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

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಜ. 26 - ಉಕ್ರೇನ್  ಸಮರ 
ದಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ 
ಬಿಕ್ಕಟುಟು, ಕ್ೂವಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ 
ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣ್ಗಳ ಕಾರಣದಂದ 
ಮುಂದನ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದ ಆರ್್ಷಕ ಬ್ಳವಣಿಗ್ 
ಶ್ೇ.1.9ರಷ್ಟುರಲಿದ್ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದ್.

ಮುಂದನ ಆರ್್ಷಕ ವರ್ಷದಲಿಲಿ ಪರಿಸಿಥೆತಿ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಲಿದ್ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿರುವ 
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್್ಷಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ವಯೆವಹಾರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಅಭಿವೃದಧಿ ಹ್ೂಂದದ 
ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಧಿ ಹ್ೂಂದರುವ 

ದ್ೇಶಗಳ್ರಡೂ 2023ರಲಿಲಿ ಆರ್್ಷಕ ಹಂಜರಿತ 
ಎದುರಿಸಲಿವ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್.

2022ರಲಿಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಳವಣಿಗ್ 
ಶ್ೇ.3ರಷ್ಟುರಲಿದ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತುತು. 
ಇದು ಇತಿತುೇಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿೇ ಅತಯೆಂತ ಕಡಿಮೆ 
ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯಾಗಿದ್. 2023ರಲಿಲಿ ಇನೂನೂ ಕುಸಿತ 
ವಾಗಲಿದ್. ಆದರ್, 2024ರಲಿಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ 
ಕಡಿಮೆ ಆದರ್ ಶ್ೇ.2.7ರ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯಾಗಲಿದ್ 
ಎಂದು ವರದಯಲಿಲಿ ಹ್ೇಳಲಾಗಿದ್.

ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ಳವಣಿಗ್ 2023ರಲಿಲಿ ಶ್ೇ. 
0.4ರಷ್ಟುರಲಿದ್ ಎಂದು ವಿಶ್ವ 

ಸಿರಿಗ್ರ್, ಜ.26 
ಕಲಾಯೆಣದ ಆಶಯವನುನೂ 
ಹ್ೂತತು, ಶರಣರ ತತ್ವ 
ವಿಚಾರಗಳ ಮಂಥನದ 
ಭಾವ್ೈಕಯೆದ ‘ತರಳಬಾಳು 
ಹುಣಿಣಿಮೆ’ಯು ಇದ್ೇ 
28ರಿಂದ ಕ್ೂಟೂಟುರಿನಲಿಲಿ 
ಆರಂಭವಾಗಲಿದುದು, 28ರ ಶನಿವಾರ ತರಳಬಾಳು 
ಜಗದುಗುರುಗಳು ಸಿರಿಗ್ರ್ಯಂದ ಬ್ಳಿಗ್ಗು 
10.30ರಿಂದ ಸಿರಿಗ್ರ್ ಐಕಯೆಮಂಟಪದಂದ 
ಹ್ೂರಡಲಿದುದು, ಸಂಜ್ 4.30ಕ್್ಕ ಕ್ೂಟೂಟುರು 
ತಲುಪಲಿದಾದುರ್.

ಶಿ್ರೇರಳು ತೆರಳಲ್ರುವ ಮಾರನಾ: ಸಿರಿಗ್ರ್ 
ಐಕಯೆಮಂಟಪ (ಬ್ಳಿಗ್ಗು 10.30),  ಓಬವ್ವ 
ನಾಗತಿಹಳಿಳಿ,  ಸಿರಿಗ್ರ್ ಕಾರಸ್  (ಬ್ಳಿಗ್ಗು 11.45),  
ಗೌರಮ್ಮನಹಳಿಳಿ ಕಾರಸ್,  ಕಲು್ಕಂಟ್ ಕಾರಸ್, 
ವಿಜಾಪುರ ಗ್ೂಲಲಿರಹಟ್ಟು, ವಿಜಾಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮೇ 
ಸಾಗರ, ಬಿೇರಾವರ ಕಾರಸ್, ಸಿದಧಿವ್ವನದುಗ್ಷ 
(ಕ್ೂೇಟ್), ಹ್ೂಸಹಟ್ಟು, ಮುದಾದುಪುರ, ಯಳ 
ಗ್ೂೇಡು ಕಾರಸ್, ಹುಲ್ಲಿೇಹಾಳ್ 

ರಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವದಲ್ಲೆ ರಾರಿ ಶಕ್್ತಗೆ ಗೌರವ
ನವದ್ಹಲಿ, ಜ. 26 - ಗಣರಾಜ್ೂಯೆೇತ್ಸವ ಪಥಸಂಚಲನದಲಿಲಿ ಪರದಶ್ಷನವಾದ ಸತುಬಧಿಚಿತರಗಳಲಿಲಿ ನಾರಿ ಶಕತು ಪರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಂಬಿತವಾಯತು. 

ಕನಾ್ಷಟಕ, ಕ್ೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾರಟು್ರ ಹಾಗೂ ತಿರಪುರಗಳು ನಾರಿ ಶಕತುಯನುನೂ ಬಿಂಬಿಸುವ ಸತುಬಧಿಚಿತರಗಳನುನೂ ರೂಪಿಸಿದದುವು.
ಕನಾ್ಷಟಕದ ಸತುಬಧಿಚಿತರದಲಿಲಿ ಸೂಲಗಿತಿತು ನರಸಮ್ಮ, ವೃಕ್ಷ ಮಾತ್ ತುಳಸಿ ಗೌಡ ಹಾಲಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಸಾಧನ್ಗಳನುನೂ 

ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತುತು. ಈ ಬಗ್ಗು ಹ್ೇಳಿಕ್ ನಿೇಡಿರುವ ಮುಖಯೆಮಂತಿರ ಬಸವರಾಜ ಬ್ೂಮಾ್ಮಯ, ಕನಾ್ಷಟಕದ ಎಲ್ ಮರ್ಯ ಮಹಳಾ ಸಾಧಕರ ಪರತಿೇಕವಾಗಿ 
ಸತುಬಧಿಚಿತರ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್. ನಾರಿ ಶಕತು ಸತುಬಧಿ ಚಿತರ ನವದ್ಹಲಿಯ ಕತ್ಷವಯೆ ಪಥದಲಿಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ್ ಎಂದದಾದುರ್.

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ. 26 – ರಾರಟು್ರವನುನೂ ಇನನೂರುಟು 
ಅಭುಯೆದಯದ ಪಥದಲಿಲಿ ಮುನನೂಡ್ಸುವುದು 
ಭಾರತಿೇಯರಾದ ನಮೆ್ಮಲಲಿರ ಕತ್ಷವಯೆ ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ 
ಉಸುತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಬ್ೈರತಿ ಬಸವರಾಜ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತದ ವತಿಯಂದ ಜಿಲಾಲಿ 
ಕರೇಡಾಂಗಣದಲಿಲಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದು 74ನ್ೇ 
ಗಣರಾಜ್ೂಯೆೇತ್ಸವದಲಿಲಿ ಧ್ವಜಾರ್ೂೇಹಣ ನ್ರವ್ೇರಿಸಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಾ್ವತಂತರ್ಯ ಗಳಿಸಿದ ಏಳು ದಶಕಗಳಲಿಲಿ ನಾವು 
ಅನ್ೇಕ ಕ್್ಷೇತರಗಳಲಿಲಿ ಗಣನಿೇಯ ಮತುತು ಗಂಭಿೇರ 
ಸಾಧನ್ ಮಾಡಿದ್ದುೇವ್. ಕೃಷ್, ವಿಜಾಞಾನ, ಕ್ೈಗಾರಿಕ್, 
ಶಿಕ್ಷಣ ಇತಾಯೆದಗಳಲಿಲಿ ಭಾರತಿೇಯರ ಸಾಧನ್ 
ಶಾಲಿಘನಿೇಯವಾಗಿದ್ ಎಂದರು.

ಭಾರತವು ಸಾವ್ಷಭೌಮತ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ 
ನಾಯೆಯ, ಜಾತಯೆತಿೇತ ಹಾಗೂ ಪರಜಾಸತಾತುತ್ಮಕ ಭದರ 
ತಳಹದಯ ಮೆೇಲ್ ನಿಮಿ್ಷತವಾದ ಬಲಿರ್ಠ 
ಗಣರಾಜಯೆ ಎಂದವರು ಹ್ೇಳಿದರು.

ಹಲವಾರು ಇಲಾಖ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಿಯಲಿಲಿ 
ಕ್ೈಗ್ೂಳಳಿಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 

74ರೆೇ ರಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವದಲ್ಲೆ ಉಸು್ತವಾರಿ ಸಚಿವ ಭೆೈರತ್ ಬಸವರಾಜ

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ. 26- ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತದ 
ವತಿಯಂದ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದು ಗಣರಾಜ್ೂಯೆೇತ್ಸ 
ವದ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರತಿಭ್ 
ಹ್ೂಂದರುವ ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳನುನೂ 
ಸನಾ್ಮನಿಸಲಾಯತು.

ಹರಿಹರದ ಎಂ.ಕ್.ಇ.ಟ್.ಎಲ್.ಕ್. ಶಾಲ್ಯ 
ಎಸ್. ವಿನಯ, ನಗರದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ 
ಪಿ.ಯು. ಕಾಲ್ೇಜಿನ ಬಿ.ಎಂ. ಮಾನಯೆ, ನಗರದ 
ಡಿ.ಆರ್.ಆರ್. ಪಾಲಿಟ್ಕನೂಕ್ ನ ಹ ್ಚ್.ಎಸ್. 
ಗೌರಿ, ತುಚ್ಷಘಟಟುದ ಆಂಜನ್ೇಯ ಸಕಾ್ಷರಿ 
ಪೌರಢಶಾಲ್ಯ ಪರಕಾಶ ದುರಗಪ್ಪ ಮಾದರ, 
ನಗರದ ಸಿದದುಗಂಗಾ ಹ್ೈಸೂ್ಕಲ್ ನ ಭೂಮಿಕಾ 
ಮುತತುಗಿ, ಕುಮಾರಪಟಟುಣದ ಆದತಯೆ ಬಿಲಾ್ಷ 
ಶಾಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಪಾಟ್ೇಲ್, ಸಿದದುಗಂಗಾ ಪಿಯು 
ಕಾಲ್ೇಜಿನ ಚಂದನ ಹಾಗೂ ಹ್ೂನಾನೂಳಿ 
ಅರಬಗಟ್ಟು ಸಕಾ್ಷರಿ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲ್ೇಜು 
ಪೌರಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಹ್ಚ್.ಸಿ. ಸೃಷ್ಟು ಸನಾ್ಮನಕ್್ಕ 

ಪಾತರರಾದರು.
ಪಥಸಂಚಲನದಲಿಲಿ 22 ತಂಡಗಳು 

ಪಾಲ್ೂಗುಂಡಿದದುವು. ಸಮವಸತು್ರ ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ 
ಗಾರಮಾಂತರ ಪೊಲಿೇಸರು ಪರಥಮ, ಸಶಸತು್ರ 
ಮಿೇಸಲು ಪಡ್ ದ್ವತಿೇಯ ಹಾಗೂ ಅರಣಯೆ ದಳ 
ಮೂರನ್ೇ ಸಾಥೆನ ಪಡ್ದವು. ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. 
ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ ಡಿ.ಆರ್.ಎಂ. ಪರಥಮ, ಜಿಎಂಐಟ್ 
ದ್ವತಿೇಯ ಹಾಗೂ ತ್ೂೇಳಹುಣಸ್ಯ ಬಾಪೂಜಿ 
ಪಿ.ಯು. ಕಾಲ್ೇಜು ತೃತಿೇಯ ಸಾಥೆನ ಪಡ್ದವು. 
ಹ್ೈಸೂ್ಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ ದ್ೇವರಹಳಿಳಿಯ 
ನವೇದಯ ಪರಥಮ, ನಗರದ ಮೌನ್ೇಶ್ವರ 
ಕವುಡ ಮತುತು ಮೂಕರ ಶಾಲ್ ದ್ವತಿೇಯ ಹಾಗೂ 
ತ್ೂೇಳಹುಣಸ್ಯ ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಇ.ಎಂ.ಆರ್.
ಎಸ್. ಶಾಲ್ ತೃತಿೇಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ದವು. 
ಕ್ೂಂಡಜಿಜಿಯ ಪೊಲಿೇಸ್ ಪಬಿಲಿಕ್ ಸೂ್ಕಲ್, 
ನಿಟುವಳಿಳಿಯ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಶಾಲ್ 
ಹಾಗೂ ನಗರದ ಸ್ೇಂಟ್ 

ಪ್ರತ್ಭಾವಂತರಿಗೆ ಸರಾಮಾನ, ಆಕಷನಾಕ ಪಥಸಂಚಲನ

ಅಭು್ಯದಯ ಪಥ ನಮೆಮಾಲಲೆರ ಕತನಾವ್ಯಜಾರತ್ಕ ಆರ್ನಾಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಶೆೇ.1.9, ಭಾರತದುದು ಶೆೇ.5.8

ಜಿಲಾಲೆಡಳಿತದ ವತ್ಯಂದ ಜಿಲಾಲೆ ಕ್್ರೇಡಾಂರಣದಲ್ಲೆ ರುರುವಾರ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದು 74ರೆೇ ರಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ  ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತ್ಭೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳನುನು ಸರಾಮಾನಿಸಲಾಯತು. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದಶನಾನ (ಬಲಚಿತ್ರ)

ಕೊಟೂಟೆರಿನಲ್ಲೆ ರಾಳೆಯಂದ 
ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ 
ಶಿ್ರೇರಳ ಮಾರನಾದ ವಿವರ

ಟಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ. 
ವಿೇರೆೇಶ್ 

ಎಂ.ವಿ. 
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಗಿ

ಜರದಿೇಶ್ 
ಬಾ್ಯಡಗಿ

ಜಿ. ಬಿ. ಉಮೆೇಶ್ ಜಯರಾಜ್ 
ಮೆೇಟಿ

|| ಶಿ್ರೇ ಜರದು್ಗರು ಪಂಚಾಚಾರಾನಾಾಃ ಪ್ರಸೇದಂತು ||
ಮಾನವ ಧಮನಾಕೆ್ಕ ಜಯವಾರಲ್ |
ಧಮನಾದಿಂದಲೆೇ ವಿಶ್ವಕೆ್ಕ ಶಾಂತ್ ||

|| ಶಿ್ರೇ ಪಂಚ ಕೆೇದಾರೆೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನನು ||
ಸಹಜವೆೇ ಶಿವ |

ಸ್ವಭಾವವೆೇ ಶಕ್್ತ ||

ಸ್ವಸ್ತಶಿ್ರೇ ವಿಜರಾಭು್ಯದಯ ಶಿ್ರೇಮನೃಪ ಶಾಲ್ವಾಹನ ಶಕೆ 1944ರೆೇ ಶುಭಕೃತುರಾಮ ಸಂವತ್ಸವ ಉತ್ತರಾಯಣ ಶಿಶಿರ ಋತು
ಮಾಘಶುದ್ಧ ರಥಸಪ್ತಮಿ ದಿರಾಂಕ 27-01-2023ರೆೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 8.48 ರಿಂದ ಸಲುಲೆವ ಕುಂಭ ಲರನುದ ಶುಭಾಂಶದಲ್ಲೆ

ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೆ ರಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಮಠರಳ ಶಿ್ರೇರಳು, ಪಂಡಿತರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ರಣ್ಯರು, ರಾಜಕ್ೇಯ ಧುರಿೇಣರು ಹಾರೂ ಭಕಾ್ತದಿರಳು ಪಾಲೊ್ಗಳುಳವರು

ಹೆಚಿಚಿನ ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ ಸಂಪಕ್ನಾಸ :
99640 68790,   98446 00812,  98807 40945,  76194 16767

ವ�ೈರಾಗ್ಯ ಧಾಮಕ�ಕೆ ಬರುವ ಮಾಗ್ಗ :
ದಾವಣಗೆರೆ ಮತು್ತ ಹುಬ್ಬಳಿಳ ಮಾರನಾದಿಂದ ಬರುವವರು ಬೆೈಪಾಸ್  ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆ್ತ,

ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ಮಧ್ಯ ಹಳೆೇಬಾತ್ ಹತ್್ತರ ಸವಿೇನಾಸ್  ರೊೇಡ್ ಗೆ ಇಳಿದು ಹಾರೂ
ಶಿವಮೊರ್ಗದಿಂದ ಬರುವವರು ಬೆಳೂಳಡಿ ಕಾ್ರಸ್ ನಿಂದ ಷಂಶಿೇಪುರ

(ಶಿವನಳಿಳ) ಮಾರನಾವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅಧನಾ ಕ್.ಮಿೇ. ದೂರದಲ್ಲೆ ವೆೈರಾರ್ಯ ಧಾಮ ತಲುಪುವಿರಿ.

ಸರ್ವರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 8 ರಂಟೆಯಂದ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11 ರಂಟೆಯಂದಬೆಳಿಗೆ್ಗ 8.48 ರಿಂದ

ಕಾರ್ಗಕ್ರಮದ ರಶಸುಸು ಕ�ೋ�ರಿ, ಭಕ್ತಿಪೂವ್ಗಕವಾಗಿ ಆಹಾವಾನಿಸುವವರು :

4,760 ಕೊೇಟಿ ವಂಚರೆ : ಜಿಟಿಎಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ
ನವದ್ಹಲಿ, ಜ. 26 – ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. ನ್ೇತೃ 

ತ್ವದ ಬಾಯೆಂಕುಗಳ ಕೂಟದಂದ ಪಡ್ದ 4,760 
ಕ್ೂೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲವನುನೂ ಬ್ೇರ್ ಉದ್ದುೇಶ 
ಗಳಿಗ್ ಬಳಸಿದ ಆರ್ೂೇಪದ ಮೆೇಲ್ ಟ್ಲಿಕಾಂ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯೆ ಕಂಪನಿ ಯಾದ ಜಿ.ಟ್.
ಎಲ್. ವಿರುದಧಿ ಸಿಬಿಐ ಪರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್. 
ಕಂಪನಿ ನಿದ್ೇ್ಷಶಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ 

ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರ ವಿರುದಧಿ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ದಾಖ 
ಲಿಸಲಾಗಿದ್. ಬಾಯೆಂಕುಗಳಿಂದ ವಂಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ 
ಸಾಲ ಪಡ್ಯಲಾಗಿತುತು ಎಂದು ಆರ್ೂೇಪಿಸಲಾಗಿದ್.

ಬಾಯೆಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರು 
ಮತಿತುತರರ ಜ್ೂತ್ ಕ್ೈ ಜ್ೂೇಡಿಸಿ ಸಾಲದ 
ಬಹುತ್ೇಕ ಹಣವನುನೂ ಕಬಳಿಸಲಾಗಿದ್ ಎಂದು 
ಎಫ್.ಐ.ಆರ್.ನಲಿಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್.

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ. 26- ದ್ೇವಸಾಥೆನಕ್್ಕ ಬಂದ 
ಭಕಾತುದಗಳ್ೂಂದಗ್ ಅಚ್ಷಕರು ಪಿರೇತಿ-
ವಿಶಾ್ವಸದಂದ ನಡ್ದುಕ್ೂಂಡರ್ ಅಲಿಲಿ ಶಾಂತಿಯ 
ವಾತಾವರಣ ನ್ಲ್ಸುತತುದ್. ಇದನುನೂ ಧಮ್ಷ 
ಎನನೂಲಾಗುತತುದ್ ಎಂದು ಜಡ್ ಸಿದ್ದುೇಶ್ವರ ಮಠದ 
ಶಿರೇ ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿೇಜಿ ಹ್ೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಹ್ೂಂಡದ ರಸ್ತುಯ ಶಿರೇ 
ಬಿೇರಲಿಂಗ್ೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿಯ ನೂತನ ದ್ೇವಸಾಥೆನ 
ಪಾರರಂಭ್ೂೇತ್ಸವದ ಧಾಮಿ್ಷಕ ಸಭ್ಯಲಿಲಿ 
ಪಾಲ್ೂಗುಂಡು ಶಿರೇಗಳು ಆಶಿೇವ್ಷಚನ ನಿೇಡಿದರು.

ಹಣದ ಆಸ್ಗಾಗಿ ದ್ೇವರನುನೂ ಪೂಜಿಸಿ, 
ಭಕತುರಲಿಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟುಸಿದರ್ ಅದು 

ಅಧಮ್ಷವಾಗಿದ್. ಯಾರು ಧಮ್ಷವನುನೂ 
ಕಾಪಾಡುತಾತುರ್ೂೇ ಅಂತವರನುನೂ ಧಮ್ಷ 
ರಕ್ಷಸುತತುದ್ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದರು.

ಮಾನವನ ಜಿೇವನದಲಿಲಿ ದ್ೇವರು ಮತುತು 
ಗುರು ಇಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಮುಖಯೆವಾಗಿದುದು, ಅವರು 
ಗಳಿಗ್ ನಾವು ಸಮಾನವಾದ ಮಹತ್ವವನುನೂ ನಿೇಡ 
ಬ್ೇಕು. ಬಿೇರಲಿಂಗ್ೇಶ್ವರ ಎಂದರ್ ಕ್ೇವಲ ಕುರುಬ 
ರಿಗ್ ಮಾತರ ದ್ೇವರಲಲಿ, ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಎಲಲಿ 
ಜಿೇವಸಂಕುಲಕೂ್ಕ ದ್ೇವರಾಗಿದಾದುರ್ ಎಂದರು.

ನಮ್ಮ ಶರಿೇರ ಶಾಶ್ವತ ಅಲಲಿ. ಒಂದು ದನ 
ಎಲಲಿರೂ ಈ ಶರಿೇರವನುನೂ ತಯೆಜಿಸಿ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕು. 
ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಷದ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲ್ 
ಧಮ್ಷ, ಅಧಮ್ಷವನುನೂ ಒಯುಯೆತ್ತುೇವ್. ಅಂತಹ 
ಧಮ್ಷದ ರಕ್ಷಣ್  ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪರಂಪರ್ 
ಯಂದ ಋಷ್ಮುನಿಗಳು ದ್ೇವಸಾಥೆನಗಳನುನೂ, 
ಮಠಗಳನುನೂ,  ಸಾಥೆಪಿಸುತಾತು ಬರುತಿತುದಾದುರ್ ಎಂದು 
ಹ್ೇಳಿದರು. ಇತಿತುೇಚಿನ 

ಶಿ್ರೇ ಬಿೇರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ದೆೇವಸಾಥಾನದ ಉದಾಘಾಟರೆ
ದೆೇವಸಾ್ಧನಕೆ್ಕ ಬರುವ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಅಚನಾಕರು ಪಿ್ರೇತ್-ವಿಶಾ್ವಸದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳಳಲ್

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
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ಚಿತರದುಗ್ಷ ತಾಲೂಲಿಕು ಕಡ್ಲಿಗುದುದು ಗಾರಮದ 
ದಾವಣಗ್ರ್ ಎಸ್ .ಎಸ್ .ಬಡಾವಣ್ಯ ನಿವಾಸಿ 
ನಿವೃತತು ಭದಾರ ಶುಗರ್  ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರರಾದ 
ಹುಚ್ಚಪಳಿರ ಕರಿದಾಯೆಮಣಣಿನವರು (71) ಇವರು 
ದನಾಂಕ 26.01.2023ರ ಗುರುವಾರ ಬ್ಳಿಗ್ಗು 
9 ಕ್್ಕ ನಿಧನರಾದರು. ಪತಿನೂ, ಇಬ್ಬರು 
ಪುತಿರಯರು, ಅಳಿಯಂದರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು 
ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನೂ 
ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತಯೆಕರಯೆಯು ದನಾಂಕ 
26.01.2023ರ ಗುರುವಾರ ಸಂಜ್ 6 ಕ್್ಕ 
ಮೃತರ ಸ್ವಗಾರಮವಾದ ಚಿತರದುಗ್ಷ ತಾಲೂಲಿಕು 
ಕಡ್ಲಿಗುದುದು ಗಾರಮದಲಿಲಿ ನ್ರವ್ೇರಿಸಲಾಯತು.

ಕಡೆಲೆರುದುದು ಕರಿದಾ್ಯಮಣಣಿ 
ನಿಧನ

ರಾಲ್ಕರೆೇ ವಷನಾದ ಪುಣ್ಯಸಮಾರಣೆ

ದಿ|| ಶ್ರೀ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
ರರೀವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ

ನಿೇವು ನಮಮಾನನುರಲ್ ಇಂದಿಗೆ   
ರಾಲು್ಕ ವಷನಾರಳಾದವು. 

ನಿೇವು ಹಾಕ್ಕೊಟಟೆ ಮಾರನಾದಶನಾನ 
ನಮಗೆ ದಾರಿ ದಿೇಪ...

ಸದಾ ನಿಮಮಾ ಸಮಾರಣೆಯಲ್ಲೆರುವ.

ಪತ್ನು: ನಂಬಕ್ಕ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು
ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು ಹಾರೂ ಹರಪನಹಳಿಳ ವಂಶಸಥಾರು

ಹರಿಹರ, ಜ. 26 - ಭಾರತವನುನೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ 
ಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದ ಬಿರಟ್ರರು ಇಂದು ದವಾಳಿ ಹಾದಯತತು 
ಸಾಗುತಿತುದಾದುರ.್ ಭಾರತ ದ್ೇಶವು ಸ್ವತಂತರ ಪಡದ್ು 74 
ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ಸಾಕರುಟು ಪರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದುದು, ವಿಶ್ವದ 
ದ್ೇಶಗಳಿಗ ್ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಮಟಟುಕ್್ಕ ಪರಗತಿ ಕಂಡಿದ.್ 
ದ್ೇಶಕ್್ಕ ತಾಯೆಗ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ವಯೆಕತುಗಳು 
ಇದಕ್್ಕ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ ಹ್ೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಮೆೈದಾನದಲಿಲಿ ನಡದ್ 74 ನ್ೇ 
ಗಣರಾಜ್ೂಯೆೇತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಯೆಕ್ಷತ ್ವಹಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಭಾರತ ದ್ೇಶವು ವಿಶ್ವಮಟಟುದಲಿಲಿ ಪರಗತಿಯನುನೂ 
ಹ್ೂಂದುವುದಕ್್ಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹ್ೇಬ್ 
ಅಂಬ್ೇಡ್ಕರ್, ರಾಣಿ ಚನ್ನೂಮ್ಮ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನಹ್ರು, 
ಸಂಗ್ೂಳಿಳಿ ರಾಯಣಣಿ ಸ್ೇರಿದಂತ ್ಅನ್ೇಕ ಮಹಾನ್ ವಯೆಕತುಗಳು 
ಕಾರಣ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ ಎಂ.ಬಿ. ಅಶ್ವತ್ಥೆ  ಮಾತನಾಡಿ, ಹಕು್ಕ 
ಸ್್ವೇಚಾಛಾಚಾರವಲಲಿ. ಪರತಿಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದಲಿಲಿ 
ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಜವಾಬಾದುರಿಗಳನುನೂ ಪಾಲಿಸಬ್ೇಕು 
ಎಂದರು.

ಪೌರಾಯುಕತು ಐಗೂರು ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 

ವಿವಿಧತಯ್ಲಿಲಿ ಏಕತಯ್ನುನೂ ಸಾರಿದ ಗರಂಥವ್ೇ ಸಂವಿಧಾನ. 
ರಾಜ ಪರಜಾಪರಭುತ್ವವನುನೂ ತಯೆಜಿಸಿ, ಪರಜಾಪರಭುತ್ವವನುನೂ 
ಜಾರಿಗ ್ತಂದ ಗರಂಥವ್ೇ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದರು.

ಈ ವ್ೇಳ ್ ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ ಎಂ. ಬಿ. ಅಶ್ವತ್ಥೆ  
ಧ್ವಜಾರ್ೂೇಹಣ ಮಾಡಿದರು. ಪೊಲಿೇಸ್, ಗೃಹ ರಕ್ಷಕದಳ, 
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪಥಸಂಚಲನ, ಮನರಂಜನ್ 
ಕಾಯ್ಷಕರಮ ನಡಯ್ತು. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಯಲಿಲಿ 
ತಾಲೂಲಿಕಗ ್ ಹಚ್ು್ಚ ಅಂಕಗಳನುನೂ ಪಡದ್ ನಂದತಾ, ದವಯೆ, 
ಚಂದನಾ ವಿದಾಯೆರ್್ಷಗಳಿಗ ್ ಲಾಯೆಪ್ ಟಾಪ್ ವಿತರಣ್ 
ಮಾಡಲಾಯತು.

ಬಿಇಓ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಾ್ವಗತಿಸಿ ದರು. ಎಂ.ಕ.್ಇ.ಟ್. 
ಶಾಲ ್ಮಕ್ಕಳು ರಾರಟು್ರಗಿೇತ ್ಮತುತು ನಾಡಗಿೇತ ್ಹಾಡಿದರು.  

ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ ನಗರಸಭ ್ಅಧಯೆಕ್್ಷ ಶಾಹೇನಾಬಾನು 
ದಾದಾಪಿೇರ್, ತಾಪಂ ಇಓ ಗಂಗಾಧರನ್, ಬಿಇಓ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ವೃತತು ನಿರಿೇಕ್ಷಕ, ಎಸ್. ದ್ೇವಾನಂದ, 
ಪೌರಾಯುಕತು ಐಗೂರು ಬಸವರಾಜ್, ತಾಲೂಲಿಕು 
ಆರ್ೂೇಗಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಚಂದರಮೊೇಹನ್, ತಾಪಂ ಮಾಜಿ 
ಅಧಯೆಕ್ಷ ಟ್.ಜ.್ ಮುರುಗ್ೇಶಪ್ಪ, ಸಕಾ್ಷರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ 
ಅಧಯೆಕ್ಷ ಎ.ಕ.್ ಭೂಮೆೇಶ್, ತ್ೂೇಟಗಾರಿಕ ್ಇಲಾಖ ್ರ್ೇಖಾ, 
ಸಿಡಿಪಿಓ ನಿಮ್ಷಲ ಮತಿತುತರರು ಹಾಜರಿದದುರು. 

ಹರಿಹರ: ರಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವದಲ್ಲೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ

ತಾ್ಯರ-ಬಲ್ದಾನದಿಂದ ದೆೇಶದ ಪ್ರರತ್

ಕೆೇರಳ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಿಂದ ಬಿಬಿಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ 
ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಜ. 26 – ಗುಜರಾತ್ ಗಲಭ್ಗಳಿಗ್ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ. ರೂಪಿಸಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತರವನುನೂ ಕ್ೇರಳ ಪರದ್ೇಶ 
ಕಾಂಗ್ರಸ್  ಸಮಿತಿ ಇಲಿಲಿನ ಶಂಗುಮುಗಂ ಕಡಲ ತಿೇರದಲಿಲಿ ಪರದಶಿ್ಷಸಿದ್.

ಈ ಪರದಶ್ಷನಕ್್ಕ ಸಾವ್ಷಜನಿಕರಿಂದ ಉತತುಮ ಪರತಿಕರಯೆ ದ್ೂರ್ತಿದ್. 
ರಾಜಾಯೆದಯೆಂತ ಹಲವು ಸಥೆಳಗಳಲಿಲಿ ಪರದಶ್ಷನ ಮಾಡಲಿದ್ದುೇವ್ ಎಂದು ಕ್ೇರಳ 
ಕಾಂಗ್ರಸ್ ಪರಧಾನ ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷ ಜಿ.ಎಸ್. ಬಾಬು ಹ್ೇಳಿದಾದುರ್.

ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ ಶಿ್ರೇರಳ ಮಾರನಾ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ)– ಬಸಿತುಹಳಿಳಿ,  ಬಿದರಕ್ರ್  (ಮಧಾಯೆಹನೂ 1.00), 
ರಸ್ತುಮಾಕುಂಟ್, ಬಿಸುತುವಳಿಳಿ,  ಜಗಳೂರು (ಮಧಾಯೆಹನೂ 1.30),  (ದದದುಗಿ 
ಗಾರಮಸಥೆರಿಂದ ಜಗಳೂರಿನ ತರಳಬಾಳು ಕ್ೇಂದರದಲಿಲಿ ದಾಸ್ೂೇಹ), 
ಕ್ಳಗ್ೂೇಟ್ ಕಾರಸ್,  ಕ್ಚ್್ಚೇನಹಳಿಳಿ  (ಮಧಾಯೆಹನೂ 2.45),  ಹ್ೂಸಕ್ರ್, 
ಲಕ್ಕಂಪುರ, ಸ್ೂಕ್್ಕ ಕಾರಸ್, ಗಡಿಮಾಕುಂಟ್, ಬ್ನಕನಹಳಿಳಿ,  ಉಜಿಜಿನಿ, 
ಕಾಳಾಪುರ ಕಾರಸ್ (ಮಧಾಯೆಹನೂ 3.30),  ನಡುಮಾವಿನಹಳಿಳಿ ಕಾರಸ್,  
ಹಾರಕನಾಳ್ ಕಾರಸ್,  ಜಾಗಟಗ್ರ್ ಕಾರಸ್,  ಹುಣಿಸ್ಕಟ್ಟು ಕಾರಸ್, 
ವಡ್ಢೇರಹಳಿಳಿ ಕಾರಸ್,  ಕ್ೂಟೂಟುರು (ಸಂಜ್ 4.30) ತಲುಪಿ ಕ್ೂಟೂಟುರಿನ 
ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ ಮಂಟಪದ ಮುಂಭಾಗ - ಉಜಿಜಿನಿ ಸಕ್ಷಲ್ - 
ಜ್ೂೇಳದ ಕೂಡಿಲಿಗಿ ರಸ್ತು - ಶಿರೇ ಜಗದುಗುರುಗಳವರ ಬಿಡಾರಕ್್ಕ ತಲುಪಲಿದಾದುರ್ 
ಎಂದು ಶಿರೇ ಮಠದ ಪರಕಟಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್.

ಅಭುಯೆದಯ ಪಥ ನಮೆ್ಮಲಲಿರ ಕತ್ಷವಯೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ವಿವರಗಳನುನೂ ನಿೇಡಿದ ಸಚಿವರು, 
2019ರ ಜುಲ್ೈನಲಿಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್್ಕ ಬಂದ ಬಿಜ್ಪಿ ಸಕಾ್ಷರ, 
ಇಲಿಲಿಯವರ್ಗೂ ರಾಜಯೆ ಮತುತು ಜಿಲ್ಲಿಯಲಿಲಿ ಸಾಕರುಟು 
ಅಭಿವೃದಧಿ ಕಾಯ್ಷಗಳನುನೂ ಮಾಡಿದ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದರನಾಥ್ ಅವರು 
ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಯೆಕ್ಷತ್ ವಹಸಿದದುರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ ಪರಿರತ್ ಸದಸಯೆ ಅಬುದುಲ್ 

ಜಬಾ್ಬರ್, ಪಾಲಿಕ್ ಮೆೇಯರ್ ಜಯಮ್ಮ  
ಗ್ೂೇಪಿನಾಯ್ಕ, ದೂಡಾ ಆಯುಕತು ಎ.ವ್ೈ. ಪರಕಾಶ್, 
ಕ್ೇಂದರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಸದಸಯೆ ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕ, 
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ, ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತು 
ಸಿಇಒ ಚ್ನನೂಪ್ಪ, ಎಸಿ್ಪ ಸಿ.ಬಿ. ರಿರಯೆಂತ್, ಉಪ 
ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ದುಗಾ್ಷಶಿರೇ, ಪಾಲಿಕ್ ಆಯುಕ್ತು ರ್ೇಣುಕಾ 
ಮತಿತುತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

ಸರಾಮಾನ, ಆಕಷನಾಕ ಪಥಸಂಚಲನ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಪಾಲ್್ಸ ಶಾಲ್ಯ ವಿದಾಯೆರ್್ಷಗಳು ಪರಶಸಿತುಗ್ ಪಾತರ 
ರಾದರು. ಪರಿೇಕಾ್ಷ ಪ್ೇ ಚಚಾ್ಷ ವಿರಯದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದು 
ಚಿತರಕಲಾ ಸ್ಪಧ್್ಷಯಲಿಲಿ ರಾಷ್ೂಟು್ರೇತಾಥೆನ ಶಾಲ್ಯ ಟ್.ಪಿ.ಅವನಿ ಪರಥಮ, 
ಹ್ಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾನ್್ವಂಟ್ ಶಾಲ್ಯ ಪಿ.ಜಿ. ಪರತಿೇಕ್ಷ ದ್ವತಿೇಯ ಹಾಗೂ 
ಚಿನ್ಮಯ ಎಸ್. ದಾಸ್ ತೃತಿೇಯ ಪರಶಸಿತು ಪಡ್ದುಕ್ೂಂಡರು. ಆಯುಷಾ್ಮನ್ 
ಭಾರತ್ ಯೇಜನ್ಯಲಿಲಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಲಿಲಿ ಉತತುಮ ಕಾಯ್ಷಕ್ಷಮತ್ ತ್ೂೇರಿದ 
ಕಂದಗಲುಲಿ ಪಾರಥಮಿಕ ಆರ್ೂೇಗಯೆ ಕ್ೇಂದರ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಸಿಟ್ ಸ್ಂಟರಲ್ 
ಆಸ್ಪತ್ರಗಳನುನೂ ಗೌರವಿಸಲಾಯತು. ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ ಯುನ್ೈಟ್ಡ್ 
ಇಂಟರ್ ನಾಯೆರನಲ್ ಶಾಲ್, ಅಲ್ ಇಕಾರ ಶಾಲ್, ತುಚ್ಷ ಘಟಟುದ ಗುರುಕುಲ 
ಶಾಲ್ಗಳ ವಿದಾಯೆರ್್ಷಗಳು ದ್ೇಶಭಕತು ಗಿೇತ್ಗಳ ಪರದಶ್ಷನ ನಿೇಡಿದರು.

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೆೇ.1.9, ಭಾರತದುದು ಶೆೇ.5.8
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದ್. ಯುರ್ೂೇಪ್ ದ್ೇಶಗಳಲಿಲಿ ಆರ್್ಷಕ 
ಹಂಜರಿತ ಆಗಲಿದ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್.

ಶೂನಯೆ ಕ್ೂವಿಡ್ ನಿೇತಿ ಕ್ೈ ಬಿಟ್ಟುರುವ ಚಿೇನಾ 2023ರಲಿಲಿ ಶ್ೇ.4.8ರ 
ಬ್ಳವಣಿಗ್ ಕಾಣಲಿದ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್. 

ಭಾರತದ ಆರ್್ಷಕ ಬ್ಳವಣಿಗ್ ದರ  2023ರಲಿಲಿ ಶ್ೇ.5.8ರಷ್ಟುರಲಿದ್ 
ಎಂದು ವರದಯಲಿಲಿ ಹ್ೇಳಲಾಗಿದ್. ಭಾರತದ ಬ್ಳವಣಿಗ್ ದರ ಚಿೇನಾಕ್ಕಂತ 
ಹ್ಚಾ್ಚಗಿರಲಿದ್ ಎಂದು ವರದ ತಿಳಿಸಿದ್. ಪಶಿ್ಚಮ ಏಷ್ಯಾದಲಿಲಿ ತ್ೈಲ 
ಉತಾ್ಪದಸುವ ದ್ೇಶಗಳಲಿಲಿ ಬ್ಳವಣಿಗ್ ಹ್ಚಾ್ಚಗಿರಲಿದ್. ಹ್ಚಿ್ಚನ ತ್ೈಲ ಬ್ಲ್ 
ಹಾಗೂ ಪರವಾಸ್ೂೇದಯೆಮ ಚ್ೇತರಿಕ್ಗ್ ಈ ದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ನ್ರವಾಗಲಿದ್. 
ಆದರ್, ತ್ೈಲ ಉತಾ್ಪದಸದ ಈ ಭಾಗದ ದ್ೇಶಗಳು ಹನನೂಡ್ ಕಾಣಲಿವ್.

ಆಫ್ರಕಾ ವಲಯದಲಿಲಿ 2022ರಲಿಲಿ ಶ್ೇ.4.1ರ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯಾಗಿತುತು. 
ಅದು 2023ರಲಿಲಿ ಶ್ೇ.3.8ಕ್್ಕ ಕುಸಿಯಲಿದ್ ಎಂದು ವರದ ತಿಳಿಸಿದ್.

ದಾವಣಗ್ರ್ ಲ್ೇಬರ್  ಕಾಲ್ೂೇನಿ 
ಗಣ್ೇಶ ಟ್ಂಪಲ್ ಹಂಭಾಗದ ವಾಸಿ 
ಇಟಗಿ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಧಮ್ಷಪತಿನೂ 
ಶಿವಪುತರಮ್ಮ (85) ಇವರು ದನಾಂಕ 
26.01.2023ರ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತಿರ 
12 ಕ್್ಕ ನಿಧನರಾದರು. ಮೂವರು 
ಪುತರರು, ನಾಲ್ವರು ಪುತಿರಯರು, ಹಾಗೂ 
ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನೂ 
ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತಯೆಕರಯೆಯು 
ದನಾಂಕ 27.01.2023ರ ಶುಕರವಾರ 
ಮಧಾಯೆಹನೂ 1 ಕ್್ಕ ದಾವಣಗ್ರ್ 
ರುದರಭೂಮಿಯಲಿಲಿ ನ್ರವ್ೇರಲಿದ್.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಿವಪುತ್ರಮಮಾ 
ನಿಧನ

ಶಿೇಘ್ರ ಅಂಬೆೇಡ್ಕರ್ ಪುತಥಾಳಿ ಅರಾವರಣ: ಎಸ್.ವಿ.ಆರ್.

ಎಲಲೆರೂ ಸಂವಿಧಾನ ಗೌರವಿಸೊೇಣ

ಜಗಳೂರು, ಜ.26- ದ್ೇಶದ  ಎಲಾಲಿ ವಗ್ಷದ 
ಜಾತಿ, ಮತ, ಧಮ್ಷ ಗಳಿಗ್ ಸಮಾ ನತ್, ಹಕು್ಕ ಅಧಿಕಾರ 
ಕಲಿ್ಪ ಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ವನುನೂ ಪರತಿಯಬ್ಬರೂ 
ಗೌರವಿಸ್ೂೇಣ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದರ 
ಹ್ೇಳಿದರು .

ಪಟಟುಣದ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದರದ ಆವರಣ 
ದಲಿಲಿ ರಾಷ್ಟು್ರೇಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯಂದ 
ಹಮಿ್ಮಕ್ೂಂಡಿದದು ಗಣರಾಜ್ೂಯೆೇತ್ಸವ ದನಾಚರಣ್ಯ 
ಅಧಯೆಕ್ಷತ್ ವಹಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವಿರತ 
ಶರಮದಂದ ಶ್ರೇರ್ಠ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿದ 
ಬಾಬಾಸಾಹ್ೇಬ್ ಅಂಬ್ೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣ್ಗಾಗಿ 
ಶಿೇಘರವಾಗಿ ಪಟಟುಣದಲಿಲಿ ಅಂಬ್ೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತಥೆಳಿ 
ಅನಾವರಣ ಗ್ೂಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. 

ಧ್ವಜಾರ್ೂೇಣ ನ್ರವ್ೇರಿಸಿ ಮಾತನಾ ಡಿದ 
ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ ಜಿ.ಸಂತ್ೂೇಷ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಬಿ.
ಆರ್. ಅಂಬ್ೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪರಿಶರಮದಂದ ವಿಶ್ವಕ್್ಕೇ 
ಮಾದರಿ ಯಾದ ಬೃಹತ್ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ 
ಜಾರಿಯಾಗಿದ್. ಇದರಿಂದ ಎಲಾಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗ್ 
ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾನತ್, ಲಭಿಸಿದ್ ಎಂದು ಸಂದ್ೇಶ 
ನಿೇಡಿದರು.

ತಾಲೂಲಿಕು ನೌಕರರ ಸಂಘದ  ಅಧಯೆಕ್ಷ ಚಂದರಪ್ಪ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಲು ಬಾಬಾ ಸಾಹ್ೇಬರ 
ನ್ೇತೃತ್ವದಲಿಲಿ 389 ಜನರನ್ೂನೂಳಗ್ೂಂಡ ಸಮಿತಿ 
ರಚನ್ಯಾಗಿತುತು. ಅವರಲಿಲಿ ಅಂಬ್ೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 

ಕ್ೂಡುಗ್ ಅಪಾರವಾಗಿದ್. ಅವರು ನಿರಂತರ 
ಓದುಗರಾಗಿ 50 ಸಾವಿರ ಪುಸತುಕ ಓದದ ಇತಿಹಾಸವನುನೂ 
ಪರತಿಯಬ್ಬರೂ ಸ್ಮರಿಸಬ್ೇಕು ಎಂದು  ಹ್ೇಳಿದರು.

ಪಟಟುಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಯೆಕ್್ಷ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ 
ಓಬಳ್ೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಫಲವಾಗಿ 
ಪರಜಾಪರಭುತ್ವ ವಯೆವಸ್ಥೆಯಲಿಲಿ ಮಹಳ್ಯರಿಗೂ 
ಸಮಾನತ್ ಸಿಕ್ಕದ್ ಎಂದರು.

ಜೂಯೆನಿಯರ್  ವಿರುಣಿವಧ್ಷನ್, ಜೂಯೆನಿಯರ್ 
ಅಂಬರಿೇಶ್ ಅವರಿಂದ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾಯ್ಷಕರಮಗಳು 
ಜರುಗಿದವು. ಸಮಾಜ ಕಲಾಯೆಣ ಇಲಾಖ್ಯಲಿಲಿ 25 
ವರ್ಷ ಸುದೇಘ್ಷ ಸ್ೇವ್ ಸಲಿಲಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ನಿದ್ೇ್ಷಶಕ  
ಬಿ.ಮಹ್ೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರನುನೂ  ಸನಾ್ಮನಿಸಿ, 
ಗೌರವಿಸಲಾಯತು.

ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಿ ಪ.ಪಂ ಉಪಾಧಯೆಕ್್ಷ ನಿಮ್ಷಲ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಸದಸಯೆರಾದ ಲಲಿತಮ್ಮ, ಮಂಜಮ್ಮ, 
ಆರ್.ತಿಪ್್ಪೇಸಾ್ವಮಿ, ಲ್ೂೇಲಾಕ್ಷಮ್ಮ, ರಮೆೇಶ್ ರ್ಡಿಡಿ, 
ಪಾಪಲಿಂಗಪ್ಪ, ಲುಕಾ್ಮನ್ ಖಾನ್, ದ್ೇವರಾಜ್, 
ನವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್, ಶಕೇಲ್ ಅಹಮದ್, ನಜರುನಿನೂೇಸ, 
ನಾಮನಿದ್ೇ್ಷಶನ ಸದಸಯೆರಾದ ಬಿ.ಪಿ.ಸುಭಾನ್, 
ರುದರಮುನಿ, ಇಓ ಚಂದರಶ್ೇಖರ್, ವೃತತು ನಿರಿೇಕ್ಷಕ ಎಂ. 
ಶಿರೇನಿವಾಸ್, ಮುಖಾಯೆಧಿಕಾರಿ ಲ್ೂೇಕಾನಾಯ್್ಕ, ನಿವೃತತು 
ಇಓ ಲಕ್ಷ್ಮಪತಿ, ಬಿಇಓ ಉಮಾದ್ೇವಿ, ಪತರಕತ್ಷರ 
ಸಂಘದ  ಅಧಯೆಕ್ಷ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ೇರಿದಂತ್, ಇತರರು 
ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು. 

ಹರಪನಹಳಿಳಿ, ಜ.26- ಸಂವಿಧಾನ 
ಸರಿಯಾದ ರಿೇತಿಯಲಿಲಿ ನಡ್ಯಬ್ೇಕಾದರ್ 
ಕಾಯಾ್ಷಂಗ, ನಾಯೆಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತುತು 
ಪತಿರಕಾರಂಗದ ಪಾತರ ಪರಮುಖವಾಗಿದ್ 
ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಕರುಣಾಕರ ರ್ಡಿಡಿ ಹ್ೇಳಿದರು.

ಪಟಟುಣದ ತಾಲೂಲಿಕು ಕರೇಡಾಂಗಣದಲಿಲಿ 
ತಾಲೂಲಿಕು ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಂದ ಆಯೇ 
ಜಿಸಿದದು 74ನ್ೇ ಗಣರಾಜ್ೂೇತ್ಸವ ಸಮಾ 
ರಂಭದ ಅಧಯೆಕ್ಷತ್ ವಹಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಇಂದು ಸಥೆಳಿೇಯ ಆಡಳಿತದಂದ ಹಡಿದು 
ಸಂಸತ್ ವರ್ಗೂ ಸಂವಿಧಾನದಡಿಯಲಿಲಿಯೆೇ 
ಆಯೆ್ಕ ನಡ್ಯುತಿತುದ್. ತಾಲೂಲಿಕನ ಕ್ರ್ಗಳಿಗ್ 
ನಿೇರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೇಜನ್ ಇದು ನನನೂ 
ಕನಸಾಗಿದುದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ್ಷಗ್ೂಂಡಿದುದು, 
ಶಿೇಘರದಲ್ಲಿೇ ಲ್ೂೇಕಾಪ್ಷಣ್ಗ್ೂಳಿಸುವ 
ಮೂಲಕ ಹಂದುಳಿದ ತಾಲೂಲಿಕು ಎನುನೂವ 
ಹಣ್ಪಟ್ಟುಯನುನೂ ಹ್ೂೇಗಲಾಡಿಸಲು 

ಪರಯತಿನೂಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಟ್.ವಿ.ಪರಕಾಶ್ 

ಧ್ವಜಾರ್ೂೇಹಣ ನ್ರವ್ೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಸಾ್ವತಂತರ್ಯ ನಂತರದಲಿಲಿ ಭಾರತ ಹಲವಾರು 
ಗಣಗಳಾಗಿದದು ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ ಇವುಗಳ್ಲಲಿವನೂನೂ 
ಒಗೂಗುಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಖಂಡ ಭಾರತವ 
ನಾನೂಗಿಸಿದ ಕೇತಿ್ಷ ಸರದಾರ ವಲಲಿಭಬಾಯ 

ಪಟ್ೇಲ್ ರವರಿಗ್ ಸಲುಲಿತತುದ್ ಎಂದರು.
ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳ 

ಜ್ೂತ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಕತ್ಷವಯೆಗಳನುನೂ ಯಾರೂ 
ಮರ್ಯುವಂತಿಲಲಿ. ಸಕಾ್ಷರದಂದ  
ನಮ್ಮ ಹಕು್ಕ ಸಿಕ್ಕಲಲಿ ಎಂದು ಕ್ೇಳುವ ಮುನನೂ 
ಕತ್ಷವಯೆದ ಮೂಲಕ ಹಕು್ಕಗಳನುನೂ ಪಡ್ಯರಿ 
ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದರು.

ಪುರಸಭ್ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಂ.ಅಶ್ೂೇಕ 
ಮಾತನಾಡಿದರು.ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ ಪುರಸಭ್ 
ಉಪಾಧಯೆಕ್್ಷ ನಿಟೂಟುರು ಭಿೇಮವ್ವ, ಡಿ.ವ್ೈ.ಎಸ್.
ಪಿ. ವಿ.ಎಸ್.ಹಾಲಮೂತಿ್ಷರಾವ್, 
ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ, ಕ್್ಷೇತರ 
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಯು.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ತಾಪಂ 
ಇಓ ಎನ್.ನಾಗಪ್ಪ, ಪುರಸಭ್ ಮುಖಾಯೆಧಿಕಾರಿ 
ಶಿವಕುಮಾರ ಎರಗುಡಿ, ಸಿಪಿಐ ನಾಗರಾಜ 
ಕಮಾ್ಮರ, ಪುರಸಭ್ ಸದಸಯೆರಾದ ಜಾಕೇರ್, 
ಜಾವಿದ್, ತಾರಾ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಸತೂತುರು 
ಯಲಲಿಮ್ಮ, ನಿಚ್ಚವ್ವನಹಳಿಳಿ ಭಿೇಮಪ್ಪ ಸ್ೇರಿದಂತ್, 
ಇತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

ಸಂವಿಧಾನ ಸರಿರಾದ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲೆ ನಡೆಯಬೆೇಕಾದರೆ 
ಕಾರಾನಾಂರ, ರಾ್ಯರಾಂರ, ಶಾಸಕಾಂರದ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯ

ಹರಪನಹಳಿಳ : ರಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ  

ಶಾಸಕ ಜಿ. ಕರುಣಾಕರ ರೆಡಿಡಿ

ಮೊೇದಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತ
ಮೆೈಸೂರು, ಜ. 26 - ಕ್ೇಂದರದಲಿಲಿ 

ನರ್ೇಂದರ ಮೊೇದ ಸಕಾ್ಷರ ಇರುವ ಕಾರಣದಂದ 
ತಮಗ್ ಪದ್ಮಭೂರಣ ಪರಶಸಿತು ದ್ೂರ್ತಿದ್ ಎಂದು 
ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೈರಪ್ಪ 
ತಿಳಿಸಿದರು. ಪರಶಸಿತು ಸಿಗುವುದು ವಿಳಂಬವಾಯತ್ೇ 
ಎಂಬ ಪತರಕತ್ಷರ ಪರಶ್ನೂಗ್ ಉತತುರಿಸಿದ ಅವರು, 
ಮೊೇದ ಪರಧಾನಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಂದ ಪರಶಸಿತು 

ಬಂದದ್. ಅವರು ಪರಧಾನಿಯಾಗಿರದ್ೇ ಹ್ೂೇಗಿದದುರ್ ಪರಶಸಿತು ಬರುತಿತುರಲಿಲಲಿ. 
ಇದ್ೇಕ್ ಹೇಗ್ ಎಂಬುದನುನೂ ಸಕಾ್ಷರಗಳ್ೇ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕು ಎಂದರು.

ಸಾಹತಿಗ್ ಪರಶಸಿತು ಮುಖಯೆವಲಲಿ. ಆತ ಬರ್ದರುವ ಸಾಹತಯೆ ಎರುಟು ಕಾಲ 
ಸ್ಮರಣ್ಯಲಿಲಿ ಉಳಿಯುತತುದ್ ಎಂಬುದು ಮುಖಯೆ. ಕುಮಾರವಾಯೆಸ ರಚಿಸಿದ 
ಕೃತಿಗಳನುನೂ ಈಗಲೂ ಓದಲಾಗುತಿತುದ್. ಆ ರಿೇತಿಯ ಸತ್ವ ನನನೂ ಕೃತಿಯಲಿಲಿ 
ಇದದುರ್ ಅದ್ೇ ದ್ೂಡಡಿ ಪರಶಸಿತು ಎಂದು ಬ್ೈರಪ್ಪ ಹ್ೇಳಿದರು. ಪರಧಾನಿ 
ಮೊೇದಯವರನುನೂ ಪರಶಂಸಿಸಿದ ಬ್ೈರಪ್ಪ, ಮೊೇದ ನ್ೇತೃತ್ವದ ರಿೇತಿಯ 
ಸಕಾ್ಷರ ಇದುವರ್ಗೂ ಬಂದರಲಿಲಲಿ. ಈ ಬಗ್ಗು ನನಗ್ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೇರ 
ಇದ್. ಆದರ್, 2029ರ ನಂತರ ಅವರು ನಿವೃತತುರಾಗಬ್ೇಕು. ಅವರಂತ್ 
ಇರುವವರನುನೂ ಮುಂದನ ದನಕಾ್ಕಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬ್ೇಕು ಎಂದು 
ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಜಕೇಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣ್ ನಂತರ ಬ್ೈಯುಯೆವುದನುನೂ 
ಬಿಡಬ್ೇಕು. ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಕ್ಲಸ ಕ್ೇವಲ ಬ್ೈಯುಯೆವುದಲಲಿ. ಅಧಯೆಯನ 
ಮಾಡಿ ಸಕಾ್ಷರಕ್್ಕ ಸರಿ ದಾರಿ ತಿಳಿಸುವುದು ಎಂದವರು ಅಭಿಪಾರಯ ಪಟಟುರು.

ದುಾಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರನಾ

ಪತ್ನು : ಶಿ್ರೇಮತ್ ವಿಜಯಮಾಲ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು,
ಅಳಿಯಂದಿರು ಹಾರು ಶಿರಸ್ತಳಿಳ ವಂಶಸಥಾರು, ಮೊ. : 98802 45006

ದಾವಣಗೆರೆ ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, 4ರೆೇ ಮೆೇನ್ , 8ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್  ವಾಸ 

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಶವಾನಂದಪ್ಪ ಅವರು 

ದಿರಾಂಕ 26-01-2023ರ  ರುರುವಾರ ರಾತ್್ರ 10.30 ಕೆ್ಕ  ನಿಧನರಾದರೆಂದು 
ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ. ಮೃತರಿಗೆ 80 ವಷನಾ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ.  

ಮೃತರು ಪತ್ನು, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್್ರಯರು, ಓವನಾ ಪುತ್ರ, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸೊಸೆ, 
ಮೊಮಮಾಕ್ಕಳು ಹಾರೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳರವನುನು ಅರಲ್ದಾದುರೆ.

ಮೃತರ ಪಾರ್ನಾವ ಶರಿೇರವನುನು ದಿರಾಂಕ 28-01-2023ರ ಶನಿವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 7 ರಿಂದ 11 ರಂಟೆಯವರೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ 4ರೆೇ ಮೆೇನ್ , 

8ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲೆರುವ (# 428) ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲೆ ಸಾವನಾಜನಿಕರ ಅಂತ್ಮ ದಶನಾನಕೆ್ಕ 
ಇರಿಸಲಾರುವುದು. ನಂತರ ಮೃತರ ಸ್ವಗಾ್ರಮ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲೆಕು 

ಹೆಮಮಾನಬೆೇತೂರು ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯೆಯನುನು ರೆರವೆೇರಿಸಲಾರುವುದು.

ಎಸ್. ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ ನಿಧನ

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ.26- ರಸ್ತು ಮಧಯೆದಲಿಲಿನ ಕನನೂಡದ 
ಧ್ವಜದ ಸತುಂಭವನುನೂ ಯಾವುದ್ೇ ಮಾಹತಿ ಇಲಲಿದ್ 
ಏಕಾಏಕ ಕ್ಡವಿರುವ ಪಿಡಬೂಲಿ್ಯಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದಧಿ 
ಸೂಕತು ಕರಮ ಕ್ೈಗ್ೂಳುಳಿವಂತ್ ಕನಾ್ಷಟಕ ರಾಜಯೆ ರ್ೈತ 
ಸಂಘದ ರಾಜಯೆ ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷ ಕುರುವ ಗಣ್ೇಶ್ 
ಒತಾತುಯಸಿದರು.

ಪತಿರಕಾಗ್ೂೇಷ್್ಠಯಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ಹ್ೂನಾನೂಳಿ ತಾಲೂಲಿಕನ ಸಾಸ್್ವೇಹಳಿಳಿ ಗಾರಮದಲಿಲಿ ಕನನೂಡ 
ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವ ಸಿದಧಿತ್ ಮಾಡಿಕ್ೂಳಳಿಲಾಗಿತುತು. ಆದರ್ 
ಪಿಡಬೂಲಿ್ಯಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು  ಧ್ವಜಸತುಂಭ ಕ್ಡವಿರುವುದು 
ನವಿೇನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹ್ೂರ ಹಾಕದರು.

ಕನಾ್ಷಟಕ ನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ೇದಕ್ಯ ಹ್ೂನಾನೂಳಿ 
ಹಾಗೂ ನಾಯೆಮತಿ ಅವಳಿ ತಾಲೂಲಿಕನ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಶಂಕರ್ 
ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನಾ್ಷಟಕ ನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ 
ವ್ೇದಕ್ ಹಾಗೂ ರ್ೈತ ಸಂಘದ ಸದಸಯೆರು ಮುಂಬರುವ 
ದನಗಳಲಿಲಿ ಸಭ್ ನಡ್ಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ 
ಈ ನಾಡ ಧ್ವಜದ ಸತುಂಭವನುನೂ ಮತ್ತು ನಿಮಾ್ಷಣ 
ಮಾಡಲು ಗಡುವು ನಿೇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಪಿ.ಕ್.ಮರಳುಸಿದದುಯಯೆ, ಬಿೇರಗ್ೂಂಡನಹಳಿಳಿಯ 
ಉಮೆೇಶ್, ಶುಂಠಿ ಗಣ್ೇಶ್,  ಚ್ೇತನ್ ಕುಮಾರ್,  
ಜಾವಿದ್, ತಸಿಲಿೇಮ್ ಅಲಿಖಾನ್, ಬಿ.ಟ್. ಚನನೂಬಸಪ್ಪ 
ಕುಳಗಟ್ಟು ಇತರರು ಪತಿರಕಾಗ್ೂೇಷ್್ಠಯಲಿಲಿ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

ಕನನುಡ ಧ್ವಜಸ್ತಂಬ ಕೆಡವಿದ ಅಧಿಕಾರಿ : ಖಂಡರೆ
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ಹೃದಯಪೂವನಾಕ ಕೃತಜ್ಞತೆರಳು

ದಿರಾಂಕ : 25.01.2023 ರಂದು ನಡೆದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುರಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ನನನುನುನು 
ಅವಿರೊೇಧವಾಗಿ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿದ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಎಲಾಲೆ ನಿದೆೇನಾಶಕರಿರೂ ಮತು್ತ ನನನು ರೆೇಮಕಕೆ್ಕ ಸಹಕರಿಸದ  
ಜನಪಿ್ರಯ ಸಂಸದರಾದ ಶಿ್ರೇ ಜಿ.ಎಂ. ಸದೆದುೇಶ್ವರ, ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ   ಶಿ್ರೇ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದ್ರರಾಥ್ ,  

ಶಿ್ರೇ ಎಂ.ಪಿ. ರೆೇಣುಕಾಚಾಯನಾ, ಶಿ್ರೇ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶಿ್ರೇ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಶಿ್ರೇ ಪ್್ರ|| ಎ. ಲ್ಂರಪ್ಪ, 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್  ಸದಸ್ಯರಾದ  ಶಿ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್, ಶಿ್ರೇ ಕೆ.ಎಸ್. ನವಿೇನ್  ಹಾರೂ  

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಪಿ. ಹರಿೇಶ್,  ಹಿರಿಯರಾದ ಶಿ್ರೇ ಎನ್.ಜಿ. ರಾರನಗೌಡು್ರ,  
ಜಿಲಾಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ  ಶಿ್ರೇ ಹನರವಾಡಿ ವಿೇರೆೇಶ್, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿ್ರೇ ಪಿ.ಎಂ. ವಾಗಿೇಶ್ ಸಾ್ವಮಿ ಅವರಿರೂ 

ಮತು್ತ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲೆಕ್ನ ಎಲಾಲೆ ಮುಖಂಡರಿರೂ, ಕಾಯನಾಕತನಾರಿರೂ ಹಾರೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರಿರೂ, ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಎಲಾಲೆ 
ಅಧಿಕಾರಿರಳಿಗೆ ಹಾರೂ ಸಬ್ಬಂದಿ ವರನಾದವರಿಗೆ ನನನು ಹೃದಯಪೂವನಾಕ ಕೃತಜ್ಞತೆರಳು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ನಿಯಮಿತ 

ಬಾ್ಯಂಕ್ ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 

ಬಿ. ಹಾಲ�ೇಶಪ್ಪ, ಹೊಳೆಸರಿಗೆರೆ, ಹರಿಹರ ತಾ. 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯಂಕ್  ನಿಯಮಿತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಶಿಮಾ ರೆೇಖಾ ಎಂ.ಎಸ್.
ನಬಾಡ್ನಾ  ಅಧಿಕಾರಿರಳು

ದಿವಾಕರ್ ಹೆಚ್. 
ವೃತ್್ತಪರ ನಿದೆೇನಾಶಕರು

 ತಾವರಾ್ಯರಾಯ್್ಕ 
ಮು. ಕಾಯನಾನಿವನಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ

ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ
ಅಪೆಕ್್ಸ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಪ್ರತ್ನಿಧಿ

ಟಿ.ಜಿ. ಜಿೇವನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಸ. ರಾಮ ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಹೆಚ್. ಅನನುಪೂಣನಾ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘರಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು

ಜಿ. ಮುರುಗೆೇಂದ್ರಪ್ಪ
ವೃತ್್ತಪರ ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಜರದಿೇಶಪ್ಪ ಬಣಕಾರ್  
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಕೆ.ಹೆಚ್. ಷಣುಮಾಖಪ್ಪ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಜೆ.ಎಸ್.ವೆೇಣುಗೊೇಪಾಲ ರೆಡಿಡಿ 
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಬಿ. ಶೆೇಖರಪ್ಪ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ. ಜೆ.ಆರ್. ಷಣುಮಾಖಪ್ಪ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಆರ್ .ಜಿ. ಶಿ್ರೇನಿವಾಸಮೂತ್ನಾ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಜಿ.ಎನ್. ಸಾ್ವಮಿ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು
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ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಶಿವ-ಪಾವ್ಷತಿ ಬಡಾವಣ್ಯಲಿಲಿ 35x60 

ಉತತುರ-ಪೂವ್ಷ ಕಾನ್ಷರ್ , ಯುರ್ೂೇ ಸೂ್ಕಲ್  ಹತಿತುರ 
30x62 ಪೂವ್ಷ. ಸಾ್ವಮಿ ವಿವ್ೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣ್ಯಲಿಲಿ 

30x50 ಉತತುರ, 30x50 ಪಶಿ್ಚಮ, 40x60 ಪಶಿ್ಚಮ 
ಸಿದವಿೇರಪ್ಪ ಬಡಾವಣ್ಯಲಿಲಿ 35x40 ದಕ್ಷಣ

ಸಾ್ವಮಿ ಏಜೆಂಟ್ ವಿದಾ್ಯನರರ

97421 44715

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಸ್ೇಲ್್ಸ  ಎಕ್ಸಕೂಯೆಟ್ವ್   

(ಬಾಯ್್ಸ , ಗಲ್್ಸ್ಷ) ಮತುತು Tally 
ಅನುಭವವುಳಳಿವರು ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದುರ್. 

ಸಂಪಕ್ಷಸಿರಿ :
ನಯನ ಮೊೇಟಾಸ್ನಾ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 97312 90327

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ 
Gangadhara 

Group of Company 
ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ನಲಿಲಿ

Experience ಆಗಿರುವವರು ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದುರ್.
ಸಂಬಳ : 12000/-

89046 91084

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ 
ಚನನೂಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಚನನೂಗಿರಿ ತಾಲೂಕನ ಸುತತು-ಮುತತು 

ಊರುಗಳಲಿಲಿ ಸ್ಕೂಯೆರಿಟ್ ಗಾಡ್್ಷ ಆಗಿ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡಲು ಕ್ಲಸಗಾರರು ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದುರ್. 8 ತಾಸು 
ಕ್ಲಸ. ESI ಮತುತು EPF ಹಾಗೂ  ಇತರ್ ಸಕಾ್ಷರಿ 
ಸೌಲಭಯೆಗಳ್ೂಂದಗ್ 10,000 ದಂದ 15,000 
ರೂ.ಗಳವರ್ಗ್ ವ್ೇತನ ಇರುತತುದ್. ಸಂಪಕ್ಷಸಿ.

 
98440 53261, 99867 21420

ಬಟೆಟೆ ಇರುವ ಬಾ್ಯಗ್  ಕಳೆಿದಿದೆ
ನಾಗ್ೇಶ್ ಜೂಯೆಯಲರಿ ಎಂದು ಹ್ಸರಿರುವ ಬಾಯೆಗ್  

ಬಾಲಾಜಿ ಪಾರವಿಜನ್  ಸ್ೂಟುೇರ್  (ಬಿ.ಎಸ್ . ಚನನೂಬಸಪ್ಪ 
ಅಂಗಡಿ ಹತಿತುರ ಮಂಡಿಪ್ೇಟ್ಯಲಿಲಿ) ಕಳ್ಿದದ್. 

ಇದರಲಿಲಿ ಮದುವ್ಗ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ೂಂಡ ಬಟ್ಟುಗಳಿದುದು 
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲಿ ಈ ಕ್ಳಗಿನ ನಂಬರಿಗ್ 

ತಿಳಿಸಿದಲಿಲಿ ಸೂಕತು ಬಹುಮಾನ ಕ್ೂಡಲಾಗುವುದು.

70225 89710

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕ್ಲೆೇನಿಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಿಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗಿದದುರೆ ಯಂತ್ರರಳ ನುನು ಬಳಸ  

ರಾವು ಕ್ಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕ್ನಾಸ

99863 61250
91132 85992

ಶಿರೇ ಗುರು ಮರುಳಸಿದ್ದುೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ ಸ್ೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ.)
ಹಿಂದೂ ವಧು-ವರರ 

ಮಾಹಿತ್ ಕೆೇಂದ್ರ
www.hindusmatrimony.com
ನಮ್ಮಲಿಲಿ ಎಲಾಲಿ ತರಹದ ಹಂದೂ ವಧು-ವರರಿಗಾಗಿ ಸಂಪಕ್ಷಸಿ.
ವಿಳಾಸ : ಬಾಣಾಪುರಮಠ ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್  ಎದುರು, 
8ನ್ೇ ಮೆೇನ್ , ಪಿ.ಜ್. ಬಡಾವಣ್, ದಾವಣಗ್ರ್-2. 
94481-59303, 94834 63783

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

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

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಬ್ಂಗಳೂರಿನಲಿಲಿ ಕುಕ್  ಕಮ್  ಹೌಸ್  
ಕೇಪಿಂಗ್  ಹುಡುಗರು ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದುರ್. 

ಸಂಬಳ 15000/- ಊಟ ರೂಂ 
ಉಚಿತ. 12 ಗಂಟ್ ಕ್ಲಸ ಸಂಪಕ್ಷಸಿ. 

97400 98064, 97400 98047

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು (ಹ್ಲ್ಪರ್ ) ಮಹಳಾ 

ಅಭಯೆರ್್ಷ (ವಯಸು್ಸ 18 ರಿಂದ 30)
ಸಂಪಕ್ಷಸಿ : ಸಂಕೆೇತ ಬೂ್ಯಟಿ ಪಾಲನಾರ್  

4ನ್ೇ ಮೆೇನ್, ಸವಿತಾ ಹ್ೂೇಟ್ಲ್  
ಹತಿತುರ, ವಿದಾಯೆನಗರ, ದಾವಣಗ್ರ್-5. 

ಫೇ. : 98458 05007

ಉತ್ತಮ ಅಡಿಕೆ 
ಸಸರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ

ನಮ್ಮಲಿಲಿ ಉತತುಮವಾದ 
ಅಡಿಕ್ ಸಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕವ್.

ಸಥೆಳ : ದ್ೂಡಡಿಬಾತಿ.

ಫೇ. : 88920 08800

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

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

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
30x40 ಅಮರಾವತಿ 

ಕಾಲ್ೂೇನಿ, ಹರಿಹರ ಹತಿತುರ, 
ರ್ೈಲ್್ವೇ ಗ್ೇಟ್ 

6363113327

UNIQUE BUSINESS 
OPPORTUNITY 

Associated with TATA GROUP
Earn Extra Income, Independent Career, Time 
Flexibility, Attractive Remuneration, Recogni-
tions, International Trips, Training & Support.
Contact For Free Registration

99866 678 79

KHB ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ 
ಕನಾ್ಷಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ೂೇಡ್್ಷ 

(ತುಂಗಭದಾರ ಬಡಾವಣ್) 
ದಾವಣಗ್ರ್ಯಲಿಲಿ 30x40 ಅಳತ್ಯ 

ದಕ್ಷಣ ದಕ್ಕನ ಸ್ೈಟುಗಳು 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನ್ೇರ ಮಾರಾಟ.

ಮಧಯೆವತಿ್ಷಗಳಿಗ್ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ
ಫೇ. : 63605 67975

ಶಿ್ರೇ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ 
ಜೊ್ಯೇತ್ಷಾ್ಯಲಯ
ನಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟೆ 

ನಿೇವು ಇರಟುಪಟಟುವರು ನಿಮ್ಮಂತಾಗಲು ಸಿತು್ರ-ಪುರುರ 
ವಶಿೇಕರಣ, ಗುಪತು ಲ್ೈಂಗಿಕ ದಾಂಪತಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ , ನಿಮ್ಮ 

ಯಾವುದ್ೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನುನೂ 100% ಪರಿಹಾರ ಮಾದುತಾತುರ್. 
ಗಾಂಧಿ ಸಕ್ಷಲ್ , ಆಹಾರ 2000, ದಾವಣಗ್್ರ್.

89716 99826

ಅಣಿಗೆರೆ ಕಟೆಟೆ ಜೊ್ಯೇತ್ಷ್ಯ ಫಲಂ
ಶಿರೇ ಚೌಡ್ೇಶ್ವರಿ ದ್ೇವಿ ಮತುತು ಭೂತರಾಯನ 

ಪರಯೇಗದಂದ ಪೂಜ್ ಸಲಿಲಿಸಲಾಗುತತುದ್.
ಪ|| ಎ.ಕೆ.ರಾವ್ 

ವಿ.ಸೂ. ಸಿತು್ರೇ-ಪುರುರ ವಶಿೇಕರಣ 
ಕ್ೇವಲ 3 ದನಗಳಲಿಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದದು. 

ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದ್ೇ ಸಮಸ್ಯೆಯದದುರೂ 
ಪೊೇನಿನ ಮೂಲಕ ಸಂಪಕ್ಷಸಿ .

99644 84508

4 BHK duplex villa 
house for sale

60x50 sqft 3000 ft  spacious hall
Dinning, Italian kitchen, drawing room, 

balcony sitout, 4 toilet room, pooja room, 
24x7 water, solar facility 2 car parking 
spacious hall @ Swami Vivekananda 

Badavane, Davanagere. No brokers allowed. 
contact : 98804 36414

KHB SITE 
FOR SALE

Site No - 3106
South Facing - 30x50
Mob - 77957 10586

94810 93644

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ 
ದಾವಣಗ್ರ್ ಬಿಐಇಟ್ ಹತಿತುರ, ಸಾ್ವಮಿ 

ವಿವ್ೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣ್, 3ನ್ೇ 
ಮೆೇನ್, 1ನ್ೇ ಕಾರಸ್, ನಂ. 1854/2 
ರಲಿಲಿ 2 BHK ಮನ್ ಬಾಡಿಗ್ಗ್ ಇದ್. 

ಪ್ೇ : 97420 90943  

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಗಾಲಿಸ್ ಹೌಸ್ ಹತಿತುರ 30x50 ಉತತುರ 

ದಕ್ಕಗ್ ಕುಂದವಾಡ ರ್ೂೇಡ್ , ಶಿವಗಂಗಾ 
ಕಲಾಯೆಣ ಮಂಟಪ ಹಂಭಾಗ 40 ಅಡಿ 

ರಸತ್ುಗ್ ಬಂಗ್ಲಿ ಸ್ೈಟು ಮಾರಾಕ್ಕದ್. 
60x83  ಕುಂದವಾಡಕ್ರ್ ಲ್ೇಕ್.

 ಬಸವರಾಜ N  
98440 84229 

Change of Name
I, Araninaseer Sab S/o Ameer Jan Sab, previ-
ously called Naseer Ahamed Sab, residing at 
#379/1, 7th Cross, Halebeturu Road, Venkabhovi 
Colony, Davangere - 577001 have changed my 
name as Araninaseer Sab vide affidavit dated 25-
01-2023 sworn before Notary Asifa Banu, Davan-
gere. Henceforth all my transactions & dealigns 
will be in my new name  Araninaseer Sab.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ 
ಅಡುಗ್ ಕ್ಲಸ ಮತುತು ಆಯ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡಲು ಆಯ ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದುರ್.
ಆಸಕತು ಇರುವ ಅಭಯೆರ್್ಷಗಳು ಈ 

ಕ್ಳಕಂಡ ವಿಳಾಸಕ್್ಕ ಕೂಡಲ್ೇ ಬಂದು 
ಸಂಪಕ್ಷಸಿ. 

ಮೂರನ್ೇ ಕಾರಸ್ ಸಿದದುವಿೇರಪ್ಪ ಬಡಾವಣ್ 

98451 40948, 74115 40948

Houses For 
Lease And Rent
1 BHK, 2 BHK, (10 Lakh ) 
First Floor, Ground Floor 
SS Layout, Nijalingappa 

Layout + Anjaneya Layout . 
77955 06795

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ 
ಮಿಲಿಟರಿ ಹ್ೂೇಟ್ಲ್ ನಲಿಲಿ 

ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲು 
ಅನುಭವವುಳಳಿ ಅಡುಗ್ 
ಭಟಟುರು ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದುರ್.

+919986206113

ಹೊೇಟೆಲ್ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯ ಹಾಕುವ 
ಭಟಟುರು

ಸಹಾಯಕ ಹುಡುಗರು.
63636 44757

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ 
ಮಾಕ್್ಷಟ್ಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸವ್್ಷ 

ಮಾಡಲು ಯುವಕರು 
ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದುರ್. ಪಿಯುಸಿ 

ಆದವರಿಗ್ ಮೊದಲ ಆದಯೆತ್.
+919738 818702

ಕಾರುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಮಹೆೇಂದ್ರ TUV 300 2017 
Toyota Innova 2015 V 
Hyundai Creta 2016

Maruti Baleno Automatic 2018
Daivik Iyanhalli

99456 43223

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ 
ಎಸ್ .ಎ ರವಿೇಂದರನಾಥ ನಗರ, 

ಸರ್. ಎಂ. ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲ್ೇಜು 
ರ್ೂೇಡ್ , ಲ್ೂೇಕಕ್ರ್, ಇಂಡಸಿಟು್ರೇಯಲ್  

ರಸ್ತು, 40x60, ಕಾಲಿ ಸ್ೈಟು ಉತತುರ 
ದಕ್ಕಗ್, ಮಾರಾಟಕ್್ಕ ಇದ್.

90663 71746, 63610 73895

ಬಿೇರಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ದೆೇವಸಾಥಾನದ ಉದಾಘಾಟರೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ದನಗಳಲಿಲಿ ಜನರು ದ್ೇವರುಗಳಲೂಲಿ ಜಾತಿ ಭ್ೇದ 
ಮಾಡಿ, ದ್ೇವರ ಹ್ಸರಲಿಲಿ ಮಾಂಸ, ಮಚ್್ಚ, ಮದಯೆವನುನೂ ಸ್ೇವಿಸುವುದನುನೂ 
ಆರಂಭಿಸಿ ದ್ೇವರ ಅಸಿತುತ್ವವನುನೂ ಕಳ್ಯುತಿತುದಾದುರ್. ದ್ೇವರುಗಳಿಗ್ ಮಾಂಸ, 
ಹ್ಂಡ ಗಳನುನೂ ನ್ೈವ್ೇದಯೆವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಅವನ ಹ್ಸರಿನಲಿಲಿ ಮದಯೆಪಾನ 
ಮಾಡುವುದು, ಪಾರಣಿಬಲಿ ನಿೇಡುವುದು ಮಾಡಬ್ೇಡಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು.

ಹದಡಿಯ ಚಂದರಗಿರಿ ಮಠದ ಸದುಗುರು ಶಿರೇ ಪರಮಹಂಸ ಮುರಳಿೇಧರ 
ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿೇವನದಲಿಲಿ ನಾವು ಕ್ರ್, ಕಟ್ಟು ದ್ೇವಾಲಯಗಳನುನೂ 
ನಿಮಿ್ಷಸುವ ಮೂಲಕ 4 ಜನರಿಗ್ ಉಪಯೇಗವಾಗುವಂತಹ ಕಾಯ್ಷ 
ಗಳನುನೂ ಮಾಡಿ ಪುಣಯೆದ ಬುತಿತುಯನುನೂ ಕಟ್ಟುಕ್ೂಳಳಿಬ್ೇಕು ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದರು.

ಪರಸುತುತ ಜನಗಳು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತತುನುನೂ ಸಂಪಾದಸುವುದರ ಹಂದ್ 
ಬಿದದುದಾದುರ್. ಜಾಞಾನಕ್ಕಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ವಸುತು ಈ ಜಗತಿತುನಲಿಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲಲಿ. 
ಭೌತಿಕ ಸಂಪತತುನುನೂ ಈ ಲ್ೂೇಕದಲಿಲಿ ಬಿಟುಟು ಹ್ೂೇಗುತ್ತುೇವ್. ಆದರ್ ನಾವು 
ಸಂಪಾದಸಿದ  ಜಾಞಾನವನುನೂ   ತಗ್ದ್ುಕ್ೂಂಡು ಹ್ೂೇಗುತ್ತುೇವ ್ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದರು.

ಐರಣಿ ಹ್ೂಳ್ಮಠದ ಸಂಸಾಥೆನ ಅಧಿಪತಿ ಬಸವರಾಜ ದ್ೇಶ ಕ್ೇಂದರ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿೇಜಿ ಧಾಮಿ್ಷಕ ಸಭ್ಯ ಸಾನಿನೂಧಯೆ ವಹಸಿದದುರು. 

ಕಾಯ್ಷಕರಮದಲಿಲಿ ಮಾಜಿ ಮೆೇಯರ್ ಎಸ್.ಟ್. ವಿೇರ್ೇಶ್, ಬಿಜ್ಪಿ 
ಮುಖಂಡ ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಮಾಜಿ ದೂಡಾ ಅಧಯೆಕ್ಷ ರಾಜನಹಳಿಳಿ 
ಶಿವಕುಮಾರ್, ಡಾ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಒಡ್ಯರ್, ಡಾ.ಲ್ೂೇಕ್ೇಶ್ 
ಒಡ್ಯರ್, ಪಾಲಿಕ್ ಸದಸಯೆರಾದ ಸ್ೂೇಗಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಆಶಾ ಉಮೆೇಶ್ 
ಸ್ೇರಿದಂತ್ ಇನಿನೂತರರು ಭಾಗವಹಸಿದದುರು. 

ಕಾಯ್ಷಕರಮಕೂ್ಕ ಮುನನೂ ಕನಕ ಗುರುಪಿೇಠದ ಶಿರೇ  ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ 
ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ ಪೂಜ್ ಸಲಿಲಿಸಿ ತ್ರಳಿದದುರು.

ನವದ್ಹಲಿ, ಜ. 26 – 74ನ್ೇ ಗಣರಾಜ್ೂಯೆೇ 
ತ್ಸವವನುನೂ ಮರು ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗಿರುವ ‘ಕತ್ಷವಯೆ 
ಪಥ’ದಲಿಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್. ಈ ಹಂದ್ ಕತ್ಷವಯೆ 
ಪಥವನುನೂ ರಾಜಪಥ ಎಂದು ಕರ್ಯಲಾಗುತಿತುತುತು.

ಸಾ್ವತಂತರ್ಯಕೂ್ಕ ಮುಂಚ್ ಈ ಮಾಗ್ಷವನುನೂ 
ಕಂಗ್್ಸ ವ್ೇ ಎಂದು ಕರ್ಯಲಾಗುತಿತುತುತು. ನಂತರ ಅದ್ೇ 
ಅಥ್ಷ ಬರುವ  ರಿೇತಿಯಲಿಲಿ ರಾಜಪಥ ಎಂದು ಕರ್ಯ 
ಲಾಗುತಿತುತುತು. ಕಳ್ದ ವರ್ಷ ಸ್ಪ್ಟುಂಬರ್ 8ರಂದು 
ಕ್ೇಂದರ ಸಕಾ್ಷರ ರಾಜಪಥದ ಹ್ಸರನುನೂ ಬದಲಿಸಿತುತು. 

ರಾರಟು್ರಪತಿ ಭವನದಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ೇಟ್ ವರ್ಗಿನ 
ಮಾಗ್ಷಕ್್ಕ ಕತ್ಷವಯೆಪಥ ಎಂಬ ಹ್ಸರಿಡಲಾಯತು.

ರಾಜಪಥ ಎಂಬ ಹ್ಸರು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ 
ಸಂಕ್ೇತವಾಗಿದ್. ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಈಗ ಇತಿಹಾಸ 
ಸ್ೇರಿದ್ ಎಂದು ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ನರ್ೇಂದರ ಮೊೇದ 
ಹ್ೇಳಿದದುರು. ಅಲಲಿದ್ೇ, ಆ ಮಾಗ್ಷವನುನೂ ಪಾದಚಾರಿ 
ಸ್ನೂೇಹ ಆಗಿ ಪರಿವತಿ್ಷಸಲಾಗಿತುತು. ವಾಹನಗಳಿಂದ 
ಪರತ್ಯೆೇಕವಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಚಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲ 
ಮಾಡಿಕ್ೂಡಲಾಗಿತುತು.

‘ಕತನಾವ್ಯ ಪಥ’ದಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ರಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವ

HOUSING LOANS
Service Charge 

2000/- only
ಸಕಾನಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಲ್ಲೆ  

ಎಲಾಲೆ ದಾಖಲೆರಳನುನು ಜೊೇಡಿಸ 
Legal & Valuvation ಮಾಡಿಸ
ಸೆೈಟು, ಮರೆ ಕಟಟೆಲು/ಖರಿೇದಿಸಲು 

ಸಾಲ ಕೊಡಿಸಲಾರುವುದು.
96118 66449

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ದ್ೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣ್ 
`ಎ' ಬಾಲಿಕ್  9ನ್ೇ ಕಾರಸ್ ನಲಿಲಿ 

ಡ್ೂೇರ್  ನಂ. 144 ನಂಬರಿನ 
ಮನ್ಯ ಒಂದನ್ೇ ಮಹಡಿಯಲಿಲಿ 

ನಿೇರಿನ ಸೌಕಯ್ಷ ಇರುವ 3 ಬ್ಡ್ 
ರೂಂ ಮನ್ ಬಾಡಿಗ್ಗಿದ್. ಸಂಪಕ್ಷಸಿ
94480-47506

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಬಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಯಲಿಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲು 
18 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸಿ್ಸನ ಪುರುರರು 

ಮತುತು ಮಹಳ್ಯರು ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದುರ್. 
ಗಾರಮಾಂತರದವರಿಗ್ ಊಟ, ವಸತಿ 
ಸೌಲಭಯೆವಿರುತತುದ್. ಸಂಪಕ್ಷಸಿ :

98442-94446

ಓದುರರ ರಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹಿೇರಾತುರಳು 
ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹಿತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟೆ 
ಮುಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವನಾಜನಿಕರು 
ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೆೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾರು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾ್ಧರಿರಾರುವುದಿಲಲೆ.

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಮೊಬೆೈಲ್  ಶಾಪ್ ನಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲು 10th ಪಾಸ್ /ಫೆೇಲ್ 
ಆಗಿರುವ ಯುವತ್ಯರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ. ಸಂಪಕ್ನಾಸ

ಹಿೇರಾ ಕಮೂ್ಯನಿಕೆೇಷನ್ 
ಎನ್ .ಆರ್. ರಸ್ತು, ದಾವಣಗ್ರ್.

98440 08003

ಡೆ್ರೈವರ್  
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ

ವೆೈಟ್  ಬೊೇಡ್ನಾ  ಕಾರಿಗೆ 
ಡೆ್ರೈವರ್  ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ. 

ಸಂಪಕ್ನಾಸ :
90190 94446

ನಾಡಿನ ಪರಮುಖ ಧಾಮಿ್ಷಕ ಕ್್ಷೇತರಗಳಲಿಲಿ ಗಮನ 
ಸ್ಳ್ಯುವ ಸಿರಿಗ್ರ್ಯ ಶಿರೇ ತರಳಬಾಳು 

ಜಗದುಗುರು ಬೃಹನ್ಮಠದ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕಕೃತಿಕ 
ಕಾಯ್ಷಕರಮಗಳು ಹತುತು-ಹಲವು. ಇವುಗಳಲಿಲಿ ಪರಮುಖ 
ವಾದುದು ಶಿರೇಮಠದ ವಾಷ್್ಷಕ ವಿಶಿರಟು ಆಚರಣ್ಯಾದ 
ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ ಮಹ್ೂೇತ್ಸವ. ಶಿರೇಮಠದ 20ನ್ೇ 
ಜಗದುಗುರುಗಳಾಗಿದದು ಲಿಂ. ಶಿರೇ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಾಚಾಯ್ಷ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳವರ ಕಾಲದಲಿಲಿ ಪಾರರಂಭಗ್ೂಂಡ 
ಮಹ್ೂೇತ್ಸವವು 1950 ರಿಂದ ಕನಾ್ಷಟಕ ಮಾತರವಲಲಿದ್ೇ ನ್ರ್ 
ರಾಜಯೆ ಮಹಾರಾರಟು್ರದಲೂಲಿ ನಡ್ದರುವ ಜನಪಿರಯ 
ನಾಡಹಬ್ಬವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್. ಇದಕ್್ಕ ಹ್ೂಸ ಆಯಾಮ 
ನಿೇಡಿದವರು ಶಿರೇಮಠದ ಪರಸುತುತ ಪಿೇಠಾಧಯೆಕ್ಷರಾದ ಶಿರೇ ಡಾ.
ಶಿವಮೂತಿ್ಷ ಶಿವಾಚಾಯ್ಷ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳವರು. 
ಅಶಾಂತಿ, ಧಮಾ್ಷಂಧತ್, ಭಯೇತಾ್ಪದನ್, ಅಸಹರುಣಿತ್ಗಳ 
ಒಳಸುಳಿವುಗಳಿಗ್ ಸಿಕು್ಕ ನಲುಗುತಿತುರುವ ಪರಸುತುತ ಸಮಾಜವನುನೂ 
ಧಮ್ಷದ ತಳಹದಯ ಮೆೇಲ್ ಸಮಾನತ್, ಜಾತಯೆತಿೇತತ್-ಭಾವ್ೈ 
ಕಯೆತ್ಗಳ ಬ್ಸುಗ್ಯಲಿಲಿ ಬಂಧಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದುೇಶವಾಗಿದ್.

ಇತ್ಹಾಸ: 12ನ್ೇ ಶತನಮಾನದ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದ 
ಬಸವಣಣಿನ ಹರಿಯ ಸಮಕಾಲಿೇನ ವಿಶ್ವಬಂಧು ಮರುಳಸಿದದು 
ಈ ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ ಆಚರಣ್ಯ ಮೂಲಪುರುರ, 
ಖಾಯೆತ ಸಂಶ್ೂೇಧಕ ಎಚ್. ದ್ೇವಿೇರಪ್ಪನವರ ಪರಕಾರ, 
ಸುಮಾರು ಕರ.ಶ. 1140 ರಲಿಲಿ ವಿಶ್ವಬಂಧು ಮರುಳಸಿದಧಿ ಈಗಿನ 
ಬಳಾಳಿರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಉಜಜಿಯನಿಯ ಬಳಿ ಇದದು ಕಗಗುಲುಲಿಪುರದಲಿಲಿ 
ಹರಿಜನರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುದ (ಕಗಗುಲುಲಿಪುರ ಈಗ ಬ್ೇಚಾರಕ್ 
ಗಾರಮ), ಚಿಕ್ಕಂದನಿಂದಲ್ೇ ತಂದ್-ತಾಯಗಳನುನೂ 
ಕಳ್ದುಕ್ೂಂಡ ನತದೃರಟು ಮರುಳಸಿದಧಿ ಬ್ಳ್ದದುದು ಆ ಊರಿನ 
ಬಾಚಣಣಿ ಗೌಡನ ಸಾಕು ಮಗನಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕಂದನಿಂದಲೂ 
ಮರುಳಸಿದಧಿನಲಿಲಿ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಇದದುವು. ಅಂದನ 
ಸಮಾಜದಲಿಲಿ ಬ್ೇರೂರಿದದು ಮೂಢನಂಬಿಕ್, ವಣ್ಷಪದಧಿತಿ, 
ಕು್ಷದರ ದ್ೇವತಾರಾಧನ್, ಪಶುಬಲಿಗಳನುನೂ ಅವನು 
ದಟಟುತನದಂದ ವಿರ್ೂೇಧಿಸಿದ: ಆಗ ಕುಪಿತರಾದ ಪಟಟುಭದರ 
ಹತಾಸಕತುಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ದ್ೂರ್ ಅವನಿಗ್ ಕ್ೂಟಟು 
ಕರಟುಗಳು ಹಲವಾರು. ಅವ್ಲಲಿವನೂನೂ ಧ್ೈಯ್ಷದಂದ ಸಹಸಿದ 
ಮರುಳಸಿದಧಿ ಜನರನುನೂ ಜಾಗೃತಗ್ೂಳಿಸಲು ಕನಾ್ಷಟಕ, ಆಂಧರ, 
ಮಹಾರಾರಟು್ರಗಳಲಿಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ (ದ್ೇವಕವಿ ವಿರಚಿತ 
ಮರುಳಸಿದಧಿ ಕಾವಯೆದಲಿಲಿ ಹ್ಚಿ್ಚನ ವಿವರಗಳಿವ್).

ಮರುಳಸಿದಧಿ ದನ ಕಾಯುವಾಗ ಕರುಗಳಿಗ್ ಉರುಲು 

ಹಾಕುತಿತುದದು `ಉರುಲು ಕಟ್ಟು', ಪಲಲಿಕ್ಕಯಲಿಲಿ ಕುಳಿತು 
ಆಟವಾಡುತಿತುದದು `ಪಲಾಲಿಗಟ್ಟು, ಯಜಞಾ ಶಾಲ್ಯ ಮುಂದ್ 
ಪರತಿಭಟ್ಸಿದ `ಹಮ್ಮನ ಬ್ೇತೂರು', ಅವನನುನೂ ಕ್ರ್ಯಲಿಲಿ 
ಮುಳುಗಿಸಿದ `ಅಣಜಿ', ಎಲಲಿರ್ೂಡನ್ ಅವನು ಕೂಡಿ ಉಂಡ 
`ಕುರುಡಿ', ರಾಜಭಟರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕ್ೂಳಳಿಲು ಮರ್ಯಾಗಿ 
ಮುಚಿ್ಚಕ್ೂಂಡ 'ಮುಚ್ಚನೂರು', ಮಾಗ್ಷ ಮಧಯೆದಲಿಲಿ ಉಳಿದು 
ಕ್ೂಂಡ 'ಉಳುಪನಕಟ್ಟು, ಬಾಯಾರಿ ನಿೇರು ಕುಡಿದ 
'ಸಿದದುನೂರು', ಆನ್ಯ ಕ್ೂೇಡನುನೂ ಕತ್ತುಸ್ದ 'ಆನಗ್ೂೇಡು'- 
ಇವ್ಲಾಲಿ ಊರುಗಳು ಈಗಿನ ದಾವಣಗ್ರ್ ಜಿಲ್ಲಿಯಲಿಲಿವ್. 
ಅಲ್ಲಿಲಾಲಿ ಇರುವ ಸಾ್ಮರಕಗಳು ಮರುಳಸಿದಧಿನ ಇತಿಹಾಸವನುನೂ 
ಇಂದಗೂ ಸಾರುತಿತುವ್.

ಮರುಳಸಿದಧಿನು ತಾನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಲ್ೂೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಕಾಯ್ಷವನುನೂ ಮುಂದುವರ್ಸಿಕ್ೂಂಡು ಹ್ೂೇಗಲು ಆಯೆ್ಕ 
ಮಾಡಿಕ್ೂಂಡ ಸಮಥ್ಷ ಉತತುರಾಧಿಕಾರಿಯೆೇ ತ್ಲಗುಬಾಳು 
ಸಿದ್ಧಿೇಶ್ವರ. ಮರುಳಸಿದಧಿನು ತ್ಲಗುಬಾಳು ಸಿದ್ಧಿೇಶ್ವರನಿಗ್ 
ಉತತುರಾಧಿಕಾರ ವಹಸಿಕ್ೂಟಟು ದನ ಮಾಘ ಶುದಧಿ ಪೂಣಿ್ಷಮೆ; 
ಅಂದು ಅವನು ಸಿದ್ದುೇಶ್ವರನಿಗ್ ನಿೇಡಿದ ಆಶಿೇವಾ್ಷದ `ತರಳಾ 
ಬಾಳು' ಎಂಬುದು. ಆ ದನದಂದ ತರಳರ ಬಾಳನುನೂ 
ಹಸನುಗ್ೂಳಿಸಲು ಶರಮಿಸುತಿತುರುವ ಈ ಗುರು ಪರಂಪರ್ಯ 
ಗುರುಗಳು ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗುರುಗಳಾದರು ಹಾಗೂ ಈ 
ಪಿೇಠವು ಪರತಿವರ್ಷ ಮಾಘ ಶುದಧಿ ಪೂಣಿ್ಷಮೆಯಂದು, ಈ 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನ್ಯ ಸವಿನ್ನಪಿನಲಿಲಿ ಆಚರಿಸುತಾತು 
ಬಂದರುವ ಉತ್ಸವವು ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ ಮಹ್ೂೇತ್ಸವ 
ಎಂದು ಸುಪರಸಿದಧಿವಾಯತು. ಮರುಳಸಿದಧಿನು ಉಜಜಿಯನಿಯಲಿಲಿ 
ಸದಧಿಮ್ಷ ಸಿಂಹಾಸನ ಸಾಥೆಪಿಸಿ, ತ್ಲಗುಬಾಳು ಸಿದ್ದುೇಶ್ವರನಿಗ್ 
ಉತತುರಾಧಿಕಾರ ವಹಸಿಕ್ೂಟಟು ಇತಿಹಾಸಕ್್ಕ ಸಾಕ್ಷಯಾಗಿ 
ಇಂದಗೂ ಅಲಿಲಿ ಶಿರೇ ಮರುಳಸಿದ್ಧಿೇಶ್ವರ ದ್ೇವಾಲಯ, 
ಶಿಲಾಪರತಿಮೆಗಳು, ಊರಿನ ಸುತತುಲೂ ಇರುವ ಪಾದಗಟ್ಟುಗಳು 
ಇತಾಯೆದ ಅನ್ೇಕ ಸಾ್ಮರಕಗಳಿವ್.

ತರಳ ಬಾಳು ! : ತ್ಲಗುಬಾಳು ಸಿದ್ದುೇಶ್ವರನ ಬಳಿಕ, 18ನ್ೇ 
ಶತಮಾನದ ಮಧಯೆದಲಿಲಿ, ಈ ಪರಂಪರ್ಯ ಗುರುಗಳು 
ರಾಜಕೇಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಜಜಿಯನಿಯನುನೂ ಬಿಟುಟು 
ಚಿತರದುಗ್ಷ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಸಿರಿಗ್ರ್ಗ್ ಬಂದು ನ್ಲ್ಸಿದರು. ಈ ಗುರು 
ಪರಂಪರ್ಯ 20ನ್ೇ ಜಗದುಗುರುಗಳ್ೇ ಲಿಂ. ಶಿರೇ ಶಿವಕುಮಾರ 
ಶಿವಾಚಾಯ್ಷ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳವರು. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಧಿ 
ಯಲಿಲಿ ಈ ಪಿೇಠಕ್್ಕ ವಿಶಾಲವಾದ ಭದರ ಬುನಾದ ಹಾಕದ 
ಕೇತಿ್ಷ ಶಿರೇಗಳವರಿಗ್ ಸಲಲಿಬ್ೇಕು. ಧಾಮಿ್ಷಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, 
ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕಕೃತಿಕ ಕ್್ಷೇತರಗಳಲಿಲಿ ವಿಶಿರಟುವಾದ 
ಯೇಜನ್ಗಳನುನೂ ರೂಪಿಸಿ, ಅವನುನೂ ಅನುಷಾ್ಠನಕ್್ಕ ತರುವಲಿಲಿ 
ಅವರು ಯಶಸಿ್ವಯಾದವರು. ಎಲಲಿಕ್ಕಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅತಯೆಂತ 
ದಕ್ಷರಾದ ಡಾ|| ತರಳಬಾಳು ಶಿವಮೂತಿ್ಷ ಶಿವಾಚಾಯ್ಷ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳವರನುನೂ ಉತತುರಾಧಿಕಾರಿಗಳನಾನೂಗಿ ಆರಿಸಿ, 
1979ರ ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆಯಂದು ತಮ್ಮ ಪಿೇಠದಲಿಲಿ 
ಅವರನುನೂ ಕುಳಿಳಿರಿಸಿ `ತರಳ ಬಾಳು' ಎಂದು ಹರಸಿದರು.

ಜಿೇವನದಲಿಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನುನೂ ಮನಗಂಡಿದದು  
ಲಿಂ. ಶಿರೇ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳವರು ಸ್ವತಂತರ 
ಪೂವ್ಷದಲ್ಲಿೇ (1946) ಸಿರಿಗ್ರ್ಯಲಿಲಿ ಪೌರಢಶಾಲ್ 
ಯಂದನೂನೂ 1962ರಲಿಲಿ ಶಿರೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗುರು 
ವಿದಾಯೆಸಂಸ್ಥೆಯನೂನೂ ಸಾಥೆಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಾರಮಿೇಣ 
ಪರದ್ೇಶದಲಿಲಿ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರಂತಿಗ್ ಕಾರಣಿೇಭೂತರಾಗಿದಾದುರ್. 

ಡಾ|| ಶಿವಮೂತಿ್ಷ ಶಿವಾಚಾಯ್ಷ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳವರ 
ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನದಲಿಲಿ ಇಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 
ಕನಾ್ಷಟಕದಾದಯೆಂತ 258 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನುನೂ ನಡ್ಸುತಿತುದ್. 
ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ವಿದಾಯೆರ್್ಷಗಳು ಇವುಗಳ 
ಸದುಪಯೇಗ ಪಡ್ಯುತಿತುದಾದುರ್.

ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ ಮಹೊೇತ್ಸವ: ಮರುಳಸಿದದುನು 
ಮಾಘ ಮಾಸದಲಿಲಿ ನಡ್ಸಿದ 9 ದನಗಳ ಶಿವಜಾಞಾನ, ಶಿವಭಕತು 
ಪರಚಾರದ ಕುರುಹಾಗಿ ಪರತಿ ವರ್ಷ ವಿವಿಧ್ಡ್ಗಳಲಿಲಿ 9 ದನಗಳ 
ಕಾಲ ಶಿರೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗುರುಗಳವರ ನ್ೇತೃತ್ವದಲಿಲಿ, 
ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ ಮಹ್ೂೇತ್ಸವ ನಡ್ಯಲ್ೇಪಾ್ಷಡು. 
ಇಲಿಲಿ ನಡ್ಯುವ ಸಾಂಸ್ಕಕೃತಿಕ, ಸಾಹತಿಯೆಕ, ಧಾಮಿ್ಷಕ ಕಾಯ್ಷ 
ಕರಮಗಳಲಿಲಿ ಜಾತಿ- ವಯೇ-ಲಿಂಗಭ್ೇದವಿಲಲಿದ್ ಮಾನವ 
ಮಾತರರ್ಲಲಿರಿಗೂ ಭಾಗವಹಸಲವಕಾಶವುಂಟು. ಎಲಲಿ 
ಧಮ್ಷಗಳ ಮಠಾಧಿೇಶರಿಗೂ ಇಲಿಲಿ ಪಾಲ್ೂಗುಳುಳಿವ ಅವಕಾಶ.

ಸಮಾರಂಭ ನಡ್ಯುವ ಮಹಾಮಂಟಪ 
ಶಿವಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಲಕೃತ, ಒಳಗ್ ಎತತು ನ್ೂೇಡಿದರು ಕಂಗ್ೂಳಿ 
ಸುವ ವಚನಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು. ಮಂಟಪ, ಮಹಾದಾ್ವರಗಳಿಗ್ 
ಭಾವ್ೈಕಯೆತ್ಯ ಕುರುಹಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್್ಕ ದ್ೇಶಕ್್ಕ ಸ್ೇವ್ 
ಸಲಿಲಿಸಿದವರ ಹ್ಸರುಗಳು. ಹೇಗಾಗಿ ನಾಡಿನ ಒಳಹ್ೂರಗ್ ಈ 
ಉತ್ಸವ ಇಂದು ಮನ್ಮಾತಾಗಿದ್. ಬ್ಂಗಳೂರು ಸ್ೇರಿದಂತ್ 
(1974 ಮತುತು 2011), ರಾಜಯೆದ ಪರಮುಖ ನಗರಗಳಲಿಲಿ 
ಅಲಲಿದ್ ನ್ರ್ಯ ಮಹಾರಾರಟು್ರದಲೂಲಿ (ಸ್ೂಲಾಲಿಪುರ 1975) 
ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಡ್ದರುವುದು ಇದರ ಮಹತ್ವವನುನೂ 
ಸೂಚಿಸುತತುದ್. ಈ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾವ್ಷಜನಿಕರಿಂದ 
ಸಂಗರಹಸಿದ, ಉಳಿಕ್ ಹಣವನುನೂ ಉತ್ಸವ ನಡ್ದ ಸಥೆಳಗಳಲಿಲಿ 
ಆಸ್ಪತ್ರ, ಶಾಲ್, ಕಲಾಯೆಣ ಮಂಟಪ ನಿಮಾ್ಷಣ, ಹುತಾತ್ಮ ವಿೇರ 
ಯೇಧರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗ್ ಆರ್್ಷಕ ನ್ರವು ನಿೇಡುವುದು 
ಮುಂತಾದ ಸಮಾಜ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಮುಂತಾದ 
ಸಮಾಜ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಕ್ಲಸಗಳಿಗ್ ಬಳಸಿಕ್ೂಳಳಿಲಾಗುತಿತುದ್.

1949ರವರ್ಗಿನ ಸಿರಿಗ್ರ್ಯಲ್ಲಿೇ ನಡ್ಯುತಿತುದದು 
ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ ಮಹ್ೂೇತ್ಸವವು 1950ರಲಿಲಿ, 
ಸಿರಿಗ್ರ್ಯ ಹ್ೂರಗ್, ಪರಥಮ ಬಾರಿಗ್ ಜಗಳೂರಿನಲಿಲಿ ಹರಿಯ 
ಮುತ್ಸದದು, ಶಿರೇಮಠದ ನಿಕಟವತಿ್ಷಗಳಾಗಿದದು ಜ್.ಎಂ.ಇಮಾಮ್ 
ಅವರ ಅಧಯೆಕ್ಷತ್ಯಲಿಲಿ ನಡ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಹ್ೂರಗಡ್ 
ಆಚರಣ್ಗ್ ನಾಂದಯಾಯತು. 1993ರಲಿಲಿ ಅಲಿಲಿ ನಡ್ದ 
ಹುಣಿಣಿಮೆ ಮಹ್ೂೇತ್ಸವದ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ ತಾಲೂಲಿಕನಲಿಲಿ 
ಸವಣಿೇ್ಷಯರು ಮತುತು ಹರಿಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹುಕಾಲದಂದ 
ನಡ್ಯುತಿತುದದು ಮತಿೇಯ ತಿಕಾ್ಕಟಕ್್ಕ, ಶಿರೇ ಜಗದುಗುರುಗಳವರು 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ್ಲಲಿರಿಗೂ ಬುದಧಿ ಹ್ೇಳಿ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ 
ಒದಗಿಸಿದರು. ಸಕಾ್ಷರದ ಮನ ಒಲಿಸಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಕಾ್ಷರ 
ಹಾಕದದು ಕ್ೇಸುಗಳನುನೂ ವಾಪಾಸು್ಸ ತ್ಗ್ದುಕ್ೂಳುಳಿವಂತ್ 
ಮಾಡಿದರು. ಮೂರನ್ಯ ಬಾರಿಗ್ ಹುಣಿಣಿಮೆ ಆಚರಿಸಿದ 
ಜಗಳೂರಿನದು ಹಾಯೆಟ್ರಕ್ ಸಾಧನ್. ಅಲಿಲಿ 2016ರಲ್ಲಿೇ 
ನಡ್ಯಬ್ೇಕಾಗಿದದು ಉತ್ಸವವನುನೂ ಭಿೇಕರ ಬರಗಾಲದ 
ಹನ್ನೂಲ್ಯಲಿಲಿ ಮುಂದೂಡಿ ಜಗಳೂರು ಮತುತು ದಾವಣಗ್ರ್ 
ತಾಲೂಲಿಕನ ಕ್ರ್ಗಳು ತುಂಬಿದ ನಂತರ 2018 ರಲಿಲಿ 
ಆಚರಿಸಲಾಯತು. ಇದೇಗ ಶಿರೇಗಳವರ ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನದಲಿಲಿ 
ಹರಿಹರದ ಬಳಿ ತುಂಗಭದಾರ ನದಯಂದ ದಾವಣಗ್ರ್, 
ಚಿತರದುಗ್ಷ ಮತುತು ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲಿಕನ 46 ಕ್ರ್ಗಳಿಗ್ 
ನಿೇರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೇಜನ್ ಕಾಯ್ಷಗತಗ್ೂಂಡಿದ್. 

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ, ಬ್ೇಲೂರು ತಾಲೂಲಿಕನ ರಣಘಟಟು 
ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನ್ಯಡಿ ಹಳ್ೇಬಿೇಡು ಕ್ರ್ಗ್ ನಿೇರು 
ತುಂಬಿಸಿದ ನಂತರವ್ೇ ಹಳ್ೇಬಿೇಡಿನಲಿಲಿ 2020 ರಲಿಲಿ 
ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆಯನುನೂ ಆಚರಿಸಲಾಯತು. ರಾರಟು್ರಕಾ್ಕಗಿ 
ಪಾರಣತ್ತತು 11 ಯೇಧರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ್, ರಾಜಯೆದ 
ಮುಖಯೆಮಂತಿರಗಳ ಸಮು್ಮಖದಲಿಲಿ ಉತ್ಸವದ ಕ್ೂನ್ಯ ದನ 
ತಲಾ 50 ಸಾವಿರ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಯತು.

ಈ ಬಾರಿ ಶಿ್ರೇ ರುರು ಕೊಟೂಟೆರೆೇಶ್ವರ ಸನಿನುಧಿಯಲ್ಲೆ:  ಈ 
ಬಾರಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಸುಪರಸಿದಧಿ ಶಿರೇ ಗುರು 
ಕ್ೂಟೂಟುರ್ೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿಯ ಸುಕ್್ಷೇತರ ಕ್ೂಟೂಟುರಿನಲಿಲಿ 
ದ.28.1.2023 ರಿಂದ 5.2.2023 ರವರ್ಗ್ 
ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿತುದ್. ಈ ಹಂದ್ ನಡ್ಯಲ್ೇಪಾ್ಷಡಾಗಿದದು ಈ 
ಉತ್ಸವವನುನೂ, ಕ್ೂರ್ೂನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಪಿಡುಗಿನಿಂದಾಗಿ, 
2021 ಮತುತು 2022 ರಲಿಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಿ 
ಸಿರಿಗ್ರ್ಯಲಿಲಿ, ಸಾಂಕ್ೇತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿತುತು. 
ಕ್ೂಟೂಟುರಿನಲಿಲಿ ನಡ್ಯಲಿರುವ ಈ ಉತ್ಸವದ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ 
ಶಿರೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗುರುಗಳವರು ಹಲವಾರು 
ಸಮಾಜ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಕಾಯ್ಷಕರಮಗಳನುನೂ ರೂಪಿಸಿರುತಾತುರ್. 

ತುಂಗಭದಾರ ನದಯಂದ ಕ್ೂಟೂಟುರು ಕ್ರ್ ಸ್ೇರಿದಂತ್ 17 
ಕ್ರ್ಗಳನುನೂ ತುಂಬಿಸಲು ರೂ.308 ಕ್ೂೇಟ್ ಅಂದಾಜಿನ ಏತ 
ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನ್ಯನುನೂ ಕಾಯ್ಷಗತಗ್ೂಳಿಸುವ ಅಗತಯೆ 
ವನುನೂ ಶಿರೇ ಜಗದುಗುರುಗಳವರು ಕನಾ್ಷಟಕ ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮದ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖಯೆಮಂತಿರಗಳವರಿಗ್ ಮನವರಿಕ್ 
ಮಾಡಿಕ್ೂಟುಟು ಶಿೇಘರ ಕರಮ ಕ್ೈಗ್ೂಳಳಿಲು ಒತಾತುಯಸಿದಾದುರ್. 
ತಾಲೂಲಿಕನ ಅಲಬೂರು ಗಾರಮದಲಿಲಿ ಕ್ರ್ / ಚ್ಕ್ ಡಾಯೆಂ 
ನಿಮಾ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಂಗಮೆೇಶ್ವರ ಮತುತು ಬಳಿಗನೂರು 
ಗಾರಮಗಳ ನಡುವ್ ಇರುವ ಜಗಳೂರು ಏತ ನಿೇರಾವರಿಯ 
ತುಪ್ಪದಹಳಿಳಿ ಕ್ರ್ ಕ್ೂೇಡಿ ಹಳಳಿಕ್್ಕ ಬಿರಡ್ಜಿ- ಬಾಯೆರ್ೇಜ್ 
ನಿಮಿ್ಷಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರನುನೂ ಒಡಂಬಡಿಸಿದಾದುರ್.

ಈ ಸಮಾರಂಭಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗುವ ವಿಶ್ೇರ ಸುಂದರ 
ಮಂಟಪದಲಿಲಿ ಪರತಿದನ ಬ್ಳಗ್ಗು ಸಾಂಸ್ಕಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕುಸಿತು 
ಮುಂತಾದ ಕರೇಡಾ ಸ್ಪಧ್್ಷಗಳು ಜರುಗುವುವು. ವಿಜಾಞಾನ ವಸುತು 
ಪರದಶ್ಷನ, ಆರ್ೂೇಗಯೆ ತಪಾಸಣ್ ಹಾಗೂ ರಕತುದಾನ ಶಿಬಿರ 
ಗಳನುನೂ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಜ್ ವಿವಿಧ ಧಾಮಿ್ಷಕ 

ನ್ೇತಾರರು, ಸಾಹತಿಗಳು, ಚಿಂತಕರಿಂದ ಉಪನಾಯೆಸ, ಗರಂಥ 
ಬಿಡುಗಡ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕಕೃತಿಕ ಕಾಯ್ಷಕರಮಗಳನುನೂ 
ಏಪ್ಷಡಿಸಲಾಗುತತುದ್. ಮಠಾಧಿೇಶರ, ಮಹಳ್ಯರ, ಕೃಷ್ಕರ, 
ಸಾಹತಯೆ ಹಾಗೂ ಯುವ ಜನರ ಕುರಿತು ಚಿಂತನ ಗ್ೂೇಷ್್ಠಗಳು 
ನಡ್ಯುವುವು. ಕ್ೇಂದರ ಹಾಗೂ ರಾಜಯೆದ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು, 
ಶಾಸಕರು ಪಾಲ್ೂಗುಳುಳಿತಾತುರ್. 

ದನಾಂಕ 28.1.2023 ರಂದು ಪಾರರಂಭವಾಗುವ ಈ 
ಮಹ್ೂೇತ್ಸವದ 8ನ್ೇ ದನ, ದ.4.2.2023 ರಂದು ಕನಾ್ಷಟಕ 
ರಾಜಯೆಪಾಲರಾದ ಶಿರೇ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗ್ಹ್ೂಲಿೇಟ್ ಅವರು 
ಮುಖಯೆ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಸುವರು. ದನಾಂಕ 
5.2.2023 ರಂದು ಸಂಪನನೂಗ್ೂಳಳಿಲಿರುವ ಕಾಯ್ಷಕರಮದ 
ಮುಖಯೆ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ರಾಜಯೆದ ಮುಖಯೆಮಂತಿರಗಳಾದ ಶಿರೇ 
ಬಸವರಾಜ ಬ್ೂಮಾ್ಮಯ ಭಾಗವಹಸುವರು. ರಾರಟು್ರಸ್ೇವ್ 
ಯಲಿಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ವಿಜಯನಗರ (1), ಗದಗ (2), ಮಂಡಯೆ 
(3), ತುಮಕೂರು (4), ಧಾರವಾಡ (5), ಬ್ಳಗಾವಿ (1), 
ಮತುತು ಮೆೈಸೂರು (7), ಜಿಲ್ಲಿಗಳ ಹತುತು ವಿೇರ ಯೇಧರ 
ಅವಲಂಬಿತರಿಗ್ ಧನಸಹಾಯ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. 
ಸಂಪರದಾಯದಂತ್ ಶಿರೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗುರು  
ಡಾ|| ಶಿವಮೂತಿ್ಷ ಶಿವಾಚಾಯ್ಷ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳವರು 
ಸದಧಿಮ್ಷ ಸಿಂಹಾಸನಾರ್ೂೇಹಣ ಮಾಡುವರು.

ಶಿರೇ ತರಳಬಾಳು ಡಾ|| ಶಿವಮೂತಿ್ಷ ಶಿವಾಚಾಯ್ಷ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳವರ ಕಾಲದಲಿಲಿ ಈ ಉತ್ಸವದ ದಗಂತಗಳು 
ವಿಸಾತುರಗ್ೂಂಡು ವಿದ್ೇಶಿಯರೂ ಇದರಲಿಲಿ ಪಾಲ್ೂಗುಳುಳಿತಿತುರು 
ವುದು ವಿಶ್ವಭಾರತೃತ್ವ-ವಿಶ್ವಭಾವ್ೈಕಯೆದ ಸಂಕ್ೇತವಾಗಿದ್. ದ್ೇಶದ 
ಇಂದನ ತುತು್ಷ ಅಗತಯೆವಾದ ರಾಷ್ಟು್ರೇಯ ಭಾವ್ೈಕಯೆ ಸಾಧನ್ಯ 
ನಿಟ್ಟುನಲಿಲಿ ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ ಮಹ್ೂೇತ್ಸವದಂತಹ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾಯ್ಷಕರಮಗಳನುನೂ ನಡ್ಸುವ ಮೂಲಕ  
ಶಿರೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗುರುಗಳವರು ನಿೇಡುತಿತುರುವ ಮಾಗ್ಷ 
ದಶ್ಷನ ಆದಶ್ಷನಿೇಯ.

- ಪ್್ರ. ಎಸ್. ಬಿ. ರಂರರಾಥ್
ಪರಧಾನ ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷಗಳು

ಶಿರೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗುರು ವಿದಾಯೆಸಂಸ್ಥೆ
ಸಿರಿಗ್ರ್. ಫೇ. : 9480093858, 

6361987882

ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ ಮಹಾಮಂಟಪ

ವಿಜಯನರರ ಜಿಲೆಲೆ ಕೊಟೂಟೆರಿನಲ್ಲೆ ರಾಳೆಯಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ರುವ

ಭಾವೆೈಕ್ಯದ ಬಿಂಬ - ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ ಮಹೊೇತ್ಸವ

ಚಿತ್ರದುರನಾದಲ್ಲೆ 
ಇಂದು 
ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ

ಎಸ್.ಜ್.ಎಂ. ತಾಂತಿರಕ 
ಮಹಾವಿದಾಯೆಲಯದ 2021-22ರ 
ಪದವಿೇಧರರಿಗ್ `ಗಾರಜುಯೆಯೆೇರನ್ 
ಡ್ೇ' ಸಮಾರಂಭವನುನೂ ಮುರುಘಾ 
ಮಠದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲಿಲಿ 
ಇಂದು ಬ್ಳಿಗ್ಗು 10.30ಕ್್ಕ  
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ್.   

ಮುಖಯೆ ಅತಿರ್ಯಾಗಿ 
ಇಸ್ೂರೇದ ಯು.ಆರ್ ರಾವ್ 
ಸಾಯೆಟಲ್ೈಟ್ ಸ್ಂಟರ್ ನ  
ಗೂರಪ್ ಡ್ೈರ್ಕಟುರ್ 
 ರಮೆೇಶ್ ವಿ 
ನಾಯುಡಿ,ಆಗಮಿಸಲಿದುದು,  
ಎಸ್.ಜ್.ಎಂ. ವಿದಾಯೆಪಿೇಠದ 
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಿ.ಎಸ್. ವಸತು್ರದ್ 
ಅಧಯೆಕ್ಷತ್ ವಹಸಲಿದುದು, 
ಪಾರಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಭರತ್ ಪಿ.ಬಿ. 
ಉಪಸಿಥೆತರಿರುವರು.

ಹೊರಾನುಳಿಯಲ್ಲೆ ಮೆೇಕೆ ಕಳಳರ ಬಂಧನ 
ಹ್ೂನಾನೂಳಿ, ಜ.26- ಮೆೇಕ್ಗಳನುನೂ ಇಲಿಲಿನ ಸಂತ್ಯಲಿಲಿ ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡುತಿತುದದು ಆರ್ೂೇಪದಲಿಲಿ ನಾಲ್ವರನುನೂ ಬಂಧಿಸಿ ಕರಮ ಕ್ೈಗ್ೂಳಳಿಲಾಗಿದ್ 
ಎಂದು ಪಿಎಸ್ ಐ ದ್ೇವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದಾದುರ್. ಧಾರವಾಡ ಮೂಲದ ಆದಶ್ಷ, 
ಅಮೃತ್, ಗಂಗಾಧರ್ ಮತುತು ಅಪೂವ್ಷ ಎಂಬುವವರನುನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್.
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ವಿದ�ರೀಶ 
ಪ್ಯಾಣ 

ದಾವಣಗ್ರ್ ವಾಸಿ ಶಿರೇಮತಿ ಶಾರದ ಕ್.ಹಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮತುತು  
ಶಿರೇಮತಿ ರ್ೇಖಾ ಡಾ.ಕರಣ್  ಇವರ ಪುತಿರ

ಕು|| ಧರಣಿ.ಆರ್ .ಕೆ. 
ಇವರು ದನಾಂಕ 29.01.2023ರ ಭಾನುವಾರದಂದು 
ಕ್ಳದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷ್ ಮತುತು ತ್ೂೇಟಗಾರಿಕ್ ವಿಜಾಞಾನಿಗಳ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯೆಲಯ, ಶಿವಮೊಗಗು, IDP-NAHEP ಯೇಜನ್ಯಡಿ 
KANSAS STATE UNIVERSITY ಇಲಿಲಿ ಸಾಗರ್ೂೇತತುರ 
ತರಬ್ೇತಿಗಾಗಿ ಬ್ಂಗಳೂರಿನಿಂದ USA ಗ್ ತ್ರಳುತಿತುದಾದುರ್. ಇವರ ವಿದ್ೇಶ 
ಪರವಾಸ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲ್ಂದು ಹಾರ್ೈಸುವವರು.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ವಸಂತಮಮಾ ಮತು್ತ ಹೊರಟಿಟೆ ಪುಟಟೆಪ್ಪ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು 
ಹಾರೂ ಮೊಮಮಾಕ್ಕಳು, ಕುಂಬಳೂರು
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಲತಾ ಮತು್ತ ಡಾ. ಪ್ರಸಾದ್  ಎಸ್ .ಹೆಚ್ , ದಾವಣಗೆರೆ
ಕು|| ಅಕ್ಷತಾ, ಇಂಚರ, ನಿತ್ಕಾ ದಾವಣಗೆರೆ.

ಶುಭ ಹಾರ�ೈಕ�

ವಿದ�ರೀಶ ಪ್ಯಾಣ ಶುಭ 
ಹಾರ�ೈಕ�ಗಳು

ದಿನಾಂಕ 28.01.2023ರಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ�ದೆಗಾಗಿ 
ಬ�ಲ್ಜಿಯಂ ದ�ರೀಶಕ�ಕೆ ತ�ರಳುತ್ತಿರುವ 

ಶಿ್ರ�ಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್ .ಪಿ 
ಇವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೊೇರುವವರು

ರವಿಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಂ., ಮರರಾದ :  ಆಹನ್ .ಆರ್ 
ಪರಮ�ಶವಾರರ್ಯ ಪಿ.ಎಂ., ನಿಮ್ಗಲ ಬಿ.ಎಸ್ 

ಸಿದ್ಧಲಂಗನಗೌಡು್ರ.ಎ., ಪುಷ್ಪ
ಸಂತ�ೋ�ಷಕುಮಾರ್  ಪಿ.ಎಂ., ಚ�ೈತ್ರ.ಜಿ, 

ಹಷ್ಗ ಪಿ.ಎಂ., ಆಶಾ. ಕ�.ಎಸ್ . ಹಾಗೋ 
ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ. 
26-  ದಾವಣಗ್ರ್ ಕವಿ 
ಕಾವಯೆ ದೇವಿಗ್ ರಾಜಯೆ 
ಘಟಕದ ವತಿಯಂದ 
ಮಕರ ಸಂಕಾರಂತಿ 
ಹಬ್ಬದ ಪರಯುಕತು 
ಪಾರಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 
ಮ ಕ್ಕ ಳಿ ಗ್ 

ಆಯೇಜಿಸಿದದು  ಭಾರಣ  ಸ್ಪಧ್್ಷಯಲಿಲಿ ನಗರದ ಶಿರೇ ತರಳಬಾಳು ಸ್ಂಟರಲ್ 
ಸೂ್ಕಲ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ವಿದಾಯೆರ್್ಷ ಆದತಯೆ ಆರ್.  ಪರಥಮ ಸಾಥೆನ 
ಪಡ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲ್ಯ ಕೇತಿ್ಷ ಪತಾಕ್ಯನುನೂ ಹಾರಿಸಿದುದು, ಈ 
ವಿದಾಯೆರ್್ಷಗ್ 74ನ್ೇ ಗಣರಾಜ್ೂಯೆೇತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಿ ಮುಖಯೆ 
ಅತಿರ್ಯಾಗಿದದು ಬಿ.ಸಿ. ಪರಸನನೂ, ಕಾಯ್ಷಕರಮದ  ಅಧಯೆಕ್ಷರಾದ ಕ್.ಬಿ. ಮಂಜುಳಾ 
ಪರಶಸಿತು ಫಲಕ ವಿತರಿಸಿ ಅಭಿನಂದಸಿದರು . ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ ಪಾರಂಶುಪಾಲ ಕ್. 
ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರಪ್ಪ, ಕನನೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ. ಪರಸನನೂ, ಎಲ್.ಎಸ್. 
ಸಂದೇಪ್, ಮತುತು ಹ್ಚ್. ಶಿವಮೂತಿ್ಷ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

ಭಾಷಣ ಸ್ಪಧೆನಾಯಲ್ಲೆ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಥಮ

ವಿದೆೇಶ ಪ್ರವಾಸಕೆ್ಕ ಶುಭ ಹಾರೆೈಕೆ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಾರರತನು, ಜರತ್ ಶಂಕರ್  (ಜರ್ಗಣಣಿ) 
(ದಿ. ಸೇತಮಮಾ ಕೃಷಣಿರಾವ್ ಇವರ ಮರ) ನಮಮಾ ಮರಳಾದ 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಚೆೈತಾ್ರ, ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ , ಕು|| ಅನಿಕಾ 
ಇವರುರಳು ಕಾ್ಯಪ್  ಜೆಮಿನಿ ಕಂಪನಿ ವತ್ಯಂದ ಅಮೆೇರಿಕಾದ ಗಾ್ರಂಡ್  ರಾ್ಯಪಿಡ್್ಸ ನರರಕೆ್ಕ  

ಕಾಯನಾನಿಮಿತ್ತ ದಿರಾಂಕ : 27.01.2023ರ ರಾತ್್ರ ಬೆಂರಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲಾದುಣದಿಂದ 
ಹೊರಡಲ್ದಾದುರೆ. ಅವರ ಪ್ರರಾಣವು ಸುಖಕರವಾಗಿರಲೆಂದು ಹಾರೆೈಸುವ...

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶೆೈಲಾ, ನಿಖಿಲೆೇಶ್, ಅಥವನಾ, ಅನಿಷಾ, ಶಿ್ರೇಮತ್ ಅನಂತರತನು, ಡಾ|| ಸತ್ೇಶ್  ಚಂದ್ರ 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಚನನುಮಮಾ ಬಸಣಣಿ ಕಜನಾಗಿ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮಾಲತ್ ನಂಜುಂಡರಾವ್ 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಿ್ರೇದೆೇವಿ ಗೊೇಪಾಲ್, ಶಿ್ರೇಮತ್ ಆಶಾ ಶಿವಶಂಕರ್ , ಶಿ್ರೇಮತ್ ಜಯ್ಯಮಮಾ, ಶಿ್ರೇಮತ್ ನಿಮನಾಲ 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ರೂಪಾ, ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕಮಲಮಮಾ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಾರದಾ ಶಾಂತಾರಾಮ್  ಅಡಿರ, 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ವನಜ ರಾಜೆೇಂದ್ರಕುಮಾರ್  ಹಾರೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು

ದಾವಣಗರ್,್ ಜ. 26 - ಅಖಿಲ ಭಾರತ 
ವಿೇರಶ್ೈವ- ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ 
ವತಿಯಂದ ‘ನಡದ್ಾಡುವ ದ್ೇವರು' ಎಂದು 
ಹಸ್ರು ಗಳಿಸಿದದು ತಿರವಿಧ ದಾಸ್ೂೇಹ, 
ಪದ್ಮಭೂರಣ, ಕನಾ್ಷಟಕ ರತನೂ, ಶಿವಕುಮಾರ 
ಸಾ್ವಮಿೇಜಿಗಳವರ 4ನ್ೇ ವರ್ಷದ ಪುಣಯೆ 
ಸ್ಮರಣ್ೂೇತ್ಸವವನುನೂ ಆಚರಿಸಲಾಯತು.

ನಗರದ ಮಹಾಸಭಾದ ಕಛ್ೇರಿಯಲಿಲಿ ನಡದ್ 
ಈ ಸ್ಮರಣ್ೂೇತ್ಸವದಲಿಲಿ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟು್ರೇಯ 
ಅಧಯೆಕ್ಷ   ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಶಿರೇ ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿಗಳವರು 
ಲಿಂಗ್ೈಕಯೆರಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಜಾತಿ-ಧಮ್ಷ 
ನ್ೂೇಡದ್ೇ ಪರತಿಯಬ್ಬರಿಗೂ ಜಾಞಾನ- ಅನನೂ 
ದಾಸ್ೂೇಹ ನಿೇಡಿದ ಕೇತಿ್ಷ ಅವರಿಗ ್ ಸಲುಲಿತತುದ್ 
ಎಂದು ಮುಕತು ಕಂಠದಂದ ಪರಶಂಸಿಸಿದರು..

ಬಸವಣಣಿನವರ ಕಾಯಕವ್ೇ ಕ್ೈಲಾಸ 
ವಚನದಂತ ್ನಡದ್ುಕ್ೂಂಡಿದದು ಪರಮಪೂಜಯೆರನುನೂ 
ಪರತಿಯಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಲ್ಸ 
ನಡಯ್ುತಿತುದ.್ ಅವರ ಸ್ಮರಣ್ೂೇತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 
ದಾವಣಗರ್ಯ್ ಹಲವು ಕಡ ್ ದಾಸ್ೂೇಹ 
ಕಾಯ್ಷಕರಮ ನಡಯ್ುತಿತುದ ್ಎಂದರು.

ಶಿರೇ ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿಗಳವರ 104ನ್ೇ 
ವರ್ಷದ ಹುಟುಟುಹಬ್ಬದಲಿಲಿ 1.4 ಕ್ೂೇಟ್ ಸಂಗರಹಸಿ 
ಅಂದನ ಕಾಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಯೆಕ್ಷರಾದ ಶಿರೇಮತಿ 
ಸ್ೂೇನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮೂಲಕ 
ನಿೇಡಲಾಗಿತುತು ಎಂದು ಎಸ್್ಸಸ್ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿೇರಶ್ೈವ- ಲಿಂಗಾಯತ 
ಮಹಾಸಭಾದ ದಾವಣಗರ್ ್ ಜಿಲಾಲಿ ಘಟಕದಂದ 
ಜಿಲಾಲಿಧಯೆಕ್ಷ ದ್ೇವರಮನ ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ 
ಅಧಯೆಕ್ಷತಯ್ಲಿಲಿ ಈ ಕಾಯ್ಷಕರಮ ನಡಯ್ತು.

ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟು್ರೇಯ 
ಉಪಾಧಯೆಕ್ಷ ಅಣಬ್ೇರು ರಾಜಣಣಿ, ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಿಕ ್ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, 
ಮಾಜಿ ಸದಸಯೆ ಕ.್ಜಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಾಮನೂರು 
ಬಸವರಾಜ್, ಪರಕಾಶ್ ಪಾಟ್ೇಲ್, ಜಿಲಾಲಿ ಮಹಳಾ 
ಘಟಕದ ಅಧಯೆಕ್್ಷ ಶಿರೇಮತಿ ಶುಭ ಐನಳಿಳಿ, ಸುಷಾ್ಮ 
ಪಾಟ್ೇಲ್, ಡಾ|| ವಿಜಯಮ್ಮ, ಜಿಲಾಲಿ ವಾಣಿಜಯೆ 
ಮತುತು ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಿತಿ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಐಗೂರು 
ಚಂದರಶ್ೇಖರ್, ಜಿಲಾಲಿ ಪರಧಾನ ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷ 
ಕರ್ೇಶಿವಪಳಿ ಸಿದ್ದುೇಶ್, ಶಾಮನೂರು ಟ್.
ಬಸವರಾಜ್, ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷ ರಮೆೇಶ್ ಬಿ.
ಜ,್ ಹರಿೇಶ್ ಕ.್ಎಲ್.ಬಸಾಪುರ, ಬಾತಿ 
ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಂಭು ಉರ್ೇಕ್ೂಂಡಿ, 
ಶಿವಯೇಗಿಸಾ್ವಮಿ, ರತನ್, ಬಸವರಾಜ್ ಹಾಗು 
ಮಹಾಸಭಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು. 

ವಿೇರಶೆೈವ ಮಹಾಸಭಾದಿಂದ ಸದದುರಂಗಾ ಶಿ್ರೇ ಪುಣ್ಯಸಮಾರಣೆ

ಮುಲಾಯಂಗೆ ಪದಮಾವಿಭೂಷಣ 
ಕೊಟಿಟೆರುವುದು ಅಣಕ
ಭಾರತ ರತನು ಪ್ರಶಸ್ತ ನಿೇಡಲು ಎಸ್ ಪಿ ಒತಾ್ತಯ

ಲಖೌನೂ, ಜ. 26 - ಸಮಾಜವಾದ ಪಕ್ಷದ ಹರಿಯ ನಾಯಕ ಮುಲಾಯಂ 
ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗ್ ಮರಣ್ೂೇತತುರವಾಗಿ ಪದ್ಮ ವಿಭೂರಣ ನಿೇಡಿರುವುದು 
ಅಣಕವಾಗಿದ್. ಅವರ ಸಾಧನ್ಗಾಗಿ ಭಾರತ ರತನೂ ನಿೇಡಬ್ೇಕತುತು ಎಂದು 
ಸಮಾಜವಾದ ಪಕ್ಷ ಹ್ೇಳಿದ್.

ಈ ಬಗ್ಗು ಹ್ೇಳಿಕ್ ನಿೇಡಿರುವ ಸಮಾಜವಾದ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಮೌಯ್ಷ, ಪದ್ಮ 
ವಿಭೂರಣ ನಿೇಡಿರುವುದು ಅವರ ಸಾಥೆನಮಾನ, ಕ್ಲಸ ಹಾಗೂ ದ್ೇಶಕ್್ಕ 
ನಿೇಡಿರುವ ಕ್ೂಡುಗ್ಗ್ ಅಣಕ. ಅವರಿಗ್ ಭಾರತ ರತನೂ ಗೌರವ ನಿೇಡಬ್ೇಕತುತು 
ಎಂದದಾದುರ್. ಪಕ್ಷದ ವಕಾತುರ ಐ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್ ಹ್ೇಳಿಕ್ ನಿೇಡಿದುದು, ಭಾರತ ರತನೂ 
ಹ್ೂರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದ್ೇ ಪರಶಸಿತು ನಿೇಡುವುದು ಯಾದವ್ ಅವರಿಗ್ 
ಸೂಕತುವಲಲಿ. ತಡ ಮಾಡದ್ೇ ಅವರಿಗ್ ಭಾರತ ರತನೂ ನಿೇಡಬ್ೇಕು ಎಂದು 
ಒತಾತುಯಸಿದಾದುರ್. ಮೂರು ಬಾರಿ ಉತತುರ ಪರದ್ೇಶದ ಮುಖಯೆಮಂತಿರಯಾಗಿದದು 
ಯಾದವ್, ಕಳ್ದ ವರ್ಷ ಅಕ್ೂಟುೇಬರ್ 10ರಂದು ನಿಧನರಾಗಿದದುರು.

ಬಂ್ಗಳೂರು, ಜ. 26 -  ವಿವಿಧ ಕ್್ಷೇತರಗಳ 8 ಮಂದ ಕನನೂಡಿಗರಿಗ ್ಪರತಿಷ್್ಠತ 
ಪದ್ಮ ಪರಶಸಿತು ನಿೇಡುತಿತುರುವುದಕ್್ಕ ಸಂತಸ ವಯೆಕತುಪಡಿಸಿರುವ ಮುಖಯೆಮಂತಿರ 
ಬಸವರಾಜ ಬ್ೂಮಾ್ಮಯ, ಇದು ಕನಾ್ಷಟಕದಲಿಲಿರುವ ಅಮೊೇಘ ಪರತಿಭ ್ಯನುನೂ 
ತ್ೂೇರಿಸುತತುದ ್ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದಾದುರ.್

ಸುದದುಗಾರರ್ೂಂದಗ ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಬ್ೂಮಾ್ಮಯ, ಯಾವುದ್ೇ 
ನಿರಿೇಕ್್ಷಗಳಿಲಲಿದ ್ ದ್ೇಶಕ್್ಕ ಉತ್ಕಕೃರಟು ಕ್ೂಡುಗ ್ ನಿೇಡಿದವರನುನೂ ಪರಶಸಿತುಗ ್ ಆಯೆ್ಕ 
ಮಾಡಿದದುಕಾ್ಕಗಿ ಪರಧಾನಿ ನರ್ೇಂದರ ಮೊೇದ ಮತುತು ಕ್ೇಂದರದ ಬಿಜಪ್ಿ ನ್ೇತೃತ್ವದ 
ಎನ್ ಡಿಎ ಸಕಾ್ಷರಕ್್ಕ ಅವರು ಕೃತಜಞಾತ ್ಸಲಿಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹ್ೇಳಿದರು.

ಮಾಜಿ ಮುಖಯೆಮಂತಿರ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃರಣಿ, ಸಮಾಜ ಸ್ೇವಕ ಸುಧಾ ಮೂತಿ್ಷ 
ಮತುತು ಸಾಹತಿ ಪೊರ. ಎಸ್.ಎಲ್. ಬ್ೈರಪ್ಪ ಸ್ೇರಿದಂತ ್ ಎಂಟು ಮಂದ ಪದ್ಮ 
ಪರಶಸಿತುಗ ್ ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿದಾದುರ.್ ಮೊೇದ ಸಕಾ್ಷರ ಯಾವುದ್ೇ ನಿರಿೇಕ್್ಷಗಳಿಲಲಿದ್ 
ರಾರಟು್ರಕ್್ಕ ಕ್ೂಡುಗ ್ ನಿೇಡಿದ ಜನರನುನೂ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿದ ್ ಮತುತು ಯಾವುದ್ೇ 
ಪರಚಾರಕಾ್ಕಗಿ ಎಂದಗೂ ಬಯಸಿಲಲಿ. ಪರಧಾನಿ ಮತುತು ಕ್ೇಂದರ ಸಕಾ್ಷರ ಪರತಿಷ್್ಠತ 
ಪದ್ಮ ಪರಶಸಿತುಗಳಿಗ ್ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಇತರ ್ವಿರಯಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಧನಗ್ಳಿಗ್ 
ಹಚ್ಿ್ಚನ ಆದಯೆತ ್ನಿೇಡಿದಾದುರ ್ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ 8 ಪದಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತ ಅಮೊೇಘ 
ಪ್ರತ್ಭೆ ತೊೇರಿಸುತ್ತದೆ : ಬೊಮಾಮಾಯ

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ.26- ಮುಂಬಯ ಮಹಾನಗರದ ಆಜಾದ್  ಮೆೈದಾನದಲಿಲಿ  
ಇದ್ೇ ದನಾಂಕ 29 ರಂದು ನಡ್ಯಲಿರುವ `ಲಿಂಗಾಯತ ಧಮ್ಷಕ್್ಕ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ  
ಮಾನಯೆತ್ಗಾಗಿ' ನಡ್ಯುವ  ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗ್ ಹಾಗೂ ಸಭ್ಯಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಸಲು 
ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಸಭ್ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಸವ ಬಳಗ  ಹಾಗೂ 
ಸದಸಯೆರುಗಳು ಶರಾವತಿ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಸ್   ಮೂಲಕ  ಇಂದು ಮುಂಬಯಗ್ ಪರಯಾಣ 
ಬ್ಳ್ಸಿದರು. ನಾಳ್ ಪಾಂಡ್ೂಮಟ್ಟುಯ ವಿರಕತು ಮಠದ ಶಿರೇ  ಗುರುಬಸವ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ   
ಸುಮಾರು 50 ಜನ ಭಕತುರ್ೂಂದಗ್ ಪರಯಾಣ ಬ್ಳ್ಸಲಿದಾದುರ್.

ಮಹಾರಾರಟು್ರ, ಕನಾ್ಷಟಕ, ತ್ಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಯೆಗಳಿಂದ 
ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಸದಸಯೆರು ಭಾಗವಹಸಿ, ಕನಾ್ಷಟಕ ಸಕಾ್ಷರ ಈಗಾಗಲ್ೇ  ಕ್ೇಂದರ 
ಸಕಾ್ಷರಕ್್ಕ  ಲಿಂಗಾಯತ ಧಮ್ಷಕ್್ಕ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಯೆತ್ ಕ್ೂಡಲು ಶಿಫಾರಸು್ಸ 
ಮಾಡಿದಂತ್, ಮಹಾರಾರಟು್ರ ಸಕಾ್ಷರವೂ ಕೂಡ ಶಿಫಾರಸು್ಸ ಮಾಡಬ್ೇಕ್ಂದು 
ಒತಾತುಯಸಲಿದ್ ಎಂದು ದನಾಂಕ 28 ರಂದು ಮತತುರುಟು ಸದಸಯೆರ್ೂಂದಗ್ ಪರಯಾಣ 
ಬ್ಳ್ಸಲಿರುವ  ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭ್ಯ ರಾಜಯೆ ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷ 
ಮಹಾಂತ್ೇಶ ಅಗಡಿ ತಿಳಿಸಿದಾದುರ್.

ಮುಂಬಯಯಲ್ಲೆ ಲ್ಂಗಾಯತ 
ಸಭೆಗೆ ನರರದಿಂದ ಪ್ರರಾಣ

ಕೊಟೂಟೆರು ಪಾದರಾತೆ್ರ :  
ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಭಕ್ತರ ಸಭೆ

ಕ್ೂಟೂಟುರು ಪಾದಯಾತ್ರ ಕ್ೈಗ್ೂಳುಳಿವ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ಸಂಜ್ 5 
ಗಂಟ್ಗ್ ವಿರಕತುಮಠದಲಿಲಿ  ಸವ್ಷಭಕತುರ ಪಾದಯಾತಿರಗಳ ಸಭ್ 
ಕರ್ಯಲಾಗಿದ್.  ಪಾದಯಾತ್ರ ಟರಸ್ಟು  ಸದಸಯೆರು, ಭಕತುರು ಆಗಮಿಸಿ ಸಲಹ್, 
ಸೂಚನ್ ನಿೇಡುವಂತ್ ಚೌಕಪ್ೇಟ್ಯ ಶಿರೇ ಗುರು ಕ್ೂಟೂಟುರು ರಾಜ್ೇಂದರ 
ಪಾದಯಾತ್ರ ಟರಸ್ಟು ನ ಕಣಕುಪಿ್ಪ ಮುರುಗ್ೇಶಪ್ಪ (96118-89151), 
ಟ್.ಜ್. ಬಕ್್ಕೇಶಪ್ಪ (9108908898) ತಿಳಿಸಿದಾದುರ್.

ಮಲ್ೇಬ್ನೂನೂರು, ಜ.26- ಜವಾಹರ 
ಲಾಲ್ ನ್ಹರೂ ಸಕಾ್ಷರದಲಿಲಿ ಕಾನೂನು 
ಸಚಿವರಾಗಿದದು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ್ೇಡ್ಕರ್ 
ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನದಂದ ಸಮಾಜದ 
ಕಟಟು ಕಡ್ಯ ವಯೆಕತುಗೂ ಸಮಾನತ್, ಸಾ್ವತಂತರ್ಯ 
ದ್ೂರಕದ್ ಎಂದು ಮಲ್ೇಬ್ನೂನೂರಿನ ಪಿಎಸ್ಐ 
ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪಾರಯಪಟಟುರು.

ಯಲವಟ್ಟು ಗಾರಮದಲಿಲಿ ಇಂದು 
ಏಪಾ್ಷಡಾಗಿದದು ಪೊರ. ಬಿ.ಕೃರಣಿಪ್ಪ ಸಾಥೆಪಿತ 
ಕನಾ್ಷಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ 
ಗಾರಮ ಶಾಖ್ ಮತುತು ಸಂವಿಧಾನ ದನಾಚರಣ್ 
ಕಾಯ್ಷಕರಮವನುನೂ ದೇಪ ಬ್ಳಗಿಸಿ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.  

ಜಿೇವನದಲಿಲಿ ಹಂಸ್, ನ್ೂೇವುಂಡು ನಂತರ 
ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯೆಕ್ಷರಾಗಿ 
ವಿವಿಧ ದ್ೇಶಗಳ ಕಾನೂನನುನೂ ಅಧಯೆಯನ 

ಮಾಡಿ, ಸೂಕತು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನ್ಯಲಿಲಿ 
ಅಂಬ್ೇಡ್ಕರ್ ಯಶಸು್ಸ ಕಂಡರು. ಹಾಗಾಗಿ 
ಅವರು ಜಗತುತು ಕಂಡ ಮಹಾವಯೆಕತು ಆಗಿ 
ನಮಗ್ಲಾಲಿ ದಾರಿ ದೇಪವಾಗಿದಾದುರ್ ಎಂದರು.

ತಾಲೂಲಿಕು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ 
ಸಂಚಾಲಕ ಪಿ.ಜ್. ಮಹಾಂತ್ೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಅಂಬ್ೇಡ್ಕರ್  ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಿೇವನದಲಾಲಿದ 
ನ್ೂೇವು, ಜಾತಿ ಹಂಸ್ ಅನುಭವಿಸಿ ಹ್ಚು್ಚ 
ಅಧಯೆಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಫಲವ್ೇ 
ಸಂವಿಧಾನ ರಚನ್ಯಾಗಿದ್. ನಮಗ್ ನಿೇವು 
ಅಮಲಿನ ಅಂಬ್ೇಡ್ಕರ್ ಆಗುವ ಬದಲು 
ವಿದಾಯೆವಂತ ಅಂಬ್ೇಡ್ಕರ್ ಆಗಬ್ೇಕಂದು 
ಯುವಕರಿಗ್ ಕರ್ ನಿೇಡಿದರು. 

ನ್ೂಂದವರಿಗ್ ನ್ರವಾಗಬ್ೇಕಾದ 
ನೂರಾರು ದಲಿತ ಹ್ಸರಿನ ಸಂಘಟನ್ಗಳು 
ಹುಟ್ಟು ರಾಜಕೇಯ ಪಕ್ಷಗಳತತು ಜ್ೈಕಾರ 

ಹಾಕುತಿತುರುವುದು ವಿಷಾಧನಿೇಯ ಎಂದರು.
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಳಿ ಹಣ ಇದ್ರ, 

ಅಂಬ್ೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಬಳಿ 56 ಸಾವಿರ 
ಪುಸತುಕಗಳಿದದುವು. ಈ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲಿ ದಲಿತರ ಮಕ್ಕಳು 
ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ದು ಅಂಥಹ ಜಾಞಾನವನುನೂ ಪಡ್ದು  
ಮುಂದ್ ಬರಬ್ೇಕ್ಂದು ಎಂದು ಮನವಿ 
ಮಾಡಿದರು. 

ಗಾರಮದ ಹರಿಯ ಮುಖಂಡ ಡಿ. 
ಯೇಮಕ್ೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 6 ಸಾವಿರ 
ಜಾತಿ ಮತುತು 4 ಸಾವಿರ ಭಾಷ್ಗಳಿರುವ ನಮ್ಮ 
ದ್ೇಶದಲಿಲಿ ಅಂಬ್ೇಡ್ಕರ್  ಅವರು ಭಗವಂತ 
ನಂತ್ ಆಗಮಿಸಿ, ಎಲಲಿರಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ 
ಕಾನೂನು ಪರಿಚಯಸಿದರು. ಋಷ್ಮುನಿಗಳು 
ನಿೇಡಿದ ಧಮ್ಷವನುನೂ ಹಾಳು ಮಾಡುವ 
ಮನುವಾದ ಪದದುತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಎಲಲಿರೂ 
ಸಬಿ್ಸೇಡಿ ಪಡ್ಯಲು ಹ್ೂೇರಾಟ ಮಾಡದ್ೇ 
ತಮ್ಮ ಹಕು್ಕ ಪಡ್ಯಲು ಹ್ೂೇರಾಟ ಮಾಡುವ 
ತುತು್ಷ ಅಗತಯೆವಿದ್ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. 

ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ ಬಾಯೆಂಕ್ ನಿದ್ೇ್ಷಶಕ ಜಿ.
ಆಂಜನ್ೇಯ, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಸಿಇಒ ಶ್ೇಖರಪ್ಪ 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗಾರ.ಪಂ ಮಾಜಿ 
ಅಧಯೆಕ್ಷರಾದ ಡಿ.ಹ್ಚ್. ಚನನೂಬಸಪ್ಪ, ಎ.
ರಾಮಚಂದರಪ್ಪ, ಕ್.ನರಸಪ್ಪ, ಗಾರ.ಪಂ.
ಸದಸಯೆರಾದ ಬಿ.ಸಿದ್ದುೇಶ್, ಹುಲ್ಮನಿ ಚಂದರಪ್ಪ, 
ಆನವ್ೇರಿ ಬಸವನಗೌಡುರ, ಮಾಜಿ ಸದಸಯೆ 
ಗಜ್ೇಂದರ, ಹ್ೂರಟ್ಟು ರಾಜು, ಸುರ್ೇಂದರ 
ನಾಯ್್ಕ, ಆನಂದ್ ನಾಯ್್ಕ, ಕಾತಿ್ಷಕ್, 
ಆಟ್ೂೇ ಮಂಜುನಾಥ್, ಆಟ್ೂೇ ಹನುಮಂತ, 
ತಿಪ್್ಪೇಶಪ್ಪ, ಜಿಗಳಿಯ ಪರದೇಪ್ ಸ್ೇರಿದಂತ್ 
ಇನೂನೂ ಅನ್ೇಕರು ಭಾಗವಹಸಿದದುರು.

ಅಂಬೆೇಡ್ಕರ್ ಈ ಜರತು್ತ ಕಂಡ ಮಹಾವ್ಯಕ್್ತ
ಯಲವಟ್ಟು : ಸಂವಿಧಾನ ದನಾಚರಣ್ಯಲಿಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮತ

ರಾಳೆ ಎಸೆ್ಸಸ್ ಅವರಿಗೆ  
ವಷನಾದ ವ್ಯಕ್್ತ ಪ್ರಶಸ್ತ ಪ್ರದಾನ

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ.26-  ಜಿಲಾಲಿ ಸಮಾಚಾರ 
ಪತಿರಕಾ ಬಳಗದಂದ ನಾಡಿದುದು ದನಾಂಕ 28ರ 
ಶನಿವಾರ ಸಂಜ್ 5.30ಕ್್ಕ ಶಿರೇ ಸಿದಧಿಗಂಗಾ ವಿದಾಯೆಸಂಸ್ಥೆ 
ಆವರಣದಲಿಲಿ 2022ರ ವರ್ಷದ ವಯೆಕತು ಪರಶಸಿತು ಪರದಾನ 
ಕಾಯ್ಷಕರಮ ಹಮಿ್ಮಕ್ೂಂಡಿದುದು, ಹರಿಯ ಶಾಸಕ 
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರಿಗ್ ವರ್ಷದ ವಯೆಕತು 
ಪರಶಸಿತು ಪರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಳಗದ 

ಸಂಚಾಲಕ ಸಾಲಿಗಾರಮ ಗಣ್ೇಶ್ ಶ್ಣ್ೈ ತಿಳಿಸಿದಾದುರ್.
ಪತಿರಕಾಗ್ೂೇಷ್್ಠಯಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪರಧಾನ 

ಸಂಪಾದಕ ವಿಶ್್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಸಮಾರಂಭವನುನೂ ಉದಾಘಾಟ್ಸಲಿದುದು, ವಿಆರ್ ಎಲ್ 
ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಛ್ೇಮ್ಷನ್ ಡಾ.ವಿಜಯ ಸಂಕ್ೇಶ್ವರ ಅಧಯೆಕ್ಷತ್ 
ವಹಸಲಿದಾದುರ್. ನಿವೃತತು ಹರಿಯ ಪೊಲಿೇಸ್ ವರಿಷಾ್ಠಧಿಕಾರಿ ಶಂಕರ್ ಬಿದರಿ 
ಪರಶಸಿತು ಪರದಾನ ಮಾಡಲಿದಾದುರ್. ವಾಣಿಜ್ೂಯೆೇದಯೆಮಿ ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿ, ಶಿರೇ 
ಸಿದಧಿಗಂಗಾ ವಿದಾಯೆಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಯೆಸಥೆರಾದ ಡಾ.ಜಸಿಟುನ್ ಡಿಸೌಜ ವಿಶ್ೇರ 
ಆಹಾ್ವನಿತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದಾದುರ್. ಪತಿರಕಾಗ್ೂೇಷ್್ಠಯಲಿಲಿ ಬಳಗದ ಅಧಯೆಕ್್ಷ 
ಸತಯೆಭಾಮ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಹ ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷ ಭಾರತಿ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

ಅನನುಪೂಣೆೇನಾಶ್ವರಿ ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆಂದು  
ದಾವಣಗ್ರ್ಯ ದ್ೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣ್ ಎ 

ಬಾಲಿಕ್  ನಲಿಲಿರುವ ಶಿರೇ ಮಾತಾ ಅನನೂಪೂಣ್ೇ್ಷಶ್ವರಿ 
ದ್ೇವಸಾಥೆನದಲಿಲಿ  ಶಿರೇ ದ್ೇವಿ ಪರತಿಷಾ್ಠಪನ್ಯ ರಜತ 
ಮಹ್ೂೇತ್ಸವ ಕಾಯ್ಷಕರಮವು  ಆರಂಭಗ್ೂಂಡಿದುದು, 
ಇಂದು ವಿಶ್ೇರ ಪೂಜ್ಗಳು ನಡ್ಯಲಿವ್. 

27 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸುಹಾಸಿನಿಯರಿಂದ ನಡ್ದ ಶಿರೇ 
ದುಗಾ್ಷ ಲಲಿತ ಪರಮೆೇಶ್ವರಿ ಸಹಸಲಿ ಕುಂಕುಮಾಚ್ಷನ್ 

ಪೂಜ್ಯ ಸಮಪ್ಷಣಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿರೇ ದುಗಾ್ಷ ಲಲಿತ ಪರಮೆೇಶ್ವರಿ ಹ್ೂೇಮ 
ಪರಯುಕತು ಪುಣಾಯೆಹ ನಾಂದ, ಮಂಡಲ ಪೂಜ್, ಮಹಾ ಗಣಪತಿ, ನವಗರಹ, ಶಿರೇ 
ಲಲಿತ ದ್ೇವಿ ಹ್ೂೇಮ, ವಿಶ್ೇರವಾದ ಪೂಣಾ್ಷಹುತಿ, ಅರಟುವಧಾನ ಸ್ೇವ್, 
ತಿೇಥ್ಷ ಪರಸಾದ ವಿನಿಯೇಗ, ಅನನೂ ಸಂತಪ್ಷಣ್ ಜರುಗಲಿದ್. ಸಂಜ್ 5.30ಕ್್ಕ 
ಶಿರೇಮತಿ ಶಿೇಲಾ ನಟರಾಜ್ ವೃಂದದವರಿಂದ ಭಜನ್, ಕಲಾ ಕಲ್ಪ ಕಲಾ 
ಶಾಲ್ಯದ ಅನನೂಪೂಣ್ೇ್ಷಶ್ವರಿ ನೃತಯೆ ರೂಪ,  ವಿದೂಷ್ ಜಾಞಾನಿಕಾ ಐನಳಿಳಿ, 
ವಿದುಷ್ ಅಶಿ್ವಕಾ ಐನಹಳಿಳಿ ಅವರಿಂದ ಭರತ ನಾಟಯೆ ಪರದಶ್ಷನ ನಡ್ಯಲಿದ್ 
ಎಂದು ದ್ೇವಸಾಥೆನ ಸಮಿತಿ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಆರ್.ಜಿ. ನಾಗ್ೇಂದರ ಪರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದಾದುರ್.

ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲೆ ದೆೇಶಿೇಯ ಶಸಾ್ತರಾಸ್ತರಾರಳ ಪ್ರದಶನಾನ
ನವದ್ಹಲಿ, ಜ. 26 – ಕತ್ಷವಯೆಪಥದಲಿಲಿ 

ಗುರುವಾರ ನಡ್ದ ದ್ೇಶದ 74ನ್ೇ 
ಗಣರಾಜ್ೂಯೆೇತ್ಸವ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ ಟಾಯೆಂಕ್ 
ಅಜು್ಷನ್, ನಾಗ್ ಕ್ಷಪಣಿ ವಯೆವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕ್-9 
ವಜರ ಟಾಯೆಂಕ್ ಗಳನುನೂ ಪರದಶಿ್ಷಸಲಾಯತು.

50 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ನ್ರವ್ೇರಿತು. 

ಮಿಗ್ 29, ಎಸ್ ಯು30 ಎಂಕ್ಐ ಹಾಗೂ 
ರಫ್ೇಲ್ ವಿಮಾನಗಳಲಲಿದ್ೇ ಸಿ-130 ಸೂಪರ್ 
ಹಕುಯೆ್ಷಲಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿ-17 ಗ್ೂಲಿೇಬ್ ಮಾಸಟುರ್ 
ಸಾರಿಗ್ ವಿಮಾನಗಳು ವ್ೈಮಾನಿಕ ಕಸರತುತು 
ನಡ್ಸಿದವು. ನೌಕಾ ದಳದ ಐಎಲ್-38 ವಿಮಾನ 
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ ಹಾಗೂ ಬಹುತ್ೇಕ ಕ್ೂನ್ಯ 

ಬಾರಿಗ್ ಹಾರಾಟ ನಡ್ಸಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತಯೆಕ್್ಕ 
ಐಎಲ್-38 ವಿಮಾನಗಳನುನೂ ಕ್ೈ ಬಿಡಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವ್. ಭಾರತದಲಿಲಿ ರೂಪಿಸ 
ಲಾದ ಸ್ೈನಿಕ ಸರಕು ಗಳನುನೂ ಪರಮುಖವಾಗಿ ಪರದ 
ಶಿ್ಷಸಲಾಯತು. ನಾರಿ ಶಕತುಯನುನೂ ಈ ವರ್ಷದ 
ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಿ ಪರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಯತು.

ಛತ್್ತೇಸ್ ಘಡದ ನಿರುದೊ್ಯೇಗಿರಳಿಗೆ ಭತೆ್ಯ
ಜಗದಾಳು್ಪರ, ಜ. 26 - ಮುಂದನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಂದ 

ಛತಿತುೇಸ್ ಘಡದ ನಿರುದ್ೂಯೆೇಗಿಗಳಿಗ್ ಭತ್ಯೆ ನಿೇಡುವುದಾಗಿ ಮುಖಯೆ 
ಮಂತಿರ ಭೂಪ್ೇಶ್ ಬಾಘ್ೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದಾದುರ್. 2018ರ ಚುನಾವಣ್ಯಲಿಲಿ 
ಕಾಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ವಿರಯವನುನೂ ಪರಮುಖ ವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿತುತು. 
ಮುಂದನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣ್ ಹತಿತುರವಿರುವಾಗ ಭತ್ಯೆ ಜಾರಿಗ್ 
ತರುವ ಘ್ೂೇರಣ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.

ಗಣರಾಜ್ೂಯೆೇತ್ಸವದ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ ರಾರಟು್ರಧ್ವಜಾರ್ೂೇಹಣ 
ನ್ರವ್ೇರಿಸಿ ಮಾತ ನಾಡಿದ ಬಾಘ್ೇಲ್, ಮುಂದನ ಹಣಕಾಸು 
ವರ್ಷದಂದ (2023-24) ನಿರುದ್ೂಯೆೇಗಿಗ ಳಿಗ್ ಪರತಿ ತಿಂಗಳು ಭತ್ಯೆ 
ನಿೇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದದಾದುರ್. ಆದರ್, ಎರುಟು ಭತ್ಯೆ ನಿೇಡ ಲಾಗುವುದು 
ಎಂಬುದನುನೂ ಸ್ಪರಟುಪಡಿಸಿಲಲಿ.

ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕು ಶಿವನಹಳಿಳಿ ಗಾರಮದಲಿಲಿರುವ ದಕ್ಷಣ ಕ್ೇದಾರ ವ್ೈರಾಗಯೆ 
ಧಾಮದಲಿಲಿ ಶಿರೇ ಹಮಗಿರಿ ಭವನದ ನೂತನ ಕಟಟುಡ ಉದಾಘಾಟನಾ ನಿಮಿತತುವಾಗಿ, 
`ಶಿರೇ ಮದರಂಭಾಪುರಿ ಹಾಗೂ ಶಿರೇ ಹಮವತ್್ಕೇದಾರ ಜಗದುಗುರುಗಳ'  
`ಅಡಡಿಪಲಲಿಕ್ಕ ಉತ್ಸವ'ವನುನೂ ಇಂದು ಹಮಿ್ಮಕ್ೂಂಡಿದುದು, ಈ ಕಾರಣದಂದ 
ಕ್ಎಸ್ ಆರ್ ಟ್ಸಿ ವತಿಯಂದ ಭಾನುವಳಿಳಿಗ್ ಹ್ೂೇಗುವ ಎಲಾಲಿ ಬಸು್ಸಗಳು 
ಶಿವನಹಳಿಳಿಗ್ ಹ್ೂೇಗಿ ಬರುತತುವ್.  

ಇಂದಿನ ಶಿವನಹಳಿಳ ಅಡಡಿಪಲಲೆಕ್್ಕ 
ಉತ್ಸವಕೆ್ಕ ವಿಶೆೇಷ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸೆಥಾ

ವಿಶ್ವಶಾಂತ್ಗಾಗಿ ರಾಳೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಹೊೇಮ
ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ.26- ವಿಹಂಗಮ ಯೇಗ ಸಂಸಾಥೆನ ವಾರಣಾಸಿ ಇವರ 

ವತಿಯಂದ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಾಡಿದುದು ದನಾಂಕ 28 ರಂದು ಬ್ಳಿಗ್ಗು 9 ಗಂಟ್ಯಂದ 
ಮಧಾಯೆಹನೂ 2 ಗಂಟ್ಯವರ್ಗ್ ನಗರದ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತುಯಲಿಲಿರುವ ಶಿರೇ ಬಿೇರಲಿಂಗ್ೇಶ್ವರ 
ದ್ೇವಸಾಥೆನದ ಆವರಣದಲಿಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಹ್ೂೇಮ ಹಮಿ್ಮಕ್ೂಳಳಿಲಾಗಿದುದು, ಹ್ಚಿ್ಚನ 
ಮಾಹತಿಗ್ ಮೊ: 9880775784 ಕ್್ಕ ಸಂಪಕ್ಷಸಬಹುದಾಗಿದ್.

ನರರಕೆ್ಕ ಇಂದು ಭಾ.ಜ.ಪ.  ರಾಜ್ಯ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್  ಕುಮಾರ್  ಕಟಿೇಲ್  

ದಕ್ಷಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್್ಷೇತರದ 19ನ್ೇ 
ವಾಡ್್ಷ ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ ರ್ೂೇಡ್  ನಲಿಲಿರುವ ಶಿರೇ 
ಗಣ್ೇಶ ಹ್ೂೇಟ್ಲ್  ಬಳಿ ಇಂದು ಬ್ಳಿಗ್ಗು 
11.30ಕ್್ಕ ನಡ್ಯುವ ಬೂತ್  ವಿಜಯ 
ಕಾಯ್ಷಕರಮವನುನೂ ಭಾ.ಜ.ಪ  ರಾಜಯೆ ಅಧಯೆಕ್ಷ 
ನಳಿನ್  ಕುಮಾರ್  ಕಟ್ೇಲ್  ಅವರು 

ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. ನಂತರ ಸಂಜ್ 4.30ಕ್್ಕ ಹರಿಹರದ ಭಾ.ಜ.ಪ. 
ಕಛ್ೇರಿಯ ಎದುರು ಜ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣ್ಯಲಿಲಿ ಬೂತ್  ವಿಜಯ 
ಕಾಯ್ಷಕರಮದಲಿಲಿ ಕಟ್ೇಲ್ ಭಾಗವಹಸುವರು. ಈ ಬೂತ್  ವಿಜಯ 
ಕಾಯ್ಷಕರಮದಲಿಲಿ  ಲ್ೂೇಕಸಭಾ ಸದಸಯೆ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದುೇಶ್ವರ, ಜಿಲಾಲಿ 
ಅಧಯೆಕ್ಷ ವಿೇರ್ೇಶ್  ಹನಗವಾಡಿ, ರಾಜಯೆ ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷ ಕ್.ಎಸ್. 
ನವಿೇನ್ , ರಾಜಯೆ ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷ ಶಿರೇಮತಿ ಜಯರುದ್ರೇಶ್ , ರಾಜಯೆ 
ಪರಕ್ೂೇರ್ಠ ಸಹ-ಸಂಯೇಜಕ ಡಾ|| ಎ.ಹ್ಚ್ . ಶಿವಯೇಗಿಸಾ್ವಮಿ, 
ಜಿಲಾಲಿ ಪರಭಾರಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಜಿಲಾಲಿ ಪರಧಾನ ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್.  
ಜಗದೇಶ್  ಮತುತು ಇತರರು ಭಾಗವಹಲಿದಾದುರ್ ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ 
ಮಾಧಯೆಮ ಪರಮುಖ ವಿಶಾ್ವಸ ಹ್ಚ್.ಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

‘ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ’ : ರಾಳೆ ಬೃಹತ್ ಬೆೈಕ್ ರಾಯೆಲ್
ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ.26- ತರಳಬಾಳು 

ಹುಣಿಣಿಮೆ ಮಹ್ೂೇತ್ಸವವು ಈ ವರ್ಷಕ್್ಕ 75 ರ 
ವಸಂತ. ಎಲಾಲಿ ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆಗಳಿಗಿಂತ 
ಈ ವರ್ಷದ ಹುಣಿಣಿಮೆ ‘ಅಮೃತ 
ಮಹ್ೂೇತ್ಸವ’ವಾಗಿ ಮಾಪಾ್ಷಡಾಗಿದ್. 
ಜಗದುಗುರು ಶಿರೇ ಡಾ|| ಶಿವಮೂತಿ್ಷ 
ಶಿವಾಚಾಯ್ಷ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳವರ ದವಯೆ 
ಸಾನಿಧಯೆದಲಿಲಿ ಜರುಗುವ ಕಾಯ್ಷಕರಮವು 
ನಾಡಿದುದು ದನಾಂಕ  28 ರಿಂದ ಫ್ಬರವರಿ 5 ರ 
ವರ್ಗ್ ಕ್ೂಟೂಟುರಿನಲಿಲಿ  ಜರುಗಲಿದ್.  

ಹುಣಿಣಿಮೆಯ ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಕಾಯ್ಷಕರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬ್ೈಕ್ ರಾಯೆಲಿಯಲಿಲಿ  
ಸುಮಾರು 5,000 ಬ್ೈಕ್, ಕಾರುಗಳು 

ಸ್ೇರಲಿದುದು, ಸುಮಾರು 
5 ಕಲ್ೂೇ ಮಿೇಟರ್ 
ಉದದುದ ಒಂದು 
ವಾಹನದ 
ಸರಪಳಿಯಂತ್ 
ಕಾಣಲಿದ್ ಅದು 
ಸಿರಿಗ್ರ್ಯಂದ 

ಪಾರರಂಭವಾಗಿ ಕ್ೂಟೂಟುರು ತಲುಪಲಿದ್.
ನಾಡಿದುದು ದನಾಂಕ 28 ರಂದು 

ನಗರದಂದ ಸಿರಿಗ್ರ್ವರ್ಗ್ ಬ್ಳಿಗ್ಗು 8 ಗಂಟ್ಗ್ 
ಬ್ೈಕ್ ರಾಯೆಲಿ ನಡ್ಯಲಿದುದು, ದಾವಣಗ್ರ್ಯ 
ಹದಡಿ ರಸ್ತುಯ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಛತರದಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್. 

ದಾವಣಗ್ರ್ಯಂದ ಬರುವ ಭಕಾತುದಗಳಿಗ್ 
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಛತರದಲಿಲಿ ಹಾಗೂ 
ಹರಪನಹಳಿಳಿಯಂದ ಬರುವ ಭಕಾತುದಗಳಿಗ್ 
ಉಚ್ಚಂಗಿದುಗ್ಷದಲಿಲಿ ಬ್ಳಿಗ್ಗು ಪರಸಾದ ವಯೆವಸ್ಥೆ 
ಇರಲಿದ್.  

ದನಾಂಕ 28 ರಂದು ಬ್ಳಿಗ್ಗು 10.30 
ಗಂಟ್ಗ್ ಸಿರಿಗ್ರ್ಯಂದ ಕ್ೂಟೂಟುರು ವರ್ಗ್ 
ನಡ್ಯುವ ಬ್ೈಕ್ ರಾಯೆಲಿಗ್ ಆಗಮಿಸುವ ಬ್ೇರ್ 
ಬ್ೇರ್ ಊರುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಭಕಾತುದಗಳು 
ಬ್ಳಿಗ್ಗು 10 ಗಂಟ್ಯಳಗ್ ಬಂದು 
ಸ್ೇರಬ್ೇಕ್ಂದು ಶಿವಸ್ೈನಯೆ ಯುವಕ ಸಂಘದ 
ಗೌರವಾಧಯೆಕ್ಷ ಶಶಿಧರ್ ಹ್ಮ್ಮನಬ್ೇತೂರು 
ವಿನಂತಿಸಿದಾದುರ್. 



JANATHAVANI - Published, Owned and Printed by Vikas Shadaksharappa Mellekatte, at Jayadhara Offset Printers,  # 605, 'Jayadhara' Hadadi Road, Davangere - 5, Published from  # 605, 'Jayadhara' Hadadi Road, Davangere - 5. Editor Vikas Shadaksharappa Mellekatte

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 27, 20236

ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ - ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವ
ಕೊಟೂಟೆರಿನಲ್ಲೆ ದಿರಾಂಕ : 28.01.2023 ರಿಂದ 05.02.2023ರವರೆಗೆ  

ನಡೆಯಲ್ರುವ ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮೆ ಮಹೊೇತ್ಸವಕೆ್ಕ 

ಶವಸ�ೈನ್ಯ ಯುವಕ ಸಂಘದ ನ�ರೀತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 
ಸರಿಗೆರೆಯಂದ  ಕೊಟೂಟೆರಿನವರೆಗೆ

ಬೃಹತ್   ಬ�ೈಕ್  ರಾ್ಯಲ

ರೆೇ

ವಿಶೆೇಷ ಸೂಚರೆ : ಕಾರು ಮತು್ತ  ಬೆೈಕ್ ರಾ�ಲ್ಯಲ್ಲೆ ಭಾರವಹಿಸುವ  
ದಾವಣಗೆರೆ ಭಕಾ್ತದಿರಳು ಹದಡಿ ರಸೆ್ತಯಲ್ಲೆರುವ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ  

ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದ ಬಳಿ ದಿರಾಂಕ : 28ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 8.00ಕೆ್ಕ ಬರುವುದು. 
ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾ್ರಮಾಂತರದಿಂದ ಬರುವ ಭಕಾ್ತದಿರಳು  

ಸರಿಗೆರೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 9.30ಕೆ್ಕ ಬರುವುದು. ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ರಾಜಕ್ೇಯ ಮುಖಂಡರು, 
ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಭಾರವಹಿಸಲ್ದುದು ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಗೊಳಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್....

ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮ ಮಹ�ೋ�ತಸುವ


