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ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 13 –‘ಭಾರತದ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ 
ಎಂದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 
ಅವರು ಬ್್ರಟನ್ ನಲಿಲಿ ನೇಡಿದ ಹೆೇಳಿಕೆ 
ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲಿಲಿ 
ಕೆೋೇಲಾಹಲಕೆಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಲೆೋೇಕಸಭೆ ಹಾಗೋ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳಲಿಲಿ 
ಬ್ಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ರಾಹುಲ್ ಹೆೇಳಿಕೆಯನುನು 
ಪ್ರಸಾತಿಪಿಸಿ, ಕ್ಷಮ ಯಾಚನೆಗೆ ಒತಾತಿಯಿಸಿದರು. 
ಈ ನಡುವೆ, ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಅದಾನ 
ವಿಷಯಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಂಟಿ 
ಸಂಸದೇಯ ಸಮಿತ್ ತನಖೆ ನಡೆಸಬೆೇಕೆಂದು 
ಗದ್ದಲ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಲಾಪ 
ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲಲಿ. ಉಭಯ 
ಸದನಗಳ ಕಲಾಪವನುನು ಮಂಗಳವಾರಕೆಕೆ 
ಮುಂದೋಡಲಾಯಿತು.

ಲೆೋೇಕಸಭೆಯಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಕ್ಷಣಾ 
ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 

ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತೆೇಜೆೋೇವಧೆಗೆ 
ಪ್ರಯತನು ನಡೆಸಿದಾ್ದರೆ ಎಂದರು.

ಭಾರತಕೆಕೆ ಅಗೌರವ ತರಲು ಅವರು 
ಪ್ರಯತನು ನಡೆಸಿದಾ್ದರೆ. ಭಾರತದಲಿಲಿ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಪೂಣ್ಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ, 
ವಿದೆೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ 
ರಕ್್ಷಸಬೆೇಕು ಎಂದದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಭಾರತದ 
ಗೌರವ ಹಾಗೋ ಪ್ರತ್ಷೆಠೆಗೆ ಆಳವಾದ ನೆೋೇವು 
ತಂದದಾ್ದರೆ ಎಂದರು.

ನವದಹೆಲಿ, ಮಾ. 13 – 
ರಡೆ್ ಕಾ್ರಸ್ ಶಾಖಗೆಳಲಿಲಿ 
ಭ್ರಷಾಟಾಚಾರ ಹಾಗೋ 
ಹಣಕಾಸು ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ 
ಆರೆೋೇಪದ ಹಿನೆನುಲಯೆಲಿಲಿ 
ಕನಾ್ಣಟಕ ಸೆೇರಿದಂತ ೆನಾಲುಕೆ 
ರಾಜ್ಯಗಳಲಿಲಿ ಸಿ.ಬ್.ಐ. ತನಖೆ 
ಆರಂಭಿಸಿದ.ೆ

ಕನಾ್ಣಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೆೇರಳ, 
ಅಸಾಸಂ ಹಾಗೋ ಅಂಡಮಾನ್ - ನಕೆೋೇ 
ಬಾರ್ ದ್ವೇಪಗಳಲಿಲಿರುವ ರಡೆ್ ಕಾ್ರಸ್ 
ಸೆೋಸೆೈಟಿ ಪಾ್ರಂತ್ೇಯ ಶಾಖಗೆಳಲಿಲಿ ಭ್ರಷಾಟಾ 
ಚಾರ ನಡದೆದ ೆಎಂದು ದೋರು ದಾಖಲಾಗಿದ.ೆ

ಜುಲೆೈ 2020ರಲಿಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 
ಶಾಖಯೆ ಮೋಲಕ ಅವ್ಯವಹಾರ 
ನಡದೆರುವ ಬಗೆಗೆ ದೋರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತುತಿ. 

ತ ಮಿ ಳ ುನಾ ಡು 
ಶಾಖಯೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೋ 
ಇತರ ೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಸಿ.ಬ್.ಐ. ತನಖಯೆ ವಿರುದ್ಧ 
ತಡಯೆಾಜೆಞೆ ತಂದದ್ದರು. ಈ 
ತಡಯೆಾಜೆಞೆ ಜೋನ್ 
2022ರಂದು ತರೆವಾಗಿದೆ 

ಎಂದು ಕೆೇಂದ್ರ ಆರೆೋೇಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ 
ತ್ಳಿಸಿದ.ೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಡೆ್ ಕಾ್ರಸ್ 
ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕ ಸಮಿತ್ಯನುನು ರದು್ದಗೆೋಳಿಸ 
ಲಾಗಿದು್ದ, ಅದರ ಜಾಗಕೆಕೆ ಹಂಗಾಮಿ ಸಮಿತ್ 
ರಚಿಸಲಾಗಿದ.ೆ

ಕೆೇರಳದ ರಡೆ್ ಕಾ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೋ 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ 2019ರಲಿಲಿ ಹಣಕಾಸು 
ಅವ್ಯವಹಾರದ ಆರೆೋೇಪ ಮಾಡಲಾಗಿತುತಿ. 
ಹೆೈಕೆೋೇರ್್ಣ ನಾ್ಯಯಮೋತ್್ಣಯೊಬ್ಬರ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷತಯೆಲಿಲಿ ಹಂಗಾಮಿ ಸಮಿತ್ಯು 
ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ ಕಾಯ್ಣ ನವ್ಣಹಿಸುತ್ತಿದ.ೆ

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತುತಿ ನಕೆೋೇಬಾರ್ 
ದ್ವೇಪಗಳಲಿಲಿ ಸುದೇರ್ಣ ಕಾಲದಂದ 
ಚುನಾವಣ ೆ ನಡಯೆದೆೇ, ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಯ್ಣದಶಿ್ಣಯೇ ಸಂಸೆಥಾ ನಡಸೆುತ್ತಿದಾ್ದರ.ೆ

ಅಸಾಸಂನಲಿಲಿ ಚುನಾವಣೆ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿದ ೆಹಾಗೋ ಜಮಿೇನು ವಿವಾದ 
ಉಂಟಾಗಿದ.ೆ ರಡೆ್ ಕಾ್ರಸ್ ಗ ೆ ಚುನಾವಣೆ 
ನಡಸೆಲು ಹೆೈಕೆೋೇರ್್ಣ ಆದೆೇಶಿಸಿದ.ೆ

ಕನಾ್ಣಟಕದಲಿಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖಯೆ 
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆೋಬ್ಬರು ರಡೆ್ ಕಾ್ರಸ್ 
ಹಸೆರಿನಲಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಒಂದನುನು ನೆೋೇಂದಾಯಿಸಿ 
ದ್ದರು. ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ 
ಈ ಟ್ರಸ್ಟಾ ವಿಸಜಿ್ಣಸಲಾಗಿದ ೆ ಎಂದು 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರ.ೆ

1.48 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಹೆಚುಚುವರಿ ಬೆೇಡಿಕೆ
ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 13 – ಪ್ರಸಕತಿ 2022-23ರ ಹಣಕಾಸು ವಷ್ಣದಲಿಲಿ 

1.48 ಲಕ್ಷ ಕೆೋೇಟಿ ರೋ.ಗಳನುನು ಹೆಚುಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಣರ 
ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೇದನೆ ಕೆೋೇರಿದೆ. ಈ ಪೆೈಕ್ 36,325 ಕೆೋೇಟಿ ರೋ.ಗಳನುನು 
ರಸಗೆೋಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಡಿಗೆ ನೇಡಲಾಗುವುದು.  ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ಅಧಿೇನ ಸಚಿವ 
ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಲೆೋೇಕಸಭೆಯಲಿಲಿ ಹೆಚುಚುವರಿ ಅನುದಾನದ 
ಬೆೇಡಿಕೆ ಮಂಡಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಯು.ಎಸ್.ಒ.ಎಫ್. ನಧಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ಕೆೋೇಟಿ 
ರೋ., ರಕ್ಷಣಾ ಪಿಂಚಣಿಗೆ 33,718 ಕೆೋೇಟಿ ರೋ. ಹಾಗೋ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜಿ.
ಎಸ್.ಟಿ. ಪರಿಹಾರಕೆಕೆ 33,506 ಕೆೋೇಟಿ ರೋ. ನೇಡಲು ಪ್ರಸಾತಿಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ರೆಡ್ ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲೆ ಅವ್ಯವಹಾರ
4 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ

ಬಂೆಗಳೂರು, ಮಾ.13- ಕನಾ್ಣಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡಮೆಿ 
ವತ್ಯಿಂದ  ರವಿೇಂದ್ರ ಕಲಾಕೆ್ಷೇತ್ರದಲಿಲಿ ಸೆೋೇಮವಾರ  ಹಮಿಮಿಕೆೋಳ್ಳ 
ಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ ದಾವಣಗರೆ ೆ `ಜನತಾವಾಣಿ' ಪತ್್ರಕಯೆ 
ಸಂಪಾದಕ ಎಂ.ಎಸ್. ವಿಕಾಸ್  ಅವರಿಗ ೆಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಬಸವರಾಜ 
ಬೆೋಮಾಮಿಯಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ವಾರ್್ಣಕ ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 13-  ಕುಕುಕೆವಾಡ ಸಕಕೆರೆ 
ಕಾಖಾ್ಣನೆಯಿಂದ ಹೆೋರ ಸೋಸುವ ಹಾರು 
ಬೋದ, ನಯಂತ್ರಣಕೆಕೆ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳಲು ಹಾಗೋ 
ಕಾಖಾ್ಣನೆಯ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನೇರನುನು ನೆೇರವಾಗಿ ಹಳ್ಳಕೆಕೆ 
ಬ್ಡದೆ, ಸಂಸಕೆರಿಸಿ ಬ್ಡಲು ಸೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ 
ಹೆೇಳಿದಾ್ದರೆ.

ಸೆೋೇಮವಾರ ಕುಕುಕೆವಾಡದ ಕಾಖಾ್ಣನೆ ಬಳಿ 
ರೆೈತರನುನುದೆ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮಮಿ ಈ 
ಎರಡೋ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳು ಅತ್ ಶಿೇರ್ರದಲಿಲಿಯೇ 

ಈಡೆೇರಲಿವೆ. ಉಳಿದ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಕಕೆರೆ 
ಆಯುಕತಿರು, ರೆೈತರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚಚಿ್ಣಸಿ 
ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೆೋಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಕಾಖಾ್ಣನೆಯಿಂದ ಹೆೋರ ಬರುವ ಹಾರು 
ಬೋದ ಹಾಗೋ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನೇರಿನಂದ ಸುತತಿಮುತತಿಲಿನ 
ಗಾ್ರಮಗಳ ಜನರು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತ್ೇವ್ರ 
ತೆೋಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೆೈತ ಮುಖಂಡ 
ಕೆೋಳೆೇನಹಳಿ್ಳ ಸತ್ೇಶ್ ನೆೇತೃತ್ವದಲಿಲಿ ಇತ್ತಿೇಚೆಗೆ 
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಕಚೆೇರಿ ಬಳಿ ಪ್ರತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ 

ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ, ಕುಕುಕೆವಾಡದ ಕಾಖಾ್ಣನೆಯಲಿಲಿಯೇ 
ಮಾಲಿೇಕರು ಹಾಗೋ ರೆೈತರೆೋಂದಗೆ ಸಭೆ 
ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ 
ನೇಡಿದ್ದರು.

ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ಸೆೋೇಮವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 3 
ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ನಗದಯಾಗಿತುತಿ. ಸಭೆಗೆ 
ಕಾಖಾ್ಣನೆಯ ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕ ನದೆೇ್ಣಶಕ ಎಸ್.
ಎಸ್. ಗಣೆೇಶ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸುತತಿಮುತತಿಲಿನ 
ಗಾ್ರಮಸಥಾರು ಹಾಗೋ ರೆೈತರೋ ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. 
ಆದರೆ ಸಂಜೆ 4.15ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ 
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ ಹಾಗೋ ಎಸಿಪಿ 
ಸಿ.ಬ್. ರಿಷ್ಯಂತ್ ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕ ನದೆೇ್ಣಶಕರ 
ಕಚೆೇರಿಗೆ ತೆರಳಿದು್ದ ಹಾಗೋ ರೆೈತರು ಗಾ್ರ.ಪಂ. 
ಕಚೆೇರಿಯಲಿಲಿ ಇರುವಂತೆ ಹೆೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ 
ರೆೈತರನುನು ಕೆರಳಿಸಿತು.

ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆಗೆ ಆಕೆೋ್ರೇಶಗೆೋಂಡ 
ರೆೈತರು ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಕಚೆೇರಿ ಎದುರು ನಂತ್ದ್ದ ಅವರ 
ಕಾರಿನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರತ್ಭಟಿಸಿದರು.

ಈ ವೆೇಳೆ ರೆೈತರನುನುದೆ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ, ಕಾಖಾ್ಣನೆಯ ಒಳಗಡೆ 
ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿದೆ್ದೇನೆ. ಬೋದ ಹಾಗೋ ತಾ್ಯಜ್ಯದ ನೇರು 
ಬ್ಡದಂತೆ ಕಟುಟಾನಟಿಟಾನ ಸೋಚನೆ ನೇಡಿದೆ್ದೇನೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಆಗ ರೆೈತ ಮುಖಂಡ ಬ್.ಎಂ. ಸತ್ೇಶ್, 
ರೆೈತರು ಮತುತಿ ಕಾಖಾ್ಣನೆಯವರ ಸಭೆಯನುನು 
ಕರೆದರುವುದಾಗಿ ಹೆೇಳಿ, ಈಗ ಕಾಖಾ್ಣನೆ 
ಯವರೆೋಂದಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕವಾಗಿ 

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಖಾಚ್ರೆ ಹಾರು ಬೂದಿಗೆ ಅಂಕುಶ
ತಾ್ಯಜ್ಯ ನಿೇರು ಹಳಳಕೆ್ಕ ಬಿಡದಂತೆ ಕ್ರಮ: ಜಿಲಾಲೆಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ ಭರವಸೆ

ಸಂಸತ್್ತನಲ್ಲೆ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಂಧಿ ಹೆೇಳಿಕೆಯ ಗದ್ದಲ

ಕಲಾಪ ಒಂದು ದಿನ 
ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 13- ಪತ್ರಕತ್ಣರಿಗೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೋ 
ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದು್ದ, ಒಬ್ಬರನುನು ಬ್ಟಟಾರೆ ಮತೆೋತಿಬ್ಬರಿಲಲಿ ಎಂದು 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಬಸವರಾಜ ಬೆೋಮಾಮಿಯಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ಕನಾ್ಣಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತ್ಯಿಂದ  ರವಿೇಂದ್ರ 
ಕಲಾಕೆ್ಷೇತ್ರದಲಿಲಿ ಸೆೋೇಮವಾರ  ಹಮಿಮಿಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ 
ಮಾಧ್ಯಮ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲಿಲಿ ಅನನ್ಯ ಸೆೇವೆ ಸಲಿಲಿಸಿದ ಪತ್ರಕತ್ಣರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ 
ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾರ್್ಣಕ ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪತ್್ರಕೆಗಳನುನು ನೆೋೇಡುತಾತಿರೆ. 
ಪತ್್ರಕೆಗಳು ಇಲಲಿದದ್ದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಗಳು 

ಪತ್ರಕತಚ್ರಿಗೂ-ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ 
ಅವಿರಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ: ಬೊಮಾಮಾಯಿ

ವಿಕಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪ್ರದಾನ

ಸವಿರೆನಪು

ದಿ|| ಶಿ್ರೇ ರೆೇರಿಲೆಗೆ ಯಲಲೆಪ್ಪನವರು 
ಸಂಸಾಥಾಪಕರು, ಶಿ್ರೇ ರಂಗರಾಥ ಸಾವಾಮಿ ಭೊೇವಿ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾ (ರಿ.)  

ರೆೇರಿಲೆಗೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ನಿೇವು ನಮಮಾನ್ನಗಲ್ ಇಂದಿಗೆ ಹದಿರಾಲು್ಕ ವಷಚ್ಗಳು ಕಳೆದರೂ 
ನಮಮಾ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲೆ ಶಾಶವಾತವಾಗಿ ರೆಲೆಸಿದಿ್ದೇರಿ. 

ನಿಮಮಾ ರೆನಪು ಸದಾ ನಮಮಾ ಮನಗಳಲ್ಲೆ ಹಚಚು ಹಸಿರಾಗಿದೆ. 
ನಿೇವು ಹಾಕಿಕೊಟಟೆ ಪಥದಲ್ಲೆ ಸಾಗುತ್್ತರುವ...

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು,

ಶ್ರೀಮತಿ ದರೀಪಾ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಗಂಗಾಧರ

ಹಾಗೂ ನೆರೀರಿ�ಗೆ ವಂಶಸ್ಥರ್

±ÉÆÃgÀÆªÀiï: £ÀA.1, UËæAqï ¥ÉÆèÃgï, vÉÆÃ±À¤ JA¥ÉÆÃjAiÀiÁ, J.«.PÉ. PÁ¯ÉÃdÄ gÀ¸ÉÛ,  zÁªÀtUÉgÉ. zÀÆ.¸ÀA: 63647 95111

a£Áß¨sÀgÀtUÀ¼À 
vÀAiÀiÁjPÁ 
ªÉZÀÑzÀ ªÉÄÃ¯É 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀeÁæ¨sÀgÀtUÀ¼À 
ªÀiË®åzÀ ªÉÄÃ¯É

25%
ªÀgÉUÉ PÀrvÀ

*

15 jAzÀ 19£ÉÃ ªÀiÁZïð 2023 ªÀgÉUÉ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 13 – ಕನಾ್ಣಟಕ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಐದು 
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಣರದಂದ 1,816 ಕೆೋೇಟಿ ರೋ.ಗಳ 
ನೆೈಸಗಿ್ಣಕ ವಿಕೆೋೇಪ ಪರಿಹಾರ ಬ್ಡುಗಡೆಗೆ ಸಮಮಿತ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನಾ್ಣಟಕವಷೆಟಾೇ 
ಅಲಲಿದೆೇ, ಅಸಾಸಂ, 
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶ, 
ಮೇಘಾಲಯ ಹಾಗೋ 
ನಾ ಗಾ ಲಾ್ಯ ಂ ಡ್  ಗ ಳ ು 
ನೆೈಸಗಿ್ಣಕ ವಿಕೆೋೇಪ 
ಪರಿಹಾರ ಪಡೆ 
ಯಲಿವೆ. 2022ರಲಿಲಿ 
ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲಿಲಿ ಪ್ರವಾಹ, ಭೋಕುಸಿತ ಹಾಗೋ ಮೇರ 
ಸೆೋಫೇಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು.

ಕೆೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಷಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಲಿ 
ನಡೆದ ಉನನುತ ಹಂತದ ಸಮಿತ್ಯಲಿಲಿ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್. 
ಯೊೇಜನೆಯ ಮೋಲಕ ಹಣ ಬ್ಡುಗಡೆಗೆ ಸಮಮಿತ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನಾ್ಣಟಕಕೆಕೆ 941.04 ಕೆೋೇಟಿ ರೋ., ಅಸಾಸಂಗೆ 520.46 
ಕೆೋೇಟಿ ರೋ., ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶಕೆಕೆ 239.31 ಕೆೋೇಟಿ ರೋ., 
ಮೇಘಾಲಯಕೆಕೆ 47.32 ಕೆೋೇಟಿ ರೋ. ಹಾಗೋ ನಾಗಾಲಾ್ಯಂಡ್ ಗೆ 
68.02 ಕೆೋೇಟಿ ರೋ. ಬ್ಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ 941 ಕೊೇಟಿ ರೂ. 
ವಿಕೊೇಪ ಪರಿಹಾರ

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ.13- ಆಧುನಕ 
ದನಗಳಲಿಲಿ ರೆೈತರನುನು ರೆೈತರಾಗಿ 
ಉಳಿಸಿಲಲಿ, ರೆೈತರನನು ಗುಲಾಮರಾಗಿ, 
ಕೋಲಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಸಂಚನುನು ಹರಿತ 
ವಿಪಲಿವ ಆಹಾರ ಉತಾಪಿದನಾ ವಲಯದ 
ಸೃರ್ಟಾಸಿದ ೆ ಎಂದು ಪದಮಿಶಿ್ರೇ ಪ್ರಶಸಿತಿ 
ವಿಜೆೇತ ಹಾಗೋ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಂತ ಎಂದೆೇ 
ಖಾ್ಯತ್ ಪಡದೆ ಡಾ.ಖಾದರ್ ವಲಿ 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಸೆೋೇಮವಾರ ನಗರದ ಡಾ.ಸದೆೋ್ಯೇ 
ಜಾತ ಶಿವಾಚಾಯ್ಣ ಹಿರೆೇಮಠದ 
ಆವರಣದಲಿಲಿ ದೆೇಸಿ ಆಹಾರ ಸಂಪೂಣ್ಣ 
ಆರೆೋೇಗ್ಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮತುತಿ 
ಕಷಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಉಪನಾ್ಯಸ ಮತುತಿ 
ಸನಾಮಿನ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮ ಉದೆ್ದೇಶಿಸಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಾವಿರಾರು ವಷ್ಣಗಳಿಂದ 
ಭಾರತದಲಿಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಳೆಯೆಲಾ 
ಗುತ್ತಿತುತಿ, ಇವುಗಳ ಸೆೇವನಯೆಿಂದ 

ಯಾವುದೆೇ ಖಾಯಲ ೆ ಹರಡುತ್ತಿರಲಿಲಲಿ. 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಪಾ್ರಂತ್ೇಯ ಆಹಾರವಲಲಿದ,ೆ 
ವಿಶ್ವದ ಆಹಾರವು ಹೌದು. ಆದರ,ೆ 
ಇದನುನು ಪಾ್ರಣಿಗಳು ತ್ನುನುವ ಆಹಾರ 
ವಂೆದು ಜನರನುನು ನಂಬ್ಸಿ ಮೇಸ 
ಮಾಡಿದಾ್ದರ.ೆ ದೆೇಶಿೇ ಆಹಾರ ಬ್ಟುಟಾ 
ವಿದೆೇಶಿ ಆಹಾರಕೆಕೆ ಒಗಿಗೆಕೆೋಳು್ಳವಂತೆ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯ ಮೋಲಕ ಜನರ ಮೇಲೆ 
ಒತತಿಡ ಹೆೇರಲಾಗಿದ.ೆ ಸಾವಿರಾರು 
ಕೆೋೇಟಿ ರೋ.ಗಳನುನು ಗೆೋಬ್ಬರದ 
ಮೋಲಕ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ 

ಕಟುಟಾವುದಲಲಿದೆೇ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮ 
ಬದಲಿಸಿ ಔಷದಯ ಮುಖಾಂತರವು 
ವ್ಯಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ್ದೇವ ೆಎಂದರು.

ಗರಿಕಯೆ ಹುಲಿಲಿನ ಕಷಾಯ 
ಸೆೇವನಯೆಿಂದ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೋೇಗ 
ಹರಡುವುದಲಲಿ. ಸಾವಯವ ಅಕ್ಕೆಯ 
ನಾರಿನ ಅಂಶದಲಿಲಿ ದೆೇಹದ ಅನೆೇಕ 
ಭಾಗಗಳಿಗ ೆ ಶಕ್ತಿ ನೇಡುವ 
ಪೇಷಕಾಂಶಗಳಿವ.ೆ ಆದರ,ೆ ನಾವು 
ದೆೇಸಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತ್ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ್ದೇವೆ 
ಎಂದ ಅವರು, ಕೆೇವಲ ಆರು ತ್ಂಗಳ 

ಕಾಲ ಭತತಿದ ಅಕ್ಕೆ, ಗೆೋೇಧಿ, ಸಕಕೆರೆ 
ಸೆೇವನ ೆ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿದರ ೆ ಆರು 
ತ್ಂಗಳಲಿಲಿ ಬ್.ಪಿ, ಶುಗರ್ , ಡಯಾ 
ಬ್ಟಿಸ್ ನಂತಹ ಅನೆೇಕ ಖಾಯಿಲಗೆಳನುನು 
ಜಗತ್ತಿನಲಿಲಿ ಇಲಲಿದಂತ ೆ ಮಾಯ ಮಾಡ 
ಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹ ೆನೇಡಿದರು.

ಆರು ಸಾವಿರ ಪ್ರಭೆೇದದ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಹುಲುಲಿಗಾವಲುಗಳಿದ್ದವು, 
ಅದರಲಿಲಿ ಇನೋನುರು ಜಾತ್ಯ ಕಣಿಣಿಗೆ 
ಕಾಣಿಸುವ ಧಾನ್ಯಗಳಿದ್ದವು. 
ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಾಗೋ ವೆೈಜಾಞೆನಕವಾದ 
ಪೇಷಕಾಂಶ ಗುಣಗಳು ಇದರಲಿಲಿದ್ದವು. 
ಆಧುನಕ ಯುಗದಲಿಲಿ ನೇರಾವರಿಯಲಿಲಿ 
ಬಳೆಯೆುವ ಭತತಿಕೆಕೆ ರಾಸಯನಕ ಗೆೋಬ್ಬರ 
ಬಳಸಿ ಹಚೆುಚು ಇಳುವರಿ ಪಡದೆು ಜನರ 
ಆಲೆೋೇಜನ ೆ ಬದಲಿಸಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ 
ಬಳೆಯೆುವ ಕೃರ್ವಲಯವನುನು 
ಕುಗಿಗೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕ್ಡಿಕಾರಿದರು.

ತೆೋೇ ಟ ಗಾ ರಿ ಕೆ 

ದೆೇಶಿೇ ಆಹಾರ ಕುರಿತ ಉಪರಾ್ಯಸ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಪದಮಾಶಿ್ರೇ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ವಿಜೆೇತ ಡಾ.ಖಾದರ್ ವಲ್

ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಆಹಾರವೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಮೊೇಸ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ದಿ|| ಶ್ರರೀ ಬಿ.ಮೃತ್್ಯುಂಜಯ
ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು, ಆರೊೇಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿಧನ: 14-03-2022

ನಿೇವು ನಮಮಾನ್ನಗಲ್ ಇಂದಿಗೆ 1 ವಷಚ್ವಾಯಿತು. 
ನಿಮಮಾ  ರೆನಪೆೇ ನಮಗೆ ದಾರಿದಿೇಪ. ನಿೇವು ಹಾಕಿಕೊಟಟೆ ಮಾಗಚ್ದಲೆಲೆೇ 

ನಡೆಯುತಾ್ತ, ಸದಾ ನಿಮಮಾ ರೆನಪಿನಲ್ಲೆರುವ

ದು:ಖತಪ್ತರು
ವಸಂತಕುಮಾರ ಮತು್ತ ಸಹೊೇದರರು, ಸಹೊೇದರಿ

ಮೃತರ ಧಮಚ್ಪತ್್ನ : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪುಷ್ಪ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು,

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
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ಸವಿನೆನಪು

ದಿ|| ಶಿ್ರೇ ರೆೇರಿಲೆಗೆ ಯಲಲೆಪ್ಪನವರು, ಸಂಸಾಥಾಪಕರು
ಶಿ್ರೇ ರಂಗರಾಥ ಸಾವಾಮಿ ವಿದಾ್ಯಭಿವೃದಿಧಿ ಸಮಿತ್ (ರಿ.) ರೆೇರಿಲೆಗೆ.

ನೇವು ನಮಮಿನನುಗಲಿ ಇಂದಗೆ ಹದನಾಲುಕೆ ವಷ್ಣಗಳು ಕಳೆದರೋ  
ನಮಮಿ ಹೃದಯಗಳಲಿಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇರಿ. ನಮಮಿ ನೆನಪು ಸದಾ

ನಮಮಿ ಮನಗಳಲಿಲಿ ಹಚಚು ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ನೇವು ಹಾಕ್ಕೆೋಟಟಾ ಪಥದಲಿಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ,
ಮುಖೊ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯರು ಮತು್ತ ಸಿಬ್ಂದಿ ವಗಚ್ದವರು

ಶಿ್ರೇ ಜಗದು್ಗರು ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಚ್ ವಸತ್ ಪ್್ರಢಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಬಿ್ಗೆರೆ, ಚನನುಗಿರಿ ತಾ||

ಅನ್ನಪೂಣಚ್ಮಮಾ ಡಾವಳಗಿ  
ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ಮೇದ 
ಕಾಂಪೌಂಡ್  ರಸೆತಿಯ ಅನನುಪೂಣ್ಣಮಮಿ 
ಡಾವಳಿಗೆ (104) ಕೆೋೇಂ ಲೆೇ. ಚನನುಬಸಪಪಿ 
ಡಾವಳಗಿ ಅವರು ದನಾಂಕ : 13.03.2023ರ 
ಸೆೋೇಮವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.30ಕೆಕೆ ನಧನರಾದರು. 
ಐವರು ಪುತ್್ರಯರು, ಮೋವರು ಪುತ್ರರು, 
ಸೆೋಸೆಯಂದರು, ಮಮಮಿಕಕೆಳು, 
ಮರಿಮಮಮಿಕಕೆಳು ಹಾಗೋ ಅಪಾರ ಬಂಧು-
ಬಳಗವನುನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯಯು ದನಾಂಕ : 14.3.2023ರ 
ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30  ಕೆಕೆ ಶಾಮನೋರು 
ರುದ್ರಭೋಮಿಯಲಿಲಿ ನೆರವೆೇರಲಿದೆ.

ಮಲೆೇಬೆನೋನುರು ಪಟಟಾಣದ ಹಿರಿಯರೋ,  
ಶಿ್ರೇ ಬಸವೆೇಶ್ವರ ದೆೇವಸಾಥಾನದ ಮಾಜಿ 
ಕಾಯ್ಣದಶಿ್ಣಗಳೂ ಆದ ಸಿರಿಗೆರೆ ಗದಗೆಪಪಿ 
(85) ಅವರು, ದನಾಂಕ 13.03.2023 ರ 
ಸೆೋೇಮವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 12 ಗಂಟೆಗೆ 
ನಧನರಾದರು. ಓವ್ಣ ಪುತ್ರ, ಇಬ್ಬರು 
ಪುತ್್ರಯರು, ಅಳಿಯಂದರು, ಮಮಮಿಕಕೆಳು 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗವನುನು 
ಆಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯಯು 
ದನಾಂಕ 13.03.2023 ರ ಸೆೋೇಮವಾರ 
ಸಂಜೆ 7.30 ಕೆಕೆ ಮಲೆೇಬೆನೋನುರಿನ ವಿೇರಶೆೈವ 
ರುದ್ರಭೋಮಿಯಲಿಲಿ ನೆರವೆೇರಿತು. 

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರಿನ 
ಸಿರಿಗೆರೆ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ನಿಧನ 

ಮಲೆಯೂರು 
ಗುರುಸಾವಾಮಿ 
ನಿಧನಕೆ್ಕ ಸಂತಾಪ

ದಾವ 
ಣಗೆರೆ, 
ಮಾ.13-  
ಮಲೆಯೋರು 
ಗುರುಸಾ್ವಮಿ 
ಅವರ  ನಧನಕೆಕೆ 

ಜಿಲಾಲಿ ಕಸಾಪ ತ್ೇವ್ರ ಶೆೋೇಕ 
ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅಥ್ಣಪೂಣ್ಣವಾದ 
ವಾಕ್ ಚಾತುಯ್ಣವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಶೆ್ರೇಷಠೆ 
ವಿದಾ್ವಂಸನನುನು ಕಳೆದುಕೆೋಂಡು ಕನನುಡ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೆೋೇಕ ಬಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು  
ಜಿಲಾಲಿ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಬ್. ವಾಮದೆೇವಪಪಿ ಹೆೇಳಿದಾ್ದರೆ. 

ಬಸ್ ಪಲ್ಟೆ :  
ಓವಚ್ ಗಂಭಿೇರ,  
20 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.13- ಖಾಸಗಿ ಬಸ್  
ಪಲಿಟಾಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗ 
ಳಾಗಿ, ಓವ್ಣನ ಸಿಥಾತ್ ಗಂಭಿರವಾದ ರಟನೆ  
ತಾಲೋಲಿಕ್ನ ಎಲೆಬೆೇತೋರು ಗಾ್ರಮ ಸಮಿೇಪದ 
ಸೆೇತುವೆ ಬಳಿ ನಡೆದದೆ. ಬಸಿಸನ ಮುಂಭಾಗದ 
ಚಕ್ರ ಕಟಾಟಾದ ಕಾರಣ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ 
ನಯಂತ್ರಣ ತಪಿಪಿ ಸೆೇತುವೆಗೆ ಡಿಕ್ಕೆ ಹೆೋಡೆದು 
ಪಲಿಟಾಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಂದಾಗಿ ಬಹ 
ಳಷುಟಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. 
ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಗಾಯಗೆೋಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನುನು 
ತಕ್ಷಣ ಸಕಾ್ಣರಿ ಆಸಪಿತೆ್ರಗೆ ಸೆೇರಿಸಿ, ಚಿಕ್ತೆಸ 
ಕೆೋಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಾ್ರಣಾಪಾಯದಂದ 
ಪಾರಾಗಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೃತ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡಸಿನ 
ವಾರಸುದಾರರ ಪತೆ್ತಗೆ ಮನವಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.13- ಚಿಗಟೆೇರಿ ಸಾವ್ಣಜನಕ 
ಆಸಪಿತೆ್ರಯ ಹೆೋರ ಠಾಣೆಯಲಿಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡಸಿನ ಮೃತ 
ದೆೇಹ ಪತೆತಿಯಾಗಿದು್ದ, ವಾರಸುದಾರರ ಪತೆತಿಗೆ ಮನವಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 45 ರಿಂದ 50 ವಷ್ಣ ವಯಸಿಸನ  
ಕೆೋೇಲು ಮುಖ, ಗೆೋೇಧಿ ಮೈ ಬಣಣಿ, ಸದೃಢ ಮೈಕಟುಟಾ 
ಹೆೋಂದದು್ದ, ಕಪುಪಿ ಕೋದಲು, ಕುರುಚುಲು ಗಡ್ಡ, ಎದೆಯ 
ಮೇಲೆ ಕಪುಪಿ ಮಚೆಚು ಇರುತತಿದೆ. ಖಾಕ್ ಅಂಗಿ, ನೇಲಿ ಮತುತಿ ಗೆ್ರೇ 
ಕಲರ್ ಪಂಚೆ, ಕೆಂಪು ಚಡಿ್ಡ, ಬ್ಳಿ ಬನಯನ್, ಕೆೋರಳಿನಲಿಲಿ 
ಸಪಿಟಿಕದ ಮಣಿಯ ಸರ ಇರುತತಿದೆ. ಈತನ 
ವಾರಸುದಾರರಿದ್ದಲಿಲಿ ಬಡಾವಣೆ ಪಲಿೇಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 
ಸಂಪಕ್್ಣಸಬಹುದು. ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ  ಅಥವಾ 
ವಾರಸುದಾರರಿದ್ದಲಿಲಿ ಬಡಾವಣೆ ಪಲಿೇಸ್ ಠಾಣೆ 08192-
272012, ಡಿವೆೈಎಸಿಪಿ ಕಚೆೇರಿ- 08192-259213, ಎಸಿಪಿ 
ಕಚೆೇರಿ- 08192-253400, ಕಂಟೆೋ್ರೇಲ್ ರೋ. - 08192-
253100 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.13- ಗಾ್ರಮ 
ಪಂಚಾಯಿತ್ ಮಟಟಾದ ಶಾಲಾ ಮಕಕೆಳ 
ಗಣಿತ ಸಪಿಧೆ್ಣಯನುನು ದೆೋಡ್ಡಬಾತ್ಯ 
ಕನಾ್ಣಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲಿಲಿ 
ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 

ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿತ್, ತಾಲೋಲಿಕು 
ಪಂಚಾಯಿತ್ ಹಾಗೋ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತಿ 
ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ, ಗಾ್ರಮಿೇಣಾಭಿವೃದ್ಧ 
ಮತುತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, 
ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೋ ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಡೆೇಷನ್ 
(ದೆೋಡ್ಡಬಾತ್) ಇವರ 

ಸಂಯುಕಾತಿಶ್ರಯದಲಿಲಿ ಈ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮ 
ನನೆನು ಏಪಾ್ಣಡಾಗಿತುತಿ.

ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾತ್ 
ಕನನುಪ್ಳ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಜೆಸಿಬ್ 
ಹನುಮಂತಪಪಿ, ಬಂಗಾರಮಮಿ, ವಿನುತಾ 
ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ರಾಜಪಪಿ, ಮಂಜುಳಾ, 
ಪಿಡಿಒ ಸೆೋೇಮಶೆೇಖರ್, ಗಣಿತ 
ನೆೋೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬ್.ಡಿ.ಕಟಿಟಾ, ಶಾಲಾ 
ಮುಖೆೋ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ 
ಗಣೆೇಶ್ ಹಾಗೋ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು 
ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಉಪಸಿಥಾತರಿದ್ದರು.

ದೊಡ್ಡಬಾತ್ಯಲ್ಲೆ ಗಣಿತ ಕಲ್ಕಾ ಸ್ಪಧೆಚ್

ಮಲೆೇಬೆನೋನುರು, ಮಾ.13- 
ಸಮಾಜದಲಿಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 
ರಾಜಕ್ೇಯ ಒಂದೆೇ ಪರಿಹಾರ ಅಲಲಿ 
ಎಂದು ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೆೇದಕೆಯ 
ಸಂಸಾಥಾಪಕ ಹಾಗೋ ಶಾಸಕ ಸತ್ೇಶ್ 
ಜಾರಕ್ಹೆೋಳಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ಅವರು ಸೆೋೇಮವಾರ ಹರಿಹರ 
ಬೆೈಪಾಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರ. ಬ್.ಕೃಷಣಿಪಪಿ 
ಮೈತ್್ರವನದಲಿಲಿ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ 
ವೆೇದಕೆ ವತ್ಯಿಂದ ಹಮಿಮಿಕೆೋಂಡಿದ್ದ 
`ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವದ ಅನನ್ಯತೆ' ಕುರಿ 
ತಾದ ಒಂದು ದನದ ಕಾಯಾ್ಣಗಾರದಲಿಲಿ 
ಪಾಲೆೋಗೆಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕನಕದಾಸರು, ವಾಲಿಮಿೇಕ್, ಬುದ್ದ, 
ಬಸವಣಣಿ, ಗಾಂಧಿೇಜಿ, ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ 
ಮತ್ತಿತರೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ 
ಮಾದರಿಯಲಿಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲಿಲಿ 
ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ನಟಿಟಾನಲಿಲಿ ಪ್ರಯತನು 
ಪಡಬೆೇಕು. ಆ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ನಾವು 
ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೆೇದಕೆ ಮೋಲಕ 
ವಿವಿಧ ರಿೇತ್ಯ ತರಬೆೇತ್ 
ಕಾಯಾ್ಣಗಾರಗಳನುನು ರಾಜ್ಯದ ನಾಲುಕೆ 
ಭಾಗಗಳಲಿಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದು್ದ, ಮಧ್ಯ 
ಕನಾ್ಣಟಕದ ಜನರಿಗಾಗಿ `ಪ್ರ. ಬ್.
ಕೃಷಣಿಪಪಿ ಮೈತ್್ರವನ'ದ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನುನು 
ನಾವು ವಹಿಸಿಕೆೋಂಡು ಸುಮಾರು 50 
ಲಕ್ಷ ರೋ. ವೆಚಚುದಲಿಲಿ ನವಿೇಕರಣ 
ಮಾಡುತ್ತಿದೆ್ದೇವೆ.

ಬರುವ ಏಪಿ್ರಲ್ 1 ರಿಂದ ಇಲಿಲಿ 

ತರಬೆೇತ್ಗಳನುನು ಆರಂಭಿಸುತೆತಿೇವೆ. 
ತರಬೆೇತ್ಗೆ ಬರುವ ವಿದಾ್ಯರ್್ಣಗಳಿಗೆ 
ಊಟ, ವಸತ್ಯ ಎಲಾಲಿ ಅಗತ್ಯ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ನಾವೆೇ ಭರಿಸುತೆತಿೇವೆ. 
ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದೆೋ್ಯೇಗ ಮತುತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ವ್ಯವಸೆಥಾ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ತರಬೆೇತ್ 
ಕಾಯಾ್ಣಗಾರಗಳನುನು ನಡೆಸುತ್ತಿದು್ದ, 
ಈಗಾಗಲೆೇ ನಮಮಿ ತರಬೆೇತ್ಗಳಿಂದಾಗಿ 
ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದೆೋ್ಯೇಗಗಳು 
ಸಿಕ್ಕೆವೆ ಮತುತಿ ಸಮಾಜದಲಿಲಿ ತಮಮಿನುನು 
ತಾವು ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಂಡು ಸಮಾಜ 
ಪರಿವತ್ಣನೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 
ಯುವಕರೋ ನಮಮಿ ತಂಡದಲಿಲಿದಾ್ದರೆ 
ಎಂದು ಜಾರಕ್ಹೆೋಳಿ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಇತ್ಹಾಸ ತ್ಳಿದುಕೆೋಳ್ಳದವರಿಂದ 
ಇತ್ಹಾಸ ಸೃರ್ಟಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 
ನಾವು ಇಂದನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ 
ಸಮಾಜದಲಿಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದವರ 

ಹಾಗೋ ದೆೇಶಕಾಕೆಗಿ ಹೆೋೇರಾಟ 
ಮಾಡಿದವರ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳಿಸುವ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಬೆೇಕ್ದೆ. ಮುಂದನ ದನಗಳಲಿಲಿ 
ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ 
ಪ್ರತ್ಮಗಳನುನು ಎಲಾಲಿ ಕಡೆ ನಮಿ್ಣಸಿ, 
ಅವರ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳಿಸುವ ಪ್ರಯತನು ಇದೆ. 
ದೆೇಶದಲಿಲಿ ಇತ್ಹಾಸ ತ್ರುಚುವ ಕೆಲಸ 
ಸದ್ದಲಲಿದೆೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದು್ದ, ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಹೆೋೇರಾಟ 
ಮಾಡಬೆೇಕ್ದೆ ಎಂದು ಸತ್ೇಶ್ 
ಜಾರಕ್ಹೆೋಳಿ ಎಚಚುರಿಸಿದರು.

ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕೆ ಹೆಚುಚು ಒತುತಿ 
ನೇಡಿದು್ದ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯೊಂದು 
ತಾಲೋಲಿಕ್ನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು 
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡೆಸ್ಕೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಕಲಿಪಿಸುವ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮ 
ಆರಂಭಿಸಿದು್ದ, ಇದರ ಸದುಪಯೊೇಗ 
ಪಡೆದುಕೆೋಳು್ಳವಂತೆ ಜಾರಕ್ಹೆೋಳಿ 

ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಮೈತ್್ರ ವನದ ಮಾ್ಯನೆೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸಿಟಾ 

ಇಂದರಾ ಕೃಷಣಿಪಪಿ, ಟ್ರಸಿಟಾ ಹನಗವಾಡಿ 
ರುದ್ರಪಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರ. ಬ್.ಕೃಷಣಿಪಪಿ 
ಅವರ ಆಶಯಗಳನುನು ಹೆೋಂದರುವ 
ಸತ್ೇಶ್ ಜಾರಕ್ಹೆೋಳಿ ಅವರು ನಾಡು 
ಕಂಡ ಅಪರೋಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದು್ದ, 
ಅವರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲಿಲಿ ಸ್ವಲಪಿಮಟಿಟಾನ 
ಬದಲಾವಣೆಯನುನು ನಾವು ಕಾಣಲು 
ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಉದೆ್ದೇಶದಂದ ನಮಮಿ 
ಮೈತ್್ರವನದ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನುನು ಅವರಿಗೆ 
ಸಂತೆೋೇಷದಂದ ನೇಡಿದೆ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ವೆೇದಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಡಾ. 
ಎ.ಬ್.ರಾಮಚಂದ್ರಪಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನುನು 
ಸಾಕಾರಗೆೋಳಿಸುವ ನಟಿಟಾನಲಿಲಿ 
ಜಾರಕ್ಹೆೋಳಿ ಅವರ ನೆೇತೃತ್ವದ ಮಾನವ 
ಬಂಧುತ್ವ ವೆೇದಕೆ ರಾಜ್ಯ ವಾ್ಯಪಿತಿ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ಣ 
ನವ್ಣಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.

ವೆೇದಕೆಯ ವಿಭಾಗಿೇಯ ಸಂಚಾಲಕ 
ಅನಂತ್  ನಾಯಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ದೆೇಶದಲೆಲಿೇ 
ಇದೆೋಂದು ವಿಭಿನನು ವೆೇದಕೆಯಾಗಿದು್ದ, 
ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೋ 
ಸಮಾಜದಲಿಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ 
ಎಂಬುದನುನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿ 
ತೆೋೇರಿಸೆೋೇಣ ಎಂದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತ್ 
ಕೆ.ಬ್.ಕೆೋೇಳಿವಾಡ, ಮಾಜಿ ಉಪಸ 
ಭಾಪತ್ ಮನೆೋೇಹರ ತಹಶಿೇಲಾ್ದರ್, 
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ರಾಮಪಪಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ 
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸೆೋೇಮಣಣಿ 
ಬೆೇವಿನಮರದ, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ 
ಎ.ಗೆೋೇವಿಂದರೆಡಿ್ಡ, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ 
ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ.ಪಿ.ಪಾಲಯ್ಯ, ಹೆೋದಗೆರೆ 
ರಮೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಬ್.ವಿೇರಣಣಿ, 
ಎಂ.ಟಿ.ಸುಭಾಶಚುಂದ್ರ, ಜಿಗಳಿ ಆನಂದಪಪಿ, 
ಸಣಣಿ ತಮಮಿಪಪಿ ಬಾಕ್್ಣ, ನಂದಗಾವಿ 
ಶಿ್ರೇನವಾಸ್, ಎಂ.ಬ್.ಅಬ್ೇದ್ ಅಲಿ, 
ಪಾವ್ಣತ್, ಇಂದರಾ, ವಿದಾ್ಯ, ಸಾಬ್ೇರ್ 
ಅಲಿ, ಕೆೋಕಕೆನೋರು ಸೆೋೇಮಶೆೇಖರ್, 
ಉಕಕೆಡಗಾತ್್ರ ಮಂಜು, ರಾರು ದೆೋಡಮಿನ, 
ಹಬ್ೇಬ್, ಸಂತೆೋೇಷ್ ನೆೋೇಟದ್, 
ತೆೋಳಿ ಭರಮಣಣಿ, ಇಫಾ್ಣನ್, ಜಿಗಳಿಯ 
ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೆ.ಜಿ.ಬಸವರಾಜ್, 
ಪತ್ರಕತ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತಿತರರು 
ಭಾಗಹಿಸಿದ್ದರು.

ಸಮಾಜದಲ್ಲೆನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ರಾಜಕಿೇಯವಂದೆೇ ಪರಿಹಾರ ಅಲಲೆ
ಪ್್ರ. ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೆೈತ್್ರ ವನದಲ್ಲೆ ನಡೆದ `ಮಾನವ ಬಂಧುತವಾ ಅನನ್ಯತೆಗಳು' ಕಾರಾಚ್ಗಾರದಲ್ಲೆ ಸತ್ೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಭಿಮತ

ಹರಿಹರ, ಮಾ. 13 – ರಾಜ್ಯ ಬ್ಜೆಪಿ 
ಸಕಾ್ಣರ ತನನು ಆಡಳಿತದಲಿಲಿ ಜನರಿಗಾಗಿ 
ಯಾವುದೆೇ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಯ್ಣಗಳನುನು 
ಮಾಡದೆೇ ಸಾಲ ಹೆಚಿಚುಸಿದೆ. ಜನರ ಮೇಲೆ 
ಸಾಲದ ಹೆೋರೆಯನುನು ಹಾಕ್ದೆ್ದೇ ಬ್ಜೆಪಿ 
ಸಕಾ್ಣರದ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲಿಲಿ ನಡೆದ 
ಪ್ರಜಾಧ್ವನ ಯಾತೆ್ರ ಸಮಾರಂಭವನುನು 
ಉದಾಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ 2018 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 2.42 
ಲಕ್ಷ ಕೆೋೇಟಿ ರೋಪಾಯಿ ಇದ್ದ, ಸಾಲದ 
ಮತತಿವನುನು ಇವರ ಆಡಳಿತದಲಿಲಿ 5. 64 ಲಕ್ಷ 
ಕೆೋೇಟಿ ರೋ. ಮಾಡಿ ಹೆಚುಚುವರಿಯಾಗಿ 3.25 
ಲಕ್ಷ ಕೆೋೇಟಿ ರೋ. ಸಾಲವನುನು ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. 
ಇದೆೇ ಬ್ಜೆಪಿ ಸಕಾ್ಣರದ ಸಾಧನೆ ಎಂದರು.

ಬ್ಜೆಪಿ ಸಕಾ್ಣರ ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದು ಆಸೆ 
ಯಿಂದ ಆಪರೆೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. 
ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನ ಖರಿೇದಸಲು 30-40 ಕೆೋೇಟಿ 
ರೋ. ಮತೆತಿ ಅವರನುನು ಗೆಲಿಲಿಸಲು 40-50 
ಕೆೋೇಟಿ ರೋ. ಖಚಾ್ಣಗಿದೆ. ಹಿೇಗೆ ಸಾವಿರಾರು 
ಕೆೋೇಟಿ ಹಣವನುನು  ಖಚು್ಣ ಮಾಡಲಿಕೆಕೆ ಹಣ 
ಎಲಿಲಿಂದ ಬರುತತಿದೆ? ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹಣ 
ವನುನು ಭ್ರಷಾಟಾಚಾರ ರೋಪದಲಿಲಿ ಲೋಟಿ ಮಾಡ 
ಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದವರು ಆರೆೋೇಪಿಸಿದರು.

ನಮಮಿ ಆಡಳಿತದಲಿಲಿ ಇದ್ದ ಶಾದಭಾಗ್ಯ, 
ಪಶುಭಾಗ್ಯ, ಕೃರ್ ಭಾಗ್ಯ, ಮನಸಿ್ವನ, ಮೈತ್್ರ, 
ವಿದಾ್ಯಸಿರಿ, ಹಲವು ಯೊೇಜನೆಗಳನುನು ನಷೆೇಧ 
ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಟಿೇಕ್ಸಿದರು.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲೆಲಿಯ ಎಲಾಲಿ 
ಕೆ್ಷೇತ್ರಗಳಲಿಲಿ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಿ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷವನುನು ಗೆಲಿಲಿಸಬೆೇಕು. ಚುನಾವಣೆ 
ಬರುವವರೆಗೆ ಇದೆೇ ರಿೇತ್ಯ ಉತಾಸಹ, 
ಹುಮಸುಸ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜಮಿೇರ್ ಆಹಮಿದ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಮತೆತಿ ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷ 

ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಮತೆತಿ ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ 
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಆಗುತಾತಿರೆ. 
ಹರಿಹರ ನಗರದಲಿಲಿ ಎಸ್. ರಾಮಪಪಿ ಶಾಸಕ 
ರಾಗಿ ಆಯಕೆ ಆಗುತಾತಿರೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, 
ನಾಡಿನಲಿಲಿ ಐದು ವಷ್ಣಗಳ ಕಾಲ ಸುಭದ್ರ 
ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ ಅನೆೇಕ ಜನಪರ ಭಾಗ್ಯಗಳನುನು 
ಕೆೋಟಿಟಾರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ 
ಆಡಳಿತವನುನು ಜನರು ಮರೆತ್ಲಲಿ ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಣದಲಿಲಿ ಕೆ.ಪಿ. ಸಿ.ಸಿ. 
ಕಾಯಾ್ಣಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ೇಶ್ ಜಾರಕ್ಹೆೋಳಿ,  
ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಜಮಿೇರ್ ಆಮಮಿದ್, 
ಕೆ.ಬ್. ಕೆೋೇಳಿವಾಡ, ಸಲಿೇಂ ಆಹಮದ್,  
ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಐ.ಜಿ. ಸನಧಿ, ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. 
ಮೇಹನ್ ಕೆೋಂಡಜಿಜಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ 
ಶಿವಮೋತ್್ಣ ನಾಯ್ಕೆ, ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಬ್. ಮಂಜಪಪಿ, ನಂದಗಾವಿ 
ಶಿ್ರೇನವಾಸ್, ದೇಟೋರು ಮಹೆೇಶ್ವರಪಪಿ, ಕೃಷಣಿ 
ಸಾ ಭೋತೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಬ್. ರೆೇವಣಸಿದ್ದಪಪಿ. 
ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸವಂತಪಪಿ, ಸೆೈಯದ್ 
ಸೆೈಫುಲಾಲಿ , ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೆೋೇಡ್, ನಂದಗಾವಿ 
ಗೆೋೇವಿಂದ ಗೌಡ, ನಖಿಲ್ ಕೆೋಂಡಜಿಜಿ, 
ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಶಾಹಿನಾ ಬಾನು, ಡಿ. 
ಬಸವರಾಜ್ , ಸಿ.ಎನ್. ಹುಲಗೆೇಶ್, 
ಸಾಧಿಕ್ ಪೆೈಲಾ್ವನ್,  ನಾಗೆೇಂದ್ರಪಪಿ, ಸಿಗ್ಬತ್ 
ಉಲಾಲಿ, ಶಂಕರ್ ಖಟಾವಕೆರ್,  ಎಂ.ಎಸ್. 
ಬಾಬುಲಾಲ್, ಬ್.ಕೆ. ಸೆೈಯದ್ ರೆಹೆಮಾನ್, 
ನಾಗಮಮಿ , ನೆೇತಾ್ರವತ್, ವಿದಾ್ಯ, ತ್ಪೆಪಿೇಸಾ್ವಮಿ, 
ಬೆೋೇಂಗಾಳೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಪಿ. 
ಗಂಗಾಧರ, ಜಿಗಳಿ ಆನಂದಪಪಿ, ಆದಾಪುರ 
ವಿೇರಭದ್ರಪಪಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದ್ದರು.

ಸಾಲದ ಹೊರೆಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಧರೆ

ಹರಿಹರದ ಪ್ರಜಾಧವಾನಿ 
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೆ 

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತರಾಟೆ

ರಾಣೆೇಬೆನೋನುರು, ಮಾ.13- ಜನರ, 
ಶಾಸಕರ ಕಷಟಾ-ಸುಖ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, 
ಸಮಿಮಿಶ್ರ ಸಕಾ್ಣರ ಹೆೋೇಗಿತಿರಲಿಲಲಿ. ಅವರನುನು 
ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಕಾ್ಣರ ಹೆೋೇಗಿ ಈ 
ಭ್ರಷಟಾ ಸಕಾ್ಣರ ಆಡಳಿತಕೆಕೆ ಬಂದತು ಎಂದು 
ವಿರೆೋೇಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಇಲಿಲಿನ ಉದು್ಣ ಹೆೈಸೋಕೆಲ್ 
ಮೈದಾನದಲಿಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್ರಜಾಧ್ವನ 
ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮವನುನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿ  ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ತಾಜ್ ವೆಸೆಟಾಂಡ್ 
ಹೆೋೇಟೆಲ್ ನಲಿಲಿ ಕುಳಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ 
ಸಾಥಾನವನುನು ವೆೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡಲು 
ಉಪಯೊೇಗಿಸಿಕೆೋಳ್ಳದೆೇ, ವಿಧಾನಸೌಧದಲಿಲಿ 
ಕುಳಿತು  ಜನಪರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು 
ಐದು ವಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರಗಳಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. 
ಆದರೆ, ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆ 
ಗಳನುನು ಹೆೋಂಚು ಹಾಕ್ ಕಾಯು್ದಕೆೋಂಡಿದ್ದ 
ಬ್ಜೆಪಿ ಆಪರೆೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿತು 

ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆೇಳಿದರು.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪತ್ರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ 

ಸಂತೆೋೇಷ ಪಾಟಿೇಲ ಹಾಗೋ ಪಲಿೇಸ್ 
ಅಧಿಕಾರಿ ಆತಮಿಹತೆ್ಯ ಭ್ರಷಟಾ ಆಡಳಿತಕೆಕೆ 
ಸಾಕ್್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗೆೋೇಡೆಗೆ 
ಕ್ವಿ ಕೆೋಟುಟಾ ನಂತರೆ, ಕೆೇವಲ ಲಂಚದ ಬಗೆಗೆ 
ಮಾತುಗಳು ಕೆೇಳಿಬರುತತಿವೆ. ಹೆೋೇಟೆಲ್  
ಗಳಲಿಲಿ ತ್ಂಡಿಗಳ ದರಪಟಿಟಾ ಇರುವಂತೆ 
ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೋರನೆೇ ಮಹಡಿಯಲಿಲಿ 
ಯಾರಿಗೆ ಎಷುಟಾ ಎನುನುವ ದರಪಟಿಟಾ ಸಿಗಲಿದೆ 
ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ 
ಬೆೋಮಾಮಿಯಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಸಕಾ್ಣರದ 
ಎಲಲಿರನೋನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡರು.

ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಂದನಂದ ತಮಮಿ 
ಸಕಾ್ಣರದ  ಅವಧಿವರೆಗೆ  ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ 

ಎರಡೋವರೆ ಸಾವಿರ ಕೆೋೇಟಿಯರ್ಟಾದ್ದ ಸಾಲ 
ಈಗಿನ ಬ್ಜೆಪಿಯ 4 ವಷ್ಣದ ಆಡಳಿತದಲಿಲಿ 
ಆರು ಸಾವಿರ ಕೆೋೇಟಿಯಷಾಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ 
ತ್ಂಗಳು ನಾವು ಕಟುಟಾವ ಅಸಲು ಹಾಗೋ 
ಬಡಿ್ಡ 50 ಸಾವಿರ ಕೆೋೇಟಿಯಷಾಟಾಗುತತಿದೆ. 
ಹಿೇಗಾದರೆ ದೆೇಶ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾ ? 
ಇಂತವರಿಗೆ ಮತ ನೇಡುತ್ತಿೇರಾ?  ಎಂದು 
ನೆರೆದ ಜನರನುನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
ಪ್ರಶಿನುಸಿದರು.

ವೆೇದಕೆಯಲಿಲಿ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ 
ಕೆ.ಬ್.ಕೆೋೇಳಿವಾಡ, ಸಲಿೇಂ ಅಹಮಿದ್, 
ಜಮಿೇರ್ ಅಹಮಿದ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೆೋೇಡ, 
ಬಸವರಾಜ ಶಿವಣಣಿನವರ, ಸತ್ೇಶ್  
ಜಾರಕ್ಹೆೋಳಿ, ಡಿ.ಆರ್.ಪಾಟಿೇಲ, ಐ.ಜಿ.
ಸನದ,  ತಾಲೋಲಿಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜನಗೌಡ 
ಪಾಟಿೇಲ, ನಗರದ ಶೆೇರು ಕಾಬೋಲಿ, 
ಟಿಕೆರ್ ಆಕಾಂಕ್್ಷಗಳಾದ ಪ್ರಕಾಶ 
ಕೆೋೇಳಿವಾಡ, ಡಾ. ಪ್ರವಿೇಣ ಖನೋನುರ, 
ಜಟೆಟಾಪಪಿ ಕರೆೇಗೌಡ, ಕೆೋಟೆ್ರೇಶ್  ಬಸೆೇಗಣಿಣಿ 
ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ಜನರನು್ನ, ಶಾಸಕರನು್ನ ನಿಲಚ್ಕಿ್ಷಸಿದೆ್ದೇ ಸಮಿಮಾಶ್ರ ಸಕಾಚ್ರ 
ಹೊೇಗಿ ಭ್ರಷಟೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಚ್ರ ಬರಲು ಕಾರಣ

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆ 
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 13- ತಾಲೋಲಿಕ್ನ ಕಕಕೆರಗೆೋಳ್ಳ ಗಾ್ರಮದ ಪಟೆೇಲ್ 
ವಿೇರಪಪಿ ಆಂಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲಿಲಿ ಈಚೆಗೆ ರಾರ್ಟಾ್ೇಯ ವಿಜಾಞೆನ 
ದನವನುನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಸೆಟಾೇಡಿಯಂ, ಅಥೆಲಿಟಿಕ್ 
ಕೆೋೇರ್್ಣ, ಸೌಕೆರ್ಸ, ಗೆೈಡ್ಸ ಬ್ಡಾರಗಳು, ವಿೇಕ್ಷಣ ಗೆೋೇಪುರ, 
ಸಾಲುಮರದ ತ್ಮಮಿಕಕೆನನುನು ಪ್ರತ್ಬ್ಂಬ್ಸುವ ಹಾಗೋ ಪೆ್ರೇರೆೇಪಿಸುವ 
ಮಾದರಿಗಳು, ಕನನುಡ, ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಹಾಗೋ ಹಿಂದ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿವಿಧ 
ಮುಖ್ಯ ಕವಿಗಳ ಹಾಗೋ ಲೆೇಖಕರ ಕ್ರು ಪರಿಚಯಗಳು, ವಿಜಯನಗರ 
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದ ವೆೈಭವವನುನು ಎತ್ತಿ ತೆೋೇರಿಸುವ ಮಾರುಕಟೆಟಾಯ ಮಾದರಿ 
ಗಳು, ಈಜಿಪ್ಟಾ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಲಯದ ಮಾದರಿಗಳು 
ಅತ್ಯಂತ ಆಕಷ್ಣಣಿೇಯವಾಗಿದ್ದವು. ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ ಕೆಜಿಯಿಂದ 9 ನೆೇ 
ತರಗತ್ಯವರೆಗಿನ ವಿದಾ್ಯರ್್ಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಕಕ್ಕರಗೊಳಳ ಪಟೆೇಲ್ ವಿೇರಪ್ಪ 
ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ ವಿಜಾಞಾನ ದಿರಾಚರಣೆ

ಪಾ್ರಣಿ ಆಹಾರವೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಮೊೇಸ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಇಲಾಖ ೆ ಉಪ ನದೆೇ್ಣಶಕ ಡಾ.ರಾರವೆೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ದಾವಣಗರೆ ೆ ಹಾಗೋ ಚಿತ್ರದುಗ್ಣದಲಿಲಿ 25 ಸಾವಿರಕೋಕೆ ಅಧಿಕ 
ರೆೈತರಿಂದ ಇತ್ತಿಚಿೇನ ದನಗಳಲಿಲಿ 10ಕೆೋೇಟಿಗೋ ಅಧಿಕ ವಹಿವಾಟು ನಡದೆದ.ೆ 
ಬ್ಳಿಯ ಬಣಣಿದ ಆಹಾರಕೆಕೆ ಒಗಿಗೆಕೆೋಂಡು, ಸತ್ವಯುತ ಆಹಾರ ಕಡಗೆಣಿಸಿದೆ್ದೇವೆ 
ಎಂದರು.

ಪಾ್ರಸತಿವಿಕವಾಗಿ ಉಪ ಕೃರ್ ನದೆೇ್ಣಶಕ ಡಾ.ತ್ಪೆಪಿೇಸಾ್ವಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಅಂತರಾರ್ಟಾ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವಷ್ಣಚಾರಣ ೆಹಿನನುಲ ೆಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಳೆಯೆುವ ರೆೈತರ 
ಜಮಿೇನಗಳಿಗ ೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಿ ಪಾ್ರತ್ಯಕ್ಷತ ೆ ನಡಸೆುತ್ತಿದೆ್ದೇವ.ೆ ಬಳೆಯೆುವವರು, 
ಬಳೆಸೆುವವರು, ಕೆೋಳು್ಳವವರ ಒಳಗೆೋಳು್ಳವಿಕ ೆಇದ್ದರ ೆಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಳಕ ೆಹಾಗೋ 
ಉತಾಪಿದನ ೆಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.

ಈ ವೆೇಳ ೆಪಂಚರತನು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಉತಪಿನನು ಬ್ಡುಗಡಗೆೆೋಳಿಸಿದರು. 
ಉತಪಿನನುದಲಿಲಿ ಸಾಮ, ನವಣ,ೆ ಹಾರಕ, ಊದಲು ಮತುತಿ ಕೆೋರಲಗೆಳ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ 
ಎರಡು ನೋರು ಗಾ್ರಂಗಳಲಿಲಿ ಒಳಗೆೋಂಡ ಒಟುಟಾ ಕ.ೆಜಿಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ 
ಮಿಶ್ರಣವಿದ.ೆ ಇದೆೇ ಸಂದಭ್ಣದಲಿಲಿ ಪಾ್ರಂತ್ೇಯ ಸಾವಯವ ಒಕೋಕೆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಟಿ. ಕೃಪ, ಸಿಇಒ ಕರಿಯಪಪಿ, ಆನಂದ್ ಪಾಟಿೇಲ್  ಸೆೇರಿದಂತ ೆಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ಹಾರು ಬೂದಿಗೆ ಅಂಕುಶ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮಾತನಾಡಿಕೆೋಂಡು ಬಂದದು್ದ 
ಸರಿಯಲಲಿ ಎಂದು ಆಕೆೋ್ರೇಶ ಹೆೋರ ಹಾಕ್ದರು.

ನಮಮಿ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನುಸಾರ ಕಾಖಾ್ಣನೆ ಒಳಗೆ ತೆರಳಿ 
ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿದೆ್ದೇನೆ. ಕಾಖಾ್ಣನೆ ಚಿಮಣಿ ಮೋಲಕ ಹೆೋರ 
ಸೋಸುವ ಬೋದ ಹಾಗೋ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನೇರಿನಂದ 
ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಜ. ಇದನುನು ನಯಂತ್ರಸುವ 
ಜವಾಬಾ್ದರಿ ನಮಮಿದು. ಉಳಿದ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮತೆೋತಿಂದು 
ಸಭೆ ಕರೆದು ಚಚಿ್ಣಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೇಡಿದರು.

ಪ್ರತ್ಭಟನೆಯಲಿಲಿ ಹದಡಿ ಹಾಲಪಪಿ, ಗೌಡು್ರ ಷಣುಮಿಖ, 
ಬಲೋಲಿರು ಬಸವರಾಜಪಪಿ, ಕುಕುಕೆವಾಡದ ರುದೆ್ರೇಗೌಡು್ರ, 
ಬಲೋಲಿರು ರವಿಕುಮಾರ್, ಕನಗೆೋಂಡನಹಳಿ್ಳ ವೆೈ.ಎನ್. 
ತ್ಪೆಪಿೇಸಾ್ವಮಿ, ಗಣೆೇಶ್, ಚನನುಪಪಿ, ಪರಮೇಶ್ವರಪಪಿ, 
ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಸ್.ಕರಿಬಸಪಪಿ, ಎಸ್ ನಂಗಪಪಿ, 
ಕೆೋಳೆೇನಹಳಿ್ಳ ಕೆ.ಶರಣಪಪಿ, ಕೆ.ಶಾಂತಪಪಿ, ಅಮಟಿ 
ನಾಗರಾಜ್, ಸಾ್ವಮಿಲಿಂಗಪಪಿ, ರೆೇಣುಕಾ, ವಿೇಣಾ, 
ನಾಗರಸನಹಳಿ್ಳ ರುದೆ್ರೇಶ್, ಚನನುಪಪಿ, ಕುಬೆೇರಪಪಿ, ಬಲೋಲಿರು 
ವಿೇರಯ್ಯ, ಬಕಕೆಯ್ಯ, ಶಿರನಹಳಿ್ಳ ನಾಗರಾಜ್, ದಾ್ಯಮಣಣಿ, 
ಮಹೆೇಶರೆಡಿ್ಡ, ಜಡಗನಹಳಿ್ಳ ವೆೈ ಬ್ ನಂಗಪಪಿ, ಎನ್.ಬಸವ 
ರಾಜ್, ಕೆೈದಾಳೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಹೆೋಸಹಳಿ್ಳ ಶಿವಮೋತ್್ಣ, 
ಆರನೆೇ ಕಲುಲಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆೇಳಿಕೆ ಗದ್ದಲ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ರಾಹುಲ್ ಹೆೇಳಿಕೆಯನುನು ಸದನ ಖಂಡಿಸಬೆೇಕು. 

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಷಮ ಯಾಚಿಸುವಂತೆ ನದೆೇ್ಣಶನ ನೇಡಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಲೆೋೇಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂ ಬ್ಲಾ್ಣ ಅವರಿಗೆ ರಾಜನಾಥ್ ಮನವಿ 
ಮಾಡಿಕೆೋಂಡರು. ಸಿಂಗ್ ಹೆೇಳಿಕೆಗೆ ಮದಲೆೇ ಬ್ಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು 
ಘೆೋೇಷಣೆ ಕೋಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತ್ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರೋ ಸಹ 
ಘೆೋೇಷಣೆ ಕೋಗುತಾತಿ ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ನುಗಿಗೆದರು.

ಈ ನಡುವೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದೇಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ 
ಪ್ರಹಾಲಿದ್ ಜೆೋೇರ್, ತುತು್ಣ ಪರಿಸಿಥಾತ್ ಹೆೇರಿಕೆಯಾದಾಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ 
ಎಲಿಲಿ ಹೆೋೇಗಿತುತಿ? ಯು.ಪಿ.ಎ. ಸಕಾ್ಣರದ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ 
ಒಪಿಪಿಗೆ ನೇಡಿದ ಸುಗಿ್ರೇವಾಜೆಞೆಯನುನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹರಿದಾಗ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲಿಲಿಗೆ ಹೆೋೇಗಿತುತಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶಿನುಸಿದರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸುಗಿ್ರೇವಾಜೆಞೆ ಹರಿದಾಗ 
ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಮನಮೇಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಂಡು 
ಬಂದರು. ಆಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲಿಲಿ ಹೆೋೇಗಿತುತಿ? ಅಮರಿಕ ಹಾಗೋ 
ಯುರೆೋೇಪ್ ರಿೇತ್ಯ ವಿದೆೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದಲಿಲಿ ಮಧ್ಯ 
ಪ್ರವೆೇಶಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಕೆೇಳಿರುವುದನುನು ಖಂಡಿಸುವುದಾಗಿ ಜೆೋೇರ್ 
ಹೆೇಳಿದರು. ಲೆೋೇಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮಮಿ ಮೈಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ 
ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೆೋೇಪಿಸಿದಾ್ದರೆ.  ಆದರೆ, ಅವರ ಮೈಕ್ ಆನ್ 
ಆಗಿತುತಿ. ಅವರು ಸದನದಲಿಲಿ ಮುಕತಿವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ 
ನೇಡಲಾಗಿತುತಿ. ಅವರಲಿಲಿ ಸ್ವಲಪಿವಾದರೋ ನಾಚಿಕೆ ಉಳಿದದ್ದರೆ, ಈ ಸದನಕೆಕೆ 
ಬಂದು ಕ್ಷಮ ಯಾಚಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಒತಾತಿಯಿಸಿದರು.

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಅವಿರಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಜನರನುನು ತಲುಪುವುದಲಲಿ. 
ಹಾಗ ೆ ಯೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿ ರದೆೇ ಇದ್ದರೆ 
ಪತ್್ರಕೆಗಳಿಗೆ ರಾಜಕ್ೇಯ ಸುದ್ದಗಳೆೇ ಸಿಗುವುದಲಲಿ 
ಎಂದರು. ಟಿೇಕೆಗಳನುನು ಸಹಿಸಿಕೆೋಳು್ಳವ 
ಮನೆೋೇಭಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇರ 
ಬೆೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಉತತಿಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 
ವರನುನು ಬೆನುನು ತಟಿಟಾ ಪ್ರೇತಾಸಹಿಸುವ ಗುಣ 
ಪತ್ರಕತ್ಣರಲೋಲಿ ಇರಬೆೇಕು. ಆಗ ಧನಾತಮಿಕ 
ವಾಗಿ ಸಮಾಜಕೆಕೆ ಉತತಿಮ ಸೆೇವೆ ಸಲಿಲಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಪ್ರಶೆನುಗಳನುನು ಕೆೇಳಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ 
ಬೆವರಿಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತುತಿ. ಆದರೆ 
ಇಂದನ ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ 
120ಕೋಕೆ ಹೆಚುಚು ಪತ್ರಕತ್ಣರನುನು ಸನಾಮಿನಸಿ 
ನಜಕೋಕೆ ಬೆವರಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಬೆೋಮಾಮಿಯಿ 

ಚಟಾಕ್ ಹಾರಿಸಿದರು.
ಅನೆೇಕ ವಷ್ಣಗಳ ಕಾಲ ಮಾಧ್ಯಮ 

ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲಿಲಿ ಸೆೇವೆ ಸಲಿಲಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ 
ಪತ್ರಕತ್ಣರೋ ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಇತ್ತಿೇಚೆಗೆ ಕೆ್ಷೇತ್ರಕೆಕೆ 
ಬಂದು ಸಾಧನೆಗೆೈದ ಕ್ರಿಯ ಪತ್ರಕತ್ಣರಿಗೋ 
ಇಲಿಲಿ ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದು್ದ, 
ಎಲಲಿರಿಗೋ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂದರು.
ವಿಜಯವಾಣಿ ಸಂಪಾದಕ ವಿಜಯ ಸಂಕೆೇಶ್ವರ 
ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪುರಸಕೆಕೃತರ ಪರವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್.
ಅಶೆೋೇಕ್, ಕನಾ್ಣಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಯ್ಣನರತ 
ಪತ್ರಕತ್ಣರ ಸಂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ 
ತಗಡೋರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಸದಾಶಿವ ಶೆಣೆೈ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ರಂಗನಾಥ್  
ಇತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದ್ದರು.

ಹಿರೆೇತೊಗಲೆೇರಿಯಲ್ಲೆ ಇಂದು
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು ಹಿರೆೇತೆೋಗಲೆೇರಿಯಲಿಲಿ ಶಿ್ರೇ ಕರಿಯಮಮಿ ದೆೇವಿ ಜಾತಾ್ರ ಮಹೆೋೇ 

ತಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಅರಿಶಿಣ ಎಣೆಣಿ, ಸಂಜೆ ಧೋಳು ಉಚಾಛಾಯ ಮತುತಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 
ಹಾಲು ತುಪಪಿದ ಚರಗ ನಡೆಯುವುದು.

ಕಲ್್ಪತ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ  
ಬಿಜೆಪಿ ಕೊೇಮು ದೆವಾೇಷ : ಜೆಡಿಎಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ.13 - ಕಪೇಲ ಕಲಿಪಿತ ಪಾತ್ರಗಳನುನು ಸೃರ್ಟಾಸಿ, 
ಕೆೋೇಮು ದೆ್ವೇಷ ಹರಡಿ, ಜನರ ತಲೆಯಲಿಲಿ ವಿಷ ಬ್ೇಜ ಬ್ತ್ತಿ ಹೆಮಮಿರವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯಲು ತನು-ಮನ-ಧನವನೆನುಲಲಿ ಅಪಿ್ಣಸುವ ಪಕ್ಷ ಬ್ಜೆಪಿ ಎಂದು 
ಜೆಡಿಎಸ್ ಆರೆೋೇಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರಣಿ ಟಿ್ವೇರ್ ಮಾಡಿರುವ 
ಜೆಡಿಎಸ್, ಟಿಪುಪಿ ಸುಲಾತಿನನನುನು ಕೆೋಂದವರು ಎನನುಲಾಗುವ ಕಾಲಪಿನಕ 
ಪಾತ್ರಗಳಾದ ಉರಿಗೌಡ, ನಂಜೆೇಗೌಡ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳನುನು ಪ್ರಧಾನ 
ರೆೋೇಡ್ ಶೆೋೇ ನಡೆಸಿದ ಮಹಾದಾ್ವರಕೆಕೆ ಇಟಿಟಾದು್ದ ಏಕೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶಿನುಸಿದೆ.
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ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.13- ಹೆೋಸಪೆೇಟೆ-
ತೆೋೇರಣಗಲ್  ರಸೆತಿಯಲಿಲಿರುವ  
ಧಮ್ಣಸಾಗರದ ಸಿದಾ್ಧಥ್ಣ ಧಾ್ಯನ ಮಂದರದ 
ಸಭಾಂಗಣದಲಿಲಿ ನವೃತತಿ ಬಾ್ಯಂಕ್  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಸೆನುೇಹ ಸಮಿಮಿಲನ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮ 
ಆಯೊೇಜಿಸಲಾಗಿತುತಿ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ   ನವೃತತಿ ಅಸಿಸೆಟಾಂರ್  
ಜನರಲ್  ಮಾ್ಯನೆೇಜರ್ ಶಿವಪಪಿ ಬ್. 
ಮನಗೋಳಿ ಮಾತನಾಡುತಾತಿ, ಅಂದನ 
ದನಗಳಲಿಲಿನ ಕೆಲಸದ ಒತತಿಡದ ನಡುವೆಯೋ 
ಸಾವ್ಣಜನಕರಿಗೆ ನೇಡಿದ  ಉತತಿಮ 
ಸೆೇವೆಯನುನು ಸಮಿರಿಸಿದರು.     ರರುನಾಥ ರಾವ್  
ತಾಪೆಸ, ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್ ಮಾತನಾಡುತಾತಿ  
ನವೃತ್ತಿ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಂಚಿ 

ಹೆೋೇಗಿದ್ದ ನವೃತತಿ ಸಹೆೋೇದೆೋ್ಯೇಗಿಗಳು ಈ 
ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದ ಮೋಲಕ  ಒಂದೆಡೆ 
ಕಲೆತ್ರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದದೆಯಂದರು.    

ನವೃತತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಗಳಾದ  ಗುರುನಾಥ, 
ಭಾನು, ಶಾರದಂಬಾಳ್, ದುಗಾ್ಣಬಾಯಿ, 
ಚಿತಾ್ರನಾಯಕ್, ನಾಗರಾಜ್,  ಜಾಲಿ 
ನಟರಾಜ್, ಅಶ್ವತಥಾನಾರಾಯಣ, ರಾಮಾಂಜ 
ನೆೇಯ, ಕೆ.ಸಿದ್ದಪಪಿ, ಕೆೋೇಡಿಹಳಿ್ಳ ನಂಗಪಪಿ, 
ರುದ್ರಯ್ಯ, ರಾಮಸಾ್ವಮಿ, ಆನಂದರಾವ್, 
ಬಸವರಾಜ,  ಮದಲಾದವರು ಈ ಸೆನುೇಹ 
ಸಮಿಮಿಲನ  ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ  
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.  ಆಯೊೇಜಕ ಜಿ.ತ್ಪಪಿಣಣಿ  
ಅತ್ರ್ಗಳನುನು ಸಾ್ವಗತ್ಸಿದರು, ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್    
ನರೋಪಿಸಿ, ವಂದಸಿದರು.

ನಿವೃತ್ತ ಬಾ್ಯಂಕ್  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೆ್ನೇಹ ಸಮಿಮಾಲನ

ಜಗಳೂರು, ಮಾ.13- ಪರಿಶಿಷಟಾ 
ಸಮುದಾಯಗಳ ಸವ್ಣತೆೋೇಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಗೆ 
ಆದ್ಯತೆ ನೇಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವೆ. ಮಹನೇಯರ 
ಪುತಥಾಳಿ ನಮಿ್ಣಸಿರುವ ತೃಪಿತಿ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ 
ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಪಟಟಾಣದ ತಾಲೋಲಿಕು ಕಛೆೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲಿಲಿ 
ತಾಲೋಲಿಕು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೋ ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೊೇಗದಲಿಲಿ ನಡೆದ ಡಾ. ಬ್.ಆರ್.
ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ ಪುತಥಾಳಿ ಅನಾವರಣ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರ  ಅಭಿವೃದ್ಧಗೆ ತಮಮಿ 
ಜಿೇವನವನೆನುೇ ಮಿೇಸಲಿಟಟಾ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ 
ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ ಅವರು ನೇಡಿದ ಶೆ್ರೇಷಠೆ 
ಸಂವಿಧಾನದಂದಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ 
ಬದುಕುತ್ತಿದೆ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಸ್ ಟಿ ಮಿೇಸಲು ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲಿಲಿ 
ಮೋರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನನಾನುಗಿ ಆಯಕೆ ಮಾಡಿದ 
ಪರಿಶಿಷಟಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸವ್ಣತೆೋೇಮುಖ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿರುವೆ. ಅಲಲಿದೆ ಪರಿಶಿಷಟಾ 
ಸಮುದಾಯಗಳ ಋಣ ತ್ೇರಿಸಲು ಪಟಟಾಣದಲಿಲಿ  
ವಿಶ್ವಮಾನವ ಡಾ. ಬ್.ಆರ್. ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ ಪುತಥಾಳಿ 
ಹಾಗೋ  ಮಹರ್್ಣ ವಾಲಿಮಿೇಕ್ ಮಹನೇಯರ ಪ್ರತ್ಮ 
ನಮಿ್ಣಸಿರುವ ತೃಪಿತಿ ನನಗಿದೆ. ಮುಂದನ ದನಗಳಲಿಲಿ 
ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವೆೇಶ್ವರರ ಪುತಥಾಳಿ 
ನಮಿ್ಣಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೇಡಿದರು.

ಪಟಟಾಣದಲಿಲಿ  25 ಲಕ್ಷ ರೋ. ವೆಚಚುದ ಒನಕೆ 
ಓಬವ್ವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟಟಾಡ ನಮಾ್ಣಣಕೆಕೆ  
ಶಂಕುಸಾಥಾಪನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 

ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲಿಲಿ ಮೋರು ನೇರಾವರಿ ಯೊೇಜನೆಗಳು 

ಸಾಕಾರಗೆೋಂಡಿವೆ. ಸಿರಿಗೆರೆ ಶಿ್ರೇಗಳ 
ಆಶಿೇವಾ್ಣದದಂದ 57 ಕೆರೆ ತುಂಬ್ಸುವ ಯೊೇಜನೆ 
ಸಾಕಾರಗೆೋಂಡಿದೆ. ಭದಾ್ರ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೊೇಜನೆ 
ಮಾಚ್್ಣ 18 ರಂದು ಭೋಮಿ ಪೂಜೆ 
ನೆರವೆೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ರೋ. 482 ಕೆೋೇಟಿ ವೆಚಚುದ 
ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ ಯೊೇಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ 
ನೇಡಲಾಗುವುದು. ಬ್ಜೆಪಿ ಆಡಳತಾವಧಿಯಲಿಲಿ 
ಬರದ ನಾಡಿಗೆ ಮೋರು ಯೊೇಜನೆಗಳನುನು 
ಜಾರಿಗೆೋಳಿಸಿರುವೆ, ಹಸಿರು ನಾಡನಾನುಗಿಸುವೆ ಎಂದು 
ಶಾಸಕರು ವಿಶಾ್ವಸ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ಚಿತ್ರದುಗ್ಣ ಛಲವಾದ ಪಿೇಠದ ಶಿ್ರೇ 
ಬಸವನಾಗಿದೆೇವ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ  ಆಶಿೇವ್ಣಚನ ನೇಡಿ, 
ಮಿೇಸಲಾತ್ ಅನುಭವಿಸುವ ಎಲಾಲಿ ವಗ್ಣದ ಪ್ರತ್ 

ಮನೆಗಳಲೋಲಿ ದೆೇಶದ ಶೆ್ರೇಷಠೆ ಧಮ್ಣಗ್ರಂಥ 
ಸಂವಿಧಾನ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಎಂದು  ಕರೆ ನೇಡಿದರು.

ಬಾಬಾ ಸಾಹೆೇಬರು ಹೆೇಳಿದಂತೆ ಚುನಾವಣೆ 
ಸಂದಭ್ಣದಲಿಲಿ ಮತದಾರರು ಮತದಾನದ ಹಕಕೆನುನು 
ಚಲಾಯಿಸಬೆೇಕು. ಹಣದ ಆಮಿಷಕೆೋಕೆಳಗಾಗಿ 
ಮಾರಾಟವಾಗಬಾರದು ಎಂದರು.

ಸಾತ್್ವಕತೆ, ನಸಾ್ವಥ್ಣ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು 
ಸಮಾಜಮುಖಿ  ಇಚಾಛಾಶಕ್ತಿ ಹೆೋಂದರುತಾತಿರೆ.
ನಾಲುಕೆ ದಶಕಗಳ ಹೆೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ 
ಜಗಳೂರಿನಲಿಲಿ ಡಾ. ಬ್.ಆರ್ ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ ಅವರ 
ಪ್ರತ್ಮ ಅನಾವರಣಗೆೋಳ್ಳಲು ಕಾರಣಿೇಭೋತರಾದ 
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಸೆೇವೆ 
ಶಾಲಿ್ಯರನೇಯ ಎಂದರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖಂಡ ಚಿಕಕೆಮಮಿನಹಟಿಟಾ 
ದೆೇವೆೇಂದ್ರಪಪಿ ಮಾತನಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂರಟನೆ, 

ಹೆೋೇರಾಟದ ಕ್ಚುಚು ಹಚಿಚುದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ 
ಡಾ. ಬ್.ಆರ್.ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ 
ಆಶಯಗಳು ನಮಗೆ ಆದಶ್ಣವಾಗಬೆೇಕ್ದೆ.
ಮಿೇಸಲಾತ್ ವಿರೆೋೇಧಿಸುವ ಮೇಲ್ವಗ್ಣದವರು 
ಪ್ರಸಕತಿ ಮಿೇಸಲಾತ್ ಪಾತೆ್ರ ಹಿಡಿದು ಹೆೋರಟಿರುವುದು 
ಸಮಾಜಕೆಕೆ ಒಳೆ್ಳಯದಲಲಿ ಎಂದರು.

ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ ಪುತಥಾಳಿ ಸಮಿತ್ಯ ವಕ್ೇಲ 
ಹನುಮಂತಪಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದಶಕಗಳ ಕನಸಿನ 
ಬಾಬಾ ಸಾಹೆೇಬರ ಪುತಥಾಳಿ ಪಟಟಾಣದಲಿಲಿ 
ಅನಾವರಣಗೆೋಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಶಾಸಕರಿಗೋ 
ಹಾಗೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹೆೋೇದರ ಸಮಾಜದ 
ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿಲಿಸಿದರು.

ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮಕೋಕೆ ಮುನನು ಪ್ರವಾಸಿ 
ಮಂದರದಂದ ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ ವೃತತಿದವರೆಗೆ 
ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್  ಭಾವಚಿತ್ರದ ಅದೋ್ಧರಿ ಮರವಣಿಗೆ 
ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸಂದಭ್ಣದಲಿಲಿ   ತಹಶಿೇಲಾ್ದರ್ ಸಂತೆೋೇಷ್ 
ಕುಮಾರ್, ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ 
ನದೆೇ್ಣಶಕ ಮಹೆೇಶ್ವರಪಪಿ, ಪ.ಪಂ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ 
ಲೆೋೇಕಾ್ಯನಾಯಕೆ, ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ವಿಶಾಲಾಕ್್ಷ 
ಓಬಳೆೇಶ್,ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ ನಮ್ಣಲ ಹನುಮಂತಪಪಿ, 
ಸದಸ್ಯರಾದ ಲಲಿತಾ, ಮಂಜಮಮಿ ಮುಖಂಡರಾದ 
ಮಹೆೇಶ್, ನಾಗರಾಜ್, ಹನುಮಂತಪಪಿ, ಸಿದ್ದಪಪಿ, 
ಸತ್ೇಶ್, ವಕ್ೇಲರ ಸಂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಓಂಕಾರೆೇಶ್ವರಪಪಿ, ಪ್ರ. ಸಿ.ಕೆ. ಮಹೆೇಶ್, ಎನ್.ಟಿ. 
ಎರಿ್ರಸಾ್ವಮಿ, ಸಿದ್ದಪಪಿ ಪೂಜಾರ್, ಗೌರಿಪುರ 
ಕುಬೆೇರಪಪಿ, ಸತ್ೇಶ್, ರಮೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು 
ಇದ್ದರು.

ಜಗಳೂರು: ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೆೇಡ್ಕರ್ ಪುತಥಾಳಿ ಅರಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ

ಮಹನಿೇಯರ ಪುತಥಾಳಿ ನಿಮಿಚ್ಸಿರುವ ತೃಪಿ್ತ ಇದೆ

ಹೆೋನಾನುಳಿ, ಮಾ.13- ಹೆೋನಾನುಳಿ-ನಾ್ಯಮತ್ 
ಅವಳಿ ತಾಲೋಲಿಕ್ನ 1800 ಕೆೋೇಟಿ ರೋ.ಗೋ 
ಅಧಿಕ ವೆಚಚುದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದಾಘಾಟನೆ 
ಹಾಗೋ ಶಂಕು ಸಾಥಾಪನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಲು ಸಿಎಂ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆೋಮಾಮಿಯಿ ಇದೆೇ ದನಾಂಕ 17 
ರಂದು ಆಗಮಿಸಲಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಉಪ 
ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹುಲುಲಿಮನ ತ್ಮಮಿಣಣಿ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಭಾನುವಾರ ನಗರದ ತಾ.ಪಂ. ಸಾಮಥ್ಯ್ಣ 
ಸೌಧದಲಿಲಿ ತಾಲೋಲಿಕು ಮಟಟಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಪೂವ್ಣಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಹೆೋನಾನುಳಿ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಲಾ್ದ 
ಣದ ಎದುರಿಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಲೆೇಔರ್ ನಲಿಲಿ 
ಮಾ. 17 ರಂದು ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದು್ದ, 
ನಕಟಪೂವ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಬ್.ಎಸ್.
ಯಡಿಯೋರಪಪಿ, ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಿವಾರಿ ಸಚಿವ 
ಭೆೈರತ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹತತಿಕೋಕೆ ಹೆಚುಚು 
ಸಚಿವರು ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಪಾಲೆೋಗೆಳ್ಳಲಿದು್ದ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೆೋಳು್ಳವಂತೆ 
ಸೋಚನೆ ನೇಡಿದರು. 1800 ಕೆೋೇಟಿ 
ರೋಪಾಯಿ ವೆಚಚುದಲಿಲಿ 975 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಉದಾಘಾಟನೆ, ಶಂಕುಸಾಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿದು್ದ 
ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಶಿಲಾನಾ್ಯಸಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೆೋಳು್ಳವಂತೆ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೋಚನೆ ನೇಡಿದರು.

ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಎಲಾಲಿ ಇಲಾಖೆ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಪಾಲೆೋಗೆಳು್ಳ 
ವುದರ ಜೆೋತೆಗೆ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಆಯಾ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುನು ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮಕೆಕೆ ಕರೆ 
ತರಬೆೇಕೆಂದ ಅವರು, ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಮಿ ಇಲಾಖೆಯ 
ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ತರುವಂತೆ ಸೋಚಿಸಿದರು.

ಇಓ ರಾಮಾಭೆೋೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಪಿಡಿಓಗಳು ತಮಮಿ ಗಾ್ರ.ಪಂ. ವಾ್ಯಪಿತಿಯಲಿಲಿ 
ನಡೆದರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮಗ್ರ 
ಮಾಹಿತ್ಯ ಜೆೋತೆಗೆ ಅಹ್ಣ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 
ಹಾಗೋ 2116 ಮನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುನು 
ಕರೆ ತರುವಂತೆ ಸೋಚಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಣದಲಿಲಿ ತಹಶಿೇಲಾ್ದರ್ 
ತ್ರುಪತ್, ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ ಉಮಾ 
ತ್ಮಮಿನಗೌಡ, ದೆೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ 
ವಗ್ಣಗಳ ಕಲಾ್ಯಣಾಧಿಕಾರಿ ಮೃತು್ಯಂಜಯ, 
ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೊೇಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಸಾಕೆಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಶಿ್ರೇನವಾಸ್ ನಾಯಕೆ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ 
ವಿೇರಭದ್ರಯ್ಯ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ಹೊರಾ್ನಳಿಗೆ 17ರಂದು ಸಿಎಂ
1800 ಕೆೋೇಟಿ ವೆಚಚುದ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದಾಘಾಟನೆ 

ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಮಾ. 13- ಕರಿೇಕೆರೆ ಗಾ್ರಮದ 
ಸಕಾ್ಣರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಣಗಳಿಗೆ ಜಂತುಹುಳು ಬಗೆಗೆ ಆರೆೋೇಗ್ಯ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೋ ಮಾಹಿತ್ ತ್ಳಿಸಿ ಮಾತೆ್ರ 
ನೇಡಲಾಯಿತು.

ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮ ಉದೆ್ದೇಶಿಸಿ ಆರೆೋೇಗ್ಯ ನರಿೇ 
ಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎನ್. ನವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಜಂತು ಹುಳ ರಹಿತ ಮಕಕೆಳು 
ಆರೆೋೇಗ್ಯವಂತ ಮಕಕೆಳು, ಈ ಮಾತೆ್ರಯನುನು 

ಆರು ತ್ಂಗಳಿಗೆ ಒಮಮಿ ತೆಗೆದುಕೆೋಳ್ಳಬೆೇಕು, 
ಜಂತುಹುಳು ಸಮಸೆ್ಯಗೆ ಇದು ಸರಳ ಸುಲಭ 
ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಸಾತಿರವಾದ 
ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ವಿದಾ್ಯರ್್ಣಗಳಿಗೆ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ 
ರಾಜಪಪಿ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸಣಣಿಲಿಂಗಮಮಿ, 
ರಾಧಾ, ಪೆ್ರೇಮಕುಮಾರ್, ಆಶಾ 
ಕಾಯ್ಣಕತೆ್ಣ ಭಾಗ್ಯಮಮಿ ಹಾಗೋ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಣಗಳು ಉಪಸಿಥಾತರಿದ್ದರು.

ಚಳಳಕೆರೆಯ ಕರಿೇಕೆರೆಯಲ್ಲೆ ಜಂತುಹುಳು 
ಮಾಹಿತ್ ಆರೊೇಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ

ಸವಿನೆನಪು

ದಿ|| ಶಿ್ರೇ ರೆೇರಿಲೆಗೆ ಯಲಲೆಪ್ಪನವರು, ಸಂಸಾಥಾಪಕರು
ಶಿ್ರೇ ರಂಗರಾಥ ಸಾವಾಮಿ ವಿದಾ್ಯಭಿವೃದಿಧಿ ಸಮಿತ್ (ರಿ.) ರೆೇರಿಲೆಗೆ.

ನೇವು ನಮಮಿನನುಗಲಿ ಇಂದಗೆ ಹದನಾಲುಕೆ ವಷ್ಣಗಳು ಕಳೆದರೋ  
ನಮಮಿ ಹೃದಯಗಳಲಿಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇರಿ. ನಮಮಿ ನೆನಪು ಸದಾ

ನಮಮಿ ಮನಗಳಲಿಲಿ ಹಚಚು ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ನೇವು ಹಾಕ್ಕೆೋಟಟಾ ಪಥದಲಿಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ,
ಮುಖೊ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯರು ಮತು್ತ ಸಿಬ್ಂದಿ ವಗಚ್ದವರು

ಶಿ್ರೇ ಸಿದೆ್ದೇಶವಾರ ವಸತ್ ಪ್್ರಢಶಾಲೆ, ಕಂಚಿಕೆರೆ, ಹರಪನಹಳಿ್ಳ ತಾ||
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¸Á®zÀ ¨ÁQ
EgÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ

(gÀÆ.)

ªÁºÀ£À
¸ÀASÉå

vÉ°V 83815325000510 SAMEDEUTZ
FATHR
SAME 503 
TRACTOR 
2009

KA17
TB
2654

¢£ÁAPÀ 
07-03-2023 jAzÀ

§rØ ºÁUÀÆ
EvÀgÉ RZÀÄð

ªÉÄÃ®ÌAqÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À 
²gÀªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î gÀ¸ÉÛ, zÁªÀtUÉgÉ.  ¢£ÁAPÀ : 21-03-2023 ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ªÀÄzsÁåºÀß 02-00 UÀAmÉUÉ 

¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁtÂ ¸ÀASÉå : ¥ÀæPÁ±ï : 7760733750,  

ºÀgÁdÄ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¸ÀÜ¼À : ¸Áé«Ä AiÀiÁqïð, «±ÀéZÉÃvÀ£À ±Á¯É ºÀwÛgÀ, 

ºÀgÁf£À ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ  µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ :
1) ªÉÄÃ¯ÁÌtÂ¹zÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄxÁ ¹ÜwAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.
2) ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß F PÉ¼ÀPÀAqÀ «¼Á¸ÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ : 20-03-2023 gÀ ªÀgÉUÉ PÀbÉÃj ªÉÃ¼ÉAiÀÄ°è ¥ÁæzÉÃ²PÀ 

PÀZÉÃj¬ÄAzÀ °TvÀ C£ÀÄªÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÉÆÃqË£ï£À°è ¥Àj²Ã°¸À§ºÀÄzÀÄ. 
¸Áé«Ä AiÀiÁqïð, «±ÀéZÉÃvÀ£À ±Á¯É ºÀwÛgÀ, ²gÀªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î gÀ¸ÉÛ, zÁªÀtUÉgÉ. ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁtÂ 
¸ÀASÉå : ¥ÀæPÁ±ï : 7760733750,  

3) ºÀgÁf£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄªÀªÀgÀÄ  gÀÆ. 10,000-00 (ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) ªÀÄÄAUÀqÀ 
oÉÃªÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀævÉÂåÃPÀªÁV PÀ£ÁðlPÀ UÁæ«ÄÃt ̈ ÁåAPï, zÁªÀtUÉgÉ (DAiÀiÁ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ̧ ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖAvÉ) 
ºÉ¸Àj£À°è r.r./ £ÀUÀzÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀgÁdÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄªÀ ªÉÆzÀ¯ÉÃ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÀgÁfUÉ 
DUÀ«Ä¸ÀÄªÁUÀ ©qïzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀÄªÁV vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 

4) AiÀÄ±À¹é ©qïzÁgÀgÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ ºÀtzÀ ±ÉÃ 25 gÀµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß (ªÀÄÄAUÀqÀ oÉÃªÀtÂ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ) 
ªÀiÁgÁl ªÀÄÄVzÀ PÀÆqÀ¯ÉÃ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ºÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀgÁf£À ¢£ÁAPÀ¢AzÀ 15 
¢£ÀUÀ¼À M¼ÀUÁV ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀ°è ¥ÀÇwð ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.

5) ºÀgÁf£À°è ªÀiÁgÁlªÁzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Dgï.n.N. D¦üÃ¹£À°è vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ 
ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ vÉjUÉ EvÁå¢ ̈ ÁQ EzÀÝ°è ̈ sÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ. AiÀÄ±À¹é ©qïzÁgÀgÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

6) ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀUÁðªÀuÉUÉ vÀUÀ®ÄªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß AiÀiÁªÀÅzÉÃ vÀgÀºÀzÀ ±ÀÄ®Ì CxÀªÁ 
RZÀÄðUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄ±À¹é ©qïzÁgÀ£ÉÃ ̈ sÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

7) ©qïzÁgÀgÀÄ ¥ÀÇwðºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©qïzÁgÀjUÉ PÉÆqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 
ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ̧ Áé¢üÃ£À PÉÆlÖ£ÀAvÀgÀ  ©qïzÁgÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀQÌAvÀ 
ªÀÄÄAZÉ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀªÁUÀ° CxÀªÁ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ̧ ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ E£ÁåªÀÅzÉÃ vÉÆAzÀgÉ, CqÀZÀuÉ, zÁªÉ 
K£ÉÃ DzÀgÀÆ ©qïzÁgÀgÉÃ dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F «ZÁgÀªÁV ¨ÁåAQ£ÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ jÃwAiÀÄ°è 
dªÁ¨ÁÝgÀgÁUÀÄªÀÅ¢®è. 

8) AiÀiÁªÀÅzÉÃ  PÁgÀt  PÉÆqÀzÉ ºÀgÁd£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉÆ½¸ÀÄªÀ CxÀªÁ ªÀÄÄAzÀÆqÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤§AzsÀ£É ºÁUÀÆ 
µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ̈ ÁåAPï ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. 

9) ªÉÄÃ®ÌAqÀ «µÀAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÉ PÀ£ÁðlPÀ UÁæ«ÄÃt ̈ ÁåAPï, ¥ÁæzÉÃ²PÀ PÀZÉÃj, 

EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À§ºÀÄzÀÄ.

ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉ ±ÀÄ®Ì, 

¥Áèmï 
£ÀA. 101, J¸ï.«. §ÈAzÁªÀ£À C¥ÁmïðªÉÄAmï, ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛ, 11 £ÉÃ  ªÁqïð, avÀÛªÁrÎ, 
ºÉÆ¸À¥ÉÃmÉ, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ f¯Éè. ¥sÉÆÃ : 08394 226799. 

¸ÀÜ¼À : ºÉÆ¸À¥ÉÃmÉ 
¢£ÁAPÀ : 13-03-2023

¸À»/- ¥ÁæzÉÃ²PÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ,
PÀ£ÁðlPÀ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.

+

ನಮಮಿಲಿಲಿ ಕಟಟಾಡ ಪರವಾನಗೆ (ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  
ಮತುತಿ DHUDA), ಬ್ಲಿ್ಡಂಗ್  ಪಾಲಿನ್ (ವಾಸುತಿ ಪ್ರಕಾರ), 

ಎಸಿಟಾಮೇಷನ್, ಕನ್ ಸಟಾ್ಕ್ಷನ್ ಮತುತಿ ಮಟಿೇರಿಯಲ್ ಕಾಂಟಾ್ರ್ಯಕ್ಟಾ  
ಹಾಗೋ ಅಲಿನೆೇಷನ್, ಲೆೇಔರ್  ಪಾಲಿನ್  ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ  

(Development) ಮಾಡಿಕೆೋಡಲಾಗುವುದು. 

ಸಂಪಕ್್ಣಸಿ :   ಪಿ್ರರಾಂಕ ಜಿ.ಪಿ., ಇಂಜಿನಿಯರ್ 
+91 70190 70400

#1066, 2ರೆೇ ಮೆೇನ್ , 1ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ , ಓಂಕಾರ ಗಣಪತ್ ದೆೇವಸಾಥಾನ 
ಎದುರು, ನಿಜಲ್ಂಗಪ್ಪ ಲೆೇಔಟ್ , ದಾವಣಗೆರೆ-577004.

ಅರಸಿ ಕನ್ಸಲೆಟೆನಿ್ಸ ಸವಿೇಚ್ಸಸ್ 

ನಮನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿದುಷಿ ಮಾಧವಿ  
ಅವರಿಗೆ ಅನುಪಮ ಸೆೇವಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸಿ್ತ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 13 - ಕನಾ್ಣಟಕ ಸಾವಿತ್್ರಬಾಯಿ ಫುಲೆ 
ಶಿಕ್ಷಕ್ಯರ ಸಂರ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ 
(ದಾವಣಗೆರೆ) ಸಹಯೊೇಗದಲಿಲಿ  ಸಕಾ್ಣರಿ ನೌಕರರ ಸಮುದಾಯ 
ಭವನದಲಿಲಿ ಮನೆನು ನಡೆದ ಅಂತರರಾರ್ಟಾ್ೇಯ ಮಹಿಳಾ 
ದನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಿ ನಗರದ ನಮನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 
ಸಂಸಾಥಾಪಕ ಕಾಯ್ಣದಶಿ್ಣ ಹಾಗೋ ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ವಿದುರ್ 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಡಿ.ಕೆ. ಮಾಧವಿ  ಅವರು ಕಲಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲಿಲಿ ಸಲಿಲಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಸೆೇವೆಯನುನು ಗುರುತ್ಸಿ `ಅನುಪಮ ಸೆೇವಾ ರತನು' ಪ್ರಶಸಿತಿಯನುನು 
ನೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ.13 - ಕಚಾಚು ರೆೇಷೆಮಿ ಬೆಲೆ ದಢೇರ್ ಕುಸಿತದಂದ 
ಕಂಗಲಾಗಿರುವ ರೆೇಷೆಮಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೆಂಬಲಕೆಕೆ ಧಾವಿಸಿದು್ದ, ಸಕಾ್ಣರದಂದಲೆೇ 
ಕಚಾಚು ರೆೇಷೆಮಿ ಖರಿೇದಸುವಂತೆ ರೆೇಷೆಮಿ, ಯುವ ಸಬಲಿೇಕರಣ ಮತುತಿ ಕ್್ರೇಡಾ 
ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಡಾ.ನಾರಾಯಣಗೌಡ 
ಅವರು ಸೋಚಿಸಿದರು.

 ವಿಧಾನಸೌಧದಲಿಲಿ ರೆೇಷೆಮಿ ಇಲಾಖೆ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೆೋತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವ 
ಡಾ.ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರು, ಕಳೆದ 
ಎರಡು ವಷ್ಣಗಳಿಂದ ಸಿಥಾರವಾಗಿದ್ದ ರೆೇಷೆಮಿಗೋಡಿನ ದರ ದಢೇರ್ ಕುಸಿತಕೆಕೆ 
ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತ್ ಪಡೆದರು. 

ಕಚಾಚು ರೆೇಷೆಮಿಗೋಡಿನ ದರ ದಢೇರ್ ಕುಸಿತದಂದ ಯಾವುದೆೇ 
ಕಾರಣಕೋಕೆ ರೆೈತರಿಗೆ ಸಮಸೆ್ಯ ಆಗಬಾರದು. ಕೋಡಲೆೇ ಸಕಾ್ಣರ ಮಧೆ್ಯ 
ಪ್ರವೆೇಶ ಮಾಡಿ, ರೆೇಷೆಮಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೆೋತೆ ನಲಲಿಬೆೇಕು. ಕೆಎಸ್ ಎಂಬ್ 
ಮುಖಾಂತರ ಕಚಾಚು ರೆೇಷೆಮಿ ಖರಿೇದ ಮಾಡುವಂತೆ  ಅವರು ಸೋಚಿಸಿದರು.   
ದರ ಕಮಿಟಿಯ ಸಭೆ ಕರೆದು, ನಾಳೆಯಿಂದಲೆೇ ಕೆಎಸ್ ಎಂಬ್ ಮೋಲಕ 
ಕಚಾಚು ರೆೇಷೆಮಿ ಖರಿೇದಗೆ ಚಾಲನೆ ನೇಡಬೆೇಕು. 

ರೆೇಷೆಮಿ ಗೋಡಿನ ದರ ಮತೆತಿ ಉತತಿಮ ಸಿಥಾತ್ಗೆ ತಲುಪಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಅವರು ತ್ಳಿಸಿದರು. ರೆೇಷೆಮಿಗೋಡು ಉತಾಪಿದನೆಯಲಿಲಿ ಶೆೇಕಡಾ 23 ರಷುಟಾ 
ಹೆಚಚುಳ ಕಂಡಿದು್ದ, ಕಳೆದ 15 ದನಗಳಿಂದ ಒಮಮಿಲೆೇ ಮಾರುಕಟೆಟಾಗೆ 
ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದರ ಕುಸಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಜೆೋತೆಗೆ ಕೆಲವು 
ಪಟಟಾಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಕಾರಣದಂದಲೋ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮಯಾಗಿರಬಹುದು. 
ಸಕಾ್ಣರ ಇದನುನು ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದು್ದ, ನಾಳೆಯಿಂದಲೆೇ 
ಕೆಎಸ್ ಎಂಬ್ ಮೋಲಕ ಕಚಾಚು ರೆೇಷೆಮಿ ಖರಿೇದಗೆ ಸೋಚನೆ ನೇಡಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೆೇಳಿದಾ್ದರೆ.

ಕಚಾಚು ರೆೇಷೆಮಾ ಖರಿೇದಿಗೆ ನಿಧಾಚ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿದೆೇಶಿ 
ಖರಿೇದಿಯಲ್ಲೆ ಇಳಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 13 – 
ವಿದೆೇಶಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಖರಿೇದಯ 
ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 
2018-19ರಲಿಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚಚುದ 
ಶೆೇ.46ರಷಟಾನುನು ಆಮದಗೆ ನೇಡಲಾ 
ಗಿತುತಿ, ಈ ವಷ್ಣ ಶೆೇ.36.7ರಷಟಾನುನು 
ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತೆ ಅಧಿೇನ 
ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ಭರ್ ಅವರು 
ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತ್ಳಿಸಿದು್ದ, 
ಹಲವಾರು ಶಸಾತಿ್ಸತಿ್ಗಳನುನು ಈಗ 
ಭಾರತದಲಿಲಿ ದೆೇಶಿೇಯ ತಂತ್ರಜಾಞೆನದ 
ಮೋಲಕ ಉತಾಪಿದಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲೆ 
ಹಣದುಬ್ರ ಇಳಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 13 – ಆಹಾರ 
ಹಾಗೋ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲಪಿ 
ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ಚಿಲಲಿರೆ 
ಹಣದುಬ್ಬರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತ್ಂಗಳಲಿಲಿ 
ಶೆೇ.6.44ಕೆಕೆ ತಗಿಗೆದೆ. ಗಾ್ರಹಕರ ಬೆಲೆ 
ಸೋಚ್ಯಂಕದಲಿಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜನವರಿ 
ಯಲಿಲಿ ಶೆೇ.6.52 ಹಾಗೋ 2022ರ 
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲಿಲಿ ಶೆೇ.6.07ರರ್ಟಾತುತಿ.

ಬಿಹಾರದಲ್ಲೆ ಅತ್ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ
ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 17 

– ಬ್ಹಾರದಲಿಲಿ ಭಾರತ 
ದಲೆಲಿೇ ಅತ್ ಕಡಿಮ ಪ್ರಮಾ 
ಣದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇದೆ ಎಂದು 
ಕೆೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ 
ತ್ಳಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮ ಸಾಕ್ಷರತೆ 
ವಿಷಯದಲಿಲಿ ನಂತರದ ಸಾಥಾನಗಳಲಿಲಿ ಅರು 
ಣಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶ ಹಾಗೋ ರಾಜಸಾಥಾನಗಳಿವೆ.

ದೆೇಶದ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಭಾಗದಲಿಲಿ ಸಾಕ್ಷ 
ರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೆೇ.67.77 ಹಾಗೋ 
ನಗರ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲಿಲಿ ಶೆೇ.84.11ರರ್ಟಾದೆ.

ಕೆೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವೆ ಅನನುಪೂಣ್ಣ 

ದೆೇವಿ ಅವರು ಲೆೋೇಕಸಭೆಗೆ 
ಈ ಬಗೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಮಾಹಿತ್ 
ನೇಡಿದ್ದರು, ಬ್ಹಾರದಲಿಲಿ 
ಶೆೇ.61.8ರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇದೆ. 
ನಂತರದ ಸಾಥಾನಗಳಲಿಲಿರುವ 
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶದಲಿಲಿ 

ಶೆೇ.65.3 ಹಾಗೋ ರಾಜಸಾಥಾನದಲಿಲಿ 
ಶೆೇ.66.1 ರಷುಟಾ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇದೆ ಎಂದದಾ್ದರೆ. 

ಕೆೇರಳದಲಿಲಿ ಅತ್ ಹೆಚಿಚುನ ಶೆೇ.94, 
ಲಕ್ಷದ್ವೇಪದಲಿಲಿ ಶೆೇ.91.85 ಹಾಗೋ 
ಮಿಜೆೋೇರಾಂನಲಿಲಿ ಶೆೇ.91.33ರ  
ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇದೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಮಾ.13- ಇಲಿಲಿನ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೇದ ಕ್್ರೇಡಾಂಗಣದಲಿಲಿ  ಪ್ರವಾಸಿ ಆಸೆಟಾ್ೇಲಿಯಾ ಮತುತಿ  
ಭಾರತ ತಂಡಗಳ ನಡುವ ೆನಡದೆ ಬಾಡ್ಣರ್-ಗಾವಸಕೆರ್ 
ಸರಣಿಯ ನಾಲಕೆನೆೇ ಟಸೆ್ಟಾ ಪಂದ್ಯವು ಡಾ್ರನಲಿಲಿ ಅಂತ್ಯ 
ವಾಗಿದ.ೆ ಆಸೆಟಾ್ೇಲಿಯ ತಂಡವನುನು 2-1ರಿಂದ ಮಣಿಸಿ 
ರುವ ಭಾರತ ಕ್್ರಕರೆ್ ತಂಡವು  ಸರಣಿ ಜಯದ ಜೆೋತಗೆೆ 
ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಗ ೆಅಹ್ಣತಯೆನುನು ಸಾಧಿಸಿದ.ೆ

ಐದು ದನಗಳ ಕಾಲ ಜರುಗಿದ ಪಂದ್ಯದಲಿಲಿ ಎರಡೋ 
ತಂಡಗಳೂ ಬೃಹತ್ ಮತತಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದವು. 
ಆಸೆಟಾ್ೇಲಿಯಾ, ಉಸಾಮಿನ ಖವಾಜ (180)  ಮತುತಿ ಕಾ್ಯಮ 
ರಾನ್ ಗಿ್ರೇನ್ (114) ಶತಕದಾಟದಂದ 480 ಬೃಹತ್ 
ಮತತಿ ಗಳಿಸಿತುತಿ.  ಭಾರತ ತಂಡವು  ಸಹ ಶುಭಮಿನ್ ಗಿಲ್ 

(128)   ಮತುತಿ ವಿರಾರ್ ಕೆೋಹಿಲಿ (186)   ಆಟದಂದ  
571 ರನುನು ಗಳಿಸಿ ಮದಲ ಇನನುಂಗ್ಸ ನಲಿಲಿ 91 ರನುನುಗಳ 
ಮುನನುಡ ೆಸಾಧಿಸಿತುತಿ.

ನನೆನು ವಿಕರೆ್ ನಷಟಾವಿಲಲಿದ ೆ 3ರನುನು ಗಳಿಸಿದ್ದ 
ಆಸೆಟಾ್ೇಲಿಯ ತಂಡವು  ಇಂದು ಉತತಿಮ ಪ್ರದಶ್ಣನ ನೇಡಿ 
ಕೆೇವಲ 2 ವಿಕರೆ್ ಗ ೆ  175 ಗಳಿಸಿ, ಡಿಕೆಲಿೇರ್ ಮಾಡಿ 
ಕೆೋಳು್ಳವ  ಮೋಲಕ  ಪಂದ್ಯ ಡಾ್ರ ಮಾಡಿ ಕೆೋಂಡಿತು.   ಈ 
ನಾಲಕೆನೆೇ ಟಸೆ್ಟಾ  ಪಂದ್ಯದಲಿಲಿ   ಒಟಾಟಾರ ೆ 1126 ರನುನುಗಳು 
ಹರಿದು ಬಂದವು. ಕಳದೆ ಮೋರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮೋರೆೇ 
ದನಕೆಕೆ ಮುಕಾತಿಯ ಕಂಡಿದ್ದವು, ಬೌಲರ್ ಗಳು ಪಾರಮ್ಯ 
ಮರದೆದ್ದರು. ಸಂಕ್್ಷಪತಿ ಸೆೋಕೆೇರು ವಿವರ: ಆಸೆಟಾ್ೇಲಿಯಾ- 
480/10 ಮತುತಿ 175/2.  ಭಾರತ- 571/10.

ಆಸೆಟೆ್ೇಲ್ರಾ ವಿರುದಧಿ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ

ರಾಟು ರಾಟು, ಎಲ್ಫೆಂಟ್ ವಿಸ್ಪರಸ್ಚ್ ಗೆ ಆಸ್ಕರ್
ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 13- ಆರ್.ಆರ್.ಆರ್. 

ಚಿತ್ರದ ‘ನಾಟು ನಾಟು’ ಹಾಡು ಹಾಗೋ ‘ದ ಎಲಿಫೆಂರ್ 
ವಿಸಪಿರಸ್್ಣ’ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಕೆಕೆ ಆಸಕೆರ್ ಪ್ರಶಸಿತಿ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತದಲಿಲಿ ನಮಿ್ಣಸಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೆೇ 
ವಷ್ಣದಲಿಲಿ ಎರಡು ಆಸಕೆರ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದೆೇ 
ಮದಲು. ಆಸಕೆರ್ ಪ್ರಶಸಿತಿಯ 95ನೆೇ ವಷ್ಣದಲಿಲಿ 
ಉಭಯ ಗೌರವ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ದೆೋರೆತ್ದೆ.
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ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಹೆೋಸ ಕುಂದುವಾಡ ಹತ್ತಿರ ಸಕಾ್ಣರಿ 

ನೌಕರರ ಬಡಾವಣೆ ಸುತತಿಮುತತಿ  
ಹೆೋಸ ಬಡಾವಣೆಗಲಿಲಿ 30x50 ಪೂವ್ಣ, 

30x50 ಉತತಿರ, 30x40 ಪಶಿಚುಮ, 
30x40 ಪೂವ್ಣ-ದಕ್್ಷಣ ಕಾನ್ಣರ್ , 
30x40 ಪಶಿಚುಮ-ದಕ್್ಷಣ ಕಾನ್ಣರ್ .

ಸಾವಾಮಿ ಏಜೆಂಟ್ , ವಿದಾ್ಯನಗರ
97421 44715 

JOBS
HR, Civil Engineer, Autocad Draftsman, 

Telecallers, CRM, Billing, sales, 
Graphic Designer, Office Manager, 

Marketing, Cashier, Digital Marketing 

98444 92888

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

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ )

ನಮಮಿ ಮನೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಕಟಟಾಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೋಂ, ಬಾಲಕೆನ, ಟೆರೆೇಸ್ , 
ನೇರಿನ ತೆೋಟಿಟಾ, ಗೆೋೇಡೆ ಬ್ರುಕು, 
ನೇರಿನ ಟಾ್ಯಂಕ್ , ಎಲಾಲಿ ರಿೇತ್ಯ 
ನೇರಿನ ಲಿೇಕೆೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್್ಣಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟಿ.

ಮಳಿಗೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ
BK ಬಾರ್  & ರೆಸೊಟೆೇರೆಂಟ್ 

ಮಿಲಿಟಾ್ ಹೆೋೇಟೆಲ್ ಗೆ ಮಳಿಗೆಗಳು 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ.  ವಿಚಾರಿಸಿ.

ಫೇ. : 98441 01178

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಮಾಮಾಸ್  ಜಾಯಿಂರ್ ರೆೋೇಡ್, 

ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ ಬಾಲಿಕ್,  
5ನೆೇ ಮೇನ್, ಕಾನ್ಣರ್ , 3ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್  

ಸೆೈರ್  ಅಳತೆ 10x30

ಫೇ. : 82177 72482

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಪಿಯುಸಿ ಓದಿರುವ ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.
1) ಸೆೇಲ್ಸ ಮನ್  ಪೆೇಂರ್  ಸೆಕ್ಷನ್-1
2) ಸೆೇಲ್ ಮನ್  ಮಾಕೆ್ಣಟಿಂಗ್ -1
3) ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್್ಣ : ಅಕೌಂರ್ಸ  ವಿತ್  ಟಾ್ಯಲಿ
ಆನಂದ್  ಹಾಡ್ಚ್ ವೆೇರ್  & ಪೆೇಂಟ್್ಸ , 
ಮಂಡಿಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಜಮಿೇನು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿ ಐಗೋರು 

ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ಸವೆ್ಣ ನಂ : 184/1 
2 ಎಕರೆ 13 ಗುಂಟೆ ಜಮಿೇನು 

ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದೆ. 
ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಸಂಪಕ್್ಣಸಿ : 
90365 59096
92428 37951

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ತುಂಗಭದಾ್ರ ಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ 

ಸೆೇಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವೆ. 30x40 
ಮತುತಿ 30x50 ಎಲಾಲಿ ದಕುಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

ಬಾ್ಯಂಕ್  ಲೆೋೇನ್  ಕೋಡ 
ಮಾಡಿಸಿಕೆೋಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಪಕ್್ಣಸಿ. 
97412 11694

ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟೆಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಹದಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸೆತಿಯಲಿಲಿರುವ ಟಿವಿಎಸ್  ಷೆೋೇರೋಂ 
ಪಕಕೆ ಹಾಗೋ ಉದಯ ಬಜಾರ್  ಎದುರಗಡೆ ಇರುವ 

ಸುಸಜಿಜಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟಾಡ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. 
ನೆಲ ಮಹಡಿ 3800 ಅಡಿಗಳು, ಮದಲನೆೇ ಮಹಡಿ 

1600 ಅಡಿಗಳು. ಸೆಲಲಿರ್  2400 ಅಡಿಗಳು 
ಸಂಪಕ್್ಣಸಿ. 

96205 95579

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕಾರ್  ವಾಷ್  ಮಾಡಲು 

ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
ಸಂಬಳ : 10,000/-

ಶಿ್ರೇ ಪಿ್ರರಾ ಕಾರ್  ಕೆೇರ್ , ವಿದಾ್ಯನಗರ.
88673 22545, 95381 96395 

97419 43346

WANTED
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

ಟಿೇ ಹಾಗು ಕಾಫಿ ಮಾಡುವರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 

ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗೆಗೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್್ರ 9:30.
ಸಥಾಳ: 1946 ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಫ ವಕ್್ಸಚ್.  

Mama's joint road, Near 
crocodile showroom. 

99004 38052, 97401 53513

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಗಾಲಿಸ್  ಹೌಸ್ 

(ಬಲಗಡೆ) ಹತ್ತಿರ 30x50 
ಅಳತೆಯುಳ್ಳ (ಉತತಿರ )ಸೆೈಟು 

ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದೆ.ಸಂಪಕ್್ಣಸಿ 
90198 88512

WANTED
Banking Sector Tele Caller 

(Female Only) 
Qualfication : Any Degree
81237 63199 

Interview time : 11AM

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕಿಲೆೇನಿಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಿಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ಗಳು 
ಗಲ್ೇಜಾಗಿದ್ದರೆ ಯಂತ್ರಗಳ ನು್ನ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕಿಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಮಮತ ಉಪಹಾರ ಹೊೇಟೆಲ್  
ರುಬು್ಬವವರು & ಸವಿೇ್ಣಸ್ ಗಾಗಿ 
ಇತರೆ ಕೆಲಸಕಾಕೆಗಿ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಫೇ. : 70902 69155

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
* ಮಹಿಳಾ ಟೆಲಿಕಾಲರ್ -5

* ಸಮಾಜ ಸೆೇವೆಯಲಿಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ 
ಉತಾಸಹಿ, ಕರುಣೆ ಮತುತಿ ಬದ್ಧತೆಯುಳ್ಳ 

ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುತಿ 
ಪುರುಷರು ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಫೇ. : 82969 57816

CHANGE OF NAME
I K.G. Nissar Ahmed s/o Abdul Gaffar 

Sab 56 years. Resident @ Bhasha 
Nagar, Ring Road, Davangere. that 
my old passport my name has been 

entered as Abdul Nisar Ahamed Insted 
of K.G. Nissar Ahmed.  In future all my 
records and transactions will be in my 
name as undersigned before Notary, 

Davangere on 10.3;.2023
Sd/- K.G. Nissar Ahmed

VACANCY 
Quali. : BE in civil (Fresher)
POSITION : Teaching Faculty 
(Female candidate preferred)

WORK LOCATION : 
DAVANGERE 

CONTACT : 88844 54355

ಲೊೇನ್  ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ವಾ್ಯಪಾರ ಸಾಲ, ಆಸಿತಿ ಸಾಲ,  
ಆಸಿತಿ ಖರಿೇದ, ರಿಪೆೇರಿ ಸಾಲ,
ಉದೆೋ್ಯೇಗ ಸಾಲ, ವೆೈಯಕ್ತಿಕ 

ಸಾಲ, ಇನುನು ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹಿತ್ಗೆ

ಫೇ. : 74835 24662

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
HITECH HOSPITAL ಹಿಂಭಾಗ 
30X40 ಉತತಿರ-ಪಶಿಚುಮ ಕಾನ್ಣರ್, 

30X40 ಉತತಿರ.  
ಕಿರಣ್ ಬೂಸೂ್ನರ್ (AGENT) 
98440-63409, 97315-63409

ಕಮಷಿಚ್ಯಲ್ ಸೆೈಟ್ 
ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ (45 ಲಕ್ಷಕೆ್ಕ) 

KHB ತುಂಗ ಭದಾ್ರ ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲಿ 
30x51.5 (1545 ಅಡಿ) ಸೌತ್ ಮತುತಿ 
ನಾತ್್ಣ ರೆೋೇಡ್ ಇದೆ. ಬನನುಕೆೋೇಡ್ ನ  

60 ಅಡಿ ರಸೆತಿಗೆ ಬಸವೆೇಶ್ವರ ಸೋಕೆಲ್ ಎದುರು.

ಕಿರಣ್ ಬೂಸೂ್ನರ್ : 98440-63409

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ (KHB)
ಕರಾಚ್ಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ
20X30 (15 ಲಕ್ಷಕೆಕೆ ) ಪೂವ್ಣ 

ಡಬಲ್ ರೆೋೇಡ್, ಪಾಕ್್ಣ ಎದುರು 
20x28.5 ಪೂವ್ಣ (14 ಲಕ್ಷಕೆಕೆ)
ಕಿರಣ್ ಬೂಸೂ್ನರ್ (AGENT)
97315 63409

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಶಿ್ರೇ ಗುರು ಬಕೆಕೆೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ 
ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ ಬಸ್  ಸಾಟಾ್ಯಂಡ್  

ಹತ್ತಿರ, ಗಣೆೇಶ್  ಲೆೇಔರ್  ಎದುರು. 
ಸೆೈಜ್  : 2200 ಅಡಿ. 

ಸೌತ್  ಫೆೇಸಿಂಗ್ 
97319 99977

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಹೆೋೇಟೆಲ್  

ಉದ್ಯಮದಲಿಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

70190 51306

ಅಕ್ಂಟೆಂಟ್  ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಪಾರ್್ಣ  ಟೆೈಂ/ಫುಲ್  ಟೆೈಂ ಟಾ್ಯಲಿ 

ಬಲಲಿವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. 
ವಿರಾಯಕ ಇಂಡಸಿಟೆ್ೇಸ್  

ಇಂಡಸಿಟಾ್ೇಸ್  ಏರಿಯಾ, 
ಲೆೋೇಕ್ಕೆರೆ ರೆೋೇಡ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.
ಫೇ. : 94481 50174

ಎಂ.ಇ.ಎಸ್  ಲ್ಟ್ಲೆ ಕಿಡ್್ಸ
ಮರಳು ಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪ ಹತ್ತಿರ ಬಾಡ 
ಗಾ್ರಮ ದಾವಣಗೆರೆ. ನುರಿತ ಬೆೋೇಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಗಳು, 
ಶಾಲಾ ಆಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಗಳು 
ಹಾಗೋ ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಓಡಿಸುವ ಡೆ್ರೈವರ್ ಹಾಗೋ 
ಅಕೌಂಟೆಂರ್ ಪೇಸಿಟಾಗೆ ನಮಮಿ ಮೋಲ 
ದಾಖಲಾತ್ಗಳೆೋಂದಗೆ ಗುರುವಾರ 14.03.2023 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಮೇಲಕೆಂಡ 
ವಿಳಾಸಕೆಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೆೇಕೆಂದು ಕೆೋೇರಿದೆ್ದೇವೆ.  ಹೆಚಿಚುನ 
ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ ಕೋಡಲೆೇ ಸಂಪಕ್್ಣಸಿ. 
98800 30171, 98804 36414

ಹೊೇಟೆಲ್ ಮುರಳಿ
ಬಜೆಟ್ ದಮ್ ಬಿರಿರಾನಿ ಸೆಂಟರ್
* 50 ರೋ. ಗೆ ಚಿಕಕೆನ್ ದಮ್ ಬ್ರಿಯಾನ
* 110 ರೋ. ಗೆ ಮಟನ್ ದಮ್ ಬ್ರಿಯಾನ
ಸಮಯ : ಮಧಾ್ಯಹನು 12.30 ರಿಂದ 
3.30 ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ 6-30ರಿಂದ 9-30. 
ಸಥಾಳ : 2ನೆೇ ಮೇನ್, 15ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್, ಅಮಿತ್ 
ಟಾಕ್ೇಸ್ ಕಾಂಪೆಲಿಕ್ಸ, ವಿನೆೋೇಬನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

(ಪ್ರತ್ ಶನವಾರ ರಜೆ ಇರುತತಿದೆ.)
95912 76454, 98449 66555

ಕಾರಿನ ಕಿೇ ಬಂರ್ ಕಳೆದಿದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರಸೆತಿಯ ಗಡಿಯಾರ ವೃತತಿದ 
ಬಳಿಯಿಂದ ಪಿ.ಬ್. ರಸೆತಿಯ ಜೆೋೇಯಲುಕಾಸ್ 
ವಾ್ಯಪಿತಿಯಲಿಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 2 ಗಂಟೆ 
ಸಮಯದಲಿಲಿ ಸೆೋಕೆೇಡಾ ಕಾರಿನ ಕ್ೇ ಬಂಚ್ ಕಳೆದದೆ. 
(ಕಾರಿನ ಕ್ೇ ಡೋಪಿಲಿಕೆೇರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿದ ಕಾರಣ 
ಕ್ೇ ಸಿಕಕೆಲಿಲಿ ತಂದುಕೆೋಟಟಾರೆ ಆಕಷ್ಣಕ ಉಡುಗೆೋರೆ 
ನೇಡಲಾಗುವುದು) ಕಾರಿನ ಕ್ೇ ಬಂಚ್ ಸಿಕಕೆಲಿಲಿ ಸಂಪಕ್್ಣಸಿ. 
70195 88902, 95388 70257

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ನುರಿತ ಲೆೇಡಿೇಸ್ ವಾಡ್ಣನ್, 

ಅಕೌಂಟೆಂರ್, ಆಯಾ ಕೆಲಸ ಹಾಗೋ 
ಸೋಕೆಲ್ ಬಸ್ ಡೆ್ರೈವರ್ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 

ಕೋಡಲೆೇ ಸಂಪಕ್್ಣಸಿ. 
ಎಂಇಎಸ್ ಕಾರೆವಾಂಟ್ 

ಆಂಜನೆೇಯ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ. 

98804 36414, 98800 30171

Wanted immediately
Experienced trained lecturers for 

Physics,Chemistry, Maths and Biology. 
@ M.E.S PU college, 

9th Cross, Anjeneya Extension, Near 
Indragiri appartment apply and walk 

in interview from 14.3.2023 to 
20.3.2023 At 10.30 am. contact : 

98804 36414, 98800 30171

ಮರೆ ಬಾಡಿಗಿಗೆ ಇದೆ
ಚಿಕಕೆ ಕುಟುಂಬಕೆಕೆ or ಬಾ್ಯಚು್ಯಲರ್ ಸಗೆ 

ವಾಸಕೆಕೆ ಯೊೇಗ್ಯವಾದ ಮನೆ, ಮುನಸಪಲ್  & 
ಬೆೋೇರ್ ನೇರಿನ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಇರುವ 3ನೆೇ 

ಮಹಡಿಯ ಮನೆ ಇದೆ. ಸಂಪಕ್್ಣಸಿ. ರಿಂಗ್  ರಸೆತಿ 
ಹತ್ತಿರ ಸಂಗೆೋಳಿ್ಳ ರಾಯಣಣಿ ಸಕ್ಣಲ್  ವಿನಾಯಕ 

ನಗರ, `ಎ' ಬಾಲಿಕ್ ನಲಿಲಿ ಇದೆ. ಸಂಪಕ್್ಣಸಿ. 
98451 20295, 90353 63078

WANTED
Audit Assistants 4 Posts, Female Qualifi-
cation : B.Com Pass with computer knowl-
edge. Walk in interview on 14.03.2023 & 
15.03.2023 At 10AM to 8 PM. 
Fayaz Ahammed & Associates, 
Auditor & Tax Consultant, room No. 11 & 
12, Muslim Hostel Shoping complex, 
Ambedkar Circle, Davanagere. 
94480 45778

ರೆೇರ ಪರಿೇಕೆ್ಷಗಳು
SSLC, PUC, BA, B.Com, 
BBA, MBA (ALL) B.Tech, 

Diploma,  ITI, NTC, 
ಡಿಪ್ಲೆೇಮಾ ಇನ್  ಪೆೇಷೆಂಟ್  ಕೆೇರ್  ನಸಿಚ್ಂಗ್  
ಶಿ್ರೇ ಗಂಗೊೇತ್್ರ ಕರೆಸಾ್ಪಂಡೆನ್್ಸ  ಕಾಲೆೇಜ್  

ಲಾಯರ್ ರೆೋೇಡ್ , ದಾವಣಗೆರೆ. 
ಫೇ. : 86602 35013

PART TIME JOBS 
ಮನೆಯಲೆಲಿೇ ಕುಳಿತು ನಾವು ಕೆೋಡುವ 
ಪುಸತಿಕ ಬರೆಯುವ ಹಾಗೋ ಫಾರಂ 

ತುಂಬುವ ಮೋಲಕ ತ್ಂಗಳಿಗೆ 
15,000 ರಿಂದ 20,000 ಸಂಪಾದಸಿ 

(ಕೆೋೇರಿಯರ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ)  
 8749098879

2BHK ಮರೆ ಬಾಡಿಗಿಗೆ ಇದೆ
ಡಿಸಿಎಂ ಟೌನ್ ಶಿೇಪ್ ನಲಿಲಿ 2BHK 

ಸುಸಜಿಜಿತ ನೆಲಮಹಡಿ ಮನೆ 
ಬೆೋೇರ್ ವೆಲ್ / ಕಾಪ್ಣರೆೇಷನ್  
ನೇರು, ಪಾಕ್್ಣಂಗ್  ಸೌಲಭ್ಯವಿದು್ದ 

ಬಾಡಿಗಿಗೆ ಇದೆ.
94816 25435

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
24 ಗಂಟೆ ಮನೆಯಲಿಲಿದು್ದ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲು ಪುರುಷ ಮತುತಿ ಮಹಿಳಾ 
ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

89711 92936

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಡೆ್ರೈವರ್ ಮತುತಿ ಕ್ಲಿೇನರ್ 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ, ಊಟ ಮತುತಿ ವಸತ್ 
ಉಚಿತ ಕೆೋಡಲಾಗುವುದು. 
ದಾವಣಗೆರೆ. ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ : 

87924 00431

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ 
ಸಿದ್ಧವಿೇರಪಪಿ ಬಡಾವಣೆ ಉತತಿರ-ಪಶಿಚುಮ ಕಾನ್ಣರ್ 
30x43, ಪೂವ್ಣ 53x40 , (ಶಾಮನೋರು ರಸೆತಿ 
ಹತ್ತಿರ) ಉತತಿರ-ಪಶಿಚುಮ ಕಾನ್ಣರ್ 40x60, 
ಆಂಜನೆೇಯ ಬಡಾವಣೆ ಉತತಿರ 30x50.

ಐಗೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್
99457 02495

ಸೆೈಟುಗಳು ಬಡಾವಣೆ
ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ (ವಿದಾ್ಯನಗರ) ದಕ್್ಷಣ 

40x63, (ಪಾಕ್್ಣ ಹಿಂಭಾಗ) ದಕ್್ಷಣ 
30x50 ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ, ಪೂವ್ಣ-ಉತತಿರ ಕಾನ್ಣರ್ 
60x63,  ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ ಪೂವ್ಣ 
40x60 (ಸಂಭ್ರಮ ಹೆೋೇಟೆಲ್ ಹತತಿರ) 

ಐಗೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್
99457 02495

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕನನುಡಕದ ಅಂಗಡಿಯಲಿಲಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲು ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿಯರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

 ಶಿ್ರೇ ಆಪಿಟೆಕಲ್್ಸ ದಾವಣಗೆರೆ.
98864 04287

ಶಿ್ರೇ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ 
ಜೊ್ಯೇತ್ಷಾ್ಯಲಯ
ನಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟೆ 

ನೇವು ಇಷಟಾಪಟಟಾವರು ನಮಮಿಂತಾಗಲು ಸಿತಿ್-ಪುರುಷ 
ವಶಿೇಕರಣ, ಗುಪತಿ ಲೆೈಂಗಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯ , ನಮಮಿ 

ಯಾವುದೆೇ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು 100% ಪರಿಹಾರ ಮಾದುತಾತಿರೆ. 
ಗಾಂಧಿ ಸಕ್ಣಲ್ , ಆಹಾರ 2000, ದಾವಣಗೆೆರೆ.

89716 99826

ಸವಿನೆನಪು

ದಿ|| ಶಿ್ರೇ ರೆೇರಿಲೆಗೆ ಯಲಲೆಪ್ಪನವರು, ಸಂಸಾಥಾಪಕರು
ಶಿ್ರೇ ರಂಗರಾಥ ಸಾವಾಮಿ ವಿದಾ್ಯಭಿವೃದಿಧಿ ಸಮಿತ್ (ರಿ.) ರೆೇರಿಲೆಗೆ.

ನೇವು ನಮಮಿನನುಗಲಿ ಇಂದಗೆ ಹದನಾಲುಕೆ ವಷ್ಣಗಳು ಕಳೆದರೋ  
ನಮಮಿ ಹೃದಯಗಳಲಿಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇರಿ. ನಮಮಿ ನೆನಪು ಸದಾ

ನಮಮಿ ಮನಗಳಲಿಲಿ ಹಚಚು ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ನೇವು ಹಾಕ್ಕೆೋಟಟಾ ಪಥದಲಿಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ,
ಮುಖೊ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯರು ಮತು್ತ ಸಿಬ್ಂದಿ ವಗಚ್ದವರು

ಶಿ್ರೇ ರಂಗರಾಥ ಸಾವಾಮಿ ವಸತ್ ಪ್್ರಢಶಾಲೆ ರೆೇರಿಲೆಗೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ||

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲಿ 
ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲಿ 
40x60 North, 48x88 
South, 30x60 North. 
ಐನಳಿಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್ 
99166 12110

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಮಹಾಲಕ್್ಷಮಿ ಲೆೇಔರ್  ಹತ್ತಿರ, 
ಶಿವಗಂಗ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪ 

ಹಿಂಭಾಗದಲಿಲಿ 40x60 East, 
40x60 North-East ಕಾನ್ಣರ್ 
 ಐನಳಿಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್ 
99166 12110

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಶಿವ-ಪಾವ್ಣತ್ ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲಿ 

35x60 ಉತತಿರ-ಪೂವ್ಣ ಕಾನ್ಣರ್ , 
30x46 ಪೂವ್ಣ, 30x50 ಪೂವ್ಣ, 
40x60 ಪಶಿಚುಮ, ಹೆೋಸ ಬನಶಂಕರಿ 
ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲಿ 30x50 ಪಶಿಚುಮ 

ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ. 30x50 ಉತತಿರ ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ. 
ಸಾವಾಮಿ ಏಜೆಂಟ್ , ವಿದಾ್ಯನಗರ

97421 44715

ಹರಿಹರ, ಮಾ.13- ನಗರದ ಶಿ್ರೇ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ 
ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯಲಿಲಿ ರಾರ್ಟಾ್ೇಯ ಜಂತುಹುಳ ನವಾರಣಾ 
ದನ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮ ಹಮಿಮಿಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿತುತಿ.    

ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.  
ಚಂದ್ರಮೇಹನ್, ಜಂತುಹುಳ ನವಾರಣೆ ಮಾತೆ್ರ 
ಆಲೆ್ಬಂಡ್ ಜೆೋೇಲ್ ಎಲಲಿ ಸಕಾ್ಣರಿ ಅನುದಾನತ, 
ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆ  ಹಾಗೋ ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಕೆೇಂದ್ರದಲಿಲಿ   ಲಭ್ಯವಿದು್ದ, 1 ವಷ್ಣದಂದ 19 
ವಷ್ಣದೆೋಳಗಿನ ಎಲಾಲಿ ಮಕಕೆಳು ಸದುಪಯೊೇಗ 
ಪಡಿಸಿಕೆೋಳು್ಳವಂತೆ ತ್ಳಿಸಿದರು. 

ನಮಮಿ ಸುತತಿಮುತತಿಲಿನ ಪರಿಸರವನುನು ಸ್ವಚಛಾವಾಗಿಟುಟಾ 

ಕೆೋಳ್ಳಬೆೇಕು. ಬರಿಗಾಲಿನಂದ ನಡೆಯಬಾರದು, 
ಕೆೈಗಳನುನು ಸಾಬೋನನಂದ  ತೆೋಳೆಯಬೆೇಕು.  
ಯಾವಾಗಲೋ ಶುದ್ಧ ನೇರನುನು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಪೌರ್ಟಾಕ 
ಆಹಾರವನುನು ಸೆೇವಿಸಿ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು  

ಈ ಸಂದಭ್ಣದಲಿಲಿ ತಾಲೋಲಿಕು ಹಿರಿಯ ಆರೆೋೇಗ್ಯ 
ನರಿೇಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ. ಉಮಮಿಣಣಿ, ಕೆ್ಷೇತ್ರ ಆರೆೋೇಗ್ಯ 
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ  ಟಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ 
ಆರೆೋೇಗ್ಯ ಸುರಕಾ್ಷಧಿಕಾರಿ ಪಿ. ಸುಧಾ,      
ಮುಖೆೋ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯ   ಬ್. ಜೆ. ಪಾಟಿೇಲ್ ಮತುತಿ ಆಶಾ 
ಕಾಯ್ಣಕತೆ್ಣ ರೆೇಣುಕಮಮಿ ಹಾಗೋ ಶಾಲೆಯ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು

ಮಲೆೇಬೆನೋನುರು, ಮಾ. 13- ಪಟಟಾಣದ ಪಿಡಬುಲಿ್ಯಡಿ 
ಸಕಾ್ಣರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲಿಲಿ ನೋತನವಾಗಿ 
ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಸಮಿತ್ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದು್ದ, 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬೆಣೆಣಿಹಳಿ್ಳ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು  
ಸತತವಾಗಿ 3ನೆೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವಿರೆೋೇಧವಾಗಿ 
ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾ್ದರೆ. 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಿ್ರೇಮತ್ ರೆೋೇಜಾ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ನೋತನ ಸದಸ್ಯರನುನು ಆಯಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೊೇಜಕರಾದ ಹರಿೇಶ್ ನೆೋೇಟಗಾರ್, 
ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಜಿ. ನರಂಜನ್, ಶಿಕ್ಷಕ 
ಬ್.ಹೆಚ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೋ ಸಿಬ್ಬಂದ ವಗ್ಣದವರು 
ಸಮಿತ್ ರಚನೆಯಲಿಲಿ ಉಪಸಿಥಾತರಿದ್ದರು.

ಹರಿಹರ : 1ರಿಂದ 19 ವಷಚ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 
ಜಂತು ಹುಳ ನಿವಾರಣಾ ಮಾತೆ್ರ 

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರು : ಸಕಾಚ್ರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ 
ನೂತನ ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಸಮಿತ್ ರಚರೆ

ಬಜಾಜ್ ಆಟೆೋೇ ಸಂಸೆಥಾಯು 
ಎಲೆಕ್ ಸೋಕೆಟರ್  ಗಳ ಚೆೇತಕ್ 
ಪೇರ್್ಣ  ಫೇಲಿಯೊವನುನು 
ವಿಸತಿರಿಸುತಾತಿ, EV ಪ್ರೇಗಾ್ರಮ್  ನಲಿಲಿ 
ಒಂದು ಹೆಜೆಜಿ ಮುಂದಡಿ ಇಟಿಟಾದೆ. 
ಚೆೇತಕ್ ಪಿ್ರೇಮಿಯಂ 2023 
ಆವೃತ್ತಿಯು ಮೋರು ಹೆೋಸ 
ಬಣಣಿಗಳಲಿಲಿ ಮಾರುಕಟೆಟಾಗೆ ಕಾಲಿಟಿಟಾದೆ.  ಬೆಲೆ ರೋ 
1,51,910 (ಎಕ್ಸ ಶೆೋೇ ರೋಂ, ಬೆಂಗಳೂರು). 

ಪ್ರಸುತಿತ ಚೆೇತಕ್ ಶೆ್ರೇಣಿಯು ಈಗ ರೋ 
1,21,933 ರಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುತತಿದೆ. Yulu 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲಿಲಿ  ಇನೋನು ಎರಡು ಉತಪಿನನುಗಳನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರೆೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲಿಲಿ 
ಗಮನಾಹ್ಣ ದಕ್ಷತೆಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಜಾಜ್ ಆಟೆೋೇದಲಿಲಿ ದ್ವಚಕ್ರ ವಾಹನ EV 
ಪೂರೆೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನುನು ಪುನರ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರಾಟಗಾರರೆೋಂದಗೆ ಹಲವಾರು 

ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಯ್ಣ  
ಕ್ರಮ ಗಳು ಗಮ 
ನಾಹ್ಣ ಪ್ರಗತ್ 
ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಇದು ತ್ಂಗಳಿಗೆ 10,000 
ಯೋನರ್ ಗಳ ಚೆೇತಕ್ ನ ಲಭ್ಯತೆ  
ಖಾತರಿಪಡಿಸುತತಿದೆ, ಅಷೆಟಾೇ ಅಲಲಿದೆೇ 
ಚೆೇತಕ್ ನ ವೆಚಚು ಕಡಿತಗೆೋಳಿಸಿ, 

ಹೆಚಿಚುನ ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಕೆೋಂಡುಕೆೋಳು್ಳವಲಿಲಿ ಅನುವು 
ಮಾಡಿಕೆೋಡುತತಿದೆ. ಚೆೇತಕ್ ನ ಹೆೋಸ ಅವತಾರ, 
ಸೆೋಗಸಾದ ಮತುತಿ ಪಿ್ರೇಮಿಯಂ ಹೆೋರ ನೆೋೇಟವನುನು 
ಮನ ಮೇಹಕ ವಿನಾ್ಯಸಗಳೆೋಂದಗೆ ಮತುತಿ ಮೋರು  
ಬಣಣಿಗಳಾದ ಮಾ್ಯರ್ ಕೆೋೇಸ್್ಣ ಗೆ್ರೇ, ಮಾ್ಯರ್ 
ಕೆರಿಬ್ಯನ್ ಬೋಲಿ ಮತುತಿ ಸಾ್ಯಟಿನ್ ಬಾಲಿ್ಯಕ್ ನಲಿಲಿ ಲಭ್ಯ.

ಅದರ ಕಾಲಿಸಿಕ್ ರೋಪಕೆಕೆ ಮತತಿಷುಟಾ ಮರಗು 
ಹೆಚಿಚುಸುವ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಪಿ್ರೇಮಿಯಂ 
ಎರಡು- ಟೆೋೇನ್ ಸಿೇರ್, ದೆೇಹದ-ಬಣಣಿದ 
ಹಿಂಬದಯ ಕನನುಡಿಗಳು, ಸಾ್ಯಟಿನ್ ಕಪುಪಿ ಗಾ್ರಬ್ 

ರೆೈಲ್ ಮತುತಿ ಹೆೋಂದಾಣಿಕೆಯ 
ಪಿಲಿಯನ್ ಫುರ್ ರೆಸ್ಟಾ 
ಕಾ್ಯಸಿಟಾಂಗ್ ಗಳು. ಹೆಡ್ ಲಾ್ಯಂಪ್ 

ಕೆೇಸಿಂಗ್, ಬ್ಂಕರ್ ಗಳು ಮತುತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಿ್ರಮ್ 
ಅಂಶಗಳು ಈಗ ಹೆೋಳಪುಳ್ಳ ಚಾಕೆೋೇ್ಣಲ್ ಬಾಲಿ್ಯಕ್ 
ಆಗಿದು್ದ, ಈ ಕುಂದುರಹಿತ ವಿನಾ್ಯಸಕೆಕೆ ಸಿಗೆೋೇಚರ್ 
ಫೆೇರ್ ಅನುನು ಸೆೇರಿಸುತತಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೆೇ 60ಕೋಕೆ ಹೆಚುಚು ನಗರಗಳಲಿಲಿ 
ಅಸಿತಿತ್ವದಲಿಲಿದು್ದ, ಕ್್ಷಪ್ರ ವಿಸತಿರಣೆ ಡೆ್ರೈವ್ ಮೋಲಕ 
ಮಾಚ್್ಣ 2023 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೆೇಳೆಗೆ 85 ನಗರ 
ಗಳ 100 ಮಳಿಗೆಗಳಲಿಲಿ ಚೆೇತಕ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.   

ಬಜಾಜ್  ಸಂಸೆಥಾಯ ಕಾಯ್ಣನವಾ್ಣಹಕ 
ನದೆೇ್ಣಶಕ ರಾಕೆೇಶ್ ಶಮಾ್ಣ ಮಾತನಾಡುತಾತಿ, 
ನಮಮಿ EV ಪೂರೆೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನುನು 
ದೃಢಗೆೋಳಿಸುವಲಿಲಿ ನಾವಿೇಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೋ 
ಮತುತಿ ದೃಢವಾಗಿ ವಿಸತಿರಣಾ ಹಂತವನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ್ದೇವೆ ಎನುನುತಾತಿರೆ.

ಬಜಾಜ್ ಚೆೇತಕ್ ಹೊಸ ಅವತಾರ - `EV' 3 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲೆ..!

ಕಂಪನಿ ವಾತೆಚ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.13- 2023 ನೆೇ ವಷ್ಣವನುನು `ಅಂತರ ರಾರ್ಟಾ್ೇಯ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವಷ್ಣ' ಎಂದು ಸಕಾ್ಣರ ಘೆೋೇರ್ಸಿರುವ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ಕೃರ್ ಇಲಾಖೆ  
ಯಿಂದ ನಾಡಿದು್ದ ದನಾಂಕ 15ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 7 ಕೆಕೆ `ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯ ನಡೆಗೆ ಆರೆೋೇಗ್ಯದ 
ಕಡೆಗೆ' ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮ ಹಮಿಮಿಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿದಾ್ಯನಗರದ ಆಂಜನೆೇಯ ಸಾ್ವಮಿ 
ದೆೇವಸಾಥಾನದಂದ ಎಂ.ಸಿ. ಮೇದ ವೃತತಿದ ಮೋಲಕ ಸಕಾ್ಣರಿ ನೌಕರರ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ನಡಿಗೆ ಏಪ್ಣಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನಗರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ 
`ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನಡಿಗೆ 
ಆರೊೇಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ'

ಎಸ್.ಎಸ್. ಇಂಡಸಿ�ೇಸ್
Tata Wiron (100 GSM)

ತಂತ್ಯಿಂದ ಮುಳುಳತಂತ್ ಮತುತಿ 
ಜೆೈನ್ ಲ್ಂಕ್ ಮೆಷ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತತಿದೆ
ಐಬಿಕ್್ಸ ತಂತ್ ಮತು್ತ ಎಲಾಲೆ ರಿೇತ್ಯ 
ತಂತ್ಗಳು ನಮಮಾಲ್ಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಸಂಪಕ್್ಣಸಿ : ಲಕಿ್ಷಮಿ ಪಾ್ಯಲೆೇಸ್ ಹಿಂಭಾಗ,
ಶಿವ ಟೆೈಲ್್ಸ ಎದುರು, ಸಾಗರ ರಸೆ್ತ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

92424 01515, 96326 65661

ಡೆ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕಟೆರ್ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸಿಸಗೆ  

ಡೆ್ರೈವರ್  (ಪುರುಷ) ಮತುತಿ 
ಕಂಡಕಟಾರ್ (ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ) 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಸಂಪಕ್್ಣಸಿ :
91642 22937

EC / ಇಸಿ  
E-swathu

 Khatha Change
Building Licence

Call :
96118-66449

Required
TELECALLERS (10-Members) 

Attractive Salary & 
Receptionists only For  Ladies 
SCIENCE PU COLLEGE 
Location:- Davangere, Anjanaya 
Badavane BIET Road. Contact. 
99019 62676 / 91108 26144

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಸಿವಾೇಟ್್ಸ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆ  

ಕಿಲೆೇನಿಂಗ್ ಮತು್ತ ಕ್ಂಟರ್  ಕೆಲಸಕೆ್ಕ 
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತು್ತ ಪುರುಷರು 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ
 73377 24694

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

18-30 ವಯಸಿ್ಸನ ಹುಡುಗರು ಮತು್ತ 
ಡೆ್ರೈವರ್  ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ :
ಪ್ರಕಾಶ್ ಟಿವಿ ಸೆಂಟರ್ 

ಮುರುಘರಾಜೆೇಂದ್ರ ಕಾಂಪೆಲೆಕ್್ಸ, ಕುರುಬರ 
ಹಾಸೆಟೆಲ್ ಎದುರು, ಹದಡಿ ರೊೇಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಆಸಪಿತೆ್ರಯಲಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಆಯಾ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ. ಪಿ.ಜೆ ಬಡಾವಣೆ, 

ಸಿ.ಜಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರ, ಹಿಂಭಾಗ, 
ಪೆವಿಲ್ಯನ್  ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

98450 35710, 99024 52312

ಶಾಮನೋರಿನಲಿಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೆೇಟಿ 
ಮಾಡಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗಾ್ಯರಂಟಿ ಕಾಡ್್ಣ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದಾ್ದರೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ 
ಶಾಮನೋರು ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಣನ್, ಜಮಿೇರ್ ಅಹಮದ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾಯಾ್ಣಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ್, ಪ್ರಕಾಶ್ 
ರಾಥೆೋೇಡ್, ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಬ್. ಮಂಜಪಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಣದಶಿ್ಣ ದನೆೇಶ್ ಕೆ. ಶೆಟಿಟಾ, ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಮನೋರು ಟಿ. ಬಸವರಾಜ್, ಪಾಲಿಕೆ ಮಹಾಪೌರರಾದ ವಿನಾಯಕ ಪೆೈಲಾ್ವನ್, ಬಾಲಿಕ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ.ಜಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಾಗಾನಹಳಿ್ಳ ಬ್.ಕೆ. ಪರಶುರಾಮ್, ಅಯೋಬ್ ಪೆೈಲಾ್ವನ್, ಜಿ.ಸಿ. ನಂಗಪಪಿ, 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಕಲಲಿಳಿ್ಳ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದಾ್ದರೆ. 

ಶಾಮನೂರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗಾ್ಯರಂಟಿ  
ಕಾಡ್ಚ್ ವಿತರಣೆ

ಜಿಗಳಿ ಗಾ್ರ.ಪಂ.: ಇಂದು, ರಾಳೆ ಸಭೆ
ಜಿಗಳಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ ವತ್ಯಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 

ರವರೆಗೆ ಜಿ.ಬೆೇವಿನಹಳಿ್ಳ ಮತುತಿ ವಡೆಯರ ಬಸಾಪುರದಲಿಲಿ ವಾಡ್್ಣ ಸಭೆಗಳನುನು ಗಾ್ರ.
ಪಂ. ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಶಿ್ರೇಮತ್ ವಿನೆೋೇದ ಹಾಲೆೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಲಿ 
ಹಾಗೋ ಮಾಗ್ಣದಶಿ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಬ್ಇಓ ಹನುಮಂತಪಪಿ ಅವರ ಸಮುಮಿಖದಲಿಲಿ 
ಹಮಿಮಿಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಜಿಗಳಿ ಗಾ್ರಮದ 3 
ವಾಡ್್ಣ ಗಳಲಿಲಿ ವಾಡ್್ಣ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಪಿಡಿಓ ಉಮೇಶ್ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 13- ಉತತಿರ ಕನನುಡ ಜಿಲೆಲಿಯ 
ಕುಮಟಾದ ಗಿಬ್ ಹೆೈಸೋಕೆಲ್ -89 ಮತುತಿ ಹೆಲ್ತಿ  
ಪಾಯಿಂರ್ ವತ್ಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ 
ರಾಜ್ಯಮಟಟಾದ ಪವರ್  ಲಿಫಿಟಾಂಗ್ ಸಪಿಧೆ್ಣಯಲಿಲಿ 
ನಗರದ ಶಿ್ರೇ ಬ್ೇರೆೇಶ್ವರ ವಾ್ಯಯಾಮ ಶಾಲೆಯ 
ಕ್್ರೇಡಾಪಟು ಪಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಪಿಧಿ್ಣಸಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ 

ಪಡೆದದಾ್ದರೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿೇರಶೆೈವ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೋ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬ್ಣನ್ ಕೆೋೇ - ಆಪ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ನದೆೇ್ಣಶಕರಾದ 
ದೆೇವರಮನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಟಿ.ಎಸ್. ಜಯರುದೆ್ರೇಶ್, ಡಾ. ರವಿ 
ಇಳಂಗೆೋೇ, ಬ್.ಜೆ. ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿ್ರೇನವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪಪಿ, ಬ್. 
ವಿೇರಣಣಿ, ಮೇಯರ್ ಬ್.ಹೆಚ್. ವಿನಾಯಕ ಪೆೈಲಾ್ವನ್, ಅಂತರರಾರ್ಟಾ್ೇಯ 
ಕ್್ರೇಡಾಪಟುಗಳಾದ ಜೆ.ಎನ್. ಶಿ್ರೇನವಾಸ್, ಹೆಚ್. ದಾದಾಪಿೇರ್ 
ಮತ್ತಿತರರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೆ ಅಭಿನಂದಸಿದಾ್ದರೆ.

ವಿಶವಾರಾಥ್ ಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ
ಮುಂಡರಗಿ, ಮಾ.13-  ಗದುಗಿನ 

ಡಾ. ಪಂ. ಪುಟಟಾರಾಜ ಸೆೇವಾ ಸಮಿತ್ 
ಯಿಂದ ಮುಂಡರಗಿಯ ಜಗದುಗೆರು 
ಅನನುದಾನೆೇಶ್ವರ ಸಂಸಾಥಾನ ಮಠ  
ಕೃಪಾಶ್ರಯದಲಿಲಿ ಮತುತಿ ಸಥಾಳಿಯ ಸಂರ 
ಸಂಸೆಥಾಗಳ ಸಹಕಾರದೆೋಂದಗೆ ಡಾ. ಪಂ. 
ಪುಟಟಾರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳವರ ಜಯಂತೆೋ್ಯೇ 
ತಸವ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಗಿೇತ, 
ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಪ್ರದಶ್ಣನ, ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪ್ರದಾನ 

ಹಾಗೋ ಪೂಜ್ಯ ಕಲಲಿಯ್ಯ ಅಜಜಿನವರ ತುಲಾಭಾರ, ಪುಟಟಾರಾಜ ಗುರುಗಳ 
ವಚನ ವಿಶೆಲಿೇಷಣಾ ಕೃತ್ ಲೆೋೇಕಾಪ್ಣಣೆ ಯನುನು ಒಳಗೆೋಂಡ `ಪಂ. 
ಪುಟಟಾರಾಜ ಉತಸವ-2023'  ಉತಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. 

ಸುಮಾರು 23 ವಷ್ಣಗಳಿಂದ ಪೂಜ್ಯರ ಅಭಿಮಾನ ಭಕತಿರ 
ಸಹಕಾರದೆೋಂದಗೆ ಮತುತಿ ಪೂಜ್ಯರ ಸಮಾಜ ಸೆೇವೆಯನುನು ಅಪಿಪಿಕೆೋಂಡ; 
ಒಪಿಪಿಕೆೋಂಡ ಮಠ, ಪಿೇಠಗಳ ಕೃಪಾಶ್ರಯದಲಿಲಿ, ಗುರುಗಳ ಕುರಿತಾದ 
ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮವನುನು ಏಪ್ಣಡಿಸುತಾತಿ ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತ್ ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ಮುಂಡರಗಿ : ಪಂ. ಪುಟಟೆರಾಜ ಉತ್ಸವ

ನಕಲ್ ಬಂಗಾರ ನಿೇಡಿ ವಂಚರೆ : ಬಂಧನ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 13-  ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ಕೆದೆ ಎಂದು ನಂಬ್ಸಿ 8 ಲಕ್ಷ 

ರೋ. ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಆರೆೋೇಪಿಗಳನುನು  ಬಂಧಿಸಿರುವ ಸಂತೆೇಬೆನೋನುರು ಠಾಣೆ 
ಪಲಿೇಸರು, 6.50 ಲಕ್ಷ ರೋ. ನಗದು, 30 ಸಾವಿರ ರೋ. ಮೌಲ್ಯದ 
ಎರಡು ಮಬೆೈಲ್ ಗಳನುನು ವಶಪಡಿಸಿಕೆೋಂಡಿದಾ್ದರೆ.  ಚನನುಗಿರಿ ತಾಲೋಲಿಕು 
ಚಿಕಕೆಬ್್ಬಗೆರೆ ಗಾ್ರಮದ ರುದ್ರಪಪಿ, ಮಾದೆೇನಹಳಿ್ಳಯ ಗಂಗಪಪಿ ಬಂಧಿತರು. 
ಇವರು ಮನೆ ಪಾಯ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ಕೆದೆ ಎಂದು ಕಲಲಿಪಪಿ 
ಕಾಡಪಪಿ ಗಂಜುಗಾವಿ ಹಾಗೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿ 8 ಲಕ್ಷ 
ನಗದು ಪಡೆದು ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ ನೇಡಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 13 - ಬೆೇರೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಟಿಕೆರ್ ಇಲಲಿ 
ಅನುನುವುದಾದರೆ ನಮಗೋ ಬೆೇಡ ಎಂದು ವಸತ್ ಸಚಿವ ಸೆೋೇಮಣಣಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ಸುದ್ದಗಾರರೆೋಂದಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅವಕಾಶ, ಹಣೆೇಬರಹ 
ಇದ್ದರೆ ಮಗನಗೆ ಟಿಕೆರ್ ಸಿಗುತತಿದೆ. ನನಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ 
ಎಲಾಲಿದರೋ ಹೆೇಳಿದ್ದೇನಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶಿನುಸಿದರು.

ಕವಲುದಾರಿಗಳು ಇರುತತಿವೆ. ನಾನೆೇನೋ ಸನಾ್ಯಸಿ ಇಲಲಿ. ಬ್ಜೆಪಿಯಲಿಲಿ 
ಟಿಕೆರ್ ಕೆೋಟಟಾರೆ ನಂತೆೋಕೆೇತ್ತಿೇನ, ಇಲಲಿ ಅಂದೆ್ರ ಇಲಲಿ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, 
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾವೆಲಲಿ ಸೆನುೇಹಿತರು. ನಾವು ಒಟಿಟಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ್ದೇವೆ. ಅವರ 
ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡುತಾತಿರೆ. ನನನು ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡುತೆತಿೇನೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಅಭಿಮಾನಗಳು ಸಭೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಮಾಡಬೆೇಡಿ ಅಂತ ಹೆೇಳೆೋೇಕೆ 
ಆಗುತಾತಿ? ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದೆ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಷೆಟಾ ಸಿೇಮಿತ ಆಗಬೆೇಕಾ? 
ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಇಡಿೇ ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ ಕರೆಸುತಾತಿರೆ ಎಂದರು.

ಬೆೇರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್  
ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಮಗೂ ಬೆೇಡ : ಸೊೇಮಣ್ಣ

ಚಿಗಟೆೇರಿ ಜಿಲಾಲಿ ಆಸಪಿತೆ್ರಯ ಹೆೋರಗುತ್ತಿಗೆ ದನಗೋಲಿ  
ನೌಕರರು ಸುಮಾರು ವಷ್ಣಗಳಿಂದ ಹೆೋರಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಿ್ಣಕರಾಗಿ 
ಆಸಪಿತೆ್ರಯನುನು ಶುಚಿಗೆೋಳಿಸುವುದರೆೋಂದಗೆ ಕೆೋೇವಿಡ್  ಸಮಯದಲಿಲಿ 
ಜಿೇವದ ಹಂಗನುನು ತೆೋರೆದು, ಹಲವಾರು ಜನಕೆಕೆ ಕೆೋೇವಿಡ್  ಬಂದರೋ 
ಕೋಡ ಕಾಯ್ಣ ನವ್ಣಹಿಸಿದು್ದ, ಅವರಿಗೆ ರಿಸ್ಕೆ  ಅಲೆೋೇಯನ್ಸ ಮಂಜೋರು 
ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ  ಇಂದು ಜಿಲಾಲಿ ಆಸಪಿತೆ್ರಯ ಆವರಣದಲಿಲಿ ಧರಣಿ 
ಹಮಿಮಿಕೆೋಳು್ಳತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಬ್.ಆರ್. ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್  ಸಕಾ್ಣರಿ ಆಸಪಿತೆ್ರಗಳ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಕೆ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧ ಸಂರದ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಹನುಮಂತಪಪಿ 
ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಚಿಗಟೆೇರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಹೊರಗುತ್್ತಗೆ 
ರ್ಕರರಿಂದ ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಧರಣಿ

ಮಲೆೇಬೆನೋನುರು, ಮಾ. 13 - ಜಿ. ಬೆೇವಿನಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ರಮದ ಶಿ್ರೇ 
ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೆೇಶ್ವರ ಪೌ್ರಢ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿ್ರೇ ಕೆ್ಷೇತ್ರ ಧಮ್ಣಸಥಾಳ ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದ್ಧ 
ಯೊೇಜನೆಯಿಂದ ಮಂಜೋರಾದ 10ಡೆಸ್ಕೆ ಗನುನು ಸೆೋೇಮವಾರ 
ಯೊೇಜನೆಯ ಮಲೆೇಬೆನೋನುರು ಯೊೇಜನಾಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ್ ದೆೇವಾಡಿಗ 
ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಸಾತಿಂತರಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಪಪಿ, 
ಜಿಗಳಿ ವಲಯದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ್ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪದಾಮಿವತ್, ಸೆೇವಾ 
ಪ್ರತ್ನಧಿಗಳಾದ ಸವಿತಾ, ವಿೇಣಾ, ಒಕೋಕೆಟದ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮಂಜುಳಾ, 
ಅಕಕೆಮಮಿ ಹಾಗೋ ವಿದಾ್ಯರ್್ಣಗಳು ಈ ವೆೇಳೆ ಇದ್ದರು.

ಜಿ. ಬೆೇವಿನಹಳಿಳ : ಡೆಸ್್ಕ ವಿತರಣೆ 
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1. Ward Nurse : ANM & GNM  -  6
2. Receptionist - 2
3. Accounts    - 2
4. Manager     - 1
5. General Works   - 3
6. Ward Boy / Aaya - 3

3rd Main, MCC ‘A’ Block, Davangere - 577 002.

Attractive salary Based on Eligibility & Experience
Apply with : Biodata, Recent Colour Photo,  

Address Proof, Degree Certificate.
ಉಚಿತ ವಸತ್ ಸ್ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

CONTACT : 78378 63786, 88846 34545

REQUIREMENT

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯನಿಲಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಷಿಠಿತ 

'ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೆರೀಟ್ ' 
ಪದವಿ ಪುರಸಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ 

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿೇರಶೆೈವ - ಲ್ಂಗಾಯಿತ ಮಹಾಸಭಾದ 
ರಾಷಿಟೆ್ೇಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ, ಹೆಸರಾಂತ  

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೊೇಧಕರೂ, ಕೆೈಗಾರಿಕೊೇದ್ಯಮಿಗಳೂ, 
ನಮಮಾ ಸಹಕಾರಿಯ ಮಾಗಚ್ದಶಚ್ಕರೂ ಆದ 

ಶ್ರೀ ಅಥಣಿ ಎಸ್. ವಿರೀರಣ್ಣ 
ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂವಚ್ಕ ಅಭಿನಂದರೆಗಳು. 

ಶಿ್ರೇಯುತರಿಗೆ ಆಯುರಾರೊೇಗ್ಯ,  
ಉನ್ನತ ಸಾಥಾನ ಮಾನಗಳು ಲಭಿಸಲ್  
ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲೆ ಪಾ್ರಥಚ್ರೆ.

ಹೃದಯಪೂವ್ಷಕ ಅಭಿನುಂದನೆಗಳು

ದಾವಣಗೆರೆ ಶ್ರರೀ ದಾನೆರೀಶ್ವರಿ ಸೌಹಾದ್ಷ ಸಹಕಾರಿ ಸುಂಘ ನಿ.,
ನಂ. 2550/1-4, ಮೊದಲರೆೇ ಮಹಡಿ, `ಪ್ರತ್ೇಕ್  ಪಾಲೆಜಾ' ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. `ಎ' ಬಾಲೆಕ್, 

6ರೆೇ ಮೆೇನ್ ರೊೇಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ದೂರವಾಣಿ : 08192-232354

ಇ-ಸ್ಟಾಂಪಾಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ
ಮಾರುತ್ ಸೂಪರ್  ಕಾ್ಯರಿ ಮತು್ತ 
ಅಶೊೇಕ್  ಲೆೇಲಾ್ಯಂಡ್  ದೊೇಸ್್ತ  

ಕಮರ್್ಣಯಲ್  ಗೋಡ್ಸ   
ಕಂಟೆೈನರ್ ವುಳ್ಳ ವಾಹನಗಳು, 
ಕಂಪನಗಳಿಗೆ ವಾರಗಳ ಮತುತಿ  

ತ್ಂಗಳ ಲೆಕಕೆದಲಿಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೆೋರೆಯುತತಿದೆ ಮತುತಿ ಮಬೆೈಲ್  ಕಾ್ಯಂಟಿನ್  
ಮಾಡುವುದಕೆಕೆ ಮತುತಿ ಇನನುತರೆ ಕಂಪನಯ ಪ್ರಡಕ್ಟಾ ಗಳು ಜಾಹಿೇರಾತುಗಳಿಗೆ 

ಒಪನ್  ಡೆೋೇರ್  ಕಮರ್್ಣಯಲ್  ವಾಹನಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೆೋರೆಯುತತಿವೆ. 

ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ : ಫೇನ್  : 8792745071

Whereas
The undersigned being the Authorized officer of the Kanaka Pattana Sahakara 
Bank Niyamita under the Securitization and Reconstruction of Financial 
Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers 
conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest 
(Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 03.06.2022 calling 
upon the Borrower : Sri S S Girish S/o Late Dr. S. Shankrappa # 1946/41,  
17th Cross, Vidhyanagar, Davangere City-577005 Davangere Tq & Dist to repay 
the amount mentioned in the notice, being Rs.48,76,335 (Rupees Forty Eight 
Lakh Seventy Six Thousand Three Hundred & Thirty Five Only) as on 17-05-
2022. Plus interest and other incidental expenses & Charges thereon within 60 
days of receipt of the said notice.
The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the 
borrowers/ mortgagors and the public in general that the undersigned has taken 
possession of the property described herein below in exercise of powers conferred 
on him under Sub Section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the 
said rules on this 13th day of MARCH of the year 2023.
The Borrowers/ mortgagors in particular and the public in general are hereby 
cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be 
subject to the charge of the KANAKA PATTANA SAHAKARA BANK NIYAMITHA 
Mandipete, Davangere for an amount of Rs.48,76,335 (Rupees Forty Eight Lakh 
Seventy Six Thousand Three Hundred & Thirty Five Only) as on 17-05-2022. 
Plus interest and other incidental expenses & Charges thereon
The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of 
the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
All that part and parcel of the Housing property bearing Door No.76/3, measuring 
20.6 X 31, Ground floor 600 Sq. Ft. and First floor 100.Sq.ft. R.C.C. and adjacent 
to this property, in front measuring 20.6X(10+4.9)/2, feet Vacant site together, 
situated at 5th Ward, 9th Division, P.J Extn., Davangere City, which is bounded by:

Boundaries:

POSSESSION NOTICE
Under Rule 8(1) -(For immovable property)

Kanaka Pattana Sahakara Bank Niyamita
# 657/1A, 1st Floor, Mandipet, Davangere - 577 001.
Phone : 08192-271537,  kpsbniyamitha@yahoo.com

ಕನಕ ಪಟಟೆಣ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಿಯಮಿತ
ಡೊೇರ್ ನಂ. 657/1ಎ, 1ರೆೇ ಮಹಡಿ, ಮಂಡಿಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 001.

REF: A/C NO: 0001002000000497 & 0001003900000381

East : Property of Sushilamma West : Passage and Property of Sunandamma
North : Conservency South : 2nd Cross Road,

Sd/- 
Manager  /  Authorized officer

KANAKA PATTANA SAHAKARA BANK NIYAMITHA
Place : DAVANGERE
Date : 13-03-2023

ರೊೇ. ನಂ. ಎ.ಆರ್. 31 ಆರ್ ಜಿಎನ್  23239. 97-98 / 20-06-1997 No. UBD : KAN 1504 Dt. 6 Nov. 1997

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.13- ವಿವಿಧ 
ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನುನು ಈಡೆೇರಿಸುವಂತೆ ಒತಾತಿಯಿಸಿ 
ಕನಾ್ಣಟಕ ದಲಿತ ಸಂರಷ್ಣ ಸಮಿತ್ 
(ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯಯಕಾಕೆಗಿ) ವತ್ಯಿಂದ 
ಸೆೋೇಮವಾರ ನಗರದ ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ 
ವೃತತಿದಂದ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಕಚೆೇರಿವರೆಗೆ 
ಡೆೋಳು್ಳ ಹಾಗೋ ತಮಟೆ ಬಾರಿಸುವ 
ಮುಖಾಂತರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತ್ಭಟನಾ 
ಮರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂ 
ತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರಗೆ ಮನವಿ ಸಲಿಲಿಸಿದರು.

ನಂತರ, ಪ್ರತ್ಭಟನೆ ಉದೆ್ದೇಶಿಸಿ ಜಿಲಾಲಿ 
ಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಅಡಿವೆಪಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಶಿಷಟಾ 
ಜಾತ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ ಮಿೇಸಲಾತ್ ಕಲಿಪಿಸುವ 

ನಾ್ಯಯಮೋತ್್ಣ ಎ.ಜೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯೊೇಗದ 
ವರದ ಕೋಡಲೆೇ ಜಾರಿಗೆೋಳಿ ಸಬೆೇಕು. ನಗರ 
ದಲಿಲಿ ನೋತನವಾಗಿ ನಮಾ್ಣ ಣವಾಗುತ್ತಿರುವ 
ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಲಾ್ದಣಕೆಕೆ ಡಾ.ಬ್.
ಆರ್ ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ 
ಮಾಡಬೆೇಕು. ದಲಿತ ಹೆೋೇರಾಟಗಾರರಿಗೆ 
ನವೆೇಶನ ಮಂಜೋರು ಮಾಡಬೆೇಕು. ಬೆೇಡ 
ಜಂಗಮರ ಹೆಸರಲಿಲಿ ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 
ಪಡೆದರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೋನು ಕ್ರಮ 
ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳವಂತೆ ಒತಾತಿಯಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಎಸ್.ಸಿ ಮತುತಿ ಎಸ್.ಟಿ 
ಸಮುದಾಯದ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ ಪತ್್ರಕೆ 
ಗಳಿಗೆ ಜಾಹಿೇರಾತು ಬ್ಡುಗಡೆಗೆೋಳಿಸ 

ಬೆೇಕು. ಆರೆೋೇಗ್ಯ ಮತುತಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಇಲಾಖೆಯಲಿಲಿ ಸೆೇವೆ ಸಲಿಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿ 
ಗೋ್ರಪ್ ಹೆೋರ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ವೆೇತನ 
ಹೆಚಚುಳ ಮಾಡುವ ಜೆೋತೆಗೆ ಸೆೇವೆ 
ಖಾಯಂಗೆೋಳಿಸಬೆೇಕು ಎಂದರು.

ಪ್ರತ್ಭಟನೆಯಲಿಲಿ ಸಮಿತ್ಯ 
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಧರ್, ಜಿಲಾಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಸಿದೆ್ದೇಶ್ ಬಾತ್, ಪರಮೇಶ್ ಪುರದಾಳ್, 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಣದಶಿ್ಣ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಚ್.
ಕುಂದವಾಡ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಇಂದರಾನಗರ, 
ತಾಲೋಲಿಕು ಮಹಿಳಾ ರಟಕದ ಪವಿತ್ರ ಕಾಡಜಿಜಿ, 
ನಂಗಪಪಿ.ಬ್, ಸುರೆೇಶ್, ಮಹಾಂತೆೇಶ್, 
ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್, ಮೈಲಾರಿ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ನಿಂದ ಬೆೇಡಿಕೆ ಈಡೆೇರಿಗಾಗಿ ತಮಟೆ ಚಳುವಳಿ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.13- ಮೋವತುತಿ ವಷ್ಣಗಳಿಂದ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇಪಿಎಸ್ 95 ನವೃತತಿ ನೌಕರರಿಗೆ 
ಹೆಚಿಚುನ ಪಿಂಚಣಿ ನೇಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಚ್್ಣ 15 ರ 
ಬೆ.11 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ವೃತತಿದಲಿಲಿ ಪ್ರತ್ಭಟನೆ 
ಹಮಿಮಿಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಸ್ ರಾರ್ಟಾ್ೇಯ 
ಸಂರಷ್ಣ ಸಮಿತ್ ಜಿಲಾಲಿ ರಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ. 
ಮರುಳಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಹೆೇಳಿದರು.

ಸೆೋೇಮವಾರ ಪತ್್ರಕಾಗೆೋೇರ್ಠೆಯಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, ನವೃತತಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚುಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ 
ನೇಡುವಂತೆ ಸುಪಿ್ರೇಂ ಕೆೋೇರ್್ಣ ಆದೆೇಶ ಮಾಡಿ, 
ನಾಲುಕೆ ತ್ಂಗಳು ಗಡುವು ನೇಡಿದರೋ ಈವರೆಗೋ ಕ್ರಮ 
ಕೆೈಗೆೋಂಡಿಲಲಿ.  30-35 ವಷ್ಣಗಳಿಂದ ಸೆೇವೆ ಸಲಿಲಿಸಿದ 
ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 2600 ರೋ. ಪಿಂಚಣಿ 
ನೇಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೇಯ ಎಂದರು.

ಕಮಾಂಡರ್ ಅಶೆೋೇಕ ರಾವತ್, ವಿೇರೆೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ 

ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತುತಿ ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನದಲಿಲಿ ರಾರ್ಟಾ್ೇಯ 
ಸಂರಷ್ಣ ಸಮಿತ್ ಬೆೇಡಿಕೆ ಈಡೆೇರಿಸಲು ಹಲವಾರು 
ಹೆೋೇರಾಟ ಮಾಡಿದು್ದ, 2 ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೇದಯವರನುನು ಭೆೇಟಿಯಾಗಿ ದೆ್ದೇವೆ. ಇಷಾಟಾದರೋ 
ಬೆೇಡಿಕೆ ಈಡೆೇರಿಸಲು ಸಕಾ್ಣರ ಹಾಗೋ ಪಿಎಫ್ ಸಂಸೆಥಾ 
ಮುಂದಾಗಿಲಲಿ  ಎಂದು ದೋರಿದರು.

ಮಾಸಿಕ ಕನಷಠೆ 7500 ರೋ. ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೋ 
ತುಟಿಟಾ ಭತೆ್ಯ ನೇಡಬೆೇಕು. ಆರೆೋೇಗ್ಯ ವಿಮ, ಬ್ಪಿಎಲ್ 
ಕಾಡ್್ಣ, ಆಯುಷಾಮಿನ್ ಕಾಡ್್ಣ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಸಕಾ್ಣರದ 
ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲಿಪಿಸಿಕೆೋಡಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಪ್ರತ್ಭಟನೆಯಲಿಲಿ ಒತಾತಿಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಪತ್್ರಕಾಗೆೋೇರ್ಠೆಯಲಿಲಿ ಭದಾ್ರ ಸಕಕೆರೆ ಕಾಖಾ್ಣನೆ 
ನವೃತತಿ ನೌಕರ ಪುಟಗನಾಳ್ ಮಂಜುನಾಥ್, 
ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ ನವೃತತಿ ನೌಕರರಾದ ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಣನ್ 
ತಂಗಡಗಿ, ಎನ್ .ಬಸವರಾಜ್ ಇದ್ದರು.

ರಾಳೆ ಇಪಿಎಸ್ ನಿವೃತ್ತ ರ್ಕರರಿಂದ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 13-  ವಿದಾ್ಯನಗರದ 
ಮಾಗನೋರು ಬಸಪಪಿ ರೆೋೇಟರಿ ಭವನದಲಿಲಿ ಇನನುರ್ 
ವಿ್ೇಲ್ ಸಂಸೆಥಾಯಿಂದ ಅಂತರರಾರ್ಟಾ್ೇಯ ಮಹಿಳಾ 
ದನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಗಾಯತ್್ರ ಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ, ಪುರುಷರ 

ಬೆಂಬಲವಿಲಲಿದೆ ಮಹಿಳೆ 
ಯರು ಉನನುತ ಮಟಟಾಕೆಕೆ 
ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂದು 
ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟಟಾರು. ಇನನುರ್ 
ವಿ್ೇಲ್ ಸಂಸೆಥಾಯ ಸಂಸಾಥಾಪಕ 
ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಸುಲೆೋೇಚನ 
ರಾಜಶೆೇಖರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಯ್ಣದಶಿ್ಣ 
ಮಂಜುಳ ಮತುತಿ ಪದಾಧಿಕಾ 

ರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇದೆೇ ವೆೇಳೆ ಆದಶ್ಣ ಅತೆತಿ-ಸೆೋಸೆ 
ಸಪಿಧೆ್ಣಯಲಿಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ 
ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಜಾತ ಚಂದಾ್ರಚಾರ್ , 85 
ವಷ್ಣದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೆೋಪುಪಿ ಹೆೋತುತಿ 
ಮಾರುವ 89 ವಷ್ಣದ ವೃದೆ್ಧಯನುನು ಸನಾಮಿನಸಲಾಯಿತು. 

ಇನ್ನರ್ ವಿ್ೇಲ್ ಸಂಸೆಥಾಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ದಿರಾಚರಣೆ

ಮಲೆೇಬೆನೋನುರು, ಮಾ. 13- ಹೃದಯಾಘಾತದಂದ 
ನಧನರಾದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾಯಾ್ಣಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೋ ಮಾಜಿ 
ಸಂಸದ ಆರ್. ಧು್ರವನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ ಪಟಟಾಣದ 
ಬಾಲಿಕ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಕಛೆೇರಿಯಲಿಲಿ ಶ್ರದಾ್ಧಂಜಲಿ ಸಭೆ 
ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಈ ವೆೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಟೆೇಲ್ ಅವರು, 
ಧು್ರವನಾರಾಯಣ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣದಲಿಲಿ ಅಜಾತ 
ಶತು್ರಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಧನದಂದಾಗಿ ಅವರ 
ಕುಟುಂಬಕಕೆಷೆಟಾೇ ಅಲಲಿ, ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷಕೋಕೆ ಹಾಗೋ 
ಅವರ ಅಸಂಖಾ್ಯತ ಅಭಿಮಾನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಲಾರದ 
ನಷಟಾವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಅವರ ಆತಮಿಕೆಕೆ ಚಿರಶಾಂತ್ 

ನೇಡಲೆಂದು ಪಾ್ರರ್್ಣಸಿದರು.
ಬಾಲಿಕ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬ್. ಅಬ್ೇದ್ ಅಲಿ 

ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾಯಾ್ಣಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 
ಧು್ರವನಾರಾಯಣ ಅವರು ಪಕ್ಷವನುನು ಉತತಿಮವಾಗಿ 
ಸಂರಟಿಸುವ ಜೆೋತೆಗೆ ಎಲಾಲಿ ಕಾಯ್ಣಕತ್ಣರ ಪಿ್ರೇತ್ಗೆ 
ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರು.

ತಾ. ಹಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಣಗಳ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಕೆ.ಪಿ. ಗಂಗಾಧರ್, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಸಾಬ್ೇರ್ ಅಲಿ, 
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎ. ಆರಿೇಫ್ ಅಲಿ, ಎಂ.ಬ್. ರುಸುತಿಂ, 
ಎಳೆಹೆೋಳೆ ಕುಮಾರ್, ಪೂಜಾರ್ ಬ್ೇರಪಪಿ, ಡಿ.ಕೆ. 
ಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಯಲವಟಿಟಾ ಕೆೋಟೆ್ರೇಶ್  ನಾಯಕೆ 
ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರು : ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲೆ  
ಧು್ರವರಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದಾಧಿಂಜಲ್

ಕೊಮಾರನಹಳಿಳ, ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆ 
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅದೂಧಿರಿ ಸಾವಾಗತ 

ಮಲೆೇಬೆನೋನುರು, ಮಾ. 13 - 
ಪ್ರಜಾಧ್ವನ ಯಾತೆ್ರ ಅಂಗವಾಗಿ 
ಸೆೋೇಮವಾರ  ಹೆೋನಾನುಳಿಯಿಂದ 
ಹರಿಹರಕೆಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಜಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
ಅವರಿಗೆ ಕೆೋಮಾರನಹಳಿ್ಳ ಮಲೆೇ 
ಬೆನೋನುರು ಮತುತಿ ಕುಂಬಳೂರಿನಲಿಲಿ 
ಅದೋ್ಧರಿ ಸಾ್ವಗತ ನೇಡಲಾಯಿತು.

ಕೆೋ ಮಾ ರ ನ ಹ ಳಿ್ಳ ಯ 
ಸಕ್ಣಲ್ ನಲಿಲಿ ಮತುತಿ ಮಲೆೇಬೆನೋನುರು 
ಪಟಟಾಣದ ಮುಖ್ಯ ವೃತತಿದಲಿಲಿ ಜೆಸಿಬ್ಗಳನುನು 
ಬಳಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೋವಿನ 
ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಪಟಾಕ್ 
ಸಿಡಿಸಿ ಜೆೈಕಾರ ಹಾಕ್ದರು.

ಎರಡೋ ಕಡೆ ಬಸಿಸನ ಮೇಲೆ ನಂತು 
ಅಭಿಮಾನಗಳತತಿ ಕೆೈಬ್ೇಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
ಅವರು ನಂತರ ಕೆೈಮುಗಿದು 
ಅಭಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಕೃತಜಞೆತೆ ಸಲಿಲಿಸಿ ಎಲಲಿರೋ 
ಹರಿಹರ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮಕೆಕೆ ಬನನು ಎಂದರು.

ಕೆೋಮಾರನಹಳಿ್ಳಯಲಿಲಿ ಹಾಲಿವಾಣ 
ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಡಿ. ಚಿಕಕೆಪಪಿ, ತಾ.ಪಂ. 
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಎಸ್.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರಪಪಿ, 
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. 
ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಟೆೇಲ್, ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಮಾಜಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಸ್. 
ರಂಗನಾಥ್, ಹೆೋೇಟೆಲ್ ಪರಮೇಶ್ವರಪಪಿ, 
ಯು. ಅಣಣಿಪಪಿ, ಎಸ್.ವಿ.ಜಿ. ಮಹೆೇಂದ್ರ, 

ನವಿೇನ್ ಪಟೆೇಲ್, ಎಸ್. ಹಾಲೆೇಶ್, 
ಗುಡಿಯಪ್ಳ ಅಜಜಿಪಪಿ, ಗುಡಿಯಪ್ಳ ಮಂಜಣಣಿ, 
ಗಿರಳಿ್ಳ ಮಹೆೇಶಣಣಿ, ತ್ಪಾಪಿನಾಯ್ಕೆ, ಹನುಂತ 
ನಾಯ್ಕೆ, ಕೆೋಪಿಪಿದರ ಹನುಮಂತಪಪಿ, 
ಈಶಣಣಿ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೆೋೇ 
ಷ್ ಕುಮಾರ್, ಹಾಲಿವಾಣದ ಎಸ್.ಜಿ. 
ಸಿದ್ಧಪಪಿ, ಎಸ್.ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಗಾ್ರ.ಪಂ. 
ಸದಸ್ಯ ಹಾಲೆೇಶ್, ಎಸ್.ಜಿ. ಸಂತೆೋೇಷ್ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ನಂದಗಾವಿ ಶಿ್ರೇನವಾಸ್ 
ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗದವರು ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ನೋರಾರು ಅಭಿಮಾನಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮಲೆೇಬೆನೋನುರಿನಲಿಲಿ ಜಿಲಾಲಿ ಸಹಕಾರ 
ಒಕೋಕೆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಗೆರೆ ರಾಜಣಣಿ, ಡಾ. 
ಬ್. ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್,  ಸೆೈಯದ್ ಜಾಕ್ೇರ್ 
ಕೆ.ಪಿ. ಗಂಗಾಧರ್,  ಎ.ಆರಿೇಫ್ ಅಲಿ, 
ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಖಲಿೇಲ್ ನಯಾಜ್,  
ಸಾಬ್ರ್ ಅಲಿ, ದಾದಾಪಿೇರ್, ಷಾ 
ಅಬಾ್ರರ್, ಕೆ.ಜಿ. ಲೆೋೇಕೆೇಶ್, ಶಬ್್ಬೇರ್ 
ಖಾನ್, ಚಮನ್ ಷಾ. ಎಂ.ಬ್. ರುಸುತಿಂ, 

ಭೆೋೇವಿ ಶಿವು, ಭೆೋೇವಿಕುಮಾರ್, 
ಪಿ.ಎಸ್. ನಜಲಿಂಗಪಪಿ, ಚಿಟಟಾಕ್ಕೆ 
ನಾಗರಾಜ್, ಮತುತಿ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. 
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ 
ಪತೆೇಲ್ ಮತ್ತಿರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಕಂಬಳೂರಿನಲಿಲಿ ತಾ.ಪಂ. 
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಗಾನಹಳಿ್ಳ 
ಹಾಲಪಪಿ, ಉದ್ಯಮಿ ವೆೈ. 
ವಿರೋಪಾಕ್ಷಪಪಿ, ಮುಖಂಡರಾದ 

ಹುಲುಲಿಮನ ನಂಗಪಪಿ, ಆರ್.ಹೆಚ್. 
ಬಸವರಾಜ್, ಕರಡಿ ಸೆೋೇಮಣಣಿ, ಬೆನೋನುರು 
ಕರಿಬಸಪಪಿ, ಕಡೆೇಮನ ಪುಟಟಾಪಪಿ, ವೆೈ. 
ಶಿ್ರೇನವಾಸ್, ಮಡಿವಾಳರ ಚಿಕಕೆಪಪಿ, ಎ.ಕೆ 
ಕುಬೆೇರಪಪಿ, ಎಂ. ವಾಸುದೆೇವಮೋತ್್ಣ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಇನೋನು ಅನೆೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. 
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಾ್ವಗತ ಕೆೋೇರಿ 
ಸನಾಮಿನಸಿದರು.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಣನ್ ಶಾಸಕರಾದ ಜಮಿೇರ್ 
ಅಹಮದ್, ಮೇಹನ ಕುಮಾರ್ 
ಕೆೋಂಡಜಿಜಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೆೋೇಡ್, ಜಿಲಾಲಿ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಬ್. ಮಂಜಪಪಿ, 
ಜಿಲಾಲಿ ಯುವ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಖಿಲ್ 
ಕೆೋಂಡಜಿಜಿ, ಮುಖಂಡ ಹೆೋದಗೆರೆ ರಮೇಶ್ 
ಮತ್ತಿತರರು ಪ್ರಜಾಧ್ವನಯಾತೆ್ರಯ 
ಬಸ್ ನಲಿಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೆೋತೆ 
ಇದ್ದರು.

ಮೆೇಯರ್ ವಿರಾಯಕ ಪೆೈಲಾವಾನ್  
ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಸರಾಮಾನ

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ವಿನಾಯಕ ಪೆೈಲಾ್ವನ್ ಅವರಿಗೆ 
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.30 ಕೆಕೆ ನಗರದ ನಾಯಕ ವಿದಾ್ಯರ್್ಣ ನಲಯದ 
ಸಭಾಂಗಣದಲಿಲಿ ಸನಾಮಿನ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮವನುನು ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ 
ವತ್ಯಿಂದ  ಹಮಿಮಿಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ  
ಬ್. ವಿೇರಣಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ  
ಎನ್.ಎಂ.ಆಂಜನೆೇಯ ಗುರೋಜಿ ಹಾಗೋ ಶಾ್ಯಗಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್ 
ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು, ಸಂರ-ಸಂಸೆಥಾಗಳ 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾವ್ಣಜನಕರು ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಕೆೋೇರಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಹೆಚ್ .ಡಿ. ದೆೇವೆೇಗೌಡರ 
ಆರೆೋೇಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೋ ಹೆಚ್ .ಡಿ. 
ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ರಾಜಕ್ೇಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ 
ನಗರದ ಹೆಚ್ .ಡಿ. ದೆೇವೆೇಗೌಡರ ಅಭಿಮಾನ 
ಬಳಗದಂದ ನಗರದ ಆನೆಕೆೋಂಡದ ಶಿ್ರೇ ಬಸವೆೇಶ್ವರ 
ದೆೇವಸಾಥಾನದಲಿಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ 

ಈಶ್ವರ ಮತುತಿ ಗಣೆೇಶ ದೆೇವರಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗಕೆಕೆ ಜೆೇನು ಮಿಶಿ್ರತ 
ಗಂಗಾಜಲಾಭಿಷೆೇಕ, ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ, ಹೆೋೇಳಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಬುತ್ತಿ ಪೂಜೆ, 
ವಿಶೆೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಪೂಜೆಗಳನುನು ಹಮಿಮಿಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ದೆೇವೆೇಗ್ಡರ ಕುಟುಂಬದ ಆರೊೇಗ್ಯಕಾ್ಕಗಿ 
ಆರೆಕೊಂಡದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಪೂಜೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.13-   
ನಗರದ ಶಿ್ರೇ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಾಲೆಯಲಿಲಿ   
ಕನಾ್ಣಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕಕೆಳ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪರಿಷತ್, ದಕ್್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ವತ್ 
ಯಿಂದ  ಮಹಿಳಾ ದನಾಚರಣೆ 
ಹಮಿಮಿಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿತುತಿ. ಸಾಧಕ ಮಹಿ 
ಳೆಯರನುನು ಸನಾಮಿನಸಲಾಯಿತು.

ಸನಾಮಿನ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿ ಮಾತ 
ನಾಡಿದ  ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶಾಲೆಯ 
ಮುಖ್ಯಸಥಾರಾದ ಜಸಿಟಾನ್ ಡಿ'ಸೌಜ, 
`ಮಹಿಳೆಯರು ಅಬಲೆಯರಲಲಿ,  ಸಬಲೆ 
ಯರು. ಸಾಧನೆ ಅಂಗೆೈಯಲಿಲಿರುತತಿದೆ, 
ಅದು ನಮಮಿ ಅಂತರಂಗದ ಕಣಿಣಿಗೆ 
ಕಾಣುತತಿದೆ, ನಾವು ಸದಾ ಕಾಲ 
ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಅರಿವಿನ ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನದ 

ಮೋಲಕ ನಮಮಿ ಗುರಿಯನುನು ಮುಟಟಾಬೆೇಕು' 
ಎಂದು ವಿದಾ್ಯರ್್ಣಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೇಡಿದರು. 
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ಎಂ.ಕಾಂ 
ಪದವಿಯಲಿಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಣನಯರಾದ   ಸೆೈಯದ್ 
ಮುಸಾಕೆನ್ ಉನನುೇಸಾ (ಪ್ರಥಮ ರಾ್ಯಂಕ್) 

ಸಹನಾ ಎಸ್. ಟಿ.  (ಐದನೆೇ ರಾ್ಯಂಕ್)  
ಹಾಲಮಮಿ ಬ್.   (6ನೆೇ  ರಾ್ಯಂಕ್),  ಕಾವ್ಯ 
ಕೆ. ವಿ. (9ನೆೇ ರಾ್ಯಂಕ್)  ಅವರುಗಳನುನು 
ಸನಾಮಿನಸಲಾಯಿತು. 

ಪರಿಷತ್ ನ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್್ಷಣ 
ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಎ.ಜಿ.

ರವಿಕುಮಾರ್    ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ  
ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ 
ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಮಾಜಶಾಸತಿ್ದ 
ಸಹಾಯಕ ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕರಾದ  ಡಾ. 
ಲತಾ ಎಸ್. ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಹಾಪೇಷಕ 
ರಾದ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಶಿಕಲಾ ಮೋತ್್ಣ 
ಎಂ. ಜಿ., ಕಾಯ್ಣದಶಿ್ಣ  ಡಾ. 
ಧನಂಜಯ್ ಮೋತ್್ಣ ಬ್. ವಿ., 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುರೆೇಶ್, 

ಮಹೆೇಶ್, ದೇಪ ಎಂ, ತನುಜಾ 
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದ್ದರು.   ಶಿ್ರೇಮತ್ 
ಶುಭಾ ಐನಳಿ್ಳ ಸಾ್ವಗತ್ಸಿದರು.  ಕುಮಾರ್    
ವಂದನಾಪ್ಣಣೆ ಮಾಡಿದರು.   ತೆಲಗಿ 
ವಿೇರಭದ್ರಪಪಿ  ನರೋಪಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರು ಅಬಲೆಯರಲಲೆ, ಸಬಲರು : ಜಸಿಟೆನ್ ಡಿ'ಸ್ಜ 

ದಾವಣಗೆರೆ,  ಮಾ.13 - ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಣರವು ರಾರ್ಟಾ್ೇಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದಯಡಿ ಬ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚಿೇಚಿಗಳ ಪ್ರತ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ ಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನುನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವುದರೆೋಂದಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಣರದ ವೆಚಚುದಲಿಲಿ 1 ಕೆ.ಜಿ ಅಕ್ಕೆಯನುನು ಹೆಚುಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾ್ಯಯಬೆಲೆ 
ಅಂಗಡಿಗಳಲಿಲಿ ಅಂತೆೋ್ಯೇದಯ ಪ್ರತ್ ಕಾಡು್ಣದಾರರಿಗೆ 35 ಕೆ.ಜಿ ಅಕ್ಕೆ ಹಾಗೋ ಬ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಕಾಡು್ಣದಾರರಿಗೆ ತಲಾ 6ಕೆ.ಜಿ ಅಕ್ಕೆ  ಮತುತಿ ಒಪಿಪಿಗೆ ನೇಡಿದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಎ.ಪಿ.ಎಲ್ 
ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿದಾರರಿಗೆ 15ರೋಗಳಂತೆ 5 ಕೆ.ಜಿ ಅಕ್ಕೆ, ಎರಡು ಮತುತಿ ಹೆಚಿಚುನ ಸದಸ್ಯರನುನು ಹೆೋಂದರುವ ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿದಾರರಿಗೆ 15 ರೋಗಳಂತೆ 10 ಕೆ.ಜಿ ವರೆಗೆ ಪಡಿತರ 
ನೇಡಲಾಗುತತಿದೆ. ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿದಾರರು ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ/ಜಿಲೆಲಿಗಳ ನಾ್ಯಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲಿಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪಿಸಿದು್ದ,  ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿದಾರರು 
ನಾ್ಯಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲಿಲಿ ವಿಳಾಸ ನೇಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಶಿೇದ ಪಡೆದು ಅದರಂತೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನುನು ಪಡೆಯಬೆೇಕು ಎಂದು ತಾಲೋಲಿಕು ತಹಶಿೇಲಾ್ದರ್ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲೆಕಿನ ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿದಾರರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಮಾ.13- ಯಾವುದೆೇ 
ವೃತ್ತಿ ಇರಲಿ ಅದು ಫಾ್ಯಷನ್ ಆಗಿರಬೆೇಕು. 
ಮಕಕೆಳಿಗ ೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಉತತಿಮ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ವೃತತಿ ನರಿೇಕ್ಷಕ 
ನಾಗರಾಜ ಕಮಾಮಿರ ಹೆೇಳಿದರು.

ತಾಲೋಲಿಕ್ನ ಅನಂತನಹಳಿ್ಳ ಬಳಿ 
ಇರುವ ಸಕಾ್ಣರಿ ಆದಶ್ಣ ವಿದಾ್ಯಲಯ 
(ಆರ್ಎಂ ಎಸ್ಎ)ದಲಿಲಿ ವಿಷಯವಾರು 
ಹಾಗೋ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೊೇಗಾಲಯಗಳ 
ಕೆೋಠಡಿಗಳನುನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಕಗೆ ೆ ಪಠೆ್ಯೇತರವಾಗಿ 
ಕ್್ರಯಾತಮಿಕ ಚುಟವಟಿಕಗೆಳು ಸಹಕಾರಿ 
ಯಾಗಲಿವ.ೆ ಇದಕೆಕೆ ಆದಶ್ಣ ಶಾಲಯೆ 
ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಯೊೇಗಾಲಯ  ಕೆೋಠಡಿ 
ಗಳು ಸಾಕ್್ಷಯಾಗಿವ.ೆ ಇಂತಹ ಭಾಷಾ 
ವಾರು ಪ್ರಯೊೇಗಾಲಯ ಮಾಡುವುದು 
ಕಷಟಾಕರವಾಗಿದು್ದ, ಜಿಲೆಲಿಯಲಿಲಿಯೇ 
ಇದೆೋಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ ೆ ಎಂದು 

ಮಚುಚುಗ ೆವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.
ಪಠ್ಯದ ಜೆೋತಗೆ ೆ ನೆೈತ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುನು 

ಕಲಿಸುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿದ.ೆ 
ಇದಕೆಕೆ ಪೇಷಕರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿದ.ೆ 
ಓದುವುದು, ಬರಯೆುವುದು, ಲಕೆಕೆ 
ಬ್ಡಿಸುವ ಕಲಿಕ ೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ 
ಎಂದ ಅವರು, ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಭಾಗದಲಿಲಿ 
ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಭಾಷ ೆ ಬರುವುದಲಲಿ ಎನುನುವ 
ಕ್ೇಳರಿಮ ಬ್ಟುಟಾ ಕಲಿಯಲು 
ಪ್ರಯತ್ನುಸಬೆೇಕು ಎಂದರು.

ಈ ಶಾಲಯೆಲಿಲಿ ಎಸೆಸಸೆಸಲಿಸಯಲಿಲಿ 
ಯಾರು ಹಚೆುಚು ಅಂಕ ಪಡಯೆುತಾತಿರೆೋೇ 
ಅವರಿಗ ೆ ಆಶಚುಯ್ಣಕರ ಕೆೋಡುಗೆ 
ನೇಡುವುದಾಗಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ಕೆ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಯು. 
ಬಸವರಾಜಪಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲೋಲಿಕ್ನಲಿಲಿ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಹೆೋಂದದ.ೆ ಈ 
ಬಾರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಉತತಿಮ 
ಫಲಿತಾಂಶಕೆಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೋ 
ಪೇಷಕರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿದ ೆಎಂದರು.

ಕನನುಡ, ಇಂಗಿಲಿಷ್, ವಿಜಾಞೆನ, ಗಣಿತ, 
ಸಮಾಜ ವಿಜಾಞೆನ, ಹಿಂದ ಭಾಷಾವಾರು 
ಪ್ರಯೊೇಗಾಲಯ ಕೆೋಠಡಿಗಳಲಿಲಿ ಗೆೋೇಡೆ 
ಬರಹಗಳು ಆಕಷ್ಣಣಿೇಯವಾಗಿದ್ದವು.

ಈ ಸಂದಭ್ಣದಲಿಲಿ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪರಿಷತುತಿ ತಾಲೋಲಿಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ.ೆ
ಉಚೆಚುಂಗಪೆಪಿ, ಬ್ಆರ್ ಸಿ ಹೆೋನನುತೆತಿಪಪಿ, 
ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿೇಲಾ್ಯನಾಯಕೆ, 
ಪತ್ರಕತ್ಣ ಪಿ.ಕರಿಬಸಪಪಿ, 
ಮುಖೆೋ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯ ಹಚೆ್.ಕ.ೆ 
ಚಂದ್ರಪಪಿ, ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಕ.ೆಗೆೋೇಣಪೆಪಿ, ಬಸವನಗೌಡ, ರಾಧಾ, 
ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ದಾದಾ ಷಸಲಾಮ್,  
ರೆೇವಣಸಿದ್ದಪಪಿ, ಪವಿ್ಣನ್ ಬಾನು, 
ಮಲಲಿಮಮಿ, ಪುಷಾಪಿ, ಅನತಾ, ಕವಿತಾ, 
ಪಿ್ರಯಾಂಕ, ಸಂತೆೋೇಷ, ನಾಗರಾಜ, 
ಮೇರನಾ, ನೋಜಾ್ಣನ್, ಮಂಜುನಾಥ, 
ಹೆೇಮಂತರಾಜ, ಷಣುಮಿಖ 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದ್ದರು.

ಹರಪನಹಳಿಳ : ಪಠೆ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ ಸಹಕಾರಿ
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ಹೆೋನಾನುಳಿ, ಮಾ.13- ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ 
ಅಧಿಕಾರದಲಿಲಿರುವ ಬ್ಜೆಪಿ ಸಕಾ್ಣರ ಜನರ 
ಆಶಿೇವಾ್ಣದ ಪಡೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದ ಪಕ್ಷವಲಲಿ, 
ಅನ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಶಾಸಕರನುನು ಖರಿೇದಸಿ ಹಿಂದನ 
ಬಾಗಿಲಿನಂದ  ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬಂದ `ಭ್ರಷಟಾ ಮತುತಿ 
ಅನೆೈತ್ಕ ಸಕಾ್ಣರವಾಗಿದು್ದ, ತನನು ನಾಲುಕೆ ದಶಕಗಳ 
ರಾಜಕ್ೇಯದಲಿಲಿ ಬ್ಜೆಪಿಯಂತಹ `ಭ್ರಷಟಾ 
ಸಕಾ್ಣರವನುನು ನೆೋೇಡಿಯೇ ಇಲಲಿ. ಬ್ಜೆಪಿ ಎಂದರೆ 
ಭ್ರಷಟಾ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ 
ಮಂತ್್ರ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
ಹೆೇಳಿದರು. 

ಅವರು ಹೆೋನಾನುಳಿಯಲಿಲಿ  ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ವತ್ಯಿಂದ ಹಮಿಮಿಕೆೋಂಡಿದ್ದ  ಪ್ರಜಾಧ್ವನ  ಸಮಾ 
ವೆೇಶ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮವನುನು ಗಿಡಕೆಕೆ ನೇರೆರೆಯುವ 
ಮೋಲಕ ಉದಾಘಾಟಿಸಿ  ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ನಾನು 
ಮಣಿಣಿನ ಮಗ ಎನುನುತಾತಿರೆ, ಆದರೆ 
ಸಂಕಷಟಾಕ್ಕೆೇಡಾಗಿದ್ದ ರೆೈತರ ಸಾಲ ಮಾನಾನು ಮಾಡಿ 
ಎಂದರೆ  ಸಕಾ್ಣರದಲಿಲಿ ಹಣ ಇಲಲಿ, ನಾನೆೇನು 
ನೆೋೇರ್ ಪಿ್ರಂರ್ ಮಾಡುವುದಲಲಿ  ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಯಡಿಯೋರಪಪಿ ಅವರಿಗೆ 
ಟಾಂಗ್ ನೇಡಿದರು. 

ಮಕೆಕೆಜೆೋೇಳ, ಕೆೋಬ್ಬರಿ, ಭತತಿ ಮುಂತಾದ 
ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದು ರೆೈತ ಸಂಕಷಟಾದಲಿಲಿದಾ್ದನೆ. 
ಅವೆೈಜಾಞೆನಕ   ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದಗಳಿಂದ ಇಂದು 
ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿರುವ 163 ಎಪಿಎಂಸಿಗಳು 
ಮುಚಿಚುಹೆೋೇಗುವ ಸಿಥಾತ್ಯಲಿಲಿವೆ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಕಾ್ಣರದ `ಭ್ರಷಾಟಾಚಾರ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆೋಮಾಮಿಯಿ ಅವರು ಪುರಾವೆ ಕೆೋಡಿ 
ಎಂದು ಕೆೇಳುತಾತಿರಲಲಿ, ಚನನುಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಳ್ 
ವಿರೋಪಾಕ್ಷಪಪಿ ಅವರ ಮಗ ರೆಡ್ ಹಾ್ಯಂಡಾಗಿ 
ಕೆೋೇಟಿ, ಕೆೋೇಟಿ ಹಣ ಸಹಿತ ಸಿಕ್ಕೆಬ್ದ್ದದು್ದ  
ಸಾಕಾಗುವುದಲಲಿವೆೇ. ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೋಪಾಕ್ಷಪಪಿ 
ಅವರೆೇ ತಾನು ಮನೆಯಲಿಲಿಯೇ ಇದೆ್ದ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರೆ ಪಲಿೇಸರು ಇವರನುನು ಬಂಧಿಸದೆೇ 
ತಲೆಮರೆಸಿಕೆೋಂಡಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದು್ದ 
ಪರೆೋೇಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿ.ಎಂ. ಅವರೆೇ ಇಂತಹ ಭ್ರಷಟಾ 
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೇಡುತ್ತಿರುವುದು ತ್ಳಿದು 
ಬರುತತಿದೆ ಎಂದು ವಾಗಾ್ದಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಶೆೇ.40 ಪಸೆ್ಣಂರ್ ಸಕಾ್ಣರ ಎಂದು 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೆೇ ನೆೇರವಾಗಿ ದೆೇಶದ ಪ್ರಧಾನಗೆ 

ಪತ್ರ ಬರೆದದ್ದರೋ ಕೋಡ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ರಮ 
ಆಗಿಲಲಿ, ಪತ್ರ ಪುರಾವೆಯಲಲಿವೆೇ? ಎಂದು 
ಪ್ರಶಿನುಸಿದರು.

ಸೆಕೆ್ರಟರಿ ಟು ಚಿೇಫ್  ಮಿನಸಚುರ್ 
ರೆೇಣುಕಾಚಾಯ್ಣ, ನೇವೆೇ ಆಯಕೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಸಥಾಳಿೇಯ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಪಿ.ರೆೇಣುಕಾಚಾಯ್ಣ 
ಅವರು ಟಾಟಾ ಬ್ಲಾ್ಣ ಅವರ ಮಗನಲಲಿ, 
ಅವರೆೋಬ್ಬ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಗನಾಗಿದು್ದ, ಇಂದು 
ಕೆೋೇಟಿ ಕೆೋೇಟಿ ಆಸಿತಿ ಒಡೆಯನಾಗಿದು್ದ ಹೆೇಗೆ? 
ಎಂದು ಈ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಜನರೆೇ ಯೊೇಚಿಸಬೆೇಕು. 
ರೆೇಣುಕಾಚಾಯ್ಣ ಹಾಗೋ ಮಾಡಾಳ್ 
ವಿರೋಪಾಕ್ಷಪಪಿನಂತವರು ಶಾಸಕರಾಗಬೆೇಕೆೇ?  
ಎನುನುವುದನುನು ಜನರೆೇ ತ್ೇಮಾ್ಣನಸಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 

ಈ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲಿಲಿ 5 ಜನ ಟಿಕೆರ್ 
ಆಕಾಂಕ್್ಷಗಳಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಟಿಕೆರ್ ನೇಡಲಿದು್ದ, ಉಳಿದವರು ಒಮಮಿತದಂದ 
ಒಗಗೆಟಿಟಾನಂದ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್್ಣಯನುನು ಗೆಲಿಲಿಸುವ 
ಮಟಟಾದಲಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಪಕ್ಷದ 
ಟಿಕೆರ್ ಅಕಾಂಕ್್ಷಗಳಿಗೆ ತಾಕ್ೇತು ಮಾಡಿ, ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಟಿಕೆರ್  ಆಕಾಂಕ್್ಷಗಳಿಂದ ವೆೇದಕೆಯಲಿಲಿಯೇ  
ಶಪಥ ಮಾಡಿಸಿದರು. 

ಬಿಜೆಪಿಯನು್ನ ಕಿತೊ್ತಗೆಯಬೆೇಕು : 
ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿನ 40 ಪಸೆ್ಣಂರ್ ಸಕಾ್ಣರವನುನು 
ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಕ್ತೆೋತಿಗೆಯಬೆೇಕು, ಇಲಲಿದದ್ದರೆ 
ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಯುವುದಲಲಿ, ಬಡಜನತೆ 
ಉಳಿಯುವುದಲಲಿ, ಈ ಸಕಾ್ಣರದಲಿಲಿ ಬರಿೇ ಸುಳು್ಳ 
ಹೆೇಳಿಕೆೋಂಡು ಬರುತ್ತಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ದೋರಿದರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಯನು್ನ ಇಂದು 
ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನದೆಂದು ಉಣಬಡಿಸುತ್್ತದೆ : ಲಂಬಾಣಿ 
ತಾಂಡಾಗಳನುನು ಕಂದಾಯ ಗಾ್ರಮಗಳನಾನುಗಿಸಲು 
ತಾವು ಸಮಿತ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದನ ಕಂದಾಯ 
ಮಂತ್್ರ ಕಾಗೆೋೇಡು ತ್ಮಮಿಪಪಿ ಅವರೆೋಂದಗೆ 
ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದಗೆ ತ್ದು್ದಪಡಿ ತಂದು  ಕಂದಾಯ 
ಗಾ್ರಮಗಳ ಘೆೋೇಷಣೆಗೆ  ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮಾಡಲಾಗಿತುತಿ. 
ಆದರೆ ಇದೇಗ ಇವುಗಳ ಆದೆೇಶ ಪತ್ರ ನೇಡಲು 
ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ ಬರುತ್ತಿರುವುದು 
ವಿಪಯಾ್ಣಸದ ಸಂಗತ್. ಇದೆೇ ರಿೇತ್ ಮೈಸೋರು 
-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದಾ್ದರಿ ಕೋಡ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  
ಸಕಾ್ಣರದ ಕೆೋಡುಗೆಯಾಗಿದು್ದ, ಇದೋ ಕೋಡ 
ಬ್ಜೆಪಿಯವರು ತಾವು ಮಾಡಿದು್ದ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿಕೆೋಳು್ಳತ್ತಿದು್ದ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನವರು ಮಾಡಿದ 
ಅಡುಗೆಯನುನು ಬ್ಜೆಪಿಯವರು ಉಣಬಡಿಸಲು 

ಹೆೋರಟಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಲೆೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು. 
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ. ಶಾಂತನಗೌಡ 

ಮಾತನಾಡಿ, 13 ಬಾರಿ ಬಜೆರ್  ಮಂಡಿಸಿದ  5 
ವಷ್ಣ ಭ್ರಷಾಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ 
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಕಾ್ಣರ 164 ಭರವಸೆಗಳ 
ಪೆೈಕ್ 160 ಭರವಸೆಗಳನುನು ಈಡೆೇರಿಸಿದ ಏಕೆೈಕ 
ಸಕಾ್ಣರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ರಾಜಕಿೇಯ ರಾಟಕದಲ್ಲೆ ಇದೆೇ ತಮಮಾ ಕೊರೆ 
ಚುರಾವಣೆ : ರಾಜಕ್ೇಯ ನಾಟಕದಲಿಲಿ ಇದು ನನನು 
ಕೆೋನೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದು್ದ, ಪಕ್ಷವು ತಮಗೆ 
ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಬ್.ಮಂಜಪಪಿ 
ಪಾ್ರಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಜಾಧ್ವನ 
ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದ ಮೋಲಕ ಬ್ಜೆಪಿ 
ದುರಾಡಳಿತವನುನು ಖಂಡಿಸಿ, ಮದಲ ಹಂತವಾಗಿ 
ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟಾದಲಿಲಿ ಸಮಾವೆೇಶ ನಡೆಸಿ, 2ನೆೇ 
ಹಂತವಾಗಿ ತಾಲೋಲಿಕು ಮಟಟಾದಲಿಲಿ ಕಾಯ್ಣ 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  ದೆೇವರಾಜ್ 
ಅರಸು ನಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ ಉತತಿಮ ಸುಸಿಥಾರ 
ಸಕಾ್ಣರ ನೇಡಿ, ಅಲಪಿಸಂಖಾ್ಯತರು, ಹಿಂದುಳಿದ 
ವರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಿದವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು.

2013 ಹಾಗೋ 2018ರಲಿಲಿ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆರ್ 
ಅಕಾಂಕ್್ಷಯಾಗಿದೆ್ದ ಈಗಲೋ ಕೋಡ ಟಿಕೆರ್ 
ಆಕಾಂಕ್್ಷಯಾಗಿದು್ದ ಪಕ್ಷದಲಿಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಟಕೆರ್ 
ನೇಡಿದರು ಒಗಗೆಟಿಟಾನಂದ ದುಡಿಯುವೆ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಜಮಿೇರ್ ಅಹಮಮಿದ್, 
ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್  ರಾಥೆೋೇಡ್, ಮಧು 
ಬಂಗಾರಪಪಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನುನು ತಾಲೋಲಿಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.
ಬ್.ಶಿವಯೊೇಗಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 

ಟಿಕೆರ್ ಆಕಾಂಕ್್ಷಗಳಾದ 
ಎಚ್.ಎ.ಉಮಾಪತ್, ಡಿ.ಜಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್, 
ಬ್.ಸಿದ್ದಪಪಿ, ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಮೇಹನ್  ಕೆೋಂಡಜಿಜಿ, 
ನಖಿಲ್ ಕೆೋಂಡಜಿಜಿ,  ಶಿವಮೋತ್್ಣನಾಯಕೆ, ಕೆ.
ಪಿ.ಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಈಶ್ವರನಾಯಕೆ, ಎಂ.
ರಮೇಶ್, ಆರ್.ನಾಗಪಪಿ, ವಾಜಿೇದ್, ರಂಜಿತ್ , 
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಣಣಿಜಿಜಿ, ಗೆೋೇಣಿ ಮಾಲತೆೇಶ್, 
ಶಿವಮಗಗೆದ ರುದ್ರಮುನ, ಪುಷಪಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಅನೆೇಕ ಮುಖಂಡರಿದ್ದರು.  ಹೆಲಿಪಾ್ಯಡ್ ನಂದ 
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಜಾಧ್ವನ ಬಸ್ 
ಮೋಲಕ ಬೆೈಕ್ ರಾ್ಯಲಿ ಮೋಲಕ ವೆೇದಕೆ ಆಗಮಿ 
ಸಿದರು. ಸಣಣಿಕ್ಕೆ ಬಸವನಗೌಡ ಸಾ್ವಗತ್ಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಚ್ರ ಹಿಂಬಾಗಿಲ್ನಿಂದ ಬಂದ 
ಭ್ರಷಟೆ, ಅರೆೈತ್ಕ ಸಕಾಚ್ರ : ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಹಿರಿಯ ರಾಗರಿಕರ ರೆೈಲೆವಾ ಪ್ರರಾಣ ದರ ವಿರಾಯಿತ್ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಒತಾ್ತಯ
ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 13 – ಕೆೋರೆೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೇಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೆೈಲೆ್ವ ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ವಿನಾಯಿತ್ಯನುನು 

ಪುನರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸಂಸದೇಯ ಸಮಿತ್ ಒತಾತಿಯಿಸಿದೆ. 60 ವಷ್ಣ ಮಿೇರಿದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಶೆೇ.40 ಹಾಗೋ 58 ವಷ್ಣ ಮಿೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೆೇ.50ರ 
ಪ್ರಯಾಣ ದರ ವಿನಾಯಿತ್ ನೇಡಲಾಗುತ್ತಿತುತಿ.

ಸಲ್ಂಗ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪಿೇಠಕೆ್ಕ
ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 13 – 

ಸಲಿಂಗ ಮದುವೆಗೆ ಕಾನೋನು 
ಮಾನ್ಯತೆ ನೇಡಬೆೇಕೆಂದು 
ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅಜಿ್ಣಯನುನು 
ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಂವಿಧಾನಕ 
ಪಿೇಠಕೆಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸುಪಿ್ರೇಂ ಕೆೋೇರ್್ಣ ನ ಮುಖ್ಯ 

ನಾ್ಯಯಮೋತ್್ಣ ಡಿ.ವೆೈ. 
ಚಂದ್ರಚೋಡ್ ಅವರ ನೆೇತೃತ್ವದ 
ಪಿೇಠ ಈ ನಧಾ್ಣರ 
ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲಿಲಿ 
ಸಂವಿಧಾನಕ ಹಕುಕೆ ಹಾಗೋ ವಿಶೆೇಷ 
ಮದುವೆ ಕಾಯ್ದ ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿಶೆೇಷ 
ಶಾಸನಾತಮಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಸೆೇರಿವೆ 

ಎಂದು ಪಿೇಠ ತ್ಳಿಸಿದೆ.
ಸಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಗಳು 

ಕಾನೋನು ಬಾಹಿರವಲಲಿ. ಆದರೆ, 
ಎಲಾಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ  
ಕಾನೋನು ಮಾನ್ಯತೆ ನೇಡಬೆೇಕ್ಲಲಿ 
ಎಂದು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಣರ ನಲುವು 
ತಳೆದದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 13 - ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ 
ಈಗಾಗಲೆೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ 
ಅವರ ಸುನಾಮಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ 
ಮಂತ್್ರ ಬಸವರಾಜ ಬೆೋಮಾಮಿಯಿ ತ್ಳಿಸಿದರು. 

ಸುದ್ದಗಾರರೆೋಂದಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅವರು 
ಭೆೇಟಿ ನೇಡಿದು್ದ, ಡಬ್ಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸಕಾ್ಣರದ 

ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಯ್ಣಗಳ ಬಗೆಗೆ  ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ 
ಎಂದರು.

ಇದರಿಂದ ಮೇದ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಹಾಗೋ 
ಬ್ಜೆಪಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಜನರ ಒಲವು ವ್ಯಕತಿವಾಗಿದೆ. 
ಮೇದಯವರು ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ. 
ಭಾರತವನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಥದಲಿಲಿ ನಡೆಸಿ ಕೆೋೇವಿಡ್ 
ಸಂದಭ್ಣದಲಿಲಿ ಬಡವರ ಕೆೈಹಿಡಿದದಾ್ದರೆ ಎಂದು 

ಮಚುಚುಗೆ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.  ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿ.
ಸೆೋೇಮಣಣಿ ಮತುತಿ ನಾನು ಬಹಳ ಹಳೆಯ 
ಸೆನುೇಹಿತರು. ನನೆನು ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳಯಲಿಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ 
ಭೆೇಟಿ ಆಗಿದ್ದಷೆಟಾೇ. ನಮಮಿ ಭೆೇಟಿ ವೆೇಳೆ ಯಾವುದೆೇ 
ರಾಜಕ್ೇಯ ಚಚೆ್ಣ ನಡೆದಲಲಿ. ವಿ.ಸೆೋೇಮಣಣಿ ಜತೆಗೆೇ 
ಇದಾ್ದರೆ. ಮುಂದೆಯೋ ಇರುತಾತಿರೆ. ಪಕ್ಷ ಬ್ಡುತಾತಿರೆ 
ಎನುನುವುದು ಊಹಾಪೇಹ ಎಂದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೇದಿ ಅವರಿಂದ ಸುರಾಮಿ : ಬೊಮಾಮಾಯಿ

¢£ÁAPÀ : 14/03/2023gÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ 
¨É½UÉÎ 11.30PÉÌ

¸ÀÜ¼À : £ÁAiÀÄPÀ «zÁåyð ¤®AiÀÄ (j.), 
PÉ.E.©. ¸ÀPÀð¯ï, ºÀwÛgÀ, zÁªÀtUÉgÉ.

£ÀÆvÀ£À ªÉÄÃAiÀÄgï

²æÃ ©.ºÉZï. «£ÁAiÀÄPÀ ¥ÉÊ¯Áé£ï 
CªÀjUÉ ¸À£Áä£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

zÁªÀtUÉgÉ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉUÉ £ÀÆvÀ£ÀªÁV ªÉÄÃAiÀÄgï DV DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀÄªÀ 
£ÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀ ̧ ÀªÀiÁdzÀ AiÀÄÄªÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ DzÀ  

 gÀªÀjUÉ ªÀ£ÀÄß 

ºÀ«ÄäPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ  F ̧ ÀÄAzÀgÀ ̧ À£Áä£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

²æÃ ©.ºÉZï. «£ÁAiÀÄPï ¥ÉÊ¯Áé£ï ¸À£Áä£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 

ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁd ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ

CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ zÁªÀtUÉgÉ f¯Áè ªÁ°äÃQ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀªÀiÁd,   
CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ zÁªÀtUÉgÉ vÁ®ÆPÀÄ ªÁ°äÃQ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀªÀiÁd 
CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ £ÁAiÀÄPÀ «zÁåyð ¤®AiÀÄ,       
CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ zÁªÀtUÉgÉ f¯Áè, ªÁ°äÃQ £ÁAiÀÄPÀ AiÀÄÄªÀ WÀlPÀ 
CzsÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ zÁªÀtUÉgÉ f¯Áè ªÁ°äÃQ £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀiÁd,  
ªÀÄºÀ¶ð ªÁ°äÃQ UÉeÉmÉqï C¢üPÁjUÀ¼À PÉëÃªÀiÁ©üªÀÈ¢Þ ¸ÀAWÀ f¯Áè WÀlPÀ zÁªÀtUÉgÉ 

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Àj²µÀÀÖ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀ f¯Áè WÀlPÀ zÁªÀtUÉgÉ,   
ªÁ°äÃQ ªÀQÃ®gÀ ªÉÃ¢PÉ J¯Áè ªÀQÃ®gÀÄ zÁªÀtUÉgÉ 
CzsÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ 
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D

D

D

D

D

D
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>> ÎÅà ÍÜQ¤ WÜ|-±Ü£ ±ÜÅÓÜ®Ü° >>>> ÎÅà ÊÜÞË-®Ü-ÖÜÚÛ ŸÓÜ-Êæà-ÍÜÌÃÜ ±ÜÅÓÜ®Ü° >>

ÓÜÌÔ¤ ÎÅà Ëg-¿Þ-»ÜáÂ-¨Ü¿á ÎÅà ÊÜá®Üê±Ü ÍÝÈ-ÊÝ-ÖÜ®Ü ÍÜPæ ÊÜÃÜá-ÐÜ-WÜÙÜá 1944®æà 
ÎÅà ÍÜá»Ü-PÜêñÜá ®ÝÊÜá ÓÜíÊÜ-ñÜÕÃÜ ¶ÝÆáY| ÊÜÞÓÜ PÜêÐÜ¡ ±ÜPÜÒ AÐÜuËá 

ÓÜÆáÉÊÜ ÊæáàÐÜ ÆWÜ°¨Ü ÍÜá»Ü ÊÜááÖÜã-ñÜì-¨ÜÈÉ  ÊÜÞíWÜ-ÆÂ-«Ý-ÃÜ-Oæà
©®ÝíPÜ 15&03&2023®æà Ÿá«Ü-ÊÝÃÜ ¸æÚWæY  08.00 Äí¨Ü 09.15ÃÜ ÊÜÃæWæ 

CÊÜÃÜ ËÊÝÖÜ ÊÜáÖæãà-ñÜÕ-ÊÜ-ÊÜ®Üá° ®æÃÜ-Êæà-Ä-ÓÜÆá WÜáÃÜá-×-Ä-¿áÃÜá 
¯ÍÜc-Àá-Ô-ÃÜá-ÊÜâ- Ü̈Äí¨Ü ñÝÊÜâ-WÜÙÜá ÓÜPÜá-oáíŸ ÓÜÊæáà-ñÜ-ÃÝX BWÜ-ËáÔ, 

ÊÜ«Üá&ÊÜÃÜ-ÃÜ®Üá° BÎà-ÊÜì-©Ô, ¶ÜÆ&±ÜâÐÜ³ ñÝíŸãÆ ÔÌàPÜ-ÄÔ, 
®ÜÊÜá¾ ÊÜá®Ü-ÓÜÕíñæãà-ÐÜ-±Ü-w-ÓÜ-¸æà-PÝX PæãàÃÜáÊÜ,

ËÊÝÖÜ ÊÜáÖæãà-ñÜÕÊÜ BÖÝÌ®Ü ±Ü£Å-Pæ

ÎÅàÊÜá£ ÓÜÃæãàg ÎÅà AÍæãàP… GÇ…., ¨ÝÊÜ-|-WæÃæ CÊÜÃÜ hæÂàÐÜu ±Üâ£Å

b>> ÃÝ>> Ë®Ü¿å… D. (WÜOæà-Í…-)

b>> PÜáí >> Óè>> ©à±Ý G.GÇ….

b>> ÃÝ>> Ë®Ü¿å… D. (WÜOæà-Í…-)

b>> PÜáí >> Óè>> ©à±Ý G.GÇ….

ÎÅàÊÜá£ Ô. ÊÜ®ÜhÝ, ÎÅà Öæa….-Ô. DÍÜÌÃ… CÊÜÃÜ hæÂàÐÜu ±ÜâñÜÅ

ÎÅà¿ááñÜ  ÖæÓ….-GÓ…. ÎÊÜ-ÍÜíPÜÃ…, 
ÎÅà¿ááñÜ Gí.². Ãæà|á-PÝ-aÝ¿áì, 
ÎÅà¿ááñÜ ÎÊÜ-Áãà-X-ÓÝÌËá, 
ÎÅà¿ááñÜ vÝ. ÊÜááÃÜá-WæàÍ…, 
ÎÅà¿ááñÜ GÓ….Pæ. ŸÓÜ-ÊÜ-ÃÝh…, 
ÎÅà¿ááñÜ I.². ÊÜáÇæãÉà-PÝ-ÃÝ«ÜÂ, 

ÊÜÞi Gí.G-Ç….G., ÖÜÄ-ÖÜÃÜ
ÍÝÓÜ-PÜÃÜá, Öæã®Ý°Ú PæÒàñÜÅ

ÊÜÞi Gí.G-Ç….Ô., ¨ÝÊÜ-|-WæÃæ
±ÝÅíÍÜá-±Ý-ÆÃÜá, hæ.hæ.-Gí.-Gí.Ô ¨ÝÊÜ-|-WæÃæ

ÊÜÞi ÍÝÓÜ-PÜÃÜá, bñÜÅ- Ü̈áWÜì
TÝÂñÜ E¨ÜÂËá, ¨ÝÊÜ-|-Wæ-Ãæ.

BÃÜ-ñÜ-PÜÒñæ  : 
©®ÝíPÜ 14.03.2023®æà ÊÜáíWÜ-ÙÜ-ÊÝÃÜ 
ÓÜíhæ 7.30 Äí¨Ü 
ËÊÝÖÜ ©®ÝíPÜ ÖÝWÜã ÊÜááÖÜã-ñÜì  : 
©®ÝíPÜ 15.03.2023®æà Ÿá«Ü-ÊÝÃÜ 
¸æÚWæY 8.00 Äí¨Ü 9.15ÃÜ ÊÜÃæ-Wæ

ËÊÝÖÜ ÓÜ§ÙÜ  : 

I.q.I. PÝÇæàgá G¨ÜáÃÜá, 
ÖÜ Ü̈w ÃÜÓæ¤, ¨ÝÊÜ-|-Wæ-Ãæ.

ÎÅà  ÍÝÊÜá-®ÜãÃÜá ÎÊÜ-ÍÜíPÜ-ÃÜ±Ü³ 
±ÝÊÜì-ñÜÊÜá¾ ÓÜÊÜáá-¨Ý¿á »ÜÊÜ®Ü,

ñÜÊÜá¾ BWÜ-ÊÜá-®Ý-¼-ÇÝ-Ñ-WÜÙÜá,

ÎÅàÊÜá£ Ô. ÊÜ®ÜhÝ ÎÅà Öæa….Ô. DÍÜÌÃ…
ÕDÍÜÌÃ… ¶Ü¯ì-ÑíW… & Cíq-Ä-¿áÃ…

Ë¨ÝÂ¦ì »ÜÊÜ®… ÖÜ£¤ÃÜ, ÖÜ Ü̈w ÃÜÓæ¤,  
Pæ®ÜÃÝ ¸ÝÂíP… G¨ÜáÃÜá,  ¨ÝÊÜ-|-WæÃæ & 577 002.  

Êæã : 9844 119 558, 9844 666 991, 9481 363 443.
ÎÅà D. ÍÜÎ-PÜá-ÊÜÞ-Ã…, Gí.Ô.G.,

ÎÅà Öæa….¹. ÊÜáígá-®Ý¥…, 
ÎÅàÊÜá£ ÓÜÃæãàg, ÎÅà AÍæãàP… GÇ…., ¯ÊÜêñÜ¤ ±ÝÅíÍÜá-±Ý-Æ-ÃÜá

 ÍÝÓÜ-PÜÃÜá, ¨ÝÊÜ-|-WæÃæ Ü̈QÒ| PæÒàñÜÅ
ÇæãàPÜ-ÓÜ»Ý ÓÜ Ü̈-ÓÜÂÃÜá, ¨ÝÊÜ-|-WæÃæ PæÒàñÜÅ

ÍÝÓÜ-PÜÃÜá, ¨ÝÊÜ-|-WæÃæ EñÜ¤-ÃÜ PæÒàñÜÅ
ÊÜÞi ÓÜb-ÊÜ-ÃÜá, ¨ÝÊÜ-|-WæÃæ

 ÍÝÓÜ-PÜ-ÃÜá, gWÜ-ÙÜãÃÜá PæÒàñÜÅ
TÝÂñÜ E¨ÜÂËá, ¨ÝÊÜ-|-Wæ-Ãæ.

ÎÅà¿ááñÜ vÝ. ÍÝÊÜá-®ÜãÃÜá ÎÊÜ-ÍÜíPÜ-ÃÜ±Ü³,
ÎÅà¿ááñÜ i.Gí. Ô¨æªà-ÍÜÌÃÜ, 
ÎÅà¿ááñÜ GÓ….G. ÃÜËàí¨ÜÅ-®Ý¥…, 
ÎÅà¿ááñÜ GÓ….-GÓ…. ÊÜáÈÉ-PÝ-gáì®…, 
ÎÅà¿ááñÜ GÓ….Ë. ÃÝÊÜá-aÜí¨ÜÅ±Ü³,
ÎÅà¿ááñÜ GÓ….-GÓ…. WÜOæàÍ…, 

@ ËÍæàÐÜ BÖÝÌ-¯-ñÜÃÜá @

Ë.ÓÜã. : BÖÝÌ®Ü ±Ü£ÅPæ ñÜÆá-±Ü- Ü̈-ÊÜÃÜá C¨Ü®æ°à Êæç¿áá-Q¤PÜ BÖÝÌ®Ü Gí¨Üá »ÝËÔ BWÜ-Ëá-ÓÜÆá Ë®Üí£.

©>> ÎÅàÊÜá£ ËàÃÜÊÜá¾ ©>> ÎÅà Öæa….Gí. aÜ®Ü°-Ÿ-ÓÜ±Ü³ ÖÜÆ-WÜ-±Ü³-®Ü-ÖÜqr
CÊÜÃÜ ÊÜáWÜ-®Ý¨Ü

ÎÅà Öæa….Ô. DÍÜÌÃ… ÎÅàÊÜá£ Ô. ÊÜ®ÜhÝ
CÊÜÃÜá ÊÜÞvÜáÊÜ ËhÝn±Ü-®æ-WÜÙÜá.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 13- ಸಂರ, ಸಂಸೆಥಾಗಳನುನು  
ಆರಂಭಿಸಲು ಸುಸಜಿಜಿತ ಸಮಿತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ 
ಇರುತತಿದೆ. ಸಮಿತ್ಯ ಯೊೇಜನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಸದೃಢ ಸಂರ, ಸಂಸೆಥಾಗಳನುನು ಬೆಳೆಸಲು ಆಜಿೇವ 
ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇರುತತಿದೆ ಎಂದು  
ಖಾ್ಯತ ವೆೈದ್ಯ ಮತುತಿ  ಭಾರತ ಸೆೇವಾದಳದ ಆಜಿೇವ 
ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಬ್. ಎಸ್. ನಾಗಪ್ರಕಾಶ್ 
ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟಟಾರು.  

ನಗರದ ಭಾರತ ಸೆೇವಾದಳ ಭವನದಲಿಲಿ  ಭಾರತ 
ಸೆೇವಾದಳ ಸಾಥಾಪನಾ ದನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೆೇವಾದಳ 
ಆಜಿೇವ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ  ಹಮಿಮಿಕೆೋಂಡಿದ್ದ ಜಿಲಾಲಿ ಆಜಿೇವ 
ಸದಸ್ಯರ  ಮಾಹಿತ್ ಕಾಯಾ್ಣಗಾರವನುನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೆ.ಆರ್. ಜಯದೆೇವಪಪಿನವರ 
ಪರಿಶ್ರಮದಂದ ದಾವಣಗೆರೆಯಲಿಲಿ ಸೆೇವಾದಳ 
ಉತತಿಮವಾಗಿ ಕಾಯ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 
ಯುವಕರು, ದಾನಗಳು ಸೆೇವಾದಳದ ಅಜಿೇವ ಸದಸ್ಯತ್ವ 
ಪಡೆದು  ಸಂಸೆಥಾಯನುನು ಮುನನುಡೆಸಬೆೇಕೆಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಕೆೇಂದ್ರ ಸಮಿತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಟಿ. ನಾಗರಾಜು  
ಸೆೇವಾದಳದಂದ ಹಮಿಮಿಕೆೋಳು್ಳವ ವಾರ್್ಣಕ 
ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗೆ  ಕಟಟಾಡ ನಮಾ್ಣಣದ ಬಗೆಗೆ 
ಮಾಹಿತ್ ನೇಡಿದರು. 

ವಲಯ ಸಂರಟಕ ಎಂ. ಅಣಣಿಪಪಿ, ಸೆೇವಾದಳ 
ಇತ್ಹಾಸ, ಸೆೇವಾದಳ ನಡೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದ ಬಗೆಗೆ  
ಆಜಿೇವ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ ನೇಡಿದರು.  

ಹಿರಿಯ ಆಜಿೇವ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರ. ಕೆ.ಆರ್. ಸಿದ್ದಪಪಿ 
ಮಾತನಾಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯಲಿಲಿ ಸೆೇವಾದಳವನುನು 
ಹುಟುಟಾ ಹಾಕ್ದ ಬಗೆಗೆ, ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮಗಳನುನು  ಅನುಷಾಠೆನ 
ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗೆ  ತಾವು ಡಾ. ನಾ. ಸು. ಹಡಿೇ್ಣಕರ್, 
ಐ.ಎನ್. ಎ.ರಾಮರಾವ್ ರವರಿಂದ ಪೆ್ರೇರಣೆಗೆೋಂಡ 
ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತ್ ನೇಡಿದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರ. ಚನನುಪಪಿ ಹೆಚ್. ಪಲಾಲಿಗಟೆಟಾ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.   ಹಿರಿಯ ಆಜಿೇವ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಕುಸುಮ ಶೆ್ರೇರ್ಠೆ, ರಮಣ್ ಲಾಲ್ ಸಂರವಿ,  ತಾಲೋಲಿಕು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ  ಎನ್.ಎಸ್. ರಾಜು  ಜಗಳೂರು,  
ಡಿ.ಎಚ್. ದನೆೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚನನುಗಿರಿ,  ಜಿಲಾಲಿ 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಲೋರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಎನ್. 
ರಮೇಶ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿದ್ದರು. ಎ ಆರ್.ಗೆೋೇಪಾಲಪಪಿ 
ಸಾ್ವಗತ್ಸಿದರು. ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತಪಪಿ ವಂದಸಿದರು. 

ಸಂಘ, ಸಂಸೆಥಾಗಳಿಗೆ ಆಜಿೇವ ಸದಸ್ಯರು ಅಗತ್ಯ

ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಗಪ್ರಕಾಶ್


