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ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುಗನಾ, ಹಾವೆೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ವಿಜಯನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಗದಗ ಜಿಲೆಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಪತ್್ರಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.25- ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ 
ರಾಲೆೇಜು ಸಾಥಾಪನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಈಗಾಗಲೆೇ ಪ್ರಸಾತಾವನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದುದು, 

ಇದರೆಕೆ ಸರಾಕಾರದಂದ ಅಂತಿಮ ಮುದೆ್ರ 
ಹಾಕುವ ರೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ 
ಉಸುತಾವಾರಿ ಸಚಿವ ಭೆೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ 
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅವರು, ಇಂದು ನಗರದ ಬಸವ 
ನಗರ ಪೊಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆಯ ನೂತನ 
ಕಟ್ಟಡವನುನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ಸುದದುಗಾರ 

ರೊಂದಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಾಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಾಲೆೇಜು 
ಆರಂಭರೆಕೆ ಜಾಗ ಸೂಕತಾವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಆರೊೇಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೆಚುಚು 
ಆಸಕಿತಾ ವಹಿಸಿದಾದುರೆ. ಪ್ರಸಾತಾವನೆ ಕೂಡ ಸಿದದುವಿದೆ. ಸಾವಕಾಜನಿಕ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರಾಕಾರಿ  ಮೆಡಿಕಲ್ ರಾಲೆೇಜು ಆರಂಭಿಸುವ 
ಅಂತಿಮ ತಿೇಮಾಕಾನವನುನು ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಗಳು ರೆೈಗೊಳ್ಳಲ್ದಾದುರೆ. 
ಮುಂದನ ವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಗಳೆೇ ನಗರರೆಕೆ ಆಗಮಿಸುತಿತಾದುದು, ಈ 
ಬಗೆಗೆ ನಿಣಕಾಯ ರೆೈಗೊಳು್ಳವರು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 25 – ನಗರದ ಜಿಲಾಲಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಬೆಡ್ ಗಳ 
ಸಂಖೆ್ಯಯನುನು 400ರಿಂದ 930ರೆಕೆ ಹೆಚಿಚುಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರೆಕೆ ತಕಕೆ 
ಹಾಗೆ ನಸ್ಕಾ ಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚಿಚುಸಿಲಲಿ. 450 ನಸ್ಕಾ ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯಾದರೂ, 
ರೆೇವಲ 135 ನಸ್ಕಾ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದಾದುರೆ.

ಶಿಥಿಲವಾಗುತಿತಾರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ಭಾಗದ ರಿಪೆೇರಿಗೆ 31.20 
ರೊೇಟಿ ರೂ. ಬೆೇಕಿದೆ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟಾ್ಯಂಕ್ 
ಅಂತೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲ್ಕೂಕೆ ಹೆದರುವಷು್ಟ 
ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಪ್ರಸಾತಾಪಗೊಂಡಿದುದು, 
ಚಿಗಟೆೇರಿ ಜಿಲಾಲಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಆರೊೇಗ್ಯ ರರಾಷಾ 
ಸಮಿತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಆರೊೇಗ್ಯ 
ರರಾಷಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ 2017ರಲ್ಲಿ 
ನಡೆದತುತಾ. ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 
ಜಿಲಾಲಿಧಿರಾರಿಗಳ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿ 

ಉಸುತಾವಾರಿ ಸಚಿವ ಭೆೈರತಿ ಬಸವರಾಜ ಅವರ ಅಧ್ಯಕಷಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರಿತು.
ಸಿಬ್ಂದ ರೊರತೆ, ದುರಸಿತಾಗೆ 31.20 ರೊೇಟಿ ರೂ. ಪ್ರಸಾತಾವನೆ ಹಾಗೂ 

ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟಾ್ಯಂಕ್ ನಿಮಾಕಾಣದ ಪ್ರಸಾತಾವನೆಗಳನುನು ರೂಪಿಸಿ, ಸರಾಕಾರರೆಕೆ 
ಕಳಿಸಿ. ಸರಾಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುರೊಳು್ಳವುದಾಗಿ ಸಚಿವ 
ಭೆೈರತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಅಬುದುಲ್ ಜಬಾ್ರ್, ಸಿ.ಜಿ. 
ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ದುರಸಿತಾ ಹಾಗೂ ನಿವಕಾಹಣೆ ಇಲಲಿದೆೇ ಸಾಕಷು್ಟ ಜಾಗ 
ಬಳರೆಯಾಗುತಿತಾಲಲಿ ಎಂದು ಬೆೇಸರ ವ್ಯಕತಾಪಡಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿ.ಜಿ. ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ 

ಬರುವ ಹಂದಿಗಳು, ಹೊೇಗದ ಡೆ್ರೈರೆೇಜ್ ನೇರು
ನಗರದ ಹಳೆ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುತಾ ಮಕಕೆಳ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ 

ತಡೆಗೊೇಡೆಯನುನು ಪಾಲ್ರೆ ಸಿಬ್ಂದ ಒಡೆದದದುರು. ಇದನುನು ಇನೂನು ರಿಪೆೇರಿ 
ಮಾಡಿಸಿಲಲಿ. ಇದರಿಂದ ಹಂದ ಹಾಗೂ ನಾಯಿಗಳ ಉಪಟಳವಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಅಧಿೇಕಷಾಕ ಡಾ. ಮಧು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ 
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಡೆ್ರೈನೆೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಿೇರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತಿತಾಲಲಿ. ಈ 
ಬಗೆಗೆಯೂ ಪಾಲ್ರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುರೊಳ್ಳಬೆೇಕಿದೆ ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.25- ಶೆೇ.40 
ಕಮಿೇಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿ್ರೇ 
ರೆಷಾೇತ್ರ ಧಮಕಾಸಥಾಳ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನಿನುಧಿ 
ಯಲ್ಲಿ ದೆೇವರನುನು ಮುಟಿ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ 
ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದೆ್ಧೇನ.ೆ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ನವರು 
ಕೂಡ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲ್ 
ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಾವಾರಿ ಸಚಿವ ಭೆೈರತಿ 
ಬಸವರಾಜ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ಶೆೇ.40 ಪಸೆಕಾಂಟ್ ಕಮಿೇಷನ್ 
ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ನವರು ಅಧಿ 
ರಾರದ ಲಾಲಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ 
ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುತಿತಾದಾದುರೆ. 
ಯಾವುದೆೇ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾ ಗುವ 
ಜಾಯಮಾನ ನನನುದಲಲಿ. ಅದು ಆ 
ಪಕಷಾದವರಿಗೂ ಗೊತಿತಾದದುರೂ ಮಾತನಾ 
ಡುವುದು ಸಮಂಜಸವಲಲಿ. 40% 
ಕಮಿೇಷನುನು ನಾನು ಪಡೆದರುವುದು 
ನಿಜವೆಂಬುದು ಸಾಬೇತುಪಡಿಸಿದರೆ, 
ನಾನು ರಾಜಕಿೇಯ ನಿವೃತಿತಾ 
ಪಡೆಯುತೆತಾೇನೆ. ಶಿ್ರೇ ರೆಷಾೇತ್ರ ಧಮಕಾಸಥಾಳ 

ಮಂಜುನಾಥನ ಸನಿನುಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ 
ಮಾಡುತೆತಾೇನೆ. ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ನವರು ಸಹ 
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲ್ ಎಂದು ಸವಾಲು 
ಹಾಕಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಎಲಲಿವನೂನು 
ಉಚಿತವಾಗಿ ರೊಡಿ ಎನುನುತಾತಾರೆ.  ಅವರು 
ರೆೇಳಿದಂತೆ ಎಲಲಿವನುನು ಉಚಿತವಾಗಿ 
ನಿೇಡಿದರೆ ಸರಾಕಾರ ನಡೆಸುವುದು 
ಹೆೇಗೆ? ಇವರೆಲಲಿ ಸರಾಕಾರ ನಡೆಸುತಾತಾರಾ 
ಎಂದು ಸಚಿವ ಭೆೈರತಿ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕಷಾದ 
ಉಚಿತ ವಿದು್ಯತ್ ಭರವಸೆಗೆ  
ಆರೆಷಾೇಪ ವ್ಯಕತಾಪಡಿಸಿದರು. ಸಚಿವ 
ಸುಧಾಕರ್ ಬಗೆಗೆ 

40% ಕಮಿಷನ್: ಪ್ರಮಾಣಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನವರೂ ಧಮನಾಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲ್: ಭೆೈರತ್

ಸಕಾನಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆೇಜು 
ಸಾ್ಥಪರೆಗೆ ಅಂತ್ಮ ಮುದೆ್ರ ಬಾಕಿ

ಬಸವ ನಗರ 
ಪೊಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆ 
ನೂತನ ಕಟಟೆಡ 
ಉದಾಘಾಟರೆ 

ಬೆಡ್ ಗಳು ಬರೊೇಬ್ಬರಿ  
ಸಿಬ್ಬಂದಿೇರೆೇ ಇಲಾಲೆರಿ!

ಸಿ.ಜಿ. 
ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲೆ 
ನಸಿನಾಂಗ್ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ 
ಕೊರತೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲೆಕು ಆಲೂರು ಗಾ್ರಮದ ವಾಸಿ 

ಶ್ರೀ ಕುರ್ಕಿ ಸಿದ್ದಬಸಪ್ಪನವರು
ದಿರಾಂಕ 25.01.2023ರ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4.18ಕೆ್ಕ ನಧನರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ.  
ಮೃತರಿಗೆ 88 ವಷನಾ ವಯಸಾಸಾಗಿತು್ತ. ಏಳು ಜನ ಪುತ್ರರು, ರಾಲ್ವರು ಪುತ್್ರಯರು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, 

ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನು ಅಗಲ್ರುವ  
ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆಯನುನು ದಿರಾಂಕ 26.01.2023ರ ಗುರುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 1 ಗಂಟೆಗೆ  

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲೆಕು ಆಲೂರು ಗಾ್ರಮದ ಮೃತರ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರಕಿ 
ಮೊಬೆೈಲ್ : 99005 85875, 99016 28675

ಆಲೂರು ಗ್್ಮದ  
ಕುರ್ಕಿ ಸಿದ್ದಬಸಪ್ಪ ನಿಧನ

ಜನನ : 
04.07.1935

ಮರಣ : 
25.01.2023

ದೂಡಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಬಸನಗೌಡ ಕೊೇಟೂರ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.25- ದಾವಣಗೆರೆ - ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧ ಪಾ್ರಧಿರಾರದ 

ಆಯುಕತಾರನಾನುಗಿ ಬಸನಗೌಡ ರೊೇಟೂರ ಅವರನುನು ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸರಾಕಾರ ನಿನೆನು 
ಆದೆೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ರೆ.ಎ.ಎಸ್. ಹಿರಿಯ ಶೆ್ರೇಣಿ ಅಧಿರಾರಿಯಾಗಿರುವ 
ಬಸನಗೌಡ ರೊೇಟೂರ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲಿಕು ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ 
ಆಗಿ ರಾಯಕಾ ನಿವಕಾಹಿಸಿದದುನುನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.

30 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗೊೇಧಿ  
ಮಾರುಕಟೆಟೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಧಾನಾರ

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 25 – ಏರುತಿತಾರುವ ಗೊೇಧಿ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣರಾಕೆಗಿ 
ತನನುಲ್ಲಿರುವ 30 ಲಕಷಾ ಟನ್ ಅವಕವನುನು ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ ಮಾರಲು 
ರೆೇಂದ್ರ ಸರಾಕಾರ ನಿಧಕಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಗೊೇಧಿ ಹಿಟಿ್ಟನ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ ರೆಜಿಗೆ 38 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ 
ತಲುಪುತಿತಾದೆ. ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ 30 ಲಕಷಾ ಟನ್ ಗೊೇಧಿಯನುನು ಮುಕತಾ 
ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಮಾರಾಟ ಯೇಜನೆಯಡಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೆೇಳಿವೆ.

ಗೊೇಧಿ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಾಚುಗುತಿತಾದೆ. ಈ 

ಡಿಸಿಸಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 
ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಹಾಲೆೇಶಪ್ಪ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.25- ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ 
ರೆೇಂದ್ರ ಸಹರಾರ ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕಷಾರಾಗಿ 
ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆಯ ಬ. ಹಾಲೆೇಶಪ್ಪ ಅವರು 
ಇಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರೊೇಧ 
ವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದಾದುರೆ.

ಜೆ.ಎಸ್. ವೆೇಣುಗೊೇಪಾಲ ರೆಡಿಡಿ ಅವರ 
ರಾಜಿೇನಾಮೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕಷಾ ಸಾಥಾನ ತೆರವಾಗಿತುತಾ. ದೂಡಾ ಆಯುಕತಾ 
ಬ.ಟಿ ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಚುನಾವಣಾಧಿರಾರಿಯಾಗಿದದುರು.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 25 – ರಾಜ್ಯದ ಎಂಟು 
ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತಾ ದೊರೆತಿದೆ. 
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು 
ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ  
ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೆೈರಪ್ಪ ಮತುತಾ ಸಮಾಜ ಸೆೇವಕರಾದ 
ಸುಧಾ ಮೂತಿಕಾ ಅವರು ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ 
ಪ್ರಶಸಿತಾಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದಾದುರೆ.

ರೊಡಗಿನ ಜಾನಪದ ನತಕಾಕಿ ರಾಣಿ 
ಮಾಚಯ್ಯ, ವಿಜಾಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾದರ್ ವಲ್ಲಿ 
ದೂದೆೇಕುಲ, ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ, 
ಭೆೈರಪ್ಪ, ಸುಧಾ ಮೂತ್ನಾಗೆ 
ಪದ್ಮಭೂಷಣದ ಗೌರವ

ನವದಹೆಲ್, ಜ. 25 – ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ 
ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ತಬಲಾ ವಾದಕ 
ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೆೇನ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಆರು ಸಾಧಕರಿಗೆ 
ಈ ಬಾರಿ ದೆೇಶದ 2ನೆೇ ಅತು್ಯನನುತ ಪ್ರಶಸಿತಾಯಾದ 
ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 
106 ಸಾಧಕರು ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತಾಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದಾದುರೆ.

ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವದ ಮುನಾನು ದನದಂದು 

ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತಾ ಪುರಸಕೆಕೃತರ ಪಟಿ್ಟ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಲ,ೆ ಸಮಾಜ ಸೆೇವ,ೆ ರಾಜಕಿೇಯ, ವಿಜಾಞಾನ, ವಾ್ಯಪಾರ, 
ಔಷಧಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಿಕಷಾಣ, ಕಿ್ರೇಡೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ 
ಸೆೇವೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ 
ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಶಸಿತಾಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದಾದುರೆ.

ಈ ಬಾರಿ 6 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ, 
9 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ 

106 ಸಾಧಕರಿಗೆ `ಪದ್ಮ' ಗೌರವ
ಮುಲಾಯಂ, ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೆೇನ್ ಸೆೇರಿ ಹಲವರಿಗೆ ಉನನುತ ಪ್ರಶಸಿ್ತ

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
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ದಿ್ವತ್ೇಯ ವಷನಾದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
ಹರಿಹರದ ಹೊಸ ಭರಂಪುರ 
ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಕಿಲೊೇಕಾಸಕೆರ್  

ಕಂಪನಿಯ ನಿವೃತತಾ ನೌಕರರಾಗಿದದು 

ಶಿ್ರೇ ಮುಕೆ್ತೇನಹಳಿಳ ಮಠದ 
ಎಂ. ಸದಾಶಿವಯ್ಯನವರು

ನಿೇವು ನಮ್ಮನನುಗಲ್ ಇಂದಗೆ 
ಎರಡು ವಷಕಾ ಕಳೆದರೂ ಸದಾ 

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ... 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ನೇಲಮ್ಮ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ರಾಲ್ವರು ಪುತ್್ರಯರು, 
ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು  
ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರು.

ಹೊಸ ಭರಂಪುರ, 2ನೆೇ ರಾ್ರಸ್, ಹರಿಹರ.

22 ರೆೇ ವಷನಾದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
ಎನ್.ಎಂ.ಗುರುಸಾ್ವಮಿ, ಎಲ್.ಟಿ.(ಕಬ್ಸಾ)

ಜನನ: 16.12.1930, ಮರಣ: 26.01.2001

ನಿೇವು ನಮ್ಮನನುಗಲ್ ಇಂದಗೆ 22 ವಷಕಾಗಳಾದವು. 
ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದುದು, ನಿಮ್ಮ 

ಆದಶಕಾಗಳನುನು ಪಾಲ್ಸುತಾತಾ ಮುನನುಡೆಯುತಿತಾರುವ, 
ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬದವರು,  

ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು ಮತು್ತ  
ಸೌ್ಕಟ್ಸಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸದಭಿಮಾನಗಳು.

|| ಶಿ್ರೇ ಶಿವ ನಾರದಮುನಿ ಪ್ರಸನನು ||

16ರೆೇ ವಷನಾದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ದಿ|| ಶಿ್ರೇಮತ್ ನಂಜಮ್ಮ  ದಿ|| ಶಿ್ರೇ ಬಸಪಳ ಬಸವನಗೌಡು್ರ
ಗಾಂಧಿ ನಗರ   

ನಿೇವು ನಮ್ಮನನುಗಲ್ ಇಂದಗೆ 16 ವಷಕಾಗಳಾದವು. ನಿೇವು ಹಾಕಿರೊಟ್ಟ 
ಮಾಗಕಾದಶಕಾನದಲ್ಲಿ ಮುನನುಡೆಯುತಾತಾ, ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ,

✦ ಜಿ.ಬಿ. ನಟರಾಜ್ ✦ ಜಿ.ಬಿ. ರಾಗರಾಜ್  ಮತು್ತ
✦ ಡಾ|| ಚಂದ್ರರಾಥ್ , ಗಾಂಧಿನಗರ. ✦ ನಟರಾಜ ಪಾ್ರವಿಜನ್  ಸೊಟೆೇರ್ ಸಾ 

✦ ನಟರಾಜ ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್ , ಚಾಮರಾಜಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

✦ ನಂಜಮ್ಮ ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್ , ಮಾಲೂರು.

46ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣೆ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮರ ವಿಜಯಕುಮ್ರ್ ಯರರಲ್ 
ಮ್ಲರೀಕರು, ಪ್ಯದಶಕಿನಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್  ಮತು್ತ ಪ್ಯದಶಕಿನಿ ಪರೀಹ್ ಇಂಡಸಿ್ಟ್ರರೀಸ್ 

ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಜರೀವಿಕ ಈಶಣ್ಣ ಯರರಲ್,
ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲತ್ ವಿಜಯಕುಮ್ರ್ ಯರರಲ್ ,

ವೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಶ್ರೀಮತಿ ವ್ಣಿ, ಶ್ರೀ ಲೊರೀಹಿತ್  ಈಶಣ್ಣ ಯರರಲ್ ,
ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜು, ಶ್ರೀ ಭರೀಮ್ನಂದ ವಿಜಯಕುಮ್ರ್ ಯರರಲ್ , 

ರಿಷ್ನ್, ಶ್ರೀಯ್, ತಿ್ಶಕ್
ಯರರಲ್  ವಂಶಸ್ಥರು, ಮಕ್ಕಳು, ವೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅಳಿಯಂದಿರು

ದಿ|| ಶ್ರೀ ಅವಲಕ್ಕಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಯರಗಲ್ 
(ಅವಲಕಿ್ಕ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಯ ಜನಕ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲೆ)

ಅಪಾ್ಪ ಇಂದಿಗೆ ನೇವು ನಮ್ಮನುನು ಅಗಲ್ 46 ವಷನಾಗಳಾದವು.
ನೇವು ಹಾಕಿಕೊಟಟೆ ಮಾಗನಾದಲ್ಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಶ್ರದೆ್ಧಯಂದ ನಡೆಯುತ್್ತರುವ,

ಫೆ.5ರಂದು ಹರಿಹರೆೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ ರಥೊೇತಸಾವ
ಹರಿಹರ, ಜ. 25 - ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಶಿ್ರೇ ಹರಿಹರೆೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೊೇತ್ಸವವು 
ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗೆಗೆ 10-50 ಗಂಟೆಗೆ 
ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳೊಂದಗೆ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ 
ಎಂದು ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ ಎಂ.ಬ. ಅಶ್ವತ್ಥಾ  ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪತ್ರಕತಕಾರೊಂದಗೆ ಮಾತ 
ನಾಡಿ, ಜನವರಿ 31 ಮಂಗಳವಾರದಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರ 
ಸೊೇಮವಾರದವರೆಗೆ ಪೂಜಾ ರಾಯಕಾಗಳನುನು ಮಾಡ 
ಲಾಗುತತಾದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ರುದಾ್ರಭಿ 
ಷೆೇಕ, ಅಲಂರಾರ, ಹೊೇಮ ಹವನಾದಗಳು ನಡೆಯು 
ತತಾವೆ ಎಂದರು. ಒಂದೊಂದು ದನ ಸಂಜೆ ಪಂಚೊೇಪ 
ಚಾರ ಪೂಜಾ ಬಲ್ದಾನ ವೃಷಭೊೇತ್ಸವ, ಗರುಡೊೇ 
ತ್ಸವ, ಹನುಮೊೇತ್ಸವ, ಕಲಾ್ಯಣೊೇತ್ಸವ, ಗಜೊೇತ್ಸವಗಳ 
ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದು ನಿತ್ಯ ಸೆೇವಾದಗಳು ನಡೆಯುತತಾವೆ.

ದನಾಂಕ 5 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗೆಗೆ ಹೊೇಮ 
ಹಾಗೂ ಮಹಾ ಪೂಣಾಕಾಹುತಿ, ಬೆಳಗೆಗೆ 10-50 ರೆಕೆ ಶಿ್ರೇ 
ಹರಿಹರೆೇಶ್ವರಸಾ್ವಮಿಯ ರಥ ಪೂಜಾ ಬಲ್ದಾನ 
ರಥಾರೊೇಹಣ ಮತುತಾ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಪೂಜಾ ರಾಯಕಾಗಳು ನಾರಾಯಣ 
ಜೊೇಯಿಸರ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ವೆ.

ದನಾಂಕ 6 ರ 
ಸೊೇಮವಾರ ಬೆಳಗೆಗೆ 
ಪೂಜಾ ರಾಯಕಾಗಳು ನಡೆ 
ಯಲ್ವೆ. ಸಂಜೆ  6-30 ರೆಕೆ 
ಸುಗಮ ಸಂಗಿೇತ 
ರಾಯಕಾಕ್ರಮ ನಡೆಯಲ್ದೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ 
ಆಡಳಿತಾಧಿರಾರಿ ಹೆಚ್.
ಎಲ್. ಆನಂದ್, 
ರಾಯಕಾದಶಿಕಾ ವಾರಿಜಾ 

ಹೆಚ್. ವೆಂಕಟೆೇಶ, ಶಿರಸೆತಾೇದಾರ ಜಿ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, 
ಮುಜರಾಯಿ ನಿವಾಕಾಹಕರಾದ ಸಂಗಿೇತ ರೆ. ಜೊೇಷಿ, 
ಆರ್.ಐ. ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಗಾ್ರಮ ಆಡಳಿತಾಧಿರಾರಿ 
ಹೆಚ್.ಜಿ.ಹೆೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾಜೆೇನಹಳಿ್ಳ 
ಶಾನಭೊೇಗ ಹೆಚ್.ಗಿರಿೇಶ್, ಕಸಬಾ ಶಾನಭೊೇಗ 
ಹೆಚ್.ವಿ. ಹರಿಶಂಕರ್, ಮಾಜೆೇನಹಳಿ್ಳ ಪಾಟಿೇಲರು 
ಜಿ.ಎಸ್. ಚೆನನುಬಸಪ್ಪ, ಕಸಬಾ ಪಾಟಿೇಲರು ಜಿ.ಎಂ. 
ಲ್ಂಗರಾಜ್ ಪಾಟಿೇಲ್, ಅಚಕಾಕ ಶಿ್ರೇನಿವಾಸಮೂತಿಕಾ, 
ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮತಿತಾತರರು ಹಾಜರಿದದುರು.

ಬಂೆಗಳೂರು, ಜ. 25 - ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ರೆಷಾೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ 
ರೆೇವಣ್ಣ ಅವರ ಸ್ಪಧೆಕಾ ಇಲಲಿ ಎಂದು ಜಡೆಿಎಸ್ ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ 
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಹಚೆ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಾದುರ.ೆ 

ಭವಾನಿ ರೆೇವಣ್ಣ ನಿನೆನುಯಷೆ್ಟೇ ತಾವು ಹಾಸನದಂದ ಸ್ಪಧಿಕಾಸುವುದಾಗಿ 
ಹೆೇಳಿರ ೆನಿೇಡಿದ ಬನೆನುಲೆಲಿೇ ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಇಂತಹ ಹೆೇಳಿರ ೆನಿೇಡಿರುವುದು  
ರಾಜಕಿೇಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚಚೆಕಾಗ ೆಗಾ್ರಸವಾಗಿದ.ೆ 

ಪಂಚರತನು ಯಾತೆ್ರ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ಸುದದುಗಾರರೊಂದಗ ೆಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು,  ಪ್ರತಿಯಬ್ರಿಗೂ ಚುನಾವಣಗೆ ೆ ನಿಲಲಿಬೆೇಕು ಎನುನುವ ಆರಾಂರೆಷಾ 
ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಭವಾನಿ ರೆೇವಣ್ಣ ಅವರ ಅನಿವಾಯಕಾತ ೆಆ ರೆಷಾೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಇದದುದದುರ ೆ ನಾನೆೇ ಸ್ಪಧೆಕಾ ಮಾಡುವಂತ ೆ ಹೆೇಳುತಿತಾದೆದು. ಅವರು ಅಭ್ಯಥಿಕಾ 
ಅಗಬೆೇಕು ಎನುನುವ ಅನಿವಾಯಕಾತ ೆಇದದುದದುರ ೆನಾನೆೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತಿತಾದೆದು. ಆದರ,ೆ 
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇವತುತಾ ಅಂತಹ ಅನಿವಾಯಕಾತ ೆ ಇಲಲಿ ಎಂದದಾದುರ.ೆ ಆ 
ಮೂಲಕ ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಯೆಲ್ಲಿ ಪಕಷಾದ ಟಿರಟೆ್ 
ಇಲಲಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಾದುರ.ೆ 

ಭವಾನಿ ರೆೇವಣ್ಣ ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ರೆಷಾೇತ್ರದ ರಲೆವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರ ನಡಸೆಿ, ರಾಯಕಾಕತಕಾರ ಒತಾತಾಯದ ಮೆೇರಗೆ ೆ ತಾವು 
ಮುಂದನ ಚುನಾವಣಯೆಲ್ಲಿ ಈ ರೆಷಾೇತ್ರದಂದ ಸ್ಪಧಿಕಾಸುವುದಾಗಿ ಹೆೇಳಿರೆ 
ನಿೇಡಿದದುರು. ಇದರ ಬನೆನುಲೆಲಿೇ ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಹೆೇಳಿರ ೆನಿೇಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಾದುರ.ೆ  

ಹಾಸನದಿಂದ ಭವಾನ ಸ್ಪಧೆನಾ ಇಲಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 25 - ಪಿಎಸ್ ಐ ನೆೇಮರಾತಿ ಅಕ್ರಮ 
ಪ್ರಕರಣದಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಸಿಐಡಿ, ಡಿವೆೈಎಸ್ ಪಿ ಶಂಕರಗೌಡ 
ಪಾಟಿೇಲ್ ಅವರಿಗೆ 76 ಲಕಷಾ ನಿೇಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೊೇಪಿ  
ಆರ್.ಡಿ. ಪಾಟಿೇಲ್ ನಿೇಡಿರುವ ಹೆೇಳಿರೆಯ ಬಗೆಗೆ ಹೆೈರೊೇಟ್ಕಾ  
ಹಾಲ್ ನಾ್ಯಯಮೂತಿಕಾಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೆೇರೆಂದು  
ರಾಜ್ಯ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಉಸುತಾವಾರಿ ರಣದೇಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಜೆೇಕಾವಾಲಾ 
ಒತಾತಾಯಿಸಿದರು.

ಸುದದುಗೊೇಷಿ್ಟಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪಾಟಿೇಲ್ ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಲೊೇರಾಯುಕತಾರೆಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತನಿಖಾಧಿರಾರಿ ತಮಿ್ಮಂದ ಮೂರು 
ರೊೇಟಿ ಲಂಚ ರೆೇಳಿದದುರು ಎಂದು ಆರೊೇಪಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ಮುಚಿಚು ಹಾಕಲು 
76 ಲಕಷಾ ಹಣ ರೊಟಿ್ಟರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಾದುರೆ.  

ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾ್ಮಯಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ 
ಜಾಞಾನೆೇಂದ್ರ, ಪ್ರಕರಣ ಮುಚಿಚು ಹಾಕಲು ಯತಿನುಸಿದಾದುರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. 

ಕನಾಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಹುದೆದುಯ ಹೆಸರನುನು 
ಬದಲ್ಸಬೆೇಕಿದೆ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾ್ಮಯಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಚಿವರು 
ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯವನುನು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಸವಕಾನಾಶ ಮಾಡುತಿತಾದಾದುರೆ 
ಎಂದವರು ಆರೊ್ರೇಶ ವ್ಯಕತಾಪಡಿಸಿದರು.

ಬೊಮಾ್ಮಯಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ಜನರಿಗೆ 1 ಲಕಷಾ ಉದೊ್ಯೇಗ 
ನಿೇಡುವ ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿದದುರು. ಆದರೆ ಸರಾಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟು್ಟ 
2.50 ಲಕಷಾ ಹುದೆದುಗಳು ಖಾಲ್ ಇದುದು, ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 1300 
ರೆೈಗಾರಿರಾ ರೆೇಂದ್ರಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದುದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1 ಲಕಷಾ 
ಉದೊ್ಯೇಗಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಎಂದರು.

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಲಂಚ ಆರೊೇಪ 
ರಾ್ಯಯಾಂಗ ತನಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಪಾಕ್  
ಉದೊ್ಯೇಗಿಗಳ 
ವೆೇತನ ಕಡಿತಕೆ್ಕ 
ಶಿಫಾರಸುಸಾ

ಇಸಾಲಿಮಾಬಾದ್, ಜ. 25 
– ಸರಾಕಾರಿ ಉದೊ್ಯೇಗಿಗಳ ವೆೇತ 
ನವನುನು ಶೆೇ.10ರಷು್ಟ ಕಡಿತಗೊ 
ಳಿಸಲು ಪಾಕಿಸಾತಾನ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸು 
ತಿತಾದೆ. ಆಥಿಕಾಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುರೊಳ್ಳಲು ಪಾಕ್ 
ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ 
ಶೆಬಾಜ್ ಷರಿೇಫ್ ಅವರು 
ರಚಿಸಿರುವ ರಾಷಿ್ಟ್ೇಯ ಉಳಿ 
ತಾಯ ಸಮಿತಿಯು ಹಲವಾರು 
ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು್ಸ ಮಾಡಿದೆ. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಾಕಾರಿ ನೌಕರರ 
ವೆೇತನದಲ್ಲಿ ಶೆೇ.10ರ ಕಡಿತವೂ 
ಸೆೇರಿದೆ ಎಂದು ಜಿಯೇ ನೂ್ಯಸ್ 
ವರದ ಮಾಡಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯ 
ಗಳ ವೆಚಚು ವನುನು ಶೆೇ.15ರಷು್ಟ 
ಕಡಿತ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಲಹೆ 
ಗಾರರ ಸಂಖೆ್ಯಯನುನು 78ರಿಂದ 
30ರೆಕೆ ಇಳಿಸಲು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾ 
ರಸು್ಸ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸಾತಾನರೆಕೆ 
ಸಾಲ ನಿೇಡಲು ಅಂತರ 
ರಾಷಿ್ಟ್ೇಯ ಹಣರಾಸು ನಿಧಿಯು 
ಉಳಿತಾಯದ ಷರತುತಾ ವಿಧಿಸಿತುತಾ. 
ಈ ಬಗೆಗೆ ಪಾಕಿಸಾತಾನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು 
ರೊಳ್ಳಲು ಮಿೇನಾಮೆೇಷ ಎಣಿಸು 
ತಿತಾತುತಾ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಸಾಲದ ಕಂತು 
ಬಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತಿತಾದೆ.

ಜಗಳೂರು, ಜ.25- ಯಾವುದೆೇ  
ಹಣ, ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ 
ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಉತತಾಮ 
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 
ಉತತಾಮ ಸಮಾಜ ನಿಮಾಕಾಣರೆಕೆ ಯುವ 
ಜನಾಂಗ ಮುಂದಾಗಬೆೇಕು ಎಂದು 
ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ 
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಲಿಕು ಕಛೆೇರಿ 
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮಿ್ಮರೊಂಡಿದದು "ರಾಷಿ್ಟ್ೇಯ 
ಮತದಾನ ದನಾಚರಣೆ" ರಾಯಕಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಅವರು ನೂತನ ಚುನಾವಣೆ ಗುರುತಿನ ಚಿೇಟಿ 
ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

18 ವಷಕಾ ಮೆೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವ ಸಮೂಹ 
ಪವಿತ್ರವಾದ ಮತವನುನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಜಿಕಾ 
ನಮೂನೆ 6ರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಂವಿಧಾನ 
ಬದ್ಧ ಹಕಕೆನುನು ಸದುಪಯೇಗ ಪಡೆದುರೊಳ್ಳಬೆೇಕು .
ಉತತಾಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯ್ಕೆ ನಮೆ್ಮಲಲಿರ ಹೊಣೆ 
ಎಂದು ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು.

ನಾ್ಯಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು 
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೇಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ 
ಮೂಡಿಸುತಿತಾದೆ. ಮತದಾನಕಿಕೆಂತ ಇನೊನುಂದಲಲಿ. 
ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವೆ' ಎಂಬ 
ಘೊೇಷವಾಕ್ಯದೊಂದಗೆ ಆಯೇಗ ಜಾಗ್ರತಿ 
ಮೂಡಿಸುತಿತಾದೆ ಎಂದರು.

ಜೆಎಂಎಫ್ ಸಿ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ 
ಸರಾಕಾರಿ ಸಹಾಯಕಿ ಡಿ.ರೂಪ 
ಮಾತನಾಡಿ,  ಮತದಾನ 
ಸಂವಿಧಾನಬದದು ಹಕುಕೆ, ಯಾವುದೆೇ 
ಆಸೆ, ಆಮಿಷಗೊಳಗಾಗಿ ಮತವನುನು 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರು.

ನಮ್ಮನಾನುಳುವ ಉತತಾಮ ಜನಪ್ರತಿ 
ನಿಧಿಗಳನುನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ 
ಸಂಪೂಣಕಾ ಅಧಿರಾರ 

ಮತದಾರನಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಷಾಣಿಕವಾದ  ಹಣ, ಇತರೆ 
ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತವನುನು ಮಾರಿರೊಳ್ಳದೆ.
ಉತತಾಮ ನಾಯಕನನುನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ, 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ರಾಪಾಡಿರೊಳ್ಳಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಕಿವಿಮಾತು ಹೆೇಳಿದರು.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ 
ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಕಾಶಕ ಬ.ಮಹೆೇಶ್ವರಪ್ಪ, ರೆಷಾೇತ್ರ 
ಶಿಕಷಾಣಾಧಿರಾರಿ ಉಮಾದೆೇವಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಸರಾಕಾರಿ 
ಪ್ರಥಮ ದಜೆಕಾ ರಾಲೆೇಜಿನ ವಿದಾ್ಯಥಿಕಾಗಳು 
ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರು. 

ಉತ್ತಮ ಜನಪ್ರತ್ನಧಿ ಆಯೆ್ಕ ನಮೆ್ಮಲಲೆರ ಹೊಣೆ

ಜಗಳೂರು ತಹಶಿೇಲಾದಾರ್ 
ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್

40% ಕಮಿಷನ್: ಪ್ರಮಾಣಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಯೂ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ನವರು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಾತಾರೆ. 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಾಕತುತಾ ಧಮ್ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿತಾದಾದುರೆ. ನಮಗೆ 
ತಾಕತುತಾ ಇರುವುದರಿಂದಲೆೇ ನಾವು ರೆಲಸ ಮಾಡುತಿತಾರುವುದು.  ಹಿೇಗೆ 
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತನು ಬೆೇಡ.  ನಾಡಿನ ಜನ ಏನು 
ತಿೇಮಾಕಾನ ರೆೈ ಗೊಳು್ಳತಾತಾರೊೇ ಅದರೆಕೆ ನಾವೆಲಲಿರೂ ತಲೆ ಬಾಗಬೆೇಕು 
ಎಂದರು.

ಸಿದದುರಾಮಯ್ಯ ಯಾವ ರೆಷಾೇತ್ರದಂದಲಾದರೂ ಸ್ಪಧೆಕಾ ಮಾಡಲ್. 
ಆದರೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಗಳಾಗಿರುವ ಅವರು ವಾಸತಾವಿಕತೆಗೆ 
ಹತಿತಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ ಬೆೇರೆಂದು ಸಲಹೆ ನಿೇಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೊೇಟಿ ರೂ. ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ರಾಷಿ್ಟ್ೇಯ 
ಹೆದಾದುರಿಗಳ ನಿಮಾಕಾಣ ರಾಯಕಾ ನಡೆಯುತಿತಾದೆ. ಮೆೈಸೂರು- ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಚಿಕಕೆಬಳಾ್ಳಪುರ - ಡಾಬಸ್  ಪೆೇಟೆ ಹಿೇಗೆ ಅನೆೇಕ ರಾಷಿ್ಟ್ೇಯ ಹೆದಾದುರಿಗಳ 
ಯೇಜನೆ ರಾಯಕಾಗತ ಗೊಂಡಿವೆ.  

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದುಣ ಮತುತಾ ರೆೈಗಾರಿರಾ 
ರಾರಿಡಾರ್ ನಿಮಾಕಾಣ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರೆೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತಿತಾರುವುದು 
ಸರಾಕಾರದ ಗಮನರೆಕೆ ಬಂದದೆ ಎಂದರು.

ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆೇಜು ಸಾ್ಥಪರೆಗೆ ಅಂತ್ಮ ಮುದೆ್ರ ಬಾಕಿ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮಧ್ಯ 
ಕನಾಕಾಟಕವಾಗಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆಯು 
ರಾಜ್ಯದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಹಾವೆೇರಿ, ಹೊಸಪೆೇಟೆ ಈ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ 
ಜನ ಚಿಕಿತೆ್ಸಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತಿತಾದಾದುರೆ. ಈ 
ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಗೆ ಸರಾಕಾರಿ 
ಮೆಡಿಕಲ್ ರಾಲೆೇಜು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದುದು, 
ರಾಲೆೇಜು ಬೆೇರೆೇ ಬೆೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ 
ಸರಾಕಾರರೆಕೆ ಜಿಲಾಲಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ನಾನು 
ಈಗಾಗಲೆೇ ಒತಾತಾಯವನುನು ಮಾಡಿದೆದುೇನೆ. 
ಮೆಡಿಕಲ್ ರಾಲೆೇಜು ಸಾಥಾಪನೆಗೆ  ಅಂತಿಮವಾಗಿ 
ಮುದೆ್ರ ಬೇಳಬೆೇರಾಗಿದುದು, ಅದು ಆಗಲ್ದೆ 
ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಬಸವರಾಜ್ 
ಬೊಮಾ್ಮಯಿ ನೆೇತೃತ್ವದ ಬದಲ್ಗೆ ಮಾಜಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಬ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 
ಅವರ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ 
ಚುನಾವಣೆಯನುನು ಎದುರಿಸುವುದಾಗಿ ಬಜೆಪಿ 
ಪಕಷಾದ 70 ಜನ ಹೆೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಪತ್ರ 
ನಿೇಡಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶೆನುಗೆ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಸಿದ 
ಸಚಿವರು, ಈ ರಿೇತಿಯಾದಂತದುದು 
ಯಾವುದೂ ಇಲಲಿ. ನಾವೆಲಲಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ 

ಸೆೇರಿದೆದುೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಬಸವರಾಜ್ 

ಬೊಮಾ್ಮಯಿಯಾಗಲ್ೇ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ 
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಗಲ್ೇ, ನಾವುಗಲಾಗಲ್ೇ 
ಎಲಲಿರೂ ಒಗಗೆಟಾ್ಟಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ 
ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಜೆ.ಪಿ. ನಡಾಡಿ, 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ 
ಚುನಾವಣೆಯನುನು ಎದುರಿಸಲ್ದುದು, ಮುಂದನ 
ದನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಪಿ ಪಕಷಾವೆೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಅಧಿರಾರರೆಕೆ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ 
ಸಂಶಯವಿಲಲಿ. ನಮ್ಮ ಬಜೆಪಿ ಸರಾಕಾರ, 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾ್ಮಯಿ, 
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದ ಅವರ ಜನಪರ 
ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೆಚಿಚು ನಮಗೆ ಜನ 
ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದಾದುರೆ ಎಂದರು.

ನಾನಂತೂ ಯಾವುದೆೇ ರಾರಣಕೂಕೆ 
ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗೆ ವಾಪಾಸ್  
ಹೊೇಗೊೇದಲಲಿ. ಈಗಾಗಲೆೇ ಈ ಕುರಿತು 
ಸಾಕಷು್ಟ ಬಾರಿ ಹೆೇಳಿದೆದುೇನೆ. ನನಗೆ ಬಜೆಪಿ 
ಎಲಲಿವನೂನು ರೊಟಿ್ಟದೆ. 

ಬಜೆಪಿಗೆ ಬಂದ 17 ಜನರಲ್ಲಿ 
ಒಂದಬ್ರು ಹೊೇಗಬಹುದೆೇನೊೇ, ಆದರೆ 

ನಾನಂತು ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗೆ ಹೊೇಗುವುದಲಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 
ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಗೌರವ ಇದೆ. ಅಧಿರಾರ 
ಇರಲ್ , ಇಲಲಿದರಲ್ ನಿಷಾಠಾವಂತ 
ರಾಯಕಾಕತಕಾನಾಗಿ ದುಡಿಯುತೆತಾೇನೆ ಎಂದರು.

ರೆೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು 
ಶಿೇಘ್ರವೆೇ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲ್ದಾದುರೆ . 
ಬಜೆಪಿ ಸಂಘಟನೆ  ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ರೆೇಂದ್ರ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರು ನಗರರೆಕೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಲ್ದಾದುರೆ. ಅವರ 
ಭೆೇಟಿಯ ದನಾಂಕ ಇನೂನು 
ನಿಗದಗೊಂಡಿಲಲಿವಾದರೂ ಅವರ ಭದ್ರತೆ 
ಕುರಿತು ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ ಮತುತಾ ಪೊಲ್ೇಸ್ 
ಇಲಾಖೆಯಂದಗೆ ಚಚೆಕಾ ನಡೆಲಾಗುವುದು 
ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ 
ಸದಸ್ಯ ಅಬುದುಲ್ ಜಬಾ್ರ್, ಜಿಲಾಲಿಧಿರಾರಿ 
ಶಿವಾನಂದ  ರಾಪಶಿ, ಎಸಿ್ಪ ಸಿ.ಬ. ರಿಷ್ಯಂತ್, 
ಮೆೇಯರ್ ಜಯಮ್ಮ ಗೊೇಪಿನಾಯಕೆ, 
ದೂಡಾ ಅಧ್ಯಕಷಾ  ಎ.ವೆೈ. ಪ್ರರಾಶ್, ಪಾಲ್ರೆ 
ಸದಸ್ಯ ಸೊೇಗಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಉಪ 
ವಿಭಾಗಾಧಿರಾರಿ ದುಗಾಕಾಶಿ್ರೇ, ದೂಡಾ 
ಆಯುಕತಾ ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಇತರರು ಇದದುರು.

ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ, ಭೆೈರಪ್ಪ,  
ಸುಧಾ ಮೂತ್ನಾಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ 
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ನಾಡೊೇಜ ಪಿಂಡಿಪಾಪನಹಳಿ್ಳ ಮುನಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಷಾ 
ರಶಿೇದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾದ್ರ ಹಾಗೂ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸತಾ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಸುಬ್ರಾಮನ್ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತಾ ಪಡೆದದಾದುರೆ.

106 ಸಾಧಕರಿಗೆ `ಪದ್ಮ' ಗೌರವ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಹಾಗೂ 91 ಸಾಧಕರಿಗೆ 
ಪದ್ಮ ಶಿ್ರೇ ಪ್ರಶಸಿತಾ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 
19 ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ರು 
ವಿದೆೇಶಿಯರು ಸೆೇರಿದಾದುರೆ. ಏಳು ಜನರಿಗೆ 
ಮರಣೊೇತತಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸಿತಾ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಗಣಿತಶಾಸತಾ್ಜಞಾ ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ 
ವರಧನ್ ಅವರು ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ 
ಪ್ರಶಸಿತಾಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದಾದುರೆ.

ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೇಶದ ಮಾಜಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ 
ಯಾದವ್, ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಲ್ೇಪ್ ಮಹಲನಬಸ್ 
ಹಾಗೂ ಹೆಸರಾಂತ ವಾಸುತಾಶಿಲ್್ಪ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 
ದೊೇಷಿ ಮರಣೊೇತತಾರವಾಗಿ 

ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣರೆಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದಾದುರೆ. ಈ 
ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೂ ಭಾರತ ರತನು ನಿೇಡಿಲಲಿ.

ಹೆಸರಾಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಕುಮಾರ 
ಮಂಗಳಂ ಬಲಾಕಾ, ರಾದಂಬರಿರಾರ ಎಸ್.
ಎಲ್. ಭೆೈರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿ ಸುಧಾ 
ಮೂತಿಕಾ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಒಂಭತುತಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ 
ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸಿತಾ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾರೆೇಶ್ ಝುನ್ ಝುನ್ ವಾಲ, 
ಸಂಗಿೇತ ನಿದೆೇಕಾಶಕ ಎಂ.ಎಂ. ಕಿೇರವಾಣಿ, 
ಗಾಯಕಿ ವಾಣಿ ಜಯರಾಮ್, ನಟಿ 
ರವಿೇನಾ ಟಂಡನ್, ಮಣಿಪುರ ಬಜೆಪಿ 
ಅಧ್ಯಕಷಾ ಥೊನಜಮ್ ಛೊೇಬ ಸಿಂಗ್ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ 91 ಜನರಿಗೆ ಪದ್ಮ ಶಿ್ರೇ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಬಸನಗೌಡ ಕೊೇಟೂರ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಈವರೆಗೂ ದೂಡಾ 
ಆಯುಕತಾರಾಗಿದದು ಬ.ಟಿ. ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ 
ಅವರನುನು ಮುಂದನ ಆದೆೇಶವರೆಗೆ 
ಸಿಬ್ಂದ ಆಡಳಿತ ಮತುತಾ ಸುಧಾರಣೆ 
ಇಲಾಖೆ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ವರದ 

ಮಾಡಿರೊಳು್ಳವಂತೆ ಸರಾಕಾರ 
ನಿದೆೇಕಾಶಿಸಿದೆ. ಬಸನಗೌಡ ರೊೇಟೂರ 
ಅವರು ಈವರೆಗೂ ರೊಳಗೆೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ಮಂಡಳಿ (ಬೆಂಗಳೂರು) 
ರಾಯಕಾದಶಿಕಾಯಾಗಿದದುರು.

ಮಾರುಕಟೆಟೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಧಾನಾರ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಬಗೆಗೆ ಸರಾಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುರೊಳ್ಳಲ್ದೆ ಎಂದು ರೆೇಂದ್ರ 
ಆಹಾರ ರಾಯಕಾದಶಿಕಾ ಸಂಜಿೇವ್ ಚೊೇಪಾ್ರ ಅವರು ಜನವರಿ 19ರಂದು 
ತಿಳಿಸಿದದುರು. ಬೆಲೆ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೆೇಂದ್ರ ಸರಾಕಾರ ಗೊೇಧಿ 
ರಫ್ತಾನ ಮೆೇಲೆ ನಿಷೆೇಧ ಹೆೇರಿದೆ. ಬರುವ ಏಪಿ್ರಲ್ ನಿಂದ ಗೊೇಧಿ ಇಳುವರಿ 
ಮಾರುಕಟೆ್ಟಗೆ ಬರಲ್ದೆ.

ಬೆಡ್ ಗಳು ಬರೊೇಬ್ಬರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿೇರೆೇ ಇಲಾಲೆರಿ!
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಅಧಿೇಕಷಾಕ ಡಾ. ಎಸ್. ಷಣು್ಮ 
ಖಪ್ಪ, ರೊರೊನಾ ಅವಧಿಯ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ 
ನಿೇಡುವಂತೆ ರಾ್ಯಂಟಿೇನ್, ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿ, 
ಧಮಕಾಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸೆೈಕಲ್ ಸಾ್ಟಯಂಡ್ ಗಳವರು 
ರೆೇಳಿದಾದುರೆ ಎಂದರು. ಸೂಕತಾ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿನಾಯಿತಿ 
ನಿೇಡುವಂತೆ  ಜಿಲಾಲಿಧಿರಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ರಾಪಶಿ 
ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಭೆೈರತಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಹಳೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮತುತಾ 
ಮಕಕೆಳ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಶಸತಾ್ಚಿಕಿತಾ್ಸ ಹಾಗೂ ಹೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಆರಂಭಿಸ 

ಲಾಗಿದೆ. ಇದರಾಕೆಗಿ ಲ್ಫ್್ಟ  ಹಾಗೂ 100 ರೆ.ವಿ. 
ಸಾಮಥ್ಯಕಾದ ಜನರೆೇಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು 
ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಅಧಿೇಕಷಾಕ ಡಾ. ಮಧು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗೆ ಬರುವ ಜನರು 
ಕುಳಿತುರೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಕೂಕೆ 
ಜಾಗವಿಲಲಿ. ಈ  ಸಮಸೆ್ಯ ಬಗೆಹರಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಅಬುದುಲ್ ಜಬಾ್ರ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ಸರಾಕಾರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಿಗೆ ಬಡವರು ಹೆಚಾಚುಗಿ 
ಬರುತಾತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೆೇಲೆ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್್ಪಸುವುದು ಸರಾಕಾರದ ಕತಕಾವ್ಯ. ಅಗತ್ಯ 

ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುರೊಳ್ಳಬೆೇರೆಂದು 
ಸಚಿವ ಭೆೈರತಿ ಅಧಿರಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿಧಿರಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ರಾಪಶಿ, 
ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ಚೆನನುಪ್ಪ, ಎಸ್.ಪಿ. ಸಿ.ಬ. ರಿಷ್ಯಂತ್, 
ಪಾಲ್ರೆ ಮೆೇಯರ್ ಜಯಮ್ಮ ಗೊೇಪಿನಾಯಕೆ, 
ಪಾಲ್ರೆ ಆಯುರೆತಾ ರೆೇಣುರಾ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿರಾರಿ 
ದುಗಾಕಾಶಿ್ರೇ, ಜಿಲಾಲಿ ವೆೈದಾ್ಯಧಿರಾರಿ ಡಾ. 
ನಾಗರಾಜ್, ಸಿ.ಜಿ. ಆಸ್ಪತೆ್ರ ನಿವಾಸಿ ವೆೈದಾ್ಯಧಿರಾರಿ 
ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಟಿೇಲ್ ಮತಿತಾತರರು 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದುರು.

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಬಾ್ಯಂಕಿನ 
ನಿದೆೇಕಾಶಕರೂ ಆದ ಶಾಸಕ 
ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಾ್ಯಂಕಿನ 
ಉಪಾಧ್ಯಕಷಾ ಬ. ಶೆೇಖರಪ್ಪ, 
ನಿದೆೇಕಾಶಕರಾದ ಜೆ.ಎಸ್ 
ವೆೇಣುಗೊೇಪಾಲ ರೆಡಿಡಿ, ಜೆ.
ಆರ್. ಷಣು್ಮಖಪ್ಪ, ಜಗದೇಶಪ್ಪ 
ಬಣರಾರ, ಜಿ.ಎನ್. ಸಾ್ವಮಿ, 
ರೆಂದಲಹಳಿ್ಳ  ಆರ್.ಜಿ. 
ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ ಮೂತಿಕಾ, ಟಿ.ಜಿ. 
ಜಿೇವನ ಪ್ರರಾಶ್, ಹೆಚ್.ರೆ. 
ಪಾಲಾಕಷಾಪ್ಪ, ಜಿ. ಮುರುಗೆೇಂ 
ದ್ರಪ್ಪ, ಹೆಚ್ ದವಾಕರ್, ಜಿಲಾಲಿ 
ಸಹರಾರಿ ಸಂಘಗಳ 
ಉಪನಿಬಂಧಕರಾದ ಶಿ್ರೇಮತಿ 
ಅನನುಪೂಣಕಾ,  ಸಿಇಓ ತಾವರಾಯ 
ನಾಯಕೆ ಈ ವೆೇಳೆ ಹಾಜರಿದದುರು.

ಡಿಸಿಸಿ ಬಾ್ಯಂಕ್  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 
ಹಾಲೆೇಶಪ್ಪ

ದಾವಣಗೆರೆ ನಿಜಲ್ಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ, 
ಪೊಲ್ೇಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತತಾ ಶಾಖಾಧಿೇಕಷಾಕರಾದ 

ಡೊಳಿಳನವರ ಡಿ. ಗೊೇಣಿಬಸಪ್ಪ(73)
ಇವರು ದನಾಂಕ 25.01.2023ರ ಬುಧವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 
ಹೃದಯಾಘಾತದಂದ ನಿಧನರಾದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ 

ನಿಜಲ್ಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಶಾಲೆ 
ಎದುರಿನ  10ನೆೇ ರಾ್ರಸ್ ಬಳಿಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ 

ರಾತಿ್ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ದಶಕಾನರೆಕೆ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ 
ಹುಟೂ್ಟರಿಗೆ ಪಾಥಿಕಾವ ಶರಿೇರ ತೆಗೆದುರೊಂಡು 

ಡಿ. ಗೊೇಣಿಬಸಪ್ಪ ನಧನ 

ಹೊೇಗಲಾಯಿತು. ಪತಿನು, ಮೂವರು ಪುತಿ್ರಯರು, ಓವಕಾ ಪುತ್ರ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗ 
ಹೊಂದರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯ್ ದನಾಂಕ 26.1.2023ರ ಗುರುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 12ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಗಾ್ರಮ 

ವಿಜಯನಗರ  ಜಿ. ಹೂವಿನಹಡಗಲ್ ತಾಲೂಲಿಕಿನ ರೊಯಿಲಾರಗಟೆ್ಟ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.
ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವಗ್ಗ

ಯಲವಟಿಟೆ : ಇಂದು ಸಂವಿಧಾನ ದಿರಾಚರಣೆ
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕನಾಕಾಟಕ ದಲ್ತ ಸಂಘಷಕಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಾಖೆ 

ಉದಾಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ 74 ನೆೇ ಸಂವಿಧಾನ ದನಾಚರಣೆಯನುನು ಹಮಿ್ಮರೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಪಿ.ಜೆ. ಮಹಾಂತೆೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.
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For Sale
Ladies & gents Parlour

Near SS Hospital  
Anjaneya Complex,  

Ramanagar Road, Davangere.
Ph. : 81974 23855

M. Girish

ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಎಲಾಲಿ ವಸುತಾಗಳು ಇರುವ ಬೆೇಕರಿ 

(ಫುಲ್  ಫನಿಕಾಷ್ಡಿ  ಬೆೇಕರಿ ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ)
ಎಂಸಿಸಿ ಬ ಬಾಲಿಕ್, ವೆಂಕಟೆೇಶ್ವರ 

ದೆೇವಸಾಥಾನದ ಹತಿತಾರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

99452 98381, 98808 08159

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಸೆೇಲ್್ಸ  ಎಕಿ್ಸಕೂ್ಯಟಿವ್   

(ಬಾಯ್್ಸ , ಗಲ್್ಸಕಾ) ಮತುತಾ Tally 
ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ. 

ಸಂಪಕಿಕಾಸಿರಿ :
ನಯನ ಮೊೇಟಾಸ್ನಾ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 97312 90327

ಸಂಘ-ಸಂಸೆ್ಥಗಳ, ಟ್ರಸ್ಟೆ ಗಳ 
GST & INCOME TAX 
ರೊೇಂದಣಿ, ನವಿೇಕರಣ, 
ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೇವೆ.
94838 62779

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

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

ಸೆೈಟುಗಳು ಮತು್ತ 
ಮರೆಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ ಬ ಬಾಲಿಕ್  30x40 ದಕಿಷಾಣ 

ಸಿದದುವಿೇರಪ್ಪ 33x50 ಪೂವಕಾ, ಸಪತಾಗಿರಿ 
ಶಾಲೆ 30x50 ಪಶಿಚುಮ ವಿನಾಯಕ 
30x50 ದಕಿಷಾಣ ಏಜೆಂಟರು KHB 

ಬಡಾವಣೆ 30x40 ದಕಿಷಾಣ. 
97418 11694

ವಾಹನ ಮಾರುವುದಿದೆಯೆೇ
ನಿಮ್ಮ ಬೆೈಕ್್ಸ, ಯಾವುದೆೇ ವಾಹನ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೆೇರೆೇ ಯಾರೆೇ 

ಚಿಂತೆ 2 ದನಗಳಲ್ಲಿ ಉತತಾಮ ಬೆಲೆಗೆ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತತಾದೆ. 

ಸಂಪಕಿನಾಸಿ : 99807 07763 

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

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ 
Gangadhara 

Group of Company 
ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ

Experience ಆಗಿರುವವರು ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ.
ಸಂಬಳ : 12000/-

89046 91084

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ರಾರ್ ವಾಷ್ ಮಾಡಲು 

ಹುಡುಗರು ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ.
ಸಂಬಳ - 11,000

99161 43003

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

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
40x60 ಪೂವಕಾ 30x50 ಪಶಿಚುಮ (ಶಿವ 
ಪಾವಕಾತಿ ಲೆೇಔಟ್ ) 40x60 ಉತತಾರ, 
44x38 ಪೂವಕಾ-ಉತತಾರ ರಾನಕಾರ್ , 

(ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ) 30x50 ಉತತಾರ 
(ವಿವೆೇರಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ) 30x50 

ಪೂವಕಾ (ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ) 

95385 65909

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಚಿಕಕೆನಹಳಿ್ಳ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಖಾದ 

ಭಂಡಾರದ ಹತಿತಾರ 30x70 ಅಳತೆಯ 
ಉತತಾರರೆಕೆ ಮುಖವಾಗಿರುವ ಸೆೈಟ್  

ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ. ಸಂಪಕಕಾಸಿ. 
ಮಧ್ಯವತಿಕಾಗಳಿಗೆ ಅವರಾಶವಿಲಲಿ.

80951 55777, 63601 51212

ಪ್ರವೆೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
SSLC,  PUC -(Arts/Com/Sci) 
NURSERY TEACHER 

TRAINING (NTC)
BA , B.COM, BBA, MBA (ALL)
ಶಿ್ರೇ ಗಂಗೊೇತ್್ರ ಕರೆಸಾ್ಪಂಡೆನ್ಸಾ  ಕಾಲೆೇಜ್  

ಲಾಯರ್ ರೊೇಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
86602 35013

ನೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪ್್ರಫಂಗ್ )

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತಿತಾತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೂಂ, ಬಾಲಕೆನಿ, ಟೆರೆೇಸ್ , 
ನಿೇರಿನ ತೊಟಿ್ಟ, ಗೊೇಡೆ ಬರುಕು, 
ನಿೇರಿನ ಟಾ್ಯಂಕ್ , ಎಲಾಲಿ ರಿೇತಿಯ 
ನಿೇರಿನ ಲ್ೇರೆೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ರೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟಿ.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಪಾ್ಯಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮತುತಾ ಹೆಲ್ಪರ್ 
ರೆಲಸರೆಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ.
ಸಜ್ಜನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಟ್ನಾ, 

ಹೆಚ್.ರೆ.ಆರ್. ಸಕಕಾಲ್, ನಿಟುವಳಿ್ಳ, ದಾವಣಗೆರೆ.

99009 71888

ಉಚಿತ
ಮರೆ ಪಾಲೆನ್  & ಫ್ರಂಟ್  ಎಲ್ವೆೇಷನ್  

ಪ್ರತಿ ಚದುರಡಿಗೆ 1850 ರಿಂದ 1950/- 
ರೂನಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಿಕಾಸಿ ರೊಡಲಾಗುವುದು. 

ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಪಾಲಿನ್  ಹಾಗೂ ಫ್ರಂಟ್ 
ಎಲ್ವೆೇಷನ್  ಉಚಿತ (T&C apply)

ಮರುತ್  ಕನ್ ಸಟೆ್ರಕ್ಷನ್  
YMC ರಾಂಪೆಲಿಕ್್ಸ, ಹದಡಿ ರಸೆತಾ, ಸೆ್ಟೇಡಿಯಂ ಎದುರು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 98868 96574

ಬರವಣಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಮನೆೆಯಿಂದಲೆೇ ಫಾರಂ ಭತಿಕಾ 
ಮಾಡುವ ಉದೊ್ಯೇಗ ಮಾಡಿ 
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗಳಿಸಿ 16,000 ರಿಂದ 
20,000 (ರೊೇರಿಯರ್  ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ)

 91487 33213

ಮರೆಗಳು ಲ್ೇಸ್ ಗೆ 
ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ

 ಹದಡಿ ರೊೇಡ್, ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ ನಗರ 4ನೆೇ ರಾ್ರಸ್, 
ತರಳಬಾಳು ಶಾಲೆ ಹತಿತಾರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ 

ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಂ 2ನೆೇ ಮಹಡಿ  ಸುಸಜಿತ ಮನೆ 
ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಬೆಡ್ ರೂಂ 1ನೆೇ 

ಮಹಡಿ ಸುಸಜಿಜಿತ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ. 
ಮೊ : 99723 42941

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ 
ಚನನುಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಚನನುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತತಾ-ಮುತತಾ 

ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೂ್ಯರಿಟಿ ಗಾಡ್ಕಾ ಆಗಿ ರೆಲಸ 
ಮಾಡಲು ರೆಲಸಗಾರರು ಬೆೇರಾಗಿದಾದುರೆ. 8 ತಾಸು 
ರೆಲಸ. ESI ಮತುತಾ EPF ಹಾಗೂ  ಇತರೆ ಸರಾಕಾರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಗೆ 10,000 ದಂದ 15,000 
ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆೇತನ ಇರುತತಾದೆ. ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ.

 
98440 53261, 99867 21420

ಹೊೇಟೆಲ್ 

ಸಾಮಾನುಗಳು 

ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ.
Hotel Items For Sale

Mob No :- 9060381807

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕಿಲೆೇನಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನೇರಿನ ತೊಟಿಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ಗಳು 
ಗಲ್ೇಜಾಗಿದದಾರೆ ಯಂತ್ರಗಳ ನುನು ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕಿಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕಿನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಅಣಿಗೆರೆ ಕಟೆಟೆ ಜೊ್ಯೇತ್ಷ್ಯ ಫಲಂ
ಶಿ್ರೇ ಚೌಡೆೇಶ್ವರಿ ದೆೇವಿ ಮತುತಾ ಭೂತರಾಯನ 

ಪ್ರಯೇಗದಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತತಾದೆ.
ಪ|| ಎ.ಕೆ.ರಾವ್ 

ವಿ.ಸೂ. ಸಿತಾ್ೇ-ಪುರುಷ ವಶಿೇಕರಣ 
ರೆೇವಲ 3 ದನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದದು. 

ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೆೇ ಸಮಸೆ್ಯಯಿದದುರೂ 
ಪೊೇನಿನ ಮೂಲಕ ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ .

99644 84508

ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಮಹೆೇಂದ್ರ TUV 300 2017 
Toyota Innova 2015 V 
Hyundai Creta 2016

Maruti Baleno Automatic 2018
Daivik Iyanhalli

99456 43223

ಬಟೆಟೆ ಇರುವ ಬಾ್ಯಗ್  ಕಳೆಿದಿದೆ
ನಾಗೆೇಶ್ ಜೂ್ಯಯಲರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿರುವ ಬಾ್ಯಗ್  

ಬಾಲಾಜಿ ಪಾ್ರವಿಜನ್  ಸೊ್ಟೇರ್  (ಬ.ಎಸ್ . ಚನನುಬಸಪ್ಪ 
ಅಂಗಡಿ ಹತಿತಾರ ಮಂಡಿಪೆೇಟೆಯಲ್ಲಿ) ಕಳೆಿದದೆ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ತೆಗೆದುರೊಂಡ ಬಟೆ್ಟಗಳಿದುದು 
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕಕೆಲ್ಲಿ ಈ ರೆಳಗಿನ ನಂಬರಿಗೆ 

ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸೂಕತಾ ಬಹುಮಾನ ರೊಡಲಾಗುವುದು.

70225 89710

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಶಿವ-ಪಾವಕಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 35x60 

ಉತತಾರ-ಪೂವಕಾ ರಾನಕಾರ್ , ಯುರೊೇ ಸೂಕೆಲ್  ಹತಿತಾರ 
30x62 ಪೂವಕಾ. ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆೇರಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 

30x50 ಉತತಾರ, 30x50 ಪಶಿಚುಮ, 40x60 ಪಶಿಚುಮ 
ಸಿದವಿೇರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 35x40 ದಕಿಷಾಣ

ಸಾ್ವಮಿ ಏಜೆಂಟ್ ವಿದಾ್ಯನಗರ

97421 44715

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
20x40 ಅಳತೆಯ ಪಿ.ಜೆ. 
ಬಡಾವಣೆಯ ಮೊದಲನೆೇ 

ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 2BHK 
ಹೊಂದರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

78927 53714, 90191 77101

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಹಳೆೇ ಬನಶಂಕರಿ ಉತತಾರ 30x50, ಪಶಿಚುಮ 

30x65 (ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ), ಪಶಿಚುಮ-ದಕಿಷಾಣ 
ರಾನಕಾರ್  40x60, ಪೂವಕಾ 40x60, 
ಬಾಲಾಜಿ ಸಕಕಾಲ್  (ಡಬಲ್  ರೊೇಡ್  

ಹತಿತಾರ) ದಕಿಷಾಣ 40x60.
ಐಗೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 

99457 02495

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಶಿವ-ಪಾವಕಾತಿ ಬಡಾವಣೆ ಪೂವಕಾ 30x44, 40x40 

(40 ಅಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್  ರೊೇಡ್ ), ಪಶಿಚುಮ 40x30, 
30x50, ಪೂವಕಾ-ಉತತಾರ ರಾನಕಾರ್  (60 ಅಡಿ ರಸೆತಾಗೆ 
4100 ಅಡಿ) ದಕಿಷಾಣ 50x134 (110 ಅಡಿ ರೊೇಡ್ )
 ಐಗೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 

99457 02495

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ 
ಜೆ ಹೆಚ್ ಪಟೆೇಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 

20x30 ಅಳತೆಯಲ್ಲಿರುವ 2 BHK 
ಪಶಿಚುಮ ಸೆೈಟು ಪಶಿಚುಮ ಬಾಗಿಲ್ರುವ, 
ಬೊೇರ್ ನಿೇರು ಮತುತಾ ನಲ್ಲಿ ನಿೇರು 

ಸೌಕಯಕಾವುಳ್ಳ ಮನೆ ಮಾರಾಟರೆಕೆ ಇದೆ. 
ಫೇ ನಂ : 83173 63203

R .O. + Uv. Water 
Purifier 5499/-

Just ( whole sale price ) 
Sales + Service + Exchange

 ಮರುತ್ ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್ 
ವೆೈ .ಎಂ. ಸಿ ರಾಂಪೆಲಿಕ್್ಸ ಹದಡಿ ರಸೆತಾ 
ಸೆ್ಟೇಡಿಯಂ ಎದುರು ದಾವಣಗೆರೆ

 ಫೇ : 98458 67574

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 25 -  ಸರಾಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆಯ್ೇ 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕನನುಡ  ಸಮೆ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಲು 
ತಿೇಮಾಕಾನಿಸಿತುತಾ. ಆದರೆ ರೊೇವಿಡ್ ರಾರಣದಂದ 
ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಯಲಾಗಿರುವುದಲಲಿ. ಹಾವೆೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ 86ನೆೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸಮೆ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸಮೆ್ಮೇಳನವನುನು ನಡೆಸಲು ನಿಣಕಾಯ ರೆೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತುತಾ. 
ಇತಿತಾೇಚಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ರಾಯಕಾಕ್ರಮದ ನಿಮಿತತಾ  
ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದದು ರೆೇಂದ್ರ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪರಿಷತ್ ನ ಅಧ್ಯಕಷಾ  ನಾಡೊೇಜ ಡಾ. ಮಹೆೇಶ್ ಜೊೇಷಿ 
ಅವರಿಗೆ ಜಿಲಾಲಿ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್  ಅಧ್ಯಕಷಾ 
ಬ.ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ 
ಕನನುಡ  ಸಮೆ್ಮೇಳನವನುನು ಆಯೇಜಿಸಬೆೇಕು. ಅದರೆಕೆ 

ಪೂರಕವಾದ ಅನುದಾನ ವನುನು ಸರಾಕಾರ ಮುಂಗಡ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ  ಮಿೇಸಲ್ಡುವಂತೆ  ಸರಾಕಾರದೊಂದಗೆ 
ತಾವುಗಳು  ಮಾತನಾಡಿ,  ಒತಾತಾಯ ಹೆೇರಬೆೇರಾಗಿ 
ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ರೆೇಂದ್ರ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪರಿಷತ್ ನ ಸಂಘಟನಾ ರಾಯಕಾದಶಿಕಾ ಜಿ.ರುದ್ರಯ್ಯ, 
ಜಿಲಾಲಿ ಕಸಾಪ ಗೌರವ ರಾಯಕಾದಶಿಕಾ ರೆೇವಣಸಿದದುಪ್ಪ 
ಅಂಗಡಿ,  ಜಿಲಾಲಿ  ಸಂಘಟನಾ  ರಾಯಕಾದಶಿಕಾ ಸಿ.ಜಿ 
ಜಗದೇಶ್ ಕೂಲಂಬ,  ಜಿಲಾಲಿ ಪದಾಧಿರಾರಿ ಶಿ್ರೇಮತಿ 
ರುದಾ್ರಕಿಷಾಬಾಯಿ, ತಾಲೂಲಿಕು ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯರೆಷಾ ಶಿ್ರೇಮತಿ 
ಸುಮತಿ ಜಯಪ್ಪ, ತಾಲೂಲಿಕು ಪದಾಧಿರಾರಿಗಳಾದ 
ಬೆೇತೂರು ಷಡಕಷಾರಪ್ಪ, ಆರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, 
ಸದಾನಂದ ಕುಂಬಳೂರು ಮತಿತಾತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದುರು.

ವಿಶ್ವ ಕನನುಡ ಸಮೆ್ಮೇಳನದ ಆಯೇಜರೆಗೆ ಮನವಿ

ಮಲೆೇಬೆನೂನುರು, ಜ. 25- ಇಲ್ಲಿನ  ಶಿ್ರೇ 
ಬೇರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ಪ್ರಥಮ ದಜೆಕಾ ರಾಲೆೇಜಿನಲ್ಲಿ 
ಬುಧವಾರ ಪುರಸಭೆ ಮತುತಾ ನಾಡ ಕಛೆೇರಿ ವತಿಯಿಂದ 
ಹಮಿ್ಮರೊಂಡಿದದು ರಾಷಿ್ಟ್ೇಯ ಮತದಾರರ ದನಾಚರಣೆ 
ರಾಯಕಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತದಾನದ 
ಪ್ರತಿಜಾಞಾ ವಿಧಿ ಬೊೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಉಪ ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ 
ಆರ್. ರವಿ ಅವರು ವಿದಾ್ಯಥಿಕಾಗಳಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕುಕೆ 

ಮತುತಾ ಉದೆದುೇಶವನುನು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜಾಞಾ ವಿಧಿ 
ಬೊೇಧಿಸಿದರು. ಪುರಸಭೆ ಮುಖಾ್ಯಧಿರಾರಿ ಎ. ಸುರೆೇಶ್ 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಾಲೆೇಜಿನ ಪಾ್ರಚಾಯಕಾ ಆರ್. ರಾಜಪ್ಪ, ಪುರಸಭೆ 
ಸದಸ್ಯ ಸಾಬೇರ್ ಅಲ್, ಉಪನಾ್ಯಸಕರಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 
ಕಬಾ್ರ್, ಶಿ್ರೇಮತಿ ಉಮಾ ಬಣರಾರ್ ಮತಿತಾತರರು ಈ 
ವೆೇಳೆ ಹಾಜರಿದದುರು.  

ಮಲೆೇಬೆನೂನುರಿನಲ್ಲೆ ಮತದಾನದ ಪ್ರತ್ಜಾಞಾ ವಿಧಿ

ದಾವಣಗೆರೆ,ಜ.25-  ನಗರದ ರೆಎಸ್ ಎಸ್ 
ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮಿೇಡಿಯಂ ಹೆೈಸೂಕೆಲ್ ನಲ್ಲಿ `ಪ್ರವೆೇಗ' 
ವಿಜಾಞಾನ ಮತುತಾ ಕಲಾ ಪ್ರದಶಕಾನವನುನು 
ಹಮಿ್ಮರೊಳ್ಳಲಾಗಿತುತಾ.  ಜಾನಪದ ಶೆೈಲ್ಯ ಹಳೆಯ 
ರಾಲದ ಸೊಬಗನುನು ಬಂಬಸುವ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳನುನು  
ವಿದಾ್ಯಥಿಕಾಗಳು ತಯಾರಿಸಿ  ಪ್ರದಶಿಕಾಸಿದರು.

ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕು ರೆಷಾೇತ್ರ ಶಿಕಷಾಣಾಧಿರಾರಿ 
ಎಂ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪ್ರದಶಕಾನ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು.  

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ದಕಿಷಾಣ ವಲಯದ ರೆಷಾೇತ್ರ 
ಶಿಕಷಾಣಾಧಿರಾರಿ  ಬ.ಎಂ.ದಾರುರೆೇಶ್ ಆಗಮಿಸಿದದುರು.     
ಸಂಸೆಥಾಯ ಸಂಸಾಥಾಪಕ ಹೆಚ್.ರೆ.ಬಸವರಾಜ್, ನಿದೆೇಕಾಶಕ 
ರಾದ ಹಷಿಕಾತಾ ವಿರಾಸ್, ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕ ನಿದೆೇಕಾಶಕರಾದ 
ಬ. ವಿರಾಸ್ ಮತುತಾ ಮಾಲತಿ ಬ.ಟಿ, ಮುಖೊ್ಯೇಪಾ 
ಧಾ್ಯಯರಾದ ದಾರಾಷಾಯಿಣಿ ಮತುತಾ ಗಾನವಿ,  ಪಾ್ರಂಶು 
ಪಾಲರಾದ ಹೆೇಮಲತಾ, ಆಡಳಿತ ಮೆೇಲ್್ವಚಾರಕ 
ರುದ್ರಮುನಿಯಪ್ಪ ಮತಿತಾತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದುರು.

ಕೆಎಸ್ ಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ  `ಪ್ರವೆೇಗ' ವಿಜಾಞಾನ - ಕಲಾ ಪ್ರದಶನಾನ

ಹರಿಹರ, ಜ. 25 - 75ನೆೇ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 
ಕಷಾಯ ರೊೇಗ ಮುಕತಾ ಭಾರತ ರಾಯಕಾಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಗುತೂತಾರು 
ಗಾ್ರಮದ ಸರಾಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರೊಂಡಜಿಜಿ ವಾ್ಯಪಿತಾಯ 40 
ಕಷಾಯ ರೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ 
ಹನಗವಾಡಿ ಇವರು ಪೌಷಿ್ಟರಾಂಶ ಉಳ್ಳ ಆಹಾರ ಪದಾಥಕಾಗಳನುನು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶಶಿಕಲಾ ವೆೈದಾ್ಯಧಿರಾರಿಗಳು ರೊಂಡಜಿಜಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ 
ಆರೊೇಗ್ಯ ರೆೇಂದ್ರ, ರಜನಿರಾಂತ್ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಎಂ. ಉಮ್ಮಣ್ಣ, ಸುಧಾ 
ಸುಲರೆ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಆರೊೇಗ್ಯ ಸಂರಕಷಾಣಾಧಿರಾರಿಗಳು, ತಿಪೆ್ಪೇಸಾ್ವಮಿ 
ಹಿರಿಯ ಆರೊೇಗ್ಯ ನಿರಿೇಕಷಾಣಾಧಿರಾರಿಗಳು, ದಾದಾಪಿೇರ್ ಆರೊೇಗ್ಯ ನಿರಿೇಕಷಾಣಾ 
ಧಿರಾರಿಗಳು, ನಂದೇಶ್ ಜಿಲಾಲಿ ಕಷಾಯ ರೊೇಗ ಮೆೇಲ್್ವಚಾರಕರು, ಮಂಜುನಾಥ 
ತಾಲೂಲಿಕು ಕಷಾಯ ರೊೇಗ ಮೆೇಲ್್ವಚಾರಕರು ಶರಿೇಫ್, ಪಿಹೆಚ್ ಸಿಒ ಸಿೇಮಾ, 
ಜಯರಾಮ್, ಗಾಯತಿ್ರ, ರಾವ್ಯ, ದೇಟೂರು ನಿರಂಜನ್ ಸರಾಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ 
ಮುಖೊ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯ ಶಿವಮೂತಿಕಾ ಮತುತಾ ಇತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದುರು.

ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ ಕ್ಷಯ ರೊೇಗಿಗಳಿಗೆ 
ಪೌಷ್ಟೆಕ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಜ.25- ತಾಲೂಲಿಕಿನ 
ಅರೆಮಜಿಜಿಗೆೇರಿ ಗಾ್ರಮದ ಗಾ್ರಮ ದೆೇವತೆಗಳಾದ 
ಬಳಾ್ಳರಿ ದುರುಗಮ್ಮ, ಆದಶಕಿತಾ ದುರುಗಮ್ಮ, 
ಮಾಯಮ್ಮ, ಮರಿಯಮ್ಮ ದೆೇವತೆಗಳ ನೂತನ 
ಮೂತಿಕಾ ಪ್ರತಿಷಾಠಾಪನೆ ರಾಯಕಾಕ್ರಮ 
ಮಂಗಳವಾರ ಮತುತಾ ಬುಧವಾರ 
ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೆೇರಿತು.

ಮಂಗಳವಾರ ಆದಶಕಿತಾ ದುರುಗಮ್ಮ, 
ಮಾಯಮ್ಮ, ಮರಿಯಮ್ಮ ದೆೇವರುಗಳ ನೂತನ 
ಮೂತಿಕಾಗಳಿಗೆ ದುಗಾಗೆವತಿ ಚಿದಂಬರಂ ಭಟ್ 
ಅವರ ಸಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪುಣಾ್ಯಹವಾಚನ, 
ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ವಾಸುತಾ ಹೊೇಮ ನಡೆಯಿತು. 
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬಾ್ರಹಿ್ಮೇ ಮುಹೂತಕಾದಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾಪೂಜೆಯಂದಗೆ ಅದೂ್ಧರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ 
ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಷಾಠಾಪನೆಯ ಪೂಜೆ ರಾಯಕಾಕ್ರಮ 
ನೆರವೆೇರಿತು. ಬುಧವಾರ ಬಳಾ್ಳರಿ ದುರುಗಮ್ಮ 
ದೆೇವಿಯ ಮೂತಿಕಾ ಪ್ರತಿಷಾಠಾಪನೆ ನೆರವೆೇರಿತು.

ಪ್ರತಿಷಾಠಾಪನೆ ರಾಯಕಾಕ್ರಮಕೂಕೆ ಮುನನು 

ನೂತನ ಮೂತಿಕಾಗಳನುನು ಗಾ್ರಮರೆಕೆ ಭವ್ಯ 
ಮೆರೆವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗಾ್ರಮಸಥಾರು 
ಬರಮಾಡಿರೊಂಡರು. ನಂತರ ಗಾ್ರಮದ 
ಪ್ರಮುಖ ಬೇದಗಳಲ್ಲಿ ಡೊಳು್ಳ, 

ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. 
ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದದುಕೂಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಳಸ 
ಹಿಡಿದು ಸಾಗಿದುದು, ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರುಗು 
ನಿೇಡಿದರು.

ನಿೇಲಗುಂದ ಗುಡಡಿದ ವಿರಕತಾಮಠದ 
ಚನನುಬಸವ ಶಿವಯೇಗಿ ಶಿ್ರೇಗಳು ಬುಧವಾರ 
ಪ್ರತಿಷಾಠಾಪನೆ ರಾಯಕಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲೊಗೆಂಡು 
ಭಕತಾರನುನು ಉದೆದುೇಶಿಸಿ ಆಶಿೇವಕಾಚನ ನಿೇಡಿದರು. 
ಹಲುವಾಗಲು ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಾ ಮಾಜಿ ಸದಸೆ್ಯ 
ಸುವಣಕಾ ಆರುಂಡಿ ನಾಗರಾಜ ಮೂತಿಕಾ 
ಪ್ರತಿಷಾಠಾಪನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ದೆೇವರ ದಶಕಾನ 
ಪಡೆದರು.

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ಅಚಕಾಕರಾದ ಪಿ.
ದೆೇವೆೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಹೆಚ್.ದುರುಗೆೇಶಪ್ಪ, 
ದೆೇವಸಾಥಾನಗಳ ಸೆೇವಾ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕಷಾ 
ಎ.ನಿಂಗಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕಷಾ ಟಿ.ಬಸವರಾಜ, ಖಜಾಂಚಿ 
ಬ.ಗುಡಡಿಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕಷಾ ಪಿ.ಭರಮಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನ 
ರಾಯಕಾದಶಿಕಾ ವಿ.ದುರುಗಪ್ಪ, ಆಲೂರು 
ಜೊ್ಯೇತೆೇಶ್, ಗಾಂಜಿ ನಿಂಗಪ್ಪ, ರೆ.ರೆೇವಪ್ಪ, 
ಎಂ.ದಳೆ್ಯಪ್ಪ, ಎಚ್.ನಾಗೆೇಂದ್ರಪ್ಪ, ದುರುಗಪ್ಪ, 
ಎಚ್.ದೆೇವೆೇಂದ್ರಪ್ಪ, ವಿ.ಕರಿಯಪ್ಪ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಗಾ್ರಮಸಥಾರು ಇದದುರು.

ಅರೆಮಜಿ್ಜಗೆೇರಿ : ಗಾ್ರಮ ದೆೇವತೆಗಳ ಮೂತ್ನಾ ಪ್ರತ್ಷಾಠಾಪರೆ

ಡೊಳುಳ - ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಮೂತ್ನಾಗಳ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೆ ಕಳಸ ಹಿಡಿದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮೆರುಗು ನೇಡಿದರು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 25 - ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತೆತಾ 
ಅಧಿರಾರದ ಗದುದುಗೆ ಹಿಡಿಯಲು ಬಜೆಪಿ 
ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 
30 ಸಾವಿರ ರೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳಷು್ಟ ಹಣ ವೆಚಚು 
ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರದೆೇಶ 
ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಇಂದಲ್ಲಿ ಆರೊೇಪಿಸಿದೆ. 

ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕಷಾದ 
ನಾಯಕ ಸಿದದುರಾಮಯ್ಯ, ರೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕಷಾ ಡಿ.ರೆ. 
ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೆೇತೃತ್ವದ ನಿಯೇಗ ಹೆೈಗೌ್ರಂಡ್್ಸ 
ಪೊಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲ್ಸಿದಾದುರೆ. 

ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಿೇಪಿ 
ಸುತಿತಾದದುಂತೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಣ ನಿೇಡಲು 
ಬಜೆಪಿ ಸರಾಕಾರ ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ ಭ್ರಷಾ್ಟಚಾರ 

ಎಸಗುತಿತಾದೆ. ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ 
ಬಜೆಪಿ ನಾಯಕರನುನು ಬಂಧಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಒತಾತಾಯಿಸಿದೆ.   ಭ್ರಷಾ್ಟಚಾರ ಹಾಗೂ 
ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರೊಂಡಿರುವ ಬಜೆಪಿ 

ನಾಯಕರನುನು ಬಂಧಿಸಬೆೇರೆಂದು 
ಒತಾತಾಯಿಸಿದರಲಲಿದೆೇ, ರೆಲ  ಆಡಿಯೇ ಹಾಗೂ 
ವಿಡಿಯೇಗಳನುನು ಪೊಲ್ೇಸರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟದಾದುರೆ.

ದೂರು ನಿೇಡಿದ ಬಳಿಕ ಸುದದುಗೊೇಷಿಠಾಯಲ್ಲಿ 

ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿ.ರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ 
ಸಿದದುರಾಮಯ್ಯ, ಇತಿತಾೇಚೆಗೆ ಮೂನಾಕಾಲುಕೆ 
ಶಾಸಕರ ಹೆೇಳಿರೆ ಗಮನಿಸಿದೆದುೇನೆ. ನಾವು 
ಸೊೇಲುತೆತಾೇವೆ ಎಂದು ಮತದಾರರಿಗೆ ಆಮಿಷ 
ತೊೇರುತಿತಾದಾದುರೆ. ಇದರಾಕೆಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೊೇಟಿ 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರೊಂಡಿದಾದುರೆ ಎಂದು 
ಆರೊೇಪಿಸಿದರು. ಬಜೆಪಿ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕಷಾ ನಳಿೇನ್ 
ಕುಮಾರ್ ಕಟಿೇಲ್, ಬಜೆಪಿ ರಾಷಿ್ಟ್ೇಯ ಅಧ್ಯಕಷಾ 
ಜೆ.ಪಿ ನಡಾಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಬಸವರಾಜ 
ಬೊಮಾ್ಮಯಿ, ಶಾಸಕ ರಮೆೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ 
ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ರೊಟಿ್ಟದೆದುೇವೆ. ಇವರೆಲಲಿರ ಮೆೇಲೆ 
ಎಫ್ ಐಆರ್ ಆಗಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಒತಾತಾಯಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿಯಂದ ಭ್ರಷಾಟೆಚಾರ : ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ-ಡಿಕೆಶಿ ದೂರು

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 25 - ಎಲೆಬೆೇತೂರು 
ಗಾ್ರಮದ ಸರಾಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ 
ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ 
ಕಲ್ರಾ ಹಬ್ ನಡೆಯಿತು. 

ಬಾಳೆಕಂಬ, ತಳಿರು ತೊೇರಣಗಳಿಂದ 
ಸಜುಜಿಗೊಳಿಸಿದ ವೆೇದರೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳನುನು 
ಶಾಲಾ ಬಾ್ಯಂಡ್ ನೊಂದಗೆ ವಿದಾ್ಯಥಿಕಾಗಳು 
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತರುವುದರ ಮೂಲಕ 
ಹಬ್ದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿಸಿದರು.

ರಾಯಕಾಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕಷಾತೆಯನುನು 
ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕಷಾ ಆರ್.
ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ್ ವಹಿಸಿದದುರು. 
ಉದಾಘಾಟನೆಯನುನು ಕಲ್ರಾ ಹಬ್ದ ಸಾ್ವಗತ 
ಸಮಿತಿಯ ಹೆಚ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ದೇಪ 
ಬೆಳಗಿಸಿ ನೆರವೆೇರಿಸಿದರು. 

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ  ಆಗಮಿಸಿದದು 
ರೆಷಾೇತ್ರ ಶಿಕಷಾಣಾಧಿರಾರಿ ಅಂಬಣ್ಣ ಅವರು 

ಮಾತನಾಡಿ, `ಕಲ್ರಾ ಹಬ್' ಮಕಕೆಳ ಪ್ರತಿಭೆ 
ಹಾಗೂ ಶೆೈಕಷಾಣಿಕ ಚಟುವಟಿರೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ 
ಮತೊತಾಂದು ವೆೇದರೆ. ಶಿಕಷಾಕರು 
ಕಿ್ರಯಶಿೇಲರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸಿ್ಸಗೆ 
ಶ್ರಮವಹಿಸಿದುದು, ರಾಯಕಾಕ್ರಮದ 
ಸದುಪಯೇಗವನುನು ಮಕಕೆಳು ಪಡೆಯಲ್ 
ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೆೈಸಿದರು. ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ. 

ಈರಕರಿಯಪ್ಪ ಪಾ್ರಸಾತಾವಿಕವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಾಯಕಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ 
ಸದಸೆ್ಯ ರೆೇಣುರಾ ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ 
ಸದಸ್ಯ ಬ. ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ 
ಅಧ್ಯಕಷಾ ಬ. ಪ್ರಭು, ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ 
ಬ.ಜಿ. ಸಂಗನಗೌಡು್ರ, ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಮಾಜಿ 

ಅಧ್ಯಕಷಾ ಬ. ವಿರುಪಾಕಷಾಪ್ಪ, ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಅಧ್ಯರೆಷಾ 
ಶಾಂತಮ್ಮ ಬಸನಗೌಡು್ರ, ಗಾ್ರ.ಪಂ. 
ಉಪಾಧ್ಯರೆಷಾ ಅಂಜಮ್ಮ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಅಧಿರಾರಿ ಬ. 
ಪೆ್ರೇಮಾ, ಹೆಚ್. ಅಂಬಸಪ್ಪ, ಶಾಲಾ ಶಿಕಷಾಣ 
ಪೆ್ರೇಮಿ ಎಂ.ಷಡಕಷಾರಪ್ಪ ಶಿ್ರೇ ರೊಂಡಜಿಜಿ 
ಬಸಪ್ಪ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ರೆ. 

ಹಲಗಣ್ಣನವರ, ಬ.ಆರ್.ಪಿ. ಶೊೇಭಾ 
ಹಾಗೂ ಇತರರು ವೆೇದರೆಯಲ್ಲಿ 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದುರು.

ವೆೇದರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಾಞಾನ ಶಿಕಷಾಕಿ 
ಅನನುಪೂಣಕಾ ಅತಿಥಿಗಳ ಒಂದು ಹಸತಾದ 
ಗುರುತುಗಳನುನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಟುವಟಿರೆ 
ಮೂಲಕ ಪಡೆದುರೊಂಡು ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ವೆೈಜಾಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯನುನು ಮೂಡಿಸಿದರು. 
ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕಷಾಕರಾದ ಜಿ.ಎಂ. 
ವಾಣಿ, ಜೆ.ಟಿ. ಕವಿತಾ, ಎ.ಆರ್. 
ಗೊೇಪಾಲಪ್ಪ, ಗಣೆೇಶಯ್ಯ ಸಹಕರಿಸಿದರು.

ನಿರೂಪಣೆಯನುನು ಶಿಕಷಾಕಿಯರಾದ 
ಜಿ.ಎನ್. ಸುಮಿತ್ರ, ಎನ್. ಗಂಗಮ್ಮ, 
ವಿದಾ್ಯಥಿಕಾಗಳಿಂದ ಪಾ್ರಥಕಾನೆ,  
ಸಾ್ವಗತವನುನು ಮುಖೊ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯರಾದ 
ಬ. ಸುಜಾತ, ವಂದನಪಕಾಣೆಯನುನು ಶಿಕಷಾಕಿ 
ಟಿ.ಎಂ. ವಸಂತ ನೆರವೆೇರಿಸಿದರು.

`ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬ'ದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತ್ಭೆ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸುಧಾರಣೆ
ಎಲೆಬೆೇತೂರು : ಕಲಿಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಕಲ್ರಾ ಹಬ್ದಲ್ಲಿ ರೆಷಾೇತ್ರ ಶಿಕಷಾಣಾಧಿರಾರಿ ಅಂಬಣ್ಣ ಅಭಿಮತ

ತಪೊೇವನದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತಸಾವ
ದೊಡಡಿಬಾತಿಯ ತಪೊೇವನದಲ್ಲಿ ಶಿ್ರೇ ಶಕಿತಾ ಅಸೊೇಸಿಯ್ೇಷನ್ ತಪೊೇವನ 

ಆಯುವೆೇಕಾದ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಾಲೆೇಜು ಮತುತಾ ಆಸ್ಪತೆ್ರ, ಯೇಗ ಮತುತಾ ಪ್ರಕೃತಿ 
ಚಿಕಿತಾ್ಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಾಲೆೇಜು, ಆಸ್ಪತೆ್ರ, ನಸಿಕಾಂಗ್ ರಾಲೆೇಜು ಇವುಗಳ 
ಸಂಯುಕತಾ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8 ರೆಕೆ ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವ ದನಾಚರಣೆ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ.. ಡಾ. ಶಶಿಕುಮಾರ ವಿ. ಮೆಹವಾಕಾಡೆ ಅಧ್ಯಕಷಾತೆ ವಹಿಸುವರು. 
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊರಣಿ ಬೆೈಲು,  ಹರಿೇಶ್ ಆಗಮಿಸುವರು.

ಮಲೆೇಬೆನೂನುರು : ಇಂದು ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತಸಾವ
ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8 

ಗಂಟೆಗೆ ಪುರಸಭೆ ಕಛೆೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಮತುತಾ 8.30ರೆಕೆ 
ಹಳೆೇ ಸಕಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ 74ನೆೇ ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವದ 
ಧ್ವಜಾರೊೇಹಣವನುನು ಹಮಿ್ಮರೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 

ಪುರಸಭೆ ಮುಖಾ್ಯಧಿರಾರಿ ವಿ. ಸುರೆೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ. 
ನಾಡ ಕಛೆೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪ ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ 
ಆರ್. ರವಿ ಅವರು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೊೇಹಣ 
ಮಾಡಲ್ದಾದುರೆ. 

ABACUS
New batch Starting from 

1st Feb 2023 from 
Usha's skills Ville centers

1) Vidyanagar and 
2) Shivakumara swamy Badavane
Usha kiran Contact 
91418 33555

ಹೊೇಟೆಲ್ ನಲ್ಲೆ ತ್ಂಡಿ (ಪಾಸೆನಾಲ್)  
ಕಟಟೆಲು ಅನುಭವವುಳಳ 

ಕೆಲಸಗಾರರು  ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 
4 ಗಂಟೆಯ ಮೆೇಲೆ ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ

Contact : 7019469302

ಜಮಿೇನು ಕಾಲುಗುತ್್ತಗೆ ಹಣ 
ಗುತ್್ತಗೆ ಕೊಡುವುದಿದೆ
ಪುಟಗನಾಳದಂದ ರಾಡಜಿಜಿ 

ರೊೇಡಿನಲ್ಲಿ 6 ಎಕರೆ, 
ಬೊೇರ್  ನಿೇರು ಇದೆ. ವಿಚಾರಿಸಿರಿ 

ಷಣು್ಮಖಪ್ಪ
98800 68009

House for rent
1 BHK & 2 BHK 

ಜೆ.ಹೆಚ್ . ಪಟೆೇಲ್  ಬಡಾವಣೆ 
E Block, 3rd Main, 2nd Cross. 

ನೂತನವಾಗಿ ನಿಮಿಕಾಸಿರುವ ಮನೆ 
ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ.

94484 43198

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ 
24x30 ಅಳತೆಯ ಗೊೇಡೌನ್  

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ವಿಚಾರಿಸಿ
ಡಿಸಿಎಂ ಲೆೇಔಟ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.  

98444 92134ಮದುವೆ, ಗೃಹಪ್ರವೆೇಶ ಇತಾ್ಯದಿ ಸಮಾರಂಭ 
ಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಳ ದೆೇವರ ಮೂತ್ನಾಗಳ ಪೊೇಟೊೇಗಳು 
ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಗಣೆೇಶ, ಬಾಲಾಜಿ, ಲಕಿ್ಷ್ೇ, 
ಸರಸ್ವತ್, ಕನನುಕಾಪರಮೆೇಶ್ವರಿ, ಸತ್ಯರಾರಾಯಣ 
ಸಾ್ವಮಿ, ಧಮನಾಸ್ಥಳ ಮಂಜುರಾಥ ಸಾ್ವಮಿ, ಶಿವ 
ಪಾವನಾತ್, ಮಂತಾ್ರಲಯ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ ಸಾ್ವಮಿ, 
ಆಂಜರೆೇಯ ಸಾ್ವಮಿ, ಶಿರಡಿ ಸಾಯಬಾಬಾ, 
ಈಶ್ವರ ಲ್ಂಗ, ಮೆೈಲಾರ ಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ, ವಿೇರಭದ್ರ 
ಸಾ್ವಮಿ, ಚಾಮುಂಡೆೇಶ್ವರಿ, ರೆೇಣುಕಾ ಯಲಲೆಮ್ಮ, 
ಗುರು ಕೊಟೂಟೆರೆೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ, ರಾಯಕನಹಟಿಟೆ 
ತ್ಪೆ್ಪೇಸಾ್ವಮಿ, ಮರುಳಸಿದೆದಾೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ ಸಣ್ಣ 
ಪ್್ಯರ್ ಬೆಳಿಳ ಪೊೇಟೊೇಗಳು ರೂ. 160 ರಿಂದ 
260 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಂಗಡಿ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲು ಪ್ಜೆ ಮಾಡುವ ವೆೈಟ್ ಮೆಟಲ್ ನ 
ಸವಾನಾಲಂಕಾರದ (ಲೆೈಟಿಂಗ್) ಪೊೇಟೊೇಗಳು 
ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಇತಾ್ಯದಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗ ೆ
1 ಗಾ್ರಂ.  ಗೊೇಲ್ಡ್ ನಲ್ಲೆ ಡಾಬು, ವಂಕಿ, ಹಾರಗಳು 
ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಗಿಫ್ಟೆ ಗಳಿವೆ. 

ಸಥಾಳ : ಲಕಿ್ಷ್ೇ ಬಾಲಾಜಿ ಸಿಲ್ವರ್ 
ಪೊೇಟೊೇ ಫೆ್ರೇಮ್ಸಾ 

ಮಳಿಗೆ ನಂ. 34, ಶಿ್ರೇ ಮುರುಘರಾಜೆೇಂದ್ರ 
ಕಾಂಪೆಲೆಕ್ಸಾ, ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ವೃತ್ತದ ಹತ್್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ. : 99451 59582

ಬೆಳಿಳ ಪೊೇಟೊೇಗಳು    
ದೊರೆಯುತ್ತವೆ

ಓದುಗರ ಗಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಜಾಹಿೇರಾತುಗಳು 
ವಿಶಾ್ವಸಪ್ಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹಿತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ಗುಣಮಟಟೆ 
ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವನಾಜನಕರು 
ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೆೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾ್ಧರಿಯಾಗುವುದಿಲಲೆ.

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ರಕ್ತ ದಾನ  
ಶೆ್ರೇಷಠಾ ದಾನ
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ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತಸಾವ ದಿನವನುನು ಇಡಿೇ ದೆೇಶವೆೇ 
ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ದೆೇಶ 
ಸಾ್ವತಂತೊ್ರಯೇತ್ತರ ಗಣರಾಜ್ಯ ದೆೇಶವಾದ 
ಐತ್ಹಾಸಿಕ ದಿನ ಮತು್ತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ 
ದಿನವಾಗಿದೆ. 2023ರೆೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ಇರುವ 
ಭಾರತ್ೇಯರಾದ ರಾವೆಲಲೆರೂ ಜನವರಿ 26, 
2023ರಂದು 74ರೆೇ ಗಣಾರಾಜೊ್ಯೇತಸಾವ 

ಆಚರಣೆಗೆ ಸಜಾ್ಜಗೊೇಣ.

ಗಣರಾಜ್ಯ ದನವನುನು ದೆೇಶವಾ್ಯಪಿ ಹಾಗೂ 
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ ರಾಜಧಾನಿ 

ನವದೆಹಲ್ಯ ರಾಜಪಥ್ ಮಾಗಕಾದಲ್ಲಿ  ಮೂರೂ 
ರಕಷಾಣಾ ಪಡೆಗಳ ಕವಾಯತುತಾ, ಆಧುನಿಕ  ಮಿಲ್ಟರಿ 
ಸಲಕರಣೆಗಳ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸತಾಬ್ಧ  ಚಿತ್ರಗಳ ಹಾಗೂ  
ಮಕಕೆಳ ನೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರದಶಕಾನ, ವಿೇರ ಮರಣವನನುಪಿ್ಪದ  
ಯೇಧರಿಗೆ ಪರಮವಿೇರ  ಚಕ್ರಗಳನುನು ಪ್ರದಾನ 

ಮಾಡುವುದರೊಂದಗೆ ಅತ್ಯಂತ 
ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಂದ 
ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದನವನುನು 
ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ 
ಸಂವಿಧಾನವನುನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ 
ದನವನಾನುಗಿ  ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನನು ದೆೇಶ 
ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೊೇಗಿದದುರ ಜೊತೆಗೆ  
ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನಾನುಡುವ ಜನರು 
ಹಲವು ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ  ಚದುರಿ 
ಹೊೇಗಿದದುರು. ಇವರೆಲಲಿರನುನು 

ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಗೂಗೆಡಿಸಿ ಭಾಷಾವಾರು 
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳನುನು ರಚಿಸಿ ಅದನುನು  ಗಣರಾಜ್ಯ ಎಂದು 
ಕರೆಯಲಾಯಿತು. 

ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ  ನಂತರ ಭಾರತರೆಕೆ  ತನನುದೆೇ ಆದ 
ಸಂವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಹುವಾಗಿತುತಾ. ಇದನುನು 
ಮನಗಂಡು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನುನು ರಚಿಸಿ 
ಅದರಲ್ಲಿ ದೆೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ  
318 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನುನು ಸೆೇಪಕಾಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ 
ಮೊದಲ ಸಭೆ 1946 ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು 
ಸಮಾವೆೇಶಗೊಂಡಿತು. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ 
ಅಧ್ಯಕಷಾತೆಯನುನು ಡಾ. ಬಾಬು ರಾಜೆೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ 
ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕಷಾತೆಯನುನು ಡಾ. ಬ. ಆರ್. 
ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ ರವರು ವಹಿಸಿರೊಂಡರು. ಇವರಲಲಿದೆ 
ನೆಹರು, ಸದಾಕಾರ್ ಪಟೆೇಲ್, ಮುಖಜಿಕಾ, ಮುನಿ್ಸ, 
ಸರೊೇಜಿನಿ ನಾಯುಡಿ, ವಿಜಯಲಕಿಷಾಮಿ ಪಂಡಿತ್, ಎಸ್. 
ನಿಜಲ್ಂಗಪ್ಪ, ರೆ. ಸಿ. ರೆಡಿಡಿ, ರೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಇನುನು 
ಮುಂತಾದವರು ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದದು ಪ್ರಮುಖರು. 

ಇವರೆಲಲಿರ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ದೆೇಶರೊಕೆಂದು 
ಉತತಾಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಾಯಿತು.1949 ರ 
ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಅಂಗಿೇಕೃತವಾದ ಸಂವಿಧಾನ 
ಮೂಲತಃ 22 ಅಧಾ್ಯಯಗಳು, 395 ವಿಧಿಗಳು, 8 
ಅನುಸೂಚಿಗಳನುನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯ್ೇ 
ಅತ್ಯಂತ ವಾ್ಯಪಕ ಮತುತಾ ಸುದೇಘಕಾ ಲ್ಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ 
ಎಂಬ ಹೆಗಗೆಳಿರೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು 
1950 ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದತು. ಇಂತಹ 
ಮಹತ್ವದ ದನವನುನು ಪ್ರತಿ ವಷಕಾ ದೆೇಶಾದ್ಯoತ ಗಣರಾಜ್ಯ 
ದನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಪರಿಪಾಠ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದೆ. ಈ 
ದನದಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಕತೃಕಾ ಡಾ. ಬ. ಆರ್. ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ 
ರವರನುನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂವಿಧಾನವು ಲ್ಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ, ವಯಸಕೆ 
ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ, ರಾಜ್ಯ ನಿೇತಿ ನಿದೆೇಕಾಶಾತ್ಮಕ ತತ್ವಗಳು, 
ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾ್ಯಯಾಂಗ ವ್ಯವಸೆಥಾ, ಬಹುಪಕಷಾ ಪದ್ಧತಿ, ಕಲಾ್ಯಣ 
ರಾಜ್ಯ ಸಾಥಾಪನೆ, ಗಣತಂತ್ರ ವ್ಯವಸೆಥಾ, ಸಂಸದೇಯ ಸರಾಕಾರ  
ಪದ್ಧತಿ, ಏಕ ಪೌರತ್ವ, ತುತುಕಾ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯ ಅಧಿರಾರಗಳು, 
ಪಂಚವಾಷಿಕಾಕ ಯೇಜನಾ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಯಂತಹ 
ಲಕಷಾಣಗಳನುನು ಒಳಗೊಂಡಿದುದು, ಆರು ಮೂಲಭೂತ 
ಹಕುಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹನೊನುಂದು ಮೂಲಭೂತ 
ಕತಕಾವ್ಯಗಳನುನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

"ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಭಾರತವನುನು 
ಸಾವಕಾಭೌಮ, ಸಮಾಜವಾದ, ಧಮಕಾ ನಿರಪೆೇಕಷಾ, 
ಪ್ರಜಾಸತಾತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನಾನುಗಿ ನಿಮಿಕಾಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 
ಮತುತಾ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸತಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆಥಿಕಾಕ, 
ಮತುತಾ ರಾಜಕಿೇಯ ನಾ್ಯಯವನುನು ವಿಚಾರ, ಅಭಿವ್ಯಕಿತಾ, 
ನಂಬರೆ, ವಿಶಾ್ವಸ ಹಾಗೂ ಅವರೆಲಲಿರಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕಿತಾಗತ ಗೌರವ 
ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ದ  ಏಕತೆ ಮತುತಾ ಸಮಗ್ರತೆಯ 

ಆಶಾ್ವಸನೆಯಂದಗೆ ಭಾ್ರತೃತ್ವವನುನು ವೃದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಈ 
ಸಂವಿಧಾನವನುನು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿ, ಶಾಸನಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿ 
ನಮಗೆ ನಾವೆೇ ಅಪಿಕಾಸಿರೊಂಡಿದೆದುೇವೆ," ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳನುನು   
ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂವಕಾ ಪಿೇಠಿರೆ ಒಳಗೊಂಡಿದುದು, ಇದು 
ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದನನುರಿತು 
ಸರಾಕಾರಗಳು ರಾಯಕಾ ನಿವಕಾಹಿಸಬೆೇರಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸುತಾತದಲ್ಲಿ  ಸಂವಿಧಾನದ ತತ್ವ, ಸಿದಾ್ಧಂತ  ಮತುತಾ 
ಮೂಲ ಆಶಯಗಳನುನು ಆಳುವ ಸರಾಕಾರ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ 
ಗಳು ಹಾಗೂ ಬಹುಪಾಲು  ಪ್ರಜೆಗಳು  ಮರೆತಂತೆ 
ಗೊೇಚರಿಸುತತಾದೆ. ಇದರಿಂದ ದೆೇಶ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಮುಂದುವರೆಯಲಾರದು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ 
ಗಳು ದೆೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೊೇಸಕೆರ ರಾಯಾ, ವಾಚಾ, ಮನಸಾ 
ದುಡಿಯಬೆೇರೆೇ ವಿನಃ  ಯಾರೊಬ್ರೂ ಭ್ರಷಾ್ಟಚಾರದಂ 
ತಹ ಪಿಡುಗಿಗೆ ಒಳಗಾಗ ಬಾರದು. ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ 
ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮತವನುನು ರಾಜಕಿೇಯ ಪಕಷಾಗಳು  ಒಡುದುವ 
ಆಸೆ, ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಮಾರಿರೊಳ್ಳಬಾರದು. ದೆೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ 
ಪ್ರಜಾಞಾವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳ ರೆೈಲ್ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು 
ಪ್ರತಿಯಬ್ರೂ ಅರಿತುರೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ  ಸಂವಿಧಾನದ   
ಘನತೆ ಮತುತಾ ಪಾವಿತ್ರಯತೆಯನುನು ಎತಿತಾ ಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಇಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 5ನೆೇ ಆಥಿಕಾಕ ಶಕಿತಾಯಾಗಿ ಹೊರ 
ಹೊಮಿ್ಮರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ.ಆದದುರಿಂದ  ಆಳುವ 
ಸರಾಕಾರ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯಬ್ ಪ್ರಜೆ 
ದೆೇಶದ ಹಿತ ಮತುತಾ ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆ ಈ  ದನದಂದು 
ಆಲೊೇಚಿಸಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆದುರೊಂಡಲ್ಲಿ  ಗಣರಾಜ್ಯದ ಆಚ 
ರಣೆಗೆ ಒಂದಥಕಾ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಸಂಶಯವಿಲಲಿ.

- ಡಾ. ಶಿವಯ್ಯ ಎಸ್
                                    ದಾವಣಗೆರೆ.

                         s.shivaiah26@gmail. com

ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತಸಾವ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಭಾರತ್ೇಯರ ಪಾಲ್ಗೆ ಹೆಮೆ್ಮಯ ದಿನ

ಗಣ ರಾಜೊ್ಯೇತಸಾವ
ಸಮಾನತೆಯ ಸಾರುವ ಈ ದನ
ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯಯ ದೊರಕಿದ ದನ
ನೆಮ್ಮದ ನಿೇಡಿದ ಸುದನ
ನಮ್ಮ ಹೆಮೆ್ಮಯ ಗಣ ರಾಜ್ಯ ದನ

ಜಾತ್ಯತಿೇತ ರಾಷ್ಟ್ ಉದತ ದನ
ಜಾತಿಮತ ಭೆೇದ ಅಳಿಸಿದ ದನ
ಶಾಂತಿಯ ಎಲೆಲಿಡೆ ಸಾರಿದ  ಸಂವಿಧಾನ
ಪ್ರತಿೇ ಭಾರತಿೇಯನ ಹೆಮೆ್ಮಯ ದನ

ಡಾ. ಅಂಬೆೇಡಕೆರ ರಚಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ
ದೆೇಶದ ಅಖಂಡತೆ ಮೆರೆದ ದನ
ಆಶೊೇತತಾರ ಹಕುಕೆಗಳ ಸಾರಿದ ದನ
ಆದಶಕಾ ತೊೇರಿದ ಮಹತ್ವದ ದನ

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವ ಮೆರೆದ ದನ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ರೂಪಿತ ದನ
ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಏಕತೆ ಯಿಂದ ಬಾಳೊೇಣ
ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಒಗಗೆಟಾ್ಟಗಿ ರಕಿಷಾಸೊೇಣ

- ಕೊೇಮಲ ವಿ ಕುಮಾರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನ
ಭಾರತಿೇಯರು ನಾವು
ನಮ್ಮದೆೇ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದದವರು
ವಿವಿಧ ಧಮಕಾ; ವಿವಿಧ ಮತ
ಎಲಲಿವನೂನು ಸಂಕಲ್ಸಿದ
ಎಲಲಿವನೂನು ಸಮಿೇಕರಿಸಿದ
ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮದು!

ಸವಕಾ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೊೇಟ
ಸವಕಾ ಸಮಾನತೆಯ ರಾಂತಿಯ ನೊೇಟ
ಮನುಷ್ಯ ಪಿ್ರೇತಿಯ ಒಲವಿನ ಆಟ
ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೆೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾಠ
ಬಹುತ್ವ ಭಾರತ ಬಲ್ಷಠಾ ನೊೇಟ!

ಗಣರಾಜ್ಯಗಳು ಒಕೂಕೆಟವಾದ
ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಸುದನ ಜನವರಿ 26
ಭಾರತಿೇಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಪುಣ್ಯದ ದನ
ನಾವಿಂದು ಆಚರಿಸುವ ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವದ 
ಆಶಯ ಶುಭಾಶಯ ಎಲಲಿರಿಗೂ
ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ !

- ಜೆಂಬಿಗಿ ಮೃತು್ಯಂಜಯ
ಕನನುಡ ಉಪನಾ್ಯಸಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ

ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತಸಾವ
ಬಂದದೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತಾತಾರು 
ಎಳೆಯೇಣ ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವದ ತೆೇರು
ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದನ
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಚಾರಿತಿ್ರಕ ಕಷಾಣ

ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಸಾರುವ ದನ
ಎಷೆ್ಟೇ ಜಾತಿ, ಮತ ,ಪಂಥಗಳಿದದುರು 
ಎಲಲಿರೂ ಸಮಾನರು ಎನುನುವ ಸಂವಿಧಾನ 
ರೆೇಸರಿ ಬಳಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಧ್ವಜಾರೊೇಹಣ 
ಜಗರೆ ಸಾರುವುದು ನಮ್ಮಯ ಸಾವಕಾಭೌಮತ್ವವನನು  

ರಾಶಿ್ಮೇರದಂದ ಕನಾ್ಯಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ 
ವಂದೆೇ ಮಾತರಂ ಜಯ ಘೊೇಷ
ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಅದುವೆೇ ಹರುಷ
ದೆೇಶರಾಕೆಗಿ ಶೌಯಕಾ ಮೆರೆದವರ ಸ್ಮರಣೆ ದನ 
ಮಿೇಸಲ್ಡೊೇಣ ದೆೇಶರಾಕೆಗಿ ನಮ್ಮ ತನುಮನ 

ಸತಾಬ್ಧಚಿತ್ರ, ಪರೆೇಡ್ ಗಳ  ನೊೇಟ ಆಕಷಕಾಣ
ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಕಿಷಾಪಣಿಗಳ ಶಕಿತಾ ಪ್ರದಶಕಾನ 
ನಾಡು ನುಡಿಯ ವೆೈಭವದ ಅನಾವರಣ
ನಾವು ಭಾರತಿೇಯರೆಂಬುದೆೇ ನಮ್ಮ ಗುಣ

ಗಂಗೆ,ತುಂಗೆ,ರಾವೆೇರಿ ಹರಿವ ನಾಡು
ಎಲಲಿರೂ ಒಂದೆೇ ಎನುನುವ ಶಾಂತಿಯ ಬೇಡು 
ಸವಕಾಧಮಕಾ ಸಮನ್ವಯದ ಐಕ್ಯತೆಯ ಗೂಡು 
ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ್ ಮತೊತಾಮೆ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ್ೇ ಜನ್ಮ ನಿೇಡು.

- ಬಸವರಾಜ. ಕರುವಿನ  ಬಸವರಾಳು

ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತಸಾವ
ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್್ಪ- ಡಾ|| ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೆೇಡ್ಕರ್
74ನೆೇಯ ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವ, 
ಭಾರತಿೇಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದನ, 
2 ವಷಕಾ, 11 ತಿಂಗಳು, 18 ದನಗಳ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ, 
ಜನವರಿ 26,1950- ಡಾ|| ರಾಜೆೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ರಿಂದ ಚಾಲನೆ. 

ಸಂವಿಧಾನವನುನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, 
ದೆೇಶದ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ- ತ್ಯಜಿಸಿ, 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಅಸಿತಾತ್ವ ರೂಪಿಸಿ, 
`ಸಂವಿಧಾನ' ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ರೊಂಡ ಸುದನ. 

ಮೆೇಜರ್ ಧಾ್ಯನ್ ಚಂದ್ ರಾಷಿ್ಟ್ೇಯ ಕಿ್ರೇಡಾಂಗಣ, 
ರಾಜ್ ಪಥ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸೊೇಣ.. 
ರಾಷ್ಟ್ಧ್ವಜ, ಮಿಲ್ಟರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಪ್ರದಶಕಾನ, 
ಸಂವಿಧಾನ-ಸಾ್ವತಂತ್ರಯರಾಕೆಗಿ ಹೊೇರಾಡಿದ  
ಮಹನಿೇಯರನುನು ಗೌರವಿಸೊೇಣ. 

ದೆೇಶದ ಇತಿಹಾಸದ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ, 
ಸೌಹಾದಕಾತೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಹಿಷು್ಣತೆ, ಸಮಾನತೆ.., 
ಪೂಣಕಾ ಸ್ವರಾಜ್, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ - ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ಘೊೇಷಣೆ, 
ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪದ್ಮಶಿ್ರೇ- ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸಿತಾ ವಿತರಣೆ. 

ಅತಿದೊಡಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೆೇಶ- ನಮ್ಮ ಭಾರತ, 
ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ, ಸಹೊೇದರತ್ವ, ಏಕತೆಯ ಸಂರೆೇತ, 
ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾದ ಜಿೇವನ- ಸಮಾನವಾದ ಶಿಕಷಾಣ, 
ರಾಷ್ಟ್ ಗಿೇತೆ ಯಂದಗೆ -ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವ ವನುನು ಆಚರಿಸೊೇಣ.

- ಡಾ|| ದಿೇಪಶಿ್ರೇ ಪ್ರಮೊೇದ್ ಗುಜ್ಜರ್, 
ಉಪನಾ್ಯಸಕರು, ಬಾಪೂಜಿ ದಂತ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ 

ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯ ಮತುತಾ ಆಸ್ಪತೆ್ರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮಲೆೇಬೆನೂನುರು, ಜ. 25- 
ಕುಂಬಳೂರು ಗಾ್ರಮದ ಸರಾಕಾರಿ ಪದವಿ 
ಪೂವಕಾ ರಾಲೆೇಜಿನ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
16 ಲಕಷಾ ರೂ. ವೆಚಚುದ ನೂತನ ರೊಠಡಿ 
ನಿಮಾಕಾಣರೆಕೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ 
ಬುಧವಾರ ಗುದದುಲ್ ಪೂಜೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿ, 
ರಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಅಧ್ಯರೆಷಾ ಶಿ್ರೇಮತಿ ಲ್ೇಲಾ 
ಶಿವಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕಷಾ ಎ.ರೆ. 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಗೊೇಳ್ 
ಕಲೆಲಿೇಶ್, ಕಣಾ್ಣಳ್ ನಾಗೆೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಿ್ರೇಮತಿ 
ಉಮಾ ಶಿವರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಿ್ರೇಮತಿ ಮಧು 
ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಶಿ್ರೇಮತಿ ದುರುಗಮ್ಮ ಎ.ರೆ. 
ಮಹೆೇಶಪ್ಪ, ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ 
ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕಷಾ ಎಂ.ಹೆಚ್. 
ಪರಮೆೇಶ್ವರಪ್ಪ, ರಾಲೆೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧ ಸಮಿತಿ 
ಉಪಾಧ್ಯಕಷಾ ವೆೈ. ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ್, ಗಾ್ರಮದ 

ಮುಖಂಡರಾದ ಹುಲ್ಮನಿ ನಿಂಗಪ್ಪ, ಕರಡೆೇರ 
ರಾಜಪ್ಪ, ಎ.ರೆ. ಕುಬೆೇರಪ್ಪ, ಎ.ರೆ. 
ಮಹೆೇಶಪ್ಪ, ರೆ. ಸುಭಾಶಚುಂದ್ರ, ರೆ.ಅಶೊೇಕ, 
ಹೂಗಾರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಬರಗನಹಳಿ್ಳ 
ಶಂಭಣ್ಣ, ಬೆನೂನುರು ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಎಂ. 
ವಾಸುದೆೇವಮೂತಿಕಾ, ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸದಾಶಿವ, 
ರಾಲೆೇಜಿನ ಪಾ್ರಚಾಯಕಾ ರಂಗನಾಥ್, 
ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕಷಾಕ ಗೊೇವಿಂದಪ್ಪ 
ಅಗಸಿಬಾಗಿಲು, ಪಿಡಿಓ ಮೂತಿಕಾ, ಜಿ.ಪಂ. 
ಎಇಇ ಗಿರಿೇಶ್, ಜೆಇ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮತುತಾ 
ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕಷಾ ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ 
ಪಟೆೇಲ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕಷಾ 
ಜಿಗಳಿ ಆನಂದಪ್ಪ, ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕಷಾ 
ಆದಾಪುರದ ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪ, ಮಲೆೇಬೆನೂನುರು 
ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕಷಾ ಭೊೇವಿ ಕುಮಾರ್ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಶಿಕಷಾಕರು, ವಿದಾ್ಯಥಿಕಾಗಳು ಹಾಗೂ 
ಗಾ್ರಮಸಥಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರು.

ಕುಂಬಳೂರು : ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಮಾನಾಣಕೆ್ಕ ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ ಚಾಲರೆ

ಮಹಿಳೆಯರ ಖೊೇ ಖೊೇ ಪಂದಾ್ಯವಳಿ 
ಜಿ.ಎಂ. ತಾಂತ್್ರಕ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸಿ್ತ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 25- ಇತಿತಾೇಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶೆ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತಿ್ರಕ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ಮಹಿಳೆಯರ ಖೊೇ-ಖೊೇ ಪಂದಾ್ಯವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ. ಎಂ. 
ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ವಿದಾ್ಯಥಿಕಾಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಪಿ.ಇ.ಎಸ್.ಸಿ.ಇ  
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ - ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾಥಾನವನುನು ಮತುತಾ 
ಬ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪಂದಾ್ಯವಳಿಯಲ್ಲಿ 
ದ್ವತಿೇಯ ಸಾಥಾನ ಪಡೆದರುತಾತಾರೆ. 

ಜಿ ಎಂ ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ಸೆೈನ್್ಸ ವಿಭಾಗದ 
ವಿದಾ್ಯಥಿಕಾಗಳಾದ ರಕಿಷಾತಾ.ಎಚ್ ಬ, ಲಕಿಷಾಮಿ, ಚಂದನ, ಸಾ್ವತಿ,  ಬಯೇಟೆಕ್ 
ವಿಭಾಗದ ಜನನಿ,  ಆಟಿಕಾಫ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲ್ಜೆನ್್ಸ ವಿಭಾಗದ ನಮಿತಾ, 
ಚಂದನ, ಎಲೆರಾ್ಟ್ನಿಕ್್ಸ ಅಂಡ್ ಕಮು್ಯನಿರೆೇಶನ್ ವಿಭಾಗದ ಚೆೈತ್ರ, ದವ್ಯ, 
ಸೆನುೇಹಾ, ಇಶ್ರತ್, ರೊೇಬೊೇಟಿಕ್್ಸ ವಿಭಾಗದ ರಂಜಿತಾ, ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದ 
ಚಂದನ,  ಮೆರಾ್ಯನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಿ್ರೇತಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಲೆೇಜಿನ ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲ 
ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಪಾಂಡೆ ಎಂ.ಬ, ರಾಲೆೇಜಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿರಾರಿ ವೆೈ.ಯು. 
ಸುಭಾಶಚುಂದ್ರ,  ಕಿ್ರೇಡಾ ಸಂಯೇಜಕ ಡಾ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಎಸ್., 
ಮೆೇಘನಾ ಜಿ.ಎಚ್., ಸಹಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕರು (ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ಸೆೈನ್್ಸ ವಿಭಾಗ), 
ಮಂಜುಳ ಬ.ರೆ., ಸಹಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕರು (ಎಲೆರಾ್ಟ್ನಿಕ್್ಸ ಅಂಡ್ ಕಮೂ್ಯನಿರೆೇಶನ್ 
ವಿಭಾಗ), ದೆೈಹಿಕ ಶಿಕಷಾಕರಾದ ಅಜಜಿಯ್ಯ ಜಿ ಬ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವೆೈ. 
ಇವರುಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಬಿೇದಿ ಬದಿ  
ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಂದ ಅಜಿನಾ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.25- ರೆೇಂದ್ರ ಸರಾಕಾರದ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಬೇದ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳ ಆತ್ಮ ನಿಭಕಾರ 
ನಿಧಿಯ ವಿಶೆೇಷ ಕಿರುಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೇಜನೆ 
ಯಡಿ ಮಲೆೇಬೆನೂನುರು ಪುರಸಭಾ ವಾ್ಯಪಿತಾಯ ಬೇದ 
ಬದ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಂದ ಅಜಿಕಾ ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅಹಕಾ ಫಲಾನುಪೆೇಕಿಷಾಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆೇವಾ 
ರೆೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಂ ಸ್ವ-ನಿಧಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಪೊೇಟಕಾಲ್  http://pmsvanidhi.mo-
hua.gov.in/ ಮೂಲಕ  ಅಜಿಕಾಯನುನು ಸಲ್ಲಿಸ 
ಬೆೇಕು.  ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಲೆಬೆನೂನುರು ಪುರ 
ಸಭೆಯ ಡೆೇ-ನಲ್್ಮ ಶಾಖೆ ಸಂಪಕಿಕಾಸಲು ಮಲೆೇ 
ಬೆನೂನುರು ಪುರಸಭಾ ಮುಖಾ್ಯಧಿರಾರಿ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಜಾಮಿಯಾ ವಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲೆ 
ಬಿಬಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಯಚಿತ್ರದ ಸಂಘಷನಾ

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 25 – ಬ.ಬ.ಸಿ. ಸಾಕಷಾಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದ 
ಶಕಾನ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲ್ಯಾ ಇಸಾಲಿಮಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯ 
ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘಷಕಾರೆಕೆ ರಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷಾಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದ 
ಶಿಕಾಸುವುದಾಗಿ ಎಡಪಂಥಿೇಯ ವಿದಾ್ಯಥಿಕಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು 
ತಿಳಿಸಿದದುವು. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯ ಮತುತಾ ನಗರ 
ಪೊಲ್ೇಸರು ಅದರೆಕೆ ಅವರಾಶ ನಿೇಡಲ್ಲಲಿ. ಇಡಿೇ ದನ 
ರಾ್ಯಂಪಸ್ ಹೊರಗೆ ಪೊಲ್ೇಸರನುನು ನಿಯೇಜಿಸಲಾಗಿತುತಾ. 
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ಹಲವರನುನು ವಶರೆಕೆ ತೆಗೆದುರೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಈ ರಿೇತಿಯ ರಾಯಕಾಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲ 
ಯದ ವಾತಾವರಣರೆಕೆ ಧರೆಕೆ ತರಲು ರೆಲವರು ಪ್ರಯತನು 
ನಡೆಸುತಿತಾದಾದುರೆ ಎಂದು ವಿ.ವಿ. ಕುಲಪತಿ ನಜಾ್ಮ ಅಖತಾರ್ 
ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯ 
ದಲೂಲಿ ಸಹ ಸಾಕಷಾಯಚಿತ್ರರೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಘಷಕಾಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದದದುವು.

ನಗರದಲ್ಲೆ  
ಇಂದು ಜಿಲಾಲೆ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಂದ 
ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತಸಾವ

ಜಿಲಾಲಿ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ವತಿಯಿಂದ 
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲಾಲಿ 
ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ (ಶಾಮ 
ನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಭವನ) 
ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವ ಆಚರಿಸ 
ಲಾಗುವುದು. ರಾಯಕಾಕ್ರಮದ 
ಅಧ್ಯಕಷಾತೆಯನುನು ವಹಿಸುವ ಜಿಲಾಲಿ 
ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕಷಾ ಹೆಚ್.ಬ.
ಮಂಜಪ್ಪ  ಧ್ವಜಾರೊೇಹಣ 
ನೆರವೆೇರಿಸುವರು ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ 
ಪ್ರಧಾನ ರಾಯಕಾದಶಿಕಾ ದನೆೇಶ್ 
ರೆ.ಶೆಟಿ್ಟ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಗಣತಂತ್ರ ದಿನದ 
ಶುಭಾಶಯಗಳು 
ಗಣತಂತ್ರ ದನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಮನದಂದ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ನಮನಗಳು
ಅನುಕಷಾಣವು ಇರಲ್ ದೆೇಶಭಕಿತಾ ಭಾವವು
ಕಣಕಣದಲು ತುಂಬರಲ್ೇ ಭಾರತಿೇಯತೆಯು

ತನನು ರಾಲಮೆೇಲೆ ದೆೇಶ ನಿಂತ ದನವಿದು
ಅನನ್ಯ ದೆೇಶಭಕತಾರ ರೊಡುಗೆಯ ದನವಿದು
ಮನದಂದ ಆ ಯೇಗಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜಞಾತೆಗಳು
ನೆನೆಯುವೆವು ನಿಮ್ಮನುನು ಅನುಕಷಾಣದಲು

ಇನುನು ಇನೂನು ಬೆಳೆಯಲ್ ಈ ನಮ್ಮ ದೆೇಶವು
ತನನು ಅಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಶಕಿತಾಯು ಪ್ರಜ್ವಲ್ಸಲ್ 
ಮಣಿ್ಣನ ಮಕಕೆಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೆರಗಾಗಲ್ ವಿಶ್ವವು
ಕಣಾ್ಣಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಯ ಹರಡುತಿತಾರಲ್

ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ ಧ್ವಜರೆ ನಮಸಕೆರಿಸುವ
ಒಮ್ಮನದ ರಾಷ್ಟ್ ಗಿೇತೆ ಹಾಡಿ ಬಾಗುವ
ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ದೆೇಶಭಕತಾರ ತಾ್ಯಗ ನೆನೆಯುವ
ನಮೊ್ಮಳಗೆ ದೆೇಶಭಕಿತಾಯ ಕಿಚೆಚುಬ್ಸುವ

ಸಿರಿಹರಿಯ ಕೃಪೆಯು ಸದಾ ನಮ್ಮದೆೇಶರಾಗಲ್
ಪರಿಪೂಣಕಾ ಸಂಸಕೆಕೃತಿಯು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಲ್
ಅರಿವಿನ ಆನಂದ ಜೊ್ಯೇತಿ ಸದಾ ಬೆಳಗುತಿರಲ್
ಪರಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಗಕಾದಲ್ಲಿ ಮುನನುಡೆಯಲ್

- ಶಿ್ರೇ ಕೃಷಾ್ಣಪನಾಣಮಸು್ತ
ರೂಪಶಿ್ರೇ ಶಶಿಕಾಂತ್

ವಿದಾ್ಯನಿರೆೇತನ ಆಂಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಬಲಿಕ್  ಸೂಕೆಲ್  
ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 74ನೆೇ ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವ ರಾಯಕಾಕ್ರಮವನುನು 
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8.30 ರೆಕೆ ಶಾಲಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾ 
ಗುವುದು. ಧ್ವಜಾರೊೇಹಣವನುನು ನಾ್ಯಯವಾದ ಎಲ್ .
ಹೆಚ್ .ಅರುಣ ಕುಮಾರ್  ನೆರವೆೇರಿಸುವರು. 
ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾಯ ಸಂಸಾಥಾಪಕ ರುದ್ರ ಮುನಿ ಅಧ್ಯಕಷಾತೆ 
ವಹಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆರ್. ಮಿೇನಾಕಿಷಾ, 
ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ, ಆನಂದ್  ರೆೆ.ಬ. ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

ವಿದಾ್ಯನಕೆೇತನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ 
ಇಂದು ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತಸಾವ

ಅನ್ ಮೊೇಲ್ 
ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆ್ಥಯಲ್ಲೆ  
ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತಸಾವ 

ಅನ್ ಮೊೇಲ್ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾ 
ಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8.30ರೆಕೆ 
ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 74ನೆೇ 
ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವವನುನು ಸಂಭ್ರಮ 
ದಂದ ಆಚರಿಸಲಾ ಗುತಿತಾದೆ.  
ಅನ್ ಮೊೇಲ್ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾಯ 
ಉಪಾಧ್ಯಕಷಾ ರವಿೇಂದ್ರ ಡಿ.ವಿ. 
ಧ್ವಜಾರೊೇಹಣ ನೆರವೆೇರಿಸಲ್ 
ದಾದುರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಹ 
ಶಿಕಷಾಕಿ ಶಿ್ರೇಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಿ. 
ದೊಗಗೆಳಿ್ಳ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ 
ದಾದುರೆ. ಸಮಾರಂಭದ 
ಅಧ್ಯಕಷಾತೆಯನುನು ಅನ್ ಮೊೇಲ್ 
ಪಬಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲ 
ರೊಟೆ್ರೇಶ್. ಯು ವಹಿಸುವರು. 

ನಗರದಲ್ಲೆಂದು 
ಭಾಷಣ ಸ್ಪಧೆನಾ

ನೆಹರು ಯುವ ರೆೇಂದ್ರದ 
ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲಾಲಿ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷಣ 
ಸ್ಪಧೆಕಾಗೆ ಯುವ ಜನರ ಆಯ್ಕೆ 
ಕುರಿತು  ಅಜಿಕಾ ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ವಿವರರೆಕೆ ಸಂಪಕಿಕಾಸುವ ಮೊಬೆೈಲ್ : 
9901863789.

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 25 – ರಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಎ.ರೆ.ಆಂಟನಿ ಅವರ 
ಪುತ್ರ ಅನಿಲ್ ಆಂಟನಿ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಪಕಷಾದಲ್ಲಿನ ಎಲಾಲಿ ಹುದೆದುಗಳಿಗೆ 
ರಾಜಿೇನಾಮೆ ನಿೇಡಿದಾದುರೆ.

ಬ.ಬ.ಸಿ.ಯ ವಿವಾದತ ಸಾಕಷಾಯಚಿತ್ರದ 
ಕುರಿತು ಆಂಟನಿ ಅವರು ಪಕಷಾಕಿಕೆಂತ ಭಿನನು 
ನಿಲುವು ತಳೆದದದುರು. ಭಾರತದ 
ಸಾವಕಾಭೌಮತ್ವವನುನು ಸಾಕಷಾಯಚಿತ್ರ 
ಕಡೆಗಣಿಸುತಿತಾದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದದುರು.

ನನನು ಈ ಹೆೇಳಿರೆಯ ನಂತರ ಪಕಷಾದಲ್ಲಿ 
ಅಸಹಿಷು್ಣತೆಯ ಕರೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ಅವಹೆೇಳನಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ ಎಂದು 
ಅನಿಲ್ ಆಂಟನಿ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ರೆಪಿಸಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ 
ಹಾಗೂ ಎಐಸಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ 
ರಾಜಿೇನಾಮೆ ನಿೇಡುತಿತಾದೆದುೇನೆ. ಆದರೆ, 
ಸದ್ಯರೆಕೆ ರಾಂಗೆ್ರಸಿ್ಸಗನಾಗಿ 
ಮುಂದುವರೆಯಲು 
ಬಯಸುತಿತಾರುವುದರಿಂದ ಪಾ್ರಥಮಿಕ 
ಸದಸ್ಯತ್ವ  ಬಟಿ್ಟಲಲಿ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಸದ್ಯರೆಕೆ ರಾಜಕಿೇಯ ನನನು 

ಆದ್ಯತೆಯಲಲಿ. ನಾನು ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ 
ವೃತಿತಾಪರ. ಸಾಕಷು್ಟ ದನಗಳಿಂದ ಸೆೈಬರ್ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ರಾಯಕಾನಿವಕಾಹಿಸುತಿತಾದೆದುೇನೆ ಹಾಗೂ ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿ ಮುಂದುವರೆಯುತೆತಾೇನೆ ಎಂದವರು 
ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

2017ರ ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆಯ 
ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗೆ ಸೆೇರಿದೆದು. 
2019ರಲ್ಲಿ ಪಕಷಾದ ನಾಯಕ ಶಶಿ ಥರೂರ್ 
ಅವರು ರೆೇಳಿದದುರಾಕೆಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ 
ಬೆಂಬಲದಂದ ಪಕಷಾದಲ್ಲಿ 
ರಾಯಕಾನಿವಕಾಹಿಸುತಿತಾದೆದು. ನಂತರ ನನನು 
ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳನುನು 
ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸೆೈಬರ್ ಪಿೇಡನೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕಷಾದ ಒಂದು ವಗಕಾದಂದ 
ಈ ರಿೇತಿಯ ವತಕಾನೆ ಎದುರಾದರೂ 
ನಾನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆದು. ಆದರೆ, ನಾನು ಬ.ಬ.
ಸಿ. ಸಾಕಷಾಯಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಟಿ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ 
24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದು 
ಆಘಾತರಾರಿ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಪಕಷಾದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಂಸಕೆಕೃತಿ 

ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗಿದೆ ಎನುನುವುದಾದರೆ, ಅಂತಹ 
ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಲಸ 
ಮಾಡುವುದಲಲಿ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ನನನು ಟಿ್ವೇಟ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ 
ಅಸಹಿಷು್ಣತೆಯ ಕರೆಗಳು ಬಂದವೆ. 
ಫೆೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ದೆ್ವೇಷದ ಭಾಷೆ 
ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ದೆೇಶದ ಹಿತದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ 
ಸಾಕಷಾಯಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದನುನು ನಂಬಬಾರದು 
ಎಂದಷೆ್ಟೇ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಎಚಚುರಿರೆ 
ನಿೇಡಿದೆದು ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಬಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸಾಕಷು್ಟ ಭಿನನು 
ನಿಲುವುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಾವಕಾಭೌಮತ್ವದ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಿೇಯ ಮಾಡುವುದು 
ಎಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಜೊತೆ ಸರಸವಾಡಿದಂತೆ 
ಎಂದವರು ಎಚಚುರಿಸಿದಾದುರೆ.

ಇರಾಕ್ ಮೆೇಲೆ ಸಮರ ನಡೆಸಿ 
ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ರಾರಣವಾಗಿದದು 
ತಲೆಗಳೆೇ ಈಗಲೂ ಬ.ಬ.ಸಿ. ಹಿಂದವೆ. 
ಇಂಥವರು ಸಾಕಷಾಯಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 
ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೆೇ ರಾಳಜಿಯುಳ್ಳ 
ನಾಗರಿಕ ಎಚಚುರಿರೆ ನಿೇಡುತಾತಾನೆ. ಅದನೆನುೇ 
ನಾನೂ ಮಾಡಿದೆದು ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಹುದೆದಾಗಳಿಗೆ ಆಂಟನ ರಾಜಿೇರಾಮೆ
ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಸಾಕ್ಷಯಚಿತ್ರ ವಿರೊೇಧಿಸಿದ ನಂತರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆ ‘ಅಸಹಿಷು್ಣತೆ’

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬಿೇರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ 
ಸಾ್ವಮಿ ದೆೇವಸಾ್ಥನದ ಉದಾಘಾಟರೆ

ಶಿ್ರೇ ವಿೇರಮದಕರಿ 
ನಾಯಕ ವೃತತಾದ ರಸೆತಾ 
(ಹೊಂಡದ ಸಕಕಾಲ್) 
ಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿ್ರೇ 
ಬೇರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿಯ 
ನೂತನ ದೆೇವಸಾಥಾನದ 
ಪಾ್ರರಂಭೊೇತ್ಸವದ ಪೂಜಾ 
ರಾಯಕಾಕ್ರಮಗಳು ಇಂದು 
ನಡೆಯಲ್ವೆ.

ಇಂದು ಬಾ್ರಹಿ್ಮೇ ಮುಹೂತಕಾದಲ್ಲಿ ಶಿ್ರೇ ಬೇರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿಯ ಪಾ್ರಣ 
ಪ್ರತಿಷಾಠಾಪನೆ, ಶಾಂತಿ ಹೊೇಮ, ರುದ್ರ ಹೊೇಮ, ಮಹಾಪೂಣಾಕಾಹುತಿ, 
ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೇಗ ಇರಲ್ದೆ.

ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.30 ರೆಕೆ ಶಿ್ರೇ ವೆೇದಮೂತಿಕಾ ಚನನುಯ್ಯ ಒಡೆಯರ್ ವೆೇದರೆಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುವ ಧಮಕಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕ ಗುರುಪಿೇಠದ ಶಿ್ರೇ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ 
ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ, ಶಿ್ರೇ ರಂಭಾಪುರಿ ಪ್ರಸನನುರೆೇಣುಕ ವಿೇರಸೊೇಮೆೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ, 
ಐರಣಿಹೊಳೆಮಠದ ಶಿ್ರೇ ಬಸವರಾಜ ದೆೇಶಿರೆೇಂದ್ರ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ, ಶಿ್ರೇ ಜಡೆೇ 
ಸಿದೆದುೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಿ್ರೇ ಶಿವಾನಂದ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ, ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮಠದ ಶಿ್ರೇ 
ಮುರಳಿೇಧರ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ, ಬಳಿ ಚೊೇಡಿನ ಡಾ. ಉದಯಶಂಕರ ಒಡೆಯರ್, 
ಡಾ. ನಾ. ಲೊೇರೆೇಶ ಒಡೆಯರ್ ದವ್ಯ ಸಾನಿನುಧ್ಯ ವಹಿಸಲ್ದಾದುರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಾವಾರಿ ಸಚಿವ ಭೆೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್, 
ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದ್ರನಾಥ್, ಎಸ್. 
ರಾಮಪ್ಪ, ವಿಪ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾದ ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಮಲ್ಲಿರಾಜುಕಾನ್, ಹೆಚ್. ಆಂಜ ನೆೇಯ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಮತಿತಾತರರು ಪಾಲೊಗೆಳ್ಳಲ್ದಾದುರೆ.
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ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.25-  ಮಾಜಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ದ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು 
ಸಾಥಾಪಿಸಿದದು ಲೊೇಕ್  ಶಕಿತಾ ಪಾಟಿಕಾಯನುನು 
ಜಿಲೆಲಿಯಲೂಲಿ ಬಲ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಪಾಟಿಕಾಯ 
ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕಷಾರಾದ ಮಮತಾ 
ಪಾಟಿೇಲ್ ಕರೆ ನಿೇಡಿದಾದುರೆ.

ನಗರದ ರೊೇಟರಿ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ 
ಬುಧವಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ ಘಟಕವನುನು 
ಸಸಿಗೆ ನಿೇರೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉದಾಘಾಟಿಸಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ದ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷು್ಟ 
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದಾದುರೆ. ಅವರೊಬ್ ಸರಳ, ಸಜಜಿನಿ 
ರೆಯ ಧಿೇಮಂತ, ನಿಷಾಠಾವಂತ ರಾಜರಾರಣಿ 
ಯಾಗಿದದುರು. ಅವರಂತೆ ಇರಲು ಇದುವರೆಗೂ 
ಯಾವ ರಾಜರಾರಣಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲಿ ಎಂದರು.

ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ 

ಉದೆದುೇಶದಂದ ಕನಾಕಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಲೊೇಕ್ ಶಕಿತಾ 
ಪಾಟಿಕಾಯನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಬರಲ್ರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ 
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಲಾಲಿ ರೆಷಾೇತ್ರಗಳಲೂಲಿ ನಮ್ಮ 
ಪಕಷಾದಂದ ಒಬ್ರು ಸ್ಪಧಿಕಾಸಬೆೇಕಿದೆ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಶೆೇ.25ರಷು್ಟ  
ಮಿೇಸಲಾತಿ ಕಲ್್ಪಸಿದುದು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ 
ಹೆಗಡೆಯವರು. ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೂ 
ಸಹ ಹೆಚಿಚುನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕಷಾದಲ್ಲಿ 
ಸಕಿ್ರಯವಾಗಿ ಪಾಲೊಗೆಳು್ಳವಂತಾಗಬೆೇಕು. 
ಪುರುಷರು ಇದರೆಕೆ ಅವರಾಶ ಕಲ್್ಪಸಿ, 
ಪೊ್ರೇತಾ್ಸಹಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದದು 
ಬಸಾಪುರದ ಶಿ್ರೇ ರೆೇವಣಸಿದೆದುೇಶ್ವರ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾ 
ಅಧ್ಯಕಷಾ ಎಂ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡುತಾತಾ, 

ಸಾ್ವತಂತ್ರಯರಾಕೆಗಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಪೂವಕಾದಲ್ಲಿದದು 
ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ವಿಸಜಿಕಾಸುವಂತೆ ಮಹಾತ್ಮ 
ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೆೇಳಿದದುರೂ, ಕಳೆದ 70 
ವಷಕಾಗಳಿಂದ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ ಅನುವಂಶಿೇಯರು 
ಅದನುನು ಬೆಳೆಸುತಾತಾ ಬಂದರು. 

ವಿಪಕಷಾಗಳು ಇಲಲಿದ, ಇದದುರೂ ಹರಿದು 
ಹೊೇಗಿದದು ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗೆ 
ಪಯಾಕಾಯವಾಗಿ ಜನತಾ ಪಾಟಿಕಾ 
ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಅದರಲೂಲಿ ಅನೆೇಕ 
ಭಿನಾನುಭಿಪಾ್ರಯಗಳಿದದುವು. ಪ್ರಸುತಾತ ದನಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಯಾಕಾಯ ಶಕಿತಾಯಾಗಿ ಲೊೇಕ್ ಶಕಿತಾ ಪಾಟಿಕಾ 
ಬೆಳೆಯಲ್ದೆ ಎಂದರು.

ಇದೆೇ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ಲೊೇಕ್ ಶಕಿತಾ ಪಾಟಿಕಾ 
ಜಿಲಾಲಿ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದದು ಬಸವರಾಜಪ್ಪ 
ನಿೇಥಕಾಡಿ ಅವರನುನು ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕಷಾರನಾನುಗಿ 
ಘೊೇಷಿಸಿ, ಪಕಷಾದ ಬಾವುಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ 
ಪತ್ರ ನಿೇಡಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಏಳು ವಿಧಾನಸಭಾ 
ರೆಷಾೇತ್ರದಗಳಿಂದಲೂ ಪಕಷಾದಂದ ಅಭ್ಯಥಿಕಾಗಳನುನು 
ಕಣಕಿಕೆಳಿಸುವ  ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ರೆಲ ರೆಷಾೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ಪಧೆಕಾಗೆ ಅಭ್ಯಥಿಕಾಗಳು ತಯಾರಿದಾದುರೆ. 
ಮುಂದನ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕಷಾವನುನು ಮತತಾಷು್ಟ ಬಲ 
ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕಷಾ ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್ ವಿ. 
ಸಾಥಾವರಮಠ್ ಅಧ್ಯಕಷಾತೆ ವಹಿಸಿದದುರು.  ಜಿಲಾಲಿ 
ಘಟಕದ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಎಂ.ಎಸ್. 
ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾ್ವಮಿ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದುರು. 
ಸದಾನಂದ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ವಿಠೊೇಬರಾವ್ 
ಪಾ್ರಥಿಕಾಸಿದರು.

ಲೊೇಕ್ ಶಕಿ್ತ ಪಾಟಿನಾ ಬಲಪಡಿಸಲು ಕರೆ
ಜಿಲಾಲೆ ಘಟಕ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಮಮತಾ ಪಾಟಿೇಲ್

ರಾಳೆ ಕೊಟೂಟೆರು 
ಪಾದಯಾತೆ್ರ ಸಭೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.25- 
ರೊಟೂ್ಟರು ಪಾದಯಾತೆ್ರ ರೆೈಗೊಳು್ಳವ 
ಸಂಬಂಧ ನಾಡಿದುದು ದನಾಂಕ 27 ರ 
ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ 
ವಿರಕತಾಮಠದಲ್ಲಿ  ಸವಕಾಭಕತಾರ ಪಾದ 
ಯಾತಿ್ರಗಳ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 
ಪಾದಯಾತೆ್ರ ಟ್ರಸ್್ಟ  ಸದಸ್ಯರು, 
ಭಕತಾರು ಆಗಮಿಸಿ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ 
ನಿೇಡುವಂತೆ ಚೌಕಿಪೆೇಟೆಯ ಶಿ್ರೇ 
ಗುರು ರೊಟೂ್ಟರು ರಾಜೆೇಂದ್ರ ಪಾದ 
ಯಾತೆ್ರ ಟ್ರಸ್್ಟ ನ ಕಣಕುಪಿ್ಪ ಮುರುಗೆೇ 
ಶಪ್ಪ (96118-89151), ಟಿ.ಜೆ. 
ಬರೆಕೆೇಶಪ್ಪ (9108908898) ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಶ್ರೀ ಬರೀರಲಂಗೆರೀಶ್ವರ ಸ್್ವಮಿಯ 
ನೂತನ ದೆರೀವಸ್್ಥನದ ಪ್್ರಂಭೊರೀತ್ಸವ

ಹೊಂಡದ ರಸೆ್ತ, ದ್ವಣಗೆರೆ.

ಆಹ್್ವನ ಪತಿ್ಕೆಆಹ್್ವನ ಪತಿ್ಕೆದಿನಾಂಕ : 
26-01-2023ನ�ೀ 

ಗುರುವಾರ

ಸ್ಥಳ : ಶ್ರೀ ಬೀರಲಂಗ�ೀಶ್ವರ 
ದ�ೀವಸಾ್ಥನ,

ಹ�ೊಂಡದ ರಸ�್ತ, ದಾವಣಗ�ರ�

ಹೊರೀಟೆಲ್  ನೂಯೂ ರ್ಜ್ ಭವನ್ , ಪ.ಬ. ರಸೆ್ತ, ದ್ವಣಗೆರೆ

ಶ್ರೀ ಬರೀರಲಂಗೆರೀಶ್ವರ ದಲ್ಲಾಲ ಮಂಡಿ, ಎಪಎಂಸಿ ಯ್ರ್ಕಿ , ದ್ವಣಗೆರೆ

ವಿಶ್್ವಸ್  ಸಿ್ಟರೀಲ್್ಸ , ಪ.ಬ. ರಸೆ್ತ, ದ್ವಣಗೆರೆ.

ಜೊರೀರಪ್ಳರ ವಂಶಸ್ಥರು ಹ್ರೂ ಬಂಧು-ಬ್ಂಧವರು.

ಸವಕಿರಿರೂ ಆದರದ ಸುಸ್್ವರತ ಕೊರೀರುವವರು :

ಶಿ್ರೇಮದ್  ಜಗದು್ಗರು ರೆೇವಣಸಿದೆದಾೇಶ್ವರ ಸಿಂಹಾಸರಾಧಿೇಶ್ವರ 
ಪರಮಪೂಜಯೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ್ನಂದಪುರಿ ಮಹ್ಸ್್ವಮಿರಳವರು, ಶಿ್ರೇ ಕನಕ ಗುರುಪಿೇಠ ಮಹಾಸಂಸಾ್ಥನ, ಕಾಗಿರೆಲೆ.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಂಭಾಪುರಿ ವಿೇರ ಸಿಂಹಾಸಾಧಿೇಶ್ವರ  ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 1008 ಜರದುಗುರು ಪ್ಸನ್ನರೆರೀಣುಕ 
ವಿರೀರಸೊರೀಮರೀಶ್ವರ ರ್ಜದೆರೀಶಕೆರೀಂದ್ ಶವ್ಚ್ಯಕಿ ಮಹ್ಸ್್ವಮಿರಳವರು, ಬಾಳೆಹೊನೂನುರು. 

ಪರಮಪೂಜಯೂ ಶ್ರೀ ಬಸವರ್ಜ ದೆರೀಶಕೆರೀಂದ್ ಮಹ್ಸ್್ವಮಿರಳವರು, ಶಿ್ರೇ ಕೆ್ಷೇತ್ರ ಐರಣಿ ಹೊಳೆಮಠ, ಸಂಸಾ್ಥರಾಧಿಪತ್ಗಳವರು. 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸದುಗುರು ಪರಮಹಂಸ ಮುರಳಿರೀಧರ ಮಹ್ಸ್್ವಮಿರಳವರು, ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮಠ, ಹದಡಿ.

ಶ್ರೀ ಶವ್ನಂದ ಮಹ್ಸ್್ವಮಿರಳವರು, ಶಿ್ರೇ ಜಡಿಸಿದೆದಾೇಶ್ವರ ಮಠ, ದಾವಣಗೆರೆ .

ಡ್|| ಉದಯಶಂಕರ ಒಡೆಯರ್,  ಬಿಳಿಚೊೇಡು    ಮತು್ತ    ಡ್|| ನ್ ಲೊರೀಕೆರೀಶ ಒಡೆಯರ್, ಕಕ್ಕರಗೊಳಳ.

ದಿವಯೂ ಸ್ನಿಧಯೂ :

ಶ್ರೀ ವೆರೀದಮೂತಿಕಿ ಚನ್ನಯಯೂ ಒಡೆಯರ್ ರವರ ವೆರೀದಿಕೆ

ಶಿ್ರೇ ಬಿೇರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿಯ ಪಾ್ರಣ ಪ್ರತ್ಷಾಠಾಪರಾ, ಶಿ್ರೇ ಬಿೇರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿಯ ಶಾಂತ್ ಹೊೇಮ,  
ರುದ್ರ ಹೊೇಮ, ಮಹಾಪ್ಣಾನಾಹುತ್, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತ್ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಯೇಗ

ದಿರಾಂಕ 26-01-2023 ರೆೇ ಗುರುವಾರ, ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬಾ್ರಹಿ್ಮೇ ಮೂಹೂತನಾದಲ್ಲೆ

ಧ್ಮಿಕಿಕ ಸಭೆ
ದಿರಾಂಕ 26-01-2023ರೆೇ ಗುರುವಾರ, ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ 

ಆಗಮಿಸುವ 
ದ�ೇವರುಗಳು :

ಶಿ್ರೇ ಬಿೇರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರಸಾ್ವಮಿ
ಐರಣಿ ಗಾ್ರಮ

ಶಿ್ರೇ ಬಸವೆೇಶ್ವರಸಾ್ವಮಿ
ಕಡೆಲೆಗೊಂದಿ

ಪೊಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆಯೆೇ ಜಗಳ : 
ಬಿಡಿಸಲು ಹೊೇದ ಪೊಲ್ೇಸರ ಮೆೇಲೆ ಹಲೆಲೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.25- ಹಣರಾಸಿನ ವಿಚಾರರೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಪೊಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆಯ್ೇ ಜಗಳವಾಡುತಿತಾದದು ಇಬ್ರು ಯುವತಿಯರ 
ಜಗಳ ಬಡಿಸಲು ಹೊೇದ ಪೊಲ್ೇಸರ ಮೆೇಲೆಯ್ೇ ಹಲೆಲಿ ಮಾಡಿದ ಆರೊೇಪ 
ದಲ್ಲಿ ಮೂವರನುನು ಇಲ್ಲಿನ  ವಿದಾ್ಯನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲ್ೇಸರು ಬಂಧಿಸಿದಾದುರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ರು ಯುವತಿಯರು ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ 
ಮತುತಾ ಹಷಕಾ ಎಂಬುವರನುನು ಪೊಲ್ೇಸರು ಬಂಧಿಸಿದಾದುರೆ. ಮುಂಬಯಿ 
ಮೂಲದ ಇಬ್ರು ಯುವತಿಯರು ಇವೆಂಟ್ ಮಾ್ಯನೆೇಜೆ್ಮಂಟ್ ಗಾಗಿ 
ಶಿರಾರಿಪುರ ಮೂಲದ ವಕಿೇಲರಾದ ಮಂಜುನಾಥ, ಹಷಕಾ ಎಂಬುವರು 
ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಕರೆಸಿದದುರು. ಈ ವೆೇಳೆ ಹಣರಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವರ 
ಮಧೆ್ಯ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಠಾಣೆಯ ಎದುರಿನಲೆಲಿೇ 
ಜಗಳವಾಡುತಿತಾದದು ಯುವತಿಯರನುನು ಬಡಿಸಲು ಹೊೇದ ವೆೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ 
ನಡೆದದೆ. ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಹಣ ರೊಡದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ಮತಿತಾನಲ್ಲಿದದು 
ಯುವತಿಯರು ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಮಂಜುನಾಥ, ಹಷಕಾ ಜತೆ ತಡರಾತಿ್ರ 
ಜಗಳವಾಡಿದಾದುರೆ. ಈ ವೆೇಳೆ ಜಗಳ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೊೇದ ಪೊಲ್ೇಸರ ಮೆೇಲೆ 
ಹಲೆಲಿ ಮಾಡಿದದುರಿಂದ ಪೊಲ್ೇಸ್ ಪೆೇದೆಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಹೊೇರಾಟಗಾರರ 
ಹಾಗೂ ಉತತಾರಾಧಿರಾರಿಗಳ ಸಂಘದಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 
10.30 ರೆಕೆ 73ನೆೇ ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವವನುನು ರಾಮನಗರ 
ದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 
ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ರಾಯಕಾದಶಿಕಾ ವೆೈ.ಎಸ್ . ನಾಗಲ್ಂಗಪ್ಪ 
ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ. ಹಿರಿಯ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಹೊೇರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ 
ಭಾರತ ದೆೇಶದ ಎಮಿನೆಂಟ್  ಮೆಂಬರ್  ಹೆಚ್ . 
ಮರುಳಸಿದದುಪ್ಪ ಅವರು ಅಧ್ಯಕಷಾತೆ ವಹಿಸುವರು. ಜಿಲಾಲಿ 
ಅಧ್ಯಕಷಾ ಇಂದೂಧರ್  ನಿಶಾನಿಮಠ್  ನೆೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವರು. 

ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಹೊೇರಾಟಗಾರರ 
ಸಂಘದಿಂದ ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತಸಾವ

ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ಗಾಂಧಿ ಮೆೈದಾನದಲ್ಲೆ 
ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತಸಾವ

ಗಾಂಧಿ ಮೆೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9 ರೆಕೆ ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವ ಸಮಾ 
ರಂಭದಲ್ಲಿ ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ ಎಂ.ಬ. 
ಆಶ್ವತ್ಥಾ  ಧ್ವಜಾರೊೇಹಣ ಮಾಡಲ್ 
ದಾದುರೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕಷಾತೆಯನುನು 
ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ ವಹಿಸಲ್ದಾದುರೆ.

ಮತದಾನದಲ್ಲೆ ನಗರದ ಸುಶಿಕಿ್ಷತರಿಗಿಂತ ವಿಕಲಚೆೇತನರೆೇ ಮುಂದೆ
ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 

ಜಿಲೆಲಿಯ ವಿಕಲಚೆೇತನರಲ್ಲಿ ಶೆೇ.97ರಷು್ಟ ಜನ 
ಮತದಾನ ಮಾಡಿದಾದುರೆ. ಆದರೆ, ನಗರದ 
ಸುಶಿಕಿಷಾತರಿರುವ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇ.64ರಷು್ಟ 
ಮಾತ್ರ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ 
ಪಂಚಾಯಿತಾ ಮುಖ್ಯ ರಾಯಕಾನಿವಕಾಹಣಾಧಿರಾರಿ 

ಚೆನನುಪ್ಪ ಹೆೇಳಿದರು.
ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಜನರೂ ಹೆಚಾಚುಗಿ ಮತದಾನ 

ಮಾಡುತಿತಾದಾದುರೆ. ಆದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 
ಸುಶಿಕಿಷಾತರೆೇ ಮತದಾನ ಮಾಡದ ರಾರಣ, 
ಒಟಾ್ಟರೆ ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿತಾದೆ 
ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 25 – ಮತದಾರರಾದ ಪ್ರಜೆ 
ಗಳೆೇ ತಮ್ಮ ‘ರಾಜ’ರನುನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೊಳು್ಳವ 
ಹಕಕೆನುನು ಸಂವಿಧಾನ ನಿೇಡಿದೆ. ಹೆಚಿಚುನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ 
ಮತದಾರರು ಈ ಅಧಿರಾರ ಚಲಾಯಿಸಿ, ಉತತಾಮ 
ಆಡಳಿತಗಾರರನುನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೆೇರೆಂದು 
ಜಿಲಾಲಿಧಿರಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ರಾಪಶಿ ಕರೆ ನಿೇಡಿದಾದುರೆ.

ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ, ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಾ ಹಾಗೂ ನಗರ 
ಪಾಲ್ರೆಗಳ ಸಂಯುರಾತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ 
ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದು ರಾಷಿ್ಟ್ೇಯ 
ಮತದಾರರ ದನಾಚರಣೆಯ ಅಧ್ಯಕಷಾತೆ ವಹಿಸಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಮತದಾನಕಿಕೆಂತ ಇನೊನುಂ 
ದಲಲಿ, ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವೆ’ 
ಎಂಬ ಧೆ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಗೆ 13ನೆೇ ರಾಷಿ್ಟ್ೇಯ 
ಮತದಾರರ ದನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 

ಸಾ್ವತಂತ್ರಯರೆಕೆ ಮುಂಚೆ ‘ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ 
ಪ್ರಜಾ’ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಅಥಕಾವಿತುತಾ. ಈಗ 
ಮತದಾರರೆೇ ಸರಾಕಾರ ನಿಧಕಾರಿಸುವುದರಿಂದ 
‘ಯಥಾ ಪ್ರಜಾ ತಥಾ ರಾಜ’ ಎನುನುವುದೆೇ ಸೂಕತಾ 
ಎಂದರು.

ಮುಂದನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರ 
ರೆಲಲಿರೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೆೇಕು. ಒಂದು ವೆೇಳೆ 
ಸ್ಪಧಿಕಾಸಿದ ಅಭ್ಯಥಿಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟವಾಗ 

ದದದುರೆ ‘ನೊೇಟಾ’ಗೆ ಮತ ನಿೇಡಿಯಾದರೂ ತಮ್ಮ 
ಹಕುಕೆ ಬಳಸಿರೊಳ್ಳಬೆೇಕು ಎಂದವರು ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕಿ್ರಯ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿರಂತರ 
ಪ್ರಯತನುಗಳು ನಡೆದವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಾಕಷಾರತಾ 
ಕೂಟಗಳನೂನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೂಟಗಳ 
ಮೂಲಕ ಬರುವ ಸಲಹೆಗಳನುನು ಚುನಾವಣಾ 
ಆಯೇಗ ಪರಿಗಣಿಸುತಿತಾದೆ ಎಂದವರು ಇದೆೇ 
ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲಾಲಿ 
ಪಂಚಾಯಿತಾ ಮುಖ್ಯ ರಾಯಕಾನಿವಕಾಹಣಾಧಿರಾರಿ 
ಚೆನನುಪ್ಪ, ಸುಭದ್ರ, ಸದೃಢ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲು 
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಸಕಿ್ರಯವಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿಧಿರಾರಿ ರಾಪಶಿ 
ಅವರು ಮತದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಜಾಞಾ ವಿಧಿ 
ಬೊೇಧಿಸಿದರು. ಹೊಸ ಮತದಾರರಿಗೆ ಗುರುತಿನ 
ಚಿೇಟಿಗಳನುನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಲಾ- 
ರಾಲೆೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ದನಾಚರಣೆ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದು ಸ್ಪಧೆಕಾಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿಜೆೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. 

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿರಾರಿ 
ದುಗಾಕಾಶಿ್ರೇ, ಪಾಲ್ರೆ ಆಯುಕತಾರಾದ ರೆೇಣುರಾ, 
ಡಿಡಿಪಿಐ ತಿಪೆ್ಪೇಶಪ್ಪ, ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಾ ಮುಖ್ಯ 
ಯೇಜನಾಧಿರಾರಿ ಮಲಾಲಿ ನಾಯಕೆ, ಪ್ರಭಾರಿ 
ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಾ  ಮತಿತಾತರರು 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದುರು.

ಉತ್ತಮ ‘ರಾಜರಿಗಾಗಿ’ ಮತದಾನ ಹೆಚಾಚಾಗಲ್
ರಾಷ್ಟೆ್ರೇಯ ಮತದಾರರ ದಿರಾಚರಣೆಯಲ್ಲೆ ಕರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 25- ರೆೇಡಿಯ್ಂಟ್ ಮೆಂಟಲ್ 
ಅಥ್ಕಾ ಮೆಟಿಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಹುಬ್ಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿ ಇತಿತಾೇಚೆಗೆ 
ನಡೆಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಬಾಕಸ್ ರಾಂಪಿಟೆೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ 
ನಗರದ `ಉಷಾ'ಸ್  ಸಿಕೆಲ್್ಸ ವಿಲೆಲಿ ಅಬಾಕಸ್ ಅಂಡ್ 
ಹಾ್ಯಂಡ್ ರೆೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿ್ಟಟೂ್ಯಟ್ ನ ಪ್ರಣಿೇತ್ 
ಪೂಜಾರ್ ಏಳು ನಿಮಿಷ, ಹತುತಾ ಸೆರೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 200 
ಲೆಕಕೆಗಳನುನು ಬಡಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್  ಆಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್  
ಪಟ್ಟ ಪಡೆದದಾದುರೆ. 

ಸಿೇನಿಯರ್  ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದತಿ ಎಂ.ಮಲೊ್ಯೇಗಲ್  
ರಾನೊ್ಸೇಲೆೇಷನ್ , ಜೂ್ಯನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರುತಿ್ವಕ್ 
ಎರಡನೆೇ ಬಹುಮಾನ, ಸೊೇಹನ್ ರಾಜ್, ಲಕಿಷಾತ್, 

ರಾನೊ್ಸೇಲೆೇಷನ್  ಹಾಗೂ ಸಿೇನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ  
ದವಿತ್ ಎರಡನೆೇ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಸಮಥ್ಕಾ, 
ಜನಿತ್, ಭೆೈರವ್, ದು್ರವಾ ಜೆರಾಲ್ ರಾನೊ್ಸೇಲೆೇಷನ್ 
ಹಾಗೂ ಓಂ ಬೊೇಂದಾಡೆ, ವಿಷು್ಣ ಪಿ್ರಯಾ ಹಾಗೂ 
ಸಾಯಿ ವಿಷು್ಣ ಎಂಬ ವಿದಾ್ಯಥಿಕಾಗಳು ಅಬಾಕಸ್ ನ ಎಲಾಲಿ 
ಲೆವೆಲ್ ಗಳನುನು ಪೂಣಕಾ ಗೊಳಿಸಿ ಗಾ್ರಜು್ಯಯ್ೇಷನ್ 
ಪಡೆದು ಸಂಸೆಥಾಗೆ ಕಿೇತಿಕಾ ತಂದ ದಾದುರೆ ಎಂದು ಸಂಸೆಥಾಯ 
ಮುಖ್ಯಸಥಾರಾದ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ರೆಡಿಯಂಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಥ್ಕಾ ಮೆಟಿಕ್ 
ಸಂಸೆಥಾಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ 10 ಸಾವಿರ ವಿದಾ್ಯಥಿಕಾಗಳು 
ವಾ್ಯಸಂಗ ಮಾಡುತಿತಾದಾದುರೆ.

ಪ್ರಣಿೇತ್ ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್  ಪಟಟೆ

ಕೊಟೂಟೆರು : ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶಿೇಲರೆ

ರೊಟೂ್ಟರು, ಜ. 25 - ತರಳಬಾಳುಹುಣಿ್ಣಮೆ ನಡೆಯುವ 
ಮಹಾಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ಕಿ್ರೇಡಾ ಮೆೈದಾನಗಳಿಗೆ ಬೆೇರಾದ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕಯಕಾಗಳ ಪರಿಶಿೇಲನೆ ಹಾಗೂ ಸಿದದುತಾ ರಾಯಕಾಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ ಇಂದು ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ ಪಡೆದರು. 

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮೆ ಸಾ್ವಗತ ಸಮಿತಿ 
ಅಧ್ಯಕಷಾರಾದ ಶಿ್ರೇ ಬ.ಸಿ ಮೂಗಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನ ರಾಯಕಾದಶಿಕಾ   ಎಸ್. 
ರಾಜೆೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಕಂದಾಯ ನಿರಿೇಕಷಾಕರು ಹಾಜರಿದದುರು.

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 25 – ರೊರೊನಾ ನಂತರ 
ಅತಿ ಹೆಚಿಚುನ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಆಗಷೆ್ಟೇ ಕಲ್ರೆ 
ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಕಕೆಳಿಗೆ. ಈ ಮಕಕೆಳು ಉನನುತ 
ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೊೇದಂತೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ 
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು ಶಿಕಷಾಣ ವಲಯದ 
ಪರಿಣಿತರು ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ವಾಷಿಕಾಕ ಶೆೈಕಷಾಣಿಕ ವರದ 
(ಎ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.) 2022ರ ಪ್ರರಾರ, ಎಲಾಲಿ 
ವಗಕಾದ ವಿದಾ್ಯಥಿಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ರಾ ಮಟ್ಟ 
2012ಕೂಕೆ ಮುಂಚಿನ ಹಂತರೆಕೆ ಕುಸಿದದೆ. ಮೂಲ 
ಗಣಿತ ರೌಶಲ್ಯ 2018ರ ಹಂತರೆಕೆ ಕುಸಿದದೆ.

ಬಹುತೆೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಕಾರಿ ಹಾಗೂ 
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳೆರಡರಲೂಲಿ ಕಲ್ರಾ 
ಹಿನನುಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕರು ಹಾಗೂ 
ಬಾಲಕಿಯರಿಬ್ರೂ ಕಲ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬದದುದಾದುರೆ 
ಎಂದು ವರದ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಗಷೆ್ಟೇ ಓದುವುದು ಹಾಗೂ ಎಣಿಸುವುದನುನು 
ಕಲ್ಯುತಿತಾದದು ಮಕಕೆಳ ಮೆೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚಿಚುನ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ರಾ 

ವಂಚಿತ ಈ ವಿದಾ್ಯಥಿಕಾಗಳು, ಉನನುತ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ 
ತೆರಳಿದ ನಂತರವೂ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು 
ಎದುರಿಸಲ್ದಾದುರೆ. ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಶಾಲೆಗಳು 
ನಡೆದದದುರೂ ಸಹ, ಕಲ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೊರತೆಯಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ನ ಬಲಾಕಾ ಇನ್ ಸಿ್ಟಟೂ್ಯಟ್ 
ಆಫ್ ಟೆರಾನುಲಜಿ ಅಂಡ್ ಸೆೈನ್್ಸ ನ ಸಹಾಯಕ 
ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕ ದೇಪಂಜನ್ ಚಕ್ರವತಿಕಾ ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ಒಂದು ವಗಕಾದ ಮಕಕೆಳು ಕಲ್ರೆಯನುನು 
ಸಂಪೂಣಕಾ ಕಳೆದುರೊಂಡ ಪರಿಸಿಥಾತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. 
ಬಾಲಕಿಯರ ಮೆೇಲ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚಾಚುಗಿದೆ 
ಎಂದು ಯುನಿಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಸುಮಸ 
ಕಿಮುರ ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ ಬಹುತೆೇಕ 
ಕಲ್ರೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆದತುತಾ. ಆಗ 
ಬಹಳಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ 

ದದುರು. ಶಾಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದದು ಮಕಕೆಳು 
ಕಲ್ರೆಯನನುಷೆ್ಟೇ ಅಲಲಿದೆೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೌಶಲ್ಯ 
ಕಳೆದುರೊಂಡಿದಾದುರೆ. ಮಧಾ್ಯಹನುದ 
ಬಸಿಯೂಟವಿಲಲಿದೆೇ ಪೌಷಿಠಾಕತೆಯಿಂದಲೂ 
ವಂಚಿತರಾಗಿದಾದುರೆಎಂದು ಆಥಿಕಾಕ ಪರಿಣಿತರಾದ 
ರಿತಿರಾ ಖೆೇರ ಹಾಗೂ ಜಿೇನ್ ಡೆ್ರಜೆ ರೂಪಿಸಿದ 
ವರದಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು 
ಮಕಕೆಳು ಪೊೇಷಕರನುನು ಕಳೆದುರೊಂಡಿದಾದುರೆ. 
ಇನುನು ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಉದೊ್ಯೇಗ ನಷ್ಟದ 
ಸಮಸೆ್ಯಯಾಗಿದೆ. ಪೊೇಷಕರು ಜಿೇವನಾಧಾರ 
ಕಳೆದುರೊಂಡಿದಾದುರೆ. ಈ ರಾರಣಗಳಿಂದ 
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬದದುವರು, ಮತೆತಾ ಕಲ್ರೆಗೆ 
ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು 
ಚಕ್ರವತಿಕಾ ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ. ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಕಲ್ರೆಯಲೂಲಿ 
ಯಶಸು್ಸ ಗಳಿಸಿದವರಿದಾದುರೆ. ಆದರೆ, ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಕಲ್ರೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷು್ಟ 
ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ವೆಚಚು ನಿವಕಾಹಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲಿ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೆದದಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆೇ ಕಲ್ಕಾ ನಷಟೆ ತ್ೇವ್ರ
ಕೊರೊರಾದಿಂದ ಆದ 
ಕಲ್ಕಾ ನಷಟೆದ ವರದಿ

ದಾವಣಗೆರೆ : ಕುವೆಂಪು ಕನನುಡ 
ಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲಾಲಿ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ , 
ಲಯನ್್ಸ  ಕಲಿಬ್ , ವಿದಾ್ಯನಗರ ಇವರುಗಳ 
ಸಂಯುರಾತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವ 
ದನಾಚರಣೆಯನುನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8.30 ರೆಕೆ 

ಕುವೆಂಪು ಕನನುಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು.
ರಾಷ್ಟ್ ಧ್ವಜಾರೊೇಹಣವನುನು ಕಸಾಪ ಜಿಲಾಲಿ 

ಅಧ್ಯಕಷಾ ಬ. ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ ನೆರವೆೇರಿಸುವರು. 
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಸಾಪ ರೆೇಂದ್ರ ಸಂಸೆಥಾಯ 
ಸಂಘಟನಾ ರಾಯಕಾದಶಿಕಾ ಜಿ. ರುದ್ರಯ್ಯ, 

ಲಯನ್್ಸ  ಕಲಿಬ್  ವಿದಾ್ಯನಗರದ ಮಾಜಿ ಗೌನಕಾರ್  
ಹೆಚ್ .ಎನ್ . ಶಿವಕುಮಾರ್  ಆಗಮಿಸುವರು. 
ಧ್ವಜ ನಿವಕಾಹಣೆಯನುನು ಹೊೇಂ ಗಾಡ್್ಸಕಾ ನ  
ನಿವೃತತಾ ಜಿಲಾಲಿ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್  ಮಹಾಲ್ಂಗಪ್ಪ 
ನೆರವೆೇರಿಸುವರು.

ಜಿಲಾಲೆ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲೆ ಇಂದು ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತಸಾವ

ನಗರದ ಇಂದು ಶಿ್ರೇನವಾಸ ಕಲಾ್ಯಣೊೇತಸಾವ 
ದಾವಣಗೆರೆ ದೆೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ ಎ ಬಾಲಿಕ್  ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿ್ರೇ ಮಾತಾ 

ಅನನುಪೂಣೆೇಕಾಶ್ವರಿ ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲಿ  ಶಿ್ರೇ ದೆೇವಿ ಪ್ರತಿಷಾಠಾಪನೆಯ ರಜತ ಮಹೊೇತ್ಸವ 
ರಾಯಕಾಕ್ರಮವು  ಆರಂಭಗೊಂಡಿದುದು, ಇಂದು ವಿಶೆೇಷ ಪೂಜೆಗಳು 
ನಡೆಯಲ್ವೆ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8 ರೆಕೆ ಶಿ್ರೇ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೆೇಕ, 
ಅಲಂರಾರ, ಪುಷಾ್ಪಚಕಾನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತಿೇಥಕಾ ಪ್ರಸಾದ 
ವಿನಿಯೇಗ ಜರುಗಲ್ದೆ. ನಂತರ ಸಂಜೆ 5.30ರೆಕೆ ಶಿ್ರೇ ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ 
ಕಲಾ್ಯಣ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿ್ರೇ ವಾರಿ ಫೌಂಡೆೇಶನಿನುನ ವೆೇ.ಬ್ರ.
ಶಿ್ರೇ ವೆಂಕಟೆೇಶಮೂತಿಕಾ ಮತುತಾ ಸಂಗಡಿಗರು ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ 

ಕಲಾ್ಯಣೊೇತ್ಸವವನುನು ನಡೆಸಿರೊಡುವರು.
ಇದೆೇ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಯ ವಾಸವಿ ನೃತಾ್ಯಲಯ ಮಕಕೆಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದಶಕಾನ 

ಜರುಗಲ್ವೆ. ಲಕಿಷಾಮಿ ಅಜಿತ್ ಮತುತಾ ಭರಾತಾದಗಳಿಂದ ದಾಂಡಿಯ ರಾಸ್ ಏಪಾಕಾಡಾಗಿದೆ.
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ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ ಮತು್ತ ದಿ|| ಶ್ರೀ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಓಬಳಪ್ಪ, 
ನವೃತ್ತ ಜಂಟಿ ನದೆೇನಾಶಕರು, ಮಹಿಳಾ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ ಮತು್ತ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಜಿಲಾಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ , ದಾವಣಗೆರೆ. 

ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆಗಳು.

ಇವರ ಶುಭ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ವಧು-ವರರನುನು ಆಶೀವ್ವದಿಸಬ್ೀಕಾಗಿ ಕ್ೋೀರುವ,

ನಮ್ಮ ಜೆೇಷಠಾ ಪುತ್ರ

ಚಿ|| ರ್|| ಚೆರೀತನ್ ಕುಮ್ರ್  ಕೆ.ಓ.
(ದಿ|| ಶಿ್ರೇಮತ್ ಹಾಲಮ್ಮ ಮತು್ತ ದಿ|| ಶಿ್ರೇ ಕಲ್ಕರೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಹೂವಿನಮಡು)

ತಮ್ಮ ಆಗಮರಾಭಿಲಾಷ್ಗಳು,
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ ಓಬಳಪ್ಪ
ಡ್|| ಸಚಿನ್  ಕೆ.ಓ. BE, M.Tech., Ph.D.

ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರ್ ಮತು್ತ ಶ್ರೀ ಬ.ಕೆ. ಸ್್ವಮಿ, 
ವಿಶ್ಲ್  ಎಸ್. B.E., MBA (IIM) 
ಹ್ರೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರು.

ವಿ.ಸೂ. : ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪದೇ ಇದ್ದವರು ಇದನ್ೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ 
ಆಹ್ವಾನವೆಂದು ಭ್ವಿಸಿ, ಆಗಮಿಸಿ, ಶುಭ ಕೊೇರಬೇಕ್ಗಿ ವಿನೆಂತ್.

ಚಿ|| ಸೌ|| ಡ್. ವರಕಿ ಎಸ್.
(ಶಿ್ರೇಮತ್ ಇಂದಿರಾ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಸಾ್ವಮಿ, ನವೃತ್ತ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು, ಕೆಮಿರೊೇವಾ (ಇ) ಲ್., 

ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸುಪುತ್್ರ)

DgÀvÀPÀëvÉ :
¢£ÁAPÀ 26-1-2023£ÉÃ 

UÀÄgÀÄªÁgÀ
¸ÀAeÉ 7-00 jAzÀ

«ªÁºÀ ªÀÄÄºÀÆvÀð :
¢£ÁAPÀ 27-1-2023£ÉÃ 

«ªÁºÀ ¸ÀÜ¼À : 
wæ±ÀÆ¯ï PÀ¯Á ¨sÀªÀ£À

ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತಸಾವ ಪಥ ಸಂಚಲನಕೆ್ಕ ಆಯೆ್ಕ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 25- ನಗರದ ಬ.ಎಸ್ . 

ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಪ್ರಥಮ ದಜೆಕಾ ರಾಲೆೇಜಿನ ಎನೆನುಸೆ್ಸಸ್ 
ಘಟಕದ ಸ್ವಯಂ ಸೆೇವಕ ನಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.
ಹೆಚ್. ಅವರು  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ 
ಪರೆೇಡ್  ಮೆೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ 
ನಡೆಯಲ್ರುವ ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವ ಪಥ ಸಂಚಲನರೆಕೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವ ವಿದಾ್ಯಲಯದಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದಾದುರೆ.

ನಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಹೆಚ್ ಅವರನುನು ರಾಲೆೇಜಿನ ಆಡಳಿತ 
ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕಷಾ ಬ.ಸಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, 
ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲ ಪೊ್ರ. ಗುರು ಎಂ.ಸಿ.,  ಬೊೇಧಕ, ಬೊೇಧರೆೇತರ 
ವಗಕಾದವರು ಅಭಿನಂದಸಿದಾದುರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 25- ನಗರದ ಲೊೇಕಿರೆರೆ ರಸೆತಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ರೆ 
ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಕಚೆೇರಿಯ ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 
ಇಲಾಖೆ ರೆೈಗೊಂಡಿರುವ ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿರಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ 
ಕಚೆೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿಮಾಕಾಣ ರಾಮಗಾರಿಯ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ 
ನೆರವೆೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು 
ರಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದರು. ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ಬಜೆಪಿ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕಷಾ 
ವಿೇರೆೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ, ಗುತಿತಾಗೆದಾರರಾದ ಸುನಿೇಲ್ ಎಂ. ಅಗಸಿಬಾಗಿಲು, 
ವಿಜೆೇತ್ ಮತಿತಾತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದುರು.

ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎಸ್ ಎಆರ್  ಚಾಲರೆ


