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ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 24 - ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಮೇ 
ಎರಡನೆೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಜರುಗಲ್ದುದು, ರಾಜ್ಯದ 
224 ಕೆಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೆೇಳೆಗೆ ಕೆೇಂದ್ರ 
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೇಗ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ್ಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 
ಇದೆ.

ಕನಾಚ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸುವ್ಯವಸೆಥೆ ಚೆನಾನಾಗಿರುವ 
ಹಿನೆನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆ ಒಂದೆೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಆಯೇಗ ಆಲೆೋೇಚಿಸಿದೆ.

ದಕ್ಷಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನಾಚ್ಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಚುನಾವಣೆ ಜರುಗುತಿತಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿ, ಸುವ್ಯವಸೆಥೆಗಾಗಿ 
ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲ್ೇಸ್ ಸಿಬ್ಂದಿಯನುನಾ ಬಳಕೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಳ್ಳಬಹುದು. 

ಎರಡು ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬದಲು ಒಂದೆೇ 
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ 
ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೇಡದಿರುವುದು ಅಲಲಿದೆ ಸಿಬ್ಂದಿ 
ಮೇಲೆ ಒತತಿಡ ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಉದೆದುೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ 
ತಿೇಮಾಚ್ನಕೆಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎನನಾಲಾಗಿದೆ. 

ಕೆೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೇಗ ಕಳೆದ ಆರು 
ತಿಂಗಳಿನಂದ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ 
ಸಂಬಂಧ ನರಂತರವಾಗಿ ಸಭೆಗಳನುನಾ ನಡೆಸಿರುವುದಲಲಿದೆ, 
ಕನಾಚ್ಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೆೋತೆ ಸಂಪಕಚ್ ಇಟುಟಿಕೆೋಂಡು 
ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಲಹೆ, ಸೋಚನೆಗಳನುನಾ ನೇಡುತಿತಿದೆ. 

ಮೇ 10 ಇಲಲಿವೆೇ 13 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ, 16 

ರಂದು ಫಲ್ತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ತಾತಾಕೆಲ್ಕ 
ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಿದದುಗೆೋಂಡಿದೆ. ಇದೆೇ ಅಂತಿಮವೆೇನಲಲಿ. ಇದರ 
ಜೆೋತೆಗೆ ಇನೋನಾ ಕೆಲ ದಿನಾಂಕಗಳನುನಾ ಆಯೇಗ 
ಸಿದದುಪಡಿಸಿಕೆೋಂಡಿದೆ ಎಂದು ಉನನಾತ ಮೋಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 

ಮೇ ಮೋರನೆೇ ವಾರದೆೋಳಗೆ ಹೆೋಸ ಸಕಾಚ್ರ ಅಸಿತಿತ್ವಕೆಕೆ 
ತರಲು ಎಲಾಲಿ ರಿೇತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನುನಾ ನಡೆಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೆೇ 
ಕೆೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೇಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ 
ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಚ್ದರ್ಚ್ ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲ್ೇಸ್ ಮಹಾ 
ನದೆೇಚ್ಶಕರೆೋಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸುತಿತಿನ ಸಭೆಗಳನುನಾ ನಡೆಸಿದಾದುರೆ.

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತಗಟೆಟಿಗಳೆಷುಟಿ, ಸೋಕಷ್ಮ, ಅತಿ ಸೋಕಷ್ಮ 
ಮತಗಟೆಟಿಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಸಿಬ್ಂದಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ ಬಗೆಗೆಯೋ 
ಆಯೇಗ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆೋಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೆೋೇಚನೆ 
ನಡೆಸಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಚ್ರದ ಸಕಾಚ್ರಿ ನೌಕರರ 
ಜೆೋತೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಚ್ರಿ ನೌಕರರನುನಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಳಕೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಳ್ಳಲ್ದೆ.  ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮೇ 12ರಂದು ಒಂದೆೇ 
ಹಂತದಲ್ಲಿ 222 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ 
ಜರುಗಿತುತಿ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಕೆಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೇ 18  ಹಾಗೋ 
ಜೋನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತೆೋತಿಂದು ಕೆಷೇತ್ರಕೆಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತುತಿ. 
ಮೇ 15 ರಂದು ಫಲ್ತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ 
ಅಸಿತಿತ್ವಕೆಕೆ ಬಂದಿತು.

ಮಾರ್ಚ್ ಕೆೋನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ 
ಚುನಾವಣಾ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲ್ದೆ ಎಂಬ 
ನರಿೇಕೆಷಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೋಢ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಪಕಷ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಹಾಗೋ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತದಾರರನುನಾ ಓಲೆೈಸಲು ಬಿೇದಿಗಿಳಿದು 
ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಮತದಾರರನುನಾ ಸೆಳೆಯಲು 
ಭರವಸೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವನೆನಾೇ ಹರಿಸುತಿತಿವೆ.

ಒಂದೆೇ ಹಂತದ ಚುರಾವಣೆ?
ಮೆೇ 2ರೆೇ ವಾರ ಚುರಾವಣೆ, ಮಾರ್ನಾ ಅಂತ್ಯಕೆ್ಕ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಟ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಚುರಾವಣಾ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟೆ 
ಪ್ರಕಟಕೂ್ಕ ಮುನ್ನವೆೇ 

ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಎಲಾಲೆ ಹಂತದ 
ಪರಿೇಕೆ್ಷ ಪೂಣನಾಗೊಳಿಸಲು 

ಸಕಾನಾರಕೆ್ಕ ಆಯೇರ  ಸೂಚರೆ

ಬಂೆಗಳೂರು, ಜ. 24 – 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ ಸಿದದುರಾಮಯ್ಯ 
ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಯಾಗಿದದು 
ಸಂದಭಚ್ದಲ್ಲಿ 2013-14ರಲ್ಲಿ 
ಕೆೈಗೆೋಂಡಿದದು ಟಂೆಡರ್ ಶೋ್ಯರ್ 
ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ 
ನಡದೆಿದ ೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತಾರೋಢ 
ಬಿಜಪೆಿಯು ಲೆೋೇಕಾಯುಕತಿ ಬಳಿ 
ದೋರು ದಾಖಲ್ಸಿದ.ೆ

ದೋರು ದಾಖಲ್ಸಿದ ನಂತರ 
ಪತ್ರಕತಚ್ರೆೋಂದಿಗ ೆ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಬಿಜಪೆಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಮೇಚಾಚ್ ಅಧ್ಯಕಷ 
ಹಾಗೋ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಚಲವಾದಿ 
ನಾರಾಯಣಸಾ್ವಮಿ, ಯಾವುದೆೇ 
ಆಧಾರ ಇಲಲಿದೆೇ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 

ಶೆೇ.40ರ ಆರೆೋೇಪ ಮಾಡುತಿತಿದ.ೆ 
ಬಿಜಪೆಿ ಹಾಗೋ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಚ್ರದ 
ವಿರುದ್ಧ  ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತಿತಿದೆ 
ಎಂದರು.

ನಾವು ಲೆೋೇಕಾಯುಕತಿ ಬಳಿ 
ದೋರು ದಾಖಲ್ಸಿದೆದುೇವ.ೆ ನಾವು 
ಮಾಡುತಿತಿರುವ ಆರೆೋೇಪಗಳಿಗೆ 
ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕ್ಷ ಇದ,ೆ ಆದರ ೆಅವರ 
ಬಳಿ ಯಾವುದೆೇ ಸಾಕ್ಷ ಇಲಲಿ. ಇದು 
ವರಗೆೋ ಯಾವುದೆೇ ಸಾಕ್ಷ ಒದಗಿ 
ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲಿ ಎಂದರು.

2013-14ರಲ್ಲಿ ಟಂೆಡರ್  
ಶೋ್ಯರ್ ಯೇಜನಗೆಳನುನಾ ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳ 
ಲಾಗಿತುತಿ. ಇವುಗಳಿಗ ೆ ಟಂೆಡರ್ 
ಕರದೆಿದದುಕ್ಕೆಂತ ಶೆೇ.53.86ರಷುಟಿ 

ಹಚೆಿಚಿನ ಹಣ ನೇಡಲಾಗಿತುತಿ. ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಕಲೆ ದಾಖಲಗೆಳನುನಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆದುೇವೆ 
ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಸಿದದುರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ 65 
ಪ್ರಕರಣಗಳಿದದುವು. ಇವುಗಳನುನಾ 
ತನಖಗೆ ೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬದಲು 
ಅವರು ಲೆೋೇಕಾಯುಕತಿವನೆನಾೇ 
ಮುಚಿಚಿದರು. ಸಿದದುರಾಮಯ್ಯ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರ 
ವಿರೆೋೇಧಿ ದಳ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ 
ಹತುತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗ ೆ ಕ್ಲಿೇನ್ ಚಿಟ್ 
ನೇಡಿತುತಿ. ಉಳಿದ ಎಲಾಲಿ 50 
ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಖಯೆಾಗಬೆೇಕು 
ಎಂದು ನಾರಾಯಣಸಾ್ವಮಿ 
ಒತಾತಿಯಿಸಿದಾದುರ.ೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.24- ಮೋಲ ವೆೇತನಕೆಕೆ 
ಬಿಡಿಎ ಸಮಿ್ಮಳಿತಗೆೋಳಿಸಿ ಪರಿಷಕೆಕೃತ ವೆೇತನ 
ಹೆಚಿಚಿಸಿ ವೆೇತನ ಶೆ್ರೇಣಿ ಸಿದದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ 
ಕನಾಚ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸೆತಿ ಸಾರಿಗೆ ನಗಮಗಳ 
ಕಾಮಿಚ್ಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜಂಟ್ ಕ್್ರಯಾ ಸಮಿತಿ 
ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟ್ಸಿ ನೌಕರರು 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಧರಣಿ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದರು.

ಪಿ.ಬಿ.ರಸೆತಿಯಲ್ಲಿನ ತಾಲೋಲಿಕು ಕಚೆೇರಿ ಎದುರಿನ 
ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟ್ಸಿ ನೋತನ ಕಟಟಿಡದ ಮುಂಭಾಗ 
ಜಮಾಯಿಸಿದದು ನೌಕರರು, ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ನಂತರ 
ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟ್ಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮೋಲ ವೆೇತನಕೆಕೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಸಮಿ್ಮಳಿತಗೆೋಳಿಸಿ 

ಪರಿಷಕೆಕೃತ ಮೋಲ ವೆೇತನದ ಶೆೇ.25ರಷಟಿನುನಾ 
ಹೆಚಚಿಳ ಮಾಡಿ, ವೆೇತನ ಶೆ್ರೇಣಿಯನುನಾ 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೆೇಕು. ಇಂಕ್್ರಮಂಟ್ ದರ ಪರಿಷಕೆಕೃತ 
ಮೋಲ ವೆೇತನದ ಶೆೇ.3 ಇರಬೆೇಕು. ಆಯ್ಕೆ 
ಶೆ್ರೇಣಿ ಹಾಗೋ ಉನನಾತ ಶೆ್ರೇಣಿಗಳ ವೆೇತನ 
ಶೆ್ರೇಣಿಯನುನಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೆೇಕು. ಆಯ್ಕೆ ಶೆ್ರೇಣಿ 
ಬಡಿತಿಯನುನಾ ಸೆೇವಾವಧಿಯ ಪ್ರತಿ 10 ವಷಚ್ಕೆಕೆ 
ಒಮ್ಮ ನೇಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಯೋನಯನ್ 
ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕಷ ಹೆರ್.ಜಿ. ಉಮೇಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಚಾಲಕ, ನವಾಚ್ಹಕರು, ತಾಂತಿ್ರಕ ಹಾಗೋ 
ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಂದಿಗಳಿಗೋ ಮತುತಿ ಇತರೆ ಎಲಾಲಿ 
ನೌಕರರಿಗೋ, ಹಾಲ್ ಇರುವ ಬಾಟಾ, ಮಾಸಿಕ, 
ದೆೈನಂದಿನ ಭತೆ್ಯಗಳನುನಾ ಐದು ಪಟುಟಿ ಹೆಚಿಚಿಸಬೆೇಕು. 
ಹೆೋಲ್ಗೆ ಭತೆ್ಯ, ಷೋ, ಜೆಸಿಚ್, ರೆೈನ್ ಕೆೋೇಟ್ 
ಇತಾ್ಯದಿಗಳಿಗೆ ಕೆೋಡಲಾಗುವ ಮತತಿವನುನಾ 3 
ಪಟುಟಿ ಹೆಚಿಚಿಸಬೆೇಕು. ಎಲಾಲಿ ನವಾಚ್ಹಕರಿಗೆ 
ಕಾ್ಯಷಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಕಾ್ಯಷ್ ಆಲೆೋೇ 
ವೆನ್ಸ್  ನೇಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಒತಾತಿಯಿಸಿದರು.

ಇ.ಎಸ್.ಐ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ 
ವಗಚ್ದವರಿಂದ ನೌಕರರ 

ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟ್ಸಿ ರೌಕರರ ಧರಣಿ ಸತಾ್ಯರ್ರಹ 

ಟೆಂಡರ್ ಶೂ್ಯರ್: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
ವಿರುದ್ಧ ಲೊೇಕಾಯುಕ್ತಕೆ್ಕ ದೂರು

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲೆ ರೊೇಟರಿ ಕಲೆಬ್ ದಕ್್ಷಣದ ವತ್ಯಂದ 
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ ಪರಿೇಕಾ್ಷ ಪೆೇ ಚರಾನಾ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದ ಅಂರವಾಗಿ 
ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪಧೆನಾಯಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಿತ್ರಬಿಡಿಸುವಲ್ಲೆ ಮರ್ನರಾಗಿರುವುದು. 

ಬಂೆಗಳೂರು, ಜ. 24- ಮಹಾ 
ರಾಷಟಿ್ರದ ಜೆೋತಗೆಿನ ಗಡಿವಿವಾದಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆ ಸುಪಿ್ರೇಂ 
ಕೆೋೇಟ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನೋನು 
ಹೆೋೇರಾಟ ನಡಸೆುತಿತಿರುವ ತಂಡಕೆಕೆ 
ದಿನವಂದಕೆಕೆ 59.9 ಲಕಷ ರೋ.ಗಳ 
ಶುಲಕೆ ನಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ.ೆ

ಕನಾಚ್ಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಕಾನೋನು ಹೆೋೇರಾಟ 
ನಡಸೆುತಿತಿರುವ ತಂಡಕೆಕೆ ವೃತಿತಿಪರ ಶುಲಕೆ ಹಾಗೋ 
ಷರತುತಿಗಳನುನಾ ಒಳಗೆೋಂಡಿರುವ ಆದೆೇಶವನುನಾ 
ಕಾನೋನು ಇಲಾಖ ೆ ಹೆೋರಡಿಸಿದ.ೆ ಜನವರಿ 18ರಂದು 
ಹೆೋರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಆದೆೇಶದ ಅನ್ವಯ, ಸುಪಿ್ರೇಂ 
ಕೆೋೇಟ್ಚ್ ಎದುರು ಹಾಜ ರಾಗಲು ಹಿರಿಯ ವಕ್ೇಲ 

ಮುಕುಲ್ ರೆೋಹತಗಿ ಅವರಿಗ ೆದಿನಕೆಕೆ 
22 ಲಕಷ ರೋ. ಪಾವತಿ 
ಸಲಾಗುವುದು. ಸಮಾಲೆೋೇಚನೆ 
ಮತಿತಿತರ ೆಕಲೆಸಗಳಿಗಾಗಿ ದಿನಕೆಕೆ 5.5 
ಲಕಷ ರೋ. ನೇಡಲಾಗುವುದು.

ಇನೆೋನಾೇವಚ್ ವಕ್ೇಲ ಶಾ್ಯಮ್ 
ದಿವಾನ್ ಅವರಿಗ ೆ ದಿನಕೆಕೆ 6 ಲಕಷ 

ರೋ. ಹಾಗೋ ಇತರ ೆಕಲೆಸಗಳಿಗ ೆ1.5 ಲಕಷ ರೋ. ಮತುತಿ 
ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆೋರಗಡ ೆ ಭೆೇಟ್ಗ ೆ 10 ಲಕಷ ರೋ. 
ನೇಡಲಾಗುವುದು. ಕನಾಚ್ಟಕದ ಅಡೆೋ್ವಕೆೇಟ್ 
ಜನರಲ್ ಗ ೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಪಿ್ರೇಂ ಕೆೋೇಟ್ಚ್ ಹಾಜರಿಗೆ 
ಮೋರು ಲಕಷ ರೋ. ನೇಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಕರಣದ 
ಸಿದ್ಧತಗೆಾಗಿ ದಿನಕೆಕೆ 1.25 ಲಕಷ ರೋ. 

ರಡಿ ವಿವಾದ : ಕಾನೂನು ತಂಡದ 
ಶುಲ್ಕ ದಿನಕೆ್ಕ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಸುಪಿ್ರೇಂ ಕೊೇರ್ನಾ 
ಎದುರು ಹಾಜರಾರಲು 
ಹಿರಿಯ ವಕ್ೇಲ ಮುಕುಲ್ 
ರೊಹತಗಿ ಅವರಿಗ ೆದಿನಕೆ್ಕ 
22 ಲಕ್ಷ

ಮಲೆೇಬೆನೋನಾರು, ಜ.24 - ಒಂದು 
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನಾ  ಎಲಾಲಿ 
ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಂದೆೇ ಕಡೆ ಬಂದು 
ಸಾವಚ್ಜನಕರ ಕಛೆೇರಿ ಅಲೆದಾಟ ತಪಿಪಿಸಿ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನಾ ಬಗೆಹರಿಸುವುದೆೇ ಗಾ್ರಮ 
ವಾಸತಿವ್ಯ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದ ಉದೆದುೇಶ ಎಂದು 
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ರಾಮಪಪಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ಬೆಳೂ್ಳಡಿ ಗಾ್ರಮದ ಪಟೆೇಲ್ 
ಗುರುಬಸಪಪಿ ಪೌ್ರಢ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ಹರಿಹರ ತಾಲೋಲಿಕು ಆಡಳಿತ ಇಂದು 
ಹಮಿ್ಮಕೆೋಂಡಿದದು ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ 
ಹಳಿ್ಳಯ ಕಡೆ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮವನುನಾ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರೆೈತರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನುನಾ ಬಿಟುಟಿ 
ಕಛೆೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುತಿತಿದದುರು, ಅದನುನಾ 

ತಪಿಪಿಸಲು ಸಕಾಚ್ರ ಈ ಮಹಾತ್ವಕಾಂಕ್ಷ 
ಯೇಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದು 
ಉತತಿಮವಾಗಿದೆ, ಆದದುರಿಂದ ಎಲಲಿರೋ ಇದರ 
ಸದುಪಯೇಗವನುನಾ ಪಡೆದುಕೆೋಳಿ್ಳ ಎಂದರು.

ಮಳೆಗೆ ಕೆೋಚಿಚಿಹೆೋಗಿರುವ ಬೆಳೂ್ಳಡಿ - 
ರಾಮತಿೇರಚ್ ಸೆೇತುವೆಯನುನಾ 5 ಕೆೋೇಟ್ ರೋ. 
ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ರ್ೇಘ್ರವೆೇ ನಮಿಚ್ಸಿಕೆೋಡುತೆತಿೇನೆ 

ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೇಡಿದರು.
ಪಾ್ರಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ 

ತಹರ್ೇಲಾದುರ ಡಾ. ಬಿ.ಎಂ.ಅಶ್ವತ್ಥೆ , ಗಾ್ರಮ 
ಮಟಟಿದಿಂದಲೆೇ ಸಕಾಚ್ರ ರಚನೆಯಾಗಿದುದು, 
ಸಕಾಚ್ರ ಗಾ್ರಮಗಳ ಉದಾ್ಧರಕಾಕೆಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಗಳನುನಾ ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದ 
ಮೋಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 

ಬೆಳೂಳಡಿ-ರಾಮತ್ೇರನಾ ಸೆೇತುವೆ  
5 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೆ ಶಿೇಘ್ರ ನಿಮಾನಾಣ 

ಚಿತ್ರಕಲಾ 
ಸ್ಪಧೆನಾ ...

40 ವಷನಾ ಅರವಾ ಮೆೇಲ್ಪಟಟೆ ಪುರುಷರು 
ಮೂತ್ರದ ತೊಂದರೆಯಂದ ಬಳಲುತ್್ತದಿ್ದೇರಾ? 

ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಉಚಿತ 

ಯುರ�ೋ�ಫ್�ಮ�ಟ್ರಿ ಶಿಬಿರಕ�ಕೆ 
ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಿ...

ನಡೆಸಿ ಕೊಡುವವರು: 

ಡಾ|| ಅಭಿಜಿತ್ ಎಸ್. ಎಂ 
MBBS.MS.MCH urology

ದಿರಾಂಕ : 28.01.2023 ಶನಿವಾರ 
ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11 : 00 ರಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 3 : 00 ರಂಟೆ 

ಸ್ಥಳ : ಆಶರಿಯ ಆಸ್ಪತ�ರಿ
# 1977/1/2, ಎಂ ಸಿ ಸಿ "ಎ" ಬಾಲೆಕ್, ಶಾಮನೂರು ರಸೆ್ತ 

ದಾವಣಗೆರೆ  - 577004.
ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ : 08192 224679

ಆಶ್ರಯ : 91412 12120

B.S.R
ಬಿ.ಎಸ್.ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ರಂರರಾರ ಬಡಾವಣೆ 17ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್  ವಾಸಿ 
ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕಕೃತ ಉಪಾಧಾ್ಯಯರಾದ (ಮೊೇತ್ ವಿೇರಪ್ಪ ಹೆೈಸೂ್ಕಲ್ ) 

ಬಿ.ಎಸ್.ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ
ಇವರು ದಿರಾಂಕ 24.01.2023ರ ಮಂರಳವಾರ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 3.40ಕೆ್ಕ 

ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ. 
ಮೃತರಿಗೆ 94 ವಷನಾ ವಯಸಾಸಾಗಿತು್ತ.

 ಮೃತರು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾರೂ 
ಬಂಧು-ಬಳರವನು್ನ ಅರಲ್ರುವ ಮೃತರ ಪಾರ್ನಾವ ಶರಿೇರರವನು್ನ  
ದಿರಾಂಕ 25.01.2023ರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11 ರಂಟೆಯವರೆಗೆ 

ಮೃತರ ಸ್ವರೃಹ ಡೊೇರ್  ನಂ. 1675/63, 17ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್  
ರಂರರಾರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ಸಾವನಾಜನಿಕರ ದಶನಾನಕೆ್ಕ ಇಡಲಾರುವುದು. 

ನಂತರ ಹೊಳಲೆ್ಕರೆ ತಾಲೂಲೆಕು ಬಿ.ದುರನಾ ಗಾ್ರಮದ ಮೃತರ ಸ್ವಂತ 
ತೊೇಟದಲ್ಲೆ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 1 ರಂಟೆಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾರುವುದು.

-ದು:ಖತಪ್ತಕುಟುಂಬವರ್ಗ
ಮೊ : 94483 23906, 94484 23623

ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆಯಲ್ಲೆ ಏಷಿಯಾ

ಬಾ್ಯಂಕಾಕ್, ಜ. 24 – ಏಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ 
ಅಭದ್ರತೆ ಹೆಚಾಚಿಗುತಿತಿದೆ. ಆಹಾರ ವಸುತಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ 
ಹಾಗೋ ಬಡತನ ಹೆಚಚಿಳದಿಂದ ಸಮಸೆ್ಯ ಉಲ್ಣಿಸಿದೆ 
ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥೆಯ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2021ರಲ್ಲಿ 50 ಕೆೋೇಟ್ಗೋ ಹೆಚುಚಿ ಜನರು 
ಅಪೌಷಿಠಿಕತೆಗೆ ಸಿಲುಕ್ದದುರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಶೆೇ.80ರಷುಟಿ ಜನ 
ದಕ್ಷಣ ಏಷಿಯಾದಲ್ಲಿದಾದುರೆ. ಶತಕೆೋೇಟ್ಗೋ ಹೆಚುಚಿ 
ಜನರು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ತಿೇವ್ರ ಸ್ವರೋಪದ ಆಹಾರ 
ಅಭದ್ರತೆಗೆ ಸಿಲುಕ್ದಾದುರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2014ರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆ ಎದುರಿಸುವವರ 
ಪ್ರಮಾಣ ಶೆೇ.21ರಷಿಟಿತುತಿ. ಅದು 2021ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
ಶೆೇ.29ಕೆಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆೋರೆೋನಾದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸೆಥೆಗೆ ತಿೇವ್ರ 
ಹಿನನಾಡೆಯಾಗಿದೆ. ದೆೋಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದೆೋ್ಯೇಗ 
ಕಡಿತ ಹಾಗೋ ಅಡಿ್ಡಗಳಾಗಿವೆ. 

ಆಫಾಘಾ ನ್  ಶೆೇ.70 ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆ
ಆಫಾಘಾನಸಾತಿನದಲ್ಲಿ ಶೆೇ.70ರಷುಟಿ ಜನರು 

ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೋ ತಿೇವ್ರ ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆ 
ಎದುರಿಸುತಿತಿದಾದುರೆ. 2021ರ ಆಗಸ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ 
ತಾಲ್ಬಾನ್ ಈ ದೆೇಶವನುನಾ ವಶಕೆಕೆ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡ 
ನಂತರ ದೆೇಶದ ಆರ್ಚ್ಕತೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ತಾಲ್ಬಾನ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿದೆೇರ್ ನೆರವು 
ನಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಕಾಷಂತರ ಜನ 
ರಾತೆೋ್ರೇರಾತಿ್ರ ಬಡತನಕೆಕೆ ದೋಡಲಪಿಟ್ಟಿದಾದುರೆ.

ತೊರರಿ ಬೆಳೆ ನಷಟೆಕೆ್ಕ 
223 ಕೊೇಟ್ ರೂ.  
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾನಾರ ಪರಿಹಾರ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 24 – ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆೋಗರಿ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿ 
ನಷಟಿಕ್ಕೆೇಡಾಗಿರುವ ರೆೈತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಚ್ರ 
223 ಕೆೋೇಟ್ ರೋ.ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕಟ್ಸಿದೆ.

ಬಿೇದರ್, ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೋ ಯಾದಗಿರಿ 
ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ನಷಟಿವನುನಾ ವಿಶೆೇಷ ಪ್ರಕರಣ 
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಕಚೆೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ನಷಟಿಕೆಕೆ 10 ಸಾವಿರ ರೋ.ಗಳಂತೆ 
ಗರಿಷಠಿ ಎರಡು ಎಕರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ 
ನೇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿೇ 
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿೇದರ್, ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೋ 
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ತಿೇವ್ರ 
ಹಾನಯಾಗಿತುತಿ.

ಶೆೇ.25ರಷುಟೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೆೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 24- ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಅಚುಚಿಕಟುಟಿ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 2022-
23ನೆೇ ಸಾಲ್ನ ಬೆೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಜ.5 ರಿಂದ ಏ.30ರ ವರೆಗೆ 
ನೇರು ಹರಿಸಲು ತಿೇಮಾಚ್ನಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿದದು ನಾಲಾ-60 ಕೋ್ಯಸೆಕ್ಸ್  ಮತುತಿ ಬಸವ 
ನಾಲಾ-45ಕೆಕೆ ಕೋ್ಯಸೆಕ್ಸ್ ನಂತೆ ಅರೆ ನೇರಾವರಿ ಮತುತಿ ತೆೋೇಟದ ಬೆಳೆಗಳನುನಾ 
ಬೆಳೆಯಲು ನರಂತರವಾಗಿ ನೇರು ಹರಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. ನಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆಂತ 
ಹೆಚುಚಿ ನೇರು ಬಳಸುವವರು ಮತುತಿ ಅನಧಿಕೃತ ನೇರಾವರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ 
ಕನಾಚ್ಟಕ ನೇರಾವರಿ ಕಾಯ್ದು ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೋನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾಯಚ್ಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಯರ್ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ. 

ಬೆೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆರಳಿಗೆ ನಿೇರು
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ದಾವಣಗೆರೆ ನೇಲಾನಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ರಮದ ವಾಸಿ 
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್  ಜೆ.ಎನ್ . ಇವರ 
ಧಮಚ್ಪತಿನಾ ರ್್ರೇಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಅಜಿತ್  
ಕುಮಾರ್  (50) ಅವರು ದಿನಾಂಕ 
24.01.2023ರ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಾ 
3.40 ಕೆಕೆ ನಧನರಾದರು. ಪತಿ, ಓವಚ್ ಪುತ್ರ, 
ಓವಚ್ ಪುತಿ್ರ ಹಾಗೋ ಅಪಾರ ಬಂಧು-
ಬಳಗವನುನಾ ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯ್ಯು ದಿನಾಂಕ 25.01.2023ರ 
ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30 ಕೆಕೆ ಮೃತರ 
ಸ್ವಗಾ್ರಮವಾದ ನೇಲಾನಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ರಮದ ಮೃತರ 
ಸ್ವಂತ  ಜಮಿೇನನಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.

ನಿೇಲಾನಹಳಿಳ
 ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸೌಮ್ಯ ನಿಧನ

ಜಗಳೂರು, ಜ.24- ಪಟಟಿಣದ  ನಗರದೆೇವತೆ ರ್್ರೇ 
ದೆೋಡ್ಡ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೆೇವಿ ಜಾತಾ್ರ ಮಹೆೋೇತಸ್ವವನುನಾ 
ಏಪಿ್ರಲ್ 25 ರಿಂದ28 ರವರೆಗೆ ಮೋರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 
ಅದೋ್ಧರಿ ಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಇಂದು ನಡೆದ ಪೂವಚ್ಭಾವಿ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿೇಮಾಚ್ನಸಲಾಯಿತು.

ಜಾತೆ್ರಯ ವೆೇಳೆ ಶಾಂತಿಸಾಗರದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ 
ನೇರಿನ ಸಮಪಚ್ಕ ಪೂರೆೈಕೆ, ಪಟಟಿಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಘನತಾ್ಯಜ್ಯ 
ವಿಲೆವಾರಿಯನುನಾ ಸಮಪಚ್ಕವಾಗಿ ನವಚ್ಹಿಸಲು ಪಟಟಿಣ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೋಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಖಂಡರಾದ ತಿಪೆಪಿೇಸಾ್ವಮಿ ಗೌಡ, ಆರ್.
ತಿಪೆಪಿೇಸಾ್ವಮಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಲಾಲಿ 
ಪುರ ಪ್ರಮುಖರು, ಗಾ್ರಮದೆೇವತೆ ಹಬ್ವನುನಾ 
ಪಕಾಷತಿೇತ,ಜಾತ್ಯತಿೇತವಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ ಗೆೋಂದಲ 
ವಿಲಲಿದಂತೆ ಸವಚ್ರೋ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ 
ಆಚರಿಸೆೋೇಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೇಡಿದರು.

ಊರು ಗೌಡರಾದ ಮುಖಂಡ ಜೆ.ಎನ್. ರ್ವಣ್ಣಗೌಡ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಐದು ವಷಚ್ಗಳ ನಂತರ ಜಾತೆ್ರ ನಡೆಯುತಿತಿದೆ. 
ಹಿರಿಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನುನಾ ಪಾಲ್ಸೆೋೇಣ. ಎಲಲಿರೋ 
ಒಗೋಗೆಡಿ ಶಕ್ತಿದೆೇವತೆ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೆೇವಿ ಜಾತಾ್ರ 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮವನುನಾ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ನಡೆಸೆೋೇಣ. ಎಲಾಲಿ 
ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರನುನಾ ಆಹಾ್ವನಸಿ ಸಲಹೆ, 
ಸೋಚನೆ ಪಡೆದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮುನನಾಡೆಯೇಣ 
ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಖಂಡರು 
ಗಳಾದ ದತತಿರಾಜ್, ತಿಪೆಪಿೇಸಾ್ವಮಿ ,ರಮೇಶ್, ಓಬಳೆೇಶ್, 
ಬಿ.ಲೆೋೇಕೆೇಶ್, ಕಾಟಪಪಿ, ಹಟೆಟಿೇರ್ ರ್ವಣ್ಣ ,ಹಟ್ಟಿ 
ತಿಪೆಪಿೇಸಾ್ವಮಿ, ಅಡಿವೆಪಪಿ, ಬೆಲಲಿದ ಬಸವರಾಜ್, ಪೂಜಾರಿ 
ಗಂಗಣ್ಣ, ತಿರುಕಪಪಿರ ರಾಜಣ್ಣ, ಪ.ಪಂ ಸದಸ್ಯರಾದ ರೆೇವಣ್ಣ, 
ದೆೇವರಾಜ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ರಮೇಶ್ ರೆಡಿ್ಡ ಹಾಗೋ ದೆೇವ 
ಸಾಥೆನ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು  ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರು.

ಜರಳೂರು: ಏ. 25ರಿಂದ ನರರದೆೇವತೆ 
ದೊಡ್ಡ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೆೇವಿ ಜಾತೆ್ರ

ದಾವಣಗೆರೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ 6ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್  ವಾಸಿ 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ಪೌರ ಕಾಮಿಚ್ಕರಾದ 
ರ್್ರೇಮತಿ ಗೆೋೇರವರ ಮರಿಯಮ್ಮ (58) 
ಅವರು ದಿನಾಂಕ 24.01.2023ರ 
ಮಂಗಳವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಾ 3.30 ಕೆಕೆ 
ನಧನರಾದರು. ಪತಿ, ಇಬ್ರು ಪುತ್ರರು, 
ಇಬ್ರು ಪುತಿ್ರಯರು, ಸೆೋಸೆಯಂದಿರು, 
ಮಮ್ಮಕಕೆಳು ಹಾಗೋ ಅಪಾರ ಬಂಧು-
ಬಳಗವನುನಾ ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯ್ಯು ದಿನಾಂಕ 25.01.2023ರ 
ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 2 ಕೆಕೆ ನಗರದ ಹಿಂದೋ 
ರುದ್ರಭೋಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.

ಪೌರ ಕಾಮಿನಾಕ ಗೊರವರ 
ಮರಿಯಮ್ಮ ನಿಧನ

ಬೆಳೂಳಡಿ-ರಾಮತ್ೇರನಾ ಸೆೇತುವೆ ಶಿೇಘ್ರ ನಿಮಾನಾಣ 
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲ್ೇ, ಚುನಾ 
ಯಿತರಾಗಲ್ೇ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಋಣ ತಿೇರಿಸಲು 
ಮುಂದಾಗಿದುದು ಅದರ ಸದುಪಯಗ ವನುನಾ 
ಪಡೆದುಕೆೋಳ್ಳಲು ಸವಚ್ರೋ ಮುಂದಾಗ ಬೆೇಕು. 
ಆಹಾರ ಮತುತಿ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಸರಬರಾಜು ಆಗುತಿತಿರುವ ಉಚಿತ ಅಕ್ಕೆ ಉತತಿಮ 
ಗುಣಮಟಟಿದಾದುಗಿರುತತಿದೆ. ಅಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 
ಇರುವ ಮಾತೆ್ರಯ ಅಕ್ಕೆಯನುನಾ ಬೆರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು 
ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ ಅಕ್ಕೆ ಅಲಲಿ ಅದು ಪೌಷಿಠಿಕಾಂಶದ ಅಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 
ಅದನುನಾ ಎಲಲಿರೋ ಊಟಕೆಕೆ ಬಳಸಬೆೇಕು. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ಜಲಾಸಿರಿ ಯೇಜನೆಯನುನಾ ಎಲಲಿರೋ ಸದುಪಯೇಗ 
ಪಡೆದುಕೆೋಳಿ್ಳ ಎಂದು ಗಾ್ರಮಸಥೆರಿಗೆ ಕರೆ ನೇಡಿದರು.

ಗಾ್ರ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಸಿದೆದುೇಶ್ ದುಂಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಮರಳು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದದುರಿಂದ 
ಬಡವರು ಮನೆ ನಮಾಚ್ಣ ಮಾಡು ವುದು ತುಂಬಾ 

ಕಷಟಿವಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮರಳನುನಾ ತಂದು ಮನೆ 
ನಮಾಚ್ಣ ಮಾಡಿಕೆೋಳು್ಳ ವುದಕೆಕೆ ಅನುಮತಿ ನೇಡಿ 
ಎಂದು ಆಕೆೋ್ರೇಶ ವ್ಯಕತಿ ಪಡಿಸಿದರು. ಆಗ ತಹರ್ೇಲಾದುರ್ 
ಅಶ್ವತ್ಥೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆೋತೆ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾನೋನನ ಮೋಲಕ ಹಳ್ಳದ ಮರಳು 
ಕೆೋಡಿಸುವ ವ್ಯವ್ಯಸೆಥೆಯನುನಾ ಮಾಡುತೆತಿೇನೆ ಎಂದರು.

ಬೆಳೂ್ಳಡಿ ಗಾ್ರ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕೆಷ ಬಿ.ಸುನೇತಾ ಕೆೋೇಂ 
ಪರಶುರಾಮ್ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕಷತೆ ವಹಿಸಿದದುರು. 
ಉಪಾಧ್ಯಕಷರಾದ ಜಿ.ಎಸ್.ಸುದಿೇಪ್, ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಎಂ.ಎನ್ ಗಿೇತಾ ನಾಗರಾಜ್, ಎನ್.ವಿೇರೆೇಶ್, 
ರತನಾಮ್ಮ ಸಿದೆದುೇಶ್, ಸುಧಾ ರ್ವಕುಮಾರ್, ತಾ ಪಂ ಇಓ 
ಗಂಗಾಧರನ್, ಟ್.ಹೆರ್.ಓ ಡಾ ಚಂದ್ರಮೇಹನ್, 
ಕೃಷಿ ನದೆೇಚ್ಶಕ ಎ. ನಾರನಗೌಡ, ಸಿಡಿಪಿಒ ನಮಚ್ಲ, 
ಪಟೆೇಲ್ ಗುರುಬಸಪಪಿ ಪೌ್ರಢ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕಷ 
ಹನುಮೇಗೌಡ, ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕಷ ಕೆ.ವಿ. 

ರುದೆ್ರೇಶ್, ಪಿಎಲ್ ಡಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕಷ ಎ 
ಸಿದ್ಧವಿೇರಪಪಿ, ತಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕೆಷ ಮಂಜುಳಮ್ಮ, 
ಬೆಸಾಕೆಂ ಎಇಇ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯಕೆ, ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೆೈಯದ್ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೆೇನ್, 
ಕಂದಾಯ ನರಿೇಕಷಕ ಮಂಜು ಮದಕರಿ, ತಾ ಹಿರಿಯ 
ಆರೆೋೇಗ್ಯ ನರಿೇಕಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ ಉಮ್ಮಣ್ಣ  
ಮತಿತಿತರರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ತಹರ್ೇಲಾದುರ್  ಕಛೆೇರಿಯಿಂದ ನೇಡುವ ವಿಧವಾ 
ವೆೇತನ, ಅಂಗವಿಕಲ ವೆೇತನ, ವೃದಾ್ಧಪ್ಯ ವೆೇತನ, 
ಸಂಧಾ್ಯ ಸುರಕಾಷ ಮಾಸಾಶನ ಕೆೋೇರಿ ಬಂದ 
ಅಜಿಚ್ಗಳಿಗೆ ಸಥೆಳದಲ್ಲಿಯ್ೇ ಆದೆೇಶ ಪತ್ರ 
ನೇಡಲಾಯಿತು. ಶಾಲಾ ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ಗಳು, ಗಾ್ರ.ಪಂ 
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕಷರು, ಹಾಲ್ ಸದಸ್ಯರು, ಊರಿನ 
ಮುಖಂಡರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ರೆೈತ ಸಂಘದ 
ಮುಖಂಡರು ಇದದುರು.

ರೌಕರರ ಧರಣಿ ಸತಾ್ಯರ್ರಹ 
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮೋಲ ವೆೇತನದ ಶೆೇ. 35 ಹಾಗೋ 
ಕಾಮಿಚ್ಕರಿಂದ ಶೆೇ.0.5 ವಂತಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರಚಿಸಿ 
ಆ ಮೋಲಕ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಪಿಷಾಲ್ಟ್ 
ಆಸಪಿತೆ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಚಿಕ್ತೆಸ್ ನೇಡುವಂತೆ ಯೇಜನೆ 
ರೋಪಿಸಬೆೇಕು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನುನಾ ನವೃತತಿ ಕಾಮಿಚ್ಕರಿಗೆ 
ಮತುತಿ ಅವರ ಪತಿ ಅರವಾ ಪತಿನಾಗೋ ನೇಡುವುದು 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮುಷಕೆರ ಸಂದಭಚ್ದಲ್ಲಿ 
ಸೆೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೆೋಂಡ ನೌಕರರನುನಾ ಯಾವುದೆೇ 
ಷರತಿತಿಲಲಿದೆ, ಮರು ನೆೇಮಕ ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ 
ಮಾಡಿದರು.

ಮುಷಕೆರದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಯಚ್ದರ್ಚ್ ಮಿಜಾಚ್ ರೆಹಮತ್ ಉಲಾಲಿ, ಪ್ರಕಾಶ್, 
ಹೆರ್. ಹನುಮಂತಪಪಿ, ಉಮೇದ್ ಉಲಾಲಿ, ಕರಿಗೌಡಪಪಿ, 
ಆನಂದ ನಾಯಕೆ, ಎಂ.ಎನ್.ಲೆೋೇಕಪಪಿ, ವಸಂತ್ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರು.

ಹೆೋನಾನಾಳಿ,ಜ.24- ಕೃಷಿಯ ಉಪ 
ಕಸುಬುಗಳಿಂದ ರೆೈತರು ಆರ್ಚ್ಕ 
ಸಾ್ವವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು 
ಶಾಸಕ ಎಂ.ಪಿ. ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಚ್ 
ಹೆೇಳಿದರು.

ತಾಲೋಲಿಕ್ನ ಕೆೋೇಟೆಮಲೋಲಿರು ಗಾ್ರಮ 
ದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಾಲು ಉತಾಪಿದಕರ 
ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನೋತನ ಕಟಟಿಡ 
ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಹೆೈನುಗಾರಿಕೆ, ಮಿೇನು ಕೃಷಿ, ಕುರಿ-
ಕೆೋೇಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ 
ಕಸುಬುಗಳಿಗೆ ಸಕಾಚ್ರ ಆರ್ಚ್ಕ ನೆರವು 
ನೇಡುತಿತಿದೆ. ಇವುಗಳನುನಾ ಸದ್ಳಕೆ ಮಾಡಿ 
ಕೆೋಳು್ಳವ ಮೋಲಕ ರೆೈತರು ಆರ್ಚ್ಕವಾಗಿ 
ಸಬಲರಾಗಬೆೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೋರಪಪಿ ಅವರು 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಗಳಾಗಿದದು ವೆೇಳೆ ಲ್ೇಟರ್ 
ಹಾಲ್ಗೆ ಎರಡು ರೋ.ಗಳ ಪೊ್ರೇತಾಸ್ಹ ಧನ 
ನೇಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವ ಮೋಲಕ 
ಹೆೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಉತೆತಿೇಜನ ನೇಡಿದರು. 
ಬಳಿಕ ಪೊ್ರೇತಾಸ್ಹ ಧನವನುನಾ ಐದು 
ರೋಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಿಸಲಾಯಿತು. 

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆೈನುಗಾರರ ಬದುಕು 
ಹಸನಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕಷ ಎರ್.ಬಿ. 
ಮಂಜಪಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ 
ಸಕಾಚ್ರ ಹೆಚಿಚಿನ ಉತೆತಿೇಜನ ನೇಡುತಿತಿದೆ. 
ಹೆೈನುಗಾರರಿಗೆ ಸಕಾಚ್ರದ ಎಲಲಿ 
ಸವಲತುತಿಗಳು ದೆೋರಕಬೆೇಕು. ಈ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಹಾಲು ಉತಾಪಿದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಂದಿ ಶ್ರಮ 
ವಹಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖಂಡ ಬಿ. ಸಿದ್ಧಪಪಿ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆೋೇಟೆಮಲೋಲಿರು 

ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ವಿವಿಧ ಮೋಲಗಳಿಂದ 
ಹಣವನುನಾ ಕೆೋ್ರೇಢೇಕರಿಸಿಕೆೋಂಡು ಹಾಲು 
ಉತಾಪಿದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕೆಕೆ ಸುಸಜಿಜಿತ 
ಕಟಟಿಡ ನಮಿಚ್ಸಿರುವುದು ಶಾಲಿಯಾಘನೇಯ 
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಂಡ  ಬಿ. 
ಮಹೆೇಶ್ವರಪಪಿ,  ಹಾಲು ಉತಾಪಿದಕರ 
ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕಷ ಜಿ. ಮಂಜಪಪಿ, 
ನದೆೇಚ್ಶಕ ಕೆ. ರುದ್ರಪಪಿ, ಮುಖ್ಯ 
ಕಾಯಚ್ನವಚ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಬಿ. 
ಸುರೆೇಶ್, ಹಾಲು ಪರಿೇಕಷಕ ಕೆ.ಎನ್. 
ಹನುಮಂತಪಪಿ, ಡಿ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಪಪಿ, 

ನಾಗರಾಜ್, ನಾಗೆೇಶ್ವರ್, ಸಂಘದ ಮಾಜಿ 
ಕಾಯಚ್ದರ್ಚ್ ಎಸ್.ಜಿ. ಬಾಳೆಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ 
ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ. ಶಾಂತನಗೌಡ, 
ಜಿಲಾಲಿ ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ನದೆೇಚ್ಶಕ ಅರಕೆರೆ 
ಎಸ್.ಜಿ. ಮಧುಗೌಡ, ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ 
ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಆರ್. ಮಹೆೇಶ್,  ಗಾ್ರಪಂ 
ಅಧ್ಯಕೆಷ ಮಂಜಮ್ಮ ಎನ್. ಸಿದ್ಧಪಪಿ, 
ಉಪಾಧ್ಯಕೆಷ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಹನುಮಂತ 
ನಾಯಕೆ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಎ.ಕೆ. ಅಣ್ಣಪಪಿ, 
ನಾಗರಾಜಪಪಿ, ಕೆ.ಎನ್. ಹನುಮಂತಪಪಿ, 
ಗಿೇತಾ ಮಹೆೇಶ್ವರಪಪಿ,   ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ 
ಉಪಾಧ್ಯಕೆಷ ರೆೇಖಮ್ಮ ಎಸ್.ಜಿ. 
ಚಂದ್ರಶೆೇಖರಪಪಿಗೌಡು್ರ, ನದೆೇಚ್ಶಕರಾದ 
ಎ.ಕೆ. ರುದ್ರಪಪಿ, ಎರ್.ಕೆ. ನಾಗರಾಜ್, 
ಎಸ್.ವಿ. ರುದೆ್ರೇಶಪಪಿ, ಆನಂದರಾವ್ 
ಘೆೋೇಪಚ್ಡೆ, ಎಸ್.ಜಿ. ಹಾಲೆೇಶಪಪಿ, ವಿ.
ಎಂ. ಬೆನಕಯ್ಯಸಾ್ವಮಿ, ಕೆ. ಸಿದೆ್ಧೇಶ್, ಡಿ. 
ಶೆೇಖರಪಪಿ, ರತನಾಮ್ಮ, ಸಹಾಯಕ ಟ್.ಜಿ. 
ಚನೆನಾೇಶಪಪಿಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾದ 
ಹನುಮಂತನಾಯಕೆ, ಹನುಮಂತಪಪಿ 
ಪೂಜಾರ್ ಇತರರು ಇದದುರು.

ಉಪ ಕಸುಬುರಳಿಂದ ರೆೈತರ ಆರ್ನಾಕ ಸಾ್ವವಲಂಬರೆ ಸಾಧ್ಯ
 ಕೊೇಟೆಮಲೂಲೆರು ಹಾ.ಉ.ಸ.ಸಂಘದ ಕಟಟೆಡ ಉದಾಘಾಟರಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೆ ಶಾಸಕ ರೆೇಣುಕಾರಾಯನಾ

ರಾಣೆೇಬೆನೋನಾರು, ಜ. 24- 
ಜಿಲೆಲಿಯಾದ್ಯಂತ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ 
ಹರಡುತಿತಿದದು ಚಮಚ್ ಗಂಟು (ಸಿಂಪಿ) 
ಕಾಯಿಲೆಯ ಹತೆೋೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ 
ಜಾನುವಾರು ಮಾರುಕಟೆಟಿ ಬಂದ್ 
ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಧ್ಯವತಿಚ್ಗಳು 
ಮನಬಂದಂತೆ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿಸಿ 
ರೆೈತರನುನಾ ಶೆೋೇಷಣೆ ಮಾಡುತಿತಿದದುರು 
ಎಂದು ರೆೈತ ಮುಖಂಡ ರವಿೇಂದ್ರಗೌಡ 

ಎಫ್. ಪಾಟ್ೇಲ ದೋರಿದರು.
ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ 

ಮಾರಾಟ ಹೆಚಾಚಿಗಿ ನಡೆಯುತಿತಿತುತಿ.   ಈ 
ಸಂದಭಚ್ದಲ್ಲಿ ಜಾತೆ್ರ ಉತಸ್ವಗಳು 
ಪಾ್ರರಂಭಗೆೋಂಡಿದದುರಿಂದ ಕುರಿ, 
ಟಗರುಗಳ ಮಾರಾಟಕೆಕೆ ಮಾರುಕಟೆಟಿ 
ಇಲಲಿದದುರಿಂದ ಹಳಿ್ಳಗಳಲೆಲಿೇ ವಾ್ಯಪಾರ 
ಮಾಡಿ ದಲಾಲಿಲರು ರೆೈತರನುನಾ ಶೆೋೇಷಣೆ 
ಮಾಡುತಿತಿದದುನುನಾ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡ   ರೆೈತರು   

ನನನಾನುನಾ ಭೆೇಟ್ಯಾಗಿ 
ರ್ೇಘ್ರ ಜಾನುವಾರು 
ಮಾರುಕಟೆಟಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿರಿ. 
ಚಮಚ್ ಗಂಟು ಕಾಯಿಲೆ 
ಸುಮಾರು ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಅಳಲು 
ತೆೋೇಡಿಕೆೋಂಡಿದದುರು 
ಎಂದರು.

ಹಾಗಾಗಿ ನರಂತರ 
ವಾಗಿ ರೆೈತ ಸಂಘಟನೆ 
ಹೆೋೇರಾಟ ಮಾಡಿದದುರಿಂದ  
ಈಗ ಜಾನುವಾರು 

ಮಾರುಕಟೆಟಿ ಪಾ್ರರಂಭಕೆಕೆ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ 
ರಘುನಂದನ್ ಮೋತಿಚ್ ಯವರು 
ಆದೆೇಶ ಮಾಡಿದಾದುರೆ.   ಇದರಿಂದ ರೆೈತರ 
ಶೆೋೇಷಣೆ ತಪಿಪಿದಂತಾಗಿದೆ  ಎಂದು  
ಪಾಟ್ೇಲ ಸಂತಸ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದಾದುರೆ. 
ಜೆೋತೆಗೆ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ‘ಆಮ’ 
ವೆೇಗದ ನಧಾಚ್ರಕೆಕೆ ಬೆೇಸರವನುನಾ 
ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದಾದುರೆ.

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರು ಜಾನುವಾರು ಮಾರುಕಟೆಟೆ  
ಪುನರ್ ಪಾ್ರರಂಭ : ತಪಿ್ಪದ ರೆೈತರ ಶೊೇಷಣೆ

ಸೂರಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲೆ ಫೆ.13 ರಿಂದ 
ಸಂತ ಸೆೇವಾಲಾಲ್ ಜಾತಾ್ರ ಮಹೊೇತಸಾವ  

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.24- ಸಂತ 
ಸೆೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ 284ನೆೇ 
ಜಯಂತಿ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ  ಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿ 
13 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ ಮೋರು ದಿನಗಳ 
ಕಾಲ ಸೋರಗೆೋಂಡನ ಕೆೋಪಪಿ ರ್್ರೇ ಕೆಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  
ಅದೋ್ಧರಿ ಹಾಗೋ ಅರಚ್ಪೂಣಚ್ವಾಗಿ 
ಆಚರಿಸುವ ಹಿನೆನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದದುತೆಗಳನುನಾ 
ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಿತಿ 
ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದಿದು ನಗಮದ 
ಅಧ್ಯಕಷರು ಹಾಗೋ ಕುಡಚಿ ಕೆಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ 
ಪಿ.ರಾಜಿೇವ್ ಸೋಚಿಸಿದರು.

ನಾ್ಯಮತಿ ತಾಲೋಲಿಕು ಸೋರಗೆೋಂಡನ 
ಕೆೋಪಪಿದ ಸಂತ ಸೆೇವಾಲಾಲ್ ಕೆಷೇತ್ರದದಲ್ಲಿ 
ಶನವಾರ ಆಯೇಜಿಸಲಾದ ಸಂತ 
ಸೆೇವಾಲಾಲ್ ಜಯಂತಿಯ ಪೂವಚ್ಭಾವಿ 
ಸಿದದುತಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸೆೇವಾಲಾಲ್ ಜಯಂತಿ ಕೆೇವಲ 
ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ ಸಿೇಮಿತವಾ 
ದದದುಲಲಿ. ಎಲಾಲಿ ಜಾತಿ, ಸಮುದಾಯದವರು 
ಶ್ರದಾ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಜಯಂತಿ 
ಇದಾಗಿದೆ. ಅಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಪವಿತ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯಂದಿಗೆ 
ಸೋರಗೆೋಂಡನಕೆೋಪಪಿದ ಸಂತ ಸೆೇವಾಲಾಲ್ 
ಕೆಷೇತ್ರವನುನಾ ನೆೋೇಡುತೆತಿೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ 
ಭಾಗದಿಂದ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಜಯಂತಿಗೆ 
ಆಗಮಿಸಲ್ದಾದುರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ವಿವಿಧೆಡೆ ಅವರಿಗೆ ತಾತಾಕೆಲ್ಕ ವಿಶಾ್ರಂತಿ 
ತಾಣಗಳ ವ್ಯವಸೆಥೆ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಭಕಾತಿದಿಗಳು, 
ಸಾವಚ್ಜನಕರಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ತೆೋಂದರೆ 
ಯಾಗದಂತೆ ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ 

ನೇರು.ಊಟದ ವ್ಯವಸೆಥೆ, ಆಸನ ವ್ಯವಸೆಥೆ, 
ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸೆಥೆ. ಸೋಕತಿ ರಕಷಣಾ ವ್ಯವಸೆಥೆ 
ಒಳಗೆೋಂಡಂತೆ ಮೋಲ ಸೌಕಯಚ್ಗಳ 
ಸಿದದುತೆ ಮಾಡಿಕೆೋಳು್ಳವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೇಡಿದರು.

ನಾಡಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೆಷೇತ್ರಕೆಕೆ 
ಭಕಾತಿದಿಗಳು ಆಗಮಿಸುವ ನರಿೇಕೆಷಯಿದುದು, 
ಉತಸ್ವ ದಿನಗಳಂದು ಹೆೋನಾನಾಳಿ, ಹರಿಹರ, 
ರ್ವಮಗಗೆ, ರ್ಕಾರಿಪುರ, ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಸವಳಂಗ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಿಂದ 
ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟ್ಸಿಯವರು ವಿಶೆೇಷ ಬಸ್ 
ವ್ಯವಸೆಥೆ ಮಾಡಬೆೇಕು.  

ಜಾತೆ್ರಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದು್ಯತ್ 
ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೆೇಕು.  
ಹೆಚುಚಿ ಜನ ಸೆೇರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, 
ಶೌಚಾಲಯ, ಮಬೆೈಲ್ ಟಾಯ್ಲಿಟ್ ವ್ಯವಸೆಥೆ 
ಮಾಡಬೆೇಕು.  ಕೆಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿಯ್ೇ 
ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಂದಿಗಳನುನಾ ನಯೇಜಿಸಬೆೇಕು.  
ವಾಹನಗಳ ಪಾಕ್ಚ್ಂಗ್ ವ್ಯವಸೆಥೆಗೆ ಸಥೆಳ 
ಗುರುತಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೆೇಕು. ಸಮಪಚ್ಕ ಕುಡಿ 
ಯುವ ನೇರು ಪೂರೆೈಕೆಗಾಗಿ ಟಾ್ಯಂಕರ್ ಗಳನುನಾ 
ವ್ಯವಸೆಥೆ ಮಾಡಿಕೆೋಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಗಳ ರಾಜಕ್ೇಯ 
ಕಾಯಚ್ದರ್ಚ್ ಶಾಸಕ ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಚ್ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸೋರಗೆೋಂಡನ ಕೆೋಪಪಿ 
ಕೆಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಧಾಮಿಚ್ಕ ಕೆಷೇತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 
ಪಕಷ ,ಧಮಚ್ ಜಾತಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಎಲಲಿ 
ಉತಸ್ವದ ಯಶಸ್ಸಿಸ್ಗೆ ಶ್ರಮಿಸ ಬೆೇಕು ಅಗತ್ಯ 
ಮೋಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೆೋತೆಗೆ ಸಿದದುತೆ 
ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೇಡಿದರು.

ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ರ್ವಾನಂದ ಕಾಪರ್ 
ಮಾತಾನಾಡಿ, ಸೆೇವಾಲಾಲ್  ಅವರ ಜಯಂತಿ 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮಕೆಕೆ ಅಚುಚಿಕಟಾಚಿಗಿ ವ್ಯವಸೆಥೆ 
ಮಾಡಲಾಗವುದು ಎಂದರು.

ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ 
ರುದ್ರಪಪಿ ಲಮಾಣಿ, ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದಿದು 
ನಗಮದ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ನದೆೇಚ್ಶಕ ಚಂದ್ರ 
ನಾಯಕ್, ಅಡಿಷನಲ್ಲಿ ಡಿವೆೈಎಸ್ ಪಿ ಆರ್.
ಜಿ.ಬಸರಗಿ, ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಓ ಡಾ. ಎ ಚೆನನಾಪಪಿ, 
ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ 
ನದೆೇಚ್ಶಕ ನಾಗರಾಜ, ಹೆೋನಾನಾಳಿ 
ತಹರ್ೇಲಾದುರ್ ಹಾಗೋ ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟಿದ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

ಮಲೆೇಬೆನೋನಾರು, ಜ.24- ಪಟಟಿಣದ 5 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಯುವ ಮುಖಂಡ ನಂದಿಗಾವಿ ರ್್ರೇನವಾಸ್  
ಅವರು ತಮ್ಮ 44ನೆೇ ಹುಟುಟಿಹಬ್ದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ 
`ಜಾಞಾನ ಜೆೋ್ಯೇತಿ' ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಡಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನಾ 
ಕಲ್ಪಿಸಿದಾದುರೆ.

ರ್್ರೇಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಕೆಂಚಪಪಿ ಮಡಿವಾಳರ ಹಿರಿಯ 
ಪಾ್ರರಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್ .ಎನ್ . ಉದುಚ್ ಕ್ರಿಯ 
ಪಾ್ರರಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್ .ಎನ್ . ಉದುಚ್ ಕ್ರಿಯ 
ಪಾ್ರರಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರ್್ರೇ ಬಿೇರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ಪ್ರರಮ ದಜೆಚ್ 
ಕಾಲೆೇಜು, ಕಲೆಲಿೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಕಾಚ್ರಿ ಕ್ರಿಯ 
ಪಾ್ರರಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತುತಿ ಜಾಮಿೇಯಾ ನಾ್ಯಷನಲ್  

ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಗೆ ಸೆೋೇಮವಾರ ಡಯಸ್ , ಬೆಂರ್ , ಸೋಕೆಲ್  
ಬಾ್ಯಗ್  ಇತಾ್ಯದಿ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನುನಾ ನಂದಿಗಾವಿ ರ್್ರೇನವಾಸ್  
ವಿತರಿಸಿದರು.

ಎಸ್ ಬಿಕೆಎಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿತರಣಾ 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸೆಥೆಯ ಕಾಯಚ್ದರ್ಚ್ ಹೆರ್ .ಜಿ. 
ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್ , ನದೆೇಚ್ಶಕ ಎಂ. ಮಾದಪಪಿ, ಶಾಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರ್ಕಷಕ ದಂಡಿ ತಿಪೆಪಿೇಸಾ್ವಮಿ, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಮಾಜಿ 
ಅಧ್ಯಕಷ ಕೆ.ಪಿ. ಗಂಗಾಧರ್ , ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಸಾಬಿೇರ್  
ಅಲ್ ಮತುತಿ ಜಾಮಿೇಯಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ 
ಅಧ್ಯಕಷ ಎಂ.ಬಿ. ರೆೋೇಷನ್ ಸಾಬ್ , ಫಾಜಿಲ್  ಖಾನ್ , 
ಹಿಂದೋಸಾತಿನ್  ಸಲ್ೇಮ್  ಮತಿತಿತರರು ಹಾಜರಿದದುರು.

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರು : 5 ಶಾಲೆರಳಿಗೆ ಅರತ್ಯ ಸಾಮಗಿ್ರ ವಿತರಣೆ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು 
`ಯುವ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ' 

ಅನೆ್ವೇಷಕರು ಆಟ್ಚ್ ಫೌಂಡೆೇಶನ್, 
ಕನನಾಡ ಮತುತಿ ಸಂಸಕೆಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೋ ದಾವಣಗೆರೆ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಲಯದ ಸಂಯುಕಾತಿಶ್ರಯ 
ದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30 ಕೆಕೆ ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ 
ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ `ಯುವ ಕಲಾ 
ಸಂಭ್ರಮ' ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ 
ಹಮಿ್ಮಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಜಾನಪದ ವಿದಾ್ವಂಸರಾದ ಡಾ.
ಎಂ.ಜಿ. ಈಶ್ವರಪಪಿ ಅಧ್ಯಕಷತೆ ವಹಿಸುವರು. 
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಮಹಾವಿದಾ್ಯ 
ಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಬಿ.ಡಿ. ಕುಂಬಾರ  
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟ್ಸಲ್ದಾದುರೆ.

ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಡಾ. ಆರ್. ಶರ್ಧರ್, 
ಡಾ. ಅಶೆೋೇಕ ಕುಮಾರ್ ಪಾಳೆೇದ, ಡಾ. 
ಶಾರದಾದೆೇವಿ ಕಳಿ್ಳಮನ, ಡಾ. ಸತಿೇಶ್ 
ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ವಲೆಲಿೇಪುರೆ, ವಾಸುದೆೇವ 
ರಾಯಕೆರ್ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದುರೆ.

ನಾಟಕದ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಬಾ.ಮ. 
ಬಸವರಾಜಯ್ಯ, ನಾಟಕದ ನದೆೇಚ್ಶನ 
ಕುರಿತು ಎಸ್. ಚಿದಾನಂದಪಪಿ, ಮಿಮಿಕ್್ರ 
ಕಲೆ ಆರ್.ಟ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, 
ಶಾಸಿತಿ್ರೇಯ ಸಂಗಿೇತ ಡಾ. ಶೃತಿರಾಜ್, 
ಭರತನಾಟ್ಯ ಡಿ.ಕೆ. ಮಾಧವಿ, ಮೈಮ್ 
ಶಂಭುಲ್ಂಗ ಕೆೋಟೋಟಿರು, ನವಚ್ಹಣೆ 
ರವಿೇಂದ್ರ ಅರಳಗುಪಿಪಿ ಮಾಹಿತಿ 
ನೇಡಲ್ದಾದುರೆ.

ಸಂಜೆ 4 ಕೆಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ ಯುವಜನೆೋೇತಸ್ವದಲ್ಲಿ ಮದಲ 
ಸಾಥೆನ ಪಡೆದ ಎಲಾಲಿ ಸಪಿಧಾಚ್ಳುಗಳಿಂದ 
ಸಾಂಸಕೆಕೃತಿಕ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಸಿದದುರಾಜು ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಕುಂಬಳೂರು, ನಿಟೂಟೆರಿನಲ್ಲೆ 
ಇಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಾಲರೆ

ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪಪಿ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 12 
ಗಂಟೆಗೆ ಕುಂಬಳೂರಿನ ಸಕಾಚ್ರಿ ಪದವಿ ಪೂವಚ್ 
ಕಾಲೆೇಜಿನ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತುತಿ ನಟೋಟಿರಿನ 
ಸಕಾಚ್ರಿ ಕ್ರಿಯ ಪಾ್ರರಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ 
ಹಾಗೋ ಮಲೆೇಬೆನೋನಾರಿನ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಸಕಾಚ್ರಿ 
ಉದುಚ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನೋತನ ಕೆೋಠಡಿಗಳ 
ನಮಾಚ್ಣಕೆಕೆ ಗುದದುಲ್ ಪೂಜೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಚಾಲನೆ ನೇಡಲ್ದಾದುರೆ.

ದತ್ತಮಾಲೆ ಹಾಕ್ದರೆ ಹೊಟೆಟೆ 
ತುಂಬುವುದಿಲಲೆ : ರಾಜೆೇಗೌಡ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 24 – ದತತಿಮಾಲೆ 
ಹಾಕ್ಸುವವರು ಮನೆಹಾಳರು ಎಂದು ಶೃಂಗೆೇರಿಯ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಶಾಸಕ ರಾಜೆೇಗೌಡ ಹಿಂದೋ ಸಂಘಟನೆ 
ಗಳನುನಾ ಟ್ೇಕ್ಸಿರುವ ಆಡಿಯೇ ವೆೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಅಯೇಧೆ್ಯ ಹೆೋೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಕಾಷಂತರ ಜನರನುನಾ 
ಬಲ್ ಕೆೋಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆೇಸರಿ ಶಾಲು, ಕುಂಕುಮ 
ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು ದತತಿಮಾಲೆ ಹಾಕ್ದರೆ ಹೆೋಟೆಟಿ 
ತುಂಬುವುದಿಲಲಿ ಎಂದೋ ಅವರು ಹೆೇಳಿರುವುದು 
ಆಡಿಯೇದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಕ್ಸಾತಿನದ ಮಾಜಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಇಮಾ್ರನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ರಾಜೆೇಗೌಡ 
ಮಚುಚಿಗೆ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದದುರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.24- 
ನೆೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್  ಚಂದ್ರ 
ಬೆೋೇಸ್ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ 
ಗಾಂಧಿೇಜಿಯವರ ಬಹು 
ದೆೋಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನ 
ಯಾಗಿದದುರು ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ 
ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ 
ರ್್ರೇಮತಿ ಗಿೇತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ 
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ವತಿ 
ಯಿಂದ ನನೆನಾ ನಡೆದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಯೇಧ 
ನೆೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್  ಚಂದ್ರ ಬೆೋೇಸ್ 
ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ 
ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಗಾಂಧಿೇಜಿ ನೆೇತಾಜಿ ಅವರ ಮಧೆ್ಯ 
ಹಲವರು ಭಿನಾನಾಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನಾ 
ತಂದರೋ ಸಹ, ಅವರಿಬ್ರ ಮಧೆ್ಯ 
ಸಾಕಷುಟಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇತುತಿ. ಯಾರು ಏನೆೇ 
ಹೆೇಳಿದರೋ ಸಹ ಮೃದು ಧೆೋೇರಣೆ 
ಹೆೋಂದಿದದುರು. ನೆೇತಾಜಿ ಅವರ ಬಗೆಗೆ 
ನೆಹರೋಜಿ ಅವರೋ ಸಹ ಉತತಿಮ 
ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಹೆೋಂದಿದುದು, ಅನೆೇಕ ಸಾರಿ 
ಇದನುನಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಾದುರೆ ಎಂದು 

ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಚ್ 

ದರ್ಚ್ ದಿನೆೇಶ್ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 
ನೆೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್  ಚಂದ್ರ ಬೆೋೇಸ್ 
ಅವರು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕಷದ ಅಧ್ಯಕಷರಾಗಿ 
ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪಕಷವನುನಾ 
ಸಂಘಟ್ಸಿ, ಆ ಮೋಲಕ ಬಿ್ರಟ್ಷರ 
ವಿರುದ್ಧ ಜಾತ್ಯತಿೇತವಾಗಿ ಹೆೋೇರಾಟ 
ನಡೆಸಲು ಪೆ್ರೇರೆೇಪಿಸಿದರು ಎಂದರು.

ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ಸೆೈನ್ಯವನುನಾ, ಕಟ್ಟಿ ಬಿ್ರಟ್ಷರ 
ವಿರುದ್ಧ ಹೆೋೇರಾಟ ನಡೆಸುವುದರ 
ಜೆೋತೆಗೆ, ತಾವೆೇ ಸೆೈನಕರನುನಾ ನೆೇಮಕ 
ಮಾಡಿ, ಬಿ್ರಟ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆೋೇರಾಟಕೆಕೆ 
ಸಿೇಮಿತವಾಗದೆ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆೋೇಮು 

ಗಲಭೆ ನಡೆದರೆ, ಅದನುನಾ ತಹಬಂದಿಗೆ 
ತರಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು ಎಂದರು.

ಮತೆೋತಿೇವಚ್ ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಚ್ದರ್ಚ್ ಎಸ್. 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಚ್ನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನೆೇತಾಜಿ 
ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟ್ೇಕೆ 
ಗಳು ಬಂದರೋ ಸಹ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಜೆೋತೆ 
ಸೆೇರಿ ಬಿ್ರಟ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆೋೇರಾಟಕೆಕೆ 
ಇಳಿದಿದದುನುನಾ ನೆನಪಿಸಿಕೆೋಂಡರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ 
ನಾಗರಾಜ್ ಗೌಡ, ದೆೇವರಹಟ್ಟಿ 
ಸಮಿೇವುಲಾಲಿ, ಸತಿೇಶ್ ಶೆಟಟಿರು, 
ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡರ್ (ಜಾನ್) ಪರಶುರಾಮ್, 
ದೆೇವ  ಹಾಗೋ ಮತಿತಿತರರಿದದುರು.

ಜಿಲಾಲೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಿಂದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಯೇಧ 
ಸುಭಾಷ್  ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ ಜನ್ಮ ದಿರಾಚರಣೆ

ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ ಸ್ ಶೆೋೇರೋಮ್ ನಲ್ಲಿ  ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ಯಾಗೆೋೇ ಎಲೆಕ್ಟಿ್ರಕ್ ವಾಹನವನುನಾ ಮಾರುಕಟೆಟಿ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಲ್ದುದು, ವಿಭಾಗಿೇಯ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರ್್ರೇಧರ್ ಕೆ. ಮಲಾಲಿಡ್ ವಾಹನವನುನಾ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುವರು ಎಂದು ಶೆೋೇರೋಮ್  ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ಪರಶುರಾಮ್ ಬದಿದು ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಟ್ಯಾಗೊೇ ಎಲೆಕ್ಟೆರಿಕ್ ವಾಹನ ಬಿಡುರಡೆ

ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ, ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತುತಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ಇವರ ಸಹಯೇಗದೆೋಂದಿಗೆ ಇಂದು 1 ಗಂಟೆಗೆ 
ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ ಭವನದ ತುಂಗಭದ್ರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 13 ನೆೇ ರಾಷಿಟಿ್ರೇಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಮಿ್ಮಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಚ್ನವಚ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎ.ಚನನಾಪಪಿ ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳಾದ 
ರ್ವಾನಂದ ಕಾಪರ್ ಅಧ್ಯಕಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಜಿಲಾಲಿ ಪೊಲ್ೇಸ್ ವರಿಷಾಠಿಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಬಿ ರಿಷ್ಯಂತ್, ಅಪರ 
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಪಿ. ಎನ್ ಲೆೋೇಕೆೇಶ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ಆಯುಕತಿರಾದ ರೆೇಣುಕಾ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದುರೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ರಾಷಿಟೆರಿೇಯ ಮತದಾರರ ದಿರಾಚರಣೆ
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ರಾಣೆೇಬೆನೋನಾರು, 
ಜ.24- ತಾಲೋಲಿಕ್ನ 
ಹುಲಲಿತಿತಿ ಮತುತಿ ಹುಲಲಿತಿತಿ 
ತಾಂಡಾದವರ 115 
ವಷಚ್ಗಳ ಸುದಿೇಘಚ್ 
ಕಾಲದ ಸ್ಮಶಾನದ 
ಸಮಸೆ್ಯಗೆ ಅಂತ್ಯ 
ಹಾಡಿದ ತಹರ್ೇಲಾದುರ್ 
ಜಿ.ಎಸ್. ಶಂಕರ್ 
ಅವರ ತಿೇಮಾಚ್ನ 
ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.  
ಅಲಲಿದೆ  ಸ್ಮಶಾನಕೆಕೆ 
ಹೆೋೇಗಲು ದಾರಿಗೆ   
ಭೋ ದಾನ ಮಾಡಿದ 
ರೆೈತರಾದ ನಂಗಪಪಿಜಜಿ ನರಸಗೆೋಂಡರ ಇವರನೋನಾ ಸಹ 
ಅಭಿನಂದಿಸುತೆತಿೇನೆಂದು  ರೆೈತ ಮುಖಂಡ ರವಿೇಂದ್ರಗೌಡ 
ಎಫ್. ಪಾಟ್ೇಲ ಹೆೇಳಿದರು. 

ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬಿೇದಿಗಳಲ್ಲಿ   ಅಣಕು ಶವ 
ಯಾತೆ್ರ ನಡೆಸಿ  ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಗಾ್ರಮಸಥೆರನುನಾ 
ಉದೆದುೇರ್ಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಹರ್ೇಲಾದುರ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು, 
ನಾನು ಕೋಡ ಹಳಿ್ಳಯಿಂದ ಬಂದವನು, ಹಳಿ್ಳಯ ಕಷಟಿ 
ನಷಟಿ ಏನೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೆೋತಿತಿದೆ, ಒಟಾಟಿರೆ 27 ನೆೇ 
ತಾರಿೇಖು ಖುದಾದುಗಿ  ಹುಲಲಿತಿತಿ ಗಾ್ರಮದ ಆಂಜನೆೇಯ 
ದೆೇವಸಾಥೆನದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಈ ಎಲಾಲಿ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುತೆತಿೇನೆಂದು   ತಿಳಿಸಿ,   ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಪಿ.ಡಿ.ಓ 

ವೆೈ.ಟ್. ಹುಲಲಿತಿತಿರವರಿಗೆ ಈ ಬಗೆಗೆ ಲ್ಖಿತ ಆದೆೇಶ 
ಮಾಡಿದರು. ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಸುನೇಲ್ ತೆೇಲ್ 
ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

 ಈ ಸಂದಭಚ್ದಲ್ಲಿ ರ್ವಕಕೆ ಕುರಗುಂದ, ಬಸವ್ವ ಹಳಿ್ಳ, 
ಹನುಮಕಕೆ ವಡ್ಡರ, ಮಂಜವ್ವ ವಡ್ಡರ, ಪುಟಟಿವ್ವ ಓಲೆೇಕಾರ, 
ರತನಾವ್ವ ಕೆರೋಡಿ, ನಮಚ್ಲವ್ವ ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಾಂತವ್ವ 
ಮಲಾಲಿಪುರ, ಮಲಲಿವ್ವ ಕುಂಚೋರ,  ರವಿ ಮಲಲಿಳಿ್ಳ, ಇಕಾ್ಲ 
ಸಾಬ್ ರಾಣೆೇಬೆನೋನಾರು, ದಾ್ಯವಪಪಿ ಅಸುಂಡಿ, ರ್ವಪಪಿ 
ಕೆರೋಡಿ, ಗೆೋೇವಿಂದ ಲಮಾಣಿ, ಬಸವರಾಜಪಪಿ ಬಾ್ಯಡಗಿ, 
ಮಂಜಣ್ಣ ಗುಗಗೆರಿ, ಮಾರುತಿ ದೆೋಡ್ಡಮನ, ಹನುಮಂತ 
ಕುಂಚೋರು, ಹೆೋಳೆಯಪಪಿ ಹಳಿ್ಳ, ದೆೇವೆೇಂದ್ರಪಪಿ ಕೆ. 
ಜಯಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದದುರು.

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆ ಸ್ಮಶಾನಕಾ್ಕಗಿ ಅಣಕು 
ಶವಯಾತೆ್ರ: ಸಮಸೆ್ಯ ಬಗೆಹರಿಸಿದ ತಹಶಿೇಲಾ್ದರ್

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಜ.24- ಪಟಟಿಣದಲ್ಲಿ 
ಅವೆೈಜಾಞಾನಕವಾಗಿ ನಮಿಚ್ಸಿರುವ ಹಾಗೋ 
ಅಪಘಾತ ವಲಯವಾಗಿ ಮಾಪಚ್ಟ್ಟಿರುವ 
ಕೆೋಟೋಟಿರು ರಸೆತಿಯ ವೃತತಿ ಹಾಗೋ ಹರಿಹರ 
ರಸೆತಿಯ ವೃತತಿವನುನಾ ಕೋಡಲೆೇ 
ತೆರವುಗೆೋಳಿಸುವಂತೆ ಪುರಸಭೆಯ ಸವಚ್ 
ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿ ಸೋಚಿಸಿದರು.

ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕಷ ಹೆರ್.ಎಂ.ಅಶೆೋೇಕ್ 
ಅವರ ಅಧ್ಯಕಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೌಟ್ ಸುಮಾ, ಎಂ.ಕೆ.
ಜಾವಿದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಟಟಿಣದ ಕೆೋಟೋಟಿರು 
ರಸೆತಿಯ ವೃತತಿವು ಸಾವಚ್ಜನಕರಿಗೆ ಕ್ರಿಕ್ರಿ 
ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಲಲಿದೆೇ, ಅಪಘಾತಗಳು 
ಸಂಭವಿಸುತಿತಿದುದು, ತಕಷಣವೆೇ ಈ ವೃತತಿವನುನಾ 
ತೆರವುಗೆೋಳಿಸಿ, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕೆಕೆ ಅನು 
ಕೋಲ ಮಾಡಿಕೆೋಡಬೆೇಕೆಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಆಗ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕಷ ಅಶೆೋೇಕ್  ಮಾತ 
ನಾಡಿ, ವೃತತಿಗಳನುನಾ ತೆರವುಗೆೋಳಿಸುವ ಕುರಿತು 
ಪೊಲ್ೇಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೋ ಲೆೋೇಕೆೋೇಪ 
ಯೇಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಪತ್ರ ಬಂ 
ದಿದುದು, ಈ ಎರಡೋ ವೃತತಿಗಳು ಅಪಘಾತ ವಲ 
ಯಗಳೆಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಚಿಸಿದಾದುರೆ. ಮುಂ 
ದಿನ ಕ್ರಮಕಾಕೆಗಿ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆ 
ಯಲಾಗುವುದು, ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೆೇಶದ 
ನಂತರ ಸೋಕತಿ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳತೆತಿೇವೆ ಎಂದರು.

ಒಳಚರಂಡಿ (ಯುಜಿಡಿ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕಳಪೆಯಿಂದ ಕೋಡಿದುದು, ಲೆೋೇಕೆೋೇಪಯೇಗಿ 
ಹಾಗೋ ಪಿಆರ್ ಇ ವಿಭಾಗಿೇಯ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಪತ್ರ ಬರೆದಿದುದು, ಆ ಪತ್ರಗಳನುನಾ ಇಲಾಖೆಗಳು 
ಸಿ್ವೇಕೃತಿ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡಿರುವುದಿಲಲಿ. ನವಚ್ಹಣೆ 
ಯನುನಾ ಪುರಸಭೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಒಳ 

ಚರಂಡಿ ಗುತಿತಿಗೆದಾರರನುನಾ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ 
ಕರೆಸಿ, ಅವರಿಂದ ನವಚ್ಹಣೆ ಮಾಡಿಸಲು ಮುಂ 
ದಾಗಬೆೇಕು ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ಒತಾತಿಯಿಸಿದರು.

ಕೆೋಳವೆ ಬಾವಿಗಳನುನಾ ಕೆೋರೆಸಿ, 
ಸಿಸಟಿನ್ಚ್ ಗಳನುನಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದುದು, 
ಇದುವರೆಗೋ ಯಾವುದೆೇ ಕೆೋಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ 
ವಿದು್ಯತ್ ಸಂಪಕಚ್ ನೇಡಿರುವುದಿಲಲಿ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ ಸಮಸೆ್ಯ ತಲೆದೆೋೇರುವ 
ಸಂಭವವಿದೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಾಕ್ೇರ್, 
ಭರತೆೇಶ್, ವೆಂಕಟೆೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಟಟಿಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ 
ನವಚ್ಹಣೆ ಹಾಗೋ ಬಿೇದಿ ದಿೇಪಗಳ 
ನವಚ್ಹಣಾ  ಅವಧಿ ಪೂಣಚ್ಗೆೋಂಡಿದುದು, 
ಹೆೋಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಸಭೆ ಒಪಿಪಿಗೆ 
ಸೋಚಿಸಿತು. ಈ ವೆೇಳೆ ಎಂ.ವಿ.ಅಂಜಿನಪಪಿ 
ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸಿ, ಈಗಾಗಲೆೇ ದುರಸಿತಿಗೆೋಂಡಿರುವ 

ವಿದು್ಯತ್ ಕಂಬಗಳನುನಾ ತೆರವುಗೆೋಳಿಸಿ, ಹೆೋಸ 
ಕಂಬಗಳನುನಾ ಅಳವಡಿಸಿ ಎಂದರು.

ಪಟಟಿಣದ ಹೆೋಂಬಳಗಟ್ಟಿ ರಸೆತಿಯಲ್ಲಿನ 
ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಸುತತಿ, ಮುತತಿ 
ಬಡಾವಣೆ ಅರವಾ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಮಾಚ್ಣ 
ಮಾಡದಂತೆ ಪುರಸಭೆ ಅನುಮೇದನೆ 
ನೇಡುವ ಮದಲು ಎಲಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಥೆಳ 
ಪರಿರ್ೇಲ್ಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೋಳಿ್ಳ ಎಂದು 
ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ವಿ.ಅಂಜಿನಪಪಿ ಸಭೆಯ ಗಮನಕೆಕೆ 
ತಂದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಗಳ ನಗರೆೋೇತಾಥೆನ 
ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲಕೆನೆೇ ಹಂತದ 
1.50ಕೆೋೇಟ್ ರೋ. ಅನುದಾನ ಮಂಜೋ 
ರಾಗಿದುದು, ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಟಟಿಣದ 27 
ವಾಡ್ಚ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್ ಸಿ, ಎಸ್ ಟ್, ಹಿಂದುಳಿದ 
ಹಾಗೋ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ ಸಹಾಯ 
ಧನ ನೇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ 

ರ್ವಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. 
ಅಂಜಿನಪಪಿ ಮಧೆ್ಯ ಪ್ರವೆೇರ್ಸಿ, 

ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಗಳ ನಗರೆೋೇತಾಥೆನ 
ಅನುದಾನವು ಪುರಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು, 27 
ವಾಡ್ಚ್ ಸದಸ್ಯರನುನಾ ವಿಶಾ್ವಸಕೆಕೆ ತೆಗೆದು 
ಕೆೋಂಡು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುನಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 
ಎಂದಾಗ ಸದಸ್ಯರು ಒಪಿಪಿಗೆ ಸೋಚಿಸಿದರು.

ಸದಸ್ಯ ಡಿ.ಅಬುದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್  ಸಾಬ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಡಿಪಿಓ ಕಚೆೇರಿಗೆ ಸಿಎ ನವೆೇಶನ 
ನೇಡುವಂತೆ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ 
ಪುರಸಭೆಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಬಂದಿದುದು, ಆ ಕಚೆೇ 
ರಿಗೆ ನವೆೇಶನ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಚ್ದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕೆಷ 
ನಟೋಟಿರು ಭಿೇಮವ್ವ, ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ 
ರ್ವಕುಮಾರ ಎರಗುಡಿ, ಹಿರಿಯ ಆರೆೋೇಗ್ಯ 
ನರಿೇಕಷಕ, ತಾಂತಿ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿದೆದುೇಶ್, 
ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಂದಿಗಳು ಇತರರು ಇದದುರು.

ಅವೆೈಜಾಞಾನಿಕ ವೃತ್ತರಳನು್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಮ್ಮತ್

ಹರಪನಹಳಿಳ ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಒಮ್ಮತ

ಹರಿಹರ, ಜ.24 - ದಲ್ತ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ ಪರಿಷತಿತಿನಂದ ಡಾ. 
ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್, ಸಂವಿಧಾನ ಮತುತಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯಯದ ಪರಿಕಲಪಿನೆಯ 
ಬಗೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಞಾನದ ರಾಜ್ಯಮಟಟಿದ 
ಸಪಿಧಾಚ್ತ್ಮಕ ಪರಿೇಕೆಷಯನುನಾ 
ಏಪಚ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲಾಲಿ ಸಂಚಾಲಕ ಹಾಗೋ 
ಮಲೆೇಬೆನೋನಾರು ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ 
ಸಾಬಿರ್ ಅಲ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಪತಿ್ರಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋೇಷಿಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ಪರಿೇಕೆಷಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಮ ಶೆ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ 5 ಲಕಷ 
ರೋ., ನಗದು, ದಿ್ವತಿೇಯ 2 ಲಕಷ ರೋ. ನಗದು ಮತುತಿ 
ತೃತಿೇಯ 1 ಲಕಷ ರೋ.ಗಳನುನಾ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 
ನೇಡಲಾಗುವುದು. ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಪ್ರರಮ ಮೋರು ಸಾಥೆನ 
ವಿಜೆೇತರಿಗೆ ಐಎಎಸ್, ಕೆಎಎಸ್ ಪರಿೇಕೆಷಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 
ತರಬೆೇತಿ ಕೆೋಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಿೇಕೆಷಗೆ ಪ್ರವೆೇಶ ಶುಲಕೆ 
200 ರೋ.ಗಳಾಗಿರುತತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪರಿೇಕೆಷಯಲ್ಲಿ 14 ರಿಂದ 35 ವಷಚ್ದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ 
ಅವಕಾಶ ಇರುತತಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಚಿ್ಛಸುವವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 
28 ರೆೋಳಗಾಗಿ ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9164495822, 

96630 48622 ಮತುತಿ ಲ್ಂಕ್ https://thedvp.
org/ ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಬಹುದು.

ಇದೆೇ ಜ. 31 ರಂದು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯಲ್ರುವ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ 
ಕೆಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿರ್ಷಟಿ ಸಾಧನೆಗೆೈದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಾವಿತಿ್ರ 
ಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಪ್ರಶಸಿತಿಯನುನಾ ನೇಡಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸಿತಿಗೆ 
ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯಿಂದ ನಾಲುಕೆ ಜನ 
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತಾತಿರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಯನುನಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಚ್ದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ ಸಂಚಾಲಕ 
ಸಾಬಿೇರ್ ಅಲ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾಯಚ್ದರ್ಚ್ ಶರ್ ನಾಯ್ಕೆ, 
ಮಾಧ್ಯಮ ವಕಾತಿರ ಶಕ್ೇಲ್ ಅಹಮದ್, ಮಲೆೇಬೆೇನೋನಾರು 
ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಷಾ ಅಬಾ್ರರ್ ಅವರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

ಹರಿಹರ : ಅಂಬೆೇಡ್ಕರ್ ಮತು್ತ ಸಂವಿಧಾನದ 
ಬಗೆ್ಗ ಸಾಮಾನ್ಯಜಾಞಾನ ಸ್ಪಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿೇಕೆ್ಷ

ಹೆೋನಾನಾಳಿ, ಜ. 24-  ತಾಲೋಲಿಕ್ನ ಕಮಾ್ಮರಗಟೆಟಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಅಧ್ಯಕಷರಾಗಿ ಘಂಟಾ್ಯಪುರ ಗಾ್ರಮದ ಎಸ್.ಡಿ. ರಮೇಶ್ ನಾಯಕೆ 
ಅವಿರೆೋೇಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕಷ ಎರ್.ಪಿ. ಗಂಗಾಧರಪಪಿ ರಾಜಿೇನಾಮಯಿಂದ 
ತೆರವಾದ ಸಾಥೆನಕೆಕೆ ಎಸ್.ಡಿ. ರಮೇಶ್ ನಾಯಕೆ ಹೆೋರತುಪಡಿಸಿ ಬೆೇರಾರೋ 
ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಪಶು 
ಸಂಗೆೋೇಪನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿಶ್ವನಟೆೇಶ್ ಅವಿರೆೋೇಧ ಆಯ್ಕೆ ಘೆೋೇ 
ಷಿಸಿದರು. ಕಮಾ್ಮರಗಟೆಟಿ ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕೆಷ ಮಮತ ಕೆ. ಅನಂತ 
ನಾಯಕೆ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಎರ್.ಪಿ. ಗಂಗಾಧರಪಪಿ, ಎಸ್. ರುದೆ್ರೇಶ್, ರತನಾಮ್ಮ 
ವಾಸಪಪಿ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೆ.ಎಸ್. ರ್ವಕುಮಾರ್, ಎರ್.ಸಿ. ಸುರೆೇಶ್, ಸವಿತ 
ಎಂ. ಗಿರಿೇಶ್ ನಾಯಕೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಬಾಯಿ ಹನುಮಂತನಾಯಕೆ, ರ್ವಕು 
ಮಾರನಾಯಕೆ, ಪಿಡಿಒ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಘವೆೇಂದ್ರ, ಕಮಾ್ಮರಗಟೆಟಿ, ಕಮಾ್ಮರ 
ಗಟೆಟಿ ತಾಂಡಾ ಹಾಗೋ ಘಂಟಾ್ಯಪುರ ಗಾ್ರಮಗಳ ಮುಖಂಡರು ಇದದುರು.

ಕಮಾ್ಮರರಟೆಟೆ ಗಾ್ರ.ಪಂ.ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 
ರಮೆೇಶ್ ರಾಯ್ಕ ಅವಿರೊೇಧ ಆಯೆ್ಕ

ರಡಿ ವಿವಾದ : ಶುಲ್ಕ ದಿನಕೆ್ಕ 60 ಲಕ್ಷ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಹಾಗೋ ಹೆೋರಗಡ ೆ ಭೆೇಟ್ಗಾಗಿ ದಿನಕೆಕೆ 2 ಲಕಷ ರೋ. 
ನೇಡಲಾಗುವುದು.  ಇವರಲಲಿದೆೇ, ಮಾಜಿ ಅಡೆೋ್ವಕೆೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹಾಗೋ 
ಹಿರಿಯ ವಕ್ೇಲ ಉದಯ್ ಹೆೋಳ್ಳ ಅವರು ಸಕಾಚ್ರದ ಪರ ತಂಡದಲ್ಲಿದಾದುರ.ೆ 
ಇವರು ಸುಪಿ್ರೇಂ ಕೆೋೇಟ್ಚ್ ಎದುರು ಹಾಜರಾಗಲು ಪ್ರತಿದಿನಕೆಕೆ 2 ಲಕಷ 
ರೋ., ಪ್ರಕರಣದ ಸಿದ್ಧತಗೆಾಗಿ ದಿನಕೆಕೆ 75 ಸಾವಿರ ರೋ. ಹಾಗೋ ಹೆೋರಗಡೆ 
ಭೆೇಟ್ಗ ೆ1.5 ಲಕಷ ರೋ. ನೇಡಲಾಗುವುದು. ಇವರಲೆಲಿರಿಗೋ ವಸತಿ ಹಾಗೋ 
ವಿಮಾನಯಾನದ ವಚೆಚಿ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೇಡಲಾಗುವುದು.

ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಭಾರತದ ಸಾವನಾಭೌಮತ್ವ 
ಕಡೆರಣಿಸಿದೆ : ಬಿಜೆಪಿ ವಾದ ಬೆಂಬಲ್ಸಿದ ಆಂಟನಿ ಪುತ್ರ

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಜ. 24 – ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಕುರಿತ ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಸಾಕಷಯಾಚಿತ್ರಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನರಿೇಕ್ಷತ ಕಡೆಯಿಂದ 
ಬೆಂಬಲ ದೆೋರೆತಿದೆ. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ 
ಹಾಗೋ ಕೆೇರಳದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಎ.ಕೆ. ಆಂಟನ 
ಅವರ ಪುತ್ರ ಅನಲ್ ಆಂಟನ ಅವರು ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ. 
ಸಾಕಷಯಾಚಿತ್ರವನುನಾ ತಳಿ್ಳ ಹಾಕ್ದಾದುರೆ.

ಈ ಸಾಕಷಯಾಚಿತ್ರ ಭಾರತದ ಸಾವಚ್ಭೌಮತ್ವ 
ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಂಟನ ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ. ಅವರು 
ಇತಿತಿೇಚಿನವರೆಗೋ ಕೆೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಸಂಪಕಚ್ ವಿಭಾಗ ನವಚ್ಹಿಸುತಿತಿದದುರು. ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಸಾಕಷಯಾ 
ಚಿತ್ರವನುನಾ ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕರು ಹೆೇಳಿದದುರು.

ಸಾಕಷಯಾಚಿತ್ರದ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳಿಕೆ ನೇಡಿರುವ ಆಂಟನ, 
ಭಾರತದ ಸಂಸೆಥೆಗಳನುನಾ ಮಿೇರಿ ಬಿ್ರಟನ್ ನ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸೆಥೆ 
ಹಾಗೋ ಬಿ್ರಟನ್ ಮಾಜಿ ವಿದೆೇಶಾಂಗ ಕಾಯಚ್ದರ್ಚ್ 
ಜಾಕ್ ಸಾಟಿ್ರ ಅವರ ನಲುವನುನಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 
ಬಿಂಬಿಸುವುದು ತಪುಪಿ ನಡಾವಳಿ ಎಂದಿದಾದುರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಜೆೋತೆ ದೆೋಡ್ಡ ಭಿನಾನಾಭಿಪಾ್ರಯವಿದೆ. 
ಆದರೆ, ಸಕಾಚ್ರಿ ಪಾ್ರಯೇಜಿತ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಬಿ.
ಬಿ.ಸಿ. ಸಾಕಷುಟಿ ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 
ಪಕಷಪಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಕ್ ಸಾಟಿ್ರ ಅವರು ಇರಾಕ್ 
ಯುದ್ಧದ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಯಾಗಿದಾದುರೆ. ಇಂರವರನುನಾ 
ಎತಿತಿಗಟುಟಿವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡಾವಳಿ ಹಾಗೋ ನಮ್ಮ 
ಸಾವಚ್ಭೌಮತ್ವ ಕಡೆಗಣಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ಆಂಟನ 
ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

`ವಿಮೆನ್ ಸೆಲ್' ಉದಾಘಾಟರೆ
ದಾವ 

ಣಗೆರೆ, ಜ. 
24- ನಗರದ 
ಜೆೈನ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ 
ಟೋ್ಯಟ್ ಆಫ್ 
ಟೆಕಾನಾಲಜಿ 
ಯಲ್ಲಿ  
`ವಿಮನ್ 
ಸೆಲ್' ಅನುನಾ 

ಇಂದು ಉದಾಘಾಟ್ಸ ಲಾಯಿತು. ದಂತ ವಿಜಾಞಾನ ಕಾಲೆೇಜಿನ ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕರು 
ಮತುತಿ ಮುಖ್ಯಸಥೆರು ಡಾ.ರಾಜೆೇಶ್ವರಿ ಜಿ. ಅಣಿ್ಣಗೆೇರಿ ಅವರು ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ 
ವನುನಾ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರು. ಪಿ್ರನಸ್ಪಾಲ್ ಮತುತಿ ಜೆಐಟ್ಡಿ ನದೆೇಚ್ಶಕ ಡಾ. ಡಿ. 
ಬಿ. ಗಣೆೇಶ್, ಸಿಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕಷರು, ಸಿಐಸಿಸಿ, ಪೊ್ರ. ಎರ್.ಎಸ್. ಸರಸ್ವತಿ, 
ಜೆಐಟ್ಡಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ ಸಂಯೇಜಕರಾದ ದವನ ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರು.

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಉಕೆ್ರೇನ್ ಸಮರದಿಂದ ಆಹಾರ, ಇಂಧನ ಹಾಗೋ 
ರಸಗೆೋಬ್ರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಕಾಷಂತರ ಜನರ 
ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಸಂಸೆಥೆಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದ ಎಫ್.ಎ.ಒ., ಯುನಸೆಫ್, 
ವಿಶ್ವ ಆರೆೋೇಗ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೋ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಯೇಜನೆಗಳು ಈ 
ವರದಿ ರೋಪಿಸಿವೆ. ಇತಿತಿೇಚಿನ ವಷಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಹಾಗೋ ಅಪೌಷಿಠಿಕತೆ 
ನವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಥೆಗಿತಗೆೋಂಡಿದೆ. ಪರಿಸಿಥೆತಿ ಮತತಿಷುಟಿ 
ಹದಗೆಡುತಿತಿದೆ. ಅಪೌಷಿಠಿಕತೆಗೆ ಸಿಲುಕ್ದ ಜನರ ಸಂಖೆ್ಯ 2021ರಲ್ಲಿ 
ಶೆೇ.9.1ರಷಿಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏಷಿಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯ ಪ್ರತಿ ವಷಚ್ 2 ಟ್್ರಲ್ಯನ್ 
ಡಾಲರ್ ಗಳ ಆಹಾರ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೆೋಳು್ಳತತಿದೆ. ಅಕ್ಕೆ, ಭತತಿ ಹಾಗೋ 
ಖಾದ್ಯ ತೆೈಲಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಈ ವಲಯದ ಬಡವರಿಗೆ ತಿೇವ್ರ ಹೆೋಡೆತ 
ನೇಡಿದೆ. ಆಹಾರ, ಪಶು ಆಹಾರ, ರಸಗೆೋಬ್ರ, ಇಂಧನ ಹಾಗೋ 
ಹಣಕಾಸು ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಜೆೋತೆಗೆ ಈಗ ಉಕೆ್ರೇನ್ ಸಮರವೂ 
ಸೆೇರಿಕೆೋಂಡಿದೆ. ಈ ವಲಯದ ಹಲವು ದೆೇಶಗಳು ಗೆೋೇಧಿ, ಖಾದ್ಯ 
ತೆೈಲ ಹಾಗೋ ರಸಗೆೋಬ್ರಕಾಕೆಗಿ ಉಕೆ್ರೇನ್ ಅನುನಾ ಹೆಚಾಚಿಗಿ 
ಅವಲಂಬಿಸಿದದುವು.

ಏಷಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 90 ಕೆೋೇಟ್ ಜನರಿಗೆ ಆರೆೋೇಗ್ಯ 
ಕರ ಆಹಾರ ಖರಿೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿತಿಲಲಿ. ಇದು ರಕತಿಹಿೇನತೆ ಹಾಗೋ 
ಹಸಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಡತನ ಹಾಗೋ ಅಪೌಷಿಠಿಕತೆ ಎರಡೋ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಜೆೋತೆಯಾಗಿಯ್ೇ ಬರುತತಿವೆ ಎಂದು ಎಫ್.ಎ.ಒ. 
ಪರವಾಗಿ ವರದಿ ರೋಪಿಸಿರುವ ರ್್ರೇಧರ್ ಧಮಚ್ಪುರಿ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ. 
ಅನಾರೆೋೇಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೋ ಆಹಾರ ಕೆೋರತೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಆರೆೋೇಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತತಿದೆ. ಮಕಕೆಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೋ 
ಕುಂಠಿತವಾಗುತತಿದೆ. ಏಷಿಯಾ ವಲಯದ ಶೆೇ.25ರಷುಟಿ ಮಕಕೆಳು ಈ 
ಸಮಸೆ್ಯ ಎದುರಿಸುತಿತಿದಾದುರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೆೇಳಿದೆ.

ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆಯಲ್ಲೆ ಏಷಿಯಾ

ಹರಿಹರ, 
ಜ.24- ಮಗುವಿನ 
ಜನನದಿಂದ ಆರು 
ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಎದೆ 
ಹಾಲನುನಾ ಮಾತ್ರ ನೇಡ 
ಬೆೇಕು. ಆರು ತಿಂಗಳ 
ನಂತರ ಪೂರಕ ಆಹಾರ 
ವನುನಾ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಕೆಷೇತ್ರದ 
ಆರೆೋೇಗ್ಯ ರ್ಕಷಣಾಧಿ 
ಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ್ 
ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಹರಿಹರ 
ತಾಲೋಲಿಕ್ನ 
ಕೆ.ಬೆೇವಿನಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ರಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ  
ಇಂದು ಏಪಾಚ್ಡಾಗಿದದು`ಆರೆೋೇಗ್ಯವಂತ ರ್ಶು 
ಪ್ರದಶಚ್ನ' ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,  
ಮಗುವಿಗೆ ಪೂರಕ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೋ 
ಮಕಕೆಳ ಅಪೌಷಿಟಿಕತೆ ತಡೆಯಲು ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳಬೆೇಕಾದ 
ಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೇಡಿದರು. 

ಎಲಾಲಿ ದಿ್ವದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನುನಾ ನೆನೆಸಿ  ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 
ಒಣಗಿಸಿ, ಹಿಟುಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಉಪುಪಿ ಮತುತಿ ಬೆಲಲಿವನುನಾ ಬೆರೆಸಿ ಮಾಲಟಿನುನಾ 
(ದ್ರವರೋಪದಲ್ಲಿ) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮಗುವಿಗೆ 
ಉಣಬಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳ ಅತು್ಯತತಿಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 

ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತತಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕಷತೆ ವಹಿಸಿದದು ಆಡಳಿತ 

ವೆೈದಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ರೆೇವತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ 
ರೆೋೇಗ ನರೆೋೇಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚಿಚಿಸಲು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ 
ಲಸಿಕೆಗಳನುನಾ ಹಾಕ್ಸಬೆೇಕು. ಎಲಲಿ ಮಕಕೆಳಿಗೋ ತಪಪಿದೆೇ 
ಲಸಿಕೆಯನುನಾ ಹಾಕ್ಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡರು. 
ಆರು ತಿಂಗಳು ಪೂರೆೈಸಿದ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ದ್ರವರೋಪದ 
ಆಹಾರ ನೇಡಿ. ತದ ನಂತರ ಬೆೇಳೆ, ಹಸಿರು 
ಸೆೋಪಿಪಿನಂದ ಕೋಡಿದ ಮೃದುವಾದ ಆಹಾರವನುನಾ 
ತಯಾರಿಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ನೇಡಲು ಸಲಹೆ ನೇಡಿದರು.

ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಮಿಕ ಆರೆೋೇಗ್ಯ 
ಸುರಕಾಷಧಿಕಾರಿ ಕಮಲ, ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಕಾಯಚ್ಕತೆಚ್ಯರು ಮತುತಿ ಆಶಾ ಕಾಯಚ್ಕತಚ್ರು 
ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

ಮರುವಿಗೆ ಜನನದಿಂದ ಆರು ತ್ಂರಳವರೆಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಮಾತ್ರ ನಿೇಡಬೆೇಕು

ಆರೆೋೇಗ್ಯವಂತ ರ್ಶು ಪ್ರದಶಚ್ನ

ಹರಿಹರ

ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬನಾನ್  ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟ್ವ್  ಬಾ್ಯಂಕ್  ಲ್.,
ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಹಿ/- (ಬಿ.ಎಸ್. ಮಲೆಲೆೇಶ್ )
ರೆೇಮಕಾತ್ ಉಪಸಮಿತ್ ಸಂರಾಲಕರು ಹಾರೂ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

ಅಹನಾ ಅಭ್ಯರ್ನಾರಳಿಂದ `ಕ್ರಿಯ ಸಹಾಯಕರು’ ಮತು್ತ 
`ಅಟೆಂಡರ್’ ಹುದೆ್ದರಳಿಗೆ ಅಜಿನಾ ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಗಿದೆ

1. ಹುದೆ್ದರಳ ಸಂಖೆ್ಯ : 1) ಕ್ರಿಯ ಸಹಾಯಕರು-10 (ಹತುತಿ),            2) ಅಟೆಂಡರ್  - 6 (ಆರು)

2. ವಿದಾ್ಯಹನಾತೆ : 1) ಕ್ರಿಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆ್ದಗೆ : ಅಂಗಿೇಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದಿಂದ ಸಹಕಾರ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಪದವಿ ಅರವಾ ಯಾವುದೆೇ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಶೆೇ. 55ಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚುಚಿ ಅಂಕಗಳೆೋಂದಿಗೆ ತೆೇಗಚ್ಡೆ ಹೆೋಂದಿರಬೆೇಕು.

2) ಅಟೆಂಡರ್ ಹುದೆ್ದಗೆ : 
ಕನಷಠಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರಿೇಕೆಷಯಲ್ಲಿ ತೆೇಗಚ್ಡೆ ಹೆೋಂದಿರಬೆೇಕು.

3. ವಯೇಮಿತ್ : ದಿನಾಂಕ 25.01.2023 ರಲ್ಲಿದದುಂತೆ ಕನಷಠಿ : 18 ವಷಚ್, ಗರಿಷಠಿ: 35 ವಷಚ್

4. ಅರತ್ಯ ಅಹನಾತೆ : ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳು ಕನಾಚ್ಟಕ ನವಾಸಿಗಳಾಗಿದುದು, 
ಕನನಾಡ ಭಾಷೆ ಬರೆಯಲು ಮತುತಿ ಓದಲು ಬಲಲಿವರಾಗಿರಬೆೇಕು.

5. ಆದ್ಯತೆ : ಕ್ರಿಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆ್ದಗೆ : ಎ) ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಕೆಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ಜಾಞಾನ 
ಹೆೋಂದಿದವರು. ಬಿ) ಡಿಪೊಲಿೇಮಾ ಇನ್ ಸೆಕ್ರಟರಿಯಲ್ ಪಾ್ರಕ್ಟಿೇಸ್ ಅರವಾ 
ಡಿಪೊಲಿೇಮಾ ಇನ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಅರವಾ ಡಿಪೊಲಿೇಮಾ ಇನ್ ಕೆೋೇ-ಆಪರೆೇಟ್ವ್ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಪರಿೇಕೆಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆೇಗಚ್ಡೆಯಾದವರು. ಸಿ) ಕಾನೋನು ಪದವಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ 
ಹಾಗೋ ಸಹಕಾರಿ ಬಾ್ಯಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು.
ಅಟೆಂಡರ್ ಹುದೆ್ದಗೆ : ಎ) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು

6. ಅಜಿನಾ ಸಲ್ಲೆಕೆಯ 
ವಿಧಾನ ಮತು್ತ ಸಲ್ಲೆಕೆಗೆ 
ಕೊರೆಯ ದಿರಾಂಕ :

ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳು ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ www.ducbank.com ಮೋಲಕ 
ಅಜಿಚ್ಯನುನಾ ಮತುತಿ ಚಲನ್  ಡೌನ್ ಲೆೋೇಡ್  ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಮಾಡಿದ ಅಜಿಚ್ಯನುನಾ 
ಖುದಾದುಗಿ ಅರವಾ ಅಂಚೆಯ ಮೋಲಕ ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೋ 
ಸಮಯದೆೋಳಗೆ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು, ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬನಾನ್ ಕೊೇ- ಆಪ್ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ಲ್., ಪೇಸ್ಟೆ ಬಾಕ್ಸಾ ನಂ.217, ಪಿ.ಬಿ.ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕಕೆದುದು.

8. ಲ್ಖಿತ ಪರಿೇಕೆ್ಷ 
ಮತು್ತ ಕರೆ ಪತ್ರರಳು :

ಲ್ಖಿತ ಪರಿೇಕೆಷಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಬಾ್ಯಂಕು ತಿೇಮಾಚ್ನಸಿದ ಮಾನದಂಡದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಅಹಚ್ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಪತ್ರಗಳನುನಾ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೋ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ 
ನೆೋೇಟ್ೇಸ್ ಬೆೋೇಡ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ರಿಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಹುದೆದುಯ 
ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳು ಕನನಾಡ, ಆಂಗಲಿ ಭಾಷೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಞಾನ, ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಜಾಞಾನ, ಗಣಿತ ಶಾಸತಿ್ರ 
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಿ ಲ್ಖಿತ ಪರಿೇಕೆಷ ಬರೆಯಬೆೇಕಾಗಿರುತತಿದೆ. ಅಟೆಂಡರ್ 
ಹುದೆದುಯ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳು ಕನನಾಡ ಭಾಷೆ ಓದಲು/ಬರೆಯುವುದಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಪರಿೇಕೆಷ ಬರೆಯಬೆೇಕಾಗಿರುತತಿದೆ. ಪರಿೇಕೆಷಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಮಾನದಂಡದಂತೆ ಸಂದಶಚ್ನ ಪತ್ರವನುನಾ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಿೇಕೆಷಯಲ್ಲಿ 
ಮತುತಿ ಸಂದಶಚ್ನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಮತುತಿ ಅನುಭವ/ಹೆಚುಚಿವರಿ ಆದ್ಯತೆಯನುನಾ 
ಆಧರಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

9. ವೆೇತನ ಶೆ್ರೇಣಿ : ಕ್ರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಹುದೆ್ದ : ಅಂದಾಜು ಪಾ್ರರಂಭಿಕ ವೆೇತನ ರೋ. 22400-32600 

ಅಟೆಂಡರ್ ರವರಿಗೆ : ಅಂದಾಜು ಪಾ್ರರಂಭಿಕ ವೆೇತನ ರೋ. 14550-28950 
ಇರುತತಿದೆ. ಕನಾಚ್ಟಕ ಸಕಾಚ್ರ ನೇಡುವ ರಿೇತಾ್ಯ ತುಟ್ಟಿಭತೆ್ಯ, ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತೆ್ಯ, ಮನೆ 
ಬಾಡಿಗೆ ಭತೆ್ಯ ಮತುತಿ ಇತರೆ ಭತೆ್ಯಗಳನುನಾ ನೇಡಲಾಗುವುದು.

10. ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಸೂಚರೆರಳು :

(1) ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳು ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದೆೋಳಗೆ ಅಜಿಚ್ಯನುನಾ ಸಲ್ಲಿಸತಕಕೆದುದು. ನಂತರ 
ಬಂದ ಅಜಿಚ್ಗಳನುನಾ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ. (2) ಈಗಾಗಲೆೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತಿರುವ 
ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳು ಸಂದಶಚ್ನದ ಸಂದಭಚ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನವಚ್ಹಿಸುತಿತಿರುವ ಸಂಸೆಥೆಯಿಂದ 
(Employer) ನರಪೆೇಕಷಣಾ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೇಕು. (3) ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅರವಾ 
ಇನಾನಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳು ತಲುಪಲು ತಡವಾದರೆ ಅರವಾ ತಲುಪದಿದದುರೆ ಬಾ್ಯಂಕ್  
ಜವಾಬಾದುರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ. (4) ಲ್ಖಿತ ಪರಿೇಕೆಷ ಮತುತಿ ಸಂದಶಚ್ನಕೆಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ 
ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖಚಿಚ್ನಲ್ಲಿಯ್ೇ ಬಾ್ಯಂಕು ಸೋಚಿಸುವ ಸಥೆಳಕೆಕೆ 
ಹಾಜರಾಗಬೆೇಕಾಗುತತಿದೆ. (5) ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳ ಅಹಚ್ತೆ, ಲ್ಖಿತ ಪರಿೇಕೆಷ, ಸಂದಶಚ್ನ ಅರವಾ 
ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲ್ಯ ತಿೇಮಾಚ್ನವೆೇ ಅಂತಿಮ, ಈ 
ಕುರಿತು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವನುನಾ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ. (6) ಹುದೆದುಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 
ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳು ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಹಾಲ್ ಅರವಾ ಮುಂದೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವ ಶಾಖೆ/ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೆೇಕು.  (7) ಈ ಹುದೆದುಗಳಿಗೆ ಅಹಚ್ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಖಿತ ಪರಿೇಕೆಷ 
ಹಾಗೋ ಮೌಖಿಕ ಸಂದಶಚ್ನ ನಡೆಸುವ ಮೋಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. (8) 
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತರಬೆೇತಿ ಅವಧಿ (ಪೊ್ರಬೆೇಷನರಿ) ಇದುದು, 
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೋ್ರೇಢೇಕೃತ ವೆೇತನ ಕ್ರಿಯ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ರೋ. 20,000/- 
ಹಾಗೋ ಅಟೆಂಡರ್ ಗೆ ಮಾಸಿಕ ರೋ. 15,000/- ಮಾತ್ರ ನೇಡಲಾಗುವುದು. ತರಬೆೇತಿಯ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೆೇವೆಯು ತೃಪಿತಿಕರವಾಗಿಲಲಿದಿದದುಲ್ಲಿ ತರಬೆೇತಿ ಅವಧಿಯನುನಾ ವಿಸತಿರಿಸುವ ಅರವಾ 
ಸೆೇವೆಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗೆೋಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲ್ಗೆ ಇರುತತಿದೆ. (9) 
ತರಬೆೇತಿ ಅವಧಿಯನುನಾ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಪೂರೆೈಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ವೆೇತನ ಶೆ್ರೇಣಿಯನುನಾ 
ಜಾರಿಗೆೋಳಿಸಲಾಗುವುದು. (10) ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಯು ತರಬೆೇತಿ ಅವಧಿಯನುನಾ 
ಹೆೋರತುಪಡಿಸಿ ಕನಷಠಿ 5 ವಷಚ್ ಈ ಬಾ್ಯಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ 
ಬರೆದುಕೆೋಡತಕಕೆದುದು. (11) ಬದಲಾದ ಕಾಯ್ದು ಮತುತಿ ನಯಮಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚಿಚಿನ 
ಷರತುತಿಗಳನುನಾ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲ್ಗೆ ಇರುತತಿದೆ. (12) ಈ 
ನೆೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್್ರಯ್ಯು ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ನೌಕರರ ಸೆೇವಾ ನಯಮಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುತತಿದೆ.

ಅಜಿಚ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪಾ್ರರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ ಅಜಿಚ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೆೋನೆಯ ದಿನಾಂಕ

25.01.2023 08.02.2023

7.     ನಿರದಿಪಡಿಸಿದ ಅಜಿನಾ / ಪರಿೇಕಾ್ಷ ಶುಲ್ಕ :

ಕ್ರಿಯ ಸಹಾಯಕರುರಳು ಅಟೆಂಡರ್ 

ರೋ. 600/- ರೋ. 300/-

ಅಜಿನಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತ್ : ಅಜಿಚ್ ಶುಲಕೆದ ಚಲನ್ ನುನಾ ಡೌನ್ ಲೆೋೇಡ್  ಮಾಡಿಕೆೋಂಡ ನಂತರ ನಗದು ಪಾವತಿಸುವುದಾದರೆ 
ನಮ್ಮ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದು. ಡಿ.ಡಿ./ಪೆೇ ಆಡಚ್ರ್ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕರು,  
ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬಚ್ನ್ ಕೆೋೇ-ಆಪ್. ಬಾ್ಯಂಕ್ ಲ್., ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ತೆಗೆದು ಪಾವತಿಸಬಹುದು.

Ref : ದಿನಾಂಕ : 25-01-2023



ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 25, 20234

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಹೆೋಸ ಕುಂದವಾಡ ಹತಿತಿರ ಸಕಾಚ್ರಿ 
ನೌಕರರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸುತತಿಮುತತಿ ಹೆೋಸ 
ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 30x50 ಪೂವಚ್, 
30x50 ಉತತಿರ, 30x40 ಪರ್ಚಿಮ, 
30x40 ಪೂವಚ್-ದಕ್ಷಣ ಕಾನಚ್ರ್ , 
30x40 ಪರ್ಚಿಮ ದಕ್ಷಣ ಕಾನಚ್ರ್ .
ಸಾ್ವಮಿ ಏಜೆಂರ್ , ವಿದಾ್ಯನರರ
 97421 44715

ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಎಲಾಲಿ ವಸುತಿಗಳು ಇರುವ ಬೆೇಕರಿ 

(ಫುಲ್  ಫನಚ್ಷ್್ಡ  ಬೆೇಕರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದೆ)
ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬಾಲಿಕ್, ವೆಂಕಟೆೇಶ್ವರ 

ದೆೇವಸಾಥೆನದ ಹತಿತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

99452 98381, 98808 08159

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಸೆೇಲ್ಸ್  ಎಕ್ಸ್ಕೋ್ಯಟ್ವ್   

(ಬಾಯ್ಸ್ , ಗಲ್ಸ್ಚ್) ಮತುತಿ Tally 
ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ. 

ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಿರಿ :
ನಯನ ಮೊೇಟಾಸ್ನಾ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 97312 90327

ಸೆೈಟು ಬೆೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ, ವಿದಾ್ಯನಗರ, 

ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ಉತತಿರ ಅರವಾ 
ಪೂವಚ್ ದಿಕ್ಕೆನ 30x50, 40x60 
ಅಳತೆಯ ಸೆೈಟು ಬೆೇಕಾಗಿರುತತಿದೆ. 

ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಿ.

94482 32901, 94492 66296

2 BHK ಮರೆ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ
ಚಿಕಕೆಮಣಿ ದೆೇವರಾಜ್  ಅರಸ್  

ಬಡಾವಣೆ, ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ, ಕೆೋನೆಯ 
ಬಸ್  ಸಾಟಿಪ್  ಹತಿತಿರ, ಬೆೋೇರ್ -

ಮುನಸ್ಪಲ್  ನೇರಿನ ವ್ಯವಸೆಥೆ ಇದೆ.

ಫೇ. : 98802 35299

1 BHK  ಮರೆ 
ಲ್ೇಸ್/ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
# 389/G-54, ರ್್ರೇ ಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ದೆೇವಸಾಥೆನ ಹಿಂಭಾಗ, ಜಯನಗರ, 

"ಎ" ಬಾಲಿಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
98447 10844, 88843 62134

ಸೆೈಟುರಳು ಮತು್ತ 
ಮರೆರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ ಬಿ ಬಾಲಿಕ್  30x40 ದಕ್ಷಣ 

ಸಿದದುವಿೇರಪಪಿ 33x50 ಪೂವಚ್, ಸಪತಿಗಿರಿ 
ಶಾಲೆ 30x50 ಪರ್ಚಿಮ ವಿನಾಯಕ 
30x50 ದಕ್ಷಣ ಏಜೆಂಟರು KHB 

ಬಡಾವಣೆ 30x40 ದಕ್ಷಣ. 
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

ವಿೇರಶೆೈವ/ಲ್ಂಗಾಯತ 
ವಧು-ವರರ ಅರೆ್ವೇಷಣಾ ಕೆೇಂದ್ರ

(ಕಳೆದ 21ನೆೇ ವಷಚ್ಗಳ ಸೆೇವೆಯಲ್ಲಿ)
www.lingayathweds.com

ದಾವಣಗೆರೆ, ರ್ವವೆೋಗಗೆ, ಸಾಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೋ 
10 ಶಾಖಾ ಕಛೆೇರಿ ಹೆೋಂದಿರುವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ 

ತರಹದ ವಿೇರಶೆೈವ ವಧು-ವರರಿಗಾಗಿ ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಿ.
ವಿಳಾಸ : ಸಿದದುವಿೇರಪಪಿ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ. 

ವೆೋ: 95135 79130, 80509 52637

ಶಿ್ರೇ ರುರು ಶಾಂತವಿೇರೆೇಶ್ವರ ಸೆೇವಾ ಸಮಿತ್ (ರಿ.)

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

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

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಕ್  ಕಮ್  ಹೌಸ್  
ಕ್ೇಪಿಂಗ್  ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ. 

ಸಂಬಳ 15000/- ಊಟ ರೋಂ 
ಉಚಿತ. 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಿ. 

97400 98064, 97400 98047

ಸಂಘ-ಸಂಸೆಥಾರಳ, ಟ್ರಸ್ಟೆ ರಳ 
GST & INCOME TAX 
ರೊೇಂದಣಿ, ನವಿೇಕರಣ, 
ಆಡಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೇವೆ.
94838 62779

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಎರಡು ಬೆಡ್  ರೋಂ, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ

ರ್್ರೇ ಗಿೇತಾಂಜಲ್ ನವಾಸ, ಎಂಸಿಸಿ `ಬಿ' 
ಬಾಲಿಕ್ , 11ನೆೇ ಮೇನ್ , 8ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್, 

ಆಂಜನೆೇಯ ದೆೇವಸಾಥೆನದ 
 ಹಿಂಭಾಗದ ಮೋರನೆೇ ತಿರುವು

98806 47830, 63628 47140     

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

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

ರಾವು ಕ್ಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಡಬಲ್  ಬೆಡ್  ರೂಂ 
ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ 

1ನೆೇ ಮಹಡಿ, ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ. ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಿ : 

ಫೇ. :  98800 33668  

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು (ಹೆಲಪಿರ್ ) ಮಹಿಳಾ 

ಅಭ್ಯರ್ಚ್ (ವಯಸುಸ್ 18 ರಿಂದ 30)
ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಿ : ಸಂಕೆೇತ ಬೂ್ಯಟ್ ಪಾಲನಾರ್  

4ನೆೇ ಮೇನ್, ಸವಿತಾ ಹೆೋೇಟೆಲ್  
ಹತಿತಿರ, ವಿದಾ್ಯನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ-5. 

ಫೇ. : 98458 05007

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಶಿ್ರೇ ಸಾಯ ಏಜೆನಿಸಾ 

ಆಫಿೇಸ್  ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ.
SSLC, PUC, B.com., ಹುಡುಗರು 
ಮತುತಿ ಹುಡುಗಿಯರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 

ಇರುವವರಿಗೆ ಮದಲ ಆದ್ಯತೆ.

ಫೇ. : 74064 48948

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ
ಸಿಂಗಲ್  ಬೆಡ್  ರೋಂ ಮತುತಿ ಡಬಲ್  

ಬೆಡ್  ರೋಂ ಮನೆಗಳು ಕ್ರುವಾಡಿ 
ಲೆೇಔಟ್ , ತಿ್ರಶೋಲ್  ರ್ಯ್ೇಟರ್  

ಹಿಂಭಾಗ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ. 

ಫೇ. : 96633 66710

ಬೆೇಕಾಗಿದೆ
3 ರಿಂದ 4 ವಷಚ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್  
ಹೆೋೇಂಡಾ ಅರವಾ ಎಲೆಕ್ಟಿ್ರಕ್ 

ಸೋಕೆಟರ್  ಖರಿೇದಿಗೆ ಬೆೇಕಾಗಿದೆ.  

ಫೇ. : 95380 24422

ವಾಹನ ಮಾರುವುದಿದೆಯೆೇ
ನಮ್ಮ ಬೆೈಕ್ಸ್, ಯಾವುದೆೇ ವಾಹನ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೆೇಕೆೇ ಯಾಕೆೇ 

ಚಿಂತೆ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತತಿಮ ಬೆಲೆಗೆ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. 

ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ : 99807 07763 

ಉತ್ತಮ ಅಡಿಕೆ 
ಸಸಿರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತತಿಮವಾದ 
ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವೆ.

ಸಥೆಳ : ದೆೋಡ್ಡಬಾತಿ.

ಫೇ. : 88920 08800

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಪೂವಚ್ ಮುಖದ 10ನೆೇ ಅಡ್ಡ ರಸೆತಿ, 

ರ್್ರೇನವಾಸ ನಗರ, ಐಟ್ಐ 
ಕಾಲೆೇಜ್  ಪಕಕೆ, ಕಾಪೊಚ್ರೆೇಷನ್  

ನೇರು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್  2 BHK 
ಮನೆ (ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

ಫೇ. : 98807 34963

Required 
Diplomo Civil /
Engineer for

layout  
development 

  72045 77823

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕಾರ್ ವಾಷ್ ಮಾಡಲು 

ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ.
ಸಂಬಳ - 11,000

99161 43003

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
Gangadhara 

Group of Company 
ಮಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ

Experience ಆಗಿರುವವರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ.
ಸಂಬಳ : 12000/-

89046 91084

ಮರೆಯ ರಿೇ ಪೆೇಂಟ್ಂಗ್ 
ಹಳೆಯ ಮತುತಿ ಹೆೋಸದಾದ 

ಮನೆ, ಆಫಿೇಸ್ , ಗೆೋೇಡೌನ್ , 
ಫಾ್ಯಕಟಿರಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮ ಖಚಿಚ್ನಲ್ಲಿ 

ಒಳೆ್ಳಯ ಪೆೇಂಟ್ಂಗ್ 
ಮಾಡಿಸಿಕೆೋಡಲಾಗುವುದು. 

ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ: 72046 33302

ಮೂಲ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಕಳೆದಿದೆ
ಹಾವೆೇರಿ ಜಿಲೆಲಿ, ರಾಣೆೇಬೆನೋನಾರು ತಾಲೋಲಿಕು, ರಾಣೆೇಬೆನೋನಾರು ಪಟಟಿಣ, ಮೃತು್ಯಂಜಯ ನಗರ, 3ನೆೇ 

ಕಾ್ರಸ್ , ಯಲಾಲಿಪುರ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಅಲಾಲೆ ನೂರ್  ಖಾನ್  ಬಿನ್  ಹೆೈದರ್  ಅಲ್ ಆದ ನಾನು 
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೆೇಳುವುದೆೇನೆಂದರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲೋಲಿಕು, ಕಸಬಾ, ಹೆೋೇಬಳಿ, ಹಲಸಬಾಳು ಗಾ್ರಮದ ರಿೇ. ಸವೆಚ್ 
ನಂ.50/1, ವಿಸಿತಿೇಣಚ್: ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ 15 ವುಳ್ಳ ಭೋ ಪರಿವತಚ್ನೆಯಾದ ಪ್ರದೆೇಶ ಮತುತಿ ಸದರಿ 
ಹಲಸಬಾಳು ಗಾ್ರಮದ ರಿೇ.ಸವೆಚ್ ನಂ.50/2, ವಿಸಿತಿೇಣಚ್: ಎಕರೆ-00, ಗುಂಟೆ 26 ವುಳ್ಳ ಭೋ 
ಪರಿವತಚ್ನೆಯಾದ ಪ್ರದೆೇಶ ಹಾಗೋ ಸದರಿ ಹಲಸಬಾಳು ಗಾ್ರಮದ ರಿೇ ಸವೆಚ್ ನಂ.63/1, ವಿಸಿತಿೇಣಚ್: ಎಕರೆ-
4, ಗುಂಟೆ-31 ವುಳ್ಳ ಭೋ ಪರಿವತಚ್ನೆಯಾದ ಪ್ರದೆೇಶಗಳು ನನನಾ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಒಟುಟಿ ಕುಟುಂಬದವರ 
ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಇದುದು, ನಮ್ಮ ಸಂಪೂಣಚ್ ಹಕುಕೆದಾರಿ ಮತುತಿ ಸಾ್ವಧಿೇನಾನುಭವದಲ್ಲಿರುವ ಸೆೋತಾತಿಗಿರುತತಿವೆ. 
ಸದರಿ ಸೆೋತುತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಿ (1) ತಾ: 18-08-1998 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ಪಾಲು ವಿಭಾಗ ಪತ್ರ 
ರಿ.ನಂ.1145/98-99 ರ ಮೋಲ ಪತ್ರ (2) ತಾ: 22-11-1972 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ಕ್ರಯಪತ್ರ ರಿ.
ನಂ.1742/72-73 ರ ಮೋಲ ಪತ್ರ (3) ತಾ: 03-10-1978 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ಕ್ರಯ ಪತ್ರ ರಿ.
ನಂ.890/78-79 ರ ಮೋಲ ಪತ್ರ (4) ತಾ: 20-10-1979 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ತಿದುದುಪಡಿ ಪತ್ರ ರಿ.
ನಂ.1186/79-80 ರ ಮೋಲ ಪತ್ರ (5) ತಾ: 18-10-1965 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ಕ್ರಯಪತ್ರ ರಿ.
ನಂ.1392/65-66 ರ ಮೋಲ ಪತ್ರ (6) ತಾ: 16-11-1987 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ವಿಭಾಗ ಪತ್ರ ರಿ.
ನಂ.1673/87-88 ರ ಮೋಲ ಪತ್ರ (7) ತಾ: 8-6-1973 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ಕ್ರಯಪತ್ರ ರಿ.
ನಂ.811/73-74 ರ ಮೋಲ ಪತ್ರ (8) ತಾ: 8-6-1973 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ಕ್ರಯಪತ್ರ ರಿ.ನಂ.812/73-
74 ರ ಮೋಲ ಪತ್ರ (9) ತಾ: 8-6-1973 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ಕ್ರಯಪತ್ರ ರಿ.ನಂ.813/73-74 ರ ಮೋಲ 
ಪತ್ರ (10) ತಾ: 8-6-1973 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ಕ್ರಯಪತ್ರ ರಿ.ನಂ.814/73-74 ರ ಮೋಲ ಪತ್ರ (11) 
ತಾ: 27-06-1973 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ಕ್ರಯಪತ್ರ ರಿ.ನಂ.958/73-74 ರ ಮೋಲ ಪತ್ರ (12) ತಾ: 
16-05-1992 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ಕ್ರಯಪತ್ರ ರಿ.ನಂ.315/92-93 ರ ಮೋಲ ಪತ್ರ (13) ತಾ: 22-11-
1972 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ಕ್ರಯಪತ್ರ ರಿ.ನಂ.1942/72-73 ರ ಮೋಲ ಪತ್ರ ಮತುತಿ ಇನನಾತರೆ ದಾಖಲೆಗಳು 
ಇರತಕಕೆ ಪೂರಾ ಫೆೈಲನುನಾ ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 12-11-2022 ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟ್, ವಿದಾ್ಯನಗರ ಮೇನ್ 
ರೆೋೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೆೋಂಡಿರುತೆತಿೇನೆ. ಸದರಿ ಮೋಲ ಪತ್ರಗಳನುನಾ ಎಷುಟಿ ಹುಡುಕ್ದರೋ, ಪ್ರಯತಿನಾಸಿದರೋ 
ಸಿಕ್ಕೆರುವುದಿಲಲಿ. ಹಿೇಗೆ ನಾನು ಕಳೆದುಕೆೋಂಡಿರುವ ಸದರಿ ಮೋಲ ಪತ್ರಗಳನಾನಾಗಲ್ೇ ಅರವಾ ಅವುಗಳ 
ದೃಢೇಕರಿಸಿದ ನಕಲನಾನಾಗಲ್ೇ, ನಾನಾಗಲ್ೇ ಅರವಾ ನಮ್ಮ ಒಟುಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲ್ೇ ಅರವಾ ಸದರಿ 
ಹೆೋತಿತಿನ ಹಿಂದಿನ ಮಾಲ್ೇಕರಾಗಲ್ೇ ಯಾವುದೆೇ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಲಾಲಿಗಲ್ೇ ಅರವಾ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲಾಲಿಗಲ್ೇ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಿಲಲಿ ಹಾಗೋ ಸದರಿ ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಿಂದಲೋ ಸಾಲ ವಗೆೈರೆ 
ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲಿ ಮತುತಿ ಯಾರಿಗೋ ಕ್ರಯ, ಪರಭಾರೆ, ವಗೆೈರೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲಿ ಮತುತಿ ಸದರಿ ಮೋಲ 
ಪ್ರತಿಗಳನುನಾ ಯಾವುದೆೇ ಕೆೋೇಟ್ಚ್, ಕಛೆೇರಿ ಇತಾ್ಯದಿಗಳಲ್ಲಿಯು ಯಾವುದೆೇ ಕಾರಣಕೋಕೆ ದಾಖಲು 
ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಮೋಲಕ ದೃಢೇಕರಿಸುತೆತಿೇನೆ.

ಮೇಲಕೆಂಡಂತೆ ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರಗಿರುವ ಮೋಲ ವತ್ರಗಳು ಕಳೆದಿರುವುದು ನಜವೆಂದು ಈ ಮೋಲಕ 
ದೃಢೇಕರಿಸುತೆತಿೇನೆ. ಮೇಲಾಕೆಣಿಸಿದ ಎಲಾಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇನೆೋನಾಮ್ಮ ಈ ಮೋಲಕ 
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತೆತಿೇನೆ.

ಅಲಾಲೆ ನೂರ್  ಖಾನ್ 

ಮೊಬೆೈಲ್ ಗೆ ದೆೇಶಿೇಯ ಆಪರೆೇಟ್ಂಗ್ ಸಿಸಟೆಂ
‘ಭರೊೇಸ್’ ಯಶಸಿ್ವ ಹೆಜೆಜೆ ಎಂದ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಚಿವ

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 24  -  ಐ.ಐ.ಟ್. ಮದಾ್ರಸ್ 
ದೆೇರ್ೇಯವಾಗಿ ಮಬೆೈಲ್ ಆಪರೆೇಟ್ಂಗ್ ಸಿಸಟಿಂ ಅನುನಾ 
ರೋಪಿಸಿದೆ. ‘ಭರೆೋೇಸ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ 
ತಂತಾ್ರಂಶವನುನಾ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಧಮೇಚ್ಂದ್ರ 
ಪ್ರಧಾನ್ ಹಾಗೋ ಅರ್್ವನ ವೆೈಷ್ಣವ್ ಪರಿರ್ೇಲ್ಸಿದಾದುರೆ.

ದೆೇರ್ೇಯವಾಗಿ ರೋಪಿಸಲಾದ ಬಲ್ಷಠಿ, 
ನಂಬಿಕಾಹಚ್ ಹಾಗೋ ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಮೋಲಭೋತ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲ್ದೆ. 
ಡಾಟಾ ಸುರಕಷತೆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಭರೆೋೇಸ್ ಯಶಸಿ್ವ ಹೆಜೆಜಿ 
ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ್ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಐ.ಐ.ಟ್. ಮದಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ 

ಜಂಡ್ ಕಾಪ್ಸ್ ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆಥೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ 
ಈ ತಂತಾ್ರಂಶ ರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ತಂತಾ್ರಂಶವನುನಾ ಮಾರುಕಟೆಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಬೆೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣ 
ಖಾಸಗಿತನ ಹಾಗೋ ರಕಷಣಾ ಅಗತ್ಯ ಹೆೋಂದಿರುವ 
ಸಂಸೆಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಮಬೆೈಲ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಈ 
ಮಬೆೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿೇಮಿತ ಆಪ್ ಗಳಷೆಟಿೇ 
ಕಾಯಚ್ನವಚ್ಹಿಸುತತಿವೆ.

ಭರೆೋೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಆಪ್ ಮದಲೆೇ 
ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗೆ 
ಬೆೇಕಾದ ಆಪ್ ಗಳನುನಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಬೆೇಕ್ದೆ.

ಮಲೆೇಬೆನೋನಾರು, ಜ. 24 -  ಬೆಳೂ್ಳಡಿ ಗಾ್ರಮದ 
ರ್್ರೇ ಗಂಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೆೇವಸಾಥೆನದಲ್ಲಿ ನಜಶರಣ 
ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ 903ನೆೇ ಜಯಂತೆೋೇತಸ್ವ 
ವನುನಾ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 

ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕಷರಾದ ರ್್ರೇಮತಿ 
ಸುನತಾ ಬಿ.ಸಿ ಪರಶುರಾಮ್, ಉಪಾಧ್ಯಕಷರಾದ ಜಿ. 
ಎಸ್.  ಸುದಿೇಪ್ ಗೌಡು್ರ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇತರರು 
ಹಾಜರಿದದುರು.

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆ ಅಂಬಿರರ ರೌಡಯ್ಯನವರ ಜಯಂತ್

ಹರಿಹರ, ಜ. 24 - ನಗರದ ಎಂ.ಕೆ.ಇ.ಟ್. ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ ಶಾಲೆಯ 
ಶೆೈಕಷಣಿಕ ಮತುತಿ ಕ್್ರೇಡಾ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಶಸಿತಿಗಳನುನಾ ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದಭಚ್ದಲ್ಲಿ ಗುತೋತಿರು ಸಕಾಚ್ರಿ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ 
ವಿಜಾಞಾನ ರ್ಕಷಕ ರ್್ರೇಧರಮಯ್ಯ, ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಬಿ.ಟ್. 
ಅಚು್ಯತ್ , ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಲಕಣಿಚ್, ಪಾ್ರರಮಿಕ ವಿಭಾ 
ಗದ ಮುಖ್ಯ ರ್ಕಷಕ್ ಅಚಚ್ನಾ ಮುಳಗುಂದ ಮತಿತಿತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

ಹರಿಹರ : ಎಂ.ಕೆ.ಇ.ಟ್. ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ 
ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ವಿತರಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.23- ಎಲೆಬೆೇತೋರು ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾಚ್ರಿ ಹಿರಿಯ 
ಪಾ್ರರಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಬೆೇತೋರು ಕಲಿಸಟಿರ್ ಮಟಟಿದ ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ `ಕಾಂತಾರ' ಚಲನಚಿತ್ರದ ವರಾಹ ರೋಪಂ ಹಾಡಿಗೆ 
ವಿಜಾಞಾನ ರ್ಕಷಕ್ ಅನನಾಪೂಣಚ್ ಮಾಗಚ್ದಶಚ್ನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ಗಳು ಮಾಡಿದ ನೃತ್ಯ ಪೆ್ರೇಕಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಎಲೆಬೆೇತೂರಿನಲ್ಲೆ ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬ

ಮೂಲ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಕಳೆದಿದೆ
ಹರಿಹರ ಸಿಟ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, 3ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಇಷಾನಾದ್  ಅಹ್ಮದ್  

ಖಾದಿ್ರ ಬಿನ್  ಲೆೇರ್  ಸೆೈಯದ್  ಅಬು್ದಲ್  ಸಲಾಂ ಸಾಬ್  ಆದ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ 
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೆೇಳುವುದೆೇನೆಂದರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲೋಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹೆೋೇಬಳಿ, ಹಲಸಬಾಳು ಗಾ್ರಮದ 
ರಿೇ. ಸವೆಚ್ ನಂ.39, ವಿಸಿತಿೇಣಚ್: ಎಕರೆ-4, ಗುಂಟೆ-00 ವುಳ್ಳ ಭೋ ಪರಿವತಚ್ನೆಯಾದ 
ಪ್ರದೆೇಶ ನನನಾ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಇದುದು, ನನನಾ 
ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಪೂಣಚ್ ಹಕುಕೆದಾರಿ ಮತುತಿ 
ಸಾ್ವಧಿೇನಾನುಭವದಲ್ಲಿರುವ ಸೆೋತಾತಿಗಿರುತತಿದೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಿ1) ತಾ. 10-
12-1981 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ಕ್ರಯಪತ್ರ ರಿ.ನಂ.1299/81-82 ಮೋಲ ಪತ್ರ 2) ತಾ. 
22.11.1972ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ಕ್ರಯಪತ್ರ ರಿ.ನಂ. 1742/72-73 ರ ಮೋಲ ಪತ್ರ 
(3) ತಾ. 03-10-1978 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ಕ್ರಯಪತ್ರ ರಿ.ನಂ.890/78-89 ರ 
ಮೋಲ ಪತ್ರ (4) ತಾ. 09-12-1981 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ತಿದುದುಪಡಿ ಪತ್ರ ರಿ.
ನಂ.1297/79-80 ರ ಮೋಲ ಪತ್ರ ಮತುತಿ ಇನನಾತರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರತಕಕೆ ಪೂರಾ 
ಫೆೈಲನುನಾ ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 12-11-2022 ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟ್, ಕುಂದುವಾಡ 
ರಸೆತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕಳೆದುಕೆೋಂಡಿರುತೆತಿೇನೆ. ಸದರಿ ಮೋಲ ಪತ್ರಗಳನುನಾ ಎಷುಟಿ 
ಹುಡುಕ್ದರೋ, ಪ್ರಯತಿನಾಸಿದರೋ ಸಿಕ್ಕೆರುವುದಿಲಲಿ. ಹಿೇಗೆ ನಾನು ಕಳೆದುಕೆೋಂಡಿರುವ ಸದರಿ 
ಮೋಲ ಪತ್ರಗಳನಾನಾಗಲ್ೇ ಅರವಾ ಅವುಗಳ ದೃಢೇಕರಿಸಿದ ನಕಲನಾನಾಗಲ್ೇ ನಾನಾಗಲ್ೇ 
ಅರವಾ ನಮ್ಮ ಒಟುಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲ್ೇ ಅರವಾ ಸದರಿ ಸೆೋತಿತಿನ ಹಿಂದಿನ 
ಮಾಲ್ೇಕರಾಗಲ್ೇ ಯಾವುದೆೇ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಲಾಲಿಗಲ್ೇ ಅರವಾ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲಾಲಿಗಲ್ೇ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿ ಇಟಟಿರುವುದಿಲಲಿ ಹಾಗೋ ಸದರಿ ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯಿಂದಲೋ ಸಾಲ ವಗೆೈರೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲಿ ಮತುತಿ ಯಾರಿಗೋ ಕ್ರಯ, ಪರಭಾರೆ, 
ವಗೆೈರೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲಿ ಮತುತಿ ಸದರಿ ಮೋಲ ಪ್ರತಿಗಳನುನಾ ಯಾವುದೆೇ ಕೆೋೇಟ್ಚ್, ಕಛೆೇರಿ 
ಇತಾ್ಯದಿಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಯಾವುದೆೇ ಕಾರಣಕೋಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ 
ಮೋಲಕ ದೃಢೇಕರಿಸುತೆತಿೇನೆ. ಮೇಲಕೆಂಡಂತೆ ರಿಜಿಸಾಟಿಗಿರುವ ಮೋಲ ಪತ್ರಗಳು 
ಕಳೆದಿರುವುದು ನಜವೆಂದು ಈ ಮೋಲಕ ದೃಢೇಕರಿಸುತೆತಿೇನೆ. ಮೇಲಾಕೆಣಿಸಿದ ಎಲಾಲಿ 
ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇನೆೋನಾಮ್ಮ ಈ ಮೋಲಕ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಹಿ 
ಮಾಡಿರುತೆತಿೇನೆ.

ಇಷಾನಾದ್  ಅಹ್ಮದ್  ಖಾದಿ್ರ

ಸಾವನಾಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ
ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಗಾರರಾದ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಜಲಜಾಕ್ಷಮ್ಮ ರಂಡ ಲೆೇರ್ ಮಹಾಂತೆೇಶಪ್ಪ (@) 

ಮಹಾಂತನಗೌಡ 1675/258ಎ ಸವಣೋರು ಬಿಲ್್ಡಂಗ್ ಕಲಪಿತರು ಕಾನೆ್ವಂಟ್ ರಸೆತಿ, 
ಹೆರ್.ಕೆ.ಆರ್.ಸಕಚ್ಲ್ ನಟುಟಿವಳಿ್ಳ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ನೇಡಿದ ಸೋಚನೆಯ ಮೇರಿಗೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹೆೋೇಬಳಿ, ಆವರಗರೆ ಗಾ್ರಮದ ರಿೇ.ಸವೆಚ್ ನಂಬರ್ 
217/2ಪಿ, ವಿಸಿತಿೇಣಚ್ ಎಕರೆ ಇಲಾಲಿ, ಗುಂಟೆ ಏಳು(0-07) ಆಕಾರ ರೋಂ-20 ವುಳ್ಳ 
ಜಮಿೇನಗೆ ಚಕುಕೆಬಂದಿ:- ಪೂವಚ್ಕೆಕೆ ಕಾಲುವೆ ಆಚೆ ಬೆೇರೆಯವರ ಸೆೋತುತಿ, ಪರ್ಚಿಮಕೆಕೆ : 
ಅಗಸರ ಜಮಿೇನು, ಉತತಿರಕೆಕೆ: ಜಯಣ್ಣನವರ ಜಮಿೇನು, ದಕ್ಷಣಕೆಕೆ : ಬಾಪೂಜಿ ವಿದಾ್ಯ 
ಸಂಸೆಥೆ ಸೆೋತುತಿ. ಈ ಮಧ್ಯದ ಸೆೋತುತಿ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 21-10-2005ರಂದು 
ದಾವಣಗೆರೆ ವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ರ್್ರೇಮತಿ ರ್ವಮ್ಮ ಕೆೋೇಂ. ಲೆೇ ಹನುಮಂತಪಪಿ ಇವರು 
ಬರೆದು ಕೆೋಟಟಿ ನೆೋೇಂದಾಯಿತ ಮರಣ ಶಾಸನದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿರುತತಿದೆ. ಅದರಂತೆ 
ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಗಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳವರ ನಾ್ಯಯಾಲಯ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖೆ್ಯ ಆರ್.ಎ.ಸಿ.ಆರ್ 286/2016-17ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 
09-10-2019 ರಂದು ಮಾಡಿರುವ ಆದೆೇಶದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಗಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಹಣಿ 
ಮತುತಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ಆದೆೇಶವಾಗಿದುದು, ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಗಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮತುತಿ ಪಹಣಿ 
ಇರುತತಿದೆ. ಆದದುರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಗಾರರು ಈ ಮೋಲಕ ಸಾವಚ್ಜನಕರ ಗಮನಕೆಕೆ 
ತರುವುದೆೇನೆಂದರೆ ಮೋರನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದರಿ ಜಮಿೇನನುನಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿತಿದಾದುರೆಂದು 
ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಮಿೇನನ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ 
ಕಕ್ಷಗಾರರನುನಾ ಹೆೋರತು ಪಡಿಸಿ ಬೆೇರೆಯವರ ಜೆೋತೆ ಖರಿೇದಿ ಮತುತಿ ಇನನಾತರೆ 
ವ್ಯವಹಾರಗಳನುನಾ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಈ ಮೋಲಕ ಸಾವಚ್ಜನಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತಾತಿರೆ.
ಸಥೆಳ : ದಾವಣಗೆರೆ
ದಿನಾಂಕ 24.01.2023
ವಕ್ೇಲರು, ಎನ್.ಶಿವಲ್ಂರಪ್ಪ
#1663/46, ಸಿದದುವಿೇರಪಪಿ ಬಡಾವಣೆ, 
10ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಹಿ/-
ಜಲಜಾಕ್ಷಮ್ಮ

ಮೂಲ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಕಳೆದಿದೆ
ಹರಿಹರ ತಾಲೋಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹೆೋೇಬಳಿ, ಹಲಸಬಾಳು ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ 

ಮೆಹರುನಿ್ನೇಸಾ ಕೊೇಂ ಲೆೇರ್  ಅಬು್ದಲ್  ಅಜಿೇಜ್  ಆದ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ 
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೆೇಳುವುದೆೇನೆಂದರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲೋಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹೆೋೇಬಳಿ, ಹಲಸಬಾಳು ಗಾ್ರಮದ 
ರಿೇ ಸವೆಚ್ ನಂ.40/5, ವಿಸಿತಿೇಣಚ್: ಎಕರೆ-5, ಗುಂಟೆ-01.12 ವುಳ್ಳ ಭೋ 
ಪರಿವತಚ್ನೆಯಾದ ಪ್ರದೆೇಶ ನನನಾ ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಒಟುಟಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ 
ಇದುದು, ನಮ್ಮ ಸಂಪೂಣಚ್ ಹಕುಕೆದಾರಿ ಮತುತಿ ಸಾ್ವಧಿೇನಾನುಭವದಲ್ಲಿರುವ ಸೆೋತಾತಿಗಿರುತತಿದೆ. 
ಸದರಿ ಸ್ವತಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಿ ತಾ: 21-11-1992 ರಂದು ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರದ ವಿಭಾಗ ಪತ್ರ 
ರಿ.ನಂ.1491/92-93 ರ ಮೋಲ ಪತ್ರ ಮತುತಿ ಇನನಾತರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರತಕಕೆ ಪೂರಾ 
ಫೆೈಲನುನಾ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನಾಂಕ: 12-11-2022 ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟ್, 
ಲೆೋೇಕ್ಕೆರೆ ರಸೆತಿ ,ಇಂಡಸಿಟಿ್ರಯಲ್  ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೆೋಂಡಿರುತೆತಿೇನೆ. ಸದರಿ ಮೋಲ 
ಪತ್ರಗಳನುನಾ ಎಷುಟಿ ಹುಡುಕ್ದರೋ, ಪ್ರಯತಿನಾಸಿದರೋ ಸಿಕ್ಕೆರುವುದಿಲಲಿ. ಹಿೇಗೆ ನಾನು 
ಕಳೆದುಕೆೋಂಡಿರುವ ಸದರಿ ಮೋಲ ಪತ್ರಗಳನಾನಾಗಲ್ೇ ಅರವಾ ಅವುಗಳ ದೃಢೇಕರಿಸಿದ 
ನಕಲನಾನಾಗಲ್ೇ, ನಾನಾಗಲ್ೇ ಅರವಾ ನಮ್ಮ ಒಟುಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲ್ೇ ಅರವಾ 
ಸದರಿ ಸೆೋತಿತಿನ ಹಿಂದಿನ ಮಾಲ್ೇಕರಾಗಲ್ೇ ಯಾವುದೆೇ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಲಾಲಿಗಲ್ೇ ಅರವಾ 
ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲಾಲಿಗಲ್ೇ ಅಡಮಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಿಲಲಿ ಹಾಗೋ ಸದರಿ ಪತ್ರಗಳ 
ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಿಂದಲೋ ಸಾಲ ವಗೆೈರೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲಿ ಮತುತಿ ಯಾರಿಗೋ 
ಕ್ರಯ, ಪರಭಾರೆ, ವಗೆೈರೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲಿ ಮತುತಿ ಸದರಿ ಮೋಲ ಪ್ರತಿಗಳನುನಾ ಯಾವುದೆೇ 
ಕೆೋೇಟ್ಚ್ ಕಛೆೇರಿ ಇತಾ್ಯದಿಗಳಲಲಿಯೋ ಯಾವುದೆೇ ಕಾರಣಕೋಕೆ ದಾಖಲು 
ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಮೋಲಕ ದೃಢೇಕರಿಸುತೆತಿೇನೆ. ಮೇಲಕೆಂಡಂತೆ 
ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರಗಿರುವ ಮೋಲ ಪತ್ರಗಳು ಕಳೆದಿರುವುದು ನಜವೆಂದು ಈ ಮೋಲಕ 
ದೃಢೇಕರಿಸುತೆತಿೇನೆ. ಮೇಲಾಕೆಣಿಸಿದ ಎಲಾಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಎಂದು ಇನೆೋನಾಮ್ಮ 
ಈ ಮೋಲಕ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತೆತಿೇನೆ.

ಮೆಹರುನಿ್ನಸಾ

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
Degree Candidates are 
required for Marketing of 

TATA POWER  
SOLAR SYSTEMS

99001 42052

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಟಾ್ಯಲ್ ಅನುಭವವುಳ್ಳ 

ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ಆಪರೆೇಟರ್ ಮತುತಿ 
ಕಲಿಕ್ಚ್  ಕಂ ಸೋಪರ್ ವೆೈಸರ್  

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ.
88844 46096

WANTED
Banking Sector tele caller (Female Only) 
Qualification : Any Degree. 

No. 2257/5 2nd Floor, MCC `A' Block 
Beside Togataveera Kalyana Mantapa 
81237 63199 

Interview time : 11AM

ಅಣಿಗೆರೆ ಕಟೆಟೆ ಜೊ್ಯೇತ್ಷ್ಯ ಫಲಂ
ರ್್ರೇ ಚೌಡೆೇಶ್ವರಿ ದೆೇವಿ ಮತುತಿ ಭೋತರಾಯನ 

ಪ್ರಯೇಗದಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತತಿದೆ.
ಪ|| ಎ.ಕೆ.ರಾವ್ 

ವಿ.ಸೋ. ಸಿತಿ್ರೇ-ಪುರುಷ ವರ್ೇಕರಣ 
ಕೆೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದದು. 

ನಮ್ಮ ಯಾವುದೆೇ ಸಮಸೆ್ಯಯಿದದುರೋ 
ಪೊೇನನ ಮೋಲಕ ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಿ .

99644 84508

ಜಮಿೇನು ಕಾಲುರುತ್್ತಗೆ ಹಣ 
ರುತ್್ತಗೆ ಕೊಡುವುದಿದೆ
ಪುಟಗನಾಳದಿಂದ ಕಾಡಜಿಜಿ 

ರೆೋೇಡಿನಲ್ಲಿ 6 ಎಕರೆ, 
ಬೆೋೇರ್  ನೇರು ಇದೆ. ವಿಚಾರಿಸಿರಿ 

ಷಣು್ಮಖಪ್ಪ
98800 68009

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
Receptionist - ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಮಹಿಳಾ 

ಅಭ್ಯರ್ಚ್ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ.
Knowledge of Microsoft Office, 

Good Communication Skill. 
Salary + Incentive + ESI + PF

 ಒಳಗೆೋಂಡಿರುತತಿದೆ.
ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ ಹೊೇಂಡಾ
99166 31266

WANTED
Business Development 

Executive 
Only interested Persons. 
Salary : 18000 to 50000.

Ph : 79759 08688

ಮಿಲನ-ವಿೇರಶೆೈವ ಲ್ಂಗಾಯತ
ವಧು-ವರರ ವಿವಾಹ ಸಲಹೆಗಳು 

(On line) ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 21 ರಿಂದ 42 
ವಷಚ್ದ ವಧು ಮತುತಿ ವರಗಳ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನಾ ಹೆೋಂದಿದೆದುೇವೆ. 
1st & 2nd marriage ಗೆ 

ಮಾಹಿತಿ ಹೆೋಂದಿದೆದುೇವೆ.
95132 22475

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
J.H. ಪಟೆೇಲ್  ನಗರ 40x60 

ಉತತಿರ ಮುಖವುಳ್ಳ ಸೆೈಟು 
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದೆ.
ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಿ :

99727 31531

ಹೊಸ ಹೊಸ ಮರೆರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಲೆೇಔಟ್  ಹತಿತಿರ, ರ್ವಗಂಗಾ 

ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪ ಹಿಂಭಾಗ, 30x45 West, 
30x41 East, ಕೆಳಗಡೆ 2 ಬೆಡ್  ರೋಂ ಮನೆ, 

ಮೇಲಗಡೆ 3 ಬೆಡ್  ರೋಂ ಮನೆ.
ಐನಳಿಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಏಜೆಂರ್ 

99166 12110

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಶನೆೇಶ್ವರ ದೆೇವಸಾಥೆನ ಹಿಂಭಾಗ, 

ಕಾಡಪಪಿನವರ ಲೆೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ 30x40 East, 
30x40 West, 60x40 East, 30x40, 

30x40 East ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ 
Rate : 1850 ರಿಂದ 1950ರವರೆಗೆ.
ಐನಳಿಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಏಜೆಂರ್ 

99166 12110

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಕನಾಚ್ಟಕ ಗೃಹಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 30x50 

North, 40x60 East, 40x60 West, 
50x80 West, 30x40 West ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ

Rate : 2300 ರಿಂದ 2500 ರವರೆಗೆ.
ಐನಳಿಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಏಜೆಂರ್ 

99166 12110

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
J.H. ರ್ವ-ಪಾವಚ್ತಿ ಬಡಾವಣೆ ಪೂವಚ್ 

30x44 (40 ಅಡಿ ಸಿಮಂಟ್  ರೆೋೇಡ್ ), 
ಪರ್ಚಿಮ 40x30, 30x50, ಪೂವಚ್-ಉತತಿರ 

ಕಾನಚ್ರ್  (60 ಅಡಿ ರಸೆತಿ 4100 ಅಡಿ), 
ದಕ್ಷಣ 50x134 (110 ಅಡಿ ರೆೋೇಡ್ ).

ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ
99457 02495

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಹಳೆೇ ಬನಶಂಕರಿ ಉತತಿರ 30x50, 

ಪರ್ಚಿಮ 30x65 (ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ), 
ಪರ್ಚಿಮ-ದಕ್ಷಣ ಕಾನಚ್ರ್ , 40x60, 
ಪೂವಚ್ 40x60, ಬಾಲಾಜಿ ಸಕಚ್ಲ್  

(ಡಬಲ್  ರೆೋೇಡ್  ಹತಿತಿರ) ದಕ್ಷಣ 40x60.  
ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ

99457 02495

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

ಓದುರರ 
ರಮನಕೆ್ಕ

ಜಗಳೂರು, ಜ.24- ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಚ್ರ 
ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೆೇರಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ  
ಪಡಿತರ ದಾಸಾತಿನು ವಿತರಿಸಲ್ ಎಂದು 
ನಾ್ಯಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲ್ೇಕರ ಸಂಘದ 
ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕಷ ಟ್. ಕೃಷ್ಣಪಪಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಪಟಟಿಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 
ತಾಲೋಲಿಕು ನಾ್ಯಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ 
ಮಾಲ್ೇಕರ ಸಂಘದಿಂದ ನಡೆದ 
ಕಾ್ಯಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ಒಂದು ಘಟಕಕೆಕೆ 
ಕೆೋಡುತಿತಿರುವುದನುನಾ ಕಡಿತಗೆೋಳಿಸಿ ಪ್ರತಿ 
ಕಾಡ್ಚ್ ಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. 
ಅಲಲಿದೆ ರಾಗಿ, ಎಣೆ್ಣ, ಇತರೆ ದಾಸಾತಿನು 
ವಿತರಿಸಲು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ 

ಸಕಾಚ್ರದ ಭರವಸೆಯಂತೆ  ಕನಷಠಿ 7 
ಕೆಜಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲ್ ಎಂದು 
ಒತಾತಿಯಿಸಿದರು. ಜಿೇವನ ನವಚ್ಹಣೆ 
ವೆಚಚಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆಕೆ ಹೆಚಾಚಿಗುತಿತಿದೆ. 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕರೋಪ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ 

ಜಾರಿಗೆೋಳಿಸಿ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೋಲ 
ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಂದರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖಂಡ ಚಿಕಕೆಮ್ಮನಹಟ್ಟಿ 
ದೆೇವೆೇಂದ್ರಪಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾ್ಯಯಬೆಲೆ 
ಅಂಗಡಿ ಮಾಲ್ೇಕರ ಸಂಘದ 

ನಾ್ಯಯಯುತ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನುನಾ ಸಕಾಚ್ರ 
ರ್ೇಘ್ರ ಈಡೆೇರಿಸಲ್, ಮಾಜಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಸಿದದುರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಡ 
ಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅನನಾಭಾಗ್ಯ ಯೇಜನೆ 
ಮರುಕಳಿಸಲ್ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಪಡಿತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕೆ 
ವಿತರಣೆ ಕಡಿತ ಅನಾ್ಯಯದ ಪರಮಾವಧಿ. 
ಸಂಘಟನೆ ಇಚಾ್ಛಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆೋೇರಾಟಕೆಕೆ 
ಯಶಸುಸ್ ಲಭಿಸಲ್ ಎಂದರು.

ತಾಲೋಲಿಕು ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ 
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕಷ ಎಂ.ಬಿ.ರಸೋಲ್, ಪದಾ 
ಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರುದ್ರಮುನ, ಪುಟಟಿಣ್ಣ, 
ಹನುಮಂತಪಪಿ, ಬಸವಣ್ಣ, ರವಿಕುಮಾರ್, 
ಮುಖಂಡರಾದ ಓಮಣ್ಣ, ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಸಂಘದ ಪಧಾದಿಕಾರಿಗಳು ಇದದುರು. 

ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾ್ಯಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲ್ೇಕರ ಸಂಘದ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕಷ  ಕೃಷ್ಣಪಪಿ ಆಗ್ರಹ

ಕೆೇರಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೆ ಪಡಿತರ ದಾಸಾ್ತನು ವಿತರಿಸಲ್ 

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 24- ಗುಪತಿಚರ ಸಂಸೆಥೆಗಳಾದ 
ಐ.ಬಿ. ಹಾಗೋ ರಾ ವರದಿಯ ಅಂಶಗಳನುನಾ ಸುಪಿ್ರೇಂ 
ಕೆೋೇಟ್ಚ್ ಕೆೋಲ್ೇಜಿಯಂ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿರುವುದು 
ಗಂಭಿೇರ ಕಳವಳದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಕೆೇಂದ್ರ 
ಕಾನೋನು ಸಚಿವ ಕ್ರಣ್ ರಿಜಿಜು ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ಪತ್ರಕತಚ್ರೆೋಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ಗುಪತಿಚರ ಸಂಸೆಥೆಗಳು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ದೆೇಶಕಾಕೆಗಿ 
ಕಾಯಚ್ನವಚ್ಹಿಸುತತಿವೆ. ಅವುಗಳ ವರದಿಯನುನಾ 
ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುವುದಾದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವರದಿ 
ನೇಡುವಾಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೇಚಿಸುತತಿವೆ. 
ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತತಿದೆ ಎಂದಿದಾದುರೆ.

ಐ.ಬಿ. ಹಾಗೋ ‘ರಾ’ ಸಂಸೆಥೆಗಳು ನೇಡಿದ 
ವರದಿಯ ಆಯದು ಅಂಶಗಳನುನಾ ಸುಪಿ್ರೇಂ ಕೆೋೇಟ್ಚ್ ನ 
ಕೆೋಲ್ೇಜಿಯಂ ಇತಿತಿೇಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿತುತಿ. 
ಹೆೈಕೆೋೇಟ್ಚ್ ನಾ್ಯಯಮೋತಿಚ್ಗಳ ನೆೇಮಕಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ವರದಿಗಳನುನಾ ನೇಡಲಾಗಿತುತಿ.

ಸುಪಿ್ರೇ ಕೆೋೇಟ್ಚ್ ಕೆೋಲ್ೇಜಿಯಂ ಗುಪತಿಚರ 
ವರದಿಗಳನುನಾ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ ಬಗೆಗೆ ಸಕಾಚ್ರ ಇದೆೇ 
ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ್ ನೇಡಿದೆ.

ಗುಪತಿಚರ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿರುವುದು 
ಗಂಭಿೇರ ವಿಷಯ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಸೋಕತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ್ ನೇಡುತೆತಿೇನೆ. ಈ ದಿನ ಸೋಕತಿ ಸಮಯವಲಲಿ 
ಎಂದು ರಿಜಿಜು ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ಐ.ಬಿ., ರಾ ವರದಿ ಬಹಿರಂರ 
ಕಳವಳಕಾರಿ: ಸಚಿವ ರಿಜಿಜು

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 24 – ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಚ್ರದ 
ಪತಿ್ರಕಾ ಸೋಚನಾ ಕಾಯಾಚ್ಲಯ (ಪಿ.ಐ.ಬಿ.) 
ನಕಲ್ ಸುದಿದುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೆೋಳ್ಳಲು 
ಅಧಿಕಾರ ನೇಡುವ ಬಗೆಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 
ಸಮಾಲೆೋೇಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಚಿವ ರಾಜಿೇವ್ ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಪಿ.ಐ.ಬಿ. ಸತ್ಯಶೆೋೇಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಜೆೋತೆ 
ಸಮಾಲೆೋೇಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದವರು 
ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ. 2021ರ ಐ.ಟ್. ನಯಮಗಳಿಗೆ 
ತಿದುದುಪಡಿ ತರುವ ಮೋಲಕ, ಪಿ.ಐ.ಬಿ.ಗೆ ನಕಲ್ 
ಸುದಿದುಗಳನುನಾ ತಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ನೇಡಲು ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಕಾಚ್ರ ಪ್ರಸಾತಿಪಿಸಿತುತಿ. ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಚ್ರದ ಪ್ರಸಾತಿಪದ 
ಅನ್ವಯ, ಪಿ.ಐ.ಬಿ. ನಕಲ್ ಸುದಿದು ಎಂದು 
ಗುರುತಿಸಿದವುಗಳನುನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು 
ಪ್ರಕಟ್ಸುವಂತಿಲಲಿ ಹಾಗೋ ಹಂಚಿಕೆೋಳು್ಳವಂತಿಲಲಿ. 
ಪಿ.ಐ.ಬಿ. ಸ್ವಯಂ ಪೆ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಕಲ್ ಸುದಿದುಗಳ 
ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೆೋಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ 
ಹೆೋಂದಿರಲ್ದೆ. ಆದರೆ, ನಕಲ್ ಸುದಿದು ತಡೆ 
ಅಧಿಕಾರವನುನಾ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಚ್ರ ಏಕಪಕ್ಷೇಯವಾಗಿ 
ಹೆೋಂದುವಂತಿಲಲಿ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೆನಾಸ್ರ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ 
ನೇಡಬಾರದು ಎಂದು ಆಕೆಷೇಪಗಳು ವ್ಯಕತಿವಾಗಿದದುವು.

ಪಿಐಬಿ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗೆ್ಗ 
ಮುಂದಿನ ತ್ಂರಳು 
ಸಮಾಲೊೇಚರೆ: ರಾಜಿೇವ್

ಪ್ರತ್ಭಾ ಪುರಸಾ್ಕರಕೆ್ಕ  
ಅಜಿನಾ ಆಹಾ್ವನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.24- 2022ನೆೇ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಪದವಿ, ಸಾನಾತಕೆೋೇತತಿರ ಪದವಿ ಮತುತಿ ವೃತಿತಿಪರ ಪದವಿ/
ವೃತಿತಿ ಪರ ಸಾನಾತಕೆೋೇತತಿರ ಪೂಣಚ್ಗೆೋಳಿಸಿ ಶೆೇ.70 ಮತುತಿ 
ಅದಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚುಚಿ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಚ್ಗಳ 
ಅಹಚ್ ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ಗಳಿಂದ  ಡಿ. ದೆೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸಾಕೆರಕಾಕೆಗಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೋಲಕ ಅಜಿಚ್ 
ಆಹಾ್ವನಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ಗಳು ಇದೆೇ 2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿ  8ರ  
ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಳಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೋಲಕ 
ಅಜಿಚ್ಗಳನುನಾ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೇಕು. ಹೆಚಿಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 
ಇಲಾಖಾ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ https://bcwd.karnata-
ka.gov.in ಟ್ ಹಾಗೋ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂ. 
8050770004 ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಲು ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಚ್ಗಳ 
ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕತಿರು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಭಾಷಣ ಸ್ಪಧೆನಾಗೆ ಅಜಿನಾ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.24-  ನೆಹರು ಯುವ ಕೆೇಂದ್ರದ 

ವತಿಯಿಂದ  ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ 2022-23ನೆೇ ಸಾಲ್ನ ಜಿಲಾಲಿ 
ಮಟಟಿದ ಭಾಷಣ ಸಪಿಧೆಚ್ಗೆ ಯುವ ಜನರ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು  
ಅಜಿಚ್ ಆಹಾ್ವನಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಸಕತಿ ಯುವಕರು ನಾಡಿದುದು ದಿನಾಂಕ 26 
ರೆೋಳಗಾಗಿ  ಹೆಸರನುನಾ ಜಿಲಾಲಿ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ನೆಹರು ಯುವ ಕೆೇಂದ್ರ, ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಟಟಿಡ ರೋಂ 
ನಂ.42, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ 
ನೆೋೇಂದಾಯಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಬೆೇಕು. ವಿವರಕೆಕೆ ಸಂಪಕ್ಚ್ಸುವ 
ಮಬೆೈಲ್ : 9901863789.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ಶಾಲೆಗೆ ಆಯಾ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ   
ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ : ನಂದಗೊೇಕುಲ 
ಇಂಗಿಲೆಷ್ ಮಿೇಡಿಯಂ ನಸನಾರಿ,  ಪಾ್ರರಮಿಕ - ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ 

ದೆೇವರಾಜ ಅರಸು ಲೆೇಔಟ್ `ಸಿ' ಬಾಲಿಕ್, ಆರ್.ಟ್.ಓ 
ಆಫಿೇಸ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಕೆೋಂಡಜಿಜಿ ರೆೋೇಡ್. ದಾವಣಗೆರೆ 
99640 17729 / 81479 30221

PROPERTY 
/ ಆಸಿ್ತಗೆ  

ಲಾಯರ್ ಕೆೇಳುವ ಮತು್ತ 
ಸಾಲಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾರುವ 

ಎಲಾಲೆ ದಾಖಲೆರಳನು್ನ  
ಒಂದೆೇ ಸೂರಿನಡಿ ಒದಗಿಸಲಾರುವುದು.
96118-66449 

WANTED 
Marketing Executive

Salary 10-12k
Sales Boys, Salary 10k 

Contact With Bio Data
Samruddhi Ply & Hardware

Nijalingappa Layout Near 
Laxmi Floor Mills Davangere. 
99803 39333
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JOB 
Opportunity
Age limit - 35 to 60 Years. Work from anywhere in India
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತು ಹೆೊಂದಿದವರೆಗೆ ಹಾಗೊ ಮಹಿಳೆಯವರಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ ಆಹಾವಾನ

NEW BRANCH OPENED @ DAVANAGERE.
� Enjoy unlimited earning 
    opportunity
� Work from home / Part Time/ 
    Full time or consulting Basis
� Zero intial capital investment
� Travel abroad to our conventions
� with Fixed salary Medical 
    Benefits and incentivesNo 

Registration 
Fee

Limited 
Seat Only

Start your Journey 
from home maker 
to Business women

Start your second 
Innings of your life 
with a unique 
business opportunity

Now you can  earn an income even if you are retired, 
here is your unique opportunity to be self-reliant

ಸ್ವರಾಣಾವಕಾಶ

9 8 4 4 7  4 5 8 5 6

ಹಿರಿಯ ರಾರರಿಕರಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಿರಳಿಗೆ/ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತ್ಯರಿಗೆ/ರೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ 
ನಿವೃತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮತು್ತ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾನಾರಿ ರೌಕರರಿಗೆ, ಖಾಸಗಿ ರೌಕರರು / ಶಿಕ್ಷಕರು / ವೆೈದ್ಯರು / 

ವಕ್ೇಲರು / ನಿವೃತ್ತ ಬಾ್ಯಂಕ್  ರೌಕರರು ಮತು್ತ ಮಾಜಿ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಇದೊಂದು ಸುವಣಾನಾವಕಾಶ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 24- ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ 
ನಾಸಿತಿಕ ವಾದದ ಮೋಲಕ ವೆೈಚಾರಿಕತೆ ಬಿತುತಿವ 
ಕೆಲಸವನುನಾ ವಿಚಾರವಾದಿ ದಿ. ಪೊ್ರ. ಬಿ.ವಿ.
ವಿೇರಭದ್ರಪಪಿ ಮಾಡಿದದುರು. ಅವರ ಪ್ರಖರವಾದ 
ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅನೆೇಕರು ಪೆ್ರೇರೆೇಪಿತರಾಗಿ 
ದಾದುರೆ  ಎಂದು  ಬಾಪೂಜಿ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆ ಶೆೈಕಷಣಿಕ 
ನದೆೇಚ್ಶಕ ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ. ಈಶ್ವರಪಪಿ ಹೆೇಳಿದರು. 

ನಗರದ ಕರುಣಾ ಜಿೇವ ಕಲಾ್ಯಣ ಟ್ರಸ್ಟಿ 
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ 
ಹಮಿ್ಮಕೆೋಂಡಿದದು ಬಿ.ವಿ. ವಿೇರಭದ್ರಪಪಿ ಹಾಗೋ 
ಡಾ. ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕನನಾಡದ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯಕೆಕೆ ಬಿ.ವಿ. 
ವಿೇರಭದ್ರಪಪಿ ಅವರದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಸರು. 
ಅವರ `ವೆೇದಾಂತ ರೆಜಿಮಂಟ್', `ವಾಸುತಿ 
ಎಷುಟಿ ವಾಸತಿವ' ಮುಂತಾದ ವೆೈಚಾರಿಕ ಕೃತಿಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ವಾ್ಯಪಕ ಚಚೆಚ್ಗಳಾಗಿದದುನುನಾ 
ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.

ಬಿವಿವಿ ಅವರದುದು ಖಚಿತ ನಲುವು, 
ಸಮರಚ್ವಾಗಿ ಹೆೇಳುವ ಗಟ್ಟಿತನ ಅವರಲ್ಲಿತುತಿ. 
ಅವರ `ಪವಾಡ ಪರಿೇಕೆಷ', `ದಿ್ವತಿೇಯ ಭಾಷಾ 
ಬೆೋೇಧನೆ' ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳು ಸಹ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಕೆಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿವೆ. ಅವರ ನವಾಸಕೆಕೆ 
`ಲೆೋೇಕಾಯತ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ 
ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೆೇಷ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವತಿತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ರ್ಕಷಣ, 
ಆರೆೋೇಗ್ಯ, ರಾಜಕ್ೇಯ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಸೆೇವಾ 
ಕೆಷೇತ್ರಗಳು ಸಹ ದುಡಿ್ಡದದುರೆ ಮಾತ್ರ ಎನುನಾವಷಟಿರ 
ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಣಿಜಿ್ಯೇಕರಣಗೆೋಂಡಿವೆ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಬಿ.ವಿ. ವಿೇರಭದ್ರಪಪಿ ಮತುತಿ ಡಾ. 
ನಾಗರಾಜಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಬ್ರೋ ಸಹ ಸಮಾಜದ 
ಜನರ ಹಿತ ಬಯಸುವ ಅಪರೋಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ 
ಹೆೋಂದಿದವರಾಗಿದಾದುರೆ. ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ 
ಅವರು ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಕೆಷೇತ್ರದ ಮೋಲಕ, 
ಬಿವಿವಿೇ ವೆೈಚಾರಿಕ ಲೆೇಖನಗಳ ಮೋಲಕ 
ಜನರ ಹಿತ ಬಯಸಿದ ಸಹೃದಯರು ಎಂದು 
ಬಣಿ್ಣಸಿದರು.

ಬಿವಿವಿೇ ಕೃತಿಗಳು, ಲೆೇಖನಗಳನುನಾ 
ಓದುವ, ಮಲುಕು ಹಾಕುವ ಹಾಗೋ 
ಜನರೆೋಂದಿಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಮಯ 
ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಜವಾದ 

ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಾಗುತತಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೋ, ಕರುಣಾ ಜಿೇವ 

ಕಲಾ್ಯಣ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನದೆೇಚ್ಶಕರೋ ಆದ ಮಹಿಮಾ 
ಜೆ. ಪಟೆೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಸುತಿತ ವಿಷಯುಕತಿ 
ಆಹಾರ ಸೆೇವನೆಯಿಂದ ಜನರ ಆರೆೋೇಗ್ಯದ 
ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನಾ 
ಕಾಣುತಿತಿದೆದುೇವೆ. ಹೆಚುಚಿ ಆರೆೋೇಗ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ನಗಾ 
ವಹಿಸುವ ಅವಶ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಸಾವಯುವ ಕೃಷಿ, ಸಾವಯುವ 
ರಾಜಕಾರಣ, ಸಾವಯವ ಬದುಕ್ನತತಿ ಚಿತತಿ 
ಹೆೋರಳಿಸಬೆೇಕ್ದೆ. ಹೆೋಸ ಬದಲಾವಣೆ, 
ಪರಿವತಚ್ನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳು 
ನಡೆಯಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸುತಿತ ರ್ಕಷಣ, ಆರೆೋೇಗ್ಯ 
ವಾಣಿಜಿ್ಯೇಕರಣಗೆೋಂಡರೆ, ರಾಜಕ್ೇಯ 
ದಂಧೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಫೆ. 13 ರಂದು ರೆೈತ ಚಳವಳಿಯ 
ರೋವಾರಿ ದಿ. ಪೊ್ರ. ನಂಜುಂಡಸಾ್ವಮಿ ಅವರ 

ಜನ್ಮದಿನ. ಅಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ರೆೈತ 
ಮುಖಂಡರೋ ಸೆೇರಿದಂತೆ ನೋರು ಜನ 
ಆಸಕತಿರನುನಾ ಸೆೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಂವಾದ 
ಏಪಚ್ಡಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ತಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕತಚ್ ಬಿ.ಎನ್. ಮಲೆಲಿೇಶ್ 
ಬಿವಿವಿೇ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ದೆೇವರು, 
ಧಮಚ್ದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರನುನಾ ಶೆೋೇಷಣೆ 
ಮಾಡುತಿತಿದದುವರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬಿವಿವಿೇ 
ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದದುರು. ನಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಮೌಢ್ಯಗಳನುನಾ 
ನೆೇರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುವ ಮೋಲಕ ಪ್ರಗತಿಪರ 
ಲೆೇಖನಗಳನುನಾ ಪ್ರಕಟ್ಸುತಿತಿದದುರು ಎಂದು 
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕರುಣಾ ಜಿೇವ ಕಲಾ್ಯಣ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕಷ 
ಹೆರ್.ಎನ್. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಚ್ನ್ ಅಧ್ಯಕಷತೆ 
ವಹಿಸಿದದುರು. ಬಿವಿವಿೇ ಪತಿನಾ ಅನಂತಮ್ಮ, 
ಪುತಿ್ರಯರಾದ ಬಿ.ವಿ.  ಸುಧಾ, ಡಾ. ಬಿ.ವಿ. 
ವಿೇಣಾ, ಪೊ್ರ. ಬಸವರಾಜ್, ಬಸವರಾಜ್ 
ವಡೆಯರ್, ಜೆ. ಕಲ್ೇಂಬಾಷಾ ಮತಿತಿತರರು 
ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು. 

ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಾಯಚ್ಕತಚ್ರು ಸಾ್ವಗತ ಗಿೇತೆ 
ಹಾಗೋ ಜಾಗೃತಿ ಗಿೇತೆಗಳನಾನಾಗಿದರು. ರ್್ರೇಮತಿ 
ಮಂಜುಳಾ ಬಸವಲ್ಂಗಪಪಿ ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು. 
ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಾಯಚ್ದರ್ಚ್ ರ್ವನಕೆರೆ ಬಸವಲ್ಂಗಪಪಿ 
ಪಾ್ರಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಾಸಿ್ತಕ ವಾದದ ಮೂಲಕ ವೆೈರಾರಿಕತೆ ಬಿತ್್ತದ ಬಿ.ವಿ.ವಿೇ

ಬ್್ಯಂಕಿನಸದಸ್ಯರುಹ್ರೂಗ್ರಾಹಕರಿಗ�
74ನ�ೇರಣರ್ಜ�ೂ್ಯೇತ್ಸವದಹ್ರ್್ಗಕಶುಭ್ಶಯರಳು

ಈ ಮೋಲಕ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಎಲಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೆೇನೆಂದರೆ 2018-2019ನೆೇ ವಾಷಿಚ್ಕ ಸಾಲ್ನ 
ಷೆೇರಿನ ಲಾಭಾಂಶ (Dividend)ವನುನಾ ಪಡೆಯದೆೇ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೋಡಲೆೇ ದಿನಾಂಕ 
28.02.2023ರೆೋಳಗಾಗಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಕಚೆೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಕಚೆೇರಿಗೆ ಭೆೇಟ್ ನೇಡಿ ಷೇೆರಿನ ಲಾಭಾಂಶವನುನಾ 
ಪಡೆಯತಕಕೆದುದು. ತಪಿಪಿದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಪಡೆಯದೆೇ ಇರುವಂತಹ ಷೆೇರಿನ ಲಾಭಾಂಶ (Dividend)ವನುನಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ 
ಉಪವಿಧಿ ಸಂಖೆ್ಯ 106ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಮಿೇಸಲು ನಧಿಗೆ ವಗಾಚ್ಯಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ.

ಶಿ್ರೇ ಕೊೇರುಂಡಿ ಬಕೆ್ಕೇಶಪ್ಪ
ಅಧ್ಯಕಷರು

ಶಿ್ರೇ ಅಂದನೂರು ಮುಪ್ಪಣ್ಣ
ಉಪಾಧ್ಯಕಷರು

ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಲೆಲೆೇಶ್ 
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕರು

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ರಮನಕೆ್ಕ

ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬನಾನ್  ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟ್ವ್  ಬಾ್ಯಂಕ್  ಲ್.,
ಪ್ರಧಾನ ಕಛೆೇರಿ : ಪೇಸ್ಟೆ ಬಾಕ್ಸಾ ನಂ. 217, ಪಿ.ಬಿ.ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ-577 002.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.24- ಐ.
ಎಸ್.ಐ ಗುರುತಿನ ವಸುತಿಗಳ ಗುಣಮ 
ಟಟಿದ ಬಗೆಗೆ ಎಲಲಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯು 
ವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು  ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ 
ರ್ವಾನಂದ ಕಾಪರ್ ಹೆೇಳಿದರು. 

ಬೋ್ಯರೆೋೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ 
ಸಾಟಿಯಾಂಡಡ್ಚ್, ಹುಬ್ಳಿ್ಳ ಶಾಖೆ 
ವತಿಯಿಂದ  ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭಾಂ 
ಗಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಏಪಚ್ಡಿಸ 
ಲಾಗಿದದು ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಅರಿವು ಮೋಡಿಸುವ ತರಬೆೇತಿ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮವನುನಾ 
ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.  

ಸೆೇವೆಯ ವಸುತಿಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೋ 
ಇನನಾತರೆ ಉತಪಿನನಾಗಳನುನಾ ಕೆೋಳು್ಳವಾಗ  ಐ.ಎಸ್.ಐ 
ಮಾಕ್ಚ್ ಇರುವುದನುನಾ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಬೆೇಕು 
ಎಂದರು.       

ಹುಬ್ಳಿ ಶಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನದೆೇಚ್ಶಕ ಸೌವಿಕ್  
ಸಿಖಂದರ್ ಮಾತನಾಡಿ,  ಯಾವುದೆೇ ವಸುತಿವನುನಾ 
ಖರಿೇದಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಅದರ 
ಗುಣಮಟಟಿವನುನಾ ನೆೋೇಡಿ ನಂತರ ಖರಿೇದಿಸಬೆೇಕು. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟುಟಿ 12 ಸಾವಿರ ವಸುತಿಗಳ 
ಗುಣಮಟಟಿವನುನಾ ಅಭಿವೃದಿದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೆೇ 
ಒಂದು ವಸುತಿವಿನ ಉತಾಪಿದನೆ ಮತುತಿ ಸರಬರಾಜು 
ಬಳಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ತಜಞಾರಿಂದ ವಿನಾ್ಯಸಗೆೋಳಿಸಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೆೋಳಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. ಭಾರತ ಸಕಾಚ್ರವು 
2016ರಲ್ಲಿ ಬಿಐಎಸ್ ಕಾಯ್ದುಯನುನಾ ಜಾರಿಗೆ 
ತಂದಿರುತತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನದೆೇಚ್ಶಕರಾದ ನಜಾ್ಮ 
ಎಲಲಿರನೋನಾ ಸಾ್ವಗತಿಸಿ, ಪಾ್ರಸಾತಿವಿಕ ನುಡಿಗಳನಾನಾಡಿದರು. 
ಸಹ ನದೆೇಚ್ಶಕ  ರ್ವಾಜಿ ಮತಿತಿತರರು ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರು.

ಗಾ್ರಹಕ ಉತ್ಪನ್ನರಳಲ್ಲೆ ಐ.ಎಸ್.ಐ ಮಾಕ್ನಾ
ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಜಿಲಾಲೆಧಿಕಾರಿ ಕಾಪಶಿ ಕರೆ

ಮಲೆೇಬೆನೋನಾರು, ಜ.24- ಜಿಗಳಿ ಗಾ್ರ.ಪಂ 
ಅಧ್ಯಕಷರಾಗಿ ರ್್ರೇಮತಿ ವಿನೆೋೇದ ಜಿ.ಆರ್ ಹಾಲೆೇಶ್  
ಕುಮಾರ್ ಮತುತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕಷರಾಗಿ ಜಿ. ಬೆೇವಿನಹಳಿ್ಳಯ 
ಕೆ.ಜಿ. ಮಹಾಂತೆೇಶಪಪಿ ಅವರು ಸೆೋೇಮವಾರ ನಡೆದ 
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರೆೋೇಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದಾದುರೆ.

ರ್್ರೇಮತಿ ಕವಿತಾ ಮಾಕನೋರು ರ್ವು ಮತುತಿ ಕೆ.ಜಿ. 

ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ರಾಜಿೇನಾಮಯಿಂದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕಷ-
ಉಪಾಧ್ಯಕಷ ಸಾಥೆನಗಳು ತೆರವಾಗಿದದುವು. ತೆೋೇಟಗಾರಿಕೆ 
ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನದೆೇಚ್ಶಕರಾದ ರ್್ರೇಮತಿ 
ರೆೇಖಾ ಅವರು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದದುರು. 
ತೆೋೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪಿಡಿಓ 
ಉಮೇಶ್ ಸಹಕರಿಸಿದರು.

ಜಿರಳಿ ಗಾ್ರ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿರೊೇದ ಹಾಲೆೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಿ. ಬೆೇವಿನ ಹಳಿಳಯ ಕೆ.ಜಿ. ಮಹಾಂತೆೇಶಪ್ಪ
ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬಿೇರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ 
ನೂತನ ದೆೇವಸಾಥಾನದ ಪಾ್ರರಂಭೊೇತಸಾವ

ರ್್ರೇ ವಿೇರಮದಕರಿ ನಾಯಕ ವೃತತಿದ ರಸೆತಿ 
(ಹೆೋಂಡದ ಸಕಚ್ಲ್) ಯಲ್ಲಿರುವ ರ್್ರೇ ಬಿೇರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ 
ಸಾ್ವಮಿಯ ನೋತನ ದೆೇವಸಾಥೆನದ ಪಾ್ರರಂಭೆೋೇತಸ್ವದ 
ಪೂಜಾ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮಗಳು ಇಂದು ಮತುತಿ ನಾಳೆ 
ನಡೆಯಲ್ವೆ.

ಪಿ.ಬಿ ರಸೆತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರ್್ರೇ ಹೆೋರ ಬಿೇರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ 
ದೆೇವಸಾಥೆನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 7.30 ರಿಂದ 
ಆಲಯ ಪ್ರವೆೇಶ, ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ಕಲಶಾರಾಧನೆ, 
ಮಂಡಲಾರಾಧನೆ, ನವಿಚ್ಘನಾ, ಗಣಹೆೋೇಮ, ವಾಸುತಿ 
ರಕೆೋಷೇಘನಾ ಹೆೋೇಮ ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆ, 
ಹವನಗಳು ನಡೆಯಲ್ದುದು, ರಾತಿ್ರ 8 ಗಂಟೆಗೆ ವಿವಿಧ 
ಗಾ್ರಮಗಳ ದೆೇವರುಗಳ ಆಗಮನದ ನಂತರ 
ಗಂಗಾಪೂಜೆ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ ನೆರವೆೇರುವುದು, ನಂತರ 

ಪ್ರಸಾದ ವಿನಯೇಗವಿದೆ. ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಬಾ್ರಹಿ್ಮೇ 
ಮುಹೋತಚ್ದಲ್ಲಿ ರ್್ರೇ ಬಿೇರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿಯ 
ಪಾ್ರಣ ಪ್ರತಿಷಾಠಿಪನೆ, ಶಾಂತಿ ಹೆೋೇಮ, ರುದ್ರ ಹೆೋೇಮ, 
ಮಹಾಪೂಣಾಚ್ಹುತಿ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ 
ಪ್ರಸಾದ ವಿನಯೇಗ ಇರಲ್ದೆ.

ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.30 ಕೆಕೆ ರ್್ರೇ ವೆೇದಮೋತಿಚ್ ಚನನಾಯ್ಯ 
ಒಡೆಯರ್ ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧಮಚ್ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಕನಕ ಗುರುಪಿೇಠದ ರ್್ರೇ ನರಂಜನಾನಂದಪುರಿ 
ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ, ರ್್ರೇ ರಂಭಾಪುರಿ ಪ್ರಸನನಾರೆೇಣುಕ 
ವಿೇರಸೆೋೇಮೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ, ಐರಣಿಹೆೋಳೆಮಠದ 
ರ್್ರೇ ಬಸವರಾಜ ದೆೇರ್ಕೆೇಂದ್ರ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ, ರ್್ರೇ ಜಡೆೇ 
ಸಿದೆದುೇಶ್ವರ ಮಠದ ರ್್ರೇ ರ್ವಾನಂದ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ, 
ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮಠದ ರ್್ರೇ ಮುರಳಿೇಧರ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ, ಬಿಳಿ 
ಚೆೋೇಡಿನ ಡಾ. ಉದಯಶಂಕರ ಒಡೆಯರ್, ಡಾ. ನಾ. 
ಲೆೋೇಕೆೇಶ ಒಡೆಯರ್ ದಿವ್ಯ ಸಾನನಾಧ್ಯ ವಹಿಸಲ್ದಾದುರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಿವಾರಿ ಸಚಿವ 
ಭೆೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್, ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ಶಾಮನೋರು 
ರ್ವಶಂಕರಪಪಿ, ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದ್ರನಾಥ್, ಎಸ್. 
ರಾಮಪಪಿ, ವಿಪ ಸದಸ್ಯ ಹೆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ 
ರಾದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಚ್ನ್, ಹೆರ್. ಆಂಜ 
ನೆೇಯ, ರುದ್ರಪಪಿ ಲಮಾಣಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆರ್.ಎಸ್. 
ರ್ವಶಂಕರ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಮತಿತಿತರರು ಪಾಲೆೋಗೆಳ್ಳಲ್ದಾದುರೆ.

ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳಿಗೆ ನಿದಿನಾಷಟೆ ರುರಿ, ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಮುಖ್ಯ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 24- ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ 

ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ನದಿಚ್ಷಟಿ ಗುರಿ ಇರಬೆೇಕು. 
ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇರಬೆೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ 
ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು 
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಬಿ.ಡಿ. 
ಕುಂಬಾರ ಹೆೇಳಿದರು.

ರೆೋೇಟರಿ ದಕ್ಷಣ ವಲಯ, ಡಾ. ರವಿ 
ಕುಮಾರ್ ಮತುತಿ ತಂಡದವರ ಸಂಯುಕಾತಿ 
ಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ವಿಶ್ವವಿ 
ದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 
ಅವರ `ಪರಿೇಕಾಷ ಪೆೇ ಚಚಾಚ್' ಕಾಯಚ್ 
ಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏಪಚ್ಡಿಸಿದದು ಚಿತ್ರಕಲಾ 
ಸಪಿಧೆಚ್ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಓದುವ ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ 
ಈಗಿನಷುಟಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ. 21ನೆೇ 
ಶತಮಾನ ಸಾ್ಮಟ್ಚ್ ಯುಗವಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿಕ್ 
ಬೆೋೇಡ್ಚ್ ಗಳೂ ಸಹ ಸಾ್ಮಟ್ಚ್ ಬೆೋೇಡ್ಚ್ ಗ 
ಳಾಗಿವೆ. ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ಗಳು ಈ ಎಲಾಲಿ ಸವಲತುತಿ 
ಗಳನುನಾ  ಸದ್ಳಕೆ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಉತತಿಮ 
ಸಾಧನೆಗೆೈಯು್ಯವಂತೆ ಕರೆ ನೇಡಿದರು.

ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ಗಳು ಹಾಗೋ ಪೊೇಷಕರಿಗೆ 
ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಶೆೈಕಷಣಿಕ ಯೇ 

ಜನೆಗಳನುನಾ ಮೇದಿ ಅವರು ರೋಪಿಸುತಿತಿ 
ದಾದುರೆ. ಕೆೇಂದ್ರ ಹಾಗೋ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಚ್ರಗಳೂ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ಗಳ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮಗಳನುನಾ ಅನುಷಾಠಿನಗೆೋಳಿಸು 
ತಿತಿದುದು, ಉಪಯುಕತಿ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮಗಳ ಸದುಪ 
ಯೇಗ ಪಡೆದುಕೆೋಳು್ಳವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೇಡಿದರು.

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೆೇತಕ ಡಾ.ಎ.ಹೆರ್. 

ರ್ವಯೇಗಿಸಾ್ವಮಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಟ್.
ಗುರುಸಿದ್ಧನಗೌಡು್ರ,  ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದ 
ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಡಾ. ರವಿಕುಮಾರ್ (ಆರೆೈಕೆ 
ಆಸಪಿತೆ್ರ), ಡಾ. ಹಾಲಸಾ್ವಮಿ ಕಂಬಾಳಿಮಠ, 
ರ್ಕಷಕರ ಪ್ರಕೆೋೇಷಠಿದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಕೆ.
ಎಂ. ಸುರೆೇಶ್, ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ 
ತಾ್ಯವಣಿಗಿ ವಿೇರಭದ್ರಸಾ್ವಮಿ, ವಕ್ೇಲರ 
ಪ್ರಕೆೋೇಷಠಿದ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ, ದೃಶ್ಯಕಲಾ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ಡಾ. ಸತಿೇಶ್ ಕುಮಾರ್, 
ಡಾ. ನಂದಿನ ಮತಿತಿತರರಿದದುರು.

ಡಾ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಪಾ್ರಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾ. ಹಾಲಸಾ್ವಮಿ 
ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ಸಿ.ಕೆ. ರಂಗಪಪಿ ವಂದಿಸಿದರು.

`ಪರಿೇಕಾ್ಷ ಪೆೇ ಚರಾನಾ' 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ  

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ಕುಲಪತ್ 
ಡಾ. ಬಿ.ಡಿ. ಕುಂಬಾರ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.24- ಸೆನಾೇಹ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದ 
ವತಿಯಿಂದ ಹಮಿ್ಮಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದದು 10ನೆೇ ವಷಚ್ದ 
ವಾಷಿಚ್ಕೆೋೇತಸ್ವ ಹಾಗೋ ವಸುತಿ ಪ್ರದಶಚ್ನ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ 
ಸಮಾರೆೋೇಪಗೆೋಂಡಿತು.

 ನಗರದ ರ್್ರೇ ಸದೆೋ್ಯೇಜಾತ ರ್ವಾಚಾಯಚ್ ಸಾ್ವಮಿಗಳ 
ಹಿರೆೇಮಠದಲ್ಲಿ  ಮನೆನಾ  ಹಮಿ್ಮಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದದು ಸಮಾರಂಭ 
ದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತುತಿ ಮಕಕೆಳ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆಯ 
ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪಿ್ರಯದರ್ಚ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕೆಳು ಸುರ್ಕ್ಷತರು 
ಹಾಗೋ ಸಾ್ವವಲಂಬಿಗಳಾದಾಗ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ 
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನೆಲೆಯನನಾ 
ಕಂಡುಕೆೋಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟಟಿರು.

 ಸೆನಾೇಹ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ 
ವಾಷಿಚ್ಕೆೋೇತಸ್ವದ ಪ್ರಯುಕತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ 
ತಯಾರಿಸಲಪಿಟಟಿ ವಸುತಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೋ ಆಹಾರ 

ಮೇಳ ಹಮಿ್ಮಕೆೋಳು್ಳವ ಮೋಲಕ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೋ 
ಸಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೆೋಳ್ಳಲು ನೇಡುತಿತಿರುವ ಉತತಿಮ 
ವೆೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರಲಲಿದೆೇ, 
ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂತಹ ಸದಾವಕಾಶವನುನಾ ಸದ್ಳಕೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ತಮ್ಮ ಬದುಕ್ಗೆ ನೆಲೆಯನನಾ 
ಕಟ್ಟಿಕೆೋಳ್ಳಬೆೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೇಡಿದರು. ಬಳಗದ 
ಹಿರಿಯ ಸದಸೆ್ಯಯರು ಯುವತಿಯರು ನಾಚುವಂತೆ ನೃತ್ಯ 
ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಚ್ಸಿ ಎಲಲಿರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. 

ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಲಯದ 
ಜಿೇವಶಾಸತಿ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕರಾದ ಡಾ. ಗಾಯತಿ್ರ 
ದೆೇವರಾಜ್, ಸೆನಾೇಹ ಬಳಗದ ಆಜಿೇವ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕಷರಾದ 
ಮಂಜುಳಾ ನಂಗಪಪಿ, ಬಳಗದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕಷರಾದ 
ಮಂಜುಳಾ ಬಸವಲ್ಂಗಪಪಿ, ಅಧ್ಯಕಷರಾದ ಶೆೋೇಭಾ ರವಿ, 
ಕಾಯಚ್ದರ್ಚ್ ಭಾನುಮತಿ ಶರ್ಧರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಸುವಣಚ್ 
ದೆೋಗಗೆಳಿ್ಳ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯಣಿಯರು ಇದದುರು.

ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸುಶಿಕ್್ಷತರು, ಸಾ್ವವಲಂಬಿರಳಾದಾರ 
ರೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳಳಲು ಸಾಧ್ಯ : ಪಿ್ರಯದಶಿನಾನಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.24- ಅನೆೇಕ 
ಚಿಂತಕರು, ಉಪನಾ್ಯಸಕರ ಬಾಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ವಚನಗಳು ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಆಚರ 
ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲಲಿ. ವಚನಗಳು 
ಕೆೇವಲ ಭಾಷಣವಾದರೆ ಪ್ರಯೇಜ 
ನವಿಲಲಿ ಎಂದು ರ್್ರೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ನ 
ಕಾಯಚ್ದರ್ಚ್ ಸಾ್ವಮಿ ತಾ್ಯಗಿೇಶ್ವ 
ರಾನಂದಜಿೇ ಮಹಾರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅವರು, ಶನವಾರ ನಗರದ 
ವಿನೆೋೇಬನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ 
ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಹಮಿ್ಮಕೆೋಂಡಿದದು, 
ಲ್ಂ. ರ್್ರೇ ರ್ವಕುಮಾರ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿಯವರ 
4ನೆೇ ವಷಚ್ದ ಸ್ಮರಣೆೋೇತಸ್ವ, 
ದಾಸೆೋೇಹ ದಿನ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಸಾನನಾಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಕನನಾಡಿ ಮುಂದೆ ಭೌತಿಕ ಸೌಂ 
ದಯಚ್ ಗಮನಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಮಾನ 
ಸಿಕ ಸೌಂದಯಚ್ ವೃದಿ್ಧಸಿಕೆೋಳ್ಳಬೆೇಕು. 
ದಾಶಚ್ನಕರ, ಶೆ್ರೇಷಠಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಿೇವನ, 
ಉಪದೆೇಶಗಳನುನಾ ನಮ್ಮ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿನಾಸಬೆೇಕು. 
ಮತೆೋತಿಬ್ರನುನಾ ಕ್ೇಳಾಗಿ ನೆೋೇಡಬಾರದು 
ಎಂದು ಕ್ವಿಮಾತು ಹೆೇಳಿದರು.

 ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದದು 

ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರನಟ ಶಂಕರ್ ಅಶ್ವತ್ಥೆ  
ಮಾತನಾಡಿ, ನಲವತತಿರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬರ 
ಗಾಲ ಸಂದಭಚ್ದಲ್ಲಿ ರ್ಕಷಣ ಸಂಸೆಥೆಯಲ್ಲಿ 
ಊಟಕೆಕೆ ತೆೋಂದರೆಯಾಗಿದಾದುಗ 
ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ರ್್ರೇಗಳು ಸುತತಿಮುತತಿಲ 
ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭಿಕೆಷ ಬೆೇಡಿ ತಂದು, 
ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸೆಥೆ ಮಾಡಿದದುರು. 
ಅದಕೆಕೆ ಅವರನುನಾ ನಾವಿಂದು ನಡೆದಾ 
ಡುವ ದೆೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯುತೆತಿೇವೆ. 
ರ್ವಕುಮಾರ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ ಕಾಯಕ ಮತುತಿ 
ದಾಸೆೋೇಹಕೆಕೆ ಮಹತ್ವ ನೇಡಿದದುರಿಂದಲೆೇ 
ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅಚಚಿಳಿಯದೆೇ 
ಉಳಿದಿದಾದುರೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಈಶ್ವರಿೇಯ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರಾಜಯೇಗಿನ 
ಬ್ರಹಾ್ಮಕುಮಾರಿ ಲ್ೇಲಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಅಧಾ್ಯತ್ಮ ಎಂಬುದು ಒಂದು ರ್ಕಷಣ. 
ಅಧಾ್ಯತ್ಮದ ಜಾಞಾನ ಒಂದು ಧಮಚ್, 
ಜಾತಿಗೆ ಸಿೇಮಿತವಾದುದಲಲಿ. ಅದು ಎಲಲಿ 
ಜಾತಿ- ಧಮಚ್ದ ಸಕಲ ಮಾನವಾತ್ಮರಿಗೆ 
ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅದುಭುತವಾದ ಸತ್ಯ 
ಜಾಞಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 

ಕೆಲವರು ಧಮಚ್ಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಡೆದಾಡುತಿತಿದಾದುರೆ. ಅಧಾ್ಯತ್ಮದ 
ನಯಮಗಳು ಎಲಲಿರಿಗೋ ಒಂದೆೇ. 
ಅಧಾ್ಯತ್ಮ ಕಲ್ಸುವ ಧಮಚ್ ಶಾಂತಿ, 

ಪಿ್ರೇತಿ, ಆನಂದ, ಸುಖ, ಪವಿತ್ರತೆ, ಜಾಞಾನ. 
ಈ ಸದುಗೆಣಗಳನುನಾ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋೇಗುವುದೆೇ 
ನಜವಾದ ಧಮಚ್ ಎಂದರು.

ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ ಎ. ನಾಗರಾಜ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ವಿನೆೋೇಬನಗರದ 
ಪಾಕ್ಚ್ ಗೆ ರ್ವಕುಮಾರ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ 
ಹೆಸರು, ವೃತತಿಕೆಕೆ ವಿಶ್ವ ಗುರು ಬಸವೆೇಶ್ವರ 
ವೃತತಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವ ಬೆೇಡಿಕೆಗೆ 
ಅನುಮೇದನೆ ದೆೋರೆತಿದೆ. ಪಾಕ್ಚ್ ನ 
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಗಿ್ರಲ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ 
ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳನುನಾ 
ಬರೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೆೇಶ್ವರ ವೃತತಿ, 
ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ರ್್ರೇ ಉದಾ್ಯನ ನಾಮಫಲಕ 
ಅನಾವರಣಗೆೋಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮಕೋಕೆ ಮುನನಾ 
ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ರ್್ರೇಗಳು, ಬಸವಣ್ಣನವರ 
ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. 
ಅಕಕೆಮಹಾದೆೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ 
ಸದಸ್ಯರಿಂದ ವಚನಾಮೃತ ತಂಡದಿಂದ 
ವಚನ ಗಾಯನ ನಡೆಯಿತು. ಪವರ್ 
ಮಲೆೋೇಡಿಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಭಕ್ತಿಗಿೇತೆಗಳ 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

ವಚನರಳು ಕೆೇವಲ ಭಾಷಣವಾದರೆ ಪ್ರಯೇಜನವಿಲಲೆ
ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿ್ರೇರಳ ಸ್ಮರಣೊೇತಸಾವದಲ್ಲೆ ತಾ್ಯಗಿೇಶ್ವರಾನಂದಜಿೇ, ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರನಟ ಶಂಕರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಾ  ಭಾಗಿ 

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಲೊೇಕ್ ಶಕ್್ತ ಜಿಲಾಲೆ ಘಟಕದ ಉದಾಘಾಟರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 24 – ಲೆೋೇಕ್ ಶಕ್ತಿ ಪಕಷದ 

ಜಿಲಾಲಿ ಘಟಕದ ಉದಾಘಾಟನಾ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮವು ನಾಳೆ 
25ರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.30ಕೆಕೆ ನಗರದ ರೆೋೇಟರಿ 
ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ ಎಂದು ಪಕಷದ ರಾಜಾ್ಯ 
ಧ್ಯಕಷ ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್ ವಿ. ಸಾಥೆವರಮಠ್ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋೇಷಿಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಥೆಪಿತವಾದ ಲೆೋೇಕ್ ಶಕ್ತಿ 
ಪಕಷಕೆಕೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಮರು ಜಿೇವ ನೇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು. ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಮೌಲಾ್ಯಧಾರಿತ 

ರಾಜಕಾರಣದ ಮಾಗಚ್ದಲ್ಲಿ ಪಕಷ 
ಮುನನಾಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂಬರುವ ಎಲಾಲಿ 
ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕಷ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದೆ 
ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋೇಷಿಠಿಯಲ್ಲಿ ಲೆೋೇಕ್ ಶಕ್ತಿ ಪಕಷದ ರಾಜ್ಯ 
ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕೆಷ ಮಮತ ಪಾಟ್ೇಲ್, ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಯಚ್ದರ್ಚ್ ಹೆರ್.ಬಿ. ಸತಿೇಶ್, ಜಿಲಾಲಿ ಸಂಚಾಲಕ 
ಬಸವರಾಜಪಪಿ ನೇರಚ್ಡಿ, ರ್ವಕುಮಾರ ಸಾ್ವಮಿ, 
ಸತಿೇಶ್ ಮತಿತಿತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

ಆಮ್ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಚಂದು್ರ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಜಿಲಾಲೆಧ್ಯಕ್ಷ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.24- ಕನಾಚ್ಟಕ ಆಮ್ ಆದಿ್ಮ 

ಪಕಷಕೆಕೆ ನೋತನ ಜಿಲಾಲಿ ಸಮಿತಿ ನೆೇಮಕವಾಗಿದೆ. 
ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋೇಷಿಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಚಂದು್ರ 
ಬಸವಂತಪಪಿ, ತಾವು ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕಷರಾಗಿ ನೆೇಮಕ ಗೆೋಂಡಿದುದು, 
ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಚ್ದರ್ಚ್ಯಾಗಿ ಸಿ.ಆರ್. ಅರುಣ್ 
ಕುಮಾರ್, ಜಿಲಾಲಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾಯಚ್ದರ್ಚ್ಯಾಗಿ 

ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ ಎಸ್.ಕೆ. ನೆೇಮಕಗೆೋಂಡಿದಾದುರೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 
ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋೇಷಿಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಆರ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ ಎಸ್.ಕೆ., 
ಕೆ.ರವಿೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಟ್. ಕಲೆಲಿೇಶ್, ವಿಕಾಸ್ ಕೆ.ಪಿ.ವಿ. ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

ನರರದ ಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂಣೆೇನಾಶ್ವರಿ 
ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ ಇಂದು ವಿಶೆೇಷ ಪೂಜೆ, 

ಅನ್ನ ಸಂತಪನಾಣೆ 
ದೆೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ ಎ ಬಾಲಿಕ್  ನಲ್ಲಿರುವ 

ರ್್ರೇ ಮಾತಾ ಅನನಾಪೂಣೆೇಚ್ಶ್ವರಿ ದೆೇವಸಾಥೆನದಲ್ಲಿ  ರ್್ರೇ ದೆೇವಿ 
ಪ್ರತಿಷಾಠಿಪನೆಯ ರಜತ ಮಹೆೋೇತಸ್ವ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮವು 
ನನೆನಾ ಆರಂಭಗೆೋಂಡಿದುದು, ಇಂದು ವಿಶೆೇಷ ಪೂಜೆಗಳು 
ನಡೆಯಲ್ವೆ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ 7.30ಕೆಕೆ ರ್್ರೇ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ 

ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೆೇಕ, ಅಲಂಕಾರ, ಪುಷಾಪಿಚಚ್ನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, 
ತಿೇರಚ್ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಯೇಗ, ಅನನಾ ಸಂತಪಚ್ಣೆ ಜರುಗಲ್ದೆ. ಸಂಜೆ 5.30ಕೆಕೆ 
ರ್್ರೇ ರ್ರಡಿ ಸಾಯಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಜನೆ, ರ್್ರೇಮತಿ ರೆೋೇಹಿಣಿ ಮತುತಿ 
ಪೂಣಿಚ್ಮಾ ಇವರಿಂದ ಮೋ್ಯಜಿಕಲ್ ನೃತ್ಯ, ಅನುಷಾ ಎಂ ರ್ೇಲವಂತ್ 
ಅವರಿಂದ ಭರತ ನಾಟ್ಯ, ಗಾಯಕರಾದ ಅಮಿತ್ ಶೆೇಖರ್ ಅವರಿಂದ ಭಕ್ತಿಗಿೇತೆ, 
ಜಾನಪದ ಗಿೇತೆಗಳು ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 5.30ಕೆಕೆ ರ್್ರೇ ರ್್ರೇನವಾಸ ಕಲಾ್ಯಣ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಪರಿೇಕಾ್ಷ ಪೆೇ ಚರಾನಾಗೆ 38 ಲಕ್ಷ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳು ರೊೇಂದಣಿ
ನವದೆಹಲ್, ಜ. 24 – ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ನಡೆಸಿಕೆೋಡಲ್ರುವ ‘ಪರಿೇಕಾಷ ಪೆೇ ಚಚಾಚ್’ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೋಗೆಳ್ಳಲು 

38 ಲಕಷ ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ಗಳು ನೆೋೇಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡಿದಾದುರೆ. ಕಳೆದ ವಷಚ್ಕೆಕೆ ಹೆೋೇಲ್ಸಿದರೆ ಈ ವಷಚ್ 15 ಲಕಷದಷುಟಿ ಹೆಚುಚಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ಗಳು 
ನೆೋೇಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡಿದಾದುರೆ. ಜನವರಿ 27ರಂದು ರಾಜಧಾನಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಪುರಸಭೆ ಹಾಗೋ ನಾಡಕಚೆೇರಿಯ ಸಂಯುಕತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ `ರಾಷಿಟಿ್ರೇಯ 
ಮತದಾರರ ದಿನ' ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಯುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಜಾಞಾ ವಿಧಿ 
ಬೆೋೇಧಿಸುವ ಮೋಲಕ ರಾಷಿಟಿ್ರೇಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆಯನುನಾ ಇಂದು 
ಬೆಳಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪಟಟಿಣದ ಬಿೇರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ಪ್ರರಮ ದಜೆಚ್ ಕಾಲೆೇಜಿನಲ್ಲಿ 
ಹಮಿ್ಮಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ಎ ಸುರೆೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆ 
ಇಂದು 
ಮತದಾರರ ದಿನ
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ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 25, 20236

STAFF REQUIRED
Optometrist (2): Diploma in optometry / BSc.Optometry with at least 2
years experience in retail outlets with good clinical skills. Freshers may
also apply, training will be provided. 

Sales Executive (2): PUC / Bachelors with min 2 years of sales
experience in lifestyle retail, preferably in optical industry. Freshers
willing to learn and grow your career 

If you have excellent communication skills, a pleasing personality and a
ambition to grow, mail your resume with photographs to :
lensightdvg@gmail.com / Whatsapp on Mob: 81974 74666

MOB: 81974 74666

Attractive salary, Sales incentive and bonus will be provided. 

LENSIGHT
The Multibrand Opticals

For  You r  Eyes  On ly Dr Modi Road, PJ Extension, 
 Opp Bapuji Eye Hospital, Davanagere 

STAFF REQUIRED
Optometrist (2): Diploma in optometry / BSc.Optometry with at 

least 2 years experience in retail outlets with good clinical skills. 
Freshers may also apply, training will be provided.

Sales Executive (2): PUC / Bachelors with min 2 years of sales 
experience in lifestyle retail, preferably in optical industry. Freshers 
willing to learn and grow your career

Attractive salary, Sales incentive and bonus will be provided.
If you have excellent communication skills, a pleasing personality 

and a ambition to grow, mail your resume with photographs to : 
lensightdvg@gmail.com / Whatsapp on Mob: 81974 74666

ದ್ವಣಗ�ರ�ಉತ್ತರವಿಧ್ನಸಭ್ಕ�ಷೇತರಾದಮ್ನ್ಯಹ್ಲಿಶ್ಸಕರೂ,

ಮ್ಜಿಸಚಿವರ್ದಶರಾೇಎಸ್.ಎ.ರವಿೇಂದರಾನ್ಥ್ಇವರಕ�ಷೇತರಾದ
ವ್್ಯಪ್್ತಯಲಿಲಿಜಿಲ್ಲಿಪಂಚ್ಯತ್ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಇಲ್ಖ�ಯಮೂಲಕ

ಜಿಲ್ಲಿಪಂಚ್ಯತಿಅಧಿಕ್ರಿರಳವಸತಿರೃಹಕಛ�ೇರಿಕಟ್ಟಡರಳನಿಮ್್ಗಣದ

ಭೂಮಿಪೂಜ�ಕ್ಯ್ಗಕರಾಮ
ದಿನಾಂಕ 25.01.2023ನೇ ಬುಧವಾರ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ :
1) ಉಪ ಕಾಯನಾದಶಿನಾರಳ ವಸತ್ ರೃಹ ನಿಮಾನಾಣ.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷರಳು

2) ಮುಖ್ಯ ಲೆಕಾ್ಕಧಿಕಾರಿರಳ ವಸತ್ ರೃಹ ನಿಮಾನಾಣ.
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷರಳು

3. ಮುಖ್ಯ ಯೇಜರಾಧಿಕಾರಿರಳ ವಸತ್ ರೃಹ 
    ನಿಮಾನಾಣ.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷರಳು 

ಸ್ಥಳ :  ಲ�ೋಕಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 
    ಪಾರಾದೋಶಿಕ ಕಛೋರಿ ಪಕ್ಕ,

   ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಕೆ್ಕ

ಕಾಯನಾಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಆರಮಿಸುತ್್ತರುವ ಈ ಭಾರದ ಎಲಾಲೆ ಜನಪ್ರತ್ನಿಧಿರಳಿರೂ, 
ಅಭಿಮಾನಿರಳಿರೂ, ಅಧಿಕಾರಿರಳಿರೂ, ಸವನಾರಿರೂ
ಹೃತೂಪೂವ್ಗಕಸುಸ್ವಾರತ

ಸುನಿೇಲ್ಎಂ.ಅರಸಿಬ್ಗಿಲ್, 1ರೆೇ ದಜೆನಾ ರುತ್್ತಗೆದಾರರು 
ವಿಜ�ೇತ್, 1ರೆೇ ದಜೆನಾ ರುತ್್ತಗೆದಾರರು 

ಕ್ಮಗ್ರಿರಳಭೂಮಿಪೂಜ�
ಕ್ಯ್ಗಕರಾಮಕ�ಕೆಆರಮಿಸುತಿ್ತರುವ

ಸನ್ಮಾನ್ಯಶರಾೇಎಸ್.ಎ.ರವಿೇಂದರಾನ್ಥ್,
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರ

ಸನ್ಮಾನ್ಯಶರಾೇಡ್.ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದ�್ದೇಶವಾರ,
ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು, ದಾವಣಗೆರೆ

ಉಕೆ್ರೇನ್ ಸಮರ ವಷನಾದ ನಂತರ ಜಟ್ಲ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.24- ರಾಜಧಾನ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿತಿರುವ 
ಗಣರಾಜೆೋ್ಯೇತಸ್ವದ ಕತಚ್ವ್ಯ ಪರ 
ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸಕಾಚ್ರಿ ಪ್ರರಮ 
ದಜೆಚ್ ಕಾಲೆೇಜಿನ ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ ಸೆೈಯದ್ 
ನದಿೇಮ್ ಭಾಗವಹಿಸುತಿತಿದಾದುರೆ. 
ತಾಲೋಲಿಕ್ನ ಮಳಲಕೆರೆ ಗಾ್ರಮದ 
ದಾದಾಪಿೇರ್, ಷಂಷಾದ್ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರ 
ಸೆೈಯದ್ ನದಿೇಮ್ ಜಿಲೆಲಿಯ ರಾಷಿಟಿ್ರೇಯ 
ಸೆೇವಾ ಯೇಜನೆ, ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯ ನಲಯ 
ದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಧಿಸುತಿತಿದಾದುರೆ.

ಹಾಸನದಿಂದ ಸ್ಪಧಿನಾಸುವುದಾಗಿ 
ಭವಾನಿ ರೆೇವಣ್ಣ ಘೊೇಷಣೆ

ಹಾಸನ, ಜ. 24 – ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಸನ ಕೆಷೇತ್ರದಿಂದ 
ಕಣಕ್ಕೆಳಿಯುತೆತಿೇನೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷಠಿ ಹೆರ್.ಡಿ. 
ದೆೇವೆೇಗೌಡರ ಸೆೋಸೆ ಭವಾನ ರೆೇವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸೆ್ಯಯಾಗಿರುವ 
ಭವಾನ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹರೆ್.ಡಿ. ರೆೇವಣ್ಣ ಪತಿನಾ.

ಈ  ಬಾರಿ ನನನಾನುನಾ ಹಾಸನ ಕೆಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಳಿಸಲು 
ನಧಚ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 
ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

93 ಕೆಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳನುನಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಈಗಾಗಲೆೇ ಘೆೋೇಷಿಸಿದೆ. 
ಆದರೆ, ಹಾಸನ ಕೆಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಯನುನಾ ಇನೋನಾ ಘೆೋೇಷಿಸಿಲಲಿ.  ಜೆಡಿಎಸ್ ನ 
ಹೆರ್.ಪಿ. ಸ್ವರೋಪ್ ಸಹ ಈ ಕೆಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆಳಿಯಲು ಬಯಸಿದಾದುರೆ.

ದೆೇವೆೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಎಂಟು ಜನ ಈಗಾಗಲೆೇ 
ರಾಜಕ್ೇಯದಲ್ಲಿದಾದುರೆ. ದೆೇವೆೇಗೌಡರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದದುರೆ, 
ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಚನನಾಪಟಟಿಣದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿದಾದುರೆ.

ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಪತಿನಾ ಅನತಾ ರಾಮನಗರ ಕೆಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿನಧಿಸುತಿತಿದಾದುರೆ. 
ಪುತ್ರ ನಖಿಲ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕಷರಾಗಿದಾದುರೆ. ರೆೇವಣ್ಣ 
ಹೆೋಳೆನರಸಿೇಪುರ ಕೆಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು. ಅವರ ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಾಸನದ 
ಸಂಸದ. ಸೋರಜ್ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದಾದುರೆ.

ಲೆೋೇಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಹಾಗೋ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತುತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ದೆೇವೆೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿರುವುದು ವಿಶೆೇಷ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 24- ಕನಾಚ್ಟಕ 
ರಕಷಣಾ ವೆೇದಿಕೆ (ಟ್.ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ 
ಬಣ) ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಹರಳೆಣೆ್ಣ 
ಕೆೋಟ್ರಬಸಪಪಿ ವೃತತಿದಲ್ಲಿನ (ರಾಂ ಅಂಡ್ ಕೆೋೇ 
ಸಕಚ್ಲ್) ಎಸ್ ಬಿಐ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಆಂಗಲಿ 
ನಾಮಫಲಕ ತೆರವುಗೆೋಳಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಯಶಸಿ್ವಯಾಯಿತು.

ಬಾ್ಯಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗಿಲಿಷ್ 
ಚಲನ್ ಗಳು, ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ 
ಕನನಾಡದಲ್ಲಿ ಇಲಲಿದಿರುವುದನುನಾ ಕರವೆೇ 
ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕಷ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮೇಗೌಡ 
ತಿೇವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು.

ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಜಾಹಿರಾತು ಫಲಕಗಳು 

ಹಿಂದಿ ಮತುತಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ 
ಅವುಗಳನುನಾ ಕ್ತೆತಿಸೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಲ್ೇಡ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ದೆೋಡ್ಡಮನ 
ಅವರಿಗೆ ದೋರವಾಣಿ ಮೋಲಕ ದೋರು 
ನೇಡಿದರು. 

ಎಲಾಲಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಗಳಲೋಲಿ ಪತ್ರ 
ವ್ಯವಹಾರವನುನಾ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಾಡುತಿತಿದುದು, ಕೋಡಲೆೇ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳದಿದದುರೆ  
ರ್ೇಘ್ರದಲೆಲಿೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮಿ್ಮಕೆೋಳು್ಳ 
ವುದಾಗಿ ರಾಮೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಚ್ದಲ್ಲಿ ನಗರ ಘಟಕದ 
ಉಪಾಧ್ಯಕಷ ಜಿ.ಎಸ್. ಸಂತೆೋೇಷ್ 
ಮತಿತಿತರರು ಬೆಂಬಲ್ಸಿ, ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

ಎಸ್ ಬಿಐ ಆಂರಲೆ ರಾಮಫಲಕ ತೆರವು

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.24- ಬದುಕೆಂಬುದು 
ಅನುಭವಗಳ ಪ್ರವಾಹ, ಬದುಕ್ನ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯು 
ವಿಶ್ವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯ ಶೆೋೇಧನೆಯಲ್ಲಿ 
ಇದೆಯ್ೇ ಹೆೋರತು ಭೌತಿಕ ಹಣ, ವಸುತಿಗಳಲ್ಲಿಲಲಿ 
ಎಂಬುದು ಪೂಜ್ಯ ರ್್ರೇ ಸಿದೆದುೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿಗಳವರ 
ಅಭಿಪಾ್ರಯವಾಗಿತುತಿ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕತಚ್ 
ಹೆರ್.ಬಿ.ಮಂಜುನಾರ ಹೆೇಳಿದರು. 

ನಗರದ ದೆೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆಯ 
`ಎ' ಬಾಲಿಕ್ ನ ನಾ್ಯಯಾಲಯ ಸಂಕ್ೇಣಚ್ದ 
ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ ಸೆನಾೇಹಜಿೇವಿ ಸೆೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ರ್್ರೇ 
ಅನನಾಪೂಣೆೇಚ್ಶ್ವರಿ ನಗರ ಸಿತಿ್ರೇ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವ ಸಹಾಯ 
ಸಂಘ ಇವರ ಜಂಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮನೆನಾ 
ಏಪಾಚ್ಡಾಗಿದದು ತಿ್ರವಿಧ ದಾಸೆೋೇಹಿ ಪೂಜ್ಯ ರ್್ರೇ 

ಸಿದದುಗಂಗಾ ಡಾ. ರ್ವಕುಮಾರ ಸಾ್ವಮಿಗಳವರ 
ಹಾಗೋ ಜಾಞಾನ ಯೇಗಿ ಪೂಜ್ಯರ್್ರೇ ಸಿದೆದುೇಶ್ವರ 
ಸಾ್ವಮಿಗಳವರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆೋೇತಸ್ವ 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇಷ ಆಹಾ್ವನತರಾಗಿ 
ಪಾಲೆೋಗೆಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸತ್ಯ ಶೆೋೇಧನೆ ಎಂದರೆ ಇನೆೋನಾಬ್ರ ಸರಿ 
ತಪುಪಿಗಳನುನಾ ವಿಮರ್ಚ್ಸುವುದಲಲಿ, ಕೆದಕುವುದಲಲಿ, 
ನಮ್ಮ ನಡೆ - ನುಡಿಗಳನುನಾ ಸ್ವಯಂ 
ವಿಮರ್ಚ್ಸಿಕೆೋಳು್ಳವ ಆತಾ್ಮವಲೆೋೇಕನವಾಗಿದುದು, 
ಹಿೇಗೆ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ತಪುಪಿವ ಹಾಗೋ 
ಹಾದಿ ತಪಿಪಿಸುವ ಸಂಭವವಿರುವುದಿಲಲಿ 
ಎಂಬುದನುನಾ ಮನೆೋೇಜಞಾ ಉದಾಹರಣೆಯ ಸಹಿತ 
ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಸಿದದುಗಂಗಾ ರ್್ರೇಗಳ ಅನನಾ, ಆಶ್ರಯ ಹಾಗೋ 
ವಿದಾ್ಯ ದಾಸೆೋೇಹಗಳು, ಸಿದೆದುೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿಗಳ 
ಜಾಞಾನ ದಾಸೆೋೇಹಗಳು ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ 
ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.    

ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮವನುನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೆೇವಾ 
ಕಾಯಚ್ಕತಚ್ ಕೆ.ಎಂ.ವಿೇರಯ್ಯ ನರೋಪಿಸಿದರು. 

ನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲ್ೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ 
ವಿೇರಬಸಪಪಿ ಕುಸಲಾಪುರ್, ರ್್ರೇ ಅನನಾಪೂಣೆೇಚ್ಶ್ವರಿ 
ದೆೇವಸಾಥೆನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕಷ ಆರ್.ಜಿ.ನಾಗೆೇಂದ್ರ 
ಪ್ರಕಾಶ್, ಜಿಲಾಲಿ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕಷ ಕೆ.
ಎಸ್.ಮಲೆಲಿೇಶಪಪಿ, ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸೆ್ಯ ರ್್ರೇಮತಿ ಆಶಾ 
ಉಮೇಶ್, ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಯಚ್ನರತ ಪತ್ರಕತಚ್ರ 
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕಷ ಇ.ಎಂ.ಮಂಜುನಾರ, ವಕ್ೇಲರ 
ಸಂಘದ ಕಾಯಚ್ದರ್ಚ್ ಪ್ರದಿೇಪ್ ಲೆೋೇಕ್ಕೆರೆ, 
ಮಾಸಟಿರ್ ದುಗಗೆಪಪಿ, ಹಿರಿಯ ವತಚ್ಕ ಎಸ್.ಟ್.
ಪಿ.ತಿಪೆಪಿೇಶ್, ಮತುತಿ ಇತರರು ಮುಖ್ಯ 
ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ  ಆಗಮಿಸಿದದುರು. 

ಸವಿತಾ ಗಣೆೇಶ್ ಹುಲುಲಿಮನೆ, ರಾಜು ಆರ್.
ಎಸ್., ಬಸವರಾಜ್, ಪ್ರದಿೇಪ್ ಲೆೋೇಕ್ಕೆರೆ, 
ರೆೇಣುಕಾ, ಉಮೇಶ್, ಅನಲ್, ಧನಂಜಯ, 
ರ್್ರೇಧರ್,  ಗಂಗಾಧರ್, ಜಯಂತ್, ಎಸೆಟಿೇಟ್ 
ವಿರೋಪಾಕಷಪಪಿ, ಮಹಾದೆೇವಪಪಿ, ರ್್ರೇಕಾಂತ್ 
ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರು. 

ಇದೆೇ ಸಂದಭಚ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ 
ವಿನಯೇಗವೂ ನೆರವೆೇರಿತು.

ಬದುಕ್ನ ಸಿರಿವಂತ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಚಿಂತರೆಯಲ್ಲೆದೆ  
ಎಂಬ ಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿರಳ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಸತ್ಯ
ಶಿ್ರೇ ಸಿದ್ದರಂಗಾ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ, ಶಿ್ರೇ ಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೊೇತಸಾವದಲ್ಲೆ ಎರ್.ಬಿ. ಮಂಜುರಾರ

ನಕಲ್ ಔಷಧಿರಳ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ
ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥೆ, ಜ. 24 – ನಕಲ್ ಹಾಗೋ ಕಲಬೆರಕೆ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಎಚಚಿರಿಕೆ 

ವಹಿಸಲು ತುತುಚ್ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೆೋಳು್ಳವಂತೆ ವಿಶ್ವ ಆರೆೋೇಗ್ಯ ಸಂಘಟನೆ 
ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಕಲ್ ಔಷಧಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವು ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳು 
ಸಾವನನಾಪಿಪಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚಿಚಿನ 
ಮಟಟಿದ ಡಿರ್ಲ್ೇನ್ ಕೆೋಲಿಕಾಲ್ ಹಾಗೋ ಎರ್ಲ್ೇನ್ ಗೆಲಿೈಕಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದಾಗಿ 
ಕೆಮಿ್ಮನ ಔಷಧ ಸೆೇವಿಸಿದ ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ.

ಏಳು ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ರಿೇತಿಯ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 300ಕೋಕೆ ಹೆಚುಚಿ 
ಮಕಕೆಳು ಸಾವನನಾಪಿಪಿದಾದುರೆ. ಕಲಬೆರಕೆ ಔಷಧ ಸ್ವಲಪಿ ಸೆೇವಿಸಿದರೋ ಅಪಾಯ ಇದೆ 
ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೆೇಳಿದೆ.ಕಲಬೆರಕೆ ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಔಷಧದ 
ತಪಾಸಣೆ ತಿೇವ್ರಗೆೋಳಿಸಬೆೇಕು. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟಟಿದ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಆಗುವ 
ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೋಡಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನರರದ ಹರಳೆಣೆ್ಣ ಕೊಟ್ರಬಸಪ್ಪ ವೃತ್ತದ 
ರಣಪತ್ ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆಂದು ವಿಶೆೇಷ ಪೂಜೆ

ಹರಳೆಣೆ್ಣ ಕೆೋಟ್ರಬಸಪಪಿ ವೃತತಿದಲ್ಲಿರುವ ರ್್ರೇ ವರ ಸಿದಿದುವಿನಾಯಕ ದೆೇವ 
ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗಣೆೇಶ ಜಯಂತಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಈ ನಮಿತ್ಯ ಬೆಳೆಗೆಗೆ 7.30 ಕೆಕೆ 
ಗಣಹೆೋೇಮ, 9.50 ಕೆಕೆ ತೆೋಟ್ಟಿಲೆೋೇತಸ್ವ ಹಾಗು ವಿಶೆೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಇರುತತಿದ.ೆ

ರಾಣೆೇಬೆನೋನಾರು, ಜ. 24- 
ಹತುತಿ ತಲೆಮಾರು ಕುಳಿತು ಉಣು್ಣ 
ವಷಿಟಿದದುರೋ ಹನೆೋನಾಂದನೆೇ ತಲಮೆಾರಿನ 
ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತಿಸುವವರಿಗೆ ಬದುಕ್ನಲ್ಲಿ 
ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ದೆೋರಕಲಾರದು. 
ಅತಿಯಾಸೆ  ಬಾಧೆಯನುನಾ ತರುತತಿದೆ. 
ಬಾಧೆ ಬದುಕನುನಾ ಚಿಂತೆಗಿೇಡು 
ಮಾಡುತತಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ 
ಸಿದಾ್ಧರೋಢ ಮಠದ ಪಿೇಠಾಧಿಪತಿ 
ರ್್ರೇ ಮಲಲಿಯ್ಯಜಜಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ರ್್ರೇಗಳು ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಂದು 
ಪಾ್ರರಂಭವಾದ 23ನೆೇ ವಷಚ್ದ 
ವೆೇದಾಂತ ಪರಿಷತ್ ಮತುತಿ 
ಸಿದಾ್ಧರೋಢರ 9ನೆೇ ರಥೆೋೇತಸ್ವ 
ಸಮಾರಂಭ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ, ಉಪ 
ದೆೇರ್ಸಿದ ಮಲಲಿಯ್ಯಜಜಿ, ಅತಿಯಾದ 
ಮೇಹದಿಂದ ಚಾಂಡಲನಾಗದೆೇ 
ಮಠ-ಮಂದಿರಗಳ, ಸುಜನರ 
ಸಂಗದಿಂದ ಬದುಕನುನಾ 
ಉಜ್ವಲಗೆೋಳಿಸಿಕೆೋಳಿ್ಳ ಎಂದರು.

ರ್ವಕಾರುಣ್ಯ ಸಥೆಲ 16ನೆೇ ಪದ 
ತನುಮೇಹ ವಖಿಳೆೇಂದಿ್ರಯದ 
ಪರಿತಾಪ, ಧನದಾಸೆ, ಸುಖಜನರ 
ನಂದೆಯಾಲಾಪ ವಿಷಯ ಕುರಿತು  
ಬೆೋೇಧಿಸಿದ ಸೌಟಗಿ ರ್್ರೇ ಲ್ಂಗಯ್ಯ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮ ಚಂಚಲೆ, 
ಅವಳು ಒಂದೆಡೆ ನಲುಲಿವುದು ವಿರಳ. 
ದಾನ-ಧಮಚ್ದ ಮೋಲಕ 
ಅವಳನುನಾ ಹಿಡಿತದಿಂದಿಡಬಹುದು. 

ಸಿರಿತನ ಬಂದಾಗ ಧಾಮಿಚ್ಕ ಸಭೆ-
ಸಮಾರಂಭ, ಬಡವರಿಗೆ ದಿೇನರಿಗೆ 
ಕರೆದು ದಾನ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು 
ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ ನುಡಿದರು.

ಪರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆೋೇದವರೆಲಲಿ 
ವಿವೆೇಕಾನಂದರಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಖಾದಿ 
ತೆೋಟಟಿವರೆಲಲಿ ಗಾಂಧಿಗಳಾಗಲಲಿ. 
ಅಂತಹ ತತಾ್ವದಶಚ್ಗಳನುನಾ ಅಳ 
ವಡಿಸಿಕೆೋಂಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ 

ಕೆೋಂಡವರ ಕಾಯ ಅಳಿದರೋ 
ಹೆಸರು ಚಿರಸಾಥೆಯಿಯಾಗಿರುತತಿದೆ. 
ಮಲಲಿಯ್ಯಜಜಿನ ಕೆೋೇಪ ನಮ್ಮ 
ಬದುಕನುನಾ ಎತತಿರದತತಿ ಕೆೋಂಡೆೋ 
ಯು್ಯತತಿದೆ. ಅವರ ಮಾಗಚ್ದಶಚ್ನ 
ನಮಗೆ ದಾರಿದಿೇಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಹುಬ್ಳಿ್ಳ ಸಿದಾದುರೋಢ ಮಠದ ರ್್ರೇ 
ಸಚಿಚಿದಾನಂದ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳು 
ನುಡಿದರು.

ಸಂಜೆ ಜಿೇವ ಸಂಭೆೋೇದನ 
ಸಥೆಲ 1 ನೆೇ ಪದ ವಿನುತ ಗುರು 
ಮೋತಿಚ್ಯನು ಮೇಶನಂಘ್ರೇ 
ಯನು ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಹಂಪಿ 
ಹೆೇಮಕೋಟದ ರ್್ರೇ ವಿದಾ್ಯನಂದ 
ಭಾರತಿ ಸಾ್ವಮಿಗಳು ಬೆೋೇಧಿಸಿದರು. 
ಲ್ಂಗಯ್ಯ ಸಾ್ವಮಿಗಳು ನೆೇತೃತ್ವ 
ವಹಿಸಿದುದು, ಮಲಲಿಯ್ಯಜಜಿ ಸಾನನಾದ್ಯ 
ವಹಿಸಿದದುರು. ರ್್ರೇ ಮಠದ ಭಕತಿ 
ದೆೇವೆೇಂದ್ರಪಪಿ ಸಾ್ವಗತಿಸಿ, 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ ನರೋಪಿಸಿದರು.

ಅತ್ಯಾಸೆಯಂದ ಬದುಕು ಚಿಂತೆಗಿೇಡಾರುತ್ತದೆ 

ನಗರಾಭಿವೃದಿದು ಹಾಗೋ ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಿ 
ವಾರಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಭೆೈರತಿ) 
ಅವರು ಇಂದು ನಗರಕೆಕೆ ಆಗಮಿಸಲ್ದಾದುರೆ.

ಇಂದು ಮಧಾ್ಯಹನಾ 1.30ಕೆಕೆ 
ಹಿರಿಯೋರಿನಂದ ಹೆೋರಟು, ಮಧಾ್ಯಹನಾ 3 
ಗಂಟೆಗೆ ನಗರಕೆಕೆ ಆಗಮಿಸುವರು. ನಂತರ ಮಧಾ್ಯಹನಾ 
3.15ಕೆಕೆ ಬಸವ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋತನವಾಗಿ 
ನಮಿಚ್ಸಿರುವ ಪೊಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಮಧಾ್ಯಹನಾ 
3.30ಕೆಕೆ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಗಟೆೇರಿ 
ಜಿಲಾಲಿ ಆಸಪಿತೆ್ರಯ ಆರೆೋೇಗ್ಯ ರಕಾಷ ಸಮಿತಿಯ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. 
ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8.30ಕೆಕೆ 

ಸಂಗೆೋಳಿ್ಳ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತತಿದಲ್ಲಿರುವ 
ಕಾ್ರಂತಿವಿೇರ ಸಂಗೆೋಳಿ್ಳ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ 
ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಯಣ್ಣ 

ರವರ ಪ್ರತಿಮಗೆ ಮಾಲಾಪಚ್ಣೆ ಮಾಡುವರು. 
ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲಾಲಿ ಕ್್ರೇಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ಗಣರಾಜೆೋ್ಯೇತಸ್ವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ 
ವತಿಯಿಂದ ಆಯೇಜಿಸಿರುವ ಧ್ವಜಾರೆೋೇಹಣ 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ನಂತರ 
10.30ಕೆಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವರು.

ನರರಕೆ್ಕ ಇಂದು ಉಸು್ತವಾರಿ ಸಚಿವ ಭೆೈರತ್

ತುಂರಭದ್ರ ನದಿಗೆ 
ನಿೇರು ಬಿಡುರಡೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.24-  
ಹೋವಿನಹಡಗಲ್ ತಾಲೋಲಿಕು ಮೈಲಾರ 
ಗಾ್ರಮದ ರ್್ರೇ ಮೈಲಾರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ 
ಸಾ್ವಮಿ ವಾಷಿಚ್ಕೆೋೇತಸ್ವದ ಪ್ರಯುಕತಿ 
ಭದಾ್ರ ಜಲಾಶಯದಿಂದ  ತುಂಗಭದಾ್ರ 
ನದಿಗೆ ನೇರು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಜ. 27 ರಿಂದ ಫೆ. 6 ವರೆಗೆ 
ಪ್ರತಿದಿನ 500 ಕೋ್ಯಸೆಕ್ಸ್ ನಂತೆ ಒಟುಟಿ 
5500 ಕೋ್ಯಸೆಕ್ಸ್  ಪ್ರಮಾಣದ ನೇರು 
ಹರಿಸುತಿತಿದುದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಚ್ಜನಕರು ಮತುತಿ 
ರೆೈತರು ತಿರುಗಾಡುವುದು, ದನ-ಕರು 
ಗಳನುನಾ ಮೇಯಿಸುವುದು,  ತೆೋೇಟ 
ಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡು 
ವುದು,  ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು.   ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ 
ನೇರೆತುತಿವುದನುನಾ ನಷೆೇಧಿಸಿದೆ ಎಂದು 
ಭದಾ್ರ ಯೇಜನಾ ನೇರಾವರಿ ಸಲಹಾ 
ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕಾಯಚ್ದರ್ಚ್ ಹಾಗೋ 
ಬಿ. ಆರ್. ಪಾ್ರಜೆಕ್ಟಿ, ಕ.ನೇ.ನ.ನ, 
ಭದಾ್ರ ಯೇಜನಾ ವೃತತಿ ಅಧಿೇಕಷಕ 
ಅಭಿಯಂತರರು ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.  

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 24 – ವಿಶೆೇಷ ಸೆೈನಕ 
ಕಾಯಾಚ್ಚರಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಕೆ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷಾ್ಯದ 
ಅಧ್ಯಕಷ ವಾಲಿಡಿಮಿರ್ ಪುತಿನ್ ಸಮರ ಆರಂಭಿಸಿ ವಷಚ್ 
ತುಂಬುತಾತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರೆೋಬ್ರೋ 
ಮುನನಾಡ ೆಸಾಧಿಸಲಾಗದೆೇ ಕಗಗೆಂಟ್ನ ಪರಿಸಿಥೆತಿ ಉಂಟಾಗಿದ.ೆ

2022ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೇವ್ ಮೇಲೆ ರಷಾ್ಯ 
ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತುತಿ. ಕ್ಷಪ್ರವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು 
ದೆೋರೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ಪುತಿನ್ ಭಾವಿಸಿದದುರು. ಆದರೆ, 
ಅವರ ಲೆಕಾಕೆಚಾರ ಉಲಾಟಿ ಆಯಿತು. ಉಕೆ್ರೇನ್ ತಿೇವ್ರ 
ಪ್ರತಿರೆೋೇಧ ನೇಡಿದ ಕಾರಣ ವಷಚ್ವಾದರೋ ಯುದ್ಧ 
ಮುಗಿಯುತಿತಿಲಲಿ.

2014ರ ನಂತರ ಉಕೆ್ರೇನ್  ಸೆೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪುತಿನ್ ಗೆ ವಾಸತಿವಿಕ ಲೆಕಕೆ 
ಸಿಕ್ಕೆರಲ್ಲಲಿ, ಇಲಲಿವೆೇ ಅವರು ವಾಸತಿವ ಸಿಥೆತಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದದುರು 
ಎಂಬ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ವ್ಯಕತಿವಾಗುತಿತಿದೆ.

ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲ ವಾರಗಳಲೆಲಿೇ ಉಕೆ್ರೇನ್ 
ಪೂವಚ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಷಾ್ಯ ಮೇಲುಗೆೈ ಸಾಧಿಸಿತುತಿ. ಆದರೆ, 
ನಂತರ ಪರಿಸಿಥೆತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. 2022ರ ಅಂತ್ಯದ ವೆೇಳೆಗೆ 
ಉಕೆ್ರೇನ್ ವೆೇಗವಾಗಿ ತನನಾ ಪ್ರದೆೇಶಗಳನುನಾ ಮರು ವಶಕೆಕೆ 
ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕೋಕೆ ಹೆಚಿಚಿನ ಮುನನಾಡೆ 
ಸಾಧಿಸಲು ಅದಕೆಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿತಿಲಲಿ.

ಸಮರಭೋಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯರೋ ಮೇಲುಗೆೈ 

ಸಾಧಿಸುತಿತಿಲಲಿ. ಉಕೆ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ರಷಾ್ಯ ಪತನ ಕಾಣಲ್ದೆ 
ಎಂಬ ಪರ್ಚಿಮದ ಪರಿಣಿತರ ಅಂದಾಜೋ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ೇವ್ ಮೇಲೆ ರಷಾ್ಯ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಹಿನನಾಡೆ ಕಂಡಿತುತಿ. 
ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯ ಪೂವಚ್ ಭಾಗದ ಕಡೆ ಹೆಚುಚಿ ಗಮನ 
ಹರಿಸಿತುತಿ. ಪೂವಚ್ದ ಬಹುತೆೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಷಾ್ಯ ಈಗ 
ರಕಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತಿತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 
ಅದರ ಸೆೈನಕರ ಸಾವು ನೆೋೇವುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಕಡಿಮ ಆಗಿದೆ. 

ಡೆೋನೆಸ್ಕೆ ಹಾಗೋ ಲುಹಾಸ್ಕೆ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ ಕಡೆ ರಷಾ್ಯ 
ಗಮನ ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ. ರಷಾ್ಯ ಈಗ ತನಗೆ ಅನುಕೋಲ ತರುವ 
ಹಾಗೆ ಸೆೈನ್ಯವನುನಾ ನಯೇಜಿಸುತಿತಿದೆ ಎಂದು ಕೆನಡಾದ 
ಕಾ್ಯಲೆಗೆೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಲಯದ ಸೆೈನಕ ಇತಿಹಾಸದ 
ಉಪನಾ್ಯಸಕ ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡರ್ ಹಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ರಷಾ್ಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿನನಾಡೆ ಕಂಡಿದದುರೋ ಸಹ, ಅಲ್ಲಿನ 
ಸಾಕಷುಟಿ ಜನರು ಯುದ್ಧಕೆಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೇಡುತಿತಿದಾದುರೆ. 
2014ರ ನಂತರ ಉಕೆ್ರೇನ್ ತಾನು ಕಳೆದುಕೆೋಂಡಿದದು ಭೋ 
ಭಾಗಗಳನುನಾ ಮರು ವಶಪಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಪರ್ಚಿಮದ 

ದೆೇಶಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೇಡುತಿತಿರುವುದೆೇ ಇದಕೆಕೆ ಕಾರಣ.
ಪರ್ಚಿಮದ ದೆೇಶಗಳು ರಷಾ್ಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು 

ಯತನಾ ನಡೆಸುತಿತಿವೆ. ನಾ್ಯಟೆೋೇ ದೆೇಶಗಳು ರಷಾ್ಯದ 
ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸಾತಿರಗೆೋಳು್ಳತಿತಿವೆ ಎಂದು ಪುತಿನ್ 
ಹಿಂದಿನಂದಲೋ ಆರೆೋೇಪಿಸುತಾತಿ ಬಂದಿದದುರು.

ಕ್್ರಮಿಯಾ ಭಾಗ ತನಗೆ ಸೆೇರಿದುದು ಎಂದು ರಷಾ್ಯ 
ಭಾವಿಸಿದೆ. ಕ್್ರಮಿಯಾ ಮರು ವಶಪಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು 
ಉಕೆ್ರೇನ್ ಗೆ ಪರ್ಚಿಮದ ದೆೇಶಗಳು ಬೆಂಬಲ್ಸುತಿತಿರುವುದು 
ರಷ್ಯನನಾರ ಅಸಮಾಧಾನಕೆಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಯುದ್ಧ ದಿೇಘಚ್ವಾಗುತಿತಿದದುಂತೆ ಉಕೆ್ರೇನ್ ಹಾಗೋ 
ರಷಾ್ಯ ಎರಡೋ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನಾ ಎದುರಿಸು ತಿತಿವೆ. ಆದರೆ, 
ಸದ್ಯಕೆಕೆ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಉಭಯ ದೆೇಶಗಳೂ 
ಶಕ್ತಿ ಹೆೋಂದಿವೆ. ಅದರಲೋಲಿ, ಉಕೆ್ರೇನ್ ಸಮರಕೆಕೆ 
ಪರ್ಚಿಮದ ದೆೇಶಗಳು ಹೆಚುಚಿ ಶಸತಿ್ರಗಳನುನಾ ಒದಗಿಸುತಿತಿವೆ.

ಆದರೆ, ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದರೋ 
ಯಾರೆೋಬ್ರಿಗೋ ನಣಾಚ್ಯಕ ಮುನನಾಡೆ ಗಳಿಸುವ 
ಸೋಚನೆಗಳು ಸಿಗುತಿತಿಲಲಿ. ಉಭಯ ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ತಾತಾಕೆಲ್ಕ 
ಮುನನಾಡೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿತಿದೆ. ಸಂಧಾನ ಹಾಗೋ 
ಅರಚ್ಪೂಣಚ್ ಮಾತುಕತೆಯ ಮನೆೋೇಭಾವ ಉಭಯ 
ದೆೇಶಗಳ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತಿತಿಲಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ 
ಇನೋನಾ ಸ್ವಲಪಿ ಕಾಲ ರಕತಿಪಾತ ಮುಂದುವರೆಯಲ್ದೆ 
ಎಂದು  ಉಪನಾ್ಯಸಕ ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡರ್ ಹಿಲ್ ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ಯಾವುದೆೇ ದೆೇಶಕೂ್ಕ 
ಮುನ್ನಡೆಯಾರದೆೇ ದಿೇಘಾನಾವಧಿಗೆ 

ಎಳೆಯುತ್್ತರುವ ಸಂಘಷನಾ

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆ ಸಿದಾ್ಧರೂಢರ 9ರೆೇ ರಥೊೇತಸಾವ ಸಮಾರಂಭ ಮಲಲೆಯ್ಯಜಜೆ

ಸೆೈಯದ್ ನದಿೇಮ್ 
ಪರಸಂಚಲನಕೆ್ಕ ಆಯೆ್ಕ


