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ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಮಾ.14- ಹರ 
ಪನಹಳ್ಳಿಗ ೆಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ 
ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆರೆಗ ೆಪಕ್ಷದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮುಖಂಡರು, ಕಾಯ್ಯಕರ್ಯರು, 
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಚೆ್ಚಿನ ಸಂಖೆಯೆಯಲ್ಲೂ 
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮ್ಲಕ 
ಯಶಸ್ವಿಗೆ್ಳ್ಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ 
ಜಿ.ಕರುಣಾಕರ ರಡೆ್ಡಿ  ಹೆೇಳ್ದರು. 

ಪಟ್ಟಣದ ಪರೆವಾಸ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲೂ 
ಜರುಗಿದ ಸುದಿದಿಗೆ್ೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲೂ 
ಮಾರನಾಡ್ದ ಅವರು, ಕೆೇಂದರೆ ಮರುತಿ 
ರಾಜಯೆ ಸಕಾ್ಯರ ಇವರಡೆ್ ಡಬಲ್ 
ಇಂಜಿನ್ ಸಕಾ್ಯರ ಇದುದಿ, ದೆೇಶ 
ಮರುತಿ ರಾಜಯೆದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷು್ಟ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಾಗಿದ.ೆ ಎರಡ್ ಕಡೆ 
ಒಂದೆೇ ಸಕಾ್ಯರ ಇದದಿಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃ 
ದಿಧಿಯಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲ್ದ.ೆ 
ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೆೇಶಕೆಕೆ ಬಿಜಪೆಿ 
ರಾಜಾಯೆಧಯೆಕ್ಷ ನಳ್ೇನ್ ಕುಮಾರ್  
ಕಟೇಲ್, ಮಾಜಿ ಮುಖಯೆಮಂತ್ರೆ 
ಯಡ್ಯ್ರಪ್ಪ, ಜಗದಿೇಶ್  ಶಟೆ್ಟರ್, 
ಭಗವಂರ ಕ್ಬಾ, ಶರೆೇರಾಮುಲು, 
ಜಿಲಾಲೂ ಉಸುತಿವಾರಿ ಸಚ್ವರು, 
ಶಾಸಕರು ಸೆೇರಿದಂತ ೆವಿವಿಧ ಗಣಯೆರು 
ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದಿರ ೆಎಂದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಚಂದರೆ 
ಶೆೇಖರ ಪೂಜಾರ್   ಮಾರನಾಡ್, 
ರಾಜಯೆದ ನಾಲುಕೆ 

ಹರಪನಹಳ್ಳಯಲ್ಲೆ ರಾಳೆ 
ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 14 - ನಗರದ ಚ್ಗಟೆೇರಿ 
ಜಿಲಾಲೂ ಆಸ್ಪತೆರೆಗೆ ರಾಷ್್ಟ್ೇಯ ಆರೆ್ೇಗಯೆ ಅಭಿಯಾನ 
(ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ.) ಸ್ಬ್ಂದಿ ಮುಷಕೆರದ ನಂರರ 
ಈಗ ನಾನ್ - ಕಿಲೂನಿಕಲ್ ಹಾಗ್ ಡ್ ದಜೆ್ಯ ಹೆ್ರ 

ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸದವರು ಮುಷಕೆರ ಆರಂಭಿಸ್ದಾದಿರೆ.
ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ. ಮುಷಕೆರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 

ಜಿಲಾಲೂಸ್ಪತೆರೆಯ ಆರೆ್ೇಗಯೆ ಸೆೇವೆ ರರತಿರಿಸ್ರುತಿ. ಇವರು 
ಫೆ. 13ರಿಂದ ಮುಷಕೆರ ನಡೆಸುತ್ತಿದುದಿ, ಇನ್ನೂ 

ಮುಗಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಲಲೂ. ಇವರ ಮುಷಕೆರದ 
ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್.ಜಿ. ಆಸ್ಪತೆರೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮರುತಿ 
ಮಕಕೆಳ ವಿಭಾಗಕೆಕೆ ಬರುವವರಲ್ಲೂ ಬಹುತೆೇಕರನುನೂ 
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತೆರೆಗಳ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈಗ ಸ್.ಜಿ. ಆಸ್ಪತೆರೆಯ 195 ನಾನ್ - ಕಿಲೂನಿಕಲ್ 
ಹಾಗ್ ಡ್ ದಜೆ್ಯ ಸ್ಬ್ಂದಿ ಖಾಯಂಗೆ್ಳ್ಸಬೆೇಕು 
ಹಾಗ್ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರಿಸ್ಕೆ ಅಲೆ್ೇಯನ್ಸ್ 
ಪಾವತ್ಸಬೆೇಕು ಎಂಬ ಬೆೇಡ್ಕೆ ಮುಂದಿಟು್ಟ 
ಮುಷಕೆರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಎನ್.
ಹೆಚ್.ಎಂ.ನ ಒಳಗುತ್ತಿಗೆ ಸ್ಬ್ಂದಿ ಮುಷಕೆರ 
ಆರಂಭಿಸ್ದದಿರೆ, ಈಗ ಹೆ್ರಗುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ಬ್ಂದಿ 
ಹೆ್ೇರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದಾದಿರೆ.

ಇದು ಸಂಪೂಣ್ಯ ಆಸ್ಪತೆರೆಯ 
ಕಾಯ್ಯನಿವ್ಯಹಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುತ್ತಿದೆ. 
ಬೃಹತ್ ಆಸ್ಪತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕೆೇವಲ 28 ಡ್ ದಜೆ್ಯ 
ಸ್ಬ್ಂದಿ ಮಾರರೆ ಈಗ 

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ. 24 - ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಚುನಾವಣ ೆಹಿನೆನೂಲಯೆಲ್ಲೂ ಮಾಜಿ ಮುಖಯೆಮಂತ್ರೆ 
ಹಾಗ್ ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ನಾಯಕ ಸ್ದದಿರಾಮಯಯೆ 
ಅವರು ಶಾಮನ್ರಿನಲ್ಲೂ ಮನಗೆಳ್ಗ ೆ ಭೆೇಟ 
ನಿೇಡ್ ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ನ ಭರವಸಗೆಳ ಗಾಯೆರಂಟ 
ಕಾರ್್ಯ ವಿರರಿಸ್ದರು.

ಶಾಮನ್ರಿನ ಆಂಜನೆೇಯ, ಈಶವಿರ 
ಹಾಗ್ ದುಗ್ಯಮ್ಮ ದೆೇವಸಾಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ 
ಸಲ್ಲೂಸ್ದ ಸ್ದದಿರಾಮಯಯೆ, ನಂರರ  ಎ.ಕ.ೆ 
ಕಾಲೆ್ೇನಿಯಲ್ಲೂ 20ಕ್ಕೆ ಹಚೆುಚಿ ಮನಗೆಳ್ಗೆ 
ಗಾಯೆರಂಟ ಕಾಡು್ಯಗಳನುನೂ ಹಂಚ್ದರು.

ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬಂದರ ೆ ಗೃಹಲಕಿ್ಷಮಿ 
ಯೇಜನಯೆ ಅನವಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳಗೆೆ 
ಪರೆತ್ ತ್ಂಗಳು 2,000 ರ್. ಹಾಗ್ ಗೃಹ 
ಜೆ್ಯೆೇತ್ ಅನವಿಯ ಪರೆತ್ ತ್ಂಗಳು 200 ಯುನಿಟ್ 
ಉಚ್ರ ವಿದುಯೆತ್ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ 
ಗಾಯೆರಂಟಯ ಕಾರ್್ಯ ಗಳನುನೂ ವಿರರಿಸ್ದರು.

ಗೃಹಲಕಿ್ಷಮಿ, ಗೃಹ ಜೆ್ಯೆೇತ್ ಹಾಗ್ ಕಾಂಗೆರೆಸ್ 
ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬಂದರ ೆ ತ್ಂಗಳ್ಗ ೆ 10 ಕಜೆಿ ಅಕಿಕೆ 
ನಿೇಡುವ ಅನನೂಭಾಗಯೆ ಯೇಜನಯೆ ಕುರಿರ ಭಿತ್ತಿ 

ಚ್ರರೆಗಳನುನೂ ಅಂಟಸಲಾಯಿರು.
ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲೂ ಪರರೆಕರ್ಯರೆ್ಂದಿಗೆ 

ಮಾರನಾಡ್ದ ಸ್ದದಿರಾಮಯಯೆ,  ಗಾಯೆರಂಟ 
ಕಾಡ್್ಯಗ ೆನಾನು ಹಾಗ್ ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ರಾಜಾಯೆಧಯೆಕ್ಷ 
ಡ್.ಕ.ೆ ಶವಕುಮಾರ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆದಿೇವ.ೆ 
ಇದುವರಗೆ್ ನುಡ್ದಂತ ೆ ನಡದೆಿದೆದಿೇವ.ೆ 

ಮುಂದಯೆ್ ನುಡ್ದಂತ ೆ ನಡಯೆುತೆತಿೇವೆ 
ಎಂದರು.

ಬಿಜಪೆಿ ರಿೇತ್ ಸುಳುಳಿ ಭರವಸ ೆ ನಿೇಡುವ 
ಪಕ್ಷವಲಲೂ ಕಾಂಗೆರೆಸ್. ಯಾವ ಮಾರು 
ಕೆ್ಡುತೆತಿೇವೇ ಅದರಂತ ೆ ನಡದೆುಕೆ್ಳುಳಿತೆತಿೇವ.ೆ 
ಇಡ್ೇ ರಾಜಯೆದಲ್ಲೂ ಗಾಯೆರಂಟ ಕಾರ್್ಯ ಗಳನುನೂ 

ಹಂಚುತ್ತಿದೆದಿೇವ ೆಎಂದು ತ್ಳ್ಸ್ದರು.
ಕ.ೆಪಿ.ಸ್.ಸ್. ಕಾಯಾ್ಯಧಯೆಕ್ಷ ಸಲ್ೇಂ 

ಅಹಮದ್ ಮಾರನಾಡ್, ಬಿಜಪೆಿ ಸೆ್ೇಲುವುದು 
ನಿಶಚಿರವಾಗಿದ.ೆ ಬಿಜಪೆಿ ಭರೆಷಾ್ಟಚಾರ 
ಮಾಡುವುದನುನೂ ಬಿಟ್ಟರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕಾಯ್ಯಕರೆಮ 
ಮಾಡ್ಲಲೂ, ಇವರಿಗ ೆಬದಧಿತ ೆಇಲಲೂ ಎಂದರು.

ಮೊನೆನೂ ಒಬ್ ರೌಡ್ಗ ೆ ಪರೆಧಾನ ಮಂತ್ರೆ 
ನರೆೇಂದರೆ ಮೊೇದಿ ಅವರು ನಮಸಕೆರಿಸ್ದಾದಿರ.ೆ 
ಇದು ರೌಡ್ಗಳ ಸಕಾ್ಯರ, ಜನ ಈ 
ಸಕಾ್ಯರದಿಂದ ಭರೆಮ ನಿರಸನರಾಗಿದಾದಿರ.ೆ 
ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನುನೂ ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ರರಲ್ದಾದಿರೆ 
ಎಂದರು.

ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ರಾಜಾಯೆಧಯೆಕ್ಷ ಡ್.ಕ.ೆಶವಕುಮಾರ್ 
ವಿರುದಧಿ ಮಾಜಿ ಸಚ್ವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೆ್ಳ್ 
ಮಾಡ್ರುವ ಸ್.ಡ್. ಆರೆ್ೇಪ ರಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರುವ 
ಅಹಮದ್, ಸೆ್ೇಲುವ ಭಿೇತ್ಯಿಂದಾಗಿ ಜನರ 
ಮನಸಸ್ನುನೂ ಬೆೇರಡೆಗೆ ೆಸಳೆಯೆುವ ಹುನಾನೂರವಾಗಿ 
ಇಂರಹ ಆರೆ್ೇಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ ೆಎಂದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾಜಿ ಸಚ್ವ ಎಸ್.
ಎಸ್. ಮಲ್ಲೂಕಾಜು್ಯನ್, 

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನದುದು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ
ಶಾಮನೂರಿನಲ್ಲೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಗಾ್ಯರಂಟಿ ಕಾರ್ಚ್  ವಿತರಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದದುರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 14- ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನೂ 
ಪೂಣ್ಯಗೆ್ಳ್ಸ್, ಎರಡು ವಷ್ಯಗಳು ಕಳೆದಿದದಿರ್ 
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ್ಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸುಮಾರು 
22 ಸಾವಿರ ಕೆ್ೇಟ ರ್.ಗಳ್ಗ್ ಹೆಚುಚಿ ಹಣ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೆೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಾಲಮಿತ್ಯಳಗೆ 
ಬಾಕಿ ಮೊರತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದು ರಾಜಯೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಡ್. ಕೆಂಪಣ್ಣ 
ಸಕಾ್ಯರವನುನೂ ಆಗರೆಹಿಸ್ದಾದಿರೆ.

ಪೆರೆಸ್ ಕಲೂಬ್ ನಲ್ಲೂಂದು ಪತ್ರೆಕಾಗೆ್ೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲೂ ಮಾರ 
ನಾಡ್ದ ಅವರು, ಲೆ್ೇಕೆ್ೇಪಯೇಗಿ, ನಿೇರಾವರಿ 
ಹಾಗ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲೂ ಅತ್ ಹೆಚುಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ನಡೆಯುತ್ತಿದುದಿ, ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲೂ ಜೆೇಷಠಿತೆಯನುನೂ 
ಪಾಲ್ಸುತ್ತಿಲಲೂ. ಸಚ್ವರು, ಶಾಸಕರು ಹಾಗ್ ಹಿರಿಯ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಚ್ಸುವವರಿಗೆ ಮಾರರೆ ಬಾಕಿ ಮೊರತಿ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೆೇ.7 ರಷು್ಟ ಹಣ ಕೆ್ಟ್ಟರೆ ಬಿಲ್ 

ಬರೆಯುತೆತಿೇವೆ ಎಂದು ಹೆೇಳುತ್ತಿದಾದಿರೆ. ಇನುನೂ, 
ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತಿರರೆ ಜಿಲೆಲೂಗಳಲ್ಲೂ ಶೆೇ.10 ರಷು್ಟ ಕೆ್ಟ್ಟರೆ 

ಬಿಲ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನೆೇರವಾಗಿ ಹೆೇಳುತ್ತಿದಾದಿರೆ. 
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ 
ಬೆೇಕಾದವರಿಗೆ ಮಾರರೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡುತಾತಿರೆ ಎಂದು 
ಆರೆ್ೇಪಿಸ್ದರು.

ಲೆ್ೇಕೆ್ೇಪಯೇಗಿ, ನಿೇರಾವರಿ ಹಾಗ್ 
ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲೆಲೂೇ ಪೂಣ್ಯಗೆ್ಳ್ಸ್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಬಾಕಿ ಮೊರತಿವೆೇ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಕೆ್ೇಟ ರ್. 
ಮಿೇರಿದೆ. ಲೆ್ೇಕೆ್ೇಪಯೇಗಿ ಇಲಾಖೆಯಂದರಲೆಲೂೇ 
ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಕೆ್ೇಟ ರ್. ಇದೆ. ಇನುನೂ, 
ಬೃಹತ್ ಮರುತಿ ಮಧಯೆಮ ನಿೇರಾವರಿ ಮರುತಿ ಸಣ್ಣ 
ನಿೇರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಸುಮಾರು 8 ಸಾವಿರ ಕೆ್ೇಟ ರ್. 
ಹಾಗ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ಕೆ್ೇಟ 
ರ್. ಬಾಕಿ ಉಳ್ಸ್ಕೆ್ಂಡ್ದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸ್ದರು. 

ಕಳೆದ ವಷ್ಯ ಏಪಿರೆಲ್ ನಲ್ಲೂ 

ಎರಡು ವಷಚ್ ಕಳೆದರೂ 22 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟಿ ಬಾಕಿ
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣಚ್ಗೊಳ್ಸಿ 
ಎರಡು ವಷಚ್ರಳೆೇ ಕಳೆದರೂ 
ಹಣ ಪಾವತ್ಯಾಗಿಲಲೆ : 
ರುತ್್ತಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಡಿ. ಕೆಂಪಣ್ಣ ಆರೊೇಪ

ಸಿ.ಜಿ. ಆಸ್ಪತೆ್ರಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಮುಷ್ಕರದ ಬಿಸಿ
ಎನ್.ಹೆರ್.ಎಂ. ನಂತರ ಈರ ಡಿ ದಜೆಚ್ ಸಿಬ್ಂದಿ ಮುಷ್ಕರ, ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷಟೆ
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ಹತ್ತರೆೇ ವಷಚ್ದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ

ದಿ|| ರಾಮನಗೌಡು್ರ 
ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ 
ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು,

ಕಕ್ಕರಗೊಳಳ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ನಿಧನ : 15.03.2013

ದೆೈವಭಕಿ್ತ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸು್ತಬದ್ಧ ಜಿೇವನ ನಡೆಸಿ, ನಮೆ್ಮಲಲೆರ ಬದುಕಿನ 
ಉತ್ಕಷಚ್ವನು್ನ ಸದಾಕಾಲ ಬಯಸಿದ ನಿೇವು, ನಮ್ಮನ್ನರಲ್ ಹತು್ತ ವರುಷ 
ಕಳೆದರೂ, ನಿಮ್ಮ ರೆನಪು ನಮ್ಮ ಮನದಂರಳದಲ್ಲೆ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿಯೇ 

ಉಳ್ದಿದೆ. ಪಿ್ರೇತ್-ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಮತೆಯಂದ ಸಲಹಿದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ 
ಕಮಲರಳ್ಗೆ ನಮನ. ನಿಮ್ಮ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಬದುಕು ನಮಗೆ  

ಸದಾಕಾಲ ಅದಶಚ್, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚೆೇತನಕೆ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನು  
ಚಿರಶಾಂತ್ಯನು್ನ ನಿೇಡಲ್ ಎಂದು ಪಾ್ರರ್ಚ್ಸುವ...

ದುಃಖ ತಪ್ತ : ಪತ್್ನ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅಳ್ಯಂದಿರು 
ಹಾರೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು, ಕಕ್ಕರಗೊಳಳ.

PODAR INTERNATIONAL 
SCHOOL DAVANAGERE

WANTED PRE-PRIMARY/PRT/TGT
TEACHERS FOR ALL THE SUBJECTS
Date : From 15th to 19th March 2023, Time: 11:00 am to 2:00 pm

 (for 19th Timing will be 9.00 to 12.00) 
Please Carry updated resume along with a passport size photograph,  

photocopies of educational certificate and experience certificates.
Contact number: 95919 17299

Address: J H Patel Badavane, Shamnur, Davanagere.

ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ರಚರೆಯ ಪ್ರಸಾ್ತಪ ಇಲಲೆ
ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 14 – ಯಾವುದೆೇ ಹೆ್ಸ ರಾಜಯೆ ರಚನೆಯ 

ಪರೆಸಾತಿಪ ಕೆೇಂದರೆ ಸಕಾ್ಯರದ ಪರಿಶೇಲನೆಯಲ್ಲೂ ಇಲಲೂ ಎಂದು 
ಲೆ್ೇಕಸಭೆಗೆ ತ್ಳ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆೇಂದರೆ ಗೃಹ ಖಾತೆ ಅಧಿೇನ ಸಚ್ವ 
ನಿತಾಯೆನಂದ ರಾಯ್ ಅವರು ಹೆೇಳ್ಕೆ ನಿೇಡ್ದುದಿ, ಹೆ್ಸ ರಾಜಯೆಗಳ 
ರಚನೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಲಹೆಗಳು ಹಾಗ್ ಮನವಿಗಳು ಸಕಾ್ಯರಕೆಕೆ 
ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಪರೆಸಕತಿ ಯಾವುದೆೇ ಹೆ್ಸ ರಾಜಯೆ ರಚನೆಯ 
ಪರೆಸಾತಿಪವನುನೂ ಸಕಾ್ಯರ ಪರಿಶೇಲ್ಸುತ್ತಿಲಲೂ ಎಂದು ಹೆೇಳ್ದಾದಿರೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲೆ ಹೆಚುಚು ಬಿಸಿಲು, 
ದಕಿ್ಷಣದಲ್ಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 14 – ದೆೇಶದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಈ ವಷ್ಯ 
ವಾಡ್ಕೆಗಿಂರ 2-3 ಡ್ಗಿರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಯಸ್ ಹೆಚುಚಿ ಬಿಸ್ಲು ಇರಲ್ದೆ. 
ಮಾಚ್್ಯ ತ್ಂಗಳ ಕೆ್ನೆಯ ವಾರದಲ್ಲೂ ಗಂಗಾ ಬಯಲು ಹಾಗ್ 
ಪೂವ್ಯ ಭಾರರದಲ್ಲೂ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚಾಚಿಗಿರಲ್ದೆ ಎಂದು 
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತ್ಳ್ಸ್ದೆ.

ಸಂಪುಟ ಕಾಯ್ಯದಶ್ಯ ರಾಜಿೇವ್ ಗೌಬ ಅವರು ಕರೆದಿದದಿ 
ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಹಿತ್ ನಿೇಡ್ರುವ ಹವಾಮಾನ 

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 14 – ಸಾರಿಗೆಯ 
ವೆೇಳೆ ಯಾವುದೆೇ ಅಂಚೆ ಸರಕು ಕಳೆದು 
ಹೆ್ೇದಲ್ಲೂ, ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲೂ ಇಲಲೂವೆೇ ಹಾನಿಗೆ 
ಗುರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಹೆ್ಣೆಯಾಗು 
ವುದಿಲಲೂ ಎಂದು ರಾಷ್್ಟ್ೇಯ ಗಾರೆಹಕರ 
ವಾಯೆಜಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೇಗ ತ್ಳ್ಸ್ದೆ.

ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೆೇ ಪರಿಹಾರ 
ನಿೇಡಬೆೇಕಿಲಲೂ ಎಂದು ಭಾರರ ಅಂಚೆ ಕಚೆೇರಿ 

ಕಾಯ್ದಿಯಲ್ಲೂ ತ್ಳ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆೇಂದರೆ 
ಸಕಾ್ಯರ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಹಾರದ ಬಗೆಗೆ 
ತ್ಳ್ಸ್ದಾಗ ಮಾರರೆ ಆ ಬಗೆಗೆ ಕರೆಮ ಸಾಧಯೆ. 
ಸ್್ಪೇರ್ ಪೇಸ್್ಟ ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲೂ ಅದಕೆಕೆ 
ಗಾರೆಹಕರು ಪಾವತ್ಸ್ದ ಸ್್ಪೇರ್ ಪೇಸ್್ಟ 
ಶುಲಕೆವನುನೂ ಮರು ಪಾವತ್ ಮಾಡಬಹುದು 
ಎಂದು ಆಯೇಗ ಹೆೇಳ್ದೆ.

1898ರ ಭಾರತ್ೇಯ 

ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಮಾ. 14 – ಹಾವೆೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ  
ಹಿಂದ್ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಯೇಜಿ ಸ್ದದಿ ಬೃಹತ್ ಬೆೈಕ್ ರಾ�ಲ್ ವೆೇಳೆ ಕಲುಲೂ 
ರ್ರಾಟ ನಡೆಸ ಲಾಗಿದೆ. 

ಬೆೈಕ್ ರಾಯೆಲ್ ವೆೇಳೆ ಮಸ್ೇದಿ ಮರುತಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲುಲೂ ರ್ರಾಟ 
ನಡೆದಿದೆ. ಸಥಾಳದಲ್ಲೂ ಪರೆಕು್ಷಬಧಿ ವಾತಾ ವರಣ ನಿಮಾ್ಯಣವಾಗಿರುತಿ. ಈ ಹಿನೆನೂಲೆಯಲ್ಲೂ 
ಪಲ್ೇಸರು 20 ಮಂದಿಯನುನೂ ವಶಕೆಕೆ ಪಡೆದಿದುದಿ, ಕಟೆ್ಟಚಚಿರ ವಹಿಸ್ದಾದಿರೆ.

ನಾಲುಕೆ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಗೆ್ಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮ್ತ್್ಯ ಮರವಣಿಗೆ ವೆೇಳೆ 
ಎರಡು ಕೆ್ೇಮುಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿರುತಿ. ರಮ್ಮ ಪರೆದೆೇಶ ದಲ್ಲೂ ಮರವಣಿಗೆ 
ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದವರು ವಿರೆ್ೇಧಿಸ್ದದಿರು. ಈ 
ಗಲಾಟೆ ಹಿನೆನೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಹಿಂದ್ ಕಾಯ್ಯಕರ್ಯರು ಬೆೈಕ್ ರಾಯೆಲ್ ಆಯೇಜಿಸ್ದದಿರು.

ಅಂಚೆ ಸರಕಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಇಲಾಖೆ 
ಹೊಣೆಯಲಲೆ : ಗಾ್ರಹಕರ ಆಯೇರ

ರಟಿಟೆಹಳ್ಳಯಲ್ಲೆ ಕಲುಲೆ ತೂರಾಟ

ದಾವಣಗೆರೆ ಷುರರ್ 
ಕಂಪನಿಯ ಎಂಡಿ ಕಚೆೇರಿಗೆ 
ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿಲಲೆ : ಡಿಸಿ

ದಾ ವ ಣ ಗೆ ರೆ , ಮಾ . 1 4 -
ಕುಕುಕೆವಾಡದ ದಾವಣ ಗೆರೆ ಷುಗರ್ 
ಕಂಪನಿ ವಿರುದಧಿ ನಿನೆನೂ ನಡೆದ ಪರೆತ್ಭಟನೆ 
ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲೂ ತಾವು ಕಾಖಾ್ಯನೆಯ 
ವಯೆವಸಾಥಾಪಕ ನಿದೆೇ್ಯಶಕರ ಕಚೆೇರಿಗೆ 

ಭೆೇಟ ನಿೇಡ್ಲಲೂ ಎಂದು ಜಿಲಾಲೂಧಿಕಾರಿ ಶವಾನಂದ ಕಾಪಶ 
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡ್ಸ್ದಾದಿರೆ.

ಕಾಖಾ್ಯನೆಯಿಂದ ಹೆ್ರ ಬರುವ ಬ್ದಿ ಮರುತಿ 
ತಾಯೆಜಯೆ ನಿೇರಿನಿಂದ ಸುರತಿಮುರತಿಲ್ನ ಗಾರೆಮಗಳ ಜನರು, 
ಜಾನುವಾರುಗಳ್ಗೆ ತ್ೇವರೆ ತೆ್ಂದರೆಯಾಗುರತಿದೆ ಎಂಬ 
ದ್ರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಖಾ್ಯನೆಯನುನೂ 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 14 – 
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರೆಮಾಂರರ ಜಿಲೆಲೂಗಳಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ 
ಸಹಭಾಗಿರವಿದಲ್ಲೂ ವೆೈದಯೆಕಿೇಯ 
ಕಾಲೆೇಜು ಆರಂಭಕೆಕೆ ಜಾಗ 
ಒದಗಿಸಲು ರಾಜಯೆ ಸಕಾ್ಯರ 
ಅನುಮೊೇದನೆ ನಿೇಡ್ದೆ.

ರಾಜಯೆದಲ್ಲೂ ಒಟು್ಟ 11 ವೆೈದಯೆಕಿೇಯ 
ಕಾಲೆೇಜುಗಳನುನೂ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿರವಿದಲ್ಲೂ 
ಆರಂಭಿಸಲು ಸಕಾ್ಯರ ನಿಧ್ಯರಿಸ್ದೆ. ರುಮಕ್ರು, 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಚ್ರರೆದುಗ್ಯ, ಬಾಗಲಕೆ್ೇಟೆ, ಕೆ್ೇಲಾರ, 
ದಕಿ್ಷಣ ಕನನೂಡ, ಉಡುಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರೆಮಾಂರರ, 
ವಿಜಯಪುರ, ವಿಜಯನಗರ ಹಾಗ್ ರಾಮನಗರಗಳಲ್ಲೂ 
ಕಾಲೆೇಜುಗಳು ಆರಂಭಿಸಲು ಉದೆಧಿೇಶಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪೆೈಕಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರೆಮಾಂರರ ಕಾಲೆೇಜುಗಳ್ಗೆ ಅಗರಯೆವಾದ ಹಲವಾರು 
ಅನುಮತ್ಗಳನುನೂ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. 2024-25ರ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಾಲೆೇಜುಗಳನುನೂ ಆರಂಭಿಸುವ 
ಉದೆಧಿೇಶ ಇದೆ ಎಂದು ಮ್ಲಗಳು ತ್ಳ್ಸ್ವೆ.

ಈ ಬಗೆಗೆ ಮಾರನಾಡ್ರುವ ವೆೈದಯೆಕಿೇಯ ಶಕ್ಷಣ 
ನಿದೆೇ್ಯಶನಾಲಯದ ನಿದೆೇ್ಯಶಕಿ ಸುಜಾರ ರಾಥೆ್ೇರ್, 
ವೆೈದಯೆಕಿೇಯ ಮ್ಲಭ್ರ ಸೌಲಭಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು, 
ಗಾರೆಮಿೇಣ ಜನರಿಗೆ ಆರೆ್ೇಗಯೆ ಸೆೇವೆ ಹಾಗ್ 

ಗಾರೆಮಿೇಣರು, ಬಡವರು ಹಾಗ್ 
ಪರೆತ್ಭಾವಂರರಿಗೆ ವೆೈದಯೆಕಿೇಯ 
ಶಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸಲು 
ರಾಜಯೆದಲ್ಲೂ 11 ಹೆ್ಸ ವೆೈದಯೆಕಿೇಯ 
ಕಾಲೆೇಜುಗಳನುನೂ ಆರಂಭಿಸ 
ಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತ್ಳ್ಸ್ದಾದಿರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರೆಮಾಂರರ ಜಿಲೆಲೂಗಳ ವೆೈದಯೆಕಿೇಯ 
ಕಾಲೆೇಜುಗಳ್ಗೆ ಜಮಿೇನು ನಿೇಡುವ ಪರೆಕಿರೆಯ್ ಪೂಣ್ಯ 
ಗೆ್ಂಡ್ದೆ. ಸಹಭಾಗಿರವಿದೆ್ಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲೆೇಜು 
ಗಳನುನೂ ನಿವ್ಯಹಿಸಲ್ದೆದಿೇವೆ ಎಂದು ಹೆೇಳ್ದಾದಿರೆ.

ಪರೆಸಕತಿ ರಾಜಯೆದಲ್ಲೂ 57 ವೆೈದಯೆಕಿೇಯ 
ಕಾಲೆೇಜುಗಳ್ವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲೂ 23 ರನುನೂ ಸಕಾ್ಯರ 
ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಜಿಲೆಲೂಗಳಲ್ಲೂ ವೆೈದಯೆಕಿೇಯ 
ಕಾಲೆೇಜುಗಳ ಸಾಥಾಪನೆಗೆ ಆದೆೇಶ ಹೆ್ರಡ್ಸಲಾಗಿದೆ 
ಯಾದರ್, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ್ಯಗೆ್ಂಡ್ಲಲೂ.

ವೆೈದಯೆಕಿೇಯ ಕಾಲೆೇಜುಗಳ ಸಾಥಾಪನಾ ವೆಚಚಿ 
ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನೆನೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಪರೆತ್ ಜಿಲೆಲೂಯಲ್ಲೂ 
750 ಬೆರ್ ಗಳ ಜಿಲಾಲೂ ಆಸ್ಪತೆರೆಯನುನೂ ಖಾಸಗಿ 
ಸಹಭಾಗಿರವಿದಲ್ಲೂ ನಿವ್ಯಹಿಸಲು ನಿೇತ್ ಆಯೇಗ 
ಶಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡ್ದೆ.

ಇದೆೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ ರಾಜಯೆ ಸಕಾ್ಯರ ಖಾಸಗಿ 
ಸಹಭಾಗಿರವಿದಲ್ಲೂ ವೆೈದಯೆಕಿೇಯ 

ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ದಾವಣಗೆರೆ 
ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಕಾಲೆೇಜಿಗೆ ಜಾರ ಅಂತ್ಮ

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(5ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(5ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

ತ್ರಳ ನಿರಮದ ಸಾಥಾಪರೆ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 14 - ಕನಾ್ಯಟಕ 

ತ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಿಗಮ ಸಾಥಾಪಿಸ್, ಹಿಂದುಳ್ದ 
ವಗ್ಯಗಳ ಕಲಾಯೆಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೆೇಶ ಹೆ್ರಡ್ 
ಸ್ದೆ. ರಾಜಯೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಿೇಪಿಸು 
ತ್ತಿರುವ ಬೆನನೂಲೆಲೂೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

ತ್ಗಳ, ಅಗಿನೂವಂಶ, ಅಗಿನೂವನಿನೂ, ಅಗಿನೂಕುಲ 
ಕ್ಷತ್ರೆಯ, ಧಮ್ಯರಾಜ ಕಾಪು, ಪಳ್ಳಿ ಶಂಭುಕುಲ 
ಕ್ಷತ್ರೆಯ, ತ್ಗಳ, ವನಿನೂಯರ್, ವನಿನೂಕುಲಕ್ಷತ್ರೆಯ, 
ತ್ಗಲೂರ್, ಕರೆ್ೇವನ್ ಜಾತ್ಗಳ ಸವ್ಯತೆ್ೇ 
ಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ಕನಾ್ಯಟಕ ತ್ಗಳ ಸಮು 
ದಾಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಿಗಮವನುನೂ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಹಳೆೇ ಬೆಳವನ್ರು ಗಾರೆಮದ ನಿವಾಸ್ ದಿ. 
ಬಿ.ಕೆ ಚ್ದಾನಂದಪ್ಪನವರ ದಿವಿತ್ೇಯ ಪುರರೆ 
ಬೆಳವನ್ರು ಗಾರೆ.ಪಂ. ಜವಾನರಾಗಿದದಿ 
ಬಿ.ಕೆ. ಸ್ದದಿಪ್ಪ (60) ಅವರು, ದಿನಾಂಕ 
14.03.2023 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧಾಯೆಹನೂ 
2.40 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ಪತ್ನೂ, ಓವ್ಯ 
ಪುರರೆ, ಓವ್ಯ ಪುತ್ರೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ 
ಬಂಧು ಬಳಗವನುನೂ ಅಗಲ್ರುವ ಮೃರರ 
ಅಂರಯೆಕಿರೆಯ್ಯು ದಿನಾಂಕ 15.03.2023 
ರ ಬುಧವಾರ ಮಧಾಯೆಹನೂ 1 ಗಂಟೆಗೆ  
ಉಜಿಜಿನಿಪುರದ (ಬೆಳವನ್ರು) ಸವಿಂರ 
ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲೂ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.

ಬಿ.ಕೆ ಸಿದದುಪ್ಪ
ನಿಧನ 

ದಾವಣಗೆರೆ ಎಂಸ್ಸ್ `ಬಿ' ಬಾಲೂಕ್  2ನೆೇ 
ಮೇನ್ , 3ನೆೇ ಕಾರೆಸ್  ವಾಸ್, ನಿವೃರತಿ 
ಶರಸೆತಿೇದಾರ್  ಕೆ.ಹೆಚ್ . ರೆೇವಣಸ್ದದಿಯಯೆ 
(82) ಅವರು, ದಿನಾಂಕ 14.03.2023 
ರ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 
ನಿಧನರಾದರು. ಪತ್ನೂ, ಇಬ್ರು ಪುರರೆರು, 
ಸೆ್ಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಗ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗವನುನೂ ಅಗಲ್ರುವ 
ಮೃರರ ಅಂರಯೆಕಿರೆಯ್ಯು ದಿನಾಂಕ 
15.03.2023 ರ ಬುಧವಾರ ಮಧಾಯೆಹನೂ 
2 ಗಂಟೆಗೆ  ಶಾಮನ್ರು 
ರುದರೆಭ್ಮಿಯಲ್ಲೂ  ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.

ನಿವೃತ್ತ ಶಿರಸೆ್ತೇದಾರ್  
ಕೆ.ಹೆರ್  ರೆೇವಣಸಿದದುಯ್ಯ ನಿಧನ 

ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಲೆೇಔಟ್ 'ಬಿ' ಬಾಲೂಕ್, 4ನೆೇ ಮೇನ್, 4ನೆೇ ಕಾರೆಸ್, 
ನೆೇತಾಜಿ ಇಂಡೆ್ೇರ್ ಸೆ್ಟೇಡ್ಯಂ ಹತ್ತಿರ, ಮನೆ ನಂ. 4693/16ರ ವಾಸ್,  

ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಪಿ. ಖರೆ (53)
ಅವರು, ದಿನಾಂಕ 14-3-2023ರ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ 

ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತ್ಳ್ಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆತಿೇವೆ. 
ಮೃರರು ಪತ್ನೂ ಶರೆೇಮತ್ ಸಾಯಿನಿ (ಬಾಪೂಜಿ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೆೇಜ್ ಮರುತಿ 

ಆಸ್ಪತೆರೆಯ ನಸ್್ಯಂಗ್ ಸ್ಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್) ಸೆೇರಿದಂತೆ ಓವ್ಯ ಪುರರೆ 
ಹಾಗ್ ಬಂಧು-ಮಿರರೆರನುನೂ ಅಗಲ್ದಾದಿರೆ. ಶರೆೇಯುರರ ಅಂರಯೆಕಿರೆಯ್ಯು 

ದಿನಾಂಕ 15-3-2023ರ ಬುಧವಾರ ಮಧಾಯೆಹನೂ 11-30ಕೆಕೆ ನಗರದ 
ಪಿ.ಬಿ.ರಸೆತಿಯಲ್ಲೂರುವ ವೆೈಕುಂಠ ಧಾಮದಲ್ಲೂ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.

ದು:ಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರಚ್

ರಾಹುಲ್ ಪಿ. ಖರೆ ನಿಧನ

ಹರಿಹರ, ಮಾ, 14- ನಗರದ ವಿವಿಧ ಮರಗಟೆ್ಟ ಕೆೇಂದರೆಗಳ್ಗೆ ಜಿಲೆಲೂಯ 
ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಉದಯ್ ಕಂಬಾರ್  ಭೆೇಟ ನಿೇಡ್ ಮ್ಲಭ್ರ 
ಸೌಕಯ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ  ಪರಿಶೇಲನೆ ನಡೆಸ್ ಸಲಹೆ, ಸ್ಚನೆಗಳನುನೂ ನಿೇಡ್ದರು. ಈ 
ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲೂ ತಾಲ ಲ್ೂಕು ಆಡಳ್ರದ ಆರ್.ಐ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮದಕರಿ, 
ಕುಪೆೇಂದರೆ ಶವಕುಮಾರ್, ದೆೇವರಾಜ್  ಹಾಗ್ ಶಬಾರ ವೃರತಿದಲ್ಲೂ ಇರುವ 
ಸಕಾ್ಯರಿ ಪಾರೆಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಕ್ಷಕರು ಹಾಜರಿದದಿರು. 

ಹರಿಹರ : ಜಿಲಾಲೆ ಚುರಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಭೆೇಟಿ

ಮಲೆೇಬೆನ್ನೂರು, ಮಾ.14- ಜಿಗಳ್ ಗಾರೆಮದ ಉನನೂತ್ೇಕರಿಸ್ದ ಸಕಾ್ಯರಿ 
ಹಿರಿಯ ಪಾರೆಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶರೆೇಕೆ್ಷೇರರೆ ಧಮ್ಯಸಥಾಳ ಗಾರೆಮಾಭಿವೃದಿಧಿ ಯೇಜನೆ 
ವತ್ಯಿಂದ ನಿೇಡ್ರುವ 10 ಡೆಸ್ಕೆ ಗಳನುನೂ ಮಂಗಳವಾರ ಯೇಜನೆಯ ಮಲೆೇಬೆ 
ನ್ನೂರು ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ್  ದೆೇವಾಡ್ಗ ಹಸಾತಿಂರರ ಮಾಡ್ದರು.

10 ಡೆಸ್ಕೆ ಗಳನುನೂ ಜಿಗಳ್, ಯಲವಟ್ಟ, ಜಿ.ಬೆೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಮಲೆೇಬೆನ್ನೂರು ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೆೇರಿ ವಾಯೆಪಿತಿಯ 8 ಶಾಲೆಗಳ್ಗೆ ರಲಾ 10 
ಡೆಸ್ಕೆ ಗಳಂತೆ ನಿೇಡ್ದೆದಿೇವೆ ಎಂದು ವಸಂತ್  ದೆೇವಾಡ್ಗ ತ್ಳ್ಸ್ದರು. 

ಡ್ಸ್ಸ್ ಬಾಯೆಂಕ್  ಮಾಜಿ ಉಪಾಧಯೆಕ್ಷ ಜಿ. ಆನಂದಪ್ಪ ಮಾರನಾಡ್ದರು. 
ಗಾರೆಮದ ಜಿ.ಎಂ. ಆನಂದಪ್ಪ, ಗಾರೆ.ಪಂ. ಸದಸಯೆ ಡ್.ಎಂ. ಹರಿೇಶ್ , ಪರರೆಕರ್ಯ 
ಪರೆಕಾಶ್ , ಜಿಗಳ್ ವಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಪದಾ್ಮವತ್, ಸೆೇವಾ ಪರೆತ್ನಿಧಿಗಳಾದ 
ನಾಗರರನೂ, ಮಮತಾ, ಎಸ್ ಡ್ಎಂಸ್ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಬಿ. ಪರೆಭಾಕರ್ , ಉಪಾಧಯೆಕೆ್ಷ 
ರೆೇಣುಕಮ್ಮ, ಸದಸಯೆರಾದ ಸುನಿೇತಾ, ಮಂಜುಳಾ, ರರನೂಮ್ಮ, ಗಂಗಾಧರಾಚಾರಿ, 
ಟ. ನಾಗರಾಜ್ , ವಿಜಯಭಾಸಕೆರ್ , ವಿ.ಡ್. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ , ಶಕ್ಷಕರಾದ ನಾಗೆೇಶ್ , 
ಲ್ಂಗರಾಜ್ , ಮಲ್ಲೂಕಾಜು್ಯನ್, ಗುಡಡಿಪ್ಪ, ಲೆ್ೇಕೆೇಶ್ , ಶರೆೇನಿವಾಸ್  ರೆಡ್ಡಿ, 
ಜಯಶರೆೇ, ದಿೇಪಾ, ಕುಸುಮ, ವಿೇಣಾ ಹಾಗ್ ಇರರರು ಈ ವೆೇಳೆ ಹಾಜರಿದದಿರು.

ಜಿರಳ್ ಶಾಲೆಗೆ ಡೆಸ್್ಕ  ವಿತರಣೆ

ಮಲೆೇಬನೆ್ನೂರು, ಮಾ. 14-  ರಸೆತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗ ೆ ಕಳಪ ೆ ಗಾರೆವಲೆ್ ಹಾಕಿಸ್ದದಿನುನೂ 
ಖಂಡ್ಸ್ ಗಾರೆಮದ ನಾಲಕೆನೆೇ ವಾಡ್್ಯನ  
ಗಾರೆಮಸಥಾರು ಮಂಗಳವಾರ ಗಾರೆ.ಪಂ ಪಿಡ್ಓಗೆ 
ಮನವಿ ಸಲ್ಲೂಸ್ ವಾರದೆ್ಳಗ ೆ ಮಣ್ಣನುನೂ ತಗೆಸೆದೆೇ 
ಇದದಿರ ೆ ಆ ಮಣ್ಣನೆನೂೇ ಗಾರೆ ಪಂ ಕಚೆೇರಿ ಎದುರು 
ರಂದು ಹಾಕುವ ಎಚಚಿರಿಕ ೆ ನಿೇಡ್ದ ಘಟನೆ 
ಕುಂಬಳೂರಿನಲ್ಲೂ ನಡದೆಿದ.ೆ 

ಕಳದೆ ಒಂದ್ವರ ೆ ತ್ಂಗಳ ಹಿಂದೆ 
ಕುಂಬಳೂರಿನ ನಾಲಕೆನೆೇ ವಾರ್್ಯ ನಲ್ಲೂ  ಚಾನಲ್ 
ರಸೆತಿಗ ೆಗಾರೆವಲೆ್ ಎಂದು ಬ್ದಿಯಂರಹ ಮಣ್ಣನುನೂ 

ರಾತೆ್ರೆೇ ರಾತ್ರೆ ಹಾಕಿಸ್ದುದಿ, ಜನತ ೆ ಮರುತಿ 
ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುವಂತ್ಲಲೂ, ಸಂಚರಿಸ್ದರೆ 
ಧ್ಳು ಮುಖವನುನೂ ಮರುತಿರತಿದ,ೆ ಚಾನಲ್ ನಿಂದ 
ಬಟೆ್ಟ ಸವಿಚಚಿಗೆ್ಳ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ವಾಹನ ಬಂದರೆ 
ಮತೆತಿ ಚಾನಲ್ ಗ ೆತರೆಳಬೆೇಕಿದ.ೆ 

ಪರೆತ್ನಿರಯೆವೂ ಒಂದ್ವರ ೆ ಸಾವಿರ ಲ್ೇ. 
ನಿೇರನುನೂ ರಸೆತಿಗ ೆ ಹಾಕ ಬೆೇಕಾಗುರತಿದ.ೆ ನಂರರ 
ಒಣಗಿದರ ೆ ಮತೆತಿ ಧ್ಳು ಹರಡುರತಿದ.ೆ ಧ್ಳು 
ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ ಆ ಬಿೇದಿಯ ಮ್ವರು 
ಮಹಿಳಯೆರು ಅಲಜಿ್ಯ / ಅನಾ ರೆ್ೇಗಯೆದ 
ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ ಒಂದು ತ್ಂಗಳ್ಂದ ಆಸ್ಪತೆರೆಗೆ 

ಅಲದೆಾಡುತ್ತಿ ದಾದಿರ ೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲೂನ ನಿವಾಸ್ಗಳು 
ಘಟನಯೆನುನೂ ವಿವರಿಸ್ದರು. 

ನಾಗರಿಕರ ಆರೆ್ೇಗಯೆದ ಜತ ೆಆಟವಾಡಬೆೇಡ್, 
ವಾರದೆ್ಳಗ ೆ ರಸೆತಿಗ ೆ ಹಾಕಿದ ಮಣ್ಣನುನೂ 
ತರೆವುಗೆ್ಳ್ಸದೆೇ ಇದದಿಲ್ಲೂ ನಾವೆೇ ಆ ಮಣ್ಣನುನೂ 
ಪಂಚಾಯಿತ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೂ ರಂದು ಹಾಕುತೆತಿೇವ,ೆ 
ಅಲ್ಲೂಯವರಗೆ್ ಆ ರಸೆತಿಯಲ್ಲೂ ವಾಹನಗಳು 
ಓಡಾಡದಂತ ೆ ರಸೆತಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುತೆತಿೇವ ೆ ಎಂದು 
ಎಚಚಿರಿಕ ೆನಿೇಡ್ದರು.

ಮನವಿ ಸ್ವಿೇಕರಿಸ್ದ ಪಿಡ್ಓ ಮ್ತ್್ಯ 
ಮಾರನಾಡ್, ರಸೆತಿಗ ೆಗಾರೆವಲೆ್ ಹಾಕಿರುವ ಕುರಿರು 
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಜಮ್ಯಂಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೂ 
ಅಂದಾಜು ವಚೆಚಿವನುನೂ ಸಹಿಯಂದಿಗ ೆಸಲ್ಲೂಸ್ದಾಗ 
ಅಧಯೆಕ್ಷರು ಮರುತಿ ನಾವು ಸೆೇರಿ 40 ಸಾವಿರ ರ್  
ಹಣ ಪಾವತ್ ಮಾಡ್ದೆದಿೇವ,ೆ ಈ ಬಗೆಗೆ ಮತೆ್ತಿಮ್ಮ 
ಸದಸಯೆರ ಜತ ೆಮಾರನಾಡುತೆತಿೇನ ೆಎಂದರು.

ಗಾರೆಮಸಥಾರಾದ ಲಕಿ್ಷಮಿಬಾಯಿ, ಪುಷ್ಪ, ಮಂಗಳ 
ಗೌರಿ, ಗಿೇತಾ, ಜೆ್ಯೆೇತ್, ಕ.ೆಕುಬೆೇರಪ್ಪ, ಲ್ಂಗ 
ರಾಜ್, ಬಿ.ಹನುಮಂರಪ್ಪ, ಪರೆದಿೇಪ್, ಹನುಮೇಶ, 
ಸದಾನಂದ ಮತ್ತಿರರರು ಈ ವೆೇಳ ೆಹಾಜರಿದದಿರು. 

ಕಳಪೆ ಗಾರೆವೆಲ್ ಬಳಕೆ: ಗಾರೆಮಸಥಾರಿಂದ ಎಚಚಿರಿಕೆ

ಕೊಟೂಟೆರು : ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಗಾ್ಯರಂಟಿ ಕಾರ್ಚ್ ವಿತರಣೆ 
ಕೆ್ಟ್್ಟರು, ಮಾ. 14 - ಹಗರಿಬೆ್ಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ 

ಕೆ್ಷೇರರೆದ  ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಭಿೇಮ ನಾಯ್ಕೆ ಅವರ 
ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನದಲ್ಲೂ ಕೆ್ಟ್್ಟರು ತಾಲ ಲ್ೂಕು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ 
ಕೆ್ಟ್್ಟರು ಬಾಲೂಕ್ ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಸಮಿತ್ ವತ್ಯಿಂದ ಸದೃಢ 
ಹಾಗ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕುಟುಂಬಕಾಕೆಗಿ ಕಾಂಗೆರೆಸ್ಸ್ನ ಮ್ರು 
ಗಾಯೆರೆಂಟ ಕಾರ್್ಯ ವಿರರಿಸಲಾಯಿರು.  ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ 
ಸದಸಯೆ ಶೆೈಲಜಾ ರಾಜಿೇವ್ ಅವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳ್ 
ಯೇಜನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪರೆತ್ ಸದಸಯೆರಿಗೆ ತ್ಳ್ಸ್ದರು.

ಹರಪನಹಳ್ಳ : ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ದಿಕಿಕೆನಿಂದ ಬಿಜಪೆಿ ಪಕ್ಷದ ವಿಜಯ 
ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದುದಿ, ಮಾ.16ರಂದು 
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರೆೇಡಾಂಗಣದಲ್ಲೂ 
ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೆೇಶ ಜರುಗಲ್ದ.ೆ ಅಂದು 
ಹ್ವಿನಹಡಗಲ್ಯಲ್ಲೂ ಬೃಹತ್ ಮರವಣಿಗ ೆನಡಯೆಲ್ದ,ೆ 
ಸಂಜ ೆ 5ಕೆಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾನಹಳ್ಳಿ ಗಾರೆಮದ ಬಳ್ 
ವಿಜಯಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆರೆಯನುನೂ ಅದ್ಧಿರಿಯಾಗಿ 
ಸಾವಿಗತ್ಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಸಂಜ ೆ 5.30ಕೆಕೆ ಬೃಹತ್ 
ಸಮಾವೆೇಶವು ಅಮರನಾಥ ಪಾಟೇಲ್, ಸುನಿೇಲ್ 
ಮಲಕೆಪ್ಪ, ಸ್ದೆದಿೇಶ್  ಯಾದವರ ಇವರ ನೆೇರೃರವಿದಲ್ಲೂ 
ಜರುಗಲ್ದ.ೆ ಈ ಸಮಾವೆೇಶಕೆಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ 25 ಸಾವಿರ 
ಜನರು ಸೆೇರುವ ನಿರಿೇಕೆ್ಷ ಇದ ೆಎಂದರು.

ರಾಜಯೆ ಬಿಜಪೆಿ ಸಹಕಾರಿ ಪರೆಕೆ್ೇಷ್ಟದ ಸಂಚಾಲಕ 
ಜಿ.ನಂಜನಗೌಡುರೆ ಮಾರನಾಡ್, ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ 
ಯಾತೆರೆಯು ರಾಜಯೆದ 224 ಕೆ್ಷೇರರೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸಲ್ದುದಿ, 
ಸಮಾರೆ್ೇಪ ಸಮಾರಂಭ ದಾವಣಗರೆಯೆಲ್ಲೂ ನಡಯೆಲ್ದ.ೆ 

ಇದಕೆಕೆ ನರೆೇಂದರೆ ಮೊೇದಿಯವರು ಆಗಮಿಸುವರು ಎಂದ 
ಅವರು, ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣಯೆಲ್ಲೂ 224 ಕೆ್ಷೇರರೆಗಳಲ್ಲೂ 
ಬಿಜಪೆಿ ಸದೃಢವಾಗಿದ ೆ ಎಂದ ಅವರು, ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ನ 
ದುರಾಡಳ್ರಕೆಕೆ ಜನ ಬೆೇಸತ್ತಿದಾದಿರ.ೆ ದೆೇಶದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗೆರೆಸ್ 
ಡ್ಪಾಸ್ಟ್ ಕಳದೆುಕೆ್ಳುಳಿತ್ತಿದ.ೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
ಸೆೇರಿದಂತ ೆ 150ಕ್ಕೆ ಹಚೆುಚಿ ಕೆ್ಷೇರರೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಜಪೆಿ ಗಲೆುವು 
ಸಾಧಿಸಲ್ದ ೆಎಂದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಿಜಪೆಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಯೆಕ್ಷ ಸರ್ತಿರು 
ಹಾಲೆೇಶ್, ಪರೆಧಾನ ಕಾಯ್ಯದಶ್ಯ ಉದಯಕುಮಾರ, 
ಪುರಸಭ ೆಸದಸಯೆರಾದ ಎಂ.ಕ.ೆಜಾವಿೇದ್, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, 
ಮುಖಂಡರಾದ  ಎಂ.ಪಿ. ನಾಯಕೆ, ಮುತ್ತಿಗಿ ವಾಗಿೇಶ್,  
ಕಂೆಗಳ್ಳಿ ಪರೆಕಾಶ್, ವಿನಾಯಕ ಭಜಂತ್ರೆ, ಮಂಜಾಯೆನಾಯಕೆ, 
ಬಿ.ವೆೈ.ವಂೆಕಟೆೇಶ್ ನಾಯಕೆ, ಮಲ್ಲೂಕಾಜು್ಯನ ಮೈದ್ರು, 
ಕಂಚ್ಕೆೇರಿ ವಿೇರಣ್ಣ,  ಶಂಕರಪ್ಪ, ರಲವಾಗಲು ನಂದಿೇಶ, 
ಸುರೆೇಶ, ಜ.ೆಓಂಕಾರಗೌಡ, ವಿಜಯಪ್ಪ, ರೆೇಖಾ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಇರರರು ಇದದಿರು.

ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ನದುದಿ ನುಡ್ದಂತೆ ನಡೆ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಶಾಸಕ ಜಮಿೇರ್ ಅಹಮದ್, ಪರಿಷತ್ 
ಸದಸಯೆ ಪರೆಕಾಶ್ ರಾಥೆ್ೇರ್, ಜಿಲಾಲೂ ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಅಧಯೆಕ್ಷ 
ಹಚೆ್.ಬಿ. ಮಂಜಪ್ಪ, ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಕ.ೆ 
ಪರಶುರಾಮ್, ಗಣೆೇಶ್ ಹುಲ್ಮನಿ, ಗಡ್ಗುಡಾಳ್ ಮಂಜು 
ನಾಥ್, ಕ.ೆಎಸ್. ಬಸವಂರಪ್ಪ, ಕಣಾ್ಣಳ್ ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಕಲಲೂಳ್ಳಿ 

ನಾಗರಾಜ್, ಅಯ್ಬ್ ಪೆೈಲಾವಿನ್, ಅನಿತಾ ಬಾಯಿ, 
ನಿಖಿಲ್ ಕೆ್ಂಡಜಿಜಿ, ಕ.ೆಜಿ. ಶವಕುಮಾರ್, ಶಾಮನ್ರು ಟ. 
ಬಸವರಾಜ್, ಪಾಲ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸಯೆ ಎನ್. ಸುರೆೇಶ್, 
ಜಿ.ಬಿ. ಸುರೆೇಶ್, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಪರೆವಿೇಣ್ 
ಶಾಮನ್ರು, ಮಾರುತ್ ಮತ್ತಿರರರು ಉಪಸ್ಥಾರರಿದದಿರು.

ರಾಣೆೇಬೆನ್ನೂರು,ಮಾ.14- ಇಲ್ಲೂನ ದೆೇವಾಂಗ 
ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ವತ್ಯಿಂದ  ಅಂರರರಾಷ್್ಟ್ೇಯ 
ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿರು.    ಸುಮಾ 
ಬಸವರಾಜ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಅಧಯೆಕ್ಷತೆ  ವಹಿಸ್ದದಿರು.

ಡಾ.ಲತಾ ಬಸವರಾಜ ಕೆೇಲಗಾರ  ಕಾಯ್ಯಕರೆಮ 
ಉದಾಘಾಟಸ್ದರು.  ಶಾರದಾ ಚಂದರೆಪ್ಪ ಆನೆವಿೇರಿ,   
ಕವಿತಾ ಹೆದೆದಿೇರಿ,   ಭಾಗಯೆಶರೆೇ ಮಂಜುನಾಥ ಕುಸಗ್ರ 
ಅತ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ ಮಾರನಾಡ್ದರು. ಶರೆೇಮತ್ 
ಲಕಿ್ಷಮಿ ಅಡಕೆ, ಜಯಶರೆೇ ಹೆದೆದಿೇರಿ, ಜಯಶರೆೇ 
ಕುಂಚ್ರ,   ಸುಷಾ್ಮ ಮಂಡಕಿಕೆ,   ರಾಜಯೆಮಟ್ಟದ ಶಕ್ಷಕ 
ರರನೂ ಪರೆಶಸ್ತಿ ಪುರಸಕೆರರಾದ ಶಕ್ಷಕಿ  ಉಮಾ ಅಗಡ್ 
ಇವರನುನೂ ಸನಾ್ಮನಿಸಲಾಯಿರು.  

ಸವಿತಾ ದುಗ್ಯದಶೇಮಿ ಮರುತಿ ಸಂಗಡ್ಗರು 

ಪಾರೆಥ್ಯನೆ  ಮಾಡ್ದರು. ಸರೆ್ೇಜಾ ಉದಗಟ್ಟ  
ನಿರ್ಪಿಸ್ದರು.   ಶರೆೇದೆೇವಿ ಬೆಟಗೆೇರಿ ಸಾವಿಗತ್ಸ್ದರು.  
ವಿಜಯಲಕಿ್ಷಮಿ ಬೆಟಗೆೇರಿ   ಪಾರೆಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ 
ಮಾರನಾಡ್ ದರು.   ಅನುರಾಧ ಗಿರಿಧರ ಗುಳೆೇದಗುಡಡಿ  
ವಂದಿಸ್ದರು.   

ಸುಷಾ್ಮ ಮಂಡಕಿಕೆ ಇವರಿಂದ ರಸಮಂಜರಿ 
ಕಾಯ್ಯಕರೆಮ ನಡೆಯಿರು.

ಸೌಮಯೆ ಹರಿಹರ, ಅಮೃರ ಹಳ್ಳಿ, ಕವಿತಾ 
ಮೈಲಾರದ ಜೆ್ಯೆೇತ್ ಲಕೆ್ಷಮಿೇಶವಿರ,   ಸಂಕಪ್ಪ 
ಮಾರನಾಳ, ಕರಬಸಪ್ಪ ನಿೇಲಗುಂದ, ಅಶೆ್ೇಕ 
ದುಗ್ಯದಶೇಮಿ, ಗಣೆೇಶ ಹಾವನ್ರ, ವಿಷು್ಣ 
ಗುಡ್ಸಾಗರ, ಗಣೆೇಶ ಸಾಲಗೆೇರಿ, ಬಸವರಾಜ 
ಲಕೆ್ಷಮಿೇಶವಿರ, ಇನಿನೂರರರು ಉಪಸ್ಥಾರರಿದದಿರು.

ರಾಣೆೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲೂ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ  

ಅಂಚೆ ಸರಕಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊಣೆಯಲಲೆ 
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಅಂಚೆ ಕಾಯ್ದಿಯ ಅನವಿಯ ಅಂಚೆ 
ಇಲಾಖೆ ಸಾರಿಗೆಯ ವೆೇಳೆ ಯಾವುದೆೇ ವಿಳಂಬ ಇಲಲೂವೆೇ 
ಹಾನಿಗೆ ಹೆ್ಣೆಯಾಗುವುದಿಲಲೂ ಎಂದು ಅಧಯೆಕ್ಷ ಆರ್.ಕೆ. 
ಅಗರ್ ವಾಲ್ ಹಾಗ್ ಸದಸಯೆ ಎಸ್.ಎಂ. ಕನಿಟಕೆರ್ 
ಅವರನುನೂ ಒಳಗೆ್ಂಡ ಪಿೇಠ ತ್ಳ್ಸ್ದೆ.

ಹರಿಯಾಣದ ಯೇಗೆೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 
ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಂದು ರಜೆ ಪಾಯೆಕೆೇಜ್ ಅನುನೂ 
2014ರ ಡ್ಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಸ್್ಪೇರ್ ಪೇಸ್್ಟ 
ಮ್ಲಕ ಕಳ್ಸ್ರುತಿ. ಇದು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ 
ರಲುಪಬೆೇಕಿರುತಿ.

ಆದರೆ, ಜನವರಿ 6, 2015ರಂದು ಈ ಪರರೆ ಅವರಿಗೆ 

ರಲುಪಿರುತಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಮಾರ್ ಪರೆವಾಸಕೆಕೆ ತೆರಳಲು 
ಸಾಧಯೆವಾಗಿರಲ್ಲಲೂ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ ರ್. 
ನಷ್ಟವಾಗಿರುತಿ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ಜಿಲಾಲೂ ಗಾರೆಹಕರ 
ಆಯೇಗದ ಮೊರೆ ಹೆ್ೇಗಿದದಿರು.

ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ 9,760 ರ್.ಗಳ ಪರಿಹಾರ 
ನಿೇಡುವಂತೆ ಜಿಲಾಲೂ ಆಯೇಗ ಡ್ಸೆಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲೂ 
ತ್ೇಪು್ಯ ನಿೇಡ್ರುತಿ. ಈ ತ್ೇಪು್ಯ ಪರೆಶನೂಸ್ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ 
ರಾಜಯೆ ಆಯೇಗಕೆಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲೂಸ್ರುತಿ. ರಾಜಯೆ ಆಯೇಗ 
578 ರ್.ಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡಲು ತ್ಳ್ಸ್ರುತಿ. ಈ 
ಆದೆೇಶವನುನೂ ಪರೆಶನೂಸ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಷ್್ಟ್ೇಯ ಆಯೇಗದ 
ಎದುರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲೂಸ್ದದಿರು.

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಇಲಾಖೆ, ಈಶಾನಯೆ, ಪೂವ್ಯ, ಮಧಯೆ 
ಭಾರರ ಹಾಗ್ ವಾಯುವಯೆದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ತಾಪ 
ಮಾನ ಸಾಮಾನಯೆಕಿಕೆಂರ ಹೆಚಾಚಿಗಿರಲ್ದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳ್ದೆ.  
ಗಂಗಾ ಬಯಲು ಹಾಗ್ ಪೂವ್ಯ ಭಾರರದಲ್ಲೂ ಮಾಚ್್ಯ 
ಕೆ್ನೆಯ ವಾರದಲ್ಲೂ ತಾಪಮಾನ ವಾಡ್ಕೆಗಿಂರ 2-3 ಡ್ಗಿರೆ 
ಸೆಲ್ಸ್ಯಸ್ ಹೆಚಾಚಿಗಿರಲ್ದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೆೇಳ್ದೆ. 

ಬೆೇಸ್ಗೆ ಸಮಸೆಯೆ ಎದುರಿಸುವ ಕುರಿರು ಪರಿಶೇಲನಾ ಸಭೆ 
ಕರೆಯಲಾಗಿರುತಿ. ಆದರೆ, ದಕಿ್ಷಣ ಭಾರರದಲ್ಲೂ ಮಾರರೆ 
ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನಯೆ ಇಲಲೂವೆೇ ಸಾಮಾನಯೆಕಿಕೆಂರ ಕಡ್ಮ 
ಇರಲ್ದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತ್ಳ್ಸ್ದೆ. ಮಾಚ್್ಯ ತ್ಂಗಳ 
ಉಳ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೆೇ ಬಿಸ್ ಅಲೆಗಳು ಕಂಡು 
ಬರುವ ಸಾಧಯೆತೆ ಇಲಲೂ ಎಂದ್ ಇಲಾಖೆ ಹೆೇಳ್ದೆ.

ಯಲವಟಿಟೆ : ಶಾಲೆಗೆ ಡೆಸ್್ಕ  ವಿತರಣೆ

ಮಲೆೇಬೆನ್ನೂರು, ಮಾ.14- ಯಲವಟ್ಟ ಗಾರೆಮದ ಸಕಾ್ಯರಿ ಹಿರಿಯ 
ಪಾರೆಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶರೆೇಕೆ್ಷೇರರೆ ಧಮ್ಯಸಥಾಳ ಗಾರೆಮಾಭಿವೃದಿಧಿ ಯೇಜನೆ 
ವತ್ಯಿಂದ ನಿೇಡ್ದ 10 ಡೆಸ್ಕೆ ಗಳನುನೂ ಮಂಗಳವಾರ ಯೇಜನೆಯ 
ಮಲೆೇಬೆನ್ನೂರು ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ್  ದೆೇವಾಡ್ಗ ಅವರು 
ಹಸಾತಿಂರರ ಮಾಡ್ದರು.

ಗಾರೆಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಡ್. ಯೇಮಕೆೇಶವಿರಪ್ಪ, ಜಿ. ಆಂಜನೆೇಯ, 
ಎಸ್ ಡ್ಎಂಸ್ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಕೆಂಚಪ್ಪ, ಪರೆಭಾರ ಮುಖಯೆ ಶಕ್ಷಕ ರವಿೇಂದರೆಚಾರಿ, 
ಜಿಗಳ್ ವಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಪದಾ್ಮವತ್, ಸೆೇವಾ ಪರೆತ್ನಿಧಿಗಳಾದ 
ಮಮತಾ, ಸ್ೇತಾ ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಕರಾದ ರಾಘವೆೇಂದರೆ, ಅನುರಾಧ ಮರುತಿ 
ವಿದಾಯೆಥಿ್ಯಗಳು ಈ ವೆೇಳೆ ಹಾಜರಿದದಿರು.

ಸೆ್ನೇಹ ಬಳರದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ದಿರಾಚರಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 14- ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆಯ ಸೆನೂೇಹ ಬಳಗದಿಂದ 
ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿರು. ಡಾ. ಶಾಲ್ನಿ ಅವರು 
`ಆಯುವೆೇ್ಯದದಲ್ಲೂ ಆರೆ್ೇಗಯೆ' ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತ್ ನಿೇಡ್ದರು.

ಕಿವುಡ ಮಕ್ಕಳ್ಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 14 - ರಾಷ್್ಟ್ೇಯ 

ಶರೆವಣದೆ್ೇಷ ನಿಯಂರರೆಣ ಮರುತಿ ನಿವಾರಣಾ 
ಕಾಯ್ಯಕರೆಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶವಿ ಶರೆವಣ 
ದಿನಾಚರಣೆಯ ಜನ ಜಾಗೃತಾ ಜಾಥಾಕೆಕೆ  ಜಿ.ಪಂ 
ಮುಖಯೆ ಕಾಯ್ಯನಿವ್ಯಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎ.ಚನನೂಪ್ಪ. 
ಹಸ್ರು ನಿಶಾನೆ ತೆ್ೇರಿಸುವುದರ ಮ್ಲಕ ಚಾಲನೆ 
ನಿೇಡ್ದರು.  

ಚ್ಗಟೆೇರಿ ಜಿಲಾಲೂ ಆಸ್ಪತೆರೆ ಆವರಣದಲ್ಲೂ ಮೊನೆನೂ  
ಜರುಗಿದ ಕಾಯ್ಯಕರೆಮದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಿವುಡುರನ 

ಇರುವ ಮಕಕೆಳ್ಗೆ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ವಿರರಿಸ್ದರು. 
ಜಿಲಾಲೂ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯೆಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.
ರೆೇಣುಕಾರಾಧಯೆ ಅವರು ಪಾರೆಸಾತಿವಿಕ 
ನುಡ್ಗಳಾನಾನೂಡ್ದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲೂ ಜಿಲಾಲೂ ಆರೆ್ೇಗಯೆ ಮರುತಿ 
ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯೆಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ನಾಗರಾಜ್, ಜಿಲಾಲೂ 
ಶಸತಿ್ ಚ್ಕಿರಸ್ಕರು ಡಾ.ಷಣು್ಮಖಪ್ಪ, ನಿವಾಸ್ 
ವೆೈದಾಯೆಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಲ್. ಪಾಟೇಲ್ 
ಮತ್ತಿರರರು ಉಪಸ್ಥಾರರಿದದಿರು.

ಹೆ್ನಾನೂಳ್, ಮಾ. 14 -  ಬರುವ 
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯು ರಮ್ಮ 
ರಾಜಕಿೇಯ ಜಿೇವನದ ಕೆ್ನೆಯ 
ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದುದಿ, ಪಕ್ಷವು ರಮಗೆ ಈ 
ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ 
ಡ್.ಜಿ. ಶಾಂರನಗೌಡ ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ 
ವರಿಷಠಿರನುನೂ ಕೆೇಳ್ಕೆ್ಂಡರು.

ಹೆ್ನಾನೂಳ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಲೆೇಔಟ್ ನಲ್ಲೂ 
ಮೊನೆನೂ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ 
ಸ್ದದಿರಾಮಯಯೆ ಅವರ ಪರೆಜಾಧವಿನಿ 
ಕಾಯ್ಯಕರೆಮದಲ್ಲೂ  ಟಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕಿ್ಷಗಳ 
ಪರವಾಗಿ  ಅವರು ಮಾರನಾಡ್ದರು. 

1999ರಲ್ಲೂ ಸವಿರಂರರೆ ಅಭಯೆಥಿ್ಯಯಾಗಿ 
ಸ್ಪಧಿ್ಯಸ್ 29800 ಮರಗಳ ಅಂರರದಲ್ಲೂ 
ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ದೆದಿ. ಅಂದು 139 ಕಾಂಗೆರೆಸ್ 
ಅಭಯೆಥಿ್ಯಗಳು  ಗೆದಿದಿದುದಿ 11 ಜನ ಪಕೆ್ಷೇರರರಲ್ಲೂ 
ತಾನ್ ಕ್ಡ ಒಬ್ನಾಗಿದೆದಿ. ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕೆಕೆ 

ಸೆೇಪ್ಯಡೆಗೆ್ಂಡು  ಇಂದಿಗ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಷೆ್ಟಯ 
ಲ್ಲೂದುದಿ ರಮ್ಮ ಜಿೇವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಜನಸೆೇ 
ವೆಯ್ೇ ರಮ್ಮ ಉಸ್ರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳ್ದರು. 

ಹಾಲ್ ಶಾಸಕ ರೆೇಣುಕಾಚಾಯ್ಯ  ಆಡಳ್ 
ತಾವಧಿಯಲ್ಲೂ ಜನತೆಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಮರಿೇಚ್ಕೆ 
ಯಾಗಿದುದಿ ಸ್ದದಿರಾಮಯಯೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ 30 ಹಳ್ಳಿ 
ಗಳ್ಗೆ  5500 ನಿವೆೇಶನ ಕೆ್ಟ್ಟದುದಿ ದಾಖಲೆ 
ಯಾಗಿದೆ. 11800 ಮನೆಗಳನುನೂ ವಸತ್ ರಹಿರರಿಗೆ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.  6 ಮುರಾಜಿ್ಯ ಶಾಲೆಗಳನುನೂ 
ಮಂಜ್ರು ಮಾಡ್ಸ್ದೆದಿ, ರಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ  1693.70 ಕೆ್ೇಟ ಅನುದಾನದಲ್ಲೂ 
ಆಭಿವೃದಿದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸ್ದರು.

ಪರೆತ್ ಗಾರೆಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ಗೆ 30 ಮನೆಗ 

ಳಂತೆ 50 ಗಾರೆಮಪಂಚಾಯಿತ್ಗಳ್ಗೆ 1500 
ಮನೆಗಳು ಮಂಜ್ರಾಗಿದುದಿ, ಇವುಗಳನುನೂ 
ಹಾಲ್ ಶಾಸಕರು ರಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾಯ್ಯಕರ್ಯರಿಗೆ 
ವಿರರಣೆ ಮಾಡ್ದಾದಿರೆ ಎಂದು ಆರೆ್ೇಪಿಸ್ 
ದರು. ಶೆೇ.90ರಷು್ಟ ರೆೈರರಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮ ಬಂ 
ದಿಲಲೂ. ಪರೆಸುತಿರ ಪರೆತ್ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಭರೆಷಾ್ಟಚಾರ 
ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದ್ರಿದರು.

ರಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಆಡದೆೇ ಮಾಡ್ದವರು 
ಅಂದಿನ ಪರೆಧಾನಿ ಮನ್ ಮೊೇಹನ್ ಸ್ಂಗ್,  
ಆಡ್ ಮಾಡ್ರುವವರು   ಅಂದಿನ ಮುಖಯೆ 
ಮಂತ್ರೆ ಸ್ದದಿರಾಮಯಯೆ, ಆಡ್ಯ್ ಮಾಡದ 
ವರು ದೆೇಶದ ಪರೆದಾನಿ ನರೆೇಂದರೆಮೊೇದಿ 
ಎಂದು ಹೆೇಳುವ ಮ್ಲಕ ಮೊೇದಿಯವರು 
ಅನೆೇಕ ಘೆ್ೇಷಣೆಗಳನುನೂ ಮಾಡ್ ಈಡೆೇರಿಸದೆೇ 
ಇದಾದಿರೆ ಎಂದು ಲೆೇವಡ್ ಮಾಡ್ದರು. 

ಸುಳುಳಿ ಹೆೇಳ್ ಪ.ಜಾತ್ ಪರೆಮಾಣ ಪರರೆ 
ಪಡೆಯುವ  ಮ್ಲಕ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಪಿ. 

ರೆೇಣುಕಾಚಾಯ್ಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಪರಿಶಷ್ಟ 
ಜಾತ್ಯವರ ರಟೆ್ಟಯ ಅನನೂವನುನೂ ಕಸ್ಯುವ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಾದಿರೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಪರಿಶಷಡಿ ಜಾತ್ 
ಪಂಗಡದವರು  ಇವರಿಗೆ ರಕಕೆಪಾಠ 
ಕಲ್ಸಬೆೇಕಿದೆ  ಎಂದು ಹೆೇಳ್ದರು. 

ರಾಜಯೆದ ಎಲಾಲೂ ತಾಲ ಲ್ೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ 
ಸಕಾ್ಯರ 40 ಪಸೆ್ಯಂಟ್ ಕಮಿೇಷನ್ ಇದದಿರೆ 
ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೂ 50 ಪಸೆ್ಯಂಟೆೇಜ್ 
ಆಡಳ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದ್ರಿದರು. 

ಕಾಯ್ಯಕರೆಮ ನಡೆಯುವಾಗ ಜೆ್ೇರಾಗಿ 
ಬಿೇಸ್ದ ಬಿರುಗಾಳ್ಯನುನೂ ಗಮನಿಸ್ದ 
ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ದದಿರಾಮಯಯೆ ಅವರು 
ಇದು ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಗಾಳ್ಯಾಗಿದುದಿ ಇಂದಿನಿಂದ 
ಕೆ್ಷೇರರೆದಲ್ಲೂ ಬಿೇಸಲಾರಂಭಿಸ್ದೆ, ಇದು 
ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಅಭಯೆಥಿ್ಯಯ ಗೆಲುವಿನ 
ಮುನ್ಸ್ಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು..

ಕಾಯ್ಯಕರೆಮದಲ್ಲೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ 
ಮುಖಯೆ ಸಚೆೇರಕ ಪರೆಕಾಶ್ ರಾಥೆ್ೇರ್, 
ಮಾಜಿ ಸಚ್ವ ಜಮಿೇರ್  ಆಹಮ್ಮದ್,  
ಕನಾ್ಯಟಕ ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಸಮಿತ್ ಹಿಂದುಳ್ದ 
ವಗ್ಯಗಳ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ವಿಧಾನ 
ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯೆ ಮೊೇಹನ್ ಕೆ್ಂಡಜಿಜಿ, 
ಜಿಲಾಲೂಧಯೆಕ್ಷ ಎಚ್.ಬಿ. ಮಂಜಪ್ಪ, ತಾ. ಅಧಯೆಕ್ಷ 
ಎಚ್.ಬಿ. ಶವಯೇಗಿ ಡಾ. ಈಶವಿರ ನಾಯಕೆ, 
ಎಚ್.ಎ. ಉಮಾಪತ್, ವರದರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ, 
ಬಿ. ಸ್ದದಿಪ್ಪ, ಎಂ. ರಮೇಶ್, ಎಚ್.ಎ. 
ಗದಿದಿಗೆೇಶ್, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸಯೆ ಡ್.ಜಿ.
ವಿಶವಿನಾಥ್, ನಾಯೆಮತ್ ನುಚ್ಚಿನ ವಾಗಿೇಶ್, 
ಸಣ್ಣಕಿಕೆ ಬಸವಗೌಡ ಮುಂತಾದವರು ಇದದಿರು.

ಇದು ತಮ್ಮ ರಾಜಕಿೇಯ ಜಿೇವನದ ಕೊರೆ ಚುರಾವಣೆ

ಹೊರಾ್ನಳ್ಯಲ್ಲೆ  
ಡಿ.ಜಿ. ಶಾಂತನಗೌಡ

ಉತ್ತರದಲ್ಲೆ ಹೆಚುಚು ಬಿಸಿಲು, ದಕಿ್ಷಣದಲ್ಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಳದಹಳ್ಳಿ ಗಾರೆಮದ 
ನಿವಾಸ್ ದಿ. ಶಾಂರವಿೇರಪ್ಪನವರ  
ಧಮ್ಯಪತ್ನೂ ಪಾವ್ಯರಮ್ಮ (78) ಅವರು, 
ದಿನಾಂಕ 14.03.2023 ರ ಮಂಗಳವಾರ 
ರಾತ್ರೆ 11.20 ಕೆಕೆ ನಿಧನರಾದರು. ಐವರು 
ಪುರರೆರು, ಇಬ್ರು ಪುತ್ರೆಯರು, ಮೊಮ್ಮಕಕೆಳು 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗವನುನೂ 
ಅಗಲ್ರುವ ಮೃರರ ಅಂರಯೆಕಿರೆಯ್ಯು 
ದಿನಾಂಕ 15.03.2023 ರ ಬುಧವಾರ 
ಮಧಾಯೆಹನೂ 3 ಗಂಟೆಗೆ  ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಗುಳದಹಳ್ಳಿ ಗಾರೆಮದ ಮೃರರ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲೂ  
ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.

ಪಾವಚ್ತಮ್ಮ 
ನಿಧನ 



ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ.14- ಸವ್ಯ ಸಮುದಾಯದ 
ಜನರ ವಿಶಾವಿಸ ಗಳ್ಸುವ ಮುಖಾಂರರ 
ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲೂ ಉರತಿಮ ಪರೆಗತ್ಪರ ಕಲೆಸ 
ಮಾಡಲ್ ಎಂದು ಜಿಲಾಲೂ ವಾಲ್್ಮೇಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ 
ಅಧಯೆಕ್ಷ ಬಿ.ವಿೇರಣ್ಣ ಶುಭ ಹಾರೆೈಸ್ದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ನಾಯಕ ವಿದಾಯೆಥಿ್ಯ ನಿಲಯ, 
ಜಿಲಾಲೂ ವಾಲ್್ಮೇಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜ ಇವರ ಜಂಟ 
ಆಶರೆಯದಲ್ಲೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕ ೆ ಮಹಾಪೌರ 
ಹಚೆ್.ಬಿ.ವಿನಾಯಕ ಅವರಿಗ ೆ ನಾಯಕ ವಿದಾಯೆಥಿ್ಯ 
ನಿಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲೂ ಇಂದು 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದಿ ಸನಾ್ಮನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಯೆಕ್ಷತೆ 
ವಹಿಸ್ ಅವರು ಮಾರನಾಡ್ದರು.

ಕ.ೆಪಿ.ಎಸ್.ಸ್ ಮಾಜಿ ಸದಸಯೆ ಜಿ.ಟ. 
ಚಂದರೆಶೆೇಖರಪ್ಪ ಮಾರನಾಡ್, ಸಮಾನತ ೆ ಮರುತಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯೆಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನಯೆಡ್ 
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಡಾ.ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ ಮಿೇಸಲಾತ್ 
ಕಲ್್ಪಸ್ದದಿರಿಂದ ಮೇಯರ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ 

ದೆ್ರಕಿದ.ೆ ಮಹಾಪೌರರ ಹುದೆದಿ ದೆ್ಡಡಿ 
ಹುದೆದಿಯಾಗಿದುದಿ, ವಿನಾಯಕ  ಅವರು ದೆ್ರರೆ 
ಅಧಿಕಾರವನುನೂ ಸಮಥ್ಯವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲ್ ಎಂದು 
ಆಶಸ್ದರು.

ಮುಖಂಡ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರೆ ಮಾರನಾಡ್, 
ರಾಜಕಿೇಯ ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲೂ ಮಹಾಪೌರರ 

ಹುದೆದಿ ಸ್ಕಿಕೆರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲ್ 
ಅನೆೇಕರು ಆ ಸಾಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸ್ ಇಳ್ದಿದಾದಿರ.ೆ ಆದರ,ೆ 
ಕಲೆವರು ಮಾರರೆ ಅಚಚಿಳ್ಯದೆೇ ಉಳ್ದಿದಾದಿರ.ೆ ಹಾಲ್ 
ಮೇಯರ್ ಕ್ಡ ಜನರ ಮನಸಸ್ಲ್ಲೂ ರಮ್ಮ ಹಸೆರು 
ಉಳ್ಯುವ ಕಲೆಸ ಮಾಡಲ್ ಎಂದರು.

ಮಹಾಪೌರರಾದ ವಿನಾಯಕ ಪೆೈಲಾವಿನ್  

ಮಾರನಾಡ್, ನನಗ ೆ ದೆ್ರರೆ ಅವಕಾಶವನುನೂ 
ಬಳಸ್ಕೆ್ಂಡು ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ ೆಶರೆಮಿಸುತೆತಿೇನ ೆಎಂದರು.

ಇದೆೇ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲೂ ಕ.ೆಹಚೆ್ ತ್ಪ್ಪಣ್ಣ, 
ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಯೆಕ್ಷ ಹದಡ್ ಹಾಲಪ್ಪ, 
ವಾಲ್್ಮೇಕಿ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಶಾಮನ್ರು 
ಪರೆವಿೇಣ್ , ವಕಿೇಲರಾದ ಆಂಜನೆೇಯ ಗುರ್ಜಿ, 
ವಕಿೇಲ ಗುಮ್ಮನ್ರು ಮಲ್ಲೂಕಾಜು್ಯನ್ , ಮಹಿಳಾ 
ಘಟಕದ ವಿಜಯಲಕಿ್ಷಮಿ ಮರುತಿ ಇರರರು 
ಮಾರನಾಡ್ದರು.

ಗುಮ್ಮನ್ರು ಶಂಭುಲ್ಂಗಪ್ಪ, ರುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ 
ಹನುಮಂರಪ್ಪ, ಪಾಲ್ಕ ೆ ಮಾಜಿ ಸದಸೆಯೆ ಲಕಿ್ಷಮಿದೆೇವಿ 
ವಿೇರಣ್ಣ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಯ್ಯದಶ್ಯ ಶಾಯೆಗಲೆ 
ಮಂಜುನಾಥ, ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಬಿ.ಶರೆೇನಿವಾಸ 
ನಾಯಕ, ಕರಿಲಕೆಕೆೇನಹಳ್ಳಿ ತ್ಪ್ಪಣ್ಣ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಉಚೆಚಿಂಗಪೆ್ಪ, 
ಮುಖಂಡರಾದ ಟ.ಬಿ.ರಾಜು. ಮಂಡಕಿಕೆ  ಸುರೆೇಶ, 
ಟ.ಚಂದರೆಪ್ಪ ಮತ್ತಿರರರಿದದಿರು.
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ದಾವಣಗರೆ,ೆಫ.ೆ14- ನಗರದ  ಬಾಪೂಜಿ 
ಹಿರಿಯ ಪಾರೆಥಮಿಕ ಶಾಲ ೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲೂ 
ಹಿಂದ್ಸಾತಿನಿ ಶಾಸ್ತಿ್ೇಯ ಸಂಗಿೇರದ ಬಗೆಗೆ 
ಪರಿಚಯ ಕಾಯ್ಯಕರೆಮ ಹಮಿ್ಮಕೆ್ಳಳಿಲಾಗಿರುತಿ.   
ಶಾಲಯೆಲ್ಲೂ ರಚನಯೆಾದ ಸಾಹಿರಯೆ ಕುಟೇರ, 
ಸಂಗಿೇರ ಕುಟೇರ ಹಾಗ್ ರಂಗ ಕುಟೇರಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಖಾಯೆರ ಶಾಸ್ತಿ್ೇಯ ಸಂಗಿೇರ 
ರಜ್ಞ  ಧನಂಜಯ ಹಗೆಡ ೆ ಮರುತಿ ಸಂಗಡ್ಗರು 
ಆಗಮಿಸ್ ವಿದಾಯೆಥಿ್ಯಗಳ್ಗ ೆ ಸಂಗಿೇರದ 
ಸುಧಯೆನುನೂ ಪರಿಚಯಿಸ್ಕೆ್ಟ್ಟರು.

ನಾವು ಯಾವುದೆೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂದದಿರ್ ಸಹ 
ಸಂಗಿೇರವನಾನೂಗಲ್ೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ 
ರಿೇತ್ಯ ಹವಾಯೆಸಗಳನುನೂ ಕಲ್ಯಬೆೇಕು ಎಂದು 

ತ್ಳ್ಸ್ದ   ಧನಂಜಯ ಹಗೆಡ,ೆ  ಶಾಸ್ತಿ ೇಯ 
ಸಂಗಿೇರಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆಕಲೆವು ಸವಿರಗಳನುನೂ 
ಪರಿಚಯಿಸುತಾತಿ, ಹಾಡುವುದರ ಮ್ಲಕ 
ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೆ್ಟ್ಟರು. 

ಶಾಲಯೆ ಮುಖಯೆಸಥಾ  ಮಂಜುನಾಥ 
ರಂಗರಾಜು, ಪಾರೆಂಶುಪಾಲರಾದ   ಜ.ೆ ಎಸ್. 
ವನಿತಾ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯಕ  ಸ್. 
ಮಂಜಪ್ಪ, ಉಸುತಿವಾರಿಗಳಾದ   ಸುಮಂಗಲ,  
ಸುಮಾ ಕುಲಕಣಿ್ಯ,   ಪಿ.ವಿ ಪರೆಭು,   ಸವಿತಾ 
ರಮೇಶ್, ಕ.ೆ ಮಹಾಂತೆೇಶ,  ನಾಜಿೇಮ 
ಅಬುದಿಲ್ ಖಾನ್,  ಅಶೆ್ೇಕ್ ಗೌಡ,  ಕ.ೆ ಬಸವ 
ರಾಜ,  ಎನ್. ಎಸ್. ಪರೆಭುಶಂಕರ್,  ಶಮ್ಯ 
ಕ.ೆಬಿ,   ಜಾಹನೂವಿ,   ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಇದದಿರು.

ಬಾಪೂಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ ಸಂಗಿೇತ ಪರಿಚಯ

ಹೆ್ನಾನೂಳ್, ಮಾ. 14- ಆಕಸ್್ಮಕ ಅಗಿನೂ 
ಅವಘಡದಿಂದ ಮನ ೆ ಕಳದೆುಕೆ್ಂಡ ಸಂರರೆಸತಿ 
ಮ್ರು ಕುಟುಂಬಗಳ್ಗ ೆ ಸ್ಎಂ ರಾಜಕಿೇಯ 
ಕಾಯ್ಯದಶ್ಯ ಎಂ.ಪಿ. ರೆೇಣುಕಾಚಾಯ್ಯ 
ವೆೈಯಕಿತಿಕವಾಗಿ ರಲಾ ಹರುತಿ ಸಾವಿರ ಧನ 
ಸಹಾಯ ಹಾಗ್ ಮ್ರು ಕುಟುಂಬಗಳ್ಗೆ 
ದವಸ-ಧಾನಯೆ, ಬಟೆ್ಟ ನಿೇಡುವ ಮ್ಲಕ 
ಮಾನವಿೇಯತ ೆಮರದೆಿದಾದಿರ.ೆ

ಮಾಸಡ್ ಗಾರೆಮದಲ್ಲೂ ಆಕಸ್್ಮಕವಾಗಿ ಬಂೆಕಿ 
ರಗುಲ್ ಮ್ರು ಮನಗೆಳು ಸುಟು್ಟಹೆ್ೇಗಿದುದಿ, 
ಜಾನುವಾರು ಸಹ ಸಾವನನೂಪಿ್ಪವ.ೆ

ವಿಷಯ ತ್ಳ್ಯುತ್ತಿದದಿಂತ ೆ ರಾತೆ್ರೆೇರಾತ್ರೆ 
ಗಾರೆಮಕೆಕೆ ಭೆೇಟ ನಿೇಡ್ದ ರೆೇಣುಕಾಚಾಯ್ಯ 
ಅವರು, ಮ್ರು ಕುಟುಂಬಗಳ್ಗ ೆ ಸಾಂರವಿನ 
ಹೆೇಳ್, ವೆೈಯಕಿತಿಕ ರಲಾ ಹರುತಿ ಸಾವಿರ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡ್ ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸ ೆಕೆ್ಟ್ಟರು.

ಚಂದರೆಮ್ಮ ರಾಜಪ್ಪ, ಗಂಗಮ್ಮ ಹಾಲಪ್ಪ, 

ಶವಮ್ಮ ಪರಸಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಗಳ್ಗ ೆ ಅಗರಯೆ 
ಸಾಮಗಿರೆ ಕೆ್ಡ್ಸುವುದರ ಜೆ್ತಗೆ ೆ ನಾವು 
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗ ೆ ಇದೆದಿೇವ ೆ ಎಂದು ಆರ್ಮಸೆಥಾೈಯ್ಯ 
ಹೆೇಳ್ದರು. ಈ ವೆೇಳ ೆಗಾರೆಮಸಥಾರಾದ ಗಾರೆ.ಪಂ. 
ಮಾಜಿ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಅಶೆ್ೇಕ್, ಗಾರೆಮಸಥಾರಾದ 
ಹನುಮಂರಪ್ಪ, ಹನುಮಂರ ಮತ್ತಿರರರು 
ಉಪಸ್ಥಾರರಿದದಿರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.14- ಇಲ್ಲೂನ 
ಐಸ್ಎಆರ್-ರರಳಬಾಳು ಕೃಷ್ ವಿಜಾ್ಞನ 
ಕೆೇಂದರೆದಲ್ಲೂ ‘ಅಂರರ ರಾಷ್್ಟ್ೇಯ ಮಹಿಳಾ 
ದಿನಾಚರಣೆ’ ಆಚರಿಸಲಾಯಿರು.   

ಪಾರೆಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ ಮಾರನಾಡ್ದ     ಕೃಷ್ 
ವಿಸತಿರಣಾ ರಜ್ಞ ಜೆ. ರಘುರಾಜ್,  ಅನಾದಿ ಕಾಲ 
ದಿಂದಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು  ಶೆ್ೇಷ್ರರಾಗಿದುದಿ, 
ಅನೆೇಕ ಮಹನಿೇಯರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾ 
ನತೆಗೆ ಹೆ್ೇರಾಟ ಮಾಡ್ದಾದಿರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ 
ವಾಗಿ, ಸಾಂಸಕೆಕೃ ತ್ಕವಾಗಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಾಗ್ 
ಉದೆ್ ಯೆೇಗಗಳಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ 
ಮಾನಯೆತೆ ನಿೇಡುವ ಸಂದಭ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು 
ತ್ಳ್ಸ್ದರು.

ಕೆೇಂದರೆದ ತೆ್ೇಟಗಾರಿಕೆ ರಜ್ಞ 
ಬಸನವಗೌಡ   ಮಾರನಾಡ್, ಮಹಿಳೆಯರು 
ರಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುರತಿ ಮುರತಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೂ 
ಪೌಷ್್ಟಕ ಕೆೈತೆ್ೇಟದಿಂದ ಆರೆ್ೇಗಯೆಕರ 
ರರಕಾರಿಗಳನುನೂ ಬೆಳೆದು, ರರಕಾರಿಗಳ್ಗೆ 
ಮಾಡುವ ಖಚ್ಯನುನೂ ಉಳ್ಸಬಹುದಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಅಭಿಪಾರೆಯ ವಯೆಕತಿಪಡ್ಸ್ದರು. 

ಸ್ರಿಧಾನಯೆಗಳ ಮಹರವಿದ ಬಗೆಗೆ ಉಪ 
ನಾಯೆಸ ನಿೇಡ್ದ ಬೆೇಸಾಯ ಶಾಸತಿ್  ರಜ್ಞ    ಬಿ.ಓ. 

ಮಲ್ಲೂಕಾಜು್ಯನ್,   ವಿಶವಿ ಸಂಸೆಥಾಯು ವಷ್ಯ 
2023 ನುನೂ ಅಂರರರಾಷ್್ಟ್ೇಯ ಸ್ರಿಧಾನಯೆ 
ವಷ್ಯವೆಂದು ಘೆ್ೇಷ್ಸ್ದೆ. ಪರೆಪಂಚದಾ 
ದಯೆಂರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಆರೆ್ೇಗಯೆ ಸಮಸೆಯೆಗೆ 
ಸ್ರಿಧಾನಯೆಗಳು ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ 
ಪರಿಣಮಿಸ್ವೆ. ಸ್ರಿಧಾನಯೆಗಳ ಬೆಳೆಯುವ 
ರೆೈರರ ಸಂಖೆಯೆಯು ಹಾಗ್ ಅವುಗಳನುನೂ ದಿನ 
ನಿರಯೆದ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಸೆೇವಿಸುವವರ ಸಂಖೆಯೆಯು 
ಹೆಚಾಚಿಗಬೆೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳ್ದರು.  

ಸವಿಚಚಿ ಭಾರರ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗೆಗೆ 
ಉಪನಾಯೆಸ ನಿೇಡ್ದ ಕೆೇಂದರೆದ ಸಸಯೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ರಜ್ಞ  ಡಾ. ಅವಿನಾಶ್, ಆರೆ್ೇಗಯೆದ ಸುಧಾರ 

ಣೆಗಾಗಿ ಪರೆತ್ಯಬ್ರು ರಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುರತಿ 
ಮುರತಿಲ್ನ ವಾತಾವರಣವನುನೂ ಸವಿಚಚಿವಾಗಿಟು್ಟ 
ಕೆ್ಳುಳಿಳುವುದು ಅನಿವಾಯ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗಾರೆಮಿೇಣ 
ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ  ಕೃಷ್ ತಾಯೆಜಯೆಗಳನುನೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ 
ಸುಡದೆ, ವೆೈಜಾ್ಞನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಮಾಡ್ 
ಪೌಷ್ಠಿಕ ಗೆ್ಬ್ರ  ರಯಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳ್ದರು.  

ನಿಟ್್ಟರು ರರಳಬಾಳು ಅಮೃರ 
ತೆ್ೇಟಗಾರಿಕಾ ರೆೈರ ಉತಾ್ಪದಕ ಕಂಪನಿಯ 
ಅಧಯೆಕ್ಷ  ಇಟಗಿ ಶವಣ್ಣ,  ಹೆ್ನಾನೂಳ್  ನಿಸಗ್ಯ 
ಗಾರೆಮಿೇಣ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮರುತಿ ವಿದಾಯೆಸಂಸೆಥಾಯ 
ಶರೆೇಮತ್ ಶೆೈಲಜಾ, ಪಂಚಾಯಿರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಅಧಿಕಾರಿ ಶರೆೇಮತ್ ಶಾಂತಾ, ಪಶು ವಿಜಾ್ಞನ 
ರಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಜಯದೆೇವಪ್ಪ ಜಿ.ಕೆ., ಜಿಲೆಲೂಯ 
ಸವಿಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸಯೆರುಗಳು 
ಭಾಗವಹಿಸ್ದದಿರು.  

ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ ವಿಜಾ್ಞನ ಕೆೇಂ 
ದರೆದ ಸಹಾಯಕ ಸ್ಬ್ಂದಿ ಶರೆೇಮತ್ ಹನು 
ಮಕಕೆ, ಶಾಮನ್ರು ಅವರನುನೂ ವಿಶವಿ ಮಹಿಳಾ 
ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸನಾ್ಮನಿಸ 
ಲಾಯಿರು.  ಮಣು್ಣ ವಿಜಾ್ಞನಿ ಹೆಚ್. ಎಂ. 
ಸಣ್ಣಗೌಡರೆ ಕಾಯ್ಯಕರೆಮ ನಿರ್ಪಿಸ್ದರು.

‘ಮಹಿಳಾ ದಿರಾಚರಣೆ’ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಬೆೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞ ಬಿ.ಓ. ಮಲ್ಲೆಕಾಜುಚ್ನ್ 

ಆರೊೇರ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ರಾಮಬಾಣ 

ಅಗಿ್ನ ಅವಘಡದಿಂದ ಮರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ  
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಚ್ ಸಹಾಯ

ಪಾಲ್ಕೆ ನೂತನ ಮೆೇಯರ್  ವಿರಾಯಕ ಅವರ ಅಭಿನಂದರಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೆ ರಣ್ಯರ ಕರೆ 

ಸವಚ್ರ ವಿಶಾ್ವಸ ರಳ್ಸಿ, ಪ್ರರತ್ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಭಾರತದ ಇತ್ಹಾಸ, ಹಿಂದುತ್ವ 
ತ್ರುಚುವ ಯತ್ನ : ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.

ಸಮಲ್ಖ, ಮಾ. 14 – ಭಾರರದ ಇತ್ಹಾಸ ಹಾಗ್ ಹಿಂದುರವಿವನುನೂ 
ತ್ರುಚಲು ಹಲವರು ಯರನೂ ನಡೆಸ್ದಾದಿರೆ ಎಂದು ಆರೆ್ೇಪಿಸ್ರುವ ಆರ್.
ಎಸ್.ಎಸ್., ದೆೇಶದ ಪರೆತ್ಷೆಠಿ ಉಳ್ಸಲು ಹಾಗ್ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನುನೂ 
ಬದಲ್ಸಲು ಪರೆಯರನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೆೇಳ್ದಾದಿರೆ.

ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅರುಯೆನನೂರ ನಿೇತ್ ನಿಧಾ್ಯರಕ ಸಂಸೆಥಾಯಾದ ಅಖಿಲ 
ಭಾರತ್ೇಯ ಪರೆತ್ನಿಧಿ ಸಭಾದ ಮ್ರು ದಿನಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಚಚೆ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ 50 ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಹಲವರು ನಮ್ಮ ಇತ್ಹಾಸ ತ್ರುಚುವ ಯರನೂ 
ನಡೆಸ್ದಾದಿರೆ. ಭಾರರದ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗ್ ಭಾರರದ ರರವಿಜಾ್ಞನವನುನೂ 
ದೆೇಶದ ಒಳಗೆ ಹಾಗ್ ಹೆ್ರಗೆ ತ್ರುಚುವ ಯರನೂ ನಡೆಸ್ದಾದಿರೆ. ಹಿಂದುರವಿದ 
ಕುರಿರು ಅಥ್ಯಹಿೇನ ಮಾರುಗಳ ಪರೆಯರನೂ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್.
ಎಸ್.ಎಸ್. ಪರೆಧಾನ ಕಾಯ್ಯದಶ್ಯ ದತಾತಿತೆರೆೇಯ ಹೆ್ಸಬಾಳೆ ತ್ಳ್ಸ್ದಾದಿರೆ.

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಅಸ್ಪಕೃಶಯೆತೆಯಂರಹ ಕೆಲ ಹಿನನೂಡೆಗಳ್ವೆ. ಆದರೆ, 
ಭಾರರದ ಸಮಸೆಯೆಗಳ  ಬಗೆಗೆ ಭಾರತ್ೇಯ ಪರಿಹಾರದ ಅಗರಯೆವಿದೆ. 
ಭಾರರವನುನೂ ನಾವು ಗೌರವಯುರ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಇರಿಸಬೆೇಕಿದೆ ಎಂದವರು 
ಹೆೇಳ್ದರು. ಜಾತ್ೇಯತೆ ಹಾಗ್ ಅಸ್ಪಕೃಶಯೆತೆಗಳಂರಹ ಪಿಡುಗುಗಳನುನೂ 
ನಿವಾರಿಸಬೆೇಕಿದೆ. ಈಗ ವಸಹಾರುಶಾಹಿಯ ಗುಲಾಮಗಿರಿ 
ಮನೆ್ೇಭಾವದಿಂದ ಹೆ್ರ ಬಂದು ಹೆ್ಸ ಸಾವಿವಲಂಬಿ ಭಾರರದರತಿ 
ಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆ್ಸಬಾಳೆ ಹೆೇಳ್ದರು.

ಮೆಟಾದಿಂದ 10 ಸಾವಿರ 
ಉದೊ್ಯೇರ ಕಡಿತ

ನ್ಯೆಯಾಕ್್ಯ, ಮಾ. 14 – ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನೆ ಸುಧಾರಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ 10 ಸಾವಿರ ಉದೆ್ಯೆೇಗಿಗಳನುನೂ ವಜಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ 
ಫೆೇಸ್ ಬುಕ್ ನ ಮಾರೃಸಂಸೆಥಾಯಾದ ಮಟಾ ತ್ಳ್ಸ್ದೆ. ಕಳೆದ ವಷ್ಯ 
ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿ 11 ಸಾವಿರ ಉದೆ್ಯೆೇಗಿಗಳನುನೂ ಕೆೈ  ಬಿಟ್ಟರುತಿ.

ನಾವು 10 ಸಾವಿರ ಉದೆ್ಯೆೇಗ ಕಡ್ರ ಮಾಡಲ್ದೆದಿೇವೆ. ಇನ್ನೂ ನೆೇಮಕ 
ಮಾಡ್ಕೆ್ಳಳಿದ 5 ಸಾವಿರ ಹೆಚುಚಿವರಿ ಹುದೆದಿಗಳನುನೂ ಕೆೈ ಬಿಡಲ್ದೆದಿೇವೆ ಎಂದು 
ಮಟಾ ಸಾಥಾಪಕ ಮಾಕ್್ಯ ಜುಕರ್ ಬಗ್್ಯ ಹೆೇಳ್ದಾದಿರೆ.

ಇದು ದಕ್ಷತೆಯ ವಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಉರತಿಮ ಟೆಕ್ 
ಕಂಪನಿಯಾಗಲು ಬಯಸ್ದೆದಿೇವೆ. ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಾತ್ಯಲ್ಲೂ ಹಣಕಾಸು 
ಸಾಧನೆಯನುನೂ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೆ್ಳಳಿಬೆೇಕಿದೆ, ಇದರಿಂದ ದಿೇಘಾ್ಯವಧಿ ಗುರಿ 
ಸಾಧನೆ ಸಾಧಯೆ ಎಂದವರು ಹೆೇಳ್ದಾದಿರೆ. ಜನವರಿ 2022ರ ನಂರರ ಟೆಕ್ 
ವಲಯ ಸಾವಿರಾರು ಉದೆ್ಯೆೇಗಿಗಳನುನೂ ಕೆೈ ಬಿಟ್ಟದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 14- ಪಕ್ಷ ತೆ್ರೆಯುವ ಪರೆಶೆನೂಯ್ೇ ಇಲಲೂ 
ಎನುನೂವ ಮ್ಲಕ ವಸತ್ ಸಚ್ವ ವಿ.ಸೆ್ೇಮಣ್ಣ, ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಸೆೇರುವ 
ವದಂತ್ಗಳ್ಗೆ ಬೆರೆೇಕ್ ಹಾಕಿದಾದಿರೆ.

ಸುದಿದಿಗೆ್ೇಷ್್ಟಯಲ್ಲೂ ಮಾರನಾಡ್ದ ಅವರು, ಮಾಜಿ 
ಮುಖಯೆಮಂತ್ರೆ ಯಡ್ಯ್ರಪ್ಪ ನನನೂ ಪರೆಶಾನೂತ್ೇರ ನಾಯಕರು. 

ಬಿ.ಎಲ್.ಸಂತೆ್ೇಷ್ ಮರುತಿ ಕೆೇಂದರೆ 
ಸಚ್ವ ಪರೆಹಾಲೂದ್ ಜೆ್ೇಷ್ ನಮ್ಮ 
ನಾಯಕರು ಎಂದು ಘೆ್ೇಷ್ಸ್ದಾದಿರೆ.

ನಾನು ಯಾವ 
ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂರುತೆತಿೇನೆ್ೇ ಅದನುನೂ ನನನೂ 
ತಾಯಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತೆತಿೇನೆ. 
ಇವರುತಿ ಬಿಜೆಪಿ ನನನೂ ತಾಯಿ, ಈ 
ತಾಯಿಯನುನೂ ತೆ್ರೆಯಲಾರೆ, 
ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕೆಕೆ ಸೆೇರಲಾರೆ ಎಂದು 
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆೇಳ್ದರು.

ಒಂದು ಹಂರದಲ್ 
ಭಾವೇದಿವಿಗನೂರಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೇರು ಹಾಕಿದ 
ಸಚ್ವ ಸೆ್ೇಮಣ್ಣ, ದೆೇವೆೇಗೌಡರು 
ರಾಜಕಿೇಯವಾಗಿ ನನನೂ ಕೆೈ 
ಹಿಡ್ದಿದಾದಿರೆ, ಯಡ್ಯ್ರಪ್ಪ 
ಅವರು ನನನೂನುನೂ ಎಂಎಲ್ ಸ್ ಮಾಡ್ 
ಮಂತ್ರೆ ಮಾಡ್ದಾದಿರೆ ಎಂದರಲಲೂದೆ, 
ನಾನು ಸಾವಿಭಿಮಾನಕೆಕೆ ಧಕೆಕೆ ಬಂದಾಗ 

ಸಹಿಸುವುದಿಲಲೂ ಎಂದರು.
ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ತೆ್ರೆದು ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೆೇರುತೆತಿೇನೆ ಎಂದು 

ಹೆೇಳ್ಯ್ೇ ಇಲಲೂ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡ್ಸ್ದ ಅವರು, ಎಲಲೂ ರಾಜಕಿೇಯ 
ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಆಪತಿರಿದಾದಿರೆ. ಅವರ ಜತೆ ಮಾರನಾಡ್ದ 
ಮಾರರೆಕೆಕೆ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ತೆ್ರೆಯುತೆತಿೇನೆ ಎಂಬುದು ಸರಿ ಅಲಲೂ 
ಎಂದು ಹೆೇಳ್ದರು.

ನಾನು ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲೂ ಇದೆದಿ, ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕೆಕೆ ಹೆ್ೇಗಿ 
ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆದಿ, ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ 
ಇದೆದಿೇನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂರುತೆತಿೇನೆ್ೇ ಆ ಪಕ್ಷವನುನೂ ತಾಯಿ ಎಂದು 
ಭಾವಿಸುತೆತಿೇನೆ ಎಂದರು.

ನಾನು ಅಲ್ಲೂಂದ ಇಲ್ಲೂಗೆ, ಇಲ್ಲೂಂದ ಅಲ್ಲೂಗೆ ಚ್ತಾವಣೆ ಮಾಡುವ 
ವಯೆಕಿತಿಯಲಲೂ ಎಂದ ಸೆ್ೇಮಣ್ಣ, ಇವರುತಿ ಪರೆಧಾನಿ ನರೆೇಂದರೆ ಮೊೇದಿ 
ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ನಡಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಎಂದರಲಲೂದೆ, 
ಪಕ್ಷ ಟಕೆಟ್ ಕೆ್ಟ್ಟರೆ ಸ್ಪಧಿ್ಯಸುತೆತಿೇನೆ. ಇಲಲೂವಾದರೆ ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾನಯೆ 
ಕಾಯ್ಯಕರ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೆ್ಂಡ್ರುತೆತಿೇನೆ ಎಂದು 
ಹೆೇಳ್ದರು.

ಮಾಜಿ ಮುಖಯೆಮಂತ್ರೆ ಯಡ್ಯ್ರಪ್ಪ ಮರುತಿ ಅವರ ಪುರರೆ 
ವಿಜಯ್ೇಂದರೆ ಅವರ ವಿರುದಧಿ ರಮ್ಮ ಪುರರೆ ಅರುಣ್ ಸೆ್ೇಮಣ್ಣ 
ಅವರು ವಾಗಾಧಿಳ್ ಮಾಡ್ದಾದಿರೆ ಎಂಬ ಕುರಿರು ಸುದಿದಿಗಾರರು ಕೆೇಳ್ದ 
ಪರೆಶೆನೂಗೆ ಉರತಿರಿಸ್ದ ಅವರು, ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಹಾಗಾಗಿದದಿರೆ ಅದು ರಪು್ಪ. 
ರಪು್ಪ ಮಾಡ್ದವರ ವಿರುದಧಿ ಪಕ್ಷ ಶಸುತಿ ಕರೆಮ ಕೆೈಗೆ್ಳಳಿಬಹುದು 
ಎಂದರು.

ರಾಜಕಿೇಯದಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ್ ಶರುರೆವಲಲೂ, ಆ ರಿೇತ್ 
ಬದುಕಲ್ ಬಾರದು ಎಂದು ರಮ್ಮನುನೂ ದೆವಿೇಷ್ಸುವವರಿಗೆ 
ಪರೆ್ೇಕ್ಷವಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ನಿೇಡ್ದ ಸೆ್ೇಮಣ್ಣ, ಪಕ್ಷ ಟಕೆಟ್ ಕೆ್ಟ್ಟರೆ 
ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯನುನೂ ಬೆ್ಮಾ್ಮಯಿ ಅವರ ನೆೇರೃರವಿದಲ್ಲೂ 
ಎದುರಿಸುವುದಾಗಿ ನುಡ್ದರು.

ಅನಾವಶಯೆಕವಾಗಿ ತೆೇಜೆ್ೇವಧೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳೆಳಿಯದಲಲೂ 
ಎಂದು ಪಕ್ಷದೆ್ಳಗಿನ ರಮ್ಮ ವಿರೆ್ೇಧಿಗಳ್ಗೆ ಸ್ಚಯೆವಾಗಿ ನುಡ್ದ 
ಸಚ್ವ ವಿ.ಸೆ್ೇಮಣ್ಣ ಈ ಹಂರದಲ್ಲೂ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೇರಿಟ್ಟರು.

ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆಯುವುದಿಲಲೆ 

ರಾನು ಯಾವ 
ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆರುತೆ್ತೇರೊೇ 
ಅದು ನನ್ನ ತಾಯ 
ಎಂದು ಭಾವಿಸುವೆ. 
ಇವತು್ತ ಬಿಜೆಪಿ ನನ್ನ 
ತಾಯ, ಈ ತಾಯ 
ತೊರೆಯಲಾರೆ, 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ 
ಸೆೇರಲಾರೆ
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ªÀiÁ£Àå 2£ÉÃ ºÉZÀÄÑªÀj f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ zÁªÀtUÉgÉ.

ªÉÄÃ®ä£À«zÁgÀgÀÄ: ¸ÉÊAiÀÄzï eÁ¥sÀgï ¸Á¨ï, ©£ï ¯ÉÃmï ªÀÄÄ¯Áè ¸ÉÊAiÀÄzï CºÀªÀÄzï ¸Á¨ï, 72 ªÀµÀð, ªÀÄºÀªÁðqÉÃ¸ï Qè¤Pï, ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀ¸ÉÛ, 
ºÀjºÀgÀ. - «gÀÄzÀÞ-
JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀÄ : 5. £ÀAzÀ PÉÆÃA.¦.«.¯ÉÆÃPÉÃ±ï, ©£ï Dgï.«. ²æÃ¤ªÁ¸À ±ÉnÖ, ªÁ¸À: PÁwðPï, ªÀÄ£É £ÀA. 3084/1, ºÉÆ¸À £ÀA. 08/01, 2£ÉÃ ªÀÄÄRå 
gÀ¸ÉÛ, AiÀiÁzÀVj, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ ¥ÉÆÃ¸ïÖ. 6. ±À²PÁAvÀ ±ÉnÖ ©£ï. Dgï.«. ²æÃ¤ªÁ¸À ±ÉnÖ, 35ªÀµÀð, ªÁ¸À: ¨Á¯Áf ¤ªÁ¸À, ¨Á¯Áf gÉÊ¸ï «Ä¯ï 
PÁA¥ËAqï, ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀ¸ÉÛ,  ºÀjºÀgÀ. 11. dAiÀÄ®Qëöä  PÉÆÃA. Dgï.«.zÀÈªÀPÀÄªÀiÁgï, 42ªÀµÀð, ªÁ¸À: 4£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 11£ÉÃ CqÀØ gÀ¸ÉÛ, gÁeÁgÁA 
PÁ¯ÉÆÃ¤, ºÀjºÀgÀ. 12. Dgï.J¸ï. gÁªÀÄtÚ, ©£ï PÁAvÀ¥Àà ±ÉnÖ, 80ªÀµÀð, ªÁ¸À: ºÉÊ¸ÀÆÌ®Ä §qÁªÀuÉ, ºÀjºÀgÀ. 16. ºÉZï.J£ï. QvÀÆÛgÀÄ  ©£ï 
ªÀÄºÀªÀÄäzï ºÀÄ¸ÉÃ£ï, 85 ªÀµÀð, ªÁ¸À: 4£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 2£ÉÃ CqÀØ gÀ¸ÉÛ, ºÉÊ¸ÀÆÌ®Ä §qÁªÀuÉ, ºÀjºÀgÀ.  17. ªÀÄÄPÁÛgï CºÀªÀÄzï QvÀÆÛgÀÄ ©£ï  
ºÉZï.JA. QvÀÆÛgÀÄ, 75 ªÀµÀð, ªÁ¸À: gÉÊ¯Éé PÁélæ¸ï, £ÀA. 1304/JA,  PÉÃ±ÀªÁ¥ÀÄgÀ, ºÀÄ§â½î-23. 19. ±ÉÃSï ªÀÄºÀ§Æ¨ï C° QvÀÆÛgÀÄ ©£ï ºÉZï.JA. 
QvÀÆÛgÀÄ, 47 ªÀµÀð, ªÁ¸À:gÉÊ¯Éé PÁélæ¸ï, £ÀA. 1304/JA, PÉÃ±ÀªÁ¥ÀÄgÀ, ºÀÄ§â½î-23. 20. J¸ï.JA. ªÀÄÄ¸ÁÛPÀ° QvÀÆÛgÀÄ ©£ï  ºÉZï.JA. QvÀÆÛgÀÄ, 75 
ªÀµÀð, ªÁ¸À: 110, eÉ.«íÃ¯ï & DPÀì¯ï ¥ÁèAmï PÁ¯ÉÆÃ¤, AiÀÄ®ºÀAPÀ, ̈ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ_560064. 21. RÄ¶ðzï G¤ßÃ¸Á PÉÆÃA. ̧ ÉÊAiÀÄzï EªÀiÁA ©£ï 
ºÉZï.JA. QvÀÆÛgÀÄ, 53 ªÀµÀð, ªÁ¸À: 3£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 10£ÉÃ CqÀØ  gÀ¸ÉÛ, ºÉÊ¸ÀÆÌ®Ä §qÁªÀuÉ, ºÀjºÀgÀ. 22. ¥sÁwªÀiÁ©ü @ ̧ ÀfzÁ ̈ ÉÃUÀA PÉÆÃA. 
J.J¯ï.Dgï. UÀÄgÀzï ©£ï ºÉZï.JA. QvÀÆÛgÀÄ, 54ªÀµÀð, ªÁ¸À: gÉÊ¯ÉéÃ PÁélæ¸ï, £ÀA. 991/3, D¦üÃ¸Àgï PÁ¯ÉÆÃ¤, «.«. £ÀUÀgÀ, UÀÄAvÀPÀ¯ï-515801. 
23. gÁ»AiÀiÁ ̈ ÉÃUÀA PÉÆÃA. JªÀiï.J. ¥sÀÄeÁí¯ïÝ ©£ï. ºÉZï.JA. QvÀÆÛgÀÄ, 55ªÀµÀð, ªÁ¸À: £ÀA. 73, Gj £ÀUÀgï, PÁgÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛ, ºÀÄ§â½î-23. 25. 
C«ÄÃ£Á ¨ÉÃUÀA PÉÆÃA. UÀ¥sÀÆgï SÁ£ï ¸À¨ÁÝWÀgï ©£ï PÉ.JA. QvÀÆÛgÀÄ, 61ªÀµÀð, ªÁ¸À: J¯ï.L.f. 56, C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ, JA.JA. §qÁªÀuÉ, 
¨É¼ÀUÁ«. 26. ¥sÁwªÀiÁ©ü @ µÁeÁ£ï© PÉÆÃA. ̄ ÉÃmï ̧ ÉÊAiÀÄzï CºÀªÀÄzï ªÀÄÄ¯Áè C¯ÁèªÀÅ¢ÝÃ£ï ̧ Á¨ï, 45ªÀµÀð, ªÁ¸À: ̧ ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, PÀ¼À¸À.
27. ZËqÀ¥Àà, ªÀiÁ°ÃPÀ: ²æÃ ZËqÉÃ±Àéj PÁèvï ̧ ÉAlgï, ©.J¸ï. gÀ¸ÉÛ, ºÀjºÀgÀ. 29. dªÀiÁ®Ä¢ÝÃ£ï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï PÁPÁ, ªÀÄ¢Ã£À ºÉÆÃmÉ¯ï, ©.J¸ï. 
gÀ¸ÉÛ, ºÀjºÀgÀ. 39. ̧ ÉÊAiÀÄzï SÁzÀgï ©£ï ̧ ÉÊAiÀÄzï §¶Ãgï, 45ªÀµÀð, ªÁ¸À: ̧ ÉÊAiÀÄzï CºÀªÀÄzï ©°ØAUï, ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀ¸ÉÛ, ºÀjºÀgÀ. 41. C§ÄÝ¯ï 
gË¥sï ©£ï ̧ ÉÊAiÀÄzï §¶Ãgï, 45ªÀµÀð, ªÁ¸À: ̧ ÉÊAiÀÄzï CºÀªÀÄzï ©°ØAUï, ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀ¸ÉÛ, ºÀjºÀgÀ. 42. µÀ¥sÁð£ï©ü PÉÆÃA. ̧ ÉÊAiÀÄzï §¶Ãgï 
¸Á¨ï, 75ªÀµÀð, ªÁ¸À: ¸ÉÊAiÀÄzï CºÀªÀÄzï ©°ØAUï, ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀ¸ÉÛ, ºÀjºÀgÀ. 43. ¥sÁwªÀiÁ©ü @ ¥À«ð£ï © ©£ï ¸ÉÊAiÀÄzï §¶Ãgï ¸Á¨ï, 
45ªÀµÀð, ªÁ¸À: ̧ ÉÊAiÀÄzï CºÀªÀÄzï ©°ØAUï, ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀ¸ÉÛ, ºÀjºÀgÀ. 44. ªÀÄÄjUÉ¥Àà, ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÉÆÃmÉ¯ï, ±ÉÆÃ¨sÀ mÁQÃ¸ï gÀ¸ÉÛ, 
ºÀjºÀgÀ. 52. ¨Á§ÄSÁ£ï §qÀV ©£ï ¯ÉÃmï gÁeÉSÁ£ï, 35ªÀµÀð, ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀ¸ÉÛ, ºÀjºÀgÀ. 53. fóAiÀiÁªÀÅ¯Áè SÁ£ï ©£ï ¨Á§ÄSÁ£ï §qÀV, 
37ªÀµÀð, ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀ¸ÉÛ, ºÀjºÀgÀ. 54. CvÁªÀÅ¯Áè SÁ£ï ©£ï ̈ Á§ÄSÁ£ï §qÀV, 35ªÀµÀð, ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀ¸ÉÛ, ºÀjºÀgÀ. 55. ̧ À«ÄÃªÀÅ¯Áè SÁ£ï ©£ï 
¨Á§ÄSÁ£ï §qÀV, 33ªÀµÀð, ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀ¸ÉÛ, ºÀjºÀgÀ. 56. £ÀdûgÀÄ¯ÁèSÁ£ï ©£ï ¨Á§ÄSÁ£ï §qÀV, 40ªÀµÀð, ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀ¸ÉÛ, ºÀjºÀgÀ. 64. 
dÄó¯ÉÃSÁ©ü PÉÆÃA. Dgï. E¨Áæ»A ̧ Á¨ï, 75ªÀµÀð, ªÁ¸À: d£ÀgÀ¯ï ªÀÄZÀðAmï, ºÀjºÀgÀ. 65. Dgï. ªÀÄºÀªÀÄäzï AiÀÄÆ¸ÀÄ¥sï ©£ï Dgï. E¨Áæ»A 
¸Á¨ï, 75ªÀµÀð, ªÁ¸À: d£ÀgÀ¯ï ªÀÄZÀðAmï, ºÀjºÀgÀ. 66. ©Ã©ÃeÁ£ï PÉÆÃA. ªÀÄºÀªÀÄäzï ¨ÁµÀ ©£ï Dgï. E¨Áæ»A ¸Á¨ï, 45ªÀµÀð, ªÁ¸À: 
d£ÀgÀ¯ï ªÀÄZÀðAmï, ºÀjºÀgÀ. 67. Dgï. C§ÄÝ¯ï gÀ¶Ãzï ©£ï Dgï. E¨Áæ»A ̧ Á¨ï, 55ªÀµÀð, ªÁ¸À: d£ÀgÀ¯ï ªÀÄZÀðAmï, ºÀjºÀgÀ. 68. Dgï. 
ªÀÄºÀªÀÄäzï R°Ã¯ï ©£ï Dgï. E¨Áæ»A ̧ Á¨ï, 45ªÀµÀð, ªÁ¸À: d£ÀgÀ¯ï ªÀÄZÀðAmï, ºÀjºÀgÀ. 69. Dgï. C§ÄÝ¯ï CºÀªÀÄzï ©£ï Dgï. E¨Áæ»A 
¸Á¨ï, 45ªÀµÀð, ªÁ¸À: d£ÀgÀ¯ï ªÀÄZÀðAmï, ºÀjºÀgÀ. 70. Dgï. ªÀÄºÀªÀÄäzï gÀ¦üÃPï ©£ï Dgï. E¨Áæ»A ¸Á¨ï, 45ªÀµÀð, ªÁ¸À: d£ÀgÀ¯ï 
ªÀÄZÀðAmï, ºÀjºÀgÀ. 71. dûjÃ£Á©ü ©£ï Dgï. E¨Áæ»A ̧ Á¨ï, 45ªÀµÀð, ªÁ¸À: d£ÀgÀ¯ï ªÀÄZÀðAmï, ºÀjºÀgÀ. 72. Dgï. ¤¸Áìgï CºÀªÀÄzï ©£ï 
Dgï. E¨Áæ»A ¸Á¨ï, 45ªÀµÀð, ªÁ¸À: d£ÀgÀ¯ï ªÀÄZÀðAmï, ºÀjºÀgÀ. 73. Dgï. ¸À»ÃgÁ ¨Á£ÀÄ ©£ï Dgï. E¨Áæ»A ¸Á¨ï, 45ªÀµÀð, ªÁ¸À: 
d£ÀgÀ¯ï ªÀÄZÀðAmï, ºÀjºÀgÀ. 74. Dgï. C¸ÀèªÀiï ¨ÁµÀ ©£ï Dgï. E¨Áæ»A ¸Á¨ï, 45ªÀµÀð, ªÁ¸À: d£ÀgÀ¯ï ªÀÄZÀðAmï, ºÀjºÀgÀ. 75. Dgï. 
dûjÃ£Á©ü ©£ï Dgï. E¨Áæ»A ¸Á¨ï, 45ªÀµÀð, ªÁ¸À: d£ÀgÀ¯ï ªÀÄZÀðAmï, ºÀjºÀgÀ. 76. ¸ÀÄ§æªÀÄtåA §ÄzÀ°AiÀiÁgï ©£ï «£ÁAiÀÄPÀ 
§ÄzÀ°AiÀiÁgï, 72ªÀµÀð, ªÁå¥Áj, ºÀjºÀgÀ. 77. Dgï.PÉ. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ: Dgï.PÉ. ¥sÉÆÃmÉÆÃ ̧ ÀÆÖrAiÉÆÃ, ºÀjºÀgÀ. 78. PÀqÀ¥À eÉÆÃUÀ¥Àà, 
72ªÀµÀð, PÉ.eÉ. mÉæÃqÀ¸ïð, zÀ¯Áè½ ªÀÄAr, ºÀjºÀgÀ. 79. ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ ¸Á PÁmÉé ©£ï ZÀAzÀÄ¸Á PÁmÉé, ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ: PÁmÉé CAqï ̧ À£ïì ªÀÄZÀðAmïì, 
ºÀjºÀgÀ. 80. PÁ²Ã£Áxï ¥ÀªÁgï ©£ï £ÁUÁ¸À ¥ÀªÁgï, 62ªÀµÀð, ¸ÉÆÃqÁ ¥sÁåPÀÖj CAqï PÀÆ°ØçAUïì, ºÀjºÀgÀ. 81. ±ÁAvÀ¥Àà ©£ï ¥sÀQÌÃgÀ¥Àà, 
55ªÀµÀð, £ÀA¢Ã±ÀégÀ «ÃgÀ±ÉÊªÀ ºÉÆÃmÉ¯ï, ºÀjºÀgÀ. 82. UÀÄ¯ÁA zÀ¸ÀÛVÃgï ¸Á¨ï, 77ªÀµÀð, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ, GzÀÄð ºÉÊAiÀÄgï ¥ÉæöÊªÀÄj 
¨Á®PÀgÀ ±Á¯É, ºÀjºÀgÀ. 83. ªÀÄºÀªÀÄzï d¨Áâgï ¸Á¨ï, PÁ«ÄðPÀ: ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ QgÉÆèÃ¸ÀÌgï °., ºÀjºÀgÀ. 85. C§ÄÝ¯ï gÀ»ÃA ¸Á¨ï, PÁ«ÄðPÀ: 
ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ QgÉÆèÃ¸ÀÌgï °., ºÀjºÀgÀ. 86. ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ ¸Á¹Vè, ªÁ¸À: ºÀjºÀgÀ. 87. UÉÆÃ¥Á® gÁªï, PÁ«ÄðPÀ: PÁ«ÄðPÀ: ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ QgÉÆèÃ¸ÀÌgï °., 
ºÀjºÀgÀ.  88. £ÁUÀgÁd ±ÉnÖ ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ ±ÉnÖ, ªÀÄZÀðAmï, ©.J¸ï. gÀ¸ÉÛ, ºÀjºÀgÀ. 89. fUÀ½ ²ªÀtÚ ©£ï PÁ¼À¥Àà, (r°mÉqï ªÉÊqï DqÀðgï, 
qÉÃ: 16/11/1978) 90. ¦. PÉÃ±ÀÆ ©£ï ¦. ¹zÀÝ¥Àà, ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ: ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÉÆÃmÉ¯ï, ºÀjºÀgÀ. 91. ºÀ®±Á¯ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï §¸À¥Àà, 55ªÀµÀð, 
QgÁtÂ ªÁå¥Áj, ºÀjºÀgÀ. 92. f.N. ªÉÄºÀgÁéqÉ ©£ï VqÀÆØ¸Á, ºÀjºÀgÀ. 93. ¤AUÀ¥Àà, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ QgÉÆèÃ¸ÀÌgï °. (r°mÉqï ªÉÊqï DqÀðgï, qÉÃ: 
16/11/1978) 94. UË¸ï ªÉÆºÀ¢ÝÃ£ï ªÀÄPÀj, 54ªÀµÀð, PÁ«ÄðPÀ: ¥Á°¥sÉÊ§gïì, ºÀjºÀgÀ. 95. J£ï.«. ¥ÀæPÁ±ï ©£ï ªÉAPÀlgÁªÀÄtÚ, 54ªÀµÀð, ºÀjºÀgÀ. 
96. ªÀÄÆ°ÃªÀÄ£É, 53ªÀµÀð, PÁ«ÄðPÀ: ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ QgÉÆèÃ¸ÀÌgï °., ºÀjºÀgÀ. 97. ©. ¨Á£ÀÄ, 51ªÀµÀð, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ QgÉÆèÃ¸ÀÌgï °., ºÀjºÀgÀ. 98. 
ªÀÄÄ¯Áè¨Á§Ä ©£ï E¨Áæ»A ̧ Á¨ï ªÀÄÄ¯Áè, 51ªÀµÀð, ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ: gÀºÀªÀÄ¤ ºÉÆÃmÉ¯ï, ºÀjºÀgÀ.  99. dAiÀÄå¥Àà, 48ªÀµÀð, ºÀªÀiÁ°, ºÀjºÀgÀ. 100. 
PÀÈµÀÚ¥Àà, 55ªÀµÀð, PËëjPÀ, ºÀjºÀgÀ. 101. gÀÄµÀ¥Àà, 55ªÀµÀð, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ QgÉÆèÃ¸ÀÌgï °., ºÀjºÀgÀ. 102. gÁªÀÄAiÀÄå, 55ªÀµÀð, PÁ«ÄðPÀ: zÀQët gÉÊ¯Éé, 
ºÀjºÀgÀ. 103. f.J£ï. §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ ©£ï ¤AUÀ¥Àà fUÀ½, zÀ¯Áè½ ªÀÄAr, ºÀjºÀgÀ. 104. C§ÄÝ¯ï gÀ»ÃA ̧ Á¨ï, mÉÊ®gï, ªÁ¸À: ºÀjºÀgÀ. 

JzÀÄgÀÄzÁgÀ £ÀA. 5, 6, 11, 12, 16, 17, 19 jAzÀ 23, 25 jAzÀ 27, 29, 39, 41 jAzÀ 45, 52 
jAzÀ 56, 64 jAzÀ 83, 85 jAzÀ 104 EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¹«¯ï ¥ÀæQæAiÉÄ ¸ÀA»vÉ DqÀðgï 5 gÀÆ¯ï 

20gÀrAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ £ÉÆÃnÃ¸ÀÄ.

ªÉÄÃ®ÌAqÀ JzÀÄgÀÄzÁgÀ £ÀA. 5, 6, 11, 12, 16, 17, 19 jAzÀ 23, 25 jAzÀ 27, 29, 39, 41 jAzÀ 45, 52 jAzÀ 56, 64 jAzÀ 83, 85 

jAzÀ 104 EªÀgÀÄUÀ½UÉ F ªÀÄÆ®PÀ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÉÃ£ÉAzÀgÉ: ªÉÄÃ®ä£À«zÁgÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå 2£ÉÃ ºÉZÀÄÑªÀj f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ 

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ zÁªÀtUÉgÉAiÀÄ°è Dgï.J. £ÀA. 64/2022£ÀÄß »jAiÀÄ ¹«¯ï ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ºÀjºÀgÀ, CªÀÄ¯ÁÓj 

¸ÀASÉå: 54/15 L.J. £ÀA. 4gÀ «gÀÄzÀÞªÁV ̧ À°è¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:06-04-2023 gÀAzÀÄ ̈ É¼ÀUÉÎ 11 UÀAmÉUÉ ̧ ÀjAiÀiÁV ¤ªÀÄä ºÁdgÁwUÁV 

¤UÀ¢ü¥Àr¹ ªÀiÁ£Àå 2£ÉÃ ºÉZÀÄÑªÀj f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ zÁªÀtUÉgÉ, DzÉÃ²¹gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¤ÃªÁUÀ°Ã 

CxÀªÁ ¤ªÀÄä ¥ÀgÀ ªÀQÃ®gÁUÀ°Ã F ªÉÄÃ®ä£À«AiÀÄ°è §AzÀÄ ºÁdgÁUÀ¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è KPÀ ¥ÀQëÃAiÀÄªÁV ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.

F ¢£À ¢£ÁAPÀ:06-03-2023 gÀAzÀÄ WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÉÆºÀj£ÉÆA¢UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉÃ±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ
ªÉÄÃ®ä£À«zÁgÀgÀ ¥ÀgÀ ªÀQÃ®gÀÄ

¸À»/- PÉ.J¸ï. CgÀÄtPÀÄªÀiÁgï. J¯É¨ÉÃvÀÆgÀÄ, zÁªÀtUÉgÉ.
¸À»/- ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

¥ÀæzsÁ£À f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, zÁªÀtUÉgÉ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲಾಲೆ ಮತು್ತ ಸತ್ರ ರಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲೆ
ಆರ್.ಎ.ನಂ.54/2018

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು : ಗೊೇವಿಂದಪ್ಪ ಕೆ.ಆರ್ ಮತು್ತ ಇತರರು, ವಿರುದಧಿ
ಎದುರುದಾರರು : ಕೆ.ಎರ್. ರಾರರಾಜ್ ಮತು್ತ ಇತರರು 
1(ಸಿ). ಸಂಗಿೇತಾ. ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ಕೆ.ಎರ್. ರಾರರಾಜ್. 38 ವಷಚ್, 
ವ್ಯವಸಾಯ ವೃತ್್ತ, ರೃಹಿಣಿ. ವಾಸ : ಹರಳಹಳ್ಳ ಗಾ್ರಮ, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲೆಕು.

ಎದುರುದಾರ ನಂ.1(ಸಿ) ರವರಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕಿ್ರಯಾ ಸಂಹಿತೆ ಆದೆೇಶ 5 
ನಿಯಮ 20 ರಡಿಯಲ್ಲೆ ನಿೇಡಿದ ರೊೇಟಿಸ್ 

ಮೇಲಕೆಂಡ ಎದುರುದಾರ ನಂ.1(ಸ್) ರವರಿಗೆ ಈ ಮ್ಲಕ 
ತ್ಳ್ಯಪಡ್ಸುವುದೆೇನೆಂದರೆ, ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಘನ ನಾಯೆಯಾಲಯದಲ್ಲೂ 
ಆರ್.ಎ.ನಂ.54/2018 ಎಂಬ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನುನೂ ಸಲ್ಲೂಸ್ರುತಾತಿರೆ. ಸದರಿ 
ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲೂ ದಿನಾಂಕ 25/5/2023 ರಂದು ಬೆಳ್ಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ 
ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಜರಾತ್ಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡ್ಸ್ ಘನ ನಾಯೆಯಾಲಯ 
ಆದೆೇಶವನುನೂ ನಿೇಡ್ದೆ. ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಿೇವಾಗಲ್ೇ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರ 
ವಕಿೇಲರಾಗಲ್ೇ ಬಂದು ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಜರಾಗದಿದದಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ 
ಏಕಪಕಿ್ಷೇಯವಾಗಿ ನಿಣ್ಯಯ ಕೆೈಗೆ್ಳಳಿಲಾಗುವುದು.

ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ 13ರ ಮಾಚ್್ಯ 2023 ರಂದು ಘನ ನಾಯೆಯಾಲಯದ 
ಮೊಹರಿನೆ್ಂದಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆದೆೇಶದ ಮೆೇರೆಗೆ             
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳ್ತಾಧಿಕಾರಿರಳು 

ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲಾಲೆ ಮತು್ತ ಸತ್ರ ರಾ್ಯಯಾಲಯ, 
ದಾವಣಗೆರೆ  

ಅಪಿೇಲುದಾರರ ಪರ ವಕಿೇಲರು, 
( ರುದ್ರಗೌಡ. ಪಿ. 

ದೆೇವಸಾಥಾನ ರಸೆ್ತ. ಹರಿಹರ)

22 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟಿ ಬಾಕಿ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮುಖಯೆಮಂತ್ರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೆ್ಮಾ್ಮಯಿ ಅವರನುನೂ ಭೆೇಟ 
ಮಾಡ್ ಚಚೆ್ಯ ನಡೆಸ್ದುದಿ, ಬಾಕಿ ಮೊರತಿವನುನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕರೆಮ 
ಕೆೈಗೆ್ಳುಳಿವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನಿೇಡ್ದದಿರು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೆೇ 
ಪರೆಯೇಜನವಾಗಿಲಲೂ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖಯೆಮಂತ್ರೆಗಳು ಹಾಗ್ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚ್ವರು ಹಾಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಗೆ ನಿರಂರರವಾಗಿ ಪರರೆವನುನೂ 
ಬರೆಯುರತಿಲೆೇ ಇದದಿರ್, ಕೆೇವಲ ಭರವಸೆ ಸ್ಕಿಕೆದೆಯ್ೇ ಹೆ್ರರು, ಬಾಕಿ ಮೊರತಿ 
ಸ್ಕಿಕೆಲಲೂ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವಯೆಕತಿಪಡ್ಸ್ದರು.

ಕ್ಡಲೆೇ ಹಂರ ಹಂರವಾಗಿ ಹಿರಿರನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮೊರತಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತೆತಿೇವೆ. ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಸಕಾ್ಯರ ಬಾಕಿ ಮೊರತಿವನುನೂ 
ಪಾವತ್ಸಲು ಕರೆಮ ಕೆೈಗೆ್ಳಳಿದಿದದಿರೆ ಎಲಾಲೂ ಜಿಲಾಲೂ ಕೆೇಂದರೆಗಳಲ್ಲೂ 
ಜಿಲಾಲೂಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೆೇರಿ ಮುಂದೆ ಪರೆತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮರುತಿ 
ಅಂತ್ಮವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಮುಖಯೆಮಂತ್ರೆಗಳ ನಿವಾಸಕೆಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ 
ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚಚಿರಿಕೆ ನಿೇಡ್ದರು. 

ಕಾಲೆೇಜಿಗೆ ಜಾರ ಅಂತ್ಮ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಕಾಲೆೇಜುಗಳ ಸಾಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ 
ಅನವಿಯ ಕಾಲೆೇಜು ಕಟ್ಟಡ, ಮ್ಲಭ್ರ ಸೌಲಭಯೆ, ಬೆ್ೇಧಕ 
ಹಾಗ್ ಬೆ್ೇಧಕೆೇರರ ಸ್ಬ್ಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಉದಯೆಮಗಳು ಹ್ಡ್ಕೆ 
ಮಾಡಲ್ವೆ. ನಂರರ ಸಕಾ್ಯರ ಜಿಲಾಲೂ ಆಸ್ಪತೆರೆಯನುನೂ ಖಾಸಗಿಯವರ 
ಕಿಲೂನಿಕಲ್ ಪಾರೆಕಿ್ಟೇಸ್ ಗೆ ವಹಿಸಲ್ದೆ. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತೆರೆಯ ಸ್ಬ್ಂದಿ 
ಆರೆ್ೇಗಯೆ ಇಲಾಖೆಯಡ್ಯ್ೇ ಕಾಯ್ಯನಿವ್ಯಹಿಸುರತಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.14- ಹಳೆೇಬಾತ್ ಗಾರೆಮದಲ್ಲೂ ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 30 ರಂದು ಶರೆೇ ಆಂಜನೆೇಯ 
ಸಾವಿಮಿ  ಮಹಾ ರಥೆ್ೇರಸ್ವ ಜರುಗಲ್ದುದಿ, ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ 31 ರ ಶುಕರೆವಾರ ಶರೆೇ ಹನುಮಂರ 
ದೆೇವರ ದೆೇವಸಾಥಾನ ಸೆೇವಾ ಸಮಿತ್ ವತ್ಯಿಂದ ಸಾಮ್ಹಿಕ ವಿವಾಹ ಏಪ್ಯಡ್ಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ ಎಂ.ಆರ್ ಗಣೆೇಶಯಯೆ (9343416644), ಸ್.ವಿ.ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಹರವಿ 
(8711007970), ಸ್ದೆದಿೇಶ್ ಗೌಡುರೆ (9743446364), ದಾಸರ ನಾಗರಾಜ 
(9901362859), ಬೆೇವಿನಳ್ಳಿ ಮಂಜಪ್ಪ (8105047261)  ಅವರನುನೂ ಸಂಪಕಿ್ಯಸಬಹುದು.

ಹಳೆೇಬಾತ್ಯಲ್ಲೆ 31 ರಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ
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ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಹೆ್ಸ ಕುಂದುವಾಡ ಹತ್ತಿರ ಸಕಾ್ಯರಿ 

ನೌಕರರ ಬಡಾವಣೆ ಸುರತಿಮುರತಿ  
ಹೆ್ಸ ಬಡಾವಣೆಗಲ್ಲೂ 30x50 ಪೂವ್ಯ, 

30x50 ಉರತಿರ, 30x40 ಪಶಚಿಮ, 
30x40 ಪೂವ್ಯ-ದಕಿ್ಷಣ ಕಾನ್ಯರ್ , 
30x40 ಪಶಚಿಮ-ದಕಿ್ಷಣ ಕಾನ್ಯರ್ .

ಸಾ್ವಮಿ ಏಜೆಂಟ್ , ವಿದಾ್ಯನರರ
97421 44715 

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಶವ-ಪಾವ್ಯತ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೂ 

35x60 ಉರತಿರ-ಪೂವ್ಯ ಕಾನ್ಯರ್ , 
30x46 ಪೂವ್ಯ, 30x50 ಪೂವ್ಯ, 
40x60 ಪಶಚಿಮ, ಹೆ್ಸ ಬನಶಂಕರಿ 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೂ 30x50 ಪಶಚಿಮ 

ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ. 30x50 ಉರತಿರ ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ. 
ಸಾ್ವಮಿ ಏಜೆಂಟ್ , ವಿದಾ್ಯನರರ

97421 44715

ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟೆಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಹದಡ್ ಮುಖಯೆ ರಸೆತಿಯಲ್ಲೂರುವ ಟವಿಎಸ್  ಷೆ್ೇರ್ಂ 
ಪಕಕೆ ಹಾಗ್ ಉದಯ ಬಜಾರ್  ಎದುರಗಡೆ ಇರುವ 

ಸುಸಜಿಜಿರ ವಾಣಿಜಯೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡ್ಗೆಗಿದೆ. 
ನೆಲ ಮಹಡ್ 3800 ಅಡ್ಗಳು, ಮೊದಲನೆೇ ಮಹಡ್ 

1600 ಅಡ್ಗಳು. ಸೆಲಲೂರ್  2400 ಅಡ್ಗಳು 
ಸಂಪಕಿ್ಯಸ್. 

96205 95579

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

ಮಳ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಮಾಮಾಸ್  ಜಾಯಿಂಟ್ ರೆ್ೇರ್, 

ಎಂ.ಸ್.ಸ್. ಬಿ ಬಾಲೂಕ್,  
5ನೆೇ ಮೇನ್, ಕಾನ್ಯರ್ , 3ನೆೇ ಕಾರೆಸ್  

ಸೆೈಟ್  ಅಳತೆ 10x30

ಫೇ. : 82177 72482

ಹೊೇಟೆಲ್ ಮುರಳ್
ಬಜೆಟ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್
* 50 ರ್. ಗೆ ಚ್ಕಕೆನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ
* 110 ರ್. ಗೆ ಮಟನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ
ಸಮಯ : ಮಧಾಯೆಹನೂ 12.30 ರಿಂದ 
3.30 ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ 6-30ರಿಂದ 9-30. 
ಸಥಾಳ : 2ನೆೇ ಮೇನ್, 15ನೆೇ ಕಾರೆಸ್, ಅಮಿತ್ 
ಟಾಕಿೇಸ್ ಕಾಂಪೆಲೂಕ್ಸ್, ವಿನೆ್ೇಬನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

(ಪರೆತ್ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಇರುರತಿದೆ.)
95912 76454, 98449 66555

ಜಮಿೇನು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲೂ ಐಗ್ರು 

ಗಾರೆಮದಲ್ಲೂ ಸವೆ್ಯ ನಂ : 184/1 
2 ಎಕರೆ 13 ಗುಂಟೆ ಜಮಿೇನು 

ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ. 
ಆಸಕಿತಿಯುಳಳಿವರು ಸಂಪಕಿ್ಯಸ್ : 
90365 59096
92428 37951

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಕಾರ್  ವಾಷ್  ಮಾಡಲು 

ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 
ಸಂಬಳ : 10,000/-

ಶಿ್ರೇ ಪಿ್ರಯಾ ಕಾರ್  ಕೆೇರ್ , ವಿದಾಯೆನಗರ.
88673 22545, 95381 96395 

97419 43346

WANTED
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ

ಟೇ ಹಾಗು ಕಾಫಿ ಮಾಡುವರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 

ಸಮಯ: ಬೆಳ್ಗೆಗೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರೆ 9:30.
ಸಥಾಳ: 1946 ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಫಿ ವರ್್ಸಚ್.  

Mama's joint road, Near 
crocodile showroom. 

99004 38052, 97401 53513

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಗಾಲೂಸ್  ಹೌಸ್ 

(ಬಲಗಡೆ) ಹತ್ತಿರ 30x50 
ಅಳತೆಯುಳಳಿ (ಉರತಿರ )ಸೆೈಟು 

ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ.ಸಂಪಕಿ್ಯಸ್ 
90198 88512

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
24 ಗಂಟೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂದುದಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲು ಪುರುಷ ಮರುತಿ ಮಹಿಳಾ 
ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ.

89711 92936

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

Diploma,  ITI, NTC, 
ಡಿಪಲೆೇಮಾ ಇನ್  ಪೆೇಷೆಂಟ್  ಕೆೇರ್  ನಸಿಚ್ಂಗ್  
ಶಿ್ರೇ ರಂಗೊೇತ್್ರ ಕರೆಸಾ್ಪಂಡೆನ್್ಸ  ಕಾಲೆೇಜ್  

ಲಾಯರ್ ರೆ್ೇರ್ , ದಾವಣಗೆರೆ. 
ಫೇ. : 86602 35013

ಶಿ್ರೇ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ 
ಜೊ್ಯೇತ್ಷಾ್ಯಲಯ
ನಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟೆ 

ನಿೇವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮಂತಾಗಲು ಸ್ತಿ್-ಪುರುಷ 
ವಶೇಕರಣ, ಗುಪತಿ ಲೆೈಂಗಿಕ ದಾಂಪರಯೆ ಸಮಸೆಯೆ , ನಿಮ್ಮ 

ಯಾವುದೆೇ ಸಮಸೆಯೆಗಳನುನೂ 100% ಪರಿಹಾರ ಮಾದುತಾತಿರೆ. 
ಗಾಂಧಿ ಸಕ್ಯಲ್ , ಆಹಾರ 2000, ದಾವಣಗೆೆರೆ.

89716 99826

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಶರೆೇ ಗುರು ಬಕೆಕೆೇಶವಿರ ಬಡಾವಣೆ 
ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಸ್ ಬಸ್  ಸಾ್ಟಯಂರ್  

ಹತ್ತಿರ, ಗಣೆೇಶ್  ಲೆೇಔಟ್  ಎದುರು. 
ಸೆೈಜ್  : 2200 ಅಡ್. 

ಸೌತ್  ಫೆೇಸ್ಂಗ್ 
97319 99977

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲಲೆದಂತೆ  
ಮದ್ಯ ಸೆೇವರೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

ಪರೆತ್ ತ್ಂಗಳು 7ಮರುತಿ 21ನೆೇ ತಾರಿೇಖು ಜನತಾ ಡ್ೇಲಕ್ಸ್ 
ಲಾರ್ಜಿ, KSRTC  ಹೆ್ ಸ ಬಸ್  ಸಾ್ಟಯಂರ್ ಎದುರು, ದಾವಣಗರೆ.ೆ

4 ಮರುತಿ 18 ರಂದು ಕಾವೆೇರಿ ಲಾರ್ಜಿ,  
ಪೂನಾ - ಬಂೆಗಳೂರು ರೆ್ ೇರ್, ಹಾವೆೇರಿ.

ಅಸ್ತಮಾ, ಕಿೇಲು ರೊೇವು
ಡಾ|| ಎಸ್ .ಎಂ. ಸೆೇಠಿ. ಫೇ. : 96322 95561 

ಸಮಯ: ಬಳೆ್ಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ ಮಧಾಯೆಹನೂ 2 ರವರಗೆೆ

ಕಟಟೆಡ ನಿಮಾಚ್ಣ
ಹೆ್ಸ ಮನೆ ನಿಮಾ್ಯಣ, ಹಳೆಯ ಮನೆ 
ರಿಪೆೇರಿ, ಮಟೇರಿಯಲ್ , ಕಂಟಾರೆಕ್ಟರ್  

ಲೆೇಬರ್  ಕಂಟಾರೆಕ್ಟರ್ 

ಮರುತ್  ಕನ್ ಸಟೆ್ರಕ್ಷನ್
YMC ಕಾಂಪೆಲೂಕ್ಸ್, ಹದಡ್ ರಸೆತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 98455 83340

ಹೊೇಟೆಲ್  ಕೆಲಸಕೆ್ಕ 
ಭಟ್ಟರು, ದೆ್ೇಸೆ, ಚೆೈನಿೇಸ್  

ಹಾಗ್ ಸಹಾಯಕರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. ಸಂಪಕಿ್ಯಸ್ :

ಫೇ. : 93537 16855

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಬಾತ್ ಹತ್ತಿರ, ಅನನೂಪೂಣ್ಯ 

ಎನ್ ಕೆಲೂೇವ್ , ಉರತಿರ 30x40, 
(ರ್. 1499) ದಕಿ್ಷಣ 30x50:

ಫೇ. : 70196 18397

ಸಿಂಚನ ಅಕಾಡೆಮಿ
NEET & K CET

With Notes 
100% ಫಲ್ತಾಂಶ  

ಹಾಸೆ್ಟಲ್ ಸೌಲಭಯೆವಿದೆ. 

85532 78258, 88614 45913

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
40x60 ಉರತಿರ, 30x50 ಪಶಚಿಮ 
ಜೆ.ಹೆಚ್  ಪಟೆೇಲ್  ನಗರ, 30x40 

ಕೆಹೆಚ್ ಬಿ ಪಶಚಿಮ, 30x52 
ಶವಪಾವ್ಯತ್ ಪಶಚಿಮ, 30x50 

ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೆ್ೇನಿಯಲ್ಲೂ ಸೆೈಟುಗಳು 
ಮಾರಾಟಕಿಕೆವೆ.

99727 00107

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಕೌಂಟರ್ ಸೆೇಲ್ಸ್ ಗಲ್ಸ್್ಯ (ಗೆ್ೇಲ್ಡಿ ಹಾಗ್ ಸ್ಲವಿರ್ 

ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಯ್ಯನಿವ್ಯಹಿಸಲು) 
ಕಂಪೂಯೆಟರ್ ಬಿಲ್ಲೂಂಗ್  ಸ್ಸ್ಟಮ್ ವಕ್್ಯ, 

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕಂಪೂಯೆಟರ್ ಜಾ್ಞನದ ಜೆ್ತೆಗೆ ಟಾಯೆಲ್, 
ಕೆಲಸದ ಸಮಯ :ಬೆಳಗೆಗೆ 9.50 ರಿಂದ 7.30 ರವರೆಗೆ.

ರುಪ್ತ ಗೊೇಲ್ಡ್ ಪಾ್ಯಲೆೇಸ್, 
ವಿಜಯಲಕಿ್ಷಮಿ ರಸೆತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.

80957 43423

ಓದುರರ ರಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹಿೇರಾತುರಳು 
ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣಚ್ವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹಿತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟೆ 
ಮುಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವಚ್ಜನಿಕರು 
ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾರು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾ್ಧರಿಯಾರುವುದಿಲಲೆ.

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

ಕೆೇರ್ ಟೆೇಕರ್/ ಹೊೇಂ 
ನಸ್ಚ್ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ 

ವಯಸಾಸ್ದ ವಯೆಕಿತಿಯನುನೂ ನೆ್ೇಡ್ಕೆ್ಳಳಿಲು 
ಅನುಭವಿ ಕೆೇರ್ ಟೆೇಕರ್ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 

ಉರತಿಮ ಸಂಬಳ ಕೆ್ಡಲಾಗುರತಿದೆ, 
ಸೆೇವಾ ಮನೆ್ೇಭಾವ, ತಾಳೆ್ಮ  ಇರುವವರು

ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ : 
95352 82899, 98452 16749

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
BA, BCom, BSc, BBM, BCA, 
Diploma, BE, ವಿದಾಯೆಭಾಯೆಸ ಮಾಡ್ ಪಾಸ್ 
ಅಥವಾ ಫೆೇಲಾದವರು ಇಂಗಿಲೂೇಷ್ ಮಿೇಡ್ಯಂ 
ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಬೆ್ೇಧನೆ ಮಾಡಲು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 

(ಮಹಿಳಾ ಅಭಯೆಥಿ್ಯಗಳು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ)
ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ  :

98866 78178, 70229 36433

ಜಂರಮ ವಧು ಬೆೇಕಾಗಿದೆ
ಜಂಗಮ 27 ವಷ್ಯದ ಸುಂದರ, 

`Diploma' ಒಬ್ನೆೇ ಮಗ, ಸವಿಂರ ಮನೆ 
ಹಾಗ್ ಒಳೆಳಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆ್ಂದಿರುವ 

ವರನಿಗೆ ಸ್ಕತಿ ವಧು ಬೆೇಕಾಗಿದೆ.
9880729108

WANTED
Accountant & Accounts Manager 
Male/Female : Graduate in B.com  
with Computer Knowledge, Fresher/
Experienced for a reputed company 
in APMC yard Davangere.

Contact : 
94495 85680

`ಅಮ್ಮ- ಅಪ್ಪ' ಮರನಿಗೆ ಕೊರೆಯ ತನಕ;  ಮರಳ್ಗೆ ಮದುವೆಯ ತನಕ..!
ರನನೂ ಮೈದುನರು, ನಾದಿನಿಯರು ಕುಂಟು 

ನೆಪಗಳನುನೂ ಹೆೇಳ್ ದ್ರ ಉಳ್ದಾಗ ಅದನುನೂ 
ಲೆಕಿಕೆಸದೆೇ ಅತೆತಿ ಮಾವಂದಿರ ಸೆೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೆೇಕಾದ 
ಕರ್ಯವಯೆಗಳೆಲಲೂವನ್ನೂ ಮಾಡ್ದ ಸೆ್ಸೆಯಬ್ಳ್ಗೆ  ಕೆ್ನೆಗೆ 
ಸ್ಕಿಕೆದುದಿ ಪುರಸಾಕೆರವಲಲೂ, ತ್ರಸಾಕೆರ; ಚುಚುಚಿ ಮಾತ್ನ ಪರೆಹಾರ;  
ಅಪಪರೆಚಾರ!

ಕಾರಣ ಆಕೆ ಇವರಿಬ್ರ ಜೆ್ತೆ, ರನನೂ ವೃದಧಿ ರಂದೆ-
ತಾಯಿಯರನುನೂ ನೆ್ೇಡ್ಕೆ್ಂಡ್ದೆದಿೇ ಅವರ ದೃಷ್್ಟಯಲ್ಲೂ 
ಮಹಾಪರಾಧ!  ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ರಿೇತ್, ರಿವಾಜುಗಳು 
ಎಷು್ಟ ಅಮಾನವಿೇಯವಲಲೂವೆೇ?

ನಾವೆಷೆ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂದದಿರ್ 
ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬೆೇರ್ರಿರುವ 
ಕೆಲವು ರಪಾ್ಪದ ರಿೇತ್-ನಿೇತ್ಗಳನ್ನೂ, ಮನಸ್ಥಾತ್ಯನ್ನೂ 
ಬದಲ್ಸ್ಕೆ್ಳಳಿಲು ಆಗದೆೇ ಇರುವುದು ಶೆ್ೇಚನಿೇಯ. 
ಅಂರಹ ಅನೆೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸವಾಲಾಗಿರುವ ಪರೆಮುಖ 
ವಿಚಾರವೆಂದರೆ…..

`ಅಮ್ಮ-ಅಪ್ಪ' ಮಗನಿಗೆ ಕೆ್ನೆಯರನಕ;  ಮಗಳ್ಗೆ 
ಮದುವೆಯರನಕ..!  ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏಕೆ ಹಿೇಗಿದೆ? 

ಮಗು ಗಂಡಾಗಲ್, ಹೆಣಾ್ಣಗಲ್ ಎಲಾಲೂ ತಾಯಿ- 
ರಂದೆಯರ್ ಸಮನಾದ ಪಿರೆೇತ್, ಮಮತೆಯಿಂದ ಸಾಕಿ 
ಬೆಳೆಸುತಾತಿರೆ. ಅವರನುನೂ ವೃದಾಧಿಪಯೆದಲ್ಲೂ ಗೌರವ ಹಾಗ್ 
ಪಿರೆೇತ್ಯಿಂದ ನೆ್ೇಡ್ಕೆ್ಳುಳಿವುದು ಗಂಡು ಹಾಗ್ ಹೆಣು್ಣ 

ಮಕಕೆಳ್ಬ್ರದ್  ಕರ್ಯವಯೆವಲಲೂವೆೇ?
ಮದುವೆಯಾದ ನಂರರ ಗಂಡ ‘ರನನೂ ಮಾರನನೂಷೆ್ಟೇ 

ಕೆೇಳೆ್ೇಕು’ ಅಂರ ಆರನ ತಾಯಿ- ರಂದೆಯರನುನೂ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ 
ಕಾಣುವ ಹೆಂಡತ್ಯರನುನೂ ಕಾಣಿತಿೇವಿ. ಕೆಲವಮ್ಮ ಅದಕೆಕೆ 
ಆಕೆಯ ತಾಯಿ-ರಂದೆಯರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಇರುರತಿದೆ. 
ಕೆಲವರಂರ್ ಮಗಳನುನೂ ರಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲಲೂದಿರುವ (ಮರಣ 
ಹೆ್ಂದಿರುವ) ಹುಡುಗನಿಗೆೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸು 
ತಾತಿರಂತೆ! ಇಂರಹ ಸಾವಿಥ್ಯ ಹೆಂಡತ್ಯಿಂದಾಗಿ ಗಂಡನು ರನನೂ 
ರಂದೆ ತಾಯಿಯರನುನೂ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದನುನೂ ಕಾಣುತೆತಿೇವೆ.

ಮಗ, ಸೆ್ಸೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆ್ೇಡ್ಕೆ್ಳಳಿದೆೇ ಇದ್ರೆ 
ಬೆೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆೇ ಅಲೆಲೂೇ  ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುವ   
ಎಷೆ್್ಟೇ    ಹಿರಿಯರನುನೂ  ನೆ್ೇಡ್ ದುಃಖವಾಗುತೆತಿ. 
ಅಂಥವರು ಹೆಣು್ಣಮಕಕೆಳ ಮನೆಗ್ ಹೆ್ೇಗುವಂತ್ಲಲೂ. 
ಅವರ್ ಕ್ಡ ಮನಸ್ಸ್ದದಿರ್ ಕರೆದುಕೆ್ಂಡು  
ಹೆ್ೇಗುವಂತ್ಲಲೂ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಣು್ಣಮಕಕೆಳ್ಗೆ ರನನೂ ಅಪ್ಪ, 
ಅಮ್ಮನನುನೂ ಸಾಕುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲಲೂ! ವಿವಾಹವಾದ ನಂರರ 
‘ಕೆ್ಟ್ಟ ಹೆಣು್ಣ ಕುಲಕೆಕೆ ಹೆ್ರಗೆ’ (ಎಂರಹ ಕಟುಕರನ!) 
ಎಂದು ಮಗಳನುನೂ ತಾಯತಿಂದೆಯರಿಂದ ದ್ರ ಮಾಡುವ 
ಸಮಾಜ (ಸಂಬಂಧಿಕರು)  ನಂರರ ಆಕೆ ಅವರೆ್ಂದಿಗೆ 
ಮಾರನಾಡ್ದರೆೇ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೆ್ೇಡಲು 
ಪಾರೆರಂಭಿಸುತೆತಿ. ಮಗಳ್ಗೆ ಏನೆ್ೇ ಕೆಟ್ಟದದಿನುನೂ 
ಹೆೇಳ್ಕೆ್ಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂತಾನೆೇ ತ್ಳ್ಯುತೆತಿ. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ 

ಸೆ್ಸೆಯ ತಾಯಿ-ರಂದೆಯರನುನೂ ಕಿೇಳಾಗಿ ಕಾಣುವುದು, 
ಗಂಡ್ನ ಮನೆಯವರೆಂಬ ಅಹಂ ಪರೆದಶ್ಯಸುವುದ್ 
ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕೆಳು ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನನುನೂ 
ನೆ್ೇಡ್ಕೆ್ಳಳಿಲು ಹಿಂಜರಿಯುತಾತಿರೆ. ವಿಪಯಾ್ಯಸ ವೆಂದರೆ 
ಕೆಲವು ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕೆಳು ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಪಾಲು 
ಬೆೇಕೆಂದು ಹೆ್ೇರಾಡುತಾತಿರೆ. ಆದರೆ ‘ವೃದಾಧಿಪಯೆದಲ್ಲೂ ನಾನು 
ನೆ್ೇಡ್ಕೆ್ಳುಳಿವೆ’ ಅಂರ ಹೆ್ೇರಾಡೆ್ೇದನುನೂ ಎಲ್ಲೂ 
ನೆ್ೇಡ್ಲಲೂ. ಅದು ಗಂಡುಮಕಕೆಳ ಕರ್ಯವಯೆವೆಂದು 
ಭಾವಿಸುತಾತಿರೆ.

ಇನೆ್ನೂಂದು ರಿೇತ್ಯ ದಂಪತ್ಗಳು ಇತಾ್ಯರೆ. ಅವರಿಗೆ 
ಕೆೇವಲ ರಮ್ಮ ಮಕಕೆಳು, ಮೊಮೊ್ಮಕಕೆಳು ಅಷೆ್ಟೇ ಸಾಕು; ಇಬ್ರ 

ತಾಯಿ, ರಂದೆಯರ್ ಬೆೇಕಿಲಲೂ. 
ಇಲೆ್ಲೂಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದೆ. 7 ಜನ ಮಕಕೆಳ್ದದಿರ್ 

ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನನುನೂ ನೆ್ೇಡ್ಕೆ್ಳಳಿಲು ಇಷ್ಟವಿಲಲೂದೆೇ ಅದಕಾಕೆಗಿ 
ಜಗಳವಾಡಾತಿ ಇತಾ್ಯರೆ. ಅವರೆಲಲೂರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು, 
ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳು, ಸಕಾ್ಯರಿ ನೌಕರರ್ ಆಗಿದಾದಿರೆ! ಅಪ್ಪ ಒಬ್ರ 
ಮನೆೇಲ್ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ರ ಮನೆೇಲ್ ಅಂರ ಹಂಚ್ಕೆ್ಳಾತಿರೆ! 
ಒಬೆ್್ಬ್ರ ಮನೆೇಲ್ ಒಂದೆ್ಂದು ತ್ಂಗಳು ಅಂತಾನ್ 
ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಆಗತಿವೆ.

ಗಂಡುಮಕಕೆಳ್ಲಲೂದ, ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕೆಳನನೂಷೆ್ಟೇ ಹೆ್ಂದಿರುವ 
ವಯಸಾಸ್ದ ತಾಯಿ-ರಂದೆಯರ ಪರಿಸ್ಥಾತ್ಯಂರ್ ಇನ್ನೂ 
ಶೆ್ೇಚನಿೇಯ. ಎಷೆ್ಟೇ ಸ್ಥಾತ್ವಂರರಿದದಿರ್, ಆಸ್ತಿ - 
ಹಣವಿದದಿರ್, ಅದೆಲಲೂ ವನ್ನೂ ತಾವೆೇ ಅನುಭವಿಸುವೆವೆಂದು 
ಗೆ್ತ್ತಿದದಿರ್ ಮಗಳು ಅವರನುನೂ ಸಾಕಲು ಮನಸುಸ್ ಮಾಡು 
ವುದಿಲಲೂ. ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಆಕೆಗೆ ಮನಸ್ಸ್ದದಿರ್ ಗಂಡನಿಗೆ 
ಇಷ್ಟವಿರೆ್ೇದಿಲಲೂ. ಅವನು ಮನಸುಸ್ ಮಾಡ್ದರ್ ಅತೆತಿ-
ಮಾವ ,  ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು  ಒಪ್ಪೇದಿಲಲೂ. ಹಾಗಾಗಿ 
ಹೆಣು್ಣಮಕಕೆಳು  ಸಮಾಜದ ರಿೇತ್ ರಿವಾಜಿಗೆ ಹೆದರಿ ತಾಯಿ, 
ರಂದೆಯರನುನೂ ಅನಾಥರನಾನೂಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಾತಿರೆ. ಯಾರಾ 
ದರ್ ಧೆೈಯ್ಯ ಮಾಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಜೆ್ತೆಯಲ್ಲೂಟು್ಟಕೆ್ಂಡರೆ 
ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಲಲೂಸಲಲೂದ ಆರೆ್ೇಪ, ಆಪಾದನೆ ಹೆ್ರಿಸ್ 
ಅಪರಾಧಿ ಸಾಥಾನದಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲೂಸ್ ಬಿಡುತಾತಿರೆ.

ವಿಪಯಾ್ಯಸ ನೆ್ೇಡ್;

ಮಗ ರನನೂ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನನುನೂ ನೆ್ೇಡ್ಕೆ್ಳಳಿದಿದೆರೆ 
ಅಪರಾಧ; ಮಗಳು ರನನೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನುನೂ ನೆ್ೇಡ್ಕೆ್ಂಡೆರೆ 
ಅಪರಾಧ!

 ವಿವಾಹ ಅನೆ್ನೂೇದು   ಎರಡು ಮನಸುಸ್ಗಳ, ವಯೆಕಿತಿಗಳ 
ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮಾರರೆವಲಲೂ; ಎರಡ್ ಕುಟುಂಬಗಳ 
ನಡುವಿನ ಅನುಬಂಧ. ಇಬ್ರಿದದಿ ತಾಯತಿಂದೆಯರು 
ನಾಲವಿರಾಗಾತಿರೆ.  ಆ ನಾಲವಿರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಿರೆೇತ್ಸುವ 
ಹೃದಯ ವೆೈಶಾಲಯೆತೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ರಿಬ್ರಲ್ಲೂ ಇದದಿರೆ 
ಸಂಸಾರ ಸುಗಮವಾಗುರತಿದೆ.

ನಾಲವಿರ್ ತಾಯಿ ರಂದೆಯರನುನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ  
ಗೌರವಿಸುವ ಗುಣವನುನೂ ಎಲಾಲೂ ಪೇಷಕರ್ ವಿವಾಹ 
ವಾಗುವ ಮಗ/ಮಗಳ್ಗೆ ಕಲ್ಸುವುದು  ಅವಶಯೆಕವಾಗಿದೆ. 
ಹಾಗೆಯ್ೇ ತಾವೂ ಕ್ಡ ಸಂಕುಚ್ರತೆ ಬಿಟು್ಟ ಸೆ್ಸೆಯ/
ಅಳ್ಯನ ತಾಯಿ, ರಂದೆಯ ರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವ 
ಹಾಗ್ ಗೌರವಿಸುವ ಮನೆ್ೇ ಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೆ್ಳಳಿಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 

 ಸಮಾಜ ಏನೆೇ ಹೆೇಳಲ್ ; 
ಜಗದ ನಿಯಮ ಏನೆೇ 

ಇರಲ್; ಪಿರೆೇತ್, ಕರುಣೆ, 
ಅನುಬಂಧಗಳೆೇ ಗೆಲಲೂಲ್!

    - ಶಿ್ರೇಮತ್ ಯಶಾ ದಿರೆೇಶ್, 
ದಾವಣಗೆರೆ. 

ವಿಪಯಾಚ್ಸ ರೊೇಡಿ: 
ಮರ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ- ಅಮ್ಮನನು್ನ 
`ರೊೇಡಿಕೊಳಳದಿದೆ್ರ' ಅಪರಾಧ.
 ಮರಳು ತನ್ನ ಅಪ್ಪ- ಅಮ್ಮನನು್ನ 
`ರೊೇಡಿಕೊಂಡೆ್ರ' ಅಪರಾಧ ! 
  ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏಕೆ ಹಿೇಗಿದೆ?

ಮಲೆೇಬೆನ್ನೂರು, ಮಾ. 14- ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಾವ್ಯತ್ರೆಕ ಚುನಾವಣೆ 
-2023 ಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಇವಿಎಂ ಮರುತಿ ವಿವಿ ಪಾಯೆಟ್ ಯಂರರೆಗಳ 
ಕಾಯ್ಯವೆೈಖರಿ ಮರುತಿ ಉಪಯೇಗಿಸುವಿಕೆ ಕುರಿರಂತೆ ಮರದಾರರಲ್ಲೂ ಅರಿವು 
ಮರುತಿ ಜಾಗೃತ್ ಮ್ಡ್ಸುವ ಪಾರೆರಯೆಕ್ಷತೆಯನುನೂ ಇಲ್ಲೂನ ಪುರಸಭೆ ವಾಯೆಪಿತಿಯ 
ಮರಗಟೆ್ಟ ಸಂಖೆಯೆ 191 ರಿಂದ 195 ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿರು. 

ಪುರಸಭೆ ಮುಖಾಯೆಧಿಕಾರಿ ಎ. ಸುರೆೇಶ್, ಉಪ ರಹಶೇಲಾದಿರ್ ಆರ್. ರವಿ,  
ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ  ಪುರಸಭೆಯ ಪರಿಸರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಮೇಶ್, 
ಕೃಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇನಾಯತ್ ಮರುತಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸಯೆ ನಯಾಜ್ ಮರುತಿ 
ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಪಿ. ಗಂಗಾಧರ್, ಭೆ್ೇವಿ ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಎನ್. ತ್ಪೆ್ಪೇಸಾವಿಮಿ 
ಮತ್ತಿರರರು ಈ ವೆೇಳೆ ಹಾಜರಿದದಿರು.

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆ ಇವಿಎಂ,   
ವಿವಿ ಪಾ್ಯಟ್ ಯಂತ್ರರಳ ಪಾ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 14- ಬರುವ ಏಪಿರೆಲ್ 11 ರಂದು ನಡೆಯುವ 
ಶವದ್ರ ಗುಳ್ಗ ನಾಟಕದ ಪೇಸ್ಟರ್  ಅನುನೂ ಜಿಲಾಲೂ ಪಲ್ೇಸ್ ವರಿಷಾಠಿಧಿಕಾರಿ 
ಸ್.ಬಿ. ರಿಷಯೆಂತ್ ಅನಾವರಣಗೆ್ಳ್ಸ್ದರು.

ನಗರದ ಸವಿಡೆೈನ್ ಮಹೆೇಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಆಶರೆಯದಲ್ಲೂ  
ಸಥಾಳ್ೇಯ ಶವಯೇಗ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲೂ ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗೆ ಉಚ್ರವಾಗಿ 
ಆಯೇಜಿಸ್ರುವ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೆ್ೇಡ್ಯಾಲ್ ಬೆೈಲ್ ನಿದೆೇ್ಯಶನದ 
ಕಾಂತಾರ ಕನನೂಡ ಚಲನಚ್ರರೆದ ಖಾಯೆತ್ಯ ಕಲಾಸಂಗಮದ ಕಲಾವಿದರಾದ 
ಸವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಶವದ್ರ ಗುಳ್ಗ ಎಂಬ ವಿಭಿನನೂ ಶೆೈಲ್ಯ ಕನನೂಡ 
ನಾಟಕ ಪರೆದಶ್ಯನ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 

ಪೇಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಆಯೇಜಕರಾದ ಮಹೆೇಶ ಶೆಟ್ಟ, 
ರಾಜು ಭಂಡಾರಿ, ಶರೆೇಕಾಂತ್ ಬಗರೆ ಉಪಸ್ಥಾರರಿದದಿರು.

`ಶಿವದೂತ ರುಳ್ರ' ಪೇಸಟೆರ್ ಬಿಡುರಡೆತ್ರುಗಾ ಮುರುಗಾ
ಅಂದು:
ಕಳಳಿರು, ಮೊೇಸಗಾರರಿಗೆ ಕತೆತಿ ಮೇಲೆ
ತ್ರುಗಾ ಮುರುಗಾ ಕ್ರಿಸ್
ಊರವರದೆೇ ಮರವಣಿಗೆ..

ಇಂದು:
ಎಲಾಲೂ ತ್ರುಗಾ ಮುರುಗಾ
ಭರೆಷಾ್ಟಚಾರ ವಯೆವಸೆಥಾಯಲ್ಲೂ, 
ಕಾನ್ನುಗಳ ಕಾಡ್ನಲ್ಲೂ ಕಳಳಿರೆೇ,
ಮೊೇಸಗಾರರೆೇ ಧಿೇರರು! ವಿೇರರು!!
ಮಹಾವಿೇರರು!!! ವಂದಯೆರು... ವಂದಿಮಾಗದರಿಗೆ!!!

ಇವರಿಗೆ ಹಿಂದೆಂದ್ ಇಲಲೂದ, ಕಂಡು ಕೆೇಳರಿಯದ,
ವಿೇರೆ್ೇಚ್ರ ಮರವಣಿಗೆ!!!
ನೆೈತ್ಕ ಅಧಃಪರನದ ಉರವಣಿಗೆ...
ಅನೆೈತ್ಕತೆಯ ಮಾಡು ಬಿದುದಿ ಮನ, ಮೈ
ಮೈಲ್ಗೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜವೆೇ ಹಾಳು!!!

- ಶಿವನಕೆರೆ ಬಸವಲ್ಂರಪ್ಪ
ಕರುಣಾ ಜಿೇವ ಕಲಾಯೆಣ ಟರೆಸ್್ಟ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 14- ನಗರದ ರನಿಷ್ಕೆ ಜುಯೆಯಲರಿ ಶೆ್ೇ ರ್ಂನಲ್ಲೂ  
ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾಯ್ಯಕರೆಮವನುನೂ ಆಚರಿಸಲಾಯಿರು. ಈ 
ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸ್ಪಧೆ್ಯಗಳನುನೂ ಏಪ್ಯಡ್ಸ್ದುದಿ, ಗೆದದಿವರಿಗೆ 
ವಿಶೆೇಷ ಬಹುಮಾನ ವಿರರಿಸಲಾಯಿರು. 

ಮುಖಯೆ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಜಯಶೇಲ, ವಯೆವಸಾಥಾಪಕ ನಿದೆೇ್ಯಶಕ 
ಅಬಾರೆರ್, ನಿದೆೇ್ಯಶಕ ಆಫಾಕ್ ರಜಿವಿ, ವಯೆವಸಾಥಾಪಕರಾದ ಅಂಜಲ್ ಮರುತಿ 
ಇರರರು  ಉಪಸ್ಥಾರರಿದದಿರು.

ನರರದ ತನಿಷ್್ಕ ಶೊೇ ರೂಂನಲ್ಲೆ 
ಮಹಿಳಾ ದಿರಾಚರಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.14- ವನಿತಾ 
ಸಮಾಜದ ಅಂಗ ಸಂಸೆಥಾಯಾದ `ಆಶರೆಯ’ 
ಹಿರಿಯ ವನಿತೆಯರ ಆನಂದಧಾಮವು 
ನಿರಾಶರೆರ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿಧವೆಯರು, 
ಅವಿವಾಹಿರರು, ಮಕಕೆಳ್ಲಲೂದವರು, 
ಮಕಕೆಳು ಇದುದಿ ಅವರನುನೂ 
ನೆ್ೇಡ್ಕೆ್ಳಳಿದವರು ಹಾಗ್ ಅನಾಥರು, 
ಅಬಲೆಯರಿಗೆ ಆಸರೆ ನಿೇಡಲಾಗುರತಿದೆ.

ಈ ಆನಂದಧಾಮಕೆಕೆ ಆಸಕತಿ 
ಮಹಿಳೆಯರು ಅಜಿ್ಯ 
ಸಲ್ಲೂಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 60 ವಷ್ಯ 
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೆೇಕು. 

ರಕಕೆಮಟ್ಟಗೆ ಆರೆ್ೇಗಯೆವಾಗಿದುದಿ, 
ರಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಾವೆೇ ಮಾಡ್ಕೆ್ಳಳಿಲು 
ಶಕತಿರಾಗಿರಬೆೇಕು. ವಿವರಕೆಕೆ ಸಂಪಕಿ್ಯಸುವ 
ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖೆಯೆ : 94806 87273, 
98448 50414, 98451 66724.

ನಿರಾಶಿ್ರತರಿಗೆ ವನಿತಾ 
ಸಮಾಜದಿಂದ 
ಅಜಿಚ್ ಆಹಾ್ವನ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ರೆೇಡಿಯೇ ಕಿಸಾನ್ ದಿವಸ್ 
ಪರೆಸಾರ ಭಾರತ್ (ಭಾರತ್ೇಯ 

ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಪರೆಸಾರ ಸೆೇವೆ) ಆಕಾಶವಾಣಿ, 
ಚ್ರರೆದುಗ್ಯ ವತ್ಯಿಂದ ಐ.ಸ್.ಎ.ಆರ್ 
ರರಳಬಾಳು ಕೃಷ್ ವಿಜಾ್ಞನ ಕೆೇಂದರೆ 
(ದಾವಣಗೆರೆ) ಸಹಯೇಗದಲ್ಲೂ ಇಂದು 
ಬೆಳ್ಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ  ಐ.ಸ್.ಎ.ಆರ್ 
ರರಳಬಾಳು ಕೃಷ್ ವಿಜಾ್ಞನ ಕೆೇಂದರೆದಲ್ಲೂ 
ರೆೇಡ್ಯೇ ಕಿಸಾನ್ ದಿವಸ್-2023 
ನಿಮಿರತಿ ಅಂರರರಾಷ್್ಟ್ೇಯ ಸ್ರಿಧಾನಯೆಗಳ 
ವಷಾ್ಯಚರಣೆ-2023 (ಸ್ರಿಧಾನಯೆ ಕೃಷ್, 
ಮೌಲಯೆವಧ್ಯನೆ, ಮಾರುಕಟೆ್ಟ) 
ಕಾಯ್ಯಕರೆಮವನುನೂ ಹಮಿ್ಮಕೆ್ಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಯ್ಯಕರೆಮವನುನೂ ಐ.ಸ್.ಎ.ಆರ್ 
ರರಳಬಾಳು ಕೃಷ್ ವಿಜಾ್ಞನ ಕೆೇಂದರೆದ 
ಹಿರಿಯ ವಿಜಾ್ಞನಿಗಳು ಹಾಗ್ ಮುಖಯೆಸಥಾ 
ಡಾ. ಟ.ಎನ್ ದೆೇವರಾಜ್ 
ಉದಾಘಾಟಸುವರು. ಚ್ರರೆದುಗ್ಯ 
ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮುಖಯೆಸಥಾರಾದ ಎಂ. 

ರೆೇಣುಕಾಪರೆಕಾಶ್ ಅಧಯೆಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.
ಚ್ರರೆದುಗ್ಯ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ 

ಕಾಯ್ಯಕರೆಮ ನಿವಾ್ಯಹಕ ಬಿ. ಸ್ದದಿಣ್ಣ 
ಕಾಯ್ಯಕರೆಮದ ಪಾರೆಸಾತಿವಿಕ 
ನುಡ್ಗಳನಾನೂಡುವರು.

ಮುಖಯೆ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಜಂಟ ಕೃಷ್ 
ನಿದೆೇ್ಯಶಕ ಡಾ. ಶರೆೇನಿವಾಸ್ ಚ್ಂತಾಲ್, 
ಚ್ರರೆದುಗ್ಯ ಜಂಟ ಕೃಷ್ ನಿದೆೇ್ಯಶಕ ಡಾ. 
ಪಿ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಚ್ರರೆದುಗ್ಯ 
ಜಿಲಾಲೂ ಸಕಾ್ಯರಿ ಆಸ್ಪತೆರೆಯ ವೆೈದಾಯೆಧಿಕಾರಿ  
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ವಮ್ಯ, 
ಐ.ಸ್.ಎ.ಆರ್ ರರಳಬಾಳು ಕೃಷ್ ವಿಜಾ್ಞನ 
ಕೆೇಂದರೆ ವಿಜಾ್ಞನಿ ಡಾ. ಬಿ.ಓ 
ಮಲ್ಲೂಕಾಜು್ಯನ್, ಚನನೂಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕರತಿಲಗೆರೆ ಕೃಷ್ ಮರುತಿ ತೆ್ೇಟಗಾರಿಕಾ 
ಸಂಶೆ್ೇಧನಾ ಕೆೇಂದರೆದ ವಿಸತಿರಣಾ 
ಮುಂದಾಳುಗಳಾದ ಡಾ. ಎ.ಎಂ 
ಮಾರುತೆೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

 ಹಿರಿಯ್ರು, ಮಾ.14- ಇ-ಆಸ್ತಿ 
(ಇ-ಸವಿರುತಿ)ಗೆ ಸಮಗರೆ ಬದಲಾವಣೆ ರರುತ್ತಿ 
ರುವ ಪೌರಾಡಳ್ರ ನಿದೆೇ್ಯಶಕರ ಕರೆಮ 
ಸಾವಿಗತಾಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನಾ್ಯಟಕ 
ರಾಜಯೆ ನಿವೃರತಿ ಪೌರ ನೌಕರರ ಮರುತಿ ಪೌರ 
ಕಾಮಿ್ಯಕರ ಸಂಘದ ರಾಜಾಯೆಧಯೆಕ್ಷ   ಎಲ್ . 
ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್  ತ್ಳ್ಸ್ದಾದಿರೆ.

ಪರೆಸುತಿರ ನಾಗರಿಕರು, ರಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ್ಗೆ 
ಇ-ಆಸ್ತಿ ನಮ್ನೆ-3 ಪಡೆಯುವುದು 
ದುಸಾಸ್ಹಸವಾಗಿದೆ.   ಅನಗರಯೆ 
ಅಲೆದಾಟವನುನೂ ರಪಿ್ಪಸಲು ಪೌರಾಡಳ್ರ 
ನಿದೆೇ್ಯಶಕರಾದ   ಆರ್. ಮಂಜುಶರೆೇ  
ಅವರು ಕನಾ್ಯಟಕ ಮುನಿಸ್ಪಲ್ ಡೆೇಟಾ 
ಸೆ್ಸೆೈಟ ಇವರ ಸಹಯೇಗದೆ್ಂದಿಗೆ 
ಮಹರವಿದ ಸುಧಾರಣೆ ರರಲು 
ಮುಂದಾಗಿದಾದಿರೆ, ಅಧಿಕೃರ ಮರುತಿ ಅನಧಿಕೃರ 
ಆಸ್ತಿಗಳ್ಗೆ ಇ-ಆಸ್ತಿ ಉತಾರ ಒದಗಿಸಲು 
ಕರೆಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದಾದಿರೆ.

2001-02ರ ಪೂವ್ಯದಲ್ಲೂ ಡ್.ಸ್.ಬಿ. 
ರಿಜಿಸ್ಟರ್  ಇರುತಿ. 2002-03 ನಂರರ 
ಸವಿಯಂಘೆ್ೇಷ್ರ ಆಸ್ತಿ-ತೆರಿಗೆ ಪದದಿತ್ ಜಾರಿಗೆ 

ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡ್.ಸ್.ಬಿ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಲಲೂದೆೇ 
ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್-24 ಸರಿಯಾಗಿ ನಿವ್ಯಹಿಸದೆೇ 
ಇದದಿ ಕಾರಣ ಯಾರು ಎಷು್ಟ ತೆರಿಗೆ 
ಪಾವತ್ಸ್ದಾದಿರೆ, ಎಷು್ಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ 
ಎಂಬುದನುನೂ ಗುರುತ್ಸಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಾತ್ಗೆ 
ನಗರ ಸಥಾಳ್ೇಯ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಅನಧಿಕೃರ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲ್ೇಕರಿಗೆ 
ನಗರ ಸಥಾಳ್ೇಯ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಎಲಲೂ 
ಮ್ಲಭ್ರ ಸೌಲಭಯೆಗಳನುನೂ 
ಒದಗಿಸ್ದದಿರ್ ಸಹ, ಅವರಿಂದ ತೆರಿಗೆ 
ಪಾವತ್ಸ್ಕೆ್ಳಳಿಲು ವಿಫಲರಾಗಿದದಿರು. ಈ 
ಯೇಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂರರ 
ಪರೆತ್ಯಬ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾಲ್ೇಕರಿಗ್ ವಿಶಷ್ಟ 
ಸಂಖೆಯೆ ನಿೇಡಲ್ದುದಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲೂ 
ಪಹಣಿ ಪಡೆಯುವ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲೂ ನಾಗರಿಕರು 
ಇ-ಆಸ್ತಿ ಉತಾರಗಳನುನೂ 

ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುರತಿದೆ.
ಲಭಯೆ ಮಾಹಿತ್ಯ ಪರೆಕಾರ, ಕನಾ್ಯಟಕ 

ಎಲಲೂ ನಗರ ಸಥಾಳ್ೇಯ ಸಂಸೆಥಾಗಳಲ್ಲೂ `ಆಸ್ತಿ 
ಕಣಜ' ರಂತಾರೆಂಶದಲ್ಲೂ ಆಸ್ತಿಗಳ ನೆ್ೇಂದಣಿ 
ಕೆಲಸವು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದುದಿ, ಹಗಲು, 
ರಾತ್ರೆ ಎನನೂದೆೇ ಎಲಲೂ ಪೌರ ನೌಕರರು 
ಶರೆಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತ್ಳ್ದುಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ 
ಅತ್ೇ ಒರತಿಡದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಇವರು ಅತ್ೇ ಸ್ಕ್ಷಮಿವಾದ ನಾಗರಿಕರ 
ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನುನೂ ದಾಖಲ್ಸುವಲ್ಲೂ ಸವಿಲ್ಪ 
ವಯೆತಾಯೆಸವಾದರ್ ಪರೆಮಾದಗಳಾಗುವ 
ಸಾಧಯೆತೆಯಿದುದಿ, ಆದದಿರಿಂದ ಇವರಿಗ್ ಸಹ 
ಒರತಿಡದ ಜೆ್ತೆಗೆ ಸ್ಕತಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ಒದಗಿಸುವುದ್ ಸಹ ಸ್ಕತಿವೆನಿಸುರತಿದೆ.

ಆಸ್ತಿ ಕಣಜ ರಂತಾರೆಂಶದಲ್ಲೂ ಈಗ 
ಗಣಕಿೇಕರಣಗೆ್ಳ್ಸುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ 

ವಿವರಗಳು, ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಂದ ಕೆೇವಲ 
ತೆರಿಗೆ ಸಂಗರೆಹಿಸಲು ಮಾರರೆ 
ಸ್ೇಮಿರವಾಗದೆೇ, ಸಾವ್ಯಜನಿಕರ 
ಅವಶಯೆಕತೆಗಳಾದ ಮನೆಯಲ್ಲೂಯ್ೇ ಕುಳ್ರು 
ತೆರಿಗೆ ರುಂಬಲು, ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ನಮ್ನೆ 
-3 ಪಡೆಯಲು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಲ್ೇಕರವಿ 
ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂತಾದ ಸೆೇವೆಗಳನುನೂ 
ನಾಗರಿಕರು ಮನೆಯಲ್ಲೂಯ್ೇ ಕುಳ್ರು 
ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.  

ಈ ಹಿಂದೆ ಇದದಿಂತೆ, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕಕೆ 
ಹಾಕಲು ಒಂದು ರಂತಾರೆಂಶ, ತೆರಿಗೆ 
ಪಾವತ್ಸಲು ಒಂದು ರಂತಾರೆಂಶ, ಆ 
ತೆರಿಗೆಯನುನೂ ಲೆಕಕೆಕೆಕೆ ತೆಗೆದುಕೆ್ಳಳಿಲು ಒಂದು 
ರಂತಾರೆಂಶ, ನಮ್ನೆ -3 ಪಡೆಯಲು 
ಮತೆ್ತಿಂದು ರಂತಾರೆಂಶ ಹಿೇಗೆ ಪೌರ 
ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ವೃಥಾ ಹೆ್ರೆ ಮಾಡದೆೇ, 
ನಾಗರಿಕರಿಗ್ ಕಾಲಹರಣವಾಗದೆೇ ಒಂದೆೇ 
ಸ್ರಿನಡ್ ಎಲಲೂ ಸೆೇವಾ ಸೌಲಭಯೆಗಳು 
ದೆ್ರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು  ಸದೃಢ ವಯೆವಸೆಥಾ 
ಕಲ್್ಪಸುವಂತೆ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್   
ಪೌರಾಡಳ್ರ ನಿದೆೇ್ಯಶಕರನುನೂ ಕೆ್ೇರಿದಾದಿರೆ.

ಇ-ಸ್ವತು್ತ : ಸಮರ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್್ತರುವ ಕ್ರಮ ಸಾ್ವರತಾಹಚ್
ನಿವೃತ್ತ ಪೌರ ರೌಕರರ ಸಂಘದ 

ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ . ರಾರಾಯಣಾಚಾರ್

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ (KHB)
ಕನಾ್ಯಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳ್ಯಲ್ಲೂ
 20x28.5 ಪೂವ್ಯ 

(14 ಲಕ್ಷಕೆಕೆ)
ಕಿರಣ್ ಬೂಸೂ್ನರ್ (AGENT)

97315-63409

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ (KHB)
ಕನಾ್ಯಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳ್ಯಲ್ಲೂ 

ಮನೆ ಕಟು್ಟವುದಕೆಕೆ.  
Good location, 40x60 
ಪಶಚಿಮ (ರ್. 2250/- ಅಡ್ಗೆ)
ಕಿರಣ್ ಬೂಸೂ್ನರ್ (AGENT)
97315-63409

VADA PAV CENTER
B.I.E.T ರಸೆತಿಯಲ್ಲೂರುವ 

ವಡ ಪಾವ್  ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲೂರುವ 
ಅಂಗಡ್ಯನುನೂ ನಡೆಸ್ಕೆ್ಂಡು 
ಹೆ್ೇಗುವವರಿಗೆ ಹೆೇಗಿದೆಯೇ 

ಹಾಗೆ ಬಿಟು್ಟ ಕೆ್ಡುತೆತಿೇವೆ. 
ಆಸಕಿತಿಯುಳಳಿವರು ವಿಚಾರಿಸ್.

99028 85975

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಮಹಾಲಕಿ್ಷಮಿ ಲೆೇಔಟ್ 

30x40 ಉರತಿರ, 30x50 
ಪೂವ್ಯ, 30x50 ಪಶಚಿಮ, 

30x40 ದಕಿ್ಷಣ 
Agent 96201 66126

ಬಿಲ್ಡ್ಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ಚಾಮರಾಜಪೆೇಟೆ ಸಕಚ್ಲ್  ಹತ್್ತರ, 
ಕಲೆಲೆೇಶ್ವರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂರಡಿ ಮೆೇಲಾಭಾರ 
ದಲ್ಲೆ 3 ಮಹಡಿ ಇರುವ 10,000 
ಚದುರ ಅಡಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾರ 
ಇರುವ ಬಿಲ್ಡ್ಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ :
ಮೊ. : 98453 17181

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಸಾವಿಗರಕಾರರು - ಮಹಿಳೆಯರು
ಆಫಿೇಸ್ ಕೆಲಸ - ಮಹಿಳೆಯರು

ಸೆಕ್ಯೆರಿಟ ಗಾರ್್ಯ - ಮಹಿಳೆಯರು ಮರುತಿ ಪುರುಷರು
ಪಾಟ್್ಯ ಟೆೈಂ ಕೆಲಸ - ಮಹಿಳೆಯರು

ಟೆೈಲರಿಂಗ್ ಮಹಿಳೆಯರು

79751 07268

INDIAN POLYMERS 
MANUFACTURING & 

MARKETING 
Basapura Road Annanagar Davanagere. 

HELPERS NEEDED With /
without Experience. Tiffin & Food 

with Accomodation & Salary. 
94485 33845 / 91135 06657

ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
2 ಎಕರೆ ಅಡ್ಕೆ ತೆ್ೇಟ 

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಆರ್ ಟಓ 
ಆಫಿೇಸ್ ನಿಂದ 8 ಕಿ.ಮಿೇ ದ್ರ. 

ಕೆ್ಂಡಜಿಜಿ ರೆ್ೇರ್ , 
ಮಧಯೆವತ್್ಯಗಳ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲೂ.

94822 44222, 74061 48666

ಡೆ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕಟೆರ್ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸ್ಗೆ  

ಡೆರೆೈವರ್  (ಪುರುಷ) ಮರುತಿ 
ಕಂಡಕ್ಟರ್ (ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ) 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. ಸಂಪಕಿ್ಯಸ್ :
91642 22937

EC / ಇಸಿ  
E-swathu

 Khatha Change
Building Licence

Call :
96118-66449

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಅಂರಡಿಯಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

18-30 ವಯಸಿ್ಸನ ಹುಡುರರು ಮತು್ತ 
ಡೆ್ರೈವರ್  ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ. ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ :
ಪ್ರಕಾಶ್ ಟಿವಿ ಸೆಂಟರ್ 

ಮುರುಘರಾಜೆೇಂದ್ರ ಕಾಂಪೆಲೆರ್್ಸ, ಕುರುಬರ 
ಹಾಸೆಟೆಲ್ ಎದುರು, ಹದಡಿ ರೊೇರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ಹೆದಾದಿರಿ ರಸೆತಿ ಬದಿ, ಪಂಚ 
ಮಹಾದೆೇವಸಾಥಾನ ಎದುರು, ಬೆೇರ್ರು ರೆೈಸ್  
ಮಿಲ್  ಪಕಕೆದಲ್ಲೂ ದ್ಡಾದಿಂದ ಅನುಮತ್ 
ಹೆ್ಂದಿದುದಿ, ಸಣ್ಣ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಸ್ಕತಿವಾಗಿರುವ 
ಫಾಯೆಕ್ಟರಿ ಕಟ್ಟಡವನೆ್ನೂಳಗೆ್ಂಡ ಪಕಕೆ-ಪಕಕೆದಲ್ಲೂ 
ಅಗರಯೆ ದಾಖಲೆಗಳ್ರುವ ಒಟು್ಟ 7200 
(60x40) ಚದರವಿರುವ 03 ಸೆೈಟುಗಳು 
ಮಾರಾಟಕಿಕೆರುರತಿವೆ. ಸಂಪಕಿ್ಯಸ್. 
ಮೊ :99015 59724

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ 
ಲಾರ್ಜಿ ನಲ್ಲೂ ಹಗಲು ಮರುತಿ ರಾತ್ರೆ 

ಪರೆತೆಯೆೇಕ ಪಾಳೆಯಗಳ್ಗೆ ರ್ಂ ಬಾಯ್ 
ಮರುತಿ ಸ್ಪರ್ ವೆೈಸರ್ ಕೆಲಸಕೆಕೆ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. ಸಂಬಳದೆ್ಂದಿಗೆ  
ಊಟ, ವಸತ್ ಸೌಲಭಯೆವಿರುರತಿದೆ. 

ಸಂಪಕಿ್ಯಸ್ : 63639-54459
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ಕರಾಚ್ಟಕ ಸಕಾಚ್ರ  
(ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ)

Arcs-davanagere-ka@nic.in        ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆ್ಯ: 08192-234665
ಸಹಕಾರ ಸಂಘರಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾರ,  

ಆಂಜರೆೇಯ ದೆೇವಸಾಥಾನದ ಎದುರು, ವಿದಾ್ಯನರರ, ದಾವಣಗೆರೆ.ಇವರ ರಾ್ಯಯಾಲಯ

ಪತ್್ರಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಈ ನಾಯೆಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಇರಯೆಥ್ಯಕಾಕೆಗಿ ವಹಿಸ್ರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾವೆಗಳ ವಾದಿಯು ಕೆಳಕಂಡ ಪರೆತ್ವಾದಿಗಳ 

ಮೇಲೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯಿದೆ ಕಲಂ 70 ರಡ್ಯಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರು (ಗೃ ಮರುತಿ ಇ) 
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಲ್ಲೂ ಪರೆತ್ವಾದಿಗಳ್ಗೆ ನಿೇಡ್ದ ಸಾಲದ ಬಾಕಿ ವಸ್ಲಾತ್ಗಾಗಿ ದಾವೆಯನುನೂ ಹ್ಡ್ರುತಾತಿರೆ. ಈ 
ದಾವಾ ಪರೆಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಪರೆತ್ವಾದಿಗಳ್ಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದದಿ ನೆ್ೇಟೇಸುಗಳು ಸ್ವಿೇಕೃತ್ಯಾಗದೆ ವಾಪಸುಸ್ 
ಬಂದಿರುರತಿದೆ. ಈ ದಾವೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ವಿಚಾರಣೆಯು ಮೇಲಕೆಂಡ ನಾಯೆಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ದಿನಾಂಕ:20.03.2023 
ರಂದು ಮಧಾಯೆಹನೂ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುರತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪರೆತ್ವಾದಿಗಳ್ಗೆ ಈ ಮ್ಲಕ 
ತ್ಳ್ಸುವುದೆೇನೆಂದರೆ, ಆ ದಿನಾಂಕದಂದು ತಾವುಗಳು ಖುದಾದಿಗಿ ಅಥವಾ ರಮ್ಮ ವಕಿೇಲರ ಮ್ಲಕ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ 
ಹಾಜರಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ದಾಖಲಾತ್ ಹಾಗ್ ಸಾಕಾ್ಷಯಧಾರಗಳನುನೂ ನಿೇಡಲು ತ್ಳ್ಸ್ದೆ. ರಪಿ್ಪದದಿಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಗೆೈರು 
ಹಾಜರಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಬಗೆಗೆ ತಾವುಗಳು ಹೆೇಳುವುದು ಏನ್ ಇಲಲೂವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್, ಲಭಯೆವಿರುವ ದಾಖಲಾತ್ ಹಾಗ್ 
ಸಾಕಾ್ಷಯಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಪರೆಕರಣವನುನೂ ವಿಲೆೇ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತ್ಳ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಸಂ
01.

02.

ವಾದಿ
ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕ ನಿದೆೇಚ್ಶಕರು,
ಕರಾಚ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ
ವಸತ್ ಮಹಾಮಂಡಲ ನಿ.,
ನಂ.3, ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸೆ್ತ,
ಬಸವನರುಡಿ, ಬೆಂರಳೂರು-04

ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕ ನಿದೆೇಚ್ಶಕರು,
ಕರಾಚ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ
ವಸತ್ ಮಹಾಮಂಡಲ ನಿ..
ನಂ.3, ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸೆ್ತ,
ಬಸವನರುಡಿ, ಬೆಂರಳೂರು-04

ವಾ್ಯಜ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖೆ್ಯ

ಎ (ವ&ಇ) ಡಿ2 ಎಂ.ಡಿ 
/05/2022-23

ಎ (ವ&ಇ) ಡಿ2/ಎಂ.ಡಿ 
/06/2022-23

ಪ್ರತ್ವಾದಿರಳ ಹೆಸರು ಮತು್ತ ವಿಳಾಸ
1) ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮಂರಳಾ. ವಿ. ತೆೇಲ್ಕರ್ ಕೊೇಂ, ಲೆೇಟ್ 
ವಿಜಯ್ ಜಿ. ತೆೇಲ್ಕರ್ 2) ಶಿ್ರೇ ವಿಶಾಲ.ವಿ. ತೆೇಲ್ಕರ್ ಬಿನ್ 
ಲೆೇಟ್ ವಿಜಯ್ ಜಿ. ತೆೇಲ್ಕರ್ 3) ಶಿ್ರೇ. ರಾರರಾಜ ಎ. 
ತೆೇಲ್ಕರ್ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ವಿಜಯ್ ಜಿ. ತೆೇಲ್ಕರ್, ನಿವೆೇಶನ 
ನಂ. 133, ಅಸೆಸ್ ಮೆಂಟ್ ನಂ.3143/2825/3073, 
'ಜೆ' ಡಿವಿಜನ್, ರೆೈಲೆ್ವ ಲೆೈನ್ ಹಿಂಭಾರ, ಹಲಾಚ್ಪುರ 
ಎರ್್ಸ ಟೆನ್ಸನ್ ಹರಿಹರ. 

1) ಶಿ್ರೇಮತ್ ಯಲಲೆಮ್ಮ ಕೊೇಂ. ಲೆೇ|| ಹೆರ್. ಬಿ. ಯಲಲೆಪ್ಪ 
2) ಸೊೇಮಶೆೇಖರ ರೆಡಿಡ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ|| ಹೆರ್. ವಿ.ಯಲಲೆಪ್ಪ,
3) ಆನಂದರೆಡಿಡ್ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ಹೆರ್.ಬಿ. ಯಲಲೆಪ್ಪ, 
ನಿವೆೇಶನ ನಂ. 33, ಅಸೆಸ್ ಮೆಂಟ್ 
ನಂ. 1004/829/998. "ಕೆ" ಡಿವಿಜನ್ , ಹರಿಹರ.

ಈ ರೊೇಟಿೇಸನು್ನ ನನ್ನ ಸಹಿ ಹಾರೂ ಕಛೆೇರಿ ಮುದೆ್ರಯಂದಿಗೆ ದಿರಾಂಕ :13.03.2023 ರಂದು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಹಿ/- ಸಹಕಾರ ಸಂಘರಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು

ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪವಿಭಾರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ತ್್ರಶೂಲ್ ಟಾಕಿೇಸ್ ರಸೆ್ತ, ಕಾವೆೇರಮ್ಮ ಸೂ್ಕಲ್ ಆಟೊೇ ಸಾಟೆಯಂರ್ ಹತ್್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಆತ್್ಮೇಯ ಗಾ್ರಹಕರೆೇ, 

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ದ 

ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲೆ "ಎಲೆಕಿಟೆ್ರರ್ Two Wheeler 60 V 36 Ah ಸೂ್ಕಟರ್" ಗೆ 

32" 
LED TV 
ಉಚಿತ.

ಈ ಕೊಡುಗೆ ಕೆೇವಲ ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. 
ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ :  97429 20446

NTR ಎಲೆಕಿಟೆ್ರರ್ ಮೊೇಟರ್ �

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.14 - ದೆೇಶದಲ್ಲೂ  
ಜಾತ್ ಮರುತಿ ಧಮ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ  
ಸಂಘಷ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದುದಿ,  ಅಶಾಂತ್ಯ 
ವಾತಾವರಣ ಮ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 
ಮಕಕೆಳು ಹಾಗ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಕತಿ 
ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನ ನಿೇಡುವುದು ಅಗರಯೆ ಎಂದು 
ಪರೆ.ಹೆಚ್ ಚೆನನೂಪ್ಪ ಪಲಾಲೂಗಟೆ್ಟ ತ್ಳ್ಸ್ದರು.

ಭಾರರ ಸೆೇವಾದಳ, ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಶಕ್ಷಣ 
ಇಲಾಖೆ ವತ್ಯಿಂದ ನಿನೆನೂ ಹಮಿ್ಮಕೆ್ಂಡ್ದದಿ 
ಜಿಲಾಲೂ ಮಟ್ಟದ ಮಕಕೆಳ ಭಾವೆೈಕಯೆರ ಮೇಳದಲ್ಲೂ 
ಮಕಕೆಳನುನೂ ಉದೆದಿೇಶಸ್ ಅವರ 
ಮಾರನಾಡ್ದರು.

ಮಹಾರ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕಂಡ 
ಅಹಿಂಸಾ ರಾಷ್ಟ್ ನಮ್ಮದಾಗಬೆೇಕಾಗಿದುದಿ, 
ಕೆ್ೇಮುಗಲಭೆಗಳು ನಡೆದು  ಸಾವ್ಯಜನಿಕ 
ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾವು-ನೆ್ೇವುಗಳು 
ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲೆಲೂೇ ಮಕಕೆಳ್ಗೆ 
ರಾಷ್್ಟ್ೇಯ ಭಾವನೆ, ಸೆೇವಾ ಮನೆ್ೇಭಾವನೆ 
ಮ್ಡ್ಸುವ ಅಗರಯೆತೆ ಇದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕಕೆಳಲ್ಲೂ 
ರಾಷ್್ಟ್ೇಯ ಭಾವೆೈಕಯೆತೆ ಮ್ಡ್ಸಲು 
ಸೆೇವಾದಳ ಶಕ್ಷಣ ಅಗರಯೆವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಕೆ್ಷೇರರೆ ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ದಾರುಕೆೇಶ್  

ಸೆೇವಾದಳ ರರಬೆೇತ್ ಕಾಯ್ಯವನುನೂ ಶಾಲೂಘಿಸ್ 
ಸಮಾರೆ್ೇಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ದರು. ವಲಯ 
ಸಂಘಟಕ ಅಣ್ಣಯಯೆ ಪಾರೆಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ 
ಮಾರನಾಡ್ದರು. 

ಎ.ಕೆ ಫೌಂಡೆೇಶನ್ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ 
ಕೆ್ಟೆರೆೇಶ್ ಸೆೇವಾದಳ ಮಕಕೆಳ್ಗೆ ಮರುತಿ 
ಶಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರೆತ್ಭಾ ಪುರಸಾಕೆರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ 
ತ್ಳ್ಸ್ದರು. ವರದಿಗಾರರ ಕ್ಟದ ಅಧಯೆಕ್ಷ 
ಏಕಾಂರಪ್ಪ ಶಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರೆಶಸ್ತಿ ಪರರೆ 
ವಿರರಿಸ್ದರು. ಇದೆೇ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲೂ ದೆೈಹಿಕ 
ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ  ಕೆ.ಎಸ್ ಈಶವಿರಪ್ಪ,  ಹುಸೆೇನ್ 
ಪಿೇರ್, ಲೆ್ೇಕಪ್ಪ, ಸೆೇವಾದಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಅಧಯೆಕ್ಷ ಹಾಸಬಾವಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಕೆ್ೇಶಾಧಯೆಕ್ಷ 
ಎಂ.ರುದರೆಯಯೆ, ಎಸ್.ಎನ್ ರಮೇಶ್, ಬಿ.ಜಿ 
ಚಂದರೆಶೆೇಖರ್, ಕೆ.ಬಿ ಪರಮೇಶವಿರಪ್ಪ, 
ಉಮಾ ವಿೇರಭದರೆಪ್ಪ, ನಿೇಲಗುಂದ ಜಯಮ್ಮ 
ಉಪಸ್ಥಾರರಿದದಿರು. 

ಕೆೇಂದರೆ ಸಮಿತ್ ಸದಸಯೆ ಟ. ನಾಗರಾಜ್ 
ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವಿೇಕರಿಸ್ ಸವ್ಯರನುನೂ 
ಸಾವಿಗತ್ಸ್ದರು. ಕೆ.ಟ ಜಯಪ್ಪ 
ನಿರ್ಪಿಸ್ದರು. ಜಿಲಾಲೂ ಕಾಯ್ಯದಶ್ಯ 
ಅರವಿಂದ್ ಕ್ಲಂಬಿ ವಂದಿಸ್ದರು.

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೆ ರಾಷಟೆ್ರೇಯ ಭಾವೆೈಕ್ಯತೆ 
ಮೂಡಿಸಲು ಸೆೇವಾದಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರತ್ಯ

ರೌಕರಿ ಖಾಯಂ ಹಾರೂ ರಿಸ್್ಕ 
ಅಲೊೇಯನ್್ಸ ಗಾಗಿ ಧರಣಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.14- ಚ್ಗಟೆೇರಿ ಜಿಲಾಲೂ 
ಸಕಾ್ಯರಿ ಆಸ್ಪತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಯ್ಯನಿವ್ಯ 
ಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆ್ರಗುತ್ತಿಗೆ ದಿನಗ್ಲ್ ನೌಕರರ 
ವಿವಿಧ ಬೆೇಡ್ಕೆಗಳನುನೂ ಈಡೆೇರಿಸು ವಂತೆ 
ಒತಾತಿಯಿಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ಆಸ್ಪತೆರೆ ಮುಂಭಾಗ 
ಧರಣಿ ಸತಾಯೆಗರೆಹ ನಡೆಸ್ದರು.

ಆಸ್ಪತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಯ್ಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ತಿ ರುವ 
ಹೆ್ರಗುತ್ತಿಗೆ ದಿನಗ್ಲ್ ನೌಕರರನುನೂ ನೆೇರ 
ಪಾವತ್ದಾರರಾಗಿ ಮಾಡಬೆೇಕು ಹಾಗ್ 
ಖಾಯಂಗೆ್ಳ್ಸಬೆೇಕು. ಕೆ್ೇವಿರ್ -19 ವೆೇಳೆ 
ಕಾಯ್ಯ ನಿವ್ಯಹಿಸ್ದ ನೌಕರರಿಗೆ ರಿಸ್ಕೆ 
ಅಲೆ್ೇಯನ್ಸ್ ಮಂಜ್ರು ಮಾಡಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಒತಾತಿಯಿಸ್ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆ್ೇವಿರ್ ವೆೇಳೆ ಸಕಾ್ಯರದ 
ಸ್ಚನೆಯಂತೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳದೆ ಹಿಂದುಳ್ದ 
ವಗ್ಯಗಳ ಹಾಸೆ್ಟಲ್ ನಿಂದ ನಿೇಡ್ದ ಊಟ 
ಸೆೇವಿಸ್ ಕಾಯ್ಯ ನಿವ್ಯಹಿಸ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆ 
ನೌಕರರಿಗೆ, ಖಾಯಂ ನೌಕರರಂತೆ ರಿಸ್ಕೆ ಭತೆಯೆ 
ಮಂಜ್ರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು 

ಆರೆ್ೇಗಯೆ ಸಚ್ವರು ನಿೇಡ್ದ ಭರವಸೆ 
ಈಡೆೇರಿಲಲೂ ಎಂದು ಪರೆತ್ಭಟನಾಕಾರರು 
ದ್ರಿದರು.

ಕ್ಡಲೆೇ ನಿೇಡ್ದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ರಿಸ್ಕೆ 
ಅಲೆ್ೇಯನ್ಸ್ ಮಂಜ್ರು ಮಾಡಬೆೇಕು 
ಹಾಗ್ ಏಜೆನಿಸ್ ಬದಲು ನೆೇರ ಪಾವತ್ಗೆ 
ಒಳಪಡ್ಸಬೆೇಕು. 

ಅನೆೇಕ ವಷ್ಯ ಗಳ್ಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ 
ನೌಕರರನುನೂ ಖಾಯಂಗೆ್ಳ್ಸಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಒತಾತಿಯಿಸಲಾಯಿರು.

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ ರಾಜಯೆ ಸಕಾ್ಯರಿ 
ಆಸ್ಪತೆರೆಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಹಾಗ್ ಇರರೆ 
ದಿನಗ್ಲ್ ಕಾಮಿ್ಯಕರ ಕೆ್ಷೇಮಾಭಿವೃದಿದಿ ಸಂಘದ 
ರಾಜಾಯೆಧಯೆಕ್ಷ ಡ್.ಹನುಮಂರಪ್ಪ, ಕೆ.
ಬಸವರಾಜ್, ಹೆಚ್.ತ್ಪೆ್ಪೇಸಾವಿಮಿ, ಹೆಚ್.
ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಹೆಚ್.ಡ್. ಸುರೆೇಂದರೆ, ಹ್ವಮ್ಮ, 
ಜಿ.ಬಸವರಾಜ್, ರರುಣಾಬಾನು, ಶಾಹಿದಾ, 
ವಿನೆ್ೇದಾ ಬಾಯಿ, ಎಸ್. ಗುರುಮ್ತ್್ಯ 
ಇರರರು ಪರೆತ್ಭಟನೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ದದಿರು.

ಹಾಸೆಟೆಲ್ ವಾಡಚ್ನ್ 
ಸುಧಾ ಅಮಾನತು್ತ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.14- ಕಳೆದ 
ಜನವರಿ 26ರಂದು ಗಣರಾಜೆ್ಯೆೇ 
ರಸ್ವ ಕಾಯ್ಯಕರೆಮದಲ್ಲೂ ಡಾ. ಬಿ.
ಆರ್. ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ ಅವರ ಭಾವಚ್ರರೆ 
ವನುನೂ ಧವಿಜಸಥಾಂಭದ ಹತ್ತಿರ ಇಡದೆೇ 
ಕರ್ಯವಯೆ ಲೆ್ೇಪವೆಸಗಿ ರಾಷ್್ಟ್ೇಯ 
ಹಬ್ಕೆಕೆ ಅಗೌರವ ಉಂಟು ಮಾಡ್ದ 
ಆರೆ್ೇಪದಲ್ಲೂ ಮಟರೆಕ್ ನಂರರದ 
ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದಾಯೆಥಿ್ಯ ನಿಲಯದ 
ವಾಡ್ಯನ್ ಕೆ.ಸ್. ಸುಧಾ 
ಅಮಾನರುತಿಗೆ್ಂಡ್ ದಾದಿರೆ. ಜಿಲಾಲೂ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖಯೆ ಕಾಯ್ಯನಿವಾ್ಯ 
ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ, ಶಸುತಿ ಪಾರೆಧಿ 
ಕಾರಿಗಳೂ ಆದ ಡಾ. ಎ.ಚನನೂಪ್ಪ 
ಅವರು ಕಳೆದ ಮಾಚ್್ಯ 3ರಂದು 
ಅಮಾನರುತಿ ಮಾಡ್ ಆದೆೇಶಸ್ದಾದಿರೆ.

ಸಂಸದರ ಇಂದಿನ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ
ಜಿಲಾಲೂ ಪಂಚಾಯತ್  ಕಛೆೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲೂ ಇಂದು ಬೆಳ್ಗೆಗೆ 11.30ಕೆಕೆ 

ಏಪಾ್ಯಡಾಗಿರುವ ದಿಶಾ ಸಮಿತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಲೆ್ೇಕಸಭಾ ಸದಸಯೆ ಜಿ.ಎಂ. 
ಸ್ದೆದಿೇಶವಿರ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

ಚಿೇರಾ ರಡಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಕೆ್ಕ ಸಮಿತ್
ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 14 – ಚ್ೇನಾ ಗಡ್ಯುದದಿಕ್ಕೆ ಇರುವ 

ಮ್ಲಭ್ರ ಸೌಲಭಯೆಗಳ ಯೇಜನೆಗಳನುನೂ ಜಾರಿಗೆ ರರಲು 
ಕಾಯ್ಯದಶ್ಯಗಳ ಹಂರದ ಉನನೂರ ಸಮಿತ್ ರಚ್ಸಲು ಕೆೇಂದರೆ ಸಕಾ್ಯರ 
ನಿಧ್ಯರಿಸ್ದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚ್ವ ರಾಜನಾಥ್ ಸ್ಂಗ್ ಅವರ ಅಧಯೆಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೂ 
ನಡೆದ ಉನನೂರ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಈ ನಿಧಾ್ಯರ ತೆಗೆದುಕೆ್ಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಈಗಾರಲೆೇ 
ಹಿಂದೂ ರಾಷಟೆ್ರ : 
ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.

ಸಮಲ್ಖ, ಮಾ. 14 – 
ಭಾರರ ಈಗಾಗಲೆೇ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ 
ವಾಗಿ ಹಿಂದ್ ರಾಷ್ಟ್ವಾಗಿದೆ. 
ಇದನುನೂ ಸಂವಿಧಾನಾರ್ಮಕವಾಗಿ 
ತ್ಳ್ಸುವ ಅಗರಯೆವಿಲಲೂ ಎಂದು 
ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪರೆಧಾನ 
ಕಾಯ್ಯದಶ್ಯ ದತಾತಿತೆರೆೇಯ 
ಹೆ್ಸಬಾಳೆ ಹೆೇಳ್ದಾದಿರೆ. ರಾಷ್ಟ್ 
ಹಾಗ್ ದೆೇಶ ಎರಡ್ ವಿಭಿನನೂ 
ಪದಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ ಎಂಬುದು 
ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. 
ದೆೇಶವನುನೂ ಸಂವಿಧಾನಾರ್ಮಕವಾಗಿ 
ನಿಧ್ಯರಿಸಲಾಗುರತಿದೆ ಎಂದವರು 
ತ್ಳ್ಸ್ದಾದಿರೆ. ಕಳೆದ ನ್ರು 
ವಷ್ಯಗಳ್ಂದ ನಾವು ಹಿಂದ್ 
ರಾಷ್ಟ್ ಎಂಬುದನುನೂ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ 
ಸವಿರ್ಪದಲ್ಲೂ ಪರೆತ್ಪಾದಿಸುತಾತಿ 
ಬಂದಿದೆದಿೇವೆ ಎಂದವರು 
ಹೆೇಳ್ದಾದಿರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 14 - ನಗರದ 22 ನೆೇ ವಾರ್್ಯ ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರೆಮುಖರ ಸಭೆಯು 
ವಿನೆ್ ೇಬನಗರದಲ್ಲೂ ನಿನೆನೂ ನಡೆಯಿರು. ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ ರವಿೇಂದರೆನಾಥ್ , 
ಮಂಡಲ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಸಂಗನಗೌಡರು, ಪರೆಭಾರಿಗಳಾದ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಶವಕುಮಾರ್, ಲೆ್ೇಕಿಕೆರೆ 
ನಾಗರಾಜ್, ಶವಾನಂದ, ಗಣೆೇಶಪ್ಪ, ವಕಿೇಲ ಹನುಮಂರಪ್ಪ, ಕಾನ್ನು ಪರೆಕೆ್ೇಷ್ಟದ ಜಿಲಾಲೂ 
ಸಂಚಾಲಕ ಹಾಗ್ ವಕಿೇಲ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂವ್ಯ ಉಪಾಧಯೆಕ್ಷ ಹೆಚ್.ದಿವಾಕರ್, ಬಸವರಾಜಯಯೆ, 
ಪಂಚಣ್ಣ, ಶಾರದಾ ರಾಯಕೆರ್, ಸಚ್ನ್ ವೆೇಣ್ಯಕರ್, ಕಿರಣ್, ಮಂಜು, ಸಂಗಿೇರ ಹನುಮಂರ, 
ಸುವೆ್ಯ, ರುದೆರೆೇಶ್ ಸಾಳಂಕಿ ಇನುನೂ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಾರರಿದದಿರು.

ನರರದ 22 ವಾರ್ಚ್ ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸಭೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.14- ಮುಂಬರುವ 2023ರ 
ರಾಜಯೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪಧಿ್ಯಸುವ ರಾಜ 
ಕಿೇಯ ಪಕ್ಷಗಳು ರಮ್ಮ ಪರೆಣಾಳ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ವಿದಾಯೆಥಿ್ಯ 
-ಯುವಜನರ ಬೆೇಡ್ಕೆಯ ವಿಚಾರ ಸೆೇರಿಸಲು ಮರುತಿ 
ಹಕೆ್ಕೆತಾತಿಯಗಳೆೇ ಯುವಜನರ ಮರಗಳನುನೂ ನಿಣ್ಯಯಿ 
ಸುವಂತೆ ಜನಾಭಿಪಾರೆಯ ಎಸ್ .ಐ.ಓ ರಾಜಯೆ ಘಟಕವು 
ಶಕ್ಷಣದ ಮ್ಲಭಾಗಿದಾರರೆ್ಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೆ್ೇಚ್ಸ್ 
ವಿದಾಯೆಥಿ್ಯ ಪರೆಣಾಳ್ಕೆ ರಯಾರಿಸ್ದುದಿ, ಪಕ್ಷಗಳು ಈ 
ಬೆೇಡ್ಕೆ ಈಡೆೇರಿಸುವ ಪಾರೆಮಾಣಿಕ ಪರೆಯರನೂ ಮರುತಿ 
ಬದಧಿತೆ ಖಚ್ರಪಡ್ಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಸ್್ಟಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸಾಲೂ 
ಮಿಕ್ ಆಗ್ಯನೆೈಸೆೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯಾ ಪರೆಣಾಳ್ಕೆ 
ಸಮಿತ್ ಸದಸಯೆ ಭಾಷ ನಾಲ್ಂದ್ ಆಗರೆಹಿಸ್ದಾದಿರೆ.

ಶುಕರೆವಾರ ಸುದಿದಿಗೆ್ೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲೂ ಮಾರನಾಡ್ದ 
ಅವರು, ಆಟ್ಯಕಲ್ 21ಎ ಮ್ಲಕ ಸಂವಿಧಾನಬದಧಿ 
ಮ್ಲಭ್ರ ಹಕಾಕೆದ ಶಕ್ಷಣ ಸಕಾ್ಯರದ ಸಾವಿಮಯೆದಿಂದ 
ದಿನೆೇ ದಿನೆೇ ದುಬ್ಯಲಗೆ್ಳುಳಿತಾತಿ ಹೆ್ೇಗುತ್ತಿರುವುದು 
ಶೆ್ೇಚನಿೇಯ, ಮ್ಲಭ್ರ ಹಕುಕೆಗಳು ಪರೆಸುತಿರ 
ಸಕಾ್ಯರದ ನಿಲ್ಯಕ್ಷಯಕೆಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ದುರಂರ 

ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಂವಿಧಾನ ಖಾರರಿಪಡ್ಸ್ದ ಶಕ್ಷಣದ 
ಹಕಕೆನುನೂ (ಆರ್ ಟಇ) ಸಮಪ್ಯಕವಾಗಿ ಜಾರಿ 
ಮಾಡಬೆೇಕು. ರಾಜಯೆದ ಸಕಾ್ಯರಿ ಶಾಲೆ, ರಾಜಯೆ ಮಟ್ಟದ 
ಮರುತಿ ಕೆೇಂದಿರೆಯ ವಿ.ವಿಗಳಲ್ಲೂ ಬೆ್ೇಧಕ ಮರುತಿ 
ಬೆ್ೇಧಕೆೇರರ ವಗ್ಯದ ಶೆೇ.50 ರಷು್ಟ ಶಕ್ಷಕರ 
ಹುದೆದಿಗಳು ಖಾಲ್ ಇದುದಿ, ಶೇಘರೆವೆೇ ರುಂಬಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಒತಾತಿಯಿಸ್ದರು.

ವಾಷ್್ಯಕ ಬಜೆಟ್  ಹಂಚ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೆ್ಠಾರಿ 
ಆಯೇಗದ ಶಫಾರಸ್ಸ್ನ ಅನವಿಯ ಶೆೇ.6 ರಷು್ಟ 
ಅನುದಾನ ಶಕ್ಷಣ ವಲಯಕೆಕೆ ಮಿೇಸಲ್ರಿಸಬೆೇಕು. 
ಉನನೂರ ಶಕ್ಷಣ ವಯೆವಸೆಥಾ ತ್ೇರಾ ಚ್ಂತಾಜನಕವಾಗಿದುದಿ, 
ರಾಜಯೆದ ಬಹುತೆೇಕ ವಿ.ವಿಗಳು ಸಕಾ್ಯರದ ಸ್ಕತಿ 
ಅನುದಾನ ಮರುತಿ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಇಲಲೂದೆೇ, ಗುಣಮಟ್ಟದ 
ಶಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲೂ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೆೇ, 
ಕಾಯ್ಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ವಿ.ವಿಗಳ 
ಸ್ಕತಿ ನಿವ್ಯಹಣೆಗಾಗಿ ಮರುತಿ ಉನನೂತ್ೇಕರಣಕಾಕೆಗಿ 
ವಿಶೆೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅಗರಯೆವಿದೆ ಎಂದರು.

ಎನ್ ಇಪಿ-2020ರಲ್ಲೂ ಪರೆಸಾತಿಪಿಸ್ದಂತೆ ವಿದೆೇಶ 

ಖಾಸಗಿ ವಿ.ವಿಗಳನುನೂ ಭಾರರದಲ್ಲೂ ಹೆ್ಸದಾಗಿ 
ಪಾರೆರಂಭಿಸುವ ಬದಲು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲೂರುವ ವಿ.ವಿಗಳಲ್ಲೂ 
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಕ್ಷಣ ಖಾರರಿಪಡ್ಸಲು, ವಿದೆೇಶ 
ಪಾರೆಧಾಯೆಪಕರನನೂ ವಿಶೆೇಷ ಅಥವಾ ಅತ್ಥಿ 
ಉಪನಾಯೆಸಕರಾಗಿ ನೆೇಮಕ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಅಗಾಧ 
ಮಾನವ ಸಂಪನ್್ಮಲ ಹಾಗ್ ಯುವಜನರನುನೂ 
ಹೆ್ಂದಿರುವ ಭಾರರ ದೆೇಶವು ನಿರುದೆ್ಯೆೇಗ 
ಸಮಸೆಯೆಯನುನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪರೆತ್ ವಷ್ಯವೂ ಶಕ್ಷಣವನುನೂ ಪೂರೆೈಸ್, ಔದೆ್ಯೆೇಗಿಕ 
ರಂಗಕೆಕೆ ಕಾಲ್ಡುವ ಅನೆೇಕರಲ್ಲೂ ಬಹುತೆೇಕರು 
ನಿರುದೆ್ಯೆೇಗದಿಂದ ಬೆೇಸರುತಿ ಹೆ್ೇಗಿದಾದಿರೆ. ಅಹ್ಯತೆಗೆ 
ರಕಕೆಂತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಗದೆೇ ಆಥಿ್ಯಕ ಸಂಕಷ್ಟ 
ಅನುಭವಿಸ್ ಮಾನಸ್ಕ ಒರತಿಡದಿಂದಾಗಿ ಖಿನನೂತೆಗೆ 
ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದುದಿ , ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಖಾಲ್ ಇರುವ 
ಹುದೆದಿಗಳನುನೂ ರವಿರಿರ ಹಾಗ್ ಪಾರದಶ್ಯಕವಾಗಿ 
ನೆೇಮಕ ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಒತಾತಿಯಿಸ್ದರು.

ಸುದಿದಿಗೆ್ೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲೂ ಜಿಲಾಲೂಧಯೆಕ್ಷ ಮ್ಸಾಸಾಬ್ 
ಅನಸ್, ಅಮಿೇನ್  ಉಲ್ ಹಸನ್ ಮತ್ತಿರರರಿದದಿರು.

ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಬಲಗೊಳ್ಸುವುದು 
ರಾಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷರಳ ಆದ್ಯತೆಯಾರಲ್: ಎಸ್ .ಐ.ಓ

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ. 14 - ಕೃರಕ ಆಹಾರ 
ಪದದಿತ್ಯು ರೆ್ೇಗಗಳನುನೂ ಹಚೆ್ಚಿಸುರತಿದ ೆ ಎಂದು 
ಸ್ರಿಧಾನಯೆ ಸಂರ, ಪದ್ಮಶರೆೇ ಡಾ. ಖಾದರ್  ವಲ್ 
ಅಭಿಪಾರೆಯಪಟ್ಟರು. 

ನಗರದ ದವನ್ -ನ್ರನ ಪದವಿ ಕಾಲೆೇಜಿನಲ್ಲೂ 
ಏಪ್ಯಡ್ಸ್ದದಿ, `ದೆೇಶೇ ಆಹಾರ ಸಂಪೂಣ್ಯ 
ಆರೆ್ೇಗಯೆ' ಸ್ರಿಧಾನಯೆಗಳು ಮರುತಿ ಕಷಾಯ ಕುರಿರು 
ಉಪನಾಯೆಸ ಕಾಯ್ಯಕರೆಮದಲ್ಲೂ ಸಂಪನ್್ಮಲ 
ವಯೆಕಿತಿಯಾಗಿ ಪಾಲೆ್ಗೆಂಡು ಅವರು ಮಾರನಾಡ್ದರು.

ವೆೇಗದ ಬದುಕಿನ ಜೆ್ತಗೆ,ೆ ಕೃರಕ ಆಹಾರ 
ಗಳು, ಮಾನವನ ಆಯುಷಯೆ ಕಡ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಿವ.ೆ 
ಮಾನವ ಪರೆಕೃತ್ಯಿಂದ ದ್ರವಾದಂತ,ೆ ಸಮಸೆಯೆ 
ಗಳು ಹಚೆಾಚಿಗುತ್ತಿವ.ೆ ಅಲಲೂದೆೇ ಅತ್ಯಾದ ಪಾಲೂಸ್್ಟಕ್  
ಬಳಕಯೆಿಂದಲ್ ರಕತಿದೆ್ರತಿಡ, ಸಕಕೆರ ೆ ಕಾಯಿಲ,ೆ 
ರಕತಿ ಕಾಯೆನಸ್ರ್ ನಂರಹ ರೆ್ೇಗಗಳನುನೂ ನಾವೆೇ ಆಹಾವಿ 
ನಿಸುತ್ತಿದೆದಿೇವ.ೆ ಇದಕೆಕೆಲಾಲೂ ಸ್ಕತಿವಾದ ಪರಿಹಾರ 
ಸ್ರಿಧಾನಯೆಗಳ ಬಳಕ ೆಅತ್ಮುಖಯೆ ಎಂದರು.

ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಯೆಕ್ಷತ ೆ ವಹಿಸ್ದದಿ, ದವನ್  
ವಿದಾಯೆಸಂಸೆಥಾಯ ನಿದೆೇ್ಯಶಕ ಹಷ್ಯರಾಜ್  `ಎ' 
ಗುಜಾಜಿರ್  ಮಾರನಾಡ್, ಅತ್ ಚ್ಕಕೆ ವಯಸ್ಸ್ಗೆೇ 
ಬರುವ ಕಾಯಿಲಗೆಳ್ಂದ ದ್ರವಿರುವ ಕರೆಮ 
ಮುಂದಿನ ಪಿೇಳ್ಗಗೆ ೆಸ್ರಿಧಾನಯೆದ ಅವಯೆಶಕತಯೆನುನೂ 

ಈ ಉಪನಾಯೆಸ ಕಾಯ್ಯಕರೆಮ ಸಮಗರೆವಾಗಿ ತ್ಳ್ಸ್ದೆ 
ಎಂದರು.

ದವನ್  ಪದವಿ ಕಾಲೆೇಜಿನ ಉಪ 
ಪಾರೆಚಾಯ್ಯರಾದ ಶರೆೇಮತ್ ಎನ್ . ಅನಿತಾ ಮರುತಿ 
ಇರರರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ದದಿರು. 

ಪಾರೆಥ್ಯನಯೆನುನೂ ವಿದಾಯೆಥಿ್ಯಗಳಾದ ಕಿೇರ್ಯನ, 
ಶಾರದ ಹಾಡ್ದರ,ೆ ಬಿಸ್ಎ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಯೆಸಥಾರಾದ 
ಶೆವಿೇತಾ ಬಿ.ಎಸ್ . ಸಾವಿಗತ್ಸ್ದರು. ಕು.ಲಲ್ತಾ ಎಸ್ .
ಕ.ೆ ವಂದಿಸ್ದರ,ೆ ಕ.ೆಕೆ್ಟರೆಪ್ಪ ಕಾಯ್ಯಕರೆಮ 
ನಿರ್ಪಿಸ್ದರು.

ದವನ್ -
ನೂತನ 
ಪದವಿ 
ಕಾಲೆೇಜಿನ 

ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲೆ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಂತ, ಪದ್ಮಶಿ್ರೇ 
ಡಾ. ಖಾದರ್  ವಲ್

ಕೃತಕ ಆಹಾರದಿಂದ ರೊೇರ ಉಲ್ಣ

ಮಾನ್ಯರೆೇ,
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮನೆ, ಕಚೆೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲೆ್ೇಕಾಯುಕತಿ 

ದಾಳ್ಯಾಗಿ ಅಪಾರ ಪರೆಮಾಣದ ನಗದು ಸ್ಕಾಕೆಗ ಅಥವಾ ಆದಾಯ 
ದುಪ್ಪಟಾ್ಟಗಿದೆ ಎಂದಾಗ, ಮುನೆನೂಲೆಗೆ ಬರುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದುವೆೇ 
ಕೃಷ್ಯಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ ಎಂಬ ಮಾರು. ಹಾಗಾದರೆ ಕೃಷ್ 
ಭ್ಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೆ್ೇಟ  ಕೆ್ೇಟ ರ್ಗಳ್ಸುವಷು್ಟ ಆದಾಯ ಇದೆಯ್ೇ? 
ಅಥವಾ  ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕೃಷ್ ಭ್ಮಿಯಲ್ಲೂ ಮಾರರೆ ಅಂರಹ 
ಬೆಳೆಗಳನುನೂ  ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧಯೆವಾ? ಕೃಷ್ ಭ್ಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿಜಕ್ಕೆ 
ಕೆ್ೇಟ ಕೆ್ೇಟ ಲಾಭ ಗಳ್ಸುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನಯೆ ರೆೈರರೆಲಲೂ 
ಯಾಕೆ ಇಂದಿಗ್ ಕ್ಡ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದಾದಿರೆ.?

 ಕೃಷ್ ಭ್ಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೆ್ೇಟ ಕೆ್ೇಟ ಲಾಭ ಮಾಡುವ 
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನುನೂ ದೆೇಶದ `ಯಶಸ್ವಿೇ ಮಾದರಿ ರೆೈರರು' ಎಂದು  
ಕರೆಯಬಹುದಲಲೂವೆೇ? ರಾಜಯೆದಲ್ಲೂ ರೆೈರರು ಇಂದಿಗ್ ಕ್ಡ ಸರಿಯಾದ  
ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ವಿದುಯೆತ್ ಕೆ್ರತೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೆೇಕ 
ಸಮಸೆಯೆಗಳ್ಂದ ಹೆ್ರ ಬರದೆೇ ಒದಾದಿಡುತ್ತಿದಾದಿರೆ. ಆದರೆ 
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾರರೆ ರಮ್ಮ ಕೃಷ್ ಭ್ಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೆ್ೇಟ ಕೆ್ೇಟ 
ಗಳ್ಸುತ್ತಿದಾದಿರೆ.

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ರಮ್ಮ ಹೆ್ಲಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಸಾಮಾನಯೆ ರೆೈರರಿಗ್ ತ್ಳ್ಸುವಂತಾಗಲ್, ಆಗ ರಾಜಯೆದ ಸಾಮಾನಯೆ 
ರೆೈರರು ಕ್ಡ ಉರತಿಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು  ಕೆ್ೇಟಾಯೆಧಿಪತ್ಗಳಾಗುತಾತಿರೆ.   

- ಡಿ. ಮುರುಗೆೇಶ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ರಾಜಕಾರಣಿರಳ್ಗೆ ಮಾತ್ರ  
ಒಕ್ಕಲುತನ ಲಾಭದಾಯಕವೆೇ ?

ಓದುರರ ಪತ್ರ

ನಿೇರಾವರಿ ಕಚೆೇರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಇಂದಿನಿಂದ ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 
17ರ ರವರೆಗೆ ಪರೆತ್ ದಿನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶವ ಸಂಚಾರ ನಾಟಕ 
ಪರೆದಶ್ಯನ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಸಾಣೆೇಹಳ್ಳಿಯ ಶರೆೇ ಶವಕುಮಾರ ಕಲಾ 
ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕ ಪರೆದಶ್ಯನ ನಡೆಸ್ಕೆ್ಡಲ್ದಾದಿರೆ.

ಎಸ್.ಜಿ.  ಸ್ದಧಿರಾಮಯಯೆ ರಚ್ಸ್ದ ನವಿೇನ್ ಮಂಡಯೆ ನಿದೆೇ್ಯಶನದ 
`ಬಿಜಜಿಳ ನಾಯೆಯ', ಶಶರಾಜ್ ಕಾವೂರು ರಚ್ಸ್ದ ಭಿೇಮೇಶ್ ಹೆಚ್.
ಎಸ್.  ನಿದೆೇ್ಯಶನದ `ನೆಮ್ಮದಿ ಅಪಾಟ್್ಯ ಮಂ ಟ್' ಹಾಗ್ ಕುವೆಂಪು 
ರಚ್ಸ್ದ ಪರೆಮೊೇದ್ ಶಗಾಗೆಂವ್ ನಿದೆೇ್ಯಶನದ `ಚಂದರೆಹಾಸ' 
ನಾಟಕಗಳು ಪರೆದಶ್ಯನಗೆ್ಳಳಿಲ್ವೆ ಎಂದು ಮಲೆೇಬೆನ್ನೂರು ಸಾಧು 
ವಿೇರಶೆೈವ ಸಮಾಜದ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಹಾಗ್ ಪುರಸಭೆ ಸದಸಯೆ ಕೆ.ಜಿ. 
ಲೆ್ೇಕೆೇಶ್ ತ್ಳ್ಸ್ದಾದಿರೆ.

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು ರಾಟಕ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 14 
- ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ೇಯ 
ವಿದಾಯೆಥಿ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕನಾ್ಯಟಕ 
ವತ್ಯಿಂದ ಯುವ 
ಕಿರೆೇಡೆ್ೇರಸ್ವ  2023  ರಾಜಯೆ 
ಮಟ್ಟದ ಅಂರರ್ ಕಾಲೆೇಜು 
ಕಿರೆೇಡಾಕ್ಟವನುನೂ ಇದೆೇ 
ದಿನಾಂಕ 18 ಮರುತಿ 19 ರಂದು 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದಾಯೆ ಶಲ್ಪ 
ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲೂ 
ಹಮಿ್ಮಕೆ್ಳಳಿಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಕಿರೆೇಡೆ್ೇರಸ್ವದಲ್ಲೂ 
ಗುಂಪು ಕಿರೆೇಡೆಗಳಾದ ಕಬಡ್ಡಿ, 
ಬಾಯೆಡ್್ಮಂಟನ್, ಖೆ್ೇ ಖೆ್ೇ,  
ವಾಲ್ಬಾಲ್, ಫುಟ್ ಬಾಲ್, 
ಬಾಸೆಕೆಟ್ ಬಾಲ್, 
ಥೆ್ರೆೇಬಾಲ್, ಕಿರೆಕೆಟ್  ಹಾಗ್ 
ವೆೈಯಕಿತಿಕ ಕಿರೆೇಡೆಗಳಾದ ಚೆಸ್, 
100 ಮಿೇಟರ್ ಓಟ, 400 
ಮಿೇಟರ್ ಓಟ, 1000ಮಿೇ 
ರಿಲೆೇ ಓಟ ಇರುರತಿವೆ. ಆಕಷ್ಯಕ 
ನಗದು ಬಹುಮಾನ ರ್. 
5,00,000 ಇವೆ ಎಂದು 
ವಿಭಾಗದ ಸಂಘಟನಾ 
ಕಾಯ್ಯದಶ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ 
ಕೆ್ಳೆಳಿೇರ ತ್ಳ್ಸ್ದಾದಿರೆ. ವಿವರಕೆಕೆ 
ಸಂಪಕಿ್ಯಸ್ : 9844679511. 

ರಾಜ್ಯಮಟಟೆದ 
ಅಂತರ್ ಯುವ 
ಕಿ್ರೇಡೊೇತ್ಸವ   

ಸಿ.ಜಿ. ಆಸ್ಪತೆ್ರಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಮುಷ್ಕರದ ಬಿಸಿ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಲಭಯೆವಿದಾದಿರೆ. ಒಬೆ್್ಬ್ರು 
ನಾಲೆಕೆೈದು ವಾರ್್ಯ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಾತ್ ಇದೆ.

ಈಗಾಗಲೆೇ ಆಸ್ಪತೆರೆಗೆ ಶಸತಿ್ಚ್ಕಿತೆಸ್ಗಾಗಿ 
ದಾಖಲ್ಸ್ಕೆ್ಂಡವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶಸತಿ್ಚ್ಕಿತೆಸ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಶಸತಿ್ಚ್ಕಿತೆಸ್ ಸಹ ಆಗದೆೇ 
ಇರಬಹುದು. ಸವಿಚ್ಛತೆಯ ಬಹು ದೆ್ಡಡಿ ಸಮಸೆಯೆ 
ಕಾಡಲ್ದೆ. ಈಗಾಗಲೆೇ ರುರು್ಯ ಹೆ್ರತಾದ ಉಳ್ದ 
ಶಸತಿ್ಚ್ಕಿತೆಸ್ಗಳನುನೂ ಮುಂದ್ಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 
ಆಸ್ಪತೆರೆಯ ಮ್ಲಗಳು ತ್ಳ್ಸ್ವೆ.

ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸ್ಬ್ಂದಿ ಮುಷಕೆರದ 
ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್.ಜಿ. ಆಸ್ಪತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕೆೇವಲ 64 
ನಸ್್ಯಂಗ್ ಸ್ಬ್ಂದಿ ಕಾಯ್ಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ತಿದಾದಿರೆ. 
ಇವರ್ ಕೆಲಸದ ಒರತಿಡದಲ್ಲೂದಾದಿರೆ. ಈಗ ಕಿಲೂನಿಕೆೇರರ 
ಸ್ಬ್ಂದಿಯ್ ಬಳಲುತ್ತಿದಾದಿರೆ ಎಂದು ಮ್ಲಗಳು 
ಹೆೇಳ್ವೆ.

ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳ್ಂದ ಸ್.ಜಿ. ಆಸ್ಪತೆರೆಯಲ್ಲೂರುವ 
ಅಪೌಷ್ಠಿಕ ಮಕಕೆಳ ಪುನಶೆಚಿೇರನ ಕೆೇಂದರೆಕೆಕೆ ಮಕಕೆಳನುನೂ 
ದಾಖಲ್ಸ್ಕೆ್ಳುಳಿತ್ತಿಲಲೂ. ತ್ೇವರೆ ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆ ಎದುರಿಸುವ 
ಮಕಕೆಳ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಆರೆೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುತಿ. ಈಗ ಕೆೇಂದರೆ 
ಖಾಲ್ ಹೆ್ಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೂಗೆ ಬರುವ ಮಕಕೆಳ 
ಪೇಷಕರ ಸಂಪಕ್ಯ ಸಂಖೆಯೆ ಪಡೆದು, ಮುಂದಿನ 
ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕರೆಸ್ಕೆ್ಳುಳಿವುದಾಗಿ ಹೆೇಳ್ ಕಳ್ಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎನ್.ಸ್.ಡ್. (ಸೆ್ೇಂಕೆೇರರ ಕಾಯಿಲೆ) 
ರಪಾಸಣೆಗ್ ಸಮಸೆಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಎನ್.
ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸ್ಬ್ಂದಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ರಪಾಸಣೆ 
ನಡೆಸುತ್ತಿದದಿರು. ಈಗ ಅವರ ಮುಷಕೆರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 
ರಪಾಸಣೆಯ ಹೆ್ಣೆ ಖಾಯಂ ಸ್ಬ್ಂದಿಯ ಮೇಲೆ 
ಬಿದಿದಿದೆ. ಇದ್ ಆಸ್ಪತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಸೆಯೆಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಲಗಳು ಹೆೇಳ್ವೆ.

ಈ ಬಗೆಗೆ ಪತ್ರೆಕೆಯಂದಿಗೆ ಮಾರನಾಡ್ರುವ 
ಪರೆಭಾರಿ ಜಿಲಾಲೂ ಸಜ್ಯನ್ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರೆ, ಹಾಲ್ 
ಲಭಯೆವಿರುವ ಸ್ಬ್ಂದಿಯನುನೂ ಬಳಸ್ಕೆ್ಂಡು ಕಾಯ್ಯ 
ನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ತಿದೆದಿೇವೆ. ಖಾಯಂ ಸ್ಬ್ಂದಿಯ ರಜೆಗೆ 
ಕಡ್ವಾಣ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಬ್ಂದಿ ಮೇಲೆ 
ಒರತಿಡ ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ. ಆದರ್, ರುರು್ಯ ಚ್ಕಿತಾಸ್ ಸೆೇವೆಗೆ 
ಯಾವುದೆೇ ತೆ್ಂದರೆಯಾಗದಂತೆ 
ನೆ್ೇಡ್ಕೆ್ಳಳಿಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದಾದಿರೆ.

ಸ್.ಜಿ. ಜಿಲಾಲೂ ಆಸ್ಪತೆರೆಗೆ ಸುರತಿಲ್ನ ಜಿಲೆಲೂಗಳ ಜನರು 
ಬರುತಾತಿರೆ. ಅವರ ಆರೆ್ೇಗಯೆ ಸೆೇವೆಗೆ ಧಕೆಕೆಯಾಗದಂತೆ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆಮ ವಹಿಸಬೆೇಕಿದೆ. ಸ್ಬ್ಂದಿಗೆ 
ಪಯಾ್ಯಯ ವಯೆವಸೆಥಾ ಕಲ್್ಪಸಬೆೇಕಿದೆ. ಇಲಲೂವಾದರೆ ಜನ 
ಸಾಮಾನಯೆರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಬೆೇಕಾಗುರತಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆಥಾಯಂದರ ಮೂಲಕ ರಾನ್ - 
ಕಿಲೆನಿಕಲ್ ಹಾರೂ ಡಿ ದಜೆಚ್ ಸಿಬ್ಂದಿಯನು್ನ 
ರೆೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳಳಲಾಗಿದೆ. ಇರೊ್ನಂದು 
ತ್ಂರಳಲ್ಲೆ ರುತ್್ತಗೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯಲ್ದೆ 
ಎಂದು ಸಿ.ಜಿ. ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಮೂಲರಳು 
ತ್ಳ್ಸಿವೆ.
ಈ ಸಿಬ್ಂದಿಯ ಜವಾಬಾದುರಿ ಖಾಸಗಿ ರುತ್್ತಗೆ 
ಸಂಸಥೆಾಗೆ ಸೆೇರಿದಾದುಗಿದೆ. ಕೊರೊರಾ 
ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸಿೇಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ರಿಸ್್ಕ 
ಅಲೊೇಯನ್್ಸ ಘೊೇಷಸಲಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ 
ಸಿಬ್ಂದಿಗೆ ಕೊಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ 
ಎಂದು ಮೂಲರಳು ಹೆೇಳ್ವೆ.

ಖಾಯಮಾತ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲಲೆ?

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮೆ್ಮೇಳನದ ಆಯೇಜರೆಗೆ 
ವಿಶೆೇಷಾಧಿಕಾರಿ ರೆೇಮಕಕೆ್ಕ ಮನವಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 14- 
ನಗರದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಲು ಉದೆದಿೇಶಸ್ 
ರುವ ವಿಶವಿಕನನೂಡ ಸಮ್ಮೇಳನದ 
ಆಯೇಜನೆಗೆ ವಿಶೆೇಷಾಧಿಕಾರಿ 
ಯನುನೂ ನೆೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ 
ಕನನೂಡ ಸಾಹಿರಯೆ ಪರಿಷತ್ 
ಜಿಲಾಲೂಧಯೆಕ್ಷ ಬಿ. ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ 
ಅವರು ಸಕಾ್ಯರಕೆಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ದಾದಿರೆ.

2023-24 ನೆೇ ಸಾಲ್ನ ಆಯವಯೆಯ 
ಮಂಡನೆಯಲ್ಲೂ ಮ್ರನೆೇ ವಿಶವಿ ಕನನೂಡ 
ಸಮ್ಮೇಳನವನುನೂ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ 
ಆಯೇಜಿಸುವುದಾಗಿ ಪರೆಕಟಸ್ರುವ  ರಾಜಯೆ 
ಸಕಾ್ಯರದ ಕರೆಮವನುನೂ ಸಾವಿಗತ್ಸ್ರುವ ಜಿಲಾಲೂ 
ಕನನೂಡ ಸಾಹಿರಯೆ ಪರಿಷತ್  ಅಧಯೆಕ್ಷ ಬಿ. 
ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ ಅವರು  ವಿಶೆೇಷಾಧಿಕಾರಿ 
ನೆೇಮಿಸುವಂತೆ ಮುಖಯೆಮಂತ್ರೆ ಬಸವರಾಜ 
ಬೆ್ಮಾ್ಮಯಿ ಅವರನುನೂ ಪರರೆದ ಮ್ಲಕ 
ಒತಾತಿಯಿಸ್ದಾದಿರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, 
ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕವಾಗಿ ಸ್ರಿವಂತ್ಕೆಯನುನೂ ಹೆ್ಂದಿದೆ. 
ಅನೆೇಕ ಸಾಹಿತ್ಗಳು, ಕವಿಗಳು, ವಿದಾವಿಂಸರು, 
ಕಲಾವಿದರು ಇದಾದಿರೆ. ಅಲಲೂದೆೇ ವಿಶವಿದ 

ಕನನೂಡ್ಗರನುನೂ ಒಗ್ಗೆಡ್ಸ್ ಕನನೂಡ 
ನಾಡು, ನುಡ್, ಕಲೆ, ಸಾಹಿರಯೆ, 
ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಗಳ ಅನಾವರಣಗೆ್ಳ್ 
ಸಲು ಕನನೂಡ ನಾಡ್ನ ಹೃದಯ 
ವೆಂದೆೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ದಾವಣ 
ಗೆರೆಯು ಸಕಲ ರಿೇತ್ಯಿಂದಲ್ 
ವಿಶವಿ ಕನನೂಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಲು 

ಸ್ಕತಿ ಸಥಾಳವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದಾದಿರೆ.
ಈ ವಷ್ಯವೆೇ ಸಮ್ಮೇಳನವನುನೂ ಆಯೇ 

ಜಿಸಲು ಸಕಾ್ಯರ ಕ್ಡ ಉರುಸ್ಕತೆಯಿಂದ 
ಇದೆ. ಅದಕೆಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿಶೆೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಯನುನೂ ನೆೇಮಿಸ್, ಮುಂಗಡ ಅನುದಾನವನುನೂ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ದರೆ ಮಾರರೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ 
ಪೂವ್ಯ ಸ್ದಧಿತೆಯನುನೂ ಆರಂಭಿಸಲು 
ಸಾಧಯೆವಾಗುರತಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳ್ದಾದಿರೆ.

ಕನನೂಡ ನಾಡು, ನುಡ್ಯ ಬಗೆಗೆ ಅಪಾರ 
ಕಾಳಜಿ ಹೆ್ಂದಿರುವ ಮುಖಯೆಮಂತ್ತಿ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆ್ಮಾ್ಮಯಿ ಅವರು ಈ ಕುರಿರು 
ಸಕಾರಾರ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿಶವಿದ, 
ರಾಷ್ಟ್ದ, ರಾಜಯೆದ ಹಾಗ್ ಜಿಲೆಲೂಯ ಸಮಸತಿ 
ಕನನೂಡ್ಗರ ಪರವಾಗಿ ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ ಮನವಿ 
ಮಾಡ್ದಾದಿರೆ. 

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಪರಿಶೇಲ್ಸ್ರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತ್ಳ್ಸ್ದಾದಿರೆ.
ಎಸ್್ಪ, ರಹಶೇಲಾದಿರ್, ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳೆ್ಂದಿಗೆ ತಾವು 

ಕಾಖಾ್ಯನೆಯ ಸಥಾಳ ಪರಿಶೇಲನೆ ನಡೆಸ್ದುದಿ, ಕಾಖಾ್ಯನೆ ಚ್ಮುಣಿ ಮ್ಲಕ 
ಹೆ್ರ ಸ್ಸುವ ಬ್ದಿ ಮರುತಿ ತಾಯೆಜಯೆ ನಿೇರಿನಿಂದ ಮಾಲ್ನಯೆವಾಗುತ್ತಿರುವುದು 
ನಿಜ ಎಂಬುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದನುನೂ ನಿಯಂತ್ರೆಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಗರಯೆ 
ಕರೆಮಗಳನುನೂ ಕೆೈಗೆ್ಳುಳಿವುದಾಗಿ ರೆೈರರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನಿೇಡ್ರುವುದಾಗಿ 
ಜಿಲಾಲೂಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸ್ದಾದಿರೆ.ಗಲಾಟೆ ಹಿನೆನೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಹಿಂದ್ 
ಕಾಯ್ಯಕರ್ಯರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೃಹತ್ ಬೆೈಕ್ ರಾಯೆಲ್ ಆಯೇಜಿಸ್ದದಿರು.

ಎಂಡಿ ಕಚೆೇರಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿಲಲೆ : ಡಿಸಿ
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ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 15, 20236

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ 
ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಬಡಾವಣೆ ಬಿ ಬಾಲೆರ್  ವಾಸಿ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ರತ್ನಮ್ಮ ಎಸ್ . 
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು 

ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾ್ಞಪರೆರಳು.
ದಿ.: 08.03.2023ರೆೇ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ: 

7.21 ಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಪತ್ಯವರಾದ 

ಶರಣ ಬಿ.ಎಸ್ . 
ಸಿದ್ಧರಾಮಪ್ಪನವರು 

|| ಶಿ್ರೇ ವಿೇರಭದೆ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ ಆಹಾ್ವನ

ಶಿವಾಧಿೇನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತ್ಗಾಗಿ

ಕೆೈಲಾಸ ಶವಗಣಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಶ್ದಾಧಾಂಜಲಿ 
ಕಾರ್ಯಕ್ಮವನುನು ದಿರಾಂಕ 16.03.2023ರೆೇ ರುರುವಾರ ಬೆಳ್ಗೆ್ಗ 

10.30 ಕೆ್ಕ  ಶಿ್ರೇ ನಿಮಿಷಾಂಬ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ರಿಂಗ್  ರೊೇರ್ , 
ನಿಜಲ್ಂರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲು ರುರು-ಹಿರಿಯರು 

ನಿಶಚುಯಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾವುರಳು ಆರಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ 
ಚಿರಶಾಂತ್ಯನು್ನ ಕೊೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರಚ್ : ಮೃತರ ಧಮಚ್ಪತ್್ನ ಶಿ್ರೇಮತ್ ರತ್ನಮ್ಮ ಎಸ್  
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಐನಳ್ಳ ವಂಶಸಥಾರು, ಬಿಲಲೆಹಳ್ಳ ಹಾರು ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು. 

ಮೊ : 97415 62557, 63635 06024

ದಿರಾಂಕ : 15.03.2023
ಸಥಾಳ : ಹವಾಲಾದುರ್  ಹೊಂಡ, ಪಿ.ಬಿ ರಸೆ್ತ, ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರು.

ಸನಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಎ. ರವರೀಂದ್ನಾಥ್ , ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರ

ಸನಾಮಾನ್ಯ ಡಾ. ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದರೀಶ್ವರ, ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು, ದಾವಣಗೆರೆ

ಮತು್ತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲಾಲೆ ಕಾಯಚ್ಕತಚ್ರುರಳ್ರೂ, ಮುಖಂಡರುರಳ್ರೂ, ಅಭಿಮಾನಿರಳ್ರೂ  
ಹಾರೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟಟೆ ಎಲಾಲೆ ಗಾ್ರಮರಳ ಗಾ್ರಮಸಥಾರುರಳ್ರೂ ಹೃದಯಪೂವಚ್ಕ ಸುಸಾ್ವರತ...

ಉದಾಘಾಟನೆ ಮತುತು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಮ

ದಿರಾಂಕ : 15.03.2023, 
ಬುಧವಾರ ಬೆಳ್ಗೆ್ಗ  10 ರಂಟೆಗೆ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ :
1) ದಾವಣಗೆರೆ ನರರದ ವಾರ್ಚ್  ನಂ. 41ರಲ್ಲೆನ 

ವಿಮಾನಮಟಿಟೆ ಆಂಜರೆೇಯ ದೆೇವಸಾಥಾನದ ಹತ್್ತರ. 
ಸಮಯ : ಬೆಳ್ಗೆ್ಗ 10 ರಂಟೆ.
2) ದಾವಣಗೆರೆ ನರರದ ವಾರ್ಚ್  ನಂ. 

33ರಲ್ಲೆನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಣಿ್ಣ ದೆೇವರಾಜು ಅರಸು 
ಬಡಾವಣೆಯ ಕಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣ. 

ಸಮಯ : ಬೆಳ್ಗೆ್ಗ  10.15 ರಂಟೆ 
3) ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರರ ವಿಕಾಸ 

ಯೇಜರೆಯಡಿಯಲ್ಲೆ ವಾರ್ಚ್ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲೆ 
ಬರುವ ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾ್ವಮಿ ಬಡಾವಣೆ ಎರಡರೆೇ 
ಹಂತ ಎಂಟರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ ಡಾಬಾ ಸಾಟೆಪ್ ಹತ್್ತರದ 
ಉದಾ್ಯನವನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ

ಸಮಯ : ಬೆಳ್ಗೆ್ಗ  10.30 ರಂಟೆ
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 15 ಲಕ್ಷರಳು

4) ದಾವಣಗೆರೆ ನರರದ ವಾರ್ಚ್  ನಂ. 
30ರಲ್ಲೆನ ಆವರಗೆರೆ ಸಕಾಚ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ಆವರಣ.

ಸಮಯ : ಬೆಳ್ಗೆ್ಗ 11 ರಂಟೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಉತತುರ ವಧಾನಸಭಾ ಕೆಷರೀತ್ದ ಮಾನ್ಯ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರೂ, 

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎ. ರವರೀಂದ್ನಾಥ್  
ಇವರ  ಶಫಾರಸಿಸಿನ ಮರೀರೆಗೆ  ದಾವಣಗೆರೆ ಸಾಮಾರ್್ಯ  ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ವತಿಯಂದ  

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ

ಮರೀಲಿನ ಎಲಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದಾಘಾಟನೆ ಮತುತು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತುರುವ

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವಧಮಚ್ ಪ್ರವಚನ
ಮುಂಡರಗಿ ತೆ್ೇಂಟದಾಯ್ಯ ಮಠದ ಶರೆೇ 

ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಶರೆೇಗಳ ವಿಶವಿಧಮ್ಯ ಪರೆವಚನ ಇಂದಿನಿಂದ 
21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲೂನ ನಗರಸಭೆ ಕಿರೆೇಡಾಂಗಣದಲ್ಲೂ 
ಪರೆತ್ದಿನ ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು 
ರತಾನೂಕರ ಕುಂದಾಪೂರ ತ್ಳ್ಸ್ದಾದಿರೆ.

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 14 – ಅಪರಾಧಿಕ 
ಕಾಯ್ದಿಗಳ ಸಮಗರೆ ತ್ದುದಿಪಡ್ಗಾಗಿ ಕೆೇಂದರೆ ಗೃಹ 
ಸಚ್ವಾಲಯ ಸಲಹೆಗಳನುನೂ ಕೆೇಳ್ದೆ. 
ಮುಖಯೆಮಂತ್ರೆಗಳು, ನಾಯೆಯಮ್ತ್್ಯಗಳು 
ಹಾಗ್ ಸಂಸದರ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲಲೂ 
ವಲಯದವರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನುನೂ ಕೆೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಲೆ್ೇಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಮಾರನಾಡ್ರುವ 
ಕೆೇಂದರೆ ಗೃಹ ಖಾತೆ ಅಧಿೇನ ಸಚ್ವ ಅಜಯ್ 
ಕುಮಾರ್ ಮಿಶರೆ, ದೆಹಲ್ ರಾಷ್್ಟ್ೇಯ ಕಾನ್ನು 
ವಿಶವಿವಿದಾಯೆಲಯದ ಕುಲಪತ್ಗಳ ನೆೇರೃರವಿದಲ್ಲೂ 

ಸಮಿತ್ಯಂದನುನೂ ರಚ್ಸ ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಿತ್ 
ಅಪರಾಧಿಕ ಕಾಯ್ದಿಗಳ ತ್ದುದಿಪಡ್ ಸಲಹೆಗಳನುನೂ 
ಪರಿಶೇಲ್ಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತ್ಳ್ಸ್ದರು.

ರಾಜಯೆಗಳು, ಮುಖಯೆಮಂತ್ರೆಗಳು, 
ಲೆಫಿ್ಟನೆಂಟ್ ಗವ ನ್ಯರ್ ಗಳು, ಕೆೇಂದಾರೆಡಳ್ರ 
ಪರೆದೆೇಶಗಳ ಆಡಳ್ರಗಾ ರರು, ಸುಪಿರೆೇಂ 
ಕೆ್ೇಟ್್ಯ ಮುಖಯೆ ನಾಯೆಯಮ್ತ್್ಯ, ಹೆೈ 
ಕೆ್ೇಟ್್ಯ ಗಳ ಮುಖಯೆ ನಾಯೆಯಮ್ತ್್ಯಗಳು, 
ವಕಿೇಲರ ಒಕ್ಕೆಟಗಳೂ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಎಲಲೂರಿಂದಲ್ ಸಲಹೆಗಳನುನೂ 

ಸ್ವಿೇಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚ್ವರು 
ಹೆೇಳ್ದರು. ಸಮಿತ್ ಶಫಾರಸುಸ್ ಹಾಗ್ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ವರ ಸಲಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಸಮಗರೆ ಶಾಸನ ರ್ಪಿಸಲು ಸಕಾ್ಯರ ಬದಧಿವಾಗಿದೆ 
ಎಂದವರು ತ್ಳ್ಸ್ದಾದಿರೆ.

ಈ ರಿೇತ್ಯ ಕಾನ್ನುಗಳ ಕುರಿರು ಶಾಸನ 
ರಚ್ಸುವುದು ಸಂಕಿೇಣ್ಯ ಹಾಗ್ ಸುದಿೇಘ್ಯ 
ಪರೆಕಿರೆಯ್ಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೆಕಿರೆಯ್ಗಾಗಿ ಕಾಲಮಿತ್ 
ನಿಗದಿ ಪಡ್ಸಲು ಸಾಧಯೆವಿಲಲೂ ಎಂದು ರಾಯ್ 
ಹೆೇಳ್ದರು.

ಅಪರಾಧಿಕ ಕಾಯದುರಳ ಸಮರ್ರ ತ್ದುದುಪಡಿ : ಕೆೇಂದ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ.14- ಕನಾ್ಯಟಕ ಮಾಧಯೆಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತ್ಯಿಂದ 
ಇಲ್ಲೂನ ರವಿೇಂದರೆ ಕಲಾಕೆ್ಷೇರರೆದಲ್ಲೂ ನಿನೆನೂ ಹಮಿ್ಮಕೆ್ಳಳಿಲಾಗಿದದಿ ಕಾಯ್ಯಕರೆಮದಲ್ಲೂ 
ದಾವಣಗೆರೆಯ `ಕನಾ್ಯಟಕ ಎಕ್ಸ್ ಪೆರೆಸ್' ವಾರ ಪತ್ರೆಕೆ ಸಂಪಾದಕರು ಮರುತಿ 
ಶವಮೊಗಗೆ ಮಲಾನೂಡವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರೆಕೆ ವಯೆವಸಾಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕ ಕೆ.ಚಂದರೆಣ್ಣ 
ಅವರಿಗೆ ಮುಖಯೆಮಂತ್ರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೆ್ಮಾ್ಮಯಿ ಅವರು ಕನಾ್ಯಟಕ ಮಾ 
ಧಯೆಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾಷ್್ಯಕ ಪರೆಶಸ್ತಿ ಪರೆದಾನ ಮಾಡ್ದರು. ಕನಾ್ಯಟಕ ಮಾಧಯೆಮ 
ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಕೆ. ಸದಾಶವ  ಶೆಣೆೈ, ಕನಾ್ಯಟಕ  ಕಾಯ್ಯನಿರರ ಪರರೆಕರ್ಯ 
ಸಂಘದ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಶವಾನಂದ ರಗಡ್ರು ಮರುತಿ ಇರರರು ಉಪಸ್ಥಾರರಿದದಿರು.

ಕೆ.ಚಂದ್ರಣ್ಣಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪ್ರದಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೆೇತೆ್ಗಲೆೇರಿ ಗಾರೆಮದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ  
ಶರೆೇ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೆೇವಿ ಜಾತಾರೆ ಮಹೆ್ೇರಸ್ವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಗೆಗೆ  
9 ಗಂಟೆಗೆ ದೆ್ಡಡಿ ಎಡೆ, ಮಧಾಯೆಹನೂ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆೇವು ನಡೆಯುವುದು.

ಹಿರೆೇತೊರಲೆೇರಿಯಲ್ಲೆ 
ಇಂದು ದೊಡಡ್ ಎಡೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 14- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನನೂಡ 
ಸಾಹಿರಯೆ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯಾ್ಯಲಯದಲ್ಲೂ ಕೆೇಂದರೆ 
ಸಾಹಿರಯೆ ಪರಿಷತ್ ಅಧಯೆಕ್ಷರ್, ನಾಡೆ್ೇಜ ಡಾ. 
ಮಹೆೇಶ್ ಜೆ್ೇಶ ಅವರನುನೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೂ ಕನನೂಡ 
ಸಾಹಿರಯೆ ಪರಿಷತ್ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಬಿ. ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ ಅವರು 
ನಿನೆನೂ ಭೆೇಟ ಮಾಡ್, ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಸಾಹಿತ್ಯೆಕ 
ಚಟುವಟಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಚಚ್್ಯಸ್ದಾದಿರೆ.

ಜಿಲಾಲೂ ಸಮ್ಮೇಳನ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ ಅವರು ರಾಜಾಯೆಧಯೆಕ್ಷರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೆ್ಟ್ಟದಾದಿರೆ.

ನಂರರ ಕೆೇಂದರೆ ಕನನೂಡ ಸಾಹಿರಯೆ ಪರಿಷತ್ ಗೌರವ ಕಾಯ್ಯದಶ್ಯ ನೆೇ.ಬಾ. ರಾಮಲ್ಂಗಶೆಟ್ಟ,  
ಡಾ. ಪದಿ್ಮನಿ ನಾಗರಾಜ್, ಗೌರವ ಕೆ್ೇಶಾಧಯೆಕ್ಷ ಬಿ.ಎಂ. ಪಾಟೇಲ್, ಮಾಧಯೆಮ ಪರೆತ್ನಿಧಿ ಶರೆೇನಾಥ್, 
ವಯೆವಸಾಥಾಪಕ ಪಾಶವಿನಾಥ್್ಯ ಮುಂತಾದವರನ್ನೂ ಸಹ ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ ಭೆೇಟ ಮಾಡ್ದಾದಿರೆ.

ಕಸಾಪ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೆೇಶ್ ಜೊೇಶಿ  
ಭೆೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಜಿಲಾಲೆಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ.14- ನಂದಗೆ್ೇಕುಲ ಆಂಗಲೂ 
ಮಾಧಯೆಮ ಪೌರೆಢಶಾಲಯೆಲ್ಲೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ ವಿದಾಯೆ 
ಥಿ್ಯಗಳ್ಗ ೆಬಿೇಳೆ್ಕೆಡುಗ ೆಸಮಾರಂಭ ಹಾಗ್ ಮಹಿಳಾ  
ದಿನಾಚರಣಯೆನುನೂ ಆಚರಿಸ ಲಾಯಿರು. ಅಧಯೆಕ್ಷತಯೆನುನೂ 
ಶರೆೇ ಮಾತಾ ವಿದಾಯೆ ಸಂಸೆಥಾಯ ಅಧಯೆಕ್ಷ ವೆೈ.ಬಿ. ಸತ್ೇಶ್ 
ವಹಿಸ್ದದಿರು. ಮುಖಯೆ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಯೇಜಕ 
ರಾದ ಶರೆೇಮತ್ ಸರಳ ಗೌರೆ್ೇಜಿ, ಶರೆೇಮತ್ ಶವಲ್ೇಲಾ, 

ಜೆೈ ವಿೇರ ಹನುಮಾನ್ ಕಿರೆೇಡಾ ಹಾಗ್ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ 
ಯುವಜನ ಸಂಘದ ಅಧಯೆಕ್ಷರಾದ ಶರೆೇಮತ್ ಲಕಿ್ಷಮಿದೆೇವಿ, 
ಎಸ್.ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೆೇಜಿನ ಪಾರೆಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಕ.ೆ
ಎಸ್. ಗಂಗಾಧರ್., ಸಮ್ಹ ಸಂಪನ್್ಮಲ ವಯೆಕಿತಿಗಳಾದ 
ಶರೆೇಮತ್ ಜೆ್ಯೆೇತ್, ನಂದಗೆ್ೇಕುಲ ಶಾಲಯೆ ಕಾಯ್ಯ 
ದಶ್ಯ ಶರೆೇಮತ್ ಬಿ. ಅನುಸ್ಯ, ಮುಖೆ್ಯೆೇಪಾಧಾಯೆ 
ಯಿನಿ ಶರೆೇಮತ್ ರಹೆನಾ ಬಾನು ನಾಸ್ಕ ಉಪಸ್ಥಾರರಿದದಿರು.

ನಂದಗೊೇಕುಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ ಮಹಿಳಾ ದಿರಾಚರಣೆ

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ. 14- ನಗರದ ಅಕಕೆಮಹಾದೆೇವಿ ಸಮಾಜ ಹಾಗ್ 
ಮಹಿಳಾ ಸೆೇವಾ ಸಮಾಜದ  ವತ್ಯಿಂದ ಹುಣಿ್ಣಮ ಕಾಯ್ಯಕರೆಮ ಹಾಗ್ ವಿಶವಿ 
ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣ ೆಆಚರಿಸಲಾಯಿರು.

ಶರೆೇಮತ್ ನಿೇಲಗುಂದ ಜಯಮ್ಮ ಕಾಯ್ಯಕರೆಮದ ಅಧಯೆಕ್ಷತ ೆ ವಹಿಸ್ದದಿರು. 
ಮುಖಯೆ ಅತ್ಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ದದಿ ಉಪನಾಯೆಸಕರಾದ ಶರೆೇಮತ್ ಸೌಭಾಗಯೆ 
ಹಿರೆೇಮಠ ಅವರು ಮಾರನಾಡ್ದರು.  ನಿೇಲಗುಂದ ಜಯಮ್ಮ ಅವರಿಂದ 
ಚ್ಂರನ-ಮಂಥನ ಕಾಯ್ಯಕರೆಮ ನಡಯೆಿರು. ಶರೆೇಮತ್ ದೆ್ಗಗೆಳ್ಳಿ ಸುವಣ್ಯಮ್ಮ, 
ಉಮಾ ವಿೇರಭದರೆಪ್ಪ, ಶಾಂತಾ ಯಾವಗಲ್ ಹಾಗ್  ಇರರರು ಉಪಸ್ಥಾರರಿದದಿರು.

ಶರೆೇಮತ್ ಶಾಂತಾ ಮಡೆಲೂೇರಿ ಪಾರೆಥಿ್ಯಸ್ದರು. ಶರೆೇಮತ್ ಪುಷಾ್ಪ ಗುಂಡ್ 
ಸಾವಿಗತ್ಸ್ದರು. ಶರೆೇಮತ್ ಸುನಿೇತಾ ಇಂದ್ಧರ ಕಾಯ್ಯಕರೆಮ ನಿರ್ಪಿಸ್ದರು.

ಅಕ್ಕಮಹಾದೆೇವಿ, ಮಹಿಳಾ ಸೆೇವಾ 
ಸಮಾಜದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ದಿರಾಚರಣೆ

ಟಿ.ಆರ್. ಬಸವರಾಜ್
ಹೊರಾ್ನಳ್ ತಾಲೂಲೆಕು 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಎಸಿಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಹೆ್ನಾನೂಳ್, 
ಮಾ.14- ಹೆ್ನಾನೂಳ್ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಂಗೆರೆಸ್ 
ಎಸ್್ಟ ವಿಭಾಗದ 
ನ್ರನ 

ಅಧಯೆಕ್ಷರನಾನೂಗಿ ತ್ಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಯ ಟ.
ಆರ್. ಬಸವರಾಜ್ ಅವರನುನೂ  
ನೆೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ  
ಎಂದು ಕಾಂಗೆರೆಸ್ ಎಸ್್ಟ ವಿಭಾಗದ 
ಜಿಲಾಲೂಧಯೆಕ್ಷ ಕುಕುಕೆವಾಡದ ಕೆ.ಎನ್. 
ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ತ್ಳ್ಸ್ದಾದಿರೆ.

ಹರಿಹರ, ಮಾ, 14-  ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 18 ರಂದು 
ಮಧಾಯೆಹನೂ 3.30ಕೆಕೆ ನಗರದ ಹೆಚ್.ಕೆ. ವಿೇರಪ್ಪ ಕಲಾಯೆಣ 
ಮಂಟಪದ ಆವರಣದಲ್ಲೂ ಜೆಡ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡರು,  ಬ್ತ್ 
ಮಟ್ಟದ ಕಾಯ್ಯಕರ್ಯರು ಹಾಗ್ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಮುಖಂ 
ಡರು ಮರುತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ  ಸಭೆಯನುನೂ ಆಯೇಜನೆ ಮಾಡ 
ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್. ಶವಶಂಕರ್ ತ್ಳ್ಸ್ದಾದಿರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲೂ 
ಜೆಡ್ಎಸ್   ಜಿಲಾಲೂಧಯೆಕ್ಷ ಬಿ. ಚ್ದಾನಂದಪ್ಪ, ಮಲೆೇಬೆನ್ನೂರು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಯೆಕ್ಷ 
ಪರಮೇಶವಿರಪ್ಪ,  ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಹಬಿೇಬ್ ಉಲಾಲೂ ಉಪಸ್ಥಾರರಿರಲ್ದಾದಿರೆ.

ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ 18ರಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಭೆ


