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ಪಾಕ್ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ
ಕರಾಚಿ, ಜ. 27 – ಪಾಕಿಸಾತಾನದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಡಾಲರ್ 

ಎದುರು 262.6 ರೂ.ಗಳ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್.
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 266 ರೂ.ಗಳ ಹಂತಕ್ಕೆ 

ಕುಸಿದಿತುತಾ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚ್ೇತರಿಕ್ ಕಂಡಿದ್. ಒಂದ್ೇ ದಿನ ಮೌಲ್ಯ 
7.17 ರೂ.ಗಳ ಇಳಿಕ್ಯಾಗಿದ್.

ಗುರುವಾರದ ನಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 34 ರೂ. 
ಇಳಿಕಯ್ಾಗಿದ.್ 1999ರ ನಂತರ ಪಾಕಿಸಾತಾನದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 
ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರು ವುದು ಇದ್ೇ ಮೊದಲು.

ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲ ್ ಪಾಕಿಸಾತಾನ ಕೃತಕ ನಿರ್ಂಧ 
ಹ್ೇರಿತುತಾ. ಐ.ಎಂ.ಎಫ್. ಷರತ್ತಾನ ಅನ್ವಯ ಈ ನಿರ್ಂಧ ತ್ಗ್ದು 
ಹಾಕಲಾಗಿದ.್ ನಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಾದ್.

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ. 26 - ಬಿಜ್ಪಿಗ್ 
ವಲಸ್ ರಂದ ಶಾಸಕರನುನು 
ಕಡ್ಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಾದ್ ಎಂರ ಆರ್ೂೇಪ 
ತಳಿಳಿ ಹಾಕಿರುವ ಬಿಜ್ಪಿ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ 
ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೇಲ್, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 
ರಂದವರಿಗ್ ಎಲಲಿರೂ 
ಬ್ಂರಲ್ಸುತ್ತಾದ್ದೇವ್ ಎಂದಿದಾದರ್.

ಪತ್ರಕತ್ರ ಪ್ರಶ್ನುಯಂದಕ್ಕೆ 
ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯಿಸಿದ ಅವರು, ವಲಸಿಗರಿಗ್ 
ಏನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವ್? ಇನೂನು 
ಏನು ಮಾಡಬ್ೇಕು? ಎಂದು ಮರು 
ಪ್ರಶ್ನುಸಿದರು.

ಬಿಜ್ಪಿ ವಲಸಿಗರ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ 
ಎಂದು ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ನಾಯಕ 
ಸಿದದರಾಮಯ್ಯ ಹ್ೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ 
ತ್ರುಗ್ೇಟು ನಿೇಡಿದ ಕಟೇಲ್, 
ಸಿದದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ್ೇ ವಲಸಿಗ. 
ಅವರು ಜ್ಡಿಎಸ್ ಮುರಿದು 
ಹ್ೂೇಗಿದಾದರ್. ತಮ್ಮ ಗುರುವಾಗಿದದ 
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹ್ಚ್.ಡಿ. 
ದ್ೇವ್ೇಗೌಡರಿಗ್ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ 
ಹ್ೂೇಗಿದಾದರ್, ಈಗ ಕಾಂಗ್್ರಸ್ 
ಮುಗಿಸುತ್ತಾದಾದರ್. ಅವರಿಗ್ ವಲಸಿಗರ 
ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ನ್ೈತ್ಕ ಹಕಿಕೆಲಲಿ 
ಎಂದರು.

ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ನಿಂದ ನಾಯಕರು ವಲಸ್ 
ರರಲ್ದಾದರ್ಯೇ ? 

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮರೆ ಖಾಲ್ ಆರಲ್ದೆ 
ವಲಸಿರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ್ಸುತ್್ತದೆದೇವೆ 

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ. 26 - ಬಿಜ್ಪಿ ವತ್ಯಿಂದ ನಡ್ಸಲಾಗುತ್ತಾರುವ 
ರೂತ್ ವಿಜಯ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೇಲ್ ಅವರು ನಗರದ ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ. ರಸ್ತಾಯ 
19ನ್ೇ ವಾರ್್ ಗ್ ಭ್ೇಟ ನಿೇಡಿದರು.

19ನ್ೇ ವಾರ್್  
ನ 138ನ್ೇ ರೂತ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ. ಅನಿಲ್ 
ಕುಮಾರ್ ಅವರ 
ಮನ್ಗ್ `ಬಿಜ್ಪಿಯೇ 
ಭರವಸ್' ಎಂರ 
ಸಿಟಿಕರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ೂೇಡ್ 
ರರಹ ಅಂಟಸಿದರು. 

ಇದ್ೇ ವ್ೇಳ್ ವಾರ್್ ನ ಹಲವಾರು ಮನ್ಗಳಿಗ್ ಭ್ೇಟ ನಿೇಡಿ ಬಿಜ್ಪಿ 
ಪರ ಅಭಿಯಾನ ನಡ್ಸಿದರು.

ನಂತರ ಪತ್ರಕತ್ರ್ೂಂದಿಗ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನಿರಿೇಕ್್ಷಗೂ ಮೇರಿ ಬ್ಂರಲ ದ್ೂರ್ತ್ದ್. ನಾಳ್ 
ಬಿಜ್ಪಿ ಕ್ೇಂದ್ರ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಅಮತ್ ಷಾ ಅವರು 
ಕುಂದಗ್ೂೇಳ ಹಾಗೂ ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 
ಪಾಲ್ೂೊಳಳಿಲ್ದಾದರ್ ಎಂದು  ಹ್ೇಳಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕ್.ಎಸ್. ನವಿೇನ್, ಬಿಜ್ಪಿ 
ಜಿಲಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವಾಡಿ ವಿೇರ್ೇಶ್, ಉಪ ಮೇಯರ್ 
ಗಾಯತ್್ರಬಾಯಿ ಖಂಡ್ೂೇಜಿ ರಾವ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಎಸ್. 
ಜಗದಿೇಶ್, ಪ್ರಸನನು ಕುಮಾರ್, ಯಶವಂತರಾವ್ 

ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮರೆಗೆ `ಬಿಜೆಪಿಯೇ 
ಭರವಸೆ' ಸಿಟೆಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿದ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ

ನವದ್ಹಲ್, ಜ. 27 – ಅಮರಿಕದ ಹೂಡಿಕ್ 
ಸಂಶ್ೂೇಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಹಂಡನ್ ರರ್್ ವರದಿ 
ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಷ್ೇರು ಮೌಲ್ಯ 
ಕುಸಿತ ತ್ೇವ್ರವಾಗಿದ್. ಇದುವರ್ಗೂ ಸಮೂಹದ ಮಾರುಕಟ್ಟಿ 
ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ 4.17 ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೇಟ ರೂ.ಗಳ ಇಳಿಕ್ಯಾಗಿದ್. 
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕಂಪನಿಯ ಷ್ೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ 
ಶ್ೇ.20ರವರ್ಗ್ ಕುಸಿದಿದ್.

ಅದಾನಿ ಟ್ೂೇಟಲ್ ಗಾ್ಯಸ್ ಶ್ೇ.20, ಅದಾನಿ 
ಟಾ್ರನ್ಸ್ ಮಷನ್ ಶ್ೇ.19.99, ಅದಾನಿ ಗಿ್ರೇನ್ ಎನಜಿ್ 
ಶ್ೇ.19.99 ಹಾಗೂ ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ ಪ್್ರೈಸಸ್ ಶ್ೇ.18.52ರ 
ಭಾರಿೇ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವ್.

ಅದಾನಿ ಪೇರ್್ ಅಂರ್ ಸ್್ಪಷಲ್ ಎಕನಾಮಕ್ 
ಝೇನ್ ಶ್ೇ.16.03, ಅದಾನಿ ವಿಲ್ಮರ್ ಶ್ೇ.5 ಹಾಗೂ 
ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಶ್ೇ.5ರ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್.

ಅಂರುಜಾ ಸಿಮಂರ್ಸ್ ಶ್ೇ.17.16 ಹಾಗೂ ಎ.ಸಿ.ಸಿ. 
ಮೌಲ್ಯ ಶ್ೇ.13.04ರ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್. 

ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಷ್ೇರುಗಳ ಕುಸಿತ ದಿಂದಾಗಿ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶ್ೇ.1.45ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್. ಕ್ೇವಲ 
ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಷ್ೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ 
4,17,824.79 ಕ್ೂೇಟ ರೂ.ಗಳಷುಟಿ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ್.

ಹಂಡನ್ ರರ್್ ರಿೇಸಚ್್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯ ರಗ್ೊ 
ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತ್ಗ್ದುಕ್ೂಳಳಿಲು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಸಲಾಗುತ್ತಾದ್. 
ಅದರ ವರದಿ ಬ್ೇಜವಾಬಾದರಿತನದಾದಗಿದ್ ಎಂದು ಅದಾನಿ 
ಸಮೂಹ ಹ್ೇಳಿದ್. ಆದರ್, ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ವಂಚನ್ 
ಮಾಡಿದ್ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟಿಯನುನು ತ್ರುಚಿದ್ ಎಂರ ತನನು 
ವರದಿಗ್ ರದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹಂಡನ್ ರರ್್ ಹ್ೇಳಿದ್.

ಈ ನಡುವ್ ಹ್ೇಳಿಕ್ ನಿೇಡಿರುವ ಕಾಂಗ್್ರಸ್, ಅದಾನಿ 

ಸಮೂಹದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ೇಳಿ ರಂದಿರುವ ಆರ್ೂೇಪಗಳ ರಗ್ೊ 
ಸ್ಬಿ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ತನಿಖ್ ನಡ್ಸಬ್ೇಕು ಎಂದು 
ಒತಾತಾಯಿಸಿದ್.

ಹಂಡನ್ ರರ್್ ವರದಿಯ ರಗ್ೊ ವಿಧಿ, ವಿಜಾಞಾನ 
ವಿಶ್ಲಿೇಷಣ್ಯಾಗಬ್ೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಯ್ದಶ್್ ಜ್ೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಆಗ್ರಹಸಿದಾದರ್.

ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಕಾಪ್ರ್ೇರ್ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ 
ಸಾಲದ ರಗ್ೊ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕಳವಳಗಳಿದದವು. ಆದರೂ, 
ಎಲ್.ಐ.ಸಿ., ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಹಾಗೂ ಇತರ್ ಸಾವ್ಜನಿಕ 
ವಲಯದ ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕ್ 
ಮುಂದುವರ್ಸಿವ್ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಹ್ೇಳಿದಾದರ್.

ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. 74 ಸಾವಿರ 
ಕ್ೂೇಟ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕ್ ಹ್ೂಂದಿದ್. ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಇದು 
ಎರಡನ್ೇ ಅತ್ ದ್ೂಡ್ಡ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ರಮೇಶ್ 
ತ್ಳಿಸಿದಾದರ್.

ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಶ್ೇ.40ರ 
ಪಾಲು ಹ್ೂಂದಿದ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ್ೇಯ ಕ್ೂೇಟ್ಯಂತರ 
ಹಣ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ ಎಂದವರು ಆರ್ೂೇಪಿಸಿದಾದರ್.

ಅದಾನಿ ಷೆೇರು ಮೌಲ್ಯ 
4.17 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ಕುಸಿತ

ನವದ್ಹಲ್, ಜ. 27 – ಜಮು್ಮ ಮತುತಾ 
ಕಾಶ್್ಮೇರದ ರನಿಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಲ್ೇಸ್ ಭದ್ರತಾ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂಣ್ ಕುಸಿದಿದ್. ಈ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ 
ಭಾರತ್ ಜ್ೂೇಡ್ೂೇ ಯಾತ್್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ 
ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹ್ೇಳಿದಾದರ್. 

ಕಾಶ್್ಮೇರದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 20 ಕಿ.ಮೇ.ಗಳ 
ಪಾದಯಾತ್್ರ ನಡ್ಸಬ್ೇಕಿತುತಾ. ಆದರ್, ಒಂದು ಕಿ.ಮೇ. 
ನಂತರ ಯಾತ್್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.

ರನಿಹಾಲ್ ಸುರಂಗ ದಾಟ ಶ್್ರೇನಗರದ 
ಕಡ್ ತ್ರಳುವಾಗ ಅನಿರಿೇಕಿ್ಷತವಾಗಿ ಭಾರಿೇ 
ಸಂಖ್್ಯಯ ಜನ ರಂದರು. ಆಗ ಪಲ್ೇಸರು 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ನನನು ಭದ್ರತಾ ಸಿರ್ಂದಿ ಹಂಜರಿಕ್ 
ತ್ೂೇರಿದರು. ಹೇಗಾಗಿ ಯಾತ್್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ 

ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹ್ೇಳಿದರು.
ಆದರ್, ಭಾರತ್ ಜ್ೂೇಡ್ೂೇ ಯಾತ್್ರಯ ಭದ್ರತ್ 

ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೇ ಲ್ೂೇಪವಾಗಿಲಲಿ. 

ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸೆಥೆ ಕುಸಿತ, ಜೊೇಡೊೇ ಯಾತೆ್ರಗೆ ತಡೆ

ಎಲ್.ಐ.ಸಿ., ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. 
ಮೆೇಲೆ ಪರಿಣಾಮದ ಕಳವಳ

ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ಹಾರೂ ಸೆಬಿ 
ತನಿಖೆಗೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಒತಾ್ತಯ

ವಸತ್ ಶಾಲೆರಳಲ್ಲೆ ಪಿಯುಸಿ ಕಡಾಡಾಯ
ಬ್ಂಗಳೂರು, ಜ. 27- 

ಹತುತಾ ವಷ್ಗಳಾಗಿರುವ 
ಹಾಗೂ ಎಲಾಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರುವ 
ವಸತ್ ಶಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ  ಮುಂದಿನ 
ವಷ್ದಿಂದ ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ 
ಪಿ.ಯು.ಸಿ ತರಗತ್ಗಳನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ರಸವ 
ರಾಜ ಬ್ೂಮಾ್ಮಯಿ ಸೂಚಿಸಿದರು. 

 ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖ್, 
ಕನಾ್ಟಕ ವಸತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 

ಸಂಘದ ವತ್ಯಿಂದ ಅರಮನ್ 
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೇಜಿಸಿ 
ರುವ ವಿಜಾಞಾನ ಮೇಳ – 
2023ರ ಉದಾಘಾಟಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಸತ್ 
ಶಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಧಾ್ತ್ಮಕ 

ಪರಿೇಕ್್ಷಗಳನುನು ಮಕಕೆಳ ನಡುವ್ಯೇ 
ನಡ್ಸುವಂತ್ ಸಲಹ್ ಮಾಡಿದ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳಿಗ್ 
ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ 

ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲೆ ವಂಚರೆ ಬೆೇಡ 
ಪರಿೇಕಾ್ಷ ಪ್ೇ ಚಚಾ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೇದಿ

ನವದ್ಹಲ್, ಜ. 27 – 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಳು ಪರಿೇಕ್್ಷಯಲ್ಲಿ 
ವಂಚನ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ೂಡಗ 
ಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ದಿೇರಾ್ 
ವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗುತತಾದ್ 
ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರ್ೇಂದ್ರ 
ಮೊೇದಿ ಹ್ೇಳಿದಾದರ್.

ಇಲ್ಲಿನ ಟಲಕೆಟ್ೂರಾ ಕಿ್ರೇಡಾಂಗಣ 
ದಲ್ಲಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದ ‘ಪರಿೇಕಾ್ಷ ಪ್ೇ 

ಚಚಾ್’ ಕಾಯ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಳ ಜ್ೂತ್ 
ಸಂವಾದ ನಡ್ಸಿದ ಅವರು, 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಳು ಅಡ್ಡದಾರಿ 
ಹಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಕಿವಿ 

ಮಾತು ಹ್ೇಳಿದರು.
ಮೊಬ್ೈಲ್ ಗಳನುನು ಅತ್ಯಾಗಿ 

ರಳಸಬಾರದು. ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಳು ತಮ್ಮ 
ರು ದಿ್ಧ ವ ಂ ತ್ ಕ್ ಯ ಲ್ಲಿ 

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಪನ್
ಬ್ಂಗಳೂರು, ಜ. 27 – ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣ್ ಹನ್ನುಲ್ಯಲ್ಲಿ 

200 ಯುನಿರ್ ಉಚಿತ ವಿದು್ಯತ್ ಹಾಗೂ 2,000 ರೂ. 
ಕ್ೂಡುಗ್ಯನುನು ರ್ೂೇಷಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್್ರಸ್, ಇದಕಾಕೆಗಿ ಕೂಪನ್ 
ವಿತರಿಸಲು ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನುನು ತ್ರ್ದಿದ್.

ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣ್ಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ರಂದರ್ ಗೃಹ ಲಕಿ್ಷಮಿ 
ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಜ್ೂ್ಯೇತ್ ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ಜಾರಿಗ್ ತರುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್್ರಸ್ 
ತ್ಳಿಸಿದ್. ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಕ್ೇಂದ್ರ ಕಚ್ೇರಿ ಎದುರು ಈ ಯೇಜನ್ ನ್ೂೇಂದಣಿ 
ಗಾಗಿ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನುನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ.್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನ ್ಮನ್ 
ಗಳಿಗ್ ತ್ರಳಿ ಗಾ್ಯರಂಟ ಕಾಡು್ಗಳನುನು ವಿತರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶ್ಸಲಾಗಿದ್. 

ಆಧುನಿಕ ಜರತ್್ತನಲ್ಲೆ ಭಕ್ತರ ಸಾಮೇಪ್ಯದೆಡೆಗೆ ಪಿೇಠರಳು
ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ. 27- ಪ್ರಸುತಾತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 

ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿನ ಧಮ್ನಿಷ್ಠೆ ಕ್ೂರತ್ಯಿಂದಾಗಿ ಧಾಮ್ಕ 
ಕ್್ಷೇತ್ರ ಸ್ೇರಿದಂತ್ ಎಲಾಲಿ ಕ್್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಸತಾವ್ಯಸತಾಗ್ೂಂಡು 
ಅಸಮಾಧಾನ, ಅತೃಪಿತಾ ಮನ್ ಮಾಡಿದ್ ಎಂದು ರಂಭಾಪುರಿ 
ಜಗದುೊರು ಡಾ. ವಿೇರಸ್ೂೇಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನನು ರ್ೇಣುಕ 
ಶ್ವಾಚಾಯ್ ಭಗವತಾ್ಪದರು ಹ್ೇಳಿದರು.

ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕು ಶ್ವನಹಳಿಳಿ (ಷಂಷಿೇಪುರ) ಯ 
ದಕಿ್ಷಣ ಕ್ೇದಾರ ವ್ೈರಾಗ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್್ರೇ ಹಮಗಿರಿ ಭವನ 
ನೂತನ ಕಟಟಿಡದ ಉದಾಘಾಟನ್ ಹಾಗೂ ಸನಾತನ ವಿೇರಶ್ೈವ 
ಧಮ್ಜಾಗೃತ್ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನಿನುಧ್ಯ ವಹಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮನುಷ್ಯ ಕ್ೇವಲ ಹಣ ಮತುತಾ ತ್ೂೇಳ್ಲಗಳ 
ಪಾ್ರರಲ್ಯದಿಂದ ಸಾಂಘಿಕ  ಜಿೇವನಕ್ಕೆ ಒತುತಾ ನಿೇಡದ್ೇ, 
ವ್ೈಯಕಿತಾಕ ರದುಕಿನಲ್ಲಿೇ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಾದಾದನ್ 
ಎಂದರು.

ವಿೇರಶ್ೈವ ಧಮ್ದ ಇತ್ಹಾಸ, ಬ್ಳ್ದುಕ್ೂಂಡು 
ರಂದಂತಹ ಪರಂಪರ್ ಸಣ್ಣದಲಲಿ. ಭವ್ಯವಾದ ಪರಂಪರ್ಯ 

ತಪೇ ಶಕಿತಾ ಇರುವುದನುನು ತಾವ್ಲಾಲಿ ರಲಲಿವರಾಗಿದಿದೇರಿ. 
ಒಂದಾನ್ೂಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿೇಠಗಳ ದಶ್ನ 
ಮಾಡಬ್ೇಕಾದರ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಷಟಿದ ಕ್ಲಸವಾಗಿತುತಾ. 

ಇವತ್ತಾನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಾನಲ್ಲಿ ಭಕತಾರ ಸಾಮೇಪ್ಯದ ಕಡ್ 
ರಂದು ನಿಜವಾದ ಧಮ್ದ ಆದಶ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನುನು 
ಪ್ರತ್ಪಾದಿಸಿ ಜನರನುನು ಸನಾ್ಮಗ್ದ ಕಡ್ ಕರ್ತರುವ 
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತನುವನುನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕ್ೂಂಡು 
ರರುತ್ತಾವ್. ಇದನುನು ನಾಡಿನ ಭಕತಾರು ಇವತ್ತಾನ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ 
ರಹಳಷುಟಿ ರಲಲಿರು. ಗಾ್ರಮೇಣ ಭಾಗದಿಂದ ನಿರಿೇಕ್್ಷಗೂ 
ಮೇರಿ ಭಕತಾ ಸಮೂಹ ಹರಿದು ರಂದಿರುವಂತದುದ ಈ 
ಸಮಾರಂಭದ ವ್ೈಶ್ಷಟಿ್ಯ ಎಂದು ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಾಗಿಲಲಿ ಎಂದರು. 

ವಿೇರಶ್ೈವ ಧಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆದಶ್ 
ಮೌಲ್ಯಗಳನುನು ಬ್ೇರ್ಲೂಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ವಿೇರಶ್ೈವ 
ಧಮ್ದ ಉದಾತತಾ ಮಾನವಿೇಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನುನು ಎಲಾಲಿ 
ಧಮ್ ಬಾಂಧವರು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅವುಗಳನುನು 
ಸಾ್ವಗತ್ಸಿದಾದರ್. ಓವ್ ದಾಶ್ನಿಕರು ಹ್ೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ  
ಜ್ೈನರ ಅಹಂಸ್, ಬೌದ್ಧರ ಸಮತ್, ಕ್್ರೈಸತಾರ ಕರುಣ್, ಇಸಾಲಿಮರ 
ನಿಷ್ಠೆ,  ಆಯ್ರ ಜಾಞಾನ,  ದಾ್ರವಿಡರ ಭಕಿತಾ ಇವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ 
ಒಂದು ಕಡ್ ಸಂಗಮಗ್ೂಂಡಿವ್ ಎಂದರ್ ಅದು ವಿೇರಶ್ೈವ 
ಧಮ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದರು.

ಪ್ರಸುತಾತ ಧಮ್ ಮತುತಾ ಜಾತ್ಗಳ ನಡುವ್ ಸಂಘಷ್ಗಳು 
ಹ್ಚಾಚಾಗುತ್ತಾದುದ, ಇಂತಹ ವಿಷಮ ಪರಿಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ 
ಪರಂಪರ್ಯನುನು ಮೂಡಿಸಬ್ೇಕಾದ ಜವಾಬಾದರಿ 
ಧಮ್ಪಿೇಠಗಳ ಮೇಲ್ದ್. ಆದರ್ ನಾಗರಿಕರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 
ಅನಾಗರಿೇಕತ್ಯ ವತ್ನ್ಗಳು ಪಿೇಠಗಳಿಗ್ ತುಂಬಾ 
ನ್ೂೇವನುನು ಉಂಟು ಮಾಡಿವ್ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ 
ವ್ಯಕತಾಪಡಿಸಿದರು.

ಸಂಸಾಕೆರ, ಧಾಮ್ಕ ಶ್ರದ್್ಧ ಇಲಲಿದ 

ದಿ. ಶ್ರೀ ಸಿ. ಪಾಂಡುರಂಗ
ಜನನ : 01.07.1942  ನಿಧನ : 28.01.2014

ನಿೇವು ನಮ್ಮನ್ನರಲ್ ಇಂದಿಗೆ  ಒಂಭತು್ತ ವಷನಾರಳಾದವು. 
ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೆ, ನಿೇವು ಹಾಕಿಕೊಟಟೆ 
ಮಾರನಾದಶನಾನದಲ್ಲೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್್ತದೆದೇವೆ.

ಪತ್್ನ : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಬಿ. ವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು : ಡಾ. ಎಸ್.ಪಿ. ಮುರುಳೇಧರ

ಎಸ್.ಪಿ. ಶಿ್ರೇಧರ,  ಡಾ. ಎಸ್.ಪಿ. ಮಧು
ಮತು್ತ ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು 

ಹಾರೂ ಬಂಧು-ಮತ್ರರು.

ಒಂಭತ್ತರೆೇ ವಷನಾದ ಚಿರಸ್ಮರಣೆ

ಇಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು :

ಪತ್ನಿ: ಶ್ರೀಮತ್ ಸುನಂದಮ್ಮ 
ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ವಗ್ಗದವರು

ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಲ್ಂ|| ಹೆಚ್ .ಡಿ. ಶೆೇಖರಪ್ಪನವರು
ನಿವೃತ್ತ ಮುಖೊ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯರು, ಅತ್್ತಗೆರೆ

ಜನನ : 03-09-1945    ನಿಧನ : 28.01.2015

ರುರುವಾಗಿ, ಹರರಾಗಿ ಮಾನವತೆ ಮೆೇಳೆೈಸಿ
ನಮಗಾಗಿ ಧರೆಗಿಳದು ವಿವೆೇಕ ನಿೇಡಿದೆ. 

ಪರಮ ಆತ್ಮದ ದಾಶನಾನಿಕ ದೆೇವ 
ಹಂಸ ರಾ್ಯಯ, ಅಧಾ್ಯತ್ಮದ ಸಾಧಕ, 
ಸಪ್ತಚಕ್ರರಳ ರೆಲೆ ಮೇರಿದ ತಂದೆ 
ಭರತಮಾತೆ ರವನಾ ಪಡುವಂತ 
ವಿವೆೇಕಾನಂದರ ಹರಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ 
ಪರಮ ಪುರುಷ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ 

ಕೊೇಟಿ ನಮನ

ಶಿವನಹಳಳಯ ಹಿಮಗಿರಿ ಭವನದ 
ನೂತನ ಕಟಟೆಡದ ಉದಾಘಾಟರೆಯಲ್ಲೆ 

ರಂಭಾಪುರಿ ಜರದು್ಗರುರಳು

ಕೊಟೂಟೆರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದಿನಿಂದ ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ 
ಕ್ೂಟೂಟಿರು, ಜ.27- ವಿವಿಧ 

ಧಮ್ಗಳ ಮಧ್್ಯ ಸಂಶಯದ ಅಡ್ಡ 
ಗ್ೂೇಡ್ಗಳು ನಿಮಾ್ಣವಾಗು 
ತ್ತಾರುವ ಪ್ರಸುತಾತ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ 
- ಮತ ಪಾ್ರಂತ್ಯ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳ 
ಭ್ೇದವಿಲಲಿದ್ೇ ಎಲಲಿರನೂನು ಸವ್ 
ಜನಾಂಗದ ಮಹ್ೂೇತಸ್ವ ಎಂದ್ೇ 
ಕರ್ಯುವ ತರಳುಬಾಳು 
ಹುಣಿ್ಣಮಯ 75ನ್ೇ ಮಹ್ೂೇತಸ್ವ 
ಕ್ೂಟೂಟಿರಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಯಲ್ದ್.

ಈ ಹುಣಿ್ಣಮ ಮಹ್ೂೇತಸ್ವ 
ನಾಳ್ ದಿನಾಂಕ 28 ರಿಂದ ಫ್ರ್ರವರಿ 
5 ರವರ್ಗ್ ಒಂರತುತಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ 
ನಡ್ಯಲ್ದ್. ಈ ಹುಣಿ್ಣಮಯ 
ಸಾನಿನುಧ್ಯವನುನು ಶ್್ರೇ ಮದುಜ್ಜಯಿನಿ 
ಸದ್ಧಮ್ ಸಿಂಹಸನಾಧಿೇಶ ಶ್್ರೇ 
ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರು ಶ್್ರೇ 1108 
ಡಾ. ಶ್ವಮೂತ್್ ಶ್ವಾಚಾಯ್ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳವರು ವಹಸಲ್ದಾದರ್ 
ಎಂದು ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮಯ 
ಸಮತ್ಯ ಕಾಯ್ದಶ್್ ಸಾವಜಿ್ಜ 
ರಾಜ್ೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದರ್. 

ಇಲ್ಲಿನ ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮ 

ಮಹಾ ಮಂಟ ಪದಲ್ಲಿ 
ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮ 
ಪೂ ವ್ ಭಾ ವಿ 
ಸಭ್ಯನುನು ಇಂದು 
ಕರ್ಯಲಾಗಿತುತಾ. 

ಈ ಸಭ್ಯನುನು 
ಉದ್ದೇಶ್ಸಿ ಮಾತನಾ 
ಡಿದ ಸಮತ್ಯ ಕಾಯ್ ದಶ್್ 
ಸಾವಜಿ್ಜ ರಾಜ್ೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ 
ಅವರು, ಈ ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮ 
ಮಹ್ೂೇತಸ್ವ ಸವ್ ಜನಾಂಗ 
ಏಳಿಗ್ಗ್ ಪ್ರತ್ಯರ್ರನುನು ವಿದಾ್ಯ 
ವಂತರನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ 

ಮಠದ ಉದ್ದೇಶ ವಾಗಿದ್. 
ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮ 
ಯು ರಾಜ್ಯದ ಹ್ೂರಗೂ 
- ಒಳಗೂ ಮಾಡುವುದು 
ಮಠದ ಪ್ರತ್ೇತ್. ಈ ಸಲ 
ನಮ್ಮ ಕ್ೂಟೂಟಿರಿಗ್ 
ರ ಂ ದಿ ರು ವು ದು 

ನಮ್ಮಲಲಿರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವಾಗಿದುದ, ಈ 
ಹುಣಿ್ಣಮಯನುನು ಅರ್ಪೂಣ್ವಾಗಿ 
ಆಚರಣ್ ಮಾಡಬ್ೇಕು ಎಂದು 
ಹ್ೇಳಿದರು.

ಸಿರಿಗೆರೆಯಿಂದ ಕೊಟೂಟೆರಿಗೆ 
ಶಿ್ರೇರಳ ಮಾರನಾ :  ನಾಳ್ ಶನಿವಾರ 

ಶ್್ರೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರುಗಳವರು 
ಸಿರಿಗ್ರ್ಯಿಂದ ಕ್ೂಟೂಟಿರಿಗ್ ದಯ 
ಮಾಡಿಸುವ ಮಾಗ್ಗಳು ಬ್ಳಗ್ೊ 
10.30ಕ್ಕೆ ಸಿರಿಗ್ರ್ ಐಕ್ಯ 
ಮಂಟಪದಿಂದ ಹ್ೂರಟ ಶ್್ರೇಗಳು 
ಓರವ್ವ ನಾಗತ್ಹಳಿಳಿ, ಸಿರಿಗ್ರ್ ಕಾ್ರಸ್, 
ಬ್ಳಗ್ೊ 11.45, ಗೌರಮ್ಮನಹಳಿಳಿ 
ಕಾ್ರಸ್, ಕಲುಕೆಂಟ್ ಕಾ್ರಸ್, ವಿಜಾಪುರ 
ಗ್ೂಲಲಿರಹಟಟಿ, ವಿಜಾಪುರ, 
ಲಕಿ್ಷಮಿೇಸಾಗರ, ಬಿೇರಾವರ ಕಾ್ರಸ್, 
ಸಿದದವ್ವನ ದುಗ್ (ಕ್ೂೇಟ್) ಹ್ೂಸ 
ಹಟಟಿ, ಮುದಾದಪುರ, ಯಳಗ್ೂೇಡು 
ಕಾ್ರಸ್, ಹುಲ್ಲಿೇಹಾಳ, ರಸಿತಾಹಳಿಳಿ, 
ಬಿದರಕ್ರ್, (ಮಧಾ್ಯಹನು 1 ಗಂಟ್ಗ್ 
ರರುತಾತಾರ್) ರಸ್ತಾ ಮಾಕುಂಟ್, 
ಬಿಸುತಾವಳಿಳಿ, ಜಗಳೂರು ಮಧಾ್ಯಹನು 
1:30ಕ್ಕೆ ನಂತರ (ದಿದಿದಗಿ ಗಾ್ರಮಸಥೆ 
ರಿಂದ ಜಗಳೂರಿನ ತರಳಬಾಳು 
ಕ್ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ೂೇಹ) ಕ್ಳಗ್ೂೇಟ್ 
ಕಾ್ರಸ್, ಕ್ಚ್ಚಾನಹಳಿಳಿ ಮಧಾ್ಯಹನು  
2 :45 ಕ್ಕೆ ಹ್ೂಸಕ್ರ್ ಲಕುಕೆಂಪುರ  
ಸ್ೂಕ್ಕೆ ಕಾ್ರಸ್ ಗಡಿ ಮಾಕುಂಟ್ 
ಬ್ ನ ಕ ನ ಹ ಳಿಳಿ , 

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 28, 20232

ಭಾವಪೂಣನಾ ಶ್ರದಾಧಂಜಲ್
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಇ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪನವರು 

ನಿರೆರೀೇಶಕರು, 
ಶ್ರೀ ರೆರೀಣುಕಾಂಬ ವಿರಾಯಾಸಂಸೆಥೆ (ರಿ), ಕುಕುಕುವಾಡ, 

ದಿರಾಂಕ 25.01.2023ರಂದು 
ದೆೈವಾಧೇನರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ 
ಚಿರಶಾಂತ್ಯನು್ನ ಭರವಂತನು ನಿೇಡಲೆಂದು 

ಪಾ್ರರ್ನಾಸುವ ಇಂತ್ದುಃಖತಪ್ತರು.
 ಸಂಸೆಥೆಯ ಆಡಳತ ಮಂಡಳ, ಪಾ್ರಚಾಯನಾರು. 

ಸಿಬ್ಂದಿ ವರನಾ ಮತು್ತ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳು.
ಶಿ್ರೇ ರೆೇಣುಕಾಂಬ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆ (ರಿ) ಕುಕು್ಕವಾಡ.

ಈ ಮೂಲಕ ಸಾವ್ಜನಿಕರಿಗ್ ತ್ಳಿಯಪಡಿಸುವುದ್ೇನ್ಂದರ್, ನನನು 
ಕಕಿ್ಷದಾರರಾದ ಶ್್ರೇ ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೇಲ್ ಬಿನ್  ಬಾರು ಗೌಡ ಪಾಟೇಲ್ , ದಾವಣಗ್ರ್ 
ಇವರು ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ಷ್ಡೂ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಸ್ೂತುತಾಗಳನುನು ಅದರ 
ಮಾಲ್ೇಕರಾದ - 1. ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. ಬಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ|| ಪಟೆೇಲ್ ಮಹಾಂತಪ್ಪಯ್ಯ,  
2. ಶಿ್ರೇಮತ್ ಭಾರತ್ ಕೊೇಂ. ಲೆೇ|| ಮಹೆೇಶ್,  ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪಲಲೆವಿ ಕೊೇಂ ಕರಿಬಸಯ್ಯ,  
ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. ಬಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ|| ಪಟೆೇಲ್ ಮಹಾಂತಪ್ಪಯ್ಯ, ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. 
ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ|| ಪಟೆೇಲ್ ಮಹಾಂತಪ್ಪಯ್ಯ 

ಇವರಿಂದ ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ಷ್ಡೂ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಜಮೇನುಗಳನುನು ಶುದ್ಧ 
ಕ್ರಯದ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕ್ೂಂಡಿರುತಾತಾರ್. ಸದರಿ ಷ್ಡೂ್ಯಲ್ ಸ್ೂತುತಾಗಳಿಗ್ 
ಸಂರಂಧಿಸಿದಂತ್, ಬ್ೇರ್ ಯಾವುದ್ೇ ವ್ಯಕಿತಾಗಳಿಂದ, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ, 
ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ, ಕಾನೂನು ರದ್ಧ ತಂಟ್-ತಕರಾರುಗಳು, ಹತಾಸಕಿತಾಗಳು, ವಗ್ೈರ್ಗಳು 
ಇದದರ್ ಈ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣ್ ಪ್ರಕಟಗ್ೂಂಡ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಳಕಂಡ 
ವಕಿೇಲರನುನು ಸಂಪಕಿ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ತಕರಾರುಗಳನುನು ದಾಖಲ್ ಸಮೇತ 
ಸಲ್ಲಿಸತಕಕೆದುದ. ಇಲಲಿದ್ೇ ಹ್ೂೇದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಷ್ಡೂ್ಯಲ್ ಜಮೇನುಗಳಿಗ್ ಸಂರಂಧಿಸಿದಂತ್ 
ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದ್ೇ ಕಾನೂನು ವಾ್ಯಜ್ಯ ಮತುತಾ ಹಕುಕೆಬಾಧ್ಯತ್ಗಳ ಹಾಗೂ 
ಲುಕಾಸ್ನುಗಳಿಗ್ ನನನು ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಬಾಧ್ಯಸಥೆರಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ತ್ಳಿಯಿರಿ.

ಷೆಡೂ್ಯಲ್ :  1. ದಾವಣಗ್ರ್ ಉಪ-ನ್ೂೇಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳವರ ಕಛ್ೇರಿ 
ವಾ್ಯಪಿತಾಗ್ ಒಳಪಟಟಿ, ದಾವಣಗ್ರ್ ತಾಲೂಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹ್ೂೇರಳಿ, ರಸಾಪುರ 
ಗಾ್ರಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 5/11 ಇದರ ವಿಸಿತಾೇಣ್ 1 ಎಕರ್, 03 ಗುಂಟ್ (1- 03) 
ಮತುತಾ  2. ದಾವಣಗ್ರ್ ಉಪ-ನ್ೂೇಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳವರ ಕಛ್ೇರಿ ವಾ್ಯಪಿತಾಗ್ 
ಒಳಪಟಟಿ, ದಾವಣಗ್ರ್ ತಾಲೂಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹ್ೂೇರಳಿ, ರಸಾಪುರ ಗಾ್ರಮದ 
ರಿ.ಸ.ನಂ. 5/12 ಇದರ ವಿಸಿತಾೇಣ್ 1 ಎಕರ್, 03 ಗುಂಟ್ (1- 03).

ಸಾವನಾಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಗಿರಿೇಶ್  ವಿ. ಖಾರದ್ , ವಕಿೇಲರು
# 476, 4ನ್ೇ ಕಾ್ರಸ್, ಕ್.ಬಿ. ರಡಾವಣ್, ದಾವಣಗ್ರ್ - 577 002.

ಮೊ. : +91 99009 17761, 94483 59542

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಾರದಮ್ಮ 
(ತ್ಪ್ಪಮ್ಮ) ನಿಧನ

ಚಿಕಕೆಮಗಳೂರು ವಾಸಿ ದಿ|| ಆರ್ .ಎನ್ .
ಲಕ್ಷಮಿಣ ಇವರ ಧಮ್ಪತ್ನು ಶ್್ರೇಮತ್ 
ಶಾರದಮ್ಮ  ಇವರು ದಿನಾಂಕ 
27.1.2023ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜ್ 
6.25ಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರು. ಏಳು ಜನ 
ಪುತ್್ರಯರು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕಕೆಳು 
ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ರಂಧು-ರಳಗವನುನು 
ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯಯು 
ದಿನಾಂಕ 28.01.2023ರ ಶನಿವಾರ 
ಬ್ಳಿಗ್ೊ 11 ಗಂಟ್ಗ್ ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತಾಯಲ್ಲಿರುವ 
ವ್ೈಕುಂಠ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನ್ರವ್ೇರಲ್ದ್.

ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಪವಾರ್  
ನಿಧನ

ದಾವಣಗ್ರ್ ಯಲಲಿಮ್ಮ ನಗರ 3ನ್ೇ ಮೇನ್  
8ನ್ೇ ಕಾ್ರಸ್  ವಾಸಿ ರಸವರಾಜಪ್ಪ ಪವಾರ್ 
ಇವರು ದಿನಾಂಕ 27.1.2023ರ 
ಶುಕ್ರವಾರ ಬ್ಳಿಗ್ೊ 8ಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರು. 
ಪತ್ನು, ಮೂವರು ಪುತ್ರರು, ಓವ್ ಪುತ್್ರ, 
ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ರಂಧು-ರಳಗವನುನು 
ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯಯು 
ದಿನಾಂಕ 28.01.2023ರ ಶನಿವಾರ 
ಬ್ಳಿಗೊ್ 10 ಗಂಟ್ಗ್ ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತಾಯಲ್ಲಿರುವ 
ವ್ೈಕುಂಠ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನ್ರವ್ೇರಲ್ದ್.

ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲೆ ವಂಚರೆ ಬೆೇಡ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ನಂಬಿಕ್ ಇರಿಸಬ್ೇಕ್ೇ ಹ್ೂರತು ಮೊಬ್ೈಲ್ ಫೇನ್ ಗಳ 
ಮೇಲ್ ಅಲಲಿ ಎಂದೂ ಮೊೇದಿ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಓದುವಾಗ ಮೊಬ್ೈಲ್  ಕಡ್ಗ್ ಆಕಷಿ್ತರಾಗಬಾರದು. ಮೊಬ್ೈಲ್ 
ರಳಕ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್್ಯೇಕ ಸಮಯ ಮೇಸಲ್ಡಬ್ೇಕು ಎಂದವರು ಹ್ೇಳಿದರು.

ಪರಿೇಕಾ್ಷ ಫಲ್ತಾಂಶದ ರಗ್ೊ ಕುಟುಂರದ ಸದಸ್ಯರು ನಿರಿೇಕ್್ಷ ಹ್ೂಂದುವುದು 
ಸಹಜ. ಆದರ್, ಪರಿೇಕಾ್ಷ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳ್ೇ ಎಲಲಿವೂ ಅಲಲಿ. ಅಂಕಗಳನುನು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಥೆನಕ್ಕೆ ಹ್ೂೇಲ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಮೊೇದಿ ಹ್ೇಳಿದರು.

ಪರಿೇಕಾ್ಷ ಪ್ೇ ಚಚಾ್ ಕಾಯ್ಕ್ರಮಕ್ಕೆ 38 ಲಕ್ಷ ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಳು 
ನ್ೂೇಂದಾಯಿಸಿದದರು. ಇದು ಕಳ್ದ ವಷ್ಕಿಕೆಂತ 15 ಲಕ್ಷ ಹ್ಚಾಚಾಗಿದ್.

ವಸತ್ ಶಾಲೆರಳಲ್ಲೆ ಪಿಯುಸಿ ಕಡಾಡಾಯ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ನಿೇಡಲಾಗಿದ್. ಯಾವ ಶಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ೂರತ್ಯಿದ್, 
ಏನನುನುನು ಸರಿ ಪಡಿಸಬ್ೇಕು, ಸ್ಪಧಾ್ತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್್ಷಗಳಿಗ್ ಮಕಕೆಳನುನು  
ಹ್ೇಗ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬ್ೇಕ್ನುನುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಪಧ್್, ಪರಿೇಕ್್ಷಗಳನುನು ನಿೇಡಿ, 
ಸಾಮರ್ಯ್ ಬ್ಳ್ಸಿ ಎಂದರು. 

ಜೊೇಡೊೇ ಯಾತೆ್ರಗೆ ತಡೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ರನಿಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ದ್ೂಡ್ಡ ಸಂಖ್್ಯಯ 
ಜನರು ಸ್ೇರುವ ರಗ್ೊ ಪಲ್ೇಸರಿಗ್ ಮಾಹತ್ ನಿೇಡಿರಲ್ಲಲಿ 
ಎಂದು ಎಡಿಜಿಪಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದರ್. 
ಯಾತ್್ರಯ ವ್ೇಳ್ ಪರಿಶ್ೇಲನ್ ನಡ್ಸಿ ಆಯದವರಿಗಷ್ಟಿೇ 
ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ತಾದ್. ಭಾರತ್ ಜ್ೂೇಡ್ೂೇ ಯಾತ್್ರ 
ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮುಂಚ್ ಪಲ್ೇಸರ ಜ್ೂತ್ ಚಚಿ್ಸಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಕ್ೇಳಿದದರ್ ಭದ್ರತ್ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾದ್ದವು ಎಂದಿದಾದರ್.

ಸಿಟೆಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿದ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಜಾಧವ್, ಭಾಗ್ಯ ಪಿಸಾಳ್, ಆರ್.ಎಲ್. ಶ್ವಕುಮಾರ್, 
ಎಸ್.ಟ. ವಿೇರ್ೇಶ್, ಸ್ೂೇಗಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಜಿ.ಎಸ್. ಶಾಮ್, ದ್ೇವರಮನ್ 
ಶ್ವಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಜಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಜಿ. ಸಂಗನಗೌಡು್ರ,  ಶ್್ರೇನಿವಾಸ 
ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ, ಬಿ.ಎಂ. ಸತ್ೇಶ್, ಆರ್. ಪ್ರತಾಪ್, ಸುಧಾ ಜಯರುದ್್ರೇಶ್, 
ಬಿ.ಟ. ಸಿದದಪ್ಪ, ಟಂಕರ್ ಮಂಜಣ್ಣ, ಆನಂದಪ್ಪ ಮತ್ತಾತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರು.

ಹ್ೂನಾನುಳಿ, ಜ.27-  ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 
ಭಾವ್ೈಕ್ಯತ್ಯಿಂದ ಬಾಳುವುದ್ೇ ನಿಜವಾದ 
ಮಾನವ ಧಮ್ ಎಂದು ಹ್ೂಸದುಗ್ ಕನಕ 
ಗುರು ಪಿೇಠದ ಶ್್ರೇ ಈಶ್ವರಾನಂದಪುರಿ  
ಸಾ್ವಮೇಜಿ ಹ್ೇಳಿದರು. 

ಪಟಟಿಣದ ದ್ೇವನಾಯಕೆನಹಳಿಳಿಯಲ್ಲಿ  
ನೂತನವಾಗಿ ನಿಮ್ಸಿರುವ ಶ್್ರೇದುಗ್ಮ್ಮ 
ದ್ೇವಿ, ಶ್್ರೇ ಮರಿಯಮ್ಮ ದ್ೇವಿ, ಮತುತಾ ಶ್್ರೇಗಾಳಿ 
ದುಗ್ಮ್ಮ ದ್ೇವಸಾಥೆನಗಳ ಪ್ರವ್ೇಶ, 
ಮೂತ್್ಗಳ ಪ್ರತ್ಷಾಠೆಪನ್,  ಕಳಸಾರ್ೂೇಹಣ 
ಹಾಗೂ ಕುಂಭಾಭಿಷ್ೇಕ ಕಾಯ್ಕ್ರಮ 
ಉದಾಘಾಟಸಿ ಅವರು  ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಧಮ್-ಧಮ್ಗಳ ನಡುವ್ ಭ್ೇದಭಾವ 
ಮಾಡಿ ಬ್ಂಕಿ ಹಚುಚಾವವರನುನು ಕ್ಷಮಸಬಾರದು. 
ಜಗತ್ತಾನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಧಮ್ಕಿಕೆಂತ ದ್ೂಡ್ಡ 
ಧಮ್ ಬ್ೇರ್ ಯಾವುದ್ೇ ಧಮ್ ಇಲಲಿ. ನಾಡಿನ 

ಅನ್ೇಕ ಕಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ, ಮಸಿೇದಿಗಳು 
ಅಕಕೆಪಕಕೆದಲ್ಲಿರುವ ಉದಾಹರಣ್ಗಳಿವ್. ಇಲೂಲಿ 
ಮೂವರು ದ್ೇವಿಯವರ ನೂತನ ದ್ೇವಾಲಯ 
ಕೂಡ ಮಸಿೇದಿಯ ಅತ್ೇ ಸಮೇಪದಲ್ಲಿೇ ಇದ್. 
ಇದೂ ಕೂಡ ಭಾವ್ೈಕ್ಯತ್ಗ್ ಶ್್ರೇಷಟಿ ಉದಾಹರಣ್ 
ಯಾಗಿ ಮುಂದ್ ಇತರರಿಗ್ ಮಾದರಿಯಾಗಬ್ೇಕು 
ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದರು. ಶತಮಾನಗಳ ಹಂದ್ 
ಆಸ್ಪತ್್ರಗಳ್ೇ ಇರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು 
ಅನಾರ್ೂೇಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ದ್ೇವರ ಮತುತಾ 
ಅಚ್ಕರ ಮೊೇರ್ ಹ್ೂೇಗಿ ಅಚ್ಕರು ನಿೇಡುವ 
ಗಿಡಿಮೂಲ್ಕ್ಗಳನ್ನುೇ ನಂಬಿ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿ 
ರ್ೂೇಗಮುಕತಾರಾಗುತ್ತಾದದ ಕಾಲವಿತುತಾ. ಇದಕ್ಕೆ 
ಮೂಲ ನಂಬಿಕ್ಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದಿದತು . 

ಕಾಯ್ಕ್ರಮದ ಸಾನಿನುಧ್ಯವನುನು ಹ್ೂನಾನುಳಿ 
ಹರ್ೇಕಲ್ಮಠದ ಡಾ. ಒಡ್ಯರ್ ಚನನುಮಲ್ಲಿ 
ಕಾಜ್ನ ಶ್ವಾಚಾಯ್ ಸಾ್ವಮೇಜಿ ವಹಸಿದದರು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ.ಶಾಂತನಗೌಡ 
ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲೂಲಿಕಿನ ವಿವಿಧ ಕ್್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
14 ರವರ್ಗ್ ಅನ್ೇಕ ದ್ೇವಸಾಥೆನಗಳ ಉದಾಘಾಟನ್ 
ಇರುವುದನುನು ಗಮನಿಸಿದರ್  ಮಾತ್ಗ್ ರರಗಾಲ 
ಎಂದು ಕರ್ದರೂ,  ದ್ೇವಸಾಥೆನಗಳನುನು 
ನಿಮ್ಸುವ ಭಕತಾರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಕಿತಾಗ್ 
ರರಗಾಲವಿಲಲಿ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದರು.

ಕುರುರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಬಿ.
ಮಂಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ೇವಲ 14 ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಕತಾರ ಅದಮ್ಯ ಉತಾಸ್ಹ, ಸ್ೇವಾ 
ಮನ್ೂೇಭಾವನ್ಯ ಪ್ರತ್ೇಕವಾಗಿ ಇಂದು 
ಸುಂದರ ದ್ೇವಾಲಯ ನಿಮಾ್ಣವಾಗಿದ್.  
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖಂಡ ತ್ಂಗಿನ ಮರದ ಮಾದಪ್ಪ 
ಹಾಗೂ ಎಚ್.ಬಿ. ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಸ್ೇರಿದಂತ್ ಸಮತ್ಯ 
ಎಲಾಲಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಅಪ್ಣಾ ಮನ್ೂೇಭಾವ 
ಕಾರಣವಾಗಿದುದ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷಕೂಕೆ 

ಹ್ಚಿಚಾನ ಹಣ ಖಚಾ್ಗಿದ್ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು. 
ಕಾಯ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುರುರ ಸಮಾಜದ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ,  ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ 
ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಆರ್.ಮಹ್ೇಶ್, ಪುರಸಭ್ ಮಾಜಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಹಾಲ್ ಸದಸ್ಯ ರಂಗನಾಥ್, 
ಹರಿಯರಾದ ಎಚ್.ಬಿ.ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ, ಕುರುರ 
ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಬಿೇರಪ್ಪ, ಗಣಮಗ 
ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಜಿ್ಜ, ರುದಿದವಂತರ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, 
ನರಸಪ್ಪ ಗೌಡು್ರ,  ವಿಜ್ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಗಾಳಿ 
ನಾಗರಾಜ್, ತಮ್ಮಣ್ಣ, ಪ್್ೂಲ್ೇಸ್ ಉಮೇಶ್, 
ಕವಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಾಜಿ ಸ್ೈನಿಕ ಎಂ. 
ವಾಸಪ್ಪ, ಮಾದಪ್ಪ, ಜಾಮೇಯಾ ಮಸಿೇದಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಯಾಜ್, ನವಲ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ೇರಿದಂತ್ 
ಸಮಾಜದ ಅನ್ೇಕ ಗಣ್ಯರು ಇದದರು.

ನಿವೃತತಾ ದ್ೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಗಾಳಿ ರವಿ  
ಪಾ್ರಸಾತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶ್ಕ್ಷಕ 
ಕಾಳಿಂಗ ಸಾ್ವಗತ್ಸಿದರು.  ಕತ್ತಾಗ್ ನಾಗರಾಜ್ 
ನಿರೂಪಿಸಿದರು. 

ಭಾವೆೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳುವುದೆೇ ನಿಜವಾದ ಮಾನವ ಧಮನಾ
ಹೊಸದುರನಾ  

ಕನಕ ರುರುಪಿೇಠದ  
ಶಿ್ರೇ ಈಶ್ವರರಾನಂದಪುರಿ  

ಸಾ್ವಮೇಜಿ

ಮಲ್ೇಬ್ನೂನುರು, ಜ.27- ಹಾವ್ೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ 
ಅತ್ತಾಕಟ್ಟಿ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ರವರಿ 9 ಮತುತಾ 10 ರಂದು 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಮಠದ ಶ್್ರೇ ಡಾ. 
ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ ಶ್ವಾಚಾಯ್ ಸಾ್ವಮೇಜಿ ಅವರ 
ನ್ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಕ್ೂಂಡಿರುವ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ 
ಸಂಘಗಳ ಮಹಳಾ ಸಮಾವ್ೇಶ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರುವ ರರಯಾತ್್ರಗ್ ಶುಕ್ರವಾರ 
ಜಿಗಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದಾವಣಗ್ರ್ ಜಿಲ್ಲಿಯ 
ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನ್ ನಿೇಡಲಾಯಿತು.

ಗಾ್ರಮದ ಎನ್.ರುದ್್ರೇಗೌಡರ ವೃತತಾದಲ್ಲಿ 
ಯಲವಟಟಿಯ ಗುರುಸಿದಾ್ಧಶ್ರಮದ ಶ್್ರೇ ಯೇಗಾನಂದ 
ಸಾ್ವಮೇಜಿ ಅವರು ರರಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಶ್್ರೇ ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ ಶ್ವಾಚಾಯ್ ಸಾ್ವಮೇಜಿ 
ಅವರು, ಈಗಾಗಲ್ೇ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷುಟಿ 
ಸಂಘಟಸಿರುವ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ 
ಮಹಳ್ಯರು ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ರದುಕು ಕಟಟಿಕ್ೂಳಳಿಲು 
ಕಾರಣಿೇಭೂತರಾಗಿದಾದರ್.

ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಹಾವ್ೇರಿ ಮತುತಾ ದಾವಣಗ್ರ್ 
ಜಿಲ್ಲಿಯಲೂಲಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನುನು ರಚಿಸಿದುದ,  
ಈ ಹನ್ನುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಾಕಟ್ಟಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಫ್.9 ಮತುತಾ 10 
ಮಹಳಾ ಸಮಾವ್ೇಶ ಹಾಗೂ ರ್ೈತರ ಅನುಕೂಲಕಾಕೆಗಿ 
ಕೃಷಿ ಮೇಳವನುನು ಏಪ್ಡಿಸಿದಾದರ್. ಇದ್ೇ  
ವ್ೇಳ್ ಭಕತಾರು ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಶ್್ರೇಗಳಿಗ್ ಗುರುವಂದನಾ 
ಕಾಯ್ಕ್ರಮವನೂನು ಸಂಘಟಸಿದಾದರ್. 

ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ರಸವರಾಜ ಬ್ೂಮಾ್ಮಯಿ, ಮಾಜಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ.
ಪಾಟೇಲ್ ಸ್ೇರಿದಂತ್ ಇನೂನು ಅನ್ೇಕರು ಈ 
ಸಮಾವ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾದರ್ ಎಂದು ಶ್್ರೇ 
ಯೇಗಾನಂದ ಸಾ್ವಮೇಜಿ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರಿೇಶ್ ಅವರೂ ರರ 
ಯಾತ್್ರಗ್ ಶುಭ ಕ್ೂೇರಿದರು. ನಂದಿ ಸೌಹಾದ್ 
ಸಹಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಆರ್.ಇಂದೂಧರ್, ಗಾ್ರಮದ 
ಮುಖಂಡರಾದ ಗೌಡ್ರ ರಸವರಾಜಪ್ಪ, ಜಿ.ಎಂ.
ಆನಂದಪ್ಪ, ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ.ವಿ.
ನಾಗರಾಜ್, ಜಿ.ಬ್ೇವಿನಹಳಿಳಿಯ ಬಿ.ಕ್.ಮಹ್ೇಶ್ವರಪ್ಪ, 
ಜಿ.ಎಂ.ರಸವನಗೌಡ, ಸಿ.ಎನ್.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, 
ಎಕ್ಕೆಗ್ೂಂದಿ ರುದ್ರಗೌಡ, ಜಿ.ಪಿ.ಹನುಮಗೌಡ, ಮುದ್ೇ 
ನೂರು ಗದಿಗ್ಪ್ಪ, ಎನ್.ಎಂ.ಭರಮಗೌಡ, ಎಂ.ಕ್.
ಸಾ್ವಮ, ಆಟ್ೂೇ ಶ್ವು, ಮಂಜಣ್ಣ, ಕ್.ಸಿ.ರಸವರಾಜ್, 
ಜಿ.ಪಿ.ಮಂಜು, ಟ.ಎಸ್.ಗದಿಗ್ಪ್ಪ ಸ್ೇರಿದಂತ್ ಸ್ವ-
ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮಹಳ್ಯರು, ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಈ 
ವ್ೇಳ್ ಹಾಜರಿದುದ, ರರವನುನು ಬಿೇಳ್ೂಕೆಟಟಿರು.

ಈ ರರವು ಹರಿಹರ, ಹ್ೂನಾನುಳಿ, ದಾವಣಗ್ರ್ 
ತಾಲೂಲಿಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲ್ದ್.

ಅತ್್ತಕಟೆಟೆಯಲ್ಲೆ ಫೆ.9, 10 ಕೆ್ಕ  
ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೆೇಶ, ಕೃಷಿ ಮೆೇಳ

ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಗಾ್ರಮೇಣಾಭಿವೃದಿಧ ಸಂಸೆಥೆಯ 
ರಥಯಾತೆ್ರಗೆ ಜಿರಳಯಲ್ಲೆ ಸಾ್ವರತ

ಜರತ್್ತನಲ್ಲೆ ಭಕ್ತರ ಸಾಮೇಪ್ಯದೆಡೆಗೆ ಪಿೇಠರಳು
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಕಾರಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 
ಅಶಾಂತ್  ಉಂಟಾಗಿದುದ, ವಿೇರಶ್ೈವ ಧಮ್ದ 
ಅಹಂಸ್, ಸತ್ಯ, ಆಸ್ತಾೇಯ, ಪೂಜಾ ಧಾ್ಯನ, ಜಪ 
ಸ್ೇರಿದಂತ್ ದಶ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ 
ಶ್್ರೇಯಸುಸ್ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.

ಶ್ವನಹಳಿಳಿಯಲ್ಲಿ ದಕಿ್ಷಣ ಕ್ೇದಾರ ವ್ೈರಾಗ್ಯ 
ಧಾಮ ನಿಮಾ್ಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 
ಧಮ್ದ ಪುನರುತಾಥೆನಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ರುನಾದಿ 
ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದ್. ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತುತಾ 
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತನುಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಫಲ ಸಿಕ್ಕೆೇ 
ಸಿಗುತತಾದ್ ಎಂರುದಕ್ಕೆ ಕಣ್ವಕುಪ್್ಪ ಶ್್ರೇ ನಾಲ್ವಡಿ 
ಶಾಂತಲ್ಂಗ ಶ್ವಾಚಾಯ್ ಸಾ್ವಮೇಜಿಯೇ 
ಸಾಕಿ್ಷ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದರು.

ಸಾನಿನುಧ್ಯ ವಹಸಿದದ ಕ್ೇದಾರ ಪಿೇಠದ 
ಜಗದುೊರು ಡಾ. ಭಿೇಮಾಶಂಕರಲ್ಂಗ ಶ್ವಾ 
ಚಾಯ್ ಭಗವತಾ್ಪದರು ಆಶ್ೇವ್ಚನ ನಿೇಡಿ,  
ಇಂದಿನ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನಾಗರಿಕ 
ವತ್ನ್ಗಳ್ೇ ಹ್ಚಾಚಾಗಿ ನಡ್ಯುತ್ತಾದುದ, ವಿೇರಶ್ೈವ 
ಧಮ್ದ ತತಾ್ವದಶ್ಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳನುನು ಎತ್ತಾ 
ಹಡಿಯುವ ಕ್ಲಸಗಳನುನು ಪಿೇಠಗಳು 
ಮಾಡಬ್ೇಕಾಗಿದ್ ಎಂದು ಹತ ನುಡಿದರು.

`ಹಮಗಿರಿ ಭವನ'ದ ಉದಾಘಾಟನ್ಯ 
ಜ್ೂತ್ಗ್ ಗುರು ನಿವಾಸ, ಯಾತ್್ರ ನಿವಾಸ ಮತುತಾ 
ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯಗಳ ನಿಮಾ್ಣದ ಭೂಮ 

ಪೂಜ್ಯನೂನು ಸಹ ನ್ರವ್ೇರಿಸಿದುದ, ಮುಂದ್ 
ಕ್ೇದಾರ ಶ್ಲಾಮಂಟಪ ಕೂಡ 
ನಿಮಾ್ಣವಾಗಲ್ದ್. ದಿೇಪಾವಳಿ ಹರ್ದ್ೂಳಗ್ 
ನಿಮಾ್ಣ ಕಾಯ್ ಪೂಣ್ಗ್ೂಂಡು ಈ 
ಪ್ರಯುಕತಾ ಅಖಂಡ ಅನನು ದಾಸ್ೂೇಹ ಕೂಡ 
ನಡ್ಯುವಂತಾಗಲ್ ಎಂದು ಆಶ್ಸಿದರು.

ಮುಂದಿನ 5 ವಷ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕ್ೂೇಟ ಜನರ 
ಧಾಮ್ಕ ಕ್ೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ್ೂಳಳಿಲ್ದ್. ಈ 
ಕ್ೇಂದ್ರದ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಯ ಹ್ೂಣ್ಯನುನು ರಂಭಾಪುರಿ 
ಪಿೇಠಕ್ಕೆ ವಹಸಲಾಗುವುದು. ಕಣ್ವಕುಪಿ್ಪ ಶ್್ರೇಗಳ 
ಮೇಲೂ ಹ್ಚಿಚಾನ ಜವಾಬಾದರಿ ಇದ್ ಎಂದರು.

ಭಕತಾರ ಸಹಕಾರದ್ೂಂದಿಗ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ಧಾಮ್ಕ ಕಾಯ್ಗಳು ನಡ್ದುಕ್ೂಂಡು 
ರರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೇ ಸಂಶಯವಿಲಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ 
ಕ್ೇದಾರನಾರನ ಕಾರುಣ್ಯ ಕೂಡ ಇರುತತಾದ್ 
ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರ್ೈಸಿದರು.

ಮಾ. 3 ರಿಂದ 5 ರವರ್ಗ್ ಬಾಳ್ಹ್ೂನೂನುರಿನ 
ರಂಭಾಪುರಿ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ನಡ್ಯುವ ಶ್್ರೇ 
ರ್ೇಣುಕಾಚಾಯ್ ಜಯಂತ್ ಯುಗಮಾನ್ೂೇ 
ತಸ್ವ ಹಾಗೂ ಶ್್ರೇ ವಿೇರಭದ್್ರೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮ 
ರಥ್ೂೇತಸ್ವ ಸಮಾರಂಭದ ಪೂವ್ 
ಪ್ರಕಟಣ್ಯನುನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿೇರಶ್ೈವ 
ಶ್ವಾಚಾಯ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 
ಮುಕಿತಾಮಂದಿರದ ಶ್್ರೇ ವಿಮಲ ರ್ೇಣುಕ ವಿೇರ 

ಮುಕಿತಾಮುನಿ ಶ್ವಾಚಾಯ್ರು  ಇದ್ೇ 
ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿದರು.  ನ್ೇತೃತ್ವ 
ವಹಸಿದದ ಕಣ್ವಕುಪ್್ಪ ಗವಿಮಠದ ಡಾ. ನಾಲ್ವಡಿ 
ಶಾಂತಲ್ಂಗ ಶ್ವಾಚಾಯ್ ಸಾ್ವಮೇಜಿ ನಾಂದಿ 
ನುಡಿಯನಾನುಡಿ, ಉಭಯ ಜಗದುೊಗುರುಗಳಿಗ್ 
ಭಕಿತಾ ಸಮಪಿ್ಸಿದರು. ಶ್ವಯೇಗಿ 
ಕಂಬಾಳಿಮಠ ಕಾಯ್ಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಶ್್ರೇನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ, ರಂಕಾಪುರ, ಸಿದ್ಧರ 
ಬ್ಟಟಿ, ಹುಕ್ಕೆೇರಿ, ಸೂಡಿ, ನ್ಗಳೂರು, ಜುಕಿತಾಮಠ, 
ಮುತಾನುಳು, ಕ್ೂಟೂಟಿರು ಹರ್ೇಮಠ, ರಾಯ 
ಚೂರು ಕಿಲ್ಲಿೇ ರೃಹನ್ಮಠ, ರಾಮಘಟಟಿ, ದ್ೇವಾ 
ಪುರ, ನವಿಲು ಕಲುಲಿ  ಮಠ ಸ್ೇರಿದಂತ್  ವಿವಿಧ 
ಮಠಗಳ ಸಾ್ವಮೇಜಿಗಳು ವ್ೇದಿಕ್ಯಲ್ಲಿದದರು.

ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುನೂನುರು, 
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರಿೇಶ್, ವಿಧಾನ 
ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚ್ೇತಕ ಡಾ.ಎ.ಹ್ಚ್. 
ಶ್ವಯೇಗಿಸಾ್ವಮ, ದೂಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್.
ಎಂ. ಸುರ್ೇಶ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕರಿರಸಯ್ಯ, 
ಅಜ್ಜಂಪುರ ಶ್ಟು್ರ ಮೃತು್ಯಂಜಯ, ರಾಜಶ್ೇಖರ್ 
ಮತ್ತಾತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರು. 

ಕಾಯ್ಕ್ರಮಕೂಕೆ ಮುನನು 
ಶ್ವನಹಳಿಳಿಯಿಂದ ಹಮಗಿರಿ ಭವನದ ವರ್ಗ್ 
ಉಭಯ ಜಗದೊಗುರುಗಳ ಅಡ್ಡಪಲಲಿಕಿಕೆ ಉತಸ್ವ 
ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣ್ಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಇಂದಿನಿಂದ ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ 
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಉಜಿ್ಜನಿ, ಕಾಳಾಪುರ ಕಾ್ರಸ್ ಮಧಾ್ಯಹನು 3:30ಕ್ಕೆ 
ನಡುಮಾವಿನಹಳಿಳಿ ಕಾ್ರಸ್, ಹಾರಕನಾಳ ಕಾ್ರಸ್ ಜಾಗಟಗ್ೇರಿ ಕಾ್ರಸ್, 
ವಡ್ೇರಹಳಿಳಿ ಕಾ್ರಸ್, ಹುಣಿಸ್ಕಟ್ಟಿ ಕಾ್ರಸ್, ಕ್ೂಟೂಟಿರಿಗ್ ಸಂಜ್ 4:30ಕ್ಕೆ 
ರರುತಾತಾರ್. ಕ್ೂಟೂಟಿರಿನ ಉಜಿ್ಜನಿ ಸಕ್ಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ೂಟೂಟಿರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಾಗಳ 
ಮೂಲಕ ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮ ಮಂಟಪದ ಮುಂಭಾಗ ಜ್ೂೇಳದ ಕೂಡಿಲಿಗಿ 
ರಸ್ತಾ ಶ್್ರೇ ಜಗದುೊರುಗಳವರ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ತ್ರಳಿದಾದರ್. ನಂತರ ಸಂಜ್ 6 ಗಂಟ್ಗ್ 
ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮಯ ಮಹ್ೂೇತಸ್ವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಸಲ್ದಾದರ್ ಎಂದು 
ಸಮತ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸಿ.ಬಿ ಮೂಗಣ್ಣ ತ್ಳಿಸಿದರು. 

ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ ಕಾಯನಾಕ್ರಮರಳು: ವಚನ ಗಿೇತ್, ಜನಪದ ಸಿರಿ, ಭರತನಾಟ್ಯ, 
ವಚನ, ನ್ಯತ್ಯ, ರಂಗ್ೂೇಲ್ ಸ್ಪಧ್್, ಕುಸಿತಾ, ಮಲಲಿಕಂರ ಮತುತಾ ರಕತಾದಾನ ಶ್ಬಿರ, 
ಕೃಷಿಮೇಳ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಇನೂನು ಅನ್ೇಕ ಕಾಯ್ಕ್ರಮಗಳು  
ನಡ್ಯುತತಾದ್.

ರಣ್ಯರ ಆರಮನ : ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, 
ಸಚಿವ ಭ್ೈರತ್ ರಸವರಾಜ, ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ.ರವಿೇಂದ್ರನಾಥ್, ಹೂವಿನ 
ಹಡಗಲ್ ಶಾಸಕ ಪಿ.ಟ.ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕೆ, ಹ್ೂಳಲ್ಕೆರ್ ಶಾಸಕ ಎಂ.
ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ರಳಾಳಿರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಸತ್ೇಶ್ ರ್ಡಿ್ಡ, ಟವಿ9 
ಮುಖ್ಯಕಾಯ್ನಿವಾ್ಹಕ ರಂಗನಾಥ್ ಭಾರಧಾ್ವಜ್, ಹರ್ೇಮಗಳೂರು 
ಕಣ್ಣನ್, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲಾಲಿ ವರಿಷಾಠೆಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎನ್.ಶ್್ರೇಹರಿಬಾರು ಹಾಗೂ 
ಇನೂನು ಅನ್ೇಕ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಸಲ್ದಾದರ್.

ಈ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮ  ಸಮತ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಬಿ.ಸಿ. 
ಮೂಗಣ್ಣ, ಕಾಯ್ದಶ್್ಗಳಾದ ಸಾವಜಿ್ಜ, ರಾಜ್ೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಟ.
ಮಂಜುನಾರ, ರಸವರಾಜ್, ಈಶಪ್ಪ, ಶ್ವ ಸಿೇರ್ಸ್ ಮಾಲ್ೇಕ ಕ್.ಎನ್.
ಕ್ೂಟ್್ರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಎಲಾಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರು.

ಉದೊ್ಯೇರ ಖಾತ್್ರ ಕೂಲ್ 
ಕಾಮನಾಕ ಸಾವು

ಹರಪನಹಳಿಳಿ, ಜ.27- ಉದ್ೂ್ಯೇಗ ಖಾತ್್ರ ಕೂಲ್ 
ಕ್ಲಸದಲ್ಲಿ ತ್ೂಡಗಿದದ ಕಾಮ್ಕನ್ೂರ್ ಹೃದಯಾರಾತ 
ದಿಂದ ಮೃತಪಟಟಿರುವ ಘಟನ್ ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಮುತ್ತಾಗಿ 
ಗಾ್ರಮದ ಸಮೇಪದ ಜಮೇನ್ೂಂದರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 
ಬ್ಳ್ಗ್ೊ ನಡ್ದಿದ್. ಮುತ್ತಾಗಿ ಗಾ್ರಮದ ಎಂ.ರಸವರಾಜ 
(35) ಮೃತ ವ್ಯಕಿತಾ. ಈತ ಎಂದಿನಂತ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬ್ಳ್ಗ್ೊ 
ಉದ್ೂ್ಯೇಗ ಖಾತ್್ರ ಯೇಜನ್ಯಡಿ ಜಮೇನ್ೂಂದರಲ್ಲಿ 
ರದು ನಿಮಾ್ಣ ಕ್ಲಸದಲ್ಲಿ ತ್ೂಡಗಿಕ್ೂಂಡಿದದ ವ್ೇಳ್ 
ಇದದಕಿಕೆದಂತ್ ಎದ್ನ್ೂವು ಕಾಣಿಸಿಕ್ೂಂಡಿದ್, ತ್ೇವ್ರ 
ಅಸ್ವಸಥೆರಾಗಿ ನ್ಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದಾದರ್, ಅಕಕೆಪಕಕೆದಲ್ಲಿದದವರು 
ಕೂಡಲ್ೇ ಅವರನುನು ಮೇಲ್ತ್ತಾ ಆಟ್ೂೇದ ಮೂಲಕ 
ಹರಪನಹಳಿಳಿ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್್ರಗ್ ಕರ್ದ್ೂಯಿದದಿ 
ದಾದರ್. ಆದರೂ ರದುಕುಳಿಯದ್ೇ ರಸವರಾಜ ಕ್ೂನ್ 
ಯುಸಿರ್ಳ್ದಿದಾದರ್, ಪತ್ನು, ಪುತ್ರ, ಪುತ್್ರಯನುನು ಅಗಲ್ದಾದರ್.

ರಾಣ್ೇಬ್ನೂನುರು, ಜ. 
27- ಕಣಿ್ಣಗ್ ಕಾಣುವ ಆಸಿತಾ-
ಅಂತಸುತಾ, ಸಿರಿ-ಸಂಪತುತಾ ಕ್ೇಳಿದರ್ 
ಭವರ್ೂೇಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡ್ 
ಹ್ೂಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ನಾನು 
ಯಾರು? ಏಕ್ ರಂದ್? 
ಎನುನುವುದನುನು ಅರಿತರ್ 
ಭವರ್ೂೇಗದಿಂದ ಮುಕಿತಾ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ದ್ ಎಂದು ತ್ಲಗಿ 
ಶಂಭುಲ್ಂಗಾಶ್ರಮದ ಶ್್ರೇ ಪೂಣಾ್ನಂದ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳು ನುಡಿದರು.

ಶ್್ರೇಗಳು ರಾಣ್ೇಬ್ನೂನುರು ಸಿದಾದರೂಢ 
ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡ್ದ ವ್ೇದಾಂತ ಪರಿಷತ್ ನ 
ಸಮಾರ್ೂೇಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾಞಾನ 
ಪ್ರತ್ಪಾದನಾ ಸಥೆಲ 28ನ್ೇ ಪದದ ತನನುನ್ೇ 
ಪರವ್ಂದು ತ್ಳಿವುದಲಲಿದ್ೇ ಬ್ೇರ್ ಬಿನನುವಿಟಟಿ 
ರಸಲ್ೇನುಂಟು ಕಾಣಿಸಲು ವಿಷಯ ಕುರಿತು 
ಉಪದ್ೇಶ ನಿೇಡಿದರು.

ನಮ್ಮನುನು ನಾವು ಅರಿಯಬ್ೇಕು. 
ಪರಿಪೂಣ್ ಅರಿವು ಪಡ್ದರ್ ಹಂಸಕಿ್ಷೇರ 
ನಾ್ಯಯದಿಂದ ಸಮರ್ ರದುಕು ಸಾಗಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಸಾಧು-ಸಂತರ, ಮಠ-
ಮಂದಿರಗಳ ಸಂಪಕ್ದಿಂದ ಪಡ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯ 
ಎಂದು ಹುರ್ಳಿಳಿ ಸಿದಾ್ಧರೂಢ ಮಠದ 
ಸಚಿಚಾದಾನಂದ ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳು 
ಸಮಾರ್ೂೇಪದ ಉಪದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ನುಡಿದರು.

ಗುರು ಬ್ೂೇಧನ್ ದ್ೂರಕದ್ೇ ಹತಾತಾರು 
ಗ್ರಂರಗಳನುನು ಪಠಿಸಿದರ್ ಕ್ೈವಲ್ಯ 
ದ್ೂರಕಲಾರದು. ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವಿದದರೂ 

ದ್ೂರಕಲಾರದು. ಹಾಲ್ಗ್ 
ಸಂಸಾಕೆರ ನಿೇಡಿದರ್ ತುಪ್ಪ 
ದ್ೂರಕಲ್ದ್. ಅದರಂತ್ ಅಕ್ಷರ 
ಜಾಞಾನವಿದದರೂ ಸಹ ಮಹಾತ್ಮರು 
ಕ್ೂಡುವ ಸಂಸಾಕೆರದಿಂದ ಮಾತ್ರ 
ಪದವಿಗಳನುನು ಪಡ್ಯರಹುದು.
ಆಗ ನಾನಾ್ಯರು ಎನುನುವ ಅರಿವು 
ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವ್ಂದು 

ಪಿೇಠಾಧಿಪತ್ ಮಲಲಿಯ್ಯಜ್ಜ ಉಪದ್ೇಶ್ಸಿದರು.
ಸೌಟಗಿ ಲ್ಂಗಯ್ಯ ಶ್್ರೇಗಳು, ಹುರ್ಳಿಳಿ 

ಶಾಂತಾಶ್ರಮದ ಶ್್ರೇ ಅಭಿನವ ಸಿದಾ್ಧರೂಢ 
ಸಾ್ವಮಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಸಚಿಚಾದಾನಂದ ಶ್್ರೇ, 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜು್ನ ದ್ೇವರು ಪಾಲ್ೂೊಂಡಿದದರು.

ದ್ೇವ್ೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸಾ್ವಗತ್ಸಿ, ನಿರೂಪಿಸಿದರು. 
ರಸವರಾಜ ಹಳಳಿಳಿಳಿ, ಪೂಣಿ್ಮಾ 
ಅಯ್ಯನಗೌಡ್ರ, ರ್ೇವಣ್ಣ, ಭಿೇಮರ್ಡಿ್ಡ 
ಹಾದಿಮನಿ, ಶ್ವಪ್ಪ ಕುರುವತ್ತಾ, ಪೂಣಿ್ಮಾ 
ಕುರುವತ್ತಾ, ಅಕಕೆಮ್ಮ ಹಳಳಿಳಿಳಿ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರು.

ರಾನು ಯಾರು? ಏಕೆ ಬಂದೆ? ಎಂಬುದನ್ನರಿತರೆ 
ಭವ ರೊೇರದಿಂದ ಮುಕಿ್ತ : ತೆಲಗಿ ಶಿ್ರೇರಳು

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ. 
27- ದಾವಣಗ್ರ್ ಕಲಿಬ್ 
ವತ್ಯಿಂದ 74ನ್ೇ 
ಗಣರಾಜ್ೂ್ಯೇತಸ್ವದ  
ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಕ್ೂಂಡಿದದ 
ಕಾಯ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಎ.ಬಿ. ಚಂದ್ರಶ್ೇಖರ್ 
ಧ್ವಜಾರ್ೂೇಹಣ 
ನ್ರವ್ೇರಿಸಿದರು.

ಕಾಯ್ದಶ್್ 
ರವಿಶಂಕರ್ ಪಲಾಲಿಗಟ್ಟಿ, 
ಜಂಟ ಕಾಯ್ದಶ್್ 
ಉಳುವಯ್ಯ ಎಸ್.ಜಿ., 
ಖಜಾಂಚಿ ಲ್ಂಗರಾಜ್, 

ನಿದ್ೇ್ಶಕರುಗಳಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗುಪತಾ, ಬ್ಳೂಳಿಡಿ ಸದಾನಂದ್, ಬಾದಾಮ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜು್ನ, ತ್ಮ್ಮರಾಜ್ ಗುಪತಾ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲೆಬ್ ನಲ್ಲೆ ರಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವ

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ.27- ವಿಶ್ಷಟಿ ವಿನಾ್ಯಸ ನೂತನ ಆಕಷ್ಣ್ ಹಾಗೂ 
ವಿಶ್ೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ಒಳಗ್ೂಂಡಿರುವ ಕಾಂಪಾ್ಯಕ್ಟಿ ಸ್ಡಾನ್ ಹುಂಡ್ೈ ಆಲ್ ನೂ್ಯ 
ಗಾ್ರಂರ್ ಐ10 ಕಾರ್ ಅನುನು ನಗರದ ಕ್.ಜ್. ಹುಂಡ್ೈ ಶ್ೂೇರೂಂ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ಗುರುವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟಿಗ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. 

ಯುವ ಸಮುದಾಯವನುನು ದೃಷಿಟಿಯಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್ೂಂಡು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಈ 
ಕಾರು, ಸ್ಡಾನ್ ಶ್್ರೇಣ್ಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹ್ೂಸ ವ್ೈಶ್ಷಟಿ್ಯಗಳನುನು ಒಳಗ್ೂಂಡಿದ್. 
2023ರ ದಶಕದ ವಾಹನ ಉದಿದಮ ಕ್್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಷಟಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲ್ರುವ 
ಮೊದಲ ಕಾರು ಇದಾಗಿದ್ ಎಂದು ಶ್ೂೇರೂಂ ಮಾಲ್ೇಕ ಕ್.ಜ್.ಅಫಕ್ ರಜಿ್ವ 
ತ್ಳಿಸಿದರು.  ಸಮಪ್ಕ ಇಂಧನ ರಳಕ್, ಉತತಾಮ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಣ್ಯ 
ಉತಕೆಕೃಷಟಿವಾದ ಬಿಎಸ್6 ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗ್ೂಂಡಿರುವ ಈ ವಾಹನವು 
ಪ್ಟ್ೂ್ರೇಲ್ ಮತುತಾ ಡಿಸ್ೇಲ್ ನ 2 ಶ್್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತತಾದ್.

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಯಾಗಿ ದಾವಣಗ್ರ್ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯದ ಕುಲಪತ್ ಪ್ರ|| 
ಬಿ.ಡಿ. ಕುಂಬಾರ್, ಕ್.ಜ್.ಹುಂಡ್ೈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್.ಜಾವಿೇದ್ ಸಾಬ್,   
ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿದ್ೇ್ಶಕರಾದ ಕ್.ಜ್.ಅಬಾ್ರರ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರು.

ದಿ ನೂ್ಯ ಗಾ್ರಂಡ್ ಐ10 ಕಾರು ಬಿಡುರಡೆ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಎಂರ ಪ್ರಶ್ನುಗ್ ಉತತಾರಿಸಿದ ಅವರು, ಕಾದು ನ್ೂೇಡಿ ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಮನ್ 
ಖಾಲ್ ಆಗಲ್ದ್ ಎಂದರು. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣ್ಯನುನು ಪಕ್ಷದ ಹರಿಯ ನಾಯಕ ಬಿ.
ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮಾಗ್ದಶ್ನ ಮತುತಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ರಸವರಾಜ 
ಬ್ೂಮಾ್ಮಯಿ ನ್ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದವರು ಹ್ೇಳಿದರು. 
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಜ್ೂತ್ ನಡ್ಯುವುದಾಗಿ 70 ಶಾಸಕರು ಹ್ೈಕಮಾಂರ್ ಗ್ ಪತ್ರ 
ರರ್ದಿದಾದರ್ ಎಂರ ಪ್ರಶ್ನುಗ್ ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯಿಸಿದ ಅವರು, ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯ. 
ಶಾಸಕರು ಏನು ಹ್ೇಳಿದಾದರ್ ಎಂರುದು ಹ್ೈಕಮಾಂರ್ ಗ್ ಬಿಟಟಿದುದ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮರೆ ಖಾಲ್ ಆರಲ್ದೆ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಜಿಲಾಲೆ ಮಟಟೆದ ಕಿ್ರೇಡಾಕೂಟ
ನ್ಹರು ಯುವ ಕ್ೇಂದ್ರ ದಾವಣಗ್ರ್, 

ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಕಿ್ರೇಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಹಾಗೂ ಶ್್ರೇ ನವದುಗಾ್ ಕಿ್ರೇಡಾ, ಕಲಾ 
ಮತುತಾ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಸಂಘ ಇವರ 
ಸಂಯುಕಾತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬ್ಳಿಗ್ೊ 
10.30ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಹ್ೈಸೂಕೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 
ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟಿದ ಕಿ್ರೇಡಾಕೂಟ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ್.

ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರ್ೇಖಾ ರವಿಸಿಂರ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಯುವ ಕಿ್ರೇಡಾಕೂಟವನುನು 
ಬಿ.ಜಿ. ಅಜಯಕುಮಾರ್ ಉದಾಘಾಟಸಲ್ದುದ, 
ಮುಖ್ಯಅತ್ರ್ಯಾಗಿ ಹ್ಚ್.ಎಸ್. 
ಶ್ವಶಂಕರ್ ಪಾಲ್ೂೊಳಳಿಲ್ದಾದರ್. 

ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ವಕಿೇಲರಾದ ಕ್. 
ಮಂಜುಳಾ, ಸಹಾಯಕ ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕ ಡಾ.ಕ್. 

ತ್ಪ್್ಪೇಶ್, ಜಿಲಾಲಿ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಭುಕ್ಯ 
ಸಂಜಿೇವ್, ನ್ಹರು ಯುವಕ್ೇಂದ್ರದ 
ಕಾಯ್ಕ್ರಮ ಉಪಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ 
ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾದರ್.

ಸಂಜ್ 4 ಗಂಟ್ಗ್ ನಡ್ಯುವ 
ಕಿ್ರೇಡಾಕೂಟದ ಸಮಾರ್ೂೇಪ 
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿಪೂವ್ 
ಕಾಲ್ೇಜಿನ ಪಾ್ರಚಾಯ್ ಎನ್. ಶ್ವಪ್ಪ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ ವಹಸಲ್ದುದ, ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ 
ಸಾವ್ಜನಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ ನಿವೃತತಾ 
ಜಂಟ ನಿದ್ೇ್ಶಕ ಹ್ಚ್.ಕ್. ಲ್ಂಗರಾಜ್, 
ಬಾಪೂಜಿ ಕ್ೂೇ-ಆಪ್  ಬಾ್ಯಂಕ್ ನ ನಿವೃತತಾ 
ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ಜಿ.ವಿ. ಶ್ವಶಂಕರ್, ಸಮಾಜ 
ಸ್ೇವಕ ಅಮಾನುಲಾಲಿಖಾನ್, ಕಿರಣ್ 
ಹುಲುಲಿಮನ್ ಮತ್ತಾತರರು ಪಾಲ್ೂೊಳಳಿಲ್ದಾದರ್.
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ಸಾವನಾಜನಿಕರ ರಮನಕೆ್ಕ
ಶ್್ರೇ ರವಿರಾಜ ಎಂ.ಇ. ಬಿನ್ ಇ.ಎಂ. ಪಾಂಡಿಯನ್, ಮಾಲ್ೇಕರು : ಮ|| 

ಜಯಸುರ್ರಮಣ್ಯ ಇಂಡಸಿಟಿ್ೇಸ್ , # 3683/1A-42, 10ನ್ೇ ಕಾ್ರಸ್  
ಆಂಜನ್ೇಯ ರಡಾವಣ್, ದಾವಣಗ್ರ್-4. ಮೊ.: 99455 26162, 
ವಾಸಿಯಾದ ನಾನು ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ಸ್ವತುತಾಗಳನುನು ಖರಿೇದಿಸಲು ಇಚಿಚಾಸಿರುತ್ತಾೇನ್. ಈ 
ಸ್ವತುತಾಗಳ ಸಂರಂಧ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಕುಕೆ ಅರವಾ ತಂಟ್, ತಕರಾರು ಇದದಲ್ಲಿ ಈ 
ಪ್ರಕಟಣ್ಯಾದ 7 ದಿನಗಳ್ೂಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸತಕಕೆದುದ. 
ಇಲಲಿವಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಳಕಂಡ ಸ್ವತುತಾಗಳಿಗ್ ಯಾವುದ್ೇ ತಕರಾರು ಇಲಲಿ ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ತ್ಳಿಯಿರಿ.

ಸ್ವತು್ತ : 1) ಅಲಾಲೆ ನೂರ್  ಖಾನ್  ಬಿನ್  ಹೆೈದರ್  ಅಲ್, ಹಾವ್ೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿ, 
ರಾಣ್ೇಬ್ನೂನುರು ತಾಲೂಲಿಕು, ರಾಣ್ೇಬ್ನೂನುರು ಪಟಟಿಣ, ಮೃತು್ಯಂಜಯ ನಗರ, 
3ನ್ೇ ಕಾ್ರಸ್ , ಯಲಾಲಿಪುರ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಇವರ ಸ್ವತ್ತಾನ ವಿವರ : 
ದಾವಣಗ್ರ್ ಜಿಲ್ಲಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕು, ಕಸಬಾ, ಹ್ೂೇರಳಿ, ಹಲಸಬಾಳು 
ಗಾ್ರಮದ ರಿೇ. ಸವ್್ ನಂ.50/1, ವಿಸಿತಾೇಣ್: ಎಕರ್ 16 ಗುಂಟ್ 15ವುಳಳಿ ಭೂ 
ಪರಿವತ್ನ್ಯಾದ ಪ್ರದ್ೇಶ ಮತುತಾ ಸದರಿ ಹಲಸಬಾಳು ಗಾ್ರಮದ ರಿೇ.ಸವ್್ 
ನಂ.50/2, ವಿಸಿತಾೇಣ್: ಎಕರ್-00, ಗುಂಟ್ 26 ವುಳಳಿ ಭೂ ಪರಿವತ್ನ್ಯಾದ 
ಪ್ರದ್ೇಶ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಹಲಸಬಾಳು ಗಾ್ರಮದ ರಿೇ ಸವ್್ ನಂ.63/1, ವಿಸಿತಾೇಣ್: 
ಎಕರ್-4, ಗುಂಟ್-31ವುಳಳಿ ಭೂ ಪರಿವತ್ನ್ಯಾದ ಪ್ರದ್ೇಶ.

ಸ್ವತುತಾ : 2) ಇಷಾನಾದ್  ಅಹ್ಮದ್  ಖಾದಿ್ರ ಬಿನ್  ಲೆೇಟ್  ಸೆೈಯದ್  ಅಬುದಲ್  
ಸಲಾಂ ಸಾಬ್ , ಹರಿಹರ ಸಿಟ, ಗಾಂಧಿನಗರ, 3ನ್ೇ ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ 
ಇವರ ಸ್ವತ್ತಾನ ವಿವರ : ದಾವಣಗ್ರ್ ಜಿಲ್ಲಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕು, ಕಸಬಾ 
ಹ್ೂೇರಳಿ, ಹಲಸಬಾಳು ಗಾ್ರಮದ ರಿೇ. ಸವ್್ ನಂ.39, ವಿಸಿತಾೇಣ್: ಎಕರ್-4, 
ಗುಂಟ್-00 ವುಳಳಿ ಭೂ ಪರಿವತ್ನ್ಯಾದ ಪ್ರದ್ೇಶ.

ಸ್ವತುತಾ : 3) ಮೆಹರುನಿ್ನೇಸಾ ಕೊೇಂ ಲೆೇಟ್  ಅಬುದಲ್  ಅಜಿೇಜ್ , ಹರಿಹರ 
ತಾಲೂಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹ್ೂೇರಳಿ, ಹಲಸಬಾಳು ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ 
ಇವರ ಸ್ವತ್ತಾನ ವಿವರ : ದಾವಣಗ್ರ್ ಜಿಲ್ಲಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕು, ಕಸಬಾ 
ಹ್ೂೇರಳಿ, ಹಲಸಬಾಳು ಗಾ್ರಮದ ರಿೇ ಸವ್್ ನಂ.40/5, ವಿಸಿತಾೇಣ್: ಎಕರ್-
5, ಗುಂಟ್-01.12 ವುಳಳಿ ಭೂ ಪರಿವತ್ನ್ಯಾದ ಪ್ರದ್ೇಶ.

ಸಹಿ/- ಶಿ್ರೇ ರವಿರಾಜ ಎಂ.ಇ. ಬಿನ್ ಇ.ಎಂ. ಪಾಂಡಿಯನ್ 
ಮಾಲ್ೇಕರು : ಮೆ|| ಜಯಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಇಂಡಸಿಟೆ್ೇಸ್ 

# 3683/1A-42, 10ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್  ಆಂಜರೆೇಯ ಬಡಾವಣೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆ-4. ಮೊ.: 99455 26162

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಿಯ 
ಕ್ೂಟೂಟಿರು ಪಟಟಿಣದಲ್ಲಿ  

ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮ ಮಹ್ೂೇತಸ್ವ 
ವನುನು ಇಂದಿನಿಂದ ರರುವ ಫ್ರ್ರವರಿ 5 
ರವರ್ಗ್ ಅರ್ಪೂಣ್ವಾಗಿ  ಆಚರಿ 
ಸಲು ಎಲಾಲಿ ಸಿದ್ಧತ್ಗಳನುನು ತರಳಬಾಳು 
ಹುಣಿ್ಣಮ ಮಹ್ೂೇತಸ್ವ ಸಮತ್ 
ಮಾಡಿದುದ, ಕಾಯ್ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನ್ 
ಆರಂಭವಾಗಿದ್. ನಾಡಿನ ಹರಿಯ ಮಠ 
ಮಾನ್ಯರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಾಹತ್ಗಳು, ವಿವಿಧ 
ಕ್್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮಾಗಮವಾಗಲ್ದ್. 

ಸಿರಿಗ್ರ್ ಶ್್ರೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರು ರೃಹನ್ಮಠವು ಕಳ್ದ 
74 ವಷ್ಗಳಿಂದ  ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ `ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮ 
ಮಹ್ೂೇತಸ್ವ'ವನುನು  ನಾಡ ಹರ್ದಂತ್ ಆಚರಿಸುತಾತಾ ರಂದಿದ್.  
ಈ ವಷ್ 75ನ್ೇ ಅಮೃತ ಮಹ್ೂೇತಸ್ವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್. 
ಜಾತ್-ಮತ, ಪಾ್ರಂತ್ಯ-ಪ್ರದ್ೇಶಗಳ ಭ್ೇದವಿಲಲಿದ್ ಎಲಲಿ 
ಜನರನೂನು ಸದ್ಧಮ್ದ ಬ್ಸುಗ್ಯಲ್ಲಿ ಒಗೂೊಡಿಸುವ ಭಾವ್ೈಕ್ಯ 
ಸಂಗಮವಾಗಿದ್.

12ನ್ೇ ಶತಮಾನದ ರಸವಾದಿ ಶ್ವಶರಣರ ಹರಿಯ 
ಸಮಕಾಲ್ೇನರಾದ ಶ್್ರೇ ವಿಶ್ವರಂಧು ಮರುಳಸಿದದರು, ಅಂದಿನ 
ಸಮಾಜವನುನು ಪಟಟಿಭದ್ರ ಹತಾಸಕಿತಾಗಳ ಶ್ೂೇಷಣ್ಯ ಕರಂಧ 
ಬಾಹುಗಳಿಂದ ರಕಿ್ಷಸಲು ಆಜಿೇವ ಪಯ್ಂತವಾಗಿ 
ಹ್ೂೇರಾಡಿದರು.  ಧಮ್ದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲ್ ಮಾನವ- 
ಮಾನವವರ ಮಧ್್ಯ ತರತಮ ಭಾವವಿಲಲಿದ್, ನವ 
ಸಮಾಜವನುನು ನಿಮ್ಸಿ, ಸದ್ಧಮ್ ಪಿೇಠ ಸಾಥೆಪಿಸಿದರು.

ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ಪೂಣಿ್ಮಯಂದು ತಮ್ಮ ಶ್ಷ್ಯ 
ತ್ಲಗುಬಾಳು ಸಿದ್ಧನನುನು ಆ ಸದ್ಧಮ್ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಳಿರಿಸಿ 
`ತರಳಾ ಬಾಳು' ಎಂದು ಹರಸಿದರು.    `ತರಳಾ ಬಾಳು'  
ಎಂರ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕುಲದ 
ಅಭು್ಯದಯವ್ೇ ಅಡಕವಾಗಿದ್.  ಶ್್ರೇ ವಿಶ್ವರಂಧು ಶ್್ರೇಗಳ ಈ 
ಆಶ್ೇವಾ್ದದ ಪರಂಪರ್ಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ರಂದ ಸದ್ಧಮ್ 
ಪಿೇಠಾಧಿಪತ್ಗಳ್ೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರುಗಳು ಎಂದು 
ಹ್ಸರಾಗಿದಾದರ್.

ಈ ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಘಟನ್ಯು ಜರುಗಿದ 
ಹುಣಿ್ಣಮಯು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ `ತರಳಬಾಳು 
ಹುಣಿ್ಣಮ'ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ, ನಾಡಿನ್ಲ್ಲಿಡ್ 
ಹುಣಿ್ಣಮಯ ಕಂಪು ಸೂಸುತತಾ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುತಾ ಮೂಲಭೂತ 
ಸಮಸ್್ಯಗಳ ಚಚ್್ಯ ವ್ೇದಿಕ್ಯಾಗು 
ವುದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಪರಿಹಾರದ ಮಾಗ್ವನುನು 
ತ್ೂೇರಿಸುತತಾ ರಂದಿದ್.

ಮಠದ ಚಾರಿತ್್ರ್ಯಕ ಹನ್ನುಲ್ಯಲ್ಲಿ 
ನಡ್ದುಕ್ೂಂಡು ರಂದಿರುವ ಈ ಹುಣಿ್ಣಮ ಮಹ್ೂೇತಸ್ವವನುನು 
ಜಾತ್-ಮತ-ಪಂರಗಳ ಚೌಕಟಟಿನುನು ಮೇರಿ ಭಾವ್ೈಕ್ಯತ್ಯ 
ಸಾಧನವನಾನುಗಿ ರೂಪಿಸಿದವರು ಲ್ಂಗ್ೈಕ್ಯ ಹರಿಯ ಜಗದುೊರು  
ಶ್್ರೇ ಶ್ವಕುಮಾರ ಶ್ವಾಚಾಯ್ ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳು.  

ಪ್ರತ್ ವಷ್ವೂ  ನಾಡಿನ ಒಳ, ಹ್ೂರಗ್ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ 
ನಡ್ಸಿಕ್ೂಂಡು ರಂದು ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಧಾಮ್ಕ 
ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗ್ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪದಂತ್ರುವ ಈ 
ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮ ಮಹ್ೂೇತಸ್ವವು ಶ್್ರೇ ತರಳಬಾಳು 
ಜಗದುೊರು   ಡಾ.ಶ್ವಮೂತ್್ ಶ್ವಾಚಾಯ್ ಮಹಾಸಾ್ವಮಗ 
ಳವರ ಮಾಗ್ ದಶ್ನದಲ್ಲಿ ಹ್ೂಸ ಆಯಾಮ ಪಡ್ದಿದ್.

ಹೇಗ್ ಶ್್ರೇ ವಿಶ್ವ ರಂಧು ಮರುಳಸಿದ್ಧರ `ತರಳಾ ಬಾಳು' 
ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ ಆಶಯದಂತ್ ಈ ಬಾರಿ ತರಳಬಾಳು 
ಹುಣಿ್ಣಮ ಕಾಯ್ಕ್ರಮ, ಅದೂ ಅಮೃತ ಮಹ್ೂೇತಸ್ವದಂತಹ 
ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಹುಣಿ್ಣಮ ಕಾಯ್ಕ್ರಮವು ಇದ್ೇ  ದಿನಾಂಕ 28ರ 
ಶನಿವಾರದಿಂದ  ಫ್ರ್ರವರಿ 5ರವರ್ಗ್  ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಿಯ  
ಕ್ೂಟೂಟಿರು ಪಟಟಿಣದಲ್ಲಿ   ಜರುಗಲ್ದ್.

ದಿನಾಂಕ ಫ್. 5ರ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ಪೂಣಿ್ಮಯಂದು  
ಶ್್ರೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರು ಶ್್ರೇ ಡಾ.ಶ್ವಮೂತ್್ 
ಶ್ವಾಚಾಯ್ ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳವರು ಸದ್ಧಮ್ 
ಸಿಂಹಾಸನಾರ್ೂೇಹಣ ಮಾಡಲ್ದಾದರ್.

ಕಿ್ರೇಡಾ ಮತು್ತ ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ ಹಬ್ದ ಸಂಭ್ರಮ
ಹುಣಿ್ಣಮ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತ್ದಿನ ವಿವಿಧ ಕಿ್ರೇಡಾ ಮತುತಾ 

ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಸ್ಪಧ್್ಗಳನುನು ಹಮ್ಮಕ್ೂಳಳಿಲಾಗಿದ್. ಫ್. 4 ಮತುತಾ 
5ರಂದು ರಾಜ್ಯಮಟಟಿದ ಮುಕತಾ ಕುಸಿತಾ ಸ್ಪಧ್್ಗಳನುನು 

ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದುದ, `ಶ್್ರೇ ತರಳಬಾಳು ಕಂಠಿೇರವ, ಶ್್ರೇ 
ತರಳಬಾಳು ಕ್ೇಸರಿ ಮತುತಾ ಶ್್ರೇ ತರಳಬಾಳು ಕುಮಾರ' 
ಪ್ರಶಸಿತಾಗಳಿಗಾಗಿ ಕುಸಿತಾ ಮಲಲಿರು ಸ್ಣಸಲ್ದಾದರ್. ಅಲಲಿದ್ೇ 
ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾ್ವನಿತ 10 ಜ್ೂೇಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ಕುಸಿತಾಪಟುಗಳಿಂದ  ಸ್ಪಧ್್ಗಳು ಜರುಗಲ್ವ್. 

 ಯೇಗಾಸನ,  ವಚನ ನೃತ್ಯ, ಜನಪದ ನೃತ್ಯ, ವಚನ 
ಗಿೇತ್, ಜನಪದ ಗಿೇತ್ ಮತುತಾ ಏಕಪಾತಾ್ರಭಿನಯ,  ಭಜನಾ 
ಸ್ಪಧ್್, ಸ್ೂೇಬಾನ್, ವಿೇರಗಾಸ್, ಡ್ೂಳುಳಿಕುಣಿತ, ಕ್ೂೇಲಾಟ 
ಸ್ಪಧ್್ಗಳನುನು ಹಮ್ಮಕ್ೂಳಳಿಲಾಗಿದ್.

ದ್ೂಡ್ಡ ರಳಾಳಿಪುರದ ಹುಲ್ಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ಅವರಿಂದ 

ಪವಾಡ ಗುಟುಟಿ ರಯಲು ಕಾಯ್ಕ್ರಮ ಮತುತಾ 
ವಿಜಾಞಾನಿಗಳ್ೂಂದಿಗ್ ಸಂವಾದ, ವಿಜಾಞಾನ ವಸುತಾ 
ಪ್ರದಶ್ನವನೂನು ಸಹ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ್.

ಬ್ಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಹಾಲಿದ್ ಆಚಾಯ್ ಅವರಿಂದ 
ಜಾದೂ, ಮಾತನಾಡುವ ಗ್ೂಂಬ್ ಮತುತಾ ನ್ರಳು ಬ್ಳಕಿನ 
ಆಟದ ಕಾಯ್ಕ್ರಮವೂ  ನಡ್ಯಲ್ದ್. ಹುಣಿ್ಣಮ 
ಕಾಯ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ದ್ೇಶಕಾಕೆಗಿ ಪಾ್ರಣದ ಹಂಗು ತ್ೂರ್ದು 
ಶತು್ರಗಳ್ೂಂದಿಗ್ ಹ್ೂೇರಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ವಿೇರ ಯೇಧರ 
ಕುಟುಂರಗಳಿಗ್ ರೃಹನ್ಮಠದಿಂದ ಆರ್್ಕ ನ್ರವಿನ ಸಾಂತ್ವನ  
ನಿೇಡುವಂತಹ ವಿದಾಯಕ  ಕಾಯ್ಕ್ರಮವೂ ಸ್ೇರಿದ್.

ಪುಸ್ತಕರಳ ಲೊೇಕಾಪನಾಣೆ 
ಶ್್ರೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರು ಶ್್ರೇ ಡಾ.ಶ್ವಮೂತ್್ ಶ್ವಾ 

ಚಾಯ್ ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳವರ  ನಾಲುಕೆ ಕೃತ್ಗಳು - 
ಕ್ೂೇಟ್ನ ಕಟಕಟ್ಯಲ್ಲಿ `ಜಂಗಮ', ಬ್ಂಕಿ ಹಚುಚಾವುದು 
ಸುಲಭ; ದಿೇಪ ಹಚುಚಾವುದು  ಕಷಟಿ, ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದು-
ಇಂದು ಮತುತಾ ಧಮ್ ಮತುತಾ ರಾಜಕಿೇಯ  ಸ್ೇರಿದಂತ್, ಬಿ.
ಎಲ್.ವ್ೇಣು ಅವರ ಕಾ್ರಂತ್ಯೇಗಿ ಮರುಳಸಿದ್ಧ-ಕಾದಂರರಿ, 
ನಾ.ರ್ೇವನ್ ಅವರ ವಿಶ್ವಗುರು ರಸವಣ್ಣನ-ಜಿೇವನ ಚಿತ್ರಕಥ್, 
ಶ್್ರೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರು ಶ್ವಕುಮಾರ ಶ್ವಾಚಾಯ್ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳವರು ರಚಿತ ಮರಣವ್ೇ ಮಹಾನವಮ-
ನಾಟಕ, ಬಿ.ಎನ್.ಗ್ೂೇವಿಂದರಾವ್ ಸಂಪಾದಿತ  ದಾಸರು 
ಕಂಡ ದಶಾವತಾರ-ಕಿೇತ್ನ್ಗಳು, ಎಚ್.ದ್ೇವಿೇರಪ್ಪ ಮತುತಾ 
ಆರ್.ರಾಚಪ್ಪ ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತ್  ಜ್ೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ 
ವಚನಗಳು ಮತುತಾ ಡಾ.ದ್ೂಡ್ಡರಂಗ್ಗೌಡರ ಪಿರಮಡು್ಡಗಳ 
ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ... `ಎಂರ ಬ್ಳದಿಂಗಳು' ಕೃತ್ಗಳು  
ಲ್ೂೇಕಾಪ್ಣ್ಗ್ೂಳಳಿಲ್ವ್.

ಕೊಟೂಟೆರು ರುರುವಿನ ತೆೇರು ಹರಿಯುವ ಮುನ್ನ...
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಪುಣ್ಯಕ್್ಷೇತ್ರ ಕ್ೂಟೂಟಿರು ಪಟಟಿಣದ 

ಶ್್ರೇ ಗುರು ರಸವ್ೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮ ರಥ್ೂೇತಸ್ವ ರರುವ ಫ್. 16 
ರಂದು ಜರುಗಲ್ದುದ,  ಜಾತ್್ರಗ್ ಲಕಾ್ಷಂತರ ಭಕತಾರು ಸಾಕಿ್ಷಯಾ 
ಗಲ್ದಾದರ್. ಅದಕೂಕೆ ಮುನನು ಜರುಗುವ ಶ್್ರೇ ತರಳ ಬಾಳು 
ಹುಣಿ್ಣಮಗೂ ಜನಸಾಗರ ಹರಿದು ರರಲ್ದ್ ಎಂರ ವಿಶಾ್ವಸವನುನು 
ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮ ಮಹ್ೂೇತಸ್ವ ಸಮತ್ ವ್ಯಕತಾಪಡಿಸಿದ್

ಇಂದು ಉದಾಘಾಟರಾ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ
ಇಂದು ಸಂಜ್ 6 ಗಂಟ್ಗ್ ಶ್್ರೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರು  

ಡಾ.ಶ್ವಮೂತ್್ ಶ್ವಾಚಾಯ್ ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳವರ 
ಸಾನಿನುಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಲ್ದ್.

ವಿಜಯಪುರದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ - ವಿವ್ೇಕಾನಂದಾಶ್ರಮದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್್ರೇ ಸಾ್ವಮ ನಿಭ್ಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತ್ 
ಸಾ್ವಮಗಳು ಮತುತಾ ಹರಿಹರ ವಿೇರಶ್ೈವ ಪಂಚಮಸಾಲ್ 
ಪಿೇಠದ ಜಗದುೊರು ಶ್್ರೇ ವಚನಾನಂದ ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳು 
ಆಶ್ೇವ್ಚನ ನಿೇಡಲ್ದಾದರ್.

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಬಿ.ಎಸ್.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಚಿವ ಭ್ೈರತ್ ರಸವರಾಜ್, 
ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ಎಸ್.ಎ.ರವಿೇಂದ್ರನಾಥ್, ಮಾಡಾಳು 
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಪಿ.ಟ.ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕೆ, ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ 
ಮತುತಾ ಎಂ.ಸತ್ೇಶ್ ರ್ಡಿ್ಡ ಆಗಮಸುವರು.

`ಕಾ್ರಂತ್ಯೇಗಿ ಮರುಳಸಿದ್ಧ'  ವಿಷಯವಾಗಿ 
ಕಾದಂರರಿಕಾರ ಬಿ.ಎಲ್.ವ್ೇಣು,  `ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತುತಾ 
ಯುವಜನತ್' ಕುರಿತು ಟವಿ 9 ಮುಖ್ಯ ಕಾಯ್ಕ್ರಮ 
ನಿವಾ್ಹಕ ರಂಗನಾಥ್ ಭಾರಧಾ್ವಜ್ ಮತುತಾ `ಬಿಸಿಲು 
ಬ್ಳದಿಂಗಳು ರಲ್ಲಿರಾ' ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕನನುಡದ ಪೂಜಾರಿ 
ಹರ್ೇಮಗಳೂರು ಕಣ್ಣನ್  ಉಪನಾ್ಯಸ ನಿೇಡಲ್ದಾದರ್.

ವಿಶ್ೇಷ ಆಹಾ್ವನಿತರಾಗಿ   ಜಿಲಾಲಿ ವರಿಷಾಠೆಧಿಕಾರಿ ಬಿ.
ಎನ್.ಶ್್ರೇಹರಿ ಬಾರು,   ರಾಜ್ಯಸೌಹಾದ್ ಸಂಯುಕತಾ ಸಹ 
ಕಾರಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ನಂಜನಗೌಡ, ತಾಲೂಲಿಕು ಕನನುಡ 
ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗನಗೌಡು್ರ ಆಗಮಸಲ್ದಾದರ್.

ಯೇಗಿೇಶ್ ದಿರೂ್ರು, ಅರಸಿೇಕ್ರ್ ವಚನ ವಷಿ್ಣಿ 
ತಂಡ ವಚನಗಿೇತ್ ಹಾಡಲ್ದ್. 

ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತುತಾ ಮಲ್ಲಿ ಹಗೊ, ಸಿರಿಗರ್ ತರಳಬಾಳು 
ಕಲಾ ಸಂಘದಿಂದ ಜಾನಪದ ಸಿರಿ, ಶ್್ರೇ ಅಂಜಲ್ ಭರತನಾಟ್ಯ 
ಕಲಾಕ್ೇಂದ್ರ ಹ್ೂಸಪ್ೇಟ್ ಅವರಿಂದ ವಚನ ನೃತ್ಯ, 
ತ್ೂೇಳಹುಣಸ್ ಶಾಮನೂರು ಶ್ವಶಂಕರಪ್ಪ ಆಂಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ 
ವಸತ್ಯುತ ಶಾಲಾ ಮಕಕೆಳಿಂದ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಹಾಗು 
ಕ್ೂಟೂಟಿರು ಪಟಟಿಣದ ಶಾಲಾ-ಕಾಲ್ೇಜು ವಿದಾ್ಯರ್್ ಗಳಿಂದ 
ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಕಾಯ್ಕ್ರಮಗಳು ನಡ್ಯಲ್ವ್.

ಕೊಟೂಟೆರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದಿನಿಂದ `ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ' ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಮುಂದಿನ ತ್ಂರಳು ದಕಿ್ಷಣ 
ಆಫ್್ರಕಾದಿಂದ ಚಿೇತಾರಳ ಆರಮನ

ಭೂಪಾಲ್, ಜ. 27 – ಮುಂದಿನ ತ್ಂಗಳು ದಕಿ್ಷಣ ಆಫ್್ರಕಾದಿಂದ 
ಚಿೇತಾಗಳು ರರುವ ನಿರಿೇಕ್್ಷ ಇದ್. ಈ ಚಿೇತಾಗಳನುನು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದ್ೇಶದ 
ಕುನ್ೂೇ ರಾಷಿಟಿ್ೇಯ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ನಮೇಬಿಯಾದಿಂದ ಈಗಾಲ್ೇ ಎಂಟು ಚಿೇತಾಗಳನುನು 
ತರಿಸಲಾಗಿದುದ, ಅವುಗಳೂ ಇದ್ೇ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿವ್.

ಚಿೇತಾಗಳನುನು ತರಿಸಲು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕಿ್ಷಣ ಆಫ್್ರಕಾ ನಡುವ್ 
ಕಳ್ದ ವಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ್ೂಳಳಿಲಾಗಿದ್. ಫ್ರ್ರವರಿ ಮಧಾ್ಯವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಚಿೇತಾಗಳು ರರುವ ಸಾಧ್ಯತ್ ಇದ್ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯರ್ರು 
ತ್ಳಿಸಿದಾದರ್. ದಕಿ್ಷಣ ಆಫ್್ರಕಾ ಚಿೇತಾಗಳನುನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿೇಡಿದ್. 
ಆದರ್, ಆಫ್್ರಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ ಚಿೇತಾ ಹಡಿಯಲು ಭಾರತ 3 ಸಾವಿರ 
ಡಾಲರ್ ಪಾವತ್ಸಬ್ೇಕಿದ್. ದಕಿ್ಷಣ ಆಫ್್ರಕಾದಿಂದ 12 ಚಿೇತಾಗಳು 
ರರುವುದನುನು ಕಾಯುತ್ತಾದ್ದೇವ್. ಇದಕಾಕೆಗಿ 10 ಕಾ್ವರಂಟ್ೈನ್ 
ತಾಣಗಳನುನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್. ಎರಡು ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು 
ಸಹ್ೂೇದರ ಚಿರತ್ಗಳು ಇರಲ್ವ್ ಎಂದು ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ನಿದ್ೇ್ಶಕ 
ಉತತಾಮ್ ಶಮ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದರ್.

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ.27- ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕ್ 33ನ್ೇ ವಾಡಿ್ಗ್ ಭ್ೇಟ 
ನಿೇಡಿದದ ನಗರ ಪಾಲ್ಕ್ ಆಯುಕತಾರಾದ ಶ್್ರೇಮತ್ ರ್ೇಣುಕಾ ಅವರು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಸಿದರು.  ಈ ವಾಡಿ್ನ ಪಾಲ್ಕ್ ಸದಸ್ಯ ಕ್.ಎಂ. 
ವಿೇರ್ೇಶ್, ಮಹಾಪಾರರಾದ ಶ್್ರೇಮತ್ ಜಯಮ್ಮ ಗ್ೂೇಪಿನಾಯಕೆ, ಉಪ 
ಮಹೌಪೌರರಾದ ಶ್್ರೇಮತ್ ಗಾಯತ್್ರ ಬಾಯಿ, 41ನ್ೇ ವಾಡಿ್ನ ಸದಸ್ಯ 
ನಾಗರಾಜ್ ಮತುತಾ ಇತರರು ಆಯುಕತಾರ್ೂಂದಿಗ್ ಇದದರು.

33ರೆೇ ವಾಡಿನಾಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಭೆೇಟಿ

ದಾವಣಗ್ರ್,ಜ.27- ನಗರದ ನಾಗನೂರು ರಸ್ತಾಯಲ್ಲಿರುವ ಯುರ್ೂೇ ಶಾಲ್ಯಲ್ಲಿ 74ನ್ೇ ಗಣರಾಜ್ೂ್ಯೇತಸ್ವ 
ಕಾಯ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ವ್ೇಷ - ಭೂಷಣಗಳ್ೂಂದಿಗ್ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷ್, ಪ್್ರೇಕ್ಷಣಿೇಯ 
ಸಥೆಳಗಳು, ವಿಶ್ೇಷ ತ್ಂಡಿ - ತ್ನಿಸುಗಳು ಇವುಗಳ ರಗ್ೊ ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಳು ಸಂಕಿ್ಷಪತಾವಾಗಿ ಹ್ೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ 
ವಿವಿಧತ್ಯಲ್ಲಿ ಏಕತ್ಯನುನು ಹ್ೂಂದಿರುವ ದ್ೇಶ ಎಂರುದನುನು ತ್ೂೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲಲಿರ ಗಮನ ಸ್ಳ್ದರು.

ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲೆ ಏಕತೆ ಪ್ರದಶಿನಾಸಿದ ಯುರೊೇ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ.27- ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಅಣಜಿ ಹ್ೂೇರಳಿ 
ವಾ್ಯಪಿತಾಯ ಕಂದನಕ್ೂೇವಿಯಲ್ಲಿ  ಕಲಿಸಟಿರ್ ಮಟಟಿದ ಕಲ್ಕಾ 
ಹರ್ವನುನು ಕಂದನಕ್ೂೇವಿ ಸಕಾ್ರಿ ಪೌ್ರಢಶಾಲ್ಯಲ್ಲಿ 
ಅದೂ್ಧರಿಯಾಗಿ  ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 

ಕ್್ಷೇತ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಟ. ಅಂರಣ್ಣ  ಮಾತನಾಡಿ, 
ಎಲಾಲಿ ಮಕಕೆಳೂ ಈ ಹರ್ದ ಪ್ರಯೇಜನ ಪಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ಸುವ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಕ್ಗಳನುನು ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂಳಳಿಲು ಕಿವಿಮಾತು ಹ್ೇಳಿದರು.

ಪಾ್ರಸಾತಾವಿಕವಾಗಿ ಸಮೂಹ ಸಂಪನೂ್ಮಲ ವ್ಯಕಿತಾ ಹ್ಚ್.
ಎಸ್.ಅಶ್ೂೇಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, 4ರಿಂದ 9ನ್ೇ ತರಗತ್ 
ಮಕಕೆಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಕಾ ಹರ್ ನಡ್ಸುತ್ತಾದುದ ಇದು 
ಸಕಾ್ರದ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತನು ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು. 

ಮೊದಲ್ಗ್ ಊರಿನ ಆಂಜನ್ೇಯ ದ್ೇವಸಾಥೆನದಿಂದ 

ಪೂಣ್ ಕುಂಭಮೇಳವನುನು ಡ್ೂಳುಳಿ ಕುಣಿತ, ನಂದಿಕಂರ 
ಕುಣಿತ, ಲಂಬಾಣಿ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪೌ್ರಢಶಾಲ್ಯ 
ಆವರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಊರಿನ ನಾಗರಿಕರು, ಎಲಾಲಿ 16 
ಸಕಾ್ರಿ ಶಾಲ್ಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮತುತಾ ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಳು 
ಮರವಣಿಗ್ಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ೂೊಂಡಿದದರು. 

ಎರಡೂ ದಿನ ಹರ್ಕಾಕೆಗಿ ಸಿಹ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನುನು 
ಮಾಡಲಾಗಿತುತಾ. ಶಾಲಾ ಆವರಣವನುನು ತಳಿರು ತ್ೂೇರಣ 
ಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತುತಾ. ಕ್್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ 
ಪಸಿೇಹ್ ಉದಿದೇನ್ ಶಾಕಿೇರ್, ಸಮೂಹ ಸಂಪನೂ್ಮಲ ವ್ಯಕಿತಾ 
ಹ್ಚ್.ಎಸ್. ಅಶ್ೂೇಕ್, ಗಾ್ರ.ಪಂ ಸದಸ್ಯರು ಮತುತಾ 
ಶಾಲಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತಾ ಮೇಲ್್ವಚಾರಣಾ ಸಮತ್ಯ 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಸಿದದರು. 
ಮುಖ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕ ಆರ್. ರಸವರಾಜಪ್ಪ  ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ ವಹಸಿದದರು. 

ಕಂದನಕೊೇವಿ ಕಲೆಸಟೆರ್ ಮಟಟೆದ ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸಂಘಟರೆಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

ಹರಿಹರ, ಜ. 27 - ರಾಜ್ಯ ರಂಡಾಯ ಸಾಹತ್ಯ ಸಂಘಟನ್ ಹರಿಹರ 
ಘಟಕದ ವತ್ಯಿಂದ ನಾಡಿದುದ ದಿನಾಂಕ 29 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಬ್ಳಗ್ೊ 
11 ಗಂಟ್ಗ್ ಗುರುಭವನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತುತಾ ಕವಿಗ್ೂೇಷಿಠೆ 
ಹಮ್ಮಕ್ೂಳಳಿಲಾಗಿದ್ ಎಂದು ರಂಡಾಯ ಸಾಹತ್ಯ ಸಂಘಟನ್ ಸಂಚಾಲಕ 
ಹ್ಚ್. ನಿಜಗುಣ ಹಾಗೂ ಕಾಮ್ಕ ಮುಖಂಡ ಹ್ಚ್.ಕ್. ಕ್ೂಟ್ರಪ್ಪ 
ತ್ಳಿಸಿದರು. ದಿನಾಂಕ 29 ರ ಭಾನುವಾರ ಬ್ಳಗ್ೊ 11 ಗಂಟ್ಗ್ ರಂಡಾಯ 
ಸಾಹತ್ ರರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಮಾರಂಭವನುನು ಉದಾಘಾಟನ್ 
ಮಾಡಲ್ದಾದರ್. ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಎನ್. ರುದ್ರಮುನಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಲಾಲ್ 
ವಕಿೇಲರು, ತ್ೇಜಸಿ್ವ ಪಟ್ೇಲ್, ಹ್ಚ್.ಕ್. ಕ್ೂಟ್ರಪ್ಪ ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾದರ್. 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯನುನು ಪತ್ರಕತ್ ಬಿ.ಎನ್. ಮಲ್ಲಿೇಶ್ ವಹಸಲ್ದಾದರ್. 

ಮಧಾ್ಯಹನು 12-30 ರಿಂದ ಗ್ೂೇಷಿಠೆಗಳು ನಡ್ಯಲ್ವ್. ಸಂಜ್ 4-30 ಕ್ಕೆ 
ಸಮಾರ್ೂೇಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡ್ಯಲ್ದ್. ಬಿ.ಎಂ. ಹನಿೇಫ್ ಸಮಾರ್ೂೇಪ 
ನುಡಿಗಳನುನು ಆಡಲ್ದಾದರ್. ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಸಿದದನಗೌಡ ಪಾಟೇಲ್, 
ಎ. ಗ್ೂೇವಿಂದ ರಡಿ್ಡ, ಹ್ಚ್. ವಿಶ್ವನಾರ, ಭಕತಾರಳಿಳಿ ಕಾಮರಾಜ್, ಹ್ಚ್. 
ನಿಜಗುಣ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ : ಜ್ ಕಲ್ಂ ಭಾಷಾ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಗಿೇತ ಸ್ಪಧೆನಾ 
ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ. 27- ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಮಹಳಾ 

ವಿಭಾಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದುದ ದಿನಾಂಕ 29 ರ 
ಭಾನುವಾರ ಬ್ಳಿಗ್ೊ 10.30 ಗಂಟ್ಗ್ ಶ್್ರೇ ತಾ್ಯಗರಾಜರ 
ಹಾಗೂ ಶ್್ರೇ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ 
18 ವಷ್ ಮೇಲ್ಪಟಟಿ ಮಹಳ್ಯರಿಗ್ ಸಂಗಿೇತ 
ಸ್ಪಧ್್ಯನುನು ನಗರದ ವತು್ಲ ರಸ್ತಾಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್್ರೇ 
ಶಂಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಏಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ್.

ಶ್್ರೇ ತಾ್ಯಗರಾಜರ ಕಿೇತ್ನ್ಗ್ ಏಳು ನಿಮಷ, ಶ್್ರೇ 
ಪುರಂದರ ದಾಸರ ದ್ೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಐದು ನಿಮಷ 
ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿೇಡಲಾಗಿದ್. ಶೃತ್ ಹ್ೂರತುಪಡಿಸಿ ಬ್ೇರ್ 
ಯಾವುದಕೂಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ. 

ಹ್ಚಿಚಾನ ಮಾಹತ್ಗಾಗಿ 988605 
8866,9964027146 ಈ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಗಳಿಗ್ 
ಸಂಪಕಿ್ಸುವಂತ್ ಶ್್ರೇಮತ್ ಅಡಿಗ ಕ್ೂೇರಿದಾದರ್.

ಚಳಳಿಕ್ರ್, ಜ. 27- ಇಲ್ಲಿನ ಟೌನ್  ಕಲಿಬ್ ವತ್ಯಿಂದ ಕಲಿಬ್ ನ ಹರಿಯ 
ಸದಸ್ಯರಿಗ್ ಸನಾ್ಮನ ಸಮಾರಂಭ ಏಪ್ಡಿಸಲಾಗಿತುತಾ. ಈ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ 
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಟ. ವಿಜಯ, ಕಾಯ್ದಶ್್ ಜಿ. ಶ್್ರೇನಿವಾಸ್, ಪಿ. 
ತ್ಪ್್ಪೇಸಾ್ವಮ, ತಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಿ.ಟ. ಶ್್ರೇನಿವಾಸ್, ನಿದ್ೇ್ಶಕರಾದ 
ದಳವಾಯಿಮೂತ್್, ಚನನುಕ್ೇಶವ ಮೂತ್್, ಮಲಲಿಪ್ಪ, ವಿೇರಶ್ೈವ ತಾಲೂಲಿಕು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕ್.ಸಿ. ನಾಗರಾಜ್, ರಂಡ್ ಮಂಜಪ್ಪ, ಗಾಡಿ ತ್ಪ್್ಪೇಸಾ್ವಮ, ಗಡ್ಡದ 
ರಾಜಣ್ಣ, ಬಿ.ಎಸ್. ಶ್ವಪುತ್ರಪ್ಪ, ಟೌನ್ ಕಲಿಬ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದದರು.

ಚಳಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಕಲೆಬ್ ನಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸರಾ್ಮನ

ನಾ್ಯಮತ್, ಜ.27- ಭಾರತ 
ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜಾತ್, ಜನಾಂಗದ 
ಜನರು ವಾಸವಿದುದ ನಾವ್ಲಲಿರೂ 
ಒಂದ್ೇ ಭಾರತ್ೇಯರು ಎಂದು 
ತ್ಳಿದುಕ್ೂಂಡು ಜಾತ್ ಭ್ೇದ ಮರ್ತು 
ನಾವ್ಲಲಿರೂ ಭಾರತ್ೇಯರು ನಾವು 
ಎಲಲಿರೂ ಬಾಳಬ್ೇಕು ಎಂದು  ಸಿ.ಎಂ. 
ರಾಜಕಿೇಯ ಕಾಯ್ದಶ್್ ಹಾಗೂ 
ಶಾಸಕ ಎಂ.ಪಿ.ರ್ೇಣುಕಾಚಾಯ್ 
ಹ್ೇಳಿದರು.

ನಾ್ಯಮತ್  ಪಟಟಿಣದ ಸಕಾ್ರಿ ಬಾಲಕಿ 
ಯರ ಪದವಿಪೂವ್ ಕಾಲ್ೇಜಿನ ಆವರಣ 
ದಲ್ಲಿ ರಾಷಿಟಿ್ೇಯ ಹರ್ಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮತ್,  
ತಾಲೂಲಿಕು ಆಡಳಿತದ ವತ್ಯಿಂದ ಹಮ್ಮ 

ಕ್ೂಳಳಿಲಾಗಿದದ 74ನ್ೇ ಗಣರಾಜ್ೂ್ಯೇತಸ್ವ 
ದಿನಾಚರಣ್ ಕಾಯ್ಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ 

ವಹಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ರಾಷಿಟಿ್ೇಯ ಧ್ವಜಾರ್ೂೇಹಣ 

ವನುನು ನ್ರವ್ೇರಿಸಿದ ತಹಶ್ೇಲಾದರ್ 
ಬಿ.ವಿ.ಗಿರಿೇಶ್ ಬಾರು ಮಾತನಾಡಿ, 
1950ರ ಜನವರಿ 26 ರಂದು 
ಸಂವಿಧಾನವನುನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 
ಜಾರಿಗ್ೂಳಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು 
ನಮಗ್ ಮುಕತಾವಾದ ನಾಗರಿಕ 
ಹಕುಕೆಗಳನುನು ನಿೇಡಿದ್. 

ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ 
ತತ್ವಗಳಾದ ನಾ್ಯಯ, ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತ್ 
ಮತುತಾ ಭಾ್ರತೃತ್ವವನುನು ಯಾವಾಗಲೂ 
ಅನುಸರಿಸುವ ಜವಾಬಾದರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ 
ಇರಿಸಿದ್ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದರು.

ರಾವೆಲಲೆರೂ ಭಾರತ್ೇಯರು ಎಂದು ತ್ಳದು ಬಾಳಬೆೇಕು

ರಾ್ಯಮತ್ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ 
ಶಾಸಕ ರೆೇಣುಕಾಚಾಯನಾ

ಸೆೇವಾಲಾಲ್ 
ಪುರಸಾ್ಕರಕೆ್ಕ 
ಅಜಿನಾ

ಚನನುಗಿರಿ, ಜ. 27- ಚನನುಗಿರಿ 
ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಕರ್ಳ ಗಾ್ರಮದ ಶ್್ರೇ 
ಸ್ೇವಾಲಾಲ್ ಯುವಕರ ಸಂಘದ 
ವತ್ಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಭಾ ಪುರಸಾಕೆರಕ್ಕೆ 
ಅಜಿ್ ಆಹಾ್ವನಿಸಿದ್. 

ಎಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಲ್ಸ್ಯಲ್ಲಿ ಶ್ೇ 85 
ರಷುಟಿ,  ಪಿಯುಸಿ, ಡಿಪಲಿೇಮಾ, 
ಐಟಐನಲ್ಲಿ ಶ್ೇ.80 ರಷುಟಿ ಹಾಗೂ 
ಡಿಗಿ್ರ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ೇ.65 ರಷುಟಿ ಅಂಕ 
ಗಳಿಸಿದ ಗಾ್ರಮದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಗ 
ಳಿಂದ ಅಜಿ್ ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಗಿದ್. 
ಆಸಕತಾರು ಫ್ರ್ರವರಿ 10 ರ್ೂಳಗ್ 
ಸಂಘಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬ್ೇಕು.   ವಿವ 
ರಕ್ಕೆ ಸಂಪಕಿ್ಸಿ. ಮೊ :  96200 
22083, 73533 438860

ಹ್ೂನಾನುಳಿ, ಜ.27- ಅಖಿಲ ಕನಾ್ಟಕ ಮಕಕೆಳ ವಿಜಾಞಾನ ಸಮಾವ್ೇಶ 2023ರ 
ಪ್ರಯುಕತಾ ಹ್ೂನಾನುಳಿ ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಅರರಗಟ್ಟಿ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾ್ರಿ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲ್ೇಜಿನ 
ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದಾ್ಯರ್್ನಿಯರಾದ ಜಿ.ಎಸ್. ಅನಿಷಾ ಮತುತಾ ಜ್. ಧನುಷ್ 
ಅವರು ಕ್ೂಟಟಿಗ್ಯ ನ್ೈಮ್ಲ್ಯ ಮತುತಾ ಕುರಿ-ಮರಿಗಳ ಆರ್ೂೇಗ್ಯ ಎಂರ ಶ್ೇಷಿ್ಕ್ಯಡಿ 
ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಸತಾಕೃತ ಯೇಜನ್ಗ್ ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರರಮ ಸಾಥೆನ ಲಭಿಸಿ, ರಾಜ್ಯಮಟಟಿಕ್ಕೆ 
ಆಯಕೆಯಾಗಿದ್. ವಿದಾ್ಯರ್್ನಿಯರಿಗ್ ತರಳಬಾಳು ವಿದಾ್ಯಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 
ಎಚ್.ವಿ. ವಾಮದ್ೇವಪ್ಪ ಪ್ರಶಸಿತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕ್  ವಿತರಿಸಿದರು. 
ದಾವಣಗ್ರ್ಯ ರಾಷ್ೂಟಿ್ೇತಾಥೆನ ವಿದಾ್ಯ ಕ್ೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ್, 
ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜಾಞಾನ ಪರಿಷತ್ತಾನ ಜಿಲಾಲಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್. ಸಿದ್್ಧೇಶ್, ಕಾಯ್ದಶ್್ 
ಗುರುಸಿದ್ಧಸಾ್ವಮ, ಖಜಾಂಚಿ ಎಚ್.ಎಸ್ .ಟ ಸಾ್ವಮ, ಅಂಗಡಿ ಸಂಗಪ್ಪ, ಎಜು ಏಷಾ್ಯ 
ಶಾಲ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕಿ ವಾಣಿ ಇತರರು ಇದದರು.

ಸಾಧನ್ಗ್ೈದ ವಿದಾ್ಯರ್್ನಿಯರು, ಮುಖ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕ ಎಸ್. ಮಂಜಪ್ಪ, ಮಾಗ್ದಶ್್ 
ವಿಜಾಞಾನ ಶ್ಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಕ್. ಪುಷ್ಪಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗ್ ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಅಭಿನಂದನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದರ್.

ಮಕ್ಕಳ ವಿಜಾಞಾನ ಸಮಾವೆೇಶ :  
ಅರಬರಟೆಟೆ ಕಾಲೆೇಜು ರಾಜ್ಯಮಟಟೆಕೆ್ಕ

ಮರೆ ಅನುದಾನ ವಾಪಸ್: ಸಿದದರಾಮಯ್ಯ ತರಾಟೆ
ಬ್ಂಗಳೂರು, ಜ.27- ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ರವು ವಿದಾ್ಯರ್್, 

ದಲ್ತ, ಅಲ್ಮಾರಿ ಮತುತಾ ಮಹಳಾ ಸಮುದಾಯದ 
ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರುವ ದೌಜ್ನ್ಯಗಳನುನು ಕೂಡಲ್ೇ 
ನಿಲ್ಲಿಸಬ್ೇಕು ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭ್ ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ 
ಸಿದದರಾಮಯ್ಯ ಆಗ್ರಹಸಿದಾದರ್. ಈ ಸಂರಂಧ ಪತ್್ರಕಾ 
ಹ್ೇಳಿಕ್ ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಊರಿಲಲಿದ, 
ಸೂರಿಲಲಿದ ಮತುತಾ ವಿಳಾಸವೂ ಇರದ ಲಕಾ್ಷಂತರ ಸಂಖ್್ಯಯ 
ಅಲ್ಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಾದ ಹಕಿಕೆಪಿಕಿಕೆಗಳು, 
ಹಂದಿಜ್ೂೇಗಿಗಳು, ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧರು, ಚನನುದಾಸರು, 
ರುಡೊಜಂಗಮರು, ದ್ೂಂರರು, ಕಿಳ್ಳಿಕಾ್ಯತರು, ಕ್ೂರಚ, 
ಕ್ೂರಮ ಮುಂತಾದ ಜನರಿಗ್ ಮನ್ ಕಟಟಿಕ್ೂಡಲು ಕಳ್ದ 

ಎರಡು ವಷ್ಗಳಿಂದ ಮೇಸಲ್ರಿಸಿದದ 550 ಕ್ೂೇಟ ರೂ. 
ಅನುದಾನವನುನು ರಸವರಾಜ ಬ್ೂಮಾ್ಮಯಿ ನ್ೇತೃತ್ವದ 
ಸಕಾ್ರ ವಾಪಸ್ಸ್  ಪಡ್ದಿದ್ ಎಂದು ಆರ್ೂೇಪಿಸಿದಾದರ್. 

ಅಲ್ಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗ್ ಮನ್ ಇಲಲಿದಂತ್ 
ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನು ಕೂಡಲ್ೇ ಅಮಾನತುತಾ 
ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣ್ಗ್ ಒಳಪಡಿಸಬ್ೇಕು. ವಾಪಸುಸ್ ಪಡ್ದಿ 
ರುವ ಅನುದಾನವನುನು ಕೂಡಲ್ೇ ಪೂಣ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿ ಮನ್ ಕಟಟಿಕ್ೂಡುವ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಬ್ೇಕು. 
ಅನುದಾನವನುನು ಸಮಪ್ಕವಾಗಿ ರಳಸಲಾಗದ 
ಸಂರಂಧಪಟಟಿ ಸಚಿವರ ಅಸಮರ್ತ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ  
ರಾಜಿೇನಾಮ ಪಡ್ಯಬ್ೇಕು ಎಂದು ಒತಾತಾಯಿಸಿದಾದರ್.

ರಾಳೆ, ವಿದಾ್ಯರ್ನಾ ವೆೇತನ ಪರಿೇಕೆ್ಷ, ಕಾಯಾನಾಗಾರ
ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ. 27 - ಎಂಇಎಸ್ ರ್ಸಿಡ್ನಿ್ಷಯಲ್ ಪಿಯು ಕಾಲ್ೇಜಿನಿಂದ 

ಎಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಲ್ಸ್ ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಳಿಗ್ ವಿದಾ್ಯರ್್ ವ್ೇತನ ಪರಿೇಕ್್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾಯಾ್ಗಾರವನುನು 
ನಾಡಿದುದ ದಿನಾಂಕ 29ರಂದು ಬ್ಳಿಗ್ೊ 11.30ಕ್ಕೆ ಎಂಇಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂವ್ ಕಾಲ್ೇಜಿನಲ್ಲಿ 
ಹಮ್ಮಕ್ೂಳಳಿಲಾಗಿದ್.  ಎ.ಎಸ್. ಸಾಗರ್ ಅವರಿಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ತರುವಾಯ 
ಇರುವ ಕ್ೂೇಸ್್ ಗಳ ರಗ್ೊ ಮಾಹತ್ ನಿೇಡಲಾಗುತತಾದ್. ವಿವರಕ್ಕೆ ಸಂಪಕಿ್ಸಿ : 
9916516189 , 9880030171.



ಶ್್ರೇ ಶ್ವಕುಮಾರ ಶ್ವಾಚಾಯ್ 
ಸಾ್ವಮಗಳವರ ದಶ್ನ ಮಾಡಿದ 

ನ್ನಪಾಗುವುದು 1962-63ನ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ. 
ಪೂಜ್ಯರ ಕೃಪಾಶ್ೇವಾ್ದದಿಂದ ಆಗ ಶಾಸಕರಾಗಿದದ 
ನಮ್ಮ ತಂದ್ ಜಿ. ದುಗೊಪ್ಪನವರ ಹ್ೂಸ ಮನ್ಯ 
ಗೃಹ ಪ್ರವ್ೇಶ. ಆಗ ನನಗ್ 3-4 ವಷ್ ವಯಸುಸ್. 
ಅಂದು ಪೂಜ್ಯರು ಮನ್ಗ್ ಆಗಮಸಿದದರು. ಅವರನುನು 
ಗೌರವಾದರಗಳಿಂದ ಸಾ್ವಗತ್ಸಿದರು. 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ೂಳಿಸಿದದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಕ್ೂಂಡರು. 
ಗೃಹಪ್ರವ್ೇಶಕ್ಕೆ ರಂದಿದದ ಪ್ರತ್ಯರ್ರನೂನು 
ಹಸನು್ಮಖರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾದದರು. ಅವರದುದ 
ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುಮುಖ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನ್ೂೇ 
ಒಂದು ರಿೇತ್ಯ ತ್ೇಜಸುಸ್ ಮತುತಾ ಆಕಷ್ಣ್. 

ನಮ್ಮ ತಂದ್ ದುಗೊಪ್ಪನವರ ಮತುತಾ ಪೂಜ್ಯರ 
ಸಂಪಕ್ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಪೂವ್ದಲ್ಲಿೇ ಆದದುದ. 
ಸಿರಿಗ್ರ್ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರರಮ ಹ್ೈಸೂಕೆಲ್ೂಂದನುನು 
ಗುರುಗಳ್ೂಂದಿಗ್ ಕಟಟಿದವರಲ್ಲಿ ತಂದ್ಯವರೂ 
ಒರ್ರು. ಅಲ್ಲಿೇ ವಿಜಾಞಾನ ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿ 
ನ್ೇಮಕರಾದರು. ಮುಂದ್ ಕಾನೂನು ಪದವಿ 
ಪಡ್ದು 1952 ರಿಂದ 1972ರವರ್ಗ್ ನಾಲುಕೆ ಬಾರಿ 
ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯಕೆಯಾಗುತಾತಾರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್್ರೇಮಠ 
ಮತುತಾ ಶ್ವಕುಮಾರ ಶ್್ರೇಗಳವರ ಪ್ರೇತಾಸ್ಹ, 
ಆಶ್ೇವಾ್ದವ್ೇ ಕಾರಣ. ನಾನು ಗುರುಗಳನುನು 
1963-64ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುಗ್ದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ 
ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ ನ್ೂೇಡಿದ್ದ. 
ವ್ೇದಿಕ್ಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು 
ಆಸಿೇನರಾಗಿದದರು. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸ್ೇರಿದದ 
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ್ೂರ್ರ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ 
ಇದದಕಿಕೆದದಂತ್ಯೇ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಇಡಿೇ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ 
ನಿಶ್ಯರ್ಧದಿಂದ ಮೌನ ಆವರಿಸಿ, ಮಂಚಿನ ಸಂಚಾರ 
ವಾದಂತಾಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ೇರಿದದ ಎಲಲಿರ 
ಮುಖಗಳು ವ್ೇದಿಕ್ಗ್ ಆಗಮಸುತ್ತಾದದ ಆ ಗಣ್ಯರ 
ಕಡ್ ತ್ರುಗಿದವು. ಗಜ ಗಾಂಭಿೇಯ್ದ, ಮೈಸೂರು 
ಪ್ೇಟ ಧರಿಸಿದದ ಅಜಾನುಬಾಹೂ ವ್ಯಕಿತಾಯರ್ರು 
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹ್ಜ್್ಜಯನಿನುಡುತಾತಾ ವ್ೇದಿಕ್ ಏರುವುದಕ್ಕೆ 
ಮುಂಚ್ ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ  ಪಾದರಕ್್ಷಗಳನುನು ಬಿಟುಟಿ 
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಶ್ರಬಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗ್ 
ಸಾಷಾಟಿಂಗ ನಮಸಾಕೆರ ಮಾಡಿದರು. 

ಜನರ್ಲಲಿ ತದ್ೇಕ ಚಿತತಾದಿಂದ ಅವರನುನು 
ನ್ೂೇಡುತ್ತಾದದರು. ನಂತರ ಅವರು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ 
ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ ಆಸಿೇನರಾದರು. ಅವರ್ೇ ಮೈಸೂರಿನ 
ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದದ ಶ್್ರೇ ಜಯಚಾಮ ರಾಜ್ೇಂದ್ರ 

ಒಡ್ಯರ್ ರವರು. ಗುರುಗಳಿಗ್ ಅಂದು ಮಹಾ 
ರಾಜರು ತ್ೂೇರಿದ ಗೌರವಾದರಗಳ ಆ ಕ್ಷಣ ನನನು 
ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚಚಾಳಿಯದ್ೇ ಉಳಿದಿದ್.

ಸಾ್ವತಂತ್ರ ಪೂವ್ದಲ್ಲಿೇ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಕ 
ಹ್ಜ್್ಜಯನಿನುಟುಟಿ ಜಾತ್ ನಿಮೂಲ್ನ್ಯ ಕ್ಲಸಕ್ಕೆ ಕ್ೈ 
ಹಾಕಿದವರು ಗುರುಗಳು. ರಸವಾದಿ ಪ್ರಮರರ 
ವಿಚಾರಧಾರ್ಗಳನುನು ಕ್ೇವಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದ್, 
ಕಡುರಡತನದಿಂದ ರಂದಂತಹ ಅನ್ೇಕರಿಗ್ 
ಶ್್ರೇಮಠದಿಂದ ನ್ರವು ನಿೇಡಿ ಬ್ಳ್ಸಿದದರು. ಇಂತಹ 
ಸಹಸಾ್ರರು ಮನ್ತನಗಳಿಗ್ ಇಂದಿಗೂ ಗುರುಗಳು 
ಪಾ್ರತಃಸ್ಮರಣಿೇಯರಾಗಿದಾದರ್. ಒಮ್ಮ ಲ್ೂೇಕಸಭಾ 
ಸದಸ್ಯರಾಗಿದದ ಟ.ವಿ. ಚಂದ್ರಶ್ೇಖರಪ್ಪನವರು 
ಮನ್ಗ್ ರಂದು ಗುರುಗಳಿಗ್ ಆರ್ೂೇಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲಲಿ. 
ಆಯುವ್ೇ್ದ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ಪಡ್ಯುತ್ತಾದಾದರ್ ಎಂದು 
ತ್ಳಿಸಿದರು. ಇದನುನು ಕ್ೇಳಿಸಿಕ್ೂಂಡ ನನಗ್ 
ಆಶಚಾಯ್! ಏಕ್ಂದರ್ ಗುರುಗಳು ಎಲಲಿರಿಗೂ 
ಒಳ್ಳಿಯದಾಗಲ್ಂದು ಆಶ್ೇವಾ್ದ ಮಾಡುತಾತಾರ್. 
ಅಂತವರಿಗ್ ಹುಷಾರಿಲಲಿವ್ೇ ಎಂದು. ಆಗ ನಾನು 
ಗುರುಗಳಿಗ್, ಆರ್ೂೇಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿ ಪತ್ರ ರರ್ದಿದ್ದ. 
ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ನಿನನು ಪತ್ರ ನ್ೂೇಡಿ 
ಸಂತ್ೂೇಷವಾಯಿತು. ನಾವು ಆರ್ೂೇಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವ್ 
ಎಂದು ಉತತಾರಿಸಿದದರು. ನಿನನು ಉತತಾರ್ೂೇತತಾರ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಆಗಲ್ಂದು ಹಾರ್ೈಸಿದದರು. ಗುರುಗಳ 
ಪತ್ರ ನ್ೂೇಡಿ ನನಗ್ ಆಶಚಾಯ್ವಾಗಿತುತಾ. ಆ 
ಮಹಾನ್ ಚ್ೇತನ ಹ್ೈಸೂಕೆಲ್ ಓದುತ್ತಾದದ ನನನುಂತಹ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಯರ್ನಿಗ್ ಸ್ಪಂದಿಸಿದುದ, ಅವರ ದಿವ್ಯ 
ವ್ಯಕಿತಾತ್ವವನುನು, ಹೃದಯ ಶ್್ರೇಮಂತ್ಕ್ಯನುನು 

ತ್ೂೇರಿಸುತತಾದ್. ಅವರು ರರ್ದಿದದ ಎರಡು 
ಪತ್ರಗಳನುನು ಇನೂನು ಜ್ೂೇಪಾನವಾಗಿ 
ಸಂಗ್ರಹಸಿಟುಟಿಕ್ೂಂಡಿದ್ದೇನ್. ಪೂಜ್ಯರನುನು ಅವರ 
ನಿವೃತ್ತಾಯ ನಂತರ ಸಾಸಲು ರಳಿಯ 
ವಿಶಾ್ರಂತ್ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನ್ೂೇಡಲು ಹ್ೂೇದಾಗ 
ಗುರುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದುದ," ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗ್ ಏಳು 
ಕ್ೂಪ್ಪರಿಕ್ ಗಿಣ್ಣ ತ್ನಿನುಸಿ ಬ್ಳ್ಸಿದ್ದ ಕಣ್ೂೇ" ಅನುನುತಾತಾ 
ಹಂದಿನ ಘಟನ್ಗಳನ್ನುಲಾಲಿ ಜಾಞಾಪಿಸಿಕ್ೂಂಡು 
ಭಾವೇದ್್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. 

1992ರ ಸ್ಪಟಿಂರರ್  ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಳಿಗ್ೊ 6 
ಗಂಟ್ಗ್ ತಂದ್ಯವರು ನನಗ್ ಆತಂಕದಿಂದ 
ದೂರವಾಣಿ ಕರ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣವ್ೇ ಮನ್ಗ್ ರರಲು 
ತ್ಳಿಸಿದರು. ಕೂಡಲ್ೇ ತಂದ್ಯವರನುನು ಕಾಣಲು 
ಹ್ೂೇದಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಶರಿೇರ ಬಿಟಟಿರುವ 
ವಿಷಯವನುನು ಭಾರವಾದ ಮನಸಿಸ್ನಿಂದ 
ತ್ಳಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್-
ತಾಯಿಯವರನುನು ಕರ್ದುಕ್ೂಂಡು ಸಿರಿಗ್ರ್ಗ್ 
ಹ್ೂರಟ್ವು. ದಾವಣಗ್ರ್ಯಿಂದ ತ್ರ್ದ 
ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರ ಪಾರ್್ವ ಶರಿೇರವನುನು 
ಮರವಣಿಗ್ಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು. ಎಲಲಿರೂ 
ಗುರುಗಳ ಅಂತ್ಮ ದಶ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವು. ಜಿ. ಶ್ವಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಮತುತಾ 
ಗುರುಗಳ ಜ್ೂತಗಿನ ಒಡನಾಟವನುನು ಜಾಞಾಪಿಸಿ 
ಕ್ೂಂಡರು. ನನನುನುನು ಉದ್ದೇಶ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನನುನು ಕಂಡರ್ ಗುರುಗಳಿಗ್ 
ನಮ್ಮಲಲಿರಿಗಿಂತ ಜಾಸಿತಾ ಪಿ್ರೇತ್ ಕಣಪ್ಪ" ಅಂತ ಹ್ೇಳಿದ 
ಮಾತು ಇಂದಿಗೂ ನನನು ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲಿದ್. ಹೇಗ್ 
ಹರಿಯ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುೊರುಗಳ ಅಂತರಂಗದ 
ರಳಗದ ಶ್ಷ್ಯರಲ್ೂಲಿರ್ರಾಗಿದದವರು ನಮ್ಮ ತಂದ್.

ಮಹಾನ್ ಚ್ೇತನ ನಮ್ಮಂದ ಕಣ್ಮರ್ಯಾಗಿ 
ದದರೂ ಅದ್ೇ ಪರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುತಾತ ತರಳಬಾಳು 
ಜಗದುೊರು ಡಾ|| ಶ್ವಮೂತ್್ ಶ್ವಾಚಾಯ್ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳವರು ಮತುತಾ ಸಾಣ್ೇಹಳಿಳಿ ಶಾಖಾ 
ಮಠದ ಡಾ|| ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶ್ವಾಚಾಯ್ 
ಸಾ್ವಮಗಳವರು ನಮ್ಮ ಮನ್ತನದ ರಗ್ೊ ಪಿ್ರೇತಾ್ಯದರ 
ಗಳನುನು ಇರಿಸಿಕ್ೂಂಡು, ರಸವಾದಿ ಶ್ವಶರಣರ 
ಪರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ್ ಆಶ್ೇವ್ದಿಸುತಾತಾ 
ರಂದಿದಾದರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹರಿಯ ಗುರುಗಳನುನು 
ಪೂಜ್ಯ ದ್ವಯರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕ್ೂಂಡಿದ್ದೇನ್. 
ಹರಿಯ ಗುರುಗಳು ಪೂಜ್ಯದ್ವಯರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಇನೂನು ಜಿೇವಂತವಾಗಿದಾದರ್ಂರುದ್ೇ ನನನು ನಂಬಿಕ್.

- ಡಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ 

ಮರುವಿನಂತ ಮನಸಿ್ಸನ ರುರುರಳು
ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 28, 20234

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫ್ಂಗ್ )

ನಿಮ್ಮ ಮನ್ ಮತ್ತಾತರ್ ಕಟಟಿಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೂಂ, ಬಾಲಕೆನಿ, ಟ್ರ್ೇಸ್ , 
ನಿೇರಿನ ತ್ೂಟಟಿ, ಗ್ೂೇಡ್ ಬಿರುಕು, 
ನಿೇರಿನ ಟಾ್ಯಂಕ್ , ಎಲಾಲಿ ರಿೇತ್ಯ 
ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕ್ೇಜ್ ಗಳಿಗ್ ಸಂಪಕಿ್ಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ಕ್ಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟ.

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

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕರು

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಸ್ೇಲ್ಸ್  ಎಕಿಸ್ಕೂ್ಯಟವ್   

(ಬಾಯ್ಸ್ , ಗಲ್ಸ್್) ಮತುತಾ Tally 
ಅನುಭವವುಳಳಿವರು ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದರ್. 

ಸಂಪಕಿ್ಸಿರಿ :
ನಯನ ಮೊೇಟಾಸ್ನಾ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 97312 90327

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

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ 
ಚನನುಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಚನನುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತತಾ-ಮುತತಾ 

ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂ್ಯರಿಟ ಗಾರ್್ ಆಗಿ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡಲು ಕ್ಲಸಗಾರರು ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದರ್. 8 ತಾಸು 
ಕ್ಲಸ. ESI ಮತುತಾ EPF ಹಾಗೂ  ಇತರ್ ಸಕಾ್ರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್ೂಂದಿಗ್ 10,000 ದಿಂದ 15,000 
ರೂ.ಗಳವರ್ಗ್ ವ್ೇತನ ಇರುತತಾದ್. ಸಂಪಕಿ್ಸಿ.

 
98440 53261, 99867 21420

KHB ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ 
ಕನಾ್ಟಕ ಹೌಸಿಂರ್ ಬ್ೂೇರ್್ 

(ತುಂಗಭದಾ್ರ ರಡಾವಣ್) 
ದಾವಣಗ್ರ್ಯಲ್ಲಿ 30x40 ಅಳತ್ಯ 

ದಕಿ್ಷಣ ದಿಕಿಕೆನ ಸ್ೈಟುಗಳು 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನ್ೇರ ಮಾರಾಟ.

ಮಧ್ಯವತ್್ಗಳಿಗ್ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ
ಫೇ. : 63605 67975

KHB SITE 
FOR SALE

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

94810 93644

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕಿಲೆೇನಿಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಿಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗಿದದರೆ ಯಂತ್ರರಳ ನು್ನ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕಿಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕಿನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಶಿ್ರೇ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ 
ಜೊ್ಯೇತ್ಷಾ್ಯಲಯ
ನಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟೆ 

ನಿೇವು ಇಷಟಿಪಟಟಿವರು ನಿಮ್ಮಂತಾಗಲು ಸಿತಾ್-ಪುರುಷ 
ವಶ್ೇಕರಣ, ಗುಪತಾ ಲ್ೈಂಗಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್್ಯ , ನಿಮ್ಮ 

ಯಾವುದ್ೇ ಸಮಸ್್ಯಗಳನುನು 100% ಪರಿಹಾರ ಮಾದುತಾತಾರ್. 
ಗಾಂಧಿ ಸಕ್ಲ್ , ಆಹಾರ 2000, ದಾವಣಗ್್ರ್.

89716 99826

ಸೆೈಟ್ ಸೆೇಲ್ (29 ಲಕ್ಷ)
 30x40 ಪೂವ್,  

ಕನಾ್ಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ 
100 ಅಡಿ ರಸ್ತಾ ಪಕಕೆ, ಡರಲ್ ರ್ೂೇರ್ ಗ್ 

ಕಿರಣ್ ಬೂಸೂ್ನರ್ (ಏಜೆಂಟ್)
97315-63409
 30x50 ಪಶ್ಚಾಮ (29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ) 
20x30 ಪೂವ್ (12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ)

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಚಿಕಕೆನಹಳಿಳಿ ಹ್ೂಸ ರಡಾವಣ್ ಖಾದಿ 

ಭಂಡಾರದ ಹತ್ತಾರ 30x70 ಅಳತ್ಯ 
ಉತತಾರಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿರುವ ಸ್ೈರ್  

ಮಾರಾಟಕಿಕೆದ್. ಸಂಪಕ್ಸಿ. 
ಮಧ್ಯವತ್್ಗಳಿಗ್ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ.

80951 55777, 63601 51212

ಸೆಕೂ್ಯರಿಟಿ ಗಾಡ್ನಾ ರಳು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಅಲಟ್ನಾ  ಸೆಕೂ್ಯರಿಟಿ ಅಂಡ್  ಡಿಟೆಕಿಟೆವ್  ಪೇಸ್ನಾ  
ಸ್ಕೂ್ಯರಿಟ ಗಾರ್್ ಗಳು ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದರ್. ಉತತಾಮ ವ್ೇತನ 
ಹಾಗೂ ಇಎಸ್ ಐ ಮತುತಾ ಪಿ.ಎಫ್  ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತತಾದ್. 
ವಿಳಾಸ : ಶ್ವಪ್ಪ ಸಕ್ಲ್ , ಕ್ಟಜ್ ನಗರ, 8ನ್ೇ 

ಕಾ್ರಸ್ , ನಿಟುವಳಿಳಿ ಮೇನ್  ರ್ೂೇರ್ , ದಾವಣಗ್ರ್. 

70012 87756, 95351 56531
97409 77785

ಡುಪೆಲೆಕ್್ಸ  ಹೌಸ್  
ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ

ಶಾಮನೂರಿನ ಯೂರ್ೂೇ ಕಿರ್ಸ್  ಸೂಕೆಲ್  
ಹತ್ತಾರ 30x50 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ 

ಕಟಟಿಕ್ೂಂಡಿರುವ ಡುಪ್ಲಿಕ್ಸ್  ಹೌಸ್  
ಮಾರಾಟಕಿಕೆದ್. ಸಂಪಕಿ್ಸಿ. 

73492 00928

ಅನುರ್ರಹ ಆಸ್ಪತೆ್ರ
ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. `ಬಿ' ಬಾಲೆಕ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

ಡಾ|| ಸೊೇಮಶೆೇಖರ್ . ಎಸ್.ಎ.

ದಿ.1.2.2023ರ ಬುಧವಾರ ಮತು್ತ 
ದಿ.2.2.2023ರ ರುರುವಾರದಂದು
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುತಾ್ತರೆ.

ಕಿೇಲು, ಮೂಳೆ ತಜಞಾರು Rheumatologist 
(ರುಮಟಾಯ್ಡಾ  ಆಥನಾರೆೈಟಿಸ್ ) ಬೆಂರಳೂರು ಇವರು

08192-222292

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಶಾಮನೂರಿನ ಪೇದಾರ್  
ಸೂಕೆಲ್  ಹತ್ತಾರ, 20x30 

ಸ್ೈರ್  ಮಾರಾಟಕಿಕೆದ್.
95918 29780, 80731 78139

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೆಣುಣಿ 
ಮಕ್ಕಳು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ

ವಿದಾ್ಯನಗರದ ಫಸ್ಟಿ  ರಸ್  ಸಾಟಿ್ಯಪ್ ನ 
ಮನ್ಯಲ್ಲಿ ವಯಸಾಸ್ದ ಪ್ೇಷ್ಂರ್  

ನ್ೂೇಡಿಕ್ೂಂಡು ಅಡುಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹ್ಣು್ಣ 
ಮಕಕೆಳು ತಕ್ಷಣ ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದರ್. (ಸಂರಳ 
:9000 ರೂಗಳು) ಆಸಕತಾರು ಸಂಪಕಿ್ಸಿ.

94496 79324

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಜ್ರಾಕ್ಸ್  ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲು 

ಉತಾಸ್ಹ ಯುವಕ, ಯುವತ್ಯರು 
ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದರ್. ಸಂಪಕಿ್ಸಿ. 
ಮನಿೇಶ್  ಜೆರಾಕ್್ಸ , 

ರಸವಂತ್ ಕೂ್ಯಲ್  ಡಿ್ರಂಕ್ಸ್  ಪಕಕೆ. ರಾಂ 
ಅಂರ್  ಕ್ೂೇ ಸಕ್ಲ್ , ದಾವಣಗ್ರ್.
94811 00886

ವಾಣ್ಜ್ಯ ಕಟಟೆಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಹದಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಾಯಲ್ಲಿರುವ ಟವಿಎಸ್  ಷ್ೂೇರೂಂ 
ಪಕಕೆ ಹಾಗೂ ಉದಯ ರಜಾರ್  ಎದುರಗಡ್ ಇರುವ 

ಸುಸಜಿ್ಜತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟಿಡ ಬಾಡಿಗ್ಗಿದ್. 
ನ್ಲ ಮಹಡಿ 3800 ಅಡಿಗಳು, ಮೊದಲನ್ೇ ಮಹಡಿ 

1600 ಅಡಿಗಳು. ಸ್ಲಲಿರ್  2400 ಅಡಿಗಳು 
ಸಂಪಕಿ್ಸಿ. 

96205 95579

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಎಂಸಿಸಿ `ಎ' ಬಾಲಿಕ್  ಪೂವ್ 30x50, 

60x60, ಉತತಾರ 60x40, ಎಸ್ .ಎಸ್  
ಬಿ ಬಾಲಿಕ್  ಪಶ್ಚಾಮ 30x40 ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ, 

ಉತತಾರ 40x60. 
ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್  

99457 02495

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ರಸವ್ೇಶ್ವರ ರಡಾವಣ್ ಪೂವ್ 
40x60, ಬಾಲಾಜಿ ಲ್ೇಔರ್  

ಪಶ್ಚಾಮ-ಉತತಾರ ಕಾನ್ರ್  30x50, 
ವಿನಾಯಕ ರಡಾವಣ್ ಪೂವ್ 

40x50, ವಿವ್ೇಕಾನಂದ ರಡಾವಣ್ 
ಉತತಾರ 30x50, ದಕಿ್ಷಣ 30x50
ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್  

99457 02495

ಮರೆರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ರಸವ್ೇಶ್ವರ ರಡಾವಣ್ ಪೂವ್ 30x40, 

ಮಹಾಲಕಿ್ಷಮಿ ಲ್ೇಔರ್  (ಶ್ವಗಂಗಾ 
ಹಂಭಾಗ) ಉತತಾರ 30x45, ಜ್.ಹ್ಚ್  
ಪಟ್ೇಲ್  ರಡಾವಣ್ ಉತತಾರ 30x50, 

ಪಶ್ಚಾಮ 20x30 (ಮೇಲ್-ಕ್ಳಗ್), ಉತತಾರ 
20x30 (ಮೇಲ್-ಕ್ಳಗ್)

ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್  
99457 02495

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಜ್.ಹ್ಚ್  ಪಟ್ೇಲ್  ನಗರ, 

40x60 ಉತತಾರ ಮುಖವುಳಳಿ ಸ್ೈಟು 
ಮಾರಾಟಕಿಕೆದ್. ಕ್ಹ್ಚ್ ಬಿ ಪಶ್ಚಾಮ 

30x40 -2.  ಸಂಪಕಿ್ಸಿ. 
99727 31531

ಕಾರುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
HYUNDAI SANTRO 2014
MAHINDRA TUV 300 2017

HONDA BRIO 2016
TOYOTA INNOVA V 2015
Diavik Iynahalli

99456 43223

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ 
ಕಾರ್ ವಾಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡಲು ಕ್ಲಸಗಾರರು 
ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದರ್. ವಿಚಾರಿಸಿ. 
8073070936.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಅಡುಗ್ ಮತುತಾ ಇಂಜ್ಕ್ಷನ್ ಹಾಕಲು 

ಒರ್ರು ಹ್ಣು್ಣ ಮಗಳು ಕ್ಲಸಕ್ಕೆ 
ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದರ್. ಊಟ, ವಸತ್ಯಂದಿಗ್  

15,000/- ವೆೇತನವಿದೆ
ಫೇ. : 80733 42011

FOR SALE
Sai Balaji Pravision Store, 
No. 1323/25, Shivanandi 
Building Main Road, Near 

Jayanagar Park, Jayanagar 
'B' block, Davangere-4.

Ph. : 90361 77669

ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಆನ್ ಲ್ೈನ್  ಅಜಿ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  

ಅನುಭವ ಇರುವ ಮಹಳಾ ಅಭ್ಯರ್್ 
ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದರ್. ಕ್ಲಸದ ಸಮಯ ; ಬ್.11 ರಿಂದ 

ಸಂಜ್ 5.00 ರವರ್ಗ್. ವ್ೇತನ ತ್ಂಗಳಿಗ್ 6,000/- 
ಫೇ. ; 84949 14865

1ನ್ೇ ಮೇನ್  ತರಳಬಾಳು ರಡಾವಣ್, ವಿದಾ್ಯನಗರ, ದಾವಣಗ್ರ್.

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ರ್ಡಿ ಡಾಬಾ

ಫೇ. : 90080 60660

ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ

ಸಸ್ಯಹಾರ ಮಾಡಲು ರರುವ ಮಹಳ್ 
ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದರ್. ಆಸಕಿತಾ ಇದದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ್ೇ 

ಸಂಪಕಿ್ಸಿ : SS ಮಾಲ್  ಹತ್ತಾರವಿರುವ ಮನ್.  

ಫೇ. : 96113 15616

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
- ವಕ್್  ಫ್ರಂ ಹ್ೂೇಂ (ಪಾರ್್ /ಫುಲ್  ಟ್ೈಮ್ ) 
- ಆಫ್ೇಸ್  ವಕ್್ (ಟ್ಲ್ಕಾಲ್ಂರ್)
- ವಿದಾ್ಯಹ್ತ್ SSLC, PUC
-Salary 12,000 - 20,000
- ಊಟ, ವಸತ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್
ಸಥೆಳ : ಕನಾ್ಟಕದ ಎಲಾಲಿ ಜಿಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಲಿಕು.

ಫೇ. : 90362 75112

CHANGE OF NAME
I Sushma G.M w/o Madhu G. 31 
year, resident @ #02, Madihalli 

village, Harapanahalli tq., 
Vijayanagara Dist., School Records 
my name as Sushma Lakkalli after 

my marrage I have changed my 
name as sushma G.M. I am state 

that the before Notary, Davangere.  
On. 27.01.2023 above two names 

referred to me only  none else and I 
am the same person in future using 

my name Person. In future using 
may name as undersigned.

Sd/- Sushma G.M.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಹ್ೂೇಟ್ಲ್ ಅರವಾ ಕ್ಫ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿರುವ ಯುವಕರು 
ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದರ್. ಸಂರಳ ಹಾಗೂ 

ಪ್ರೇತಾಸ್ಹ ಧನ ಹಾಗೂ ವಸತ್ ಇರುತತಾದ್.

ಫೇ. : 98445 67456

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಎ ಬಾಲಿಕ್ , 2ನ್ೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತಾ,  

2 ಬ್ರ್  ರೂಂ, 1ನ್ೇ ಮಹಡಿ, ಬ್ೂೇರ್ /
ಮುನಿಸ್ಪಲ್  ನಿೇರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್.

ಫೇ. : 98445 73095
91649 16542

ಸೆೈಟುರಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ
ಡಾಲಸ್್ ಕಾಲ್ೂೇನಿ ರನಶಂಕರಿ 

ರಡಾವಣ್, ಶಕಿತಾನಗರ, ಡಿಸಿಎಂ 
ಹಾಗೂ ಇತರ್ ರಡಾವಣ್ಗಳಲ್ಲಿ 

30x40, 30x50 ಸ್ೈಟುಗಳು & 
ಕಮಷಿ್ಯಲ್  ಸ್ೈಟುಗಳು ಉತತಾಮ 

ದರದಲ್ಲಿ ದ್ೂರ್ಯುತತಾವ್. 
97315 12365

ಮರೆಯ ರಿೇ ಪೆೇಂಟಿಂಗ್ 
ಹಳ್ಯ ಮತುತಾ ಹ್ೂಸದಾದ 

ಮನ್, ಆಫ್ೇಸ್ , ಗ್ೂೇಡೌನ್ , 
ಫಾ್ಯಕಟಿರಿಗಳಿಗ್ ಕಡಿಮ ಖಚಿ್ನಲ್ಲಿ 

ಒಳ್ಳಿಯ ಪ್ೇಂಟಂರ್ 
ಮಾಡಿಸಿಕ್ೂಡಲಾಗುವುದು. 

ಸಂಪಕಿನಾಸಿ: 72046 33302

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ಹಷಿನಾಣ್ ಎನ್ .ತಂದೆ ಎನ್ . ಮರುಳಕೃಷಣಿ ಡ್ೂೇರ್  ನಂ. 3570/2ಎ 4ನ್ೇ 

ಮೇನ್ , 9ನ್ೇ ಕಾ್ರಸ್ , ಎಸ್ .ಎಸ್ . ರಡಾವಣ್ `ಬಿ' ಬಾಲಿಕ್  ವಾಸಿಯಾದ 
ನಾನು 9ನ್ೇ ತರಗತ್ ಅಮೃತ ವಿದಾ್ಯಲಯಂ ಶಾಲ್ ನಿಜಲ್ಂಗಪ್ಪ ರಡಾವಣ್ 

ಇಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಸಾಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾದುದ, ಸದರಿ ಶಾಲ್ಯ ದಾಖಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನನು 
ಹ್ಸರು ಹಷಿನಾಣ್.ಎನ್  (Harshini.N) ಎಂದು ಇದುದ ಜ್ೂ್ಯೇತ್ಷ್ಯ ನಕ್ಷದ 

ಪ್ರಕಾರ ಹ್ಸರಿನ ರಲ ಸರಿಬಾರದ್ೇ ಇರುವ ಪ್ರಯುಕತಾ ನನನು ಹ್ಸರನುನು 
ನಿತ್ಯ.ಎನ್  (NITHY.N) ಎಂದು ದಾವಣಗ್ರ್ ನ್ೂೇಟರಿಯಲ್ಲಿ 

18.11.2022ರಂದು ರದಲಾಯಿಸಿಲ್ೂಂಡಿರುತ್ತಾೇನ್. ಇನುನು ಮುಂದ್ ನನನು 
ಎಲಾಲಿ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಎನ್ .ಎಂದು ಸಹ ಮಾಡಿರುತ್ತಾೇನ್. 

ನಿತ್ಯ.ಎನ್ 

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ಹಾಸಿನಿ ಎನ್ .ತಂದ್ ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಡ್ೂೇರ್  ನಂ. 3570/2ಎ 4ನ್ೇ ಮೇನ್ , 
9ನ್ೇ ಕಾ್ರಸ್ , ಎಸ್ .ಎಸ್  ರಡಾವಣ್ `ಬಿ' ಬಾಲಿಕ್  ದಾವಣಗ್ರ್ ವಾಸಿಯಾದ 
ನಾನು 7ನ್ೇ ತರಗತ್ ಅಮೃತ ವಿದಾ್ಯಲಯ ಶಾಲ್, ನಿಜಲ್ಂಗಪ್ಪ ರಡಾವಣ್ ಇಲ್ಲಿ 
ವಾ್ಯಸಾಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾದುದ, ಸದರಿ ಶಾಲ್ಯ ದಾಖಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನನು ಹ್ಸರು ಹಾಸಿನಿ.
ಎನ್ . (HASINI.N) ಎಂದು ಇದುದ, ಜ್ೂ್ಯೇತ್ಷ್ಯದ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹ್ಸರಿನ 
ರಲ ಸರಿಬಾರದ್ೇ ಇರುವ ಪ್ರಯುಕತಾ ನನನು ಹ್ಸರನುನು ಧನ್ಯ.ಎನ್  
(Dhanya.N) ಎಂದು ದಾವಣಗ್ರ್ ನ್ೂೇಟರಿಯವರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 
18.11.2022 ರಂದು ರದಲಾಯಿಸಿಕ್ೂಂಡಿರುತ್ತಾೇನ್. ಇನೂನು ಮುಂದ್ ನನನು 
ಎಲಾಲಿ ಶಾಲ್ -ದಾಖಲಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾ್ಯ ಎನ್ .ಗುರು ಎಂದು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾೇನ್.

ಧರಾ್ಯ.ಎನ್ .

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದ್ೇವರಾಜ್  ಅರಸ್  ರಡಾವಣ್ `C' ಬಾಲಿಕ್   

#367, 2A ಕಾ್ರಸ್ , ಫುರ್  ಆಫ್ೇಸ್  
ಹಂಭಾಗ, 2 ಬ್ರ್  ರೂಂ ಮನ್, ಬ್ೂೇರ್ 
ಮತುತಾ ನಲ್ಲಿ ನಿೇರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್. ವಿಚಾರಿಸಿ. 
98458 40604, 99805 32781

ಸೆೈಟು & ಮರೆ ಹೊಲಕೆ್ಕ 
ಸಂಪಕಿನಾಸಿ. ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
ಸಕಾ್ರಿ ನೌಕರರ ರಡಾವಣ್ಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ 
2 ಸ್ೈಟು ಪಶ್ಚಾಮ ದಿಕುಕೆ, 30x40 ಮಟಲಿಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 

34 ಗುಂಟ್ ಜಮೇನು ಇದ್.ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ 
ಡಾಲರ್ ಸ್ನಲ್ಲಿ 40x50 South face ಸ್ೈರ್  ಇದ್. 
ಬ್ೈಪಾಸ್  ಪಕಕೆ ಶನ್ೇಶ್ವರ ಹ್ೂೇಟ್ಲ್  ಹಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 

30x61 ಪಶ್ಚಾಮ ಸ್ೈರ್  ಇದ್.
ಸಂಪಕಿನಾಸಿ. ಸುರೆೇಶ್  ಪಿ.ಎಸ್ .
84314 00907

Audition
ಚಲನಚಿತ್ರ, ಧಾರಾವಾಹ ಸರಣಿ 

ಕಿರುಚಿತ್ರ, ಮಾಡಲ್ಂರ್  
ಹರ್ೂೇಯಿನ್ಸ್ , ಕಲಾವಿದರು, 

ಸಹ ಕಲಾವಿದರು. 
Age : 18 to 30

93807 85453

ಡಾ.ರಾಮರೆಡಿಡಾ ಸಂಶೊೇಧರಾ ಕೃತ್ರಳ ಲೊೇಕಾಪನಾಣೆ

 ರಾಣ್ೇಬ್ನೂನುರು,ಜ.27-   ಸಥೆಳಿೇಯ ರಾ. 
ತಾ. ಶ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತುತಾ ವಿಜಾಞಾನ 
ಪದವಿ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಕ್ೂಂಡ ದಿ.   
ವಿಹಿ. ಕ್ ಸಾವಕಾರ ಸ್ಮರಣಾರ್ ಕಾಯ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಡಾ. ರಾಮರ್ಡಿ್ಡ, ಎಸ್.ರಡ್್ಡೇರ ಅವರ ‘ಕತತಾಲ್ 
ಮುತ್ತಾದ ಬ್ಳಗು’ ಮತುತಾ ‘ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವು’ 
ಎಂರ ಸಂಶ್ೂೇಧನಾ ಕೃತ್ಗಳನುನು 
ಲ್ೂೇಕಾಪ್ಣ್ಗ್ೂಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ  
ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಸುಭಾಸ ವಿಹಿ. ಸಾವಕಾರ  ಮತುತಾ   
ಕಾಯ್ದಶ್್   ಸಿೇತಾ ಎಸ್. ಕ್ೂೇಟ ಅವರು ಈ 
ಕೃತ್ಗಳನುನು ಬಿಡುಗಡ್ಗ್ೂಳಿಸಿದರು. 

ವಿಶಾ್ರಂತ ಪಾ್ರಚಾಯ್ ಪ್ರ. ಕ್.ಟ. 
ಉದಪುಡಿ ಮತುತಾ  ಪ್ರ. ಸದಾಶ್ವ  ಚ.  ಹುಲಲಿತ್ತಾ   
ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಆಗಮಸಿದದರು. 

ಪಾ್ರಚಾಯ್  ಪ್ರ. ಸಿ. ಎ. ಹರಿಹರ  ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ 
ವಹಸಿದದರು.

`ಕತತಾಲ್ ಮುತ್ತಾದ ಬ್ಳಗು’ ಕೃತ್ಯನುನು 
ಪರಿಚಯಿಸುತಾತಾ ಮಾತನಾಡಿದ  ಡಾ. ಕಾಂತ್ೇಶ  
ಅಂಬಿಗ್ೇರ  ಅವರು, ಡಾ. ರಾಮರ್ಡಿ್ಡಯವರ ಈ 
ಕೃತ್ ಹದಿಮೂರು ಸಂಶ್ೂೇಧನಾ ಲ್ೇಖನಗಳನುನು 
ಒಳಗ್ೂಂಡ ಮಹತ್ವದ  ಕೃತ್ಯಾಗಿದ್. ಈ 
ಕೃತ್ಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದ ನಿಧಾ್ರ, ಸೂಕತಾವಾದ 
ಆಕರಗಳ ರಳಕ್ಯಿಂದ ಉತತಾಮವಾದ 
ಸಂಶ್ೂೇಧನ್ ಮೂಡಿದ್ಯಂದು  ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಡಾ. ಜಗನಾನುರ ಆರ್. ಗ್ೇನಣ್ಣವರ ಅವರು 
`ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವು’ ಕೃತ್ಯನುನು ಸಭ್ಗ್ 
ಪರಿಚಯಿಸುತಾತಾ ಹದಿನ್ೇಳು ಸಂಶ್ೂೇಧನಾ 
ಲ್ೇಖನಗಳ ಗುಚಚಾವಾದ ‘ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವು’ 

ಕೃತ್ಯು ಸಾಹತ್ಯ, ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಗಳ ಅಪೂವ್ 
ಮಹತ್ವದ ಕೃತ್ಯಾಗಿದ್’ ಎಂದು ವಿಸತಾಕೃತವಾಗಿ 
ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಲ್ೇಖಕರಾದ ಡಾ. ರಾಮರ್ಡಿ್ಡ, ಎಸ್. ರಡ್್ಡೇರ 
ಅವರನುನು ಕಾಯ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನಾ್ಮನಿಸಲಾಯಿತು. 
ಜ್ೂತ್ಗ್ ಪ್ರ. ಬಿ. ಆಯ್. ಕ್ೂೇಳಿ ಡಾ. ಕಾಂತ್ೇಶ 
ರಡಿ್ಡ ಗ್ೂೇಡಿಹಾಳ ವ್ೇದಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರು. 
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಯ ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಳಾದ   
ರವಿ ಪೂಜಾರ ಮತುತಾ ಡಾ. ಕಾಂತ್ೇಶರ್ಡಿ್ಡ 
ಗ್ೂೇಡಿಹಾಳ ಅವರನುನು ಸನಾ್ಮನಿಸಾಯಿತು.

ಶ್ವಕುಮಾರ  ಪಾ್ರರ್್ಸಿದರು; ಡಾ. ಆನಂದ 
ಖಾನಪ್ೇಟ ಅತ್ರ್ಗಳನುನು ಸಭ್ಗ್ ಪರಿಚಯಿಸಿ 
ದರು.   ಡಾ.ರಾಮರ್ಡಿ್ಡ  ಪಾ್ರಸಾತಾವಿಕವಾಗಿ  
ಮಾತನಾಡಿದರು, ಪ್ರ. ಬಿ. ಆಯ್. ಕ್ೂೇಳಿ  
ಸಾ್ವಗತ್ಸಿದರು. ಪ್ರ. ಡಿ. ಟ. ಲಮಾಣಿ 
ವಂದಿಸಿದರು.ಡಾ. ಪಿ.ಬಿ. ಕ್ೂಪ್ಪದ ಅವರು 
ಸಂಯೇಜಿಸಿದರು, ಡಾ|| ಸರಸ್ವತ್ ರಮ್ಮನಾಳ 
ಮತುತಾ ಪ್ರ. ರಜಿನಿ ಕರಿಗಾರ ಕಾಯ್ಕ್ರಮವನುನು 
ಅಚುಚಾಕಟಾಟಿಗಿ ನಿವ್ಹಸಿದರು.

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರು

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ.27- ಶ್ವಮೊಗೊದಲ್ಲಿ  
ನಡ್ದ ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಸಟಿರ್ ಸ್ ಗ್ೇಮ್ಸ್ 

ವ್ಯ್ಟಿ  ಲ್ಫ್ಟಿಂರ್ ಸ್ಪಧ್್ಯಲ್ಲಿ 
ಬಿ.ವಿ. ಕರಿರಸಪ್ಪ ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲ್ಕ್ ಜಿಮ್ ತಂಡವನುನು 
ಪ್ರತ್ನಿಧಿಸಿ ಚಿನನುದ ಪದಕ 
ಗ್ದಿದದಾದರ್. 75 ಕ್ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಚಿನನು ಗ್ದಿದರುವ ಕರಿರಸಪ್ಪ ರಾಷಟಿ್ 
ಮಟಟಿದ ಸ್ಪಧ್್ಗ್ ಅಹ್ತ್ 
ಪಡ್ದಿದಾದರ್. ಈ ಸಾಧನ್ ಮಾಡಿದ 
ಕ ರಿ ರ ಸ ಪ್ಪ ನ ವ ರ ನುನು 
ತರಬ್ೇತುದಾರ ಡಾ. ತರುಣ್ 
ಕುಮಾರ್, ಡಾ. ಥಾಮಸ್ ರ್ೈಸನ್, 
ಈಶ್ವರ್ ರ್ೇಡಿಯೇ ಮಾಲ್ೇಕ 
ರಾಜು, ರಾಜ್ಯ ಬ್ಂಚ್ ಲ್ಫ್ಟಿಂರ್ 
ಅಸ್ೂೇಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 

ರಸವರಾಜ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದಾದರ್.

ವೆಯ್ಟೆ ಲ್ಫ್ಟೆಂಗ್  :  ಕರಿಬಸಪ್ಪಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ.27-  ರರುವ ಫ್.1ರಂದು 
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಲಿಕಿನ 
ತಂಗಡಗಿಯ ಶ್್ರೇ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ 
ಮಹಾಸಂಸಾಥೆನ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉದಾಘಾಟನ್, ನೂತನ 
ಕಟಟಿದ ಅಡಿಗಲುಲಿ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ರೃಹತ್ 
ಜನಜಾಗೃತ್ ಸಮಾವ್ೇಶ ಹಮ್ಮಕ್ೂಳಳಿಲಾಗಿದ್ 
ಎಂದು ಅಖಿಲ ಕನಾ್ಟಕ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ 
ಸಮಾಜ ಸ್ೇವಾ ಸಂಘದ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದದಪ್ಪ 
ಮ.ಹಡಪದ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ನಿನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್್ರಗ್ೂೇಷಿಠೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ರಸವ 
ರಾಜ ಬ್ೂಮಾ್ಮಯಿ ಭಾಗವಹಸಲ್ದುದ, ಮುದ್ದೇಬಿ 
ಹಾಳ ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್. ಪಾಟೇಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ 
ವಹಸುವರು. ಇವರ್ೂಂದಿಗ್ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ರದ 
ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಭಾಗವಹಸುವರು ಎಂದರು.

ತಂಗಡಗಿ ಶ್್ರೇ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದ್ೇವರ 
ಮಹಾಸಂಸಾಥೆನ ಮಠದ ಶ್್ರೇ ಅನನುದಾನ ಭಾರತ್ 
ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾ್ವಮೇಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದುವರ್ಗೂ 
ಲ್ಂಗಾಯತ ಎಂದು ಕರ್ಸಿಕ್ೂಳುಳಿತ್ತಾದದ ಹಡಪದ 
ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸಮಾಜ ಆರ್್ಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜ 
ಕಿೇಯ ಸಾಥೆನಮಾನ ಇಲಲಿದ್ೇ ತ್ೇರಾ ಹಂದುಳಿದಿದ್. 
ಸಮಾಜವನುನು ಎಸ್ ಸಿ ಪಟಟಿಗ್ ಸ್ೇರಿಸಬ್ೇಕ್ಂರ 
ಹಲವು ವಷ್ಗಳ ಬ್ೇಡಿಕ್ ಈಡ್ೇರಿಲಲಿ. ಈಗ 
ರಾಜ್ಯದ ರಹುದ್ೂಡ್ಡ ಸಮುದಾಯಗಳ 
ಮಠಾಧಿೇಶರು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೇಸಲಾತ್ 
ನಿೇಡುವಂತ್ ಹ್ೂೇರಾಡುತ್ತಾದುದ, ಸಕಾ್ರ ಅವರಿಗ್ 
ತಕಕೆಮಟಟಿಗ್ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್. ಆದರ್, ಗಾ್ರಪಂ 
ಮಟಟಿದಲೂಲಿ ರಾಜಕಿೇಯ ಶಕಿತಾ ಹ್ೂಂದಿರದ 
ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸಮಾಜ ರಲಹೇನವಾಗಿದ್ 
ಎಂದು ಬ್ೇಸರ ವ್ಯಕತಾಪಡಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರಗಳು ಈಗಾಗಲ್ೇ 

ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾ್ಣಕ್ಕೆ 1 ಕ್ೂೇಟ 
ರೂ., ಶಾಲ್, ಹಾಸ್ಟಿಲ್ ಕಟಟಿಡ ನಿಮಾ್ಣಕ್ಕೆ 3 
ಕ್ೂೇಟ ರೂ. ಅನುದಾನ ರ್ೂೇಷಿಸಿ, 75 ಲಕ್ಷ 
ರೂ. ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿದಾದರ್. ಸಮಾರಂಭದ 
ವ್ೇಳ್ ನಡ್ಯುವ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಮಟಟಿದ 
ರೃಹತ್ ಜನಜಾಗೃತ್ ಸಮಾವ್ೇಶದ ಮೂಲಕ 
ನಮ್ಮ ಹಲವು ಬ್ೇಡಿಕ್ಗಳನುನು ಸಿಎಂಗ್ ಮನವರಿಕ್ 
ಮಾಡಿಕ್ೂಡಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಬ್ೇಡಿಕ್ಗಳಿಗ್ 
ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತಾತಾರ್ ಎಂರ 
ನಂಬಿಕ್ ಇದ್ ಎಂದರು.

ಪತ್್ರಕಾಗ್ೂೇಷಿಠೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಸಂತ್ೂೇಷ ಹಡಪದ, ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶ್ಧರ್, 
ಸಾಹತ್ ಎನ್.ಜಿ. ಶ್ವಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಟ. 
ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಜಿಗಳಿ ಸಾ್ವಮಲ್ಂಗಪ್ಪ, 
ರಸವರಾಜ ಮಲ್ೇಬ್ನೂನುರು, ನಾಗರಾಜ, 
ಹಾಲ್ೇಶಪ್ಪ ಇತರರಿದದರು.

ಫೆ.1 ರಂದು ಹಡಪದ ಸಮಾಜದ ಜಾರೃತ್ ಸಮಾವೆೇಶ

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಬಿಲಿಕ್ ಶಾಲ್ಯಲ್ಲಿ 

ಇಂದು ಮಧಾ್ಯಹನು 3 ಗಂಟ್ಗ್ ಕಲ್ೂೇಪಿಸ್ಯಂ - 
ಆರ್ಸ್್ ಫ್ಸ್ಟಿ 2022-23ನ್ೇ ಸಾಲ್ನ 
ವಾಷಿ್ಕ್ೂೇತಸ್ವ ನಡ್ಯಲ್ದ್.

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರು 
ತಾಲೂಲೆಕಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಹಲಗ್ೇರಿ ವಾ್ಯಪಿತಾಯಲ್ಲಿ 112 ಕ್ವಿ 
ಮಾಗ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಮ್ಮಕ್ೂಂಡಿರುವುದ 
ರಿಂದ ಇಂದು ಬ್ಳಿಗ್ೊ 11 ರಿಂದ ಸಂಜ್ 6 ರವರ್ಗ್ 
ದಂಡಿಗ್ೇನಹಳಿಳಿ, ಆಲದಕಟ್ಟಿ, ಹಾರ್ೂೇಗ್ೂಪ್ಪ, 
ಬಿಲಲಿಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮಗಳಿಗ್ ವಿದು್ಯತ್ ಸರರರಾಜು 
ಇರುವುದಿಲಲಿ. ಐಪಿ ಮಾಗ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ರದಲಾವಣ್ ಮಾಡಿ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಐಪಿ 
ಮಾಗ್ಕೂಕೆ ರಾತ್್ರ 9 ರಿಂದ ಬ್ಳಿಗ್ೊ 8 ರಿಂದ 11 
ರವರ್ಗ್ ರಾತ್್ರ 1 ಗಂಟ್ವರ್ಗ್ ವಿದು್ಯತ್ 
ಇರುವುದಿಲಲಿ.

ಎಂ.ಟೆಕ್ ಇನ್ ಟೂಲ್ 
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 
ಪ್ರವೆೇಶಕೆ್ಕ ಅಜಿನಾ

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ.27- ಮೈಸೂರಿನ 
ಸಕಾ್ರಿ ಉಪಕರಣ ಮತುತಾ ತರಬ್ೇತ್ 
ಕ್ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಷ್ದ ಅವಧಿಯ 
ಎಂ.ಟ್ಕ್ ಇನ್ ಟೂಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂರ್ 
ಪ್ರವ್ೇಶಕ್ಕೆ ಅಜಿ್ ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಗಿದ್. ಎಂ.ಟ್ಕ್ 
ಇನ್ ಟೂಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂರ್ ಕ್ೂೇಸ್್ ಗಾಗಿ 
PGCET  ರರ್ದಿರುವ/ರರ್ಯದಿರುವ 
ಬಿ.ಇ- ಮಕಾ್ಯನಿಕ್/ಇಂಡಸಿಟಿ್ಯಲ್ ಪ್ರಡ 
ಕ್ಷನ್/ ಆಟ್ೂೇಮೊಬ್ೈಲ್/ಆಟ್ೂೇಮೇಷನ್ 
ಮತುತಾ ರ್ೂೇಬ್ೂೇಟಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಉತ್ತಾೇಣ್ರಾದ ಅಭ್ಯರ್್ಗಳು 
ಅಹ್ರಾಗಿರುತಾತಾರ್.  ವಿವರಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿ  
8762140256/ 9243989954ಗ್ 
ಸಂಪಕಿ್ಸಿ ಮಾಹತ್ ಪಡ್ದುಕ್ೂಳಳಿರಹುದ್ಂದು  
ಸಕಾ್ರಿ ಉಪಕರಣಗಾರ ಮತುತಾ ತರಬ್ೇತ್ 
ಕ್ೇಂದ್ರದ ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲರು ತ್ಳಿಸಿದಾದರ್.

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ.27- ನಗರದ ನೂತನ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷಿಟಿ್ೇಯ 
ಮತದಾನ ದಿನಾಚರಣ್'ಯನುನು ಕಾಲ್ೇಜಿನ 
ಪಾ್ರಚಾಯ್ ಡಾ. ಕ್.ಎಸ್.ದಿವಾಕರ್ ನಾಯಕೆ 
ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಯಿತು. 

25 ಜನವರಿ 1950ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ 
ಆಯೇಗವು ಸಾಥೆಪನ್ಯಾದ ದಿನವನುನು 
ರಾಷಿಟಿ್ೇಯ ಮತದಾನದ ದಿನವ್ಂದು ಆಚರಿಸ 
ಲಾಗುತತಾದ್. 2011ರಲ್ಲಿ ಶ್್ರೇಮತ್ ಪ್ರತ್ಭಾ 
ಪಾಟೇಲರು ಅಂದಿನ ದಿನವನುನು ರಾಷಿಟಿ್ೇಯ 
ಮತದಾನದ ದಿನವನಾನುಗಿ ಆಚರಿಸಬ್ೇಕ್ಂದು 

ಕರ್ ನಿೇಡಿದದರ 
ದ್ೂ್ಯೇತಕವಾಗಿ 2011 
ರಿಂದ ಈ ದಿನವನುನು 
ಆಚರಿಸಲಾ ಗುತತಾದ್ 
ಎಂದು ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಳಿಗ್ 
ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಪ್ರತ್ಯರ್ ಭಾ 
ರತ್ೇಯ ಪ್ರಜ್ಯೂ 
ಮತದಾನದ ದಿನವನುನು 
ಒಂದು ಹರ್ದ ರಿೇತ್ 

ಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ ಬ್ೇಕ್ಂದು ಹಾಗೂ ಯಾವುದ್ೇ 
ರಿೇತ್ಯ ಆಸ್ - ಆಮಷಗಳಿಗ್ ಒಳಗಾಗದ್ೇ 
ಮತವನುನು ಚಲಾಯಿಸಬ್ೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ 
ಯಶಸುಸ್ ಮತದಾನವನುನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ 
ಹಾಗೂ ಎಲಲಿರೂ ಮತದಾನದ ಹಕಕೆನುನು 
ಚಲಾಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವ 
ರಲ್ಷಠೆವಾಗುತತಾದ್ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಕಾಯ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇಡಿ ಪ್ರಶ್ಕ್ಷಣಾ 
ರ್್ಗಳಿಗ್ ಪಾ್ರಚಾಯ್ರು ಮತದಾರರ 
ಪ್ರತ್ಜಾಞಾ ವಿಧಿಯನುನು ಬ್ೂೇಧಿಸಿದರು.

ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲೆ 
ರಾಷಿಟೆ್ೇಯ ಮತದಾನ ದಿರಾಚರಣೆ

ಹೊಸ ಹೊಸ ಮರೆರಳು 
ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ

30x45 West, 30x41 East 
ಕ್ಳಗಡ್ ಎರಡು ಬ್ರ್  ರೂಂ ಮನ್ 
ಮೇಲುಗಡ್ 3 ಬ್ರ್  ರೂಂ ಮನ್ 

ಐನಳಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್ 
99166 12110

ಕರಾನಾಟಕ ರೃಹ ಮಂಡಳಯಲ್ಲೆ 
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ

50x80 West, 40x60 East, 
40x60 West, 40x60 South, 

30x50 North, 30x40, 30x40 
West ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ. Rate : 2500/- 
ಐನಳಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್ 

99166 12110

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಶನ್ೇಶ್ವರ ದ್ೇವಸಾಥೆನ ಹಂಭಾಗ 

ಕಾಡಪ್ಪನವರ ಲ್ೇಔರ್ ನಲ್ಲಿ 30x40, 
30x40 East ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ. 60x40 

East Rate : 1950/- 
ಐನಳಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್ 

99166 12110

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
B.Com., B.Sc., B.A., 

Degree ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗರು TATA 
POWER SOLAR ಮಾಕ್್ಟಂರ್  

ಮಾಡಲು ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದರ್.
99001 42052

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ದ್ೇವರಾಜ ಅರಸು ರಡಾವಣ್ 
`ಎ' ಬಾಲಿಕ್  9ನ್ೇ ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ 

ಡ್ೂೇರ್  ನಂ. 144 ನಂರರಿನ 
ಮನ್ಯ ಒಂದನ್ೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 

ನಿೇರಿನ ಸೌಕಯ್ ಇರುವ 3 ಬ್ರ್ 
ರೂಂ ಮನ್ ಬಾಡಿಗ್ಗಿದ್. ಸಂಪಕಿ್ಸಿ
94480-47506

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ರಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲು 
18 ರಿಂದ 30 ವಷ್ ವಯಸಿಸ್ನ ಪುರುಷರು 

ಮತುತಾ ಮಹಳ್ಯರು ಬ್ೇಕಾಗಿದಾದರ್. 
ಗಾ್ರಮಾಂತರದವರಿಗ್ ಊಟ, ವಸತ್ 
ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತತಾದ್. ಸಂಪಕಿ್ಸಿ :

98442-94446

ಡೆ್ರೈವರ್  
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ

ವೆೈಟ್  ಬೊೇಡ್ನಾ  ಕಾರಿಗೆ 
ಡೆ್ರೈವರ್  ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ. 

ಸಂಪಕಿನಾಸಿ :
90190 94446

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ 
24x30 ಅಳತ್ಯ ಗ್ೂೇಡೌನ್  

ಬಾಡಿಗ್ಗ್ ಇದ್. ವಿಚಾರಿಸಿ
ಡಿಸಿಎಂ ಲ್ೇಔರ್ , ದಾವಣಗ್ರ್.  

98444 92134
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ಅಡಿಕೆ ತೊೇಟದ ರೆೈತ ಬಾಂಧವರೆೇ 
ಅಡಿಕ್ ಹಂಗಾರು ರ್ೂೇಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ರ್ೂೇಗಾಣು  

(ಕ್ೂಲ್ಟ್ೂೇ ಟ್ರಕಿಯಂ ಗ್ೂಲಿೇಯಸ್ೂ್ಪರಿಡಿಯಸ್) ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕ್ 
ಹಂಗಾರು ಒಣಗುವುದು ಮತುತಾ ಹಂಗಾರು ಕ್ೂಳ್ ರ್ೂೇಗ ರರುತತಾದ್. 

ವ್ೈಜಾಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್್ರಸುವುದು ಹ್ೇಗ್ ಎಂದು ಮಾಹತ್ 
ಕ್ೂಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಅಡಿಕ್ ತ್ೂೇಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಳ್ಯುವ 
ಕಳ್ಗಳಿಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕಳ್ ನಾಶಕ ದ್ೂರ್ಯುತತಾದ್.

ಸಂಪಕಿನಾಸಿ : 98451 04109

ಆತ್್ಮೇಯ ಮತದಾರ ಬಂಧುರಳಲ್ಲೆ ವಿನಂತ್.
ದೆೈವಜಞಾ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು, ಹಿತೆೈಷಿರಳು, ಚಿಂತಕರು ಸೆೇರಿ, ದೆೈವಜಞಾ ಸಮಾಜದ ಸವನಾತೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ ಸಮಾಜವನು್ನ ಸಾಥೆಪಿಸಿ, 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿರುತಾ್ತರೆ. ಇವರೆಲಲೆರ ಸಂಪೂಣನಾ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರಾವುರಳು ಪ್ರಶಾಂತ್ವಿ.ವೆರೆಣೇಕರ್(ಹೆಗಡೆ) ಇವರ ರೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲೆ 

ಚುರಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ಸ್ಪಧನಾಸುತ್್ತದುದ, ದಿರಾಂಕ 29-01-2023ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗೆ್ಗ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ರೆೇಣುಕಾ ಬಡಾವಣೆಯ 
ದೆೈವಜಞಾ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲೆ ನಡೆಯಲ್ರುವ ಚುರಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ತಾವುರಳು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ 15 ಮತರಳನು್ನ ನಮಗೆ ನಿೇಡುವುದರ ಮೂಲಕ 
ನಮ್ಮನು್ನ ಜಯಶಿೇಲರರಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ, ಸಮಾಜದ ಸವನಾತೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲೆಸುವ ಅವಕಾಶವನು್ನ ಕಲ್್ಪಸಿಕೊಡಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್ಸಿಕೊಳುಳತೆ್ತೇವೆ.

ದೆೈವಜ್ಞಸಮಾಜಸಂಘ,ದಾವಣಗೆರೆ
ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ 29-01-2023

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ. 27- ಬ್ೂೇಧಿಸುವ 
ಗುರುಗಳು ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರ, ಮೂಢನಂಬಿಕ್ಯಿಂದ 
ಮುಕತಾರಾಗಬ್ೇಕು. ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶ್ಬಿರ  
ದುಡಿಯೇ ಭಾವ, ರಾಷಿಟಿ್ೇಯ ಭಾವ, ಸ್ೇವಾ 
ಭಾವವನುನು ಶ್ಬಿರಾರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತತಾನ್ ಮಾಡುವ 
ಕಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾದ್ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ 
ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಾಟೇಲ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ದಾವಣಗ್ರ್ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯ ಎಂಬಿಎ 
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಷಿಟಿ್ೇಯ ಸ್ೇವಾ 
ಯೇಜನ್ಯ ವತ್ಯಿಂದ ಹಮ್ಮಕ್ೂಂಡಿದದ 
ಅಂತರ್ ಕಾಲ್ೇಜು ನಾಯಕತ್ವ ತರಬ್ೇತ್ 
ಶ್ಬಿರದ ಸಮಾರ್ೂೇಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾದದರು.

ಸಿತಾ್ೇ ಕ್ಟಟಿರ್ ದ್ೇಶ ಕ್ಟಟಿತು ಎಂರ ಮಾತ್ನ 
ಜ್ೂತ್ಗ್  ಪ್ರತ್ಯರ್ ಮಗುವಿಗ್ ತಾಯಿಯೇ 

ಮೊದಲ ಗುರು ಮಾತ್ ಆಗಿರುತಾತಾಳ್. 
ಸಹ್ೂೇದರತ್ವದಲ್ಲಿ ದ್ೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವಿದ್, 
ದ್ೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಟರುವ ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರದಂತಹ 
ಕಾ್ಯನಸ್ರ್  ಮನ್ಯಿಂದಲ್ೇ ನಿಮೂ್ಲನ್ 
ಮಾಡಿ ರರುವ ಚುನಾವಣ್ಯಲ್ಲಿ ದುಡಿ್ಡಲಲಿದ್ 

ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರ ತ್ೂಲಗಿಸಿ 
ದ್ೇಶ ಕಟುಟಿವ ನಾಯಕರಾಗಿ ಎಂದರು.

ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶ್ವಾನಂದ ಕಾಪಶ್ 
ಕಾಯ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕಯ್ವನುನು ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಳು ಸರಿಯಾದ 

ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಳಸಿಕ್ೂಳಿಳಿ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದರು. 
ತಮ್ಮ ಬಾಲಾ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಕಠಿಣ 
ದಿನಗಳನುನು ತ್ಳಿಸಿದರು. ಆಕಷ್ಕ 
ಸಂವಹನವನುನು ಯುವಕರು 
ಮೈಗೂಡಿಸಿಕ್ೂಂಡು ಉತತಾಮ ನಾಯಕರಾಗಿ 
ಎಂದರು. ಮಾನವ ಪರಿಸರ ದುರ್ಳಕ್ 
ಮಾಡುತ್ತಾದದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಹ್ಚುಚಾತ್ತಾದ್. 
ಮುಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗ್ಗ್ ಉತತಾಮ ಪರಿಸರವನುನು 
ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಕರ್ ನಿೇಡಿದರು.

ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯದ ಕುಲಪತ್  
ಬಿ.ಡಿ. ಕುಂಬಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲ್ಕಾ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹ್ಚಿಚಾದರೂ ಕೂಡ ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಳು 
ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ ಮಾಡುತ್ತಾಲಲಿ ಎಂದು 
ವಿದಾ್ಯರ್್ ಗಳನುನು ಕುರಿತು ನಿರಾಸ್ 
ವ್ಯಕತಾಪಡಿಸಿದರು.

ಭ್ರಷಾಟೆಚಾರ ತೊಲಗಿಸಿ ಉತ್ತಮ ರಾಯಕರಾರಬೆೇಕು
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯದ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಾಟಿೇಲ

ರುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆಂದು ವಾಷಿನಾಕೊೇತ್ಸವ
ಗುರುಕುಲ ವಿದಾ್ಯಲಯದ ಶಾಲಾ ವಾಷಿ್ಕ್ೂೇತಸ್ವ 

‘ಗುರುಕುಲ್ೂೇತಸ್ವ- 2023' ಕಾಯ್ಕ್ರಮವು ಕುವ್ಂಪು ಕಲಾ ಭವನದಲ್ಲಿ 
ಇಂದು ಮಧಾ್ಯಹನು 1 ಗಂಟ್ಗ್ ನಡ್ಯಲ್ದ್.

ಗುರುಕುಲ ವಿದಾ್ಯಲಯದ ಪಾ್ರರ್ನಾ ವಿದಾ್ಯಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ದಿನ್ೇಶ್ ಆರ್. ಬಾಣದ ಹಾಗೂ ಕಾಯ್ದಶ್್ ರಮೇಶ್ ಎಲ್. 
ರಡಗೌಡರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ ವಹಸುವರು. ದಾವಣಗ್ರ್-ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವ್ೈ.ಪ್ರಕಾಶ್, ವಿಜಾಞಾನ ಅಕಾಡ್ಮ ಕಾಲ್ೇಜ್ 
ಉಪನಾ್ಯಸಕ ಎಂ.ಸಂತ್ೂೇಷ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ. ಕಾನ್್ವಂರ್ ನ 
ತಾ್ಯವಣಗಿ ವಿೇರಭದ್ರಸಾ್ವಮ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಸುವರು.

ದಾವಣಗ್ರ್. ಜ. 27 - ರಾಷಿಟಿ್ೇಯ ಏಕತ್ ಮತುತಾ 
ಸಾಮರಸ್ಯದ ಭಾವವನುನು ಸಮರ್ವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ 
ಹರ್ವನಾನುಗಿ ಗಣರಾಜ್ೂ್ಯೇತಸ್ವವನುನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾದ್ದೇವ್ 
ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ ಕನನುಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.
ವಾಮದ್ೇವಪ್ಪ ಹ್ೇಳಿದರು. 

ನಗರದ ಕುವ್ಂಪು ಕನನುಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿ ಕಸಾಪ 
ವತ್ಯಿಂದ 74 ನ್ೇ ಗಣರಾಜ್ೂ್ಯೇತಸ್ವದ ಅಂಗವಾಗಿ 
ರಾಷಟಿ್ ಧ್ವಜ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಆಗಸ್ಟಿ 15, 1947 ಬಿ್ರಟಷರಿಂದ ತಾತ್್ವಕವಾಗಿ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನುನು ಪಡ್ದುಕ್ೂಂಡ ದಿನವಾದರ್, ಜನವರಿ 
26, 1950 ಭಾರತ ತನನು ಸಂವಿಧಾನವನುನು ಜಾರಿ 
ಗ್ೂಳಿಸಿದ ದಿನವಾಗಿದ್. ರಾಜ ಪ್ರಭುತ್ವವನುನು ತ್ಯಜಿಸಿ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ತನನು ನಿಜ ಅಸಿಥೆತ್ವವನುನು ಸಾಥೆಪಿಸಿದ 
ದಿನವಾಗಿದ್. ಈ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ ಗಣರಾಜ್ೂ್ಯೇತಸ್ವ 
ಭಾರತ್ೇಯರ ಪಾಲ್ಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದ್ 
ಎಂದು  ಬಿ.ವಾಮದ್ೇವಪ್ಪ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಕಸಾಪ ನಿಕಟಪೂವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  
ಡಾ.ಹ್ಚ್.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಕಿ್ ಮಾತನಾಡಿ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತ್, ಸಹ್ೂೇದರತ್ವ, ಏಕತ್,  
ಭಾ್ರತೃತ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ 
ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವ್. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳ 
ಪರಿಪಾಲನ್ ಮತುತಾ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಪ್ರತ್ಯರ್ ನಾಗರಿಕನ 
ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿದ್ ಎಂದರು. 

 ಕ್ೇಂದ್ರ ಕನನುಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಾನ ಸಂಘಟನಾ 
ಕಾಯ್ದಶ್್ ಜಿ.ರುದ್ರಯ್ಯ, ಸಾಹತ್ ಹ್ಚ್.ಎನ್ .
ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಸಿದದರು.

ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ನಿವೃತತಾ ಜಿಲಾಲಿ 
ಕಮಾಂಡ್ಂರ್ ಎ.ಮಹಾಲ್ಂಗಪ್ಪ ಧ್ವಜ 
ನಿವ್ಹಣ್ಯನುನು ಮಾಡಿದರು. 

ಈ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ 63 ನ್ೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ 
ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ  ಜಿಲಾಲಿ ಕಸಾಪ ನಿಕಟಪೂವ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಹ್ಚ್.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಕಿ್ ಹಾಗೂ 
ಪೌರ ಕಾಮ್ಕರಾದ ರೂಪಾ ಅವರನುನು ಸನಾ್ಮನಿಸಿ 
ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಗಣರಾಜ್ೂ್ಯೇತಸ್ವ ಕಾಯ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ನರಾ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ಲ್ೇರ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಕಛ್ೇರಿಯ ವಿಭಾಗಿೇಯ 
ಪ್ರರಂಧಕ ಜಿ.ಜಿ.ದ್ೂಡ್ಡಮನಿ, ಜಿಲಾಲಿ ಕನನುಡ ಸಾಹತ್ಯ 
ಪರಿಷತ್ತಾನ ಗೌರವ ಕಾಯ್ದಶ್್ ಬಿ.ದಿಳ್ಯಪ್ಪ, ಗೌರವ 
ಕ್ೂೇಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್.ರಾಘವ್ೇಂದ್ರ ನಾಯರಿ, ಜಿ.ಆರ್.
ಷಣು್ಮಖಪ್ಪ, ಕ್.ಬಿ.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಸುದಶ್ನ್, ಜಿಲಾಲಿ 
ಕಸಾಪ ಮಾಜಿ ಗೌರವ ಕಾಯ್ದಶ್್ ಹಾಗು ರಂಗ 
ಕಲಾವಿದ ಎನ್ .ಎಸ್ .ರಾಜು, ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಮಂಜು 
ನಾಥ್,  ಬಿ.ಎಮ್.ಭ್ೈರವ್ೇಶ್ವರ, ಶರಣ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತುತಾ 
ತಾಲೂಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ,  ಲ್ೂೇಕ್ೇಶ್, ರಕ್ಕೆೇಶ್ 
ನಾಗನೂರ್,  ಆರ್.ಶ್ವಕುಮಾರ್, ಮೇಗಳಮನ್ 
ಶ್ವಕುಮಾರ್, ನಿವೃತತಾ ಪಾ್ರಚಾಯ್ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ, ಕುಸುಮಾ 
ಲ್ೂೇಕ್ೇಶ್, ರೂಪಾ ಮತ್ತಾತರ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರು.

ರಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವವು ರಾಷಿಟೆ್ೇಯ 
ಏಕತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಹಬ್ 
ಜಿಲಾಲೆ ಕಸಾಪ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಜಿಲಾಲೆಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ.27- ಕ್ಟಟಿ 
ಚಟಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಉತತಾಮ 
ವ್ಯಕಿತಾತ್ವವನುನು ಹಾಳು ಮಾಡ 
ರಲಲಿವು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕಿತಾತ್ವ ಹಾಳು 
ಮಾಡಿಕ್ೂಳುಳಿವ ರದಲು ಗೌರವ, 
ಘನತ್ ಹ್ಚಿಚಾಸಿ ಕ್ೂಳುಳಿವ ಒಳ್ಳಿಯ 
ಹವಾ್ಯಸಗಳನುನು ರೂಢಿಸಿಕ್ೂಳುಳಿವ 
ಅವಶ್ಯವಿದ್ ಎಂದು ಬಾಪೂಜಿ 
ವಿದಾ್ಯಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ 
ನಿದ್ೇ್ಶಕರೂ ಆದ ಜಾನಪದ 
ವಿದಾ್ವಂಸ  ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕರ್ ನಿೇಡಿದರು.

ಅನ್್ವೇಷಕರು ಆರ್್ ಫೌಂಡ್ೇಶನ್, ಕನನುಡ 
ಮತುತಾ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ ಇಲಾಖ್, ದಾವಣಗ್ರ್ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯ 
ನಿಲಯದ ಸಂಯುಕಾತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ 
ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ಹಮ್ಮಕ್ೂಂಡಿದದ `ಯುವ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ' 
ಕಾಯ್ಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ ವಹಸಿ ಅವರು ಮಾತ 
ನಾಡಿದರು. ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಳಿಗ್ ಸೂಕತಾ  ತರಬ್ೇತ್ 
ನಿೇಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತುತಾ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ 
ಸಂಭ್ರಮವನುನು ಆಚರಿಸುವಂತಾಗ ಬ್ೇಕು. ಆಯಾ 
ಶಾಲಾ-ಕಾಲ್ೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಷಿ್ಕ್ೂೇತಸ್ವ 

ಆಚರಿಸುವುದರ್ೂಂದಿಗ್ ಅಲ್ಲಿನ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ 
ವನುನು ಅಳತ್ ಮಾಡರಹುದಾಗಿದ್ ಎಂದರು.

ಅದರಂತ್ ಹಳಿಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತಾ, ಕಟಟಿಡ 
ಗಳಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸಕೆಕೃತ್, ನಡ್ ನುಡಿ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನುನು 
ಹ್ೇಳರಹುದಾಗಿದ್ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದರು.

ನಾಟಕಗಳ ಆಯಕೆ ಅಷುಟಿ ಸುಲಭದ 
ಕ್ಲಸವಲಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಟಕದ ಕಥಾವಸುತಾವಿನ ಅಧ್ಯ 
ಯನ, ತಜಞಾರ ಮಾಗ್ದಶ್ನ ಮುಖ್ಯ. ನಾಟಕದ 
ಆಯಕೆ, ನಾಟಕದ ನಿದ್ೇ್ಶನ, ಮಮಕಿ್ರ, 
ಶಾಸಿತಾ್ೇಯ ಸಂಗಿೇತ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಮೈಮ್, 
ನಿವ್ಹಣ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ್ ಪಡ್ದವರಿಂದ 

ತರಬ್ೇತ್ಯನುನು ನಿೇಡಿದರ್ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಳ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಗುಣಮಟಟಿ ಹ್ಚಚಾಲ್ದ್ ಎಂದರು.

ಕಾಯ್ಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟಸಿದ 
ದಾವಣಗ್ರ್ ವಿವಿ ಎಂಬಿಎ 
ವಿಭಾಗದ ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕರೂ, 
`ಜಿಮ್ ಖಾನ್' ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. 
ಆರ್. ಶಶ್ಧರ್ ಮಾತ ನಾಡಿ, 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಳಿಗ್ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ 
ಕಲ್ಗಳ ರಗ್ೊ ತರಬ್ೇತ್ ನಿೇಡುವ 

ಅಗತ್ಯವಿದ್. ಯಾವುದ್ೇ ಸ್ಪಧ್್ಗಳಿರಲ್ 
ಭಾಗವಹಸುವಿಕ್ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ೂೇಲು-ಗ್ಲುವು 
ಮುಖ್ಯವಲಲಿ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದರು.

ಕಾಯ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ೇಷಕರು ಆರ್್ 
ಫೌಂಡ್ೇಶನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಸಿದದರಾಜ್ ಪಾ್ರಸಾತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 
ಡಾ. ಸತ್ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ. ವಲ್ಲಿೇಪುರ್ ಸಾ್ವಗತ್ಸಿ 
ದರು. ರವಿೇಂದ್ರ ಅರಳಗುಪಿ್ಪ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿ 
ದರು. ಕಾಲ್ೇಜಿನ ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕ ದತಾತಾತ್್ರೇಯ 
ಭರ್ `ರಾಷಿಟಿ್ೇಯ ಮತದಾರರ ದಿನದ ಪ್ರತ್ಜಾಞಾ 
ವಿಧಿ' ಬ್ೂೇಧಿಸಿದರು.

ದುಶ್ಚಟರಳು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕಿ್ತತ್ವವನೂ್ನ ಹಾಳು 
ಮಾಡಬಲಲೆವು : ಡಾ. ಎಂ.ಜಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ

31ರಂದು ನರರದಲ್ಲೆ ಸವಿತಾ ಮಹಷಿನಾ ಜಯಂತ್
ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ. 27 - ಇದ್ೇ 

ದಿನಾಂಕ 31ರ ಮಂಗಳವಾರ  
ಬ್ಳಿಗ್ೊ 11- ಗಂಟ್ಗ್ ಕ್ೂಂಡಜಿ್ಜ 
ರಸ್ತಾಯಲ್ಲಿ ನಿಮಾ್ಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 
ಸವಿತಾ ಮಹಷಿ್ ಸಮುದಾಯ 
ಭವನದಲ್ಲಿ ಕನನುಡ ಮತುತಾ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ 
ಇಲಾಖ್ಯ ಸಹಯೇಗದ್ೂಂದಿಗ್  ಶ್್ರೇ 

ಸವಿತಾ ಮಹಷಿ್ ಜಯಂತ್ೂ್ಯೇತಸ್ವ 
ಕಾಯ್ಕ್ರಮ ಆಚರಿಲಾಗುವುದು.

ಜಿಲ್ಲಿಯ ಸವಿತಾ ರಂಧುಗಳು 
ಕಾಯ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸುವಂತ್  
ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ  
ಅಧ್ಯ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ .ರಂಗನಾರಸಾ್ವಮ 
ಕ್ೂೇರಿದಾದರ್.

ಬೆಳವನೂರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು ತಾಲೂಲೆಕು 
ಮಟಟೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಚಾರ ಗೊೇಷಿಠಿ

ಶ್್ರೇ ಕ್್ಷೇತ್ರ ಧಮ್ಸಥೆಳ ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೇಜನ್ ಬಿ.ಸಿ. ಟ್ರಸ್ಟಿ 
ದಾವಣಗ್ರ್ ತಾಲೂಲಿಕು ಇವರ ವತ್ಯಿಂದ ಮಹಳಾ ಜಾಞಾನವಿಕಾಸ 
ಕಾಯ್ಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಲಿಕು ಮಟಟಿದ ಮಹಳಾ ವಿಚಾರ 
ಗ್ೂೇಷಿಠೆ-ಸಂಸಕೆಕೃತ್ ಮತುತಾ ಸಂಸಾಕೆರದ ರಗ್ೊ ಮಾಹತ್ 
ಕಾಯ್ಕ್ರಮವನುನು ಇಂದು ಬ್ಳಿಗ್ೊ 10.30ಕ್ಕೆ ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಹ್ೂಸ 
ಬ್ಳವನೂರು ಗಾ್ರಮದ ಶ್್ರೇ ರಸವ್ೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ್.

ಕಾಯ್ಕ್ರಮವನುನು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್. ದುಗಾ್ಶ್್ರೇ 
ಉದಾಘಾಟಸಲ್ದುದ, ತಾಲೂಲಿಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್್ಷ 
ಮೇನಾಕಿ್ಷ ಶ್್ರೇನಿವಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ ವಹಸಿಕ್ೂಳುಳಿವರು. ಟ್ರಸ್ಟಿ ನ 
ಪಾ್ರದ್ೇಶ್ಕ ನಿದ್ೇ್ಶಕರಾದ ಬಿ. ಗಿೇತಾ ಆಶಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡು 
ವರು. ಸಂಪನೂ್ಮಲ ವ್ಯಕಿತಾಯಾಗಿ ಹರಿಹರದ ಸಕಾ್ರಿ ಪ್ರರಮ ದಜ್್ 
ಕಾಲ್ೇಜಿನ ಶ್್ವೇತಾ ಈಶ್ವರ್ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲ್ದಾದರ್.

ಮುಖ್ಯಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನ ಹರಿಯ ಜಿಲಾಲಿ ನಿದ್ೇ್ಶಕ ವಿ. 
ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ನಾಗನಾಳ, ಬ್ಳವನೂರು ಗಾ್ರಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.
ಟ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಪಿಡಿಓ ಪಿ.ಟ. ರ್ೇವತ್, ಜಿಲಾಲಿ ಜಾಗೃತ್ ವ್ೇದಿಕ್ 
ಸದಸ್ಯ ಮಹಾಂತ್ೇಶ್ ಜ್.ಹ್ಚ್. ಬ್ಳವನೂರು, ಹ್ಚ್.ಎಸ್. 
ಮಹ್ೇಂದ್ರಪ್ಪ ಪಾಲ್ೂೊಳಳಿಲ್ದಾದರ್.

ಲೊೇಕಿಕೆರೆಯಲ್ಲೆ ಇಂದು - ರಾಳೆ ಮೆೈಲಾರ 
ಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ದೆೇವಸಾಥೆನ ಶಿಲಾಮೂತ್ನಾ ಪ್ರತ್ಷಾಠಿಪರೆ

ದಾವಣಗ್ರ್ ತಾಲೂಲಿಕು ಲ್ೂೇಕಿಕ್ರ್ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ನಿಮ್ಸಿರುವ ಶ್್ರೇ ಮೈಲಾರ ಲ್ಂಗ್ೇಶ್ವರ ದ್ೇವಸಾಥೆನ 
ಶ್ಲಾಮೂತ್್ ಪ್ರತ್ಷಾಠೆಪನ್, ಕಳಸಾರ್ೂೇಹಣ ಹಾಗೂ 
ಉದಾಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು ಮತುತಾ ನಾಳ್ ಜರುಗಲ್ದ್.

ಇಂದು ಸಂಜ್ 4 ಗಂಟ್ಯಿಂದ ಸುತತಾಮುತತಾಲ್ನ 
ಗಾ್ರಮಗಳಿಂದ ಆಗಮಸುವ ದ್ೇವರುಗಳನುನು ಪೂಣ್ 
ಕುಂಭ, ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳ್ೂಂದಿಗ್ 
ರರಮಾಡಿಕ್ೂಳಳಿಲಾಗುವುದು.

ಸಂಜ್ 6 ಗಂಟ್ಗ್ ಶ್್ರೇ ಮೈಲಾರಲ್ಂಗ್ೇಶ್ವರ ಪ್ರತ್ಷಾಠೆಪನ್ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಹ್ೂೇಮ, ಹವನ ಇತಾ್ಯದಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-
ವಿಧಾನಗಳು ನಡ್ಯಲ್ವ್.

ನಾಳ್ ದಿನಾಂಕ 29 ರಂದು ಬ್ಳಿಗ್ೊ 8.35 ಕ್ಕೆ ಶ್್ರೇ 
ಮೈಲಾರಲ್ಂಗ್ೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಯ ಶ್ಲಾಮೂತ್್ ಪಾ್ರಣ 
ಪ್ರತ್ಷಾಠೆಪನ್ ಹಾಗೂ ಕಳಸಾರ್ೂೇಹಣವನುನು ಹ್ೂಸದುಗ್ 

ಕಾಗಿನ್ಲ್ ಪಿೇಠದ ಶ್್ರೇ ಈಶ್ವರಾನಂದಪುರಿ ಸಾ್ವಮೇಜಿ 
ನ್ರವ್ೇರಿಸಲ್ದಾದರ್. ಬ್ಳಿಗ್ೊ 10.30 ಕ್ಕೆ ಶ್್ರೇ 
ಮೈಲಾರಲ್ಂಗ್ೇಶ್ವರ ದ್ೇವರ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತ್, ಪ್ರಸಾದ 
ವಿನಿಯೇಗ, ಬ್ಳಿಗ್ೊ 11 ಕ್ಕೆ ನಡ್ಯುವ ವ್ೇದಿಕ್ 
ಕಾಯ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಗುರುಪಿೇಠದ ಶ್್ರೇ ನಿರಂಜನಾನಂದ 
ಪುರಿ ಸಾ್ವಮೇಜಿ, ಶ್್ರೇ ಈಶ್ವರಾನಂದ ಪುರಿ ಸಾ್ವಮೇಜಿ, 
ಧಮ್ಸಥೆಳದ ಧಮಾ್ಧಿಕಾರಿ ಶ್್ರೇ ವಿೇರ್ೇಂದ್ರ ಹ್ಗೊಡ್, ಶ್್ರೇ 
ಮಾದಾರ ಚನನುಯ್ಯ ಸಾ್ವಮೇಜಿ, ಶ್್ರೇ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದ್ೇವ 
ಸಾ್ವಮೇಜಿ ಮತ್ತಾತರ್ ಸಾ್ವಮಜಿಗಳು  ಸಾನಿನುಧ್ಯ ವಹಸುವರು.

ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದದರಾಮಯ್ಯ, ಕ್.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, 
ಎಂ.ಟ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಭ್ೈರತ್ ರಸವರಾಜ್, ಭ್ೈರತ್ 
ಸುರ್ೇಶ್, ಹ್ಚ್.ಎಂ. ರ್ೇವಣ್ಣ, ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ,  
ಶಾಮನೂರು ಶ್ವಶಂಕರಪ್ಪ, ಆರ್.ಶಂಕರ್, ಎಸ್.ಎ. 
ರವಿೇಂದ್ರನಾಥ್ ಮತ್ತಾತರರು ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾದರ್.  

‘ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ’ : 
ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಬೆೈಕ್ ರಾ್ಯಲ್

ಕ್ೂಟೂಟಿರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ 
ನಡ್ಯಲ್ರುವ ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮ 
ಮಹ್ೂೇತಸ್ವದ ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಕಾಯ್ಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬ್ೈಕ್ ರಾ
್ಯಲ್ಯನುನು ಹಮ್ಮಕ್ೂಳಳಿಲಾಗಿದ್.

ಸುಮಾರು 5,000 ಬ್ೈಕ್, ಕಾರುಗಳು 
ಸ್ೇರಲ್ದುದ, ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲ್ೂೇ 

ಮೇಟರ್ ಉದದದ ಒಂದು ವಾಹನದ ಸರಪಳಿಯಂತ್ ಕಾಣಲ್ದ್ 
ಅದು ಸಿರಿಗ್ರ್ಯಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿ ಕ್ೂಟೂಟಿರು ತಲುಪಲ್ದ್. 

ನಗರದಿಂದ ಸಿರಿಗ್ರ್ವರ್ಗ್ ಇಂದು ಬ್ಳಿಗ್ೊ 8 ಗಂಟ್ಗ್ ಬ್ೈಕ್ ರಾ
್ಯಲ್ ನಡ್ಯಲ್ದುದ, ದಾವಣಗ್ರ್ಯ ಹದಡಿ ರಸ್ತಾಯ ಶಾಮನೂರು 
ಶ್ವಶಂಕರಪ್ಪ ಛತ್ರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲ್ದ್. 

ದಾವಣಗ್ರ್ಯಿಂದ ರರುವ ಭಕಾತಾದಿಗಳಿಗ್ ಶಾಮನೂರು 
ಶ್ವಶಂಕರಪ್ಪ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹರಪನಹಳಿಳಿಯಿಂದ ರರುವ 
ಭಕಾತಾದಿಗಳಿಗ್ ಉಚಚಾಂಗಿದುಗ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಳಿಗ್ೊ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲ್ದ್.  

ದಿನಾಂಕ 28 ರಂದು ಬ್ಳಿಗ್ೊ 10.30 ಗಂಟ್ಗ್ ಸಿರಿಗ್ರ್ಯಿಂದ 
ಕ್ೂಟೂಟಿರು ವರ್ಗ್ ನಡ್ಯುವ ಬ್ೈಕ್ ರಾ್ಯಲ್ಗ್ ಆಗಮಸುವ ಬ್ೇರ್ 
ಬ್ೇರ್ ಊರುಗಳಿಂದ ರರುವ ಭಕಾತಾದಿಗಳು ಬ್ಳಿಗ್ೊ  9.30 ರ್ೂಳಗ್ 
ರಂದು ಸ್ೇರಬ್ೇಕ್ಂದು ಶ್ವಸ್ೈನ್ಯ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಶಶ್ಧರ್ ಹ್ಮ್ಮನಬ್ೇತೂರು ವಿನಂತ್ಸಿದಾದರ್. 

ಇಂದು ಎಸೆ್ಸಸ್ ಅವರಿಗೆ ವಷನಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪ್ರದಾನ
`ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ' ಪತ್್ರಕಾ ರಳಗದಿಂದ  ಇಂದು 

ಸಂಜ್ 5.30ಕ್ಕೆ ಶ್್ರೇ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದಾ್ಯಸಂಸ್ಥೆ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ 2022ರ ವಷ್ದ ವ್ಯಕಿತಾ ಪ್ರಶಸಿತಾ ಪ್ರದಾನ 
ಕಾಯ್ಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಕ್ೂಂಡಿದುದ, ಹರಿಯ ಶಾಸಕ 
ಶಾಮನೂರು ಶ್ವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರಿಗ್ ವಷ್ದ ವ್ಯಕಿತಾ 
ಪ್ರಶಸಿತಾ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹರಿಯ 
ಪತ್್ರಕ್ೂೇದ್ಯಮ ವಿಶ್್ವೇಶ್ವರ ಭರ್ ಸಮಾರಂಭವನುನು 

ಉದಾಘಾಟಸಲ್ದುದ, ವಿಆರ್ ಎಲ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಛ್ೇಮ್ನ್ ಡಾ.ವಿಜಯ ಸಂಕ್ೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ 
ವಹಸಲ್ದಾದರ್. ನಿವೃತತಾ ಹರಿಯ ಪಲ್ೇಸ್ 
ವರಿಷಾಠೆಧಿಕಾರಿ ಶಂಕರ್ ಬಿದರಿ ಪ್ರಶಸಿತಾ ಪ್ರದಾನ 
ಮಾಡಲ್ದಾದರ್. ವಾಣಿಜ್ೂ್ಯೇದ್ಯಮ ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತ್, 
ಶ್್ರೇ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದಾ್ಯಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸಥೆರಾದ ಡಾ.ಜಸಿಟಿನ್ 
ಡಿಸೌಜ ವಿಶ್ೇಷ ಆಹಾ್ವನಿತರಾಗಿ ಆಗಮಸಲ್ದಾದರ್. 

ಅನ್ನಪೂಣೆೇನಾಶ್ವರಿ ದೆೇವಸಾಥೆನದಲ್ಲೆ 
ಇಂದು ರಥೊೇತ್ಸವ

ದಾವಣಗ್ರ್ಯ ದ್ೇವರಾಜ ಅರಸು ರಡಾವಣ್ 
ಎ ಬಾಲಿಕ್  ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್್ರೇ ಮಾತಾ ಅನನುಪೂಣ್ೇ್ಶ್ವರಿ 
ದ್ೇವಸಾಥೆನದಲ್ಲಿ  ಶ್್ರೇ ದ್ೇವಿ ಪ್ರತ್ಷಾಠೆಪನ್ಯ ರಜತ 
ಮಹ್ೂೇತಸ್ವ ಕಾಯ್ಕ್ರಮವು  ಆರಂಭಗ್ೂಂಡಿದುದ, 
ಇಂದು ವಿಶ್ೇಷ ಪೂಜ್ಗಳು ನಡ್ಯಲ್ವ್. 

ಇಂದು ಬ್ಳಿಗ್ೊ 8 ಗಂಟ್ಗ್ ಶ್್ರೇ ದ್ೇವಿಗ್ ಪಂಚ 
ದ್ರವ್ಯ ಅಭಿಷ್ೇಕ, ಪಂಚಾೃತಾಭಿಷ್ೇಕ, ಶ್್ರೇ ಮಾತಾ 

ಅನನುಪೂಣ್ೇ್ಶ್ವರಿ ದ್ೇವಿ ರಥ್ೂೇತಸ್ವ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತ್, ತ್ೇರ್ ಪ್ರಸಾದ 
ವಿನಿಯೇಗ, ಅನನು ಸಂತಪ್ಣ್ ಜರುಗಲ್ದ್.

ನಂತರ ಬ್ಳಿಗ್ೊ 11.30ಕ್ಕೆ ಹ್ೂರನಾಡು ಶ್್ರೇ ಮಾತಾ ಅನನುಪೂಣ್ೇ್ಶ್ವರಿ 
ದ್ೇವಸಾಥೆನದ ಧಮಾ್ಧಿಕಾರಿ ಭಿೇಮೇಶ್ವರ ಜ್ೂೇಷಿ ಅವರಿಂದ ಆಶ್ೇವ್ಚನ 
ಏಪಾ್ಡಾಗಿದ್. ಸಂಜ್ 5.30ಕ್್ರ ವಾಸವಿ ಯುವತ್ಯರ ಸಂಘದಿಂದ ಭಜನ್, 
ಭಕಿತಾ ಗಿೇತ್, ಜಾನಪದ ಗಿೇತ್ಗಳು ನಡ್ಯಲ್ವ್ ಎಂದು ದ್ೇವಸಾಥೆನ ಸಮತ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಜಿ. ನಾಗ್ೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದರ್.



ಮಥುರಾದ ಸಂಸ್ಕಕೃತ್ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಕೆ್ಕ 
ಡಿೇನ್ ಆಗಿ ಡಾ.ಎಲ್ ಮಂಜುರಾಥ  

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ. 27 -  ನಗರದ 
ತರಳಬಾಳು ರಡಾವಣ್ಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ, 
ಹ್ೂಳಲ್ಕೆರ್ ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಬಾಣಗ್ರ್ ಗಾ್ರಮದ 
ನಿವೃತತಾ ಶ್ಕ್ಷಕ ದಿ. ಬಿ. ಕ್. ಲ್ಂಗಪ್ಪ, ದಿ.ಚನನುರಸಮ್ಮ 
ದಂಪತ್ ಪುತ್ರ ಡಾ.ಎಲ್ ಮಂಜುನಾರ ಅವರು 
ಉತತಾರ ಪ್ರದ್ೇಶದ ಮರುರಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ಡಿೇನ್ ಆಗಿ ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾದರ್. 

ಗಾ್ರಮೇಣ ಭಾಗದ ಕೃಷಿ ವಿಜಾಞಾನಿ ಡಾ.ಎಲ್. ಮಂಜುನಾರ ಅವರು 
ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ವಿಸತಾರಣಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸಥೆರಾಗಿ, 
ಹಾಸನದ ಕೃಷಿ ಕಾಲ್ೇಜಿನ ಡಿೇನ್ ಆಗಿ, ಹನುಮನಮಟಟಿ ಹಾಗೂ 
ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ವಿ.ವಿ.ಯ ಎಮರ್ೇರ್ಸ್ ಪ್ರಫ್ಸರ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾಯ್ 
ನಿವ್ಹಣ್ ಮಾಡಿದಾದರ್. 

ಡಾ. ಮಂಜುನಾರ ಅವರು ಕನಾ್ಟಕ, ತಮಳುನಾಡು ಕೃಷಿ ವಿ.
ವಿ.ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಗಳಿಸಿ ನೂರಾರು ಸಂಶ್ೂೇಧನಾರ್್ಗಳಿಗ್ 
ಮಾಗ್ದಶ್ಕರಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಕ್್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷುಟಿ ಸಾಧನ್ ಮಾಡಿದಾದರ್. 

ಅಭಿನಂದರೆ : ಮರುರಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ಡಿೇನ್ ಆಗಿ ಆಯಕೆಯಾಗಿರುವ ಡಾ. ಮಂಜುನಾರ ಅವರನುನು ಹರಿಯ 
ಸಾಹತ್ ಎಸ್.ಟ. ಶಾಂತಗಂಗಾಧರ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದಾದರ್.

ಕೃಷಿ ತಜಞಾರೂ ಆಗಿರುವ ಡಾ.ಎಲ್ ಮಂಜುನಾರ ಭಾರತದ 
ಹ್ಸರಾಂತ ಮರುರಾದ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ ವಿ.ವಿ.ಗ್ ಡಿೇನ್ ಆಗಿರುವುದು 
ಚಿತ್ರದುಗ್ಕ್ಕೆ, ದಾವಣಗ್ರ್ಗ್ ಮತುತಾ ಕನಾ್ಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹ್ಮ್ಮಯ ಗರಿ 
ಎಂದು ಶಾಂತಗಂಗಾಧರ ಅವರು ಶಾಲಿ್ಯಘಿಸಿದಾದರ್.

ದಾವಣಗ್ರ್,ಜ.27- ನಗರದ ಪಿ.ಹಾಲ್ೇಶಪ್ಪ 
ರಸ್ತಾಯಲ್ಲಿರುವ ರಸವ ನಗರ ಪಲ್ೇಸ್ ಠಾಣ್ಯ 
ನವಿೇಕೃತ ಕಟಟಿಡವನುನು ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಾವಾರಿ ಸಚಿವ ಭ್ೈರತ್ 
ರಸವರಾಜ ಅವರು ನಿನ್ನು ಉದಾಘಾಟಸಿದರು. ವಿಧಾನ 
ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಅರದಲ್ ಜಬಾ್ರ್, ಮಹಾಪೌರರಾದ 
ಶ್್ರೇಮತ್ ಜಯಮ್ಮ ಗ್ೂೇಪಿನಾಯಕೆ, ದೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಎ.ವ್ೈ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶ್ವಾನಂದ ಕಾಪಶ್, 

ಜಿಲಾಲಿ ಪಲ್ೇಸ್ ವರಿಷಾಠೆಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಬಿ.  ರಿಷ್ಯಂತ್, 
ಜಿ.ಪ.ಂ. ಮುಖ್ಯ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. 
ಚ್ನನುಪ್ಪ, ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶ್್ರೇಮತ್ ಎನ್. 
ದುಗಾ್ಶ್್ರೇ, ಪಾಲ್ಕ್ ಆಯುಕತಾರಾದ ಶ್್ರೇಮತ್ ರ್ೇಣುಕಾ, 
ಪಾಲ್ಕ್ ಸದಸ್ಯ ಸಾ್ವಗಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಸಾ್ಮರ್್ ಸಿಟ 
ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ನಿದ್ೇ್ಶಕ ರವಿೇಂದ್ರ ಮಲಾಲಿಪುರ 
ಮತ್ತಾತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರು.

ಬಸವನರರ ಪಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆ ಕಟಟೆಡ ಉದಾಘಾಟರೆ
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ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 28, 20236

ಕೆೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧರೆ ಆಹಾ್ವನ
|| ಶಿ್ರೇ ಗೊೇಣ್ಬಸವೆೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ಶಿ್ರೇ ಬಿ. ರೆೇವಣಸಿದದಪ್ಪ
ನರರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತು್ತ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ಹರಿಹರ.

ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆರಳು.
ದಿರಾಂಕ : 20.01.2023ರೆೇ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್್ರ 8.30ಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಧಮನಾಪತ್್ನ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಲಕಿ್ಷ್ೇ ಜಕ್ಕವರ್ 
ಇವರು ಕೆೈಲಾಸವಾಸಿಯಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತ್ಗಾಗಿ `ಕೆೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧರೆ'ಯನು್ನ

ತಾರಿೇಖು : 28.01.2023ರೆೇ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗೆ್ಗ 10.30ಕೆ್ಕ ಮೃತರ ಸ್ವರೃಹದಲ್ಲೆ 
(ಕಸಬಾ ಶಿ್ರೇ ಗಾ್ರಮದೆೇವತೆ ದೆೇವಸಾಥೆನ, ಶಿಬಾರ ಸಕನಾಲ್ , ಹರಿಹರ) ಇಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾರುವುದು. 

ತಾವುರಳು ಆರಮಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾಂತ್ ಕೊೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು : 

ಶಿ್ರೇ ಬಿ. ರೆೇವಣಸಿದದಪ್ಪ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾರೂ ಬಂಧು-ಮತ್ರರು.

ವಿ.ಸೂ. ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆೇ ಇರುವವರು ಇದರೆ್ನೇ ಆಹಾ್ವನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆರಮಸಬೆೇಕಾಗಿ  ವಿನಂತ್.

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

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

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

MOB: 81974 74666

Attractive salary, Sales incentive and bonus will be provided. 

LENSIGHT
The Multibrand Opticals

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

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

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

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

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

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

ಗೊೇ ಫಸ್ಟೆ ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ
ನವದ್ಹಲ್, ಜ. 27 – ಬ್ಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣದಲ್ಲಿ 55 

ಪ್ರಯಾಣಿಕರನುನು ಬಿಟುಟಿ ಹ್ೂೇದ ಘಟನ್ಗ್ ಸಂರಂಧಿಸಿದಂತ್ ಗ್ೂೇ ಫಸ್ಟಿ  
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ ವ್ೈಮಾನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಡಿ.ಜಿ.ಸಿ.ಎ. 10 ಲಕ್ಷ 
ರೂ.ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್. ಜನವರಿ 9ರಂದು ನಡ್ದ ಘಟನ್ಗ್ 
ಸಂರಂಧಿಸಿದಂತ್ ಡಿ.ಜಿ.ಸಿ.ಎ. ನ್ೂೇಟಸ್ ಕಳಿಸಿತುತಾ.  ಈ ರಗ್ೊ ನಿೇಡಿದ 
ಉತತಾರ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಸಿದಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗ್ ಮಾಹತ್ ನಿೇಡುವಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವ 
ಯತ್ ಇಲಲಿದಿರುವುದು ಕಂಡು ರಂದಿದ್ ಎಂದು ಡಿ.ಜಿ.ಸಿ.ಎ. ತ್ಳಿಸಿದ್.

ಮೊಬಿ್, ಜ. 27 – ಗುಜರಾತ್ ನ 
ಮೊಬಿ್ಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ದ ವಷ್ ಅಕ್ೂಟಿೇರರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಸ್ೇತುವ್ ಕುಸಿದು 135 ಜನ ಸಾವನನುಪಿ್ಪದ 
ಘಟನ್ಗ್ ಸಂರಂಧಿಸಿದಂತ್ ಪಲ್ೇಸರು 
ಆರ್ೂೇಪ ಪಟಟಿ ದಾಖಲ್ಸಿದಾದರ್. 

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂರಂಧಿಸಿದಂತ್ ಒಂಭತುತಾ 
ಆರ್ೂೇಪಿಗಳನುನು ರಂಧಿಸಲಾಗಿದ್. ಸ್ೇತುವ್ 
ನಿವ್ಹಸುವ ಒರ್ವಾ ಗೂ್ರಪ್ ನ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ 
ನಿದ್ೇ್ಶಕ ಜಯಸುಖ್ ಪಟ್ೇಲ್ ಹತತಾನ್ೇ 
ಆರ್ೂೇಪಿಯಾಗಿದಾದರ್ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸತಾರ 
ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರುವ ವಕಿೇಲ 
ದಿಲ್ೇಪ್ ಅಗ್ಚನಿಯ ತ್ಳಿಸಿದಾದರ್.

ಪಟ್ೇಲ್ ರಂಧನಕಾಕೆಗಿ ಮಾ್ಯಜಿಸ್ಟಿ್ೇಟರ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯ ಈಗಾಗಲ್ೇ ವಾರಂರ್ ಹ್ೂರಡಿ 
ಸಿದ್. ಬಿ್ರಟಷರ ಕಾಲದ ಸ್ೇತುವ್ ನಿವ್ಹಣ್ಯ 
ಹ್ೂಣ್ಯನುನು ಒರ್ವಾ ಗೂ್ರಪ್ ಗ್ 
ನಿೇಡಲಾಗಿತುತಾ. ಸ್ೇತುವ್ ರಿಪ್ೇರಿಯಾದ ಕ್ಲವ್ೇ 
ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದು ಕುಸಿದಿತುತಾ.

ಈ ರಗ್ೊ ಮೊಬಿ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾ್ಯಜಿಸ್ಟಿ್ೇರ್ 
ಎಂ.ಜ್. ಖಾನ್ ಅವರ ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 
1,200 ಪುಟಗಳ ಆರ್ೂೇಪ ಪಟಟಿ ದಾಖಲ್ಸ 
ಲಾಗಿದ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಐ. ಆರ್. ನಲ್ಲಿ 
ಪಟ್ೇಲ್ ಹ್ಸರು ಇರಲ್ಲಲಿ. ನಂತರ ಹತತಾನ್ೇ 
ಆರ್ೂೇಪಿಯಾಗಿ ಹ್ಸರು ಸ್ೇರಿಸಲಾಗಿದ್. 
ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಂರಂಧಿಸಿದಂತ್ ಪಟ್ೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯ ವಾರಂರ್ ಹ್ೂರಡಿಸಿದ್. ಫ್. 
1ರಂದು ಪಟ್ೇಲ್ ದಾಖಲ್ಸಿರುವ ನಿರಿೇಕ್ಷಣಾ 
ಜಾಮೇನಿನ ವಿಚಾರಣ್ ನಡ್ಯಲ್ದ್.

ಮೊಬಿನಾ ಪ್ರಕರಣದ 
ಆರೊೇಪ ಪಟಿಟೆ ದಾಖಲು

ಡಿ.ಬಿ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಪ್ರಶಸಿ್ತ

ದಾವಣಗ್ರ್, ಜ. 27- ದಕಿ್ಷಣ ಕನನುಡ 
ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ, ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಯುವ 
ಸರಲ್ೇಕರಣ ಮತುತಾ ಕಿ್ರೇಡಾ ಇಲಾಖ್ ಹಾಗೂ 
ದಕಿ್ಷಣ ಕನನುಡ ಜಿಲಾಲಿ ಸ್ೇವಾ ಯೇಜನ್ 
(ಮಂಗಳೂರು) ಇವರ ವತ್ಯಿಂದ 
ವ್ಯವಸಾಥೆಪನಾ ಸಮತ್ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್್ರೇ ಸುರ್ರ ಹ್ಮಣ್ಯ 
ದ್ೇವಸಾಥೆನ ಇವರ ಸಹಯೇಗದ್ೂಂದಿಗ್ ಯುವ 
ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತುತಾ ತರಬ್ೇತ್ ಕಾಯಾ್ಗಾರ 
ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಸಂಘಗಳ ಒಕೂಕೆಟ ಕ್ೂಡ 
ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಪ್ರಶಸಿತಾ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾ 
ರಂಭವನುನು ಇತ್ತಾೇಚಿಗ್ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತುತಾ. 

ಕಾಯ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಯುವ  
ಪ್ರತ್ಭ್ ಡಿ.ಬಿ ಶಶ್ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಜ ಸ್ೇವ್ 
ಹಾಗೂ ಕಿ್ರೇಡ್ಯಲ್ಲಿ  ಸಾಧನ್ಯನುನು ಗುರುತ್ಸಿ 

ಸಾ್ವಮ ವಿವ್ೇಕಾನಂದ 
ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣ್ಯ 
ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ 
ಯುವ ಪ್ರಶಸಿತಾಯನುನು 
ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 
ಎಸ್. ಬಾಲಾಜಿ 
ಸಹಾಯಕ ನಿದ್ೇ್ಶಕರು 
ಯು ವ  
ಸರಲ್ೇಕರಣ ಮತುತಾ 
ಕಿ್ರೇಡಾ ಇಲಾಖ್ 
ಮಂಗಳೂರು ರವಿ.ವ್ೈ 

ನಾಯಕ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತುತಾ ಸವ್  
ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರ್ೇಶ್ ರ್ೈಸೂಡಿಮುಳಳಿ, ಜಿಲಾಲಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ .ಕ್. ಕ್ೂಟ್್ರೇಶ್, ದಕಿ್ಷಣ ಕನನುಡ ಜಿಲಾಲಿ 
ಉಸುತಾವಾರಿ ಸಚಿವ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ., 
ಸಚಿವ ಎಸ್.ಅಂಗಾರ, ಪಾ್ರರಮಕ 
 ಮತುತಾ ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ. 
ನಾಗ್ೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ತಾಲೂಲಿಕು ಯುವಜನ ಒಕೂಕೆಟ ಕಡರ, ನಿಸಗ್ 
ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಐನ್ಕ್,  ರ್ೈತ ಯುವಕ 
ಮಂಡಲ 7ನ್ೇ ಕಲುಲಿ. ಸವಣೂರು ಯುವಕ 
ಮಂಡಲ, ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಸಂಘಟನ್ಗಳ 
ಒಕೂಕೆಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮು್ಮಖದಲ್ಲಿ 
ನ್ನಪಿನ ಕಾಣಿಕ್ ನಿೇಡಿ, ಶಾಲು ಹ್ೂದಿಸಿ 
ಸನಾ್ಮನಿಸಲಾಯಿತು.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಗಣ್ೇಶ ದ್ೇವಸಾಥೆನ, 
ಹದಡಿ ರಸ್ತಾ, ವಿಮಾನ್ ಮಟಟಿ, 
ವಿದಾ್ಯನಗರ, ವಾಣಿ 
ರ್ೈಸ್ ಮಲ್ ಹಂಭಾಗ  
ಹಾಗೂ ಸುತತಾ ಮುತತಾಲ್ನ 
ಪ್ರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬ್ಳಿಗ್ೊ 
10 ರಿಂದ ಸಂಜ್ 4 ರವರ್ಗ್ 
ವಿದು್ಯತ್ ವಿದು್ಯತ್ 
ಸರರರಾಜಿನಲ್ಲಿ 
ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲ್ದ್.

ಗಾ್ರಮಾಂತರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ವಿದು್ಯತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯತ್ಯಯ
ದ್ೂಡ್ಡಬಾತ್, ಹಳ್ೇಬಾತ್, ನಿೇಲಾನಹಳಿಳಿ, ಸುತತಾಮುತತಾಲ್ನ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬ್ಳಿಗ್ೊ 10 ರಿಂದ 

ಸಂಜ್ 4 ರವರ್ಗ್ ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲ್ದ್.

ಸೆೈನ್ಯದ ಕಾಯಾನಾಚರಣೆ ವೆೇಳೆ 
ಸಾಕಿ್ಷರಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಚಿಸುವುದಿಲಲೆ  
ಲೆಫ್ಟೆರೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಕಲ್ಟ

ಕ್ೂಲ್ೂಕೆತಾ, ಜ. 27 – ಸ್ೈನ್ಯ ಕಾಯಾ್ಚರಣ್ ನಡ್ಸುವಾಗ ಸಾಕಿ್ಷಗಳ 
ರಗ್ೊ ಯೇಚಿಸುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಪೂವ್ ಕಮಾಂರ್ ನ ಲ್ಫ್ಟಿನ್ಂರ್ 
ಜನರಲ್ ಆರ್.ಪಿ. ಕಲ್ಟ ಹ್ೇಳಿದಾದರ್. ಕ್ಲ ರಾಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷಗಳು 
ಸಜಿ್ಕಲ್ ದಾಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಿ್ಷ ಕ್ೇಳುತ್ತಾರುವ ರಗ್ೊ ಪತ್ರಕತ್ರು ಕಲ್ಟ 
ಅವರನುನು ಪ್ರಶ್ನುಸಿದಾಗ, ಇದು ರಾಜಕಿೇಯ ಪ್ರಶ್ನುಯಾಗಿದ್ ಉತತಾರ 
ನಿೇಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂದಿದಾದರ್.

ಕಾಯಾ್ಚರಣ್ ನಡ್ಸುವಾಗ ಸಾಕಿ್ಷಗಳನುನು ಕಾಯಿದರಿಸಲಾಗುತತಾದ್ಯೇ? 
ಎಂರ ಮತ್ೂತಾಂದು ಪ್ರಶ್ನುಗ್ ಉತತಾರಿಸಿದ ಅವರು, ಕಾಯಾ್ಚರಣ್ ವ್ೇಳ್ 
ನಾವು ಸಾಕಿ್ಷಗಳನುನು ಕಾಯಿದಟುಟಿಕ್ೂಳುಳಿವ ರಗ್ೊ ಯೇಚಿಸುವುದಿಲಲಿ. ದ್ೇಶದ 
ಜನರು ಸ್ೈನ್ಯವನುನು ನಂರುತಾತಾರ್ ಎಂದರು.

ಸಜಿ್ಕಲ್ ದಾಳಿಗ್ ಯಾವುದ್ೇ ಸಾಕಿ್ಷಗಳಿಲಲಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್್ರಸ್ 
ಹರಿಯ ನಾಯಕ ದಿಗಿ್ವಜಯ್ ಸಿಂರ್ ಅವರು ಇತ್ತಾೇಚ್ಗ್ ಅನುಮಾನ 
ವ್ಯಕತಾಪಡಿಸಿದದರು.

ಬ್ಂಗಳೂರು, ಜ. 27 - ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ಚುನಾವಣ್ ಸಮೇಪವಾಗು ತ್ತಾದದಂತ್ ಶ್ಸಿತಾನ ಪಕ್ಷ ಬಿಜ್ಪಿ 
ಯಲ್ಲಿೇ ಆಂತರಿಕ ಭಿನನುಮತ ಸ್ೂಫೇಟಗ್ೂಂಡಿದ್.

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಾವಾರಿ ಯಾಗಿದದ ಅರಕಾರಿ 
ಸಚಿವ ಗ್ೂೇಪಾಲಯ್ಯ ಅವರನುನು ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಾವಾರಿಯಿಂದ 
ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್.ಅಶ್ೂೇಕ್ 
ಅವರಿಗ್ ವಹಸಿರುವುದು ರಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್.

ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಾವಾರಿ ಹ್ೂಣ್ ವಹಸಿದ ನಂತರ ಭ್ೇಟ 
ನಿೇಡಿದ ಮೊದಲ ದಿನವ್ೇ ಅಶ್ೂೇಕ್ ಗ್ ತ್ೇವ್ರ ಮುಜು ಗರ 
ಮತುತಾ ಅಪಮಾನ ಎದುರಾಗಿದ್. ಜಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಂದಿರುಗಿ 
ಎಂದು ಮಂಡ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಭಿತ್ತಾ ಪತ್ರ ಅಂಟಸಿರುವುದಲಲಿದ್, 
ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತ್ಭಟನ್ಗಳು ನಡ್ದಿವ್.

ಮೂಲತಃ ಆರ್.ಎಸ್ .ಎಸ್.ನ ಅಶ್ೂೇಕ್ ವಿರುದ್ಧವ್ೇ 
ಹ್ೂರಗಿನಿಂದ ರಂದವರು ಪ್ರಚ್ೂೇದನ್ ನಿೇಡಿದಾದರ್ ಎಂರ 
ಮಾತುಗಳು ಕ್ೇಳಿ ರರುತ್ತಾವ್.

ಅಶ್ೂೇಕ್ ಮತುತಾ ಕ್ಲವು ಹರಿಯರು ಹ್ೂಂದಾಣಿಕ್ 

ರಾಜಕಿೇಯ ಮಾಡಿಕ್ೂಂಡು ಚುನಾವಣ್ಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ 
ಅಭ್ಯರ್್ಗಳನುನು ಪರಾಭವಗ್ೂಳಿಸುತ್ತಾದಾದರ್ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ 
ಕ್ಲವರು ಕ್ೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮತ್ ಶಾ ಅವರಿಗ್ ಈ 
ಹಂದ್ ದೂರು ನಿೇಡಲಾಗಿತುತಾ.

ಈ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಅಮತ್ ಶಾ ಕಳ್ದ 
ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ವಿ.
ಸ್ೂೇಮಣ್ಣ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾ ಹಾಗೂ 
ಪಕ್ಷದ ಕಾಯ್ ದಶ್್ಗಳ ಜತ್ ಸಭ್ ನಡ್ಸಿದದರು.

ಮಂಡ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೆ ಭಿನ್ನಮತ ಸೊಫೇಟ
ಉಸು್ತವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅಶೊೇಕ್ ವಿರುದಧ ಬಂಡಾಯ

ªÀiÁ£ÀågÉÃ, 
¢£ÁAPÀ 29-01-2023£ÉÃ ¨sÁ£ÀÄªÁgÀ £ÀqÉAiÀÄ°gÀÄªÀ zÉÊªÀdÕ ¸ÀªÀiÁd ¸ÀAWÀ 

(j.) DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸Àà¢üð¹gÀÄªÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÁzÀ 
£ÀªÀÄäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV §ºÀÄªÀÄvÀ¢AzÀ dAiÀÄ²Ã®gÀ£ÁßV 

zÉÊªÀdÕ ̧ ÀªÀiÁd ̧ ÀAWÀ (j.), gÉÃtÄPÁ 
§qÁªÀuÉ, zÁªÀtUÉgÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¢£ÁAPÀ : 29-1-2023, 
¨sÁ£ÀÄªÁgÀ
¸ÀªÀÄAiÀÄ : ̈ É½UÉÎ 10-00 jAzÀ ̧ ÀAeÉ 4-00 

ಕಡಾಡಾಯವಾಗಿ ಎಲಲೆರೂ 15 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತವನು್ನ 
ಹಾಕತಕ್ಕದುದ. ಜಾಸಿ್ತ ಹಾಕಿದದಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ತ್ರಸ್ಕರಿಸಲಾರುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶಾ್ವಸಿರಳು, ಚುರಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ನಾರಳು

ಈ ಚುರಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ 15 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನು್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಶಿೇವನಾದಿಸಿ,
ಆಡಳತ ಮಂಡಳಯಲ್ಲೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಯನಾನಿವನಾಹಿಸುವ ಇವರನು್ನ ಜಯಶಿೇಲರರಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದು ಕೆೇಳಕೊಳುಳತೆ್ತೇವೆ.

ರಾಣ್ೇಬ್ನೂನುರು,  ಜ. 27 - ಇಲ್ಲಿನ ಸಿದಾದರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ 
ಸಿದಾದರೂಢ ಸಾ್ವಮೇಜಿಯ ರಥ್ೂೇತಸ್ವ ಮಲಲಿಯ್ಯಜ್ಜರ 
ಸಾನಿನುಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣ್ಯಿಂದ ನ್ರವ್ೇರಿತು.

ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಿದಾಧರೂಢರ ರಥೊೇತ್ಸವ


