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(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

|| ಶಿ್ರೇ ಮರುಳಸಿದೆದೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ ಆಹಾ್ವನ

ದಾವಣಗೆರೆ ನರರ ರಂರರಾಥ ಬಡಾವಣೆ ವಾಸಿ

ಶಿ್ರೇ ಆರ್.ಕೆ. ಸಾ್ವಮಿ (ಅಜ್ಜಣ್ಣ) ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಆರ್. ಸಿದೆದೇಶ್ 

ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆರಳು.
ದಿರಾಂಕ : 24.01.2023ರೆೇ ಮಂರಳವಾರ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 03.40ಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರಾದ

ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್. ರೆೇವಣಸಿದದಯ್ಯ
ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕಕೃತ ಉಪಾಧಾ್ಯಯರು (ಮೊೇತ್ ವಿೇರಪ್ಪ ಹೆೈಸೂ್ಕಲ್ ) ಇವರು, ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತ್ಗಾಗಿ 

"ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ"ಯನು್ನ 
ದಿರಾಂಕ : 29.01.2023ರೆೇ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10.30ಕೆ್ಕ ದಾವಣಗೆರೆ, ರಂರರಾಥ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೆರುವ ಮೃತರ ಸ್ವರೃಹದಲ್ಲೆ 

ರೆರವೆೇರಿಸಲು ರುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾವುರಳು ಆರಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾಂತ್ಯನು್ನ ಕೊೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ಇಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು : 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮಮತ ಶಿ್ರೇ ಆರ್.ಕೆ. ಸಾ್ವಮಿ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಾರರತ್ನ ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಆರ್. ಸಿದೆದೇಶ್  
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಬೆೈರಪಳರ ವಂಶಸ್ಥರು, ಸಿರಿಗೆರೆ ಚಿತ್ರದುರನಾ ತಾ|| ಹಾರೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

 ಶಿ್ರೇ ಶಿವಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ಟೆ್ರೇಡಸ್ನಾ  
ಎಪಿಎಂಸಿ "ಡಿ" ಬಾಲೆಕ್ , ದಾವಣಗೆರೆ. ಫೇ. : 94483 23906, 94484 23623

ವಿ.ಸೂ. ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆೇ ಇರುವವರು ಇದರೆ್ನೇ ವೆೈಯಕ್್ತಕ ಆಹಾ್ವನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆರಮಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ಧಾರವಾಡ, ಜ. 28 - ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು 
ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಲ್  ಹಾಲಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದೆಪಡಿ ತರ್ 
ವುದಾಗಿ ಕೆೀಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಷಾ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ. 

2 ದಿನಗಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೆೈಗೆೊಂಡಿರ್ವ ಅವರ್ 
ಧಾರವಾಡದಲಿಲಿ ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ವಿಧಿ ವಿಜಾಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯ 
ಲಯಕೆಕೆ ಭೊಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೆೀರಿಸಿ 

ಅಪರಾಧ ಸಾಬಿೇತ್ಗೆ ಕಾಯ್ದರಳ ತ್ದುದಪಡಿ 

ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್್ಣಮೆ : ಬೆೈಕ್ ರಾ್ಯಲ್ 
ಭಕ್ತರು - ಗಾ್ರಮಸ್ಥರ ಮಧೆ್ಯ ರಲಾಟೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.28- ಕ್ಷುಲಲಿಕ ಕಾರಣಕೆಕೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲೆಲಿ 
ಕೆೊಟೊ್ಟರ್ ತಾಲೊಕಿನ ಉಜಿಜಿನಿ ಪೀಠದ ಭಕ್ತರ್ ಮತ್್ತ ಚಿತ್ರದ್ಗ್ಗ 
ಜಿಲೆಲಿಯ ಸಿರಿಗೆರೆ ತರಳಬಾಳು ಪೀಠದ ಭಕ್ತರ ನಡ್ವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ 
ನಡೆದಿರ್ವ ಘಟನೆ ಜಿಲೆಲಿಯ ಕೆೊಟೊ್ಟರ್ ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಕಾಳಾಪುರ 
ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ಇಂದ್ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಘಟನೆಯಲಿಲಿ ಕಾಳಾಪುರ ಗಾ್ರಮದ ಬಸಕಕೆ ಹಾಗೊ ಮತೆೊ್ತೀವ್ಗ 
ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದೆ, ಜೆೊತೆಗೆ ಪೊಲಿೀಸ್ ಪೆೀದೆ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಎಂಬ 
ವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಮನೆಗೆ ನ್ಗಿಗಿ ದ್ಷಕೆಮಿ್ಗಗಳು ಹಲೆಲಿ 
ನಡೆಸಿರ್ವುದಾಗಿ ಗಾಯಾಳುಗಳು ಆರೆೊೀಪಸಿದಾದೆರೆ.

ಕೆೊಟೊ್ಟರ್, ಜ. 28 - ತರಳಬಾಳು ಹ್ಣ್್ಣಮೆಯ 
75ನೆೀ ಮಹೆೊೀತ್ಸವ ಕೆೊಟೊ್ಟರಿನಲಿಲಿ ಶನಿವಾರ 
ಚಾಲನೆಗೆೊಂಡಿತ್. ಒಂಭತ್್ತ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರ್ವ 
ಹ್ಣ್್ಣಮೆ ಮಹೆೊೀತ್ಸವವನ್ನು ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗಿರ್ ಡಾ. 
ಶ್ರೀ ಶವಮೊತಿ್ಗ ಶವಾಚಾಯ್ಗ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ ಅವರ 
ಸಾನಿನುಧ್ಯದಲಿಲಿ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮವನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸಲಾಯಿತ್.

ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರವರೆಗೆ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯ್ವ 

ಹ್ಣ್್ಣಮೆ ಮಹೆೊೀತ್ಸವದಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಣ್ಯರ್ ಹಾಗೊ 
ಸಾ್ವಮಿೀಜಿಗಳು, ತರಳಬಾಳು ಬೃಹನ್ಮಠ ನಾಡಿಗೆ ನಿೀಡಿರ್ವ 

ಕೆೊಡ್ಗೆಗಳ ಬಗೆಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತನಾಡಿದರ್.
ವಿಜಯಪುರದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ - ವಿವೆೀಕಾನಂದಾಶ್ರಮದ 

ಅಧ್ಯಕಷು ಶ್ರೀ ಸಾ್ವಮಿ ನಿಭ್ಗಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತವಾಗಲ್ ಅಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಚೆೈತನ್ಯ 
ಜಾಗೃತವಾಗಬೆೀಕ್. ಅಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಚೆೈತನ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಜಕೆಕೆ 
ನವೀತಾ್ಸಹ ಹಾಗೊ ಶಕಿ್ತ ಸಿಗ್ತ್ತದೆ ಎಂದರ್.

ನಮ್ಮ ಹೆೊರಗಿನ ಶಕಿ್ತಯ ಬದಲ್ 

ಅಧಾ್ಯತ್್ಮಕ ಚೆೈತನ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಜಾರೃತ್ಗೆ ಕರೆ
ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್್ಣಮೆ 

ಮಹೊೇತ್ಸವಕೆ್ಕ ಚಾಲರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಯನರರದ ಶಿ್ರೇ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೆೇವಸಾ್ಥನದ ಹಿಂಭಾರದ ರಸೆ್ತ ವಾಸಿ, 
ಸಾಸಲು ಗಾ್ರಮದ ದಿ|| ಸಿದದಲ್ಂರಯ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರ 
ಶಿ್ರೇ ಎಂ.ಎಸ್. ಮರುಳಸಿದದಯ್ಯ ಅವರು 
ದಿರಾಂಕ 28-1-2023ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5-30 ಕೆ್ಕ ನಿಧನರಾದರೆಂದು 
ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ. ಮೃತರಿಗೆ 76 ವಷನಾ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. 
ಪತ್್ನ, ಪುತ್ರರು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾರೂ ಅಪಾರ 
ಬಂಧು-ಬಳರವನು್ನ ಅರಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯ್ಯನು್ನ 
ದಿರಾಂಕ 28-1-2023ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 12 ರಂಟೆಗೆ 
ಶಾಮನೂರು ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾರುವುದು.

- ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರನಾ
ಮೊ. : 73535 35679, 80737 87894, 99022 17511

ಎಂ.ಎಸ್. ಮರುಳಸಿದ್ದಯ್ಯ ನಿಧನ

ಜನನ : 03-08-1947     ಮರಣ : 28-01-2023

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 29, 20232

|| ಶಿ್ರೇ ಹೊನ್ನಕೆೇರಿ ಮಲಲೆಯ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನ || || ಶಿ್ರೇ ರೆೇಣುಕಾದೆೇವಿ ಕೃಪೆ ||

ಪ್ರಥಮ ವಷನಾದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಶಿ್ರೇ ತ್ಪೆ್ಪೇಸಾ್ವಮಿ ಕೆ.
ನಿಧನ : 08.02.2022

ನಿೀವು ನಮ್ಮನನುಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಒಂದ್ 
ವಷ್ಗವಾಯಿತ್. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲಿಲಿರ್ವ 

ಪತಿನು : ಶಿ್ರೇಮತ್ ವಿದಾ್ಯವತ್ ಹಾರೂ 
ಸಣ್ಣಪ್ಪರ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತು್ತ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು

ನರಸಮ್ಮ ಮಾಲನಾವೆೇಡ್  
ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಪೂಜಾ ಹೆೊೀಟೆಲ್  ಮ್ಂಭಾಗ 
ರಿಲೆೈಯನ್್ಸ  ಡಿಜಿಟಲ್  ಹಿಂಭಾಗದ ವಾಸಿ ದಿ. 
ಗಂಗಣ್ಣನವರ ಪತಿನು ನರಸಮ್ಮ  ಮಾರಲೆವೆೀಡ್  
(80) ಇವರ್ ದಿನಾಂಕ 28.1.2023ರ 
ಶನಿವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 4ಕೆಕೆ ನಿಧನರಾದರ್. ಇಬ್ಬರ್ 
ಪುತ್ರರ್, ಮೊವರ್ ಪುತಿ್ರಯರ್ 
ಸೆೊಸೆಯಂದಿರ್, ಅಳಿಯಂದಿರ್, ಮೊಮ್ಮಕಕೆಳು, 
ಹಾಗೊ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಅಪಾರ ಬಂಧ್-
ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರ್ವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯ್ಯ್ 
ದಿನಾಂಕ 29.01.2023ರ ಭಾನ್ವಾರ 
ಮಧಾ್ಯಹನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ 
ರ್ದ್ರಭೊಮಿಯಲಿಲಿ ನೆರವೆೀರಲಿದೆ.

|| ಶಿ್ರೇ ಮರುಳಸಿದೆದೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||
ದಾವಣಗೆರೆ ವಾಸಿಯಾದ 

ಶಿ್ರೇ ಕೆ.ಜಿ. ರುದ್ರಮುನಿಯಪ್ಪ ಮತು್ತ 
ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ವ ವಿಜಾಞಾಪನೆಗಳು. 

ದಿನಾಂಕ 22.01.2023ನೆೀ ಭಾನ್ವಾರ 
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3ಕೆಕೆ ನನನು ಧಮ್ಗಪತಿನುಯಾದ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕವಿತ (ಕೊಟ್ರಮ್ಮ)
ಇವರ್ ದೆೈವಾಧಿೀನರಾದ ಪ್ರಯ್ಕ್ತ ಮೃತರ 

ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ 

ಕೆೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧರೆ ಆಹಾ್ವನ

ಕೆೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧರೆಯನು್ನ ದಿರಾಂಕ:30.01.2023 ರ ಸೊೇಮವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10.30 ರಂಟೆಗೆ ಮೃತರ ಸ್ವರೃಹ 545/63, ರಂಭಾಪುರಿ ನಿಲಯ ಮೌರೆೇಶ್ವರ 

ಬಡಾವಣೆ, ನಿಟುಟೆವಳಿಳ ದಾವಣಗೆೆರೆಯಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲು ರುರು-ಹಿರಿಯರು   
ನಿಶಚುಯಿಸಿರ್ವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು 

ಕೆೊೀರಬೆೀಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೆ್ತೀವೆ. 

ದುಃಖತಪ್ತರು : ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣಗೌಡ್ರ ವಂಶಸ್ಥರು 
ಹಾರೂ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು.

ಶಾಮನೂರು ಬಿಂದಪಳರ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ನಿಧನ

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರನಾ- ಮೊ: 90086 85337

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ಶಾಮನೊರ್ ವಾಸಿ
ಬಿಂದಪಳರ ಶಿ್ರೇಕಂಠಪ್ಪನವರ ಧಮನಾಪತ್್ನ 

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಂದಪ್ಳರ ಚಂದ್ಪ್ಭಾ
ಇವರ್ ದಿನಾಂಕ 28.01.2023ರ ರಾತಿ್ರ 8.45ಕೆಕೆ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ 

ನಿಧನರಾದರೆಂದ್ ತಿಳಿಸಲ್ ವಿಷಾದಿಸ್ತೆ್ತೀವೆ. ಮೃತರಿಗೆ 63 ವಷ್ಗ 
ವಯಸಾ್ಸಗಿತ ್್ತ. ಪತಿ, ಓವ್ಗ ಪುತಿ್ರ, ಅಳಿಯ, ಮೊಮ್ಮಗಳು 

ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬಂಧ್-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರ್ವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯ್ಯನ್ನು 
ದಿನಾಂಕ 29.01.2023ರ ಭಾನ್ವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಮನೊರ್ 

ವಿೀರಶೆೈವ ರ್ದ್ರಭೊಮಿಯಲಿಲಿ ನೆರವೆೀರಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಕುಕ್ನಾಯ ಹಂಚಿನಮರೆ 
ರೆೇವಣಸಿದದಪ್ಪ  ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಕ್ ಕ್ಕಿ್ಗ ಗಾ್ರಮದ 
ಹಂಚಿನಮನೆ ಕೆ.ಪ ರೆೀವಣ್ಣಸಿದದೆಪ್ಪ  
(67) ಇವರ್ ದಿನಾಂಕ 28.1.2023ರ 
ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5.30ಕೆಕೆ ನಿಧನರಾದರ್. 
ಪತಿನು, ಇಬ್ಬರ್ ಪುತ್ರರ್ ಹಾಗೊ ಅಪಾರ 
ಬಂಧ್-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರ್ವ 
ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯ್ಯ್ ದಿನಾಂಕ 
29.01.2023ರ ಭಾನ್ವಾರ 
ಮಧಾ್ಯಹನು 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತರ 
ಸ್ವಗಾ್ರಮವಾದ ಕ್ಕಿ್ಗ ಮೃತರ ಸ್ವಂತ 
ಜಮಿೀನಿನಲಿಲಿ ನೆರವೆೀರಲಿದೆ.

ಪಿ.ಬ ವರೀರನಗೌಡ (ಅಜ್ಜಪ್ಪ) ನಿಧನ

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರನಾ- ಮೊ: 92423 96666, 92420 30012

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ವಾಸಿ
ಜಿ.ಬಿ ಜಯಣ್ಣನವರ ತಮ್ಮರಾದ 

ಗೌಡು್ ಪಿ.ಬ. ವರೀರನಗೌಡ
ಇವರ್ ದಿನಾಂಕ 28.01.2023ರ ಸಂಜೆ 5.30ಕೆಕೆ ನಿಧನರಾದರೆಂದ್ 

ತಿಳಿಸಲ್ ವಿಷಾದಿಸ್ತೆ್ತೀವೆ. ಮೃತರಿಗೆ 47 ವಷ್ಗ ವಯಸಾ್ಸಗಿತ ್್ತ. 
ಪತಿನು, ಓವ್ಗ ಪುತ್ರ, ನಾಲ್ವರ್ ಸಹೆೊೀದರರ್, ಮೊವರ್ ಸಹೆೊೀದರಿಯರ್ 

ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬಂಧ್-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರ್ವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯ್ಯನ್ನು 
ದಿನಾಂಕ 29.01.2023ರ ಭಾನ್ವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತರ 

ಸ್ವಗಾ್ರಮ ಲಿಂಗದಹಳಿಳಿ ಮೃತರ ಸ್ವಂತ ಜಮಿೀನಿನಲಿಲಿ ನೆರವೆೀರಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಕ್ ಎಲೆಬೆೀತೊರ್ ಗಾ್ರಮದ 

ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪ (62) 
ಇವರ್ ದಿನಾಂಕ 28.1.2023ರ ಶನಿವಾರ ರಾತಿ್ರ 
ತಡರಾತಿ್ರ 12.10ಕೆಕೆ ನಿಧನರಾದರ್. ಪತಿನು, ಓವ್ಗ 
ಪುತ್ರ ಓವ್ಗ ಪುತಿ್ರ ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬಂಧ್-
ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರ್ವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯ್ಯ್ 

ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪ ನಿಧನ

ದಿನಾಂಕ 29.01.2023ರ ಭಾನ್ವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತರ 
ಸ್ವಗಾ್ರಮವಾದ ಎಲೆಬೆೀತೊರ್ ಗಾ್ರಮದ ಮೃತರ ಸ್ವಂತ ಜಮಿೀನಿನಲಿಲಿ ನೆರವೆೀರಲಿದೆ.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕಟುಂಬ ವರನಾ ಮೊ : 86603 38859, 98865 56391

ಹರಿಹರ, ಜ. 28 - ಚ್ನಾವಣೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ 
ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕ್ಮಾರಸಾ್ವಮಿ 
ಅವರ ನೆೀತೃತ್ವದಲಿಲಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿ್ತರ್ವ ಪಂಚರತನು 
ರಥಯಾತೆ್ರ ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕಿಗೆ ಇದೆೀ ದಿನಾಂಕ 
31ರ ಮಂಗಳವಾರ ಬರಲಿದೆ ಎಂದ್ ಮಾಜಿ 
ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶವಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೆೀರಿಯಲಿಲಿ ಇಂದ್ ಕರೆದಿದದೆ 
ಪತಿ್ರಕಾಗೆೊೀಷಠಿಯಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ್, 
ರಥಯಾತೆ್ರಯ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ 
ಕೆೊಂಡಜಿಜಿ ಮೊಲಕ ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕ್ ಪ್ರವೆೀಶ 
ಮಾಡಲಿದೆ. ಸಾಂಸಕೆಕೃತಿಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಮೊಲಕ 
ರಥಯಾತೆ್ರಯನ್ನು ಸಾ್ವಗತಿಸಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದರ್.

ಪಂಚರತನು ರಥಯಾತೆ್ರ ರಾಜ್ಯದ 50 
ಕೆಷುೀತ್ರಗಳಲಿಲಿ, 5250 ಕಿಲೆೊೀಮಿೀಟರ್ ಸಾಗಿ 

3250 ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ  ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರ್.
ಮಂಗಳವಾರದಂದ್ ರಥಯಾತೆ್ರ 

ಕ್ರಬರಹಳಿಳಿ, ಗ್ತೊ್ತರ್, ಬೆಳ್ಳಿಡಿ, ಯಕೆಕೆಗೆೊಂದಿ 
ಭಾನ್ವಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮಗಳಲಿಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ರಾತಿ್ರ 
ಬನಿನುಕೆೊೀಡ್ ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, 
ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದ್ ಬೆಳಗೆಗಿ ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಕೆ. 
ಬೆೀವಿನಹಳಿಳಿ, ಮಿಟಲಿಕಟೆ್ಟ, ದೆೀವರಬೆಳಕೆರೆ, 
ಕ್ಣೆಬೆಳಕೆರೆ, ನಿಟೊ್ಟರ್ ಸೆೀರಿದಂತೆ  ಹಲವಾರ್ 
ಗಾ್ರಮಗಳಲಿಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ 
ಪೂಣ್ಗಕ್ಂಭಗಳ ಮೆರವಣ್ಗೆ, ಬೃಹತ್ ಹೊವಿನ 
ಹಾರ ಸಮಪ್ಗಣೆ, ಬಸವೆೀಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲಿಲಿ ಬೃಹತ್ 
ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಏಪ್ಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆ 
ಮ್ಗಿದ ನಂತರ, ಒಂದ್ ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಗಳಿ, ಜಿ. 

ಬೆೀವಿನಹಳಿಳಿ, ಕೆೊಕಕೆನೊರ್, ಹಿಂಡಸಘಟೆ್ಟ, 
ಗೆೊೀವಿನಾಳ, ವಾಸನ, ಕಡರನಾಯಕನಹಳಿಳಿ, 
ಹೆೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ, ಕಮಲಾಪುರ, ಹೆೊಸಳಿಳಿ ನಂತರ 
ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹರಿಹರ ನಗರಕೆಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.

ನಗರದ ಪಕಿಕೆೀರಸಾ್ವಮಿ ಮಠದ 
ಮ್ಂಭಾಗದಿಂದ ಕಲಾತಂಡಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ಮೆರವಣ್ಗೆ, ನಂತರ ಗಾಂಧಿ ಮೆೈದಾನದಲಿಲಿ 
ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಭೆಯಲಿಲಿ 
ಕ್ಮಾರಸಾ್ವಮಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕಷು ಸಿ.ಎಂ. 
ಇಬಾ್ರಹಿಂ, ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕಷು ಎನ್.ಎಂ. 
ನಬಸಾಬ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಗದಶ್ಗ ಎಸ್.ಎಲ್ 
ಭೆೊೀಜೆಗೌಡ ಮತಿ್ತತರರ್ ಪಾಲೆೊಗಿಳಳಿಲಿದಾದೆರೆ 
ಎಂದ್ ಅವರ್ ವಿವರಿಸಿದರ್.

ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲಾಲಿ ಅಧ್ಯಕಷು 
ಬ. ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ, ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕಷು ಎ. 
ವಾಮನಮೊತಿ್ಗ, ಸದಸ್ಯರಾದ ದಿನೆೀಶ್ ಬಾಬ್, 
ಆರ್.ಸಿ. ಜಾವೆೀದ್, ಬ. ಅಲಾ್ತಫ್, ಮ್ಖಂಡರಾದ 
ಮನೊ್ಸರ್ ಮದಿದೆ, ಸ್ರೆೀಶ್ ಚಂದಪೂರ್, ಅಂಗಡಿ 
ಮಂಜ್ನಾಥ್, ಕೆ.ಕೆ. ಮನೊ್ಸರ್, ಅಡಕಿ 
ಕ್ಮಾರ್, ನಿಡಗಲ್ ನಾರಾಯಣ, 
ಮಲೆೀಬೆನೊನುರ್ ಮಡಿವಾಳ ಮಹಾದೆೀವಪ್ಪ, ಎ.ಕೆ. 
ಶವರಾಮ್, ಅಶೆೊೀಕ, ಕೆಂಟ್ ಸಾ್ವಮಿ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ, 
ಬಸವರಾಜ್, ನಂಜಪ್ಪ, ಲಕಿಷುಮಿ ಆಚಾರ್ ನಗಿನಾ 
ಸ್ಭಾನ್ , ಲತಾ ಕೆೊಟೆ್ರೀಶ್ ಮತಿ್ತತರರ್ 
ಹಾಜರಿದದೆರ್. 

ಹರಿಹರಕೆ್ಕ ರಾಡಿದುದ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತೆ್ರ

ಅಧಾ್ಯತ್್ಮಕ ಚೆೈತನ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಜಾರೃತ್ಗೆ ಕರೆ

ಹಸು ಕೊಟುಟೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೆೇಳಿದರು !
ಐದ್ ವಷ್ಗಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿವೃತ್ತ ವೆೈದ್ಯರೆೊಬ್ಬರ್ ತಮ್ಮ 

ಬಳಿ ಬಂದಿದದೆರ್. ಹಿರಿಯ ಗ್ರ್ಗಳು ನನಗೆ ಶಕಷುಣ ಕೆೊಟ್್ಟ 
ವೆೈದ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿದದೆರ್. ಆ ಕೃತಜಞಾತೆಗಾಗಿ ರಾಜಸಾಥಾನದ 
ಎರಡ್ ಗಿೀರ್ ತಳಿ ಹಸ್ಗಳನ್ನು ಮಠಕೆಕೆ ಸಮಪ್ಗಸ್ವುದಾಗಿ 
ಹೆೀಳಿದದೆರ್.

ಹಿರಿಯ ಗ್ರ್ಗಳ ಬಗೆಗಿ ಅವರ್ ಹೆೊಂದಿದದೆ ಗೌರವಕಾಕೆಗಿ 
ಹೃದಯ ತ್ಂಬ ಬಂತ್. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ 
ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಮಗ ಚ್ನಾವಣೆಯಲಿಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲ್ 
ಆಶೀವ್ಗದಿಸ್ವಂತೆ ಕೆೀಳಿದರ್!

ಹಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿ್ವೀಕರಿಸ್ವುದ್ ಚ್ನಾವಣಾ 
ಭ್ರಷಾ್ಟಚಾರದಂತೆ. ಹಾಗೆಂದ್ ದಾನವಾಗಿ ಬಂದ ಹಸ್ಗಳು 
ಬೆೀಡವೆಂದರೆ ಕೆೊಡಲ್ ಬಂದವರ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ನೆೊೀವು 
ಮಾಡಿದಂತೆ. ಈಗ ಹೆೀಳಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೆೀಕಿತ್್ತ? - ಈ 
ಪ್ರಶೆನುಯನ್ನು ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗಿರ್ ಡಾ. ಶ್ರೀ ಶವಮೊತಿ್ಗ 
ಶವಾಚಾಯ್ಗ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ ಅವರ್ ಹ್ಣ್್ಣಮೆ ಮಹೆೊೀತ್ಸವದಲಿಲಿ 
ನೆರೆದಿದದೆ ಭಕ್ತರ ಎದ್ರಿಟ್ಟರ್.ಆಗ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಮಿ್ಮಶ್ರ 
ಅಭಿಪಾ್ರಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತ್. 

ಈ ತೆೊಡಕಿಗೆ ತಾವು ಕಂಡ್ಕೆೊಂಡ ಪರಿಹಾರದ ಬಗೆಗಿ 
ತಿಳಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ಎರಡ್ ಹಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಗ್ವ ಹಣವನ್ನು 
ನಾನ್ ಚೆಕ್ ಮೊಲಕ ಕೆೊಟೆ್ಟ. ಹಸ್ ದಾನ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂಬ 
ಮನಸಿ್ಸದದೆರೆ ಚ್ನಾವಣೆ ನಂತರ ಬಂದಾಗ ಸಿ್ವೀಕರಿಸ್ತೆ್ತೀನೆ 
ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಚ್ನಾವಣೆ ನಂತರ ಎರಡರಲಲಿ ಹತ್್ತ 
ಹಸ್ಗಳನ್ನು ಮಠಕೆಕೆ ದಾನವಾಗಿ ನಿೀಡಿದರ್ ಎಂದರ್.

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಅಂತರಂಗದ ಶಕಿ್ತಯನ್ನು 
ನಂಬ್ವುದ್ ಆಸಿ್ತಕತೆ. ಅಧಾ್ಯತ್ಮ ಎಂದರೆ ಒಳಗಡೆ 
ಇರ್ವ ಮಹಾನ್ ಚೆೈತನ್ಯ ಜಾಗೃತಿಗೆೊಳಿಸ್ವುದ್ 
ಎಂದವರ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಅಮೆರಿಕದಲಿಲಿ ಭಾರತಿೀಯರ್ ಉನನುತ ಸಾಧನೆ 
ಮಾಡ್ತಿ್ತದಾದೆರೆ. ಭಾರತಿೀಯರಲಿಲಿ ಅಪಾರ ಸಾಮಥ್ಯ್ಗ 
ಇದೆ. ಆದರೆ, ತಮೊೀಗ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ 
ಬದಿದೆದೆದೆೀವೆ. ನಮ್ಮಲಿಲಿನ ಶಕಿ್ತಯ  ಬಗೆಗಿ ಜಾಗೃತಿ 
ಬರಬೆೀಕಿದೆ ಎಂದವರ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಹರಿಹರ ವಿೀರಶೆೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ 
ಜಗದ್ಗಿರ್ ಶ್ರೀ ವಚನಾನಂದ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳು 
ಮಾತನಾಡಿ, ನಮಗೆ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗಿರ್ ಹಾಗೊ 
ತರಳಬಾಳು ಪೀಠ ಆದಶ್ಗ. 75ನೆೀ ವಷ್ಗದ ಈ 
ಆಚರಣೆ ಅಮೃತ ಮಹೆೊೀತ್ಸವವಾಗಿದೆ. ಇದ್ ಎಲಲಿರ 
ಜಿೀವನದಲಿಲಿ ಅಮೃತ ತರಲಿ ಎಂದ್ ಆಶಸಿದರ್.

 ಹಿರೆೀಮಗಳ್ರ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರ್ ತರಳಬಾಳು 
ಜಗದ್ಗಿರ್ಗಳು ಬರೆದಿರ್ವ ಲೆೀಖನಗಳ 
ಸಂಗ್ರಹವಾದ ‘ಬಸಿಲ್ ಬೆಳದಿಂಗಳು’ ಕೃತಿಯ 
ಕ್ರಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕೃತಿ ಮನ್ಷ್ಯತ್ವದ 
ಧಾರೆಯನೆನುೀ ಹರಿಸ್ತ್ತದೆ. ಮನೆ ಹಾಗೊ ಮನಗಳಲಿಲಿ 
ಈ ಕೃತಿಗಳು ಇರಬೆೀಕ್. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬೆಳದಿಂಗಳಿನ 
ರಿೀತಿ ತಂಪು ನಿೀಡ್ತ್ತದೆ ಎಂದರ್.

ಚನನುಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಳು ವಿರೊಪಾಕಷುಪ್ಪ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿರಿಗೆರೆ ಜಗದ್ಗಿರ್ಗಳು ಏತ ನಿೀರಾವರಿ 
ಯೀಜನೆಗಳಿಂದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತ್ಂಬಸಿದಾದೆರೆ. ಕೃಷ 
ವಿಜಾಞಾನ ಕೆೀಂದ್ರ ಸಾಥಾಪಸಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೆೊೀಗಗಳ ಪತೆ್ತ 

ಮಾಡಿ ಸಮಸೆ್ಯ ನಿವಾರಿಸ್ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದೆರೆ 
ಎಂದರ್.

ಶಾಸಕ ಪ.ಟಿ. ಪರಮೆೀಶ್ವರ ನಾಯಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, 
ತರಳಬಾಳು ಮಠಕೆಕೆ ಒಮೆ್ಮ ನಾನ್ ಬರ್ವುದ್ 
ತಡವಾದ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ ಸಿರಿಗೆರೆ ಶ್ರೀಗಳು 500 ರೊ. 
ದಂಡ ಕಟಿ್ಟಸಿದದೆರ್. ರಾಜಕಾರಣ್ಗಳು ಸಮಯ 
ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾವ್ಗಜನಿಕರ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಅವರ್ ಕಲಿಸಿದದೆರ್. 
ಅವರ್ ನನನುನ್ನು ಶಾಸಕ ಎಂಬ್ದಕಿಕೆಂತ ಮಠದ ಶಷ್ಯ 
ಎಂದ್ ಗ್ರ್ತಿಸಿದ್ದೆ ಸಂತೆೊೀಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದರ್.

ಟಿವಿ 9 ಮ್ಖ್ಯ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮ ನಿವಾ್ಗಹಕ 
ರಂಗನಾಥ್ ಭಾರಧಾ್ವಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹ್ಣ್್ಣಮೆ 
ಮಹೆೊೀತ್ಸವದಲಿಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗ್ವ ಹಣವನ್ನು 
ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠಕೆಕೆ ತೆಗೆದ್ಕೆೊಂಡ್ ಹೆೊೀಗ್ವುದಿಲಲಿ. 
ಅದನ್ನು ಹ್ಣ್್ಣಮೆ ನಡೆದ ಸಥಾಳಕೆಕೆೀ ಸಮಪ್ಗಸ 
ಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ಹ್ಣ್್ಣಮೆ ಆಚರಿಸ್ವ ಜಾಗದಲಿಲಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಯ್ಗಗಳಾಗ್ತ್ತವೆ ಎಂದರ್.

ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮದಲಿಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧಿ ಸಚಿವ ಭೆೈರತಿ 
ಬಸವರಾಜ, ಶಾಸಕ ಎಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ 
ಎಂ. ಸತಿೀಶ್ ರೆಡಿಡಿ, ಸಾಧ್ ಸದಧಿಮ್ಗ ಸಮಾಜದ 
ಅಧ್ಯಕಷು ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ವಿಜಯಪುರ 
ಜಿಲಾಲಿ ವರಿಷಾಠಿಧಿಕಾರಿ ಬ. ಎನ್.ಶ್ರೀಹರಿ ಬಾಬ್, 
ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾದ್ಗ ಸಂಯ್ಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ನಿಗಮದ 
ಅಧ್ಯಕಷು ಜಿ.ನಂಜನಗೌಡ, ತಾಲೊಲಿಕ್ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪರಿಷತ್  ಅಧ್ಯಕಷು ನಾಗನಗೌಡ್್ರ ಮತಿ್ತತರರ್ 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದೆರ್.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು  ಜಿಲಾಲೆ ಬಿಎಸೆ್ಸರೆ್ನಲ್ 
ಅಸೊೇಸಿಯ್ೇಷನ್ ಕಚೆೇರಿ ಉದಾಘಾಟರೆ

ಡಿಸಿಎಂ ಬಡಾವಣೆಯ 2 ನೆೀ ಮೆೀನ್, 4 ನೆೀ ಕಾ್ರಸ್ ನಲಿಲಿರ್ವ 
ನೊತನ ಬಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್  ಅಂಡ್ ಡಿಓಟಿ ಪೆನಷುನರ್ ್ಸ ಅಸೆೊೀಸಿ 
ಯ್ೀಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಿಲಾಲಿ ಕಚೆೀರಿಯ ಉದಾಘಾಟನೆ ಇಂದ್ ಮಧಾ್ಯಹನು 
12 ಕೆಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.  ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ 
ಕಚೆೀರಿಯನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸ್ವರ್. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೌಕರರ 
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕಷು ಕೆ.ಎಸ್. ಗೆೊೀವಿಂದರಾಜ್ ಮತಿ್ತತರರ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ 
ದಾದೆರೆ ಎಂದ್ ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಯ್ಗದಶ್ಗ ಜೆ.ಡಿ. ಮನೆೊೀಹರ ಕೆೊೀರಿದಾದೆರೆ. 

ಕೊಲ್ೇಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸು್ಸ 
ಬಾಕ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕೆ್ಕ 
ಮಾರಕ : ರಾರಿಮನ್

ಮ್ಂಬೆೈ, ಜ. 28 – ನಾ್ಯಯ ಮೊತಿ್ಗಗಳ 
ನೆೀಮಕಕಾಕೆಗಿ ಕೆೊಲಿೀಜಿಯಂ ಶಫಾರಸ್್ಸ ಮಾಡಿದ 
ಹೆಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಕಾ್ಗರ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೆೊಳುಳಿವುದ್ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತ್ವಕೆಕೆ ಮಾರಕ ಎಂದ್ ಸ್ಪ್ರೀಂ 
ಕೆೊೀಟ್್ಗ ನಿವೃತ್ತ ನಾ್ಯಯಮೊತಿ್ಗ ಆರ್.ಎಫ್. 
ನಾರಿಮನ್ ಹೆೀಳಿದಾದೆರೆ. ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರ ನೆೀಮಕ 
ಮಾಡ್ವ ಸ್ಪ್ರೀಂ ಕೆೊೀಟ್್ಗ ನಾ್ಯಯಮೊತಿ್ಗಗಳ 
ಕೊಟವಾದ ಕೆೊಲಿೀಜಿಯಂ ಬಗೆಗಿ ಕೆೀಂದ್ರ 
ಕಾನೊನ್ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜ್ ಟಿೀಕಿಸಿರ್ವು 
ದಕೊಕೆ ಅವರ್ ಆಕೆಷುೀಪಸಿದಾದೆರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾ್ಯಯಾಂ 
ಗದ ಕೆೊನೆಯ ಕೆೊೀಟೆ ಉರ್ಳಿದರೆ ದೆೀಶ ಹೆೊಸ 
ಕರಾಳ ಯ್ಗಕೆಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತ್ತದೆ ಎಂದವರ್ ಹೆೀಳಿ 
ದರ್. ಮ್ಂಬೆೈ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯದಲಿಲಿ 
ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದದೆ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮದಲಿಲಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ್, ಕೆೊಲಿೀಜಿಯಂ ಶಫಾರಸ್್ಸ 
ಮಾಡ್ವ ಹೆಸರ್ಗಳಿಗೆ ಸಕಾ್ಗರ 30 ದಿನಗಳಲಿಲಿ 
ಉತ್ತರಿಸಬೆೀಕ್. ಇಲಲಿವಾ ದರೆ, ನೆೀಮಕ ಮಾಡಲ್ 
ದಾರಿ ತೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಭಾವಿಸಬೆೀಕ್. 
ಇದಕಾಕೆಗಿ ಸ್ಪ್ರೀಂ ಕೆೊೀಟ್್ಗ ಆದೆೀಶ 
ಹೆೊರಡಿಸಬೆೀಕ್ ಎಂದವರ್ ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರ್.

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಕೆೊಟೊ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿಲಿ 
ಹಮಿ್ಮಕೆೊಂಡಿರ್ವ ತರಳಬಾಳು ಹ್ಣ್್ಣಮೆ 
ನಿಮಿತ್ತ ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠದ ಭಕ್ತರ್ 
ಸಿರಿಗೆರೆಯಿಂದ ಕೆೊಟೊ್ಟರ್ ತನಕ 
ಬೆೈಕ್ ರಾ್ಯಲಿ ಹಮಿ್ಮ ಕೆೊಂಡಿದದೆರ್. 
ಬೆೈಕ್ ರಾ್ಯಲಿ ಕಾಳಾಪುರ ಪ್ರವೆೀಶ 
ಮಾಡಿದಾಗ ರಾ್ಯಲಿಯಲಿಲಿ 
ಪಾಲೆೊಗಿಂಡವರ್ ಹಾಗೊ ಕಾಳಾಪುರ 
ಗಾ್ರಮಸಥಾರ ನಡ್ವೆ ವಾಗಾ್ವದ 
ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೆೀಳೆ ಆಕೆೊ್ರೀಶಗೆೊಂಡ 
ಬೆೈಕ್ ರಾ್ಯಲಿಯಲಿಲಿ ಬಂದವರ್ 
ಗಾ್ರಮಸಥಾರ ಮೆೀಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾದೆರೆ. 
ಅಷೆ್ಟೀ ಅಲಲಿದೆ ಮನೆ ಮ್ಂದೆ ನಿಲಿಲಿಸಿದ ಬೆೈಕ್ 
ಗಳನೊನು ಜಖಂಗೆೊಳಿಸಿದಾದೆರೆ. ಜೆೊತೆಗೆ 
ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ್, ಕಿಟಕಿ ಮ್ರಿದ್ ಹಾಕಿದಾದೆರೆ 
ಎಂದ್ ಗಾ್ರಮಸಥಾರ್ ಆರೆೊೀಪಸಿದಾದೆರೆ.

ಸದ್ಯ ಪರಿಸಿಥಾತಿ ಹತೆೊೀಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, 
ಗಲಾಟೆ ನಡೆದ ಪ್ರದೆೀಶದಲಿಲಿ 144ನೆೀ ಸೆಕಷುನ್  
ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆರವಣ್ಗೆ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ಉಜಜಿಯಿನಿ ಭಾಗದಲಿಲಿ ಬಗಿ 
ಬಂದೆೊೀಬಸ್್ತ ಏಪ್ಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸಿ್ಪ 
ಶ್ರೀಹರಿಬಾಬ್ ಸಥಾಳದಲೆಲಿೀ ಮೊಕಾಕೆಂ 
ಹೊಡಿದಾದೆರೆ.

ಉಜಿಜಿನಿಯ ಮರಳುಸಿದೆದೆೀಶ್ವರ ದೆೀವಸಾಥಾನ 
ಸಾಧ್ ಸದಧಿಮ್ಗ ಜನಾಂಗದ ಆರಾಧ್ಯ 

ದೆೈವವಾಗಿದೆ. ಉಜಿಜಿನಿಯಲಿಲಿರ್ವ ದೆೀವಸಾಥಾನ 
ಸಾಧ್ ಸದಧಿಮ್ಗ ಜನಾಂಗಕೆಕೆ ಸೆೀರಬೆೀಕ್ ಎಂಬ 
ಹೆೊೀರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದ್ಕೆೊಂಡ್ 
ಬಂದಿದೆ. ಇದಿೀಗ ಕೆೊಟೊ್ಟರಿನಲಿಲಿಯ್ೀ 
ತರಳಬಾಳು ಹ್ಣ್್ಣಮೆ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಂಡಿರ್ವ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ವಿಚಾರ ಮ್ನೆನುಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. 
ಕಾಳಾಪುರದಲಿಲಿ ಉಜಿಜಿನಿಯ ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 9 ಪಾದ್ಕೆಗಳು ಇದ್ದೆ, 
ಭರತ ಹ್ಣ್್ಣಮೆ ವೆೀಳೆ ಇಲಿಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ 
ವಿಧಾನ ನಡೆಯ್ತಿ್ತವೆ. ಇದೆೀ ಕಾರಣಕೆಕೆ 
ಕೆಲವರ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾದೆರೆ ಎನನುಲಾಗಿದೆ.

ಬೆೈಕ್ ರಾ್ಯಲ್ : ಗಾ್ರಮಸ್ಥರ ಮಧೆ್ಯ ರಲಾಟೆ

ಸಿರಿಗೆರೆ,ಜ.28- ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗಿರ್ ಬೃಹನ್ಮಠದಿಂದ 
ಸವ್ಗಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿರ್ವ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಾ್ರಂತ್ಯ 
ಪ್ರದೆೀಶಗಳ ಭೆೀದವಿಲಲಿದೆ ಎಲಲಿರನೊನು ಸದಧಿಮ್ಗದ ಬೆಸ್ಗೆೆಯಲಿಲಿ 
ಒಗೊಗಿಡಿಸ್ವ ತರಳಬಾಳು ಹ್ಣ್್ಣಮೆ ಮಹೆೊೀತ್ಸವವು   ಕೆೊಟೊ್ಟರ್ 
ಪಟ್ಟಣದಲಿಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಬರ್ವ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರ ವರೆಗೆ 9 ದಿನ 
ಜರ್ಗಲಿದ್ದೆ,  ಮಹೆೊೀತ್ಸವಕೆಕೆ ಡಾ. ಶವಮೊತಿ್ಗ ಶವಾಚಾಯ್ಗ 
ಸಾ್ವಮಿೀಜಿಯವರನ್ನು ಇಂದ್ ಬೆಳಿಗೆಗಿ ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಐಕ್ಯ 
ಮಂಟಪದಿಂದ ಕೆೊಟೊ್ಟರಿಗೆ ಭಕಾ್ತದಿಗಳು ಅದೊಧಿರಿಯಾಗಿ 
ಬೀಳೆೊಕೆಡ್ಗೆ ನಿೀಡಿದರ್.

ಶ್ರೀಗಳು ಐಕ್ಯಮಂಟಪದಲಿಲಿ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಶವಕ್ಮಾರ 
ಶವಾಚಾಯ್ಗ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿಯವರ ಕತೃ್ಗಗದಿದೆಗೆಗೆ ಹಾಗೊ ಶ್ರೀ 
ಗ್ರ್ಶಾಂತೆೀಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ 
ಸಲಿಲಿಸಿ ನಂತರ ಶವಧ್ವಜಾರೆೊೀಹಣ ನೆರವೆೀರಿಸ್ವುದರ ಮೊಲಕ 

ತರಳಬಾಳು ಹ್ಣ್್ಣಮೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಿದರ್.
ಶಾಲಾ-ಕಾಲೆೀಜಿನ ವಿದಾ್ಯರ್್ಗನಿಯರ್ ಕ್ಂಭಮೆೀಳಗಳ 

ಮೊಲಕ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರ್. ಐಕ್ಯಮಂಟಪ ಹಾಗೊ 
ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಪ್ರಮ್ಖ ಬೀದಿಗಳು ತಳಿರ್ ತೆೊೀರಣಗಳಿಂದ ಹಾಗೊ 
ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೆೊಂಡಿದದೆವು. ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಕ್ಂಭಮೆೀಳ 
ದೆೊಂದಿಗೆ ಗಾ್ರಮದ ಪ್ರಮ್ಖ ಬೀದಿಗಳಲಿಲಿ ಚಲಿಸ್ವ ಸಾರೆೊೀಟಿ 
ನಲಿಲಿ ಪ್ರಯಾಣ್ಸಿದರ್. ಗಾ್ರಮದ ಭಕಾ್ತದಿಗಳು ಭಕಿ್ತ ಸಮಪ್ಗಸಿದರ್. 

ಬೃಹತ್ ಬೆೈಕ್ ರಾ್ಯಲ್: ಸಿರಿಗೆರೆಯಿಂದ ಕೆೊಟೊ್ಟರಿನವರೆಗೊ 
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶವಸೆೈನ್ಯ, ಹರಪನಹಳಿಳಿ ಹಾಗೊ ವಿವಿಧ ಜಿಲೆಲಿಯ 
ಹಾಗೊ ಸ್ತ್ತಮ್ತ್ತಲಿನ ಭಕಾ್ತದಿಗಳು ಬೃಹತ್ ಬೆೈಕ್ ರಾ್ಯಲಿ 
ನಡೆಸಿದರ್. ಅಪಾರ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭಕ್ತರ್ 
ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಸಿರಿಗೆರೆಯಿಂದ ಕೆೊಟೊ್ಟರ್ ಹ್ಣ್್ಣಮೆಗೆ ಅದೊದೆರಿಯಾಗಿ 
ಬರಮಾಡಿಕೆೊಂಡರ್. ಶವಸೆೈನ್ಯ, ಶವಧ್ವಜ, ಜಗ ಮೆಚಿಚುದ ಗ್ರ್ 
ಹಾಗೊ ಶವ ಎನ್ನುವ ಬಾವುಟಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು. 
ದಾರಿಯ್ದದೆಕೊಕೆ ಸಮಸ್ತ ಭಕಾ್ತದಿಗಳು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಭಕಿ್ತ ಸಮಪ್ಗಸಿ, 
ದಶ್ಗನ ಆಶೀವಾ್ಗದ ಪಡೆದರ್. ಅಲಲಿಲಿಲಿ ಕೆಲ ಗಾ್ರಮಸಥಾರ್ ಮಜಿಜಿಗೆ, 
ಲಘ್ ದಾಸೆೊೀಹ, ಫಲಗಳನ್ನು ಭಕಾ್ತದಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರ್.

ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ತಿಪಾ್ಪರೆಡಿಡಿ, ಮಾಜಿ 
ಸಚಿವ ಎಚ್.ಆಂಜನೆೀಯ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ 
ಬಸವರಾಜನ್, ಹೆೊನಾನುಳಿಯ ಶಾಂತನಗೌಡ, ಹರಿಹರದ ಸಾಧ್ 
ಸದಧಿಮ್ಗ ವಿೀರಶೆೈವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕಷು ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ದಾವಣಗೆರೆ 
ಶವಸೆೈನ್ಯದ ಶಶಕ್ಮಾರ್, ಶ್ರೀ ಸಂಸೆಥಾಯ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಯ್ಗದಶ್ಗಗಳಾದ ಎಸ್.ಬ ರಂಗನಾಥ್, ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಎಚ್.ವಿ ವಾಮದೆೀವಪ್ಪ ಶ್ರೀಮಠದ ಕಾಯ್ಗದಶ್ಗ ಜಿ.ಆರ್.
ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ಜಿ.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಶಾಲಾ - ಕಾಲೆೀಜಿನ ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಗಳು, 
ಶಕಷುಕರ್, ಗಾ್ರಮಸಥಾರ್, ಗಣ್ಯರ್, ವಾದ್ಯದವರ್ ಹಾಜರಿದದೆರ್.

ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್್ಣಮೆ : ಶಿ್ರೇರಳಿಗೆ 
ಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲೆ ಅದೂಧೂರಿ ಬಿೇಳೊ್ಕಡುಗೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆೈಕ್  ರಾ್ಯಲ್, ಅಪಾರ 
ಭಕಾ್ತದಿರಳ ಸಮು್ಮಖದಲ್ಲೆ ಕೊಟೂಟೆರಿಗೆ 
ತರಳಬಾಳು ಜರದು್ಗರುರಳ ಪಯಣ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.28- ಗಣರಾಜೆೊ್ಯೀತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. 
ಸಂಯ್ಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂವ್ಗ ಕಾಲೆೀಜ್ ಹಾಗೊ ಕನಾ್ಗಟಕ ಹಿಮೊಫಿಲಿಯ 
ಸೆೊಸೆೈಟಿಯವರ ಸಂಯ್ಕಾ್ತಶ್ರಯದಲಿಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಬರವನ್ನು ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. 
ಕಾಲೆೀಜಿನಲಿಲಿ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್್ತ. ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಗಳಿಗೆ ಹಿಮೊಫಿಲಿಯ ಕಾಯಿಲೆ 
ಕ್ರಿತ್ ಮತ್್ತ ರಕ್ತದಾನದ ಜಾಗೃತಿಯ ಕ್ರಿತ್ ವಿಶೆೀಷ ಉಪನಾ್ಯಸವನ್ನು ಡಾ|| 
ಸ್ರೆೀಶ ಹನಗವಾಡಿ ನಿೀಡಿದರ್. ಕಾಲೆೀಜಿನ ಕಾಯ್ಗದಶ್ಗ ಎಸ್. ಜೆ. ಶ್ರೀಧರ್ 
ಹಾಗೊ ಆಡಳಿತವಗ್ಗ ಮತ ್್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಗ್ಗದವರ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದೆರ್.  

ಸರ್  ಎಂ.ವಿ. ಕಾಲೆೇಜು, ಹಿಮೊಫಿಲ್ಯ 
ಸೊಸೆೈಟಿಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

ಜಿಲಾಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೆ್ಮೇಳನ, ಕೆಂಗಾಪುರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಸಭೆ
ಚನನುಗಿರಿ,ಜ.28- ಜಿಲಾಲಿ 12 ನೆೀ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸಮೆ್ಮೀಳನದ ಆಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಚಚಿ್ಗಸಲ್ ನಾಡಿದ್ದೆ 
ದಿನಾಂಕ 30ರ ಸೆೊೀಮವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 3 ಕೆಕೆ ಚನನುಗಿರಿ 
ತಾಲೊಲಿಕ್ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಹೆೊೀಬಳಿಯ ಕೆಂಗಾಪುರ 
ಗಾ್ರಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೆೀಶ್ವರ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾ ಯ 
ಆವರಣದಲಿಲಿ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕಷು ಬ.ವಾಮ 

ದೆೀವಪ್ಪ ಅವರ ಅಧ್ಯಕಷುತೆಯಲಿಲಿ ಪೂವ್ಗ ಭಾವಿ 
ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

 ಪೂವ್ಗಭಾವಿ ಸಭೆಗೆ ಕನನುಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು 
ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಲಹೆ - ಸಹಕಾರ ನಿೀಡಬೆೀಕೆಂದ್ ಚನನುಗಿರಿ 
ತಾಲೊಲಿಕ್ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿ ಷತ್  ಅಧ್ಯಕಷು 

ಬಸವಾಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್.ಜಿ.ಮಧ್ಕ್ಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾದೆರೆ.

ರಾಳೆ ಕುರಿ, ಮೆೇಕೆ ಸಾಕಾಣ್ಕೆ  ತರಬೆೇತ್
ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 28 - ಪಶ್ಪಾಲನಾ ಮತ ್್ತ ಪಶ್ವೆೈದ್ಯಕಿೀಯ 

ಸೆೀವಾ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್್ತ ಪರಿಶಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದ ರೆೈತರಿಗೆ ನಾಡಿದ್ದೆ ದಿನಾಂಕ 30 ಮತ್್ತ 31 ರಂದ್ ಕ್ರಿ 
ಮತ್್ತ ಮೆೀಕೆ ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ತರಬೆೀತಿಯ್ ನಗರದ ಪಶ್ಪಾಲನಾ ಮತ್್ತ 
ಪಶ್ವೆೈದ್ಯಕಿೀಯ ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಂದ್ರದಲಿಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವರಕೆಕೆ 
ಸಂಪಕಿ್ಗಸ್ವ ದೊರವಾಣ್ 08192-233787.
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ದಾವಣಗೆರೆ,ಜ.28- ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ 
ಕಾಲೆೀಜ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೆೈನ್ಸ ವತಿಯಿಂದ `ವಿಶ್ವ 
ದಂತ ಪಂಕಿ್ತ ಜೆೊೀಡಣೆ ವೆೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ' 
ಪ್ರಯ್ಕ್ತ ಶೆೈಕಷುಣ್ಕ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮ 

ಹಮಿ್ಮಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿತ್್ತ. `ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೆೈನ್ 
ಮತ್್ತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಕ್್ಗ ಫಲಿೀ' ಎಂಬ ವಿಷಯ 
ಕ್ರಿತ್ ಅತಿರ್ ಭಾಷಣಕಾರರಾದ ಡಾ.ಸಂತೆೊೀಷ 
ದೆೊಡಡಿಮನಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಿದರ್. ಕಾಲೆೀಜ್ 

ನಿದೆೀ್ಗಶಕರಾದ ಡಾ.ವಸ್ಂಧರ ಶವಣ್ಣ ಮತ್್ತ 
ಡಾ.ಸ್ಬಾ್ಬರೆಡಿಡಿ, ಉಪ ಪಾ್ರಂಶ್ಪಾಲರಾದ ಡಾ.
ಶೆೊೀಭ ಪ್ರಕಾಶ್, ವಿಭಾಗದ ಮ್ಖ್ಯಸಥಾ ಡಾ.ವಿ 
ನಯ್ ಜಿ.ಕ್ಮಾರ್ ಮತಿ್ತತರರ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದೆರ್.

ಬಾಪೂಜಿ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೆೇಜ್ ನಲ್ಲೆ ದಂತ ಪಂಕ್್ತ ಜೊೇಡಣೆ : ಶೆೈಕ್ಷಣ್ಕ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ 

ದಾವಣಗೆರೆ,ಜ.28-   ಅಸಾ್ಸಂ ಸಕಾ್ಗರದ 
ವತಿಯಿಂದ ಗ್ವಾಹಾಟಿಯಲಿಲಿ    ನಡೆದ   5ನೆೀ ವಾಷ್ಗಕ 
ರಾಷ್ಟ್ಯ ಮಾಷ್ಗಲ್ ಆಟ್್ಸ್ಗ  ಸ್ಪಧೆ್ಗಗಳಲಿಲಿ ನಗರದ  
ಈಗಲ್ ಫಿಟ್ ನೆಸ್ ನ ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಗಳು ಕನಾ್ಗಟಕ 
ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ  4 ಬಂಗಾರ,  3 ಬೆಳಿಳಿ ಹಾಗೊ 2 
ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದಾದೆರೆ.

ಕಿಯೀಕ್ಷನ್ (ಕ್ಮಿಟೆ)ನಲಿಲಿ  ಎಸ್.ಎಸ್.ಟಿ.ಐ.ಪ. 
ಸೊಕೆಲ್ ವಿದಾ್ಯರ್್ಗ  ಪ್ರತಿೀಕ್ ಪವಾರ್ - 35 ರಿಂದ 40 
ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ , ವಿರಾಟ್   25 ರಿಂದ 30 ಕೆ.ಜಿ. 
ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ,  ಸಂತೆಬೆನೊನುರಿನ ಚೆೈತನ್ಯ ಗ್ರ್ಕ್ಲ ಸೊಕೆಲ್ ನ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಗ  ನಂದನ್ 35 ರಿಂದ 40 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ 
ಹಾಗೊ ಮೊೀಯ್ ಥೆೈ ಬಾಕಿ್ಸಂಗ್ ನಲಿಲಿ  ಈಗಲ್ ಫಿಟೆನುಸ್ ನ ಮಲಿಲಿಕಾಜ್್ಗನ್ 70 ಕೆ.ಜಿ. ಒಳಗಿನ ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ  ಬಂಗಾರದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ ಕೆೊಂಡಿರ್ತಾ್ತರೆ. ಈಗಲ್ 

ಫಿಟೆನುಸ್ ನ  ಚೆೀತನ  40 ರಿಂದ 45 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ,  
ಮೊೀಯ್ ಥೆೈ ಬಾಕಿ್ಸಂಗ್ ನಲಿಲಿ  ದಿೀಕಿಷುತ್ 80 ಕೆ.ಜಿ. ಒಳಗಿನ 
ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ,  ಚಿನ್ನು ವಿಕಾಸ್  60 ಕೆ.ಜಿ. ಒಳಗಿನ 
ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ   ಬೆಳಿಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದಾದೆರೆ.

ಸಂತೆೀಬೆನೊನುರಿನ ಚೆೈತನ್ಯ ಗ್ರ್ಕ್ಲ ವಿದಾ್ಯರ್್ಗ  
ಮನೆೊೀಜ್ 30 ರಿಂದ 35 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ,  ಯ್ರೆೊೀ 
ಸೊಕೆಲ್ ನ ವಿದಾ್ಯರ್್ಗ  ಜಿಯೀತ್ತಮ್   40 ರಿಂದ 45 
ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಾ್ತರೆ.

ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಗಳನ್ನು   ಮ್ಖೆೊ್ಯೀ 
ಪಾಧಾ್ಯಯರ್ ಹಾಗೊ ಈಗಲ್ ಫಿಟೆನುಸ್ ನ ಮಾಲಿೀಕರ್ 
ಹಾಗೊ ತರಬೆೀತ್ದಾರ   ವೆಂಕಿ್ಸ ಸೆನೆ್ಸೈ, ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕ ಖ್ಷ 
ಹಾಗೊ ಈಗಲ್ ಫಿಟೆನುಸ್ ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸಿದಾದೆರೆ.

ಮಾಷನಾಲ್ ಆಟ್್ಸನಾ  : ಈರಲ್ ಫಿಟೆ್ನಸ್ ನ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳಿಗೆ 4 ಬಂಗಾರ, 3 ಬೆಳಿಳ, 2 ಕಂಚಿನ ಪದಕ  

ಹೆೊನಾನುಳಿ, ಜ.28- ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ 
ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತದಲಿಲಿ ಅತಿೀ ಶೀಘ್ರದಲಿಲಿಯ್ೀ 
ತಾಲೊಲಿಕ್ ಕ್ರ್ಬ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ 
ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷಾಠಿಪಸ 
ಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ತಾಲೊಲಿಕ್ ಕ್ರ್ಬ 
ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕಷು ಪಾಲಾಕಷುಪ್ಪ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಅವರ್ ಗ್ರ್ವಾರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ 
ರಸೆ್ತಯ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತದಲಿಲಿ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ 
ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಕಾಯಿದೆರಿಸಿದ ಜಾಗದ 
ತೆರವು ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆ ವಿೀಕಿಷುಸಿ ಮಾತನಾಡಿ 
ದರ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಚ್. ಕಡದಕಟೆ್ಟ ಗಾ್ರಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದೆೀವನಾಯಕನಹಳಿಳಿಯ 
ಮ್ಖ್ಯ ವೃತ್ತಕೆಕೆ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ 
ವೃತ್ತವೆಂದ್ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲ್ ಮನವಿ 
ಕೆೊಟ್್ಟ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಅನ್ಮೊೀದನೆ 
ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್್ತ ಎಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಿದರ್.

ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿಮಿ್ಗಸಲ್ ಅಗತ್ಯ 
ವಾದ ಜಾಗಕಾಕೆಗಿ ಲೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಮನವಿ ಕೆೊಟ್ಟ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ಲೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ್ಗಪಾಲಕ ಅಭಿ 
ಯಂತರ ಎಸ್.ಕೆ.ಕಣ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ನೆೀತೃತ್ವದಲಿಲಿ 
ನಿನೆನು ಪ್ರತಿಮೆ ನಿಮಿ್ಗಸಲ್ ಅವಶ್ಯವಿರ್ವ ಜಾಗದ 

ತೆರವು ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್. 
ಕನಕ ಪತಿ್ತನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕಷುರ್ 

ಮತ್್ತ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮ್ಖಂಡ ಬ.ಸಿದದೆಪ್ಪ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೆೀ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ 
ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳ್ರಿನ ಬಡದಿಯಲಿಲಿ 10 
ಲಕಷು ರೊ.ಗಳ ವೆಚಚುದಲಿಲಿ 8.3 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ 
ಪ್ರತಿಮೆ ನಿಮಾ್ಗಣವಾಗ್ತಿ್ತದ್ದೆ, ಅತಿೀ 
ಶೀಘ್ರದಲಿಲಿಯ್ೀ ಲೆೊೀಕಾಪ್ಗಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್. ಮಾಜಿ ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರ 
ಸಿದದೆರಾಮಯ್ಯ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ 
ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 
ತಿಂಗಳಲಿಲಿ   ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮವನ್ನು 
ಹಮಿ್ಮಕೆೊಳಳಿಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಕನಕ ಯ್ವ ವೆೀದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕಷು ಸ್ರೆೀಶ್, 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಗದಶ್ಗ ರಾಕೆೀಶ್, ಯ್ವ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕಷು ಎಚ್.ಎಸ್.ರಂಜಿತ್, 
ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ರಮೆೀಶ್, ರಾಜ್ಯ 
ಹಿಂದ್ಳಿದ ವಗ್ಗಗಳ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕಷು 
ಎಚ್.ಎ.ಉಮಾಪತಿ, ಮ್ಖಂಡರ್ಗಳಾದ 
ಎಚ್.ಬ.ಶವಯೀಗಿ, ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ಚಿನ್ನು, 
ಕ್ಬೆೀರಪ್ಪ, ಜಿ.ಶವಾನಂದಪ್ಪ, ಕರವೆೀ ಅಧ್ಯಕಷು 
ವಿನಯ್ ಮತಿ್ತತರರ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದೆರ್.

ಹೊರಾ್ನಳಿ : ಶಿೇಘ್ರದಲೆಲೆೇ ಭಕ್ತ 
ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರತ್ಮೆ ಪ್ರತ್ಷಾಠಾಪರೆ

ಮಾಯಕೆೊಂಡ, ಜ.28- ಯ್ವಕರ್ 
ಉತ್ತಮ  ಆದಶ್ಗ ರೊಢಿಸಿಕೆೊಂಡ್ ಸಮಥ್ಗ 
ಭಾರತ ನಿಮಾ್ಗಣಕೆಕೆ ಮ್ಂದಾಗಬೆೀಕ್ ಎಂದ್ 
ಶಾಸಕ ಪೊ್ರ. ಲಿಂಗಣ್ಣ ಕರೆ ನಿೀಡಿದರ್.

ಮಾಯಕೆೊಂಡದ  ಕೆಪಎಸ್ ಮೆೈದಾನದಲಿಲಿ  
ನಡೆದ ಗಣರಾಜೆೊ್ಯೀತ್ಸವದಲಿಲಿ ಧ್ವಜಾರೆೊೀಹಣ 
ನೆರವೆೀರಿಸಿ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್. 

ಪ್ರಪಂಚದಲೆಲಿೀ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಶೆ್ರೀಷಠಿ 
ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸಕಾ್ಗರಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ 
ಆಶಯದಂತೆಯ್ೀ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತ್ತವೆ. ಕೆೀಂದ್ರ 
ಮತ್್ತ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಗರ ಜನರ ಜಿೀವನ ಮಟ್ಟ 
ಸ್ಧಾರಣೆಗೆ ಒತ್್ತ ನಿೀಡಿವೆ. ದಿೀನ, ದಲಿತರ 

ಬದ್ಕ್ ಹಸನಾಗಿಸಲ್ ಹಲವಾರ್ ಸೌಲಭ್ಯ 
ನಿೀಡಿವೆ. ಯ್ವಶಕಿ್ತ, ಸಿ್ತ್ೀ ಶಕಿ್ತ, ಸಬಲಿೀಕರಣಕೆಕೆ 
ಆದ್ಯತೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.  ಮೊೀದಿೀಜಿ  ಹಗಲಿರ್ಳು  
ದ್ಡಿದ್ ದೆೀಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲಿಲಿ ಐದನೆೀ 
ಸಾಥಾನಕೆಕೆ ತಂದಿದಾದೆರೆ. ಬಲಿಷಠಿ ಭಾರತ ಕಟ್್ಟವಲಿಲಿ 
ಯ್ವಶಕಿ್ತ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಿದೆ. ದೆೀಶ 
ಮ್ನನುಡೆಸಲ್ ಯ್ವಕರ್ ಮ್ಂದಾಗಬೆೀಕ್.

ದೆೀಶದ ಹಿತಕೆಕೆ ಹೆೊೀರಾಡಿದಂತಹ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹೆೊೀರಾಟಗಾರರಂಥ ವ್ಯಕಿ್ತತ್ವದ ಮಕಕೆಳನ್ನು 
ರೊಪಸಲ್ ಶಕಷುಕರ್ ಮ್ಂದಾಗಬೆೀಕ್ ಎಂದರ್. 

ಮಾಯಕೆೊಂಡಕೆಕೆ ರೊ. 5.85 ಕೆೊೀಟಿ ವೆಚಚುದ 
ಬಸ್ ನಿಲಾದೆಣ ಮಂಜೊರಾಗಿದೆ. ದಿ್ವಮ್ಖ ರಸೆ್ತ 

ಮ್ಕಾ್ತಯ ಹಂತದಲಿಲಿದೆ ಎಂದರ್.
ಗಾ್ರಮ  ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕಷು 

ಮಂಜ್ನಾಥ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾ್ರಮಕೆಕೆ 
ಮೆೀಲದೆಜೆ್ಗಯ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಮಂಜೊರಾಗಿದೆ. ರನಿನುಂಗ್ 
ಟಾ್ರ್ಯಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲಿಲಿದೆ ಎಂದರ್.

ಸಹಾಯಕ ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕ  ರಾಘವೆೀಂದ್ರರಾವ್ 
ಉಪನಾ್ಯಸ ನಿೀಡಿದರ್.ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ -ಕಾಲೆೀಜ್ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಗಳ ಆಕಷ್ಗಕ ಪಥ ಸಂಚಲನದೆೊಂದಿಗೆ 
ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಿ್ವೀಕರಿಸಿದರ್.

ಶಕಷುಕ ನಾಗರಾಜ್ ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರ್. ಫೆೈರೆೊೀಜ್ 
ಖಾನ್ ನಿರೊಪಸಿದರ್. ಸ್ರೆೀಶ್ ವಂದಿಸಿದರ್. 
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕೆಷು ಶವಮ್ಮ ಮತ್್ತ 
ಸದಸ್ಯರ್, ಪಡಿಒ ನಾಗರಾಜ್, ಉಪ ತಹಶೀಲಾದೆರ್ 
ಅಜಜಿಪ್ಪ ಪತಿ್ರ, ರಾಜಸ್ವ ನಿರಿೀಕಷುಕ ಹಿರೆೀಗೌಡರ್,  
ಕೃಷ ಪತಿ್ತನ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಅಧ್ಯಕಷು ಪ್ರತಾಪ್, ಪಎಸ್ಐ 
ಮಂಜಣ್ಣ, ಬಸವೆೀಶ್ವರ ಸಕಾ್ಗರಿ ಪ್ರಥಮ ದಜೆ್ಗ 
ಕಾಲೆೀಜ್ ಪಾ್ರಚಾಯ್ಗರ್ ಮತ್್ತ ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕರ್, 
ಕೆಪಎಸ್ ಪಾ್ರಚಾಯ್ಗ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಮ್ಖ್ಯ 
ಶಕಷುಕಿ ಮಿೀರಾ ಹಾಗೊ ಶಕಷುಕ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ  ಮತ್್ತ 
ಗಾ್ರಮಸಥಾರ್ ಇದದೆರ್.

ಯುವಶಕ್್ತಯಿಂದ ದೆೇಶ ನಿಮಾನಾಣ : ಶಾಸಕ ಪ್್ರ. ಲ್ಂರಣ್ಣ

ಡಕಾಯಿತ್, ವಾಹನ ಕಳಳತನ 
ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ : ಬಂಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.28- ಡಕಾಯಿತಿ ಮತ್್ತ ವಾಹನ ಕಳಳಿತನ 
ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬೆೀಧಿಸಿರ್ವ ಚನನುಗಿರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ 
ಸಂತೆೀಬೆನೊನುರ್ ಪೊಲಿೀಸರ್ ಪ್ರತೆ್ಯೀಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಕಳವಾಗಿದದೆ ಸ್ವತ್್ತಗಳನ್ನು 
ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳಿವಲಿಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿದಾದೆರೆ.

ಡಕಾಯಿತ್ : ಸಂತೆೀಬೆನೊನುರ್ ಪೊಲಿೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವಾ್ಯಪ್ತಯ 
ಕಸೊ್ತರ ಬಾ ಗಾ್ರಮದ ಜಮಿೀನಿನ ಬಳಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಎಂಬ್ವರಿಗೆ 
ಮನೆಯ ಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆಯ್ವಾಗ ಅಸಲಿ ಬಂಗಾರ 
ಸಿಕಿಕೆರ್ವುದಾಗಿ ನಂಬಸಿದ ಆರೆೊೀಪತನ್ 8 ಲಕಷು ರೊ. ನಗದ್ 
ಪಡೆದ್ಕೆೊಂಡ್ ನಕಲಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ನಿೀಡಿ ಹಲೆಲಿ ನಡೆಸಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ 
ಕಿತ್್ತಕೆೊಂಡ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದದೆ.

ಚನನುಗಿರಿ ತಾಲೊಲಿಕ್ ಗೆದದೆಲಹಟಿ್ಟ ಗಾ್ರಮದ ಕೊಲಿ ಕಾಮಿ್ಗಕ 
ಗಣೆೀಶನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 8 ಲಕಷು ರೊ. 
ನಗದ್ ಹಣ ಮತ್್ತ ಮೊಬೆೈಲ್  ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಲಕನ ಪತೆ್ತ : ಸಂತೆಬೆನೊನುರ್ ಪೊಲಿೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸರಹದಿದೆನ 
ಕಾಕನೊರ್ ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ಕಲೆಲಿೀಶಪ್ಪನವರ ಟಾ್ರ್ಯಕ್ಟರ್ ಕಳಳಿತನ ಮಾಡಿದದೆ 
ಕಾನೊನ್ ಸಂಘಷ್ಗಕೆಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕನನ್ನು ವಶಕೆಕೆ 
ಪಡೆದ್ಕೆೊಂಡ್ ಟಾ್ರ್ಯಕ್ಟರ್ ಮತ್್ತ ಟೆ್ರೈಲರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ಚನನುಗಿರಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಡಿವೆೈಎಸ್ ಪ ಕೆ.ಎಂ. ಸಂತೆೊೀಷ್ 
ಮಾಗ್ಗದಶ್ಗನದಲಿಲಿ ಸಂತೆೀಬೆನೊನುರ್ ವೃತ್ತದ ಸಿಪಐ ಮಹೆೀಶ್ 
ನೆೀತೃತ್ವದಲಿಲಿ ಸಂತೆೀಬೆನೊನುರ್ ಪ.ಎಸ್.ಐ ಶವರ್ದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್. ಮೆೀಟಿ 
ಹಾಗೊ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಮೆೈಲಾರಪ್ಪ, ಬ.ಟಿ. ಉಮೆೀಶ, ಕೆೊಟೆ್ರೀಶ, 
ರವಿ, ರ್ದೆ್ರೀಶ, ಸತಿೀಶ, ಪರಶ್ರಾಮ, ಸಂತೆೊೀಷ, ದೆೊಡೆಡಿೀಶ್, 
ಮಂಜ್ನಾಥ, ಪ್ರಹಾಲಿದ್  ಒಳಗೆೊಂಡ ತಂಡ ಈ ಎರಡೊ 
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್್ತ.

ಹರಿಹರ, ಜ. 28 – ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣವಂದಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 
ದಂತೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯ ಎರಡ್ ಬಸ್ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಲಾ 
ಗಿದೆ. ಗ್ತೊ್ತರಿನ ಕ್ಮಾರ್ ಅವರ್ 2014ರಲಿಲಿ ರಸೆ್ತ ಅಪಘಾತದಲಿಲಿ 
ಸಾವನನುಪ್ಪದದೆರ್. ಅವರ ತಾಯಿ ರತನುಮ್ಮ, ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ, ಪತಿನು 
ಗೌರಮ್ಮ ಹಾಗೊ ಮಗ ರಾಜ್ ಪರಿಹಾರಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರಕರಣ 
ದಾಖಲಿಸಿದದೆರ್. ಹರಿಹರ ಸಿವಿಲ್ ನಾ್ಯಯಾಲಯ 2015ರಲಿಲಿ 
11.26 ಲಕಷು ರೊ. ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್್ತ.  ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. 
ಮೆೀಲ್ಮನವಿ ವಜಾ ಆದ ನಂತರ 25 ಲಕಷು ರೊ. ಪಾವತಿಸಬೆೀಕಿತ್್ತ. ಈ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆದೆೀಶದಂತೆ ಹೆೊಸಪೆೀಟೆ ವಿಭಾಗಕೆಕೆ 
ಸೆೀರಿದ ಎರಡ್ ಬಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಮಿೀನರ್ ಜಪ್ತ ಮಾಡಿದಾದೆರೆ. ಮೃತನ 
ವಾರಸ್ದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ಓಂಕಾರಿ ಹಾಜರಿದದೆರ್.

ಹರಿಹರ : ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡದ 
ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ ಬಸ್ ರಳ ಜಪಿ್ತ

ನಮ್ಮಲಿಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ (ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  
ಮತ ್್ತ DHUDA), ಬಲಿಡಿಂಗ್  ಪಾಲಿನ್ (ವಾಸ್್ತ ಪ್ರಕಾರ), 

ಎಸಿ್ಟಮೆೀಷನ್, ಕನ್ ಸ್ಟ್ಕಷುನ್ ಮತ್್ತ ಮೆಟಿೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಟಾ್ರ್ಯಕ್್ಟ  
ಹಾಗೊ ಅಲಿನೆೀಷನ್, ಲೆೀಔಟ್  ಪಾಲಿನ್  ಮತ್್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಿ  

(Development) ಮಾಡಿಕೆೊಡಲಾಗ್ವುದ್. 

ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ :   ಪಿ್ರಯಾಂಕ ಜಿ.ಪಿ., ಇಂಜಿನಿಯರ್ 
+91 70190 70400

#1066, 2ರೆೇ ಮೆೇನ್ , 1ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ , ಓಂಕಾರ ರಣಪತ್ ದೆೇವಸಾ್ಥನ 
ಎದುರು, ನಿಜಲ್ಂರಪ್ಪ ಲೆೇಔಟ್ , ದಾವಣಗೆರೆ-577004.

ಅರಸಿ ಕನ್ಸಲೆಟೆನಿ್ಸ ಸವಿೇನಾಸಸ್ 

ಮಡಿ ರಾಟಿಗಿಂತ ಯಾಂತ್್ರೇಕೃತ ಭತ್ತದ ರಾಟಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ

ದಾವಣಗೆರೆ,ಜ.28- ನಗರದ ಕೃಷ ಇಲಾಖೆ 
ವತಿಯಿಂದ ಕ್ಕಿ್ಗ-ಬ್ಳಾಳಿಪುರ ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ಆತ್ಮ 
ಯೀಜನೆಯಡಿ ಯಾಂತಿ್ರೀಕೃತ ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಪದಧಿತಿಯಲಿಲಿ 
ಪ್ರಗತಿ ಪರ ರೆೈತ ಸ್ರೆೀಶ್ ರವರ ಜಮಿೀನಿನಲಿಲಿ ರೆೈತ 
ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿತ್್ತ.

ಜಿಲಾಲಿ ಜಂಟಿ ಕೃಷ ನಿದೆೀ್ಗಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚಿಂತಾಲ್   
ಪಾ್ರಸಾ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರೆೈತರ್ ಸಸಿ ಮಡಿ 
ಚೆಲಿಲಿಕೆೊಂಡ್ ನಂತರ ಕಿತ ್್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ವಂತಹ 
ಪದಧಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ 50 ವಷ್ಗಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಿ್ತದ ದ್ೆ, 
ಈಗಲೊ ಸಹ ಮಾಡ್ತಿ್ತದಾದೆರೆ.   ಆದರೆ, ಯಾಂತಿ್ರೀಕೃತ 
ನಾಟಿ ಪದಧಿತಿಯಲಿಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ, ಸಸಿಯಿಂದ ಸಸಿಗೆ, 
ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂತರ ಸರಿಯಾದ ರಿೀತಿಯಲಿಲಿ 
ಇರ್ವುದರಿಂದ ಕಿೀಟ ರೆೊೀಗಗಳ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದೆ, 
ಖಚ್್ಗ ಕಡಿಮೆ.  ಕೃಷ ಕಾಮಿ್ಗಕರಿಗೆ ಕಾಯದೆೀ 
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕೆಕೆ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ವುದರಿಂದ ಹೆಚಿಚುನ 
ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹ್ದ್ ಹಾಗೊ ಇವೆಲಲಿದರ 
ವ್ಯತಾ್ಯಸವನ್ನು ರೆೈತರಿಗೆ ತೆೊೀರಿಸಲ್ ಈ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮ 
ಹಮಿ್ಮಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಜಿಲೆಲಿಯಲಿಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲಿಲಿ 
ಯಾಂತಿ್ರೀಕೃತ ನಾಟಿ ಪದಧಿತಿ ನಡೆಯ್ತಿ್ತದ್ದೆ, ಮ್ಂದಿನ 
ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಹೆಚಾಚುಗ್ವ ನಿರಿೀಕೆಷುಯಿದೆ ಹಾಗೊ ರೆೈತರ್ 

ಇದರ ಉಪಯೀಗ ಪಡೆದ್ಕೆೊಳಳಿಬೆೀಕೆಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.
ಮಾಯಕೆೊಂಡ ಕೆಷುೀತ್ರದ ಶಾಸಕ  ಪೊ್ರ. ಲಿಂಗಣ್ಣ  

ಮಾತನಾಡಿ,  ಯಾಂತಿ್ರೀಕೃತ ಕೃಷ ಪದಧಿತಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಲಿಲಿ 
ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇದೆದೆೀವೆ.  ಸಾಕಷ್್ಟ ಭೊ ಪ್ರದೆೀಶ 
ಹೆೊಂದಿರ್ವ ಕಾರಣ ಯಾಂತಿ್ರೀಕೃತ ಕೃಷ ಪದಧಿತಿ ಮತ್್ತ 
ಬದಲಾವಣೆ ತ್ಂಬಾ ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿದೆ.  ಈ ನಿಟಿ್ಟನಲಿಲಿ 
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಗರ ಮತ್್ತ ಕೆೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಗರಗಳು 

ಯಾಂತಿ್ರೀಕರಣಕೆಕೆ ಹೆಚಿಚುನ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿೀಡ್ತಿ್ತದ್ದೆ, 
ರೆೈತರ್ ಇದರ ಸದ್ಪಯೀಗ ಪಡೆದ್ಕೆೊಂಡ್   ಹೆಚಿಚುನ 
ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬೆೀಕೆಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್  ಸಿಇಓ  ಚನನುಪ್ಪ  ಮಾತನಾಡಿ, 
ಕೃಷಯನ್ನು ವಾ್ಯಪಾರಿೀಕರಣವನಾನುಗಿ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳಿಲ್ 
ಹೆಚಿಚುನ ರಸಗೆೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ ಹೆೊೀಗಿ ತಮ್ಮ 
ಭೊಮಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೆೊಳುಳಿತಿ್ತರ್ವುದನ್ನು 

ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ನಾವೆಲಲಿರೊ ಗಮನಿಸ್ತಿ್ತದೆದೆೀವೆ.  
ಕೊಲಿ ಕಾಮಿ್ಗಕರ ಸಮಸೆ್ಯಯನ್ನು ಹೆೊೀಗಲಾಡಿ 
ಸಬೆೀಕೆಂದರೆ ಯಂತೆೊ್ರೀಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ  
ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಾಗ ನೊರಾರ್ ಕೃಷ ಕಾಮಿ್ಗಕರ್ 
ಮಾಡ್ವುದನ್ನು ಒಬ್ಬನೆೀ ರೆೈತ   ಮಾಡಬಹ್ದ್ ಎಂದ್  
ತಿಳಿಸಿದರ್.

ತರಳಬಾಳು ಕೃಷ ವಿಜಾಞಾನ ಕೆೀಂದ್ರದ ಬೆೀಸಾಯ ತಜಞಾ  
ಮಲಿಲಿಕಾಜ್್ಗನ್ ಬ.ಓ. ಯಾಂತಿ್ರೀಕೃತ ಭತ್ತದ ನಾಟಿ, 
ಪೊೀಷಕಾಂಶ ನಿವ್ಗಹಣೆ, ಕಿೀಟರೆೊೀಗ ನಿವ್ಗಹಣೆ 
ಕ್ರಿತ್ ಸಮಗ್ರ ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಿದರ್.

ಅಧ್ಯಕಷುತೆಯನ್ನು ಕ್ಕಿ್ಗ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕಷು 
ಬ.ಜಿ. ನಂದಿೀಶ್  ವಹಿಸಿದದೆರ್.  

ಉಪ ಕೃಷ ನಿದೆೀ್ಗಶಕ  ತಿಪೆ್ಪೀಸಾ್ವಮಿ, ಸಹಾಯಕ 
ಕೃಷ ನಿದೆೀ್ಗಶಕ  ಶ್ರೀಧರಮೊತಿ್ಗ ಡಿ.ಎಂ., ಕೃಷ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಹ್ಣಸಿೀಹಳಿಳಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ 
ಆರ್., ಸಹಾಯಕ ಕೃಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎನ್. ಸ್ರೆೀಶ್, 
ಆತ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ವೆಂಕಟೆೀಶ್ ಬ.ಎಸ್., ರೆೀಷಾ್ಮ, 
ರಮೆೀಶ್, ರೆೈತ ಅನ್ವುಗಾರರಾದ ಸಿದದೆಲಿಂಗಪ್ಪ, 
ರ್ದೆ್ರೀಶ್, ಧನ್ಯಕ್ಮಾರ್ ಮತ್್ತ ಕ್ಕ್ಕೆವಾಡ, 
ಕೆೊಳೆೀನಹಳಿಳಿ, ಶಾ್ಯಗಲೆ, ಕೆೊೀಲ್ಕೆಂಟೆ, ಕ್ಕಿ್ಗ-
ಬ್ಳಾಳಿಪುರ ಗಾ್ರಮಗಳ ರೆೈತರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದೆರ್.

ಕ್ಕಿ್ಗ-ಬ್ಳಾಳಿಪುರದಲಿಲಿನ ರೆೈತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಕೃಷ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿದೆೀ್ಗಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಿಂತಾಲ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಮತೆ್ತ ಬಿಜೆಪಿ 
ಬರಲ್ದೆ : ರಾರರಾಜ್

ಹರಪನಹಳಿಳಿ, ಜ. 28- 
ಮ್ಂಬರ್ವ ಸಾವ್ಗತಿ್ರಕ 
ವಿ ಧಾ ನ ಸ ಭಾ 
ಚ್ನಾವಣೆಯಲಿಲಿ ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ 
ಮತೆ್ತ ಬಜೆಪ ಸಕಾ್ಗರ 
ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದ್ 
ಕನಾ್ಗಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸೆ್ತ ಸಾರಿಗೆ 

ನಿಗಮದ ನಿದೆೀ್ಗಶಕ ಆರ್ಂಡಿ ನಾಗರಾಜ್ 
ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.

ಕೆೀಂದ್ರದಲಿಲಿ ನರೆೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ನೆೀತೃತ್ವದ 
ಬಜೆಪ ಸಕಾ್ಗರ ಹಾಗೊ ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ ಬಸವರಾಜ 
ಬೆೊಮಾ್ಮಯಿ ನೆೀತೃತ್ವದ ಬಜೆಪ ಸಕಾ್ಗರ ಉತ್ತಮ 
ಜನಪರ ಆಡಳಿತ ನಿೀಡ್ವ ಮೊಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ 
ಮನೆ ಗೆದಿದೆವೆ.

ಅಲಲಿದೆೀ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಗರವು ಸಹ ರೆೈತ, ಕಾಮಿ್ಗಕ, 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಗ ಸೆೀರಿದಂತೆ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲಾಲಿ 
ಸಮ್ದಾಯಗಳ ಸವ್ಗತೆೊೀಮ್ಖ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 
ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೆ, ಈ ನಿಟಿ್ಟನಲಿಲಿ ಬಜೆಪ ಮತೆ್ತ ಅಧಿಕಾರ 
ಹಿಡಿಯ್ವ ವಿಶಾ್ವಸವಿದೆ ಎಂದ್ ಪತಿ್ರಕಾ 
ಹೆೀಳಿಕೆಯಲಿಲಿ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 28- ಜಿಲಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್್ತ ಮಕಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ  ಜಿಲಾಲಿ ಮಟ್ಟದ `ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ' ಪ್ರಶಸಿ್ತಯನ್ನು ನಗರದ 
ಸಿದಧಿಗಂಗಾ ಶಾಲೆಯ 10ನೆೀ ತರಗತಿ ಬಾಲಕಿ ಭೊಮಿಕಾ ಮ್ತ್ತಗಿ ಪಡೆದಿದಾದೆಳೆ. 
ನಗರದ ಕಿ್ರೀಡಾಂಗಣದಲಿಲಿ ನಡೆದ 74ನೆೀ ಗಣರಾಜೆೊ್ಯೀತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಿ 
ಜಿಲಾಲಿ ಉಸ್್ತವಾರಿ ಸಚಿವ ಭೆೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್  ಶಾಲ್ ಹೆೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣ್ಕೆ ನಿೀಡಿ 
10 ಸಾವಿರ ರೊ. ಗಳ ಬಹ್ಮಾನ ನಿೀಡಿದಾದೆರೆ.

ಭೊಮಿಕಾ ಮ್ತ್ತಗಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಭಾನಿ್ವತ ವಿದಾ್ಯರ್್ಗನಿಯಾಗಿದ್ದೆ 
ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸಾಕೆರ ಪಡೆದಿದದೆಕೆಕೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 
ಮತ್್ತ ಎಲಾಲಿ ಶಕಷುಕ ವೃಂದದವರ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದಾದೆರೆ. 

ಸಿದಧೂರಂಗಾ 10ರೆೇ ತರರತ್ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾನಿ
ಭೂಮಿಕಾಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತ್ಭೆ ಪ್ರಶಸಿ್ತ

ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿಮಾನಾಣವಾಗಿದೆ, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬಂದಿಲಲೆ
ಅಮೆೀರ್, ಜ. 28 – ಅಯೀಧೆ್ಯ 

ಯಲಿಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿಮಾ್ಗಣವಾ 
ಗಿದೆ ಯಾದರೊ, ದೆೀಶದಲಿಲಿ ಇನೊನು 
ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬಂದಿಲಲಿ ಎಂದ್ ಅಂತರ 
ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಹಿಂದೊ ಪರಿಷತ್ 
ಮ್ಖ್ಯಸಥಾ ಪ್ರವಿೀಣ್ ತೆೊಗಾಡಿಯ 
ಹೆೀಳಿದರ್. ಪುರೆ ರಾಮದಿೀನ್ 
ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದದೆ 
ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರ್, ದೆೀಶದ ಸಾವಿರಾರೊ 
ಹಿಂದೊಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಸಿಗಬೆೀಕಿದೆ, 
ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಕಷುಣ ಸಿಗಬೆೀಕಿದೆ, 

ಯ್ವಕರಿಗೆ ಉದೆೊ್ಯೀಗ ಹಾಗೊ ರೆೈತರ 
ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗಳು 
ಸಿಗಬೆೀಕಿದೆ ಎಂದರ್. ಹಿಂದೊಗಳು 
ಎಲಲಿರನೊನು ಎಚಚುರಿಸಲ್ ಜೆೊತೆಯಾಗಿ 
ಕಾಯ್ಗ ನಿವ್ಗಹಿಸಿ ದರ್ ಹಾಗೊ 
ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿಮಾ್ಗಣ ಅಭಿಯಾನ 

ಆರಂಭಿಸಿದರ್. ಹಿಂದೊಗಳು ಹಳಿಳಿ 
ಹಳಿಳಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ 
ನಿಮಾ್ಗಣಕೆಕೆ ದೆೀಣ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರ್. 
ಹಿಂದೊಗಳು ದೆೀಶದಲಿಲಿ ಸಮೃದಧಿ 
ಹಾಗೊ ಸ್ರಕಿಷುತವಾಗ ಬೆೀಕೆಂಬ 
ಕಾರಣಕೆಕೆ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್್ತ 
ಎಂದವರ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ನಮ್ಮ ದೆೀಶ ಸಮೃದಧಿವಾಗಲ್ 
ಎಲಾಲಿ ಹಿಂದೊಗಳು ಜೆೊತೆಯಾಗಬೆೀಕ್ 
ಹಾಗೊ ಹಿಂದೊಗಳು ಕಳೆದ್ಕೆೊಂಡಿ 
ರ್ವ ಸಮೃದಧಿತೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೆೀಕ್ 
ಎಂದ್ ತೆೊಗಾಡಿಯ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ 
ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರವಿೇಣ್ 

ತೊಗಾಡಿಯ

ವಿದೆೇಶಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು 
ಪಾಕ್ಸಾ್ತನ ವಿಫಲ

ಇಸಾಲಿಮಾಬಾದ್, ಜ. 28 – 
ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸ್ ವಷ್ಗದ ಮೊದಲ 
ಆರ್ ತಿಂಗಳಲಿಲಿ ಪಾಕಿಸಾ್ತನಕೆಕೆ ಕೆೀವಲ 
5.6 ಶತಕೆೊೀಟಿ ಡಾಲರ್ ವಿದೆೀಶ ಸಾಲ 
ದೆೊರೆತಿದೆ. ಇದ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿನ 
ಶೆೀ.25 ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಐ.ಎಂ.ಎಫ್. ಸಾಲ ಯೀಜನೆಗೆ ಮರ್ಜಿೀವ ತ್ಂಬ್ವ ಕ್ರಿತ್ ಪಾಕ್ 
ಸಕಾ್ಗರ ತ್ವರಿತ ನಿಧಾ್ಗರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆೊಳಳಿದ ಕಾರಣ ಸಾಲ ಪಡೆಯ್ವಲಿಲಿ 
ವೆೈಫಲ್ಯ ಎದ್ರಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಅಲಿಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಪಾಕಿಸಾ್ತನ ಸಾಲ ಪಡೆಯ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ತಲ್ಪಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲಿ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವಿದೆೀಶ ಸಾಲ ಮರ್ ಪಾವತಿಯ ಅವಧಿ ಮಿೀರಿದೆ. 
ಇದ್ ವಿದೆೀಶ ವಿನಿಮಯದ ಮೆೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದ್ ಪಾಕಿಸಾ್ತನದ 
ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ಟಿ್ರಬೊ್ಯನ್ ಪತಿ್ರಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಪಾಕಿಸಾ್ತನ ಸಕಾ್ಗರ ಆರ್ ತಿಂಗಳಲಿಲಿ 22.8 ಶತಕೆೊೀಟಿ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ 
ಪಡೆಯ್ವ ಅಂದಾಜ್ ಹೆೊಂದಿತ್್ತ. ಆದರೆ, ಐ.ಎಂ.ಎಫ್.ನ ಒಂಭತ್ತನೆೀ 
ಪರಾಮಶೆ್ಗಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂಣ್ಗಗೆೊಳಿಸಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲಿ.

ಸಾಲಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸಾ್ತನಕೆಕೆ ತನನು ತಂಡ ಕಳಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 
ಆದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರ ಒಳಗೆ ಸಂಧಾನ ಮ್ಗಿಸಲ್ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ 
ತೆಗೆದ್ಕೆೊಳಳಿಬೆೀಕ್ ಎಂದ್ ಐ.ಎಂ.ಎಫ್. ಹೆೀಳಿದೆ.

ಪಾಕಿಸಾ್ತನದ ಆರ್್ಗಕ ಪರಿಸಿಥಾತಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಸಾಲ ರೆೀಟಿಂಗ್ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 
ಪಾಕಿಸಾ್ತನ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಉಳಿದಿಲಲಿ. ಇದ್ ಪಾಕಿಸಾ್ತನ 
ಪಡೆಯ್ವ ಸಾಲದ ಬಡಿಡಿ ದರ ಹೆಚಾಚುಗಲೊ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸಾ್ತನ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಷ್ಗ 7.5 ಶತಕೆೊೀಟಿ ಡಾಲರ್ ಗಳ ವಾಣ್ಜ್ಯ ಸಾಲದ 
ಗ್ರಿ ಹೆೊಂದಿತ್್ತ. ಆದರೆ, 200 ದಶಲಕಷು ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲ್ ಮಾತ್ರ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಟಿ್ರಬೊ್ಯನ್ ಪತಿ್ರಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿನ 
ಶೆೇ.25ರಷುಟೆ ಮಾತ್ರ 
ಸಾಲ ಸಂರ್ರಹ

ಶಿ್ರೇಕೆ್ಷೇತ್ರ ಕಡಲಬಾಳ ಶಿ್ರೇಮಧ್ವ ನವಮಿ 
ರಥೊೇತ್ಸವ : ವಿವಿಧ ಕಾಯನಾಕ್ರಮರಳು

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಶ್ರೀ ಕೆಷುೀತ್ರ ಕಡಲಬಾಳು, 
ಶ್ರೀ ಹನ್ಮ ಭಿೀಮ ಮಧ್ವ ಸೆೀವಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ 
ಟ್ರಸ್್ಟ ನಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದಧಿ ಶ್ರೀಮಧ್ವ ನವಮಿ 
ರಥೆೊೀತ್ಸವದ ಪ್ರಯ್ಕ್ತ ವಿವಿಧ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಹಮಿ್ಮಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ. 

ಇಂದ್ `ಭಿೀಷಾ್ಮಷ್ಟಮಿ'ಯಂದ್ ಬೆಳಿಗೆಗಿ 6-30 
ರಿಂದ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೆೀಕ, ಪುಷಾ್ಪಲಂಕಾರ, ಬೆಳಿಗೆಗಿ 

8.30ಕೆಕೆ  ವಾಯ್ಸ್್ತತಿ ಪುನಶಚುರಣ ಹಾಗೊ ರಾಘವೆೀಂದ್ರ ಅಷೆೊ್ಟೀತ್ತರ, ಬೆಳಿಗೆಗಿ 
9.30 ರಿಂದ `ಪವಮಾನ ಹೆೊೀಮ' ನಂತರ ಬಲಿಹರಣ, ಬೆಳಿಗೆಗಿ 11 ರಿಂದ 
ಶ್ರೀರಾಮ ಸಂಗಿೀತ ಸೆೀವಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಂದ ಭಜನೆ, ಬೆಳಿಗೆಗಿ 11.30ಕೆಕೆ 
ಕಡೊರ್ ಪಾ್ರಣೆೀಶಾಚಾರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯ್ವುದ್. ಮಧಾ್ಯಹನು 
12.30ಕೆಕೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ ತಿೀಥ್ಗಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೀಗವಿದೆ. 

ನಾಳೆ ಸೆೊೀಮವಾರ `ಮಧ್ವ ನಮಮಿ' ಯ ಪ್ರಯ್ಕ್ತ ಬೆಳಿಗೆಗಿ ಬೆಳಿಗೆಗಿ 6-30 
ರಿಂದ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೆೀಕ, ಪುಷಾ್ಪಲಂಕಾರ, ಬೆಳಿಗೆಗಿ 8.30ಕೆಕೆ  ವಾಯ್ಸ್್ತತಿ 
ಪುನಶಚುರಣ ಹಾಗೊ ರಾಘವೆೀಂದ್ರ ಅಷೆೊ್ಟೀತ್ತರ, ಬೆಳಿಗೆಗಿ 9.30 ರಿಂದ 
`ರಥೆೊೀತ್ಸವ ಹೆೊೀಮ' ಹಾಗೊ ಬೆಳಿಗೆಗಿ 11.30ಕೆಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೆೊೀತ್ಸವವು 
ಜರ್ಗ್ವುದ್. ಮಧಾ್ಯಹನು 1.30 ರಿಂದ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ ತಿೀಥ್ಗ 
ಪ್ರಸಾದವಿರ್ವುದ್.

ನಾಡಿದ್ದೆ ದಿನಾಂಕ 31ರ ಮಂಗಳವಾರ `ದಶಮಿ'ಯಂದ್ ಬೆಳಿಗೆಗಿ 
ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೆೀಕ, ಪುಷಾ್ಪಲಂಕಾರದ ನಂತರ ಅವಭೃತ ಸಾನುನ (ಓಕ್ಳಿ), 
ಬೆಳಿಗೆಗಿ 8.30ಕೆಕೆ  ವಾಯ್ಸ್್ತತಿ ಪುನಶಚುರಣ ಹಾಗೊ ರಾಘವೆೀಂದ್ರ ಅಷೆೊ್ಟೀತ್ತರ, 
ಬೆಳಿಗೆಗಿ 10.30ಕೆಕೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೆಯ್ವುದ್. 

ನಂತರ 11 ರಿಂದ ಭಾರತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ನಂದಕಿಶೆೊೀರ ಭಜನಾ 
ಮಂಡಳಿ, ವೆೈಷ್ಣವಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಹರಿಹರ ಇವರ್ಗಳಿಂದ ಭಜನೆ ಬೆಳಿಗೆಗಿ 
11.30 ಕೆಕೆ ವೆೀ|| ಪಂ|| ಶ್ರೀ ಮಣೊ್ಣರ್ ರಾಮಚಂದ್ರಚಾರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರವಚನ, 
ಮಧಾ್ಯಹನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ ತಿೀಥ್ಗ ಪ್ರಸಾದ 
ವಿನಿಯೀಗವಿದೆ.

ಈ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೆೀ|| ಪಂ|| ಶ್ರೀ ಕಡೊರ್ ಪಾ್ರಣೆೀಶಾಚಾರ್ ರವರ್ 
ವಹಿಸ್ವರ್. 

ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್್ಣಮೆಯಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ಕೆೊಟೊ್ಟರಿನಲಿಲಿ ನಡೆಯ್ತಿ್ತರ್ವ ಎರಡನೆೀ 

ದಿನದ ತರಳಬಾಳು ಹ್ಣ್್ಣಮೆ ಮಹೆೊೀತ್ಸವದಲಿಲಿ 
ಇಂದ್ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ̀ ಮಠಾಧಿೀಶರ ಚಿಂತನ 
ಗೆೊೀಷಠಿ' ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳ್ರ್ ಬೆೀಲಿಮಠದ ಶ್ರೀ ಶವಾನ್ಭವ ಚರಮೊತಿ್ಗ ಶವರ್ದ್ರ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳು ಗೆೊೀಷಠಿಯ ಅಧ್ಯಕಷುತೆ ವಹಿಸ್ವರ್. 

ರಾಜನಹಳಿಳಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನಾನುನಂದಪುರಿ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ, ನರಸಿೀಪುರದ ಶ್ರೀ 
ಶಾಂತಭಿೀಷ್ಮ ಚೌಡಯ್ಯ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ, ಕೆೊಟೊ್ಟರಿನ ಡಾ. ಸಿದಧಿಲಿಂಗ ಶವಾಚಾಯ್ಗ 
ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ, ಚಿತ್ರದ್ಗ್ಗದ ಶ್ರೀ ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದಧಿರಾಮೆೀಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ, 
ಮಲೆಲಿೀದೆೀವರಪುರದ ಡಾ. ಮಹಾಂತ ಬಸವಲಿಂಗ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ, ವಿಜಯಪುರದ 
ಡಾ. ಜಯಬಸವ ಕ್ಮಾರ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ, ಅಥಣ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಕ್ಂಬಾರ 
ಗ್ಂಡಯ್ಯ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ, ಚಿತ್ರದ್ಗ್ಗದ ಡಾ. ಬಸವ ಮಾಚಿದೆೀವ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ, ಶ್ರೀ 
ಸೆೀವಾಲಾಲ್ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ, ಶ್ರೀ ಬಸವಮೊತಿ್ಗ ಮಾದಾರ ಚನನುಯ್ಯ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ 
ಕಲಬ್ಗಿ್ಗಯ ವಾಡಿಯ ಶ್ರೀ ಸವಿತಾನಂದ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ 
ಮಾಡಲಿದಾದೆರೆ. 

ಮ್ಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಕಡೊರ್ ಶಾಸಕ ಬೆಳಿಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ 
ಹೆಚ್.ಪ. ರಾಜೆೀಶ್, ಗಣ್ ಮಾಲಿೀಕ ಶಾಂತೆೀಶ್ ಗ್ರ್ರೆಡಿಡಿ ಆಗಮಿಸಲಿದಾದೆರೆ. 

ಕೊಟೂಟೆರು 
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ನಮ್ಮಲಿಲಿ ಎಲಾಲಿ ತರಹದ ಹಿಂದೊ ವಧ್-ವರರಿಗಾಗಿ ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ.
ವಿಳಾಸ : ಬಾಣಾಪುರಮಠ ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್  ಎದ್ರ್, 
8ನೆೀ ಮೆೀನ್ , ಪ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-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

ಸಂಘ-ಸಂಸೆ್ಥರಳ, ಟ್ರಸ್ಟೆ ರಳ 
GST & INCOME TAX 
ರೊೇಂದಣ್, ನವಿೇಕರಣ, 
ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೇವೆ.
94838 62779

ಉತ್ತಮ ಅಡಿಕೆ 
ಸಸಿರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ

ನಮ್ಮಲಿಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ 
ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಮಾರಾಟಕಿಕೆವೆ.

ಸಥಾಳ : ದೆೊಡಡಿಬಾತಿ.

ಫೇ. : 88920 08800

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಸೆೀಲ್್ಸ  ಎಕಿ್ಸಕೊ್ಯಟಿವ್   

(ಬಾಯ್್ಸ , ಗಲ್್ಸ್ಗ) ಮತ್್ತ Tally 
ಅನ್ಭವವುಳಳಿವರ್ ಬೆೀಕಾಗಿದಾದೆರೆ. 

ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿರಿ :
ನಯನ ಮೊೇಟಾಸ್ನಾ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 97312 90327

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಿಂಗ್ )

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತಿ್ತತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೊಂ, ಬಾಲಕೆನಿ, ಟೆರೆೀಸ್ , 
ನಿೀರಿನ ತೆೊಟಿ್ಟ, ಗೆೊೀಡೆ ಬರ್ಕ್, 
ನಿೀರಿನ ಟಾ್ಯಂಕ್ , ಎಲಾಲಿ ರಿೀತಿಯ 
ನಿೀರಿನ ಲಿೀಕೆೀಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟಿ.

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

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಚಿಕಕೆನಹಳಿಳಿ ಹೆೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಖಾದಿ 

ಭಂಡಾರದ ಹತಿ್ತರ 30x70 ಅಳತೆಯ 
ಉತ್ತರಕೆಕೆ ಮ್ಖವಾಗಿರ್ವ ಸೆೈಟ್  

ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ. ಸಂಪಕ್ಗಸಿ. 
ಮಧ್ಯವತಿ್ಗಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ.

80951 55777, 63601 51212

KHB ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ 
ಕನಾ್ಗಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೆೊೀಡ್್ಗ 

(ತ್ಂಗಭದಾ್ರ ಬಡಾವಣೆ) 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲಿಲಿ 30x40 ಅಳತೆಯ 

ದಕಿಷುಣ ದಿಕಿಕೆನ ಸೆೈಟ್ಗಳು 
ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಂದ ನೆೀರ ಮಾರಾಟ.

ಮಧ್ಯವತಿ್ಗಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ
ಫೇ. : 63605 67975

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

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

Ph. : 90361 77669

KHB SITE 
FOR SALE

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

94810 93644

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

ರಾವು ಕ್ಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಎ ಬಾಲಿಕ್ , 2ನೆೀ ಮ್ಖ್ಯರಸೆ್ತ,  

2 ಬೆಡ್  ರೊಂ, 1ನೆೀ ಮಹಡಿ, ಬೆೊೀರ್ /
ಮ್ನಿ್ಸಪಲ್  ನಿೀರಿನ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಇದೆ.

ಫೇ. : 98445 73095
91649 16542

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ರೆಡಿ ಡಾಬಾ
ಫೇ. : 90080 60660

ಸೆಕೂ್ಯರಿಟಿ ಗಾಡ್ನಾ ರಳು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಅಲಟ್ನಾ  ಸೆಕೂ್ಯರಿಟಿ ಅಂಡ್  ಡಿಟೆಕ್ಟೆವ್  ಪ್ೇಸ್ನಾ  
ಸೆಕೊ್ಯರಿಟಿ ಗಾಡ್್ಗ ಗಳು ಬೆೀಕಾಗಿದಾದೆರೆ. ಉತ್ತಮ ವೆೀತನ 
ಹಾಗೊ ಇಎಸ್ ಐ ಮತ್್ತ ಪ.ಎಫ್  ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ತ್ತದೆ. 
ವಿಳಾಸ : ಶವಪ್ಪ ಸಕ್ಗಲ್ , ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ, 8ನೆೀ 

ಕಾ್ರಸ್ , ನಿಟ್ವಳಿಳಿ ಮೆೀನ್  ರೆೊೀಡ್ , ದಾವಣಗೆರೆ. 

70012 87756, 95351 56531
97409 77785

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಶಾಮನೊರಿನ ಪೊೀದಾರ್  
ಸೊಕೆಲ್  ಹತಿ್ತರ, 20x30 

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ.
95918 29780, 80731 78139

ಡುಪೆಲೆಕ್್ಸ  ಹೌಸ್  
ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ

ಶಾಮನೊರಿನ ಯೊರೆೊೀ ಕಿಡ್್ಸ  ಸೊಕೆಲ್  
ಹತಿ್ತರ 30x50 ರಲಿಲಿ ಸ್ವಂತಕೆಕೆ 

ಕಟಿ್ಟಕೆೊಂಡಿರ್ವ ಡ್ಪೆಲಿಕ್್ಸ  ಹೌಸ್  
ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ. ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ. 

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.

ಕ್ೇಲು, ಮೂಳೆ ತಜಞಾರು Rheumatologist 
(ರುಮಟಾಯ್ಡ್  ಆಥನಾರೆೈಟಿಸ್ ) ಬೆಂರಳೂರು ಇವರು

08192-222292

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
40x60 ಪೂವ್ಗ 30x50 ಪಶಚುಮ (ಶವ 
ಪಾವ್ಗತಿ ಲೆೀಔಟ್ ) 40x60 ಉತ್ತರ, 
44x38 ಪೂವ್ಗ-ಉತ್ತರ ಕಾನ್ಗರ್ , 

(ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ) 30x50 ಉತ್ತರ 
(ವಿವೆೀಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ) 30x50 

ಪೂವ್ಗ (ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ) 

95385 65909

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಶಾಮನೊರ್ ಬೆೈಪಾಸ್  ಪಕಕೆ, 

ಸಕಾ್ಗರಿ ನೌಕರರ ಬಡಾವಣೆ `ಬ' 
ಬಾಲಿಕ್ ನಲಿಲಿ ಪೂವ್ಗಕೆಕೆ 24x30 
ಅಳತೆಯ ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ. 

ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ :
99021 13374

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗಿದೆ
ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಜಯನಗರ, 
ಶವಕ್ಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಬಡಾವಣೆ,  

ಶಕಿ್ತ ನಗರ, ಆಂಜನೆೀಯ ಬಡಾವಣೆ, 
ಸಿದದೆವಿೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲಿ ಮನೆಗಳು 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲಿೀಸ್ ಗೆ ಇವೆ. ಶವಕ್ಮಾರಸಾ್ವಮಿ 
ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲಿ ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ.
78997 60749, 99726 75759

ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ

ಸಸ್ಯಹಾರ ಮಾಡಲ್ ಬರ್ವ ಮಹಿಳೆ 
ಬೆೀಕಾಗಿದಾದೆರೆ. ಆಸಕಿ್ತ ಇದದೆಲಿಲಿ ಕೊಡಲೆೀ 

ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ : SS ಮಾಲ್  ಹತಿ್ತರವಿರ್ವ ಮನೆ.  

ಫೇ. : 96113 15616

ಸೆೈಟು ಬೆೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ, ವಿದಾ್ಯನಗರ, 

ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ಉತ್ತರ ಅಥವಾ 
ಪೂವ್ಗ ದಿಕಿಕೆನ 30x50, 40x60 
ಅಳತೆಯ ಸೆೈಟ್ ಬೆೀಕಾಗಿರ್ತ್ತದೆ. 

ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ.

94482 32901, 94492 66296

ಬಿಲ್ಡ್ಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ಚಾಮರಾಜಪೆೇಟೆ ಸಕನಾಲ್  ಹತ್್ತರ, 
ಕಲೆಲೆೇಶ್ವರ ಕ್ರಾಣ್ ಅಂರಡಿ ಮೆೇಲಾಭಾರ 
ದಲ್ಲೆ 3 ಮಹಡಿ ಇರುವ 10,000 
ಚದುರ ಅಡಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾರ 
ಇರುವ ಬಿಲ್ಡ್ಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ :
ಮೊ. : 98453 17181

1BHK ಮರೆ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ
ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ 

ವಿದಾ್ಯನಗರದಲಿಲಿ ವಿವೆೀಕಾನಂದ 
ಶಾಲೆ ಹತಿ್ತರ 1 BHK ಮನೆ 
ಲಿೀಸ್ ಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ. 

91485 64617

ಬೆಣೆ್ಣದೊೇಸೆ ಹಾಕಲು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ

ಹೆೈದಾ್ರಬಾದ್ ನಲಿಲಿ ಬೆಣೆ್ಣದೆೊೀಸೆ 
ಹೆೊೀಟೆಲ್ ನಲಿಲಿ ಬೆಣೆ್ಣದೆೊೀಸೆ ಹಾಕಲ್ 

ಭಟ್ಟರ್ ಬೆೀಕಾಗಿದಾದೆರೆ.
ಸಂಬಳದೆೊಂದಿಗೆ ಊಟ, ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಫೇ. : 73861 44447

ಹೊಸ ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೀಲ್  ಬಡಾವಣೆ, 
ಪೊೀದಾರ್  ಸೊಕೆಲ್, ಹತಿ್ತರ,  

ಉತ್ತರ ದಿಕಿಕೆನ 2 BHK  
ಹೆೊಸ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. 

(ಸಸ್ಯಹಾರಿರಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

ಫೇ. : 94823 35176

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
1) ಟಾ್ಯಲಿ ಆಪರೆೀಟರ್ -2 ಅನ್ಭವವಿರ್ವವರ್
2) ಕಾ್ಯಷಯರ್ -2 ಅನ್ಭವವುಳಳಿವರ್ 
3) ಪಾ್ಯಕಿಂಗ್  & ಡಿಸಾ್ಪ್ಯಚಿಂಗ್ -4

ದಾ್ವರಕಾ ಟೆ್ರೇಡಸ್ನಾ 
MG ರೆೊೀಡ್, ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬದ ಹತಿ್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ. 

ಮೊ. : 94484 56359

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ನಗರದ ಪಾ್ಯಕೆೀಜ್ಡಿ ಡಿ್ರಂಕಿಂಗ್  ವಾಟರ್  ಫಾ್ಯಕ್ಟರಿಯಲಿಲಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ SSLC/PUC  ಫೆೀಲಾದ ಯ್ವಕರ್, 
ಬಾ್ಯಡ್ಜಿ  ಹಾಗೊ ಲೆೈಸೆನ್್ಸ  ಹೆೊಂದಿರ್ವವರ್ ಡೆ್ರೈವರ್  

ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಬೆೀಕಾಗಿದಾದೆರೆ. ಆಸಕ್ತರ್ ಖ್ದಾದೆಗಿ ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ. :
ಪ್ರತ್ೇಕ್  ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್ 

ನಾಗನೊರ್-ಶಾಮನೊರ್ ರಸೆ್ತ, ಶಾಮನೊರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ. : 94481 10287

ಮರೆ/ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಜಯನಗರ 30x40, 30x50, 25x30, 

20x30 ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟಕಿಕೆವೆ. ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ 
30x40, 30x50,  ಜಯನಗರ 30x40, 
ಎಂ.ಬ. ಸಿಟಿ, 30x60 ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕಿಕೆವೆ. 
ಗೌ್ರಂಡ್  ಫಲಿೀರ್  ಎರಡ್ ಮನೆ ಲಿೀಸ್ ಗೆ ಇವೆ.
ಏಜೆಂಟ್  : ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 

ಫೇ. : 99647 29123

ಡಬಲ್  ಬೆಡ್  ರೂಂ 
ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ 

1ನೆೀ ಮಹಡಿ, ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ. ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ : 

ಫೇ. :  98800 33668  

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಟೆಲಿಕಾಲಿಂಗ್ ನಲಿಲಿ ಅನ್ಭವ ಇರ್ವ 
ಮಹಿಳೆಯರ್ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಬೆೀಕಾಗಿದಾದೆರೆ. 

ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ : 

ಫೇ. : 83105 20002

ಮಿಲನ-ವಿೇರಶೆೈವ ಲ್ಂಗಾಯತ
ವಧ್-ವರರ ವಿವಾಹ ಸಲಹೆಗಳು  

(On line) ನಮ್ಮಲಿಲಿ 21 ರಿಂದ 42 
ವಷ್ಗದ ವಧ್ ಮತ್್ತ ವರಗಳ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆೊಂದಿದೆದೆೀವೆ. 1ನೆೀ ಮತ ್್ತ 
2ನೆೀ ಮದ್ವೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೆೊಂದಿದೆದೆೀವೆ.

ಫೇ. : 95132 22475

ಉತ್ತಮ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿರಳು 

ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ನಮ್ಮಲಿಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳು 

ಮಾರಾಟಕಿಕೆವೆ. ಸಥಾಳ : ಜರೆೀಕಟೆ್ಟ.

ಫೇ. : 89049 07242

ಹುಡುರರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲಿಲಿರ್ವ  

ಪೆೈಪು ಮತು್ತ ನಿೇರಾವರಿ ಉಪಕರಣರಳ 
ಅಂಗಡಿಗೆ. ಸೊಕ್ತ ವೆೀತನ ನಿೀಡಲಾಗ್ವುದ್.

ಫೇ. : 98806 51712

ಸೆೈಟ್  ತಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಎಸ್ ಪ ಆಫಿೀಸ್  ಎದ್ರ್ಗಡೆ, ಯರಗ್ಂಟೆ ಗಾ್ರಮದ 

ಹತಿ್ತರ ಕರೊರ್ ರಸೆ್ತಯಲಿಲಿ ಕೆೀವಲ 500 ಮಿೀ. 
ಅಂತರದಲಿಲಿದೆ. 20x30 ಅಳತೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕಿಕೆನ ಸೆೈಟ್  

ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಖಾನೆೀಷ್ ಮಾರಿ # Khata, 
extract in E-ಸ್ವತ್್ತ, EC, ಎಲಾಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ರೆಡಿ ಇವೆ.  

ಸೆೈಟು ಕೆೇವಲ 9 ಲಕ್ಷಕೆ್ಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಫೇ. : 83102 75164

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ 
20x30 ಪೂವ್ಗ ಹೆೊಸ ಮನೆ 2 ಬೆಡ್ 
ರೊಂ, ಕಿಚನ್, ಹಾಲ್, ಪೂಜಾ ರೊಂ, 
ಇರ್ವ ಶೆೊೀ ಕೆೀಸ್, ವಾಡ್್ಗ ರೊಫ್, 

ಕಿಚನ್, ಫನಿೀ್ಗಷ್ಡಿ, ಮನೆ 
ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ. (ರೊ 15 ಲಕಷು ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ಲೆೊೀನ್ ಇದೆ) ಶಕಿ್ತ ಗಾ್ಯಸ್, 60 ಅಡಿ 
ರಸೆ್ತ, ಕೆನರಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ ATM ಎದ್ರ್ 

ರಸೆ್ತ ನಿಟ್ವಳಿಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.

Mob :- 08192-255900

ರೂಂ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ 
ಪ . ಜೆ . ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲಿ 

ರೊಂ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. 

ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ : 

96207 11971

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ.
ಹೆೊೀಟೆಲ್ ನಲಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ 

ದೆೊೀಸೆ ಭಟ್ಟರ್, ಸಪೆಲಿೈಯರ್ ಮತ್್ತ 

ಮಹಿಳೆಯರ್ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಬೆೀಕಾಗಿದಾದೆರೆ. 
ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ : 

98867 50070

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ 
ಕಾರ್ ವಾಷ್ ನಲಿಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲ್ ಕೆಲಸಗಾರರ್ 
ಬೆೀಕಾಗಿದಾದೆರೆ. ವಿಚಾರಿಸಿ. 
8073070936.

ಮರೆ ಲ್ೇಜ್ / ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
JH ಪಟೆೀಲ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ 
ಹೆೊಂದಿಕೆೊಂಡಿರ್ವಂತೆ 

ನಾಗನೊರ್ ರಸೆ್ತಯಲಿಲಿ ನೊತನ 
1BHK ಮನೆ ಲಿೀಜ್ /ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. 

ಉತ್ತಮ ನಿೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿರ್ತ್ತದೆ. 
ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ :  

7022635055, 9481163044

ಸೆೈಟು ಮತು್ತ ಮಳಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಪ.ಬ ರಸೆ್ತ, ರವಿ ಮಿಲ್  ಎದ್ರ್, 

ಮಹಿೀಂದ್ರ ಶೆೊೀ ರೊಂ ಹತಿ್ತರವರ್ವ 
ನಾಗಮ್ಮ ಕೆೀಶವಮೊತಿ್ಗ ಲೆೀಔಟ್ ನಲಿಲಿ 

25x100 Sq. feetನ ಸೆೈಟ್ ನಲಿಲಿ 
ನಿಮಾ್ಗಣವಾಗಿರ್ವ ಸ್ಸ್ಸಜಿಜಿತ 

ಮಳಿಗೆಗಳು ಮಾರಾಟಕಿಕೆವೆ. ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ.

966114 82735, 63625 25571

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇವೆ
ಸಕಾ್ಗರ ನೌಕರರ ಭವನ 

ಹತಿ್ತರ ಕ್ಂದ್ವಾಡ 30x50 
ಪ್ರತಾಪ್  ರೆಡಿಡ್

99027 95877

ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಶಕಿ್ತನಗರ (ರಾಜೆೀಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ) 
ದಕಿಷುಣ ದಿಕಿಕೆನ ಪೂವ್ಗ ಬಾಗಿಲ್, 

3 ಫಲಿೀರ್ ಇರ್ವ ಮನೆ 20×30,
* ಲಕಿಷುಮಿ ಲೆೀಔಟ್( ಜಯನಗರ) 

ಸೆೈಟ್(ಪೂವ್ಗ)25×35
78996 36597, 99165 25828

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಸಿ್ವೀಟ್  ಸಾ್ಟಲ್  ಮತ್್ತ ಚಾಟ್್ಸ  ಕೆಫೆ 
(ಹೆೊೀಟೆಲ್ )ನಲಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ 

ಕ್ಕ್ , ಹೆಲ್ಪರ್ , ಕಿಲಿೀನರ್  ಮತ್್ತ 
ಸೊಪರ್ ವೆೈಸರ್  ಬೆೀಕಾಗಿದಾದೆರೆ.

ಫೇ. : 95388 96927

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
Computer Shop ನಲಿಲಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲ್ ಹ್ಡ್ಗರ್ ಬೆೀಕಾಗಿದಾದೆರೆ. 
(SSLC/PUC ಪಾಸ್/ಫೆೀಲ್) 

ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ:

99801 56263

ಮರೆ ಲ್ೇಜ್ ಗೆ ಬಾಡಿಗೆೆಗೆ ಇದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಂದ್ವಾಡ ಕೆರೆ 

ಸಮಿೀಪದ ಮಹಾಲಕಿಷುಮಿ ಲೆೀಔಟ್ ನಲಿಲಿ 
ಕಾವೆೀರಿ ಅಪಾಟ್್ಗ ಮೆಂಟ್ ಹತಿ್ತರ 

ಬೆೊೀರ್ ವೆಲ್  ಸೌಲಭವ್ಯವುಳಳಿ 2BHK 
(First Floor) ಮನೆ ಲಿೀಸ್ / 

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

94816 72244, 79751 43798

2 ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಡೆೊೀ ನಂ. 240/2, 4ನೆೀ ಮೆೀನ್ , 

ಪ.ಜೆ ಬಡಾವಣೆ, ನಸ್ಗರಿ ಜೆೈನ್  
ವಿದಾ್ಯಲಯದ ಹತಿ್ತರ, ರಾಂ ಅಂಡ್  
ಕೆೊೀ ಸಕ್ಗಲ್  ಬಳಿ 2 ಬೆಡ್  ರೊಂ 
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ. 

97429 61169, 81974 00298

ಜಂರಮ ವಧು-ವರರ  
ಮಾಹಿತ್ ಕೆೇಂದ್ರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಜಂಗಮ : ಡಾಕ್ಟರ್ , ಇಂಜಿನಿಯರ್ , 
ಲೆಕಚುರರ್ ್ಸ, ಸಕಾ್ಗರಿ ಹಾಗೊ ಖಾಸಗಿ 

ನೌಕರಿಯಲಿಲಿರ್ವ  ವಧ್-ವರರಿಗಾಗಿ 
ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ:

ಟಿ.ಎಂ. ಪ್ರಭುಸಾ್ವಮಿ, ಮೊ. 73535 34348 
ರದಿರಯ್ಯ ಹಿರೆೇಮಠ, ಮೊ. 84312 01851 

99164 56346, ದಾವಣಗೆರೆ. 
ದೆೀವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ ಡಬಲ್ ರೆೊೀಡ್

WANTED
Degree Candidates are 
required for Marketing of 

TATA POWER  
SOLAR SYSTEMS

99001 42052

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಪ.ಜೆ ಬಡಾವಣೆ ಚಿಗಟೆೀರಿ 
ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್  ರಸೆ್ತಯಲಿಲಿರ್ವ 

ಕಾನ್ಗರ್  ಮಾರ್ತಿ ಮೆಡಿಕಲ್್ಸ  
ಮೆೀಲೆ 2 ಬೆಡ್  ರೊಮಿನ ಮನೆ 

ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ.
98455 88863, 98864 33200

ಸೆೈಟು & ಮರೆ, ಹೊಲಕೆ್ಕ 
ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ. ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
ಸಕಾ್ಗರಿ ನೌಕರರ ಬಡಾವಣೆ ಬ ಬಾಲಿಕ್ ನಲಿಲಿ 2 
ಸೆೈಟ್ ಪಶಚುಮ ದಿಕ್ಕೆ, 30x40 ಮಿಟಲಿಕಟೆ್ಟಯಲಿಲಿ 

34 ಗ್ಂಟೆ ಜಮಿೀನ್ ಇದೆ.ಮಾರಾಟಕೆಕೆ 
ಡಾಲರ್ ್ಸನಲಿಲಿ 40x50 South face ಸೆೈಟ್  ಇದೆ. 
ಬೆೈಪಾಸ್  ಪಕಕೆ ಶನೆೀಶ್ವರ ಹೆೊೀಟೆಲ್  ಹಿಂಭಾಗದಲಿಲಿ 

30x61 ಪಶಚುಮ ಸೆೈಟ್  ಇದೆ.
ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ. ಸುರೆೇಶ್  ಪಿ.ಎಸ್ .
84314 00907

WANTED
SALES MANAGER
B.A/ B.com/Diploma 

Tally, Basic Computer Knowledge. 
Walk-In With Resume to 

Agadi Track & Trial 
Murugharendra Complex, 

Hadadi Road, Davanagere.

WANTED
Degree Candidates are 
required for Marketing of 

TATA POWER  
SOLAR SYSTEMS

99001 42052

ಮರೆ/ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಜಯನಗರ 30x40, 30x50, 25x30, 

20x30 ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟಕಿಕೆವೆ. ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ 
30x40, 30x50,  ಜಯನಗರ 30x40, 
ಎಂ.ಬ. ಸಿಟಿ, 30x60 ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕಿಕೆವೆ. 
ಗೌ್ರಂಡ್  ಫಲಿೀರ್  ಎರಡ್ ಮನೆ ಲಿೀಸ್ ಗೆ ಇವೆ.
ಏಜೆಂಟ್  : ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 

ಫೇ. : 99647 29123

ಸೆೈಟುರಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ
ಡಾಲಸ್್ಗ ಕಾಲೆೊೀನಿ ಬನಶಂಕರಿ 

ಬಡಾವಣೆ, ಶಕಿ್ತನಗರ, ಡಿಸಿಎಂ 
ಹಾಗೊ ಇತರೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲಿಲಿ 

30x40, 30x50 ಸೆೈಟ್ಗಳು & 
ಕಮಷ್ಗಯಲ್  ಸೆೈಟ್ಗಳು ಉತ್ತಮ 

ದರದಲಿಲಿ ದೆೊರೆಯ್ತ್ತವೆ. 
97315 12365

ಬು್ಯಲ್ಟೆ -ಟು-ಸೂಟ್  / ಬಾಡಿಗೆಗೆ

ಎ.ವಿ.ಕೆ ಕಾಲೆೇಜ್  ರೊೇಡ್ 
3500 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಖಾಲ್ 

ಜಾರ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. 
.ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್್ಸ/ನಸಿ್ಗಂಗ್  ಹೆೊೀಂ 
.ಫಾಮಾ್ಗ ಡಿಸಿ್ಟ್ಬೊ್ಯಟಸ್್ಗ, 

.ಇ-ಕಾಮಸ್್ಗ ಡಿಸಿ್ಟ್ಬೊ್ಯಟಸ್್ಗ, 

.ಶೆೊೀ ರೊಂ/ ಕಾಲೆೀಜ್ /ಬಾ್ಯಂಕ್  
.2ವಿ್ೀಲರ್  ಷೆೊೀ ರೊಂ / ಸವಿೀ್ಗಸ್  
.ವೆೀರ್ -ಹೌಸ್  / 3M ಕಾರ್  ಸವಿೀ್ಗಸ್  
ಮೊ : 95136 99252

(ಉತ್ತರರಳು ಮುಂದಿನ ವಾರಕೆ್ಕ)

ಪದವಾಣ್ - 51ರ ಉತ್ತರರಳು :
ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆ್ಕ : 1) ಕ್ರಾತ 3) ರಂಧಕ 5) ನೂಲು 6) ಆಡು 7) ಹಸಿದ ಹುಲ್  

11) ತಾರಕಾಸುರ 14) ನುಸಿ 15) ಪಾಪಾ 16) ಮಹಡಿ 17) ತವರ.
ಮೆೇಲ್ನಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ :   1) ಕ್ಡಿಗೆೇಡಿ 2) ತನೂರುಹ 3) ರಂಡುರಲ್ 4) ಕಲಲೆಂರಡಿ  

8) ಸಿತಾರ 9) ಹುಲುಸು 10) ಕಾವ್ಯರಾಮ 11) ತಾಯಿನುಡಿ 12) ರಕ್ತಪಾತ 13) ಸರಕಾರ.

ಪದವಾಣ್-52 ರಚರೆ : ಮಮತಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ 
ದಾವಣಗೆರೆ.

1 2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12

13

14

ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆ್ಕ :
1) ಒಪು್ಪವ ಹೆಸರ್ 5
4) ದೆೀವತೆಗಳು ಕ್ಡಿಯ್ವ ಪಾನಿೀಯ  4
5) ನಿಮ್ಗಲವಾದ್ದ್ 4
7) ಹಾದಿ, ಮಾಗ್ಗ 2
8) ನಾಯಕ ಕಂಡ ಸ್ವಗ್ಗ 2
11) ದಾನವಲಲಿ, ಅನ್ಗ್ರಹಿಸ್ವುದ್ 4
12) ಅನಾವೃಷ್ಟ-ವಿರ್ದಧಿ ಪದ 4
14) ತಾವರೆಯಂತಹ ಕಣ್್ಣ 5 
ಮೆೇಲ್ನಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ :
1) ರರ್ಕರಲಿಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೆ್ರೀಷಠಿನಾದವನ್ 4
2) ಅಜ್್ಗನ ಶೀಷಾ್ಗಸನ ಹಾಕಿದಾದೆನೆ 2
3) ಮರದ ನಡ್ವೆ ಇರ್ವ ದ್ಂಬ 4
4) ತಾಯಿಯ ಸಹೆೊೀದರ 5
6) ಚಿನನುದ ಮಳೆ 5
9) ಸದಾ ಉರಿಯ್ತಿ್ತರ್ವ ಜೆೊ್ಯೀತಿ 4
10) ಈತ ಬ್ದಿಧಿಯಿಲಲಿದವನ್ 4
13) ಜಿಪುಣ ಮೆೀಲೆೀರಿದಾದೆನೆ 2

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

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
KTJ ನಗರ 15ನೆೀ ಕಾ್ರಸ್  
2ನೆೀ ಮೆೀನ್ ನಲಿಲಿ 30x40 

ಅಳತೆಯಲಿಲಿ ಕಟಿ್ಟರ್ವ ಹಳೆಯ 
ಮನೆ ಮಾರಾಟಕೆಕೆ ಇದೆ.

96388 17967, 73380 43912

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ
ಕ್ಂದ್ವಾಡ ಕೆರೆ ಹತಿ್ತರ ಮಹಾಲಕಿಷುಮಿ 
ಲೆೀಔಟ್ ನಲಿಲಿ ಹಾಗೊ S.S.I.M.S 

ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್  ಹತಿ್ತರ ಲಕಿಷುಮಿ ಲೆೀಔಟ್ ನಲಿಲಿ 
ಎರಡ್ ಬೆಡ್  ರೊಂ ಹಾಗೊ ಅಟಾ್ಯಚ್  

ಬಾತ್  ರೊಂವುಳಳಿ ಮನೆಗಳು ಇವೆ.

96388 17967, 73380 43912

ಹೊಸ ವಾಷಂಗ್ 
ಮಷನ್ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ

BOSCH 6.5 kg Fully 
Atomatic Top Load 
Washing Machine 

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ.
Contact : 9686073960

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ವುಡ್ ಕಾವಿ್ಗಂಗ್ ವಕ್್ಸ್ಗ 

ಮಾಡಲ್ ಹ್ಡ್ಗರ್ 
ಬೆೀಕಾಗಿದಾದೆರೆ. 

ವಯಸಿ್ಸನ ಮಿತಿ : 20 ರಿಂದ 25 

9844190232

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ 
BE. M tech. Bsc nursing. 
B.Sc & M.Sc Biology. 

Chemistry.
ದಾವಣಗೆರೆ 

85532 78258

ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ 
ಉತ್ತಮ ದಜೆ್ಗಯ ಹಳೆಯ 

(5ವಷ್ಗ) ಸಾಗ್ವಾನಿ (Teak) 
ಮರದ ಸೆೊೀಫಾ 

ಸೆಟ್ ಸೊಕ್ತ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ.
94485 89498, 63616 67082 

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಶಿ್ರೇ ರಾಜಲಕ್್ಷಮಿ ವಿ.ಸೌ.ಸ. ನಿಯಮಿತ 

18ನೆೀ ಕಾ್ರಸ್, ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ. ನಗರ , # 1698/1 ದಾವಣಗೆರೆ. 
ಪುರ್ಷ ಅಟೆಂಡರ್ - 1,

ಮಹಿಳಾ ಆಯಾ - 1 
ಡೆ್ರೈವರ್ v/s ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ - 1 

82175 87648, 91139 25620

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮಾತ 
ನಾಡಿದರ್. ರಾಷ್ಟ್ದಲಿಲಿ 
ಸದ್ಯ ಇರ್ವ ಐ.ಪ.ಸಿ. 
ಸೆೀರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಾಕಷು್ಯ 
ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದೆಪಡಿ 
ತರಲಾಗ್ವುದ್. ಜೆೊತೆಗೆ 
ವಿಧಿ ವಿಜಾಞಾನ, ತಂತಜಾಞಾನ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿ ಬಲಿಷಠಿ 
ರಾಷ್ಟ್ ನಿಮಿ್ಗಸಲಾಗ್ 
ವುದ್ ಎಂದರ್. 

ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು 
ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಲ್ ಮೊರನೆೀ ಡಿಗಿ್ರ ಕಾಲ ಈಗಿಲಲಿ. 
ಆದರೆ ಕಾನೊನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶಕೆಷು ದೆೊರಕಿಸಲ್ 
ಅಗತ್ಯ ಕಾನೊನ್ ರೊಪಸಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ 
ಹೆೀಳಿದರ್.

ಅದಾ್ವನಿ ಅವರ್ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದದೆ ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ 
ವಿಧಿ ವಿಜಾಞಾನ ನಿದೆೀ್ಗಶನಾಲಯ ಆರಂಭಿಸಿದರ್. ನಂತರ 
ಇದರ ಉಪಯೀಗವನ್ನು ಎಲಲಿ ಸಕಾ್ಗರಗಳು 
ಪಡೆದ್ಕೆೊಳುಳಿತಿ್ತವೆ ಎಂದವರ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಈ ವಿಜಾಞಾನ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿಯ್ೀ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯವನ್ನು 
ಅದಾ್ವನಿಯವರೆೀ ಆರಂಭಿಸಿದದೆರ್. ಅದರಿಂದ ಹೆೊರ 
ಬಂದಿರ್ವ ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಗಳು ಸಾಕಷು್ಯಗಳನ್ನು ಪತೆ್ತ ಹಚ್ಚುವುದ್ 
ಮತ್್ತ ಶಕೆಷು ಕೆೊಡಿಸ್ವಲಿಲಿ ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಿ್ತದಾದೆರೆ 
ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಕನಾ್ಗಟಕದಲೊಲಿ ಇಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ 
ಆರಂಭಗೆೊಳುಳಿತಿ್ತರ್ವುದರಿಂದ ದೆೀಶದ ವಿಧಿ ವಿಜಾಞಾನ 
ಕೆಷುೀತ್ರಕೆಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರ್ವ 8 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ತಜಞಾರ್ 
ಸಿಗಲಿದಾದೆರೆ ಎಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರ್. ಜಗತಿ್ತನ ಇತರೆ 
ರಾಷ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ನಿಲಲಿಬೆೀಕಾದರೆ ದೆೀಶದ 
ವಿಧಿವಿ ಜಾಞಾನ ಕೆಷುೀತ್ರವನ್ನು ಬಲಿಷಠಿಗೆೊಳಿಸಬೆೀಕ್. ಅದಕೆಕೆ 
ಅಗತ್ಯವಿರ್ವ ತಜಞಾರನ್ನು ರೊಪಸಬೆೀಕಾಗಿದೆ ಎಂದರ್. 

12ನೆೀ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಈ ತಂತ್ರಜಾಞಾನದ 
ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಶೆೀಕಡ 
100 ರಷ್್ಟ ಉದೆೊ್ಯೀಗ ಖಚಿತ ಎಂದರ್. 

ಇದೆೀ ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರ 

ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾ್ಮಯಿ, ಆಧ್ನಿಕ ತಂತ್ರಜಾಞಾನ 
ಹೆಚಾಚುದಂತೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಸಹ ತಂತ್ರಜಾಞಾನ ಬಳಸ್ತಿ್ತ 
ದಾದೆರೆ. 10 ವಷ್ಗದ ಹಿಂದೆ ಸೆೈಬರ್ ಕೆ್ರೈಂ ಬಗೆಗಿ ಕೆೀಳಿರಲಿಲಲಿ. 
ಈಗ ಅದರ ಬಗೆಗಿಯ್ೀ ಕಾನೊನ್ ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ಹೆೊಸ 
ರಿೀತಿಯ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೆೀಕಾದರೆ 
ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜಾಞಾನ ಮ್ಂದಿರಬೆೀಕ್ ಎಂದರ್. 

ಹೆೊಸ ರಿೀತಿಯ ಅಪರಾಧಗಳಾದ ಸೆೈಬರ್ ಕೆ್ರೈಮ್, 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆ್ರೈಮ್, ನಾಕೆೊೀ್ಗಟಿಕ್್ಸ ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತಿ್ರಸ್ವ 
ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೆ್ರೈಮ್ ಲಿೀಡ್್ಸ ದಿ ಲಾ ಅಂತ ಮಾತಿತ್್ತ. ಈಗ 
ಕಾನೊನ್ ಮತ್್ತ ತಂತ್ರಜಾಞಾನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪತೆ್ತ 
ಮಾಡಬೆೀಕಿದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿ ಕೆೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಗರದಿಂದ 
ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ವಿಧಿ ವಿಜಾಞಾನ ವಿಶ್ವ ವಿದಾ್ಯಲಯ ಸಾಥಾಪನೆ 
ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಹಿಂದೆಲಾಲಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನಿಂದ ವರದಿಗಳು 
ಬರಲ್ ವಷ್ಗಗಳು ಆಗ್ತಿ್ತದದೆವು. ಈ ಸಮಯದಲಿಲಿ 
ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಲೆಮರೆಸಿಕೆೊಳುಳಿತಿ್ತದದೆರ್. ಇದಕಾಕೆಗಿ 
ನಾನ್ ಗೃಹ ಸಚಿವನಿದಾದೆಗ 2 ಪಾ್ರದೆೀಶಕ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ 
ಕೆೀಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೆೊಟಿ್ಟದೆದೆೀವೆ. ಜೆೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳ್ರಿನ 
ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪ್ರಯೀಗಾಲಯವನ್ನು 30 ಕೆೊೀಟಿ 
ರೊ. ವೆಚಚುದಲಿಲಿ ಮೆೀಲದೆಜೆ್ಗಗೆ ಏರಿಸಿದೆದೆವು. ಇಡಿೀ ದೆೀಶದಲಿಲಿ 
ಕನಾ್ಗಟಕ ಪೊಲಿೀಸರ್ ಅತಾ್ಯಧ್ನಿಕ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ 
ಲಾ್ಯಬ್ ಪಡೆದ್ಕೆೊಂಡಿದಾದೆರೆ ಎಂದ್ ಬೆೊಮಾ್ಮಯಿ 
ಹೆೀಳಿದರ್.

ವಿದೆೀಶದಲಿಲಿರ್ವಂತೆ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 
ಕನಾ್ಗಟಕದಲಿಲಿ 180 ಕೊಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೆ್ಪಷಲ್ ಆಫಿೀಸರ್ 
ಆನ್ ಕೆ್ರೈಂ ಸಿೀನ್ ನೆೀಮಕ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ 
52 ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿಜಾಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತರಬೆೀತಿ ಕೆೊಟ್್ಟ 
ನೆೀಮಕ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಅದೆಲಲಿಕೊಕೆ ಕಿರಿೀಟ 
ಪಾ್ರಯವಾಗಿರ್ವಂತೆ ಇಂದ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ ಕನಾ್ಗಟಕಕೆಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಷಾ 
ಅವರಿಗೆ ಕನಾ್ಗಟಕದ ಮೆೀಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ವಿಧಿ 
ವಿಜಾಞಾನ ವಿವಿ ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ ಬಂದರೆ, ಧಾರವಾಡದಲಿಲಿ 
ನೆಲೆಗೆೊಳಳಿಲ್ ಪ್ರಹಾಲಿದ್ ಜೆೊೀಶ ಅವರ ಶ್ರಮ 
ಮಹತ್ವದಿದೆದೆ ಎಂದ್ ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಬಸವರಾಜ 
ಬೆೊಮಾ್ಮಯಿ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಅಪರಾಧ ಸಾಬಿೇತ್ಗೆ ಕಾಯ್ದರಳ ತ್ದುದಪಡಿ 

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೆ 
ವಿಧಿ ವಿಜಾಞಾನ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಕೆ್ಕ 
ಶಂಕುಸಾ್ಥಪರೆ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಗಿೇತ ಸ್ಪಧೆನಾ 
ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ 

ಆಶ್ರಯದಲಿಲಿ ಇಂದ್ ಬೆಳಿಗೆಗಿ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ 
ತಾ್ಯಗರಾಜರ ಹಾಗೊ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ 
ಆರಾಧನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ 18 ವಷ್ಗ ಮೆೀಲ್ಪಟ್ಟ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಗಿೀತ ಸ್ಪಧೆ್ಗ ವತ್್ಗಲ 
ರಸೆ್ತಯಲಿಲಿರ್ವ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಸಮ್ದಾಯ ಭವನದಲಿಲಿ 
ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಡಿಗ (988605 
8866, 9964027146) ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.

ಮಲೆೀಬೆನೊನುರ್, ಜ. 28- ಶಾಲೆಗಳು 
ಸಮ್ದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲಿಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಣ್ವ 
ಆಶಯದಿಂದ ಯಶಸ್್ಸ ಕಂಡಿವೆ ಎಂದ್ ಶಾಲಾ 
ಶಕಷುಣ ಮತ್್ತ ಸಾಕಷುರತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ 
ನಿದೆೀ್ಗಶಕ ಸಿ.ಟಿ. ಮಂಜ್ನಾಥ್  ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟರ್.

ಅವರ್ ಶ್ಕ್ರವಾರ ನಿಟೊ್ಟರ್ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾ್ಗರಿ 
ಪೌ್ರಢ ಶಾಲೆಯಲಿಲಿ ಆಯೀಜಿಸಿದದೆ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು 
ಹಸಾ್ತಕಷುರ ಹಾಕ್ವ ಮೊಲಕ ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ 
ದರ್. ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕಿನ 14 ಸಮೊಹ ಸಂಪನೊ್ಮಲ 
ವಾ್ಯಪ್ತಯಲಿಲಿ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳ ಮೊಲಕ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ 
ನಡೆಯ್ತಿ್ತದೆ. ಕಲಿಕೆಯ ದೃಢಿೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಮಕಕೆಳ 
ವತ್ಗನೆಯಲಿಲಿ ಭಾರಿೀ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗ್ತ್ತದೆ 
ಎಂದರ್.  ಇಲಾಖಾ ಕಾಯ್ಗವನ್ನು ಚಾಚೊ ತಪ್ಪದೆೀ 
ಪಾಲಿಸ್ವ ಶಕಷುಕರ ಶ್ರಮ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಮಕಕೆಳ 
ಕೆೊಠಡಿಯಲಿಲಿನ ಕಲಿಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಬೆೀಕ್ ಎಂದ್ 
ಮಂಜ್ನಾಥ್ ಸಲಹೆ ನಿೀಡಿದರ್. 

ಕೆಷುೀತ್ರ ಶಕಷುಣಾಧಿಕಾರಿ ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ 

ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕಕೆಳಲಿಲಿನ ಸೊಕ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೆೊರಹಾಕಲ್ 
ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ. ಕಲಿಕೆ ಸವ್ಗರಿಗೊ ನಿರಂತರ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯ್ಯಾಗಿದೆ. ನಲಿ-ಕಲಿ ಚಟ್ವಟಿಕೆಯ್ ಎಲಾಲಿ 
ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿ್ತದೆ ಎಂದರ್.

ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕಷು ಹ್ರ್ಳಿ ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ 
ಅಧ್ಯಕಷುತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರ್. ಡಯಟ್ 
ಪಾ್ರಂಶ್ಪಾಲ ರಾದ ಗಿೀತಾ, ಉಪನಾ್ಯಸಕ 
ಶವಾನಂದಪ್ಪ, ಸಿಆರ್ ಪ ನಂಜ್ಂಡಪ್ಪ, ಕ್ಂಬಳ್ರ್ 
ಗಾ್ರ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕೆಷು ಲಿೀಲಾ ಶವಕ್ಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕಷು 
ಎ.ಕೆ.ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ, ಮ್ಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಏಕಾಂತಪ್ಪ, 
ಎನ್.ಜಿ.ನಾಗೆೀಂ ದ್ರಪ್ಪ, ಬ.ಜಿ.ಧನಂಜಯ, ಎನ್.
ಸತಿೀಶ್ ಪಟೆೀಲ್, ಸ್ನಂದಮ್ಮ, ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಮ್ಖ್ಯ 
ಶಕಷುಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಜಿಲಾಲಿ ಕಸಾಪ ಗೌರವ 
ಕಾಯ್ಗದಶ್ಗ ರೆೀವಣಸಿದದೆಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ತಾ.
ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಕಷುಕರ ಸಂಘದ ಹೆಚ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, 
ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಕಷುಕ ಭಾನ್ವಳಿಳಿ ನಾಗರಾಜ್ , ಶಕಷುಕ 
ಶವಾಲಯ್ಯ ಹಾಗೊ  ಇತರರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದೆರ್.

ನಿಟೂಟೆರು : ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಭೆ 
ಹೊರಹಾಕಲು ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬ ಸಹಕಾರಿ

ವಾಹ್  ಚಾಯ್  !! 
ರಿಚ್  ಚಾಯ್  !! 

ಶಿ್ರೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಫಿ ಕಂಪನಿ  
ಮಂಡಿಪೆೀಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.  

ವೆೆೊಬೆೈಲ್  : 94487 27084

ಶೆ್ರೇಯಸ್ ಉದರ, ಲ್ವರ್ , 
ಕರುಳು ರೊೇರರಳ ಚಿಕ್ತಾ್ಸ ಕೆೇಂದ್ರ

ಉದರ, ಲಿವರ್, ಕರಳು, ಪಾ್ಯನ್ ಕಿ್ರಯಾಸ್,  
ಎಂಡೆೊೀಸೆೊಕೆೀಪ, ಸಕಕೆರೆ ಕಾಯಿಲೆ ತಜಞಾರ್

8th Main, 8th Cross, 
P.J. Extension, Davangere.

08192-237325, 94837 23166

M.D. (MED), D.M. (Gastro), F.A.C.G. 
(USA), P.G.C.C. Diab. Care (Aust)

ಡಾ. ಇ.ಆರ್. ಸಿದೆದೇಶಿ

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
1st ಫಲಿೀರ್, 2 ಬೆಡ್ ರೊಂ

ಎಸ್.ಎಸ್. ಲೆೀಔಟ್, B ಬಾಲಿಕ್, 
ನವೀದಯ ( Edu Asia)  
school  ಹತಿ್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ

90196 81452

KHB ಶೆೇರಾಪುರ 
(ದಾವಣಗೆರೆ)

30x50 ದಕಿಷುಣ ಮ್ಖವಾಗಿರ್ವ 
ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ.

ಆಸಕ್ತರ್ ನೆೀರವಾಗಿ ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ. 
ಪ್ರತಿ ಅಡಿಗೆ 1400/-

94496 53143

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ದೆೀವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ 
`ಎ' ಬಾಲಿಕ್  9ನೆೀ ಕಾ್ರಸ್ ನಲಿಲಿ 

ಡೆೊೀರ್  ನಂ. 144 ನಂಬರಿನ 
ಮನೆಯ ಒಂದನೆೀ ಮಹಡಿಯಲಿಲಿ 

ನಿೀರಿನ ಸೌಕಯ್ಗ ಇರ್ವ 3 ಬೆಡ್ 
ರೊಂ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ
94480-47506

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಬಟೆ್ಟ ಅಂಗಡಿಯಲಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ 
18 ರಿಂದ 30 ವಷ್ಗ ವಯಸಿ್ಸನ ಪುರ್ಷರ್ 

ಮತ್್ತ ಮಹಿಳೆಯರ್ ಬೆೀಕಾಗಿದಾದೆರೆ. 
ಗಾ್ರಮಾಂತರದವರಿಗೆ ಊಟ, ವಸತಿ 
ಸೌಲಭ್ಯವಿರ್ತ್ತದೆ. ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ :

98442-94446

ಡೆ್ರೈವರ್  
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ

ವೆೈಟ್  ಬೊೇಡ್ನಾ  ಕಾರಿಗೆ 
ಡೆ್ರೈವರ್  ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ. 

ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ :
90190 94446

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ 
ಲಾಡ್ಜಿ ನಲಿಲಿ ಹಗಲ್ ಪಾಳೆಯಕೆಕೆ 

ರೊಂ ಬಾಯ್ ಕೆಲಸಕೆಕೆ 
ಬೆೀಕಾಗಿದಾದೆರೆ. ಸಂಬಳದೆೊಂದಿಗೆ 
ಊಟ, ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿರ್ತ್ತದೆ. 
ಸಂಪಕಿ್ಗಸಿ : 63639-54459

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಮೊಬೆೈಲ್  ಶಾಪ್ ನಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲು 10th ಪಾಸ್ /ಫೆೇಲ್ 
ಆಗಿರುವ ಯುವತ್ಯರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ. ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ

ಹಿೇರಾ ಕಮೂ್ಯನಿಕೆೇಷನ್ 
ಎನ್ .ಆರ್. ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

98440 08003

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.28- ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲಿಲಿ  ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್  
ಜನ ಆರೆೊೀಗ್ಯ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಿಲೆಲಿಯಲಿಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಅನ್ಷಾಠಿನ 
ಮಾಡಿರ್ವ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಸಮೊಹ ಗೌರವ ಪಡೆದಿದೆ. 

ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಸಂಸಾಥಾಪಕ ಡಾ. ಸ್ಬ್ಬರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಗಣರಾಜೆೊ್ಯೀತ್ಸವ 
ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಿ  ಜಿಲಾಲಿ ಉಸ್್ತವಾರಿ ಸಚಿವ ಭೆೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ್ 
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನಿೀಡಿ ಸನಾ್ಮನಿಸಿದರ್. ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ ಜಿಲಾಲಿ 
ಆರೆೊೀಗಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ನಾಗರಾಜ್ ಮತಿ್ತತರರ್ ಇದದೆರ್.

ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್  ಆಸ್ಪತೆ್ರಗೆ ಗೌರವ
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ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 28 - ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಗರ 
ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲಿಲಿ ಭತ್ತ ಹಾಗೊ ರಾಗಿ 
ಖರಿೀದಿಸ್ವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್್ತ. ಆದರೆ, ಭತ್ತ 
ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ್ವ ಜಿಲೆಲಿಯ 
ಯಾವಬ್ಬ ರೆೈತರಿಗೊ ಈ ಯೀಜನೆ ನಯಾ 
ಪೆೈಸೆ ಪ್ರಯೀಜನಕೆಕೆ ಬಂದಿಲಲಿ!

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಗರ 5 ಲಕಷು ಮೆಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ 
ಭತ್ತ, 5 ಲಕಷು ಮೆಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ರಾಗಿ ಹಾಗೊ 2 
ಲಕಷು ಮೆಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ಬಳಿ ಜೆೊೀಳ 
ಖರಿೀದಿಸ್ವುದಾಗಿ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲಿಲಿ 
ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್್ತ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭತ್ತಕೆಕೆ 2,040 ರೊ. 
ಹಾಗೊ ಗೆ್ರೀಡ್ 1 ಭತ್ತಕೆಕೆ 2,060 ರೊ.ಗಳ 
ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿತ್್ತ.

ಆದರೆ, ಜಿಲೆಲಿಯಲಿಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಂಬಲ 
ಬೆಲೆಯಲಿಲಿ ಮಾರಲ್ ಯಾವುದೆೀ ರೆೈತ 
ನೆೊೀಂದಣ್ ಮಾಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿಲಲಿ. ಹಿೀಗಾಗಿ 
ಜಿಲೆಲಿಯಲಿಲಿ ಭತ್ತದ ಖರಿೀದಿ ನಡೆಯ್ವುದಿಲಲಿ 
ಎಂದ್ ಖರಿೀದಿಗೆ ನೆೀಮಕಗೆೊಂಡ ಕನಾ್ಗಟಕ 
ಆಹಾರ ಮತ್್ತ ನಾಗ ರಿಕ ಸರಬರಾಜ್ 
ನಿಗಮದ ಮೊಲಗಳು ಹೆೀಳಿವೆ.

8,305 ರಾಗಿ ಬೆಳೆದ ರೆೈತರ್ 1,55,525 
ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ ರಾಗಿ ಮಾರಲ್ ಫ್್ರಟ್್ಸ 
ತಂತಾ್ರಂಶದಲಿಲಿ ನೆೊೀಂದಣ್ 
ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿದಾದೆರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ, ಜಗಳ್ರ್ 
ಹಾಗೊ ಚನನುಗಿರಿಗಳಲಿಲಿ ಶ್ಕ್ರವಾರದಿಂದ 

ಖರಿೀದಿ ಕೆೀಂದ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹರಿಹರ 
ಹಾಗೊ ಹೆೊನಾನುಳಿಗಳಲಿಲಿ ನಾಳೆ 
ಸೆೊೀಮವಾರದಿಂದ ಖರಿೀದಿ ಕೆೀಂದ್ರ 
ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ರಾಗಿ ಮಾರಾಟಕೆಕೆ ಹೆಚ್ಚು 
ರೆೈತರ್ ನೆೊೀಂದಾಯಿಸಿಲಲಿ, ನೆೊೀಂದಾಯಿಸಿದ 
ಬಹ್ತೆೀಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗ್ವ 
ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದ್ ಹೆೀಳಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ.

ರಾಗಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಗರ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ ಗೆ 
3,578 ರೊ.ಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ.  
ಮಾರ್ಕಟೆ್ಟಯಲಿಲಿ ರಾಗಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಜ. 
28ರಂದ್ ಕನಿಷಠಿ 1,600 ರೊ.ಗಳಿಂದ ಗರಿಷಠಿ 
3,200 ರೊ.ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಂಡ್ ಬಂದಿತ್್ತ.

ಬೆಂಬಲ  ಬೆಲೆಯಲಿಲಿ ರಾಗಿ ಮಾರಿದರೆ  
ರೆೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಕೊಲವಾಗ್ವ ನಿರಿೀಕೆಷು 
ಇತ್್ತ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ಮತ್್ತ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೆೈತರಿಂದ 
ಮಾತ್ರ ರಾಗಿ ಖರಿೀದಿಸಲಾಗ್ವುದ್ ಹಾಗೊ 
ಒಬ್ಬ ರೆೈತನಿಂದ ಗರಿಷಠಿ 20 ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ 
ರಾಗಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರಿೀದಿಸಲಾಗ್ವುದ್ 
ಎಂದ್ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಗರ ಷರತ್್ತ ವಿಧಿಸಿತ್್ತ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೆೊಡಡಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ 
ಬೆಲೆಯ ಲಾಭ ದೆೊರೆತಿಲಲಿ. ಅದರಲೊಲಿ 
ಸಿೀಮಿತವಾಗಿ 20 ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ ಮಾತ್ರ 
ಖರಿೀದಿಸ್ವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಗರ ಹೆೀಳಿದೆ.

ಕಳೆದ ವಷ್ಗ ಹೆಚಿಚುನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿಲಿ ರೆೈತರ್ 

ರಾಗಿ ಮಾರಾಟಕೆಕೆ ಮ್ಂದೆ ಬಂದಿದದೆರ್. 
ಆದರೆ, ತಾಂತಿ್ರಕ ತೆೊಡಕ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ 
ಹೆಚ್ಚು ರೆೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯ ಲಾಭ 
ಸಿಕಿಕೆರಲಿಲಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸಣ್ಣ ರೆೈತರೆೀ 
ಆಗಿರಬೆೀಕೆಂಬ ಷರತ್್ತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ನೆರವು 
ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಬಗೆಗಿ ಪತಿ್ರಕೆಯಂದಿಗೆ 
ಮಾತನಾಡಿರ್ವ ಭಾರತಿೀಯ ರೆೈತ ಒಕೊಕೆಟದ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಗದಶ್ಗ ಹೆಚ್.ಆರ್. 
ಶಾಮನೊರ್ ಲಿಂಗರಾಜ್, ರಾಜ್ಯದ ಉಡ್ಪ 
ಹಾಗೊ ಉತ್ತರ ಕನನುಡ ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಗೆ 
ಸಿೀಮಿತವಾಗ್ವಂತೆ 500 ರೊ. ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ 
ಪೊ್ರೀತಾ್ಸಹ ಧನ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದೆಡೆ 
ಪೊ್ರೀತಾ್ಸಹ ಧನ ನಿೀಡದ ಕಾರಣ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ 
ಮಾರಲ್ ರೆೈತರ್ ಮ್ಂದೆ ಬಂದಿಲಲಿ. ಬೆಂಬಲ 
ಬೆಲೆಯಲಿಲಿ ಭತ್ತ ಖರಿೀದಿಸ್ವಲಿಲಿ ಸಕಾ್ಗರ 
ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದಾದೆರೆ.

ಭತ್ತಕೆಕೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಮ್ಕ್ತ ಮಾರ್ 
ಕಟೆ್ಟ ಯಲೆಲಿೀ ಹೆಚಿಚುನ ದರವಿದೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ 
ಮಾರಿದರೆ ಹಣವೂ ಸಿಗ್ತಿ್ತದೆ. ರೆೈತರ್ ಭತ್ತ 
ಖರಿೀದಿಗೆ ನೆೊೀಂದಣ್ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳಿದೆೀ 
ಇರ್ವುದ್ ಖರಿೀದಿ ವ್ಯವಸೆಥಾಯ ಕ್ರಿತ 
ಅವಿಶಾ್ವಸ ತೆೊೀರಿಸ್ತಿ್ತದೆ ಎಂದ್ ರೆೈತ ಸಂಘ 
ಹಾಗೊ ಹಸಿರ್ ಸೆೀನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾಯ್ಗದಶ್ಗ 
ಬಲೊಲಿರ್ ರವಿಕ್ಮಾರ್ ಹೆೀಳಿದಾದೆರೆ.

ಭತ್ತಕೆ್ಕ ಪ್ರಯೇಜನವಾರದ `ಬೆಂಬಲ' 
ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ಒಬ್ಬ ರೆೈತನಿಂದಲೂ ರೊೇಂದಣ್ ಇಲಲೆ

ಎಸೆ್ಸಸ್ `ಯುರ ಪುರುಷ' : ವಿಶೆ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್
(6ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಎಂದರೆ ಅದ್ ಪತಿ್ರಕೆ 
ಮಾತ್ರ. ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ 
ವಸ್್ತಗಳ ಬೆಲೆಗೊ ನೊರ್, ಇನೊನುರ್ ಪಟ್್ಟ 
ಹೆಚಾಚುದರೊ ಪತಿ್ರಕೆ ದರ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ 
ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲಾದರೆೊಮೆ್ಮ ಒಂದ್ ರೊ. 
ದರ ಏರಿಕೆಯಾದರೊ ಪ್ರಶನುಸ್ತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ 
ವಾಹನದ ಇಂಧನ ಎಷೆ್ಟೀ ಹೆಚಾಚುದರೊ 
ಮರ್ ಮಾತನಾಡದೆೀ ಬಳಕೆಗೆ 
ಮ್ಂದಾಗ್ತಾ್ತರೆ ಎಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಇತಿ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, 
ರಾಜಕಾರಣ್ಗಳು ಕೊಡ ಪತಿ್ರಕೆ ನಡೆಸ್ತಿ್ತ 
ದಾದೆರೆ. ಪತಿ್ರಕೆ ಮತ್್ತ ಪತಿ್ರಕೆೊೀದ್ಯಮಕೆಕೆ 
ಯಾವತೊ್ತ ಸಾವಿಲಲಿ. ಪ್ರಸರಣ ಸಂಖೆ್ಯ ಯಲಿಲಿ 
ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಿಶಾ್ವಸಾ ಹ್ಗತೆ 
ಮೊಡಿಸ್ವ ನಿಟಿ್ಟನಲಿಲಿ ಪತಿ್ರಕೆಗಳು ಬೆಳೆಯ 
ಬೆೀಕಾಗಿದೆ. ಪತಿ್ರಕೆೊೀದ್ಯಮಿಗಳ ಹಠ, ಛಲ 
ಮತ್್ತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪತಿ್ರಕೆ ಗಳು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಂದಲಿ ಎಂದ್ ಆಶಸಿದರ್. 

ಪೊಲಿೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಲಿ ಹಂತದ 
ಉನನುತ ಹ್ದೆದೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ 
ಸಮಪ್ಗಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ವ ಮೊಲಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಘನತೆ ತಂದ್ ಕೆೊಟ್ಟ  ದಕಷು 
ಅಧಿಕಾರಿ ಶಂಕರ ಮಹಾದೆೀವ ಬದರಿ 
ಎಂದ್ ಅವರ ಸೆೀವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರ್.

ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಶಾಮನೊರ್ 

ಶವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪ್ರದಾನ 
ಮಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಪೊಲಿೀಸ್ 
ಅಧಿಕಾರಿ  ಶಂಕರ್ ಬದರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂದೆ್ರ ಶಾಮನೊರ್ 
ಶವಶಂಕರಪ್ಪ, ಶಾಮನೊರ್ ಶವಶಂಕ ರಪ್ಪ 
ಅಂದೆ್ರ ದಾವಣಗೆರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿೀಡ್ವ ಪ್ರಶಸಿ್ತ 
ಇಡಿೀ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತೆಗೆ ಸಿಕಕೆ 
ಪ್ರಶಸಿ್ತಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್. 

ರಾಜಕಿೀಯದಲಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆೀಕಾದಷ್್ಟ 
ಉನನುತ ಸಾಥಾನಮಾನಗಳು ಸಿಗ್ವ 
ಅವಕಾಶಗಳಿದದೆವು. ಅವುಗಳಿಂದ 
ವಂಚಿತರಾದರೊ, ಎಂದಿಗೊ ಅವರ್ 
ವಿಚಲಿತರಾಗಲಿಲಲಿ. ಹಣ, ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ 
ಯಾರ ಮ್ಂದೆ ಭಿಕೆಷು ಬೆೀಡಿದವರಲಲಿ. 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 
ಅವರ ಕೆೊಡ್ಗೆ ಅಪಾರ ನಿೀಡಿದಾದೆರೆ. 
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ನಿಮಾ್ಗತೃ 
ಎಂದ್ ಪ್ರಶಸಂಸಿಸಿದರ್.

ಸ್ವಲ್ಪ ಪಯತನು ಪಟಿ್ಟದದೆರೆ  ಯಾವತೆೊ್ತೀ  
ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರಯಾಗಬಹ್ದಿತ್್ತ. ಅವರ 
ಕಾಯ್ಗವಾ್ಯಪ್ತ ಕೆೀವಲ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ 
ಮಾತ್ರ ಸಿೀಮಿತವಲಲಿ. ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ಕೆಕೆ 
ವಾ್ಯಪಸಿದೆ. ಇವರ ವ್ಯಕಿ್ತತ್ವ ಇತರರಿಗೆ 
ಮಾದರಿ. ಕೆೀವಲ ವಷ್ಗದ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲಲಿ, 
ಕನಾ್ಗಟಕ ಸೆೀವೆಯ ಶಕಿ್ತ ಎಂದ್ ಬಣ್್ಣಸಿದ 

ಅವರ್, ತ್ಮಕೊರಿನ ಸಿದಧಿಗಂಗಾ 
ಶ್ರೀಗಳಂತೆ ನೊರಾ ಹನೆೊನುಂ ದಕೊಕೆ ಹೆಚ್ಚು 
ವಷ್ಗ ಬಾಳುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದ್ ಶ್ಭ 
ಹಾರೆೈಸಿದರ್.

ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಮನೊರ್ ಶವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಅವರಲಿಲಿ ಸರಳತೆ ಎಂದಿಗೊ ಬದಲಾಗಿಲಲಿ. 
ದಾನಶೊರರೊ, ಅಪರೊಪದ 
ರಾಜಕಾರಣ್, ಪೂಜಾನಿಷಠಿರ್ ಆಗಿದಾದೆರೆ. 
ಅವರ ವ್ಯಕಿ್ತತ್ವ ಅನ್ಕರಣ್ೀಯ. ಅವರ್ 
ವ್ಯಕಿ್ತಯಲಲಿ. ಅದೆೊಂದ್ ಶಕಿ್ತ ಎಂದರ್.

ಸಿದಧಿಗಂಗಾ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾ ಮ್ಖ್ಯಸಥಾರಾದ 
ಜಸಿ್ಟನ್ ಡಿಸೆೊೀಜ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಸೆ್ಸಸ್ 
ಯ್ಗ ಪುರ್ಷ, ಪುಣ್ಯಪುರ್ಷ ಅವರಲಿಲಿನ 
ದಾನ-ಧಮ್ಗ ಗ್ಣಗಳು ಅವರನ್ನು 
ಎತ್ತರಕೆಕೆ ಬೆಳೆಸಿವೆ ಎಂದ ಅವರ್ ತಮ್ಮ 
ಸಂಸೆಥಾಯ ಪ್ರಗತಿಗೊ ಸಹಕರಿಸಿದದೆನ್ನು 
ಸ್ಮರಿಸಿದರ್.

ಜಿಲೆಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತಿ್ರಕೆ ಸಂಸಾಥಾಪಕ 
ವಿ. ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕಷುತೆ ವಹಿಸಿದದೆರ್. 
ಸಂಪಾದಕ ವೆಂಕಟೆೀಶ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದೆರ್. 
ಸಿದಧಿಗಂಗಾ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾ ಮಕಕೆಳು 
ಪಾ್ರರ್್ಗಸಿದರ್. ಸಾಲಿಗಾ್ರಮ ಗಣೆೀಶ ಶೆಣೆೈ 
ನಿರೊಪಸಿದರ್. ಸತ್ಯಭಾಮ ಮಂಜ್ನಾಥ್ 
ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರ್.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 28 - 
ಜಿಲೆಲಿಯ ಪ್ರತಿಭಾನಿ್ವತ ಮಹಿಳಾ 
ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಕೆೊಡಮಾಡ್ವ 
ಪ್ರತಿಷಠಿತ `ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ 
ವನಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸಿ್ತಗೆ 
ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೊ ಶಕಷುಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಚಂಪಾ ಡಿ.ಸಿ. 
ಭಾಜನರಾಗಿದಾದೆರೆ.

ಮಧ್ಯ ಕನಾ್ಗಟಕದ ಹೆಸ ರಾಂತ 
`ಜನತಾವಾಣ್' ದಿನಪತಿ್ರಕೆ ಸಹಯೀ 
ಗದೆೊಂದಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ ವನಿತಾ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ವೆೀದಿಕೆ ಆಶ್ರಯದಲಿಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸಿ್ತ 
ನಿೀಡಲಾಗ್ತ್ತದೆ ಎಂದ್ ಸ್ದಿದೆಗೆೊೀಷಠಿಯಲಿಲಿ 
ಜಿಲಾಲಿ ವನಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೆೀದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕಷುರಾದ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲಲಿಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆಷುೀತ್ರದಲಿಲಿ ಕೃಷ ಮಾಡ್ತಿ್ತರ್ವ 

ಪ್ರತಿಭಾನಿ್ವತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು 
ಗ್ರ್ತಿಸಿ, ಪೊ್ರೀತಾ್ಸಹಿಸ್ವ 
ನಿಟಿ್ಟನಲಿಲಿ `ಜನತಾವಾಣ್' 
ಸಂಸಾಥಾಪಕರಾಗಿದದೆ ಹೆಚ್.ಎನ್.
ಷಡಾಕಷುರಪ್ಪ ಅವರ್ ತಮ್ಮ 
ತಾಯಿ - ತಂದೆ ಹೆೊನೆನುೀನಹಳಿಳಿ 
ಲಿಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಹನ್ಮಕಕೆ 
ಮತ್್ತ ಲಿಂ. ಶ್ರೀ ನಂಜಪ್ಪ 

ಮೆಳೆಳಿೀಕಟೆ್ಟ ದಂಪತಿ ಸ್ಮರಣಾಥ್ಗ 
`ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ ವನಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ' 
ಪ್ರಶಸಿ್ತಯನ್ನು ಸಾಥಾಪಸಿದ್ದೆ, `ಜನತಾವಾಣ್' 
ಸಂಪಾದಕ ಎಂ.ಎಸ್.ವಿಕಾಸ್ ಅವರ್ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮ್ಂದ್ವರೆಸಿದಾದೆರೆ.

ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ  ಜಿಲಾಲಿ 
ವನಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೆೀದಿಕೆಯ್ ಕಳೆದ 28 
ವಷ್ಗಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿವಷ್ಗವೂ ಈ 

ಪ್ರಶಸಿ್ತಯನ್ನು ಕೆೊಡ್ತಾ್ತ ಬಂದಿದೆ ಎಂದ್ 
ಮಲಲಿಮ್ಮ ಅವರ್ ಇಂದಿಲಿಲಿ ಕರೆದಿದದೆ 
ಪತಿ್ರಕಾಗೆೊೀಷಠಿಯಲಿಲಿ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.

ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 29ರ ಭಾನ್ವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆಗಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೊ, 
ದಾವಣಗೆರೆ  ಜಿಲಾಲಿ ವನಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೆೀದಿಕೆ 
ಅಧ್ಯಕಷುರೊ ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ 
ಕೆೀಶವಮೊತಿ್ಗ ಅವರ ಗೌರವ ಉಪಸಿಥಾತಿ 
ಯಲಿಲಿ ಕ್ವೆಂಪು ಕನನುಡ ಭವನದಲಿಲಿ 67ನೆೀ 
ಕನನುಡ ರಾಜೆೊ್ಯೀತ್ಸವ, ಪುಸ್ತಕ ಬಡ್ಗಡೆ, ದತಿ್ತ 
ಉಪನಾ್ಯಸ, ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ 

ಆಯೀಜನೆಗೆೊಂಡಿದೆ. ಇದೆೀ ಸಂದಭ್ಗ 
ದಲಿಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ  ಜಿಲಾಲಿ ವನಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ವೆೀದಿಕೆಯ 27ನೆೀ ವಷ್ಗದ ವಾಷ್ಗಕೆೊೀ 
ತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವೂ ಏಪಾ್ಗಡಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಸಾಥಾಪಕರಾದ ಹೆಚ್.ಎನ್.
ಷಡಾಕಷುರಪ್ಪ ಅವರ ಧಮ್ಗಪತಿನು ಶ್ರೀಮತಿ 
ಜಯಶೀಲಾ ಷಡಾಕಷುರಪ್ಪ ಅವರ್ 
ಪುರಸಕೆಕೃತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪ್ರದಾನ 
ಮಾಡಲಿದಾದೆರೆ. ಜಿಲಾಲಿ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪರಿಷತಿ್ತನ ಅಧ್ಯಕಷು ಬ.ವಾಮದೆೀವಪ್ಪ 
ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟಿಸ್ವರ್. 

ಮ್ಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ 
ಅಕಕೆಮಹಾದೆೀವಿ ಮಹಿಳಾ 

ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ಎಮೆರಿಟಿಸ್ 
ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕರಾದ ಪೊ್ರ. ವಿಜಯಾದೆೀವಿ, 
ತಾ. ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕಷುರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮತಿ 
ಜಯಪ್ಪ ಆಗಮಿಸ್ವರ್.

ವನಿತಾ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೆೀದಿಕೆ 
ಅಧ್ಯಕೆಷು ಮಲಲಿಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಅಧ್ಯಕಷುತೆ 
ವಹಿಸಲಿದಾದೆರೆ. ಲೆೀಖಕ ಕೆ.ಆರ್.
ಸ್ಮತಿೀಂದ್ರ ಅವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ 
`ತಾ್ಯಗಮಯಿ' ಕೃತಿ 
ಲೆೊೀಕಾಪ್ಗಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

ನಿೀಲಗ್ಂದ ಜಯಮ್ಮ ಸಿದದೆಲಿಂಗಪ್ಪ, 
ಶೆೈಲಜಾ ಪಾಟಿೀಲ್, ವಿೀಣಾ ಕೃಷ್ಣಮೊತಿ್ಗ 
ಪತಿ್ರಕಾಗೆೊೀಷಠಿಯಲಿಲಿ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದೆರ್.

`ಜನತಾವಾಣ್' ಸಹಯೇರದಲ್ಲೆ ಜಿಲಾಲೆ ವನಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೆೇದಿಕೆ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ

ಸಾಹಿತ್ ಚಂಪಾಗೆ `ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ವನಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿ್ರೇ' ಪ್ರಶಸಿ್ತ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು

ಜಿರಳಿಯಲ್ಲೆ ಇಂದು ಶಾಲಾ ವಾಷನಾಕೊೇತ್ಸವ
ಜಿಗಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ 

ವಾಷ್ಗಕೆೊೀತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವು ಇಂದ್ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆಂದು ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ
ತ್ಮಿ್ಮನಕಟೆ್ಟ ವಾ್ಯಪ್ತಯ ಗಾ್ರಮಗಳಲಿಲಿ ಇಂದ್ ಮಧಾ್ಯಹನು 2 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 

ರವರೆಗೆ ವಿದ್್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.  

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 28- ಕನಾ್ಗಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಿಗಮದ ಬಂಜಾರ 
ಪ್ರತಿಭಾ ಅನೆ್ವೀಷಣೆ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮದಲಿಲಿ ವಿಶೆೀಷ ತಿೀಪು್ಗಗಾರರಾಗಿ 
ಚನನುಸಮ್ದ್ರದ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಉಮೆೀಶ ನಾಯಕೆ,  ಬಂಜಾರ ಗಾಯಕರಾದ 
ಮಿಟ್ಯನಾಯ್ಕೆ, ಶಂಕರ್ ಚೌಹಾಣ್, ಸಾವಿತಿ್ರ ಬಾಯಿ ಬೀದರ್ ಇವರ್ 
ಬಂಜಾರ ಸಂಸಕೆಕೃತಿಯ  ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಾಡ್, ನೃತ್ಯ, ಸ್ಗಮ ಸಂಗಿೀತ ಹಿೀಗೆ 
ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರ್. 

ಕರಾನಾಟಕ ತಂಡಾ ಅಭಿವೃದಿಧೂ 
ನಿರಮದಿಂದ ಪ್ರತ್ಭಾರೆ್ವೇಷಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.28- 
ಕೆೊಟೊ್ಟರಿನ ತರಳಬಾಳು ಹ್ಣ್್ಣಮೆ 
ಮಹೆೊೀತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶವಸೆೈನ್ಯ 
ಯ್ವಕರ ಸಂಘ ಏಪ್ಗಡಿಸಿದದೆ ಬೆೈಕ್ 
ಮತ್್ತ ಕಾರ್ ರಾ್ಯಲಿಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ. 
ರವಿೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ್ ನಗರದ 
ಶಾಮನೊರ್ ಶವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಪಾವ್ಗತಮ್ಮ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದ 
ಆವರಣದಲಿಲಿ ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಿದರ್.

ಜಿಲೆಲಿಯಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರಕೊಕೆ 
ಅಧಿಕ ಬೆೈಕ್, 500 ಕಾರ್ಗಳು ದಾವಣ 
ಗೆರೆಯಿಂದ ಸಿರಿಗೆರೆಗೆ ತೆರಳಿದ ನಂತರ 

ಸಿರಿಗೆರೆ, ಭರಮಸಾಗರ, ಬಳಿಚೆೊೀಡ್, 
ಜಗಳ್ರ್, ಬಸವನಕೆೊೀಟೆ ಮಾಗ್ಗ 
ವಾಗಿ ಕೆೊಟೊ್ಟರಿಗೆ ರಾ್ಯಲಿ ತೆರಳಿದೆ.

ರಾ್ಯಲಿಯಲಿಲಿ ಶವಸೆೈನ್ಯ ಯ್ವಕರ 
ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕಷು ಶಶಧರ 
ಹೆಮ್ಮನಬೆೀತೊರ್, ಅಧ್ಯಕಷು ಲಿಂಗರಾಜ 
ಅಗಸನಕಟೆ್ಟ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೆಳೆಳಿೀಕಟೆ್ಟ, ರವಿಕ್ಮಾರ್, 
ಬಸವರಾಜ ಶವಗಂಗಾ, ಕೆೊರಟಿಕೆರೆ 
ಶವಕ್ಮಾರ್, ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬಸವರಾಜ್, 
ಧನಂಜಯ ಕಡೆಲಿೀಬಾಳು, ಅಣಬೆೀರ್ 
ಜಿೀವನಮೊತಿ್ಗ, ಲೆೊೀಕಿಕೆರೆ 

ನಾಗರಾಜ್, ಕರೆೀಶವಪಳಿ ಸಿದೆದೆೀಶ್, 
ಜಯಣ್ಣ ರಾಮಗೆೊಂಡನಹಳಿಳಿ, 
ವಾಗಿೀಶ್ ಸಾ್ವಮಿ, ಎಲೆಬೆೀತೊರ್ 
ಸಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ್್ರ,  ಜಿ.ಎಸ್. ಶಾ್ಯಮ್, 
ಬ.ಟಿ. ಸಿದಧಿಪ್ಪ, ಬೆೀತೊರ್ ಬ.ಜಿ. 
ಸಂಗನಗೌಡ್್ರ, ಕೆ.ಪ. ಸಿದೆದೆೀಶ್ 
ಕಾಶೀಪುರ, ಶವಕ್ಮಾರ್, ಸ್ನಿೀಲ್ 
ದಾಸಪಳಿ, ಪ್ರಭ್ ಕಾವಲಹಳಿಳಿ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ವಿವಿಧ ಗಾ್ರಮಗಳ ಯ್ವ 
ಮ್ಖಂಡರ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಧಿಕ 
ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿಲಿ ಪಾಲೆೊಗಿಂಡಿದದೆರ್.

ಇತ್ಹಾಸ ಸೃಷಟೆಸಿದ ಬೆೈಕ್-ಕಾರ್ 

ರಾ್ಯಲ್ : ಶವ ಸೆೈನ್ಯ ಯ್ವಕರ ಸಂಘದ 
ಕಾಯ್ಗಕತ್ಗರ್ ಆಯೀಜಿಸಿದದೆ ಬೆೈಕ್ 
ಮತ್್ತ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡ ರಾ
್ಯಲಿಯ್ ಈ ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷಠಿಸಿದೆ 
ಎಂದ್ ಸಮಾಜದ ಮ್ಖಂಡರಾದ 
ನಂಜನಗೌಡ್್ರ ಕೆೊಟೊ್ಟರ್ 
ತರಳಬಾಳು ಹ್ಣ್್ಣಮೆ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮದ 
ಅತಿರ್ಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಸ್ಮಾರ್ 14 ಕಿ.ಮಿೀ. ಉದದೆದ 
ರಾ್ಯಲಿಯಲಿಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯ 
ಯ್ವಕರ್ ಅತಿ ಹೆಚಿಚುನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ವಿಶೆೀಷವಾಗಿತ್್ತ.

ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್್ಣಮೆ: 8 ಸಾವಿರ ಬೃಹತ್ ಬೆೈಕ್  - ಕಾರು ರಾ್ಯಲ್

ಎಚ್. ಎನ್. ಷಡಾಕಷುರಪ್ಪನವರ 
ಮಾತೆೊೀಶ್ರ ಹೆೊನೆನುೀನಳಿಳಿ ಹನ್ಮಕಕೆ ನಂಜಪ್ಪ 
ಮೆಳೆಳಿೀ ಕಟೆ್ಟ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾಥ್ಗ ಈ ಬಾರಿ  
ನಿೀಡ್ವ ವನಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಚಂಪಾ  ಡಿ.ಸಿ. ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಾ್ತರೆ. 

ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೊ ಶಕಷುಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಪಾ ಡಿ. 
ಸಿ.  ಯವರ್, ಗದಗ ಜಿಲೆಲಿಯ ಮಲಲಿಸಮ್ದ್ರ 
ಗಾ್ರಮದ ಶ್ರೀ ರೊಬೆನಪ್ಪ ಸಗರಿ ಮತ್್ತ ಸ್ನಿೀತಾ 
ಸಗರಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತಿ್ರ.  12.08.1967ರಲಿಲಿ 
ಜನಿಸಿದ ಇವರ್ ಮೊವರ್ ಸಹೆೊೀದರಿಯರ್  
ಮತ್್ತ ಇಬ್ಬರ್ ಸಹೆೊೀದರರೆೊಂದಿಗೆ 
ಬೆಳೆದವರ್. ಪತಿ ಡಾ್ಯನಿಯಲ್  ಚಿಂತವಾಳ್, 
ಮಗ ಆದಶ್್ಗ, ಮಗಳು ಅನ್ಷಾ ಇವರ 

ಮನೆಯ ಮನಸಿ್ಸನ 
ಆಧಾರ 
ಸ್ತಂಭಗಳು. 
ಓದ್ಗರ್ ಮತ್್ತ 
ಬರಹಗಾರರ್, 
ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಬಂಧ್ಗಳು.

ಪಾ್ರಥಮಿಕ 
ಶಕಷುಣ 

ಹ್ಟೊ್ಟರಿನಲಿಲಿ,  ಆರಂಭದ ಬರಹಗಳಿಂದ 
ಪಡೆಯತಿ್ತದದೆ ಬಹ್ಮಾನಗಳಿಂದ ಉತೆ್ತೀಜಿತರಾಗಿ 

ಬರಹವನ್ನು ಹವಾ್ಯಸವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಂಡರ್, ಬದ್ಕಿನಲಿಲಿ ತಮ್ಮ 
ಮ್ಂದೆ ಕಂಡ ನೆೊೀವುಗಳೆೀ 
ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇವರ ಕಥೆ,  
ಕಾದಂಬರಿ,  ಕವನ,  ಲೆೀಖನಗಳಿಗೆ 
ಪೆ್ರೀರಕವಾಗಿವೆ. ಸಥಾಳಿೀಯ ಹಾಗೊ 
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿಲಿ 
ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಿ್ತದದೆಂತೆ ಮತ್ತಷ್್ಟ 
ಉತಾ್ಸಹ ದೆೊರೆಯಿತ್. 

ಅವರ್ ಕಥೆ, ಕವನ  ಲೆೀಖನ 
ಗಳು, 4 ನಾಟಕಗಳು ಹಾಗೊ 6 ಕಾದಂಬರಿ 
ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಲೆೀಖಕಿಯಾಗಿ ಗ್ರ್ತಿಸಿ 
ಕೆೊಂಡಿದಾದೆರೆ. ಅವರ ಇನನುಷ್್ಟ ನಾಟಕಗಳು 
ಹಾಗೊ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅಚಿಚುನಲಿಲಿವೆ. ಶಕಷುಕ ವೃತಿ್ತ 
ಮಾಡ್ತ್ತಲೆೀ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿ ಶಕಷುಣದಲಿಲಿ 
ತಮ್ಮ ಸೆೀವೆ ಸಲಿಲಿಸ್ತ್ತಲೆೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿಯ 
ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿ್ತದಾದೆರೆ.

ಶಕಷುಣ ಹಾಗೊ ಸಾಹಿತ್ಯಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಅನೆೀಕ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳನೊನು ಪಡೆದಿದಾದೆರೆ.  ಬಹ್ 
ಮ್ಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಚಂಪಾ ಡಿ.ಸಿ. ಇವರ್ `ವನಿತಾ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸಿ್ತಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದೆ, ಅವರಿಗೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ ವನಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೆೀದಿಕೆ 
ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿಲಿಸ್ತ್ತದೆ.

ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮದ ಮ್ಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಡಾ. 

ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಜಯಾದೆೀವಿ 
ಇವರ್ ಪ್ರಸಿದಧಿ 
ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಎಸ್.ಜಿ. 
ಶವಶಂಕರಯ್ಯ, 
ಸವ್ಗಮಂಗಳಮ್ಮ ಇವರ ಪುತಿ್ರ. 
ಇವರ್ 11.09.1953 ರಲಿಲಿ 
ಭದಾ್ರವತಿಯಲಿಲಿ ಜನಿಸಿದದೆರ್. 
ಇವರ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ ಎಂ.ಎ. 
ಕನನುಡ, ಮೆೈ.ವಿ.ವಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್ , 
ಬೆಂ.ವಿ.ವಿ., ಪ.ಎಚ್.ಡಿ. 

ಯ್ಜಿಸಿ ಫೆಲೆೊಶಪ್ ನಲಿಲಿ ಪಡೆದಿದದೆರ್. 
ಯ್ಜಿಸಿಯಿಂದ ಎಮೆಡಿಟಿಸ್  ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕರ್, 
ಕ್ವೆಂಪು ವಿವಿ ಸಾನುತಕ ಪದವಿ, ಪಠ್ಯ ರಚನಾ 
ಸಮಿತಿ ಸಂಯೀಜಕರ್,  ಕನನುಡ ಅಧ್ಯಯನ 
ವಿಭಾಗ,  ಅತಿರ್ ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕರ್, ಕೃಷ ವಿವಿ 
ಕೆೀಂದ್ರ, ವಿಜಯಪುರ, ಉಪಕ್ಲಸಚಿವರ್, ಕ.
ರಾ.ಮ.ವಿವಿ ಇವರ್ ಆಗಮಿಸ್ವರ್.

ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಜಯಾದೆೀವಿ ಅವರ 
ಪ್ರಭ್ದೆೀವರ ಅನ್ಭಾವ, (ವಚನ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನ), 
ಕೆೊಂಡಗ್ಳಿ ಕೆೀಶರಾಜನ ವಿೀರಶೆೈವ ದಶ್ಗನ 
(ಸಂಶೆೊೀಧನೆ), ಹೊವು ತಾರೆ ಚಂದ್ರ (ಮಕಕೆಳ 
ಕವಿತೆ) ಇವುಗಳು ಲೆೊೀಕಾಪ್ಗಣೆಯಾಗಲಿವೆ. 

- ಅರುಂಧತ್ ರಮೆೇಶ್
ಸಾಹಿತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಾಹಿತ್ ಚಂಪಾ ಡಿ.ಸಿ. ಇವರಿಗೆ  
`ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ವನಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿ್ರೇ' ಪ್ರಶಸಿ್ತ

ಚಂಪಾ ಡಿ.ಸಿ.

ಡಾ. ವಿಜಯಾದೆೇವಿ

ರಾಡಿದುದ ನರರಕೆ್ಕ ಪ್ರಣವಾನಂದ 
ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ ಪಾದಯಾತೆ್ರ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 28- ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ 
ನಾರಾಯಣ ಗ್ರ್ಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿಲಿ ಅಭಿ 
ವೃದಿಧಿ ನಿಗಮ ಸಾಥಾಪಸಿ, 500 ಕೆೊೀಟಿ ರೊ.
ಮಿೀಸಲಿಡಬೆೀಕ್ ಎಂಬ್ದ್ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ವಿವಿಧ ಬೆೀಡಿಕೆಗಳ ಈಡೆೀರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ 
ಮಂಗಳ್ರಿನ ಕ್ದೆೊ್ರೀಳಿಯ ಗೆೊೀಕಣ್ಗ 
ನಾಥ ಸಾ್ವಮಿ  ದೆೀವಸಾಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ 
ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ ಕೆೈಗೆೊಂಡಿರ್ವ 
ಪಾದಯಾತೆ್ರ ಇದೆೀ ದಿನಾಂಕ 31 ಕೆಕೆ 
ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದ್ 
ಆಯ್ಗ ಈಡಿಗ ಸಮಾಜದ ಮ್ಖಂಡ ಎ. 
ನಾಗರಾಜ್ ಸ್ದಿದೆಗೆೊೀಷಠಿಯಲಿಲಿ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 29 ರಂದ್ ಚನನುಗಿರಿ 
ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಸೊಳೆಕೆೆೆೆರೆ ಮಾಗ್ಗವಾಗಿ, ಜ. 
30 ರಂದ್ ಮತಿ್ತ, 31 ರಂದ್ ದಾವಣಗೆರೆ 
ನಗರಕೆಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಅಂದ್ ರಾಷ್ಟ್ೀಯ 
ಹೆದಾದೆರಿ ಬಳಿ ಪೂಣ್ಗಕ್ಂಭ ಸಾ್ವಗತ 
ದೆೊಂದಿಗೆ ಪಾದಯಾತೆ್ರಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿ 
ಕೆೊಳಳಿಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದವರ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ನಂತರ ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ಅಂಬೆೀಡಕೆರ್ 
ಸಕ್ಗಲ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,  ಅರ್ಣ 
ಸಕ್ಗಲ್ ಮೊಲಕ ವಿನೆೊೀಬನಗರದ 1 ನೆೀ 
ಮೆೀನ್ ನಲಿಲಿರ್ವ ಶಾಮನೊರ್ 
ಶವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಮ್ದಾಯ ಭವನಕೆಕೆ 

ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದೆ, ನಂತರ ಸಭಾ 
ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದ್ ಹೆಬಾ್ಬಳು ಮೊಲಕ 
ಬೆಂಗಳ್ರನ್ನು ಫೆ. 14 ರಂದ್ ತಲ್ಪಲಿದೆ. 
ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ ಈಡಿಗ ಸಮಾಜ ಹಿಂದ್ಳಿದ 
ಅತಿ ದೆೊಡಡಿ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ 
60 ರಿಂದ 70 ಲಕಷು ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಹೆೊಂದಿದ್ದೆ, 
ಸಕಾ್ಗರದ ಅನೆೀಕ ಯೀಜನೆಗಳಿಂದ 
ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್.

ಕ್ಲಕಸ್ಬಾದ ಸೆೀಂದಿ ಇಳಿಸಿ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ವುದಕೆಕೆ ಸಕಾ್ಗರ ಅನ್ 
ಮತಿ ಕೆೊಡಬೆೀಕ್. ಸಿಗಂದೊರ್ ದೆೀವ 
ಸಾಥಾನದ ಮೆೀಲಿನ ದೌಜ್ಗನ್ಯ ನಿಲಿಲಿಸಬೆೀಕ್. 
ಉಡ್ಪ, ಶವಮೊಗಗಿ, ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಗೆ   
ಹೆಚಿಚುನ ರಾಜಕಿೀಯ ಪಾ್ರತಿನಿಧ್ಯ ನಿೀಡಬೆೀಕ್. 
2 ಎ ವಗ್ಗದಲಿಲಿರ್ವ ಸಮ್ದಾಯಕೆಕೆ 
ಯಾವುದೆೀ ಅನಾ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ಹಾಗೊ 
ಮಿೀಸಲಾತಿ ಹೆಚಿಚುಸ್ವುದ್ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ವಿವಿಧ ಬೆೀಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೆೀರಿಸ್ವಂತೆ 
ಒತಾ್ತಯಿಸಿ ಸಕಾ್ಗರಕೆಕೆ ಮನವಿ 
ಸಲಿಲಿಸಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದರ್. 

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೊೀಷಠಿಯಲಿಲಿ ಪ್ರತಾಪ್, 
ಆನಂದ್, ಜಾಞಾನದೆೀವ, ಬಾಲಚಂದ್ರ 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದೆರ್. 

ಲೊೇಕ್ಕೆರೆಯಲ್ಲೆ ಇಂದು ದೆೇವಸಾ್ಥನ 
ಶಿಲಾಮೂತ್ನಾ ಪ್ರತ್ಷಾಠಾಪರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕ್ ಲೆೊೀಕಿಕೆರೆ ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ನಿಮಿ್ಗಸಿರ್ವ ಶ್ರೀ 
ಮೆೈಲಾರ ಲಿಂಗೆೀಶ್ವರ ದೆೀವಸಾಥಾನ ಶಲಾಮೊತಿ್ಗ ಪ್ರತಿಷಾಠಿಪನೆ, ಕಳಸಾರೆೊೀಹಣ 
ಹಾಗೊ ಉದಾಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದ್ ಜರ್ಗಲಿದೆ.

ಇಂದ್ ಬೆಳಿಗೆಗಿ 8.35 ಕೆಕೆ ಶ್ರೀ ಮೆೈಲಾರಲಿಂಗೆೀಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿಯ 
ಶಲಾಮೊತಿ್ಗ ಪಾ್ರಣ ಪ್ರತಿಷಾಠಿಪನೆ ಹಾಗೊ ಕಳಸಾರೆೊೀಹಣವನ್ನು 
ಹೆೊಸದ್ಗ್ಗ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಾನಂದಪುರಿ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ 
ನೆರವೆೀರಿಸಲಿದಾದೆರೆ. ಬೆಳಿಗೆಗಿ 10.30 ಕೆಕೆ ಶ್ರೀ ಮೆೈಲಾರಲಿಂಗೆೀಶ್ವರ ದೆೀವರ 
ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೀಗ, ಬೆಳಿಗೆಗಿ 11 ಕೆಕೆ ನಡೆಯ್ವ ವೆೀದಿಕೆ 
ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಕನಕ ಗ್ರ್ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾನಂದ ಪುರಿ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ, 
ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಾನಂದ ಪುರಿ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ, ಧಮ್ಗಸಥಾಳದ ಧಮಾ್ಗಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ 
ವಿೀರೆೀಂದ್ರ ಹೆಗಗಿಡೆ, ಶ್ರೀ ಮಾದಾರ ಚನನುಯ್ಯ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ, ಶ್ರೀ ಮಡಿವಾಳ 
ಮಾಚಿದೆೀವ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ ಮತಿ್ತತರೆ ಸಾ್ವಮಿಜಿಗಳು  ಸಾನಿನುಧ್ಯ ವಹಿಸ್ವರ್.

ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದದೆರಾಮಯ್ಯ, ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಎಂ.ಟಿ.ಬ. ನಾಗರಾಜ್, 
ಭೆೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್, ಭೆೈರತಿ ಸ್ರೆೀಶ್, ಹೆಚ್.ಎಂ. ರೆೀವಣ್ಣ, ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದೆೀಶ್ವರ,  
ಶಾಮನೊರ್ ಶವಶಂಕರಪ್ಪ, ಆರ್.ಶಂಕರ್, ಎಸ್.ಎ. ರವಿೀಂದ್ರನಾಥ್ 
ಮತಿ್ತತರರ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದಾದೆರೆ.  

ಮಲೆೀಬೆನೊನುರ್, ಜ.28- ಡಿಸಿಸಿ 
ಬಾ್ಯಂಕಿನಿಂದ ಜಿಲೆಲಿಯ ಕೆ್ರಡಿಟ್  ಸೆೊಸೆೈಟಿಗಳಿಗೆ 
ಕಡಿಮೆ ಬಡಿಡಿ ದರದಲಿಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲಿ್ಪಸ್ವ 
ಬಗೆಗಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದ್ ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕಷು 
ಹೆೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆಯ ಬ.ಹಾಲೆೀಶಪ್ಪ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಶನಿವಾರ ಇಲಿಲಿನ ಶವ ವಿವಿಧೆೊೀದೆದೆೀಶ 
ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲಿಲಿ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಂಡಿದದೆ ಸರಳ 
ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಸನಾ್ಮನ ಸಿ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅವರ್ 
ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಡಿಸಿಸಿ ಬಾ್ಯಂಕಿನಿಂದ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಕೃಷ ಪತಿ್ತನ 
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನಿೀಡ್ವ ಮಾದರಿಯಲೆಲಿೀ 
ವಿವಿಧೆೊೀದೆಧಿೀಶ ಪತಿ್ತನ ಹಾಗೊ ಸೌಹಾದ್ಗ 
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿೀಡ್ವ ಬಗೆಗಿ 
ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲಿಲಿ 
ತಿೀಮಾ್ಗನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರ್.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲಿಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆ 
ಯ್ವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣ 
ವನ್ನು ವಾಣ್ಜ್ಯ ಬಾ್ಯಂಕ್ಗಳಲಿಲಿ ಠೆೀವಣ್ ಮಾಡದೆೀ 
ಡಿಸಿಸಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲಿಲಿ 
ಠೆೀವಣ್ ಮಾಡ್ವ ಮೊಲಕ ಸಹಕರಿಸಬೆೀಕೆಂದ್ 
ಹಾಲೆೀಶಪ್ಪ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರ್.

ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕಷುರೊ ಆದ ಹರಿಹರ 
ಪಎಲ್ ಡಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಿದೆೀ್ಗಶಕ ಯಲವಟಿ್ಟಯ 

ಜಿ.ಆಂಜನೆೀಯ, ನಿದೆೀ್ಗಶಕರಾದ ಹೆಚ್.ಜಿ.
ಚಂದ್ರಶೆೀಖರ್, ಹೆಚ್.ಬ.ಶವಕ್ಮಾರ್, ಕೆ.ಜಿ.
ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ್ಗಳು ಹಾಲೆೀಶಪ್ಪ ಅವರನ್ನು 
ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಸನಾ್ಮನ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕಷುತೆ ವಹಿಸಿದದೆ 
ಶವ ವಿವಿದೆೊೀದೆದೆೀಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕಷು 
ಡಾ. ಬ.ಚಂದ್ರಶೆೀಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 
ವಿವಿಧೆೊೀದೆದೆೀಶ, ಪತಿ್ತನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ 
ಏಳಿಗೆಗೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬಡಿಡಿ ದರದಲಿಲಿ 
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿೀಡಬೆೀಕೆಂದರ್.

ಹರಿಹರ ಪಎಲ್ ಡಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಿದೆೀ್ಗಶಕ 

ಹನಗವಾಡಿಯ ಬಣಕಾರ ಪ್ರಸನನು, ಸಂಘದ 
ನಿದೆೀ್ಗಶಕರಾದ ಕ್ಂಬಳ್ರಿನ ಹೆಚ್.ಷಣ್್ಮಖಪ್ಪ, 
ಜಿಗಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ವೃತಿ್ತಪರ ನಿದೆೀ್ಗಶಕರಾದ ಹೆೊಳೆ 
ಸಿರಿಗೆರೆ ಬ.ಶೆೀಖರಪ್ಪ, ಮಲೆೀಬೆನೊನುರಿನ ಎಸ್.
ಸಿದೆದೆೀಶ್, ಸಂಘದ ಕಾಯ್ಗದಶ್ಗ ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನ 
ಮತ್್ತ ಎಪಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕಷು ಜಿ.ಮಂಜ್ನಾಥ್ 
ಪಟೆೀಲ್, ಪಎಸಿಎಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕಷು ಕೆ.ಪ.
ಗಂಗಾಧರ್, ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕಷು ಭೆೊೀವಿ 
ಶವಕ್ಮಾರ್ ಹಾಗೊ ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ 
ವಿಜಯ್, ಅಕಷುತಾ, ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ, ಶಂಭ್, ಅಕಷುರ 
ಮತ ್್ತ ಪಗಿ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ್ ಈ ವೆೀಳೆ ಹಾಜರಿದದೆರ್.

ಡಿಸಿಸಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ನಿಂದ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಸೊಸೆೈಟಿರಳಿಗೆ 
ಕಡಿಮೆ ಬಡಿಡ್ ದರದಲ್ಲೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಹಾಲೆೇಶಪ್ಪ ಹೆೇಳಿಕೆ
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ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 29, 20236

Applications	are	invited	for	the	post	of	teaching	staff	
for	the	above	institution		for	the	Academic	year	2023-24

Designation Nursery PRT TGT

Walk-In Interview
On 05-02-2023, Sunday. 9:00 am to 4:00pm 
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RASHTROTTHANA VIDYA KENDRA CBSE 
Affiliation No: 830511, DAVANAGERE

Ph : Mob: 08192-258255,  9480766501, 9964182067,   
Email: rvkdvgacademics@gmail.com

School is Seeking Candidates, those who are interested to become Educators.
The aspirants can contact school with a Resume.

(Graduates under Engineering , MBA, MCA, M.Com, BBM, BCA, B.Com) 

· Preference will be given to graduates & experienced female teachers who are 
   creative in technology aided teaching. 
· Remuneration is not constraint for deserving candidates with PF & ESI facility. 
·

th th Interested Post Graduates can apply for teaching in 11  and 12  grades.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.28- ಬಾಪೂಜಿ 
ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾಯ ಗೌರವ ಕಾಯ್ಗದಶ್ಗ  
ಶಾಮನೊರ್ ಶವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ್ ಕೆೀವಲ 
ವಷ್ಗದ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲಲಿ, ಶತಮಾನದ ಶೆ್ರೀಷಠಿರಷೆ್ಟೀ 
ಅಲಲಿದೆೀ ಕಲ್ಪನೆಗೊ ನಿಲ್ಕದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 
`ಯ್ಗ ಪುರ್ಷ' ಎಂದ್ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕತ್ಗ 
ವಿಶೆ್ವೀಶ್ವರ ಭಟ್ ಬಣ್್ಣಸಿದರ್.

ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸಿದಧಿಗಂಗಾ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾ 
ಆವರಣದಲಿಲಿ ಜಿಲೆಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತಿ್ರಕಾ 
ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದ್ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಂಡಿದದೆ 
2022 ರ `ವಷ್ಗದ ವ್ಯಕಿ್ತ' ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪ್ರದಾನ 
ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ಅವರ್ 
ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಎಸೆ್ಸಸ್ ನಿಮಿ್ಗಸಿದ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾಗಳು, 
ಸಹಕಾರ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಜಿೀವನ ಸಾಥ್ಗಕತೆಯ 
ಪ್ರತಿೀಕಗಳು. ಅವರೆೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣ್ಯಷೆ್ಟೀ 
ಅಲಲಿ. ಇತರೆ ರಾಜಕಾರಣ್ಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನನು 
ವ್ಯಕಿ್ತತ್ವದ ನಾಡಿನ ವಿಶೆೀಷ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿದಾದೆರೆ 
ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಶಾಮನೊರ್ ಶವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ್ 
ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಾಗ ಹಿಗಗಿದೆೀ, ಯಾವತೊ್ತ 
ಬದಲಾಗದ ವ್ಯಕಿ್ತತ್ವ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ, 
ಧಾಮಿ್ಗಕ, ಶೆೈಕಷುಣ್ಕ ಹಾಗೊ ಆರೆೊೀಗ್ಯ ಸೆೀವೆ 
ಅವಿಸ್ಮರಣ್ೀಯ ಎಂದರ್.

ಪ್ರಸ್್ತತ ಪತಿ್ರಕೆೊೀದ್ಯಮವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ 
ವಿಲಲಿದೆೀ ಮ್ನನುಡೆಸ್ವುದ್ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಈ 
ನಿಟಿ್ಟನಲಿಲಿ ಜಿಲಾಲಿಮಟ್ಟದ ಪತಿ್ರಕೆಗಳ ಮ್ಖ್ಯಸಥಾರ 
ಹ್ಚ್ಚು ಸಾಹಸ, ಧೆೈಯ್ಗ, ಅಕಷುರ ವಾ್ಯಮೊೀ 
ಹದಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪತಿ್ರಕೆಗಳನ್ನು 
ಹೆೊರತರ್ತಿ್ತದಾದೆರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯಲಿಲಿ 
ಪತಿ್ರಕೆೊೀದ್ಯಮದಲಿಲಿ ಹೆೊಸ ಹೆೊಸ 
ಪ್ರಯೀಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿ್ತರ್ವುದ್ ಅತ್ಯಂತ 
ವಿಶೆೀಷ ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಇಡಿೀ ಜಗತಿ್ತನಲಿಲಿ ಯಾವುದಾದರೊ ಅತಿೀ 
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ವ ವಸ್್ತ 

ಎಸೆ್ಸಸ್ ̀ ಯುರ ಪುರುಷ' : ವಿಶೆ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್

ಅಧಿಕಾರ, ಹಣ ಬಂದಾರ ರವನಾ ಬೆೇಡ
ಯಾರೆೀ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಯೀಚಿಸಿ ಮಾಡಬೆೀಕ್. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್್ತ 

ಹಣ ಬಂದಿತೆಂದ್ ಗವ್ಗಪಡಬಾರದ್. ದ್ಡಿಮೆಯ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವನಾನುದರೊ ದಾನ, ಧಮ್ಗಕೆಕೆ 
ಮಿೀಸಲಿಡಬೆೀಕ್. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಷ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಂದಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದ್ ಹಿರಿಯ 
ಶಾಸಕ  ಶಾಮನೊರ್ ಶವಶಂಕರಪ್ಪ ಹೆೀಳಿದರ್.

`ವಷ್ಗದ ವ್ಯಕಿ್ತ-2022' ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಸಿ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ್, ದಾವಣಗೆರೆ 
ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಹೆಬಾ್ಬಳಿನಲಿಲಿ ಅಧ್ಗಕೆಕೆ ನಿಂತಿದದೆ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕೆಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ದಾನ ನಿೀಡಿದ್ದೆ, 
ಅಲಿಲಿಂದ ಶ್ರ್ವಾದ ದಾನ ಕಾಯ್ಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯ್ತಾ್ತ ಬಂದಿದೆ. ದಾನ, ಧಮ್ಗ 
ಮಾಡಿದದೆರಿಂದಲೆೀ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಿೀವನದಲಿಲಿ ಭಗವಂತ ಸ್ಸಿಥಾತಿಯಲಿಲಿಟಿ್ಟದಾದೆನೆ 
ಎಂದರ್.

ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕಿಕೆದೆ ಎಂದ್ ಲಂಚ ಪಡೆಯ್ವುದಾಗಲಿೀ, ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಎಂದ್ 
ಗವ್ಗಪಡ್ವುದನಾನುಗಲಿೀ ಮಾಡಬಾರದ್. ನಿಸಾ್ವಥ್ಗ ಸೆೀವೆ, ಧಮ್ಗಗಳನ್ನು ಮೆೈಗೊಡಿಸಿ 
ಕೆೊಳಳಿಬೆೀಕೆಂದ್ ಕರೆ ನಿೀಡಿದರ್. ತಾವು ತೆೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾಗಿದಾದೆಗ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ 
ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ ಎಲಿಲಿಯೊ ನಿಮಿ್ಗಸದ ಮಾದರಿಯ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ನಿಮಾ್ಗಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಅದರಂತೆ ನಗರದ ಉದಾ್ಯನವನಗಳನ್ನು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೆೊಳಿಸ್ವಂತೆ ಮಾಡಿದ ತೃಪ್ತ 
ತಮಗಿದೆ ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಎಪಎಂಸಿ ವತ್ಗಕರಿಗೆ ಅನ್ಕೊಲವಾಗ್ವಂತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾ್ರಂಗಣಗಳನ್ನು, 
ಗ್ಣಮಟ್ಟದ ರಸೆ್ತಗಳನ್ನು ನಿಮಿ್ಗಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯ್ೀ ಎಪಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಹ್ಗತೆಗೆ, 
ಅನ್ಭವವನ್ನು ಪರಿಗಣ್ಸಿ ಪದೆೊೀನನುತಿ ನಿೀಡ್ವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆದೆೀವೆ ಎಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಸುಖೊೇಯ್, ಮಿರಾಜ್ ವಿಮಾನರಳು ಪತನ
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪೆೈಲಟ್ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಹುತಾತ್ಮ

ವಿಳಂಬದ  
ತಾಯ್ತನ ಬೆೇಡ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಶಮನಾ

ಗ್ವಾಹತಿ, ಜ. 28 – 
ಮಹಿಳೆಯರ್ 22ರಿಂದ 30ರ 
ವಯಸಿ್ಸನಲಿಲಿ ತಾಯ್ತನಕೆಕೆ 
ಮ್ಂದಾಗ್ವುದ್ ಸೊಕ್ತ. ಇನೊನು 
ತಡವಾದರೆ ವೆೈದ್ಯಕಿೀಯ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತ್ತವೆ 
ಎಂದ್ ಅಸಾ್ಸಂ ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರ 
ಹಿಮಂತ ಬಸ್ವ ಶಮ್ಗ 
ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಪಟ್ಟರ್.

ಸಕಾ್ಗರಿ ಸಮಾರಂಭ 
ವಂದರಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ ,್ 
ಮಹಿಳೆಯರ್ ತಾಯ್ತನ ಪಡೆ 
ಯಲ್ ಬಹಳ ಕಾಲ ಕಾಯಲ್ 
ಬಾರದ್. 22ರಿಂದ 30 ವಷ್ಗ 
ತಾಯ್ತನಕೆಕೆ ಸೊಕ್ತ ಎಂದರ್. 
ನಾವು ಚಿಕಕೆ ವಯಸಿ್ಸನಲೆಲಿೀ 
ತಾಯಂದಿರಾಗ್ವುದರ ವಿರ್ದಧಿ 
ಮಾತನಾಡ್ತಿ್ತದೆದೆವು. ಅದೆೀ ವೆೀಳೆ 
ಮಹಿಳೆಯರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ 
ಕಾಯಲೊ ಬಾರದ್. ದೆೀವರ್ 
ಎಲಲಿದಕೊಕೆ ಸೊಕ್ತ ವಯಸ್್ಸ 
ಇರ್ವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೆೀಹಗಳನ್ನು 
ರೊಪಸಿದಾದೆನೆ ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಕ್ಂದಗೆೊೀಳ, ಜ. 28 – ಕೆೀಂದ್ರ 
ಸಚಿವ ಹಾಗೊ ಬಜಪೆ ಹಿರಿಯ 
ನಾಯಕ ಅಮಿತ್ ಷಾ ಅವರ್ 
ಬಜೆಪ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ 
ದಲಿಲಿ ಶನಿವಾರ ಪಾಲೆೊಗಿಂಡಿದಾದೆರೆ.

ಅಭಿಯಾನದ ವೆೀಳೆ ಅವರ್ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಹಾಗೊ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗಳ 
ವಿರ್ದಧಿ ವಾಗಾದೆಳಿ ನಡೆಸಿ, ಉಭಯ 
ಪಕಷುಗಳು ವಂಶಾಡಳಿತ ಹಾಗೊ ಭ್ರಷಾ್ಟ 
ಚಾರದಲಿಲಿ ತೆೊಡಗಿವೆ ಎಂದರ್.

ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ ರೆೊೀಡ್ 
ಶೆೊೀದಲಿಲಿ ಪಾಲೆೊಗಿಂಡ ಅವರಿಗೆ 
ಜನರ್ ಅದೊಧಿರಿ ಸಾ್ವಗತ ನಿೀಡಿದರ್. 
ಬಸವಣ್ಣ ದೆೀವರ ಮಠದಿಂದ ಗಾಳಿ 
ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೆೀವಾಲಯದವರೆಗೆ 

1ಕಿ.ಮಿೀ. ದೊರ ರೆೊೀಡ್ ಶೆೊೀ 
ನಡೆಸಲಾಯಿತ್.

ಅಮಿತ್ ಷಾ ಅವರ ಜೆೊತೆ 
ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾ್ಮಯಿ, 
ಕೆೀಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹಾಲಿದ್ ಜೆೊೀಷ 
ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಬ.ಎಸ್. 
ಯಡಿಯೊರಪ್ಪ ಮತಿ್ತತರರಿದದೆರ್.

ರೆೊೀಡ್ ಶೆೊೀ ನಡ್ವೆ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮಿತ್ ಷಾ, 

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕಷು ಕೆೀವಲ ಗಾಂಧಿ 
ಕ್ಟ್ಂಬಕೆಕೆ ಆರತಿ ಎತ್್ತತ್ತದೆ ಎಂದ್ 
ಲೆೀವಡಿ ಮಾಡಿದರ್.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕಷುದಲಿಲಿ ತಾತ, ಮಗ, 
ಮೊಮ್ಮಗ, ಅವರ ಪತಿನುಯರೆಲಲಿರೊ 
ಸ್ಪಧಿ್ಗಸಲ್ ಬಯಸಿದಾದೆರೆ. ಪಕಷುದಲಿಲಿ 
ನಮಗೆ ಜಾಗ ಇದೆಯ್ೀ? ಎಂದ್ 
ಯ್ವಕರ್ ಕೆೀಳಬೆೀಕ್ ಎಂದರ್.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೀಂದ್ರ 
ಮೊೀದಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಬಜೆಪ 
ಯಲಿಲಿ ಯ್ವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 
ಮೊೀದಿ ಅವರ ನೆೀತೃತ್ವದಲಿಲಿ ಬಜೆಪ 
ಸಕಾ್ಗರ ರಾಷ್ಟ್ದ ಹೆಮೆ್ಮಯನ್ನು 
ಜಾಗತಿಕ ಉತ್್ತಂಗಕೆಕೆ ತೆಗೆದ್ಕೆೊಂಡ್ 
ಹೆೊೀಗ್ತಿ್ತದೆ ಎಂದರ್.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ರಳಿಂದ ವಂಶಾಡಳಿತ
ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲೆ ಅಮಿತ್ ಷಾ ತರಾಟೆ

ಪಾಕ್ ಬಜೆಟ್ 
ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲೆ ಎರಡು 
ಟಿ್ರಲ್ಯನ್ ರೂ. ವ್ಯತಾ್ಯಸ

ಇಸಾಲಿಮಾಬಾದ್, ಜ. 28 – 
ಪಾಕಿಸಾ್ತನದ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿನಲಿಲಿ 2 
ಸಾವಿರ ಶತಕೆೊೀಟಿ ರೊ.ಗಳ 
ವ್ಯತಾ್ಯಸವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಹಣಕಾಸ್ ನಿಧಿ 
(ಐ.ಎಂ.ಎಫ್.) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದ್ ಬಜೆಟ್ 
ಕೆೊರತೆ ಹೆಚಿಚುಸ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಪಾಕಿಸಾ್ತನಕೆಕೆ ಸಾಲ ನಿೀಡ್ವ ಕ್ರಿತ್ 
ಐ.ಎಂ.ಎಫ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೊ 
ಪಾಕ್ ಸಕಾ್ಗರದ ನಡ್ವೆ ಚಚೆ್ಗ 
ನಡೆಯಬೆೀಕಿದೆ. ಈ ನಡ್ವೆಯ್ೀ, 
ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜ್ ವ್ಯತಾ್ಯಸ ವಿಷಯ 
ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ 
ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ ನಿಂದಲೊ ಐ.ಎಂ.ಎಫ್. 
ಸಾಲದ ವಿಷಯ ಇತ್ಯಥ್ಗವಾಗಿಲಲಿ.

ಈ ವಷ್ಗ ಜಿ.ಡಿ.ಪ.ಯ ಶೆೀ.4.9ರ 
ಕೆೊರತೆ ಆಗಬಹ್ದ್ ಎಂದ್ ಪಾಕಿಸಾ್ತನ 
ಸಕಾ್ಗರ ಬಜೆಟ್ ನಲಿಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಿತ್್ತ. 
ಆದರೆ, ಈ ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಐ.
ಎಂ.ಎಫ್., 600 ಶತಕೆೊೀಟಿ ರೊ.ಗಳ 
ಸಂಗ್ರಹಕೆಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಹೆೀರ್ವಂತೆ 
ಒತಾ್ತಯಿಸಿದೆ. ಇಷೆ್ಟೀ ಅಲಲಿದೆೀ, ಬಜೆಟ್ 
ಅಂದಾಜಿನಲಿಲಿ 2 ಸಾವಿರ ಕೆೊೀಟಿ ರೊ.ಗಳ 
ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿದೆ ಎಂದ್ ಐ.ಎಂ.ಎಫ್. 
ಹೆೀಳಿದೆ. ಈ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪಾಕಿಸಾ್ತನದ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಕೆೊಂಡಿಲಲಿ.

ಹೊವಿನಹಡಗಲಿ, ಜ. 28- ನಾಡಿನ 
ಸ್ಪ್ರಸಿದಧಿ ಮೆೈಲಾರಲಿಂಗೆೀಶ್ವರ ಜಾತೆ್ರಗೆ 
ರಥಸಪ್ತಮಿ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರದಂದ್ 
ದೆೀವಸಾಥಾನದಲಿಲಿ ಹಾಲ್ ಉಕಿಕೆಸ್ವ ಮೊಲಕ 
ವಿದ್್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಲಾಯಿತ್. 

ವಂಶ ಪಾರಂಪಯ್ಗ ಧಮ್ಗಕತ್ಗರಾದ ಶ್ರೀ 

ಗ್ರ್ ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯ ಒಡೆಯರ್ ಚಾಲನೆ 
ನಿೀಡಿದರ್. ಅಲಲಿದೆ ಕಾರಣ್ಕದ ಗೆೊರವಪ್ಪನಿಗೆ 
ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ಪದಧಿತಿಯಂತೆ ಭಕ್ತರ್ ಬೆಲಲಿ, ಅಕಿಕೆ, ಹಾಲನ್ನು 
ತರ್ವರ್. ಅದನ್ನು ಕ್ಳುಳಿಗಳಿಂದ ಸ್ಟ್್ಟ 
ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಾರಿ ವಾಯ್ವ್ಯ 

ಭಾಗಕೆಕೆ ಹಾಲ್ ಉಕಿಕೆದದೆರಿಂದ ಆ ಭಾಗದಲಿಲಿ ಮಳೆ 
ಬೆಳೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಆಗ್ತ್ತದೆ ಮತ್್ತ ಶ್ಭ ಸೊಚನೆ 
ಗೆೊೀಚರಿಸ್ತ್ತದೆ ಎಂದ್ ಪ್ರತಿೀತಿ ಇದೆ. 
ಇಂದಿನಿಂದ ದೆೀವಸಾಥಾನದಲಿಲಿ ಗಂಟೆನಾದ ಪೂಜೆ 
ಇರ್ವುದಿಲಲಿ. ಮೌನ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ 
ನೆರವೆೀರ್ತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ರಾತಿ್ರಯ್ೀ ದೆೀವರ್ 
ಟಾ್ಯಂಕನ ಬಳಿ ಇರ್ವ ಡೆಂಕನಮರಡಿಗೆ 
ತೆರಳುತ್ತದೆ. ಅಲಿಲಿ ಕಡ್ಬನ ಕಾಳಗ ಯ್ದಧಿ 
ನಡೆಯ್ತ್ತದೆ. ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಗ್ರ್ಗಳು ಯ್ದಧಿಕೆಕೆ 
ಚಾಲನೆ ನಿೀಡ್ತಾ್ತರೆ. ಆಗ ವಿಜಯದ 
ಸಂಕೆೀತವಾಗಿ ಶವ ಧನಸ್್ಸ ಬಲಲಿನ್ನು ಕಾರಣ್ಕದ 
ಗೆೊರವಪ್ಪನಿಗೆ ಹಸಾ್ತಂತರಿಸ್ತಾ್ತರೆ. ಗೆೊರವಪ್ಪ 
11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಡೆಂಕನಮರಡಿಯಲಿಲಿ 
ಉಪವಾಸ ಕೆೈಗೆೊಳುಳಿತಾ್ತರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದ್ 
ನಡೆಯ್ವ ಕಾರಣ್ಕೆೊೀತ್ಸವದಂದ್ ಉಪವಾಸ 
ವ್ರತ ಕೆೊನೆಗೆೊಂಡ್ ನಂತರ ಭಂಡಾರ ಧಾರಣೆ 
ಮಾಡಿದ ಮೆೀಲೆ ಬಲಲಿನೆನುೀರಿ ಕಾರಣ್ಕವನ್ನು ನ್ಡಿ 
ಯ್ತಾ್ತರೆ ಎಂದ್ ಸಥಾಳಕೆಕೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿದ ಪತ್ರಕತ್ಗ 
ರಿಗೆ ಅಲಿಲಿನ ಭಕ್ತರ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಿದರ್. 

ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಕಾಯ್ಗನಿವ್ಗ 
ಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಬ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೊ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
ವಗ್ಗದವರ್, ಬಾಬ್ದಾರರ್ ಹಾಜರಿದದೆರ್.

ಹಡರಲ್ : ಹಾಲು ಉಕ್್ಕಸಿ, ಮೆೈಲಾರ ಜಾತೆ್ರಗೆ ಚಾಲರೆ

ಸವನಾರ ಸುಖದಲ್ಲೆ ತನ್ನ ಸುಖ ಕಾಣುವ ಪ್ರವೃತ್್ತ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳಿಳ
ಹೊರರಾಡು ಶಿ್ರೇ ಅನ್ನಪೂಣೆೇನಾಶ್ವರಿ ದೆೇವಸಾ್ಥನದ ಧಮನಾದಶಿನಾ ಭಿೇಮೆೇಶ್ವರ ಜೊೇಷ ಹಿತನುಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.28- ದೆೀವಾಲಯದಲಿಲಿರ್ವ ದೆೀವರಂತೆ ಎಲಾಲಿ ಜನರ್ 
ಸವ್ಗಜನರ ಸ್ಖದಲಿಲಿ ತನನು ಸ್ಖವನ್ನು ಕಾಣ್ವಂತಹ ಪ್ರವೃತಿ್ತಯನ್ನು 
ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಳಳಿಬೆೀಕ್ ಎಂದ್ ಹೆೊರನಾಡಿನ ಆದಿಶಕಾ್ತ್ಯತ್ಮಕ ಅನನುಪೂಣೆೀ್ಗಶ್ವರಿ 
ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಧಮ್ಗದಶ್ಗ ಭಿೀಮೆೀಶ್ವರ ಜೆೊೀಶ ಹೆೀಳಿದರ್.

ಅವರ್, ಇಂದ್ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಅನನುಪೂಣೆೀ್ಗಶ್ವರಿ ದೆೀವಸಾಥಾನದಲಿಲಿ 
ದೆೀವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷಾಠಿಪನೆ ರಜತ ಮಹೆೊೀತ್ಸವ ಮತ್್ತ ರಥೆೊೀತ್ಸವ 
ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಆಶೀವ್ಗಚನ ನಿೀಡಿದರ್.

ಪ್ರಸ್್ತತ ಮಾನವನಲಿಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಒಬ್ಬರ್ ದೆ್ವೀಷ, ಕಿೀಳರಿಮೆ, 
ಸಾ್ವಥ್ಗದ ಮನೆೊೀಭಾವ ಹೆಚಾಚುಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದೆೀವಾಲಯದಲಿಲಿ ದೆೀವರ್ 
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೊ ಯಾವುದೆೀ ಸಾ್ವಥ್ಗವಿಲಲಿದೆೀ ಎಲಲಿರನ್ನು ಮಕಕೆಳಂತೆ 
ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿ್ತದಾದೆನೆ. ದೆೀವರನ್ನು ನೆೊೀಡಿ ಜನರ್ ಬದಲಾಗಬೆೀಕ್ 
ಎಂದರ್.

ದೆೀವಾಲಯದಲಿಲಿ ಮಾಡ್ವ ಪೂಜಾ ಸಂಕಲ್ಪಕೊಕೆ ಮನೆಗಳಲಿಲಿ ಮಾಡ್ವ 
ಪೂಜಾ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿದೆ. ಮನೆಯಲಿಲಿ ಮಾಡ್ವ ಪೂಜೆ 
ಕೆೀವಲ ಕ್ಟ್ಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತಿ್ತತರರಿಗೆ ಸಿಗ್ತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 
ದೆೀವಾಲಯಗಳಲಿಲಿ ಮಾಡ್ವ ಪೂಜೆ ಹೆೊೀಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಸಮಾಜದಲಿಲಿರ್ವ 
ಎಲಾಲಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಸವ್ಗ ಜನರ ಸ್ಖದಲಿಲಿ 
ತನನು ಸ್ಖವನ್ನು ಕಾಣ್ವಂತಹ ಪ್ರವೃತಿ್ತಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಳಳಿಬೆೀಕ್ ಇದ್ 
ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಸತ್ಯ ಎಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್. ಆಸೆ - ಆಕಾಂಕೆಷುಗಳು 
ಮನ್ಷ್ಯನ ಜೆೊತೆ ಇರ್ವವರೆಗೊ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೆೊಳಳಿಲ್ 

ಆಗ್ವುದಿಲಲಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟರೆ ದೆೀವರ್ ನಮಗೆ ಒಲಿಯ್ತಾ್ತನೆ. 
ನಮೊ್ಮಳಗಿನ ಮನಸ್್ಸ ಬಹಳ ಚಂಚಲವಾಗಿದ್ದೆ, ಅದ್ ನಮ್ಮ 

ಪಾದಕಿಕೆಂತಲೊ ಜೆೊೀರಾಗಿ ಓಡ್ತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆೀಂದಿ್ರೀಕರಣ 
ಮಾಡಿಕೆೊಂಡ್ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ದೆೀವರನ್ನು ಕಂಡ್ಕೆೊಳುಳಿವ ನಿೀತಿಯನ್ನು 

ಶಂಕರಾಚಾಯ್ಗರ್ ಅದೆ್ವೈತ ಸಿದಾದೆಂತದಲಿಲಿ ಹೆೀಳಿದಾದೆರೆಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.
ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಅನನುಪೂಣೆೀ್ಗಶ್ವರಿ ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಅಧ್ಯಕಷು ಆರ್.ಜಿ.

ನಾಗೆೀಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ತಾತ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಸೆೀರಿದಂತೆ ದೆೀವಸಾಥಾನದ 
ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದೆರ್.

ಕನನುಡದ ಮೆೀರ್ ನಟ, ಸಾಹಸಸಿಂಹ 
ವಿಷ್್ಣವಧ್ಗನ್ ನಿಧನಾ ನಂತರದಲಿಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ 
ಆಶಯದಂತೆ ನಿಮಾ್ಗಣವಾಗಬೆೀಕಿದದೆ `ಸಾ್ಮರಕ'  
ಮೆೈಸೊರಿನಲಿಲಿ ಇಂದ್ ನೆರವೆೀರಲಿದ್ದೆ, ಅದರ 
ಅಂಗವಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. 
ಬಸ್ ನಿಲಾದೆಣದ ಹಿಂಭಾಗದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರಕೆಕೆ 
ಹೆೊಂದಿಕೆೊಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿಷಾಠಿಪಸಿರ್ವ ಪುತಥಾಳಿಯ 

ಮ್ಂಭಾಗದಲಿಲಿ ನಮ್ಮ ಜೆೈ ಕರ್ನಾಡ ವೆೀದಿಕೆಯ್ ಅನನು ಸಂತಪ್ಗಣೆ 
ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ವೆೀದಿಕೆಯ ಸಂಸಾಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕಷು ಟಿ.
ಮಂಜ್ನಾಥ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.

ಬೆಳಿಗೆಗಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ  ಡಾ. ವಿಷ್್ಣವಧ್ಗನ್ ರವರ ಪುತಥಾಳಿಗೆ ಮಾಲಾಪ್ಗಣೆ 
ಮಾಡ್ವ ಮೊಲಕ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮಕೆಕೆ ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಲಾಗ್ತ್ತದೆ.

ವಿಷು್ಣವಧನಾನ್ ಸಾ್ಮರಕ ಉದಾಘಾಟರೆ 
ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಅನ್ನ ಸಂತಪನಾಣೆ

ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆೀಕಾನಂದರ್ ಹಾಗೊ 
ಸ್ಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ, ಬೆೊೀಸ್ ರವರ  
ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯ್ಕ್ತ `ವಿೀರ ಭಾರತ ಧಿೀರ 
ಪಥ' ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮವು ಶ್ರೀ ಗ್ಂಡಿ 
ಮಹಾದೆೀವಪ್ಪ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದಲಿಲಿ 
ಇಂದ್ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏಪಾ್ಗಡಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಸಾ್ವಮಿ ತಾ್ಯಗಿೀಶ್ವರಾನಂದ ಜಿೀ 
(ಅಧ್ಯಕಷುರ್, ರಾಮಕೃಷಾ್ಣಶ್ರಮ) ಇವರ 
ದಿವ್ಯ ಸಾನಿನುಧ್ಯದಲಿಲಿ ನಡೆಯ್ವ 
ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಗ್ಂಡಿ ರಾಜಶೆೀಖರ್ 
ಅಧ್ಯಕಷುತೆ ವಹಿಲಿದಾದೆರೆ. ವಾಗಿ್ಮ ಚಕ್ರವತಿ್ಗ 
ಸೊಲಿಬೆಲೆ ಅವರ್ ವಿಶೆೀಷ ಉಪನಾ್ಯಸ 
ನಿೀಡ್ವರ್.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು  
`ವಿೇರ ಭಾರತ ಧಿೇರಪಥ' 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮ

ದಾವಣಗೆರೆ,ಜ.28- ಶವಮೊಗಗಿದಲಿಲಿ ಜರ್ಗಿದ 4ನೆೀ 
ಕನಾ್ಗಟಕ ಸೆ್ಟೀಟ್ ಮಾಸ್ಟಸ್್ಗ  ಗೆೀಮ್್ಸ-2023, ವೆಯ್್ಟ 
ಲಿಫಿ್ಟಂಗ್  ಸ್ಪಧೆ್ಗಯಲಿಲಿ ನಗರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  
ಜಿಮ್ ನ  ಬ.ವಿ.ಕರಿಬಸಪ್ಪ 73 ಕೆ.ಜಿ.ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ ಪ್ರಥಮ 
ಸಾಥಾನ ಪಡೆದ್ ಚಿನನುದ ಪದಕಕೆಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದಾದೆರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಮಟಟೆದ ವೆಯ್ಟೆ ಲ್ಫಿಟೆಂಗ್  ಸ್ಪಧೆನಾ 
ಪಾಲ್ಕೆ ಪಟು ಕರಿಬಸಪ್ಪಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ

ನವದೆಹಲಿ, ಜ. 28 – 
ಭಾರತಿೀಯ ವಾಯ್ಪಡೆಯ 
ಸ್ಖೆೊೀಯ್ 30ಎಂಕೆಐ ಹಾಗೊ 
ಮಿರಾಜ್ - 2000 ವಿಮಾನಗಳು 
ಪತನಗೆೊಂಡಿವೆ. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೆೀಶದ 
ಮೊರೆನ ಜಿಲೆಲಿಯಲಿಲಿ ತರಬೆೀತಿ ಕಸ 
ರತಿ್ತನ ವೆೀಳೆ ಈ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದೆ.

ಸ್ಖೆೊೀಯ್ ವಿಮಾನದಲಿಲಿದದೆ 
ಇಬ್ಬರ್ ಸ್ರಕಿಷುತವಾಗಿ ಹೆೊರ 
ಜಿಗಿದಿದಾದೆರೆ. ಆದರೆ, ಮಿರಾಜ್ 
-2000 ಪೆೈಲಟ್ - ವಿಂಗ್ 
ಕಮಾಂಡರ್ ಹನ್ಮಂತ ರಾವ್ 
ರೆೀವಣಸಿದದೆಪ್ಪ ಸಾರರ್ (34) 

ಹ್ತಾತ್ಮ ರಾಗಿದಾದೆರೆ. 
ಇವರ್ ಬೆಳ ಗಾವಿಯ 
ಮೊಲದವರ್.

ಇಲಿಲಿನ ಗಣೆೀಶಪುರದ 
ಮನೆ ಯಲಿಲಿ 1987ರಲಿಲಿ 
ಜನಿಸಿದದೆ ಅವರ್, ಶಕಷುಣ 
ವನ್ನು ಇಲಿಲಿಯ್ೀ ಪೂರೆೈಸಿ 
ದದೆರ್. ಪೆೈಲಟ್ ಆದ 
ನಂತರ ಗಾ್ವಲಿಯರ್ ಗೆ 
ಸಥಾಳಾಂತರಗೆೊಂಡಿದದೆರ್.

2009ರಿಂದ ಭಾರತಿೀಯ 
ವಾಯ್ಪಡೆಯಲಿಲಿ ಹನ್ಮಂತ 
ರಾವ್  ಸೆೀವೆ ಸಲಿಲಿಸ್ತಿ್ತದದೆರ್. ಅವರ 

ತಂದೆ ರೆೀವಣಸಿದಧಿಪ್ಪ 
ಕೊಡ ಸೆೀನಯೆಲಿಲಿ ಕಾ್ಯಪ್ಟನ್ 
ಆಗಿ ನಿವೃತಿ್ತ ಹೆೊಂದಿದಾದೆರೆ. 
ಸಹೆೊೀದರ ಪ್ರವಿೀಣ 
ಭಾರತಿೀಯ ವಾಯ್ 
ಪಡೆಯಲಿಲಿಯ್ೀ ಗೊ್ರಪ್  
ಕಾ್ಯಪ್ಟನ್  ಆಗಿದಾದೆರೆ.

ಹ ನ್ ಮ ಂ ತ ರಾ ವ್ 
ಅವರ್ ಪತಿನು ಮಿೀಮಾಂಶ, 

ಮೊರ್ ವಷ್ಗ ಪುತಿ್ರ ಹಾಗೊ ಒಂದ್ 
ವಷ್ಗದ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅಗಲಿದಾದೆರ.ೆ 
ಭಾನ್ವಾರ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಕಿ್ರಯ್ 
ಗಣೆೀಶಪುರದಲಿಲಿ ನೆರವೆೀರಲಿದೆ.

(5ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

ಹರಿಹರ, ಜ. 28 - ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿ 
ಕಿನಲಿಲಿ ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಕಾಯ್ಗಗಳು ಆಗದೆೀ ಇರ್ವುದರಿಂದ 
ಯಲವಟಿ್ಟ ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್. 
ರಾಮಪ್ಪ ಮತ್್ತ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದೆೀಶ್ವರ 
ಅವರಿಗೆ ಜನರ್ ಘೆೀರಾವ್ ಹಾಕಿದಾದೆರೆ 
ಎಂದ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಶವಶಂಕರ್ 
ಹೆೀಳಿದರ್. ನಗರದ ಹೆಚ್.ಶವಪ್ಪ ವೃತ್ತದಲಿಲಿರ್ವ 
ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೆೀರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲಿಲಿ ಇಂದ್ 
ನಡೆದ ಪತಿ್ರಕಾಗೆೊೀಷಠಿಯಲಿಲಿ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಕಳೆದ ವಾರದಲಿಲಿ ತಾಲೊಲಿಕಿನ ವಿವಿಧ 

ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ಗ್ದದೆಲಿ ಪೂಜೆ ಸಮಯದಲಿಲಿ 
ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ ಮತ್್ತ ಸಂಸದ ಸಿದೆದೆೀಶ್ವರಗೆ 
ಘೆೀರಾವ್ ಮಾಡಿರ್ವುದರಿಂದ ಐದ್ 
ವಷ್ಗಗಳ ಇವರ್ ಎಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ 
ದಾದೆರೆ ಎಂಬ್ದ್ ಗೆೊತಾ್ತಗಿದೆ ಎಂದ್ 
ಶವಶಂಕರ್ ಹೆೀಳಿದರ್. ಬಜೆಪ ಹಾಗೊ 

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕಷುಗಳು ಕೆಷುೀತ್ರಕೆಕೆ ಮಾಡಿರ್ವ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಕಾಯ್ಗಗಳನ್ನು ಇಟ್್ಟಕೆೊಂಡ್ ಮತವನ್ನು ಕೆೀಳದೆ, 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ರಾಹ್ಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಬಜೆಪ ಮತ್್ತ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿಯವರನ್ನು 
ತೆೊೀರಿಸಿ ಮತವನ್ನು ಕೆೀಳುತಿ್ತದಾದೆರೆ ಎಂದರ್.

ಅಭಿವೃದಿಧೂ ಕಾಯನಾರಳಾರದ ಕಾರಣ 
ಶಾಸಕ, ಸಂಸದರಿಗೆ ಘೆೇರಾವ್  


