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ಮಾನವಿ�ಯ ರುಣ ಮುರೆನೆಲೆಗೆ 
ಬಂದರೆ ಸಂವೆ�ದರೆ ಸಾಧ್ಯ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.29- ಇಡೀ 
ಜಗತ್ತಿನ ಮನಸ್ಥಿತ್ಯನೆನೀ ಬದಲಾ 
ಯಿಸ್ದ ಧೀಶಕ್ತಿ ಸಾವಾಮಿ 
ವಿವೆೀಕಾನಂದರು ಹಾಗೂ ನೆೀತಾಜಿ 
ಸುಭಾಶ್ಂದ್ರ ಬೊೀಸ್ ಅವರಲ್ಲಿತುತಿ. 
ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ ಬಗೆಗೆ ಅಪಾರ 
ಗೌರವವನುನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟಗಳನುನ ಮೆಟ್್ಟ 
ಎದುರಿಸುವ ತಾಕತುತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ 
ಧೀರರಲ್ಲಿತುತಿ ಎಂದು ಚಂತಕ, ವಾಗ್ಮಿ  ಚಕ್ರವತ್ತಿ 
ಸೂಲ್ಬೆಲೆ ಹೆೀಳಿದರು. 

ನಗರದ ಗುಂಡ ಮಹದೆೀವಪ್ಪ ಕಲಾಯಾಣ 
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ 

ಇವರು `ವಿೀರ ಭಾರತ ಧೀರ ಪಥ' 
ಎನುನವ ವಿಶೆೀಷ ಕಾಯತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡದರು.

ಅತಯಾಂತ ಶ್ರೀಮಂತ 
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತಹ 
ವಿವೆೀಕಾನಂದರು ನಂತರದ 

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ೀವ ಬಡತನ ಅನುಭವಿಸ್ದರು. 
ದೆೀಶ ಪಯತಿಟನೆ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಟ್ಟ 
ಯಾತನೆ ಹೆೀಳತ್ೀರದು. ಎಲಾಲಿ ಸವಾಲುಗಳನುನ 
ಸಮಥತಿವಾಗ್ ಎದುರಿಸ್ದರು. ವಿಶವಾ ಧಮತಿ 
ಸಮೆಮಿೀಳನದಲೂಲಿ ವೆೀದಿಕೆ ಏರುವುದು 
ಕಷ್ಟವಾಗ್ತುತಿ. ಆದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತಮಿವಿಶಾವಾಸ 

ಜಾಗೃತವಾಗ್ದ್ದರಿಂದ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ 
ಇಟು್ಟಕೊಂಡದ್ದ ಗುರಿಯಿಂದ ಯಾವತೂತಿ 
ಹಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲಲಿ ಎಂದರು.

ಇತ್ತಿೀಚನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಗೆಗೆ 
ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದು್ದ, ಗೊೀದಾ್ರ 
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 59 ಕರ ಸೆೀವಕರನುನ 
ಜಿೀವಂತವಾಗ್ ದಹಸಲಾಗ್ತುತಿ. ಇದಕೆಕೆ ಸಾಕಷು್ಟ 
ಪ್ರತ್ರೊೀಧ ವಯಾಕತಿವಾಗ್ತುತಿ. ಆಗ್ನ ಮುಖಯಾಮಂತ್ತಿ 
ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅವರನುನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ದ 
ಎಸ್ ಐಟ್, ಸರೀತಿಚ್ಛ ನಾಯಾಯಾಲಯ ಕ್ಲಿೀನ್ 
ಚಟ್ ನೀಡದ್ದರೂ ಮತೆತಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 
ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತತಿಲೆೀ 

ಇಡಿ� ಜರತ್್ತನ ಮನಸ್ಥಿತ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ದ 
ಧ�ಶಕ್್ತ ವಿವೆ�ಕಾನಂದರು, ಸುಭಾಶ್ಂದ್ರರದುದು
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ನವದೆಹಲ್, ಜ. 29 – ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ 
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧ ಅವರ ನಾಯಕತವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಭಾರತ್ ಜೊೀಡೊೀ ಯಾತೆ್ರ ಕಾಯತಿಕತತಿರಲ್ಲಿ 
ಉತಾಸಾಹ ತುಂಬಿದೆ. ಆದರೆ, 2024ರ 
ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈಗಲೂ ಹಲವಾರು 
ಸವಾಲುಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿಶೆಲಿೀಷಕರು ಹಾಗೂ 
ಪರಿಣಿತರು ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್್ಟದಾ್ದರೆ.

ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷು್ಟ 
ಶ್ರಮಿಸಬೆೀಕ್ದೆ. ನಾಯಕತವಾ ಬಿಕಕೆಟ್್ಟನಂದ 
ಹೊರ ಬಂದು, ಮತದಾರರ ನಂಬಿಕೆ 
ಗಳಿಸಬೆೀಕ್ದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು 
ಸೂತ್ರವನುನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೆೀಕ್ದೆ.

ಸುಮಾರು 4 ಸಾವಿರ ಕ್ಲೊೀಮಿೀಟರ್ ಗಳ 
ಪಾದಯಾತೆ್ರ ಈಗ ಕನಾಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ 
ಕಾಶಮಿೀರದವರೆಗೆ ಪೂಣತಿಗೊಂಡದೆ. 2023ರ 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 
2024ರ ಲೊೀಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಈ 
ಯಾತೆ್ರ ಎಷು್ಟ ಫಲಕಾರಿಯಾಯಿತು 
ಎಂಬುದನುನ ತ್ಳಿಸಲ್ವೆ. 

ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೊೀರಾಡುವ ನಜವಾದ 
ಕೆಲಸ ಈಗಷೆ್ಟೀ ಆರಂಭವಾಗ್ದೆ. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷ 
ಸಂಘಟನಾತಮಿಕವಾಗ್ ಬಲ್ಷ್ಠವಾಗಬೆೀಕ್ದೆ 
ಎಂದು ಈ ಹಂದೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ವಕಾತಿರರಾಗ್ದ್ದ 

ಸಂಜಯ್ ಝಾ ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.
ಪಾದಯಾತೆ್ರಯ ನಂತರ 

ಕಾಯತಿಕತತಿರಲ್ಲಿ ಉತಾಸಾಹ ಬಂದಿದೆ. ಪಕ್ಷದ 
ಅಧಯಾಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುತಿನ ಖಗೆತಿ ಅವರು ಕೆೀಂದ್ರ 
ಸಕಾತಿರದ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿ ಹರಿತಗೊಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.  
ಇದು ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಬಿಸ್ ಮುಟ್್ಟಸುತ್ತಿರುವಂತ್ದೆ 
ಎಂದವರು ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

2023ರ ವಷತಿವನುನ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷ 
ಸೆಮಿಫೆೈನಲ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೆೀಕ್ದೆ. ಈ 
ವಷತಿ ಮಾಡು ಇಲಲಿವೆೀ ಮಡ ಹೊೀರಾಟ 
ನಡೆಸಬೆೀಕ್ದೆ ಎಂದವರು ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

ಕನಾತಿಟಕ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಒಂಭತುತಿ 
ರಾಜಯಾಗಳಿಗೆ ಈ ವಷತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 
ಮದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನಯಾದ ನಾಲುಕೆ 
ರಾಜಯಾಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 

ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲ್ರುವ ಮೆೀಘಾಲಯ, 
ಮಿಜೊೀರಾಂ, ತ್್ರಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗಾಲಾಯಾಂಡ್  
ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನರಂತರವಾಗ್ ನೆಲೆ ಕಳೆದು 
ಕೊಳು್ಳತಾತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗ್ ಚುನಾವಣೆ 
ಮೆೀಲೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗೆ ಹೆಚ್ನ ನರಿೀಕೆ್ಷ ಇಲಲಿ.

ಆದರೆ, ಮಾರ್ತಿ - ಏಪಿ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯಲ್ರುವ ಕನಾತಿಟಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಗೆಲುವು ಸಾಧಸಲು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಬಿರುಸ್ನ 
ಪ್ರಯತನ ನಡೆಸ್ದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ 
ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚು್ 
ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎನನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕನಾತಿಟಕದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯಾಗಳಾದ 
ರಾಜಸಾಥಿನ, ಛತ್ತಿೀಸ್ ಘಡ, ಮಧಯಾ ಪ್ರದೆೀಶ 
ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ. ರಾಜಸಾಥಿನದಲ್ಲಿ 

ಜೆೋ�ಡೆೋ� ನಂತರವೂ ಇದೆ ಸವಾಲು
2023ರ ಸೆಮಿಫೆೈನಲ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗೆ ಮಾಡು ಇಲಲೆವೆ� ಮಡಿ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೆ�ಶದ ಉಜೆಜೈನಿ  
ನಿಜವಾದ ಪ�ಠ: ಕೆ�ದಾರ ಜರದು್ಗರು

ದಾವಣಗೆರೆ,ಜ.29- ಪಂಚಪಿೀಠಗಳ ಪೆೈಕ್ ಕನಾತಿಟಕ 
ದಲ್ಲಿರೊೀದು ಒಂದೆೀ ಪಿೀಠ, ಅದು ರಂಭಾಪುರಿ ಪಿೀಠ. ಉತತಿರದ 
ತುತತಿ ತುದಿಯ ಪಿೀಠ ಅದು ಕೆೀದಾರ ಪಿೀಠ. ದಕ್್ಷಣದಲ್ಲಿರುವುದು 
ರಂಭಾಪುರಿ ಪಿೀಠ. ಇವೆರಡಕೂಕೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. 
ಮತೆತಿ ಉಜ್ಜಯಿನ ಪಿೀಠ ಎಂದು ಭಕತಿರು ಪ್ರಶನಸಬಹುದು. ಇದು 
ನಡುವೆ ಬಂದದು್ದ, ಮೂಲ ಪಿೀಠ ಮಧಯಾಪ್ರದೆೀಶದ 
ಉಜೆೈನಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನುನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಸಬೆೀಕು. ಇದು 

ಓಡಬಂದ ಮಹಳೆಯಂತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಹಂದಿನ ಜಗದುಗೆರು ಶ್ರೀ ಸ್ದ್ಧಲ್ಂಗೆೀಶವಾರ 
ಶವಾಚಾಯತಿ ಮಾತು. ಈ ಬಗೆಗೆ ಅವರೆೀ ಬರೆದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿವೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಯಾಯಿರಳಾರದೆ� ‘ವಾದಿ’ರಳಾಗಿದೆದು�ವೆ

ಕೊಟೂ್ಟರು, ಜ. 29 – 12ನೆೀ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತವಾಗಳು ಜಾರಿ ಆಗ್ದ್ದರಿಂದ ಬೆೀಡುವವರೆೀ 
ಇಲಲಿದ ಅದುಭುತ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್್ಟ ಆಯಿತು. ಆದರೆ, ನಾವು 
ಅಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗದೆೀ ಕೆೀವಲ 
‘ವಾದಿ’ಗಳಾಗ್ದೆ್ದೀವೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆೀಲ್ಮಠದ 
ಶ್ರೀ ಶವಾನುಭವ ಚರಮೂತ್ತಿ ಶವರುದ್ರ ಸಾವಾಮಿೀಜಿ 
ವಿಷಾದಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮೆ ಮಹೊೀತಸಾವದ ಎರಡನೆೀ 
ದಿನದಂದು ಆಯೀಜಿಸಲಾಗ್ದ್ದ ‘ಮಠಾಧೀಶರ ಚಂತನ 
ಗೊೀಷ್್ಠ’ಯ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ ವಹಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡದರು.

12ನೆೀ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಪರಿಪೂಣತಿ 
ಹಾಗೂ ಆತಮಿನಭತಿರ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್್ಟಸ್ದ್ದರು. ಆದರೆ, 

ನಾವು ಇಂದು ಕಾಯಕ ಹಾಗೂ ದಾಸೊೀಹಗಳನುನ 
ಮಾತ್ಗೆ ಸ್ೀಮಿತ ಮಾಡದೆ್ದೀವೆ ಎಂದರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರನುನ ನಾವು ಸಮತಾವಾದಿ - 
ಸಮಾಜವಾದಿ ಎಂದೆಲಾಲಿ ಬಣಿ್ಣಸುತೆತಿೀವೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು 
ಕೆೀವಲ ಬಸವ ತತವಾಗಳ ‘ವಾದಿ’ಗಳಾಗ್ದೆ್ದೀವೆ. ಆದರೆ, 
ಬಸವ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗ್ಲಲಿ. ಇದರಿಂದಾಗ್ ಸಮಾಜ 
ಶೃತ್ ತಪಿ್ಪದ ವಿೀಣೆಯಂತಾಗ್ದೆ ಎಂದರು.

ವೆೈದಿಕ – ಅವೆೈದಿಕ ಇತಾಯಾದಿ ಚಚೆತಿಗಳ ಅಗತಯಾ 
ಈಗ್ಲಲಿ. ಈಗ ನಮಮಿ ಮನದ ಡೊಂಕನುನ ನಾವು 
ತ್ದಿ್ದಕೊಳ್ಳಬೆೀಕ್ದೆ. ಸಕಾರಾತಮಿಕ ಚಂತನೆ ಹಾಗೂ 
ಸರಿಯಾದ ಮಾಗತಿದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯುವ ಪಡೆಯನುನ 
ರೂಪಿಸಬೆೀಕ್ದೆ ಎಂದರು. ರಾಜನಹಳಿ್ಳ 

ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್್ಣಮೆ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವದ ಎರಡರೆ� ದಿನದ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಶಿ್ರ� ಶಿವರುದ್ರ ಸಾವಾಮಿ�ಜಿ

ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸೆೋಟೆ�ರೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೆ�ಳುತೆ್ತ�ವೆ!
ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮೆ ಮಹೊೀತಸಾವದ ಮಾತುಗಳನುನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿ, ನಂತರ ಬಾರ್ 

ಅಂಡ್ ರೆಸೊ್ಟೀರೆಂಟ್ ಗೆ ಹೊೀದರೆ ಹುಣಿ್ಣಮೆ ವಯಾಥತಿವಾದಂತೆ ಎಂದು ತರಳಬಾಳು 
ಜಗದುಗೆರು ಶ್ರೀ ಡಾ. ಶವಮೂತ್ತಿ ಶವಾಚಾಯತಿ ಸಾವಾಮಿೀಜಿ ಹೆೀಳಿದರು.ಇಲ್ಲಿರುವ ಬಾರ್ 
ಅಂಡ್ ರೆಸೊ್ಟೀರೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಭತುತಿ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆದ ವಾಯಾಪಾರದ ಲೆಕಕೆ ಕೆೀಳಬೆೀಕು 
ಎಂದುಕೊಂಡದೆ್ದೀವೆ. ವಾಯಾಪಾರ ಕಡಮೆಯಾದರೆ ಹುಣಿ್ಣಮೆ ಸಾಥತಿಕ. ವಾಯಾಪಾರ ಹೆಚಾ್ದರೆ 
ಹುಣಿ್ಣಮೆ ವಯಾಥತಿವಾದಂತೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಹೆೀಳಿದರು.

ಸಕಾತಿರ ಮದಯಾ ಮಾರಾಟಕೆಕೆ ಪರವಾನಗ್ ಕೊಟ್್ಟದೆ. ಆದರೆ, ಜನರು ಮದಯಾ 
ಕುಡಯಲೆೀಬೆೀಕು ಎಂದೆೀನೂ ಇಲಲಿ. ನೀವು ಕುಡಯದಿದ್ದರೆ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸೊ್ಟೀರೆಂಟ್ 
ಮುಚ್ತತಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಕೃಷ್ಣ, ಹನುಮಂತ 
ದೆ�ವರು ಅತು್ಯನನೆತ 
ರಾಯಭಾರಿರಳು

ಪುಣೆ, ಜ. 29 
– ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ 
ಹನುಮಂತ ದೆೀವರು 
ವಿಶವಾದ ಅತುಯಾನನತ 
ರಾಯಭಾರಿಗಳು 
ಎಂದು ವಿದೆೀಶಾಂಗ 

ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಚವ ಎಸ್. ಜೆೈಶಂಕರ್ 
ಬಣಿ್ಣಸ್ದಾ್ದರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಮಿ 
ಪುಸತಿಕವಾದ ‘ಭಾರತ ಮಾಗತಿ’ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಕಾಯತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈ 
ಹೆೀಳಿಕೆ ನೀಡದಾ್ದರೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ 
ಹನುಮಂತ ದೆೀವರು 

ಹರಿಹರ, ಜ. 29 - ಮನುಷಯಾರಿಗೆ ಸಂವೆೀದನೆ  
ಬರಬೆೀಕಾದರೆ ಮಾನವಿೀಯ ಗುಣಗಳು ಮುನೆನಲೆಗೆ 
ಬರಬೆೀಕಾಗ್ದೆ ಮಾನವಿೀಯತೆ ಮತುತಿ ಅಂತಃಕರಣದ 
ಗುಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರುತತಿವೆಯೀ. ಅವರು 
ಸಂವೆೀದನಾ ಶೀಲರಾಗುವುದಕೆಕೆ ಸಾಧಯಾವಿದೆ ಎಂದು 
ಹರಿಯ ಸಾಹತ್, ನಾಡೊೀಜ ಡಾ. ಬರಗೂರು 
ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟರು. 

ನಗರದ ಗುರು ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹತಯಾ 
ಸಂಘಟನೆ ವತ್ಯಿಂದ ಇಂದು ನಡೆದ ಆಧುನಕ ಕನನಡ 
ಸಾಹತಯಾ ಸಂವೆೀದನೆಯ ಬಹುರೂಪಗಳ ವಿಚಾರ 
ಸಂಕ್ರಣ ಮತುತಿ ಕವಿಗೊೀಷ್್ಠಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡ 
ಮಾತನಾಡದರು. 

ಬಂಡಾಯ ಸಾಹತಯಾ 80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಿೀದಿಗೆ 
ಬಂದು, ಹೊೀರಾಟಕೆಕೆ ಮುಂದಾಗ್ದೆ. ಆದರೆ 
ಘೊೀಷಣೆ ಕೂಗುವುದಕೆಕೆ ಮತುತಿ ಪ್ರತ್ಭಟನೆಯನುನ 
ಮಾಡುವುದಕೆಕೆ ಸಾಕಷು್ಟ ಜನರು 
ತೊಡಗ್ಸ್ಕೊಂಡದಾ್ದರೆ. ಇದರಿಂದಾಗ್ ಬಂಡಾಯ 
ಸಾಹತಯಾದ ಕಾಯತಿವಿಧಾನಗಳು ಬದಲಾಗಬೆೀಕಾಗ್ದೆ. 
ಸವಾಲು ಮತುತಿ ಸಮಸೆಯಾಗಳು ಉದಭುವವಾದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತತಿರ ಕೊಡುವುದಕೆಕೆ ಸ್ದ್ದರಾಗಬೆೀಕ್ದೆ. 
ನಮಮಿ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಓದುಗರು ಮತುತಿ ಬರಹಗಾರರು 
ಹೆಚು್ ಪ್ರಚಲ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಡಾ 
ಬಾಬಾ ಸಾಹೆೀಬ್ ಅಂಬೆೀಡಕೆರ್, ಮಹಾತಮಿ ಗಾಂಧ, 
ನೆಹರು, ವಿವೆೀಕಾನಂದ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೀಸ್, 

ಓದು, ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬೌದಿ್ಧಕ ಸ್ದ್ದತೆ ಬಲವಾಗ್, 
ಸೆೈದಾ್ಧಂತ್ಕವಾಗ್ ಮತುತಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ದಿಕಕೆನುನ 
ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಮಮಿ ವಿಚಾರಗಳು ಏಕಮುಖವಾಗ್ 
ಇರಬಾರದು. ಏಕಮುಖ ಆದಾಗ ನಾವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ 
ಸಾಗ್ದೆ್ದೀವೆ ಎಂಬುದಾಗ್ದೆ. ಕೆಲರಮೆಮಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ 
ಬರೆಯುವವರ ಬಗೆಗೆ ಓದಬೆೀಕು. ಕಾರಣ ಅವರು 
ಲೆೀಖನ ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲಲಿಣ ಮತುತಿ 
ತಳಮಳದ ಹೆೀಗೆ ಇರುತತಿವೆ ಎಂಬುದು ತ್ಳಿಯುತತಿದೆ. 
70 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮುನೆನಲೆಗೆ ಬಂದ ಸಂವೆೀದನೆಗೆ 
ಮತೆತಿ ಜಿೀವ ಕೊಡುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. 2021-22 ರ 
ಸಕಾತಿರದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ದಲ್ತರ ಮೆೀಲ್ನ 
ದೌಜತಿನಯಾ ಮದಲು ಶೆೀ 1.2 ರಷು್ಟ ಇತುತಿ, ಈವಾಗ ಶೆೀ 
6.4 ರಷ್್ಟದೆ. ಮಹಳೆಯರ ದೌಜತಿನಯಾ ಶೆೀ 15  ರಷು್ಟ 
ಮತುತಿ ಅತಾಯಾಚಾರ ದಿನಕೆಕೆ 86 ಮಹಳೆಯರ ಮೆೀಲೆ 
ಹಾಗೂ 48 ದೌಜತಿನಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ವೆ. 
ನಮಮಿಲ್ಲಿ ಪರಕ್ೀಯರನಾನಗ್ ನೊೀಡುವ ಪ್ರಯತನ 
ಹೆಚಾ್ಗ್, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆ 

ಹರಿಹರ :  ಆಧುನಿಕ ಕನನೆಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸಂವೆ�ದರೆಯ ಬಹುರೋಪರಳ  
ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ರಣದಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯ  
ಸಾಹಿತ್ ಬರರೋರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ

ದಾ ವ ಣ ಗೆ ರೆ , ಜ . 2 9 - 
ಸಥಿಳಿೀಯ ದೆೈವಜ್ಞ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ 
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇಂದು 
ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶವಾನಾಥ್ 
ವೆಣೆೀತಿಕರ್ (ಹೆಗಡೆ) ಅವರ 
ಗುಂಪಿಗೆ ಅತಯಾಧಕ ಸಾಥಿನಗಳು ಲಭಿಸ್ವೆ.

ದೆೈವಜ್ಞ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಒಟು್ಟ 15 
ಸಾಥಿನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 
ದೆೈವಜ್ಞ ಕೆ್ರಡಟ್ ಕೊೀ-ಆಪರೆೀಟ್ವ್ 

ಸೊಸೆೈಟ್ ಅಧಯಾಕ್ಷರೂ ಆಗ್ರುವ  
ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶವಾನಾಥ್ 
ವೆಣೆೀತಿಕರ್ ಅವರ ಗುಂಪಿಗೆ 13 
ಸಾಥಿನಗಳು ದೊರೆತ್ವೆ.

ಮತೊತಿಂದು, ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಸೆೀವಾ ಕಾಯತಿಕತತಿ ವಾಸುದೆೀವ 

ಎಲ್.ರಾಯಕೆರ್ ಅವರ ಗುಂಪಿಗೆ 2 
ಸಾಥಿನಗಳು ಲಭಿಸ್ವೆ. ಒಟು್ಟ 15 ಸಾಥಿನಗಳಿಗೆ 
37 ಜನರು ಸ್ಪಧೆತಿ ಮಾಡದ್ದರು. 
ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶವಾನಾಥ್ 

ದೆೈವಜ್ಞ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಚುರಾವಣೆ  
ಪ್ರಶಾಂತ್ ರುಂಪಗೆ ಅತ್ಯಧಕ ಸಾಥಿನರಳು

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.29- ಸಾಧನೆಗೆೈದ 
ಮಹಳೆಯರ ಬಗೆಗೆಯೂ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳು್ಳವ 
ಅಗತಯಾವಿದೆ. ಅಲಲಿದೆೀ, ಮಹಳೆಯರ 
ಸಾಮಥಯಾತಿವನುನ ಸಮಾಜ ಗುರುತ್ಸುವ 
ಕೆಲಸ ಆಗಬೆೀಕು ಎಂದು ಅಕಕೆಮಹಾದೆೀವಿ 
ಮಹಳಾ ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯದ ಎಮೆರಿಟ್ಸ್ 
ಪಾ್ರಧಾಯಾಪಕ್ ಪ್್ರ. ವಿಜಯಾದೆೀವಿ 
ಸದಾಶಯ ವಯಾಕತಿಪಡಸ್ದರು.

ಅವರು, ಇಂದು ನಗರದ ಕುವೆಂಪು 
ಕನನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ  ಜನತಾವಾಣಿ ಕನನಡ 
ದಿನಪತ್್ರಕೆ ಸಹಯೀಗದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲಾಲಿ ವನತಾ ಸಾಹತಯಾ ವೆೀದಿಕೆ  
ಘಟಕ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಲಿಕು ಕನನಡ ಸಾಹತಯಾ 
ಪರಿಷತುತಿ ವತ್ಯಿಂದ ಹಮಿಮಿಕೊಂಡದ್ದ 
ಕನನಡ ರಾಜೊಯಾೀತಸಾವ, 28 ನೆೀ ವಾಷ್ತಿ 
ಕೊೀತಸಾವ, ಪುಸತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ, ದತ್ತಿ 

ಉಪನಾಯಾಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾ 
ರಂಭ ಕಾಯತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖಯಾ ಅತ್ಥಿ 

ಯಾಗ್ ಪಾಲೊಗೆಂಡು ಮಾತನಾಡದರು.
ಮಹಳೆಯರನುನ ಸಾಮಥಯಾತಿದ ನೆಲೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ಸುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿಲಲಿ  
ವೆಂದರೆ ನಾವಿನೂನ ಎಲ್ಲಿದೆ್ದೀವೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶೆನ 

ಮೂಡುತತಿದೆ ಎಂದು ಬೆೀಸರ ವಯಾಕತಿಪಡಸ್ದ 
ರಲಲಿದೆೀ, ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದ ಮಹಳೆಯರ 
ಶೌಯತಿ, ಪ್ರತಾಪ, ಬುದಿ್ಧವಂತ್ಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಹೆೀಳದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಪಿೀಳಿಗೆಗೆ 
ತ್ಳಿಯುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಬಾಂಧವಯಾ ಬೆಸೆದು ಆನಂದ ಕೊಡುವ 
ಶಕ್ತಿ ಸಾಹತಯಾಕ್ಕೆದೆ. ಎಲಾಲಿ ಸಾಹತಯಾದ ಪ್ರಕಾರ 
ಗಳನುನ ಹಡದಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವ ಸಾಮಥಯಾತಿ 
ಇರುವುದು ಸಾಹತಯಾ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ. ಮಹಳಾ 
ಸಾಹತ್ಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದು ಹೊೀದವ 
ರಾಗದೆೀ, ಕಳೆದು ಹೊೀದವರನುನ ಸಮಾ 
ಜದ ಮುಖಯಾ ವಾಹನಗೆ ತಂದು ಬೆಳೆಸು 
ವಂತವರಾಗಬೆೀಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಕನನಡ ಸಾಹತಯಾ ಪರಿಷತ್ ನ 
ಅಧಯಾಕ್ಷ ಬಿ. ವಾಮದೆೀವಪ್ಪ ಮಾತನಾಡ, 
ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ 190 ದತ್ತಿಗಳು 

ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮರ್ಯನಾವನುನೆ ಸಮಾಜ ರುರುತ್ಸುವಂತಾರಬೆ�ಕು

ಜಯಶಿ�ಲಾ ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಚಂಪಾ ಅವರಿಗೆ `ವನಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯಶಿ್ರ�' ಪ್ರಶಸ್್ತ ಗೌರವ

`ಜನತಾವಾಣ್' ಸಹಯ�ರದ ವನಿತಾ ಸಮಾಜದ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೆ�ವಿ ವಿವಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕ್ ಪ್್ರ. ವಿಜಯಾದೆ�ವಿ

(5ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)
(2ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(5ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)
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ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲಿಕು ಲ್ಂಗದಹಳಿ್ಳ 
ಗಾ್ರಮದ ವಾಸ್ ದಿ. ಶ್ರೀ ಕರಡೆೀರ 
ಜಯದೆೀವಪ್ಪನವರ ಧಮತಿಪತ್ನ. ಕೆ ಎಂ 
ಗ್ೀತಮಮಿ (60) ಇವರು ದಿನಾಂಕ 
29.1.2023ರ ರಾತ್್ರ 9.30 ಕೆಕೆ 
ನಧನರಾದರು. ಓವತಿ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ 
ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗವನುನ ಆಗಲ್ರುವ 
ಮೃತರ ಅಂತಯಾಕ್್ರಯೆಯು ದಿನಾಂಕ 
30.1.2023ರ ಸೊೀಮವಾರ ಮಧಾಯಾಹನ 
12ಕೆಕೆ ಮೃತರ ಸವಾಗಾ್ರಮವಾದ ಲ್ಂಗದಹಳಿ್ಳ 
ಮೃತರ ಸವಾಂತ ಜಮಿೀನನಲ್ಲಿ ನೆರವೆೀರಲ್ದೆ.

ಕೆ.ಎಂ.ಗಿ�ತಮ್ಮ  
ನಿಧನ

ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್್ಣಮೆಯಲ್ಲೆ 
ಇಂದು ಮಹಿಳಾ ಚಿಂತರಾಗೆೋ�ಷ್ಠಿ

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲೆಲಿಯ ಕೊಟೂ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತರಳಬಾಳು 
ಹುಣಿ್ಣಮೆ ಮಹೊೀತಸಾವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ `ಮಹಳಾ ಚಂತನಾ 
ಗೊೀಷ್್ಠ' ಯನುನ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗ್ದೆ.

ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗೆರು ಡಾ. ಶವಮೂತ್ತಿ ಶವಾಚಾಯತಿ 
ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು ಸಾನನಧಯಾ ವಹಸುವರು. ಕುಶಾಲನಗರ ಸವಾಣತಿಮಂದಿರದ 
ಬೌದ್ಧ ಭಿಕು್ಷಗಳಾದ ತೆೀನ್ ಸ್ಂಗ್ ಯೆಶ ಹಾಗೂ ಚಕಕೆಮಗಳೂರಿನ ಇಹಾಸಾನ್ 
ಮುಖಯಾ ಕಾಯತಿನವಾತಿಹಕ ಮೌಲಾನ ಮಹಮಮಿದ್ ಅನವಾರ್ ಅಸಾದಿ ಅವರು 
ಆಶೀವತಿಚನ ನೀಡಲ್ದಾ್ದರೆ.

ಮುಖಯಾ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗ್ ಸಚವೆ ಶಶಕಲಾ ಜೊಲೆಲಿ, ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್.ವಿ. 
ರಾಮಚಂದ್ರ, ಎನ್ .ವೆೈ. ಗೊೀಪಾಕೃಷ್ಣ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲಾಲಿಧಕಾರಿ ಕೆ. 
ವೆಂಕಟೆೀಶ್, ಬೆಳಗಾಂ ವಿಟ್ಯು ಕುಲಪತ್ ಡಾ.ಎಸ್. ವಿದಾಯಾಶಂಕರ್ 
ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ.

ಚತ್ರದುಗತಿ ಜಿಲಾಲಿಧಕಾರಿ ದಿವಾಯಾ ಪ್ರಭು ಜಿ.ಆರ್.ಜೆ. ಅವರ  
ಅಧಯಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗೊೀಷ್್ಠ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 

`ಭಾರತ್ೀಯ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾತೆ' ಕುರಿತು ಹೃದಯ ರೊೀಗ ತಜೆ್ಞ ಡಾ. 
ವಿಜಯಲಕ್್ಷಮಿ ಬಾಳೆಕುಂದಿ್ರ, `ಮಹಳೆ-ಒಂದು ತಾಂತ್್ರಕ ಚಂತನೆ' ಕುರಿತು 
ಉಪನಾಯಾಸಕ್ ಚಕಕೆಮಗಳೂರಿನ ನಾಗಶ್ರೀ ತಾಯಾಗರಾಜ್, `ವೃದಾ್ಧಪಯಾ ಮತುತಿ 
ಮಹಳೆ' ಕುರಿತು ಧವಾನಮಾಯಾ ಕಲಾವಿದೆ ಇಂದುಶ್ರೀ ರವಿೀಂದ್ರ, `ಕಾಯಾನಸಾರ್ - 
ಒಂದು ಪಕ್್ಷನೊೀಟ' ಕುರಿತು ಕಾಯಾನಸಾರ್ ರೊೀಗ ತಜೆ್ಞ ಡಾ ಸ್.ಎನ್. ಪಾಟ್ೀಲ್ 
ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲ್ದಾ್ದರೆ.

ವಿಶೆೀಷ ಆಹಾವಾನತರಾಗ್ ಮಾಜಿ ಸಚವ ಕೊಟೂ್ಟರಿನ ಭಾಗ್ೀರಥಿ 
ಮರುಳಸ್ದ್ಧನಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನೆೀಮಿರಾಜನಾಯಕೆ, ಎಸ್ ಎಂಡಸ್ ಕಂಪನ 
ಚೀಫ್ ಜನರಲ್ ಮಾಯಾನೆೀಜರ್ ಸಂಜಿೀವ್ ಸಾಯಿ ಆಗಮಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ. 

ಹೆೋರಾನೆಳಿ ಬಳಿ ರಸೆ್ತ 
ಅಪಘಾತ : ಸಾವು

ಹೊನಾನಳಿ, ಜ.29- ತಾಲೂಲಿಕ್ನ 
ಮಾದನಬಾವಿ ಗಾ್ರಮದ ಸ್ದೆ್ದೀಶ್ (22) 
ಬೆೈಕ್ ನ ಹಂದೆ ಕುಳಿತು ಹೊನಾನಳಿಗೆ 
ಬರುವ ಮಾಗತಿ ಮಧೆಯಾ ಕಡದಕಟೆ್ಟ 
ಹೆಲ್ಪಾಯಾಡ್  ಹತ್ತಿರದ ರಸೆತಿ ವಿಭಜಕಕೆಕೆ 
ಡಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸ್, ಸಥಿಳದಲೆಲಿೀ 
ಸಾವಿಗ್ೀಡಾಗ್ರುವುದಾಗ್ ಪಿಎಸ್ ಐ 
ದೆೀವರಾಜ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ. 

ಇಂದು ಬೆಳಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದ 
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆೈಕ್ ನ ಚಾಲಕ 
ಮಾದನಬಾವಿ ಪ್ರಸನನನಗೆ ತ್ೀವ್ರ ಪೆಟು್ಟ 
ಬಿದಿ್ದದು್ದ, ಹೆಚ್ನ ಚಕ್ತೆಸಾಗೆ ಶವಮಗಗೆ 
ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಾಗ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ ಲಾಗ್ದೆ ಎಂದು 
ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ಕೊಟೂ್ಟರು, ಜ. 29 - 
ಸಕಾತಿರದ ಕನಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಯೀಜನೆ 
ಅಡಯಲ್ಲಿ ಕನಾತಿಟಕ ರಾಜಯಾ ಕೃಷ್ 
ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿ ಸಹಯೀಗ 
ದೊಂದಿಗೆ ಕೊಟೂ್ಟ ರಿನ ಎಪಿಎಂಸ್ 
ಪಾ್ರಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಗ್ ಖರಿೀದಿ 
ಕೆೀಂದ್ರವನುನ  ಹಗರಿಬೊಮಮಿನಹಳಿ್ಳ 
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಭಿೀಮಾನಾಯ್ಕೆ  
ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ದರು. 

ನಂತರ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡ, ಸಕಾತಿರದ 
ಆದೆೀಶದಂತೆ ಕಳೆದ ತ್ಂಗಳು ರೆೈತರಿಂದ ನೆೀರವಾಗ್ 
ಖರಿೀದಿಸುವ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಡಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನೊೀಂದಣಿ 
ಪ್ರಕ್್ರಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡತುತಿ. ಅದರಂತೆ ಸುಮಾರು 
2963 ರೆೈತರು 53352 ಕ್ವಾಂಟಾಲ್ ರಾಗ್ಯನುನ 
ನೊೀಂದಾಯಿಸ್ದಾ್ದರೆ. ಸಕಾತಿರವು 3578 
ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನುನ  ಘೊೀಷ್ಸ್ದು್ದ, 

ರೆೈತರು ಇದನುನ ಸದುಪಯೀಗಪಡಸ್ಕೊಳಿ್ಳ ಎಂದು 
ತ್ಳಿಸ್ದರು. 

ಎಲಾಲಿ ನೊೀಡಲ್ ಅಧಕಾರಿ ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೆೀಶ್, 
ಎಪಿಎಂಸ್ ಕಾಯತಿದಶತಿ ಎ.ಕೆ.ವಿೀರಣ್ಣ, ಅಧಯಾಕ್ಷ 
ಉಮೆೀಶ್ ಪೂಜಾರ, ಬಾಲಿಕ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧಯಾಕ್ಷ 
ದಾವಾರಕ್ೀಶ್, ಮುಖಂಡ ಅಡಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್, 
ವಯಾವಸಾಥಿಪಕ ಸಂಗಮೆೀಶ್ ಇತರರು ಈ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ 
ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಕೆೋಟೋಟೆರು:  ರಾಗಿ ಖರಿ�ದಿ ಕೆ�ಂದ್ರ ಉದಾಘಾಟರೆ

ಕೆೋ�ಳಿ ರೋಡಿನಲ್ಲೆ ಸ್ಲುಕ್ದ 
ಚಿರತೆ, ಆಘಾತದಿಂದ ಸಾವು

ಪಾಲಕಾಕೆಡ್, ಜ. 29 – ಚರತೆಯಂದು ಕೆೀರಳದ 
ಮರಕಾಕೆಡ್ ಬಳಿ ಕೊೀಳಿ ಗೂಡನಲ್ಲಿ ಸ್ಲುಕ್ ಸಾವನನಪಿ್ಪದೆ 
ಎಂದು ಅರಣಯಾ ಅಧಕಾರಿಗಳು ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ಚರತೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚು್ ಕಾಲ ಗೂಡನಲ್ಲಿ 
ಸ್ಲುಕ್ತುತಿ. ಆಘಾತಗೊಂಡು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸ್ದೆ ಎಂದು 
ಅಧಕಾರಿಗಳು ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ಚರತೆ ಗೂಡನಂದ ತಪಿ್ಪಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಸ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ 
ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗ್ವೆ. ಆದರೆ, ಇವು ಮಾರಣಾಂತ್ಕವಾಗ್ಲಲಿ. 
ಆಘಾತದ ಕಾರಣದಿಂದ ಚರತೆ ಸತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು 
ಮರಣೊೀತತಿರ ಪರಿೀಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿ ಪತೆತಿಯಾಗ್ದೆ ಎಂದು 
ಅಧಕಾರಿಗಳು ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ಮೆಕಕೆಲಪರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚರತೆಯು ಕೊೀಳಿ ಗೂಡನಲ್ಲಿ 
ಸ್ಲುಕ್ಕೊಂಡತುತಿ. ಆಗ ಮನೆಯ ಮಾಲ್ೀಕ ಹೊರಗ್ನಂದ 
ಬಿೀಗ ಹಾಕ್ದಾ್ದನೆ. ಸಥಿಳಕೆಕೆ ಅರಣಾಯಾಧಕಾರಿಗಳು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 
ಚರತೆ ಸಾವನನಪಿ್ಪತುತಿ.

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಜ.29- ಭಾರತ್ೀಯ 
ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಗೆ ಮಾನವಿೀಯ ಮೌಲಯಾಗಳನುನ 
ಜಗತ್ತಿಗೆೀ ಸಾರಿದ ಆದಿಕವಿ, ದಾಶತಿನಕ 
ಮಹಷ್ತಿ ವಾಲ್ಮಿೀಕ್ಯವರ  ಆದಶತಿಗಳನುನ 
ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಶೊೀಷ್ತ 
ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಧವಾನ ನೀಡದ ಮಹಾನ್ 
ಮಾನವತಾವಾದಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಲ್್ಪ ಡಾ. 
ಬಾಬಾ ಸಾಹೆೀಬ್ ಅಂಬೆೀಡಕೆರ್ ಅವರ 
ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ದರಾಗ್ 
ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತ್, ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು 
ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕುಕೆಗಳನುನ ಪಡೆಯಲು 
ಸಾಂಘಿಕವಾಗ್ ಒಟಾ್ಟಗ್ ಹೊೀರಾಡುವ 
ಅನವಾಯತಿತೆ ಎದುರಾಗ್ದೆ ಎಂದು 
ಸಂಸದ ವೆೈ.ದೆೀವೆೀಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆೀಳಿದರು.

ತಾಲೂಲಿಕ್ನ ಅರಸ್ಕೆೀರಿ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಇಂದು ನಡೆದ ಕಾಯತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 5ನೆೀ 
ವಷತಿದ ವಾಲ್ಮಿೀಕ್ ಜಾತೆ್ರಯ ಭಿತ್ತಿ ಚತ್ರ 
ಪ್ರದಶತಿನ ಮಾಡ ಮಾತನಾಡದರು.

ವಾಲ್ಮಿೀಕ್ ನಾಯಕ ಸಮಾಜ ಧಾಮಿತಿಕ 
ತಳಹದಿಯ ಮೆೀಲೆ ವಾಲ್ಮಿೀಕ್ ಜಾತೆ್ರ ನೆಪದಲ್ಲಿ 
ಜನ ಜಾಗೃತ್ಯಾಗಬೆೀಕ್ದೆ. ರಾಜಯಾದ 175 
ತಾಲೂಲಿಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ, ಜಾತೆ್ರಗೆ 

ಆಹಾವಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಯಾದ 4ನೆೀ 
ಅತ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜವನುನ ಜಾಗೃತ್ 
ಮೂಡಸುವ ಕೆಲಸ ವಾಲ್ಮಿೀಕ್ ಗುರುಪಿೀಠದ 
ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನಾನನಂದಪುರಿ ಸಾವಾಮಿೀಜಿ 
ಮಾಡುತ್ತಿದಾ್ದರೆ. 

ಪಾಳೆೀಗಾರರು ಉಪಯೀಗ್ಸುತ್ತಿದ್ದ 
ಕತ್ತಿ, ಗುರಾಣಿ, ಬಿಲುಲಿಗಳನುನ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಇಟು್ಟಕೊಂಡು, ಪೆನುನ, ಪೆೀಪರ್ ಗಳನುನ 
ಹಡದು ಅಭಾಯಾಸ ಮಾಡ ಸಾಧನೆ 
ಮಾಡಬೆೀಕು. ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಿಂದ, ಕಷ್ಟ 
ಪಟು್ಟ ಓದಿದರೆ ರಾಜ - ರಾಣಿಯರಂತೆ 
ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದರು.

ವಾಲ್ಮಿೀಕ್ ಜಾತಾ್ರ ಸಮಿತ್ ತಾಲೂಲಿಕು 
ಅಧಯಾಕ್ಷ ವೆೈ.ಡ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮಾತನಾಡ, ರಾಜ 
ಕ್ೀಯ, ಆಥಿತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗ್ 
ಸಮಾಜದ ಮುಖಯಾವಾಹನಗೆ ತರಬೆೀಕೆಂಬ 
ಹನೆನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜಾತೆ್ರ ಆಯೀಜಿಸ್, 
ಸಮುದಾಯವನುನ ಜಾಗೃತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗು 
ತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 4 ಜಾತೆ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ 
ಬಂಧುಗಳು ನರಿೀಕೆ್ಷಗೂ ಮಿೀರಿ ಆಥಿತಿಕ 
ನೆರವು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಾ್ದರೆ. ಈ 
ಬಾರಿ ಕೂಡ ಜಾತೆ್ರ ಯಶಸ್ವಾಯಾಗಲು ನಮಮಿ 
ಸಹಕಾರ ಅಗತಯಾವಾಗ್ದೆ ಎಂದರು.

ವಾಲ್ಮಿೀಕ್ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಅಧಯಾಕ್ಷ 

ಕೆ.ಉಚೆ್ಂಗೆಪ್ಪ ಮಾತನಾಡ, ಹಂದುಳಿದ 
ಜಾತ್ - ಜನಾಂಗದವರು ಶಕ್ಷಣದಿಂದ 
ಮಾತ್ರ ಮುಖಯಾವಾಹನಗೆ ಬರಲು 
ಸಾಧಯಾವಾಗುತತಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ 
ಮೂಢನಂಬಿಕೆ,  ಬಾಲಯಾವಿವಾಹಗಳು 
ಕಡಮೆಯಾಗವುದಕೆಕೆ ಶಕ್ಷಣ 
ಬಹುಮುಖಯಾವಾಗ್ದೆ. 

ಮಠದ ಆದೆೀಶ ಬಂದಾಗ ಪರಿಶಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದ ಬಂಧುಗಳು ಎಚೆ್ತುತಿಕೊಳು್ಳವ 
ಅನವಾಯತಿತೆ ಇದು್ದ, ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು 
ಪಕ್ಷ ಭೆೀದ ಮರೆತು 
ಸಂಘಟ್ತರಾಗಬೆೀಕಾಗ್ದೆ ಎಂದರು.

ವಾಲ್ಮಿೀಕ್ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಮಹಳಾ 
ಘಟಕದ ಗೌರವ ಅಧಯಾಕ್ಷರಾದ ಟ್.ಪದಾಮಿವತ್, 
ನವೃತತಿ ಮುಖಯಾ ಶಕ್ಷಕರಾದ ಆನಂದಪ್ಪ, 
ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ರೆೀವಣಸ್ದ್ದಪ್ಪ,  ಪ್ರಶಾಂತ್  
ಪಾಟ್ೀಲ್, ಬಾಲೆೀನಹಳಿ್ಳ ಕೆಂಚನಗೌಡ, 
ಕಬ್ಬಳಿ್ಳ ಬಸವರಾಜ, ನಾಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ 
ವೆೈ.ಟ್.ಕೊೀಟೆ್ರೀಶ್ , ಜಿಟ್್ಟನಕಟ್್ಟ 
ಮಂಜುನಾಥ್ ,  ಮಹಾತೆೀಂಶ್  
ಹರಿಯಮಮಿನಹಳಿ್ಳ, ಮೆೈದೂರು ಮಾರುತ್, 
ಕಣಿವಿಹಳಿ್ಳ ಮಂಜುನಾಥ, ಶಾಲ್ನ, 
ಮಂಜುಳಾ, ಪವಿತ್ರ, ಶೊೀಭಾ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಪರಿಶಿಷಟೆ ಜಾತ್, ಪಂರಡದವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕು್ಕರಳನುನೆ ಪಡೆಯಲು 
ಸಾಂಘಿಕವಾಗಿ ಒಟಾಟೆಗಿ ಹೆೋ�ರಾಡುವ ಅನಿವಾಯನಾತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ

ಹರಪನಹಳಿಳ : 5ರೆ� 
ವಷನಾದ ವಾಲ್್ಮ�ಕ್ 
ಜಾತೆ್ರಯ ಭಿತ್್ತ ಚಿತ್ರ 
ಪ್ರದಶನಾನದಲ್ಲೆ ಸಂಸದ 
ವೆೈ.ದೆ�ವೆ�ಂದ್ರಪ್ಪ

ರಾಣೆೀಬೆನೂನರು, ಜ.29- ಮೆೀ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುವ ರಾಜಯಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ 
ಸ್ಪಧೆತಿ ಬಯಸುವವರು ಕಳೆದ ನಾಲುಕೆ 
ತ್ಂಗಳುಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ಯ ಕಸರತ್ತಿನ 
ಮೂಲಕ ಮತದಾರನೊನಲ್ಸುವ ಪ್ರಯತನ 
ನಡೆಸ್ದು್ದ, ನನೆನಯಿಂದ ಜೆಡಎಸ್ ಮನೆ-
ಮನೆಗೆ ಕರಪತ್ರ ಮುಟ್್ಟಸುವ ಕಾಯತಿ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ದೆ.

ರಾಷ್್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭಯಾಥಿತಿಗಳಾಗ 
ಬಯಸುವವರು ಜಿಲೆಲಿ, ರಾಜಯಾ ಹಾಗೂ 
ದೆಹಲ್ಯ ವರಿಷ್ಠರ ಮನರಲ್ಸುವ ಕಾಯತಿ 
ನಡೆಸ್ದಾ್ದರೆ. ಯಾರೂ ಟ್ಕೆಟ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ 
ಪಕೆ್ಷೀತರರಾಗ್ ಸ್ಪಧತಿಸುವವರು ತಮಮಿ 
ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳ 
ಮೂಲಕ ಮತದಾರರ ಓಲೆೈಕೆಯಲ್ಲಿ 
ನರತರಾಗ್ದಾ್ದರೆ.

ಮತಗಟೆ್ಟ ವಾಯಾಪಿತಿಗೆ ಪ್ರತ್ನಧಗಳನುನ 
ನೆೀಮಿಸುವ, ರೊಟ್್ಟಬುತ್ತಿಯಂದಿಗೆ ಬಂದು 
ಜೆೈಕಾರ ಹಾಕ್ಸುವ, ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾದಯಾತೆ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಸತಿವಯಾ, ಮದಲು 
ಕೂಪನ್ ಕೊಟು್ಟ ನಂತರ ಕುಕಕೆರ್ ಕೊಡುವ, 

ಇತರೆ ಪಕ್ಷದ ಓಣಿಯ ಮುಖಂಡರನುನ ತಮಮಿತತಿ 
ಸೆಳೆಯುವ, ಸಸಯಾಹಾರಿ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟ, 
ಕಷ್ಟ- ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗ್, ಪ್ರತ್ಭಾವಂತ 
ವಿದಾಯಾಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸನಾಮಿನ, ಉದೊಯಾೀಗ ಮೆೀಳ, 
ಆರೊೀಗಯಾ ತಪಾಸಣೆ, ಚಕ್ತೆಸಾ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ 
ಪ್್ರೀತಾಸಾಹ ಮುಂತಾದ ಹತಾತಿರು 
ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನತಯಾ ಮತದಾರನ 
ಸಂಪಕತಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಜೆಡಎಸ್ ನಂದ ಅಧಕೃತ 
ಅಭಯಾಥಿತಿಯಾಗ್ರುವ ಮಂಜುನಾಥ 
ಗೌಡಶವಣ್ಣನವರ, ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತ್ ಕೆ.ಬಿ.

ಕೊೀಳಿವಾಡ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ , ಮಕಕೆಳ 
ತಜ್ಞ ಡಾ. ಪ್ರವಿೀಣ ಖನೂನರ, ಎಪಿಎಂಸ್ 
ಮಾಜಿ ನದೆೀತಿಶಕ ಜಟೆ್ಟಪ್ಪ ಕರೆೀಗೌಡ, 
ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹಾಲ್ ಶಾಸಕ ಅರುಣಕುಮಾರ 
ಪೂಜಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಆಕಾಂಕ್್ಷಯಿಂದ ಆಭಯಾಥಿತಿ 
ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಸಂತೊೀಷ ಪಾಟ್ೀಲ, ಬಿಜೆಪಿ 
ಟ್ಕೆಟ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಪಕೆ್ಷೀತರರಾಗುವ 
ಇಂಗ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಮೆೀಲಮಿನೆ ಸದಸಯಾ ಆರ್.
ಶಂಕರ್, ತಮಮಿ ಮದುವೆಯ ಜೊತೆ 132 
ಜೊೀಡಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಸ್, ಬಿಜೆಪಿ 
ರಾಷ್್ಟ್ರೀಯ ಕಾಯತಿದಶತಿ ಸ್.ಟ್.ರವಿ 

ನೆೀತೃತವಾದಲ್ಲಿ  ತಲಾ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಹಾಯ 
ಧನ ವಿತರಿಸ್ದ ನಗರಸಭೆ ಸದಸಯಾ ಪ್ರಕಾಶ 
ಬುರಡಕಟ್್ಟ ಹೆಸರು ಸಹ ಹಂದೂ ಪರ 
ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಯಾಥಿತಿ 
ಆಗಬಹುದು ಎನುನವ ಮಾತುಗಳು 
ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಆಮ್ ಆದಿ್ಮ ಪಾರ್ನಾ ವಿರೆೋ�ಧ : 
ಚುನಾವಣೆ ಹನೆನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣೆೀಬೆನೂನರು 
ವಿದಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೀತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 
ಎಲಾಲಿ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಿಂದ ಭ್ರಷಾ್ಟಚಾರದ 
ತಾಂಡವ ನೃತಯಾ ಹೆಚಾ್ಗುತತಿದೆ. ಮತದಾರರಿಗೆ 
ಅಮಿಷಗಳನೊನಡ್ಡ ಆಯೆಕೆಯಾದವರು ಮಿತ್ 
ಮಿೀರಿದ ಭ್ರಷಾ್ಟಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತಾತಿರೆ. 
ಸಕಾತಿರ ಇದಕೆಕೆ ಕಡವಾಣ ಹಾಕಬೆೀಕು. 
ಆಮ್ ಆದಿಮಿ ಪಾಟ್ತಿಯ ಮನವಿಗೆ 
ಅಧಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸ್, ಭ್ರಷಾ್ಟಚಾರ 
ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಪ್ರದಶತಿಸಬೆೀಕು. ನಮಮಿ 
ಜೊತೆ ನಾವು ಹೊೀರಾಡುತೆತಿೀವೆ ಎಂದು 
ಪಾಟ್ತಿಯ ಹುರಿಯಾಳಾಗ ಬಯಸ್ರುವ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಬಾ್ಬರ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಹೊರಡಸ್ದಾ್ದರೆ.

ರಾಣೆ�ಬೆನೋನೆರು : ಮತದಾರರೆೋಲ್ಸುವ ಕಾಯನಾ ಪಾ್ರರಂಭ

ದಾಶನಾನಿಕರಿಗಿಂತ ದೆ�ವರೆ� ಹೆಚು್
ಬೆೀರಾವ ದೆೀಶದಲೂಲಿ ಹುಟ್್ಟರದಷು್ಟ ದಾಶತಿನ 

ಕರು, ತತವಾಜಾ್ಞನಗಳು, ಶರಣರು ಹಾಗೂ ದಾಸರು 
ಕನಾತಿಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ, ಇವರಿಗ್ಂತ 
ಹೆಚಾ್ಗ್ ‘ದೆೀವರು’ ಇರುವುದೆೀ ಸಮಸೆಯಾಗೆ ಕಾರಣ 
ವಾಗ್ದೆ ಎಂದು ಗುತತಿಲ ನರಸ್ೀಪುರದ ನಜಶರಣ 
ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯಾ ಗುರುಪಿೀಠದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಭಿೀಷಮಿ 
ಚೌಡಯಯಾ ಸಾವಾಮಿೀಜಿ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಪಟ್ಟರು.

ಘೊೀರ ತಪಸುಸಾಗಳನುನ ಮಾಡದರೂ ದೆೀವರು 
ಕಾಣುವುದಿಲಲಿ. ಆದರೆ, ಕನಾತಿಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡದವರ ಮೆೈಯಲ್ಲಿ ದೆೀವರು ಬರುತತಿದೆ. ಬಾಯಿಗೆ 
ಬಂದದು್ದ ಹೆೀಳುತತಿದೆ. ಇದನುನ ನಂಬುವುದಕ್ಕೆಂತ 
ಅದುಭುತ ಬೆೀರೊಂದಿಲಲಿ ಎಂದರು. 

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕಾಗ್ರುವುದನೆನಲಲಿ ಹೆೀಳಿ 
ಆಗ್ದೆ. ಈಗ ಪಾ್ರಯೀಗ್ಕ ಆಚರಣೆ ಬೆೀಕ್ದೆ.  
ಶರಣರ ತತವಾಗಳನುನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೆೀಕ್ದೆ ಎಂದರು.

ಅನುಯಾಯಿರಳಾರದೆ� ‘ವಾದಿ’ರಳಾಗಿದೆದು�ವೆ
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ವಾಲ್ಮಿೀಕ್ ಗುರುಪಿೀಠದ ಶ್ರೀ 
ಪ್ರಸನಾನನಂದಪುರಿ ಸಾವಾಮಿೀಜಿ ಮಾತನಾಡ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಶೆ್ರೀಣಿೀಕೃತ ಜಾತ್ ವಯಾವಸೆಥಿಯ ತಾರತಮಯಾ ಇದೆ. ಜಾತ್ 
ಕಾರಣದಿಂದ ಮನುಷಯಾರನುನ ಕ್ೀಳಾಗ್ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಜಾತ್ಯ ಬದಲು ನೀತ್ ಮನುಷಯಾನ ಅಳೆಯುವ 
ಆಧಾರವಾಗಬೆೀಕ್ದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ನರಸ್ೀಪುರದ  ನಜಶರಣ ಅಂಬಿಗ ಗುರುಪಿೀಠದ ಶ್ರೀ 
ಶಾಂತಭಿೀಷಮಿ ಚೌಡಯಯಾ ಸಾವಾಮಿೀಜಿ ಮಾತನಾಡ, 
ಕೊಟೂ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಹುಣಿ್ಣಮೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಭಾಗದ 
ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬುವ ಸೂಚನೆಯಾಗ್ದೆ. 12ನೆೀ 
ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಯೀಗ್ ಸ್ದ್ದರಾಮರು ಕೆರೆಗಳನುನ 
ಕಟ್್ಟಸ್ದ್ದರು. ಅವರ ಮಾಗತಿದಲೆಲಿೀ ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀಗಳು 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದಾ್ದರೆ ಎಂದರು.

ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗೆರು ಡಾ. ಶವಮೂತ್ತಿ ಶವಾ 
ಚಾಯತಿ ಸಾವಾಮಿೀಜಿ ಸಾನನಧಯಾ ವಹಸ್ದ್ದರು.ಮಲೆಲಿೀ 
ದೆೀವರಪುರದ ಮುಕುಂದೂರು ವಿರಕತಿಮಠದ ಶ್ರೀ ಡಾ. 
ಮಹಾಂತ ಬಸವಲ್ಂಗ ಸಾವಾಮಿೀಜಿ, ಚತ್ರದುಗತಿದ ಸಜ್ಜನ 
ಗಾಣಿಗ ಮಹಾಪಿೀಠದ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಜಯಬಸವಕುಮಾರ 
ಸಾವಾಮಿೀಜಿ,  ಚತ್ರದುಗತಿ ಶ್ರೀ ಮಾಚದೆೀವ  ಸಂಸಾಥಿನದ ಶ್ರೀ 
ಬಸವ ಮಾಚದೆೀವ ಸಾವಾಮಿೀಜಿ, ಚತ್ರದುಗತಿದ ಬಂಜಾರ 
ಗುರುಪಿೀಠದ ಶ್ರೀ ಸೆೀವಾಲಾಲ್ ಸಾವಾಮಿೀಜಿ, ಚತಾತಿಪುರದ  
ಶ್ರೀ ಸವಿತ ಕೊಂಚೂರು ಪಿೀಠದ ಶ್ರೀ ಸವಿತಾನಂದನಾಥ 
ಸಾವಾಮಿೀಜಿ, ತಮಿಳುನಾಡನ ನಾಗಸಂದ್ರದ ಜಂಗಮ 

ಪಿೀಠದ ಶ್ರೀ ಸ್ದ್ದಲ್ಂಗ ಸಾವಾಮಿೀಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಮುಖಯಾ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗ್ ಕಡೂರು ಶಾಸಕ ಬೆಳಿ್ಳ 

ಪ್ರಕಾಶ್, ಜಗಳೂರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆರ್.ಪಿ. ರಾಜೆೀಶ್, 
ಸಾಧು ಸದ್ಧಮತಿ ಸಮಾಜದ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಹೆರ್.ಆರ್. 
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಪ್ರಶಾಂತ್ ರುಂಪಗೆ ಅತ್ಯಧಕ ಸಾಥಿನರಳು
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ)  ವೆಣೆೀತಿಕರ್ ಅವರು ಅತಯಾಧಕ 1469 
ಮತಗಳನುನ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ ಗಳಿಕೆಯಲೂಲಿ 
ಪ್ರಥಮ ಸಾಥಿನ ಗಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಗುಂಪಿನ ಸತ್ೀಶ್ ಎಸ್. 
ಸಾನು -ಮುಂಡಗೊೀಡ (1297), ಸಚನ್ ಎಸ್. 
ವೆಣೆೀತಿಕರ್ (1213), ರಾಜಿೀವ್ ವಿ. ವೆಣೆೀತಿಕರ್ - 
ಪಿಬಿವಿ (1195), ಉಮೆೀಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪುರುಷನ್ 
(1072), ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಡ.ಎನ್. -ಕುಂಬಳೂರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ 
(981), ರಾಜೆೀಶ್ ಪಿ.ರೆೀವಣಕರ್  ನಲೂಲಿರು (973), 
ರಾಘವೆೀಂದ್ರ ಸುರೆೀಶ್ ಕುಡೆೀತಿಕರ್ - ಅವಸಾತಿ (945), 
ನಾಗರಾಜ್ ಇ. ಅಣಜಿ ಕುಡತಿರಕರ್  (942), ರಾಘವೆಂದ್ರ 
ನರಸ್ಂಹಪ್ಪ ದಿವಾಕರ್ - ಹಡಗಲ್ (937), ಶಂಕರ್ 
ನಾಗಪ್ಪ ವಿಠಲ್ ಕರ್ - ಕಚವಿ (927), ಮಂಜುನಾಥ ವಿ 
ಕುಡತಿರಕರ್ - ಗಾಲ್ ಮಂಜಣ್ಣ (916), ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಸುಪರ್ ರಾವ್ ವೆಣೆೀತಿಕರ್ (906), ಪಾಂಡುರಂಗ 
ಶ್ರೀನವಾಸ್ ಭಟ್ ಆವಾಜಿ (891), ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್. 
ಕುಡೆೀತಿಕರ್ - ಹರಿಹರ ರಾಮಣ್ಣ (843) ಅವರುಗಳು 
ಆಯೆಕೆಯಾಗ್ದಾ್ದರೆ.

ಅರುಣ್ ಗಣಪತ್ ರೆೀವಣಕರ್ (754), ಅಶೊೀಕ್  
ಡ. ಜನುನ (707),  ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ವಿ. ಕುಡೆೀತಿಕರ್ 
(651), ದಿೀಪಕ್ ಎನ್. ಶೆೀಟ್ (793), ಪ್ರಕಾಸ್ ಎಲ್.
ದೆೈವಜ್ಞ (558), ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ಶೆೀಜವಾಡಕರ್  (504), 
ಪ್ರಕಾಶ್ ವಾಸುದೆೀವ ಪಾಲನಕರ್ (222), ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿ. 
ರಾಯಕೆರ್ (176), ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ. ಅಣೆವಾೀಕರ್ 
(112), ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಮರಾವ್ ವೆಣೆೀತಿಕರ್ 
(269), ಮನೊೀಹರ ಆರ್. ವೆಣೆೀತಿಕರ್ (329), 
ರಾಜೆೀಶ್ ಆರ್. ರೆೀವಣಕರ್ (403), ವಾಸುದೆೀವ 
ಎಲ್. ರಾಯಕೆರ್ (753), ವಿಠಲ್ ಗಣಪತ್ ಭಟ್ 
ಆವಾಜಿ (720), ವಿಶವಾನಾಥ ಆರ್. ರಾಯಕೆರ್ (297), 
ಶೆೈಲೆೀಂದ್ರ ಎಂ. ಕೊಲೆವಾೀಕರ್ (366), ಸತಯಾನಾರಾಯಣ 
ಆರ್. ರಾಯಕೆರ್ (709), ಸಂಜಯ್ ಆರ್. ರೆೀವಣಕರ್ 
(441), ಸುಬ್ರಹಮಿಣಯಾ ದೆೀವದಾಸ್ ಶೆೀಟ್ (476), 
ಸೂರಜ್ ರೆೀವಣಕರ್ (802), ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಸನನ ವೆಣೆೀತಿಕರ್ 
(523), ಹೆರ್.ಜಿ. ಹನುಮಂತರಾವ್ ಪಾಲನಕರ್ 
(421) ಅವರುಗಳು ಪರಾಭವಗೊಂಡದಾ್ದರೆ.

ಜೆೋ�ಡೆೋ� ನಂತರವೂ ಇದೆ ಸವಾಲು
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 
ರಾಜಸಾಥಿನದಲ್ಲಿ ಒಳಜಗಳ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗ್ದೆ. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ತನಗೆ ತಾನೆೀ ಹಾನ ಮಾಡಕೊಳ್ಳದೆೀ ಹೊೀದರೆ 
ಛತ್ತಿೀಸ್ ಘಡ ಹಾಗೂ ಮಧಯಾಪ್ರದೆೀಶ ರಾಜಯಾಗಳ 
ಚುನಾವಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗದು ಎಂದು ಝಾ 
ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಪಟ್್ಟದಾ್ದರೆ.

ಕನಾತಿಟಕ, ರಾಜಸಾಥಿನ, ಮಧಯಾ ಪ್ರದೆೀಶ 
ಹಾಗೂ ಛತ್ತಿೀಸ್ ಘಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗೆ 
ಬಿಜೆಪಿಯೆೀ ನೆೀರ ಎದುರಾಳಿಯಾಗ್ದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ 
ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ 2024ರವರೆಗೆ ಪ್ರಸುತಿತವಾಗ್ 
ಉಳಿಯಲು ಈ ರಾಜಯಾಗಳ ಫಲ್ತಾಂಶ ಮಹತವಾ 
ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲ್ಯ ಸ್.ಎಸ್.ಡ.ಎಸ್. 
ಅಧಯಾಯನ ಸಂಸೆಥಿಯ ಸಹ ನದೆೀತಿಶಕ ಸಂಜಯ್ 
ಕುಮಾರ್ ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೀಶ, ಬಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಮ 
ಬಂಗಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗೊೀಚರಿಸುವ 
ರಾಜಕ್ೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗ್ ಉಳಿದಿಲಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ 
ಮರು ಕಟು್ಟವುದು ಅತ್ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು 
ಎಂದವರು ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

ಪಾದಯಾತೆ್ರಯ ನಂತರ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷವು 
‘ಹಾತ್ ಸೆ ಹಾತ್ ಜೊೀಡೊೀ’ ಅಭಿಯಾನ 
ಆರಂಭಿಸ್ದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧ ಅವರ 
ಸಂದೆೀಶವನುನ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಿಸುವುದಾಗ್ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಹೆೀಳುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಲ ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ 
ದುಬತಿಲವಾಗ್ರುವುದರಿಂದ, ಸಂದೆೀಶ 
ತಲುಪಿಸುವುದೂ ಸವಾಲಾಗ್ದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯತಿದಶತಿ ಜೆೈರಾಮ್ ರಮೆೀಶ್ 
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡದಾ್ದರೆ.

ಭಾರತ್ ಜೊೀಡೊೀ ನಂತರದಲ್ಲಿ 
ಸಂಘಟನೆಗೆ ಗಟ್್ಟ ಸವಾರೂಪ ನೀಡುವುದು 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ ಆದಯಾತೆಯಾಗಬೆೀಕ್ದೆ ಎಂದು 
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯದ 
ರಾಜಕ್ೀಯ ವಿಜಾ್ಞನ ಉಪನಾಯಾಸಕ ಮಣಿೀಂದ್ರ 
ನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಗಳ 
ಹೊರತಾಗ್ ತೃತ್ೀಯ ರಂಗ ಕಟ್್ಟಕೊಳು್ಳವ 
ಪ್ರಯತನಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ. 

ತೃತ್ೀಯ ರಂಗದ ಬಗೆಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವ 
ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾರತ್ ಜೊೀಡೊೀ 
ಯಾತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಾಗ್ಲಲಿ. ಹೀಗಾಗ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಪಕ್ಷಕೆಕೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಷೆ್ಟೀ ಅಲಲಿದೆೀ, ತೃತ್ೀಯ 
ರಂಗದ ಕನಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾ್ರಂತ್ೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನೂನ 
ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲ್ದೆ.

ಮಾನವಿ�ಯ ರುಣ ಮುರೆನೆಲೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂವೆ�ದರೆ ಸಾಧ್ಯ
ಬರರೋರು 
ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಸವಾಸಥಿ

ಹರಿಹರ, ಜ. 29 – ಬಂಡಾಯ 
ಸಾಹತಯಾ ಸಂಘಟನೆ ವತ್ಯಿಂದ ಇಂದಿಲ್ಲಿ 
ಆಯೀಜಿಸಲಾಗ್ದ್ದ ಕಾಯತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಪಾಲೊಗೆಂಡದ್ದ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ 
ಸಾಹತ್ ನಾಡೊೀಜ ಬರಗೂರು 
ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಅಸವಾಸಥಿರಾದರು.

ಕಾಯತಿಕ್ರಮ ಮುಗ್ದ ನಂತರ ಹೊರ 
ಬರುವ ವೆೀಳೆ ಆರೊೀಗಯಾದಲ್ಲಿ 
ಏರುಪೆೀರಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೆೀ ಅವರನುನ 
ನಗರದ ಖಾಸಗ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗೆ 
ದಾಖಲ್ಸಲಾಯಿತು. ಚಕ್ತೆಸಾ ನಂತರ ಅವರು 
ಚೆೀತರಿಸ್ಕೊಂಡದಾ್ದರೆ.

(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗ್ ಹೊೀರಾಟ ಮತೆತಿ ಚಚೆತಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನಜವಾದ ಸಂವೆೀದನೆ ಮತುತಿ 
ಬಂಡಾಯ ಸಂವೆೀದನೆ ಏನು ಎಂಬುದನುನ 
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ಸಬೆೀಕಾಗ್ರುವುದು 
ಅನವಾಯತಿವಾಗ್ದೆ. 

ಸಂವೆೀದನೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ 
ಸೂಕ್ಷಮಿವಾದ ವಿಚಾರವಾಗ್ದೆ. ನಮಮಿ ಬದುಕು 
ವೆೈರಾಗಯಾ ಒಕೂಕೆಟವಾಗ್ದೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಜಾಗೃತ್ ವಯಾವಸೆಥಿ ಮತುತಿ ತನಮಿಯ ವಯಾವಸೆಥಿ 
ಮೂಡಸ್ಕೊಂಡು ವಯಾಕ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಜವಾಬಾ್ದರಿ, ಸಂವೆೀದನಾ ಶೀಲತೆಯನುನ 
ಹೊಂದಿರಬೆೀಕು. ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯ ಜಡತೆ ಮತುತಿ 
ಚಲನಶಲತೆ ಒಟ್್ಟಗೆ ಸಾಗ್ದೆ. ಜಡತೆಯನುನ 
ನರಾಕರಿಸ್ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಮತತಿಷು್ಟ 
ಉತೆತಿೀಜನ ನೀಡಬೆೀಕಾಗುತತಿದೆ. ಮನುಷಯಾರಿಗೆ 
ಎಲಲಿರಂತೆ ನಾನು ಆಧುನಕವಾಗ್ ಬದಕಬೆೀಕು 
ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತತಿದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯ 
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತುತಿ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯ 
ಸ್ಥಿತಯಾಂತರದ ಸಂವೆೀದನೆಗಳು 
ಸಂಕಟಗಳನಾನಗ್ಸುತತಿವೆ. ಸಾಹತಯಾ ಸೃಷ್್ಟ 
ಆಗೊೀದು ಏಕಾಂತದಿಂದ ಮಾತ್ರ. 

ಲೊೀಕಾಂತರ ಮತುತಿ ಏಕಾಂತ 
ಎರಡನೂನ ಒಟ್್ಟಗೆ ಸೆೀರಿಸ್ದಾಗ ಏಕ 
ಚಂತನೆಗಳು ಹೆಚು್ ಆಗುತತಿವೆ.ಸಂವೆೀದನೆ 
ಎನುನವುದು ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯ ವಸುತಿವಾಗ್ 
ಮಾಪಾತಿಟು ಮೌಲಯಾಗಳ ಕುಸ್ತ 
ಕಾಣುತ್ತಿದೆ್ದೀವೆ. ಎಲಲಿವೂ ಉದಯಾಮದ 
ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತತಿದೆ. 
ಶಕ್ಷಣ ಮಾಧಯಾಮ, ಪುಸತಿಕ ಎಲಲಿವೂ 
ಸಂಪಾದನೆ ಕೆೀಂದ್ರಗಳಾಗ್ ಇದು ಅತ್ರೆೀಕಕೆಕೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗ್ ನಂತ್ರುವದನುನ 
ಕಾಣುತ್ತಿದೆ್ದೀವೆ. 

ಮನುಷಯಾನ ಮನಸುಸಾ ಕೂಡ 
ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯ ರೂಪಾಂತರವಾಗ್ದೆ. 

ರಾಜಕ್ೀಯ ಪ್ರಭುತವಾ ಆಥಿತಿಕ ಪ್ರಭುತವಾವನುನ 
ನಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಧಮತಿವು ಸಹ 
ಉದಯಾಮವಾಗ್ದೆ. ಎಲಲಿವನೂನ ಉದಯಾಮವಾಗ್ 
ನೊೀಡದಾಗ ಸಮತೊೀಲನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವ 
ಸಾಧಯಾತೆ ಇರುತತಿದೆ. 

ಶಕ್ಷಣ ವಾಯಾಪಾರ ವಯಾವಸೆಥಿ ಗೆ ಬಂದು, 
ಇಂದಿನ ಶೆೀ 60 ರಷು್ಟ ವಿದಾಯಾಥಿತಿಗಳು  
ಬಿಜಿನೆಸ್ ಮಾಯಾನೆೀಜೆಮಿಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, 
ವಾಸುತಿಶಲ್ಪ ಶೆೀ 15 ರಷು್ಟ, ಹೊೀಟೆಲ್ 
ಮೆನೆೀಜ್ ಮೆಂಟ್ ಶೆೀ 10 ರಷು್ಟ ಫಾಯಾಷನ್ 
ಡಜೆೈನ್ ಶೆೀ 10 ರಷು್ಟ ಉಳಿದ 5 ರಷು್ಟ 
ಮಾತ್ರ ರಾಜಕ್ೀಯ ಶಾಸತಿ್ರ, ಚರಿತೆ್ರ, 
ಭೂಗೊೀಳ ಓದುವಾಗ ಸಾಹತಯಾ ಕೆ್ಷೀತ್ರಕೆಕೆ 
ಹನನಡೆಯಾಗ್ದೆ. 

ದೆೀಶದಲ್ಲಿ  ಬಹುಮುಖ ಚಂತನೆ 
ಅವಶಯಾಕತೆಯಿದೆ. ನಾಡನಲ್ಲಿ ನಲತಿಕ್ಷ್ಯ ಕೆಕೆ 
ಒಳಗಾದವರ ಮತುತಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರ 
ಪರವಾಗ್ ನಂತು ಹೊೀರಾಟ ಮಾಡಬೆೀಕು. 
ಅವರನುನ ಸಮಾಜ ಗೌರವಿಸುತತಿದೆ. ಸಾ್ಟರ್ 
ಹೊೀಟೆಲ್ ಸಾಹತಯಾಕೆಕೆ ಮಾಧಯಾಮದವರು 
ಹೆಚು್ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡುತಾತಿರೆ. 

ಆದರೆ ಜನರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಾಹತಯಾಕೆಕೆ 
ಹೆಚು್ ಮಹತವಾವ ಇರುತತಿದೆ ಎಂಬುದನುನ 
ಮರೆಯಬಾರದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 
ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರೊೀಹತಶಾಹ ಮಯ 
ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹ ಜಾಗೃತ್ ಹೊಂದಿ ಪರಸ್ಪರ 
ಕೆೈ ಜೊೀಡಸ್ ಉದಯಾಮ ಪ್ರಧಾನವಾದ 
ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಯಿಯಿಂದ ಸಾಹತಯಾ, 
ಸಂಸಕೆಕೃತ್ ನಲತಿಕ್ಷ್ಯಕೆಕೆ ಒಳಗಾಗ್ದೆ ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದರು.

ಹರಿಯ ಪತ್ರಕತತಿ ಬಿ.ಎನ್. ಮಲೆಲಿೀಶ್ 
ಮಾತನಾಡ, ಎಲಾಲಿ ರಂಗಗಳ ರಾಜಕ್ೀಯ 
ನೆೀರವಾಗ್ ಪ್ರವೆೀಶ ಮಾಡದ್ದರಿಂದ, ಅದರ 
ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚಾ್ಗ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತಿೀಚನ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವೆೀರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹತಯಾ ಸಮೆಮಿೀಳನದಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ ನಲತಿಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದ್ದರ ವಿಚಾರಗಳನುನ 
ನೊೀಡದರೆ ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನ 
ಒತತಿವರು ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ 
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ 
ಇಷೆ್ಟಲಾಲಿ ರಾದಾ್ಧಂತಕೆಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 
ಅವರು ಸ್ಪಧೆತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಪಕ್ಷದ ಅಡಯಲ್ಲಿ ನಂತವರಂತೆ 
ವತತಿನೆಯನುನ ಮಾಡದ್ದನುನ ಕಂಡದ್ದನುನ 
ನೊೀಡದರೆ ರಾಜಕ್ೀಯ ಎಲಾಲಿ ರಂಗಗಳ 
ಎಷೊ್ಟಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬಿೀರಿತು ಎಂದು 
ಕಾಣಬಹುದು. 

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್್ಟನಲ್ಲಿ 
ಸಾಗ್ದರೆ ಅದಕೆಕೆ ಹೆಚು್ ಪಾ್ರಮುಖಯಾತೆ 
ಇರುತತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ 
ನಡೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ 
ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತವರ 
ಧವಾನ ಯನುನ ಅಡಗ್ಸ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 
ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೆೀಕಾಗ್ದೆ ಈ ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ 
ಮದಲ ಪ್ರಯತನ ಹರಿಹರ ನಗರದಿಂದ 
ಆಗಲ್ ಎಂದು ಈ ಕಾಯತಿಕ್ರಮ 
ನಡೆಸಲಾಗುತತಿದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸಯಾ ತೆೀಜಸ್ವಾ ಪಾಟ್ೀಲ್ 
ಮಾತನಾಡ, ನಾಡನಾದಯಾಂತ ಅನೆೀಕ ಜವಾಲಂತ 
ಸಮಸೆಯಾಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 
ಆಧುನಕ ಕನನಡ ಸಾಹತಯಾ ಸಂವೆೀದನೆ 
ಬಹುರೂಪಗಳು ಎಂದು  ದಲ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ 
ಮಹಳೆಯರು ಎಂದು ಪ್ರತೆಯಾೀಕವಾದ ವಿಚಾರ 
ಸಂಕ್ರಣ ಮಾಡದು್ದ ಸಮಂಜಸವಾಗ್ದ್ದರೂ 
ಸಹ ಕೆೀವಲ ಕೆಲವನುನ ಮಾತ್ರ ವೆೈಭವಿೀಕರಸ್ 
ಮಾಡುವುದು ಸೂಕತಿವಲಲಿ ಅನಸುತತಿದೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗ್ ಜವಾಲಂತ ಸಮಸೆಯಾಗಳನುನ ಹಾಗೆ 
ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು 
ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟರು.

ನವೃತತಿ ಉಪನಾಯಾಸಕ ಎ.ಬಿ. 

ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪಾ್ರಸಾತಿವಿಕವಾಗ್ 
ಮಾತನಾಡದರು. 

ಈ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ  ನವೃತತಿ ಪ್ಲ್ೀಸ್ 
ಅಧಕಾರಿ ಎನ್. ರುದ್ರಮನ, ತೆೀಜಸ್ವಾ 
ಪಾಟ್ೀಲ್, ಹೆರ್.ಕೆ. ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ಹೆರ್.
ನಜಗುಣ, ಹೆರ್. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಸ್.ವಿ. 
ಪಾಟ್ೀಲ್, ಪ್್ರ. ಎರ್. ಎ. ಭಿಕಾ್ಷವತ್ತಿಮಠ, 
ನಂದಿಗಾವಿ ಶ್ರೀನವಾಸ್, ಕಸಾಪ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಡ.
ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥಯಯಾ, ದಾವಣಗೆರೆ 
ಈಶವಾರಪ್ಪ, ಕುಬೆೀರಪ್ಪ, ದಾದಾಪಿೀರ್ 
ನವಲೆಹಾಳ, ಎ.ರಿಯಾಜ್ ಆಹಮಿದ್, ಬಿ. 
ರೆೀವಣಸ್ದ್ದಪ್ಪ, ಎಸ್.ಹೆರ್. ಹೂಗಾರ್, 
ರಹಂ ಸಾಬ್, ಸುಕನಾಯಾ, ಇಸಾಮಿಯಿಲ್, ವಿ.ಬಿ. 
ಕೊಟೆ್ರೀಶ್, ಪರಮೆೀಶವಾರಪ್ಪ ಕತ್ತಿಗೆ,  ಕಸಾಪ 
ಗೌರವ ಕಾಯತಿದಶತಿಗಳಾದ ಎಂ. 
ಚದಾನಂದ ಕಂಚಕೆೀರಿ, ರೆೀವಣನಾಯ್ಕೆ, ಜೆ 
ಕಲ್ೀಂ ಬಾಷಾ, ಹುಲ್ಕಟ್್ಟ ಚೆನನಬಸಪ್ಪ, 
ಜಿಗಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. 
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ಸವಾಂತ ವಾಹನವುಳಳ ಅಭ್ಯರ್ನಾರಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಅಜಿನಾ ಸಲ್ಲೆಸುವ ವಿಧಾನ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಅಧಸೋಚರೆ :
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ತಾತಾ್ಕಲ್ಕ ಹುದೆದುರಳಿಗೆ ಅಜಿನಾ ಆಹಾವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಜಗಳೂರು, ಜ.29- ರೊೀಟರಿ ಕಲಿಬ್, ಇನನರ್ 
ವಿ್ೀಲ್ ಕಲಿಬ್ ಹಾಗೂ ರೊೀಟರಿ ಕಲಿಬ್ ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಸುಕೆ್ಷೀಮ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ವೆೈದಯಾರ ತಂಡ, ತಾಲೂಲಿಕು 
ಆರೊೀಗಯಾ ಮತುತಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ 
ವತ್ಯಿಂದ ತಾಲೂಲಿಕು ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ಮಹಳೆಯರಿಗಾಗ್ 
ನಡೆದ `ಉಚತ ಕಾಯಾನಸಾರ್ ಜಾಗೃತ್ ಮತುತಿ ಆರೊೀಗಯಾ 
ತಪಾಸಣಾ ಶಬಿರ'ದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸುನಲ್ ಬಾಯಾಡಗ್, 
ತಾಲೂಲಿಕು ವೆೈದಾಯಾಧಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ. ನಾಗರಾಜ್, 
ರೊೀಟರಿ ಕಲಿಬ್ ನ ಪಿ.ಬಿ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಮೃತುಯಾಂಜಯ, ಡಾ. 
ಹಾಲಸಾವಾಮಿ ಕಂಬಾಳಿಮಠ, ಸ್.ಕೆ. ರಂಗಪ್ಪ, ರೊೀಷನ್ 
ರೆೀವಣಕರ್, ವೆಂಕಟೆೀಶ್ ಪಾಲೊಗೆಂಡದ್ದರು. 

ಮುಂದಿನ ಶಬಿರವನುನ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ನೆೀ ತಾರಿೀಖು 
ಸೊಕೆಕೆ ಗಾ್ರಮದ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಆರೊೀಗಯಾ ಕೆೀಂದ್ರದಲ್ಲಿ 
ಹಮಿಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ದೆ.

ಜರಳೂರು : ಉಚಿತ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್  
ಜಾರೃತ್, ತಪಸಣಾ ಶಿಬಿರ

ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸಕೆ್ಕ ಶಿ್ರ�ನಿವಾಸ್ ರೆರವು
ಹರಿಹರ, ಜ. 29 - 

ತಾಲೂಲಿ ಕ್ನ ದೆೀವರಬೆಳಕೆರೆ 
ಗಾ್ರಮದ ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತ್ಯ 
ಮಂಜಪ್ಪ, ನಾಗಮಮಿ ದಂಪತ್ 
ಪುತ್್ರ ಎಂ. ಕಾವಯಾ ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳಯ 
ವೆೈದಯಾಕ್ೀಯ ಕಾಲೆೀಜಿ ನಲ್ಲಿ 3 ನೆೀ 
ವಷತಿದ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. 
ವಾಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದಾ್ದರೆ. 3 
ವಷತಿವೂ ಪ್ರಥಮ ದಜೆತಿಯಲ್ಲಿ 
ಉತ್ತಿೀಣತಿತೆ ಹೊಂದಿದ ಈ 

ವಿದಾಯಾಥಿತಿಯ 4 ನೆ ವಷತಿದ ವಿದಾಯಾಭಾಯಾಸಕೆಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗ್ತುತಿ. ಈ 
ಸಮಸೆಯಾಯನುನ ಅರಿತು ಹರಿಹರದ ಯುವ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖಂಡ ನಂದಿಗಾವಿ 
ಶ್ರೀನವಾಸ್ ಅವರು ವಿದಾಯಾಭಾಯಾಸಕೆಕೆ ನೆರವು ನೀಡದಾ್ದರೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು - ರಾಳೆ ಕುರಿ  
ಮತು್ತ ಮೆ�ಕೆ ಸಾಕಾಣ್ಕೆ  ತರಬೆ�ತ್

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತುತಿ ಪಶುವೆೈದಯಾಕ್ೀಯ ಸೆೀವಾ ಇಲಾಖೆಯ ವತ್ 
ಯಿಂದ ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತ್ ಮತುತಿ ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೆೈತರಿಗೆ ಇದೆೀ ದಿನಾಂಕ 
30 ಮತುತಿ 31 ರಂದು ಕುರಿ ಮತುತಿ ಮೆೀಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೀತ್ಯು 
ನಗರದ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತುತಿ ಪಶುವೆೈದಯಾಕ್ೀಯ ತರಬೆೀತ್ ಕೆೀಂದ್ರದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ. ವಿವರಕೆಕೆ ಸಂಪಕ್ತಿಸುವ ದೂರವಾಣಿ 08192-233787.

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಜ.29- ವಿದೆಯಾಯಿಲಲಿದೆ 
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆೀಗಾದರೂ 
ಬದುಕಬಹುದು. ಆದರ,ೆ ಬುದಿ್ಧ ಇಲಲಿದೆೀ 
ಬದುಕುವುದು ತ್ೀರಾ ದುಸತಿರ ಎಂದು 
ಹರಿಯ ಪತ್ರಕತತಿ ಹರೆ್.ಬಿ.
ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಪಟ್ಟರು.

ಅವರು ಡಾ.ಬಸವನಗೌಡ 
ಮೆಮೀ ರಿಯಲ್ ಎಜುಕೆೀಶನ್ 
ಟ್ರಸ್್ಟ ನ ವಿನಾ ಯಕ ಪಬಿಲಿಕ್ ಶಾಲೆ 
ಮತುತಿ ಕಾನೆವಾಂಟ್ ಶಾಲಗೆಳ 23ನೆೀ 
ವಾಷ್ತಿಕೊೀತಸಾವ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖಯಾ 
ಅತ್ಥಿಗಳಾಗ್ ಮಾತನಾಡುತಾತಿ ಶಾಲಾ 
ಶಕ್ಷಣವು ವಿದೆಯಾ ಕೊಡುವುದರತತಿ 
ಕೆೀಂದಿ್ರೀಕೃತವಾಗ್ರು ತತಿದ.ೆ ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ಬುದಿ್ಧ ಕೊಡುವ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯು 
ಮನಗೆಳಲ್ಲಿಯೆೀ ಆಗಬೆೀಕಾಗ್ದು್ದ, 
ಪ್ೀಷಕರ ಹೊಣ ೆ ಮಹತತಿರವಾಗ್ದ.ೆ 
ಪ್ರಸುತಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೂರಕೆಕೆ 
ನೂರರಷು್ಟ ಅಂಕಗಳನುನ ಪಡಯೆುವ 
ವಿದಾಯಾಥಿತಿಗಳನುನ ಹಚೆಾಗ್್ 
ಕಾಣುತ್ತಿದೆ್ದೀವ.ೆ ಆದರ,ೆ ಸಮಾಜದ 
ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸವಾಲುಗಳನುನ ಎದುರಿಸಲು 
ಅಂಜುವುದನೂನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ್ದೀವ.ೆ ಇದಕೆಕೆ 
ಕಾರಣ ವಿದೆಯಾ ಒದಗ್ದಯೆೆೀ ಹೊರತು 

ಬುದಿ್ಧ ಕೊಡುವ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಂಜರಿತವಾಗ್ದ ೆ ಎಂಬುದು 
ಸಾಬಿೀತಾಗುತತಿದ.ೆ ಈ ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ 
ಆತಾಮಿವಲೊೀಕನವು ಪ್ೀಷಕರಲೂಲಿ 
ಆಗಬೆೀಕ್ದ ೆ ಎಂದ ಮಂಜುನಾಥ್, 
ದಶಕಗಳ ಹಂದಯೆೆೀ ಹಳ ೆದಾವಣಗರೆೆ 
ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಬಡ ಮತುತಿ ಮಧಯಾಮ 
ವಗತಿದ ಮಕಕೆಳಿಗ ೆ ಉತತಿಮ ಶಕ್ಷಣ 
ಕೊಡುವ ಉದೆ್ದೀಶದಿಂದ ವಿನಾಯಕ 
ಸೂಕೆಲ್ ಆರಂಭವಾದದು್ದ ಶಾಲಿ್ಯಘನೀಯ 
ಎಂದರು. 

ಕಾಯತಿಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ದ 
ದಾವಣಗರೆ ೆ ಉತತಿರ ವಲಯ ಕೆ್ಷೀತ್ರ 
ಶಕ್ಷಣಾಧಕಾರಿ ಟ್. ಅಂಬಣ್ಣ ಮಾತನಾಡ, 

ಮಕಕೆಳಿಗ ೆ ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಣದ ಜೊತಗೆೆ 
ನೆೈತ್ಕ ಶಕ್ಷಣವನೂನ ಕೊಡಬೆೀಕಾದ 
ಅಗತಯಾವಿದ ೆಎಂದರು. 

ಮುಖಯಾ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗ್ ಹರೆ್.ಜಿ.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡ, ಸವತಿ ಧಮಿೀತಿ 
ಯರಿಗೂ ಏಕ ದೆೀವಸಾಥಿನವಂೆದರ ೆಅದು 
ಶಾಲ ೆಎಂದರು. 

ಯು.ಬಿ.ಡ.ಟ್. ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ 
ಕಾಲೆೀಜಿನ ಡೀನ್ ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುತಿನ 
ಎಸ್.ಹೊಳಿ ಮಾತನಾಡ, ಆಧುನಕ 
ತಂತ್ರಜಾ್ಞನಗಳ ಮಾಹತ್ಯು 
ಮಾಧಯಾಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಂತದಿಂದಲೂ 
ಕೊಡುವುದು ಇಂದಿನ ಅವಶಯಾ ಎಂದರು. 

ಜಿಲಾಲಿ ಶಾಶವಾತ ಅನುದಾನ ರಹತ 

ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧಯಾಕ್ಷ 
ತಾಯಾವಣಿಗ್ ವಿೀರಭದ್ರ ಸಾವಾಮಿ 
ಮಾತನಾಡ, ಮಬೆೈಲ್ ಕೊಡುವ 
ಮೂಲಕ ಮಕಕೆಳ ಭವಿಷಯಾ ಹಾಳು 
ಮಾಡದಿರಿ ಎಂದು ಪ್ೀಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ 
ಮಾಡದರು.

ಮತೊತಿೀವತಿ ಮುಖಯಾ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗ್ 
ಡಾ. ಶಶಕಲಾ ಕೃಷ್ಣಮೂತ್ತಿ 
ಮಾತನಾಡ, ಬಾಯಿಯೆೀ ನಮಗೆ 
ದೊಡ್ಡ ಶತು್ರವಾಗಲು ಬಿಡಬಾರದು. 
ತ್ನುನವಲ್ಲಿ, ಮಾತಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಚರ್ಿಕೆ 
ಬೆೀಕು ಎಂದು ತ್ಳಿ ಹೆೀಳಿದರು. 

ಅಧಯಾಕ್್ಷೀಯ ನುಡಗಳನಾನಡದ 
ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಿಯ ಸಂಸಾಥಿಪಕ 
ಕಾಯತಿದಶತಿ ವಿೀರೆೀಶ್ ಬಿರಾದಾರ್ 
ಶಕ್ಷಣದೊಂದಿಗ ೆ ಸಂಸಾಕೆರವೂ ಅಗತಯಾ 
ಎಂದರು.                 ಭಾಗಯಾಲಕ್್ಷಮಿ ಹಾಗೂ 
ಶಾಹೀನ್ ನರೂಪಿಸ್ದ ಕಾಯತಿಕ್ರಮ 
ದಲ್ಲಿ ಸುಚತಾ್ರ ಸಾವಾಗತ್ಸ್ದರು. 
ಸರೊೀಜಾ ವಂದಿಸ್ದರು. 

ವಿದಾಯಾಥಿತಿಗಳು ವೆೈವಿಧಯಾಮಯ 
ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಕಾಯತಿಕ್ರಮ ನಡಸೆ್ಕೊ 
ಟ್ಟರು, ಚನನಗ್ರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಧಮತಿ 
ಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಕಾಯತಿಕ್ರಮ ನರೆವೆೀರಿತು.

ಬುದಿಧಿ ಇಲಲೆದ ಬದುಕು ಬಹಳ ದುಸ್ತರ: ಹೆಚ್ ಬಿಎಂ ರಾಡಿದುದು ಎಐಎಂಎಸ್ ಎಸ್  
ರಾಜ್ಯಮಟಟೆದ ಪ್ರತ್ಭಟರಾ ಸಭೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 29- ಹೆಣು್ಣಮಕಕೆಳ ಭದ್ರತೆ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ವಿವಿಧ ಬೆೀಡಕೆಗಳ ಈಡೆೀರಿಕೆಗಾಗ್ ಆಗ್ರಹಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು 
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಹಳಾ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಸಂಘಟನೆ (ಎಐಎಂ 
ಎಸ್ ಎಸ್) ವತ್ಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾಕ್ತಿ ನಲ್ಲಿ 
ರಾಜಯಾ ಮಟ್ಟದ ಮಹಳೆಯರ ಪ್ರತ್ಭಟನಾ ಸಭೆಯನುನ 
ಹಮಿಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ದೆ ಎಂದು ಎಐಎಂಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಜಾಯಾಧಯಾಕ್ಷರಾದ 
ಬಿ.ಆರ್. ಅಪಣತಿ ಸುದಿ್ದಗೊೀಷ್್ಠಯಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ನಾವಿಂದು ಬಿಕಕೆಟ್್ಟನ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ಯಲ್ಲಿ ಜಿೀವಿಸುತ್ತಿದು್ದ, ಎಲಾಲಿ 
ವಯೀಮಾನದವರ ಮೆೀಲೂ ಅತಾಯಾಚಾರ, ಗುಂಪು ಅತಾಯಾಚಾರ, 
ದೌಜತಿನಯಾಗಳು, ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು,  

ನರುದೊಯಾೀಗ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಆಥಿತಿಕ ಬಿಕಕೆಟು್ಟ, ಅಪೌಷ್್ಠಕತೆ, 
ಅನಾರೊೀಗಯಾ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮಸೆಯಾಗಳ ಕುರಿತು ಧವಾನ 
ಎತುತಿವ ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ ರಾಜಯಾಮಟ್ಟದ ಪ್ರತ್ಭಟನಾ ಸಭೆಯನುನ 
ಹಮಿಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಯಾ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗ್ ಸಾಹತ್ ಪ್್ರ. ಬರಗೂರು 
ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಡಾ. ಸುಧಾ ಕಾಮತ್, ಮುಖಯಾ ಭಾಷಣಕಾರ 
ರಾಗ್ ಉಮಾ ಮಾತನಾಡಲ್ದಾ್ದರೆ. ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕೆಳ ಭದ್ರತೆಗೆ 
ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೊಳ್ಳಬೆೀಕು. ಅತಾಯಾಚಾರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಹಾಡ 
ಬೆೀಕು. ಸಕಾತಿರಿ ಮಹಳಾ ಮತುತಿ ಮಕಕೆಳ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶಯಾಕ 
ಸೌಲಭಯಾಗಳನುನ ಕಲ್್ಪಸಬೆೀಕೆಂಬ ಇತರೆ ಹಕೊಕೆತಾತಿಯಗಳನುನ 
ಸಕಾತಿರದ ಗಮನಕೆಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಪತ್್ರಕಾಗೊೀಷ್್ಠಯಲ್ಲಿ ಕೆ. ಭಾರತ್, ಮಮತಾ ಮತ್ತಿತರರು 
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 

ಮಲೆೀಬೆನೂನರು, ಜ.29-  ಹೊಳೆಸ್ರಿಗೆರೆ ಕಲಿಸ್ಟರ್ 
ಮಟ್ಟದ ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬ ಕಾಯತಿಕ್ರಮವನುನ  ಬಿಳಸನೂರಿನ 
ಸಕಾತಿರಿ ಪೌ್ರಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲ್ಕಾ 
ಹಬ್ಬವನುನ ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ದ  ಕೆ್ಷೀತ್ರ ಶಕ್ಷಣಾಧಕಾರಿ ಎಂ.ಹನು 
ಮಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡ, ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬವು ಕಲ್ಕಾ ಚೆೀತ ರಿಕೆಯ 
ಭಾಗವಾಗ್ದು್ದ, ಮಕಕೆಳ ಕಲ್ಕೆಯನುನ ದೃಢೀಕರಿ ಸಲು 
ರೂಪಿಸಲಾದ ಕಾಯತಿಕ್ರಮವಾಗ್ದೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಕೆ್ಷೀತ್ರ ಸಮನವಾಯಾಧಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪಾ್ರಸಾತಿವಿಕವಾಗ್ 
ಮಾತನಾಡದರು. ಮುಖೊಯಾೀಪಾಧಾಯಾಯ ಕೆ.ಆರ್.ವಿಶವಾನಾಥ್ 
ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ ವಹಸ್ದ್ದರು. ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ ಅಧಯಾಕ್ಷರಾದ 
ಶ್ರೀಮತ್ ಕವಿತಾ ಜಿ.ಎನ್, ಸದಸಯಾರಾದ ರಾಜಣ್ಣ ಎ.ಎನ್, 
ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡ ಬಿ, ಶ್ರೀಮತ್ ರಶಮಿ ಎಸ್.ಹೆರ್,  ತಾಲೂಲಿಕು 

ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ  ಮುಖಯಾಶಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ  ಅಧಯಾಕ್ಷ ಸ್.ಜಯಣ್ಣ, 
ಕಾಯತಿದಶತಿ ಬಿ. ಸ್ದ್ದರಾಮೆೀಶ, ತಾಲೂಲಿಕು ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ  
ಸಹಶಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ   ಅಧಯಾಕ್ಷ ಈಶಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ್, 
ಕಾಯತಿದಶತಿ ಧನಯಾಕುಮಾರ್, ತಾಲೂಲಿಕು ಪಾ್ರಥಮಿಕ 
ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ  ಅಧಯಾಕ್ಷ ಹೆರ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, 
ಕಾಯತಿದಶತಿ ಶರಣಕುಮಾರ ಹೆಗಡೆ, ಮಾಧಯಾಮಿಕ   ಶಕ್ಷಕರ 
ಸಂಘದ  ಅಧಯಾಕ್ಷ ಬಿ.ವಿ. ಉಮೆೀಶ್,  ಶಾಲಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಮಿತ್ 
ಅಧಯಾಕ್ಷರು ಮತುತಿ ಸದಸಯಾರು ಭಾಗವಹಸ್ದ್ದರು.

ವಿದಾಯಾಥಿತಿನ ಅನಸೂಯ ಪಾ್ರಥಿತಿಸ್ದರು. ಶಕ್ಷಕ 
ಪಿ.ಎರ್.ನಾಗರಾಜ ಸಾವಾಗತ್ಸ್ದರು. ಶಕ್ಷಕ ಎಸ್.
ಶಶನಾಯಕೆ ಕಾಯತಿಕ್ರಮ ನರೂಪಿಸ್ದರೆ, ಶಕ್ಷಕ ಆರ್.
ಗಂಗಾಧರ ವಂದಿಸ್ದರು.

ಬಿಳಸನೋರಿನಲ್ಲೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಲ್ಕಾ ಹಬ್ಬಕಮು್ಯನಿಸ್ಟೆ ಚಿ�ರಾಗೆ ಕೆೋ�ಚಿಂಗ್ ಕಾಟ
ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಕುಸ್ತಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾರುತ್್ತರುವ ಕೆೋ�ಚಿಂಗ್ ಖಚುನಾ

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖೆಯಾ ಕುಸ್ತ 
ವಾಗ್ದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು 

ಇತ್ತಿೀಚೆಗೆ ಸುದಿ್ದ ಮಾಡದ್ದವು. ಚೀನಾದ 
ಜನಸಂಖೆಯಾ ಕುಸ್ತಕೆಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಕಾತಿರದ 
‘ಕುಟುಂಬಕೊಕೆಂದೆೀ ಮಗು’ ನೀತ್ ಕಾರಣ 
ಎಂಬ ವಾಯಾಪಕ ಅಭಿಪಾ್ರಯವೂ ವಯಾಕತಿವಾಗ್ತುತಿ.  
ಆದರೆ, ಚೀನಾ ಸಕಾತಿರ ಒಂದು ಮಗುವಿನ 
ನೀತ್ ಸಡಲ್ಸದ ನಂತರವೂ ಹೆಚು್ ಮಕಕೆಳನುನ 
ಪಡೆಯಲು ಜನರು ಒಲವು ತೊೀರುತ್ತಿಲಲಿ. ಈ 
ಕುರಿತು ಚೀನಾ ಸಕಾತಿರ ಗುರುತ್ಸ್ರುವ 
ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗ್ ಕೊೀಚಂಗ್ 
ಕಂಪನಗಳ ಪಿಡುಗೂ ಒಂದಾಗ್ದೆ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖೆಯಾ ಈಗಷೆ್ಟೀ 
ಕುಸ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಉನನತ ಶಕ್ಷಣ 
ಬಯಸುವ ಯುವ ಪಿೀಳಿಗೆ ಈಗಲೂ ದೊಡ್ಡ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಉನನತ ಶಕ್ಷಣಕಾಕೆಗ್ 
ರಾಷ್್ಟ್ರೀಯ ಕಾಲೆೀಜು ಪ್ರವೆೀಶ ಪರಿೀಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿ 
ಉತ್ತಿೀಣತಿರಾಗಬೆೀಕಾಗುತತಿದೆ. ಇದು 
ವಿಶವಾದಲೆಲಿೀ ಅತಯಾಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿೀಕೆ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗ್ದೆ. ಈ ಪರಿೀಕೆ್ಷಗೆ ಕೊೀಚಂಗ್ 
ನೀಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಗಳು 
ಹುಟ್್ಟಕೊಂಡವೆ.

ಕೊೀಚಂಗ್ ಕಂಪನಗಳು 

ವಿದಾಯಾಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 
ನೆರವಾಗುವ ಬದಲು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ 
ಎಂದು ಚೀನಾ ಸಕಾತಿರ ಭಾವಿಸ್ದೆ. 
ಕೊೀಚಂಗ್ ಶುಲಕೆದ ಹೊರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್್ಟಗೆ 
ಹೆಚಾ್ಗ್ದೆ ಎಂದರೆ, ಜನರು ಮಕಕೆಳನುನ 
ಮಾಡಕೊಳು್ಳವುದನೆನೀ ಕಡಮೆ ಮಾಡದಾ್ದರೆ. 
ಅಲಲಿದೆೀ, ದುಬಾರಿ ಕೊೀಚಂಗ್ ಕಂಪನಗಳು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮತೊೀಲನಕೆಕೆ 
ಕಾರಣವಾಗ್ವೆ. 

ಕಾಲೆೀಜು ಪ್ರವೆೀಶಕಾಕೆಗ್ ತರಬೆೀತ್ 
ಪಡೆಯಲು ಹಣವಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಸಾಧಯಾವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೊೀಪ ತ್ೀವ್ರ 
ವಾಗ್ತುತಿ. ಅತ್ಯಾದ ಕೊೀಚಂಗ್ ವಿದಾಯಾಥಿತಿ 
ಗಳ ಮೆೀಲ್ನ ಒತತಿಡವನೂನ ಹೆಚ್ಸ್ತುತಿ. 

ಜನಸಂಖಾಯಾ ಕುಸ್ತದಿಂದ ಹಡದು 
ಮಕಕೆಳ ಮೆೀಲ್ನ ಹೊರೆಯವರೆಗೆ ಹಲವಾರು 
ಸಮಸೆಯಾಗಳಿರುವುದನುನ ಗಮನಸ್ದ ಚೀನಾ 
ಸಕಾತಿರ, ಖಾಸಗ್ ಕೊೀಚಂಗ್ ಕಂಪನಗಳಿಂದ 
ಯಾವುದೆೀ ನಜವಾದ ಕೊಡುಗೆ ದೊರೆಯು 
ತ್ತಿಲಲಿ, ಇದರ ಬದಲು ದೆೀಶದ ಸಾಮಥಯಾತಿಕೆಕೆ 

ಹೊಡೆತ ಬಿೀಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ನಧಾತಿರಕೆಕೆ ಬಂದಿತು.
ಚೀನಾ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚು್ ಮಕಕೆಳು 

ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೆೀ ಅಲ್ಲಿನ ಸಕಾತಿರ 
ಕ್ಕೆೀಗ ಪ್ರಮುಖ ಆದಯಾತೆಯಾಗ್ದೆ. ಹೀಗಾಗ್ 
2021ರ ಜುಲೆೈನಲ್ಲಿ ಕೊೀಚಂಗ್ ಕಂಪನಗಳ 
ಮೆೀಲೆ ನದಾತಿಕ್್ಷಣಯಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡತು. 
ಲಾಭದ ಉದೆ್ದೀಶಕಾಕೆಗ್ ಕೊೀಚಂಗ್ 
ನೀಡುವಂತ್ಲಲಿ ಎಂದು ತ್ಳಿಸ್, ಕೊೀಚಂಗ್ 
ಶುಲಕೆದ ಮೆೀಲೆ ಕಡವಾಣ ಹಾಕ್ತು. 

ವಿಶವಾದ ದೆೈತಯಾ ಕೊೀಚಂಗ್ ಕಂಪನಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಲವು ಚೀನಾದಲ್ಲಿವೆ. ನೂಯಾ ಓರಿಯಂಟಲ್ 
ಕಂಪನ 1.06 ಕೊೀಟ್ ವಿದಾಯಾಥಿತಿಗಳ 
ಸದಸಯಾತವಾ ಹೊಂದಿತುತಿ ಹಾಗೂ ಟ್.ಎ.ಎಲ್. 
ಎಜುಕೆೀಷನ್ ಗೂ್ರಪ್ ನಲ್ಲಿ 46 ಲಕ್ಷ 
ವಿದಾಯಾಥಿತಿಗಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಕಾತಿರದ 
ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳ ನಂತರ ಬಹುತೆೀಕ ಎಲಲಿ 
ವಿದಾಯಾಥಿತಿಗಳ ನೊೀಂದಣಿ ರದಾ್ದಗ್ದೆ. ಆದರೆ, 
ಶಾಲಾ ನಂತರ ಕೊೀಚಂಗ್ ನೀಡುವ ಸೆೀವೆಗಳ 
ಮೆೀಲೆ ಚಾಟ್ ಬಿೀಸ್ರುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್್ಟಗೆ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಿದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶೆನಗಳು ಈಗ 

ಹುಟ್್ಟಕೊಂಡವೆ. ನಷೆೀಧ ಹೆೀರಿ ಒಂದೂವರೆ 
ವಷತಿವಾದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ ನರಿೀಕ್್ಷತ 
ಮಟ್ಟಕೆಕೆ ಬಂದಿಲಲಿ. ಇದರ ಬದಲು, ಪರಿಸ್ಥಿತ್ 
ಇನೂನ ಹದಗೆಟ್್ಟದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೆೀಳಿ 
ಬಂದಿವೆ.

ಪ್ೀಷಕರು ಆಥಿತಿಕವಾಗ್ 
ಸಬಲರಾಗ್ದ್ದರೆ, ಕೊೀಚಂಗ್ ನೀಡುವವರನುನ 
ತಮಮಿ ಮನೆಗೆೀ ಕರೆಸ್ಕೊಳು್ಳತ್ತಿದಾ್ದರೆ.  
ಅಕ್ರಮ ಕೊೀಚಂಗ್ ಈಗಲೂ  
ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಬೊೀಧಕ 
ಹೆಲೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

ಶಾಲಾ ನಂತರ ಕೊೀಚಂಗ್ ಮೆೀಲೆ 
ನಬತಿಂಧ ಹೆೀರಿರುವ ಕಾರಣ ಬಡವರಿಗೆೀ 
ತೊಂದರೆಯಾಗ್ದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ವಾಮ 
ಮಾಗತಿದಲ್ಲಿ ತಮಮಿ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಕೊೀಚಂಗ್ 
ಕೊಡಸುತ್ತಿದಾ್ದರೆ ಎಂಬ ಆರೊೀಪ 
ವಾಯಾಪಕವಾಗ್ದೆ. ಕೊೀಚಂಗ್ ಗಾಗ್ ಭೂಗತ 
ಜಾಲವೆೀ ಹುಟ್್ಟಕೊಂಡದೆ. ಹಣವಿದ್ದವರು 
ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮಮಿ ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ಕೊೀಚಂಗ್ ಕೊಡಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುತ್ತಿದೆ 
ಎಂದು ಹೆೀಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಲ ಕೊೀಚಂಗ್ ಕಂಪನಗಳು ಕದು್ದ 
ಮುಚ್ ಹೆಚ್ನ ಶುಲಕೆಕೆಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. 
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೀತ್ಯ 1.40 ಲಕ್ಷ 
ಕೆೀಂದ್ರಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಕಾತಿರ ವರದಿ 
ತ್ಳಿಸ್ದೆ. ಹೀಗಾಗ್ ನಷೆೀಧ ಹೆೀರಿದರೂ 
ಕೊೀಚಂಗ್ ಪಿಡುಗು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಮಕಕೆಳ ಭವಿಷಯಾದ ಉದಾ್ಧರಕಾಕೆಗ್ 
ಇರಬೆೀಕ್ದ್ದ ಕೊೀಚಂಗ್ ಸಂಸಕೆಕೃತ್, ದೆೀಶದ 
ಭವಿಷಯಾವನೆನೀ ಕಂಗಾಲಾಗ್ಸುವ ಮಟ್್ಟಗೆ 
ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪಯಾತಿಸವೆೀ ಸರಿ.

- ಎ.ಜಿ. ಮುರಳಿ ಮೊ�ಹನ್

ಕೆೋ�ಚಿಂಗ್ 
ಕಂಪನಿರಳು 
ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳಿಗೆ 

ಹಾರೋ ಕುಟುಂಬರಳಿಗೆ 
ರೆರವಾರುವ ಬದಲು 
ಹೆೋರೆಯಾರುತ್್ತವೆ, 
ಕೆೋ�ಚಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದ ಹೆೋರೆ 
ಎಷಟೆರ ಮರ್ಟೆಗೆ ಹೆಚಾ್ಗಿದೆ 
ಎಂದರೆ, ಜನರು ಮಕ್ಕಳನುನೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಳುಳವುದರೆನೆ� 
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾದುರೆ.

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 29 – ಡಕಾಯಿತರಿಂದ 
ಅಪಹರಣ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರವಾದಿ ದಾಳಿಯ 
ನಡುವೆ ಸ್ಲುಕುವುದು ಯಾರ ಜಿೀವನದಲೆಲಿೀ 
ಆಗಲ್ ಅತ್ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಯಾಗಬಹುದು. 
ಆದರೆ, ಗೌತಮ್ ಅದಾನ ಈ ಘಟನೆಗಳನೆನಲಲಿ 
ಎದುರಿಸ್ ಅವುಗಳನುನ ಮಿೀರಿಸುವ ಸವಾಲು 
ಈಗಷೆ್ಟೀ ಕಾಣುತ್ತಿದಾ್ದರೆ.

ಕಾಲೆೀಜು ಶಕ್ಷಣ ಅಧತಿಕೆಕೆ ಮುಗ್ಸ್ ಹೊರ 
ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಬೃಹತ್ ಉದಯಾಮ ಸಾಮಾ್ರಜಯಾ 
ಕಟ್್ಟದ್ದ ಅದಾನ, ಈಗ ವೃತ್ತಿ ಜಿೀವನದ ಅತ್ ದೊಡ್ಡ 
ಸಮಸೆಯಾಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದಾ್ದರೆ.

ನೂಯಾಯಾಕ್ತಿ ನ ಪುಟ್ಟ ಉದಯಾಮವಾದ 
ಹಂಡನ್  ಬಗ್ತಿ ರಿೀಸರ್ತಿ ನ ಸಂಶೊೀಧನಾ ವರದಿ 
ಅದಾನ ಸಾಮಾ್ರಜಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬಿ್ಬಸ್ದೆ. 
ವರದಿ ನಂತರ ಅದಾನ ಸಮೂಹದ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ 
ಮೌಲಯಾ 50 ಶತಕೊೀಟ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಷು್ಟ ಕುಸ್ದಿದೆ. 
ಅದಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲಯಾ 20 
ಶತಕೊೀಟ್ ಡಾಲರ್ ಕಡಮೆಯಾಗ್ದೆ. ಇದು ಅವರ 
ಒಟು್ಟ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲಯಾದ ಶೆೀ.20ರಷಾ್ಟಗ್ದೆ.

60 ವಷತಿದ ಅದಾನ ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತ್ಕೆಯ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೆೀಟ್ಸಾ ಹಾಗೂ ವಾರನ್ 
ಬಫೆಟ್ ಅವರಿಗ್ಂತ ಹಂದೆ ಬಿದಿ್ದದಾ್ದರೆ. 
ಹಂಡನ್ ಬಗ್ತಿ ವರದಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು 

ವಿಶವಾದ ಮೂರನೆೀ ಶ್ರೀಮಂತ 
ಎನಸ್ದ್ದರು, ಈಗ ಏಳನೆೀ ಸಾಥಿನಕೆಕೆ 
ಬಂದಿದಾ್ದರೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ಜೆೈನ 
ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ದ್ದ 
ಅದಾನ, ಕಾಲೆೀಜು ಶಕ್ಷಣವನುನ 
ಅಧತಿಕೆಕೆೀ ಬಿಟು್ಟ ಮುಂಬೆೈಗೆ ಬಂದಿ 
ದ್ದರು. ವಜ್ರದ ವಾಯಾಪಾರಿಯಬ್ಬರ 
ಬಳಿ ಅವರು ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಸೆೀರಿದ್ದರು. 
1981ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ 
ಉದಯಾಮ ನೊೀಡಕೊಳ್ಳಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಗೆ 
ಮರಳಿದ್ದರು. 1988ರಲ್ಲಿ ಅದಾನ ಎಕ್ಸಾ ಪ್ೀಟ್ತಿ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಾಡಜಿಟ್ ವಾಯಾಪಾರ ಸಂಸೆಥಿ 
ಆರಂಭಿಸ್ದ್ದರು. ಅದೆೀ ಈಗ ಅದಾನ 
ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್ ಆಗ್ ಬೆಳೆದಿದೆ.

1990ರ ಮಧಾಯಾವಧಯಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಉದಯಾಮದ ಯಶಸ್ಸಾನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, 
ಅವರ ಅಪಹರಣ ನಡೆದಿತುತಿ. ಅದಾನ ಹಾಗೂ 
ಅವರ ಸಹಚರ ಶಾಂತ್ಲಾಲ್ ಪಟೆೀಲ್ ಅವರನುನ 
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಲಾಗ್ತುತಿ.

ಫಜುಲಿ ರೆಹಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಭೊೀಗ್ಲಾಲ್ 
ದಜಿತಿ ಅಪಹರಣದ ಹಂದಿದ್ದರು ಎನನಲಾಗ್ತುತಿ. 
ಅಪಹರಣಕಾರರು 20 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಹಣ 

ಕೆೀಳಿದ್ದರು. ಅಪಹರಣದ ಮರು 
ದಿನ ಉಭಯರನುನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗ್ತುತಿ. ಹಣ 
ಕೊಡಲಾಯಿತೆೀ ಎಂಬುದು 
ತ್ಳಿದು ಬಂದಿಲಲಿ.

2008ರ ನವೆಂಬರ್ 26 
ರಂದು ಮುಂಬೆೈನ ತಾಜ್ 
ಹೊೀಟೆಲ್ ಮೆೀಲೆ ಉಗ್ರವಾದಿ 
ದಾಳಿ ನಡೆದಿತುತಿ. ಆಗ ಅದಾನ 
ಅವರು ಇದೆೀ 

ಹೊೀಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಉಗ್ರವಾದಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 
160 ಜನ ಸಾವನನಪಿ್ಪದ್ದರು. ಅದಾನ ಹಾಗೂ 
ಇತರೆ ಅತ್ಥಿಗಳನುನ ಹೊೀಟೆಲ್ ಸ್ಬ್ಬಂದಿ ನೆಲಮ 
ಹಡಗೆ ಕರೆದೊಯಿ್ದದ್ದರು. ಇಡೀ ರಾತ್್ರ ಅವರು 
ನೆಲಮಹಡಯಲೆಲಿೀ ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಮರು ದಿನ 
ಕಮಾಂಡೊೀಗಳು ಅವರನುನ ರಕ್್ಷಸ್ದ್ದರು. ಆ 
ವೆೀಳೆ ಹೆೀಳಿಕೆ ನೀಡದ್ದ ಅದಾನ, ಸಾವು ನನನಂದ 
ಕೆೀವಲ 15 ಅಡ ದೂರದಲ್ಲಿತುತಿ ಎಂದಿದ್ದರು.

1988ರಲ್ಲಿ ಕಮಾಡಟ್ ವತತಿಕರಾಗ್ದ್ದ 
ಅದಾನ, ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ ನ ಮುಂದಾ್ರ 
ಕರಾವಳಿ ನವತಿಹಸುವ ಕೆಲಸ ಕೆೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. 
ನಂತರ ದೆೀಶದ ಎರಡನೆೀ ಅತ್ ದೊಡ್ಡ ಬಂದರು 
ನವಾತಿಹಕರಾಗ್ ಬೆಳೆದರು.

ನಂತರ ಅವರು ಹಂದೆ ನೊೀಡದೆ್ದೀ ಇಲಲಿ. 
ವಿದುಯಾತ್, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಖಾದಯಾ ತೆೈಲ, ಅನಲ 
ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ನವಿೀಕರಣ ಇಂಧನ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾನ ಉದಯಾಮ 
ಸಾಮಾ್ರಜಯಾ ಹರಡತು. ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅವರು 
ಗುಜರಾತ್ ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರಯಾದ ನಂತರ 
ಅದಾನ ಸಮೂಹ ವೆೀಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡತುತಿ. 
ಅದಾನ ಉದಯಾಮವಿೀಗ ವಿಮಾನ ನಲಾ್ದಣ, 
ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾಧಯಾಮಗಳಲೂಲಿ ಹರಡದೆ.

ಮೀದಿ ಅವರು ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರಯಾದಾಗ 
ಹಾಗೂ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯಾದಾಗ 
ಯಾವುದೆೀ ನೆರವು ಪಡೆದಿಲಲಿ ಎಂದು ಅದಾನ 
ಹೆೀಳುತಾತಿ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ.

ಷೆೀರುಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಯಲ್ಲಿ ನೊೀಂದಣಿಯಾಗ್ 
ರುವ ಅದಾನ ಸಮೂಹದ ಏಳು ಕಂಪನಗಳ 
ಮೌಲಯಾ ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ 15 ಪಟ್್ಟನ 
ವರೆಗೆ ಹೆಚಾ್ಗ್ದೆ. ಈ ಅವಧಯಲ್ಲಿ ಅದಾನ 

ಸಮೂಹ ಅತ್ ವೆೀಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡದೆ.
ಮುಕೆೀಶ್ ಅಂಬಾನ ಅವರನುನ ಹಂದೆ ಹಾಕ್ 

ಅದಾನ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ವಯಾಕ್ತಿಯಾಗ್ದಾ್ದರೆ. 
ಕಳೆದ ವಷತಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲಯಾ 127 
ಶತಕೊೀಟ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗ್ತುತಿ. 

ಕೆೀವಲ ದಶಕದ ಅವಧಯಲ್ಲಿ ಅದಾನ 
ಸಮೂಹ ಭಾರತದ ಅತ್ ದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗ್ ವಲಯ 
ಕಂಪನಯಾಗ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. 2030ರ ವೆೀಳೆಗೆ 
ವಿಶವಾದ ಅತ್ ದೊಡ್ಡ ನವಿೀಕರಣ ಇಂಧನ 
ಕಂಪನಯಾಗುವ ಕನಸು ಅದಾನ ಸಮೂಹಕ್ಕೆದೆ. 
ಅದಾನ ಸಮೂಹ ದೆೀಶದ ಅತ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ 
ನಲಾ್ದಣ ನವತಿಹಣಾ ಕಂಪನಯೂ ಆಗ್ದೆ.

ಈ ನಡುವೆ, ವಿವಾದಗಳೂ ಅದಾನ ಸಮೂಹಕೆಕೆ 
ಸುತ್ತಿಕೊಂಡದ್ದವು. ಆಸೆ್ಟ್ರೀಲ್ಯಾದ ಕ್ವಾೀನ್ಸಾ  
ಲಾಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಾನ ಸಮೂಹದ ಕಾಮಿತಿಕೆೀಲ್ 
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಸಾತಿಪಕೆಕೆ ಪರಿಸರ 
ಆಕೆ್ಷೀಪಗಳು ಎದುರಾಗ್ದ್ದವು. ದಶಕದ ಕಾಲ 
ಹೊೀರಾಟ ನಡೆಸ್ದ ನಂತರ 2019ರಲ್ಲಿ ಅದಾನ 
ಸಮೂಹಕೆಕೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನುಮತ್ ನೀಡಲಾಗ್ತುತಿ.

ಕೆೀರಳದ ವಿಳಿಂಜಮ್ ಬಂದರಿನ 
ಯೀಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಥಿಳಿೀಯರು ಪ್ರತ್ಭಟನೆ 
ನಡೆಸ್ದ್ದರು. ನಾಲುಕೆ ತ್ಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ 
ಪ್ರತ್ಭಟನೆ, ಕಳೆದ ತ್ಂಗಳು ಅಂತಯಾವಾಗ್ತುತಿ.

ಅಪಹರಣ, ಉರ್ರವಾದಿ ದಾಳಿ ನಂತರ ಅದಾನಿಗಿ�ರ ದೆೋಡ್ಡ ಸವಾಲು
ಉದ್ಯಮ ಸಮೋಹಕೋ್ಕ 

ಹೆೋಡೆತ, ಸವಾಂತ ಆಸ್್ತ 
ಮೌಲ್ಯವೂ ಕುಸ್ತ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 29 - ಈಡಗ ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ ಬ್ರಹಮಿಶ್ರೀ  
ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಗಮ ಮಂಡಳಿ ಘೊೀಷಣೆ  
ಮಾಡಬೆೀಕು, ಕುಲ ಕಸುಬನುನ ಮರಳಿ ನೀಡಬೆೀಕು ಎಂಬಿತಾಯಾದಿ 
ಬೆೀಡಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಸ್ ಸಮಾಜದ ಕುಲಗುರು ಡಾ. ಪ್ರಣವಾನಂದ 
ಸಾವಾಮಿೀಜಿ ಅವರ ನೆೀತೃತವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾದಯಾತೆ್ರಯು 
ಜಿಲೆಲಿಯ  ಮಾವಿನಕಟೆ್ಟ ಗಾ್ರಮಕೆಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರವೆೀಶಸ್ತು.

ಶ್ರೀ ಕೆ್ಷೀತ್ರ ಸ್ಗಂದೂರು ಚೌಡೆೀಶವಾರಿ ದೆೀವಾಲಯದ ಮೆೀಲೆ  
ಸಕಾತಿರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತ್ಸಾಥಿಪಕತವಾ ನಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು ಹಾಗೂ  
ಬ್ರಹಮಿಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪುತಥಿಳಿಯನುನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ  
ವಿಧಾನಸೌದ ಮುಂದೆ ಸಾಥಿಪಿಸಬೆೀಕು ಎಂಬುದು ಸೆೀರಿದಂತೆ,  
ಹಲವು ಬೆೀಡಕೆಗಳನುನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿನಂದ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ದ ಪಾದಯಾತೆ್ರ ಈಗಾಗಲೆೀ 22ನೆೀ 
ದಿನಕೆಕೆ ಕಾಲ್ಟ್್ಟದು್ದ, ಈಡಗ ಸಮುದಾಯದ ಹೊೀರಾಟವನುನ  
ಸಕಾತಿರ ನಲತಿಕ್್ಷಸ್ದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ 
ಪಾಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಸತಾಯಾಗ್ರಹ ಕೆೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಇದೆೀ ವೆೀಳೆ ಪ್ರಣವಾನಂದಶ್ರೀ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ಈ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರೀನವಾಸ,  
ಸುನೀಲ್, ಹೊನನಪ್ಪ ಶವಮಗಗೆ, ಸತ್ೀಶ್, ಅಶೊೀಕ್, ತಾಲೂಲಿಕು ಅಧಯಾಕ್ಷ 
ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ಈಡಿರ ಸಮಾಜದ ಪಾದಯಾತೆ್ರ 
ಮಾವಿನಕಟೆಟೆಗೆ ಪ್ರವೆ�ಶ

ಮಲೆೀಬೆನೂನರು, ಜ.29- ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 
ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾತಿರದ ಕಾಯತಿಸಾಧನೆಯ ಕರಪತ್ರ 
ಮತುತಿ ಸ್್ಟಕಕೆರ್ ಹಾಗೂ ಗೊೀಡೆ ಬರಹ 
ಅಂಟ್ಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾಯತಿಕತತಿರ 
ಮನೆ ಮೆೀಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುವ ವಿಜಯ 
ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನಕೆಕೆ ಹರಿಹರ ತಾ. ಗಾ್ರಮಾಂತರ 
ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಹಂಡಸಘಟ್್ಟ ಲ್ಂಗರಾಜ್ 
ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡದರು.

ಪುರಸಭೆ ಸದಸಯಾರಾದ ಗೌಡ್ರ ಮಂಜಣ್ಣ, ಬಿ.
ಮಂಜುನಾಥ್, ಪಿ.ಆರ್.ರಾಜು, ಎ.ಕೆ.
ಲೊೀಕೆೀಶ್, ಮಾಜಿ  ಸದಸಯಾ ಸುಬಿ್ಬ ರಾಜಣ್ಣ, ತಾ.
ಗಾ್ರ.ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯತಿದಶತಿ ಆದಾಪುರ 

ವಿೀರೆೀಶ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಭೊೀವಿ 
ಮಂಜಣ್ಣ, ನಾಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡ ಮಂಜಣ್ಣ, 
ಪಾಳೆೀಗಾರ್ ನಾಗರಾಜ್, ಆನಂದಚಾರ್, 

ತಳಸದ ಸಂತೊೀಷ್, ಬೆಣೆ್ಣಹಳಿ್ಳ ಬಸವರಾಜ್, 
ಪೂಜಾರ್ ಗಂಗಾಧರ್, ಜಿ.ಪಿ.ಹನುಮಗೌಡ 
ಮತ್ತಿತರರು ಈ ವೆೀಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮಲೆ�ಬೆನೋನೆರಿನಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನಕೆ್ಕ ಚಾಲರೆ
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ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಶವ-ಪಾವತಿತ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 35x60 

ಉತತಿರ-ಪೂವತಿ ಕಾನತಿರ್ , ಯುರೊೀ ಸೂಕೆಲ್  ಹತ್ತಿರ 
30x62 ಪೂವತಿ. ಸಾವಾಮಿ ವಿವೆೀಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 

30x50 ಉತತಿರ, 30x50 ಪಶ್ಮ, 40x60 ಪಶ್ಮ 
ಸ್ದವಿೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 35x40 ದಕ್್ಷಣ

ಸಾವಾಮಿ ಏಜೆಂಟ್ ವಿದಾ್ಯನರರ

97421 44715

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

KHB ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ 
ಕನಾತಿಟಕ ಹೌಸ್ಂಗ್ ಬೊೀಡ್ತಿ 

(ತುಂಗಭದಾ್ರ ಬಡಾವಣೆ) 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 30x40 ಅಳತೆಯ 

ದಕ್್ಷಣ ದಿಕ್ಕೆನ ಸೆೈಟುಗಳು 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನೆೀರ ಮಾರಾಟ.

ಮಧಯಾವತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ
ಫ�. : 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

ಸೆಕೋ್ಯರಿರ್ ಗಾಡ್ನಾ ರಳು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಅಲಟ್ನಾ  ಸೆಕೋ್ಯರಿರ್ ಅಂಡ್  ಡಿಟೆಕ್ಟೆವ್  ಪ್�ಸ್ನಾ  
ಸೆಕೂಯಾರಿಟ್ ಗಾಡ್ತಿ ಗಳು ಬೆೀಕಾಗ್ದಾ್ದರೆ. ಉತತಿಮ ವೆೀತನ 
ಹಾಗೂ ಇಎಸ್ ಐ ಮತುತಿ ಪಿ.ಎಫ್  ಸೌಲಭಯಾ ಇರುತತಿದೆ. 
ವಿಳಾಸ : ಶವಪ್ಪ ಸಕತಿಲ್ , ಕೆಟ್ಜೆ ನಗರ, 8ನೆೀ 

ಕಾ್ರಸ್ , ನಟುವಳಿ್ಳ ಮೆೀನ್  ರೊೀಡ್ , ದಾವಣಗೆರೆ. 

70012 87756, 95351 56531
97409 77785

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

ಡಾ|| ಸೆೋ�ಮಶೆ�ಖರ್ . ಎಸ್.ಎ.

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

ಕ್�ಲು, ಮೋಳೆ ತಜ್ಞರು Rheumatologist 
(ರುಮಟಾಯ್್ಡ  ಆರನಾರೆೈರ್ಸ್ ) ಬೆಂರಳೂರು ಇವರು

08192-222292

ಉತ್ತಮ ಅಡಿಕೆ ಸಸ್ರಳು 

ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ನಮಮಿಲ್ಲಿ ಉತತಿಮವಾದ ಅಡಕೆ ಸಸ್ಗಳು 

ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವೆ. ಸಥಿಳ : ಜರೆೀಕಟೆ್ಟ.

ಫ�. : 89049 07242

ಸೆೈಟು ಮತು್ತ ಮಳಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಪಿ.ಬಿ ರಸೆತಿ, ರವಿ ಮಿಲ್  ಎದುರು, 

ಮಹೀಂದ್ರ ಶೊೀ ರೂಂ ಹತ್ತಿರವರುವ 
ನಾಗಮಮಿ ಕೆೀಶವಮೂತ್ತಿ ಲೆೀಔಟ್ ನಲ್ಲಿ 

25x100 Sq. feetನ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ನಮಾತಿಣವಾಗ್ರುವ ಸುಸಸಾಜಿ್ಜತ 

ಮಳಿಗೆಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವೆ. ಸಂಪಕ್ತಿಸ್.

966114 82735, 63625 25571

ಸಂಘ-ಸಂಸೆಥಿರಳ, ಟ್ರಸ್ಟೆ ರಳ 
GST & INCOME TAX 
ರೆೋ�ಂದಣ್, ನವಿ�ಕರಣ, 
ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಕೆೋಡುತೆ್ತ�ವೆ.
94838 62779

ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತಿನಗರ (ರಾಜೆೀಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ) 
ದಕ್್ಷಣ ದಿಕ್ಕೆನ ಪೂವತಿ ಬಾಗ್ಲು, 

3 ಫಲಿೀರ್ ಇರುವ ಮನೆ 20×30,
* ಲಕ್್ಷಮಿ ಲೆೀಔಟ್( ಜಯನಗರ) 

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

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇವೆ
ಸಕಾತಿರ ನೌಕರರ ಭವನ 

ಹತ್ತಿರ ಕುಂದುವಾಡ 30x50 
ಪ್ರತಾಪ್  ರೆಡಿ್ಡ

99027 95877

ವಾಣ್ಜ್ಯ ಕಟಟೆಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಹದಡ ಮುಖಯಾ ರಸೆತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ವಿಎಸ್  ಷೊೀರೂಂ 
ಪಕಕೆ ಹಾಗೂ ಉದಯ ಬಜಾರ್  ಎದುರಗಡೆ ಇರುವ 

ಸುಸಜಿ್ಜತ ವಾಣಿಜಯಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಗೆಗ್ದೆ. 
ನೆಲ ಮಹಡ 3800 ಅಡಗಳು, ಮದಲನೆೀ ಮಹಡ 

1600 ಅಡಗಳು. ಸೆಲಲಿರ್  2400 ಅಡಗಳು 
ಸಂಪಕ್ತಿಸ್. 

96205 95579

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
30x40 ಅಮರಾವತ್ 

ಕಾಲೊೀನ, ಹರಿಹರ ಹತ್ತಿರ, 
ರೆೈಲೆವಾೀ ಗೆೀಟ್ 

6363113327

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಮೆಡಹೌಸ್  ಔಷಧ ಅಂಗಡಯಲ್ಲಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು /
ಹುಡುಗ್ಯರು ಬೆೀಕಾಗ್ದಾ್ದರೆ. 
PUC or Any Degree. 

ವಿಳಾಸ : ಕಾವೆ�ರಿ ಮೆಡಿಹೌಸ್  ಪೆ್ರೈ. ಲ್.,
ಚೆ�ತರಾ ಹೆೋ�ಟೆಲ್  ಹತ್್ತರ, 
ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002.

IIT Foundation 
Maths 

From 5th, 6th, 7th class
Bruit Academy

Nijalingappa Badavane
M: 97390 66956

ಸುಕೆ್ಷ�ತ್ರ ಗಾಣರರ್ಟೆ ಶಿ್ರ� ಮಾಯಮ್ಮ 
ದೆ�ವಿ ಜೆೋ್ಯ�ತ್ಷಾ್ಯಲಯ

ಪಂಡಿತ್ ಭರತ್ ಭಟ್ 
81232 83279
ಇವರು ನಮಮಿ ಜಿೀವನದ ಸಂಪೂಣತಿ ಭವಿಷಯಾವನುನ 

ಹೆೀಳುತಾತಿರೆ . ವಿದೆಯಾ, ಉದೊಯಾೀಗ, ಲೆೈಂಗ್ಕ ಸಮಸೆಯಾ, ಮಾಟ,  
ಮಂತ್ರ, ಸಂತಾನ, ವಶೀಕರಣ, ಆರೊೀಗಯಾ ಇನೂನ 

ನಮಮಿ ಯಾವುದೆೀ ಸಮಸೆಯಾಗಳಿಗೆ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ. 
ಮನೆ ವಿಳಾಸ : ಅಯಯಾಪ್ಪಸಾವಾಮಿ ದೆೀವಸಾಥಿನ ಹಂಭಾಗ, 
ಬಿ.ಐ.ಇ.ಟ್. ಕಾಲೆೀಜು ರಸೆತಿ, ಎಂ.ಸ್.ಸ್. 'ಬಿ' ಬಾಲಿಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್�ಸ್ ಗಿದೆ
ಸ್ದ್ದವಿೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ 12' A' ,ಕಾ್ರಸ್, D.
No.1680/10 ಇಲ್ಲಿ 15x50 ಅಳತೆಯ 

ಪಶ್ಮ ಬಾಗ್ಲ್ನ  2 ಬೆಡ್ ರೂಂ, ಬೊೀರ್ 
ವೆಲ್/ಕಾಪ್ತಿರೆೀಷನ್ ನೀರು, A.E.H 

ಸೌಕಯತಿವಿರುವ ಸುಸಜಿ್ಜತ ಗೌ್ರಂಡ್ ಫಲಿೀರ್ 
R.C.C. ಮನೆ ಬಾಡಗೆಗೆ/ಲ್ೀಸ್ ಗ್ದೆ.

94806 67635, 98446 73063

ಮರೆರಳು ಲ್�ಸ್ ಗೆ ಹಾರೋ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
 ಹದಡ ರೊೀಡ್, ಶ್ರೀನವಾಸ ನಗರ 4ನೆೀ 

ಕಾ್ರಸ್, ತರಳಬಾಳು ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಂ, 
2ನೆೀ ಮಹಡ  ಸುಸಜಿ್ಜತ ಮನೆ ಲ್ೀಸ್ ಗೆ 

ಹಾಗೂ ಮೂರು ಬೆಡ್ ರೂಂ 1ನೆೀ 
ಮಹಡ ಸುಸಜಿ್ಜತ ಮನೆ ಬಾಡಗೆಗೆ ಇದೆ. 

ಸಂಪಕ್ತಿಸ್ : 
ಮೊ : 9972342941

ರೆ�ರ ಪರಿ�ಕೆ್ಷರಳು
SSLC, PUC, 

NTC ನಸತಿರಿ ಟ್ೀಚರ್ ಸಾ ಟೆ್ರೈನಂಗ್ 
B.A, B.Com, B.Sc, BBA, MBA (All). 
ಶಿ್ರ� ರಂಗೆೋ�ತ್್ರ ಕರೆಸಾ್ಪಂಡೆನ್್ಸ  
ಕಾಲೆೀಜ್ , ಲಾಯರ್  ರೊೀಡ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

86602 35013

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಆಂಜನೆೀಯ ಬಡಾವಣೆ ಉತತಿರ 

35x40, ಸ್ದ್ದವಿೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಉತತಿರ 
50x80, ಎಂಸ್ಸ್ `ಎ' ಬಾಲಿಕ್ , ಉತತಿರ 
60x40, ಪೂವತಿ 30x50, 60x60. 
ಐರೋರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 
99457 02495

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ ಪಶ್ಮ 30x65 

ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ ಪಶ್ಮ-ದಕ್್ಷಣ ಕಾನತಿರ್  
40x65 (ಸಂಭ್ರಮ್  ಹೊೀಟೆಲ್  ಪಕಕೆ) 

ಶವ-ಪಾವತಿತ್ ಬಡಾವಣೆ ಪಶ್ಮ 
30x50 (40 ಅಡ ಸ್ಮೆಂಟ್  ರಸೆತಿ). 
ಐರೋರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 
99457 02495

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ 
 ಸ್ದ್ದರಾಮೆೀಶವಾರ ಬಡಾವಣೆ 

ನಟು್ಟವಳಿ್ಳNew ಎಕ್ಸಾ ಟೆನ್ಷನ್ 
 39x61  ಉತತಿರ ಅಭಿಮುಖ 

ಸಂಪಕ್ತಿಸ್ : 
94805 98917

ಕಾರುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
 Honda Jazz 2016

Maruti Suzuki Ignis 2017
Honda BRIO 2016

HYUNDAI SANTRO 2014
Daivik Iynhalli

99456 43223

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಪಾಟ್ತಿ ಟೆೈಂ ಅಥವಾ 

ಫುಲ್ ಟೆೈಂ ಕಂಪೂಯಾಟರ್ 
ಆಪರೆೀಟರ್. 

ಲೆೀಡಸ್ ಬೆೀಕಾಗ್ದಾ್ದರೆ.
Mob : 91108 98377

ಶಿಕ್ಷಕ್ಯರು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
D.ED, B.A, B.ED, B.sc, 
M.Sc, B.Com, M.Com, 

N.T.C Any Degree. 
Address : Little Champs Gurukulam 
Near H.K.R circle college road, 

Nittuvalli, Davangere.
 90609 06039, 98443 32559

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ತಂದೂರಿ ರೊೀಟ್ ಹಾಗೂ 

ಚೆೈನೀಸ್ ಅಡುಗೆ 
ಮಾಡಲು ಬೆೀಕಾಗ್ದಾ್ದರೆ. 

93537 16855

Required
Office Executive

Skills: 
Good communication 

With basic Computer & 
DTP/Photoshop

99006 66122

ಕರಾನಾಟಕ ರೃಹ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೆ 
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
50x80 West, 40x60 East, 40x60 

West, 40x60 South, 30x50 North, 
30x40 30x40 West ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ. 
Rate : 2200 ರಿಂದ 2500 ರವರೆಗೆ
ಐನಳಿಳ ಚನನೆಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್

99166 12110

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಶನೆೀಶವಾರ ದೆೀವಸಾಥಿನ ಹಂಭಾಗ 

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

East, 30x40 West, 
Rate : 1850 ರಿಂದ 1950 ರವರೆಗೆ.

ಐನಳಿಳ ಚನನೆಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್
99166 12110

ಹೆೋಸ ಮರೆರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ 
30x45 ಪಶ್ಮ, 30x41 ಪೂವತಿ, 

ಕೆಳಗಡೆ  2 ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಮನೆ, 
ಮೆೀಲುಗಡೆ 3 ಬೆಡ್ ರೂಮ್ 
ಡುಪೆಲಿಕ್ಸಾ ಶವಗಂಗೆ ಕಲಾಯಾಣ 

ಮಂಟಪ ಹತ್ತಿರ. 
ಐನಳಿಳ ಚನನೆಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್  

99166 12110

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದೆೀವರಾಜ್  ಅರಸ್  ಬಡಾವಣೆ `C' ಬಾಲಿಕ್   

#367, 2A ಕಾ್ರಸ್ , ಫುಡ್  ಆಫೀಸ್  
ಹಂಭಾಗ, 2 ಬೆಡ್  ರೂಂ ಮನೆ, ಬೊೀರ್ 
ಮತುತಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಯಾವಸೆಥಿ ಇದೆ. ವಿಚಾರಿಸ್. 
98458 40604, 99805 32781

Wanted
Boys required for 

data entry and billing 
work at 

Food Mart Supermarket.
Quli : B.Com

Mob : 98864 63531

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
Receptionist - ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಮಹಳಾ 

ಅಭಯಾಥಿತಿ ಬೆೀಕಾಗ್ದಾ್ದರೆ.
Knowledge of Microsoft Office, 

Good Communication Skill. 
Salary + Incentive + ESI + PF

 ಒಳಗೊಂಡರುತತಿದೆ.
ಶಿ್ರ�ನಿವಾಸ ಹೆೋ�ಂಡಾ
99166 31266

ಸೆೈಟುರಳು ದೆೋರೆಯುತ್ತವೆ
ಡಾಲಸ್ತಿ ಕಾಲೊೀನ ಬನಶಂಕರಿ 

ಬಡಾವಣೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಡಸ್ಎಂ 
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 

30x40, 30x50 ಸೆೈಟುಗಳು & 
ಕಮಷ್ತಿಯಲ್  ಸೆೈಟುಗಳು ಉತತಿಮ 

ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತತಿವೆ. 
97315 12365

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
Industrial Convarsion ಆಗ್ದೆ. 

40x78 ಪಶ್ಮ, ಬಜಾಜ್ ಷೊೀ ರೂಂ 
ಹಂಭಾಗ ಪಿ.ಬಿ.ರೊೀಡ್ ಹತ್ತಿರ.

ಕ್ರಣ್ ಬೋಸೋನೆರ್ (ಏಜೆಂಟ್ )
98440-63409

ಗೊೀಡನ್, ಕಾರ್ ಗಾಯಾರೆೀಜು  
ಯಾವುದೆೀ ಬುಯಾಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಚೆನಾನಗ್ದೆ

ಸೆೈಟ್ ಸೆ�ಲ್ ಗೆ (KHB)
40x60  ಪೂವತಿ (58 ಲಕ್ಷ) ಕನಾತಿಟಕ 

ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ 40x60 ಪಶ್ಮ (57 ಲಕ್ಷ)
ಕ್ರಣ್ ಬೋಸೋನೆರ್ (ಏಜೆಂಟ್)
97315-63409
30x50 ಪಶ್ಮ (30 ಲಕ್ಷ) 
20x30 ಪೂವತಿ (12 ಲಕ್ಷ)

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.29- ನವೃತತಿ ಅಂಗನವಾಡ ಕಾಯತಿಕತೆತಿಯರು 
ಮತುತಿ ಸಹಾಯಕ್ಯರನುನ ಸಕಾತಿರ ಸಂಪೂಣತಿವಾಗ್ ನಲತಿಕ್್ಷಸ್ದೆ 
ಎಂದು ಆರೊೀಪಿಸ್ರುವ  ಜಿಲಾಲಿ ಅಂಗನವಾಡ ಕಾಯತಿಕತೆತಿಯರು 
ಮತುತಿ ಸಹಾಯಕ್ಯರ ಫೆಡರೆೀಷನ್, ಸಕಾತಿರದ ಧೊೀರಣೆಯನುನ 
ಖಂಡಸ್ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ  30ರ ಸೊೀಮವಾರ ಜಿಲಾಲಿ ಮತುತಿ ತಾಲೂಲಿಕು 
ಕಛೆೀರಿಗಳ ಎದುರು ಪ್ರತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ನಧತಿರಿಸ್ದೆ.

ನವೃತತಿ ಕಾಯತಿಕತೆತಿಯರು ಮತುತಿ ಸಹಾಯಕ್ಯರಿಗೆ ಸುಪಿ್ರೀಂ 
ಕೊೀಟ್ತಿ ತ್ೀಪಿತಿನ ಅನವಾಯ ಗಾ್ರಚುಯಾಟ್ ಸೌಲಭಯಾ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ ಐದು 
ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿಯನುನ ನೀಡಲು ರಾಜಯಾ ಸಕಾತಿರ ಶೀಘ್ರ 
ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೊಳ್ಳಬೆೀಕೆಂದು   ಫೆಡರೆೀಷನ್ (ಎಐಟ್ಯುಸ್) ಒತಾತಿಯಿಸ್ದೆ.

ಜಿಲಾಲಿ ಅಂಗನವಾಡ ಕಾಯತಿಕತೆತಿಯರು ಮತುತಿ ಸಹಾಯಕ್ಯರು   
ಜಯದೆೀವ ಸಕತಿಲ್ ಬಳಿ ಸೊೀಮವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.30ಕೆಕೆ ಸೆೀರಿ 
ಪ್ರತ್ಭಟನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ  ಮೂಲಕ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ  ಮನವಿ 
ಸಲ್ಲಿಸ್ ಒತಾತಿಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತ್ಳಿಸಲಾಗ್ದೆ.

ಈ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ರಾಜಯಾ ಸಂಚಾಲಕ  ಆವರಗೆರೆ ವಾಸು, 
ಜಿಲಾಲಿಧಯಾಕ್ಷರಾದ ಶಾರದಮಮಿ ಎಂ.ಬಿ., ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯತಿದಶತಿ ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಮಲಲಿಮಮಿ, ಜಿಲಾಲಿ ಖಜಾಂಚ ವಿಶಾಲಾಕ್್ಷ ಮೃತುಯಾಂಜಯ, ತಾಲೂಲಿಕು 
ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕ್ಷರಾದ ರೆೀಣುಕಾ,  ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯತಿದಶತಿ ಸ್.ಬಿ. ಕಾಳಮಮಿ, 
ರಾಜಯಾ ಸಮಿತ್ ಸದಸಯಾರಾದ ಸವತಿಮಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಅಂರನವಾಡಿ 
ಕಾಯನಾಕತೆನಾಯರ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಹಳಿಳಹಾಳ್ : ಇಂದು ಸಾಮೋಹಿಕ ಸತ್ಯರಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ
ಮಲೆೀಬೆನೂನರು ಸಮಿೀಪದ ಹಳಿ್ಳಹಾಳ್ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ 

ಶ್ರೀ ಕೆ್ಷೀತ್ರ ಧಮತಿಸಥಿಳ ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೀಜನೆಯ ಜಿಗಳಿ 
ವಲಯದ ವತ್ಯಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಮೂ 
ಹಕ ಶ್ರೀ ಸತಯಾನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮತುತಿ 11 ಕೆಕೆ ಧಾಮಿತಿಕ 
ಸಭಾ ಕಾಯತಿಕ್ರಮವನುನ ಹಮಿಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ದೆ ಎಂದು 
ಧಮತಿಸಥಿಳ ಯೀಜನೆಯ ಜಿಗಳಿ ವಲಯದ ಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಕ್ 
ಶ್ರೀಮತ್ ಪದಾಮಿವತ್ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ. ಸಾನನಧಯಾ : ಶ್ರೀ 
ಸ್ದ್ದರಾಮೆೀಶವಾರ ಶವಾಚಾಯತಿ ಸಾವಾಮಿೀಜಿ, ಶ್ರೀ ಕಾಲಜಾ್ಞನ 

ಸ್ದ್ದಲ್ಂಗ ಸಾವಾಮಿೀಜಿ. ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ : ಹುಲಮಿನ ವಿೀರನಗೌಡ, 
ಉದಾಘಾಟನೆ : ಶಾಸಕ ಎಸ್.ರಾಮಪ್ಪ, ಮುಖಯಾ ಅತ್ಥಿಗಳು : 
ಜಿ.ಎಂ.ಸ್ದೆ್ದೀಶವಾರ, ಬಿ.ಪಿ.ಹರಿೀಶ್, ಹೆರ್.ಎಸ್.ಶವಶಂಕರ್, 
ಶ್ರೀಮತ್ ಬಿ.ಗ್ೀತಾ, ಎನ್.ಜಿ.ನಾಗನಗೌಡು್ರ, ರಾಜಯೀಗ್ನ 
ಬಿ.ಕೆ.ಮಂಜುಳಾಜಿೀ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಗನಾಳ್, 
ಎ.ಗೊೀವಿಂದರೆಡ್ಡ, ಹನಗವಾಡ ವಿೀರೆೀಶ್, ಬೆಣೆ್ಣಹಳಿ್ಳ 
ಹಾಲೆೀಶಪ್ಪ, ಎಂ.ನಾಗೆೀಂದ್ರಪ್ಪ, ಬಿ.ಎಂ.ವಾಗ್ೀಶ್ ಸಾವಾಮಿ, 
ಬಿ.ಚದಾನಂದಪ್ಪ, ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಟೆೀಲ್ ಮತ್ತಿತರರು. 

ರಾಣೆೀಬೆನೂನರು, ಜ.29- ಊಟ ಮತುತಿ ವಸತ್ಯ 
ಅನಾನುಕೂಲದಿಂದ  ಬಡಮಕಕೆಳು ಶಕ್ಷಣದಿಂದ 
ವಂಚತರಾಗಬಾರದು ಎನುನವ ಸದುದೆ್ದೀಶದಿಂದ ನಗರ 
ಮತುತಿ ಗಾ್ರಮಿೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಸತ್ ನಲಯಗಳನುನ ಮಾಡ, 
ಶಕ್ಷಣಕೆಕೆ  ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾತಿರ ಹೆಚು್ ಒತುತಿ ನೀಡದೆ ಎಂದು 
ಶಾಸಕ ಅರುಣಕುಮಾರ ಪೂಜಾರ ಹೆೀಳಿದರು. 

ಚದಂಬರ ನಗರದಲ್ಲಿ 6 ಕೊೀಟ್ ರೂ. ವೆಚ್ದಲ್ಲಿ 
ನಮಿತಿಸ್ದ ಹಾಸೆ್ಟಲ್ ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ 
ದರು. ಇತ್ತಿೀಚೆಗೆ ತಾಲೂಲಿಕ್ನ ದೆೀವರಗುಡ್ಡ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ವಿದಾಯಾಥಿತಿಯೀವತಿ ಆತಮಿಹತೆಯಾ ಮಾಡಕೊಂಡದ್ದನುನ ಪ್ರಸಾತಿ 
ಪಿಸ್ ಮಾತನಾಡದ ಶಾಸಕರು, ಬರುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ 
ಆತಮಿಹತೆಯಾ ಪರಿಹಾರವಲಲಿ. ಬರುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ 
ಆತಮಿಹತೆಯಾ ಮಾಡಕೊಳ್ಳದೆೀ, ಅವುಗಳನುನ ಮೆಟ್್ಟನಂತು 

ಸಾಧನೆಯಂದಿಗೆ ಅಪೆೀಕ್್ಷತ ಗುರಿ 
ಮುಟ್್ಟರಿ  ಎಂದು  ವಿದಾಯಾಥಿತಿಗಳಿಗೆ 
ಕರೆನೀಡದರು.

ನನಗೂ ಅನೆೀಕ ಸಮಸೆಯಾಗಳಿ 
ದ್ದವು ಹಾಗಾಗ್ ಓದನುನ ಅಧತಿಕೆಕೆ 
ಅಂತಯಾಗೊ ಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅವುಗಳನುನ 
ಎದುರಿಸ್ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಕೊಂಡೆ. 
ಹೆದರಿ ಆತಮಿ ಹತೆಯಾ ಮಾಡಕೊಂಡರೆ 
ಇಂದು ಅತುಯಾ ನನತ ಜಿೀವವನುನ 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗು ತತಿದೆ. 

ದೆೀವರ ಹಾಗೂ ಈ ಕೆ್ಷೀತ್ರದ ಜನರ ಆಶೀವಾತಿದದಿಂದ 
ಜನರ ಸೆೀವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕ್ದು್ದ, ಅದನುನ 
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗ್ ಮಾಡುತೆತಿೀನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು 
ಹೆೀಳಿದರು.  

ಇದಕೂಕೆ ಮದಲು ಕೂನಬೆೀವು ರಸೆತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬು 
ಜಗಜಿೀವನರಾಮ್  ಅವರ ಭವನ ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ದ ಶಾಸಕ 
ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್, ಜೊತೆಗೆ ನಗರಾಧಯಾಕೆ್ಷ 
ರೂಪಾ ಚನನಕಟ್್ಟ, ಸದಸಯಾರಾದ ಪ್ರಕಾ ಸದ ಪೂಜಾರ್ , 
ಗಂಗಮಮಿ ಹಾವನೂರ, ಮಲಲಿಣ್ಣ ಅಂಗಡ, ತಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ 
ಅಧಯಾಕ್ಷ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಕುಸಗೂರ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ 
ಶವಕುಮಾರ ನರಸಗೊಂಡರ, ಪವನ ಮಲಾಲಿಡದ,  
ಮಂಜುನಾಥ ಓಲೆೀಕಾರ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ಬಿಜೆಪ ಸಕಾನಾರ ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ ಹೆಚು್ ಒತು್ತ ನಿ�ಡಿದೆ 
ರಾಣೆ�ಬೆನೋನೆರಿನಲ್ಲೆ ಶಾಸಕ ಅರುಣಕುಮಾರ ಪೂಜಾರ್ ಪ್ರತ್ಪಾದರೆ

ಕುಷ್ಠ ರೊೀಗ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚಾ್ಗ್ ಕಾಳಜಿ ವಹಸುತ್ತಿದ್ದ 
ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತಮಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ನಂತರ 

ಅವರ ಸಮಿಣಾಥತಿವಾಗ್, ಅವರು ಹುತಾತಮಿರಾದ ದಿನವಾದ 
ಇಂದು ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 30 ರಂದು `ವಿಶವಾ ಕುಷ್ಠ ರೊೀಗ ದಿನ' 
ಅಥವಾ  `ಕುಷ್ಠ ರೊೀಗ ನಮೂತಿಲನಾ' ದಿನವೆಂದು 
ಆಚರಿಸಲಾಗುತತಿದೆ.

ಪ್ರತ್ ವಷತಿದಂತೆ ಈ ವಷತಿವೂ ಸಹ ವಿಶವಾ ಆರೊೀಗಯಾ 
ಸಂಸೆಥಿಯು `ವಿಶವಾ ಕುಷ್ಠ ರೊೀಗ ದಿನ'ವನುನ, ಸಮಾಜವನುನ ಕುಷ್ಠ 
ರೊೀಗದಿಂದ ರಕ್್ಷಸಲು ವಿಶೆೀಷ ಧೆಯಾೀಯದೊಂದಿಗೆ "ACT 
NOW, END LEPROSY" ಎಂಬ ವಿಶಷ್ಟ 
ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲು ನಧತಿರಿಸ್ದೆ.

ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದೆ್ದೀಶವೆಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠ 
ರೊೀಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಚಕ್ತೆಸಾ ಮತುತಿ ಅದರ ಬಗೆಗ್ನ 
ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳನುನ ದೂರಿೀಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ 
ಮಾಹತ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರೊೀಗ್ಗಳನುನ ಸಮಾಜದ ಮುಖಯಾ 
ವಾಹನಗೆ ತರಲು ಮತುತಿ ಅವರನುನ ಸಹ ಗೌರವಿಯುತವಾಗ್ 
ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸ್ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತನ. 

ಕುಷ್ಠ ಅಥವಾ ಹಾಯಾನೆಸಾನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಮದಲು 
ಗುರುತ್ಸ್ದ ವೆೈದಯಾ ಗೆಹಾತಿಡ್ತಿ ಅಮೂತಿಯೆರ್ 
ಹಾಯಾನೆಸಾನ್ ರವರು. ಅವರು ಕಂಡು ಹಡದಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕೆಕೆ 
`ಹಾಯಾನೆಸಾನ್ ಕಾಯಿಲೆ' ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತಾತಿರೆ.

ಇದು ದಿೀಘತಿಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗ್ದು್ದ, ಅಂತಜಿೀತಿವ 
ಕೊೀಶವಾದ ಆಸ್ಡ್ - ಫಾಸ್್ಟ ಬಾಯಾಕ್್ಟರಿೀಯಾಗಳಾದ ಮೆೈಕೊ್ರೀ 
ಬಾಯಾಕ್್ಟೀರಿಯಂ ಲೆಪೆ್ರಯಿ ಮತುತಿ ಮೆೈಕೊೀಬಾಯಾಕ್್ಟೀರಿಯಂ 
ಲೆಪ್್ರೀಮತೊಸ್ಸ್ ದಿಂದ ಬರುವಂತಹುದು.

ಹೆ�ಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ? 
ಕುಷ್ಠ ರೊೀಗ್ಯ ಮೂಗ್ನಂದ ಸುರಿಯುವ ಲೊೀಳೆಯನುನ 

(ಗೊನೆನ) ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತುತಿ ಸಂಪಕತಿವನುನ 
ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಸ್ರಾಟದಿಂದ ಕುಷ್ಠರೊೀಗವು 
ಅಂಟುತತಿದೆ.

ಪಾ್ರಥಮಿಕವಾಗ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆ, ನರಗಳು ಮತುತಿ ಮೆೀಲೆಮಿೈ 
ಶಾವಾಸೆೀಂದಿ್ರೀಯ ಪ್ರದೆೀಶದ ಮುಯಾಕೊೀಸಾದ ಕಾಯಿಲೆ 

ಆಗ್ರುತತಿದೆ. ಚಮತಿದ ಬಾಧೆ ಇದರ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಬಾಹಯಾ ಚಹೆನ 
ಯಾಗ್ರುತತಿದೆ. ಕುಷ್ಠವನುನ ಗುಣಪಡಸ್ಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಳು್ಳತಾತಿ ಹೊೀಗ್ ಚಮತಿಕೆಕೆ, ನರಗಳಿಗೆ, 
ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮತುತಿ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಶಾಶವಾತ ಹಾನಯನುನ ಉಂಟು 
ಮಾಡುತತಿದೆ.

ಕುಷಠಿ ರೆೋ�ರದ ಲಕ್ಷಣರಳು ಇಂತ್ವೆ 
1. ಚಮತಿದ ಮೆೀಲೆ ತ್ಳಿ-ಬಿಳಿ, ತಾಮ್ರವಣತಿದ 

ಮಚೆ್ಗಳು ಆಗುವುದು, ನಂತರ ಮಚೆ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಶತಿ 
ಜಾ್ಞನವಿಲಲಿದಂತೆ ಆಗುವುದು.

2. ಕೆೈ ಮತುತಿ ಕಾಲುಗಳು ಜೊೀಮು ಹಡಯುವುದು 
3. ಕೆೈ ಮತುತಿ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಶತಿ ಇಲಲಿದಿರುವುದರಿಂದ 

ಗಾಯಗಳು ಆಗುವುದು, ಬಿಸ್ ಮತುತಿ ತಣ್ಣನೆಯ ವಯಾತಾಸ ಗೊತಾತಿ 
ಗದೆೀ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೂ ಸಹ ಆಗಬಹುದು.

4. ಕಾಲ್ಂದ  ಚಪ್ಪಲ್ ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಜಾರುವುದು ಮತುತಿ 
ನರಗಳಲ್ಲಿ ನೊೀವು ಬರುವುದು ಉಂಟು.

5. ಹೊಳಪಿನಂದ ಕೂಡದ ದಪ್ಪನಾದ ಚಮತಿ ಮತುತಿ 
ಚಮತಿದ ಮೆೀಲೆ ಸಣ್ಣ ಗಂಟುಗಳು, ಇವಗಳು ವಿಶೆೀಷವಾಗ್ 
ಕ್ವಿಯ ಹಾಲೆ, ಮುಖ ಮತುತಿ ಕೆೈ - ಕಾಲುಗಳ ಮೆೀಲೆ 
ಕಾಣಬಹದು.

6. ಕೆೈ, ಪಾದ ಮತುತಿ ಕಣು್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆ, 
ಅಂಗಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಣು್ಣ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳು್ಳತತಿವೆ.

7. ಕಣು್ಣಗಳು ಪೂಣತಿವಾಗ್ ಮುಚ್ಲು ಆಗದಿರುವುದು.
ಬಾಯಾಕ್್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಂಖಾಯಾಭಿವೃದಿ್ಧಯು ಹೆಚ್ಳವಾಗುವ 

ಪ್ರಮಾಣದ ಮೆೀಲೆ ಈ ರೊೀಗವನುನ  ಎರಡು ರಿೀತ್ಯಾಗ್ 
ವಿಂಗಡಸಲಾಗುತತಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ `ಪಾಸ್ಬಾಯಾಸ್ಲರಿ' (1 
ರಿಂದ 5 ಚಮತಿದ ಮಚೆ್ಗಳು) ಮತುತಿ `ಮಲ್್ಟ ಬಾಯಾಸ್ಲರಿ' 
(ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾಕ್್ಟೀರಿಯಗಳಿರುತತಿವೆ ಮತುತಿ 5 ಕ್ಕೆಂತ 
ಹೆಚು್ ಚಮತಿದ ಮಚೆ್ಗಳು ಇರುತತಿವೆ ). ರೊೀಗದ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯೆ 
(lepra reaction) ಎಂದರೆ ಕೆಲವು ರೊೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಚೆ್ಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕೆದಂತೆ ಕೆಂಪಾಗ್, ಬಾವು ಬರುವುದು ಮತುತಿ 
ನೊೀವು ಬರುವುದು, ಕೆೈ - ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನರಗಳು ಊತ 
ಉಂಟಾಗುವುದು ಮತುತಿ ನೊೀವು ಬರುವುದು  

ಮುಂತಾದವುಗಳನುನ ಕಾಣಬಹದು. ಈ ರಿೀತ್ಯಾದಲ್ಲಿ 
ಗಾಬರಿಯಾಗದೆೀ ತಕ್ಷಣ ಚಮತಿ ವೆೈದಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಸಂಪಕ್ತಿಸ್ 
ಚಕ್ತೆಸಾ ಪಡೆಯಿರಿ.

1930ರಲ್ಲಿ ಡಾಯಾಪ್ಸಾೀನ್ (Dapsone) ಮತುತಿ ಅದರ 
ಉತ್ಪನನಗಳು ಬಂದ ಮೆೀಲೆಯೆೀ ಕುಷ್ಠರೊೀಗಕೆಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಔಷಧವು ಬಂದಂತಾಯಿತು. ಏನೆೀ ಆದರೂ, ಕುಷ್ಠರೊೀಗ  
ಜಿೀವಕೊೀಶ ಡಾಯಾಪ್ಸಾೀನ್ ಗೆ ವಿರೊೀಧವಿರುವುದರಿಂದ 
ಶೀಘ್ರವಾಗ್ ಅದು ವಿಕಸನ ಹೊಂದಿತು ಮತುತಿ ಡಾಯಾಪ್ಸಾೀನ್  ನ 
ಅತ್ೀ ಬಳಕೆಯೂ ವಾಯಾಪಕವಾಗ್ ಆಯಿತು. 

ನಂತರ 1980ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, (MDT) ಮಲ್್ಟ ಡ್ರಗ್ 
ಥೆರೆಪಿ ಅಥವಾ ಬಹು ವಿಧದ ಔಷಧೊೀಪಚಾರವು ಮತುತಿ 
ರೊೀಗ ನಣತಿಯವು ಯಶಸ್ವಾೀಯಾಗ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಈ 
ಅತ್ೀ ಬಳಕೆ ಆಗುತತಿಲೆೀ ಇತುತಿ.

ಚಕ್ತೆಸಾ - ಬಹುವಿಧ ಔಷಧ ಚಕ್ತೆಸಾ (MDT)ವೆಂದರೆ 
ಮೂರು ಬಗೆಯ ಔಷಧಗಳೆಂದರೆ  ಕೊಲಿೀಫಾಜಿಮೆೈನ್ (clo-
fazamine) ಮತುತಿ ರಿಫಾಂಪಿಸ್ನ್ (Rifampicin), 
ಡಾಯಾಪ್ಸಾೀನ್ (Dapsone) ಒಳಗೊಂಡ ಚಕ್ತೆಸಾ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗ್ದೆ. 
ಪಾಸ್ಬಾಯಾಸ್ಲಲಿರಿಗೆ(P.B) ಸುಮಾರು 6 ತ್ಂಗಳು ಮತುತಿ 

`ಮಲ್್ಟ ಬಾಯಾಸ್ಲಲಿರಿ'ಗೆ (M.B) ಸುಮಾರು 12 ತ್ಂಗಳು 
ನಯಮಿತವಾಗ್ ಎಂ.ಡ.ಟ್ ಪೂಣತಿ ಚಕತೆಸಾ ಪಡೆದರೆ ಕುಷ್ಠ 
ರೊೀಗವನುನ  ಸಂಪೂಣತಿವಾಗ್ ಗುಣಪಡಸಬಹುದು. ಎಲಾಲಿ 
ಸಕಾತಿರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಚತವಾಗ್ ಚಕ್ತೆಸಾ ಹಾಗೂ 
ಮಾತೆ್ರಗಳು ದೊರೆಯುತತಿದೆ. ರೊೀಗದ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯೆಗೆ ಸೆ್ಟರಾಯ್್ಡ 
ಮಾತೆ್ರ ಕೊಟು್ಟ ತಗ್ಗೆಸಬಹುದು. ಕೆಲವು  ಕೆೈ -  ಕಾಲು ಮತುತಿ 
ಕಣು್ಣಗಳ ನೂಯಾನತೆಯನುನ ಶಸತಿ್ರ ಚಕ್ತೆಸಾ ಮೂಲಕ 
ಸರಿಪಡಸಬಹುದು.

ಕುಷ್ಠ ರೊೀಗದ ಬಗೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಈ ರೊೀಗವು ಹಂದಿನ 
ಜನಮಿದ ಪಾಪದಿಂದ ಮತುತಿ ಬೆೀರೆಯವರ ಶಾಪದಿಂದ ಬರುತತಿದೆ 
ಎಂಬ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗ್ದೆ. ಈ ರೊೀಗಕೆಕೆ 
ಮದು್ದ, ಚಕ್ತೆಸಾ ಇಲಲಿ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಸಹ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. 
ಯಾವುದೆೀ ಕಾರಣಕೂಕೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪಯತಿದಿಂದಲೂ 
ಬರುವುದಿಲಲಿ. ಕುಷ್ಠ ರೊೀಗ್ ಗುಣಮುಖವಾಗುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬ 
ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಪಮಾನ ಅಥವಾ ಇನೊನಂದು ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ 
ಕುಷ್ಠರೊೀಗದ ಅಪಮಾನವು ಮುಂದುವರೆದು ಕುಷ್ಠರೊೀಗಕೆಕೆ 
ಕಾರಣವಾಗುತತಿದೆ. ಅದು ಹೆೀಗೆಂದರೆ ಆ ರೊೀಗ ಇದೆಯೆಂದು 
ತೊೀರಿಸ್ಕೊಳು್ಳವುದಕೆಕೆೀ ಸಂಕೊೀಚವಾಗ್ ಅಥವಾ 
ಅಪಮಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸ್, ಸುಮಮಿನದು್ದ ಬಿಡುವುದರಿಂದ 
ರೊೀಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಳು್ಳವುದಕೆಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತತಿದೆ.

ರೆೋ�ಗಿಯು ಪಾಲ್ಸಬೆ�ಕಾದ  ಕೆಲವು ಕ್ರಮರಳು ಇಂತ್ವೆ:
1 ನಯಮಿತವಾಗ್ ಎಂ.ಡ.ಟ್ (MDT) ಔಷಧ 

ಪಡೆಯುವುದು. `ಕುಷ್ಠರೊೀಗಕೆಕೆ ಚಕ್ತೆಸಾ ಉಚತ… ಉದಾಸ್ೀನ 
ಮಾಡದರೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಖಚತ…'

2. ದಿನ ನತಯಾ ಪಾದ ಮತುತಿ ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು 
ಆಗ್ವೆಯೆೀ ಇಲಲಿವೆೀ ಎಂಬುದನುನ ಪರಿೀಕ್್ಷಸ್ಕೊಳಿ್ಳ.

3. ಸಾನನ ಮಾಡದ ಬಳಿಕ ಒಣ ತವಾಚೆಯ ಮೆೀಲೆ ಲ್ಕ್ವಾಡ್ 
ಪಾಯಾರಾಫನ್ (liquid paraffin) ಅಥವಾ  

ಮೀಸ್್ ರೆೈಸ್ಂಗ್  ಕ್್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಲೊೀಷನ್ (moistur-
izering cream or lotion) ಹಚ್ಬೆೀಕು.

4. ಸ್ಪಶತಿವಿಲಲಿದ ಪಾದಗಳನುನ ಗಾಯವಾಗದಂತೆ 
ತಡೆಯಲು ಎಂ. ಸ್. ಆರ್ (MCR) ಚಪ್ಪಲ್ ಬಳಸಬೆೀಕು.

5. ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಶತಿವಿಲಲಿದಿದ್ದರೆ ಬರಿಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ ವಸುತಿ 
ಮುಟ್ಟಬಾರದು.

6. ನಯಮಿತವಾಗ್ ವಾಯಾಯಾಮ ಮತುತಿ ಫಸ್ಯೀಥೆರಪಿ 
ಮಾಡಬೆೀಕು.

7. ವೆೈದಯಾರ ಸಲಹೆ ಮೆೀರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆ್ರ ನಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು.
8. ಎಂಡಟ್ ಮಾತೆ್ರಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ 

ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೆೈದಯಾರನುನ ಸಂಪಕ್ತಿಸ್.
9. ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ರಿಕೆ 

ವಹಸಬೆೀಕು.
ಈ ರೊೀಗ ಶಾಪಗ್ರಸತಿವೂ ಅಲಲಿ. ಪಾಪದ ಫಲವೂ ಅಲಲಿ. 

ಕುಷ್ಠ ರೊೀಗ್ಗಳನುನ ಕ್ೀಳಾಗ್ ಕಾಣದೆೀ ಮತುತಿ ತಾರತಮಯಾ 
ಮಾಡದೆೀ ಅವರು ನಮಮಿಂತೆ ಮನುಜರು ಎಂದು ಜನರು 
ಅರಿತುಕೂಳ್ಳಬೆೀಕು. ಅವರನುನ ಮಾನವಿೀಯ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ 
ಕಾಣಬೆೀಕು ಮತುತಿ ಸಮಾಜ ನೊೀಡುವ ದೃಷ್್ಟಕೊೀನ 
ಬದಲಾಗಬೆೀಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ `ಕುಷ್ಠ ರೊೀಗ ನಮೂತಿಲನಾ 
ದಿನಾಚರಣೆ' ಅಥತಿಪೂಣತಿವಾಗುವುದು.

ಕುಷ್ಠ ರೊೀಗ ನವಾರಣೆ ಕಾಯತಿಕ್ರಮ ಕೆೀವಲ 
ಪರಿಹಾರವಲಲಿ. ಅದು ಮನುಷಯಾನ ಬದುಕ್ನ ಹತಾಷೆ 
ಭಾವನೆಯನುನ, ಸಂತಸ ತರುವ ಶ್ರದೆ್ಧಯನಾನಗ್ ಮತುತಿ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ 
ನೆಲೆಯ ಮಹದಾಸೆಯನುನ ನಸಾವಾಥತಿ ಸೆೀವೆಯನಾನಗ್ 
ರೂಪಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಕಾಯತಿವಾಗ್ದೆ - ಮಹಾತಮಿ ಗಾಂಧೀಜಿ

- ಡಾ. ಸೋಗಾರೆಡಿ್ಡ
ಚಮತಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಯಾಸಥಿರು 

ಜ.ಜ.ಮ ವೆೈದಯಾಕ್ೀಯ ಕಾಲೆೀಜು, ದಾವಣಗೆರೆ.
- ಡಾ|| ಎನ್.ಸವೆ�ನಾಶ ಕುಮಾರ್

ಚಮತಿರೊೀಗ ಸಾನತಕೊೀತತಿರ ವಿದಾಯಾಥಿತಿ
ಜೆಜೆಎಂ ಮೆಡಕಲ್  ಕಾಲೆೀಜು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮ: 9741411503.

ಇಂದು ವಿಶವಾ ಕುಷಠಿ ರೆೋ�ರ ದಿನ / ಕುಷಠಿ ರೆೋ�ರ ನಿಮೋನಾಲರಾ ದಿರಾಚರಣೆ

`ಕುಷಠಿರೆೋ�ರಕೆ್ಕ ಚಿಕ್ತೆ್ಸ ಉಚಿತ… 
ಉದಾಸ್�ನ ಮಾಡಿದರೆ 
ಅಂರವಿಕಲತೆ ಖಚಿತ…'

ಸಂವಿಧಾನ ಅರನಾ ಮಾಡಿಕೆೋಳುಳವಲ್ಲೆ, ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲೆ ವಿಫಲ 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.29- ಭಾರತದ ಸಂವಿ 

ಧಾನದ ಆಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಲೊೀಪ 
ದೊೀಷಗಳಿಲಲಿ. ಆದರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನುನ 
ಅಥತಿ ಮಾಡಕೊಳು್ಳವಲ್ಲಿ, ಅದನುನ ಜಾರಿಗೆ 
ತರುವಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ವಿಫಲರಾಗ್ದೆ್ದೀವೆ 
ಎಂದು ಹರಿಯ ನಾಯಾಯವಾದಿ ಎಲ್.ಎರ್.
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಪಟ್ಟರು.

ಗುರುವಾರ ನಗರದ ವಿದಾಯಾನಕೆೀತನ 
ಆಂಗಲಿ ಮಾಧಯಾಮ ಪಬಿಲಿಕ್ ಸೂಕೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ಆಯೀಜಿಸಲಾಗ್ದ್ದ 74ನೆೀ ಗಣ 
ರಾಜೊಯಾೀತಸಾವ ಕಾಯತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧವಾಜಾರೊೀ 
ಹಣ ನೆರವೆೀರಿಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡದರು.

ನಾವುಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾ ವಯಾವಸೆಥಿಯನುನ 
ಯಶಸ್ವಾಯಾಗ್ ಮುನನಡೆಸುತ್ತಿದು್ದ, ಅದರಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವು ಲೊೀಪದೊೀಷಗಳನುನ ಸರಿಪಡಸ್ಕೊ 
ಳ್ಳಬೆೀಕಾಗ್ದೆ. ಎಲಾಲಿ ಕೆ್ಷೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ, 
ಭ್ರಷಾ್ಟಚಾರ ವಾಯಾಪಕವಾಗ್ ಹರಡದು್ದ, ಅದನುನ  
ತಡೆಗಟು್ಟವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಕಾನೂನುಗಳನುನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೆೀಕಾಗ್ದೆ 

ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.
ಕಳೆದ 73 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೆೀಶ ಎಲಾಲಿ 

ಕೆ್ಷೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೂ 
ನಮಮಿ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಸಮಸೆಯಾ, ಸವಾಲುಗಳು 
ಹಾಗೆಯೆೀ ಉಳಿದಿವೆ. ಈವರೆಗೆ 
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತ್ದು್ದಪಡಗಳನುನ 
ತರಲಾಗ್ದೆ. ಅದೆೀ ರಿೀತ್ ಇಂದಿನ ಅಭಿವೃದಿ್ದಗೆ 
ತಕಕೆಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತ್ದು್ದಪಡಗಳನುನ  
ತರುವ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ, ಶಕ್ಷಣ, ಆರೊೀಗಯಾ 

ಮತುತಿ ಉದೊಯಾೀಗದ ಹಕುಕೆಗಳನುನ 
ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಕೆಗಳನಾನಗ್ಸುವ ಮೂಲಕ 
ಸಂವಿಧಾನದ ಉನನತ್ೀಕರಣ ಮತುತಿ ಜನರ 
ಸಮಸೆಯಾಗಳನುನ ನವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಮುಂದಾಗಬೆೀಕೆಂದರು.

ಕಾಯತಿಕ್ರಮದ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ ವಹಸ್ದ್ದ 
ವಿದಾಯಾನಕೆೀತನ ವಿದಾಯಾಸಂಸೆಥಿಯ ಸಂಸಾಥಿಪಕ 
ರುದ್ರಮುನ ಮಾತನಾಡ, ರಾಷ್್ಟ್ರೀಯ 
ಹಬ್ಬವಾದ ಗಣರಾಜೊಯಾೀತಸಾವವನುನ 

ನಾವೆಲಲಿರೂ ಇಡೀ ದೆೀಶದಾದಯಾಂತ ಹಬ್ಬವಾಗ್ 
ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ್ದೀವೆ. ಸಂವಿಧಾನವೆೀ ನಮೆಮಿಲಲಿರ 
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾಗ್ದೆ. ರಾಜಪ್ರಭುತವಾ ತಯಾಜಿಸ್ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾದ ನಜ ಅಸ್ತಿತವಾವನುನ ಸಾಥಿಪಿಸ್ದ 
ದಿನವಾದ ಗಣರಾಜೊಯಾೀತಸಾವನುನ ನಾವೆಲಲಿರೂ 
ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಮಮಿ ಮನೆ 
ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಬೆೀಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡದರು.

ವಿದಾಯಾಸಂಸೆಥಿಯ ಅಧಯಾಕೆ್ಷ ಆರ್.ಮಿೀನಾಕ್್ಷ, 
ಆಡಳಿತಾಧಕಾರಿ ಕೆ.ಬಿ.ಆನಂದ್, 
ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯ ಮುಖೊಯಾೀಪಾಧಾಯಾಯ ಬಿ.ಸ್.
ರೆೀಣುಕಾರಾಧಯಾ, ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 
ವಿಭಾಗದ ಮುಖೊಯಾೀಪಾಧಾಯಾಯಿನ ಜಿ.
ಶಕುಂತಲಾ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಹಿರಿಯ ರಾ್ಯಯವಾದಿ 
ಎಲ್.ಎಚ್.

ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 

ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕುಟುಂಬರಳಿಗೆ ರೆರವು

ಮಲೆೀಬೆನೂನರು, ಜ. 29- ಯಲವಟ್್ಟ ಗಾ್ರಮ 
ದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಷತಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗ್ 
ಹಾನಗೊಳಾಗಾದ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೆೀತ್ರ 
ಧಮತಿಸಥಿಳ ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೀಜನೆಯಿಂದ ತಲಾ 
10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್ ಅನುನ ಶುಕ್ರವಾರ 
ಯೀಜನೆಯ ಮಲೆೀಬೆನೂನರು ಯೀಜನಾಧಕಾರಿ 

ವಸಂತ್ ದೆೀವಾಡಗ 
ವಿತರಿಸ್ದರು.

ಗಾ್ರಮದ ಹರಿಯರಾದ 
ಡ. ಯೀಮಕೆೀಶವಾರಪ್ಪ, 
ಪಿಎಲ್ ಡ ಬಾಯಾಂಕ್ ನದೆೀತಿಶಕ 
ಜಿ. ಆಂಜನೆೀಯ, ಡಸ್ಸ್ 
ಬಾಯಾಂಕ್ ನ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧಯಾಕ್ಷ 
ಜಿಗಳಿ ಆನಂದಪ್ಪ, ಒಕೂಕೆಟದ 

ಅಧಯಾಕೆ್ಷ ಶ್ರೀಮತ್ ಪೂಣಿತಿಮಾ, 
ಜಿಗಳಿ ವಲಯದ 

ಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಕ್ ಶ್ರೀಮತ್ ಪದಾಮಿವತ್, ಸೆೀವಾ ಪ್ರತ್ನಧ 
ಮಮತಾ ಹಾಗೂ ಸವಾಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸಯಾರು ಈ 
ವೆೀಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಯಲವರ್ಟೆ

KHB ಶೆ�ರಾಪುರ 
(ದಾವಣಗೆರೆ)

30x50 ದಕ್್ಷಣ ಮುಖವಾಗ್ರುವ 
ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದೆ.

ಆಸಕತಿರು ನೆೀರವಾಗ್ ಸಂಪಕ್ತಿಸ್. 
ಪ್ರತ್ ಅಡಗೆ 1400/-

94496 53146

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಮೊಬೆೈಲ್  ಶಾಪ್ ನಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲು 10th ಪಾಸ್ /ಫೆ�ಲ್ 
ಆಗಿರುವ ಯುವತ್ಯರು 
ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ. ಸಂಪಕ್ನಾಸ್

ಹಿ�ರಾ ಕಮೋ್ಯನಿಕೆ�ಷನ್ 
ಎನ್ .ಆರ್. ರಸೆತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.

98440 08003
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ಕಲರ್ ್ಸ ಕಲ್ರಲ್  ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಸಾಥಿಪಕರೋ, 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರೋ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಸಮಿತ್ 

ಖಜಾಂಚಿರಳೂ, ಸಂಘಟರಾ ಚತುರರೋ, 
ಕ್್ರ�ಡಾಭಿಮಾನಿರಳೂ ಆದ 

ಶಿ್ರ� ನಲೋಲೆರು ಎಸ್ . ರಾಘಣ್ಣ (ರುರೋಜಿ)
ಅವರಿಗೆ ಹುಟುಟೆ ಹಬ್ಬದ  ಶುಭಾಶಯರಳು.

ಜನ್ಮ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಕಲರ್�ಕಲ್ಚರಲ್ಅಕಾಡೆಮಿ,ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮುಘಲ್ ಉದಾ್ಯನವನವಿ�ರ ‘ಅಮೃತ’
ನವದೆಹಲ್, ಜ. 29 – ತೊೀಟಗಾರಿಕಾ 

ಸವಾಗತಿದಂತ್ರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತ್ ಭವನದ 
ಆವರಣದ ಮುಘಲ್ ಉದಾಯಾನವನ ಈಗ 
‘ಆಮೃತ ಉದಾಯಾನ’ ಆಗ್ ಪರಿವತತಿನೆಯಾಗ್ದೆ. 
15 ಎಕರೆಗಳ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಹರಡರುವ ಈ 
ಉದಾಯಾನವನದಲ್ಲಿ 150ಕೂಕೆ ಹೆಚು್ ಜಾತ್ಯ 
ಗುಲಾಬಿ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಲಂಕಾರಿಕ 
ಗ್ಡಗಳಿವೆ. ಈ ಹಂದೆ ರಾಜಪಥದ ಹೆಸರನುನ 
ಕತತಿವಯಾಪಥ ಎಂದು ಬದಲ್ಸ್ದ್ದ ಕೆೀಂದ್ರ 
ಸಕಾತಿರ, ಮುಘಲ್ ಉದಾಯಾನವನದ 

ಹೆಸರನೂನ ಬದಲ್ಸ್ದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತ್ ಭವನ ಮದಲು 

ವೆೈಸ್ ರಾಯ್ ಭವನ ಆಗ್ತುತಿ. ಇದರ ವಿನಾಯಾಸ 
ಎಡವಾನ್ ಲೂಯಾಟನ್ಸಾ ರೂಪಿಸ್ದ್ದರು. ಸಾವಾತಂತಾ್ರ್ಯ 
ನಂತರ ವೆೈಸ್ ರಾಯ್ ಭವನವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತ್ 
ಭವನವಾಗ್ ಪರಿವತತಿನೆಯಾಯಿತು. ಆಗ 
ಕ್ಂಗ್ಸಾ ವೆೀ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 
ಮಾಗತಿವು ರಾಜಪಥ ಎಂದು ಮರು 
ನಾಮಕರಣಗೊಂಡತುತಿ. ನಂತರ ಈಗ 
ಕತತಿವಯಾಪಥವಾಗ್ದೆ.

ರಾಷಟೆ್ರಪತ್ ಭವನದ ಉದಾ್ಯನವನವಿ�ರ ‘ಅಮೃತ’

ಮಲೆೀಬೆನೂನರು, ಜ.29- 
ಹೊಳೆಸ್ರಿಗೆರೆ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾತಿರಿ 
ಬಾಲಕ್ಯರ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ 
ತಾಲೂಲಿಕು ಸಮಾಜ ವಿಜಾ್ಞನ ಕಲಿಬ್ 
ವತ್ಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಸಮಾಜ ವಿಜಾ್ಞನ 
ಶಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತತಿನೆೀ ತರಗತ್ ಪರಿೀಕೆ್ಷಯ ಪ್ರಶೆನ 
ಪತ್್ರಕೆ ವಿನಾಯಾಸ ಹಾಗೂ ಫಲ್ತಾಂಶ 
ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸ್ದಂತೆ 
ಕಾಯಾತಿಗಾರವನುನ ಹಮಿಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತುತಿ.

ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಎಂ.ಜಿ. 
ಪರಮೆೀಶವಾರಗೌಡ ಅವರು ದಿೀಪ ಬೆಳಗ್ಸ್ 
ಕಾಯಾತಿಗಾರವನುನ ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ 
ಮಾತನಾಡ, ಶಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಎಲಾಲಿ 
ವೃತ್ತಿಗಳಿಗ್ಂತ ಮಹತವಾದು್ದ. ದೆೀಶದ 
ಪ್ರಜೆಗಳನುನ ಪ್ರಜಾ್ಞವಂತರನಾನಗ್ಸುವಲ್ಲಿ 
ಶಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತವಾದಾ್ದಗ್ದೆ 

ಎಂದು ತ್ಳಿಸ್ದರು. ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ ಡ ಎಂ 
ಸ್  ಅಧಯಾಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರ್  ಕಾಯತಿ 
ಕ್ರಮದ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ ವಹಸ್ದ್ದರು. ಮುಖಯಾ 
ಅತ್ಥಿಗಳಾಗ್ ಕೆ.ಆರ್. ವಿಶವಾನಾಥ್, ಕುಬೆೀಂ 
ದ್ರಪ್ಪ ಮೆಕಕೆಪ್ಪನವರ್ ಭಾಗವಹಸ್ದ್ದರು.

ಸಂಪನೂಮಿಲ ವಯಾಕ್ತಿಗಳಾಗ್ ವಿ.ಎಸ್. 
ನಾಗರಾಜ, ಗೊೀವಿಂದನಾಯ್ಕೆ, ಶ್ರೀಮತ್ 
ಶುಭ ಪಾಟ್ೀಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತ್ ಮಮತ 
ಕಾಯತಿನವತಿಹಸ್ದರು. ಹೊಳೆಸ್ರಿಗೆರೆ 
ಬಾಲಕ್ಯರ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯ ಮುಖಯಾ ಶಕ್ಷಕ 
ಮಹಬೂಬ್ ಬಾಷ ಸಾವಾಗತ್ಸ್, 
ಪಾ್ರಸಾತಿವಿಕವಾಗ್ ಮಾತನಾಡದರು.

ಸಮಾಜ ವಿಜಾ್ಞನ ಕಲಿಬ್ ನ ಕಾಯತಿ 
ದಶತಿ ಗ್ರಿೀಶ್ ಗಂಟೆೀರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 
ಶಕ್ಷಕ ಹೆರ್.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೆೀಖರ್ 
ಕಾಯತಿಕ್ರಮ ನರೂಪಿಸ್ದರು.

ಹೆೋಳೆಸ್ರಿಗೆರೆ : ಸ.ವಿಜಾ್ಞನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಯಾನಾಗಾರ

ಪಾಕ್ : ಬಸ್ ಕಮರಿಗೆ 
ಉರುಳಿ 42 ಸಾವು

ಇಸಲಿಮಾಬಾದ್, ಜ. 29 – ಪಾಕ್ಸಾತಿನದ 
ಬಲೂಚಸಾತಿನ ಪಾ್ರಂತಯಾದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಒಂದು 
ಸೆೀತುವೆಯಿಂದ ಕಮರಿಗೆ ಉರುಳಿ 42 ಜನ 
ಸಾವನನಪಿ್ಪದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಅಧಕಾರಿಗಳು ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

48 ಜನರಿದ್ದ ಬಸ್ ಕೆವಾಟಾ್ಟದಿಂದ ಕರಾಚಗೆ 
ತೆರಳುತ್ತಿತುತಿ. ಆಗ ಸೆೀತುವೆಯ ಕಂಬಕೆಕೆ ಬಡದು 
ಕಣಿವೆಗೆ ಉರುಳಿತು. ಬಸ್ ಗೆ ಬೆಂಕ್ ಹತ್ತಿಕೊಂಡತುತಿ 
ಎಂದು ಅಧಕಾರಿಗಳು ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

ಮೃತದೆೀಹಗಳು ಗುರುತ್ಸಲಾಗದಷು್ಟ 
ಕರಕಲಾಗ್ವೆ. ಹೀಗಾಗ್ ಗುರುತು ಪತೆತಿಗೆ ಡ.ಎನ್.ಎ. 
ಪರಿೀಕೆ್ಷ ನಡೆಸಬೆೀಕ್ದೆ ಎಂದು ಅಧಕಾರಿಗಳು 
ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ. 

ಪಾಕ್ಸಾತಿನದ ರಸೆತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆದಾ್ದರಿಗಳಿಗೆ 
ರಿಪೆೀರಿಯ ಅಗತಯಾವಿದೆ. ಚಾಲನಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜಯಾ 
ಅನುಮತ್ ನೀಡುವಾಗ ಸೂಕತಿ ಸುರಕ್ಷತಾ 
ಮಾನದಂಡಗಳನೂನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಹೀಗಾಗ್ 
ಭಿೀಕರ ರಸೆತಿ ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆಯುತತಿಲೆೀ ಇರುತತಿವೆ.

ಹೆೋರಾನೆಳಿಯಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ದಿಂಡಿ ರಥೆೋ�ತ್ಸವ
ಹೊನಾನಳಿ, ಜ. 29 - ಪಟ್ಟಣದ ದೊಡ್ಡ 

ಪೆೀಟೆಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೆೀವಸಾಥಿನದಲ್ಲಿ 
ನಾಮ ದೆೀವ ಸ್ಂಪಿ ಸಮಾಜದಿಂದ 105ನೆೀ 
ದಿಂಡ ಮಹೊೀತಸಾವವು ನಾಡದು್ದ ದಿನಾಂಕ 
31 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 
ನಾಡದು್ದ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಕೆಕೆ 
ಧಾಮಿತಿಕ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ 
ಮಕಕೆಳು, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಭಾ ಪುರಸಾಕೆರ 

ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲ್ದೆ.  ಫೆ.1ರ ಬುಧವಾರ 
ರಾತ್್ರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂತವಾಣಿ ಕಾಯತಿಕ್ರಮ 
ನಡೆದು ನಂತರ ಭಜನೆ  ಹಾಗೂ ಅಖಂಡ 
ಜಾಗರಣೆ ಕಾಯತಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ರಥೆೋ�ತ್ಸವ: ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರ ಗುರುವಾರ 
ಬೆಳಗೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಠ್ಠಲ ರುಕುಮಾಯಿ 
ದಿಂಡ  ರಥೊೀತಸಾವದ ಉತಸಾವವು ಮೆರವಣಿಗೆ 
ನಡೆದು  ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ಸೆೀವೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಸಾಮರ್ಯನಾವನುನೆ ಸಮಾಜ ರುರುತ್ಸುವಂತಾರಬೆ�ಕು
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಮತುತಿ ದಾವಣಗೆರೆ 
ತಾಲೂಲಿ ಕಲ್ಲಿ 80 ದತ್ತಿಗಳಿವೆ. ಈ ರಿೀತ್ 
ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 
ವಷತಿಕೊಕೆಮೆಮಿ ಅವ ರನುನ ಸಮಿರಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. 
ಈಗಾಗಲೆೀ ಸಾಹತಯಾ ಪರಿ ಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಿರತ 
ಕಾಯತಿಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯು ತ್ತಿದು್ದ, ನನನ 
ಅವಧಯಲ್ಲಿ ಇದು 79ನೆೀ ಕೃತ್ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ದೆ. ಯಾರೆೀ ಕೃತ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲು ನಮಮಿ ಸಾಹತಯಾ ಪರಿಷತುತಿ ಬಾಗ್ಲು 
ತೆರೆ ದಿರುತತಿದೆ. ನಮಮಿ ಸಂಯುಕಾತಿಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 
ಮಾಡ ದರೆ ಭವನ ಉಚತವಾಗ್ 
ನೀಡುತೆತಿೀವೆ ಎಂದರು.

ಕಳೆದ ಜಿಲಾಲಿ ಕನನಡ ಸಾಹತಯಾ 
ಸಮೆಮಿೀಳನದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶವಾ 
ಕನನಡ ಸಮೆಮಿೀಳನ ನಡೆಸಲು ಸಕಾತಿರ ಈ 
ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ 

ಮಿೀಸಲ್ಡಬೆೀಕು ಎಂಬ ನಣತಿಯವನುನ 
ಕೆೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ದು್ದ, ಈಚೆಗೆ ಹಾವೆೀರಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹತಯಾ 
ಸಮೆಮಿೀಳನದಲೂಲಿ ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರ 
ಬೊಮಾಮಿಯಿ ಅವರು ಕನನಡ ಸಾಹತಯಾ 
ಪರಿಷತ್ ನ ಎಲಾಲಿ ನಣತಿಯಗಳಿಗೂ ಬದ್ಧ 
ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡದಾ್ದರೆ ಎಂದರು.

ಪಾ್ರಸಾತಿವಿಕವಾಗ್ ಮಾತನಾಡದ ಜಿಲಾಲಿ 
ವನತಾ ಸಾಹತಯಾ ವೆೀದಿಕೆ ಅಧಯಾಕ್ಷರಾದ 
ಮಲಲಿಮಮಿ ನಾಗರಾಜ್, ವನತಾ ಮಹಳಾ 
ವೆೀದಿಕೆ ಶುರುವಾಗ್ 22 ವಷತಿವಾಯಿತು. 
ಟ್. ಗ್ರಿಜಮಮಿ ಈ ವೆೀದಿಕೆಯನುನ 
ಹುಟ್್ಟಹಾಕ್ದರು. ಮಹಳೆ ಮತುತಿ ಮಕಕೆಳ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನೆನೀ ಗುರಿಯಾಗ್ಸ್ಕೊಂಡು 
ವನತಾ ಸಮಾಜದಂತಹ ವೆೀದಿಕೆಯನುನ 
ಕಟ್್ಟದವರು ಮಾಜಿ ಶಕ್ಷಣ ಸಚವೆ ನಾಗಮಮಿ 

ಕೆೀಶವಮೂತ್ತಿ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.
ಸಾಹತಯಾ ಕೆ್ಷೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 

ಪ್ರತ್ಭಾನವಾತ ಮಹಳೆಯರನುನ ಗುರುತ್ಸ್, 
ಪ್್ರೀತಾಸಾಹಸುವ ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ `ಜನತಾವಾಣಿ' 
ಸಂಸಾಥಿಪಕರಾಗ್ದ್ದ ಹೆರ್.ಎನ್. ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ 
ಅವರು ತಮಮಿ ತಾಯಿ - ತಂದೆ ಹೊನೆನೀನಹಳಿ್ಳ 
ಲ್ಂ. ಹನುಮಕಕೆ ಮತುತಿ ಲ್ಂ. ನಂಜಪ್ಪ 
ಮೆಳೆ್ಳೀಕಟೆ್ಟ ದಂಪತ್ ಸಮಿರಣಾಥತಿ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ ವನತಾ ಸಾಹತಯಾ ಶ್ರೀ' 
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನುನ ಸಾಥಿಪಿಸ್ದು್ದ, `ಜನತಾವಾಣಿ' 
ಸಂಪಾದಕ ಎಂ.ಎಸ್. ವಿಕಾಸ್ ಅವರು 
ನರಂತರವಾಗ್ ಮುಂದುವರೆಸ್ದಾ್ದರೆ. ಈ 
ಹನೆನಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ ವನತಾ 
ಸಾಹತಯಾ ವೆೀದಿಕೆಯು ಕಳೆದ 28 
ವಷತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ ವಷತಿವೂ ಈ 
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನುನ ಕೊಡುತಾತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಕಾಯತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹತ್, ಶಕ್ಷಕ್ 
ಡ.ಸ್. ಚಂಪಾ ಅವರಿಗೆ 'ಹೊನೆನೀನಹಳಿ್ಳ 
ಹನುಮಕಕೆ ನಂಜಪ್ಪ ಮೆಳೆ್ಳಕಟೆ್ಟ ಸಮಿರಣಾಥತಿ 
'ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ ವನತಾ ಸಾಹತಯಾಶ್ರೀ' 
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾಥಿಪಕರಾದ ಹೆರ್.
ಎನ್. ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಅವರ ಧಮತಿಪತ್ನ 
ಜಯಶೀಲಾ ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರದಾನ 
ಮಾಡ, ಗೌರವಿಸ್ದರು. ಇದೆೀ ವೆೀಳೆ 
ಲೆೀಖಕ ಕೆ.ಆರ್. ಸುಮತ್ೀಂದ್ರ ಅವರ ಕಥಾ 
ಸಂಕಲನ ̀ ತಾಯಾಗಮಯಿ' ಕೃತ್ ಲೊೀಕಾಪತಿಣೆ 
ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಯತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಲೆೀಖಕ ಸುಮತ್ೀಂದ್ರ, ಬಿ.ಕೆ. 
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ನೀಲಗುಂದ ಜಯಮಮಿ 
ಸ್ದ್ದಲ್ಂಗಪ್ಪ, ಶೆೈಲಜಾ ಪಾಟ್ೀಲ್ 
ಸೆೀರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ವಿೀಣಾ 
ಕೃಷ್ಣಮೂತ್ತಿ ಸಾವಾಗತ್ದರು.

ಧ�ಶಕ್್ತ ವಿವೆ�ಕಾನಂದರು, ಸುಭಾಶ್ಂದ್ರರದುದು

(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಇದೆ. ಭಾರತವನುನ 
ಆಂತರಿಕವಾಗ್ ನಾಶ ಮಾಡುವ ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ 
ಇನೂನ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಬರಲ್ವೆ. 
ಭಾರತ್ೀಯರಾದ ನಾವು ಅಪಪ್ರಚಾರದ 
ಹಂದಿನ ರಹಸಯಾ ತ್ಳಿಯಬೆೀಕಾಗ್ದೆ 
ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಅತಯಾಂತ ಪಾ್ರಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಯ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರ ವಷತಿಗಳ 
ಹಂದಿನ ಋಗೆವಾೀದಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನತಯಾ 
ನೂತನವಾಗ್ ನಮಮಿ ಕಣುಮಿಂದಿವೆ. ಇದು 
ನಮಮಿ ಪರಂಪರೆಯನುನ ಎತ್ತಿ 

ತೊೀರಿಸುತತಿದೆ. ಸಾವಾಮಿ ವಿವೆೀಕಾನಂದರು 
ಮತುತಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೀಸ್ 
ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ೀಯ ಪರಂಪರೆ 
ಬಗೆಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿತುತಿ ಎಂದರು.

ಸಾನನಧಯಾ ವಹಸ್ದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ 
ತಾಯಾಗ್ೀಶವಾರಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ 
ಮಾತನಾಡ, ಸಾವಾಮಿ ವಿವೆೀಕಾನಂದರು 
ದೆೀಶಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತ್ೀಕ. ಶಕ್ತಿ 
ಸಂಜಿೀವಿನ ಎಂದು ಬಣಿ್ಣಸ್ದರು.

ವಿವೆೀಕಾನಂದರು ಮತುತಿ ನೆೀತಾಜಿ 

ಸುಭಾಶ್ಂದ್ರ ಬೊೀಸ್ ಭಾರತ ದೆೀಶದ  
ಧೀರಪುತ್ರರು. ಸಾವಾಮಿ ವಿವೆೀಕಾನಂದರು 
ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ದ್ದರೂ 
ಸಹ ಸವಾಂತ ಮನೆಯನುನ ಕಳೆದುಕೊಂ 
ಡರು. ತಂದೆ, ತಂಗ್ಯನುನ ಕೂಡ ಕಳೆದು 
ಕೊಂಡರು. ಅನೆೀಕ ಕಷ್ಟಗಳನುನ ಅನುಭವಿ 
ಸ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ದೆೀಶಾಭಿ 
ಮಾನದ ಕ್ಚು್ ಕಡಮೆಯಾ ಗಲ್ಲಲಿ. 
ಭಾರತ್ೀಯರಲ್ಲಿನ ದೆೀಶಾಭಿ ಮಾನವನುನ 
ಬಡದೆಚ್ರಿಸ್ದರು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಸಾವಾಮಿ ವಿವೆೀಕಾನಂದರಲ್ಲಿದ್ದ 
ವಿವೆೀಕ ಜೊಯಾೀತ್ಯನುನ ಆರಿಸಲು 
ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ 
ಸಾಧಯಾವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಶಕ್ತಿ ಸಂಜಿೀವಿನಯಾಗ್ 
ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪೆ್ರೀಮದ ಕ್ಚು್ 
ಹಚ್ದವರು ವಿವೆೀಕಾನಂದರು ಎಂದು 
ಬಣಿ್ಣಸ್ದರು.

ಕಾಯತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುಂಡ 
ರಾಜಶೆೀಖರಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿೀಪ ಪ್ರಜವಾಲ್ಸುವ, 
ಪುಷಾ್ಪಚತಿನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 
ಕಾಯತಿಕ್ರಮಕೆಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಭರತಾಂಜಲ್ ಸಂಸೆಥಿಯ ವಿದಾಯಾಥಿತಿ 
ನಯರ ಭರತ ನಾಟಯಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಕೃಷ್ಣ, ಹನುಮಂತ ದೆ�ವರು ಅತು್ಯನನೆತ ರಾಯಭಾರಿರಳು
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ವಿಶವಾದ ಅತ್ 
ದೊಡ್ಡ ರಾಯಭಾರಿಗಳು. ಅವರು 
ಯಾವ ಮಾಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ 
ರಾಯಭಾರಿ ಕಾಯತಿ 
ನವತಿಹಸ್ದರು ಎಂಬುದನುನ 
ಗಮನಸಬೆೀಕ್ದೆ ಎಂದು 
ಜೆೈಶಂಕರ್ ಹೆೀಳಿದರು. 
ಹನುಮಂತ ತಮಮಿ ಯೀಜನೆ 
ವಾಯಾಪಿತಿಯನೂನ ಮಿೀರಿ ಸ್ೀತಾ 
ದೆೀವಿ ಸಂಪಕ್ತಿಸ್ದರು, ಲಂಕೆ 
ಸುಟ್ಟರು. ಅವರು ಬಹು 
ಕಾಯತಿಗಳ 
ರಾಯಭಾರಿಯಾಗ್ದ್ದರು ಎಂದು 
ಜೆೈಶಂಕರ್ ಹೆೀಳಿದರು.

ಈಗ ನಾವು ಬಹು ಧೃವಿೀಕೃತ 
ಜಗತ್ತಿನ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿ 
ದೆ್ದೀವೆ. ಮಹಾಭಾರತದ 
ಕುರುಕೆ್ಷೀತ್ರ ಹೊೀರಾಟದ 
ಸಂದಭತಿದಲೂಲಿ ಇದೆೀ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ 
ಇತುತಿ ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಕುರುಕೆ್ಷೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ 
ರಾಜರು  ಕೂಟವನುನ 
ರಚಸ್ಕೊಂಡದ್ದರು. ಬಲರಾಮ 
ಹಾಗೂ ರುಕಮಿ ರಿೀತ್ಯ ಅಲ್ಪತಿ 
ನೀತ್ಯವರೂ ಇದ್ದರು ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದರು.

ಇದೆೀ ವೆೀಳೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ 
ನೀತ್ಯನುನ ಪ್ರಸಾತಿಪಿಸ್ದ 

ಜೆೈಶಂಕರ್, ನಾವು ಪಾಕ್ಸಾತಿನ 
ಬಗೆಗೆಯೂ ಇದೆೀ ಧೊೀರಣೆ 
ತೊೀರಬೆೀಕ್ದೆ ಎಂದರು.

ಪಾಕ್ಸಾತಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಡತು, 
ಹೀಗೆ ಮಾಡತು ಎಂದು ನಾವು 
ಹೆೀಳುತೆತಿೀವೆ. ಆದರೆ, ನಾವು 
ವೂಯಾಹಾತಮಿಕ ತಾಳೆಮಿ 
ತೊೀರಿಸಬೆೀಕ್ದೆ. ಇದಕೆಕೆ 
ಅತುಯಾತತಿಮ ಉದಾಹರಣೆ ಶ್ರೀ 
ಕೃಷ್ಣ ದೆೀವರು ಶಶುಪಾಲನನುನ 
ನಭಾಯಿಸ್ದ ರಿೀತ್. ಶಶುಪಾಲನ 
100 ತಪು್ಪಗಳನುನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ 
ಕ್ಷಮಿಸ್ದ್ದರು ಎಂದು ಜೆೈಶಂಕರ್ 
ಹೆೀಳಿದರು.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೆ�ಶದ ಉಜೆಜೈನಿ  
ನಿಜವಾದ ಪ�ಠ : ಕೆ�ದಾರ ಶಿ್ರ�
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಎಂದು ಹಮವತೆಕೆೀದಾರ ಜಗದುಗೆರು ಡಾ. 
ಭಿೀಮಾ ಶಂಕರಲ್ಂಗ ಶವಾಚಾಯತಿ ಭಗವತಾ್ಪದರು ಹೆೀಳಿದರು. 

ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕು ಶವನಹಳಿ್ಳ (ಷಂಷ್ೀಪುರ)ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 
ಕೆೀದಾರ ವೆೈರಾಗಯಾ ಧಾಮದಲ್ಲಿ `ಹಮಗ್ರಿ ಭವನ' ಭವಯಾ ಕಟ್ಟಡದ 
ಉದಾಘಾಟನೆ, ಧಮತಿ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನನಧಯಾ ವಹಸ್ ಶ್ರೀಗಳು 
ಮಾತನಾಡದರು.

ನಜವಾದ ಪಿೀಠ ಮಧಯಾಪ್ರದೆೀಶದ ಉಜೆ್ಜೈನಯಲ್ಲಿರುವುದು. 
ಉತತಿರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆೀದಾರ ಪಿೀಠ,  ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕಾಶ 
ಪಿೀಠ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೆೈಲ ಪಿೀಠ. ಕನಾತಿಟಕದಲ್ಲಿರೊೀದು 
ರಂಭಾಪುರಿ ಪಿೀಠ ಮಾತ್ರ. ಈ ಪರಂಪರೆ ಹಂದಿನಂದಲೂ 
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು. 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 28 - ಪ್ರತ್ನತಯಾ ಸೂಯತಿನ 
ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಲಸಂವಧತಿನೆ, 
ಆರೊೀಗಯಾ, ದಿೀಘಾತಿ ಅಯುಷಯಾ ಲಭಿಸುವುದು 
ಎಂದು ಆದಶತಿಯೀಗ ಪ್ರತ್ಷಾ್ಠನದ  
ಅಂತರರಾಷ್್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸಕೆಕೃತ ಯೀಗ ತಜ್ಞ 
ರಾಘವೆೀಂದ್ರ ಗುರೂಜಿ ಪ್ರತ್ಪಾದಿಸ್ದರು.

ನಗರದ  ಆದಶತಿ ಯೀಗ ಪ್ರತ್ಷಾ್ಠನ ಶ್ರೀ 
ಮಹಾಮಾಯಿ ವಿಶವಾ ಯೀಗ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ 
ಯೀಗ ಚಕ್ತಾಸಾ ಕೆೀಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಥಸಪತಿಮಿ ಪ್ರಯುಕತಿ 
ಆಯೀಜಿಸಲಾಗ್ದ್ದ 108 ಸುತ್ತಿನ ಸಾಮೂಹಕ 
ಸೂಯತಿ ನಮಸಾಕೆರ ಯಜ್ಞ ಕಾಯತಿಕ್ರಮದ 
ಸಾನನಧಯಾ ವಹಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡದರು.

ಸೂಯತಿನು ಆರೊೀಗಯಾದಾತನೆಂಬುದಾಗ್ 
ಋಗೆವಾೀದವು ಅವನನುನ ಪಾ್ರಥಿತಿಸ್ದೆ. ವೆೀದ 
ಪುರಾಣಗಳು ಸಹ ಸೂಯತಿನನುನ ರೊೀಗ 
ನವಾರಕನೆಂದು ಸಾರಿದೆ. ಸೂಯತಿ ನಮಸಾಕೆರವನುನ 
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಹಾವಾಯಾಧಗಳು 
ನವಾರಣೆಯಾಗುತತಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 

ಭಗವದಿಗೆೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಸ್ದಾ್ದನೆ. ರಥ 
ಸಪತಿಮಿಯು ಮಾಘ ಮಾಸ ಶುಕಲಿ ಪಕ್ಷದ 
ಸಪತಿಮಿಯಂದು ಆಚರಿಸುವ ಪದ್ಧತ್ಯಾಗ್ದು್ದ 
ಇಂದಿನಂದ ಸೂಯತಿನು ತನನ ಪಥವನುನ 
ಬದಲ್ಸುವ ವಿಶೆೀಷ ದಿನವೂ ಹೌದು. 108 
ಶತನಾಮಾವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿೀಜ ಮಂತ್ರಗಳನುನ 

ಪಠಿಸುತಾತಿ, ಸೂಯತಿ ನಮಸಾಕೆರವನುನ ವಿಧವತಾತಿಗ್ 
ಯಾರು ಮಾಡುವರೊೀ ಅವರಿಗೆ ಓಜಸುಸಾ, 
ತೆೀಜಸುಸಾ, ಶಾಂತ್, ನೆಮಮಿದಿ ತೃಪಿತಿಯ ಫಲವು 
ಸ್ಗುವುದು ಎಂದು ರಥಸಪತಿಮಿಯ ಸಂಕ್್ಷಪತಿ 
ವಿಶೆೀಷತೆಯನುನ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಪೂಜಾ ಕಾಯತಿಕ್ರಮವನುನ ಅಂತರವಳಿ್ಳ ಶ್ರೀ 

ಮುರುಳಿೀಧರ ಆಚಾರ್ ಅವರು ವಿಧವತಾತಿಗ್ 
ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟರು. 

ಕಾಯತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ ಓಂಕಾರ 
ಯೀಗ ಕೆೀಂದ್ರದ ಯೀಗ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ 
ವಿೀರಭದ್ರಯಯಾ ಮತುತಿ ರಾಜಣ್ಣ, ಮುರುಗೆೀಶ್, 
ಕೆ.ಕೆ. ಚದಾನಂದ ಇನನತರರು ಭಾಗವಹಸ್ದ್ದರು. 

ಪ್ರತ್ಷಾ್ಠನದ ಯೀಗ ಸಾಧಕರಾದ ಅಂಚೆ 
ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ರೀಮತ್ ವೆೀದಾವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಸೆೀವೆ, 
ನವೃತತಿ ತಹಶೀಲಾ್ದರ್ ವಿಶವಾನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಅಧಾಯಾತಮಿ 
ಚಂತಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆರ್. ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ 
ಸೆೀವೆ ಅಪಿತಿಸ್ದರು. 

ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂತೊೀಷ್, 
ಇಂಜಿನಯರ್ ಚೆೀತನ್, ಶ್ರೀಮತ್ ಶೆವಾೀತಾ 
ಒಡೆಯರ್, ಶ್ರೀಮತ್ ಭಾಗಯಾ, ಯೀಗ ಸಾಧಕ್ 
ಅಶವಾನ ವಡೊೀನ, ಭರತ್ ವಡೊೀನ ಇನನತರರು 
ಭಾಗವಹಸ್ದ್ದ ಕಾಯತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ 
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂ.ಎಂ., ಮುಖೆೀಶ್ ದೆೀವ್, ಗೌರಮಮಿ 
ಕಾಯತಿಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಾಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ದರು.  

ಸೋಯಾನಾರಾಧರೆಯಿಂದ ದಿ�ಘಾನಾಯುಷ್ಯ ಲಭಿಸುವುದು 
108 ಸುತ್್ತನ ಸಾಮೋಹಿಕ ಸೋಯನಾ ನಮಸಾ್ಕರ ಯಜ್ಞ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಯ�ರ ರುರು ರಾಘವೆ�ಂದ್ರ ರುರೋಜಿ ಪ್ರತ್ಪಾದರೆ

ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ ಸವಿತಾ ಮಹಷ್ನಾ ಜಯಂತ್

ಹರಿಹರ, ಜ. 29 - ನಗರದ ಸವಿತಾ 
ಸಮಾಜದ ವತ್ಯಿಂದ ಸವಿತಾ ಮಹಷ್ತಿ 
ಜಯಂತ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ಈ ವೆೀಳೆ ಸಮಾಜದ ವತ್ಯಿಂದ ಸವಿತಾ 
ಮಹಷ್ತಿಯವರ ಭಾವಚತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ 
ನಡೆಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯು ತಹಶೀಲಾ್ದರ್ 
ಕಚೆೀರಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಹೆೈಸೂಕೆಲ್ 
ಬಡಾವಣೆಯ ಆಂಜನೆೀಯ ಸಾವಾಮಿ ದೆೀವಸಾಥಿನಕೆಕೆ 

ಅಂತಯಾಗೊಂಡತು. ಈ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ 
ಸಮಾಜದ ಜಿಲಾಲಿ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಬಾಲರಾಜ್ 
ಉಪಾಲ್,  ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವೆೈ.ಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್, 
ಆನಂದ್, ಎಂ. ಸಂತೊೀಷಕುಮಾರ್, ರಾಜು, 
ವೆಂಕಟೆೀಶ ಗುತೂತಿರು, ಯು.ಸ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ, 
ಮಂಜುನಾಥ್, ಹರಿೀಶ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ತ್ಮಣ್ಣ, 
ಶ್ರೀಧರ್, ಪಾಂಡು, ಸುನಲ್, ಗುರೂಜಿ 
ವೆಂಕಟೆೀಶ್  ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 29 - ನಗರದ ಕೆ.ಎಸ್. 
ಆರ್.ಟ್.ಸ್ ಬಸ್  ನಲಾ್ದಣದ ಹಂಭಾಗದ ಸಕತಿಲ್ 
ನಲ್ಲಿ ದಿ. ವಿಷು್ಣವಧತಿನ್ ಪುತಥಿಳಿಗೆ ಜೆೈ ಕರುನಾಡ 
ವೆೀದಿಕೆಯ ರಾಜಯಾ ಗೌರವ ಅಧಯಾಕ್ಷ  ಆಲ್ಬಟ್ತಿ, 
ಸಂಸಾಥಿಪಕ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಟ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಆನಂದ್, 
ಗ್ರಿೀಶ, ಹನುಮಂತ, ಸಂದಿೀಪ್, ಗುರುಮೂತ್ತಿ, 
ಮಮತಾ, ಆರ್. ಸೆನೀಹ ಹಾಗೂ ವಿಷು್ಣವಧತಿನ್ 
ಅಭಿಮಾನಗಳ ಬಳಗದಿಂದ ಸೆೀರಿ ವಿಷು್ಣವಧತಿನ್ 
ಅವರ ಪುತಥಿಳಿಗೆ ಮಾಲಾಪತಿಣೆ ಮಾಡ ವಿಶೆೀಷ 
ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಅನನ 
ಸಂತಪತಿಣೆ ಏಪತಿಡಸಲಾಗ್ತುತಿ.

ದಿ. ವಿಷ್ಣವಧನಾನ ಪುತಥಿಳಿಗೆ ಮಾಲಾಪನಾಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.29- ರಥಸಪತಿಮಿ ಪ್ರಯುಕತಿ ನಗರದ  ಶ್ರೀ ದುಗಾತಿಂಬಿಕಾ ದೆೀವಸಾಥಿನದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೆೀವಾ ಫೌಂಡೆೀಶನ್ ಮತುತಿ ನಗರ ದೆೀವತೆ ಶ್ರೀ ದುಗಾತಿಂಬಿಕಾ  
ದೆೀವಸಾಥಿನ ಟ್ರಸ್್ಟ  ಹಾಗೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಯೀಗ ಶಾಲೆ  ಸಹಭಾಗ್ತವಾದಲ್ಲಿ  ಸೂಯತಿ ನಮಸಾಕೆರ 
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಧಾಯಾ,ನ ಭಜನೆಯನುನ ನೆರವೆೀರಿಸಲಾಯಿತು.  

ಹರಿಯ ಯೀಗ ಪಟು ಕೆ.ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅಧಯಾಕ್ಷಥೆ ವಹಸ್ದ್ದರು. ಸಂಕಲ್ಪ ಸೆೀವಾ ಫೌಂಡೆೀಶನ್ 
ಅಧಯಾಕ್ಷ  ಜಿ.ಮಹಾಂತೆೀಶ್ ನೆೀತೃತವಾ ವಹಸ್ದ್ದರು.  ದುಗಾತಿಂಬಿಕಾ ದೆೀವಸಾಥಿನದ ಟ್ರಸ್್ಟ ಗೌಡು್ರ 
ಚನನಬಸಪ್ಪ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆಯ  ಸದಸಯಾ ಎಲ್.ಡ ಗೊೀಣೆಪ್ಪ, ಅಮೃತಾಮಯಿ ಶಾಲೆ 
ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲ ಕೊಟೆ್ರೀಶ್, ಯೀಗ ಶಕ್ಷಕರಾದ  ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುರುಡೆೀಕರ್, ಕೊಂಡಜಿ್ಜ ಉಮೆೀಶ್ 
ಎಸ್.ಮಹದೆೀವಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಕಾಯತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ನರರದಲ್ಲೆ ಸೋಯನಾ ನಮಸಾ್ಕರ

ನಿರಂತರ ಅಭಾ್ಯಸವಿದದುರೆ  
ಕ್್ರ�ಡಾ ಕೆ್ಷ�ತ್ರದಲ್ಲೆ ಯಶಸು್ಸ ಕರ್ಟೆಟಟೆ ಬುತ್್ತ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ.29- ನರಂತರ 
ಅಭಾಯಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕ್್ರೀಡಾ 
ಕೆ್ಷೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸುಸಾ ಕಟ್್ಟಟ್ಟ 
ಬುತ್ತಿಯಾಗ್ದೆ ಎಂದು ಪಾಲ್ಕೆ 
ಮಾಜಿ ಮೆೀಯರ್, ಸದಸಯಾ ಬಿ.ಜಿ. 
ಅಜಯಕುಮಾರ್ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಅವರು, ಇಂದು ನಗರದ 
ಹೆೈಸೂಕೆಲ್ ಮೆೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆಹರು 
ಯುವ ಕೆೀಂದ್ರ, ಯುವ ವಯಾವಹಾರ 
ಕ್್ರೀಡಾ ಸಚವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ 
ನವದುಗಾತಿ ಕ್್ರೀಡಾ, ಕಲಾ ಮತುತಿ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಸಂಘದ 
ಸಂಯುಕಾತಿಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏಪತಿಡಸ್ದ್ದ ಜಿಲಾಲಿ ಮಟ್ಟದ 
ಕ್್ರೀಡಾಕೂಟ ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ ಮಾತನಾಡದರು.

ಕ್್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನರಂತರ ಅಭಾಯಾಸ ಮಾಡುವ 
ಮೂಲಕ ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ ನಮಮಿನುನ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ತಂದೆ - 
ತಾಯಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಕನಸನುನ ಪರಿಪೂಣತಿಗೊ ಳಿಸಬೆೀಕು 
ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡದರು. ಮನುಷಯಾ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯತತಿ ಮುಖ 
ಮಾಡದಂತೆ ಚೆನಾನಗ್ ಬದುಕಬೆೀಕಾದರೆ ಕ್್ರೀಡೆ ಸಹಕಾರಿಯಾ 
ಗ್ದೆ. ಮನುಷಯಾ ನತಯಾವೂ ಕ್್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೊಗೆಳು್ಳವುದರಿಂದ 
ಉತಾಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯಾವಾಗಲ್ದೆ. ಇನುನ 50 
ವಷತಿಗಳ ಕಾಲ ದೆೀಶವನುನ ಕಟ್್ಟ ಬೆಳೆಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ 
ಬೆೀಕಾಗ್ರುವ ಯುವಕರು ಸದೃಢ ಆರೊೀಗಯಾ ಹೊಂದ 
ಬೆೀಕಾದರೆ, ಕ್್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಬೆೀಕು ಎಂದರು.

ಚಕಕೆಂದಿನಂದಲೆೀ ದೆೀಹ ದಂಡಸ್, ಕ್್ರೀಡೆಗಳನುನ 
ಕಲ್ತ್ರುವ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಸ್ಕಾಕೆಗ ಉತತಿಮ ಪ್ರದಶತಿನ 
ನೀಡ, ಉತತಿಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೆೀಕು. ಅಲಲಿದೆ, ದೆೀಶ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಥದತತಿ ಸಾಗಬೆೀಕಾದರೆ ಹಳೆ ಚಂತನೆ, 
ವಯಾವಸೆಥಿ ಕ್ತುತಿ ಕಸದ ಬುಟ್್ಟಗೆ ಹಾಕ್ ಅಪ್ ಡೆೀಟ್ 
ಆಗಬೆೀಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡದರು.

ಶ್ರೀ ನವದುಗಾತಿ ಕ್್ರೀಡಾ, ಕಲಾ ಮತುತಿ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ 
ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕೆ್ಷ ರೆೀಖಾ ರವಿಸ್ಂಗ್ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ 
ವಹಸ್ದ್ದರು. ಜಿಲಾಲಿ ಮಕಕೆಳ ಕಲಾಯಾಣ ಸಮಿತ್ ಸದಸೆಯಾ ಕೆ. 
ಮಂಜುಳಾ, ನೆಹರು ಯುವ ಕೆೀಂದ್ರದ ಜಿಲಾಲಿ ಯುವ 
ಅಧಕಾರಿ ಭುಕಯಾ ಸಂಜಿೀವ್, ಗಾಯತ್್ರ ಹಾಲೆೀಶ್, ಬಾತ್ 
ಶಂಕರ್, ಅಶೊೀಕ್ ಗೊೀಪನಾಳ್, ಎಸ್.ಜಿ. ಸೊೀಮ 
ಶೆೀಖರ್, ವಿ.ಆರ್. ಸಮಿತ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.

ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ  
ಅಜಯಕುಮಾರ್
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ಪತ್ನೆ : ಶಿ್ರ�ಮತ್ ರಾರರತನೆಮ್ಮ ಚಂದ್ರಪ್ಪ
ಶಿ್ರ�ಮತ್ ಶಿ್ರ� ಹೆ�ಮಾವತ್ ಎ.ಜೆ. ಸಂತೆೋ�ಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಸ್. 

ಶಿ್ರ�ಮತ್ ಶಿ್ರ� ಸವಿತಾ ಬಿ.ಸ್. ಡಾ|| ಶಿವಯ�ಗಿ ಎಲ್
ಚಿ|| ಕಲ್ಪದು್ರವ, ಚಿ|| ಯುವರಾಜ್ ಎಲ್

ಲೆೋ�ಕ್ಕೆರೆ, ತಾ್ಯವಣ್ಗೆ ವಂಶಸಥಿರು, ಬಳೆಳ�ಕಟೆಟೆ ರಾರಜಿಜ ವಂಶಸಥಿರು
ಸಂದಿ�ಪ್  ಸ್.ಯು., ಕಲ್ಪದು್ರವ ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್      

ವಿಜಯ ಬಾ್ಯಂಕ್ - ವಿಜಯ ಬಳರದ ಸೆನೆ�ಹಿತರು, ಬಂಧು - ಮಿತ್ರರು

ಒಂಭತ್ತರೆ� ವಷನಾದ ಚಿರಸ್ಮರಣೆ

ನಿ�ವು ನಮ್ಮನನೆರಲ್ 
ಇಂದಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ವಷನಾರಳಾದವು. 

ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೆ,  
ನಿ�ವು ಹಾಕ್ಕೆೋಟಟೆ 

ಮಾರನಾದಶನಾನದಲ್ಲೆ 
ಮುನನೆಡೆಯುತ್್ತದೆದು�ವೆ....

ದಿ. ಶ್ರೀ ಬಳ್ಳರೀಕಟ್ಟೆ ಚಂದ್ಪ್ಪ
ವಿಜಯ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ ರೌಕರರು

ಪ್ರರಮ ವಷನಾದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಶಿ್ರ� ಸ್. ಪರಮೆ�ಶವಾರಪ್ಪ
ಜನನ : 07.02.1937 - ಮರಣ : 30.01.2022

ನಿವೃತ್ತ ರೌಕರರು, ಕಾಮಿನಾಕ ಇಲಾಖೆ 

ನಿ�ವು ನಮ್ಮನನೆರಲ್ ಇಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಷನಾವಾಯಿತು. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ  ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೆ, 
ನಿ�ವು ಹಾಕ್ಕೆೋಟಟೆ ಮಾರನಾದಶನಾನದಲ್ಲೆ ಮುನನೆಡೆಯುತ್್ತದೆದು�ವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು : 
ಶಿ್ರ�ಮತ್ ಅನನೆಪೂಣನಾಮ್ಮ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು 

ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸೆೋಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಂದಪ್ಪರ ವಂಶಸಥಿರು 
ಹಾರೋ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು, ದಾವಣಗೆರೆ. ಫ�. : 94824 10715

ಎಲ್ ಐಸ್ಗೆ 27 ಸಾವಿರ ಕೆೋ�ರ್ ಲಾಭ
ನವದೆಹಲ್, ಜ. 29 – ಅದಾನ 

ಸಮೂಹದ ಷೆೀರು ಮೌಲಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿೀ 
ಕುಸ್ತವಾಗ್ದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಕೆ 
ಮಾಡದ್ದ ಸಕಾತಿರಿ ಸಾವಾಮಯಾದ ಎಲ್.ಐ.ಸ್.
ಗೆ ನಷ್ಟವಾಗ್ಲಲಿ. 

ಷೆೀರು ವಿನಮಯ ಕೆೀಂದ್ರಕೆಕೆ 
ಎಲ್.ಐ.ಸ್. ನೀಡರುವ ಮಾಹತ್ಯ 
ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಕೆಲ ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾನ 
ಷೆೀರುಗಳಲ್ಲಿ 28,400 ಕೊೀಟ್ ರೂ. 
ಹೂಡಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ದೆ.

ಪ್ರಸಕತಿ ಅದಾನ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ 
ಎಲ್.ಐ.ಸ್. ಹೊಂದಿರುವ ಷೆೀರುಗಳ 
ಮೌಲಯಾ 55,700 ಕೊೀಟ್ ರೂ. ಆಗ್ದೆ. 
ಪ್ರಸಕತಿ ಮೂಲ ಹೂಡಕೆಗಾಗ್ ಎಲ್.ಐ.ಸ್. 
27,300 ಕೊೀಟ್ ರೂ. ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆ.

ಅದಾನ ಷೆೀರುಗಳ ಮೌಲಯಾ ಕಳೆದ 
ವಾರ ತ್ೀವ್ರ ಪತನಗೊಳು್ಳವುದಕೆಕೆ ಮುಂಚ,ೆ 
ಆ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಐ.ಸ್. ಮಾಡ 
ರುವ ಹೂಡಕೆಯ ಮೌಲಯಾ 72,200 
ಕೊೀಟ್ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪಿತುತಿ. 
ಅದಾನ ಪ್ೀಟ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಐ.ಸ್. 
ಶೆೀ.9, ಅದಾನ ಟಾ್ರನ್ಸಾ ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ 
ಶೆೀ.3.7, ಅದಾನ ಗ್್ರೀನ್ ಎನಜಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಶೆೀ.1.3 ಹಾಗೂ ಅದಾನ ಟೊೀಟಲ್ 
ಗಾಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶೆೀ.6ರ ಹೂಡಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 29- ಈಚೆಗೆ 
ಶವಮಗಗೆದ ನೆಹರು ಕ್್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ಕನಾತಿಟಕ ಮಾಸ್ಟಸ್ತಿ ಗೆೀಮ್ಸಾ 
ಅಸೊೀಸ್ಯೆೀಷನ್ ನ 4ನೆೀ 
ರಾಜಯಾಮಟ್ಟದ ಮಾಸ್ಟಸ್್ಟತಿ ಗೆೀಮ್ಸಾ  
ಆಯೀಜಿಸಲಾಗ್ತುತಿ.

ಈ ಸ್ಪಧೆತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದವರಾದ  
ಮಹಮಿದ್ ರಫ, ಲಕ್ಷಮಿಣರಾವ್ ಸಾಳಂಕ್, 
ಪಿ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಭಾಗವಹಸ್ 
ವಿಜೆೀತರಾಗ್ ಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ 
ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೀಶದ ವಾರಣಾಸ್ಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುವ ರಾಷ್್ಟ್ರೀಯ ಅಥೆಲಿಟ್ಕ್ 
ಚಾಂಪಿಯನ್  ಶಪ್ ಗೆ ಆಯೆಕೆಯಾಗ್ದಾ್ದರೆ.

45+ ವಯಸಕೆರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಮಿದ್ 
ರಫ  10 ಕ್.ಮಿೀ. ಓಟದ ಸ್ಪಧೆತಿಯಲ್ಲಿ 
ತೃತ್ೀಯ (ಕಂಚು), 800 ಮಿೀ ಓಟದ 
ಸ್ಪಧೆತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತ್ೀಯ (ಕಂಚು) ಮತುತಿ 
4x100 ಮಿೀಟರ್ ರಿಲೆೀ ಓಟದಲ್ಲಿ ದಿವಾತ್ೀಯ 

(ಬೆಳಿ್ಳ) ಸಾಥಿನ ಪಡೆದಿರುತಾತಿರೆ.
70+ ವಯಸಕೆರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ಲಕ್ಷಮಿಣರಾವ್  ಸಾಳಂಕ್ 10 ಕ್.ಮಿೀ. 
ಓಟದ ಸ್ಪಧೆತಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಾತ್ೀಯ (ಬೆಳಿ್ಳ), 
800 ಮಿೀ. ಓಟದ ಸ್ಪಧೆತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ 
(ಗೊೀಲ್್ಡ), 5 ಕ್.ಮಿೀ. ಓಟದ 
ಸ್ಪಧೆತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತ್ೀಯ (ಕಂಚು) ಸಾಥಿನ 
ಪಡೆದಿರುತಾತಿರೆ. 75+ ವಯಸಕೆರ 
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ 5 ಕ್.ಮಿೀ. 

ಓಟದ ಸ್ಪಧೆತಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಾತ್ೀಯ (ಬೆಳಿ್ಳ), 800 
ಮಿೀ. ಓಟದ ಸ್ಪಧೆತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ 
(ಗೊೀಲ್್ಡ), 1.5 ಕ್.ಮಿೀ. ಓಟದ ಸ್ಪಧೆತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಥಮ (ಗೊೀಲ್್ಡ) ಸಾಥಿನ ಪಡೆದಿರುತಾತಿರೆ.

ರಾಷ್ಟೆ್ರ�ಯ ಅಥೆಲೆರ್ಕ್ ಚಾಂಪಯನ್  ಶಿಪ್ ಗೆ ನರರದ ಕ್್ರ�ಡಾಪಟುರಳು

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಿ್ರ� ಅನನೆಪೂಣೆ�ನಾಶವಾರಿ ದೆ�ವಸಾಥಿನದ ರಜತ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವ ಮತು್ತ ಶಿ್ರ� ದೆ�ವಿಯ ರಥೆೋ�ತ್ಸವವು ಶನಿವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಹೆೋರಾನೆಳಿ ತಾ.ನಲ್ಲೆ ಇಂದು ವಿದು್ಯತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯತ್ಯಯ
ಹೊನಾನಳಿ, ಕುಂದೂರು, ಸಾಸೆವಾಹಳಿ್ಳ ವಿದುಯಾತ್ ವಿತರಣಾ ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ವಾಯಾಪಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 

5 ರವರೆಗೆ ವಿದುಯಾತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವಯಾತಯಾಯ ಉಂಟಾಗಲ್ದೆ. 

ಶೆೋ�ಭಾ ರಂರರಾಥ್ ಗೆ `ಸಾವಾಮಿ 
ವಿವೆ�ಕಾನಂದ ಸದಾಭಾವರಾ ಪ್ರಶಸ್್ತ'

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 29- ನಗರದ 
ರಾಷೊ್ಟ್ರೀತಾಥಿನ ವಿದಾಯಾ ಕೆೀಂದ್ರದ 
ಸಂಗ್ೀತ ಶಕ್ಷಕರಾದ ಶೊೀಭಾ 
ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು `ಸಾವಾಮಿ 
ವಿವೆೀಕಾನಂದ ಸದಾಭುವನಾ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆ 
ಭಾಜನರಾಗ್ದಾ್ದರೆ.

ಸಂಗ್ೀತ ತರಬೆೀತ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ 
ಶೊೀಭಾ ಅವರ ಸೆೀವೆಯನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್, ಕನಾತಿಟಕ  
ರಾಜಯಾ ಯುವ ಸಂಘಗಳ ಒಕೂಕೆಟದ ರಾಜಾಯಾಧಯಾಕ್ಷ  
ಡಾ.ಎಸ್. ಬಾಲಾಜಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲೆಲಿಯ ಜಿಲಾಲಿಧಯಾಕ್ಷ 
ಪುಂಡಲ್ೀಕ ಮುರಳ್ ಅವರನೊನಳಗೊಂಡ ಸಮಿತ್ಯು ಈ 
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯೆಕೆ ಮಾಡದೆ.

ಜಿಲಾಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೆ್ಮ�ಳನ : 
ಕೆಂಗಾಪುರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಸಭೆ

ಜಿಲಾಲಿ 12 ನೆೀ ಕನನಡ ಸಾಹತಯಾ 
ಸಮೆಮಿೀಳನದ ಆಯೀಜನೆಗಾಗ್ 
ಚಚತಿಸಲು ಇಂದು ಮಧಾಯಾಹನ 3 ಕೆಕೆ 
ಚನನಗ್ರಿ ತಾಲೂಲಿಕು ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ 
ಹೊೀಬಳಿಯ ಕೆಂಗಾಪುರ ಗಾ್ರಮದ 

ಶ್ರೀ ರಾಮಲ್ಂಗೆೀಶವಾರ ವಿದಾಯಾಸಂಸೆಥಿ ಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ಕನನಡ ಸಾಹತಯಾ ಪರಿಷತ್ ನ ಜಿಲಾಲಿಧಯಾಕ್ಷ ಬಿ. ವಾಮದೆೀವಪ್ಪ 
ಅವರ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂವತಿ ಭಾವಿ ಸಭೆಯನುನ ಕರೆಯ 
ಲಾಗ್ದೆ. ಪೂವತಿಭಾವಿ ಸಭೆಗೆ ಕನನಡಾಭಿಮಾನಗಳು 
ಭಾಗವಹಸ್ ಸಲಹೆ - ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೆೀಕೆಂದು  
ಚನನಗ್ರಿ ತಾಲೂಲಿಕು ಕಸಾಪ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣದ 
ಎಲ್.ಜಿ.ಮಧುಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡದಾ್ದರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 29 - ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲಿಕು 9 ನೆೀ ಕನನಡ ಸಾಹತಯಾ 
ಸಮೆಮಿೀಳನವನುನ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲಿಕ್ನ ಹೊಸ ಬೆಳವನೂರು ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಂದು ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ಉಪನಾಯಾಸಕರೂ 
ಆಗ್ರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲಿಕು ಕನನಡ ಸಾಹತಯಾ ಪರಿಷತ್  ಅಧಯಾಕ್ಷರಾದ 
ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಮತ್ ಜಯಪ್ಪ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ. ಈ ಸಾಹತಯಾ ಸಮೆಮಿೀಳನದ ಕವಿ 
ಗೊೀಷ್್ಠಯಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಸ್, ಕವನ ವಾಚನ ಮಾಡಲು ಆಸಕತಿ ಕವಿಗಳು 
ತಮಮಿ ಕ್ರು ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಸವಾ ರಚತ ಕವನವನುನ  ದಾವಣಗೆರೆ 
ತಾಲೂಲಿಕು ಕನನಡ ಸಾಹತಯಾ ಪರಿಷತ್ ನ ಕಾಯತಿಕಾರಿ ಸಮಿತ್ಯ ಸದಸಯಾ ಆರ್.ಶವಕುಮಾರ್  ಅವರ 
ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9844580345ಗೆ ಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರೊಳಗೆ ವಾಟಾಸಾಪ್ ಮೂಲಕ 
ಕಳುಹಸ್ ಕೊಡಬೆೀಕೆಂದು ಅವರು ಕೊೀರಿದಾ್ದರೆ. ಈ ಹಂದೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನನಡ ಸಾಹತಯಾ ಸಮೆಮಿೀಳನದ 
ಕವಿ ಗೊೀಷ್್ಠಯಲಾಲಿಗಲ್ೀ, ಜಿಲಾಲಿ ಕನನಡ ಸಾಹತಯಾ ಸಮೆಮಿೀಳನದ ಕವಿಗೊೀಷ್್ಠಯಲಾಲಿಗಲ್ೀ ಪಾಲೊಗೆಂಡ 
ಕವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮೆಮಿೀಳನದ ಕವಿಗೊೀಷ್್ಠಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಸುಮತ್ ಜಯಪ್ಪ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಂದು ಹೆೋಸಬೆಳವನೋರಿನಲ್ಲೆ  
ತಾಲೋಲೆಕು ಕನನೆಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೆ್ಮ�ಳನ

ಇಸಾಲಿಮಾಬಾದ್, ಜ. 29 – ಪಾಕ್ಸಾತಿನ 
ಸಕಾತಿರ ಪೆಟೊ್ರೀಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್  
ಬೆಲೆಯನುನ ಲ್ೀಟರ್ ಗೆ ತಲಾ 35 ರೂ.ಗಳಷು್ಟ 
ಹೆಚ್ಸ್ದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ 
ಇದು ಹೊಸ ಶಾಕ್ ನೀಡದೆ. ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳು 
ಪಾಕ್ಸಾತಿನದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಹಾಗೂ 16ನೆೀ 
ತಾರಿೀಖಿನಂದ ತೆೈಲ ಬೆಲೆ ಪರಿಷಕೆರಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. 
ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅವಧಗೆ ಮದಲೆೀ ಬೆಲೆ 
ಹೆಚ್ಸಲಾಗ್ದೆ. ಇದರಿಂದಾಗ್ ಪಾಕ್ಸಾತಿನದಲ್ಲಿ 
ಪೆಟೊ್ರೀಲ್ ಬೆಲೆ ಲ್ೀಟರ್ ಗೆ 250 ರೂ. ಹಾಗೂ 
ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 190 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಪ್ರಸಕತಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕ್ಸಾತಿನದ 
ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷು್ಟ ಅಂತರವಿದೆ. 
ಹೀಗಾಗ್, ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುವುದಾದರೆ 
ಪಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಟೊ್ರೀಲ್ ಬೆಲೆ ಲ್ೀಟರ್ ಗೆ 81.31 ರೂ. 

ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲ್ೀಟರ್ ಗೆ 85.54 
ರೂ. ಆಗುತತಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಧ 
(ಐ.ಎಂ.ಎಫ್.) ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು 
ಪಾಕ್ಸಾತಿನ ತ್ೀವ್ರ ಪ್ರಯತನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಐ.
ಎಂ.ಎಫ್. ಷರತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗ್ 

ಪಾಕ್ಸಾತಿನ ಹಲವಾರು ಕಠಿಣ ಆಥಿತಿಕ ನಧಾತಿರಗಳನುನ 
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತ್ತಿದೆ. ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕ್ಸಾತಿನದ 
ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲಯಾ ದಾಖಲೆ ತಳಮಟ್ಟಕೆಕೆ ಕುಸ್ದಿದೆ. 
ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಪಾಕ್ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲಯಾ 262.6 
ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನರಿೀಕ್್ಷತ ರಿೀತ್ಯಲೆಲಿೀ ಆಗ್ದೆ. ತೆೈಲ 
ಬೆಲೆಗಳು ಇನನಷು್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧಯಾತೆ ಇದೆ 
ಎಂದು ಇಸಾಮಿಯಿಲ್ ಇಕಾ್ಬಲ್ ಸೆಕುಯಾರಿಟ್ೀಸ್ ಮುಖಯಾಸಥಿ 
ಫಹಾದ್ ರೌದ್ ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

ಪಾಕ್ ನಲ್ಲೆ ಪೆಟೆೋ್ರ�ಲ್ ಬೆಲೆ 35 ರೋ. ಹೆಚ್ಳ

ಬೆಳಗಾವಿ, ಜ. 29 – 
ಮಧಯಾಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಸಮರ ವಿಮಾನ ಪತನದಲ್ಲಿ 
ಹುತಾತಮಿರಾದ ವಿಂಗ್ 
ಕಮಾಂಡರ್ ಹನುಮಂತ 
ರಾವ್ ಸಾರಥಿ ಅವರ ಅಂತಯಾ 
ಕ್್ರಯೆ ಯನುನ ಸಕಲ ಸೆೈನಕ 
ಗೌರವ ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೆೀರಿಸ 
ಲಾಗ್ದೆ. ಭಾರತ್ೀಯ 
ವಾಯುಪಡೆಯ ಸುಖೊೀಯ್ 
- 30ಎಂಕೆಐ ಹಾಗೂ ಮಿರಾಜ್ 
- 2000 ವಿಮಾನ ಗಳು 
ಮಧಯಾಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಶನವಾರ 
ಪತನಗೊಂಡದ್ದವು. ಅವಘಡ 
ದಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ 
ಸಾರಥಿ ಸಾವನನಪಿ್ಪದ್ದರು. ಅವರ 
ಕಳೆೀಬರವನುನ ವಾಯುಪಡೆಯ 
ವಿಶೆೀಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. 
ನಂತರ ಗಣೆೀಶಪುರದಲ್ಲಿರುವ 
ತವರು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಹೊೀಗಲಾಯಿತು.

ಮಾಜಿ ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರ 
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡ ಯೂರಪ್ಪ,  
ಶಾಸಕ್ ಲಕ್್ಷಮಿ ಹೆಬಾ್ಬಳಕೆರ್ 
ಸೆೀರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಅಂತಯಾ 
ಕ್್ರಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೊಗೆಂಡದ್ದರು. 
ನಂತರ ಸಂಜೆ ಸಕಲ ಸೆೈನಕರ 
ಗೌರವ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಯಾ 
ಕ್್ರಯೆ ನೆರವೆೀರಿಸಲಾಯಿತು.

35 ವಷತಿದ ಪೆೈಲಟ್ 
ಹನುಮಂತ ರಾವ್ ಅವರು 
ಪತ್ನ, ಮೂರು ವಷತಿದ ಮಗಳು 
ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಷತಿದ ಗಂಡು 
ಮಗುವನುನ ಅಗಲ್ದಾ್ದರೆ.

ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ 
ಹನುಮಂತ ರಾವ್ 
ಸಾರರ್ ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯೆ

ಭುವನೆೀಶವಾರ, ಜ. 29 – ಪ್ಲ್ೀಸ್ ಸ್ಬ್ಬಂದಿ 
ಹಾರಿಸ್ದ ಗುಂಡಗೆ ತ್ೀವ್ರವಾಗ್ ಗಾಯಗೊಂಡದ್ದ 
ಒಡಶಾ ಆರೊೀಗಯಾ ಸಚವ ನಬ ಕ್ಶೊೀರ್ ದಾಸ್ 
ಚಕ್ತೆಸಾ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆೀ ಕೊನೆಯುಸ್ರೆಳೆದಿದಾ್ದರೆ.

60 ವಷತಿದ ದಾಸ್ ಅವರ ಮೆೀಲೆ ಬ್ರಜರಾಜ 
ನಗರಲ್ಲಿ ಗುಂಡನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತುತಿ. ಕಾಯತಿಕ್ರಮ 
ರಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲೊಗೆಳ್ಳಲು ಸಚವರು ಬಂದಾಗ, 
ಮಧಾಯಾಹನ 1 ಗಂಟೆ ವೆೀಳೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತುತಿ.

ಎದೆ ಹಾಗೂ ಶಾವಾಸಕೊೀಶಕೆಕೆ ತ್ೀವ್ರ ಗಾಯಗ 
ಳಾದ ಕಾರಣ, ಆಂತರಿಕವಾಗ್ ತ್ೀವ್ರ ರಕತಿ ಸೊೀರಿಕೆ 
ಯಾಗ್ತುತಿ. ಸಚವರನುನ ಭುವನೆೀಶವಾರದ ಅಪ್ೀಲೊೀ 
ಆಸ್ಪತೆ್ರಗೆ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗ್ತುತಿ. ಆದರೆ, ಸಚವರ ಜಿೀವ 
ಉಳಿಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ವೆೈದಯಾರು ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ಮಾನಸ್ಕ ಸಮಸೆಯಾಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು 
ಹೆೀಳಲಾದ ಅಸ್ಸೆ್ಟಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸಾ ಪೆಕ್ಟರ್ (ಎ.

ಎಸ್.ಐ.) ಗೊೀಪಾಲ್ ದಾಸ್ ಸಚವರ ಮೆೀಲೆ 
ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ದು್ದ ವಿಡಯೀಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಸಚವ ದಾಸ್ ಗಣಿ ಜಿಲೆಲಿಯಾಗ್ರುವ ಝಸತಿಗುಡ 
ದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಷ್ಠ ರಾಜಕಾರಣಿ. 2019ರಲ್ಲಿ ಅವರು 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಂದ ಬಿ.ಜೆ.ಡ.ಗೆ ಪಕಾ್ಷಂತರ ಮಾಡದ್ದರು. 
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊೀಟೆಲ್ 
ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಚವರು ಹೂಡಕೆ ಹೊಂದಿದಾ್ದರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಹೆೀಳಿಕೆ ನೀಡರುವ ಪ್ಲ್ೀಸ್ 
ಗೊೀಪಾಲ ದಾಸ್ ಪತ್ನ ಜಯಂತ್, ತಮಮಿ ಪತ್ ಕಳೆದ 
ಏಳೆಂಟು ವಷತಿಗಳಿಂದ ಮಾನಸ್ಕ ಅಸವಾಸಥಿತೆ ಹೊಂದಿ 
ದ್ದರು. ಅವರು ಇದಕಾಕೆಗ್ ಔಷಧ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತುತಿ 
ಸಾಮಾನಯಾವಾಗ್ದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದಿದಾ್ದರೆ.

ಸಚವರ ಜೊತೆ ಪತ್ಗೆ ಯಾವುದೆೀ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ 
ದೆವಾೀಷ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಸತಯಾ ಬಯಲ್ಗೆ ಬರಲು ಸೂಕತಿ 
ತನಖೆ ನಡೆಸಬೆೀಕು ಎಂದವರು ಒತಾತಿಯಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

ಪ್ಲ್�ಸ್ ರುಂಡಿಗೆ ಒಡಿಶಾ ಸಚಿವರ ಸಾವು

ನವದೆಹಲ್, ಜ. 29 – ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ದೆೀಶೀಯ ಪೆೀಟೆಂಟ್ ದಾಖಲ್ಸುವುದು 
ವಿದೆೀಶ ಪೆೀಟೆಂಟ್ ಮಿೀರಿಸ್ದೆ ಎಂದಿರುವ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದಿ, 
ತಂತ್ರಜಾ್ಞನದಲ್ಲಿ ಉನನತ್ ಸಾಧಸುವ ಕನಸು 
ಸಾಕಾರವಾಗಲ್ದೆ ಎಂಬ ವಿಶಾವಾಸ 
ವಯಾಕತಿಪಡಸ್ದಾ್ದರೆ. ಮಾಸ್ಕ ಮನ್ ಕ್ ಬಾತ್ 
ಕಾಯತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದ ಪ್ರಧಾನ 
ಮೀದಿ, ಜಾಗತ್ಕವಾಗ್ ಪೆೀಟೆಂಟ್ 
ದಾಖಲ್ಸುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏಳನೆೀ ಸಾಥಿನ 
ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಭಾರತದ ಪೆೀಟೆಂಟ್ ದಾಖಲಾತ್ 
ಶೆೀ.50ರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಗ್ದೆ ಎಂದರು.

2015ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅನೆವಾೀಷಣಾ 
ಸೂಚಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೆಂತ ಕಡಮೆ ಸಾಥಿನ 
ಹೊಂದಿತುತಿ. ಈಗ 40ನೆೀ ಸಾಥಿನಕೆಕೆ ಬಂದಿದೆ. 
ಈ ದಶಕ ತಂತ್ರಜಾ್ಞನದಾ್ದಗ್ರಲ್ದೆ ಎಂದು 
ಮೀದಿ ಹೆೀಳಿದರು. 2022ರಲ್ಲಿ 
ಇಂಡಯನ್ ಇನ್ ಸ್್ಟಟೂಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆೈನ್ಸಾ 
ಸಂಸೆಥಿಯು 145 ಪೆೀಟೆಂಟ್  ಪಡೆದಿದೆ. 
ಇದು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಎಂದೂ 
ಅವರು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ದೆ�ಶಿ�ಯ ಪೆ�ಟೆಂಟ್ ನಲ್ಲೆ 
ಮುನನೆಡೆ, ಅರೆವಾ�ಷಣೆಯಲ್ಲೆ ಸಾಧರೆ

ಅದಾನಿ ಸಮೋಹದ 
ಷೆ�ರು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲೆ 
ಎಲ್.ಐ.ಸ್.ಗೆ ನಷಟೆವಿಲಲೆ

ನರರದಲ್ಲೆ  
ಇಂದು ಪಾಲ್ಕೆ 
ಆಯವ್ಯಯ ಸಭೆ

2023-24ನೆೀ ಸಾಲ್ನ ಆ 
ಯವಯಾಯವನುನ ತಯಾರಿಸಲು 
ಸಂಘ - ಸಂಸೆಥಿಗಳು ಮತುತಿ ಸಾವತಿ 
ಜನಕರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನುನ ಪಡೆ 
ಯಲು ಇಂದು ಮಧಾಯಾಹನ 3 ಕೆಕೆ 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ಕೌನಸಾಲ್ 
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೌರರ 
ಅಧಯಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 2ನೆೀ ಸಭೆ ಯನುನ 
ಏಪತಿಡಸಲಾಗ್ದೆ ಎಂದು ಪಾಲ್ಕೆ 
ಮುಖಯಾ ಲೆಕಾಕೆಧಕಾರಿಗಳು ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.


