದ�. ಆದರ�, 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ಗ� ವ�ೇದನ�ಯಾಗುತತಿದ� 
ಎಂದವರು ಲ�ೇವಡಿ ಮಾಡಿದಾದಾರ�.

ಸಜಿನಾಕಲ್ ದಾಳಿಯ ಬಗೆ್ಗ ದಿಗಿ್ಜಯ್ ಗೆ ಅನುಮಾನ
ಸಕಾನಾರ ಸುಳುಳ ಹೆೇಳುತ್್ತದೆ ಎಂದು  
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ರಾಯಕನ ಆರೊೇಪ

ಅರಾಯತಿಮಾಕತ�ಯ ಜಗದುಗೆರು ಭಾರತ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಸಾಂಸಕಿಮೃತಿಕ ಕ�ೇಂದರಿಗಳು. ವಿದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ದ�ೇಹವನು್ನ ಪರಿೇತಿಸುತಾತಿರ�. ಆದರ� ದ�ೇವಾಲಯ, ದ�ೇವರನು್ನ 
ಪರಿೇತಿಸುವವರು ಭಾರತಿೇಯರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹ�ಜ�್ಜ ಹ�ಜ�್ಜಗ್ 
ದ�ೇವಾಲಯಗಳನು್ನ ನ�್ೇಡುತ�ತಿೇವ�. ದ�ೇಗುಲಗಳನು್ನ 
ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಸಮರಧಾರಾಗಿದುದಾ, ದ�ೇವರಲ್ಲಿನ ಸಹನ�, 
ತಾಳ�ಮಾ, ಉನ್ನತ ಆದಶಧಾ ಗುಣಗಳು ಮನುಷಯರಲ್ಲಿ ಬ�ಳ�ದು 
ಬರುವ ಅಗತಯವಿದ� ಎಂದರು.

ಧಮಧಾ ಜ�್ೇಡಿಸುವ ಸ್ಜಿಯ ಕ�ಲಸವನು್ನ, ಜಾತಿ 
ಕತತಿರಿಯ ಕ�ಲಸವನು್ನ ಮಾಡುತತಿದ�. ಮನುಷಯ ಸಂಬಂಧಗಳನು್ನ 
ಬ�ಸ�ಯುವಂತ� ಮಾಡಬ�ೇಕು. ದ�ೇವರು, ಧಮಧಾ, ಜಾತಿಯ 
ಹ�ಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷಯತ್ವದ ಗ�್ೇಡ�ಗಳನು್ನ ಒಡ�ಯುವ ಕ�ಲಸಗ 
ಳಾಗಬಾರದು. ಸವಧಾಧಮಧಾ ಸಮನ್ವಯತ�ಯ, ಸಾಮರಸಯದ 
ಬದುಕು ಬದುಕಬ�ೇಕು ಎಂದು ಹಿತ ನುಡಿದರು.

ಇತಿತಿೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರ್ ಮೊಬ�ೈಲ್ ದಾಸರಾ 
ಗಿದುದಾ, ಮೊಬ�ೈಲ್ ಹಿಡಿದರ� ನಿನ್ನನು್ನ ತಲ� ತಗಿಗೆಸುವಂತ� 
ಮಾಡುತತಿದ�. ಅದ�ೇ ಒಂದು ಪುಸತಿಕ ತಲ� ಎತುತಿವಂತ� ಮಾಡು 
ತತಿದ�. ಮೊಬ�ೈಲ್ ಬಳಕ�ಗ� ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್, ಉತತಿಮ ಪುಸತಿಕ 
ಗಳನು್ನ ಓದುವ ಹವಾಯಸವನು್ನ ರ್ಢಸಿಕ�್ಳ್ಳಬ�ೇಕ�ಂದರು.

ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳ�, ಬ�ಳ� ಚ�ನಾ್ನಗಿ ಆಗಿ, ಉತತಿಮ ಬ�ಳ� 
ಬಂದು,  ರ�ೈತರಿಗ� ಸ್ಕತಿ ಮಾರುಕಟ�ಟು ದ�್ರಕುವಂತಾಗಲ್. 
ತನ್ಮಾಲಕ ಅನ್ನದಾತನ ಬದುಕು ಹಸನುಗ�್ಳ್ಳಲ್, 
ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳ ಭವಿಷಯ ಉಜ್ವಲಗ�್ಳ್ಳಲ್. ಸಹಬಾಳ�್ವ, 
ಸಮನ್ವಯತ�, ಸೌಹಾದಧಾತ�ಯ ಬದುಕು ನಿಮಮಾದಾಗಲ್ 
ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರ�ೈಸಿದರು.

ಧಮಧಾ, ದ�ೇವರು, ಅರಾಯತಮಾ ಮುಂತಾದ ಕ�್ಡುಗ�ಯನು್ನ 
ಭಾರತಕ�ಕಿ ಅಲಲಿದ�ೇ ಇಡಿೇ ವಿಶ್ವಕ�ಕಿೇ ನಿೇಡಿದ ಹ�ಗಗೆಳಿಕ� ಭಾರತ 
ದ�ೇಶದುದಾ, ಭಾರತ ವಿವಿಧತ�ಯಲ್ಲಿ ಏಕತ�ಯನು್ನ ಹ�್ಂದಿದ 
ಭಾವ�ೈಕಯತ�ಯ ರಾಷಟು್ರ ಎಂದು ಬಣಿಣೆಸಿದರು.

ಕ್ತ್ತಿರು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ತವರ್ರು, ಇಲ್ಲಿನ ಭಕತಿರಿಗ� 
ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೇಠದ ಬಗ�ಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ. ಯಾವುದ�ೇ 
ರಾರ್ಧಾಕ ಕಾಯಧಾಕರಿಮಗಳಿರಲ್ ಯಾವತ್ತಿ ನಮಮಾ ಸಹಕಾರ 
ಇದ�ದಾೇ ಇರುತತಿದ� ಎಂದರು.

ಕಾಯಧಾಕರಿಮದ ನ�ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದದಾ ರಾಮಘಟಟುದ ಶರಿೇ 
ರ�ೇವಣಸಿದದಾ ಶವಾಚಾಯಧಾ ಸಾ್ವರ್ಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, 
ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿೇರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹಳ್ಳಕ�ಕಿ ಬಿಡಲು 

ರಾಜಕಾಲುವ� ನಿರ್ಧಾಸುತಾತಿರ�. ಆದರ� ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ರ� 
ಕಟ�ಟುಗಳು ತುಂಬಿವ�. ಇಲ್ಲಿಯ್ ಸಹ ರಾಜಕಾಲುವ� ನಿರ್ಧಾ 
ಸುವ ಮ್ಲಕ ರ�ೈತರಿಗ� ಅನುಕ್ಲ ಮಾಡಿಕ�್ಡಬ�ೇಕಾದ 
ಅಗತಯವಿದ�. ಇದಕ�ಕಿ ರ�ೈತರು ಚಳವಳಿಗ� ಮುಂದಾಗಬ�ೇಕು. 
ತಾವು ಸಹ ಬ�ಂಬಲಕ�ಕಿ ನಿಲುಲಿತ�ತಿೇವ� ಎಂದರು.

ಆವರಗ�್ಳ್ಳದ ಶರಿೇ ಓಂಕಾರ ಶವಾಚಾಯಧಾ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸನಾತನ ಸಂಸಕಿಮೃತಿ, 
ಧಮಾಧಾಚರಣ�ಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿ, ಬ�ಳ�ಸುವ ಅವಶಯವಿದ�. 
ರಾರ್ಧಾಕ, ಅರಾಯತಿಮಾಕ ನ�ಲ�ಗಟಿಟುನ ಮೆೇಲ� ಹಳಿ್ಳಗಳು ನಿಮಾಧಾಣ 
ವಾಗಬ�ೇಕಾಗಿದ�. ಪೂವಿಧಾಕರ ಸಂಪರಿದಾಯ, ಸಂಸಕಿಮೃತಿಗಳನು್ನ 
ಮುಂದುವರ�ಸಿಕ�್ಂಡು ಹ�್ೇಗಬ�ೇಕಾಗಿದ� ಎಂದರು.

ಗಾರಿರ್ೇಣ ಪರಿದ�ೇಶದಲ್ಲಿನ ಗತವ�ೈಭವವನು್ನ ಪುನರ್ 
ಸಾಥಾಪಸಲು ಪರಿತಿಯಬ್ಬರ್ ಕಂಕಣ ಬದಧಾರಾಗಬ�ೇಕು. ಕ�.ಜಿ.
ಕ�. ಸಾ್ವರ್ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಧಮಧಾನಿಷ�ಠಾ, ಸಂಸಾಕಿರ ಹಾಗ್ 
ಗಾರಿಮಕ�ಕಿ ಏನಾದರ್ ಕ�್ಡುಗ� ನಿೇಡಬ�ೇಕ�ಂಬ ತುಡಿತವನು್ನ 
ಮೆಚ್ಚಲ�ೇಬ�ೇಕು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಹ�್ಟಾಯಪುರದ ಶರಿೇ ಗಿರಿಸಿದ�ಧಾೇಶ್ವರ ಶವಾಚಾಯಧಾ 
ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದ�ೇಹ ಅಸಿಥಾರವಾದುದು. ಧಮಧಾ 
ಸಿಥಾರವಾದುದು. ಹುಟುಟು ಮತುತಿ ಸಾವಿನ ನಡುವಿನ 
ಹಚ್ಚಹಸಿರಾದ ಉತತಿಮ ಕಾಯಧಾಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾಗ 
ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧಯ ಎಂದು ನುಡಿದರು.

ತಂದ�-ತಾಯಿಗಳನು್ನ ಸಂತೃಪತಿಗ�್ಳಿಸುವ ಮ್ಲಕ 
ಜಿೇವನ ಸಾರಧಾಕಪಡಿಸಿಕ�್ಳ್ಳಬ�ೇಕಾಗಿದ�. ಮನುಷಯ ಮೌಲಯ 
ಯುತ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಸಂಸಾಕಿರ, ಆಚಾರ 
ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ಮೆೈಗ್ಡಿಸಿಕ�್ಳು್ಳವಂತ� ಕರ� ನಿೇಡಿದರು.

ವಿರಾನಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಮುಖಯ ಸಚ�ೇತಕ 
ಡಾ.ಎ.ಹ�ಚ್. ಶವಯೇಗಿಸಾ್ವರ್, ಶಾಸಕ ಪರಿ. ಎನ್. 
ಲ್ಂಗಣಣೆ, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ಕ�.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪಪಾ, 
ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ಆಲ್ರು ನಿಂಗರಾಜ್, ಎಪಎಂಸಿ 
ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಕ�. ಚಂದರಿಣಣೆ, ಸವಿತಾಬಾಯಿ 
ಮಲ�ಲಿೇಶನಾಯಕಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈಶ್ವರ, ಬಸವ�ೇಶ್ವರ, ವಿನಾಯಕ ದ�ೇವಸಾಥಾನ ಸರ್ತಿ 
ಅಧಯಕ್ಷ ಎಚ್. ವಿೇರಣಣೆ ಅಧಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 
ನಾಯಯವಾದಿ ಕ�.ಜಿ.ಕ�. ಸಾ್ವರ್ ಪಾರಿಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

32 ವಾರದ ಗಭನಾ ತೆಗೆಸಲು 
ಹೆೈಕೊೇಟ್ನಾ ಅನುಮತ್
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ನಿಲುವು ತಿಳಿಸಿತುತಿ. ಆದರ�, ಈ ನಿಲುವನು್ನ 
ಹ�ೈಕ�್ೇಟ್ಧಾ ತಳಿ್ಳ ಹಾಕ್ದ�. ಸ�್ನ�್ಗರಿಫಿ ಪರಿೇಕ�್ಷ ನಡ�ಸಿದಾಗ 
ಶಶುವಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲ�್ ೇಪಗಳಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತುತಿ. 
ಮಗು ದ�ೈಹಿಕ ಹಾಗ್ ಮಾನಸಿಕ ವ�ೈಕಲಯದಿಂದ ಜನಿಸಬಹುದು 
ಎಂದು ಮಹಿಳ� ಹ�ೈಕ�್ೇಟ್ಧಾ ಗ� ತಿಳಿಸಿದದಾರು.

ಗಭಧಾ ಧರಿಸಿ ಎಷುಟು ಸಮಯವಾಗಿದ� ಎಂಬುದು ಮುಖಯವಲಲಿ.  
ಅಜಿಧಾದಾರರು ತಮಮಾ ನಿರಾಧಾರ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�. ಈ ಕುರಿತು ಅವರ�ೇ 
ನಿಧಧಾರಿಸಬ�ೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ವ�ೈದಯಕ್ೇಯ ಮಂಡಳಿಗ� ಯಾವುದ�ೇ 
ಅಧಿಕಾರ ಇಲಲಿ ಎಂದು ನಾಯಯಾಲಯ ಹ�ೇಳಿದ�. ಗಭಧಾಪಾತಕ�ಕಿ 
ಅನುಮತಿ ನಿೇಡದ�ೇ ಇದದಾರ�, ಶಶುವಿಗ� ಉತತಿಮ ಜಿೇವನ ಸಿಗುವು 
ದಿಲಲಿ. ತಾಯಿ ಸಹ ಸಕಾರಾತಮಾಕ ಮನ�್ೇಭಾವದಿಂದ ಫೇಷಣ� 
ನಿೇಡಲು ಸಾಧಯವಾಗುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಹ�ೈಕ�್ ೇಟ್ಧಾ ಹ�ೇಳಿದ�.

ಮಹಿಳ�ಯ ಹಕ್ಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಹ�್ ಂದಾಣಿಕ� 
ಮಾಡಿಕ�್ಳ್ಳಲಾಗದು. ಗಭಧಾದ ಅವಧಿ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿರುವ ಕಾರಣ 
ಗಭಧಾಪಾತಕ�ಕಿ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಬಾರದು ಎಂಬ ಒಂದ�ೇ ಅಂಶವನು್ನ 
ವ�ೈದಯಕ್ೇಯ ಮಂಡಳಿ ಆರಾರವಾಗಿಟುಟುಕ�್ಂಡಿದ� ಎಂದು 
ನಾಯಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದ�.

ಜಗಳೂರು : ಮೊಬೆೈಲ್ ನಿಂದ 
ದೂರವಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ 
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮಹಾಮಾರಿ ಕ�್ೇವಿಡ್  ಹಿನ�್ನಲ�ಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ 
ತರಗತಿಗಳ ಕ�್ ರತ�ಯಿಂದ ಕಲ್ಕಾ ಪರಿಗತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿತುತಿ. 
ಸಕಾಧಾರ ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬ ಕಾಯಧಾಕರಿಮದ  ಮ್ಲಕ  ಭಾಷಾ, 
ಕೌಶಲಯ, ಪರಿತಿಭ�ಗಳ ಅನಾವರಣಕ�ಕಿ ಸ್ಕತಿ ವ�ೇದಿಕ�ಯಾಗಿದ� ಎಂದು 
ಅಭಿಪಾರಿಯ ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಾರಿ.ಪಂ ಅಧಯಕ�್ಷ ಶ�್ವೇತಾ ಬಸವರಾಜ್, 
ಸದಸಯರಾದ ರಾಮು, ಗುರುಮ್ತಿಧಾ, ಸಾವಿತರಿಮಮಾ, ಶಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ 
ಜಗನಾ್ನರ ರ�ಡಿ್ಡ, ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಜಾಞಾನ�ೇಂದರಿಪಪಾ, ಉಪಪಾರಿಂಶು 
ಪಾಲ ಹಾಲಪಪಾ, ಪತರಿಕತಧಾ  ಅಣಬ್ರು  ಕ�್ಟ�ರಿೇಶ್, ಅಕ್ಷರ 
ದಾಸ�್ೇಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರಿೇನಿವಾಸ್, ಮುಖಯ ಶಕ್ಷಕರಾದ ಹುಸ�ೇನ್ 
ಷರಿೇಫ್, ವಿೇರ�ೇಶ್, ಚಂದರಿಪಪಾ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು. 

ರಾಷಟೆ್ೇಯ ಪಕ್ಷಗಳು ದಿಕು್ಕ ತಪ್ಪಸುತ್್ತವೆ : ಶಿವಶಂಕರ್

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ರಾ್ಯಯಾಧಿೇಶರವರ 
ರಾ್ಯಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಜಿ & ಡಬೂಲೆಯೂಸಿ ನಂ.: 01/2023
ಅಜಿಧಾದಾರರು : 1) ಶರಿೇಮತಿ ಸಬಿೇನಾ ಬಾನು ಕ�್ೇಂ ಸ�ೈಯದ್ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮಾದ್, ವಯಸು್ಸ : 

ಸುಮಾರು 38 ವಷಧಾ, ಗೃಹಿಣಿ. 2) ಸ�ೈಯದ್  ಮುಸಾಕಿನ್  ತಂದ� : ಸ�ೈಯದ್  ರಿಯಾಜ್  ಅಹಮಾದ್  ವಯಸು್ಸ : 
ಸುಮಾರು 17 ವಷಧಾ, ವಿದಾಯರ್ಧಾನಿ, 3) ಸ�ೈಯದ್  ಜಾಫರ್  ಷರಿೇಫ್ ಎಸ್.ಆರ್ ತಂದ� : ಸ�ೈಯದ್  ರಿಯಾಜ್  
ಅಹಮಾದ್ . ವಯಸು್ಸ : ಸುಮಾರು 13 ವಷಧಾ, ವಿದಾಯರ್ಧಾ. 

1  ಮತುತಿ 2ನ�ೇ ಯವರು ಆಪಾರಿಪತಿರಾಗಿದುದಾ, ಇವರ ನ�ೈಸಗಿಧಾಕ ಸಂರಕ್ಷಕರಾದ ಶರಿೇಮತಿ ಸಬಿೇನಾ ಬಾನು 
ಕ�್ೇಂ ಸ�ೈಯದ್  ರಿಯಾಜ್  ಅಹಮಾದ್ ಎಲಲಿರ ವಾಸ : ಡಿಸಿಎಂ ಟೌನ್ ಶಪ್ , ದಾವಣಗ�ರ�. ವಿರುದಧಾ : ಎದುರುದಾರರು 
: ಇಲಲಿ.

ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಕಲಂ 151ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಅಜಿನಾದಾರರ ಪರ 
ನಿೇಡಲಾದ ಸಾವನಾಜನಿಕ ರೊೇಟಿೇಸು

ಈ ಮೆೇಲಕಿಂಡ ದಾವ�ಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಧಾದಾರರು ಕ�ಳಕಂಡ ಷ�ಡ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ತ�್ೇರಿಸಿರುವ ಆಸಿತಿಯನು್ನ ಶರಿೇಮತಿ 
ಜಬಿೇನ್ ತಾಜ್  ಕ�್ೇಂ ಮಹಮಮಾದ್ ಜಾವಿೇದ್  ಎಸ್. ಇವರಿಗ� ಕರಿಯದ ಕರಾರು ಮಾಡಿದುದಾ, 2 ಮತುತಿ 3ನ�ೇ 
ಅಜಿಧಾದಾರರು ಅಪಾರಿಪತಿ ವಯಸಕಿರಿದುದಾ, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಆಸಿತಿಯನು್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತುತಿ ಕರಿಯಪತರಿ 
ನ�್ೇಂದಣಿ ಮಾಡಿಕ�್ಡಲು ಘನ ನಾಯಯಾಲಯದಿಂದ ಒಪಪಾಗ� ಪಡ�ಯಲು ದಾವ�ಯನು್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದುದಾ, ಈ 
ದಾವ�ಯಲ್ಲಿ ಎದುರುದಾರರಾಗಿ ಸ�ೇರಿಕ�್ಳು್ಳವ ತಕರಾರುದಾರರು ದಿನಾಂಕ : 09.02.2023 ರಂದು ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 
11.00 ಗಂಟ�ಗ� ನಾಯಯಾಲಯಕ�ಕಿ ಖುದಾದಾಗಿಯಾಗಲ್ೇ ಅರವಾ ವಕ್ೇಲರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಲ್ೇ ಹಾಜರಾಗತಕಕಿದುದಾ. 
ತಪಪಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ತಕರಾರು ಇಲಲಿವ�ಂದು ತಿಳಿದು ಪರಿಕರಣವನು್ನ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ನಾಯಯಾಲಯದ ಮೊಹರು ಹಾಗ್ ಸಹಿಯಂದಿಗ� ದಿನಾಂಕ : 19.01.2023 ರಂದು ಕ�್ಡಲಪಾಟಿಟುದ�.
ಷೆಡೂ್ಯಲ್  : ದಾವಣಗ�ರ� ತಾಲ್ಲಿಕು ಸಬ್ ರಿಜಿಸಾಟು್ರರ್ ರವರ ಅಧಿಕಾರದ ವಾಯಪತಿಗ� ಒಳಪಟಟು ದಾವಣಗ�ರ� 

ತಾಲ್ಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹ�್ೇಬಳಿ, ಆವರಗ�ರ� ಗಾರಿಮದ ರಿ.ಸವ�ಧಾ ನಂ. 243/1 ಬಿ, ಇದರ ವಿಸಿತಿೇಣಧಾ : 04 ಎಕರ�, 11 
ಗುಂಟ� ಜರ್ೇನನು್ನ ಚಿತರಿದುಗಧಾ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಂ. ಎ.ಎಲ್ .ಎನ್ /ಸಿಆರ್/164/92-93 ದಿನಾಂಕ : 
08.03.1993 ರಂದು ಭ್ ಪರಿವತಧಾನ�ಯಾಗಿ ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರ ಯೇಜನಾ ಪಾರಿಧಿಕಾರ ಇವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ : 
05.09.1994 ರಂದು ನಂ. 667/1994-95ರ ಪರಿಕಾರ ವಸತಿ ವಿನಾಯಸ ಅನುಮೊೇದನ�ಯಾಗಿ ಆವರಗ�ರ� 
ವಿಭಾಗದ ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ `ಎ' ಬಾಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರತಕಕಿ ಸ�ೈಟ್  ನಂ. 30 ಡ�್ೇ.ನಂ. 385/30 ಎ. ಇದರ ಒಟುಟು 
ವಿಸಿತಿೇಣಧಾ  30x40 ಅಡಿವುಳ್ಳ ಪ�ೈಕ್ 15x40=600 ಚದುರಡಿವುಳ್ಳ ಖಾಲ್ ಜಾಗಕ�ಕಿ ಚ�ಕುಕಿಬಂದಿ.

ಪೂವನಾಕೆ್ಕ: 30 ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸೆ್ತ,, ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ : ಸೆೈಟ್ ನಂ. 15, ಉತ್ತರಕೆ್ಕ : ಸೆೈಟ್ ನಂ. 31. ದಕಿ್ಷಣಕೆ್ಕ : ಸೆೈಟ್  ನಂ. 29.

ಸಹಿ/- ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂ. ಪಾಟಿೇಲ್ , 
ವಾದಿಗಳ ಪರ ವಕಿೇಲರು, 

ತ್ದು್ದಪಡಿಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ : ಇಲಲೆ.

ರಾ್ಯಯಾಲಯದ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೆೇರೆಗೆ.
ಸಹಿ/- ಶಿರಸೆ್ತೇದಾರರು

ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ರಾ್ಯಯಾಧಿೇಶರವರ ರಾ್ಯಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಾವನಾಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ದಿರಾಂಕ : 23.01.2023 ಸಥಾಳ : ದಾವಣಗೆರೆ.
ಸಹಿ/-ಎಸ್.ವಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ , 

ವಾದಿಗಳ ಪರ ವಕಿೇಲರು

ಕಕಿ್ಷದಾರರ ವಾದಿಗಳ ಸಹಿ/- 
ರಾಗಪ್ಪ, ಮೆೈಲಾರಿ

ಈ ಮ್ಲಕ ಸಾವಧಾಜನಿಕರಿಗ� ತಿಳಿಸುವುದ�ೇನ�ಂದರ�, ಶರಿೇ ಮಹಾಬಲ�ೇಶ್ವರ ಮತುತಿ 
ಶರಿೇ ವಿಜಯಕುಮಾರ್  ವಕ್ೇಲರು, ಹ�್ನಾ್ನಳಿ ಇವರ ಕಕ್್ಷದಾರರಾದ 1ನ�ೇ ನಾಗಪಪಾ ತಂದ� 
ಮಲಲಿಪಪಾ, 2ನ�ೇ ಮೆೈಲಾರಿ ತಂದ� ದಿ|| ಹನುಮಂತಪಪಾ, ದಿಡಗ್ರು ಕಾಯಂಪ್ , ಹ�್ನಾ್ನಳಿ 
ತಾ||, ವಾಸಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಮತುತಿ ಸದರಿ ತಾಲ್ಲಿಕು ದಿಡಗ್ರು ವಾಸಿಗಳಾದ, ಪರಿತಿ 
ವಾದಿಗಳಾದ 1) ವಗಗೆರ ಹನುಮಂತಪಪಾ ತಂದ� ಹನುಮಂತಪಪಾ 2) ತಿಪಪಾಣಣೆ ತಂದ� 
ಹನುಮಂತಪಪಾ 3) ನಿಂಗಪಪಾ ತಂದ� ಹನುಮಂತಪಪಾ ಮತುತಿ ಇತರರು ಇವರ ವಿರುದಧಾ 
ಹ�್ನಾ್ನಳಿ ಮಾನಯ ಘನ ಪರಿರಾನ ಸಿವಿಲ್  ನಾಯಯಾಧಿೇಶರ  ನಾಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಸಲು 
ದಾವ� ಸಂಖ�ಯ : 24,2022 ಜರ್ೇನು ವಾಯಜಯದ ದಾವ� ಈ ಕ�ಳಕಂಡ ಸ�್ತುತಿಗಳ ಮೆೇಲ� 
ದಾವ� ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವಿಚಾರಣ�ಗ� ದಿನಾಂಕ : 22.02.2023 ದಿನಾಂಕ  ಕಾದಿರುತ�ತಿ. ಪರಿಯುಕತಿ 
ಸದರಿ ದಾವ� ಪರಿತಿವಾದಿಗಳಿಂದ ಯಾರ್ ಕರಿಯ, ಭ�್ೇಗಯ, ದಾನ, ಪರಭಾರ�, ಸಾಲ, 
ವಯವಹಾರ, ವಗ�ೈರ�ಯಾಗಲ್ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿ ಕಕ್್ಷದಾರರಾಗಿ, ಮುಂಜಾಗರಿತ�ಯಾಗಿ 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ�ತಿೇವ�.

ಷೆಡೂ್ಯಲ್  ಸ್ತು್ತಗಳು : ಹೊರಾನೂಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು, ದಿಡಗೂರು ವಾ್ಯಪ್ತಯ
1) ರಿ.ಸ.ನಂ. 23/4 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರ� 33 ಗುಂಟ�. 2) ರಿ.ಸ.ನಂ. 8 ರಲ್ಲಿ 8 ಎಕರ�, 

ಗುಂಟ� ಇಲಾಲಿ. 3) ರಿ.ಸ.ನಂ. 33/3 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರ� 33 ಗುಂಟ�. 4) ರಿ.ಸ.ನಂ. 72/ ಬಿ2 
ರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರ� 14 ಗುಂಟ� 5) ರಿ.ಸ.ನಂ. 67/2 ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರ� 13 ಗುಂಟ�.

ಬಿದರಗಡ�್ಡ ವಾಯಪತಿಯ : 1) ರಿ.ಸ.ನಂ. 43 ರಲ್ಲಿ 12 ಎಕರ� 20 ಗುಂಟ�.

ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಕೆ್ಕ ಬೊಮಾಮಿಯಿ ಸಮಥನಾರೆ : ಸಣ್ಣ ಭಾವರೆಗಳ ಬ್ಟುಟೆ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಒಂದಾಗಬೆೇಕು
ಬ�ಂಗಳೂರು, ಜ. 23 - ಸಣಣೆ ಭಾವನ�ಗಳನು್ನ ಬಿಟುಟು, 

ಕನಾಧಾಟಕದ ಬಗ�ಗೆ ಎಲಲಿರ್ ಒಂದಾಗಬ�ೇಕು ಎಂದು ಮುಖಯ 
ಮಂತಿರಿ ಬಸವರಾಜ ಬ�್ಮಾಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಕನಾಧಾಟಕದ ಸತಿಬಧಾಚಿತರಿ ಗಣರಾಜ�್ಯೇತ್ಸವದಲ್ಲಿ 
ಪಾಲ�್ಗೆಳು್ಳವ ಕುರಿತು ಮಾಧಯಮದವರ�್ಂದಿಗ� ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, 2009 ರಲ್ಲಿ ಯು.ಪ.ಎ ಸಕಾಧಾರವಿತುತಿ. ರಾಜಯದಿಂದ 

ಕಳುಹಿಸಿದ ಸತಿಬಧಾಚಿತರಿವನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತುತಿ.  ಕನಾಧಾಟಕದ 
ಬಗ�ಗೆ ಅಷುಟು ಸಾ್ವಭಿಮಾನ ಇರುವವರು, ಆಗ  ಯಾರ 
ಮೆೇಲಾದರ್ ಒತತಿಡ ಹ�ೇರಿ ಸತಿಬಧಾಚಿತರಿಕ�ಕಿ ಸಾಥಾನ 
ಪಡ�ದುಕ�್ಳ್ಳಬಹುದಿತುತಿ ಎಂದರು.

ನಂತರ ಸತತ 14 ವಷಧಾ ಸತಿಬಧಾಚಿತರಿ ಗಣರಾಜ�್ಯೇತ್ಸವ 
ಪರ�ೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ�. ಕಳ�ದ ಬಾರಿ ಪರಿಶಸಿತಿ ಪಡ�ದವರಿಗ� 

ಬ�ೇರ�ಯದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಬ�ೇಕ�ಂಬ ವಿಚಾರವಿತುತಿ. 
ಆದಾಗ್ಯ ನಾನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ�್ಂದಿಗ� ಮಾತನಾಡಿ, ಕ�ೇಂದರಿ 
ಸಚಿವ ಪರಿಹಾಲಿದ ಜ�್ೇಶಯವರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸತಿಬಧಾ ಚಿತರಿಕ�ಕಿ 
ಅನುಮತಿ ನಿೇಡಿದಾದಾರ�. ಕ�ೇವಲ ಎಂಟು, ಹತುತಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಿ 
ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸತಿಬಧಾಚಿತರಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಅತಯಂತ ಅದು್ಭತವಾಗಿ ಸತಿಬಧಾಚಿತರಿ ಮ್ಡಿಬಂದಿದ� ಎಂದರು.

ಪಾಕಿಸಾ್ತನ ಗಿ್ರಡ್   
ಕುಸಿತ : ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 
ವಿದು್ಯತ್ ಕಡಿತ

ಇಸಾಲಿಮಾಬಾದ್, ಜ. 23 – ಪಾಕ್ಸಾತಿನ 
ರಾಷಿಟು್ರೇಯ ವಿದುಯತ್ ಗಿರಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ�ಯಯಾಗಿ 
ದ�ೇಶಾದಯಂತ ವಿದುಯತ್ ಕಡಿತವಾಗಿದ�. ಕಳ�ದ 
ನಾಲುಕಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ�ೇ ಬಾರಿ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಘಟನ� ನಡ�ದಿದ�.

ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 7.34ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಡ್ 
ಕುಸಿದಿದ�. ದುರಸಿತಿ ಕಾಯಧಾ ತ್ವರಿತವಾಗಿ 
ಕ�ೈಗ�್ಳ್ಳಲಾಗಿದ� ಎಂದು ಪಾಕ್ಸಾತಿನದ ಇಂಧನ 
ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದ�. ವಿದುಯತ್  ಬಳಕ�ಯಲ್ಲಿ 
ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ ಏರಿಳಿತವಾದ ಕಾರಣ ಗಿರಿಡ್ 
ಕುಸಿತವಾಗಿದ� ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹ�ೇಳಿದಾದಾರ�. 
ಪಾಕ್ಸಾತಿನದಾದಯಂತ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದುಯತ್ 
ಕಡಿತವಾಗಿದ�. ಆದರ�, ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿದುಯತ್ 
ಕಡಿತ ತಿೇವರಿ ಸ್ವರ್ಪದಾದಾಗಿತುತಿ. ಕಳ�ದ ವಷಧಾ 
ಅಕ�್ಟುೇಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ಸಾತಿನದಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟ� 
ವಿದುಯತ್ ಕಡಿತ ಉಂಟಾಗಿತುತಿ. ಪಾಕ್ಸಾತಿನ 
ಇತಿತಿೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿೇವರಿ ಆರ್ಧಾಕ 
ಸಮಸ�ಯಯನ್್ನ ಎದುರಿಸುತಿತಿದ�.

ವಿೇರೆೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯನಾ ಸು್ತತಾ್ಯಹನಾ 
ಹರಿಹರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೆೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿ್ರೇ ಶಾರದೆೇಶಾನಂದ ಜಿೇ ಮಹಾರಾಜ್  ಶಾಲೆಯೂಘರೆ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.23- 
ನಗರದ ಕರುಣಾ ಜಿೇವ ಕಲಾಯಣ 
ಟರಿಸ್ಟು  ವತಿಯಿಂದ ಕಡು 
ಬಡವರು ಸ�ೈಕಲ್ ಸವಾರಿ 
ಮಾಡಲು 
ಪರಿೇತಾ್ಸಹಿಸಲಾಗುವುದು.     
ಕ�ಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದ� ಸ�ೈಕಲ್ 
ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಿೇವನದ 
ಅವಿಭಾಜಯ ಅಂಗವಾಗಿತುತಿ. ಈಗ 
ಅದು ಅಳಿವಿನಂಚಿಗ� ಬಂದಿದ�.

ಪಟ�್ರಿೇಲ್ ದರ  
ರ್.104 ಆಗಿ, ಬಡವರಿಗ� 
ನಿಲುಕದ ವಸುತಿವಾಗಿದ�. ಅಲಲಿದ� 
ಪ�ಟ�್ರಿೇಲ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ 
ದ�ೈಹಿಕ ಶರಿಮವಿಲಲಿದ� ಆರ�್ೇಗಯದ 
ಮೆೇಲ� ದುಷಪಾರಿಣಾಮಗಳಾಗು 
ತಿತಿವ�. ಪರಿಸರ ಮಾಲ್ನಯ ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡಲು ಹಾಗ್ 
ಸಾವಧಾಜನಿಕರ ಆರ�್ೇಗಯ ದೃಷಿಟು 
ಹಾಗ್ ಬಡವರ ಸಣಣೆ ಆರ್ಧಾಕ 
ಉಳಿತಾಯಕಾಕಿಗಿ ಬ�ಂಬಲ 
ನಿೇಡಲು ಕರುಣಾ ಟರಿಸ್ಟು ಸ�ೈಕಲ್ 
ಕ�್ಡಿಸಲು ಬಯಸುತಿತಿದ�. 

ಬಡವರ ಆರ್ಧಾಕ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗ� 
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸ�ೈಕಲ್ 
ಖರಿೇದಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ನ�ರವು 
ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ: 
9110455199 
/8310520002.  ಅಲಲಿದ�ೇ 
ಈ ಕಾಯಧಾಕರಿಮಕ�ಕಿ ಮನ�ಯಲ್ಲಿ 
ಉಪ ಯೇಗಿಸದ�ೇ ಇರುವ 
ಸ�ೈಕಲುಲಿಗಳನು್ನ ಟರಿಸಿಟುಗ� ನಿೇಡಿದರ� 
ಅವುಗಳನು್ನ ರಿಪ�ೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ 
ಬಡವರಿಗ� ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. 
ಎಂದು ಕರುಣಾ ಜಿೇವ ಕಲಾಯಣ 
ಟರಿಸ್ಟು  ಕಾಯಧಾದಶಧಾ ಶವನಕ�ರ� 
ಬಸವಲ್ಂಗಪಪಾ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�.  

ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ 
ಬೆೈಸಿಕಲ್  ವಿತರಣೆ

ರಾಣೆೇಬೆನೂನೂರಿನ ಸಿದಾ್ಧರೂಢ 
ಮಠದಲ್ಲೆ ಇಂದಿನಿಂದ 
ವೆೇದಾಂತ ಪರಿಷತ್

ರಾಣ�ೇಬ�ನ್್ನರಿನ ಸಿದಾದಾರ್ಢ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 
ಸಿದಾಧಾರ್ಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 26 
ರವರ�ಗ� 23ನ�ೇ ವ�ೇದಾಂತ ಪರಿಷತ್ ಮಹಾಸಭ� 
ಹಾಗ್ ಸಿದಾದಾರ್ಢ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿಯ 9ನ�ೇ ವಷಧಾದ 
ಮಹಾರಥ�್ೇತ್ಸವ ನಡ�ಯಲ್ದ�. ಇಂದು ಬ�ಳಗ�ಗೆ 8.30ಕ�ಕಿ 
ಧ್ವಜಾರ�್ೇಹಣ ನ�ರವ�ೇರಲ್ದ�. 

ನಂತರ 9ಕ�ಕಿ ವ�ೇದಾಂತ ಪರಿಷತ್ ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಸಮಾರಂಭ ನಡ�ಯಲ್ದ�.  ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳಯ ಸಿದಾದಾರ್ಢ 
ಮಠದ ಶರಿೇ ಸಚಿ್ಚದಾನಂದ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ, ಹಂಪ 
ಹ�ೇಮಕ್ಟದ ಶರಿೇ ವಿದಾಯನಂದ ಭಾರತಿ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ, 
ಸೌಟಗಿಯ ಶರಿೇ ಲ್ಂಗಯಯ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ ಸಾನಿ್ನಧಯ 
ವಹಿಸುವರು. ನಾಳ� ಬುಧವಾರ ಬ�ಳಗ�ಗೆ 9ಕ�ಕಿ ಕಾಯಧಾಕರಿಮ 
ಆರಂಭವಾಗಲ್ದುದಾ, ತ�ಗಲ್ ಪೂಣಾಧಾನಂದ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ 
ಸಾನಿ್ನಧಯ ವಹಿಸುವರು.

ದಿನಾಂಕ 26ರ ಗುರುವಾರ ನಡ�ಯುವ ರಾರ್ಧಾಕ 
ಕಾಯಧಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳಯ ಶಾಂತಾಶರಿಮದ ಶರಿೇ  
ಅಭಿನವ ಸಿದಾದಾರ್ಢ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ ಸಾನಿ್ನಧಯವಹಿಸುವರು.

ಸಂಜ� 4.30ಕ�ಕಿ ಶರಿೇ ಸಿದಾದಾರ್ಢ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿಯ 
ಮಹಾ ರಥ�್ೇತ್ಸವ ಜರುಗಲ್ದ� ಎಂದು ಮಠದ ಶರಿೇ 
ಮಲಲಿಯಯಜ್ಜ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ತಾರೆೇಹಳಿಳಯಲ್ಲೆ ಇಂದು ಮಾಸ್ತಮಮಿ 
ದೆೇವಿಯ ಮೂತ್ನಾ ಪ್ರತ್ಷಾಠಾಪರೆ

ಜಗಳೂರು ತಾ. ತಾರ�ೇಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಾರಿಹಿಮಾೇ ಮುಹ್ 
ತಧಾದಲ್ಲಿ ಶರಿೇ ಮಾಸತಿಮಮಾ ದ�ೇವಿಯ ಮ್ತಿಧಾ ಪರಿತಿಷಾಠಾಪನಾ ಕಾಯಧಾ 
ಕರಿಮ ನಡ�ಯಲ್ದ�. ಬಾರಿಹಿಮಾ ಮುಹ್ಧಾತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 
ದ�ೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜ�, ಕಂಕಣರಾರಣ�, ವಾಸುತಿ ಗಣಪತಿ 
ನವಗರಿಹ ಹಾಗ್ ಹ�್ೇಮ, ತಿೇರಧಾ ಪರಿಸಾದ ವಿನಿಯೇಗವಾಗಲ್ದ�. 
ಮುಖಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ�ದಾೇಶ್ವರ, ಟಿ. ದ�ೇವ�ೇಂದರಿಪಪಾ, 
ಎಸ್ .ವಿ. ರಾಮಚಂದರಿಪಪಾ ಮತಿತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದಾರ�.
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ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ )

ನಿಮಮಾ ಮನ�, ಮತಿತಿತರ� ಕಟಟುಡಗಳ ಬಾತ್ ರ್ಂ, 
ಟ�ರ�ೇಸ್, ಬಾಲಕಿನಿ, ಸಂಪು, ಗ�್ೇಡ� ಬಿರುಕು, 
ನಿೇರಿನ ಟಾಯಂಕ್ ಎಲಾಲಿ ರಿೇತಿಯ ನಿೇರಿನ 
ಲ್ೇಕ�ೇಜ್ ಗಳಿಗ� ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿರಿ :

80955 09025
ಕ�ಲಸ 100% ಗಾಯರಂಟಿ.

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

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

ಹಿೇಟರ್  ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.  
95387 71714, 77607 71714

ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಎಲಾಲಿ ವಸುತಿಗಳು ಇರುವ ಬ�ೇಕರಿ 

(ಫುಲ್  ಫನಿಧಾಷ್್ಡ  ಬ�ೇಕರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ�)
ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬಾಲಿಕ್, ವ�ಂಕಟ�ೇಶ್ವರ 

ದ�ೇವಸಾಥಾನದ ಹತಿತಿರ, ದಾವಣಗ�ರ�.

99452 98381, 98808 08159

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ )

ನಿಮಮಾ ಮನ�, ಮತಿತಿತರ� ಕಟಟುಡಗಳ ಬಾತ್ ರ್ಂ, 
ಟ�ರ�ೇಸ್, ಬಾಲಕಿನಿ, ಸಂಪು, ಗ�್ೇಡ� ಬಿರುಕು, 
ನಿೇರಿನ ಟಾಯಂಕ್ ಎಲಾಲಿ ರಿೇತಿಯ ನಿೇರಿನ 
ಲ್ೇಕ�ೇಜ್ ಗಳಿಗ� ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿರಿ :

80955 09025
ಕ�ಲಸ 100% ಗಾಯರಂಟಿ.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಸ�ೇಲ್್ಸ  ಎಕ್್ಸಕ್ಯಟಿವ್   

(ಬಾಯ್್ಸ , ಗಲ್್ಸಧಾ) ಮತುತಿ Tally 
ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�. 

ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿರಿ :
ನಯನ ಮೊೇಟಾಸ್ನಾ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 97312 90327

ಸೆೈಟು ಬೆೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣ�, ವಿದಾಯನಗರ, 

ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣ�, ಉತತಿರ ಅರವಾ 
ಪೂವಧಾ ದಿಕ್ಕಿನ 30x50, 40x60 
ಅಳತ�ಯ ಸ�ೈಟು ಬ�ೇಕಾಗಿರುತತಿದ�. 

ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ.

94482 32901, 94492 66296

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

ಶವಕುಮಾರಸಾ್ವರ್ ಬಡಾವಣ� 2ನ�ೇ ಹಂತ 
ಮಾಗನ್ರು ಬಸಪಪಾ ಪ�ಟ�್ರಿೇಲ್  ಬಂಕ್  
ಹಿಂಭಾಗ ಡ�್ೇರ್  ನಂ. 967 ಮನ�ಯಲ್ಲಿ 
ಅಡುಗ� ಕ�ಲಸ ಮಾಡಲು ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�. 

ಆಸಕತಿರು ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ. (ಸಸಯಹಾರಿಗಳಿಗ� ಮಾತರಿ)

98867 93388, 83109 49604

For Sale
Ladies & gents Parlour

Near SS Hospital  
Anjaneya Complex,  

Ramanagar Road, Davangere.
Ph. : 81974 23855

M. Girish

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕಿಲೆೇನಿಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಿಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ಗಳು 
ಗಲ್ೇಜಾಗಿದ್ದರೆ ಯಂತ್ರಗಳ ನುನೂ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕಿಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕಿನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಸೆೈಟ್ ಸೆೇಲ್ (29 ಲಕ್ಷ)
 30x40 ಪೂವಧಾ,  

ಕನಾಧಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ 
100 ಅಡಿ ರಸ�ತಿ ಪಕಕಿ, ಡಬಲ್ ರ�್ೇಡ್ ಗ� 

ಕಿರಣ್ ಬೂಸೂನೂರ್ (ಏಜೆಂಟ್)
97315-63409
 30x50 ಪಶ್ಚಮ (29 ಲಕ್ಷಕ�ಕಿ) 
20x30 ಪೂವಧಾ (12 ಲಕ್ಷಕ�ಕಿ)

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

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

ಸೆೈಟ್, ರೆಲ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ದಾವಣಗ�ರ� ತಾಲ್ಲಿಕು ಯರಗುಂಟ� 

ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ 100 ಅಡಿ ಉದದಾ  
105 ಅಡಿ ಅಗಲವಿರುವ  
ಸ�ೈಟ್ ನ�ಲ ಬಾಡಿಗ�ಗಿದ�.

ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ : ಮಂಜುಳಮಮಿ 

63609-90828

1 BHK  ಮರೆ 
ಲ್ೇಸ್/ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
# 389/G-54, ಶರಿೇ ಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ದ�ೇವಸಾಥಾನ ಹಿಂಭಾಗ, ಜಯನಗರ, 

"ಎ" ಬಾಲಿಕ್, ದಾವಣಗ�ರ�.
98447 10844, 88843 62134

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
Avaragere S.NO - 109/1 
30x46 North Sites - 2 No.s 

Immediate Sale 
Mob : 99456 12842 

             63646 44033

ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಆಫಿೇಸ್  ವಕ್ಧಾ  

ವಕ್ಧಾ  ಫರಿಂ ಹ�್ೇಂ 
ವಿದಾಯಹಧಾತ�:ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ +

ಸಾಯಲರಿ -12,000-15,000 

ಫೇ. : 78991 91596

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕ್ಲಿೇನರ್  ಕ�ಲಸಕ�ಕಿ ಹುಡುಗರು 

ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�.
ಬ�್ಲ�್ೇರ�್ ಗಾಡಿಗಳಿಗ�  

ಊಟ, ವಸತಿ ಉಚಿತ

ಫೇ. : 80504 13658

2 BHK ಮರೆ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ
ಚಿಕಕಿಮಣಿ ದ�ೇವರಾಜ್  ಅರಸ್  

ಬಡಾವಣ�, ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ, ಕ�್ನ�ಯ 
ಬಸ್  ಸಾಟುಪ್  ಹತಿತಿರ, ಬ�್ೇರ್ -

ಮುನಿ್ಸಪಲ್  ನಿೇರಿನ ವಯವಸ�ಥಾ ಇದ�.

ಫೇ. : 98802 35299

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಸಿ್ವೇಟ್  ಸಾಟುಲ್  ಮತುತಿ ಚಾಟ್್ಸ  ಕ�ಫ� 
(ಹ�್ ೇಟ�ಲ್ )ನಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಲು 

ಕುಕ್ , ಹ�ಲಪಾರ್ , ಕ್ಲಿೇನರ್  ಮತುತಿ 
ಸ್ಪರ್ ವ�ೈಸರ್  ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�.

ಫೇ. : 95388 96927

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕಲಿಕ್ಧಾ  ಕ�ಲಸಕ�ಕಿ ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�

ಮಹಮಮಿಡನ್ ಕರೆಸಾ್ಪಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲೆೇಜ್ 
1ನ�ೇ ಮೆೇನ್, 12ನ�ೇ ಕಾರಿಸ್
ಕ�ಟಿಜ� ನಗರ, ದಾವಣಗ�ರ�.

93411 19195, 99800 32237

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಡಿಪಲಿೇಮಾ ಸಿವಿಲ್  ಪಾಸ್ /

ಫ�ೇಲ್  ಆದ ಆಟ�್ೇಕಾಯಡ್  ನಲ್ಲಿ 
ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಯುವಕರು 

ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�. 

ಫೇ. : 77950 83862

ಸೆೈಟುಗಳು ಮತು್ತ 
ಮರೆಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ ಬಿ ಬಾಲಿಕ್  30x40 ದಕ್್ಷಣ 

ಸಿದದಾವಿೇರಪಪಾ 33x50 ಪೂವಧಾ, ಸಪತಿಗಿರಿ 
ಶಾಲ� 30x50 ಪಶ್ಚಮ ವಿನಾಯಕ 
30x50 ದಕ್್ಷಣ ಏಜ�ಂಟರು KHB 

ಬಡಾವಣ� 30x40 ದಕ್್ಷಣ. 
97418 11694

Avoid Mosquiteos
Mosquito Nets for doors & windows 
Sri Gowri Enterprises

#7C2, 4th cross Near 
Shaneshwara Temple Karur 
Industrial Area, P.B Road, 

Davanagere -577006
72049 94628

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಅಲ್ಲಿ್ಯರ್ೇನಿಯಂ ಫಾಯಬಿರಿಕ�ೇಷನ್  
ಕ�ಲಸಕಾಕಿಗಿ 22 ವಷಧಾ ಮೆೇಲಪಾಟಟು 

ಪುರುಷ ಅಭಯರ್ಧಾಗಳು 
ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�. ಸಥಾಳ : ದಾವಣಗ�ರ�. 

63609 87443

HOUSE TO-LET
3 BHK House
2 BHK House

2 BHK House & Room's 
Residential Area's 

63606 62436

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ದಾವಣಗ�ರ�ಯಲ್ಲಿ ಪ�ಟ�್ರಿೇಲ್  
ಬಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಲು 
ಸ�ೇಲ್್ಸ ಗಲ್್ಸಧಾ  / ಬಾಯ್್ಸ 

ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�.
81971 71170

ನವೇದಯ ಪರಿೇಕೆ್ಷಗೆ 
3 ತ್ಂಗಳ ಕಾ್ರಷ್  ಕೊೇಸ್ನಾ 28 

ಜನವರಿಯಿಂದ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುತ್್ತದೆ. 

ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ. 
97428 29076, 93803 89236

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
1)ಕ�ಲಸಕ�ಕಿ ಹುಡುಗರು ಮತುತಿ 
ಮಹಿಳ�ಯರು  ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�.
2)ದಿನಸಿ  ಹಸನು ಮಾಡಲು 
ಮಹಿಳ�ಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�. 

(ರಾಗಿ, ಜ�್ೇಳ ಮತುತಿ ಬ�ೇಳ� ಕಾಳುಗಳು) 
Sajjan super mart 

ಹ�ಚ್ .ಕ�.ಆರ್  ಸಕಧಾಲ್ , ನಿಟುವಳಿ್ಳ, ದಾವಣಗ�ರ�.

HOUSES FOR 
RENT And LEASE

Single rooms for rent 
2BHK ground floor, 2BHK 

First Floor, S.S. Layout 
Nijalingappa layout, 
Anjaneya Layout.
Dakshith Iynahalli

77955 06795 

ಹ�್ನಾ್ನಳಿ, ಜ.23- ಜಗವ  ಬ�ಳಗುವ 
ಜ�್ಯೇತಿಗ� ಜಾತಿ ಇರುವುದಿಲಲಿ. ಕ�ೇವಲ ನಿೇತಿ 
ಮಾತರಿ ಇರುತತಿದ� ಎಂದು ಹ�್ಟಾಯಪುರ 
ಹಿರ�ೇಮಠದ ಶರಿೇ ಗಿರಿಸಿದ�ದಾೇಶ್ವರ ಶವಾಚಾಯಧಾ 
ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ ಹ�ೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ ಎಚ್. ಕಡದಕಟ�ಟುಯ ಶರಿೇ 
ಸಾಯಿ ಗುರುಕುಲ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲ� ಮತುತಿ 
ಶರಿೇ ಸಾಯಿ ಗುರುಕುಲ ಪದವಿ ಪೂವಧಾ ಕಾಲ�ೇ 
ಜುಗಳ 14ನ�ೇ ವಾಷಿಧಾಕ�್ೇತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ 
ವನು್ನ ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವಿಜಯಪುರದ ಜಾಞಾನಯೇಗಾಶರಿಮದ 
ಶರಿೇ ಸಿದ�ಧಾೇಶ್ವರ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ ಹ�ೇಳಿರುವಂತ� ಬ�ಳಕು 
ಕ�್ಳಚ� ಪರಿದ�ೇಶದ ಮೆೇಲ್ ಬಿೇಳುತತಿದ�, ಅದ�ೇ 
ರಿೇತಿ ದ�ೇವಾಲಯಗಳ ಗ�್ೇಪುರಗಳ ಮೆೇಲ್ 
ಬಿೇಳುತತಿದ�. ಬ�ಳಕ್ಗ� ಯಾವುದ�ೇ 
ಭ�ೇದವಿರುವುದಿಲಲಿ. ಅದರಂತ� ಶಕ್ಷಣ ಮತುತಿ 
ಪರಿತಿಭ�ಗಳಿಗ� ಕ್ಡ ಯಾವುದ�ೇ ಭ�ೇದ-ಭಾವ 
ಇರುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಕಕಿಳ ಶಕ್ಷಣಕ�ಕಿ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 
ಸುಸಜಿ್ಜತ ಕಟಟುಡಗಳಿದುದಾ, ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು ಇಲ್ಲಿನ 
ಸೌಲಭಯಗಳನು್ನ ಸದುಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ�್ಂಡು 

ಉತತಿಮ ಶಕ್ಷಣ ಪಡ�ಯಬ�ೇಕು. ತಮಮಾ ಮಕಕಿಳು 
ಮೊಬ�ೈಲ್ ಗಳಿಂದ ದ್ರವಿರುವಂತ� 
ಪೇಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಕ� ವಹಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು 
ಕ್ವಿಮಾತು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಶರಿೇ ಸಾಯಿ ಗುರುಕುಲ ಚಾರಿಟಬಲ್ 
ಟರಿಸ್ಟು ನ ಅಧಯಕ್ಷರ್ ಆಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ 
ಡಿ.ಜಿ. ಶಾಂತನಗೌಡ ಅಧಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ಜಿೇವನ 
ಶ�ೈಲ್ಯಿಂದಾಗಿ ಪೇಷಕರು ತಮಮಾ ಮಕಕಿಳು 
ಏನು ಮಾಡುತಿತಿದಾದಾರ� ಎಂಬುದನು್ನ 
ಅವಲ�್ೇಕ್ಸುವ ವಯವರಾನ ಹ�್ಂದಿಲಲಿ. ಅವರ 

ಬ�ೇಕು-ಬ�ೇಡಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿಯದ 
ಕಾರಣ ಅದ�ಷ�್ಟುೇ ಮಕಕಿಳು ತಮಮಾ ಪೇಷಕರ 
ನ�ೈಜ ಪರಿೇತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ದಾರಿ ತಪುಪಾವ 
ಅನ�ೇಕ ಪರಿಸಂಗಗಳಿವ�. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ  
ಪೇಷಕರು ತಾವು ಎಷ�ಟುೇ ಕ�್ೇಟಿ-ಕ�್ೇಟಿ 
ಗಳಿಸಲ್ ಅರವಾ ಎಷ�ಟುೇ ಬಿಡುವಿಲಲಿದ ಕ�ಲಸದ 
ಒತತಿಡಗಳಲ್ಲಿರಲ್ ತಮಮಾ ಮಕಕಿಳಿಗಾಗಿ ಕ�ಲ 
ಸಮಯವನು್ನ ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ರ್ೇಸಲ್ರಿಸಿ, 
ಅವರ�್ಂದಿಗ� ಉತತಿಮ ಒಡನಾಟ 
ಹ�್ಂದಬ�ೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಟರಿಸ್ಟು ನ ಉಪಾಧಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಚ್. 

ಶಂಕರಿಪಪಾಗೌಡುರಿ, ಕಾಯಧಾದಶಧಾ ಸೌಮಯ ಡಿ.
ಎಸ್.ಪರಿದಿೇಪ್ ಗೌಡ, ಜಂಟಿ ಕಾಯಧಾದಶಧಾ 
ಎಚ್.ಬಿ. ಅರುಣ್, ಖಜಾಂಚಿ ಸ�್ೇಮಪಪಾ, 
ನಿದ�ೇಧಾಶಕ್ ವಾಣಿ ಡಿ.ಎಸ್. ಸುರ�ೇಂದರಿಗೌಡ, 
ಶರಿೇ ಸಾಯಿ ಗುರುಕುಲ ಪದವಿ ಪೂವಧಾ 
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪಾರಿಂಶುಪಾಲ ಸಿ.ಜಿ. ಸುರ�ೇಂದರಿ, 
ಉಪ-ಪಾರಿಂಶುಪಾಲ ಚಂದರಿಶ�ೇಖರ್, ಮುಖಯ 
ಶಕ್ಷಕ್ ಡಾ.ಎಸ್.ವಿ. ಗೌರಿ, ಶಕ್ಷಣ ಸಂಯೇಜಕ 
ಹರಿೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶಕ್ಷಕರಾದ ಬಿ. 
ಕೃಷಣೆಮ್ತಿಧಾ, ದಾಕಾ್ಷಯಣಿ, ಸಾವಿತರಿಮಮಾ, ಎಂ. 
ಸ್ವರ್ಪ, ಕ�. ವಿದಾಯ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮುಖಂಡರಾದ ಬ�ನಕನಹಳಿ್ಳ 
ಹಾಲಪಪಾಗೌಡ, ಡಿ.ಎಸ್. ಪರಿದಿೇಪ್ ಗೌಡ, 
ದಿಡಗ್ರು ಎ.ಜಿ. ಪರಿಕಾಶ್ ಇತರರು ಇದದಾರು. 

ಬೆಳಗುವ ಜೊ್ಯೇತ್ಗೆ ಜಾತ್ ಇರುವುದಿಲಲೆ : ಗಿರಿಸಿದೆ್ದೇಶ್ರ ಶಿ್ರೇ 
ಎಷೆಟೆೇ ಕೆಲಸವಿರಲ್  
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲ ಸಮಯ 
ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ರ್ೇಸಲ್ಡಿ : 
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶಾಂತನಗೌಡ

ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾ್ರ್ೇಜಿ ಸಮಿರಣೊೇತ್ಸವ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23 - ನಡ�ದಾಡುವ ದ�ೇವರು ತಿರಿವಿಧ ದಾಸ�್ೇಹಿ 
ಶರಿೇ ಡಾ. ಶವಕುಮಾರ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿಯವರ 4ನ�ೇ ವಷಧಾದ ಪುಣಯಸಮಾರಣ� 
ಕಾಯಧಾಕರಿಮವನು್ನ ನಗರದ ಹ�್ರ ವಲಯದ ನಿವಾಸಿಗಳ�್ಂದಿಗ� 
ಸಕಾಧಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ನಿ.ಪೂ. ಜಿಲಾಲಿಧಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಹಾಲ�ೇಶಪಪಾ 
ನಿವಾಸಿಗಳಿಗ� ಆಹಾರ ಕ್ಟ್ ಗಳನು್ನ ವಿತರಿಸುವುದರ�್ಂದಿಗ� ಆಚರಿಸಿದರು.

ಉಪಾ್ಪರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಿಗಮದಿಂದ ಗಂಗಾ 
ಕಲಾ್ಯಣ ಯೇಜರೆಯಡಿ ಅಜಿನಾ ಆಹಾ್ನ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23 - ಉಪಾಪಾರ ಅಭಿವೃದಿಧಾ ನಿಗಮದಿಂದ 2022-23ನ�ೇ 
ಸಾಲ್ನ ಗಂಗಾ ಕಲಾಯಣ ಯೇಜನ�ಯಡಿ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಕ�್ಳವ� ಬಾವಿ ಸೌಲಭಯ 
ಪಡ�ಯಲು  ಅಹಧಾ ಫಲಾಪ�ೇಕ್್ಷಗಳಿಂದ ಅಜಿಧಾ ಕರ�ಯಲಾಗಿದ�.

 ಪರಿವಗಧಾ-1ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ  ಉಪಾಪಾರ ಮತುತಿ ಅದರ ಉಪಜಾತಿಗ� 
ಒಳಪಡುವ ಅಭಯರ್ಧಾಗಳು ಅಗತಯ ದಾಖಲ�ಗಳ�್ಂದಿಗ� ಮಾಚ್ಧಾ 2 ರ�್ಳಗ� 
ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನ ಸ�ೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೇಟಧಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಗಾರಿಮ ಒನ್, 
ಬ�ಂಗಳೂರು ಒನ್ ಅರವಾ ಕನಾಧಾಟಕ ಒನ್ ಸ�ೇವಾ ಕ�ೇಂದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಿಧಾ 
ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ�.

ಹ�ಚಿ್ಚನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಗಮದ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂ : 7026288888 
ಹಾಗ್ ಜಾಲತಾಣ  http://upparadevelopment.karnataka.
gov.im ಸಂಪಕ್ಧಾಸಲು ಕನಾಧಾಟಕ ಉಪಾಪಾರ ಅಭಿವೃದಿಧಾ  ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಲಿ 
ವಯವಸಾಥಾಪಕರು ಪರಿಕಟಣ�ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23 - ನಗರದ ಕೃಷಿ ಉತಪಾನ್ನ ಮಾರುಕಟ�ಟು  
ಸರ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ಸ್ಪರ್ ಸಾಟುರ್ ರ�ೈತ- 2023 ವಿಜಯ ಕನಾಧಾಟಕ 
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನ� ಮಾಡಿದ ರ�ೈತರನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿೇತಾ್ಸಹಿಸುವ 
ಕಾಯಧಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ರ�ೈತರಿಗ� ಉಚಿತ ಕಣಿಣೆನ ತಪಾಸಣ� ಶಬಿರವನು್ನ ಎಸ್ 
ಎಸ್ ಐ ಕ�ೇರ್ ವತಿಯಿಂದ ಹರ್ಮಾಕ�್ಳ್ಳಲಾಗಿತುತಿ. 

ಎಪಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ವಡಿ್ಡನಳಿ್ಳ ಸಿದ�ದಾೇಶ್ ಕಣುಣೆ ಪರಿೇಕ�್ಷ 
ಮಾಡಿಸಿಕ�್ಳು್ಳವುದರ ಮ್ಲಕ ಚಾಲನ� ನಿೇಡಿದರು. ಹಿರಿಯ ಪತರಿಕತಧಾ 
ಸದಾನಂದ್ ಹ�ಗಡ�, ಎಪಎಂಸಿ ಕಾಯಧಾದಶಧಾ ಕ�.ಸಿ. ದ�್ರ�ಸಾ್ವರ್, 
ಸಹಾಯಕ ನಿದ�ೇಧಾಶಕ ಜ�. ಪರಿಭು, ಸಹಾಯಕ ಕಾಯಧಾದಶಧಾ ಶರಿೇಹರಿ, 
ತಾಲ್ಲಿಕು ಕಸಾಪ ನಿದ�ೇಧಾಶಕ  ಎಂ.ಷಡಕ್ಷರಪಪಾ ಬ�ೇತ್ರು ಹಾಗ್ 
ಇತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಎಪಎಂಸಿಯಲ್ಲೆ ಎಸೆ್ಸಸ್ ಕೆೇರ್ ನಿಂದ 
ರೆೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಣು್ಣ ಪರಿೇಕೆ್ಷ

ಮಲ�ೇಬ�ನ್್ನರು, ಜ. 23- 
ಮಲಲಿನಾಯಕಿನಹಳಿ್ಳ ಗಾರಿಮದ ಶರಿೇ ನಿಜಶರಣ 
ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ ಮತುತಿ ಶರಿೇ ಗಂಗಾ 
ಪರಮೆೇಶ್ವರಿ ದ�ೇವಸಾಥಾನದ ಕಟಟುಡ ನಿಮಾಧಾಣಕ�ಕಿ 

ಶರಿೇ ಕ�್ಷೇತರಿ ಧಮಧಾಸಥಾಳದಿಂದ ಡಾ. ವಿೇರ�ೇಂದರಿ 
ಹ�ಗಗೆಡ� ಅವರು ಮಂಜ್ರು ಮಾಡಿದ 1.50 ಲಕ್ಷ 
ರ್.ಗಳ ಡಿಡಿಯನು್ನ ಧಮಧಾಸಥಾಳ ಗಾರಿಮಾಭಿವೃದಿಧಾ 
ಯೇಜನ�ಯ ಜಿಲಾಲಿ ನಿದ�ೇಧಾಶಕ 

ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಗನಾಳ್ ಅವರು 
ದ�ೇವಸಾಥಾನ ಸರ್ತಿಯವರಿಗ� 
ನಿೇಡಿದರು.

ಮಲ�ೇಬ�ನ್್ನರು 
ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ್ 
ದ�ೇವಾಡಿಗ, ದ�ೇವಸಾಥಾನದ ಸರ್ತಿ 
ಅಧಯಕ್ಷ ಯವರಾಜ್, ಉಪಾಧಯಕ್ಷ 
ರಾಜಪಪಾ, ಕಾಯಧಾದಶಧಾ ಹನುಮಂತ, 
ಗಾರಿಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಎಂ. 
ಶ�ೇಖರಪಪಾ, ಚೌಡಪಪಾ, ಒಕ್ಕಿಟದ 
ಅಧಯಕ�್ಷ ಮಾಯಮಮಾ, ಪೂಜಾ, ವಲಯ 

ಮೆೇಲ್ವಚಾರಕ್ ಸವಿತಾ, ಸ�ೇವಾ ಪರಿತಿನಿಧಿಗಳಾದ 
ನಾಗಮಮಾ, ಉಷಾ ಮತುತಿ ಗಾರಿಮಸಥಾರು ಈ ವ�ೇಳ� 
ಹಾಜರಿದದಾರು.

ಮಲಲೆರಾಯ್ಕನಹಳಿಳ : ದೆೇವಸಾಥಾನಕೆ್ಕ ಧಮನಾಸಥಾಳದ ರೆರವು

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23- 
ರಾಷಿಟು್ರೇಯ ಪವರ್ ಲ್ಫಟುರ್ ್ಸ 
ಫ�ಡರ�ೇಷನ್ (ಇಂಡಿಯಾ) 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಧರಿ 
ಪರಿದ�ೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟಟುಣದಲ್ಲಿ  
ಕಳ�ದ ವಾರ ನಡ�ದ ರಾಷಿಟು್ರೇಯ 
ಪವರ್ ಲ್ಫಿಟುಂಗ್ ಬ�ಂಚ್ ಪ�ರಿಸ್ 
ಮತುತಿ ಡಿೇಡ್ ಲ್ಫ್ಟು ಚಾಂಪ 
ಯನ್ ಶಫ್ ಸಪಾರ�ಧಾಯಲ್ಲಿ 
ಕನಾಧಾಟಕ ರಾಜಯವನು್ನ 
ಪರಿತಿನಿಧಿಸಿದದಾ ನಗರದ 
ಬಿೇರ�ೇಶ್ವರ ವಾಯಯಾಮ 

ಶಾಲ�ಯ ಪವರ್ ಲ್ಫಟುರ್ ಎ. ಚಂದರಿಪಪಾ ಅವರು `ಮಾಸಟುರ್ ್ಸ-2' 83 ಕ�.ಜಿ. 
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 410 ಕ�.ಜಿ. ಭಾರವನು್ನ ಎತುತಿವುದರ ಮ್ಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ 
ಹಾಗ್ ಪವರ್  ಲ್ಫಿಟುಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ�ಳಿ್ಳ ಪದಕ ಪಡ�ದಿದಾದಾರ�.

ಪವರ್ ಲ್ಫಟೆಂಗ್ ಚಾಂಪಯನ್ ಶಿಪ್ 
ಚಂದ್ರಪ್ಪಗೆ ಕರಾನಾಟಕದ ಬಂಗಾರ ಪದಕ

ಮಲ�ೇಬ�ನ್್ನರು, ಜ. 23 - ಶರಿೇ ಕ�್ಷೇತರಿ ಧಮಧಾಸಥಾಳ 
ಗಾರಿಮಾಭಿವೃದಿಧಾ ಯೇಜನ� ವತಿಯಿಂದ ಜಿ.ಬ�ೇವಿನಹಳಿ್ಳ 
ಗಾರಿಮದ ಶರಿೇ ಸಿದದಾಲ್ಂಗ�ೇಶ್ವರ ಪೌರಿಢಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿ ಗುರು 
ವಾರ ಹರ್ಮಾಕ�್ಂಡಿದದಾ ಹತತಿನ�ೇ ತರಗತಿ ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳಿಗ� 
ಉಚಿತ ಟ್ಯಷನ್ ತರಬ�ೇತಿ ಕಾಯಧಾಕರಿಮವನು್ನ 
ಯೇಜನ�ಯ ಪಾರಿದ�ೇಶಕ ಕಚ�ೇರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಜನ 
ಜಾಗೃತಿ ವ�ೇದಿಕ�ಯ ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ್ 
ದಿೇಪ ಬ�ಳಗಿಸಿ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು. 

ಈ ವ�ೇಳ� ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, 

ನಮಮಾ ಸಂಘದ 
ಸದಸಯರ ಮಕಕಿಳ 
ಉನ್ನತ ಶಕ್ಷಣಕ�ಕಿ  
ಈಗಾಗಲ�ೇ ವಿದಾಯರ್ಧಾ 
ವ�ೇತನ ನಿೇಡುತಿತಿದುದಾ, 
ಕಳ�ದ ಎರಡು 
ವಷಧಾಗಳಿಂದ ಹತತಿನ�ೇ 
ತರಗತಿ 
ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳಿಗ� 
ಉಚಿತ ಟ್ಯಷನ್ 
ಮಾಡುತಾತಿ 
ಬಂದಿದ�ದಾೇವ�, 

ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೇಗ ಪಡ�ದು 
ಕ�್ಳ್ಳಬ�ೇಕ�ಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. 

ಮಲ�ೇಬ�ನ್್ನರು ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ 
ದ�ೇವಾಡಿಗ,  ಗಾರಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕ� 
ಮಹ�ೇಶ್ವರಪಪಾ, ಶಾಲಾ ಮುಖ�್ಯೇಪಾರಾಯಯ ಜಯಪಪಾ, 
ಜಿಗಳಿ ವಲಯದ ಮೆೇಲ್್ವಚಾರಕ್ ಶರಿೇಮತಿ ಪದಾಮಾವತಿ 
ಮತುತಿ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ಧಮನಾಸಥಾಳ ಸಂಘದಿಂದ ಉಚಿತ ಟೂ್ಯಷನ್ 

ಮಲೆೇಬೆನೂನೂರು

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಹ�್ಸ ಕುಂದವಾಡ ಹತಿತಿರ ಸಕಾಧಾರಿ 
ನೌಕರರ ಬಡಾವಣ�ಯ ಸುತತಿಮುತತಿ ಹ�್ಸ 
ಬಡಾವಣ�ಗಳಲ್ಲಿ 30x50 ಪೂವಧಾ, 
30x50 ಉತತಿರ, 30x40 ಪಶ್ಚಮ, 
30x40 ಪೂವಧಾ-ದಕ್್ಷಣ ಕಾನಧಾರ್ , 
30x40 ಪಶ್ಚಮ ದಕ್್ಷಣ ಕಾನಧಾರ್ .
ಸಾ್ರ್ ಏಜೆಂಟ್ , ವಿದಾ್ಯನಗರ
 97421 44715

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
B.Com., B.Sc., B.A., Degree 
ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗರು TATA POWER 
SOLAR ಮಾಕ�ಧಾಟಿಂಗ್  ಮಾಡಲು 
ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�.
99001 42052

WANTED
Boys required for 

data entry and billing 
work at Food Mart 

Supermarket.
Quli : B.Com.

98864 63531

ಬರವಣಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಮನ��ಯಿಂದಲ�ೇ ಫಾರಂ ಭತಿಧಾ 
ಮಾಡುವ ಉದ�್ಯೇಗ ಮಾಡಿ 
ತಿಂಗಳಿಗ� ಗಳಿಸಿ 16,000 ರಿಂದ 
20,000 (ಕ�್ೇರಿಯರ್  ಸೌಲಭಯವಿದ�)

 91487 33213

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
1) ಟಾಯಲ್ ಆಪರ�ೇಟರ್  - 2  ಅನುಭವವಿರುವವರು 

2) ಕಾಯಷಿಯರ್ -2 ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು 
3)ಪಾಯಕ್ಂಗ್ & ಡಿಸಾಪಾ್ಯಚಿಂಗ್-4

ಸಂಪಕಿನಾಸಿ: ದಾ್ರಕಾ ಟೆ್ರೇಡಸ್ನಾ
ಎಂ.ಜಿ.ರ�್ೇಡ್, ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬದ ಹತಿತಿರ, ದಾವಣಗ�ರ�.
ಮೊ: 94484 56359

ಮಲ�ೇಬ�ನ್್ನರು, ಜ. 23-  ಮಕಕಿಳಲ್ಲಿ 
ಅಡಗಿರುವ ಕೌಶಲಯಗಳನು್ನ ಹ�್ರ ತ�ಗ�ದು 
ಸೃಜನಾತಮಾಕ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳನು್ನ 
ಕಲ್ಸುವುದ�ೇ ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಕ�್ಷೇತರಿ 
ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹ�ಚ್ ಹನುಮಂತಪಪಾ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಪಟಟುಣದ ಸಕಾಧಾರಿ ಉದುಧಾ ಪೌರಿಢ 
ಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಮಾಕ�್ಂಡಿದದಾ ಉದುಧಾ ಕಲಿಸಟುರ್ 
ಹಂತದ ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬ ಕಾಯಧಾಕರಿಮ ಉದಾಘಾಟಿಸಿ  
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.  

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ 
ಮಕಕಿಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಯಧಾಕರಿಮಗಳನು್ನ  
ಮಾಡಿಸಿ ಮಕಕಿಳು ಸಂತಸದಿಂದ ಕಲ್ತು, ಬ�ೇರ� 
ಮಕಕಿಳಿಗ್ ಕ್ಡ ಕಲ್ಸುವಂತ� ಆಗಬ�ೇಕು 
ಎಂದು ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬದ ತರಬ�ೇತಿ ಪಡ�ದ 
ಸಂಪನ್ಮಾಲ ಶಕ್ಷಕರಿಗ� ಹ�ೇಳಿದರು. ಸಕಾಧಾರದ 
ವಿನ್ತನವಾದ ಈ ಕಾಯಧಾಕರಿಮ ಮಕಕಿಳ 
ಕಲ್ಕ�ಗ� ಪೂರಕವಾಗಿದುದಾ, ಕಲ್ಕ�ಯನು್ನ ಅನುಭವ 

ಕ�ೇಂದಿರಿತವಾಗಿಸುವ ಈ ವಿರಾನವನು್ನ 
ಹಬ್ಬವನಾ್ನಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಣ�ಣೆದುರು 
ತರುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ� 
ಎಂದು ಬಿಇಓ ಹನುಮಂತಪಪಾ ತಿಳಿಸಿದರು.                          

ಪಾರಿಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ�್ಷೇತರಿ 
ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷಣೆಪಪಾ, ಸಕಾಧಾರಿ ಶಾಲಾ 
ಮಕಕಿಳು ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 
ನಡ�ಯುವ ಉದುಧಾ ಕಲಿಸಟುರ್ ನ ಕ್ರಿಯ, ಹಿರಿಯ 
ಮತುತಿ ಪೌರಿಢಶಾಲ�ಯ 120 ಮಕಕಿಳು ನಾಲುಕಿ 
ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಲ್ದಾದಾರ�. ಮಾಡು, ಹಾಡು, 
ಕಾಗದ, ಕತತಿರಿ, ಬಣಣೆ, ಊರು, ತಿಳಿಯೇಣ, 
ಹಾಡು, ಆಡು, ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಿಳ ಕಲ್ಕ�ಯ 
ಸಂಭರಿಮವ�ೇ ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾಯಧಾಕರಿಮದ ಅಧಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸಿದದಾ 
ಪೌರಿಢಶಾಲ�ಯ ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಸ�ೈಯದ್ 
ಸಾಬಿೇರ್ ಅಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕಕಿಳು ಕಲ್ಕಾ 
ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ ಜಾಞಾನವನು್ನ 

ಸದುಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ�್ಳಿ್ಳ ಎಂದರು. 
ಪಾರಿರರ್ಕ ಶಾಲ�ಯ ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅಧಯಕ್ಷ 
ಮಹಮಮಾದ್ ಜಬಿವುಲಾಲಿ, ಪುರಸಭ�  ಸದಸಯ ಷಾ 
ಅಬಾರಿರ್, ಇಸಿಓ ಷಂಶಾದ್ ಬಾನು, ಸಿಆರ್ ಪ 
ರ�ೇಷಾಮಾ ಬಾನು ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಉದುಧಾ ಪೌರಿಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ ಶಕ್ಷಕ ಎಂ.
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಧಾನಪಪಾ, ಸಕಾಧಾರಿ ಪದವಿ ಪೂವಧಾ 
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಉಪ ಪಾರಿಚಾಯಧಾ ಜಗದಿೇಶ್ 
ಉಜ್ಜಮಮಾನವರ್, ಮಹಬ್ಬಿ ಮಹಮದ್ 
ಖಲ್ೇಲ್, ಮುಖ�್ಯೇಪಾರಾಯಯರ ಸಂಘದ 
ಅಧಯಕ್ಷ  ಸಿ. ಜಯಣಣೆ, ಪಾರಿರರ್ಕ ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಕರ 
ಸಂಘದ ಅಧಯಕ್ಷ ಹ�ಚ್ ಚಂದರಿಪಪಾ, ನಿವೃತತಿ ಶಕ್ಷಕ 
ಎಸ್. ಜಿ. ಸಜ್ಜನ್, ಮೊಹಮಮಾದ್ ಗೌಸ್, 
ಫ�ೈಜುಲಾಲಿ ಇಷಾಧಾದ್, ಆನಂದ್, ಸಪೂರಾಬಿ, 
ಆರಿಫಾ ನಸಿರಿೇನ್, ಫಜಧಾನಾ ಬಾನು, ಸಕಾಧಾರಿ 
ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧಯಕ್ಷ  ವ�ೈ. ಪ. ಸಾಕಮಮಾ, 
ಬಿ. ಹ�ಚ್. ಶವಕುಮಾರ್, ಸಂಪನ್ಮಾಲ ವಯಕ್ತಿ 
ಗಳಾದ ಸ�ೈಯಿೇದಾ ಕೌಸರ್, ತಸಿ್ನೇಮ್ ಫರಿೇದಾ 
ಬ�ೇಗಂ, ನಜಾಮಾ ಬಾನು, ಅತಾವುಲಾಲಿ, ರಹಿಮ 
ಬಾನು, ಫಾರ್ೇದ, ಛಾಯಾದ�ೇವಿ, ಶಕ್ೇಲಾ 
ಬಾನು ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.  

ಸ�ೈಯದ್ ಅಯಾನ್ ಪಾರಿರ್ಧಾಸಿದರು, 
ಹಿರಿಯ ಶಕ್ಷಕ ರ�ೇವಣಸಿದದಾಪಪಾ ಅಂಗಡಿ 
ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು, ಶಕ್ಷಕ್ ರತ್ನವ್ವ ಸಾಲ್ಮಠ 
ಕಾಯಧಾಕರಿಮ ನಿರ್ಪಸಿದರು, ಶಕ್ಷಕ ರಜಾಕ್ 
ವುಲಾಲಿ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಕೆಯ ಸಂಭ್ರಮವೆೇ ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬ
ಮಲೆೇಬೆನೂನೂರು ಉದುನಾ ಶಾಲೆಗಳ ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೆ ಬ್ಇಓ ಹನುಮಂತಪ್ಪ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.23- ಶತಾಯುಷಿ, ತಿರಿವಿಧ ದಾಸ�್ೇಹಿ, ಮಹಾ 
ತಪಸಿ್ವ ಡಾ. ಶರಿೇ ಶವಕುಮಾರ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳವರ ಪುಣಯಸಮಾರಣ� ಮತುತಿ 
ಪುಷಪಾ ನಮನವನು್ನ ಈಶ್ವರ್ ಕಾಂಪ�ಲಿಕ್್ಸ , ನಿರಂಜನ್ ಪರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ�ರಿಸ್ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ  ವಾಯಪಾರಸಥಾರು, ಕಾಲ�ೇಜು ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು, ಭಕತಿ 
ಮಹಾಶಯರು ಪಾಲ�್ಗೆಂಡು, ಇಂದ್ಧರ್ ನಿಶಾನಿಮಠ್ ಅವರ 
ಅದಯಕ್ಷತ�ಯಲ್ಲಿ 4 ನ�ೇ ಪುಣಯ ಸಮಾರಣ�ಯನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. ಬಂದಂತಹ 
ಭಕತಿರಿಗ� ಪರಿಸಾದ ವಿತರಣ� ಮಾಡಿದರು.  ಶರಿೇ ಗಳಿಗ� ಮರಣ�್ೇತತಿರ ಭಾರತ 
ರತ್ನ ಪರಿಶಸಿತಿ ಪರಿದಾನ ಮಾಡಬ�ೇಕ�ಂದು ಕ�ೇಂದರಿ ಸಕಾಧಾರಕ�ಕಿ ಒತಾತಿಯಿಸಿ 
ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಧಧಾರಿಸಲಾಯಿತು.

ಶಿ್ರೇ ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾ್ರ್ೇಜಿ ಸಮಿರಣೆ

27 ರಂದು ನಿಧಿ 
ಆಪೆ್ಕ ನಿಕಟ್ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.23- 
ನಗರದ ಬಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ ಕಾಲ�ೇಜ್ 
ಕಾಯಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ  ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 
27 ರಂದು ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 9 ಗಂಟ�ಗ�  
ಉದ�್ಯೇಗಿಗಳ ಭವಿಷಯ ನಿಧಿ  
ಸಂಸ�ಥಾಯು (ಇ.ಪ.ಎಫ್.ಒ) 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರಿತ�ಯ 
ಅಗತಯತ�ಗಳನು್ನ  ಪೂರ�ೈಸುವ 
ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ ‘ನಿಧಿ ಆಪ�ಕಿ ನಿಕಟ್ 
2.00’ ಕಾಯಧಾಕರಿಮ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ�.

ಭವಿಷಯ ನಿಧಿ ಸದಸಯರು, 
ಪಂಚಣಿದಾರರು ಮತುತಿ 
ಉದ�್ಯೇಗದಾತರು ತಮಮಾ 
ಕುಂದು-ಕ�್ರತ� ನಿವಾರಣ� 
ಮತುತಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ 
ಮಾ ಡಿ ಕ�್ ಳ್ಳ ಬ�ೇ ಕ� ಂ ದು 
ಪಾರಿದ�ೇಶಕ ಭವಿಷಯ ನಿಧಿ 
ಆಯುಕತಿರು ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಇಂದು ಸುದಶನಾನ 
ಕಿ್ರಯ ಶಿಬ್ರ

ಗುರುದ�ೇವ ಶರಿೇ ರವಿಶಂಕರ 
ಗುರ್ಜಿ ಅವರ ಆಟ್ಧಾ ಆಫ್ 
ಲ್ವಿಂಗ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಂತ�್ೇಷದ 
ಕಾಯಾಧಾಗಾರ (ಸುದಶಧಾನ ಕ್ರಿಯ್) 
ವಿದಾಯನಗರದ ಶರಿೇ ಈಶ್ವರ-
ಪಾವಧಾತಿ-ಗಣಪತಿ ದ�ೇವಸಾಥಾನ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ  ಇಂದಿನಿಂದ ಇದ�ೇ 
ದಿನಾಂಕ 29 ರವರ�ಗ� ನಡ�ಯಲ್ದ�. 
ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ : 99005-01877, 
77601-55659.

ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಆವರಗ�ರ�ಯ ಬಳಿಯ ಶರಿೇ ಭಗವಾನ್  
ಮಹಾವಿೇರ ಗ�್ೇಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿ ಉತತಿಮ 
ಗುಣಮಟಟುದ ಗ�್ಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ�.

ಪ್ರತ್ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 2.50 
ಇಚ�ಛಿವುಳ್ಳವರು ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ :

ಜಿತೆೇಂದ್ರ ಜೆೈನ್ , 94485 16033

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಬಟ�ಟು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಲು 

18 ರಿಂದ 30 ವಷಧಾ ವಯಸಿ್ಸನ 
ಪುರುಷರು ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�. 

ಗಾರಿಮಾಂತರದವರಿಗ� ಊಟ, ವಸತಿ 
ಸೌಲಭಯವಿರುತತಿದ�. ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ :

98442-94446

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ಶಾಲ�ಗ� ಆಯಾ ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�   
ಸಂಪಕಿನಾಸಿ : ನಂದಗೊೇಕುಲ 
ಇಂಗಿಲೆಷ್ ರ್ೇಡಿಯಂ ನಸನಾರಿ,  ಪಾ್ರಥರ್ಕ - ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ 

ದ�ೇವರಾಜ ಅರಸು ಲ�ೇಔಟ್ `ಸಿ' ಬಾಲಿಕ್, ಆರ್.ಟಿ.ಓ 
ಆಫಿೇಸ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಕ�್ಂಡಜಿ್ಜ ರ�್ೇಡ್. ದಾವಣಗ�ರ� 
99640 17729 / 81479 30221

ಪಾಸ್ ಪೇಟ್ನಾ  ಕಳೆದಿದೆ
FA513904 ಸಂಖೆ್ಯಯ ಪಾಸ್ ಪೇಟ್ನಾ ಬುಕ್ ನನ್ನ 
ಹ�ಸರಿನಲ್ಲಿದುದಾ, ದಿನಾಂಕ 20.12.2022ರಂದು ಮನ�ಯನು್ನ 
ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಸ್ ಪೇಟ್ಧಾ  
ಆಕಸಿಮಾಕವಾಗಿ ಕಳ�ದು ಹ�್ೇಗಿರುತತಿದ�. ನನಗ� ಪಾಸ್ ಪೇಟ್ಧಾ  
ಬುಕ್ ನ ದಿ್ವಪರಿತಿ ಅವಯಶಕತ� ಇರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 
23.01.2023ರಂದು ದಾವಣಗ�ರ� ನ�್ೇಟರಿಯವರ 
ಸಮುಮಾಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣ ಪತರಿವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿರುತ�ತಿೇನ�. 
ರಾಜನಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ ಬ್ನ್  ಬಸವನಗೌಡ, ಡ�್ೇರ್  ನಂ.2021/
ಎಪ, 1ನ�ೇ ಕಾರಿಸ್  ಎಸ್ .ಎಸ್ .ಲ�ೇಔಟ್  ಪಕಕಿ, `ಎ' ಬಾಲಿಕ್  ದಾವಣಗ�ರ�
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ಹೆಣು್ಣ ಭೂ್ರಣ ಹತೆ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕೆ್ಕ ಒತಾ್ತಯಿಸಿ 
ಕರಾ್ಯಕುಮಾರಿಯಿಂದ ದೆಹಲ್ಗೆ ಪಾದಯಾತೆ್ರ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23-  ಹ�ಣುಣೆ ಭ್ರಿಣ ಹತ�ಯ 
ನಿಯಂತರಿಣ ಮತುತಿ ಮಕಕಿಳ ಹಕುಕಿಗಳ ರಕ್ಷಣ�ಗಾಗಿ 
ಗಭಿಧಾಣಿ ನ�್ೇಂದಣಿ ಕಡಾ್ಡಯಗ�್ಳಿಸಲು ಒತಾತಿಯಿಸಿ 
ಕನಾಯಕುಮಾರಿಯಿಂದ ದ�ಹಲ್ ವರ�ಗ� ನಾಲುಕಿ ತಿಂಗಳ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 15 ರಾಜಯಗಳ ಮ್ಲಕ 4 ಸಾವಿರ ಕ್.
ರ್ೇ. ಪಾದಯಾತ�ರಿ ಮ್ಲಕ ರಾಜಯ ಹಾಗ್ ಕ�ೇಂದರಿ 
ಸಕಾಧಾರಕ�ಕಿ ಮನವಿ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಧಾಕತಧಾ ಸಿ.ಎಂ. ಜಕಾಕಿಳಿ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಪತಿರಿಕಾಗ�್ೇಷಿಠಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ಫ�ಬರಿವರಿ 20ರಿಂದ ಕನಾಯಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಪಾದಯಾತ�ರಿ 
ಆರಂಭವಾಗಲ್ದುದಾ, ಮಾಚ್ಧಾ 5ಕ�ಕಿ ಕನಾಧಾಟಕ 
ತಲುಪಲ್ದ�. ಜ್ನ್ 4ಕ�ಕಿ ದ�ಹಲ್ ತಲುಪ ಪರಿರಾನ 
ಮಂತಿರಿಗಳಿಗ� ಮನವಿ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಪೂವಧಾಭಾವಿಯಾಗಿ ಆರುಷಿ ಯೇಜನ�ಯ 10 
ವಷಧಾಗಳಲ್ಲಿ ನಡ�ದು ಬಂದ ದಾರಿ ಹಾಗ್ ಕ�ೇಂದರಿ, 

ರಾಜಯ ಸಕಾಧಾರಗಳು ನಿೇಡಿರುವ ಪತರಿಗಳು, ಪರಿಸುತಿತ 
ಕಾಯ್ದಾಯ ಹಕುಕಿಗಳು, ನಿಯಮಗಳ ಉಲಲಿಂಘನ�ಯ 
ದಾಖಲಾತಿ ಒಳಗ�್ಂಡ 100 ಪುಟಗಳ ಮನವಿಯನು್ನ 
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಮ್ಲಕ ಮುಖಯಮಂತಿರಿಗಳಿಗ� 
ಸ�್ೇಮವಾರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ� ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಕಳ�ದ ಹತುತಿ ವಷಧಾಗಳಿಂದ ಹ�ಣುಣೆ ಭ್ರಿಣ ಹತ�ಯ 
ವಿರುದಧಾ ಕರಿಮಕ�ಕಿ ಒತಾತಿಯಿಸಲಾಗುತಿತಿದದಾರ್, ಯಾವುದ�ೇ 
ಪರಿಯೇಜನವಾಗಿಲಲಿ. 

ಗಭಧಾಪಾತ ಸಂಪೂಣಧಾ ಗಭಿಧಾಣಿ ಮಹಿಳ� ಆಯ್ಕಿ 
ಎಂದು ಸುಪರಿೇಂ ಕ�್ೇಟ್ಧಾ ನಿೇಡಿರುವ 
ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಿಂದಾಗಿ ಪ.ಸಿ. ಮತುತಿ ಪ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ. ಕಾಯ್ದಾ 
ಅಸಿತಿತ್ವವನು್ನ ಕಳ�ದುಕ�್ಂಡಂತಾಗಿದ� ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಪತಿರಿಕಾಗ�್ೇಷಿಠಾಯಲ್ಲಿ ಮಂಜಾನಾಯಕಿ  
ಹನುಮಸಾಗರ, ರವಿಶಂಕರ್ ಬಿ.ಜಿ. ಬ�ನಕನಹಳಿ್ಳ 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.23- ನಾಯ.ಎ.ಜ�. ಸದಾಶವ 
ಆಯೇಗದ ವರದಿ ಜಾರಿಗ�್ಳಿಸುವುದು ಸ�ೇರಿದಂತ� 
ವಿವಿಧ ಬ�ೇಡಿಕ�ಗಳನು್ನ ಈಡ�ೇರಿಸುವಂತ� ಆಗರಿಹಿಸಿ 
ಕನಾಧಾಟಕ ದಲ್ತ ಸಂಘಷಧಾ ಸರ್ತಿ ವತಿಯಿಂದ 
ನಗರದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ�ೇಡಕಿರ್ ವೃತತಿದಲ್ಲಿ ಇಂದು  
ಪರಿತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗ� ನಡ�ಸಲಾಯಿತು.

ಜಿಲಾಲಿ ಪರಿರಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಬಿ. ದುಗಗೆಪಪಾ 
ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಮೆರವಣಿಗ�ಯು ಡಾ. ಅಂಬ�ೇಡಕಿರ್ 
ಸಕಧಾಲ್ ನಿಂದ ಆರಂಭಗ�್ಂಡು ಜಯದ�ೇವ ಸಕಧಾಲ್, 
ಹ್ವಿನ ಮಾಕ�ಧಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಪ 
ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛ�ೇರಿವರ�ಗ� ಸಾಗಿ ನಾಯ.ಸದಾಶವ 
ಆಯೇಗ ವರದಿ ಜಾರಿ ಹಾಗ್ ವಿವಿಧ ಬ�ೇಡಿಕ�ಗಳನು್ನ 
ಈಡ�ೇಸುವಂತ� ಒತಾತಿಯಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ� 
ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ರಾಜಯ ಸಕಾಧಾರ ನಾಯ.ಎ.ಜ�. ಸದಾಶವ ಆಯೇಗದ 
ವರದಿಯನು್ನ ಕ�ೇಂದರಿ ಸಕಾಧಾರಕ�ಕಿ ಶಫಾರಸು್ಸ ಮಾಡಿ, 
ಅನುಷಾಠಾನಗ�್ಳಿಸಲು ಕರಿಮ ಕ�ೈಗ�್ಳ್ಳಬ�ೇಕು, ದಾವಣ 
ಗ�ರ�ಯಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಧಾಕರ�ೇ ಹ�ಚಿ್ಚರುವ ಗಾಂಧಿೇ ನಗರ 
ದಲ್ಲಿ ಪಾರಿರರ್ಕ ಆರ�್ೇಗಯ ಕ�ೇಂದರಿ ಪಾರಿರಂಭಿಸಬ�ೇಕು, 
ನಿೇರಿನ ಟಾಯಂಕ್ ಕ�ಳಗ� ಗರಿಂಥಾಲಯವನು್ನ ನಿರ್ಧಾಸಿ 
ಕ�್ಡಬ�ೇಕು, ಕರ�ಂಟ್ ಲ�ೈನ್ ಕ�ಳಗ� ಬಫರ್ ಜ�್ೇನ್, 

ಸಿ.ಎ. ಸ�ೈಟ್ ಮತುತಿ ಅಕರಿಮವಾಗಿ ಮಂಜ್ರು 
ಮಾಡಿರುವ ಬಗ�ಗೆ ತನಿಖ�ಯಾಗಬ�ೇಕು ಎಂದು ಆಗರಿಹಿಸಿ 
ದರು.  ಆವರಗ�ರ�ಯ ಎ.ಕ�. ಕಾಲ�್ೇನಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗ� 
ಹಕುಕಿಪತರಿ ನಿೇಡಬ�ೇಕು ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬ�ೇಡಕಿ ರ್ ವೃತತಿದಲ್ಲಿ 
ಅಂಬ�ೇಡಕಿರ್ ಪರಿತಿಮೆ ಸಾಥಾಪಸಬ�ೇಕು, ಪಾಲ್ಕ�

ವಾಯಪತಿಯ ಬಸಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ 
ರುದರಿಭ್ರ್ಯನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಾ ಪಡಿಸಬ�ೇಕು. ಚನ್ನಗಿರಿ, 
ನಾಯಮತಿ, ಹ�್ನಾ್ನಳಿ, ದಾವಣಗ�ರ� ತಾಲ್ಲಿಕು 
ಗಳಲ್ಲಿಯ್ ಇರುವ ಸಮಸ�ಯಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ 
ಕ�್ಡುವುದ್ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಮನವಿ ಪತರಿದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ 
ಎಲಲಿ ಹಕ�್ಕಿತಾತಿಯಗಳನು್ನ ಸಕಾಧಾರ ಈಡ�ೇರಿಸಬ�ೇಕು 
ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

 ಪರಿತಿಭಟನ�ಯಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿ ಸರ್ತಿಯ ಖಜಾಂಚಿ ಬಿ. 
ಹನುಮಂತಪಪಾ, ಜಿಲಾಲಿ ಉಪ ಪರಿರಾನ ಸಂಚಾಲಕ 
ನಾಗಪಪಾ ಮಂಜುನಾರ, ಜಿಲಾಲಿ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ 
ಈಚಘಟಟು ಕ�ಂಚಪಪಾ, ಕ�್ಡಗನ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮಂಜಪಪಾ 
ಕುರುವ, ಗ್ಳಿ ತಿಪ�ಪಾೇಶ ಬಸಾಪುರ, ಎನ್.
ರ�ೇವಣಸಿದದಾಪಪಾ ಆವರಗ�ರ�, ಹನುಮಂತಪಪಾ ಬಿೇರ್ರು, 
ತರಕಾರಿ ಮಲ�ಲಿೇಶಪಪಾ , ಕೃಷಣೆ ಎಂ ಹರಿಹರ ಸ�ೇರಿದಂತ� 
ಜಿಲ�ಲಿಯ, ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸಯರು, 
ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ಸದಾಶಿವ ಆಯೇಗದ ವರದಿ 
ಜಾರಿಗಾಗಿ ಡಿಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.23- ಟಗರು ಕಾಳಗ 
ನಡ�ಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರ ಮತುತಿ 
ವಿರ�್ೇಧದಿಂದ ಗಾರಿಮದ ಹಿರಿಯರು ಮತುತಿ 
ಯುವಕರ ಮರ�ಯ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾದ ಘಟನ� 
ಕಕಕಿರಗ�್ಳ್ಳ ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ನಡ�ದಿದ�.

ಮಕರ ಸಂಕಾರಿಂತಿ ನಂತರ 
ಮನರಂಜನ�ಗ�ಂದು  ಟಗರು ಕಾಳಗ 
ಆಯೇಜಿಸಲು ಕ�ಲ ಯುವಕರು ಮತುತಿ 
ಹಿರಿಯರು ವಿರ�್ೇಧ ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದುದಾ, ಈ 
ಕುರಿತು ಟಗರು ಕಾಳಗ ನಡ�ಸದಂತ� ಜಿಲಾಲಿ 
ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ� ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದಾರ�.

ಈ ಕ್ರಿೇಡ�ಯಿಂದ ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ 
ಉಂಟಾಗುತತಿದ�. ಅಲಲಿದ�ೇ ಕ�್ೇಮು 
ಸೌಹಾದಧಾತ� ಹಾಳಾಗುತತಿದ�. ಒಗಗೆಟಾಟುಗಿದದಾ ನಮಮಾ 
ನಮಮಾಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುತತಿದ�. ಜ್ಜು 
ಆಡಿಸಲ�ಂದ�ೇ ಕ್ರಿೇಡ� ಆಯೇಜನ� 
ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಜು ನಡ�ಯುವ 

ಸಾಧಯತ� ಇದುದಾ, ಗಾರಿಮದ ಯುವಕರಿಗ� ಇದು 
ಮಾರಕವಾಗಲ್ದ� ಎಂದು ಪಲ್ೇಸ್ ಇಲಾಖ�ಗ� 
ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾದಾರ�.

ಇದಲಲಿದ�ೇ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಜು 
ಆಡಿದವರು ನಾಳ� ಬ�ೇರ� ಕಡ� ಹ�್ೇಗಿ 
ಆಡುತಾತಿರ�. ಇದರಿಂದ ನಮಗ� ಮತುತಿ ನಮಮಾ 
ಗಾರಿಮಕ�ಕಿ ತ�್ಂದರ�ಯಾಗಲ್ದ�. ಗಾರಿಮಸಥಾರು 
ವಿರ�್ೇಧ ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದರ್ ಟಗರು ಕಾಳಗ 
ಕ್ರಿೇಡ� ಆಯೇಜನ� ಮಾಡಿದುದಾ ಎಷುಟು ಸರಿ? 
ಎಂದು ಪರಿಶ್ನಸಿರುವ ಗಾರಿಮಸಥಾರು ಈ ಕುರಿತು 
ಚಚ�ಧಾಗ� ಆಯೇಜಕರನು್ನ ಕರ�ದರ�, ಅವರು 
ನಮಮಾ ಆಹಾ್ವನ ಧಿಕಕಿರಿಸಿದಾದಾರ�. ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದ�ೇ ಟಗರು ಕಾಳಗ ನಡ�ಯಲು ನಾವು 
ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಆಕ�್ರಿೇಶ ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದಾದಾರ�.

ಇದಕ�ಕಿ ಕ�ಲ ಪಲ್ೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ 
ಆಯೇಜಕರಿಗ� ಕುಮಮಾಕುಕಿ ನಿೇಡುತಿತಿದಾದಾರ�. 
ಪಲ್ೇಸರು ಈ ಟಗರು ಕಾಳಗ ನಿಲ್ಲಿಸಲ�ೇಬ�ೇಕು. 

ಆಯೇಜಕರು ಮತುತಿ ಪಲ್ೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ನಡತ� ಸರಿಯಲಲಿ ಎಂದು ಕ್ಡಿಕಾರಿದಾದಾರ�.

ಇನ�್್ನಂದ�ಡ� ಅದ�ೇನ�ೇ ಆದರ್ ನಾವು ಈ 
ಟಗರು ಕಾಳಗ ಸಪಾರ�ಧಾ ನಡ�ಸುತ�ತಿೇವ� ಎಂದು 
ಆಯೇಜಕರು ಪಟುಟು ಹಿಡಿದಿದುದಾ, ಅವರ್ 
ಕ್ಡ ಟಗರು ಕಾಳಗಕ�ಕಿ ಸ್ಕತಿ ಬಂದ�್ೇಬಸ್ತಿ 
ನಿೇಡುವಂತ� ಜಿಲಾಲಿ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ� ಮನವಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದಾರ�.

ಈಗಾಗಲ�ೇ ಕ್ರಿೇಡಾ ಆಯೇಜನ� ಕುರಿತು 
ಪರಿಚಾರ, ಜಾಹಿರಾತು ಮಾಡಿದ�ದಾೇವ�. ಈಗ 
ಏಕಾಏಕ್ ರದುದಾಪಡಿಸಲು ಸಾಧಯವಿಲಲಿ. ಇದು 
ಕ�ೇವಲ ಮನರಂಜನ�ಯ ಉದ�ದಾೇಶದಿಂದ ಮಾತರಿ 
ನಡ�ಸಲಾಗುತಿತಿದ�. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಜ್ಜು 
ಆಗಲ್ ಇತರ� ಅವಯವಹಾರ ಆಗಲ್ೇ 
ನಡ�ಯುತಿತಿಲಲಿ. ನಮಗ� ಆಗದ ಕ�ಲವರು ನಮಮಾ 
ಮೆೇಲ� ಸುಖಾಸುಮಮಾನ� ಆರ�್ೇಪ ಮಾಡಿ ಜನರ 
ದಿಕುಕಿ ತಪಪಾಸುತಿತಿದಾದಾರ�. ಅವರ ಆರ�್ೇಪದಲ್ಲಿ 

ಯಾವುದ�ೇ ಹುರುಳಿಲಲಿ ಎಂದು ಸಪಾಷಟುನ� 
ನಿೇಡಿದಾದಾರ�.

ಎಲಲಿರ್ ಸ�ೇರಿ ಈ ಕ್ರಿೇಡಾಕ್ಟವನು್ನ 
ಯಶಸಿ್ವಗ�್ಳಿಸಲು ಎಲಲಿರನ್್ನ 
ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಗಿತುತಿ. ಆದರ�, ಗಾರಿಮದ ಕ�ಲ 
ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು ನಮಮಾ ಆಹಾ್ವನವನು್ನ 
ತಿರಸಕಿರಿಸಿದಾದಾರ�. ಈ ಕುರಿತು ಪಲ್ೇಸ್ ಇಲಾಖ� 
ಗಮನಕ�ಕಿ ತಂದು, ಅವರ ಸಮುಮಾಖದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿೇಡ� 
ನಡ�ಸುತಿತಿದ�ದಾೇವ� ಎಂದು ಟಗರು ಕಾಳಗ 
ಆಯೇಜಕರು ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಮೆೇಲ�್್ನೇಟಕ�ಕಿ ಇದು ಟಗರಿನ ಕಾಳಗ ಎನ್ನ 
ಲಾಗಿದದಾರ್ ಇದರ ಹಿಂದ� ರಾಜಕ್ೇಯ ಲ�ಕಾಕಿ 
ಚಾರದ ಶಂಕ� ವಯಕತಿವಾಗಿದ�. ಇದು ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ 
ಮತುತಿ ಬಿಜ�ಪ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾಳಗ ಅನ�್್ನೇ ಮಾತು 
ಸಹ ಕ�ೇಳಿ ಬರುತಿತಿದ�. ಚುನಾವಣ� ಸರ್ೇಪಸು 
ತಿತಿರುವ ಈ ಸಂದಭಧಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಾತಾವರಣ 
ಗಾರಿಮಸಥಾರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ�.

ಕಕ್ಕರಗೊಳಳದಲ್ಲೆ ಟಗರು ಕಾಳಗಕೆ್ಕ ಪರ, ವಿರೊೇಧದ ಜಟಾಪಟಿ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.23-  ಗಾರಿಮಸಥಾರು 
ಮತುತಿ ಸಕಾಧಾರದ ಮಧಯ ಇರುವ ಅಂತರವನು್ನ 
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದ�ೇ ಗಾರಿಮ ವಾಸತಿವಯದ 
ಉದ�ದಾೇಶವಾಗಿದ�. ಸಣಣೆಪುಟಟು ಕ�ಲಸಗಳಿಗಾಗಿ 
ಕಚ�ೇರಿ, ಕಚ�ೇರಿ ಅಲ�ಯುವುದನು್ನ ತಪಪಾಸಿ, 
ಜನರ ಮನ�ಯ ಬಾಗಿಲ್ಗ� ತ�ರಳಿ 
ಸಮಸ�ಯಗಳಿಗ� ಸಪಾಂದಿಸುವುದು ಗಾರಿಮ ವಾಸತಿವಯ 
ಕಾಯಧಾಕರಿಮದ ಉದ�ದಾೇಶವಾಗಿದ� ಎಂದು 
ತಹಶೇಲಾದಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಾ  ಎಂ.ವಿ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಆನಗ�್ೇಡು ಹ�್ೇಬಳಿ ಗಂಗನಕಟ�ಟು 
ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ನಿನ�್ನ ಆಯೇಜಿಸಿದದಾ ಗಾರಿಮ 
ವಾಸತಿವಯ ಕಾಯಧಾಕರಿಮ ಉದ�ದಾೇಶಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖ�ಗ� 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಕಾರಿಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣ� 
ಆಗಿದ�. ಮೊದಲು ಖಾತ� ಬದಲಾವಣ�ಗ� 
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಆಗುತಿತಿತುತಿ, ಆದರ� 
ಈಗ ಕ�ೇವಲ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತ� 
ಬದಲಾವಣ� ಮಾಡಿಕ�್ಳ್ಳಲಾಗುತಿತಿದ� ಎಂದು  
ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಿದರು.

15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರು, ಹಿರಿಯ 
ನಾಗರಿಕರು, ವಿಧವ�ಯರ ಪಂಚಣಿ 
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತಿತಿದ�ದಾೇವ� ಎಂದು 
ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಿದರು. ಪೌತಿ ಖಾತ� 

ಆಂದ�್ೇಲನವನು್ನ ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ�ತಿೇವ�, 
ಗಾರಿಮಸಥಾರಿಗ�  ಪೌತಿ ಖಾತ� ಮಾಡಿಕ�್ಳ್ಳಲು 
ಪರಿಯತಿ್ನಸುತಿತಿದ�ದಾೇವ� ಹಾಗ್ 
ಕಾಯಧಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಕ�ಲವು ಸೌಲಭಯಗಳನು್ನ 
ಗಾರಿಮಸಥಾರಿಗ� ನಿೇಡುತಿತಿದ�ದಾೇವ� ಎಂದು 
ಹ�ೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲಿಕು ಕಾಯಧಾನಿವಾಧಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ 
ಎನ್.ಜಿ. ಆನಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ,  ಗಾರಿಮಸಥಾರು 
ಗಾರಿಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಯೇಜನ�ಗಳ 
ಅವಕಾಶವನು್ನ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿ ಬಳಸಿಕ�್ಳು್ಳವ 
ಮ್ಲಕ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಾ 
ಕಾಣಬ�ೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕ�್ಂಡರು.

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖ�ಯ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ 

ನಿದ�ೇಧಾಶಕ ಶರಿೇಧರಮ್ತಿಧಾ ಮಾತನಾಡಿ,  
ಈಕ�ವ�ೈಸಿ ಗ� ನ�್ೇಂದಣಿ ಮಾಡಿಕ�್ಳ್ಳದ� 
ಹ�್ೇದರ� ಪಂಚಾ ಯಿತಿಯ ಬ�ೇರ� ಬ�ೇರ� 
ಯೇಜನ�ಗಳನು್ನ ಪಡ� ಯಲು 
ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲಲಿ. ಆದದಾರಿಂದ ಗಾರಿಮ 
ದಲ್ಲಿ ಈಕ�ವ�ೈಸಿ ನ�್ೇಂದಣಿ ಮಾಡಿಕ�್ಳ್ಳದ�ೇ 
ಇರುವ ಗಾರಿಮದ 50 ಜನ ರ�ೈತರು  
ಕಾಯಧಾಕರಿಮ ದಲ್ಲಿ ನ�್ೇಂದಣಿ 
ಮಾಡಿಸಿಕ�್ಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದ�.

ಹ�್ೇಬಳಿ ಮಟಟುದ ರ�ೈತ ಕ�ೇಂದರಿವನು್ನ 
ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ ಕ್ೇಟನಾಶಕಗಳನು್ನ ರಿಯಾಯಿತಿ 
ದರದಲ್ಲಿ ಪಡ�ದುಕ�್ಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಆನಗ�್ೇಡು 
ಸುತತಿಮುತತಿಲ್ನ ಪರಿದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿತಿೇಚಿಗ� 

ಹ�ಚಾ್ಚಗಿ ರ�ೈತರು ಸ�್ೇಯಾಬಿೇನ್ 
ಬ�ಳ�ಯುತಿತಿದಾದಾರ�. ಆದರ� ಈ ವ�ೇಳ� ಬ�ಳ�ಯಲು 
ಮುಂಗಾರಿನ ವಾತಾವರಣ 
ಸ್ಕತಿವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ�್ೇಯಾಬಿೇನ್ 
ಬ�ಳ�ಯಲು ಗಾರಿಮಸಥಾರಲ್ಲಿ ಮನವಿ 
ಮಾಡಿದರು.

ತ�್ೇಟಗಾರಿಕ� ಇಲಾಖ�ಯ ಸಹಾಯಕ 
ನಿದ�ೇಧಾಶಕರಾದ ರ�ೇಷಾಮಾ ಪವಿಧಾನ್ ಮಾತ 
ನಾಡಿ, ರಾಷಿಟು್ರೇಯ ತ�್ೇಟಗಾರಿಕ� ರ್ಷನ್ 
ಅಡಿ ಪರಿದ�ೇಶ ವಿಸತಿರಣ�ಗ�  ಹಾಗ್ ಉದ�್ಯೇಗ 
ಖಾತಿರಿ ಯೇಜನ� ಅಡಿ ವಿವಿಧ ಬ�ಳ� 
ಬ�ಳ�ಯಲು ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಲಾಗುತಿತಿದ�.

ಸಥಾಳದಲೆಲೆೇ ಮಾಸಾಶನ ಮಂಜೂರಾತ್: 

ಗಾರಿಮದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ�ಯಗಳ ಮನವಿಗಳ ಕುರಿ 
ತಂತ� 143 ಅಜಿಧಾಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಲಾಯಿತು. 
ಮಾಸಾಶನ ಹಾಗ್ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿಯ್ೇ 
ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಸ�ಯಗಳ 
ಅಜಿಧಾಗಳನು್ನ ವಿಲ�ೇವಾರಿಗ�್ಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾಯಧಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಬಿಇಓ, ಸಮಾಜ 
ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖ�ಯ ಡಿಎಸ್ ಡಬ್ಲಿ್ಯ 
ಸುನಿೇತಾ, ಮಹಿಳಾ ಮತುತಿ ಮಕಕಿಳ ಕಲಾಯಣ 
ಇಲಾಖ�ಯ ಉಪನಿದ�ೇಧಾಶಕರಾದ ವಾಸಂತಿ 
ಉಪಾಪಾರ್, ಬ�ಸಾಕಿಂನ ಎಸ್.ಓ ಜಯಣಣೆ 
ಇತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಗಾ್ರಮಸಥಾರ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದೆೇ ಗಾ್ರಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಸದುದೆ್ದೇಶ 
ಗಂಗನಕಟ�ಟು ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಗಾರಿಮ ವಾಸತಿವಯ ಕಾಯಧಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ತಹಶೇಲಾದಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಾ 

ಇತ್್ತೇಚೆಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ 
ರೆೈತರು, ಅಂತರಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕೊೇಕೊೇ 
ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಣಿ್ಣನ 
ಫಲವತ್ತತೆಯನುನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುಳವಂತೆ 
ಸಲಹೆ ನಿೇಡಿದರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೆ 
ತೊೇಟದಲ್ಲೆ ನಿೇರು ನಿಂತಾಗ ಅದನುನೂ 
ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ  
ಹೊರಹಾಕಬೆೇಕು.

- ರೆೇಷಾಮಿ ಪವಿನಾನ್, ಸಹಾಯಕ 
ನಿದೆೇನಾಶಕರು, ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.23- ರಾಷಿಟು್ರೇಯ ಹ�ದಾದಾರಿಗ� 
ಕ್ಡುವ ಬಾಡಾ ಕಾರಿಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಗಣ�ೇಶ 
ದ�ೇವಸಾಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ವೃತತಿಕ�ಕಿ ಪದಮಾಶರಿೇ ಪರಿಶಸಿತಿ 
ಪುರಸಕಿಮೃತ ಚಿಂದ�್ೇಡಿ ಲ್ೇಲಾ ಹ�ಸರಿಡಲು ಒತಾತಿಯಿಸಿ, 
ಸಮಗರಿ ಕನಾಧಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ�ೇದಿಕ� ಉಪ 
ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗ� ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ�.

ಈ ವ�ೇಳ� ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಗರಿ ಕರವ�ೇ ಪದಾಧಿ 
ಕಾರಿಗಳು, ಚಿಂದ�್ೇಡಿ ಲ್ೇಲಾ ಅವರು ರಂಗಭ್ರ್, 
ಬ�ಳಿ್ಳ ತ�ರ�ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕ�ೇಂದರಿ, ರಾಜಯ ಸಕಾಧಾರದ 
ಹಲವಾರು ಪರಿಶಸಿತಿಗಳನು್ನ ಮುಡಿಗ�ೇರಿಸಿಕ�್ಂಡಿದದಾರು. 
ಇದಲಲಿದ�ೇ ಪದಮಾಶರಿೇ ಪರಿಶಸಿತಿ ಪಡ�ದಿದದಾರು. ಇಂತಹ 
ಮಹಿಳ�ಯ ಹ�ಸರನು್ನ ನಗರದ ಹಳ�ೇ ಪ.ಬಿ.ರಸ�ತಿಯಿಂದ 
ಸಾಗಿ ರಾಷಿಟು್ರೇಯ ಹ�ದಾದಾರಿಗ� ಸ�ೇರುವ ಕ್ಡು ರಸ�ತಿಗ� 
ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬ�ೇಕ�ಂದು ಆಗರಿಹಿಸಿದರು.

ಚಿಂದ�್ೇಡಿ ಲ್ೇಲಾರ ಹ�ಸರನು್ನ ಈ ರಸ�ತಿಗ� 
ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಂತ� ಈ ಹಿಂದ� 2019ರಲ್ಲಿ 

ಪಾಲ್ಕ�ಯ ಸಾಮಾನಯ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಚಚಿಧಾಸಿ, ತಿೇಮಾಧಾನ 
ಕ�ೈಗ�್ಂಡು ಸಕಾಧಾರಕ�ಕಿ ಶಫಾರಸು್ಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ 
ಹ�ೇಳಿದದಾರು. ಆದರ�, ಇದಿೇಗ   ಮಹಾಪೌರರು 
ಬ�ೇರ�್ಂದು  ಹ�ಸರು ಇಡಲು ಮುಂದಾಗಿದಾದಾರ� ಎಂದು 
ಅಸಮಾರಾನ ವಯಕತಿ ಪಡಿಸಿದರು.

ಈಗಾಗಲ�ೇ ಈ ಹಿಂದ� ಪಾಲ್ಕ�ಯಲ್ಲಿ ಚಚ�ಧಾಯಾಗಿ 
ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಸಿದದಾರಾಗಿರುವ ಚಿಂದ�್ೇಡಿ 
ಲ್ೇಲಾರ ಹ�ಸರನು್ನ ತ�ಗ�ಯಲು ಮುಂದಾಗಿದಾದಾರ�. ಕಾರಣ 
ಅವರ ಈ ನಿೇತಿಯನು್ನ ಕ�ೈಬಿಟುಟು ಈ ಕ್ಡಲ�ೇ ವೃತತಿಕ�ಕಿ 
ಚಿಂದ�್ೇಡಿಲ್ೇಲಾ ಅವರ ಹ�ಸರನು್ನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ, 
ವೃತತಿ ಉದಾಘಾಟನ� ಮಾಡಬ�ೇಕ�ಂದು ಒತಾತಿಯಿಸಿದರು.

ಈ ವ�ೇಳ� ರಾಜಾಯಧಯಕ್ಷ ವಿ.ಅವಿನಾಶ್, 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಾಲಾ ನಾಗರಾಜ್, ಇಟಿಟುಗುಡಿ 
ಆನಂದ, ನಲ್ಲಿರು ವ�ೇಣಗ�್ೇಪಾಲ್, ಫಯಾಜ್  
ಅಹಮಾದ್, ಅಕ್ಬರ್ ಭಾಷಾ, ಜಗದಿಶ್, ಲ�್ೇಕ�ೇಶ್, 
ಅಂಬಾರಿ, ಈರಣಣೆ, ರಾಜು, ಮಂಜಣಣೆ ಇದದಾರು.

ಬಾಡಾ ಕಾ್ರಸ್ ಬಳಿ ವೃತ್ತಕೆ್ಕ ಚಿಂದೊೇಡಿ 
ಲ್ೇಲಾ ಹೆಸರಿಡಲು ಒತಾ್ತಯ

ರೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳೆ್ 
ಮುಖ್ಯ: ಪತ್ರಕತನಾ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23- ಅಶ್ವತಥಾಪುರ ದ�ೇಶಸಥಾ ಬಾರಿಹಮಾಣ ಸಮಾಜ ತಮಮಾ 
ಸಮಾಜಕ�ಕಿ ಸಿೇರ್ತವಾಗದ� ಇತರ� ಶಕ್ಷಣ ವಂಚಿತ, ಶ�್ೇಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ 
ಸಮಸ�ಯಗಳಿಗ� ಸಪಾಂದಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಸಹಬಾಳ�್ವ ನಡ�ಸಬ�ೇಕಾಗಿದ� ಎಂದು ಹಿರಿಯ 
ಪತರಿಕತಧಾ ಸದಾನಂದ ಹ�ಗಡ� ಅಭಿಪಾರಿಯಪಟಟುರು.

ನಗರದ ಶರಿೇ ಶಂಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತಥಾಪುರ ದ�ೇಶಸಥಾ ಬಾರಿಹಮಾಣ 
ಸಮಾಜದ ಚ�ೈತನಯ ಸಾಂಸಕಿಮೃತಿಕ ಸೌರಭ, ದಶಮಾನ�್ೇತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನು್ನ 
ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಮಾಜ ಬಡವರ, ದಿೇನ ದಲ್ತರ ಕಷಟು ಕಾಪಧಾಣಯಗಳಿಗ� ಸಪಾಂದಿಸುವ 
ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಕಾಯಧಾ ಯೇಜನ�ಗಳನು್ನ ರ್ಪಸುವಂತ� ಸಲಹ� ನಿೇಡಿದ ಅವರು, 
ಸಮಾಜ ಉತತಿಮ ಕ�ಲಸಗಳನು್ನ ಕ�ೈಗ�್ಳು್ಳವ ಮ್ಲಕ ಇನ್್ನ ಎತತಿರಕ�ಕಿ ಬ�ಳ�ಯಲ್ 
ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರ�ೈಸಿದರು.

ಸಮುದಾಯ ಸಾಕಷುಟು ಸಾಂಸಕಿಮೃತಿಕ ಹಿನ�್ನಲ�ಯನು್ನ ಹ�್ಂದಿದುದಾ, ಅನ�ೇಕ 
ಕೌಶಲಯಗಳನು್ನ ರ್ಢಸಿಕ�್ಂಡಿದ�. ಹ�್ೇಟ�ಲ್ ಉದಯಮದಲ್ಲಿ ಸ�ೈ ಎನಿಸಿಕ�್ಂಡ 
ಸಮುದಾಯ ಎಂದು ಅವರು ಪರಿಶಂಸಿಸಿದರು.

ಮಕಕಿಳ ತಜಞಾ ಡಾ. ಪ.ಎಸ್. ಸುರ�ೇಶ್  ಬಾಬು ಅಧಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬ�ಂಗಳೂರಿನ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟಿ.ಎಸ್. 
ಸತಯನಾರಾಯಣ, ರಂಗಭ್ರ್ ಕಲಾವಿದ� - ಚಿತರಿನಟಿ ಬ�ಂಗಳೂರಿನ ಸುಪರಿಯಾ 
ಎಸ್. ರಾವ್ ಸಮಾಜದ ಉಪಾಧಯಕ್ಷ ಅಂಬರಿೇಶರಾವ್, ಕ್ರಿೇಡಾ ವಿಭಾಗದ 
ಅಧಯಕ್ಷ ಪ.ಎಲ್. ಶಂಕರ್, ಸಾಂಸಕಿಮೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಅಧಯಕ್ಷ ಬಿ.ಟಿ. ಚಂದರಿಶ�ೇಖರ್ 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಇದ�ೇ ಸಂದಭಧಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ�್ಷೇತರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನ� ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜದ 
ಗಿೇತಾ ಮುರುಳಿೇಧರ್, ಬಿ.ಆರ್. ಶರಿೇಧರ ಹರಿಹರ, ಪ.ಸಿ. ಮಹಾಬಲ�ೇಶ್ವರ್, 
ಕ�.ವಿ. ರತಾ್ನಕರ, ಕ�. ಸತಯನಾರಾಯಣ ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ವಿಶ್ವನಾರ ಕ�್ಂಡ�ಬ�ಟುಟು, 
ಸುಮಾ ವ�ಂಕಟ�ೇಶ್ ಕ�್ಂಡ�ಬ�ಟುಟು, ಮಂಜುಳಾ ಅಂಬರಿೇಶರಾವ್, 
ಶರಿೇನಿವಾಸರಾವ್ ಇವರನು್ನ ಸನಾಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯವರು 
ಪಾರಿರ್ಧಾಸಿದರು. ಅನಿಲ್ ಬಾರ�ಂಗಳ್ ನಿರ್ಪಸಿದರು. ದಿವಾಕರ್ ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು. 
ಅಂಬರಿೇಶರಾವ್ ಪಾರಿಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23- ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜಯಲಕ್್ಷ್ಮ ರಸ�ತಿ ಒಕಕಿಲ್ಗರ ಪ�ೇಟ� 
ಬಳಿ ಇರುವ ಹಾಲು ಚೌಡ�ೇಶ್ವರಿ ದ�ೇವಸಾಥಾನದ ಅಭಿವೃದಿಧಾ ಕಾಮಗಾರಿಗ� 
ಶಾಸಕ  ಶಾಮನ್ರು ಶವಶಂಕರಪಪಾ ಚಾಲನ� ನಿೇಡಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಧಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕ� ಸದಸಯ ಪ.ಎನ್. 
ಚಂದರಿಶ�ೇಖರ್, ಅಜ್ಜಂಪುರ ಶ�ಟುರಿ ಮೃತುಯಂಜಯ, ನಾಗರಾಜ್ 
ಹರಿಹರದ, ಗಣ�ೇಶ್, ಕೃಷಣೆಪಪಾ, ಗ�್ೇಪ, ಜ�್ೇಗಿ ತರಕಾರಿ, ಗಣ�ೇಶರಾವ್, 
ಲ�್ೇಕ�ೇಶ್, ವಿೇರಭದರಿಪಪಾ, ಪರಿಭಾಕರ ಹ�ಗಡ�, ಶಫಿೇ, ಶ�ೇಂಗಾ ಮಂಜು, 
ಮೊೇಹನ್, ಮುರುಳಿ, ಕಾಯಧಾಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಗಣ�ೇಶಬಾಬು, 
ಸಾಮಾಟ್ಧಾ ಸಿಟಿ ಯೇಜನಾ ನಿದ�ೇಧಾಶಕ ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಚೌಡೆೇಶ್ರಿ ದೆೇವಸಾಥಾನದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎಸೆ್ಸಸ್ ಚಾಲರೆ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23 - ಸಮಾನ ಮನಸಕಿರು, 
ಸೌಹಾದಧಾ ಪರಿಯರು, ಸ�್ನೇಹ ಪರ ಜಿೇವಿಗಳು ಸ�ೇರಿ ಸಭ� 
ಯನು್ನ ನಡ�ಸಿ ಜಿಲ�ಲಿಯಾದಯಂತ ಪರಿೇತಿ ಬಾಂಧವಯವನು್ನ 
ಬ�ಸ�ಯುವ ಸೌಹಾದಧಾ ವಾತಾವರಣವನು್ನ ಸೃಷಿಟು 
ಮಾಡುವ ಕಾಯಧಾಕರಿಮಗಳನು್ನ ನಗರ ಮತುತಿ ಗಾರಿರ್ೇಣ 
ಪರಿದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ಮಾಕ�್ಳ್ಳಲು ತಿೇಮಾಧಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ನಗರದ ಪ. ಬಿ. ರಸ�ತಿಯಲ್ಲಿನ ಶರಿೇ ಬಿೇರಲ್ಂಗ�ೇಶ್ವರ 
ದ�ೇವಸಾಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಮಮಾ ನಡ� 
ಸಾಮರಸಯ ಕಡ� ಕುರಿತು ಹರ್ಮಾಕ�್ಳ್ಳಲಾಗಿದದಾ ಸಹೃದಯ 
ಸಮಾನ ಮನಸಕಿರ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಜ.26 ಗಣರಾಜ�್ಯೇತ್ಸವ 
ದಿನವನು್ನ ಸೌಹಾದಧಾ ದಿನವನಾ್ನಗಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ  
ಆಚರಿಸಿ ಕಾಯಧಾಕರಿಮಕ�ಕಿ ಚಾಲನ� ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. 
26ನ�ೇ ತಾರಿೇಕ್ನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹತುತಿ ದಿನಗಳ 
ಕಾಲ ಬ�ೇರ� ಬ�ೇರ� ಗಾರಿರ್ೇಣ ಪರಿದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ- 
ಭ�್ೇಜನಕ್ಟ, ಉಪನಾಯಸ, ಸಾಂಸಕಿಮೃತಿಕ 
ಕಾಯಧಾಕರಿಮಗಳು ಹಿೇಗ� ಹಲವಾರು ರಿೇತಿಯ 
ಕಾಯಧಾಕರಿಮಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ನಿಧಧಾರಿಸಲಾಯಿತು.

ಇತಿತಿೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿೇತಿ, ಬಾಂಧವಯಗಳು ನಶಸಿ 

ಹ�್ೇಗುತಿತಿವ� . ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ಮರ�ಯ 
ವ�ೈಷಮಯವನು್ನ  ಹುಟಿಟು ಹಾಕಲಾಗುತಿತಿದ�. 
ಯುವ ಜನತ� ತಮಮಾ ಭವಿಷಯ ದ ಬಗ�ಗೆ 
ಚಿಂತನ� ಮಾಡುವುದು ಬಿಟುಟು ದಿಕುಕಿ 
ತ�್ೇಚದಂತಾಗಿದ�. ನಮಗ� ಮಾಗಧಾದ 
ಶಧಾಕರಾಗಬ�ೇಕಾಗಿದದಾ ಪರಿಜಾಪರಿತಿನಿ 
ಧಿಗಳು ತಮಮಾ ನಾಲ್ಗ�ಯನು್ನ ಹರಿಬಿಟುಟು 
ಅಶಲಿೇಲ ಪದಗಳಿಂದ ಇಡಿೇ ಸಮಾಜದ 
ವಾತಾವರಣವನು್ನ ಹಾಳು 
ಮಾಡುತಿತಿದಾದಾರ�. ಚುನಾವಣ�ಗಳು ಹತಿತಿರ 
ಬರುತಿತಿದದಾಂತ� ಜಾತಿ, ಜಾತಿಗಳನು್ನ ಎತಿತಿ 

ಕಟಿಟು ದ�್ವೇಷವನು್ನ ಹುಟುಟು ಹಾಕುತಿತಿದಾದಾರ� ಇಂರ 
ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನಯರಲ್ಲಿ ಭಾರಿತೃತ್ವ, ಏಕತ� 
ಮತುತಿ ಅಖಂಡತ�ಯನು್ನ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಪರಿಯತ್ನ ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿದ�.ಹಾಗಾಗಿ ನಮಮಾ ನಡ� ಸಾಮ 
ರಸಯದ ಕಡ� ತಂಡವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಯಧಾನಿವಧಾಹಿ 
ಸುತಾತಿ ಬಂದಿದ�. 

ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ 
ಪರಿತಿಯಂದು ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿತೃತ್ವವನು್ನ ಬ�ಸ�ಯುವ 
ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಕಾಯಧಾಕರಿಮವನು್ನ ಹರ್ಮಾಕ�್ಳ್ಳಲು 
ನಿಧಧಾರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ನಮಮಾ ನಡ� ಸಾಮರಸಯದ 
ಕಡ� ಸಂಚಾಲಕ, ವಕ್ೇಲ ಅನಿೇಸ್ ಪಾಷಾ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿರು ರವಿಕುಮಾರ್ , ಹ�ಚ್ 
ಮಲ�ಲಿೇಶ, ಕತತಿಲಗ�ರ� ಡಿ. ತಿಪಪಾಣಣೆ, ಹ�ಚ್ ಸಿ ಗುಡ್ಡಪಪಾ, 
ವಕ್ೇಲರಾದ ಕ�.ಸಿ ಕ�್ಟ�ರಿೇಶ್, ಬ�ೈರ�ೇಶ್ , ರುದ�ರಿೇಶ್, 
ಸಿರಾಜುದಿದಾೇನ್, ಸತಿೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ , ಓಬಳ�ೇಶ್, 
ಮಲಲಿಪಪಾ ಮರುಡಪಪಾ, ವ�ಂಕಟ�ೇಶ್, ಮುಸತಿಫಾ ಸ�ೇರಿದಂತ� 
ಇತರರು ಇದದಾರು.

ಮಾನವಿೇಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಗಟಿಟೆಗಾಗಿ 
ಜಿಲಲೆೆಯಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಯಾನಕೆ್ಕ ತ್ೇಮಾನಾನ

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ರೆೇರ ಸಂದಶನಾನ
ಜಿಲಾಲಿ ಉದ�್ಯೇಗ ವಿನಿಮಯ ಕಚ�ೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು  

10 ಗಂಟ�ಗ� ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಉದ�್ಯೇಗ ವಿನಿಮಯ 
ಕ�ೇಂದರಿದಲ್ಲಿ ನ�ೇರ ಸಂದಶಧಾನ ಏಪಧಾಡಿಸಲಾಗಿದ�. ವಿವರಕ�ಕಿ 08192-
259446 6361550016  ಸಂಪಕ್ಧಾಸಬಹುದ�ಂದು ಜಿಲಾಲಿ 
ಉದ�್ಯೇಗಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಏಕ ಬಳಕೆ ಪಾಲೆಸಿಟೆಕ್ ನಿಷೆೇಧ
ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.23- ಪಾಲಿಸಿಟುಕ್ ತಾಯಜಯ ನಿವಧಾಹಣ� ನಿಯಮಗಳು, 2021ರ ಅನುಸಾರ ಏಕ ಬಳಕ� ಪಾಲಿಸಿಟುಕ್ 

ವಸುತಿಗಳ ತಯಾರಿಕ�, ಆಮದು, ಸಂಗರಿಹಣ�, ವಿತರಣ�, ಮಾರಾಟ ಮತುತಿ ಬಳಕ�ಯನು್ನ ನಿಷ�ೇಧಿಸಲಾಗಿದ�.  ನಗರ 
ಪಾಲ್ಕ� ವಾಯಪತಿಗ� ಬರುವ ಸಾವಧಾಜನಿಕ ಉದಿದಾಮೆಗಳು, ಹ�್ೇಟ�ಲ್ ಗಳು, ಬಾರ್ ಹಾಗ್ ರ�ಸ�್ಟುೇರ�ಂಟ್, ಬಿೇದಿ 
ಬದಿ ವಾಯಪಾರಿಗಳು, ಕ್ರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಚೌಲ್ಟು್ರಗಳು, ಮಾಲ್ ಗಳು, ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಬ�ೇಕರಿ ಸಾಟುಲ್ ಗ 
ಳು, ಬಟ�ಟು ವಾಯಪಾರಿಗಳು, ಸಣಣೆ ಪುಟಟು ವಾಯಪಾರ ಮಾಡುತಿತಿರುವ ವಾಯಪಾರಿಗಳು ಏಕ ಬಳಕ� ಪಾಲಿಸಿಟುಕ್ ನಿಷ�ೇಧವನು್ನ 
ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಸಬ�ೇಕು. ಈ ಆದ�ೇಶವನು್ನ ಉಲಲಿಂಘಿಸಿದರ� ಘನತಾಯಜಯ ನಿವಧಾಹಣಾ ಉಪ ನಿಯಮ-
2019ರಡಿ ದಂಡ ಮತುತಿ ಕಾನ್ನು ಕರಿಮ ಕ�ೈಗ�್ಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಾಲ್ಕ� ಆಯುಕತಿರು ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�. 

ಇಂದು ಜಿಲಾಲೆ ಮಟಟೆದ ಪರಿೇಕಾ್ಷ ಪೆೇ ಚಚಾನಾ : ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪಧೆನಾ
ಪರಿರಾನ ಮಂತಿರಿ ನರ�ೇಂದರಿ ಮೊೇದಿಯವರು ಬರ�ದ `ಎಕಾ್ಸಮ್ ವಾರಿಯರ್�' ಎನು್ನವ ಪುಸತಿಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ 

28 ಮಂತರಿಗಳು ಕುರಿತಂತ� ಜಿಲಾಲಿಮಟಟುದ ಪರಿೇಕಾ್ಷಪ�ೇ ಚಚಾಧಾ 2023ರ ಚಿತರಿಕಲಾ ಸಪಾರ�ಧಾಯನು್ನ 9 ಮತುತಿ 10ನ�ೇ 
ತರಗತಿ ಹಾಗ್ ಪಯುಸಿ ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳಿಗ� ಚಿತರಿಕಲಾ ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ (ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಆಟ್್ಸಧಾ ) ಇಂದು ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 
9.30ಕ�ಕಿ ಹರ್ಮಾಕ�್ಳ್ಳಲಾಗಿದ�. ರ�್ೇಟರಿ ಕಲಿಬ್ ದಾವಣಗ�ರ� ದಕ್್ಷಣ ಸಂಸ�ಥಾಯ ಸಿ.ಕ�. ರಂಗಪಪಾ ಹಾಗ್ ಡಾ|| 
ರವಿಕುಮಾರ್ ಮತುತಿ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ವಕ್ೇಲ ಎ.ಸಿ. ರಾಘವ�ೇಂದರಿ ಅವರುಗಳ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಪಾರ�ಧಾ 
ಏಪಾಧಾಡಾಗಿದ�.  ಜಿಲ�ಲಿಯ ಶಾಲಾ/ಕಾಲ�ೇಜು ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕರ� ನಿೇಡಲಾಗಿದ�. ವಿವರಕ�ಕಿ ಕ್ರಣ್  
(81054 29416, 98455 74143) ಅವರನು್ನ ಸಂಪಕ್ಧಾಸಬಹುದು.

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಜ. 23- ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ ಕಂಚಿಕ�ೇರಿ ಗಾರಿಮದ ಕ�್ೇಡಿ 
ಸಿದ�ದಾೇಶ್ವರ ದ�ೇವಸಾಥಾನದ ಕಲಾಯಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಫ�ಬರಿವರಿ 12ರಂದು 
ಸಾಮ್ಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾಯಧಾಕರಿಮ ಜರುಗಲ್ದ� ಎಂದು ಸಂಘಟಕ ಡಾ. ಬಿದಿರಿ 
ಕ�್ಟ�ರಿೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�. 

ಆಸಕತಿರು ಡಾ.ಬಿದಿರಿ ಕ�್ಟ�ರಿೇಶ್ , ಅಶ್ವನಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಕಂಚಿಕ�ೇರಿ, (94486 
54884, 97412 88330, 97412 11440)ಇವರನು್ನ ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ ಫ�. 
4ರ�್ಳಗ� ಹ�ಸರು ನ�್ೇಂದಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದ�

ಕಂಚಿಕೆೇರಿಯಲ್ಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ

ನಿರಾಶಿ್ರತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಅಜಿನಾ ಆಹಾ್ನ
ದಾವಣಗರ�, ಜು. 23- ವನಿತಾ ಸಮಾಜದ ಅಂಗ ಸಂಸ�ಥಾಯಾದ `ಆಶರಿಯ’ 

ಹಿರಿಯ ವನಿತ�ಯರ ಆನಂದರಾಮವು ನಿರಾಶರಿತ ಮಹಿಳ�ಯರು, ವಿಧವ�ಯರು, 
ಅವಿವಾಹಿತರು, ಮಕಕಿಳಿಲಲಿದವರು, ಮಕಕಿಳು ಇದುದಾ ಅವರನು್ನ 
ನ�್ೇಡಿಕ�್ಳ್ಳದವರು ಹಾಗ್ ಅನಾರರು, ಅಬಲ�ಯರಿಗ� ಆಸರ� ನಿೇಡುತಾತಿ 
ಬಂದಿದ�.  ಈ ಆನಂದರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ�ಲವ�ೇ ಸಾಥಾನಗಳು ತ�ರವಾಗಿವ�. ಆಸಕ್ತಿ 
ಇರುವ ಮಹಿಳ�ಯರು ಅಜಿಧಾ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದ�. 60 ವಷಧಾಕ�ಕಿ ಮೆೇಲಪಾಟಟುವ 
ರಾಗಿರಬ�ೇಕು ತಕಕಿಮಟಿಟುಗ� ಆರ�್ೇಗಯವಾಗಿದುದಾ,  ತಮಮಾ ಕ�ಲಸ ತಾವ�ೇ ಮಾಡಿ 
ಕ�್ಳ್ಳಲು ಶಕತಿರಾಗಿರಬ�ೇಕು. ಸ�ೇರಲು ಬಯಸುವವರು  ದ್ರವಾಣಿ 94806 
87273, 98448 50414, 98451 66724 ಕ�ಕಿ ಸಂಪಕ್ಧಾಸಬಹುದು.
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ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 24, 20236

ಜಾತೆ್ರ : ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು ಸಭೆ
ಶರಿೇ ದ�್ಡ್ಡ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದ�ೇವಿಯ ಜಾತ�ರಿಯನು್ನ ಏಪರಿಲ್ 25  

ರಿಂದ 28ವರ�ಗ� ವರ�ಗ� ನಡ�ಸುವ ಅಂಗವಾಗಿ ದ�ೇವಸಾಥಾನದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಭ� ಕರ�ಯಲಾಗಿದ� ಎಂದು ಊರಗೌಡರಾದ 
ಜ�.ಎನ್.ಶವನಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಬೆಳೂಳಡಿಯಲ್ಲೆ ಇಂದು ಗಾ್ರಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ 
ಹರಿಹರ ತಾ. ಬ�ಳೂ್ಳಡಿ ಗಾರಿಮದ ಪಟ�ೇಲ್ ಗುರುಬಸಪಪಾ ಪೌರಿಢ ಶಾಲ� 

ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬ�ಳಗ�ಗೆ 11 ಕ�ಕಿ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡ� ಹಳಿ್ಳ ಕಡ� ಕಾಯಧಾಕರಿಮ 
ವನು್ನ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ರಾಮಪಪಾ ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತ�ಯಲ್ಲಿ ಮತುತಿ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲಿಕು 
ಆಡಳಿತ ಹರ್ಮಾಕ�್ಂಡಿದ� ಎಂದು ತಹಶೇಲಾದಾರ್ ಡಾ. ಬಿ. ಎಂ.ಅಶ್ವತ್ಥಾ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಲಷ್ಕರಿ ರಾಯ್ಕಗೆ  
3 ವಷನಾ ಜೆೈಲು, 1.25 ಕೊೇಟಿ  ದಂಡ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23- ಹರಪನಹಳಿ್ಳ ತಾಲ್ಲಿಕು ಲಕ್್ಷ್ಮೇಪುರ ಗಾರಿಮದ, 
ಕ�್ಪಪಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಯಧಾಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದದಾ ಹ�ಚ್.ಲಷಕಿರಿ ನಾಯಕಿ 
ಅವರಿಗ� 3 ವಷಧಾ ಜ�ೈಲು ಶಕ�್ಷ ಹಾಗ್ 1.25 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ದಂಡದ ಶಕ�್ಷ ವಿಧಿಸಿ 
ಜಿಲಾಲಿ ವಿಶ�ೇಷ ಲ�್ೇಕಾಯುಕತಿ ನಾಯಯಾಧಿೇಶರಾದ ಶರಿೇಮತಿ ರಾಜ�ೇಶ್ವರಿ ಎನ್.
ಹ�ಗಡ� ಅವರು ಇಂದು ತಿೇಪುಧಾ ನಿೇಡಿದಾದಾರ�.

ಲ�್ೇಕಾಯುಕತಿ ಪಲ್ೇಸರು ಲಷಕಿರಿ ನಾಯಕಿ ಅವರು ಅಕರಿಮ ಆಸಿತಿ 
ಸಂಪಾದನ� ಮಾಡಿದಾದಾರ�ಂದು ದ್ರು ದಾಖಲ್ಸಿಕ�್ಂಡು ಹಿಂದಿನ ಇನ್ ಸ�ಪಾಕಟುರ್ 
ಸುಧಿೇರ್ ಎಂ. ಹ�ಗಡ� ಅವರು ವರದಿ ನಿೇಡಿದದಾರು.

ಲಷಕಿರಿ ನಾಯಕಿ ಅವರ ಮನ� ಹಾಗ್ ಕಚ�ೇರಿ ಮೆೇಲ� ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ 
ನಂತರ ಪರಿಕರಣದ ಹಿಂದಿನ ಇನ್ ಸ�ಪಾಕಟುರ್ ಗುರುದತ್, ರಾಮಚಂದರಿ ಬ�ಂತ್ರ್ 
ಅವರು ತನಿಖ� ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಡಿ.ಎಸ್.ಪ. ಕ�.ಎಂ. ಬಸವರಾಜ್ 
ಅವರು ಆರ�್ೇಪತ ಲಷಕಿರಿ ನಾಯಕಿ ಅವರು ಶ�ೇ.593.64ರಷುಟು ಅಕರಿಮ ಆಸಿತಿ 
ಸಂಪಾದಿಸಿದಾದಾರ�ಂದು ನಾಯಯಾಲಯಕ�ಕಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದದಾರು. 

ಲ�್ೇಕಾಯುಕತಿ ವಿಶ�ೇಷ ಅಭಿಯೇಜಕರಾದ ಪ.ವ�ೈ. ಹಾದಿಮನಿ 
ಲ�್ೇಕಾಯುಕತಿರ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದದಾರು.

ಸಾಣ�ೇಹಳಿ್ಳ, ಜ.23- ಇಲ್ಲಿನ ಶರಿೇಮಠಕ�ಕಿ 
ಸ�ೇರಿದ ಮತುತಿ ಸುತತಿಮುತತಿಲ್ನ ತ�ಂಗಿನ ತ�್ೇಟ 
ಗಳಿಗ� ಕಳ�ದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿೇವರಿ 
ರ�್ೇಗಬಾರ� ಕಾಣಿಸಿಕ�್ಂಡಿದುದಾ, ಅನ�ೇಕ 
ರ�ೈತರು ಶರಿೇ ಪಂಡಿತಾರಾಧಯ ಶವಾಚಾಯಧಾ 
ಸಾ್ವರ್ೇಜಿಗಳ ಬಳಿ ತಮಮಾ ಅಳಲನು್ನ ತ�್ೇಡಿ 
ಕ�್ಂಡಿದದಾರು. ಸ್ವತಃ ಕೃಷಿಕರಾದ ಪೂಜಯರು 
ಶರಿೇಮಠಕ�ಕಿ ಸ�ೇರಿದ ತ�್ೇಟಗಳನು್ನ ಪರಿೇಕ್್ಷಸಿ 
ದಾಗ ರ�್ೇಗ ಇರುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿ, ತಕ್ಷಣ 
ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿ. ಸಿ. ಪಾಟಿೇಲರನು್ನ ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ 
ಸಮಸ�ಯಯ  ಬಗ�ಗೆ  ಗಮನ ಸ�ಳ�ದಿದದಾರು.

ಸಚಿವರು ತಮಮಾ ಆಪತಿ ಸಹಾಯಕ, ಕೃಷಿ 
ನಿದ�ೇಧಾಶಕ ಎ. ಸಿ. ಮಂಜು ಅವರಿಗ� ಕ್ಡಲ�ೇ 
ಈ ಬಗ�ಗೆ ಕ್ಲಂಕುಶವಾಗಿ ಪರಿಶೇಲ್ಸಿ ವರದಿ 
ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ� ಸ್ಚಿಸಿದದಾರು. ಚಿತರಿದುಗಧಾದ 

ಬಬ್್ಬರು ಫಾರಂನ ಕೃಷಿ ವಿಜಾಞಾನಿ ಡಾ. 
ಓಂಕಾರಪಪಾ ಮತುತಿ ಹ�್ಸದುಗಧಾ ತಾಲ್ಲಿಕು 
ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಈಶ ಅವರು ಸಥಾಳಕ�ಕಿ ಭ�ೇಟಿ 
ನಿೇಡಿ ಪರಿಶೇಲ್ಸಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜ�್ತ�ಗ� ಮಾತನಾಡಿದ 
ಪಂಡಿತಾರಾಧಯ ಶರಿೇಗಳು, ಈ ಭಾಗದ 
ಪರಿಮುಖ ಬ�ಳ� ತ�ಂಗು. ಕಳ�ದ ಮ್ನಾಧಾಲುಕಿ 
ವಷಧಾಗಳ ಹಿಂದ� ತಿೇವರಿ ಬರಗಾಲಕ�ಕಿ ತುತಾತಿಗಿ 
ಅನ�ೇಕ ಮರಗಳು ನ�ಲಕುಕಿರುಳಿದವು. 
ಅಳಿದುಳಿದ ಮರಗಳಿಗ್ ನುಸಿ ಪೇಡ� ತಗುಲ್ 
ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ತಿೇವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿತುತಿ.  ಈಗ 
ನಾಲ�ಕಿೈದು ವಷಧಾಗಳಿಂದ ಮಳ� ಚ�ನಾ್ನಗಿ 
ಬಂದಿದುದಾ, ತ�ಂಗಿನ ತ�್ೇಟಗಳು ಮರಳಿ 
ಸಮೃದಧಾವಾಗಿದದಾವು. ಆದರ� ಈಗ ಹ�್ಸ ರ�್ೇಗ 
ಕಾಣಿಸಿಕ�್ಂಡು ರ�ೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ 

ಮ್ಡುವಂತಾಗಿದ�. ಈ ಬಗ�ಗ� ಸರಿಯಾದ 
ಅಧಯಯನ ನಡ�ಸಿ, ಸ್ಕತಿ ಪರಿಹಾರ 
ಸ್ಚಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದರು.  

ಕೃಷಿ ವಿಜಾಞಾನಿ ಡಾ. ಓಂಕಾರಪಪಾ 
ಮಾತನಾಡಿ ಇದ�್ಂದು ಹ�್ಸ 
ರ�್ೇಗವಾಗಿದುದಾ, ಸುರುಳಿ ಸುತುತಿವ ಬಿಳಿ 
ನ�್ಣಗಳು ಇದಕ�ಕಿ ಮ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿವ�. 
ಈ ಹುಳುಗಳು ಗಾತರಿದಲ್ಲಿ ಚಿಕಕಿವಾಗಿದುದಾ 
ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ-ಸಂಜ� ಬಹಳ ಚಟುವಟಿಕ�ಯಿಂದ 
ಕ್ಡಿರುತತಿವ�. ತ�ಂಗಿನ ಗರಿಗಳ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಡಗಿ ಕುಳಿತು ರಸ ಹಿೇರುತತಿವ�. ನಂತರ 
ಜ�ೇನುತುಪಪಾದಂತಹ ದರಿವವನು್ನ 
ಹ�್ರಚ�ಲುಲಿತತಿವ�. ಈ ದರಿವ ತ�ಂಗಿನ ಗರಿಗಳ 
ಮೆೇಲ� ಬಿೇಳುತತಿದ�. ಆ ದರಿವದ ಮೆೇಲ� ಬ್ಸ್ಟು 
ಬ�ಳ�ದು ಗರಿಗಳು ಕಪಾಪಾಗುತತಿವ�. ಇದರಿಂದ 

ತ�ಂಗಿನ ಮರಗಳ ದುಯತಿಸಂಸ�ಲಿೇಷಣ� ಕ್ರಿಯ್ಗ� 
ತ�್ಂದರ�ಯಾಗಿ ಅವು ಶಕ್ತಿಹಿೇನವಾಗುತತಿವ�. 

ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿಯ ಮೆೇಲ� ಗಾಢ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುತತಿದ�. ಇದ�್ಂದು ಹ�್ಸ 
ರ�್ೇಗವಾಗಿದುದಾ ಇದಕ�ಕಿ ಸದಯಕ�ಕಿ ನಿದಿಧಾಷಟುವಾದ 
ಯಾವುದ�ೇ ಔಷರ�್ೇಪಚಾರಗಳು ಇಲಲಿ. 
ಆದರ್ ಪರಿಹಾರ�್ೇಪಯೇಗವಾಗಿ, ಕ್ೇಟ 
ಗಳ ನಿಯಂತರಿಣಕಾಕಿಗಿ ಹಳದಿ ಅಂಟು ಬಲ� 
ಗಳನು್ನ ಹಾಕಬಹುದು. ಶ�ೇ. 5 ರಷುಟು ಬ�ೇವಿನ 
ಎಣ�ಣೆಯನು್ನ ಸ�್ೇಪನ ದಾರಿವಣದ�್ಂದಿಗ� 
ರ್ಶರಿಣ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. 
ಕಣಜದಂತಹ ಪರಾವಲಂಬಿ ಕ್ೇಟಗಳನು್ನ 
ತಂದು ಬಿಟಟುರ� ಅವು ಆ ಕ್ೇಟಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವು 
ದರಿಂದ ರ�್ೇಗ ತಹಬಂದಿಗ� ಬರುವುದು. 

ಅಲಲಿದ�ೇ ಈ ಕರಿಮಗಳನು್ನ 
ಸಾಮ್ಹಿಕವಾಗಿ ಕ�ೈಗ�್ಳ್ಳಬ�ೇಕು. ತ�ಂಗಿನ 
ಮರಗಳಿಗ� ಬ�ೇವಿನ ಹಿಂಡಿ, ಕ�್ಟಿಟುಗ� ಗ�್ಬ್ಬರ, 
ಶಫಾರಸು್ಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು,  ರಸಗ�್ಬ್ಬರಗಳ 
ಮ್ಲಕ ಸ್ಕತಿ ಪೇಷಕಾಂಶಗಳನು್ನ ನಿೇಡಿ 
ಅವು ಶಕ್ತಿಗುಂದದಂತ� ನ�್ೇಡಿಕ�್ಳು್ಳವುದು 
ಬಹಳ ಅವಶಯ. ನುಸಿ ಪೇಡ�ಯಂತ� ಇದ್ ಸಹ 
2-3 ವಷಧಾಗಳ ಕಾಲ ಇದುದಾ, ನಂತರ 
ಪರಿಕೃತಿದತತಿವಾಗಿಯ್ೇ ನಿಯಂತರಿಣಕ�ಕಿ 
ಬರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.  

ಸಾಣ�ೇಹಳಿ್ಳ ಸುತತಿ-ಮುತತಿ  ತ�ಂಗಿಗ� ಬಿಳಿ ನ�್ಣಗಳ 
ಹಾವಳಿ ; ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸ�ಳ�ದ ಶರಿೇಗಳು

ರಾಣ�ೇಬ�ನ್್ನರು, ಜ. 
23- ಎಲಲಿವನು್ನ ಬಲಲಿವರ�ೇ 
ಶವಾಚಾಯಧಾರಾಗುತಾತಿರ�. 
ರಾರ್ಧಾಕ, ಅರಾಯತಿಮಾಕ, ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಹಾಗ್ ಅನ್ನ ಮುಂತಾದ 
ದಾಸ�್ೇಹದ ಮ್ಲಕ ಸಮಾ 
ಜದ ಉದಾಧಾರಕಾಕಿಗಿ ವಿೇರಶ�ೈವ 
ಮಠಗಳು ಸದಾ ನಿರತವಾಗಿವ� 
ಎಂದು ಕಾಶ ಜಗದುಗೆರು ಡಾ. 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಧಾನ ವಿಶಾ್ವರಾಧಯ ಶವಾ 
ಚಾಯಧಾ ಭಗವತಾಪಾದರು ನುಡಿದರು.

ಜಗದುಗೆರುಗಳು ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ 
ಲ್ಂಗದಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಲಲಿಕ್ಕಿ 
ಮಹ�್ೇತ್ಸವದ ನಂತರ ನಡ�ದ 
ರಾರ್ಧಾಕ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನಿ್ನಧಯ ವಹಿಸಿ 
ಆಶೇವಧಾಚನ ನಿೇಡಿದರು.

ಮಠ, ಮಂದಿರಗಳು ಗೃಹಸಥಾರಿಂದಲ�ೇ 
ಉದಾಧಾರವಾಗಬ�ೇಕು. ಕ�ಲ ಮಠಗಳಿಗ� 

ಆಸಿತಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರ� ಬಹಳಷುಟು 
ಮಠಗಳಿಗ� ಭಕತಿರ�ೇ ಆಸಿತಿ. ವಿೇರಶ�ೈವ 
ಧಮಧಾವು ಮನುಷಯ ಮಾತರಿವಲಲಿದ�ೇ 
ಪಾರಿಣಿ, ಪಕ್್ಷ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಸಕಲ 
ಜಿೇವರಾಶಗಳಿಗ್ ಲ�ೇಸನ�್ನೇ 
ಬಯಸುತಿತಿವ�. ಸಮಾಜದ ಉದಾಧಾರ 
ಮಠಗಳ ಮ್ಲ ಮಂತರಿವಾಗಿದ� ಎಂದು 
ಜಗದುಗೆರುಗಳು ನುಡಿದರು.

ದಾರಿ ತಪಪಾ ನಡ�ಯುವ 
ಮನುಷಯರನು್ನ ಸರಿದಾರಿಗ� ತರುವ 

ಪರಿಯತ್ನವನು್ನ ಮಠಗಳು, ರಾರ್ಧಾಕ 
ಗುರುಗಳು ಅಡ್ಡಪಲಲಿಕ್ಕಿ ಮುಂತಾದ 
ರಾರ್ಧಾಕ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಮ್ಲಕ 
ಮಾಡುತಿತಿವ� ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ 
ಕ�.ಬಿ. ಕ�್ೇಳಿವಾಡ ಹ�ೇಳಿದರು.

ತ�್ಗಸಿಧಾ ಮಹಾಂತ ದ�ೇಶಕ�ೇಂದರಿ 
ಶವಾಚಾಯಧಾ ಶರಿೇಗಳು, ಕವಲ�ೇ 
ದುಗಧಾದ ಮರುಳಸಿದಧಾರಾಜ ದ�ೇಶಕ�ೇಂದರಿ 
ಶರಿೇಗಳ ರಟಿಟುಹಳಿ್ಳಯ ಶವಲ್ಂಗ ಶವಾ 
ಚಾಯಧಾ ಶರಿೇಗಳು, ದಿಂಡದಹಳಿ್ಳ ಪಶು 

ಪತಿ ಶವಾಚಾಯಧಾ ಶರಿೇಗಳು, 
ಮಣ ಕ್ರು ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಧಾನ 
ಶವಾಚಾಯಧಾ, ಶರಿೇಗಳ 
ನರಸಾಪುರದ ಶವಕುಮಾರ 
ಶವಶರಣರು ಪಾಲ�್ಗೆಂಡಿದದಾರು.

ಸಪಾಟಿಕ ಹಾಗ್ ಪಚ�ಛಿ 
ಲ್ಂಗಗಳಿಗ� ಪಾರಿಣ ಪರಿತಿಷಾಠಾಪನ�, 
ಮಹಾನಾಯಸ, ಪದ್ವನಾಯಸ, 
ತತ್ವದ್ವನ್ ಯಾನ, ಅಂಗನಾಯಸ 

ಮತುತಿ ವಿಶ�ೇಷ ಸಂಸಾಕಿರ, ರುದಾರಿಭಿಷ�ೇಕ, 
ವ�ೈದಿಕ ವಿಧಿ, ವಿರಾನಗಳು , ಅಡ್ಡಪಲಲಿಕ್ಕಿ , 
ಬ�ಲಲಿದಿಂದ ತುಲಾಭಾರ, ಕ�್ೇಟಿಲ್ಂಗ 
ಸಾಥಾಪನ�ಗ� ಸಾಥಾಪನ�ಗ� ಚಾಲನ�, 
ಕಳಸಾರ�್ೇಹಣ ಮುಂತಾದ ರಾರ್ಧಾಕ 
ಕಾಯಧಾಕರಿಮಗಳು  ನಡ�ದವು. ಜಿ.ಪಂ. 
ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಸ್. 
ರಾಮಲ್ಂಗಣಣೆವರ ಭಾರತಿ ಅಲವಂಡಿ 
ಮುಂತಾದವರಿದದಾರು.

ಎಲಲಿವನು್ನ ಬಲಲಿವರ�ೇ ಶವಾಚಾಯಧಾರಾಗುತಾತಿರ�
ರಾಣೆೇಬೆನೂನೂರಿನ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಕಾಶಿ ಜಗದು್ಗರು ಡಾ. ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ ಭಗವತಾ್ಪದರು

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23-  ಭಾರ 
ತಿೇಯ ಮೌಲಯಗಳ ಪರಿಕಲಪಾನ�ಯಲ್ಲಿ 
ಶಾಲಾ ವಾಷಿಧಾಕ�್ೇತ್ಸವವನು್ನ 
ಆಚರಿಸುತಿತಿರುವ ಈಶ್ವರಮಮಾ ಶಾಲ�ಯ್ 
ಒಂದು ಆದಶಧಾ. ಶಾಲ�ಗ� ಕ�ೇವಲ ಅಂಕ 
ಗಳಿಕ�ಗಾಗಿ ಶಕ್ಷಣ ನಿೇಡದ� ಭಾರತಿೇಯ 
ಮೌಲಯಗಳನು್ನ ಎತಿತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ 
ಶಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸಿ ಮಕಕಿಳಿಗ� ನಿೇಡುತಿತಿರು 
ವುದು ಅತುಯತತಿಮ ಕಾಯಧಾವಾಗಿದ� 
ಎಂದು ಕನಾಧಾಟಕ ಕಾಯಧಾನಿರತ 
ಪತರಿಕತಧಾರ ಸಂಘದ ಜಿಲಾಲಿಧಯಕ್ಷ ಇ.
ಎಂ. ಮಂಜುನಾರ ಹ�ೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಈಶ್ವರಮಮಾ ಹಿರಿಯ 
ಪಾರಿರರ್ಕ ಮತುತಿ ಪೌರಿಢಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿ ಈಚ�ಗ� 
ಆಯೇಜಿಸಿದದಾ ಪರಿತಿಭಾ ಪುರಸಾಕಿರ ಮತುತಿ 
ಸಾಂಸಕಿಮೃತಿಕ ಉತ್ಸವ ಕಾಯಧಾಕರಿಮವನು್ನ 
ಜ�್ಯೇತಿ ಬ�ಳಗಿಸುವುದರ ಮ್ಲಕ ಉದಾಘಾಟಸಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಶಾಲ�ಗಳು ಸಮಾಜದ ಪರಿತಿಬಿಂಬವಾಗಿ 
ಕ�ಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತರಿ ನಾವು ಉತತಿಮ 

ಸಮಾಜವನು್ನ ನ�್ೇಡಲು ಸಾಧಯವಾಗಲ್ದ�. ಆ 
ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಮಮಾ ಶಾಲ�ಯ ಕಾಯಧಾ 
ಶಾಲಿಘನಿೇಯವಾದದುದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯುತಿತಿರುವ 
ಮಕಕಿಳು ಉತತಿಮ ಅಂಕ ಗಳಿಕ�ಯ ಜ�್ತ�ಗ� 
ಸಾಂಸಕಿಮೃತಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿೇಡ� ಮತುತಿ ಯೇಗದಲ್ಲಿ 
ಸಾಧನ� ಮಾಡಿರುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿದರ�, ಇಲ್ಲಿ 
ದ�್ರ�ಯುವ ಶಕ್ಷಣ ಮಗುವಿನ ವಯಕ್ತಿತ್ವ 
ರ್ಪಸುವ ಶಕ್ಷಣವಾಗಿದ� ಎಂದು ಮೆಚು್ಚಗ� 

ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸಿ 

ಮಾತನಾಡಿದ ಈಶ್ವರಮಮಾ ಶಾಲಾಡಳಿತ 
ಮಂಡಳಿ ಕಾಯಧಾದಶಧಾ ಉಷಾ ರಂಗನಾಥ್, 
ಇತಿತಿೇಚಿಗ� ಮಕಕಿಳು ಮೊಬ�ೈಲ್ ಹಾಗ್ ಟಿವಿ 
ವಿೇಕ್ಷಣ�ಯಲ್ಲಿ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಸಮಯ 
ಕಳ�ಯುವುದರಿಂದ ಉತತಿಮ ಶಕ್ಷಣ 
ಪಡ�ಯಲು ಆಗುವುದಿಲಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಮಕಕಿಳ 

ಪೇಷಕರು ಮಕಕಿಳ ಕ�ೈಗ� ಮೊಬ�ೈಲ್ 
ಕ�್ಡದಂತ�, ಟಿವಿ ವಿೇಕ್ಷಣ� ಮಾಡದಂತ� 
ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬ�ೇಕ�ಂದರು. 

ಸತಯಸಾಯಿ ಸ�ೇವಾ ಸಂಸ�ಥಾಯ 
ಜಿಲಾಲಿಧಯಕ್ಷ ಪರಿಶಾಂತ ಕುಡ�ೇಧಾಕರ್, 
ಈಶ್ವರಮಮಾ ಶಾಲಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 
ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಕ�.ಆರ್.ಸುಜಾತ ಕೃಷಣೆ, 
ಖಜಾಂಚಿ ಎ.ಪ.ಸುಜಾತ, ಸದಸಯ ಎಂ.
ವ�ಂಕಟಸುಬ್ಬರಾವ್, ಪಾರಿಂಶು 
ಪಾಲರಾದ ಕ�.ಎಸ್.ಪರಿಭುಕುಮಾರ್, 
ಉಪಪಾರಿಂಶು ಪಾಲರಾದ ಜಿ.ಎಸ್.
ಶಶರ�ೇಖಾ ಅವರುಗಳು ಸಮಾರಂಭದ 
ವ�ೇದಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು. 

ಇದ�ೇ ಸಂದಭಧಾದಲ್ಲಿ ಪರಿತಿಭಾವಂತ 
ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳಿಗ� ಪರಿತಿಭಾ ಪುರಸಾಕಿರ ಪರಿದಾನ 
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮಲ್ಟು ರ್ೇಡಿಯಾ 
ಸಮಗರಿ ವರದಿ ಮಂಡನ� ಮಾಡಲಾಯಿತು. 
ಕಾಯಧಾಕರಿಮದ ಬಳಿಕ ಮಕಕಿಳು 
ಪರಿಸುತಿತಪಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸಕಿಮೃತಿಕ 
ಕಾಯಧಾಕರಿಮಗಳು ಮನಸ್ರ�ಗ�್ಂಡವು.

ಭಾರತ್ೇಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನುನೂ ಎತ್್ತ ಹಿಡಿಯುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯ
ಈಶ್ವರಮಮಾ  ಶಾಲ�ಯ ಸಾಂಸಕಿಮೃತಿಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪತರಿಕತಧಾರ ಸಂಘದ ಜಿಲಾಲಿಧಯಕ್ಷ ಇ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾರ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23- ಬಸವಣಣೆನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಡಕವಾಗಿರುವ ತತ್ವಗಳು ಆಧುನಿಕ ಬದುಕ್ಗ� ಸ್ಫಿತಿಧಾ 
ದಾಯಕ. ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವ�ೈಚಾರಿಕತ� ಇದ�. ವಚನದ 
ಯಾವ ಸಾಲ್ ಕ್ಡ ನಿಷಪಾ್ರಯೇಜಕವಲಲಿ ಎಂದು 
ನಿವೃತತಿ ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಭರಮಣಣೆ ಮೆೈಸ್ರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ನಗರದ ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣ�ಯ ಶರಿೇ 
ಶವಕುಮಾರ ಸಾ್ವರ್ ಮಹಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶವಗ�್ೇಷಿಠಾ 
ಸರ್ತಿ ಹಾಗ್ ಸಾದರ ನೌಕರರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ 
ಮೊನ�್ನ ಹರ್ಮಾಕ�್ಂಡಿದದಾ ̀ ಶವಗ�್ೇಷಿಠಾ-291, ಸಮಾರಣ�- 63' 
ಕಾಯಧಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ `ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಮತುತಿ 
ವ�ೈಚಾರಿಕ ಪರಿಜ�ಞಾ' ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಹನ�್ನರಡನ�ೇ ಶತಮಾನವನು್ನ ವಚನ ಚಳವಳಿ ಎಂದ�ೇ 
ಕರ�ಯಲಾಗುತಿತಿದುದಾ, ಬಸವಣಣೆನವರು ಪರಿತಿಪಾದಿಸಿದ 
ತತ್ವ, ಸಿದಾಧಾಂತಗಳು ಮನುಕುಲಕ�ಕಿ ಮಾಗಧಾದಶಧಾನ 
ನಿೇಡಿವ�. ಆದರ� ನಾವು ಕಾಯಕದಿಂದ ಪರಿಜ�ಞಾಯನು್ನ ಬ�ಳ�ಸಿ 
ಕ�್ಳು್ಳವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ�ದಾೇವ�. ಗಾರಿರ್ೇಣ ಜನರಿಗ� ವಚ 
ನಗಳ ಸಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಿಕ�್ಡುವ ಅಗತಯವಿದ� ಎಂದರು.

ಕಾಯಕ ತತ್ವವನು್ನ ಪಾಲ್ಸುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ�ದಾೇವ�. 
ರಾರ್ಧಾಕತ�ಯ ಹ�ಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲ್ನಯ 
ಮಾಡುತಿತಿದ�ದಾೇವ�. ಕಾಯಕ ವಯಕ್ತಿಗ� ಅಭಿವೃದಿಧಾ ಸಾ್ವತಂತರಿ್ಯ 
ಸಾಧಯ. ಕಾಯಕ ಮತುತಿ ವ�ೈಚಾರಿಕ ಪರಿಜ�ಞಾಯನು್ನ 

ಮ್ಡಿಸುವ ಅಗತಯವಿದ� ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಅನ�ೇಕ ದಾಶಧಾನಿಕರು ಸಮಾಜಕ�ಕಿ ಮಹತತಿರ 

ಕ�್ಡುಗ�ಗಳನು್ನ ನಿೇಡಿದಾದಾರ�. ಮನುಕುಲದ ಉದಾಧಾರಕಾಕಿಗಿ 
ಶರಿರ್ಸಿದಾದಾರ�. ಪರಿಕೃತಿ ಸಹ ಮಾನವನಿಗ� ಅದು್ಭತ ಕಾಣಿಕ� 
ನಿೇಡಿದ�. ಯಾರ್ ಕ್ಡ ನಿೇರು, ಆಹಾರ, ಗಾಳಿಯಿಂದ 
ವಂಚಿತರಾಗಿಲಲಿ. ಮನುಷಯನ ಮನ�ಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ 
ವಸುತಿಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಕ�್ಂಡಿದ�ದಾೇವ� ಆದರ� ಭಾವನ�ಗಳು 

ಬರಿದಾಗಿವ� ಎಂದರು.
ವ�ೈವಿಧಯಮಯ ಜಗತಿತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಬದುಕು 

ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿದ�. ಹಿಂದ� ಕುಟುಂಬಗಳು 
ಒಟಾಟುಗಿದದಾವು. ಇಂದು ಗಂಡ-ಹ�ಂಡತಿ ಒಟಾಟುಗಿ 
ಬಾಳದಿರುವಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾತಿ ನಿಮಾಧಾಣವಾಗಿದ�. ಮನುಷಯ 
ಕ�್ಳು್ಳಬಾಕ ಸಂಸಕಿಮೃತಿಗ� ಬಲ್ಯಾಗಿದಾದಾನ�. ಕ�ೇವಲ 
ಗಾರಿಹಕ ನಾಗಿ ಮಾತರಿ ಉಳಿದಿದಾದಾನ� ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಲ್ಂ. ಶರಣ ಗೌಡರಿ ಮಲಲಿಪಪಾ ಮೆದಿಕ�ರ� ಇವರ ಸಮಾರಣ� 
ಮಾಡಿದ ತರಳಬಾಳು ವಿದಾಯಸಂಸ�ಥಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 
ಡಾ.ಹ�ಚ್.ವಿ. ವಾಮದ�ೇವಪಪಾ ಅವರು, ವಚನ 
ಸಾಹಿತಯವನು್ನ ಗಾರಿರ್ೇಣ ಜನರಿಗ� ಪರಿಚಯಿಸುವ 
ಅಗತಯವಿದ�. ಈ ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರ್ ಲ್ಂಗ�ೈಕಯರಾದರ�, 
ಅವರ ಹ�ಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ ದಾಸ�್ೇಹ ನಡ�ಸಲಾಗುತಿತಿತುತಿ. 
ಆದರಿೇಗ ಅನ್ನ ದಾಸ�್ೇಹದ ಜ�್ತ�ಗ� ಜಾಞಾನ ದಾಸ�್ೇಹ 
ನಿೇಡುವ ಕ�ಲಸವನು್ನ ಶವಗ�್ೇಷಿಠಾ ಸರ್ತಿ ಮಾಡುತಾತಿ 
ಬರುತಿತಿದ� ಎಂದರು.

ಗೌಡರಿ ಮಲಲಿಪಪಾ ಮೆದಿಕ��ರ� ಅವರು ರ�ೈತರಾಗಿ, ವತಧಾಕ 
ರಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸ�ೇವಾ ಕಾಯಧಾಗಳಲ್ಲಿ ತ�್ಡಗಿಕ�್ಂಡಿ 
ದದಾರು. ಶಕ್ಷಣಕ�ಕಿ ಒತುತಿ ನಿೇಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಎಕರ� 
ಜರ್ೇನನು್ನ ಶಾಲ� ಪಾರಿರಂಭಿಸಲು ದಾನ ಮಾಡಿದದಾರು 
ಎಂದು ಮಲಲಿಪಪಾ ಅವರ ಸ�ೇವಾ ಕಾಯಧಾವನು್ನ ಸಮಾರಿಸಿದರು.

ಮಾಗನ್ರು ಬಸಪಪಾ ಪಬಿಲಿಕ್ ಟರಿಸ್ಟು ಗೌರವ 
ಕಾಯಧಾದಶಧಾ ಎಂ.ಬಿ. ಸಂಗಮೆೇಶ್ವರಗೌಡುರಿ ಅಧಯಕ್ಷತ� 
ವಹಿಸಿದದಾರು. ಮುಖ�್ಯೇಪಾರಾಯಯಿನಿ ಎಂ.ಬಿ. ಪ�ರಿೇಮ 
ಪಾರಿಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಕ್ಷಕ ಕ�.ಬಿ. ಅಜ್ಜಯಯ 
ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ಗೌಡರಿ ರತ್ನಮಮಾ ಮತುತಿ ಮಕಕಿಳು ದಾಸ�್ೇಹ 
ವಯವಸ�ಥಾ ಮಾಡಿದದಾರು. ಕಂದಗಲ್ ಸಿದಧಾವಿೇರಪಪಾ ಪೌರಿಢಶಾಲ� 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಯಧಾಕರಿಮದ ಜವಾಬಾದಾರಿ ನಿವಧಾಹಿಸಿದರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಸೂಫೂತ್ನಾದಾಯಕ

ಶಿವಗೊೇಷಠಾಯಲ್ಲೆ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಭರಮಣ್ಣ ಮೆೈಸೂರು

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23- ಹರಿಹರ 
ತಾ. ಶವನಹಳಿ್ಳ (ಷಂಶೇಪುರ) 
ಗಾರಿಮದ ಬಳಿಯ ವ�ೈರಾಗಯರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಇದ�ೇ  ದಿನಾಂಕ 27ರ ಶುಕರಿ ವಾರ 
`ಶರಿೇ ಹಿಮಗಿರಿ ಭವನ' ನ್ತನ 
ಕಟಟುಡದ ಉದಾಘಾ ಟನ�, ಅಡ್ಡಪಲಲಿಕ್ಕಿ 
ಮಹ�್ೇ ತ್ಸವ ಹಾಗ್ ಸನಾತನ 
ಧಮಧಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾರಂಭವನು್ನ 
ಹರ್ಮಾಕ�್ಳ್ಳಲಾಗಿದ� ಎಂದು ಕಣ್ವಕುಪ�ಪಾ ಗವಿಮಠದ ಶರಿೇ ನಾಲ್ವಡಿ 
ಶಾಂತಲ್ಂಗ ಶವಾಚಾಯಧಾ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ನಗರದ ಶರಿೇ ಸ�್ೇಮೆೇಶ್ವರ ಆಸಪಾತ�ರಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿರಿಕಾಗ�್ೇಷಿಠಾ 
ನಡ�ಸಿದ ಶರಿೇಗಳು, ಅಂದು ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 8 ಗಂಟ�ಯಿಂದ ಧಮಧಾ ಕಂಕಣ 
ರಾರಣ�, 8.48ರಿಂದ ಶರಿೇಮದರಿಂಭಾಪುರಿ ಹಾಗ್ ಶರಿೇಮತ�ಕಿೇ ದಾರ 
ಜಗದುಗೆರುಗಳವರ ಅಡ್ಡಪಲಲಿಕ್ಕಿ ಮಹ�್ೇತ್ಸವ ಹಾಗ್ ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 11 
ಗಂಟ�ಯಿಂದ ಧಮಧಾಸಭ� ನಡ�ಯಲ್ದ� ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಕ�ೇದಾರ ಶರಿೇಗಳು ಕನಾಧಾಟಕಕ�ಕಿ ಆಗರ್ಸಿದಾಗ ಅವರು 
ತಂಗಲು ಸ್ಕತಿ ವಯವಸ�ಥಾ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಕಾರಣ ಮಧಯ ಕನಾಧಾಟಕದ 
ತವರ್ರಿನಂತಿರುವ ದಾವಣಗ�ರ�ಯನು್ನ ಆಯ್ಕಿ ಮಾಡಿಕ�್ಂಡ 
ಹಿಮಗಿರಿ ಭವನ ನಿರ್ಧಾಸಲು ಉದ�ದಾೇಶಸಲಾಗಿದ�.

ಕ�ೇದಾರದ ಶರಿೇ ಕ�ೇದಾರ�ೇಶ್ವರ ಸಾ್ವರ್ಯ ಪೂಜ� ಹಾಗ್ 

ದಶಧಾನ ವಷಧಾ ದಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತರಿ ಲಭಯವಿರುತತಿದ�. 
ಉಳಿದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯ್ ದಶಧಾನಕ�ಕಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಾಸುವ ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ 
ಹಾಗ್ ಭಕತಿರಿಗ� ಇಲ್ಲಿಯ್ೇ ಕ�ೇದಾರ�ೇಶ್ವರನ ದಶಧಾನ ಭಾಗಯ 
ಕಲ್ಪಾಸಲು ಭಕತಿರು ಪಾರಿರ್ಧಾಸಿದ ಹಿನ�್ನಲ�ಯಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಲಯದ 
ಕ�ೇದಾರ ಉತತಿರ ಕ�ೇದಾರವಾದರ�, ದಾವಣಗ�ರ� ಬಳಿ ದಕ್್ಷಣ ಕ�ೇದಾರ 
ಮಾಡುವ ಉದ�ದಾೇಶ ಕ�ೇದಾರ ಶರಿೇಗಳದಾದಾಗಿದ�. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ರುವಂತ�ಯ್ೇ ಶಲ�ಯಿಂದ ಶಲಾ ಮಂಟಪ, ಗುರುಭವನ, ಭಕ್ತಿ 
ನಿವಾಸ, ಪರಿಸಾದ ನಿಲ ಯಗಳನು್ನ ನಿರ್ಧಾಸುವ ಉದ�ದಾೇಶ ಹ�್ಂದ 
ಲಾಗಿದ� ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಿದರು.

ಪತಿರಿಕಾಗ�್ೇಷಿಠಾಯಲ್ಲಿ ಶರಿೇ ಸ�್ೇಮೆೇಶ್ವರ ವಿದಾಯಸಂಸ�ಥಾ 
ಸಂಸಾಥಾಪಕ ಕ�.ಎಂ. ಸುರ�ೇಶ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕ� ಸದಸಯ ಕ�.ಎಂ.  
ವಿೇರ�ೇಶ್, ಶವಯೇಗಿ ಸಾ್ವರ್ ಕಂಬಾಳಿಮಠ, ಅಜ್ಜಂಪುರ ಶ�ಟುರಿ 
ಮೃತುಯಂಜಯ, ನಾಗಭ್ಷಣ್, ರಾಜಶ�ೇಖರ್  ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

27ರಂದು `ಶಿ್ರೇ ಹಿಮಗಿರಿ ಭವನ'ದ ಉದಾಘಾಟರೆ

ಬ�ಂಗಳೂರು, ಜ. 23 - ರಾಜಯ ಕ�್ೇಮು ದಳು್ಳರಿಯಲ್ಲಿ ಬ�ೇಯುವಂತ� ಮಾಡಿದ ಬಿಜ�ಪ ಅಧಿಕಾರಕ�ಕಿ ಬರಲು 
ಕಾರಣವ�ೇ ಸಿದದಾರಾಮಯಯ ಎಂದು ಪುನಃ ಗುಡುಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಮುಖಯಮಂತಿರಿ ಹ�ಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸಾ್ವರ್,ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ಪಕ್ಷವ�ೇ 
ಬಿಜ�ಪಯ ಬಿ ಟಿೇಮ್ ಎಂದು ಆರ�್ೇಪಸಿದಾದಾರ�. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರಣಿ ಟಿ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಜ�ಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನು್ನ 
ಬಿಜ�ಪಯ ಬಿ ಟಿೇಮ್ ಎಂದಿರುವ ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ಉಸುತಿವಾರಿ ಸುಜ�ೇಧಾವಾಲಾರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದಾದಾರ�. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದದಾ ಜ�ಡಿಎಸ್-
ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ಮೆೈತಿರಿಕ್ಟ ಸಕಾಧಾರವನು್ನ ಉರುಳಿಸಿದುದಾ ಸಿದದಾರಾಮಯಯ ಎಂದು ಪರ�್ೇಕ್ಷವಾಗಿ ವಯಂಗಯವಾಡಿದಾದಾರಲಲಿದ�,2008 
ರಲ್ಲಿ ಯಡಿಯ್ರಪಪಾ ಅವರ ಜತ� ಕ�ೈ ಜ�್ೇಡಿಸಿ,ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಂಟು ಮಂದಿಯ ಸ�್ೇಲ್ಗ� ಕಾರಣರಾದ ಅವರನು್ನ 
ಪಕಕಿದಲ್ಲಿಟುಟುಕ�್ಂಡು ಜ�ಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಬಿಜ�ಪಯ ಬಿ ಟಿೇಮ್ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವುದು ಅರಧಾಹಿೇನ ಎಂದಿದಾದಾರ�.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷವೆೇ ಬ್ಜೆಪಯ ಬ್ ಟಿೇಂ : ಹೆಚಿ್ಡಕೆ

ಶುಭಾಶಯ ಕೊೇರುವವರು

ಪ್ರೊ.ಧರ್ಮಾನ್ಯ್ಕ
ಮಾಯಕೊಂಡ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಆಮ್  ಆದಿಮಿ ಪಾಟಿನಾ 

ಆಕಾಂಕಿ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ನಾ

ಜಿಲಾಲೆ ಪ್ರದಾನ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

ಅರುಣ್ಕುರ್ರ್
ಜಿಲಾಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಚಂದುರೊಬಸವಂತಪ್ಪ
ಜಿಲಾಲೆ ಸಂಘಟರಾ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

ಆದಿಲ್ಖ್ನ್

ದ್ವಣಗೆರೆಜಿಲ್ಲಾಆಮ್ಆದಿಮಿಪ್ರ್ಮಾ
ವತ್ಯಿಂದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕಯಾಗಿರುವ ಇವರುಗಳಿಗೆ

ಹೃತ್್ಪವಮಾಕಅಭಿನಂದನೆಗಳು
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ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 21 - ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿೇರಶ�ೈವ- 
ಲ್ಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ವತಿಯಿಂದ ‘ನಡ�ದಾಡುವ 
ದ�ೇವರು' ಎಂದು ಹ�ಸರು ಗಳಿಸಿದದಾ ತಿರಿವಿಧ ದಾಸ�್ೇಹಿ, 
ಪದಮಾಭ್ಷಣ, ಕನಾಧಾಟಕ ರತ್ನ, ಪರಮಪೂಜಯ ಡಾ.
ಶವಕುಮಾರ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿಗಳವರ 4ನ�ೇ ವಷಧಾದ ಪುಣಯ 
ಸಮಾರಣ�್ ೇತ್ಸವವನು್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ನಗರದ ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಕಾಲ�ೇಜು ಆವರಣದ 
ಮಹಾಸಭಾದ ಕಛ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಈ ಸಮಾರಣ�್ ೇತ್ಸವದಲ್ಲಿ 
ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷಿಟು್ರೇಯ ಅಧಯಕ್ಷ ಡಾ|| ಶಾಮನ್ರು 
ಶವಶಂಕರಪಪಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಮಪೂಜಯ ಡಾ.
ಶವಕುಮಾರ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿಗಳವರು ಲ್ಂಗ�ೈಕಯರಾಗಿ 4 
ವಷಧಾಗಳಾದವು. ಜಾತಿ-ಧಮಧಾ ನ�್ೇಡದ�ೇ 
ಪರಿತಿಯಬ್ಬರಿಗ್ ಜಾಞಾನ- ಅನ್ನ ದಾಸ�್ ೇಹ ನಿೇಡಿದ ಕ್ೇತಿಧಾ 
ಅವರಿಗ� ಸಲುಲಿತತಿದ� ಎಂದರು.

ಬಸವಣಣೆನವರ ಕಾಯಕವ�ೇ ಕ�ೈಲಾಸ ವಚನದಂತ� 
ನಡ�ದುಕ�್ಂಡಿದದಾ ಪರಮಪೂಜಯರನು್ನ ಪರಿತಿಯಬ್ಬರು 
ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕ�ಲಸ ನಡ�ಯುತಿತಿದ�. ಅವರ 
ಸಮಾರಣ�್ ೇತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದಾವಣಗ�ರ�ಯ ಹಲವು ಕಡ� 
ದಾಸ�್ೇಹ ಕಾಯಧಾಕರಿಮ ನಡ�ಯುತಿತಿದ� ಎಂದರು.

ಪರಮಪೂಜಯ ಡಾ. ಶವಕುಮಾರ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿಗಳವರ 

104ನ�ೇ ವಷಧಾದ ಹುಟುಟುಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ 1.4ಕ�್ ೇಟಿ ಸಂಗರಿಹಿಸಿ 
ಅಂದಿನ ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಯಕ�್ಷ ಶರಿೇಮತಿ ಸ�್ೇನಿಯಾ 
ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮ್ಲಕ ನಿೇಡಲಾಗಿತುತಿ ಎಂದು ಸಮಾರಿಸಿದರು.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿೇರಶ�ೈವ- ಲ್ಂಗಾಯಿತ 
ಮಹಾಸಭಾದ ದಾವಣಗ�ರ� ಜಿಲಾಲಿ ಘಟಕದಿಂದ ಜಿಲಾಲಿಧಯಕ್ಷ 
ದ�ೇವರಮನ� ಶವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತ�ಯಲ್ಲಿ ಈ 
ಕಾಯಧಾಕರಿಮ ನಡ�ಯಿತು.

ಈ ಸಂದಭಧಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷಿಟು್ರೇಯ 
ಉಪಾಧಯಕ್ಷ ಅಣಬ�ೇರು ರಾಜಣಣೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕ� 
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಾಜಿ ಸದಸಯ 
ಕ�.ಜಿ.ಶವಕುಮಾರ್, ಶಾಮನ್ರು ಬಸವರಾಜ್, ಪರಿಕಾಶ್ 
ಪಾಟಿೇಲ್, ಜಿಲಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧಯಕ�್ಷ ಶರಿೇಮತಿ 
ಶುಭ ಐನಳಿ್ಳ, ಸುಷಾಮಾ ಪಾಟಿೇಲ್, ಡಾ|| ವಿಜಯಮಮಾ, ಜಿಲಾಲಿ 
ವಾಣಿಜಯ ಮತುತಿ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಸರ್ತಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಐಗ್ರು 
ಚಂದರಿಶ�ೇಖರ್, ಜಿಲಾಲಿ ಪರಿರಾನ ಕಾಯಧಾದಶಧಾ ಕರ�ೇಶವಪ್ಳ 
ಸಿದ�ದಾೇಶ್, ಶಾಮನ್ರು ಟಿ.ಬಸವರಾಜ್, ಜಿಲಾಲಿ 
ಕಾಯಧಾದಶಧಾ ರಮೆೇಶ್ ಬಿ.ಜ�, ಹರಿೇಶ್ ಕ�.ಎಲ್.
ಬಸಾಪುರ, ಬಾತಿ ಶವಕುಮಾರ್, ಶಂಭು ಉರ�ೇಕ�್ ಂಡಿ, 
ಶವಯೇಗಿಸಾ್ವರ್, ರತನ್, ಬಸವರಾಜ್, ಹಾಗು 
ಮಹಾಸಭಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು. 

ವಿೇರಶೆೈವ ಮಹಾಸಭಾದಿಂದ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶಿ್ರೇ ಪುಣ್ಯಸಮಿರಣೆ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 21 - ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ 
ವತಿಯಿಂದ `ನಡ�ದಾಡುವ ದ�ೇವರು' ಎಂದು ಹ�ಸರು 
ಗಳಿಸಿದದಾ ತಿರಿವಿಧ ದಾಸ�್ೇಹಿ, ಪದಮಾಭ್ಷಣ, ಕನಾಧಾಟಕ 
ರತ್ನ ಪರಮ ಪೂಜಯ ಡಾ.ಶವಕುಮಾರ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿಗಳವರ 
ಪುಣಯ ಸಮಾರಣ�್ೇತ್ಸವವನು್ನ ಇಂದು ದಾವಣಗ�ರ�ಯ 
ವಿನ�್ೇಬನಗರದಲ್ಲಿ ಶರಿದಾಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 

ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಪರಮಪೂಜಯ ಡಾ.ಶವಕುಮಾರ 

ಸಾ್ವರ್ೇಜಿಗಳವರು ಲ್ಂಗ�ೈಕಯರಾಗಿ 4 ವಷಧಾಗಳಾದವು.  
ಬಸವಣಣೆನವರ ಕಾಯಕವ�ೇ ಕ�ೈಲಾಸ ವಚನದಂತ� 
ನಡ�ದುಕ�್ಂಡಿದದಾ ಪರಮಪೂಜಯರನು್ನ ಪರಿತಿಯಬ್ಬರು 
ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕ�ಲಸ ನಡ�ಯುತಿತಿದ� ಎಂದು 

ಸಮಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದಭಧಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಕ್ ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ 
ಅಧಯಕ್ಷ ಕ�.ಜಿ.ಶವಕುಮಾರ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕ� 
ಸದಸಯ ಎ.ನಾಗರಾಜ್, ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ಪರಿರಾನ 
ಕಾಯಧಾದಶಧಾ ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಧಾನ್, ವ�ೇದಮ್ತಿಧಾ, 
ದಾರಿಕಾ್ಷಯಣಮಮಾ, ಶುಭಮಂಗಳ, ರಾಜ�ೇಶ್ವರಿ 
ಮತಿತಿತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು. 

ಜಿಲಾಲೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾ್ರ್ೇಜಿ ಪುಣ್ಯಸಮಿರಣೆ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.22- ನ�ೇತಾಜಿ 
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರಿ ಬ�್ೇಸ್ ಅವರು 
ವಿಶ್ವಮಟಟುದ ಮನುಕುಲದ ಹ�್ೇರಾಟಗಾರ, 
ಕಾರಿಂತಿಕಾರ. ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ 
ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷಟು್ರ ನಾಯಕ. ಅವರ ನಿತಯ 
ಸಮಾರಣ� ಜ�್ತ�ಗ� ಅವರ ಚಿಂತನ�, ಕಂಡ ಕನಸು 
ಈಡ�ೇರಿಸದಿದದಾರ� ಅವರ ಆತಮಾಕ�ಕಿ ಅತೃಪತಿತ� 
ಕಾಡಲ್ದ� ಎಂದು ನಿವೃತತಿ ಉಪನಾಯಸಕ ಪ. 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಧಾನ ಹಲಸಂಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅವರು, ಇಂದು ರ�್ೇಟರಿ ಬಾಲ 
ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುನ�ೈಟ�ಡ್ 
ಟ�ರಿೇಡ್ ಯ್ನಿಯನ್ ಸ�ಂಟರ್ 
(ಎಐಯುಟಿಯುಸಿ) ದಾವಣಗ�ರ� ಜಿಲಾಲಿ 
ಸರ್ತಿಯಿಂದ ಹರ್ಮಾಕ�್ಳ್ಳಲಾಗಿದದಾ ನ�ೇತಾಜಿ 
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರಿ ಬ�್ೇಸ್ ಅವರ 125ನ�ೇ 
ಜನಮಾ ವಾಷಿಧಾಕ�್ೇತ್ಸವ ಕಾಯಧಾಕರಿಮವನು್ನ 
ನ�ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರಿ ಬ�್ೇಸ್ ಅವರ 
ಭಾವಚಿತರಿ ಪರಿದಶಧಾನದ ಮ್ಲಕ 
ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರಿ ಬ�್ೇಸ್ ಅವರು 
ಸಮಾಜವಾದಿ, ಕಾರಿಂತಿಕಾರಿ, ಸಂರಾನಾತಿೇತ 
ಹ�್ೇರಾಟಗಾರ. ಪರಿತಿ ವಷಧಾ ಕ�ೇವಲ ಜನಮಾ 
ಆಚರಣ� ಮಾಡಿದಾಕ್ಷಣ ಅವರಿಗ� ಗೌರವ 
ನಿೇಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಬದಲ್ಗ� ಅವರ 
ಸಂದ�ೇಶಗಳನು್ನ ಆಳವಾಗಿ ಅಧಯಯನ 
ಮಾಡುವ ಜ�್ತ�ಗ� ಅವುಗಳನು್ನ ಬದುಕ್ನಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ�್ಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುತಿ 
ರಾಜಕ್ೇಯ ಪರಿಜ�ಞಾಯನು್ನ ಮೆರ�ದರ� ಮಾತರಿ 

ನ�ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರಿ ಬ�್ೇಸ್ ಅವರಿಗ� 
ನಿಜವಾದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಭಾರತ ದ�ೇಶವನು್ನ ಬಿರಿಟಿಷರ ದಾಸಯತ್ವ, 
ಶ�್ೇಷಣ�ಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗ�್ಳಿಸಿ 
ಸ್ವತಂತರಿವಾಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಿಶಾರಿಂತ 
ಹ�್ೇರಾಟ ನಡ�ಸಲು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರಿ 
ಬ�್ೇಸ್ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕ್ೇಯ 
ಪರಿಜ�ಞಾಗಳ�ೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದದಾವು. ಬಾಲಾಯವಸ�ಥಾಯ 
ಪಾರಿರರ್ಕ ಹಾಗ್ ಮಾಧಯರ್ಕ ಶಾಲಾ 
ಹಂತದಲ�ಲಿೇ ಅಗಾಧವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಕಳಕಳಿ ಹ�್ಂದಿದದಾರು. ಇದರ ಜ�್ತ�ಗಿನ 
ಸಹೃದಯತ�, ಅನುಕಂಪ, ಅರಾಯತಿಮಾಕತ�, 
ತಾತಿ್ವಕತ� ಇವುಗಳ�ೇ ಅವರನು್ನ ಮಹಾನ್ 
ಚ�ೇತನವಾಗಿ ರ್ಪಸಿದವು. ಅವರು 
ಸ್ಕ್ಷ್ಮಜಿೇವಿಯಾಗಿದದಾರು. ಅನುಕ್ಲಸಥಾ 
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದದಾರ್ 
ಸಂವ�ೇದನಾಶೇಲತ�, ಮಾನವಿೇಯ ಗುಣ 
ಅವರಲ್ಲಿತುತಿ. ವಿಶ್ವವಿಖಾಯತ ಹ�್ೇರಾಟಗಾರ, 
ಕಾರಿಂತಿಕಾರಿ ವಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರಲ್ಲಿತುತಿ. 
ರಾಮಕೃಷಣೆರ, ಸಾ್ವರ್ ವಿವ�ೇಕಾನಂದರ 

ಆದಶಧಾಗಳನು್ನ ತಮಮಾ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ 
ಮೆೈ ಗ್ ಡಿ ಸಿ ಕ�್ ಂ ಡು 
ಅಂತಮುಧಾಖಿಯಾಗಿದದಾರು. ಭಾವನಾತಮಾಕ 
ಸಂಕಟ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನ� ಮಾಡಿತುತಿ. ನಮಮಾ 
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿನ ಅನುಕ್ಲಸಥಾ, ನಿಕೃಷಟು 
ಜಿೇವನವುಳ್ಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ�ಯಗಳ ಕಂಡು 
ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಕ�್ರಗುತಿತಿತುತಿ ಎಂದು 
ಸಮಾರಿಸಿದರು.

ಇತಿಹಾಸ ಪುನರ್ ಬರ�ಯುವ, 
ವಾಯಖಾಯನಿಸುವ ಭಾವೇನಾಮಾದದ 
ಉದ�್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿೇಜಿ, ನ�ೇತಾಜಿ, ನ�ಹರು 
ಇವರುಗಳ ಮರ�ಯ ಪರಸಪಾರ ವ�ೈರತ್ವ ಇತುತಿ 
ಎಂದು ಇತಿತಿೇಚಿಗ� ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತಿತಿದ�. ಅವರ 
ನಡುವ� ತಾತಿ್ವಕ ವಯತಾಯಸಗಳಿದದಾವಷ�ಟುೇ. 
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರಿ ಬ�್ೇಸ್ ಅವರು ಕ�ೇವಲ 
ರಾಷಿಟು್ರೇಯವಾದಿಗಳಷ�ಟುೇ ಆಗಿರದ�ೇ, 
ಅಂತರರಾಷಿಟು್ರೇಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತುತಿ 
ಅಂತರರಾಷಿಟು್ರೇಯ ಸಂಬಂಧಗಳ 
ತಜಞಾರಾಗಿದದಾರು. ಅವರ 
ಆದಶಧಾಗಳನ�್ನೇನಾದರ್ ಅನುಸರಿಸುವ 
ಉದ�ದಾೇಶ ಭಾರತಿಯರು ಮತುತಿ ಭಾರತಿೇಯ 
ರಾಜಕ್ೇಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗ� ಇದದಾರ� ಸುಭಾಷ್ 
ಚಂದರಿ ಬ�್ೇಸ್ ಅವರ ಚಿಂತನ�ಗಳನು್ನ 
ವಸುತಿನಿಷಠಾವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕು. ಅವರು 
ಎಂದಿಗ್ ಕ�್ೇಮುವಾದಿಗಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಅವರಲ್ಲಿ ಆರಾಯತಿಮಾಕ, ತಾತಿ್ವಕ ಚಿಂತನ� ಇತುತಿ. 
ಸಾ್ವರ್ ವಿವ�ೇಕಾನಂದರ ಪರಿಭಾವ ಅವರ 
ಮೆೇಲ್ತುತಿ. ದ�ೇಶ,ಕಾಲ ಬದದಾ ಚಿಂತನ�ಯಿಂದ 

ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕಿೇಯ ಪ್ರಜೆಞಾ ಮೆರೆದರೆ 
ರೆೇತಾಜಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ ಸಲುಲೆತ್ತದೆ

 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್  
ಜನಮಿ ವಾಷನಾಕೊೇತ್ಸವದಲ್ಲೆ 

ಪ್ರ.ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ 
ಹಲಸಂಗಿ ಅಭಿಮತ 

ದಾವಣಗ�ರ�,ಜ.20- ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ ಹಿರಿಯ 
ಪಾರಿರರ್ಕ ಆಂಗಲಿ ಮಾಧಯಮ ಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿ  
`ಸಾರಂಗ�್ ೇತ್ಸವ-2023' ವಾಷಿಧಾಕ�್ೇತ್ಸವವನು್ನ 
ಶಾಲ�ಯ ಅಧಯಕ್ಷ   ಎಸ್.ಎಸ್. ಗಣ�ೇಶ್  ಅವರ 
ಅಧಯಕ್ಷತ�ಯಲ್ಲಿ  ಸಂಭರಿಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

  ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶರಿೇ ಸಿದ�ದಾೇಶ್ವರ ಸಾ್ವರ್ಗಳವರ ನಿಧನಕ�ಕಿ 
ಮೌನಾಚರಣ� ಮಾಡುವ ಮ್ಲಕ ಸಂತಾಪ 
ಸ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೊದಲನ�ೇ ದಿನ ಎಲ್.ಕ�.ಜಿಯಿಂದ ಎರಡನ�ೇ 
ತರಗತಿ ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು  `ವ�ೈವಿಧಯತ�ಯಲ್ಲಿ ಏಕತ�' ಮತುತಿ 
6ನ�ೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8ನ�ೇ ತರಗತಿಯ ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು 
`ಜಗತಿತಿನ ವಿವಿಧ ದ�ೇಶಗಳ ನೃತಯಗಳು' ಹಾಗ್ ಎರಡನ�ಯ 
ದಿನ 3 ರಿಂದ 5ನ�ೇ ತರಗತಿಯ ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು `ಪಂಚ 
ತತ್ವ' ಹಾಗ್ 9 ಮತುತಿ 10ನ�ೇ ತರಗತಿಯ ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು 
`ಭಾರತದ ಬಣಣೆಗಳು' ಎಂಬ ಶೇಷಿಧಾಕ�ಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಧಾಕರಿಮ 
ಪಾರಿರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಪಾರಿಂಶುಪಾಲರಾದ   ಜ�. ಎಸ್. ವನಿತಾ  ಶಾಲ�ಯ 
ವಾಷಿಧಾಕ ವರದಿಯನು್ನ ಓದಿದರು.  ಮುಖಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ 
ಆಗರ್ಸಿದದಾ ನಗರದ ಪಲ್ೇಸ್ ಇಲಾಖ�ಯ ಉಪ 
ಅಧಿೇಕ್ಷಕ    ಪರಿಕಾಶ್ ಸಿ.ಬಿ. ಮಾತನಾಡಿ,  ಪರಿತಿಯಂದು 
ಮಗುವು ಸವಧಾತ�್ೇಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಧಾಯಾಗಲು, 

ತಂತರಿಜಾಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು, ಜಾಞಾನ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಶಾಲ�ಯು ಶರಿರ್ಸುತಿತಿರುವುದು ಅತಯಂತ ಸಂತ�್ ೇಷ ಹಾಗ್ 
ಮಕಕಿಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕತಿ ಪರಿತಿಭ�ಯನು್ನ ಹ�್ರಹಾಕಲು ಈ 
ಒಂದು ಸುಂದರ ವ�ೇದಿಕ�ಯನು್ನ   ನಿರ್ಧಾಸಿರುವುದು 
ಶಾಲಿ್ಯಘನಿೇಯ ಕಾಯಧಾ ಎಂದರು.

ಶಾಲ�ಯ ಮುಖಯಸಥಾ ಮಂಜುನಾರ ರಂಗರಾಜು 
ಅವರು ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳು ಹ�ಚು್ಚ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿ ಪಠಯ ಮತುತಿ 
ಪಠ�ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಉತತಿಮ ಶಕ್ಷಣ 
ಪಡ�ಯಬ�ೇಕು ಹಾಗ್ ಹ�್ಸ ಹ�್ಸ ಆವಿಷಾಕಿರಗಳಿಗ� 
ಹ�್ಂದಿಕ�್ಂಡು ಜಾಞಾನವನು್ನ ವೃದಿಧಾಸಿಕ�್ಳ್ಳಬ�ೇಕ�ಂದು 
ಆಶಸಿದರು.

ರಾಷಿಟು್ರೇಯ ಮತುತಿ ಅಂತರರಾಷಿಟು್ರೇಯ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ 
ನಡ�ದ ಕ್ರಿೇಡ�ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪರಿಶಸಿತಿ ಗ�ದದಾ ಶಾಲ�ಯ 
ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳಾದ   ಕಸ ತ್ಿರಿ ವಿ.ಜಿ., ಶಶಾಂಕ್  ಆದಿತಯ   
ಮತುತಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ.ಜಿ. ಇವರುಗಳನು್ನ    ಸನಾಮಾನಿಸ 
ಲಾಯಿತು.

ಕಾಯಧಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಪ ಶಾಲ�ಯ 
ಪಾರಿಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಪರಿೇತಿ ಸಿಂಗ್, ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಮಾಗಧಾದಶಧಾಕ  ಮಂಜಪಪಾ, ಉಸುತಿವಾರಿಗಳಾದ 
ಸುಮಂಗಲ,  ಸುಮಾ ಕುಲಕಣಿಧಾ,   ಪ.ವಿ ಪರಿಭು,  ಸವಿತಾ 
ರಮೆೇಶ್  ಇತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಬಾಪೂಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ `ಸಾರಂಗೊೇತ್ಸವ-2023' 

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 21- ಗಾರಿಮ 
ಗಾರಿಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾರ್ಧಾಕ ಕಾಯಧಾಕರಿಮಗಳನು್ನ 
ಆಯೇಜಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಸಕಿಮೃತಿ, 
ಸಂಸಾಕಿರಗಳೂಂದಿಗ�  ರಾರ್ಧಾಕ ಸಾಮರಸಯ  
ಮ್ಡಿಸುತಿತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯ 
ಕಾಯಧಾವನು್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತಿತಿರುವ 
ಧಮಧಾಸಥಾಳದ ಧಮಾಧಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ|| ಡಿ. 
ವಿೇರ�ೇಂದರಿ ಹ�ಗಗೆಡ�ಯವರ ಕಾಯಧಾ 
ಸುತಿತಾಯಹಧಾವಾಗಿದ� ಎಂದು ಹರಿಹರ ರಾಮಕೃಷಣೆ 
ವಿವ�ೇಕಾನಂದ ಆಶರಿಮದ ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಶರಿೇ 
ಶಾರದ�ೇಶಾನಂದ ಜಿೇ ಮಹಾರಾಜ್  
ಹ�ೇಳಿದರು.

ಅವರು ಕ�್ಂಡಜಿ್ಜ ಗಾರಿಮದ ಸೌಕಿಟ್್ಸ 
ಮತುತಿ ಗ�ೈಡ್್ಸ  ಉದಾಯನವನದಲ್ಲಿ 
ಹರ್ಮಾಕ�್ಂಡಿದದಾ ಸಾಮ್ಹಿಕ ಶರಿೇ 
ಸತಯನಾರಾಯಣ  ಪೂಜ� ಮತುತಿ ರಾರ್ಧಾಕ 
ಸಭಾ ಕಾಯಧಾಕರಿಮದ ದಿವಯ ಸಾನಿ್ನಧಯ ವಹಿಸಿ  
ಆಶೇವಧಾಚನ ನಿೇಡಿದರು.

ಸಂಪನ್ಮಾಲ ವಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗರ್ಸಿ, 
ರಾರ್ಧಾಕ ಉಪನಾಯಸ ನಿೇಡಿದ ಹಿರಿಯ 

ಪತರಿಕತಧಾ ಹ�ಚ್.ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್,  ಭಾರತ 
ಸಾಂಸಕಿಮೃತಿಕವಾಗಿ  ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ನಾಡು. 
ಅವಿಚಿಛಿನ್ನವಾಗಿರುವ ನಮಮಾ ದ�ೇಶದ ಸಂಸಾಕಿರ, 
ಸಂಸಕಿಮೃತಿಗಳನು್ನ ಮೆೈಗ್ಡಿಸಿಕ�್ಂಡು ಬ�ಳ�ದಾಗ 
ನಮಮಾ ಜಿೇವನ ಸಾರಧಾಕವಾಗಲ್ದ�. ದ�ೇಶದ 
ಸಂಸಕಿಮೃತಿಯನು್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಕಾಯಧಾವನು್ನ 
ಧಮಧಾಸಥಾಳ ಧಮಾಧಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿೇರ�ೇಂದರಿ 
ಹ�ಗಗೆಡ�ಯವರು  ಮಾಡುತಿತಿದಾದಾರ�. ಧಮಧಾಸಥಾಳ 
ಸಂಸ�ಥಾ ಮಾಡುವ ಕಾಯಧಾ ಎಲಲಿರಿಗ್ 

ಅನುಕರಣಿೇಯ ಎಂದರು.
ದಾವಣಗ�ರ� ಜಿಲ�ಲಿಯ ಹಿರಿಯ ನಿದ�ೇಧಾಶಕ 

ವಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ನಾಗನಾಳರವರು 
ಧಮಧಾಸಥಾಳದ ಗಾರಿಮಾಭಿವೃದಿಧಾ ಯೇಜನ�ಯ 
ಮ್ಲ ರ�ಯೇಯ, ಗಾರಿರ್ೇಣ  
ಅಭಿವೃದಿಧಾಯಂದಿಗ�  ಜನರ ಸಾ್ವವ ಲಂಬಿ 
ಬದುಕ್ಗ� ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವುದ�ೇ ಆಗಿದುದಾ, 
ಯೇಜನ�ಯನು್ನ ಸದ್ಬಳಕ� ಮಾಡಿಕ�್ ಂಡು 
ನಿಮಮಾ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಸಾಕಾರಗ್ಳಿಸಿಕ�್ಳಿ್ಳ 

ಎಂದರು.
ಕಾಯಧಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾ ಜಿಲಾಲಿ 

ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕಿಟದ  ಅದಯಕ್ಷರು ಮತುತಿ ಪ 
ಎಲ್  ಡಿ  ಬಾಯಂಕ್  ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಸಿರಿಗ�ರ�  
ರಾಜಣಣೆ ಮಾತ ನಾಡಿ, ಸಕಾಧಾರ ಮಾಡುವ 
ಕಾಯಧಾವನು್ನ ಧಮಧಾ ಸಥಾಳ ಸಂಸ�ಥಾ 
ಮಾಡುತಿತಿದ�ಯ್ಂದರ� ತಪಾಪಾಗಲಾರದು. 
ಪೂಜಯರು ನಡ�ದಾಡುವ ದ�ೇವರಿದದಾಂತ� ಎಂದರು.

ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿ ಗಣಪತಿ 
ಮಾಳಂಜಿಯವರು ಹರಿಹರ ತಾಲ ಲ್ಿಕ್ನಲ್ಲಿ 
ಯೇಜನ�ಯ ಕಾಯಧಾಕರಿಮಗಳು 
ಅತುಯತತಿಮವಾಗಿ ನಡ�ದ ಕಾರಣ,  
ಮಲ�ೇಬ�ನ್್ನರಿನಲ್ಲಿ ಮತ�ತಿ�್ಂದು ಯೇಜನಾ 
ಕಚ�ೇರಿಯನು್ನ ತ�ರ�ಯಲಾಗಿದ�. ವಿಭಜಿತ 
ಹರಿಹರ ಯೇಜನಾ ಕಚ�ೇರಿ ವಾಯಪತಿಯಲ್ಲಿ 

ವಿೇರೆೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯನಾ ಸು್ತತಾ್ಯಹನಾ 
ಶಾರದೆೇಶಾನಂದ ಜಿೇ 

ಮಹಾರಾಜ್

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ.21- ವಿದ�ಯಯಿಲಲಿದ� 
ಪರಿಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹ�ೇಗಾದರ್ 
ಬದುಕಬಹುದು. ಆದರ�, ಬುದಿಧಾ ಇಲಲಿದ�ೇ 
ಬದುಕುವುದು ತಿೇರಾ ದುಸತಿರ ಎಂದು 
ಹಿರಿಯ ಪತರಿಕತಧಾ ಹ�ಚ್.ಬಿ.
ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಭಿಪಾರಿಯ ಪಟಟುರು.

ಅವರು ಡಾ.ಬಸವನಗೌಡ 
ಮೆಮೊೇರಿಯಲ್ ಎಜುಕ�ೇಶನ್ ಟರಿಸ್ಟು ನ 
ವಿನಾಯಕ ಪಬಿಲಿಕ್ ಶಾಲ� ಮತುತಿ 
ಕಾನ�್ವಂಟ್ ಶಾಲ�ಗಳ 23ನ�ೇ 
ವಾಷಿಧಾಕ�್ೇತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖಯ 
ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಾತಿ ಶಾಲಾ 
ಶಕ್ಷಣವು ವಿದ�ಯ ಕ�್ಡುವುದರತತಿ 
ಕ�ೇಂದಿರಿೇಕೃತವಾಗಿರುತತಿದ�. ಮಕಕಿಳಿಗ� 
ಬುದಿಧಾ ಕ�್ಡುವ ಪರಿಕ್ರಿಯ್ಯು 
ಮನ�ಗಳಲ್ಲಿಯ್ೇ ಆಗಬ�ೇಕಾಗಿದುದಾ, 
ಪೇಷಕರ ಹ�್ ಣ� ಮಹತತಿರವಾಗಿದ�. 
ಪರಿಸುತಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನ್ರಕ�ಕಿ 
ನ್ರರಷುಟು ಅಂಕಗಳನು್ನ ಪಡ�ಯುವ 
ವಿದಾಯರ್ಧಾಗಳನು್ನ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿ ಕಾಣುತಿತಿದ�ದಾೇವ�. 
ಆದರ�, ಸಮಾಜದ ಸಣಣೆಪುಟಟು 

ಸವಾಲುಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಲು 
ಅಂಜುವುದನ್್ನ ಕಾಣುತಿತಿದ�ದಾೇವ�. ಇದಕ�ಕಿ 
ಕಾರಣ ವಿದ�ಯ ಒದಗಿದ�ಯ್ೇ ಹ�್ರತು 
ಬುದಿಧಾ ಕ�್ ಡುವ ಪರಿಕ್ರಿಯ್ಯಲ್ಲಿ 
ಹಿಂಜರಿತವಾಗಿದ� ಎಂಬುದು 
ಸಾಬಿೇತಾಗುತತಿದ�. ಈ ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ 
ಆತಾಮಾವಲ�್ೇಕನವು ಪೇಷಕರಲ ಲ್ಿ 
ಆಗಬ�ೇಕ್ದ� ಎಂದ ಮಂಜುನಾಥ್, 
ದಶಕಗಳ ಹಿಂದ�ಯ್ೇ ಹಳ� ದಾವಣಗ�ರ� 
ಪರಿದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡ ಮತುತಿ ಮಧಯಮ 
ವಗಧಾದ ಮಕಕಿಳಿಗ� ಉತತಿಮ ಶಕ್ಷಣ 

ಕ�್ಡುವ ಉದ�ದಾೇಶದಿಂದ ವಿನಾಯಕ 
ಸ್ಕಿಲ್ ಆರಂಭವಾದದುದಾ ಶಾಲಿ್ಯಘನಿೇಯ 
ಎಂದರು. 

ಕಾಯಧಾಕರಿಮ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ 
ದಾವಣಗ�ರ� ಉತತಿರ ವಲಯ ಕ�್ಷೇತರಿ 
ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ. ಅಂಬಣಣೆ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಮಕಕಿಳಿಗ� ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಣದ ಜ�್ ತ�ಗ� ನ�ೈತಿಕ 
ಶಕ್ಷಣವನ್್ನ ಕ�್ಡಬ�ೇಕಾದ ಅಗತಯವಿದ� 
ಎಂದರು. 

ಮುಖಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಹ�ಚ್.ಜಿ.
ಪರಿಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸವಧಾ 

ಧರ್ೇಧಾಯರಿಗ್ ಏಕ 
ದ�ೇವಸಾಥಾನವ�ಂದರ� ಅದು ಶಾಲ� ಎಂದರು. 

ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಡಿೇನ್ ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಧಾನ 
ಎಸ್.ಹ�್ ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಧುನಿಕ 
ತಂತರಿಜಾಞಾನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯು 
ಮಾಧಯರ್ಕ ಶಾಲಾ ಹಂತದಿಂದಲ್ 
ಕ�್ಡುವುದು ಇಂದಿನ ಅವಶಯ ಎಂದರು. 

ಜಿಲಾಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಅನುದಾನ ರಹಿತ 
ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧಯಕ್ಷ 
ತಾಯವಣಿಗಿ ವಿೇರಭದರಿ ಸಾ್ವರ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊಬ�ೈಲ್ ಕ�್ ಡುವ 
ಮ್ಲಕ ಮಕಕಿಳ ಭವಿಷಯ ಹಾಳು 
ಮಾಡದಿರಿ ಎಂದು ಪೇಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ 
ಮಾಡಿದರು.

ಮತ�್ತಿೇವಧಾ ಮುಖಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ 
ಡಾ. ಶಶಕಲಾ ಕೃಷಣೆಮ್ತಿಧಾ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಬಾಯಿಯ್ೇ ನಮಗ� ದ�್ಡ್ಡ 
ಶತುರಿವಾಗಲು ಬಿಡಬಾರದು. ತಿನು್ನವಲ್ಲಿ, 
ಮಾತಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕ� ಬ�ೇಕು ಎಂದು 
ತಿಳಿ ಹ�ೇಳಿದರು. 

ಬುದಿ್ಧ ಇಲಲೆದ ಬದುಕು ಬಹಳ ದುಸ್ತರ: ಹೆಚ್ ಬ್ಎಂ

ನವದ�ಹಲ್, ಜ. 23 – 
ಸಜಿಧಾಕಲ್ ದಾಳಿ ನಡ�ದಿರುವ ಬಗ�ಗೆ 
ಅನುಮಾನ ವಯಕತಿಪಡಿಸಿರುವ 
ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ನಾಯಕ ದಿಗಿ್ವಜಯ್ 
ಸಿಂಗ್, ಸಕಾಧಾರ ಈ ಬಗ�ಗೆ ಸುಳು್ಳ 
ಹ�ೇಳುತಿತಿದ� ಎಂದು ಆರ�್ೇಪಸಿದಾದಾರ�.

ಜಮುಮಾ ಮತುತಿ ಕಾಶಮಾೇರದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ್ ಜ�್ೇಡ�್ೇ ಯಾತ�ರಿಯ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದಾ 
ಸಾವಧಾಜನಿಕ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಜಿಧಾಕಲ್ 
ದಾಳಿಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾಡುತಾತಿರ�. 
ಸಜಿಧಾಕಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಷ�್ಟುಂದು 
ಜನ ಸತಿತಿದಾದಾರ� ಎಂದು ಹ�ೇಳುತಾತಿರ�. 
ಆದರ�, ಇದಕ�ಕಿ ಯಾವುದ�ೇ ಸಾಕ್್ಷ 
ನಿೇಡುವುದಿಲಲಿ. ಅವರು ಸುಳಿ್ಳನ ಕಂತ� 
ಹ�ೇಳುತಿತಿದಾದಾರ� ಎಂದಿದಾದಾರ�.

ಪುಲಾ್ವಮಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 40 
ಸಿ.ಆರ್.ಪ.ಎಫ್. ಸ�ೈನಿಕರು 
ಹುತಾತಮಾರಾಗಿದಾದಾರ�. ಆದರ�, ಈ 
ದಾಳಿಗ� ಎಲ್ಲಿಂದ ಮ್ರು ಕ್್ವಂಟಾಲ್ 
ಆರ್.ಡಿ.ಎಕ್್ಸ. ಬಂದಿತು 
ಎಂಬುದನು್ನ ಹ�ೇಳಲು ಸಕಾಧಾರಕ�ಕಿ 

ಸಾಧಯವಾಗಿಲಲಿ ಎಂದಿದಾದಾರ�.
ಉಗರಿರ ಜ�್ತ� ಕ�ೈ ಜ�್ೇಡಿಸಿದದಾ 

ಡಿ.ಎಸ್.ಪ. ದಾವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ನನು್ನ 
ಏಕ� ಹ�್ರ ಬಿಡಲಾಯಿತು? 
ಎಂದವರು ಪರಿಶ್ನಸಿದಾದಾರ�.

ಪಾಕ್ಸಾತಿನದ ಪರಿರಾನ ಮಂತಿರಿಯ 
ಜ�್ತ� ಯಾವ ರಿೇತಿಯ ಸಂಬಂಧ 
ಹ�್ಂದಿದಾದಾರ� ಎಂಬುದನು್ನ ಕ�ೇಳಲು 
ಬಯಸುತ�ತಿೇನ�. ಉಭಯ ಪರಿರಾನ 
ಮಂತಿರಿಗಳೂ ಪರಸಪಾರ 
ಪರಿಶಂಸಿಸುತಾತಿರ�. ಈ ಬಗ�ಗೆ ಅವರು 
ಉತತಿರಿಸಬ�ೇಕ್ದ� ಎಂದು ಸಿಂಗ್ 
ಹ�ೇಳಿದಾದಾರ�.

ಇದಕ�ಕಿ ಕಟುವಾಗಿ ಉತತಿರಿಸಿರುವ 
ಬಿಜ�ಪ, ಭಾರತ್ ಜ�್ೇಡ�್ೇ ಕ�ೇವಲ 

ಹ�ಸರಿಗ� ಮಾತರಿ. ನಿಜವಾದ ಉದ�ದಾೇಶ 
ಭಾರತವನು್ನ ಒಡ�ಯುವುದು 
ಎಂದಿದ�.

ಬಿಜ�ಪ ವಕಾತಿರ ಗೌರವ್ 
ಭಾಟಿಯ ಅವರು ಸಿಂಗ್ ಹ�ೇಳಿಕ�ಗ� 
ಪರಿತಿಕ್ರಿಯ್ ನಿೇಡಿದುದಾ, ದ�ೇಶದ ಸ�ೈನಯದ 
ವಿರುದಧಾ ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ಭಾರತ 
ಸಹಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ 
ನಾಯಕರು, ಪರಿರಾನ ಮಂತಿರಿ ಮೊೇದಿ 
ಅವರನು್ನ ದ�್ವೇಷಿಸುತಾತಿರ�. ಆದರ�, 
ಅವರ ದ�್ವೇಷ ಎಷಟುರ ಮಟಿಟುಗ� 
ತಲುಪದ� ಎಂದರ�, ದ�ೇಶದ ಬಗ�ಗೆ 
ಹ�್ಂದಿರುವ ಬದಧಾತ�ಯ್ೇ ಕರಗುತಿತಿದ� 
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಾದಾರ�.

ಭಾರತಿೇಯ ವಾಯುಪಡ�ಗಳು 
ಸಜಿಧಾಕಲ್ ದಾಳಿ ನಡ�ಸಿದ ತಕ್ಷಣವ�ೇ 
ಅವರು ಅನುಮಾನ ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದದಾರು. 
ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ಗ� ನಮಮಾ ದಿಟಟು ಸ�ೈನಿಕ 
ಪಡ�ಗಳ ಮೆೇಲ� ನಂಬಿಕ� ಇಲಲಿ. ಅವರು 
ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು 
ಹಾಗ್ ನಮಮಾ ಸಶಸತಿ್ರ ಪಡ�ಗಳನು್ನ 
ಅವಮಾನಿಸುತಿತಿದಾದಾರ� ಎಂದು 
ಭಾಟಿಯಾ ತರಾಟ�ಗ� 

ದಾವಣಗ�ರ�, ಜ. 23- ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲಿಕು ಶವನಹಳಿ್ಳ 
(ಷಂಶೇಪುರ) ಗಾರಿಮದ ಬಳಿಯ ವ�ೈರಾಗಯರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ�ೇ 
27ರಂದು ಶುಕರಿವಾರ `ಶರಿೇ ಹಿಮಗಿರಿ ಭವನ' ನ್ತನ ಕಟಟುಡದ 
ಉದಾಘಾಟನ�, ಅಡ್ಡಪಲಲಿಕ್ಕಿ ಮಹ�್ೇತ್ಸವ ಹಾಗ್ ಸನಾತನ ಧಮಧಾ 
ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾರಂಭ ಹರ್ಮಾಕ�್ಳ್ಳಲಾಗಿದ� ಎಂದು ಕಣ್ವಕುಪ�ಪಾ 
ಗವಿಮಠದ ಶರಿೇ ನಾಲ್ವಡಿ ಶಾಂತಲ್ಂಗ ಶವಾಚಾಯಧಾ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ 
ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಶರಿೇ ಸ�್ೇಮೆೇಶ್ವರ ಆಸಪಾತ�ರಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿರಿಕಾಗ�್ೇಷಿಠಾ 
ನಡ�ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಿದ ಶರಿೇಗಳು, ಅಂದು ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 8 ಗಂಟ�ಯಿಂದ 
ಧಮಧಾ ಕಂಕಣ ರಾರಣ�, 8.48ರಿಂದ ಶರಿೇಮದರಿಂಭಾಪುರಿ ಹಾಗ್ 

ಶರಿೇಮತ�ಕಿೇದಾರ ಜಗದುಗೆರುಗಳವರ 
ಅಡ್ಡಪಲಲಿಕ್ಕಿ ಮಹ�್ೇತ್ಸವ ಹಾಗ್ 
ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 11 ಗಂಟ�ಯಿಂದ 
ಧಮಧಾಸಭ� ನಡ�ಯಲ್ದ� ಎಂದು 
ಹ�ೇಳಿದರು.

ಕ�ೇದಾರ ಶರಿೇಗಳು 
ಕನಾಧಾಟಕಕ�ಕಿ ಆಗರ್ಸಿದಾಗ 
ಅವರು ತಂಗಲು ಸ್ಕತಿ ವಯವಸ�ಥಾ 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಕಾರಣ ಮಧಯ 
ಕನಾಧಾಟಕದ ತವರ್ರಿನಂತಿರುವ 
ದಾವಣಗ�ರ�ಯನು್ನ ಆಯ್ಕಿ 

ಮಾಡಿಕ�್ಂಡ ಹಿಮಗಿರಿ ಭವನ ನಿರ್ಧಾಸಲು ಉದ�ದಾೇಶಸಲಾಗಿದ�.
ಕ�ೇದಾರದ ಶರಿೇ ಕ�ೇದಾರ�ೇಶ್ವರ ಸಾ್ವರ್ಯ ಪೂಜ� ಹಾಗ್ 

ದಶಧಾನ ವಷಧಾದಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತರಿ ಲಭಯವಿರುತತಿದ�. 
ಉಳಿದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯ್ ದಶಧಾನಕ�ಕಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಾಸುವ ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ 
ಹಾಗ್ ಭಕತಿರಿಗ� ಇಲ್ಲಿಯ್ೇ ಕ�ೇದಾರ�ೇಶ್ವರನ ದಶಧಾನ ಭಾಗಯ 
ಕಲ್ಪಾಸಲು ಭಕತಿರು ಪಾರಿರ್ಧಾಸಿದ ಹಿನ�್ನಲ�ಯಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಲಯದ 
ಕ�ೇದಾರ ಉತತಿರ ಕ�ೇದಾರವಾದರ�, ದಾವಣಗ�ರ� ಬಳಿ ದಕ್್ಷಣ ಕ�ೇದಾರ 
ಮಾಡುವ ಉದ�ದಾೇಶ ಕ�ೇದಾರ ಶರಿೇಗಳದಾದಾಗಿದ�. 
ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತ�ಯ್ೇ ಶಲ�ಯಿಂದ ಶಲಾ ಮಂಟಪ, 
ಗುರುಭವನ, ಭಕ್ತಿ ನಿವಾಸ, ಪರಿಸಾದ ನಿಲಯಗಳನು್ನ ನಿರ್ಧಾಸುವ 
ಉದ�ದಾೇಶ ಹ�್ಂದಲಾಗಿದ� ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಿದರು.

ಪತಿರಿಕಾಗ�್ೇಷಿಠಾಯಲ್ಲಿ ಶರಿೇ ಸ�್ೇಮೆೇಶ್ವರ ವಿದಾಯಸಂಸ�ಥಾ 
ಸಂಸಾಥಾಪಕ ಕ�.ಎಂ. ವಿೇರ�ೇಶ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕ� ಸದಸಯ ಕ�.ಎಂ. 
ಸುರ�ೇಶ್, ಶವಯೇಗಿ ಸಾ್ವರ್ ಕಂಬಾಳಿಮಠ, ಅಜ್ಜಂಪುರ ಶ�ಟುರಿ 
ಮೃತುಯಂಜಯ, ನಾಗಭ್ಷಣ್, ರಾಜಶ�ೇಖರ್  ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

 27ರಂದು  `ಶಿ್ರೇ ಹಿಮಗಿರಿ 
ಭವನ' ಕಟಟೆಡದ ಉದಾಘಾಟರೆ

ಸಜಿನಾಕಲ್ ದಾಳಿಯ ಬಗೆ್ಗ 
ದಿಗಿ್ಜಯ್ ಗೆ ಅನುಮಾನ

ಸಕಾನಾರ ಸುಳುಳ 
ಹೆೇಳುತ್್ತದೆ ಎಂದು 

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ರಾಯಕನ 
ಆರೊೇಪ

ಬ�ಂಗಳೂರು, ಜ. 23 - ರಾಜಯ ಕ�್ೇಮು ದಳು್ಳರಿಯಲ್ಲಿ 
ಬ�ೇಯುವಂತ� ಮಾಡಿದ ಬಿಜ�ಪ ಅಧಿಕಾರಕ�ಕಿ ಬರಲು 
ಕಾರಣವ�ೇ ಸಿದದಾರಾಮಯಯ ಎಂದು ಪುನಃ ಗುಡುಗಿರುವ 
ಮಾಜಿ ಮುಖಯಮಂತಿರಿ ಹ�ಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸಾ್ವರ್,ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ 
ಪಕ್ಷವ�ೇ ಬಿಜ�ಪಯ ಬಿ ಟಿೇಮ್ ಎಂದು ಆರ�್ೇಪಸಿದಾದಾರ�.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರಣಿ ಟಿ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, 
ಜ�ಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಬಿಜ�ಪಯ ಬಿ ಟಿೇಮ್ ಎಂದಿರುವ 
ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ಉಸುತಿವಾರಿ ಸುಜ�ೇಧಾವಾಲಾರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದಾದಾರ�.

ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದದಾ ಜ�ಡಿಎಸ್-ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ ಮೆೈತಿರಿಕ್ಟ 
ಸಕಾಧಾರವನು್ನ ಉರುಳಿಸಿದುದಾ ಸಿದದಾರಾಮಯಯ ಎಂದು 
ಪರ�್ೇಕ್ಷವಾಗಿ ವಯಂಗಯವಾಡಿದಾದಾರಲಲಿದ�,2008 ರಲ್ಲಿ 
ಯಡಿಯ್ರಪಪಾ ಅವರ ಜತ� ಕ�ೈ ಜ�್ೇಡಿಸಿ,ಕಾಂಗ�ರಿಸ್ 
ಪಕ್ಷದ ಎಂಟು ಮಂದಿಯ ಸ�್ೇಲ್ಗ� ಕಾರಣರಾದ 
ಅವರನು್ನ ಪಕಕಿದಲ್ಲಿಟುಟುಕ�್ಂಡು ಜ�ಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನು್ನ 
ಬಿಜ�ಪಯ ಬಿ ಟಿೇಮ್ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವುದು ಅರಧಾಹಿೇನ 
ಎಂದಿದಾದಾರ�.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷವೆೇ ಬ್ಜೆಪಯ ಬ್ ಟಿೇಂ : ಹೆಚಿ್ಡಕೆ


