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ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುಗಚ್, ಹಾವೆೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ವಿಜಯನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಗದಗ ಜಿಲೆಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಪತ್್ರಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 15 - ಉದೆ್ಯೋಗ 
ಮೋಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಆದಾಯವನುನು 
ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಕೆೋವಲ ಪೋಷಕರ 
ಆದಾಯವನುನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುವ 
ಮಾದರಿಯನುನು ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರವು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಂಡು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸ್ಕ್ತ 
ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆ್ಳ್ಳಬೆೋಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸುಸು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಂದುಳಿದ ವಗನಾದ 
ಆಯೋಗದ ಅಧಯಕ್ಷ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗೆಡೆ 
ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಹಂದುಳಿದ ವಗನಾಗಳಿಗೆ ಜಾತಿ/
ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೋಡುವಾಗ 
ಪ್ರಸು್ತತ ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜಯದ ಕೆರೆಪದರ ನೋತಿ 
ಅನ್ವಯ ಅಭಯರ್ನಾ ಮತು್ತ ತಂದೆ/ತಾಯಿ/
ಗಂಡ/ಹೆಂಡತಿ ಇವರ ಒಟುಟು ಆದಾಯವನುನು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ್ತದುದಾ, ಇದರಿಂದ 
ಔದೆ್ಯೋಗಿಕ ಮೋಸಲಾತಿಗಾಗಿ 
ಆದಾಯವನುನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಗೆ್ಂದಲ 
ಉಂಟಾಗಿ ಅಭಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 
ಪಡೆಯಲು ತೆ್ಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇಂತಹ ಸಮಸೆಯ ಬಗೆಹರಿಸುವ 
ನಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾನಾರ ಮತು್ತ 
ರಾಯಯಾಲಯದ ಆದೆೋಶದ ಅನುಸಾರ 
ಉದೆ್ಯೋಗ ಮೋಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಆದಾಯವನುನು 
ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಕೆೋವಲ ಪೋಷಕರ 

ಆದಾಯವನುನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುವ 
ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಂಡು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು 
ಸ್ಕ್ತ ಕ್ರಮಕೆೈಗೆ್ಳ್ಳಲು ತಿೋಮಾನಾನ 
ಕೆೈಗೆ್ಳ್ಳಬೆೋಕು ಎಂದವರು 
ಪತಿ್ರಕಾಗೆ್ೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದರು.

ಹಂದುಳಿದ ವಗನಾಗಳ ಮೋಸಲಾತಿ 
ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗ್ ಸೆೋಪನಾಡೆಗೆ್ಳ್ಳದ 
ಹಾಗ್ ಕೆರೆಪದರ ವಾಯಪ್್ತಗೆ ಒಳಪಡುವ 
ಸಮುದಾಯಗಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 
ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಮಸೆಯಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ಇತಿ್ತೋಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾಜಕಲಾಯಣ 
ಮತು್ತ ಹಂದುಳಿದ ವಗನಾಗಳ ಕಲಾಯಣ 
ಸಚಿವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಸುದೋರನಾವಾಗಿ ಚಚಿನಾಸಿ, ಈ 
ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತು್ತ 
ಉದೆ್ಯೋಗ ಮೋಸಲಾತಿ ಹೆ್ರತುಪಡಿಸಿ 
ಉಳಿದ ಉದೆದಾೋಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ 
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೋಡುವ 

ಮೇಸಲಾತ್ಗಾಗಿ 
133 ಮನವಿ
ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಜಾತ್, 
ಜರಾಂಗ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಗಳಂದ, 
ಹಂದುಳದ ವಗಚ್ಗಳ ಮೇಸಲಾತ್ 
ಪಟ್ಟೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಗಚ್ಗಳಗೆ 
ಸೆೇಪಚ್ಡೆಗೊಳಸುವಂತೆ ಮನವಿಗಳು 
ಆಯೇಗಕೆ್ಕ ಸಲ್ಲೆಕೆಯಾಗಿದುದು, ಇದುವ 
ರೆಗೆ ಸುಮಾರು 133 ಮನವಿಗಳು 
ಸಲ್ಲೆಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ 
ಹಂದುಳದ ವಗಚ್ಗಳ ಆಯೇಗದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗೆಡೆ ತ್ಳಸಿದಾದುರೆ.
ಇವುಗಳ ಬಹರಂಗ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, 
ಮನವಿದಾರ ಜರಾಂಗದವರು ವಾಸ 
ವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಗೆ ಪ್ರವಾಸ 
ಕೆೈಗೊಂಡು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತು್ತ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿ್ಥತ್ಗತ್ಗಳನುನು ಕೂಲಂಕುಶ 
ವಾಗಿ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿ, ಮಾಹತ್ ಸಂಗ್ರಹಸಿ 
ಆದ್ಯತೆಯ ಮೆೇರೆಗೆ ಒಟುಟೆ 34 ವರದಿ 
ಗಳನುನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಗೆಡೆ 
ತ್ಳಸಿದರು.  ಇನುನುಳದ 42 ಮನವಿಗಳ 
ವರದಿ ಬಾಕಿ ಇದುದು, ಅವುಗಳ 
ಸಿ್ಥತ್ಗತ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮಾಹತ್ ಸಂಗ್ರಹಸ 
ಲಾಗುತ್್ತದೆ. ಸುಮಾರು 57 ಮನವಿಗಳಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೆೇ ಹಂದಿನ 
ಆಯೇಗಗಳು ಸಕಾಚ್ರಕೆ್ಕ ವರದಿ 
ಸಲ್ಲೆಸಿದುದು, ಅಂತಹ ಮನವಿಗಳಗೆ 
ಹಂಬರಹವನುನು ನೇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಅವರು ಸ್ಪಷಟೆಪಡಿಸಿದರು.

ಬಂೆಗಳೂರು, ಮಾ. 15 - ಮುಂಬರುವ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುರಾವಣಗೆ ೆ ಮುನನುವೆೋ ಒಕ್ಕಲ್ಗರ 
ಮೋಸಲಾತಿ ಹಚೆ್ಚಳ, ಪಂಚಮಸಾಲ್ಗಳನುನು ಹಂದುಳಿದ 
ವಗನಾಕೆ್ಕ ಇಲಲಿವೆೋ ಪಯಾನಾಯವಾಗಿ ಮೋಸಲಾತಿ 
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಕನಸಾಗಿಯೋ ಉಳಿಯಲ್ದ.ೆ 

ಈ ಎರಡ್ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸೆೋರಿದಂತೆ 
ಕಲೆವು ವಗನಾಗಳಿಗ ೆ ಮೋಸಲಾತಿ ಸೌಲಭಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ 
ಮತು್ತ ಹಚೆಿ್ಚಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸಕಾನಾರ ನರಂತರವಾಗಿ 
ಭರವಸ ೆನೋಡುತ್ತಲೆೋ ಬಂದದ.ೆ 

ಆದರ,ೆ ಹಂದುಳಿದ ವಗನಾಗಳ ಆಯೋಗದ 
ಅಧಯಕ್ಷ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಗೆೆಡೆ ಅವರು ಸುದದಾಗೆ್ೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 
ನೋಡಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನುನು ಗಮನಸಿದರೆ 
ಚುರಾವಣಗೆ್ ಮುನನು ಯಾವುದೆೋ ಸಮುದಾಯ 
ಗಳಿಗ್ ಹಚೆು್ಚವರಿ ಮೋಸಲಾತಿ ಸೌಲಭಯ ದೆ್ರಯೆುವ 
ಸಾಧಯತ ೆ ಇಲಲಿ.  ಆಯೋಗ ಕಲೆವು ನಧಾನಾರಗಳನುನು 
ಕೆೈಗೆ್ಂಡಿದುದಾ, ಇದರಿಂದ ಒಂದಷುಟು ವಗನಾಗಳಿಗೆ 
ಅನುಕ್ಲವಾ ಗಲ್ದ.ೆ 

ಸುದದಾಗೆ್ೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಣನಾ ಮಾಹತಿ ನೋಡಿದ 
ಹಗೆೆಡೆ ಅವರು, ಪಂಚಮಸಾಲ್ ಸಮುದಾಯ ಕುರಿತು 
ಈಗಾಗಲೆೋ ಮಧಯತರ ವರದಯನುನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದುದಾ, 
ಪೂಣನಾ ವರದ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧಯವಿಲಲಿ 
ಎಂದರು. 

ಆಯೋಗ ವಿವಿಧಡೆ ೆ ಭೆೋಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರವಾಸ 
ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅಧಯಯನ, ಪ್ರವಾಸ 
ಕೆೈಗೆ್ಂಡು ಸಂಗ್ರಹಸಿ ಮಾಹತಿ, ಪರಿಶಿೋಲರ ೆನಂತರ 
ನಯಮಾನುಸಾರ ವರದ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೋಕು ಎಂದು 
ಹೆೋಳಿದರು.

ವಿೋರಶೆೈವ ಪಂಚಮಸಾಲ್ ಸಮುದಾಯಗಳ 
ವಿವಿಧ ಸಂರ-ಸಂಸೆಥಿಗಳು ನೋಡಿರುವ ಮನವಿಗಳ 
ಜೆ್ತಗೆ ೆ ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ಹಂದುಳಿದ ವಗನಾಗಳ ಸಿಥಿತಿಗತಿ 
ಕುರಿತು ರಾಜಯದ ಹಲವು ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಗೆ 

ಮೇಸಲಾತ್: ಗಡಿಬಿಡಿ ವರದಿಗೆ ನಕಾರ
ಚುರಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಕ್ಕಲ್ಗ, ಪಂಚಮಸಾಲ್ಗಳಗೆ ಮೇಸಲಾತ್ ಭಾಗ್ಯವಿಲಲೆ

ಉದೊ್ಯೇಗ ಮೇಸಲಾತ್ಗಾಗಿ ಪೇಷಕರ 
ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣರೆ: ಹೆಗೆಡೆ

ಸ್ಥಳೇಯ ಸಂಸೆ್ಥಗಳಗೆ 
ಹಂದುಳದ ವಗಚ್ಗಳ 
ಆಯೇಗದಿಂದಲೆೇ 
ಮೇಸಲಾತ್ ಪಟ್ಟೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾ. 15- ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿನ ತಾಯಜಯ 
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೆೋಂದ್ರ ನಮಾನಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದದೆ 
ಎನನುಲಾದ ಅವಯವಹಾರದ ತನಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ 
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದಾೋಶ್ವರ ಸ್ಚಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿ್ತ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ಜಿಲಾಲಿ ಅಭಿವೃದಧಿ ಸಮನ್ವಯ ಮತು್ತ ಉಸು್ತವಾರಿ 
ಸಮತಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶಿೋಲರಾ ಸಭೆಯ ಅಧಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಸಿ ಅವರು ಮಾತರಾಡಿದರು.

ತನಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ಅವರಿಗೆ 
ಸ್ಚಿಸಿದ ಸಂಸದರು, ತನಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವಯವಹಾರ 
ಸಾಬಿೋತಾದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಯತಾಯಸದ 
ಮೊತ್ತವನುನು ವಸ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲಲಿವಾದರೆ ತಕ್ಕ 
ಶಿಕೆ್ಷಯಾಗಲ್ ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು.

ಇದಕ್್ಕ ಮುನನು ದಶಾ ಸಮತಿ ಸದಸಯ 
ರಂಗರಾಥ್, ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾನಾಣಗೆ್ಂಡಿರುವ 
ತಾಯಜಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೆೋಂದ್ರದ ಎಸಿಟುಮೋಷನ್ 
ಪಾಲಿನ್ ಗ್ ಪ್ರಸು್ತತ ನಮಾನಾಣಗೆ್ಂಡಿರುವ 
ರಟಕಗಳಿಗ್ ಸಾಕಷುಟು ವಯತಾಯಸವಿದೆ ಎಂದು 
ಆರೆ್ೋಪ್ಸಿದರು.

ಮಲೆೋಬೆನ್ನುರು ಪುರಸಭೆಯ ಸಂತೆ 
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಣ ತಾಯಜಯ 
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೆೋಂದ್ರ ನಮಾನಾಣದ ಅಂದಾಜು 
ಪಟ್ಟುಯನುನು ತೆ್ೋರಿಸುತಾ್ತ, ಹೆಚು್ಚ ಗುಣಮಟಟುದ 

ವಸು್ತಗಳನುನು ತೆ್ೋರಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಹೆಚು್ಚ 
ತೆ್ೋರಿಸಿ, ನಂತರ ಕಡಿಮ ಗುಣಮಟಟುದ 
ವಸು್ತಗಳಿಂದ ರಟಕಗಳನುನು ನಮಾನಾಣ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಶಿನುಸಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರ ನೋಡುತಾ್ತರೆ ಎಂದು 
ಆರೆ್ೋಪ್ಸಿದರು.

ಮತೆ್್ತೋವನಾ ಸದಸಯ ಗಂಗಾಧರ್ ಜಿ.ವಿ. ದನ 
ಗ್ಡಿಸಿ, ಅವಯವಹಾರದ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನು 
ಪ್ರಶಿನುಸಿದರೆ `ಟಾ್ರನ್ಸು ಫರ್ ಮಾಡಿಸುವುದಾದರೆ 
ಮಾಡಿಸಿ' ಎಂದು ಹೆೋಳುತಾ್ತರೆ ಎಂದಾಗ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೋಲೆ ಸಿದೆದಾೋಶ್ವರ ಗರಂ ಆದರು.

ಸಕಾನಾರಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ರಾಯಯಯುತವಾಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆೋಕು ಎಂದು ಸಿದೆದಾೋಶ್ವರ್ ಹೆೋಳಿದರು. 
ಶಾಸಕ ಪ್ರ.ಎನ್. ಲ್ಂಗಣ್ಣ, ವಗಾನಾವಣೆ ಆಗುವ 
ಇಚೆಛೆ ಇದದಾರೆ ಆಗಿಬಿಡಿ ಎಂದರು. ನೋವು ಮಾಡುವ 
ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಸಕಾನಾರ ಹಾಗ್ ಜನಪ್ರತಿನಧಿಗಳಿಗೆ 
ಕೆಟಟು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು 

ತಾ್ಯಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೆೇಂದ್ರ 
ನಮಾಚ್ಣದಲ್ಲೆ ಅವ್ಯವಹಾರ

ದಿಶಾ ಪ್ರಗತ್ ಪರಿಶಿೇಲರಾ 
ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ತನಖೆಗೆ ಸಂಸದ  

ಸಿದೆದುೇಶ್ವರ ಸೂಚರೆ

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ. 15- ಕೃಷ್ ಇಲಾಖ ೆ ವತಿಯಿಂದ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟು್ೋಯ ಸಿರಿಧಾನಯ ವಷನಾದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನಯ 
ಬಳೆಗೆಳನುನು ಬಳೆಸೆುವ ಹಾಗ್ ಬಳಸುವ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ 
ಮ್ಡಿಸಲು ಬುಧವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ `ಸಿರಿಧಾನಯ ನಡಿಗ,ೆ 
ಆರೆ್ೋಗಯದ ಕಡಗೆ'ೆ ಜಾಥಾ ಹಮಮಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿತು್ತ.

ಇಲ್ಲಿನ ವಿದಾಯನಗರದ ಶಿ್ರೋ ಆಂಜರೆೋಯ ದೆೋವಸಾಥಿನದಂದ 
ಬಳೆಿಗೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಾಥಾ ಗುಂಡಿ ಸಕನಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ, 
ಲಕಿ್ಷಮಿ ಫಲಿೋರ್ ಮಲ್ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಸಕಾನಾರಿ ರೌಕರರ ಭವನಕೆ್ಕ 
ಬಂದು ತಲುಪ್ತು.

ಜಂಟ್ ಕೃಷ್ ನದೆೋನಾಶಕ ಶಿ್ರೋನವಾಸ ಚಿಂತಾಲ್ ಜಾಥಾಕೆ್ಕ 
ಚಾಲರ ೆ ನೋಡಿ ಮಾತರಾಡುತಾ್ತ, ದಾವಣಗರೆ ೆ ನಗರ ಮತು್ತ 
ಗಾ್ರಮೋಣ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ ಬಳಕ ೆಕುರಿತು ನರಂತರ 
ಜಾಗೃತಿ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳನುನು ಹಮಮಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದುದಾ, 

ಸಿರಿಧಾನಯಗಳನುನು ದನ ನತಯದ ಆಹಾರ ಪದಧಿತಿಯಾಗಿ 
ರ್ಪ್ಸಿಕೆ್ಳು್ಳವಂತ ೆ ಅರಿವು ಮ್ಡಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ ೆ ಎಂದು 
ಹೆೋಳಿದರು.

ಉಪ ನದೆೋನಾಶಕ ತಿಪೆಪಿೋಸಾ್ವಮ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷ್ ನದೆೋನಾಶಕ 
ಶಿ್ರೋಧರಮ್ತಿನಾ, ರಾಜಯ ಕೃಷ್ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂರದ 
ಅಧಯಕ್ಷ ಲೆ್ೋಕಿಕರೆ ೆ ರಾಗರಾಜ್, ನವೃತ್ತ ರೌಕರರ ಸಂರದ 
ಅಧಯಕ್ಷ ಎ.ಆರ್. ಉಜಿಜಿನಪಪಿ, ಜಿಲಾಲಿ ಸಕಾನಾರಿ ರೌಕರರ ಸಂರದ 
ಅಧಯಕ್ಷ ಬಿ.ಪಾಲಾಕಿ್ಷ ಸೆೋರಿದಂತ ೆ ಸಕಾನಾರಿ ರೌಕರರ ಸಂರದ 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೃಷ್ ಇಲಾಖ,ೆ  ತರಳಬಾಳು ಕೃಷ್ ವಿಜಾಞಾನ 
ಕೆೋಂದ್ರ, ರೆ್ೋಟರಿ ಕಲಿಬ್, ಲಯನ್ಸು ಕಲಿಬ್ ಸದಸಯರುಗಳು, 
ಜಿಲೆಲಿಯ ಎಲಾಲಿ ತಾಲ್ಲಿಕುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷ್ 
ನದೆೋನಾಶಕರುಗಳು, ಕೃಷ್ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂರದ 
ಸದಸಯರು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಗೆಳ ರೌಕರರು ಭಾಗವಹಸಿದದಾರು.

`ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನಡಿಗೆ, ಆರೊೇಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ' ಜಾಥಾ

ಬಂೆಗಳೂರು, ಮಾ. 15 - ಕರಾನಾಟಕ ವಿದುಯತ್ 
ಪ್ರಸರಣ ನಗಮ ಮತು್ತ ಎಲಾಲಿ ಎಸಾ್ಕಂಗಳ ರೌಕರರ ವೆೋತನ 
ಹಚೆ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಸುನೋಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆದೆೋಶ 
ಪ್ರಕಟ್ಸಿದಾದಾರ.ೆ

ವೆೋತನ ಪರಿಷ್ಕರಣಗೆ ೆಪಟುಟು ಹಡಿದು, ಗುರುವಾರದಂದ 
ಎಸಾ್ಕಂ ಸಿಬ್ಂದ ಅನದನಾಷಟು ಅವಧಿಗ ೆ ಹೆ್ೋರಾಟಕೆ್ಕ 
ಸಿದಧಿರಾಗಿದದಾ ಬನೆನುಲೆಲಿೋ ಸಕಾನಾರ ಈ ತಿೋಮಾನಾನ ಕೆೈಗೆ್ಂಡಿದ.ೆ 

ಸಿಬ್ಂದಗ ೆ 2022ರಿಂದ ಪೂವಾನಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ 
ಶೆೋ.20ರಷುಟು ವೆೋತನ ಹಚೆ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಆದೆೋಶಿಸಿದಾದಾರ.ೆ

ಕರಾನಾಟಕ ವಿದುಯತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಗಮ ನಯಮತ 
ರೌಕರರು ಗುರುವಾರ ಇಡಿೋ ರಾಜಯದ ಎಲಾಲಿ ವಿದುಯತ್ 
ಉತಾಪಿದರಾ ರಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಸ ಸಥಿಗಿತ ಮಾಡಿ ಮುಷ್ಕರ 
ನಡಸೆಲು ನಧನಾರಿಸಿದದಾರು. ಲೆೈನ್ ಮಾಯನ್ ಗಳಿಂದ ಹಡಿದು 
ಎಂಜಿನಯರ್ ಗಳ ವರಗೆ ೆಸುಮಾರು 60 ಸಾವಿರ ರೌಕರರು 
ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ದದಾರು. 

ಶೆೋ. 40 ವೆೋತನ ಹಚೆ್ಚಳ ಆಗಬೆೋಕು. 2022ರ ಏಪ್್ರಲ್ 
1 ರಿಂದ ಬಾಕಿ ವೆೋತನ ಬಿಡುಗಡ ೆಮಾಡಬೆೋಕು. ತಕ್ಷಣವೆೋ 
ಖಾಲ್ ಇರುವ ಹುದೆದಾಗಳನುನು ಭತಿನಾ ಮಾಡಬೆೋಕು. ವಿದುಯತ್ 
ಕಂಪನಗಳ ಖಾಸಗಿೋಕರಣ ಉದೆದಾೋಶದ ಪ್ರಸಾ್ತವಿತ 
ಮಸ್ದಯೆನುನು ಹಂಪಡಯೆಬೆೋಕು ಎಂದು 
ಒತಾ್ತಯಿಸಿದದಾರು. ಒಂದು ದನ ಕಪೆ್ಟ್ಸಿಎಲ್ ರೌಕರರು 
ಕಲೆಸ ನಲ್ಲಿಸಿದರ ೆ1 ಸಾವಿರ ಕೆ್ೋಟ್ ರ್. ನಷಟು ಸಂಭವಿಸುವ 
ಸಾಧಯತಯೆಿದ.ೆ ಒಂದು ದನ ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪಿದರ ೆನಂತರೆ 
ಒಂದು ವಾರ ರಾಜಯಕೆ್ಕ ವಿದುಯತ್ ಪೂರೆೈಕಯೆಲ್ಲಿ 
ವಯತಯಯವಾಗುತ್ತದ.ೆ ಈ ಅವಯವಸೆಥಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು 10 ರಿಂದ 
15 ದನಗಳು ಬೆೋಕಾಗುತ್ತದ.ೆ

ಕೆಪಿಟ್ಸಿಎಲ್, ಎಸಾ್ಕಂ 
ರೌಕರರ ವೆೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ
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5, 8ರೆೇ ತರಗತ್ ಬೊೇರ್ಚ್ 
ಪರಿೇಕೆ್ಷಗೆ ಅನುಮತ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 15 – ಐದು 
ಮತು್ತ 8 ರೆೋ ತರಗತಿ ವಿದಾಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ 
ಬೆ್ೋರ್ನಾ ಪರಿೋಕೆ್ಷ ನಡೆಸಲು ಹೆೈಕೆ್ೋರ್ನಾ  
ವಿಭಾಗಿೋಯ ಪ್ೋಠ ಅನುಮತಿ ನೋಡಿದೆ. 

5 ಮತು್ತ 8ರೆೋ ತರಗತಿ ಬೆ್ೋರ್ನಾ 
ಪರಿೋಕೆ್ಷ ರದುದಾಗೆ್ಳಿಸಿದದಾ ಹೆೈಕೆ್ೋರ್ನಾ 
ಏಕಸದಸಯ ಪ್ೋಠದ ಆದೆೋಶ ಪ್ರಶಿನುಸಿ 
ವಿಭಾಗಿೋಯ ಪ್ೋಠಕೆ್ಕ ರಾಜಯ ಸಕಾನಾರ 
ಮೋಲಮಿನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು್ತ.

ಪಠಯಕ್ರಮ ಬಿಟುಟು ಬೆೋರೆ ಪ್ರಶೆನು 
ಕೆೋಳವಂತಿಲಲಿ, ಯಾವ ವಿದಾಯರ್ನಾಯನ್ನು 
ಫೆೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಿಲಲಿ. ಫಲ್ತಾಂಶವನುನು 
ಸಾವನಾಜನಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ್ಸುವಂತಿಲಲಿ, 
ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರವೆೋ ಕಳಿಸಬೆೋಕು ಎಂದು 
ಹೆೈಕೆ್ೋರ್ನಾ ಸ್ಚರೆ ನೋಡಿದೆ.

ಬೆ್ೋರ್ನಾ  ಪರಿೋಕೆ್ಷ ನಡೆಸುವ 
ಸಂಬಂಧ ಹೆ್ರಡಿಸಿದದಾ ಸುತೆ್್ತೋಲೆಗಳನುನು 
ರದುದಾಪಡಿಸಿ ಹೆೈಕೆ್ೋರ್ನಾ 

21ರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ರೌಕರರ ಮುಷ್ಕರ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 15 – ವೆೋತನ 

ಹೆಚ್ಚಳಕೆ್ಕ ಒತಾ್ತಯಿಸಿ ರಾಜಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಥಿ 
ರೌಕರರು ಮಾ. 21ರಿಂದ ಅನದನಾಷಾಟುವಧಿ 
ಮುಷ್ಕರ ಹ್ಡಲು ನಧನಾರಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಈ ಬಗೆಗೆ ಹೆೋಳಿಕೆ ನೋಡಿರುವ ಸಾರಿಗೆ 
ರೌಕರರ ಯ್ನಯನ್ ಅಧಯಕ್ಷ ಅನಂತ 
ಸುಬ್ರಾವ್, ಸಾರಿಗೆ ರೌಕರರು ವೆೋತನ ಹೆಚ್ಚಳ 
ಸೆೋರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನುನು 
ಮುಂದಟ್ಟುದಾದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಕಾನಾರ ಬೆೋಡಿಕೆ 
ಈಡೆೋರಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೆ್ಂಡಿಲಲಿ ಎಂದರು.

ಸಕಾನಾರಿ ರೌಕರರಿಗೆ ಶೆೋ.17 ಹಾಗ್ 
ಕೆಪ್ಟ್ಸಿಎಲ್ ರೌಕರರಿಗೆ ಶೆೋ.20ರಷುಟು ವೆೋತನ 
ಹೆಚಿ್ಚಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾರಿಗೆ ರೌಕರರ 

ವೆೋತನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚಿ್ಚಸುತಿ್ತಲಲಿ ಎಂದವರು 
ಆಕೆ್ಷೋಪ್ಸಿದರು. ಈ ಹರೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಾ 
21ರಿಂದ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭಿಸಲು 
ನಧನಾರಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ರಾಜಯದ ರಾಲ್್ಕ ನಗಮಗಳು 
ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ವೆ. ಇದಕಾ್ಕಗಿ 
ಕಾಮನಾಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ರೆ್ೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಸಾರಿಗೆ ರೌಕರರ ಮ್ಲ ವೆೋತನ 
ಶೆೋ.25ರಷುಟು ಹೆಚಿ್ಚಸಬೆೋಕು ಎಂಬುದ್ 
ಸೆೋರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನುನು 
ಮುಂದಟುಟುಕೆ್ಂಡು ಹೆ್ೋರಾಟ 
ನಡೆಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ. 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುನೇತ ಕೆ.ವಿ. ರವಿಕುಮಾರ್
ಪ್ರಸು್ತತ ಪಡಿಸುತ್್ತರುವ
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ಕಕೃಷಟೆ ಡಿಸೆೈನರ್ 
ಸಿೇರೆಗಳು ರೆೇರ ರೆೇಕಾರರಿಂದ
ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ.

ಉದಾಘಾಟರೆ : 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲೆಕಾಜುಚ್ನ್  
ಶಾಮನೂರು.
ದರಾಂಕ : 
16.03.2023 - 17.03.2023

ಸಮಯ : ಬೆಿಳಗೆ್ಗ 11 ಕೆ್ಕ

ಸಥಿಳ : 
ಡಾ|| ಸದೊ್ಯೇಜಾತ ಶಿವಾಚಾಯಚ್ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳವರ ಬೃಹನ್ಮಠ, 
ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. `ಬಿ' ಬಾಲೆಕ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.
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ತಾ್ಯಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೆೇಂದ್ರ 
ನಮಾಚ್ಣದಲ್ಲೆ ಅವ್ಯವಹಾರ
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ದಾವಣಗೆರೆ ಕೆಟ್ಜೆ ನಗರ 17ರೆೋ ಕಾ್ರಸ್ , 
ಶಾಯವಿಗೆ ರೆ್ೋರ್  ವಾಸಿ ದ. ಹನುಮಂತಪಪಿ 
ಇವರ ಧಮನಾಪತಿನು ಶಿ್ರೋಮತಿ ಹೆರ್ . 
ಗಂಗಮಮಿ (67) ಅವರು, ದರಾಂಕ 
15.03.2023 ರ ಬುಧವಾರ ಮಧಾಯಹನು 
12.45 ಗಂಟೆಗೆ ನಧನರಾದರು. 
ಮ್ವರು ಪುತ್ರರು, ಓವನಾ ಪುತಿ್ರ ಹಾಗ್ 
ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗವನುನು ಅಗಲ್ರುವ 
ಮೃತರ ಅಂತಯಕಿ್ರಯಯು ದರಾಂಕ 
16.03.2023 ರ ಗುರುವಾರ ಮಧಾಯಹನು 
12.45 ಕೆ್ಕ ನಗರದ ಸಾವನಾಜನಕ 
ರುದ್ರಭ್ಮಯಲ್ಲಿ  ರೆರವೆೋರಲ್ದೆ.

ಹೆರ್ . ಗಂಗಮ್ಮ 
ನಧನ 

ಕೆ್ಟ್ಟುರು, ಮಾ. 15-  ಪಟಟುಣ 
ಪಂಚಾಯಿ್ತ ಕಚೆೋರಿಯ ಕೆ್ಟ್ಟುರೆೋಶ್ವರ 
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಬಜೆರ್ 
ಮತು್ತ ಸವನಾಸದಸಯರ ಸಾಮಾನಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
2023-2024 ರೆೋ ಸಾಲ್ಗೆ ಸಾಥಿಯಿ ಸಮತಿ 
ಅಧಯಕ್ಷ ತೆ್ೋಟದ ರಾಮಣ್ಣ 20.91 ಲಕ್ಷ 
ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆರ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ವಿವಿಧ ಮ್ಲಗಳಿಂದ 28.89 ಕೆ್ೋಟ್ 
ಆದಾಯ ಹಾಗ್ 22,41 ಕೆ್ೋಟ್ ರ್. 
ಖಚುನಾ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಿ್ತ, ನೋರಿನ 
ತೆರಿಗೆ, ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಉದದಾಮ ಪರವಾನಗೆ 
ಶುಲ್ಕಗಳು, ಜಾಹೋರಾತು ಶುಲ್ಕ, ಖಾತಾ 
ಪುರವಣೆ,ವಗಾನಾವಣೆ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಕಟಟುಡ 
ಪರವಾನಗೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು 
ಆದಾಯ ನರಿೋಕಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ವಿವರಿಸಿದರು.

ಎಸ್ ಎಫ್  ಸಿ ಮುಕ್ತನಧಿ, 15 ರೆೋ 
ಹಣಕಾಸು ಅನುದಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ 
9.95 ಕೆ್ೋಟ್ ಅನುದಾನವನುನು 
ನರಿೋಕಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನೋರು, ರಸೆ್ತ, 
ಬಿೋದ ದೋಪ,ಉದಾಯನವನ ನಮಾನಾಣ, 
ಸಾವನಾಜನಕ ಶೌಚಾಲಯ, ಕಚೆೋರಿ 
ಉಪಕರಣಗಳು, ರೆೈಮನಾಲಯ ವಿಭಾಗದ 
ದಾಸಾ್ತನು ಮುಂತಾದ ಸೌಕನಾಯನಾಗಳನುನು 

ಕಲ್ಪಿಸಲು 7.85 ಕೆ್ೋಟ್ ಹಣ 
ಮೋಸಲ್ಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗುತಿ್ತದದಾಂತೆ ಬಹುತೆೋಕ 
ಸದಸಯರು ಕುಡಿಯುವ ನೋರಿನ ಸಮಸೆಯ ಹಾಗ್ 
ಮ್ಲ ಸೌಕಯನಾಗಳ ಕೆ್ರತೆಯಿಂದ ಜನತೆ 
ಬಳಲುತಿ್ತದದಾರ್ ಮುಖಾಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ 
ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಭೆ ಕರೆಯದೆ 
ನಲನಾಕಿ್ಷಸಿದದಾಕೆ್ಕ ಸದಸಯ ಈಶ್ವರಗೌಡ ಆಕೆ್್ರೋಶ 
ವಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಹಳೆಯ ವಸತಿ ವಿರಾಯಸಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಲ 
ಸೌಕಯನಾಗಳನುನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿ 

ಎಂದು ಸದಸಯ ಬೆ್ೋರ್ ವೆಲ್ ತಿಪೆಪಿೋಸಾ್ವಮ 
ಹೆೋಳಿದರು. ಮುಖಾಯಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 
ಬಡಾವಣೆಗಳನುನು ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ 
ಸೌಕಯನಾಗಳನುನು ಕಲ್ಪಿಸಲು 
ಮುಂದಾಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜೆ್ೋಳದ ಕ್ಡಿಲಿಗಿ ರಸೆ್ತಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಹುಲುಲಿಮನ ಮಲೆಲಿೋಶ್ ರವರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ 
ಒತು್ತವರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಸಿರುವ 
ವಾಣಿಜಯ ಮಳಿಗೆಗಳನುನು ತೆರವು ಗೆ್ಳಿಸಲು 
ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆ್ಳಿ್ಳ ಎಂದು ಸಾಥಿಯಿ ಸಮತಿ ಅಧಯಕ್ಷ 
ತೆ್ೋಟದ ರಾಮಣ್ಣ ಸ್ಚಿಸಿದರು.

ಮುಖಾಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೆೋ 2000 
ಚದುರಡಿಗಳಷುಟು ಒತು್ತವರಿ ಆಗಿರುವ ಬಗೆಗೆ 
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹತಿ ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ 
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಒಟಾಟುರೆ ಸದಸಯರ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳ 
ಮಧಯ ಬಜೆರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ವಿಷಯಗಳನುನು ಚಚಿನಾಸದೆೋ 
ಅನುಮೊೋದರೆಗೆ್ಂಡಿದುದಾ ಬಜೆರ್ ಸಭೆಯ 
ವಿಶೆೋಷವಾಗಿತು್ತ.

ನಂತರ ಸುದದಾಗೆ್ೋಷ್ಠಿಯವರ ಎಸಿಸು ಎಸಿಟು 
ಅಂಗವಿಕಲಚೆೋತನರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮತು್ತ 
ರೆೋರ ಸಾಲ, ಸಲಿಂ ವಾರ್ನಾ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನುದಾನವನುನು ಕಾಯಿದಾರಿಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಪಟಟುಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಯಕೆ್ಷ ಹಾಗ್ 
ಮುಖಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ ಪಟಟುಣ ಪಂಚಾಯಿ್ತ 
ಅಧಯಕೆ್ಷ ಭಾರತಿ ಸುಧಾಕರಗೌಡ ಪಾಟ್ೋಲ್, 
ಉಪಾಧಯಕ್ಷ ಷಫೋ, ಸದಸಯರಾದ ಬಾವಿಕಟೆಟು 
ಶಿವಾನಂದ, ಕೆಂಗರಾಜ್, ಗಂಗಮಮಿನಹಳಿ್ಳ 
ಸಿದಧಿಯಯ, ವಿೋಣಾ ವಿವೆೋಕಾನಂದಗೌಡ, 
ಕೆ್ರಚರ ಹನುಮವ್ವ, ಶೆೈಲಜಾ ರಾಜಿೋವ್, 
ಕಾಸಲ ಸಾವಿತ್ರಮಮಿ ಪ್ರಕಾಶ್,ಇಂದರಾ 
ಭರಮಪಪಿ, ಮರಬದ ಕೆ್ಟೆ್ರೋಶ್, ಜಗದೋಶ್ 
ಮುಂತಾದವರು ಇದದಾರು.

20.91 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಉಳತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡರೆ

ಹರಿಹರ, ಮಾ. 15- ಇಲ್ಲಿನ  ದಾಮೊೋದರ 
ಮಂಜುರಾಥ ಪೆೈ ಸಾಮಿರಕ ಸಾವನಾಜನಕ ಆಸಪಿತೆ್ರಯಲ್ಲಿ  
ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ, ಸತ್ತವರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ 
ಪತ್ರಕಾ್ಕಗಿ ಜನರು ಅಲೆದಾಡಿ ಸುಸಾ್ತಗಿದಾದಾರೆನನುಲಾಗಿದೆ.

ರಾಣೆೋಬೆನ್ನುರು ನಗರದ ನವಾಸಿ ಅಶಿ್ವನ ಎಂಬ 
ಮಹಳೆ, 4 ವಷನಾದ ಹೆಣು್ಣ ಹಾಗ್ 6 ವಷನಾದ 
ಗಂಡು ಮಗುವಿರೆ್ಂದಗೆ ಆಸಪಿತೆ್ರಯ ಮುಖಯ 
ದಾ್ವರದ ಎದುರು ಮಗಳನುನು ಎತಿ್ತಕೆ್ಂಡು ನಂತು 
ಮೌನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟ್ಸುತಿ್ತದದಾಳು. 

ಸುದದಾಗಾರರೆ್ಂದಗೆ ಅಶಿ್ವನ ಮಾತರಾಡಿ, ಈ 
ಆಸಪಿತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ನನನು 2ರೆೋ ಮಗು ಶಿೋಮಾ ಹುಟ್ಟು 4 

ವಷನಾ ಕಳೆದರ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ್  ಆಸಪಿತೆ್ರಯ 
ಸಿಬ್ಂದ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೋಡಿಲಲಿ. 

ರಾವು ಬಡವರು, ಮಗುವನುನು ಶಾಲೆಗೆ 
ಕಳುಹಸಲು ಆರ್.ಟ್.ಐ ನಲ್ಲಿ ಅಜಿನಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ಮಗುವಿನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅವಶಯವಿದೆ.  
ಇದಕಾ್ಕಗಿ ರಾಣೆೋಬೆನ್ನುರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮಮಿ ಮರೆ 
ಯಿಂದ ಹರಿಹರದ ಈ ಆಸಪಿತೆ್ರಗೆ ಅಲೆದಾಡಿ ಸುಸಾ್ತಗಿ 
ಹೆ್ೋಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕೆ್್ರೋಶ ವಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೇಡದ ಆಸ್ಪತೆ್ರ 
ಮುಂದೆ ಮಹಳೆಯ ಮೌನ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

|| ಶಿ್ರೇ ವಿೇರಭದೆ್ರೇಶ್ವರಸಾ್ವಮ ಪ್ರಸನನು ||

ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಷ ||ಬ್ರ|| ಶಿ್ರೇ ರೆೇಣುಕಾ ಶಿವಾಚಾಯಚ್ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳು, 

ಶಿಲಾಮಠ ತಾವರಕೆರೆ ಹಾಗ್ ಬಾಳೆೋಹೆ್ನ್ನುರು ಮಠ, ಎಡೆಯ್ರು ಕೆ್ಷೋತ್ರ.
ಪಾ್ರಥನಾರೆ : ವಿೇರೆೇಶ್ವರ ಪುಣಾ್ಯಶ್ರಮದ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ಗಳಂದ.
ಸಾ್ವಗತ : ತ್ಪೆ್ಪೇಸಾ್ವಮ ಬಿಲಲೆಹಳಳ, Lead Nurse, Allergy & Immunology 
Dept., Homerpon Hospital, London.
ಪಾ್ರಸಾ್ತವಿಕ ನುಡಿ : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಡಾ|| ಉಷಾ ಎಂ.ಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, 
  ಸ್ಕ್ಷಮಿ ಜಿೋವಾಣು ವಿಭಾಗ. ಜೆಜೆಎಂ ಮಡಿಕಲ್  ಕಾಲೆೋಜ್ , ಡಿವಿಜಿ.
ನುಡಿ ನಮನ :  ಶಿ್ರೇ ಟ್.ಎಂ. ಕುಮಾರ್  ನವೃತ್ತ ನದೆೇಚ್ಶಕರು, 
  ಕರಾನಾಟಕ ಪೌ್ರಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿೋಕಾ್ಷ ಮಂಡಳಿ. ಬೆಂಗಳೂರು
ಶಿ್ರೇ ಆರ್ .ಎಂ. ರವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಮ್ ಕೊೇಸ್ , ಚನನುಗಿರಿ
ಶಿ್ರೇ ಎಂ.ಬಿ ಸಂಗಮೆೇಶ್ವರ ಗೌಡರು, ಗೌರವ ಕಾಯಚ್ದಶಿಚ್ಗಳು 
ಶಿ್ರೋಮದ್  ಸಾಧು ಸದಧಿಮನಾ ವಿೋರಶೆೈವ ಸಂರ, ಸಿರಿಗೆರೆ.
ಶಿ್ರೇ ಚಟನುಳಳ ಮಹೆೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲಾಲಿ ಶರಣ ಸಾಹತಯ ಪರಿಷತ್ , ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.
ಶಿ್ರೇ ಡಾ|| ಹೆರ್ .ವಿ ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ, ನವೃತ್ತ ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗ್ 
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತರಳಬಾಳು ವಿದಾಯಸಂಸೆಥಿ (ರಿ) ಸಿರಿಗೆರೆ.
ಶಿ್ರೇ ಚಿಕೊ್ಕೇಳ್  ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು, ನವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗ್ ಜಿಲಾಲಿ ಶರಣ 
ಸಾಹತಯ ಪರಿಷತ್  ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷರು, ಹರೆೋಕೆ್ೋಗಲ್ರು.
ಶಿ್ರೇ ಶರಣಪ್ಪನವರು, ಪ್ರಗತಿಪರ ರೆೈತರು, ಹರೆೋಕೆ್ೋಗಲ್ರು.
ಪೂಜ್ಯಶಿ್ರೇಗಳಂದ ಆಶಿೇವಚ್ಚನ
ವಂದಾನಪನಾಣೆ : ಡಾ|| ಬಿ.ಎಸ್ . ಮಂಜುರಾಥ್  ಮಕ್ಕಳ ತಜಞಾರು, 
ಸಾವನಾಜನಕ ಆಸಪಿತೆ್ರ, ತರಿೋಕೆರೆ.

ರ್|| ಬಿ.ಎಸ್ . ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪನರರು, 
ನಿರೃತ್ತ ಉಪನಾಯಾಸಕರು, ದಾರಣಗೆರೆ ಇರರ 

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕ್ರ್ಯಕ್ರಮ
ಸಮಯ : 10.30 ಗಂಟೆ, ಸಥಿಳ : ಶಿ್ರೇ ನಮಷಾಂಭ  ಸಮುದಾಯ ಭವನ, 

ರಿಂಗ್  ರೆ್ೋರ್ , ನಜಲ್ಂಗಪಪಿ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ದರಾಂಕ : 16.03.2023, ಗುರುವಾರ 

ದಿವ್ಯ ಸಾನನುಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಶಿೇವಚ್ಚನ

ನಮಾಚ್ಣದಲ್ಲೆ ಅವ್ಯವಹಾರ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದೆದಾೋಶ್ವರ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ್ಂಡರು.

ಪರಿಶಿೇಲರೆಗೆ ಹೊೇದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಿ್ವರ್  ಆಫ್ : ಪರಿಶಿೋಲರೆಗೆ ದನ 
ಗೆ್ತು್ತ ಪಡಿಸಿ, ಆ ದನ ರಾವು ಹೆ್ೋದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ತಮಮಿ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಿ್ವರ್ ಆಫ್ 
ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡಿದಾದಾರೆ ಎಂದು ದಶಾ ಸಮತಿ ಸದಸಯ ಜಿ.ವಿ. ಗಂಗಾಧರ್  
ಆರೆ್ೋಪ್ಸಿದರು.

ಮಹಾತಮಿಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟು್ೋಯ ಗಾ್ರಮೋಣ ಉದೆ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜರೆಯಡಿ 
ಶೆೋ.98.16 ರಷುಟು ಸಾಧರೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆೋಳಿದಾಗ, ಜಗಳೂರು 
ಹಾಗ್ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲಿಕಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಸಾಧರೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಸಂಸದರು 
ಕಾರಣ ಕೆೋಳಿದರು.

ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ  ಶೆೋ.59.84, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲಿಕಿನಲ್ಲಿ ಶೆೋ.74ರಷುಟು ಮಾನವ 
ದನಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮಯಾಗಿದುದಾ, ಎಲಾಲಿ ತಾಲ್ಲಿಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ 
ದನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೋಕು ಎಂದು ಸ್ಚಿಸಿದರು. ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮನಾಕರ 
ಬೆೋಡಿಕೆ ಕಡಿಮಯಾಗಿರುವ ಹರೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧರೆ ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚಿ್ಚನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆದಾೋ ಆಗಿದುದಾ, ಈಗಾಗಲೆೋ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದದಾರಿಂದ ಕೆಲಸ 
ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಮಾಯಕೆ್ಂಡ ಶಾಸಕ ಪ್ರ.ಲ್ಂಗಣ್ಣ ಮಾತರಾಡಿ, `ನಮಮಿ ಹೆ್ಲ ನಮಮಿ ದಾರಿ' 
ಯೋಜರೆ ಬಗೆಗೆ ಅರೆೋಕರಿಗೆ ತಿಳಿದೆೋ ಇಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಗಾ್ರಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜರೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೆೋ 14 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗಳು ಪೂಣನಾಗೆ್ಂಡಿದುದಾ, ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಎಂದಾಗ, ಈ ವಿಚಾರ 
ನನನು ಗಮನಕೆ್ಕ ಏಕೆ ತಂದಲಲಿ? ಎಂದು ಸಿದೆದಾೋಶ್ವರ ಅಸಮಾಧಾನ ವಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ, ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ಡಾ.ಎ. ಚನನುಪಪಿ,  ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲ್ಕೆ ಮೋಯರ್ ವಿರಾಯಕ ಪೆೈಲಾ್ವನ್ ಸೆೋರಿದಂತೆ ದಶಾ ಸಮತಿ ಸದಸಯರು 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿದದಾರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ದೆ್ಗಗೆಳಿ್ಳ ಕಾಂಪೌಂರ್ ಕೆ.ಆರ್. 
ರಸ್ೆತ ವಾಸಿ ದ. ಜೆ.ಇ. ರಾಜಶೆೋಖರಪಪಿ  ಇವರ 
ಧಮನಾಪತಿನು ಜೆ. ಆರ್  ಯಶೆ್ೋಧಮಮಿ (73) 
ಇವರು ದ: 15-03-2023 ರ ಬುಧವಾರ 
ಸಂಜೆ 7:10 ಕೆ್ಕ ನಧನರಾದರು. ಇಬ್ರು 
ಪುತ್ರರು, ಇಬ್ರು ಪುತಿ್ರಯರು, 
ಸೆ್ಸೆಯಂದರು, ಅಳಿಯಂದರು, ಮೊಮಮಿಕ್ಕಳು, 
ಹಾಗ್ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗವನುನು 
ಅಗಲ್ದಾದಾರೆ. ದ: 16-03-2023 ರ 
ಗುರುವಾರ ಮೃತರ ಪಾರ್ನಾವ ಶರಿೋರವನುನು 
ಮಧಾಯಹನು 12.30ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ದಶನಾನಕೆ್ಕ 
ಮೃತರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದು.

ಯಶೊೇಧಮ್ಮ 
ನಧನ

ಕೊಟೂಟೆರು ಪಟಟೆಣ ಪಂಚಾಯ್್ತ

ದೆೇವರಗುಡಡೆದಲ್ಲೆ   
ರಾಜ್ಯಮಟಟೆದ 
ಭಜರಾ ಸ್ಪಧೆಚ್

ರಾಣೆೋಬೆನ್ನುರು  
- ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ದೆೋವರಗುಡಡೆ 
ಗಾ್ರಮದ ಶಿ್ರೋ ರಣದಮಮಿ ದೆೋವಿ 
ಜಾತಾ್ರ ಮಹೆ್ೋತಸುವದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿ್ರೋ ಕುರುಬರ 
ಮಾಳಮಮಿದೆೋವಿ ಭಜರಾ  
ಸಂರ, ಮರಿಯಮಮಿ ದೆೋವಿ 
ಭಜರಾ ಸಂರ ಹಾಗ್ ಯುವಕ 
ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ 
ರಾಜಯಮಟಟುದ ಭಜರಾ 
ಸಪಿಧೆನಾಯನುನು ಇಂದು ರಾತಿ್ರ 
9.30ಕೆ್ಕ ಏಪನಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಲತೆೋಶ ದೆೋವಸಾಥಿನದ 
ಪ್ರಧಾನ ಅಚನಾಕ ಸಂತೆ್ೋಷ 
ಭಟಟು ಗುರ್ಜಿ, ಮುರುಳಿೋಧರ 
ಒಡೆಯರ, ರಾಗಪಪಿಜಜಿ ಉಮನಾ, 
ಕರಿಯಪಪಿಜಜಿ ಹಕಾರಿ, ಹಾಲಪಪಿಜಜಿ 
ತೆ್ೋಪ್ನ ಸಾನನುಧಯ  
ವಹಸುವರು.

ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಅಧಯಕ್ಷ ಸುರೆೋಶ 
ತಳಗೆೋರಿ ಸಮಾರಂಭ 
ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. ಗಾ್ರಮದ 
ಮುಖಂಡ ಎಂ.ಎಂ. ಗುಡಗ್ರ 
ಅಧಯಕ್ಷತೆ ವಹಸುವರು. ಬಾಯಡಗಿ 
ವಿರ್ಪಾಕ್ಷಪಪಿ ಬಳಾ್ಳರಿ, ಮಾಜಿ 
ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಣ್ಣನವರ, 
ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್.ಆರ್. 
ಪಾಟ್ೋಲ, ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾಟ್ೋಲ, 
ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಏಕರಾಥ 
ಭಾನುವಳಿ್ಳ, ನವೃತ್ತ 
ಮುಖೆ್ಯೋಪಾಧಾಯಯ ಎಸ್.ಡಿ. 
ಹಾವನ್ರ ಮುಖಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ 
ಆಗಮಸಲ್ದಾದಾರೆ.

ಮಲೆೋಬೆನ್ನುರು, ಮಾ. 15- ಇಲ್ಲಿನ ನೋರಾವರಿ 
ಇಲಾಖೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 
ಹಮಮಿಕೆ್ಂಡಿದದಾ ಶಿವಸಂಚಾರ ರಾಟಕ ಪ್ರದಶನಾನದಲ್ಲಿ 
ಸಾಣೆೋಹಳಿ್ಳಯ ಶಿ್ರೋ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲಾ ಸಂರದ 
ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ `ಬಿಜಜಿಳ ರಾಯಯ' ರಾಟಕ 
ಎಲಲಿರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದಧಿರಾಮಯಯ ರಚರೆಯ ಈ 
ರಾಟಕದ ವಿರಾಯಸ ಹಾಗ್ ನದೆೋನಾಶನವನುನು ನವಿೋನ್ 
ಮಂಡಯ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ.

ಮ್ರು ದನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದಶನಾನಗೆ್ಳು್ಳವ 
ಶಿವಸಂಚಾರ ರಾಟಕ ಪ್ರದಶನಾನವನುನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ 
ಬಿ.ಪ್. ಹರಿೋಶ್ ದೋಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರು. 
ನಂತರ ಮಾತರಾಡಿದ ಹರಿೋಶ್ ಅವರು, 
ಸಾಣೆೋಹಳಿ್ಳಯ ಡಾ. ಪಂಡಿತಾರಾಧಯ ಶಿವಾಚಾಯನಾ 
ಸಾ್ವಮೋಜಿ ಅವರು, ಶಿವಸಂಚಾರ ರಾಟಕಗಳ 
ಮ್ಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವತನಾರೆಗೆ 
ಶ್ರಮಸುತಿ್ತದಾದಾರೆ. ರಾಟಕಗಳನುನು ರೆ್ೋಡಿ ರಾವು ನಮಮಿ 

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು ಕೆ್ಳ್ಳಬೆೋಕೆಂದು 
ಕರೆ ನೋಡಿದರು.

ಎಪ್ಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಜಿ. ಮಂಜುರಾಥ್ 
ಪಟೆೋಲ್, ಹರಿಯ ಮುಖಂಡ ಹಾಗ್ ರಂಗ 
ಕಲಾವಿದ ಕೆ.ಜಿ. ವಿೋರನಗೌಡ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸಯರಾದ 
ಶಿ್ರೋಮತಿ ರೆ್ೋಸಮಮಿ ರುಸು್ತಂ, ಶಿ್ರೋಮತಿ 
ಸುಲೆ್ೋಚನಮಮಿ, ಓ.ಜಿ. ಕುಮಾರ್, ಶಿ್ರೋಮತಿ 
ಮೋರಾಕ್ಷಮಮಿ, ಜಿಗಳೆೋರ ಹಾಲೆೋಶಪಪಿ, ಶಿ್ರೋಮತಿ 
ಸುಧಾ ಪ್.ಆರ್. ರಾಜು, ಬೆಣೆ್ಣಹಳಿ್ಳ ಸಿದೆದಾೋಶ್ 
ಮತಿ್ತತರರು ಭಾಗವಹಸಿದದಾರು.

ಮಲೆೋಬೆನ್ನುರು ಸಾಧು ವಿೋರಶೆೈವ ಸಮಾಜದ 
ಅಧಯಕ್ಷ ಹಾಗ್ ಪುರಸಭೆ ಸದಸಯ ಕೆ.ಜಿ. ಲೆ್ೋಕೆೋಶ್ 
ಅಧಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಿದದಾರು. ಮುದೆೋಗೌಡು್ರ ತಿಪೆಪಿೋಶ್ 
ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ಚಿಟಟುಕಿ್ಕ ರಾಗರಾಜ್ ನರ್ಪ್ಸಿದರು. 
ಓ.ಜಿ. ಅರುಣ್ ವಂದಸಿದರು.

ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ `ರೆಮಮಿದ 
ಅಪಾರ್ನಾ ಮಂರ್' ರಾಟಕ ಪ್ರದಶನಾನಗೆ್ಳ್ಳಲ್ದೆ.

ಗಮನ ಸೆಳೆದ `ಬಿಜ್ಜಳ ರಾ್ಯಯ' ರಾಟಕ ಭಯದಲ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು

ಮ ಲೆೋ ಬೆ ನ್ನು ರು , 
ಮಾ. 15- ಇಲ್ಲಿನ 22 ರೆೋ 
ವಾರ್ನಾ ನಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮರೆಗೆ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗಾಯರಂಟ್ 
ಕಾರ್ನಾ ವಿತರಿಸುವ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಶಾಸಕ 
ಎಸ್. ರಾಮಪಪಿ ಚಾಲರೆ 
ನೋಡಿದರು.

ಈ ವೆೋಳೆ 
ಮಾತರಾಡಿದ ರಾಮಪಪಿ 
ಅವರು, ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ 
ಗೃಹಲಕಿ್ಷಮಿ ಯೋಜರೆಯ 
ಅನ್ವಯ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2 ಸಾವಿರ 
ರ್. ಹಾಗ್ ಗೃಹಜೆ್ಯೋತಿ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಡಿ ಪ್ರತಿ 
ತಿಂಗಳು 200 ಯ್ನರ್ ಉಚಿತ ವಿದುಯತ್ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ 
ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಕೆ.ಜಿ. ಅಕಿ್ಕಯನುನು ಅನನುಭಾಗಯ ಯೋಜರೆಯಡಿ 
ನೋಡುತೆ್ತೋವೆ. ಅದರ ಗಾಯರಂಟ್ ಕಾರ್ನಾ ಗಳನುನು ರಾಜಯದ 
ಪ್ರತಿ ಮರೆಗ್ ವಿತರಿಸುವ ಕಾಯನಾಕ್ರಮವನುನು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೆೋ ಆರಂಭಿಸಿದುದಾ, ರಾವೂ ಸಹ ಹರಿಹರ 
ಕೆ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಾ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಾಲರೆ ನೋಡಿದೆದಾೋವೆ. 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಪಕ್ಷವಾಗಿದುದಾ, 
ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಬರುವ ಸಪಿಷಟು ಸ್ಚರೆ 
ಜನರಿಂದ ವಯಕ್ತವಾಗುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಮಪಪಿ ಹೆೋಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲಿಕು ಪಂಚಾಯಿ್ತ ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ. 
ರೆ್ೋಷನ್ ಸಾಬ್, ಎಪ್ಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಜಿ. 
ಮಂಜುರಾಥ ಪಟೆೋಲ್, ಬಾಲಿಕ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ. 
ಅಬಿೋದ್ ಅಲ್, 
ಪುರಸಭೆ ಸದಸಯ 
ರಾದ ಷಾ ಅಬಾ್ರರ್, 
ಸಾಬಿೋರ್, ನಯಾಜ್, ಖಲ್ೋಲ್, ದಾದಾಪ್ೋರ್, ಎಂ.ಬಿ. 
ರುಸು್ತಂ, ಚಮನ್ ಷಾ, ಕೆ.ಪ್. ಗಂಗಾಧರ್, 
ಭೆ್ೋವಿಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಸೆೈಯದ್ ಜಾಕಿೋರ್, 
ಬಿ. ರಫೋಕ್ ಸಾಬ್, ಎಂ.ಬಿ. ಸಜುಜಿ, ಎ. ಆರಿೋಫ್ ಅಲ್, 
ವತನಾಕ ನಯಾಜ್, ಕೆ್ಟೆ್ರೋಶರಾಯ್ಕ ಮತಿ್ತತರರು ಈ 
ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದದಾರು. 

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗಾ್ಯರಂಟ್ ಕಾರ್ಚ್ ವಿತರಣೆ 

ಮಲೆೇಬೆನೂನುರು

ಹರಿಹರ, ಮಾ. 15 - ನಗರದ ಶಿ್ರೋ ಹರಿಹರೆೋಶ್ವರ 
ಅಬನಾನ್ ಕೆ್ೋ ಆಪರೆೋಟ್ವ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಡಳಿತ 
ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಕೆ. ಮತು್ತ 
ಉಪಾಧಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಲೆೋಶ್ ಬಾವಿಕಟ್ಟು ಅವರು 
ಅವಿರೆ್ೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕಯಾಗಿದಾದಾರೆ ಎಂದು 
ಚುರಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆರ್.ಸುನೋತಾ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ನಗರದ ಮುಖಯರಸೆ್ತಯ ಶಿ್ರೋ ಹರಿಹರೆೋಶ್ವರ 
ಅಬನಾನ್ ಕೆ್ೋ ಆಪರೆೋಟ್ವ್ ಬಾಯಂಕ್ ಚುರಾವಣೆಯ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯ ಬೆಳಗೆಗೆ ಹರೆ್ನುಂದು ಗಂಟೆಗೆ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. ಅಧಯಕ್ಷ ಸಾಥಿನಕೆ್ಕ ರವಿೋಂದ್ರ ಕೆ., 
ಉಪಾಧಯಕ್ಷ ಸಾಥಿನಕೆ್ಕ ಹಾಲೆೋಶ್ ಬಾವಿಕಟ್ಟು ಅವರು 

ಮಾತ್ರ ರಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದದಾರಿಂದ ಅವಿರೆ್ೋಧ 
ಆಯ್ಕಯಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ ಶಿ್ರೋ ಹರಿಹರೆೋಶ್ವರ ಅಬನಾನ್ 
ಕೆ್ೋ ಆಪರೆೋಟ್ವ್ ಬಾಯಂಕ್ ನದೆೋನಾಶಕರಾದ ಬಿ.ಕೆ. 
ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ, ಕೆ ಅಣ್ಣಪಪಿ, ಜಿ.ಕೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನಾನ, 
ಪರಶುರಾಮ್ ಅಂಬೆೋಕರ್, ಹೆರ್.ಆರ್. ವಿೋಣಾ 
ಸಿದೆದಾೋಶ್ ಒಳಗಡಿಡೆ, ವಿದಾಯ ಆರ್. ಮಹವಾನಾಡೆ, ಹೆರ್.
ಎಂ. ವಿೋರಭದ್ರಯಯ, ಜಿ. ವಿ. ಪ್ರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿ. 
ಆರ್. ಈಶ್ವರ್, ರಾಗೆೋಂದ್ರ ಸಾ ಕಾಟೆ್ವ, ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ 
ಜಿ. ವಿೋರಯಯ, ಪ್ರಧಾನ ವಯವಸಾಥಿಪಕಿ ರೆೋಖಾ 
ಮಹವಾನಾಡೆ ಮತಿ್ತತರರು ಉಪಸಿಥಿತರಿದದಾರು.

ಹರಿಹರೆೇಶ್ವರ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 
ರವಿೇಂದ್ರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಲೆೇಶ್

 ಹೊರಾನುಳಗೆ ರಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.15- ಮುಖಯಮಂತಿ್ರ ಬಸವರಾಜ 

ಬೆ್ಮಾಮಿಯಿ ಅವರು ರಾಡಿದುದಾ ದರಾಂಕ 17ರ ಶುಕ್ರವಾರ 
ಹೆ್ರಾನುಳಿ ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಏಪಾನಾಡಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದದಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದಾಘಾಟರೆ 
ಹಾಗ್ ಶಂಕುಸಾಥಿಪರೆ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾದಾರೆ.

ಮುಖಯಮಂತಿ್ರಗಳು ಅಂದು ಮಧಾಯಹನು 2.15ಕೆ್ಕ ಶಿಕಾರಿಪುರದಂದ ಹೆ್ರಟು, 
ಮಧಾಯಹನು 2.30ಕೆ್ಕ ಹೆರ್.ಕಡದಕಟೆಟು ಹೆಲ್ಪಾಯರ್ ಗೆ ಆಗಮಸುವರು. ನಂತರ 
ಹೆ್ರಾನುಳಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೋತ್ರದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದಾಘಾಟರೆ 
ಹಾಗ್ ಶಂಕುಸಾಥಿಪರೆ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಿ ಸಂಜೆ 4.30ಕೆ್ಕ ಹೆರ್.
ಕಡದಕಟೆಟು ಹೆಲ್ಪಾಯರ್ ನಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾದಾರೆ.

ಬಿಸಿಯ್ಟ ತಯಾರಕರು ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೆೋರಿ ಬಳಿ ಇಂದು 
ಪ್ರತಿಭಟರೆ ನಡೆಸಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಯ್ಟ ತಯಾರಕರ ರಾಜಯ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ ಆವರಗೆರೆ ಚಂದು್ರ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಮಧಾಯಹನು ಉಪಹಾರ ಯೋಜರೆಯನುನು ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನು 
ಷಾಠಿನಗೆ್ಳಿಸಲು ಬಿಸಿ ಊಟ ತಯಾರಕರಾದ ಮುಖಯ ಅಡುಗೆಯವರನುನು 
ಬಾಯಂಕ್ ಜಂಟ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅಧಯಕ್ಷರು 
ಮತು್ತ ಮುಖಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜಂಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆಯನುನು ತೆರೆಯಲು ಶಿಕ್ಷಣ 
ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು ಆದೆೋಶಿಸಿರುವುದನುನು ರದುದಾಗೆ್ಳಿಸುವಂತೆ ಹಾಗ್ 
ಮೊದಲ್ದದಾಂತೆ ಮುಖಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತು್ತ ಮುಖಯ ಅಡುಗೆಯವರ ಬಾಯಂಕ್ 
ಜಂಟ್ ಖಾತೆಯನುನು ಮುಂದುವರೆಸಬೆೋಕೆಂದು ಮುಖಯಮಂತಿ್ರಗಳಿಗೆ 
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಮ್ಲಕ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಜಿಲೆಲಿಯ ಎಲಾಲಿ ತಾಲ್ಲಿಕುಗಳ ಮುಖಯ ಅಡುಗೆಯವರು ಇಂದು 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11- 30 ಕೆ್ಕ ಡಿಸಿ ಕಚೆೋರಿ ಹತಿ್ತರ ಆಗಮಸುವಂತೆ ಚಂದು್ರ 
ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಕರಿಂದ ಇಂದು  
ಡಿಸಿ ಕಚೆೇರಿ ಬಳ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಸಂತೆೇಬೆನೂನುರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು ಜೆೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜಯಂತ್
ಚನನುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲಿಕು ಸಂತೆೋಬೆನ್ನುರು ಸಕಾನಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದಜೆನಾ ಕಾಲೆೋಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 

10.30 ಕೆ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹತಯ ಪರಿಷತ್, ಕದಳಿ ಮಹಳಾ ವೆೋದಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ ರಟಕ ಹಾಗ್ 
ಸಕಾನಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದಜೆನಾ ಕಾಲೆೋಜು ಕನನುಡ ವಿಭಾಗ ಸಂತೆೋಬೆನ್ನುರು ಇವರ ಸಂಯುಕಾ್ತಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 144 ರೆೋ 
ಕದಳಿ ಕಮಮಿಟದಲ್ಲಿ ದತಿ್ತ ಅನುಭಾವ ಹಾಗ್ ಶರಣ ಜೆೋಡರ ದಾಸಿಮಯಯ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಹಮಮಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕದಳಿ ವೆೋದಕೆ ಜಿಲಾಲಿಧಯಕೆ್ಷ ವಿರೆ್ೋದ ಅಜಗಣ್ಣನವರ್ ಅಧಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಲ್ದುದಾ,  ಪಾ್ರಚಾಯನಾ ಹೆರ್. 
ಗಿರಿಸಾ್ವಮ ಅತಿರ್ಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾದಾರೆ. ಕನನುಡ ಉಪರಾಯಸಕರಾದ ಜಿ.ಸಿ. ಗಾಯತ್ರಮಮಿ `ಆದಯ ವಚನಕಾರ 
ಜೆೋಡರ ದಾಸಿಮಯಯ'  ಕುರಿತು ಉಪರಾಯಸ ನೋಡಲ್ದಾದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 15 - ಡಾ. ಆನಬೆಸೆಂರ್ ಸೌ್ಕರ್ಸು ಮತು್ತ ಗೆೈರ್ಸು 
ರಾಜಯ ತರಬೆೋತಿ ಹಾಗ್ ಶಿಬಿರ ಕೆೋಂದ್ರ ದೆ್ಡಡೆಬಳಾ್ಳಪುರ (ಬೆಂಗಳೂರು) 
ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೌ್ಕರ್ಸು ಮತು್ತ ಗೆೈರ್ಸು ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಂಸೆಥಿಯ 104 ರೆೋ 
ರಾಜಯ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಸೌ್ಕರ್ಸು ಮತು್ತ ಗೆೈರ್ಸು ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲಾಲಿ ಸಂಸೆಥಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಪ್ರಥಮ 
ಸಾಥಿನ ಬಂದದುದಾ  ವಿ.ಪ್. ದೋನದಯಾಳು ರಾಯುಡೆ ಪಾರಿತೆ್ೋಷಕವನುನು  
ರಾಜಯ ಮುಖಯ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ಜಿಆರ್ ಸಿಂಧಾಯ ನೋಡಿದರು. 

ಈ ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ  ಮುರುರರಾಜೆೋಂದ್ರ ಜೆ. ಚಿಗಟೆೋರಿ ಜಿಲಾಲಿ ಮುಖಯ 
ಆಯುಕ್ತರು, ಎ.ಪ್ ಷಡಾಕ್ಷರಪಪಿ, ಜಿಲಾಲಿ ಸೌ್ಕರ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಶಿ್ರೋಮತಿ ರತನು 
ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ, ಎರ್ .ಎಸ್ ಸಿದೆದಾೋಶ್  ಜಿಲಾಲಿ ಸಹ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ, 
ಲ್ೋಡರ್, ಟೆ್ರೈನರ್ ಡಿ.ಬಸವರಾಜ್ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೋಮತಿ ಅಶಿ್ವನ ಎಸ್ ಜಿವಿ 
ಉಪಸಿಥಿತರಿದದಾರು.

ಭಾರತ್  ಸೌ್ಕಟ್್ಸ  - ಗೆೈರ್್ಸ : ಕರಾಚ್ಟಕ 
ವಿಭಾಗ ಮಟಟೆದಲ್ಲೆ ಜಿಲೆಲೆಗೆ ಮೊದಲ ಸಾ್ಥನ

ರಾಣೆೋಬೆನ್ನುರು, ಮಾ. 15-  ಧಮನಾ ಮತು್ತ ದೆೋವರ ಬಗೆಗೆ ಸಪಿಷಟುತೆ 
ಇಲಲಿದೆ ಮನುಷಯ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತಾ್ತರೆ. ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಭಯವಿರಬಾರದು. 
ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಆತಮಿತೃಪ್್ತ ಸಿಗಬೆೋಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಚನ  ಎಲಲಿವನುನು ತಿಳಿಸಿ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 
ಬದಲಾವಣೆ ತರಲ್ದೆ ಎಂದು ತೆ್ೋಂಟದಾಯನಾ ಮಠದ  ನಜಗುಣ ಪ್ರಭು 
ಶಿ್ರೋ ಗಳು ನುಡಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ ಕಿ್ರೋಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದನಂದ 21 ದನಗಳ ಕಾಲ 
ನಡೆಯಲ್ರುವ ವಿಶ್ವಧಮನಾ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಶಿ್ರೋ ಗಳು ಉಪದೆೋಶಿಸಿದರು.   
ಚುರಾವಣೆ ಸಂದಭನಾವಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೆೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನುನು 
ಕರೆಯದೆೋ, ಆಟೆ್ೋ ಚಾಲಕ, ಗುತಿ್ತಗೆದಾರ, ರೆೈತ ಮಹಳೆ ಮುಂತಾದ ಐವರು 
ಶ್ರಮಜಿೋವಿಗಳಿಂದ ಬಸವಮ್ತಿನಾಗೆ ಹ್ ಅಪನಾಣೆಯಂದಗೆ ಪ್ರವಚನ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್್ಕ ಮೊದಲು ಎಂ.ಜಿ. ಪಾಟ್ೋಲ ಷರ್ ಸಥಿಲ 
ಧ್ವಜಾರೆ್ೋಹಣ ರೆರವೆೋರಿಸಿದರು.

ಎಂ.ಎಸ್.ಅರಕೆೋರಿ, ರತಾನುಕರ ಕುಂದಾಪೂರ, ಕಿರಣ ಮಾಂಡೆ್ರ, 
ಕೃಷ್ಣಮ್ತಿನಾ ಸುಣಗಾರ, ವಾಸುದೆೋವ ಲದಾ್ವ, ವಾಸುದೆೋವ  ಗುಪ್ತ,   
ಅನನುದಾನಪಪಿ ಅಸುಂಡಿ, ಮಹಾದೆೋವಪಪಿ ಖನ್ನುರ, ಸುವಣನಾ ಪಾಟ್ೋಲ, 
ಕರಬಸಪಪಿ ಮಾಕನ್ರ ಮತಿ್ತತರರಿದದಾರು.

ರಾಣೆೇಬೆನೂನುರು

ಮಲೆೇಬೆನೂನುರು

ನಗರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಉಚಿತ 
ಆರೊೇಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.15- ಜೆೈ ಭಜರಂಗಿ ಸೆನುೋಹ 
ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಡಾ. ಪುನೋತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ 
ಜನಮಿ ದನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ  ಉಚಿತ ಆರೆ್ೋಗಯ ಮತು್ತ 
ರೆೋತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನುನು ರಾಡಿದುದಾ ದರಾಂಕ 
17ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿದಾಯನಗರದ 
ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಏಪನಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದ ಟ್ೋಮ್ ಅಕಾಡೆಮಯಿಂದ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ  
ನೋರಿನ ತೆ್ಟ್ಟು ವಿತರಣಾ ಕಾಯನಾಕ್ರಮವನುನು ಇದೆೋ 
ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ ಹಮಮಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.



ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.15- ಸಿರಿಧಾನಯದ ಕುರಿತು 
ಇಡಿೋ ವಿಶ್ವವೆೋ ಬೆರಗುಗಣಿ್ಣನಂದ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದೆ. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನಯ 
ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರುವು ದು ವರದಾನವಾಗಿದುದಾ, ಬೆಳೆದ 
ಧಾನಯವನುನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಮೌಲಯವಧನಾರೆ 
ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೋಕು ಎಂದು ತರಳಬಾಳು ಕೃಷ್ 
ವಿಜಾಞಾನ ಕೆೋಂದ್ರ (ಐಸಿಎಆರ್) ಮುಖಯಸಥಿ ಡಾ.ಟ್.
ಎನ್ ದೆೋವರಾಜ್ ಹೆೋಳಿದರು.

ಬುಧವಾರ ನಗರದ ತರಳಬಾಳು ಕೃಷ್ ವಿಜಾಞಾನ 
ಕೆೋಂದ್ರ (ಐಸಿಎಆರ್)ದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ 
ಭಾರತಿ ಮತು್ತ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಚಿತ್ರದುಗನಾ ಹಾಗ್ 
ಐಸಿಎಆರ್ ತರಳಬಾಳು ಕೃಷ್ ವಿಜಾಞಾನ ಕೆೋಂದ್ರದ 
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮಮಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದದಾ ರೆೋಡಿಯೋ 
ಕಿಸಾನ್ ದವಸ್ ಹಾಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟು್ೋಯ 
ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ ವಷಾನಾಚರಣೆ- 2023 ಕಾಯನಾಕ್ರಮ 
ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ ಅವರು ಮಾತರಾಡಿದರು.

ಪ್ರಸು್ತತ ವಷನಾವನುನು ಅಂತರರಾಷ್ಟು್ೋಯ 
ಸಿರಿಧಾನಯ ವಷನಾವೆಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಿ ಘೆ್ೋಷಣೆ 
ಮಾಡಿದೆ. ಸಿರಿಧಾನಯ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ 
ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಷನಾಕೆ್ಕ 17 ಮಲ್ಯನ್ 
ಟನ್ ಸಿರಿಧಾನಯ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತಿ್ತದೆ. ಏಷಾಯದ 
ಸಿರಿಧಾನಯದ ಒಟುಟು ಉತಾಪಿದರೆಯಲ್ಲಿ ಶೆೋ.80 
ರಷಟುನುನು ಭಾರತ ಉತಾಪಿದರೆ ಮಾಡುತಿ್ತದುದಾ, ಇದರಲ್ಲಿ 
ಕರಾನಾಟಕ ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, 
ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯ್ 
ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆೋಳಲಾಗದದದಾರ್, 
ಅದನನು ಬಿಟುಟು ಸಿರಿಧಾನಯ ಕುರಿತು ಯೋಚರೆ 

ಮಾಡುವುದು ಸಮಂಜಸವಲಲಿ ಎಂದರು.
ಜಿಲೆಲಿಯು ಸಿರಿಧಾನಯ ಬೆಳೆಯಲು ಯೋಗಯವಾದ 

ವಾತಾವರಣ ಹೆ್ಂದದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶೆೋ 70 ರಷುಟು 
ಒಣ ಭ್ಮ ಹೆ್ಂದದುದಾ, ಒಣ ಭ್ಮಯಲ್ಲಿ 
ಸಿರಿಧಾನಯ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಸಿರಿಧಾನಯ 
ಬೆಳೆಯುವ ಹಳೆ ವೆೈಭೆ್ೋಗವನುನು ಮತೆ್ತ 
ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೆೋಕಾದ 
ಅನವಾಯನಾವಿದೆ. ಕೆ್ರೆ್ರೆ್ೋತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಆರೆ್ೋಗಯಕೆ್ಕ ಒತು್ತ ನೋಡಬೆೋಕೆಂಬ ಅರಿವು ಮ್ಡಿದೆ. 
ಪ್ರಪಂಚದ 131 ರಾಷಟು್ಗಳು ಸಿರಿಧಾನಯ 
ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದುದಾ, ಒಟಾಟುರೆ 800 ಕೆ್ೋಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ 60 
ಕೆ್ೋಟ್ ಜನ ಸಿರಿಧಾನಯ ಬಳಸುತಿ್ತದಾದಾರೆ. ಆರೆ್ೋಗಯ, 
ಆನಂದ, ರೆಮಮಿದಗೆ ಸಿರಿಧಾನಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ 
ಎಂದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆೋಕರಿ ಮತು್ತ ಕಿಲಿನಕ್ ಗಳ 

ನಗರವಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಪ್ರತಿ ಮರೆಯ ಡಯಾಬಿ 
ಟ್ೋಸ್ ರೆ್ೋಗಿಗಳಿದಾದಾರೆ, ಈ ರೆ್ೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕಿ್ತ 
ಪಡೆಯಲು ಸಿರಿಧಾನಯ ಮ್ಲ ಮದಾದಾಗಿದೆ. 
ಚುರಾವಣೆ ಹತಿ್ತರವಿದುದಾ, ಹೆ್ೋಬಳಿಗೆ್ಂದರಂತೆ 
ಸಿರಿಧಾನಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ರಟಕ ಸಾಥಿಪ್ಸಬೆೋಕೆಂದು 
ರೆೈತರು ಒತಾ್ತಯಿಸಬೆೋಕೆಂದರು ಎಂದರು.

ಪಾ್ರಸಾ್ತವಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುಗನಾ ಆಕಾಶವಾಣಿ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ನವಾನಾಹಕ ಬಿ.ಸಿದದಾಣ್ಣ ಮಾತರಾಡಿ, 
ರೆೈತರಿಗಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕಿಸಾನ್ ದವಸ್ 
ಎಂಬ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ರ್ಪ್ಸಲಾಗಿದೆ. ರೆೋಡಿಯೋ 
ಮತು್ತ ಕೃಷ್ಗೆ ಅವಿರಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. 
ಆಕಾಶವಾಣಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗ್ ಭಾಷಾ ಜಾಞಾನದ 
ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದಲಲಿದೆೋ, ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ತಳಿ 
ಹಾಗ್ ರೆ್ೋಗಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ 
ಎಂದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಕೃಷ್ ಉಪ ನದೆೋನಾಶಕ ತಿಪೆಪಿೋಸಾ್ವಮ 
ಆರ್ ಮಾತರಾಡಿ, ಸಿರಿಧಾನಯ ಬೆಳೆಯುವಂತ 
ರೆೈತರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾಮಿನ್ 
ಯೋಜರೆಯಡಿ ರ್. 2000ಗಳನುನು ರೆೋರವಾಗಿ 
ರೆೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೆ್ೋಗಯ 
ಸಮಸೆಯಗೆ ಸಿರಿಧಾನಯವು ತನನುದೆೋ ಆದ ಪಾ್ರಮುಖಯತೆ 
ನೋಡಿದೆ ಎಂದರು.

ಚಿತ್ರದುಗನಾ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮುಖಯಸಥಿ ಎಂ.
ರೆೋಣುಕಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಧಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಿದದಾರು. 
ಚಿತ್ರದುಗನಾ ಜಿಲಾಲಿ ಸಕಾನಾರಿ ಆಸಪಿತೆ್ರ ವೆೈದಾಯಧಿಕಾರಿ 
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಗಂಗಾಧರ್ ವಮನಾ, ಐಸಿಎಆರ್ 
ತರಳಬಾಳು ಕೃಷ್ ವಿಜಾಞಾನ ಕೆೋಂದ್ರ ವಿಜಾಞಾನ 
(ಬೆೋಸಾಯ ಶಾಸ್ತ್) ಡಾ.ಬಿ.ಓ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನಾನ್, 
ಕತ್ತಲಗೆರೆ ಕೃಷ್ ಮತು್ತ ತೆ್ೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೆ್ೋಧರಾ 
ಕೆೋಂದ್ರ ವಿಸ್ತರಣಾ ಮುಂದಾಳು ಡಾ.ಎ.ಎಂ.
ಮಾರುತೆೋಶ್  ಸೆೋರಿದಂತೆ ರೆೈತರು ಭಾಗವಹಸಿದದಾರು.
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ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.15- ಭೆ್ೋಗ ಪ್ರಧಾನವಾದ 
ಹಬ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಕಿ್ತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ 
ಮಹತ್ವ ಕೆ್ಡುವ ಪರಂಪರೆ ನಮಮಿ ಭಾರತಿೋಯ 
ಸಂಸ್ಕಕೃತಿಯಾಗಿದುದಾ, ಮಹಾಶಿವರಾತಿ್ರಯ್ ಅಂತಹ 
ಒಂದು ಭಕಿ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಹರಿಯ ಪತ್ರಕತನಾ ಹೆರ್.ಬಿ.ಮಂಜುರಾಥ 
ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟಟುರು.

ಅವರು ಡಿಸಿಎಂ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ರಾಗರಿಕರ 
ಸಂರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿ್ರೋ ರಾಜನಹಳಿ್ಳ 
ಹನುಮಂತಪಪಿನವರ ಉದಾಯನವನದಲ್ಲಿ 
ಮಹಾಶಿವರಾತಿ್ರ ಪ್ರಯುಕ್ತ `ಭಕಿ್ತ ಸಿಂಚನ' 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಉಪರಾಯಸ ನೋಡುತಾ್ತ 
ನಮಮಿ ಹಬಾ್ಚರಣೆಗಳು ಪಾ್ರಚಿೋನವಾದ 
ವೆೋದಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಲೆಲಿೋಖವಾಗುತಾ್ತ 
ಸಾ್ವಧಾರವಾಗಿದುದಾ, ವೆೈಜಾಞಾನಕ ದೃಷ್ಟುಯಿಂದಲ್ 
ಸಮಥನಾನೋಯವಾಗಿರುವುದು ಸೆ್ೋಜಿಗ 
ವೆನಸುತ್ತದೆ. 

ಉಪವಾಸ ಎನುನುವಲ್ಲಿ ನರಶನ, ನರಾಹಾರಕಿ್ಕಂತ 
ಲೌಕಿಕದಂದ ಆಚೆಗಿನ ಪಾರಮಾರ್ನಾಕದ ತತ್ವ 
ಚಿಂತರೆಯಲ್ಲಿ ತೆ್ಡಗುವುದು ಜಾಗರಣೆ ಎಂಬುದು 
ಸಹ ನತಯ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯುವಿಕೆ ಬಿಟುಟು ಸತಯ 
ನಧಿಯ ಶೆ್ೋಧರೆಗಾಗಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುವುದು 

ಎಂಬಥನಾ ಎಂಬುದನುನು ಸಾ್ವರಸಯಕರ 
ಉದಾಹರಣೆಯಂದಗೆ ಮಂಜುರಾಥ್ 
ಸಾಕಿ್ಷೋಕರಿಸಿದರು.

ಸೃಷ್ಟು, ಸಿಥಿತಿ, ಲಯಕಾರಕವಾದ ತಿ್ರಮ್ತಿನಾ 
ತತ್ವವು ನಮಮಿ ನತಯದ ದೆೈಹಕ ಮತು್ತ ಮಾನಸಿಕ 
ನರಂತರ ಪ್ರಕಿ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು 
ಹೆೋಳುತಾ್ತ ಮನಸಿಸುನಲ್ಲಿ ಮ್ಡುವ ಆಲೆ್ೋಚರೆಗಳು 
ಸೃಷ್ಟು ಎಂಬುವುದಾದರೆ ಅಂತಹ ಆಲೆ್ೋಚರೆಗಳಲ್ಲಿನ 
ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನುನು ಉಳಿಸಿಕೆ್ಳು್ಳವುದು 
ಸಿಥಿತಿಯಾಗಿಯ್, ಜೆ್ತೆಗೆ ಬರುವ ಕೆಟಟು 
ಆಲೆ್ೋಚರೆಗಳನುನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ಲಯ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯಯ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಇಂತಹ ಲಯ 

ಪ್ರಕಿ್ರಯಯು ಇಲಲಿದದದಾರೆ ನಮಮಿ ಬದುಕು 
ಮೌಲಯಯುತವಾಗುವುದಲಲಿ. ಇದಕಾ್ಕಗಿ 
ಲಯಕಾರಕರಾದ ಶಿವ ಮಹಾದೆೋವನ ಅಥಾನಾನು 
ಸಂಧಾನ ಶಿವರಾತಿ್ರ ಆಚರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಮುಖಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರ 
ಎಸ್.ಟ್.ವಿೋರೆೋಶ್ ಮಾತರಾಡಿ, ಸಂರಟರಾತಮಿಕ 
ಪಾಲೆ್ಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯಿಂದ ಸವಲತು್ತಗಳ ಪಡೆಯುವಿಕೆ 
ಸಾಧಯ ಎಂದರು.

ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ನ ರಾಗರಿಕರ ಸಂರದ ಅಧಯಕ್ಷ 
ಕೆ.ಹಾಲಪಪಿನವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಯಕ್ಷ ಕೆ.ಹೆರ್.
ಮಂಜುರಾಥ ರೆಡಿಡೆ ಪಾ್ರಸಾ್ತವಿಕ ನುಡಿಗಳರಾನುಡಿದರು. 

ಗೌರವಾಧಯಕ್ಷ ಟ್. ಮ್ಡಲಗಿರಿಯಪಪಿ, ಉಪಾಧಯಕೆ್ಷ 
ಶಿ್ರೋಮತಿ ಶಾರದಮಮಿ ಶಿವನಪಪಿ, ಕಾಯನಾದಶಿನಾ 
ಪ್.ವಿಶ್ವರಾಥ್, ಖಜಾಂಚಿ ಡಿ.ಹೆರ್.ಚನನುಬಸಪಪಿ 
ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸಿಥಿತರಿದದಾರು. 

ಕೆ.ಹೆರ್. ಬಸವರಾಜಪಪಿ ನರ್ಪ್ಸಿದರು. 
ತನಮಿಯಿ ಪಾ್ರರ್ನಾಸಿದರು. ದಾಯಮನ ಗೌಡರು 
ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು. 

ದಾನಗಳನುನು ಹಾಗ್ ರಾಗರಿಕರ ಸಂರದ 
ಭ್ತಪೂವನಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನು, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ 
ವಿದಾಯರ್ನಾಗಳನುನು ಸರಾಮಿನಸಿದ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ನವಿೋನ್, ಗಣೆೋಶ್, ಶಿವನಪಪಿ, ಕೆ್ಟೆ್ರೋಶ್,  ಶಶಿಕಲಾ, 
ತಿರುಮಲೆೈ, ಗೆ್ೋವಿಂದ ರೆಡಿಡೆ, ರಾಗರಾಜ, 
ಶಾಂಬ್ಜಿ, ಲ್ಂಗರಾಜ್ , ಅಕಿ್ಕ  ವಿೋರಭದ್ರಪಪಿ,  
ನಟರಾಜ್, ರಾದ, ಮಾರಣ್ಣ, ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನಾನ, 
ರಮೋಶ್, ಸುರೆೋಶ್, ಗುರುಮ್ತಿನಾ ಮುಂತಾದ 
ವರು ಭಾಗವಹಸಿದುದಾ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 
ವಂದಸಿದರು.  

ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನುನು ಬಸವರಾಜ 
ನವನಾಹಸಿದರು. ಗದಗ ಜಿಲೆಲಿ ರೆ್ೋಣದಂದ 
ಆಗಮಸಿದದಾ ರಾಜಶೆೋಖರಯಯ ಹರೆೋಮಠ 
ತಂಡದವರಿಂದ ಜಾನಪದ ವೆೈವಿಧಯ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ 
ರೆರವೆೋರಿತು.

ಹಬಾಬಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲೆ ಭೊೇಗಕಿ್ಕಂತ ಭಕಿ್ತಗೆ ಪಾ್ರಧಾನ್ಯತೆ: ಹೆರ್ ಬಿಎಂ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.15- ನಗರದ ಜೆೈನ್ ಇನ್ ಸಿಟುಟ್ಯರ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾನುಲಜಿಯ 
ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಟಕದಂದ  ಗೆ್ೋಪರಾಳ್ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟು್ೋಯ ಸೆೋವಾ ಯೋಜರೆ  
ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಮುಖಯ ಅತಿರ್ ಮಹಾದೆೋವಪಪಿ ದದದಾಗಿ ಅವರು ಗಾ್ರಮಸಥಿರಿಗೆ 
ಮಣಿ್ಣನ ಆರೆ್ೋಗಯ ಮತು್ತ ಸಾವಯವ ಕೃಷ್ ಕುರಿತು ಮಾಹತಿ ನೋಡಿದರು.  

ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗ್ ಜೆಐಟ್  ನದೆೋನಾಶಕ  ಡಾ. ಡಿ.ಬಿ.ಗಣೆೋಶ್  ಅಧಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಿದದಾರು.   
ಸಂಯೋಜಕರಾದ ವಿೋರೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಎಸ್., ಕೆ್ಟೆ್ರೋಶ್ ಡಿ. ಎಸ್.   ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ 
ವಿದಾಯರ್ನಾ ಸ್ವಯಂ ಸೆೋವಕರು ಮತು್ತ ಗಾ್ರಮದ ಜನರು ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥಿತರಿದದಾರು.

ಜೆಐಟ್ನಂದ ಗೊೇಪರಾಳ್ ನಲ್ಲೆ  ಸೆೇವಾ ಕಾಯಚ್ 

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ. 15- ವಿಜಾಞಾನ ಮತು್ತ 
ತಂತ್ರಜಾಞಾನ ಕೆ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅತುಯತ್ತಮ 
ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಪ್ರೋತಾಸುಹಸಲು, ಗುರುತಿಸಲು 
ಮತು್ತ ಜನಸಾಮಾನಯರಲ್ಲಿ ವೆೈಜಾಞಾನಕ 
ಮರೆ್ೋಭಾವವನುನು ಬಳೆಸೆಲು ರಾಷ್ಟು್ೋಯ 
ವಿಜಾಞಾನ ದನವನುನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದ ೆ ಎಂದು 
ಶಿ್ರೋ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗೆರು ತಾಂತಿ್ರಕ 
ಮಹಾವಿದಾಯಲಯದ ಪಾ್ರಧಾಯಪಕ ಡಾ.ಎಂ.ಇ. 
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆ್ರಾನುಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಜೆೈನ್ ತಾಂತಿ್ರಕ 
ಮಹಾವಿದಾಯಲಯದಲ್ಲಿ ಏಪನಾಡಿಸಿದದಾ ರಾಷ್ಟು್ೋಯ 
ವಿಜಾಞಾನ ದನ ಕಾಯನಾಕ್ರಮವನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ 
ಅವರು ಮಾತರಾಡಿದರು.

ವಿದಾಯರ್ನಾಗಳು ಅರಾವಶಯಕವಾಗಿ ಸಮಯ 
ವಯಥನಾ ಮಾಡದ,ೆ ಸೃಜರಾತಮಿಕ ಹಾಗ್ ಕಿ್ರಯಾತಮಿಕ  
ಕಾಯನಾಗಳಲ್ಲಿ ತೆ್ಡಗಿಸಿಕೆ್ಂಡು ಹತೆ್ತವರಿಗ್ 
ಮತು್ತ ಓದದ ಸಂಸೆಥಿಗ ೆಕಿೋತಿನಾ ತನನು , ಕಷಟು ಪಟುಟು 
ಓದದೆೋ ಇಷಟು ಪಟುಟು ಓದ ಎಂದು ನುಡಿದರು. 

ಸಿಕ್ಕ  ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ 
ಕೆ್ಂಡು, ಎತ್ತರಕೆ್ಕ ಬಳೆಯೆಿರಿ. ನಮಮಿ ಮೊದಲ 

ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಓಳೆ್ಳ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೆದೆುಕೆ್ಳಿ್ಳ 
ಹಾಗ ೆ ನಮಮಿ ತಾಯಿಯವರಿಗ ೆ ಒಂದು ಓಳೆ್ಳಯ 
ಗಿಫ್ಟು ಕೆ್ಡಿ ಹಾಗ ೆ ನಮೊಮಿಟ್ಟುಗ ೆ ನಮಮಿ ಆತಮಿಬಲ 
ಹಚೆಿ್ಚಸಿಕೆ್ಳಿ್ಳ. ಯಶಸುಸು ನಮೊಮಿಟ್ಟುಗ ೆ ಬರುತ್ತದೆ 
ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆೋಳಿದರು.

ಜೆೈನ್ ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಹಾವಿದಾಯಲಯದ 
ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಡಿ.ಬಿ. ಗಣೆೋಶ್ ಮಾತರಾಡಿ,  
ಸತತ ಪ್ರಯತನು, ಶಿಸು್ತ ಮತು್ತ ಏಕಾಗ್ರತಯೆಿಂದ 
ಅಭಾಯಸ ಮಾಡುವುದು ವಿದಾಯರ್ನಾಗಳ ಲಕ್ಷಣ. 
ತನನು ಸಾಮಥಯನಾವನುನು ತಾನು ಅರಿತು ಛಲದಂದ 
ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿದರ ೆ ಮುಂದೆ್ಂದು ದನ ಗುರಿ 
ಮುಟಟುಲು ಸಾಧಯ ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು. 

ಗಣಿತ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಯಸಥಿರಾದ ಡಾ. 
ಸದಾನಂದ ಪಾಟ್ೋಲ್   ಪಾ್ರಸಾ್ತವಿಕ 
ನುಡಿಗಳರಾನುಡಿದರು. ಡಾ. ಗಣೆೋಶ್,  ಎನ್. 
ಎಲಲಿಪಪಿ,  ಪ್ರ. ಅಪೂವನಾ  ರಾವ್, ಪ್ರ. ಎಸ್. 
ರರು ವೆೋದಕಯೆಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥಿತರಿದದಾರು.

ಆಫ್ರನ್ ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು.  ಶಿ್ರಗೌರಿ 
ವಂದಸಿದರು.  ಎಸ್. ಸ್ಪಿತಿನಾ, ಕ.ೆಸಿ. ವಿನು 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ನರ್ಪ್ಸಿದರು.

ವೆೈಜಾಞಾನಕ ಮರೊೇಭಾವ ಬೆಳೆಸಲು 
ರಾಷಟೆ್ೇಯ ವಿಜಾಞಾನ ದಿರಾಚರಣೆ

 ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.15- ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ನಗರದ ಚಿಗುರು ವಿದಾಯ ಸಂಸೆಥಿಯ ಎ.ಪ್.ಜೆ. 
ಪಬಿಲಿಕ್ ಸ್್ಕಲ್ ನ ಆರರೆೋ ವಾಷ್ನಾಕೆ್ೋತಸುವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.  ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯನುನು  
ಶಿ್ರೋಮತಿ ದಾನಮಮಿ ಸುಲಾ್ತನಪುರ ವಹಸಿದದಾರು. 

ಬಿಜೆಪ್ ಜಿಲಾಲಿ ಉಪಾಧಯಕ್ಷ ಶಿ್ರೋನವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪಪಿ ಸಮಾರಂಭ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ 
ಮಾತರಾಡಿ,  ಎ.ಪ್.ಜೆ. ಪಬಿಲಿಕ್ ಸ್್ಕಲ್ ಈ ಭಾಗದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನನುತ ವಿದಾಯಭಾಯಸವನುನು 
ನೋಡುವ ಉದೆದಾೋಶದ ಜೆ್ತೆಗೆ  ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂದ್  ಸಂಸ್ಕಕೃತಿಯನುನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ 
ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

 ಮುಖಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ  ಜಿಲಾಲಿ ಬಿಜೆಪ್ ರೆೈತ ಮೊೋಚಾನಾ ಅಧಯಕ್ಷ  ರಾಗರಾಜ್ ಲೆ್ೋಕಿಕೆರೆ 
ಹಾಗ್ ಕರಾನಾಟಕ ಏಕತಾ ವೆೋದಕೆಯ ರಾಜಾಯಧಯಕ್ಷ  ಎನ್.ಎರ್. ಹಾಲೆೋಶ್  ಮತು್ತ  ಎ.ಪ್.
ಎಂ.ಸಿ. ಹ್ವಿನ ವಾಯಪಾರಿಗಳ ಸಂರದ ಅಧಯಕ್ಷ ವಿ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್  ಹಾಗ್ ಮಕ್ಕಳ ತಜಞಾರಾದ  
ಡಾ. ಸುರೆೋಶ್ ಬಾಬು ಆಗಮಸಿದದಾರು.  ವಿದಾಯಸಂಸೆಥಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಬಸಮಮಿ ಹಾಗ್ 
ಸದಸಯರುಗಳಾದ ಪರಶುರಾಮ್, ಲಕ್ಷಮಿಣ್, ಭರತ್ ರಾಯಬಾಗಿ ಮತು್ತ   ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ 
ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಗಿೋತಾ ಕೆ.ಎಂ.  ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಉಪಸಿಥಿತರಿದದಾರು.

ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಪಬಿಲೆಕ್ ಸೂ್ಕಲ್  ವಾಷಚ್ಕೊೇತ್ಸವ

ಹರಿಹರ, ಮಾ,15-    ಕರಾನಾಟಕ ಮಹಷ್ನಾ ವಾಲ್ಮಿೋಕಿ ಪರಿಶಿಷಟು ಪಂಗಡ ಹಾಗ್ ಡಾ. ಬಾಬು 
ಜಗಜಿೋವನ ರಾಂ ನಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಇಪಪಿತು್ತ ದ್ವಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನುನು ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪಪಿ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ ೆ ವಿತರಣ ೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭ ೆ ಸದಸಯ ಶಂಕರ್ 
ಖಟಾವ್ಕರ್, ಮುಖಂಡರಾದ  ನಸು್ರಲಾಲಿ, ಪ್ರವಿೋಣ್, ಅರುಣ್ ಬೆ್ಂಗಾಳ ೆಇತರರು ಹಾಜರಿದದಾರು. 

ಹರಿಹರ: ಇಪ್ಪತು್ತ ದಿ್ವಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿತರಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 15- ಪೌ್ರಢ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಂತದಲೆಲಿೋ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೆೋ ತರಹದ 
ಉದಾಸಿೋನತೆ, ನಲನಾಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆೋ ತಮಮಿ ಜಿೋವನದ ಮುಂದನ ಗುರಿ ಮುಟಟುಲು, ಸಾಧರೆ 
ಮಾಡಲು ಬದದಾತೆಯ ಕಾಳಜಿಯಂದಗೆ ತೆ್ಡಗಿಸಿಕೆ್ಂಡಾಗ ಉತ್ತಮ ಫಲ್ತಾಂಶಕೆ್ಕ 
ಪೂರಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲಾಕುಂಚ ಸಕಿ್ರಯ ಸದಸಯರು ಸಮಾಜ ಸೆೋವಕರಾದ ಶಿ್ರೋಮತಿ ಭಾಗಯ 
ಸತಿೋಶ್ ಪ್ಸಾಳೆ ತಮಮಿ ಅಭಿಮತ ವಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಲಾಕುಂಚ ಸಾಂಸ್ಕಕೃತಿಕ ಸಂಸೆಥಿಯು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರಿೋಕೆ್ಷ ಎದುರಿಸಲು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 
ಆತಮಿಸೆಥಿೈಯನಾ ತುಂಬಲು ವಿದಾಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ ಪರಿೋಕಾ್ಷ ಪೂವನಾ ತಯಾರಿ ಸಿದಧಿತಾ ಉಚಿತ 
ಕಾಯಾನಾಗಾರ ನಗರದ ವಿೋರಮದಕರಿ ರಾಯಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಶಿ್ರೋ ದುಗಾನಾಂಬಿಕಾ 
ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿ್ತೋಚಿಗೆ ನಡೆದದುದಾ ಪ್ಸಾಳೆಯವರು ಮಾತರಾಡಿದರು. 

ಶಾಲೆಯ ಮುಖೆ್ಯೋಪಾಧಾಯಯ ಆರ್.ಪ್ರಭು ಕಲಾಕುಂಚ ಸಾಂಸ್ಕಕೃತಿಕ ಸಂಸೆಥಿಯ ಸಂಸಾಥಿಪಕ 
ಸಾಲ್ಗಾ್ರಮ ಗಣೆೋಶ್ ಶೆಣೆೈಯವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಉಪರಾಯಸ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತಮಿಸೆಥಿೈಯನಾ 
ತುಂಬಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಲಾವತಿಯವರ ಪಾ್ರಥನಾರೆಯಂದಗೆ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಕಾಯಾನಾಗಾರಕೆ್ಕ 
ಮಮತಾ ಕೆ್ಟೆ್ರೋಶ್ ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ಪತ್ರಕತನಾ, ಸಂಸೆಥಿಯ ಸಕಿ್ರಯ ಸದಸಯರಾದ ಚನನುಬಸವ 
ಶಿೋಲವಂತ್ ವೆೋದಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥಿತರಿದದಾರು. ಜಯಶಿ್ರೋ ರಾಜು ವಂದಸಿದರು.

ಬದ್ಧತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮ ಫಲ್ತಾಂಶಕೆ್ಕ ಪೂರಕ 

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ.15- 
ವಿಭಿನನು ಯೋಗ ನೃತಯ ಪ್ರದಶನಾನ 
ನೋಡಿದ ಹರಿಹರದ ಕು.ಸೃಷ್ಟು 
ಅವರಿಗ ೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೆೋಶದ 
ಹೆ್ಸಹಳಿ್ಳ ಪುರ ವಗನಾ ಮಠದ 
ಶಿ್ರೋ ಶಂಭು ಲ್ಂಗ ಶಿವಾಚಾಯನಾ 
ಸಾ್ವಮೋಜಿ "ಯೋಗ ರತನು" 
ಬಿರುದು ನೋಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದಾದಾರ.ೆ

ಏಳರೆೋ ತರಗತಿ 
ವಿದಾಯರ್ನಾನ ಸೃಷ್ಟು ರಾಷಟು್, 
ಅಂತರರಾಷ್ಟು್ೋಯ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ 
ನೋಡಿದ ಯೋಗ ಪ್ರದಶನಾನಕೆ್ಕ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸಿ್ತ, ಗೌರವಗಳು ಸಂದವ.ೆ

ಇತಿ್ತೋಚಗಷೆಟು ನಡದೆ ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿ್ಣಮ ಮಹೆ್ೋತಸುವದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಶಿವಮ್ತಿನಾ 
ಶಿವಾಚಾಯನಾ ಸಾ್ವಮೋಜಿ ಮಚು್ಚಗ ೆವಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆಶಿೋವನಾದಸಿ ಗೌರವಿಸಿದದಾರು.

ಮೈಸ್ರು ಕನನುಡ ಸಾಹತಯ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡದೆ ರಾಜಯ ಮಟಟುದ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಫಲಕ 
ಪಡದೆು ಜಿಲೆಲಿಯ ಕಿೋತಿನಾಯನುನು ಹಚೆಿ್ಚಸಿದದಾ ಸೃಷ್ಟು, ನರೆನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೆೋಶದ ಹೆ್ಸಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ರಮದ 
ಪುರವಗನಾ ಮಠದ ಶಿ್ರೋ ಶಂಭುಲ್ಂಗ ಶಿವಾಚಾಯನಾ ಸಾ್ವಮೋಜಿ ರೆೋತೃತ್ವದ ಜಾತಾ್ರ 
ಮಹೆ್ೋತಸುವದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನೃತಯ ಪ್ರದಶನಾನ ನೋಡಿದದಾಕಾ್ಕಗಿ ವಿಶೆೋಷ `ಯೋಗ ರತನು' ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪ್ರದಾನ 
ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದ.ೆ

ಸೃಷ್ಟು ಈ ಹಂದ ೆ ರೆೋಪಾಳದ ಕಟಮಿಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಸ್ಯನಾ ನಮಸಾ್ಕರ ಹಾಕಿ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟು್ೋಯ ದಾಖಲ ೆ ನಮನಾಸಿದದಾನುನು ಸಮಿರಿಸಬಹುದು. ಜಿಲೆಲಿಯ ಕಿೋತಿನಾಯನುನು ಹಚೆಿ್ಚಸಿದ 
ಸೃಷ್ಟುಗ ೆಹರಿಹರದ ನೋಲಕಂಠೆೋಶ್ವರ ಶಾಲಯೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ,  ಸಂರ ಸಂಸೆಥಿಗಳು ಅಭಿನಂದಸಿವ.ೆ

ಕು. ಸೃಷಟೆಗೆ `ಯೇಗ ರತನು' ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪ್ರದಾನ

5 ಜನ ದರೊೇಡೆ ಆರೊೇಪಿಗಳ ಬಂಧನ  
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.15- ಐವರು ದರೆ್ೋಡೆ 

ಆರೆ್ೋಪ್ಗಳನುನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪಲ್ೋಸರು 
ಅವರಿಂದ ಮೊಬೆೈಲ್, ಸ್್ಕಟರ್, ಬೆೈಕ್ ಹಾಗ್ 
ಮಹಂದ್ರ ಆಟೆ್ೋ ವಶಪಡಿಸಿಕೆ್ಂಡಿದಾದಾರೆ.

ಮಲಲಿಶೆಟ್ಟುಹಳಿ್ಳಯ ರಾರವೆೋಂದ್ರ ಎಸ್., ಜಿ.
ಎಂ. ಕಾಯಂಪ್ ನ ಹನುಮಂತ, ಹೆ್ನ್ನುರು ಗಾ್ರಮದ 
ಮನು, ಆವರಗೆರೆಯ ಪ್ರಮೊೋದ್, ನಟುವಳಿ್ಳಯ 
ಕಸ್್ತರಿ ಬಂಧಿತರು.

ಬಂಧಿತರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ರ್. ಮೌಲಯದ 
ಯಮಹಾ ಸ್್ಕಟರ್, 10 ಸಾವಿರ ರ್. ಮೌಲಯದ 
ಮೊಬೆೈಲ್, ಕೃತಯಕೆ್ಕ ಬಳಸಿದದಾ 50 ಸಾವಿರ ರ್. ಬೆಲೆ 
ಬಾಳುವ ಹೆ್ಂಡಾ ಯ್ನಕಾನ್ನಾ ಬೆೈಕ್ ಹಾಗ್ 2 
ಲಕ್ಷ ಮೌಲಯದ ಮಹಂದ್ರ ಆಟೆ್ೋ 
ವಶಪಡಿಸಿಕೆ್ಂಡಿದಾದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಮಾ.12ರಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 1.30ರ 
ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ  ಬಾಡಾ ಕಾ್ರಸ್ ಬಳಿಯ ಎನ್.ಹೆರ್.-
48 ಸವಿನಾಸ್ ರಸೆ್ತಯಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಆಪರಿಚಿತರು ಹಲೆಲಿ 
ಮಾಡಿ ಮೊಬೆೈಲ್, ಎಟ್ಎಂ, ಸ್್ಕಟರ್ ಕಿತು್ತಕೆ್ಂಡು 

ಪರಾರಿಯಾಗಿದಾದಾರೆ ಎಂದು ಷಣುಮಿಖ ಅವರು 
ವಿದಾಯನಗರ ಪಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದ್ರು ನೋಡಿದದಾರು.

ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಸಿಕೆ್ಂಡು ತನಖೆ ನಡೆಸಿರುವ 
ಪಲ್ೋಸರು ಐವರು ಆರೆ್ೋಪ್ಗಳನುನು ವಶಕೆ್ಕ 
ಪಡೆದದುದಾ, ಉಳಿದವರ ಪತೆ್ತ ನಡೆಸುತಿ್ತದಾದಾರೆ.

ಪತೆ್ತ ಕಾಯನಾದಲ್ಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾದ ವಿದಾಯನಗರ 
ಪಲ್ೋಸ್  ಇನ್ ಸೆಪಿಕಟುರ್ ಪ್ರಭಾವತಿ ಸಿ.ಶೆೋತಸನದ, 
ಕೆಟ್ಜೆ ನಗರ ಪಲ್ೋಸ್ ಇನ್ ಸೆಪಿಕಟುರ್ ಶಶಿಧರ್, 
ಪ್ಎಸ್ ಐ ಎಂ.ಎಸ್. ದೆ್ಡಡೆಮನ, ರೆೋಣಕಾ ಜಿ.ಎಂ., 
ಎಎಸ್ ಐ ತಿಪೆಪಿೋಸಾ್ವಮ, ಸಿಬ್ಂದಗಳಾದ ಆನಂದ 
ಮುಂದಲಮನ, ಗೆ್ೋಪ್ರಾಥ ರಾಯ್ಕ, ಮಂಜಪಪಿ , 
ಯೋಗಿೋಶ್ ರಾಯ್ಕ, ಭೆ್ೋಜಪಪಿ ಕಿಚಡಿ, 
ಮಂಜುರಾಥ, ರವಿರಾಯ್ಕ, ಬಸವರಾಜ, ರೆ್ೋಜಾ, 
ಚಾಲಕರಾದ ಮಂಜುರಾಥ, ರಾಮಚಂದ್ರಪಪಿ ಹಾಗ್ 
ಜಿಲಾಲಿ ಪಲ್ೋಸ್ ಕಛೆೋರಿಯ ಸಿಬ್ಂದಯಾದ 
ರಾರವೆೋಂದ್ರ ಮತು್ತ ಪಲ್ೋಸ್ ಸಿ.ಸಿ.ಟ್ವಿ ಕಮಾಂರ್ 
ಸೆಂಟರ್ ಸಿಬ್ಂದಗಳನುನು ಹರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದಾದಾರೆ.

ರಾಣೆೋಬೆನ್ನುರು, ಮಾ. 15- ಬಡವರು 
ಬಡವರಾಗಿ, ಅನಕ್ಷರಸಥಿರು ಅನಕ್ಷರಸಥಿರಾಗಿಯೋ 
ಇರಬೆೋಕೆೋಂಬುದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಿದಾಧಿಂತ. ದೆೋಶದ 
ಅಭಿವೃದಧಿ, ಬಡವರ, ರೆೈತರ, ಯುವಕರ ಪರ ಚಿಂತರೆ 
ಮಾಡುವುದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 
ಬರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ರಾಜಯ ಬಿಜೆಪ್ ಉಪಾಧಯಕ್ಷ ಬಿ.
ವೆೈ.ವಿಜಯೋಂದ್ರ ಹೆೋಳಿದರು.  

ರಾಣೆೋಬೆನ್ನುರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾವೆೋರಿ ಜಿಲಾಲಿ 
ಯುವ ಮೊೋಚಾನಾ ಸಮಾವೆೋಶ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ ಅವರು 
ಮಾತರಾಡಿದರು.

ಇಂದು ವಿಶ್ವಕೆ್ಕ ಮಾಗನಾದಶನಾಕ ಬೆೋಕಿದಾದಾರೆ. 
ಅಂತಹ ವಯಕಿ್ತತ್ವ ಹೆ್ಂದರುವ ಪ್ರದಾನ ನರೆೋಂದ್ರ 
ಮೊೋದ ಅವರತ್ತ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಹರಿದದೆ. ರಷಾಯ-
ಉಕೆ್ರೋನ್ ಯುದದಾವನುನು ನಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸ್ಚಿಸಿದ 
ಮೊೋದ, ಕಾಶಿಮಿೋರ ಹಾಗ್ ಇತರೆಡೆ ಇರುವ 
ಉಗ್ರವಾದಕೆ್ಕ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ ಧಿೋಮಂತ ರಾಯಕ  

ಅವರು ಎಂದು ವಿಜಯೋಂದ್ರ ಹೆೋಳಿದರು.
ಬಡವರಿಗೆ ಮರೆ, ಹೆದಾದಾರಿ ನಮಾನಾಣ, ರೆೈಲು 

ಮಾಗನಾ ನಮಾನಾಣಕೆ್ಕ ಹಣ ಹೋಗೆ ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ಅರೆೋಕ ಅಭಿವೃದಧಿ ಕಾಯನಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಹಾಯ 
ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದಾದಾರೆ. ಅಭಿವೃದಧಿಯೋ ಬಿಜೆಪ್ಯ 
ಚಿಂತರೆಯಾಗಿದೆ. ಮತೆ್್ತಮಮಿ ಬಿಜೆಪ್ಗೆ ಅವಕಾಶ 
ಕೆ್ಡಿ ಎಂದು ವಿಜಯೋಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಾಸಕ ಅರುಣಕುಮಾರ ಪೂಜಾರ, ಜಿಲಾಲಿಧಯಕ್ಷ 
ಸಿದದಾರಾಜ ಕಲಕೆ್ೋಟ್, ವಿೋಕ್ಷಕ ಡಾ. ಎ.ಎರ್. 
ಶಿವಯೋಗಿಸಾ್ವಮ, ಮಂಡಳಿಗಳ ನದೆೋನಾಶಕಿಯರಾದ 
ಭಾರತಿ ಜಂಬಗಿ, ಭಾರತಿ ಅಳವಂಡಿ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಥಿ 
ಅಧಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಕೆೋಲಗಾರ, ಚೆ್ೋಳಪಪಿ 
ಕಸವಾಳ, ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಮಲ್ಂಗಣ್ಣನವರ, ಎ.ಬಿ.
ಪಾಟ್ೋಲ, ಗಾ್ರಮೋಣ ಅಧಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಕೆೋಲಗಾರ, 
ಬಸವರಾಜ ಹುಲಲಿತಿ್ತ, ದೋಪಕ್ ಹರಪನಹಳಿ್ಳ 
ಮತಿ್ತತರರು ಮಾತರಾಡಿದರು.

ವಿಶ್ವಕೆ್ಕ ಮಾಗಚ್ದಶಚ್ಕ ಮೊೇದಿ
ರಾಣೆೇಬೆನೂನುರು: ಯುವ ಮೊೇಚಾಚ್ ಸಮಾವೆೇಶದಲ್ಲೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ರೆೇಡಿಯೇ ಕಿಸಾನ್ ದಿವಸ್ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷಟೆ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವಷಾಚ್ಚರಣೆಯಲ್ಲೆ ದೆೇವರಾಜ್

ಹಸಿವು ಪ್ರಪಂಚದ ಆಗು ಹೊೇಗುಗಳನುನು 
ನಧಚ್ರಿಸುತ್ತದೆ. 21ರೆೇ ಶತಮಾನದಲೂಲೆ ಸಹ 
ಹಸಿವು ತಣಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್್ತದುದು, ಹಸಿವು 
ತಣಿಸಲು ಕೃಷಗೆ ಮೊೇರೆ ಹೊೇಗಿದೆದುೇವೆ. 
ಮಾನವನ ತ್ರುಗಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆದು 
ಆಹಾರ ಹುಡುಕಾಟದಿಂದ, ವತಚ್ಮಾನ 
ದಲೂಲೆ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಪರದಾಡುತ್್ತ ರುವುದು 
ದುರಾದೃಷಟೆಕರವಾದ ಸಂಗತ್.  

-ಡಾ.ಟ್.ಎನ್ ದೆೇವರಾಜ್  

ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉತಾ್ಪದರೆ: ಏಷಾ್ಯದಲೆಲೆೇ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿ

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ. 15- ನಗರಕೆ್ಕ ಸಕಾನಾರಿ ಬಿ.ಇಡಿ. ಕಾಲೆೋಜು 
ಮಂಜ್ರು ಮಾಡುವಂತ ೆಹಲೆ್ಪಿ ಲೆೈನ್ ರ್ರಲ್ ಡವೆಲಪ್ ಮಂರ್ ಸಂಸೆಥಿಯ 
ಕಾಯನಾದಶಿನಾ ಹಲೆ್ಪಿ ಲೆೈನ್ ಸುಭಾನ್ ಸಕಾನಾರವನುನು ಒತಾ್ತಯಿಸಿದಾದಾರ.ೆ

ದಾವಣಗರೆ ೆ ಜಿಲೆಲಿಯು ಕರಾನಾಟಕದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾಗಿದುದಾ, 
ವಿದಾಯಕಾಶಿ ಎಂದು ಪ್ರಖಾಯತಿ ಪಡದೆದುದಾ, ಸಕಾನಾರ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ 
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಲತಾಯಿ ಧೆ್ೋರಣ ೆತೆ್ೋರುತಿ್ತದ ೆಎಂದು ಆರೆ್ೋಪ್ಸಿದಾದಾರ.ೆ

ದಾವಣಗರೆ ೆ ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಲಯವಿದದಾರ್ ಬೆೋಡಿಕಗೆ ೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ವೃತಿ್ತಪರ ಮತು್ತ ತಾಂತಿ್ರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆೋರಿದಂತ ೆ ಹಲವಾರು ಕೆ್ೋಸ್ನಾ ಗಳು ದಾವಣಗರೆಯೆಲ್ಲಿ 
ಇಲಲಿದರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ ಎಂದದಾದಾರ.ೆ

ದ್ರದ ನಗರಗಳಿಗ ೆ ಹೆ್ೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಯೆುವಂತಾಗಿದ.ೆ ವಿಶೆೋಷ ಚೆೋತನ ವಿದಾಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ 
ತುಂಬಾ ಅರಾನುಕ್ಲವಾಗಿದುದಾ, ಸಕಾನಾರ ಈ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತರ ೆನಡಸೆಿ ದಾವಣಗರೆಗೆ ೆಸಕಾನಾರಿ ಬಿ.ಇಡಿ., 
ಕಾಲೆೋಜು ಮಂಜ್ರು ಮಾಡುವಂತ ೆಸುಭಾನ್ ಆಗ್ರಹಸಿದಾದಾರ.ೆ 

ಸಕಾಚ್ರಿ ಬಿ.ಇಡಿ., ಕಾಲೆೇಜು ಮಂಜೂರಾತ್ಗೆ ಒತಾ್ತಯ



ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 16, 20234

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

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಗೆ ಅರಿವಿಲಲೆದಂತೆ  
ಮದ್ಯ ಸೆೇವರೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 7ಮತು್ತ 21ರೆೋ ತಾರಿೋಖು ಜನತಾ ಡಿೋಲಕ್ಸು 
ಲಾರ್ಜಿ, KSRTC  ಹೆ್ ಸ ಬಸ್  ಸಾಟು್ಯಂರ್ ಎದುರು, ದಾವಣಗರೆ.ೆ

4 ಮತು್ತ 18 ರಂದು ಕಾವೆೋರಿ ಲಾರ್ಜಿ,  
ಪೂರಾ - ಬಂೆಗಳೂರು ರೆ್ ೋರ್, ಹಾವೆೋರಿ.

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

ಸಮಯ: ಬಳೆಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ ಮಧಾಯಹನು 2 ರವರಗೆೆ

ಮಳಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಮಾಮಾಸ್  ಜಾಯಿಂರ್ ರೆ್ೋರ್, 

ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ ಬಾಲಿಕ್,  
5ರೆೋ ಮೋನ್, ಕಾನನಾರ್ , 3ರೆೋ ಕಾ್ರಸ್  

ಸೆೈರ್  ಅಳತೆ 10x30

ಫೇ. : 82177 72482

ಹೊೇಟೆಲ್ ಮುರಳ
ಬಜೆಟ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನ ಸೆಂಟರ್
* 50 ರ್. ಗೆ ಚಿಕ್ಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನ
* 110 ರ್. ಗೆ ಮಟನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನ
ಸಮಯ : ಮಧಾಯಹನು 12.30 ರಿಂದ 
3.30 ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ 6-30ರಿಂದ 9-30. 
ಸಥಿಳ : 2ರೆೋ ಮೋನ್, 15ರೆೋ ಕಾ್ರಸ್, ಅಮತ್ 
ಟಾಕಿೋಸ್ ಕಾಂಪೆಲಿಕ್ಸು, ವಿರೆ್ೋಬನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

(ಪ್ರತಿ ಶನವಾರ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.)
95912 76454, 98449 66555

ಜಮೇನು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿ ಐಗ್ರು 

ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸವೆನಾ ನಂ : 184/1 
2 ಎಕರೆ 13 ಗುಂಟೆ ಜಮೋನು 

ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ. 
ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರು ಸಂಪಕಿನಾಸಿ : 
90365 59096
92428 37951

ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟೆಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಹದಡಿ ಮುಖಯ ರಸೆ್ತಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ವಿಎಸ್  ಷೆ್ೋರ್ಂ 
ಪಕ್ಕ ಹಾಗ್ ಉದಯ ಬಜಾರ್  ಎದುರಗಡೆ ಇರುವ 

ಸುಸಜಿಜಿತ ವಾಣಿಜಯ ಕಟಟುಡ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. 
ರೆಲ ಮಹಡಿ 3800 ಅಡಿಗಳು, ಮೊದಲರೆೋ ಮಹಡಿ 

1600 ಅಡಿಗಳು. ಸೆಲಲಿರ್  2400 ಅಡಿಗಳು 
ಸಂಪಕಿನಾಸಿ. 

96205 95579

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಕಾರ್  ವಾಷ್  ಮಾಡಲು 

ಹುಡುಗರು ಬೆೋಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 
ಸಂಬಳ : 10,000/-

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

97419 43346

WANTED
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ

ಟ್ೋ ಹಾಗು ಕಾಫ ಮಾಡುವರು 
ಬೆೋಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗೆಗೆ 6 ರಿಂದ ರಾತಿ್ರ 9:30.
ಸಥಿಳ: 1946 ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಫಿ ವಕ್್ಸಚ್.  

Mama's joint road, Near 
crocodile showroom. 

99004 38052, 97401 53513

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

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

ಲಾಯರ್ ರೆ್ೋರ್ , ದಾವಣಗೆರೆ. 
ಫೇ. : 86602 35013

ಶಿ್ರೇ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ 
ಜೊ್ಯೇತ್ಷಾ್ಯಲಯ
ನಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟೆ 

ನೋವು ಇಷಟುಪಟಟುವರು ನಮಮಿಂತಾಗಲು ಸಿ್ತ್-ಪುರುಷ 
ವಶಿೋಕರಣ, ಗುಪ್ತ ಲೆೈಂಗಿಕ ದಾಂಪತಯ ಸಮಸೆಯ , ನಮಮಿ 

ಯಾವುದೆೋ ಸಮಸೆಯಗಳನುನು 100% ಪರಿಹಾರ ಮಾದುತಾ್ತರೆ. 
ಗಾಂಧಿ ಸಕನಾಲ್ , ಆಹಾರ 2000, ದಾವಣಗೆೆರೆ.

89716 99826

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಶಿ್ರೋ ಗುರು ಬಕೆ್ಕೋಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ 
ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟ್ಸಿ ಬಸ್  ಸಾಟು್ಯಂರ್  

ಹತಿ್ತರ, ಗಣೆೋಶ್  ಲೆೋಔರ್  ಎದುರು. 
ಸೆೈಜ್  : 2200 ಅಡಿ. 

ಸೌತ್  ಫೆೋಸಿಂಗ್ 
97319 99977

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಬಾತಿ ಹತಿ್ತರ, ಅನನುಪೂಣನಾ 

ಎನ್ ಕೆಲಿೋವ್ , ಉತ್ತರ 30x40, 
(ರ್. 1499) ದಕಿ್ಷಣ 30x50:

ಫೇ. : 70196 18397

JOBS
HR, Civil Engineer, Autocad Draftsman, 

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

Marketing, Cashier, Digital Marketing 

98444 92888

ನೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಿಂಗ್ )

ನಮಮಿ ಮರೆ ಮತಿ್ತತರೆ ಕಟಟುಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರ್ಂ, ಬಾಲ್ಕನ, ಟೆರೆೋಸ್ , 
ನೋರಿನ ತೆ್ಟ್ಟು, ಗೆ್ ೋಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ , ಎಲಾಲಿ ರಿೋತಿಯ 
ನೋರಿನ ಲ್ೋಕೆೋಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿನಾಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗಾಯರಂಟ್.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಮಮತ ಉಪಹಾರ ಹೊೇಟೆಲ್  
ರುಬು್ವವರು & ಸವಿೋನಾಸ್ ಗಾಗಿ 
ಇತರೆ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಬೆೋಕಾಗಿದಾದಾರೆ.

ಫೇ. : 70902 69155

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕಿಲೆೇನಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನೇರಿನ ತೊಟ್ಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ಗಳು 
ಗಲ್ೇಜಾಗಿದದುರೆ ಯಂತ್ರಗಳ ನುನು ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕಿಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಯುಗಾದಿ ಆಫರ್  
ಹೊೇಲ್ ಸೆೇಲ್  ದರದಲ್ಲೆ
RO + UV ವಾಟರ್  ಫಲಟುರ್ , 5499/- ರ್. ಮಾತ್ರ, 

Fully automatic ಗಾಯಸ್  ಗಿೋಸರ್  3499/-
ಸೆೋಲ್ಸು & ಸವಿೋನಾಸ್ ಗಾಗಿ ಸಂಪಕಿನಾಸಿ:

ಮರುತ್  ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್ 
YMC ಕಾಂಪೆಲಿಕ್ಸು , ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ಸೆಟುೋಡಿಯಂ ಎದುರು, ದಾವಣಗೆರೆ. 
98868 96574, 98458 67574

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಅಳತೆ 50x80, ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ

ಸೆೈರ್ ನಂ.8, # 4081, ಬೆೈಪಾಸ್, 
ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿದೆ

ಹಾಗ್ 60 ಅಡಿ ರಸೆ್ತ ಇದೆ.
ಮಧಯ ವತಿನಾಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ 

ಫೇ. : 95380 55959

ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟೆಡ
ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ ಮಟಲಿಕಟೆಟು

(ಚಲನ ಚಿತ್ರಮಂದರ) 20 ಗುಂಟೆ 
ಅಲ್ರೆೋಷನ್  ಆದ ಜಾಗ ಮತು್ತ ಕಟಟುಡ 
ಸಹತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಮತು್ತ 

ಮಲೆೋಬೆನ್ನುರು ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.
63603 74483, 98447 09610

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಹಳೆ ಬನಂಶಕರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ  

NH ರಸೆ್ತ ಅಂಡರ್  ಪಾಸ್ ಗೆ 
ಹತಿ್ತರದಲ್ಲಿರುವ 30x50, ಅಡಿ ಅಳತೆ,  
ಪಶಿ್ಚಮ ದಕಿ್ಕನ ಸೆೈರ್  ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ.

ಫೇ. : 97390 04921

Supreet Motors
Authorised Bosch Car 

Service Job : Field 
Marketing executive-2. 

experience : Minimum 1 
years exp. any degree.

99861 32850, 93800 15165

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಬಾರ್  & ರೆಸೆ್ಟುೋರೆಂರ್ ನಲ್ಲಿ 

ಅಡುಗೆ ಭಟಟುರು 
ಬೆೋಕಾಗಿದಾದಾರೆ.

ಫೇ. : 80889 56656

ವಧು ಬೆೇಕಾಗಿದೆ
ಆಸಿ್ತ, ಜಮೋನು ಹೆ್ಂದದುದಾ, 

ಒಬ್ರೆೋ ಮಗನರುವ 35 ವಷನಾದ 
ಸಾಧು ಲ್ಂಗಾಯತ ವರನಗೆ

ವಧು ಬೆೋಕಾಗಿದೆ.

9742448252, 7483571646

ಬೆೇಕಾಗಿದೆ
ನಮಮಿ ಶಾಲೆಗೆ 

ಟೆಲ್ಕಾಲರ್ -2
ಫೋಲ್ಡೆ  ವಕ್ನಾ  ಮತು್ತ ಪಾಂಪೆಲಿರ್ಸು ಹಂಚಲು 
ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಬೆೋಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

74835 71646, 9742448252

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಶಿವ-ಪಾವನಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 

35x60 ಉತ್ತರ-ಪೂವನಾ ಕಾನನಾರ್ , 
30x46 ಪೂವನಾ, 30x50 ಪೂವನಾ, 
40x60 ಪಶಿ್ಚಮ, ಹೆ್ಸ ಬನಶಂಕರಿ 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 30x50 ಪಶಿ್ಚಮ 

ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ. 30x50 ಉತ್ತರ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ. 
ಸಾ್ವಮ ಏಜೆಂಟ್ , ವಿದಾ್ಯನಗರ

97421 44715

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ 
ಗಾಮನಾಂರ್ಸು ನಲ್ಲಿ ಹೆಲಪಿರ್ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲು 3  ಮಹಳೆಯರು ಮತು್ತ 

ಅಕೌಂರ್ ಮಾಡಲು B.com 
ಪದವಿೋಧರ ಮಹಳೆ  

ಬೆೋಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಸಂಪಕಿನಾಸಿ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಲೆತ್ ಸೆಂಟರ್
ಅಶೆ್ೋಕ್ ರೆ್ೋರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಮಡಿಹೌಸ್  ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು 
ಬೆೋಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

PUC or Any Degree. 
ವಿಳಾಸ : ಕಾವೆೇರಿ ಮೆಡಿಹೌಸ್  ಪೆ್ರೈ. ಲ್.,
ಚೆೇತರಾ ಹೊೇಟೆಲ್  ಹತ್್ತರ, 
ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002.

PART TIME JOBS 
ಮರೆಯಲೆಲಿೋ ಕುಳಿತು ರಾವು ಕೆ್ಡುವ 
ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಹಾಗ್ ಫಾರಂ 

ತುಂಬುವ ಮ್ಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ 
15,000 ರಿಂದ 20,000 ಸಂಪಾದಸಿ 

(ಕೆ್ೋರಿಯರ್ ಸೌಲಭಯವಿದೆ)  
 8749098879

2BHK ಮರೆ ಬಾಡಿಗಿಗೆ ಇದೆ
ಡಿಸಿಎಂ ಟೌನ್ ಶಿೋಪ್ ನಲ್ಲಿ 2BHK 

ಸುಸಜಿಜಿತ ರೆಲಮಹಡಿ ಮರೆ 
ಬೆ್ೋರ್ ವೆಲ್ / ಕಾಪನಾರೆೋಷನ್  
ನೋರು, ಪಾಕಿನಾಂಗ್  ಸೌಲಭಯವಿದುದಾ 
ಬಾಡಿಗಿಗೆ ಇದೆ. ಸಸಯಹಾರಿಗಳು 

ಮಾತ್ರ ಸಂಪಕಿನಾಸಿ.
94816 25435

ಲೆೈಂಗಿಕ ಸಮಸೆ್ಯಗೆ  ಶಿೇಘ್ರ ಪರಿಹಾರ
18 ರಿಂದ 75 ವಯಸಿಸುನವರಿಗೆ ಕಾಯಪೂಸುಲ್ಸು / 

ಆಯಿಲ್   ಶಿೋರ್ರ ಸ್ಖಲನ, ನರದೌಬನಾಲಯ 
ಸ್ವಪನು ದೆ್ೋಷಗಳು, ಶಿಶನು ಸಣ್ಣಗಿರುವಿಕೆ, 
ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಲೆೈಂಗಿಕ ಸಮಸೆಯ 

ಇರುವವರು ಈ ಕ್ಡಲೆೋ ಈ ಆಯುವೆೋನಾದ 
ಔಷಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ.  

63617 78900

ಭವಿಷ್ಯ
ಶಿ್ರೋ ವರಾಹಸಾ್ವಮ ಜೆ್ಯೋತಿಷಾಯಲಯ. ಪಂಡಿತ್ 
ಪರುಶುರಾಮಭರ್ ಪೋನನ ಮ್ಲಕ ಪರಿಹಾರ, ಇಂದೆೋ ಕರೆ 
ಮಾಡಿ, ವಿದೆಯ, ಉದೆ್ಯೋಗ, ವಶಿೋಕರಣ, ಲೆೈಂಗಿಕ ದಾಂಪತಯ 
ಸಮಸೆಯ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ಅತೆ್ತ-ಸೆ್ಸೆ ಕಿರಿಕಿರಿ 
ಇನ್ನು ನಮಮಿ ಯಾವುದೆೋ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ ಇಂದೆೋ ಪರಿಹಾರ.
81232 83279

ಜಂಗಮ ವಧು ಬೆೇಕಾಗಿದೆ
ಜಂಗಮ 27 ವಷನಾದ ಸುಂದರ, 

`Diploma' ಒಬ್ರೆೋ ಮಗ, ಸ್ವಂತ ಮರೆ 
ಹಾಗ್ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಿಸಿರೆಸ್ ಹೆ್ಂದರುವ 

ವರನಗೆ ಸ್ಕ್ತ ವಧು ಬೆೋಕಾಗಿದೆ.
98807 29108

ಲೊೇನ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ವೆೈಯಕಿ್ತಕಸಾಲ 
ವಾಯಪಾರ ಸಾಲ 

ಆಸಿ್ತ ಮೋಲೆ ಸಾಲ
ಆಸಿ್ತ ಖರಿೋದಗೆ ಸಾಲ ಕೆ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಾಹತಿಗೆ ಸಂಪಕಿನಾಸಿ :
74835 24662 

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ 
40x60 East ಬನಶಂಕರಿ 

ಲೆೋಔರ್ ನಲ್ಲಿ, 40x60 West 
ವಿವೆೋಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, 

60x40 North, West 
Corner, ಅಥಣಿ ಕಾಲೆೋಜ್ ಹತಿ್ತರ.

ಐನಳಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್
99166 12110

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಮಹಾಲಕಿ್ಷಮಿ ಲೆೋಔರ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿವಗಂಗೆ ಕಲಾಯಣ 

ಮಂಟಪ ಹಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 56x62 
North- East Corner, 40x63 East, 

44x40 North, 75x40 Corner. 
ಐನಳಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್ 

99166 12110

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಶಿವ-ಪಾವನಾತಿ ಲೆೋಔರ್ ನಲ್ಲಿ 40x60 
East, 40 ಅಡಿ ರೆ್ೋಡಿಗಿದೆ.
40x57 Corner, 80x60 

North-East Corner, 30x52 East. 
ಐನಳಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್

99166 12110

ತಕ್ಷಣವೆೇ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
Accounts Assistant
Field Officers

Security Guards 
Ex-Serviceman

ಆಕಷನಾಕ ಸಂಬಳ ESI, PF ಸೌಲಭಯವಿದೆ.
83100 43863,96060 50591

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಸಿದದಾವಿೋರಪಪಿ ಬಡಾವಣೆ ಉತ್ತರ-ಪಶಿ್ಚಮ 
ಕಾನನಾರ್ 30x43, ಪೂವನಾ 53x40, 

(ಶಾಮನ್ರು ರಸೆ್ತ ಹತಿ್ತರ) 
ಉತ್ತರ -ಪಶಿ್ಚಮ ಕಾನನಾರ್ 40x60, 
ಆಂಜರೆೋಯ ಬಡಾವಣೆ ಉತ್ತರ 30x50.

ಐಗೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 
99457 02495

ಮರೆಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಎಂ,ಸಿ,ಸಿ, `ಎ' ಬಾಲಿಕ್ ಪೂವನಾ 44x60 

(ತಿ್ರಪೆಲಿೋಕ್ಸು) (4-ಬೆರ್ ರ್ಮ್), ಎಂ,ಸಿ,ಸಿ, 
`ಬಿ' ಬಾಲಿಕ್ ಪೂವನಾ-ದಕಿ್ಷಣ ಕಾನನಾರ್ 

44x60, ಜೆ.ಹೆರ್. ಪಟೆೋಲ್ ಬಡಾವಣೆ 
ಉತ್ತರ 30x50, ಶಕಿ್ತ ನಗರ ಉತ್ತರ 30x40.

ಐಗೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 
99457 02495

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಶಿವ-ಪಾವನಾತಿ ಬದಾವಣೆ ಪೂವನಾ 30x46, 

40x60 (ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ) 30x44, ಪಶಿ್ಚಮ 
30x54, 30x52, ಜೆ.ಹೆರ್. ಪಟೆೋಲ್ 
ಬಡಾವಣೆ ಉತ್ತರ 40x60, 20x30 

(Podar International School ಎದುರು)
ಐಗೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್

99457 02495

ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಜಾಹೇರಾತುಗಳು ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣಚ್ವೆೇ ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲೆನ 
ಮಾಹತ್ - ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ಗುಣಮಟಟೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ 
ಸಾವಚ್ಜನಕರು ಜಾಹೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ 
ಜವಾಬಾ್ಧರಿ ಯಾಗುವುದಿಲಲೆ.                    -ಜಾಹೇರಾತು ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ಓದುಗರ 
ಗಮನಕೆ್ಕ

ಬೊೇರ್ಚ್ ಪರಿೇಕೆ್ಷಗೆ ಅನುಮತ್
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಏಕಸದಸಯ ಪ್ೋಠ ಶುಕ್ರವಾರ ನೋಡಿದದಾ ತಿೋಪುನಾ ಪ್ರಶಿನುಸಿ ಸಕಾನಾರ 
ಶನವಾರವೆೋ ವಿಭಾಗಿೋಯ ಪ್ೋಠಕೆ್ಕ ಮೋಲಮಿನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು್ತ. ಈ ಮೋಲಮಿನವಿಯನುನು 
ರಾಯಯಮ್ತಿನಾ ಜಿ. ನರೆೋಂದರ್ ಹಾಗ್ ರಾಯಯಮ್ತಿನಾ ಅಶೆ್ೋಕ್ ಎಸ್ . ಕಿಣಗಿ 
ಅವರಿದದಾ ಪ್ೋಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು್ತ.

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಬಗೆಗೆ ಅಗತಯ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆ್ಳು್ಳವ 
ಕುರಿತು ತಿೋಮಾನಾನಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಹಂದುಳಿದ ವಗನಾಗಳ ಮೋಸಲಾತಿ ಜಾತಿ 
ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲಿರುವ 46 ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ 
ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೋಡುವ 
ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಜಾತಿಯ ಮುಂದೆ 
ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ ಎಂದು ನಮ್ದಸಿ 
ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನುನು ನೋಡುವ  
ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸುಸು ಮಾಡಲು ಆಯೋಗವು 
ತಿೋಮಾನಾನಸಿದೆ.

ಪರಿಷ್ಕಕೃತ ಹಂದುಳಿದ ಪ್ರವಗನಾಗಳ ಮೋಸಲಾತಿ 
ಪಟ್ಟುಯನುನು ಮುದ್ರಸಿ ಆಯೋಗದಂದಲೆೋ ರಾಜಯದ 
ಎಲಲಿ ಗಾ್ರ.ಪಂ.ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ನಗರ ಸಥಿಳಿೋಯ 
ಸಂಸೆಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ತಿೋಮಾನಾನಸಲಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೆೋ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳ ಹೆಸರು ಪರಿಶಿಷಟು 
ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ ಹಾಗ್ ಹಂದುಳಿದ ವಗನಾಗಳ 
ಮೋಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲಿಯ್ ಸಹ 
ಸೆೋಪನಾಡೆಗೆ್ಂಡಿದುದಾ, ಇದರಿಂದ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ 
ಪತ್ರ ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಗೆ್ಂದಲವುಂಟಾಗುತಿ್ತರುವುದು ಆಯೋಗದ 
ಗಮನಕೆ್ಕ ಬಂದರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಜಾತಿಗಳನುನು 
ಹಂದುಳಿದ ವಗನಾಗಳ ಪಟ್ಟುಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ 

ಹಾಗ್ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿನ ಅಗತಯ 
ಕಾಗುಣಿತ ತಿದುದಾಪಡಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಷ್ಕಕೃತ ಮೋಸಲಾತಿ 
ಪಟ್ಟುಯನುನು ಮುದ್ರಸಿ ವಿತರಿಸಲು ಉದೆದಾೋಶಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದರು.

ರಾಜಯ ಹಂದುಳಿದ ವಗನಾಗಳ ಮೋಸಲಾತಿ 
ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆೋ ಸೆೋಪನಾಡೆಗೆ್ಂಡಿರುವ 
ಜಾತಿಗಳು, ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜಯ ಕೆೋಂದ್ರ ಮೋಸಲಾತಿ 
ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಸೆೋಪನಾಡೆಗೆ್ಳ್ಳದರುವ ಜಾತಿಗಳನುನು 
ಸಹ ಸೆೋಪನಾಡೆಗೆ್ಳಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಜೆ್ತೆಗೆ ಕೆೋಂದ್ರ ಮಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲಿರುವ 
ಜಾತಿಗಳ ಕಾಗುಣಿತ, ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನುನು ತಿದುದಾಪಡಿ 
ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯ್ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆ್ಳ್ಳಲಾಗುತಿ್ತದೆ 
ಎಂದರು.

ಹಂದುಳಿದ ವಗನಾಗಳ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಮತು್ತ 
ಉಪಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೆೋರಿದ ಸಕಾನಾರಿ ರೌಕರರು 
ಹಾಗ್ ವಿದಾಯರ್ನಾಗಳ ಮಾಹತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ 8 
ತಿಂಗಳ ಹಂದೆಯೋ ಕೆೋಳಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದುದಾ,ಇದುವರೆಗೆ 
ಶೆೋ.50ರಷುಟು ಮಾಹತಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದದೆ. ಇನುನುಳಿದ 
ಮಾಹತಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಯಾವ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕಾನಾರಿ ಸೌಲಭಯ 
ಪಡೆದುಕೆ್ಂಡಿದಾದಾರೆ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದದಾದಾರೆ 
ಎಂಬುದು ಗೆ್ತಾ್ತಗಲ್ದೆ ಎಂದರು.

ಪೇಷಕರ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣರೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಭೆೋಟ್ ನೋಡಿ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತು್ತ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿಥಿತಿಗತಿಗಳನುನು ಅಧಯಯನ ನಡಸೆಿ ಮಾಹತಿ 
ಸಂಗ್ರಹಸುವುದರ ಜೆ್ತಗೆ ೆ ವಿವಿಧ ಸಕಾನಾರಿ ಹಾಗ್ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯಗಳಿಂದ ದ್ವತಿೋಯ ಮ್ಲದ ಮಾಹತಿಯನುನು 
ಸಂಗ್ರಹಸಲಾಗಿದುದಾ ವರದ ತಯಾರಿಕಯೆ ಪ್ರಕಿ್ರಯ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ ೆಎಂದರು.

ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ರಾಜಯ ಒಕ್ಕಲ್ಗರ ಕೆೋಂದ್ರ ಸಂರ ಈಗಿರುವ 
ಮೋಸಲಾತಿಯನುನು ಹಚೆಿ್ಚಸುವಂತ ೆ ಆಯೋಗಕೆ್ಕ ಮನವಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದುದಾ, ಸದರಿ ಮನವಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕಿ್ರಯ 
ಪರಿಶಿೋಲರಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ ೆಎಂದರು.

ಲ್ಂಗಾಯತ ಕುಡು ಒಕ್ಕಲ್ಗ, ಆದ ಬಣಜಿಗ, 
ರೆ್ಳಂಬ, ಮಲಲಿವ ಮಲೆೋಗೌಡ, ಲ್ಂಗಾಯತ ರಡಿಡೆ, ಗೌಡ 
ಲ್ಂಗಾಯತ, ಶಿವಸಿಂಪ್, ಬಣಗಾರ, ಶಿವಾಚಾರ ನಗತನಾ, 24 
ಮರ ೆ ತಲೆುಗುಶಟೆ್ಟು, ಆರೆೋರ, ಕನನುಡ ವೆೈಶಯ, ಗಾಣಿಗ 
ಸಮುದಾಯದ ಉಪಜಾತಿಗಳು ಹಾಗ್ ವಿವಿಧ ವಿೋರಶೆೈವ / 
ಲ್ಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಗೆ ವರದ ತಯಾರಿಸಿ, 
ಸಕಾನಾರಕೆ್ಕ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದ್ವತಿೋಯ ವರದಯನುನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದುದಾ, 
ಮುದ್ರಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದ,ೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸದಯದಲ್ಲಿಯೋ 
ಸಕಾನಾರಕೆ್ಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೇಸಲಾತ್: ಗಡಿಬಿಡಿ ವರದಿಗೆ ನಕಾರ
ಅರಾಥರಿಗೆ ಮೇಸಲಾತ್

ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಲಲಿದ ಹಾಗ್ ಜಾತಿ ಗೆ್ತಿ್ತರದ 
ಅರಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗ್ ಔದೆ್ಯೋಗಿಕ 
ಮೋಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೆ್ಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಕಾನಾರಕೆ್ಕ ಶಿಫಾರಸುಸು 
ಮಾಡಿದೆ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂತಹ ಅರಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 
ತೆಲಂಗಾಣ,ಮಹಾರಾಷಟು್ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸಲಾತಿ 
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೋ ನಮಮಿ 
ರಾಜಯದಲ್ಲಿಯ್ ಸಹ ಮೋಸಲಾತಿ ಒದಗಿಸುವ 
ದೃಷ್ಟುಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿರುವ 
ಅರಾಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟ್ ನೋಡಿ ಮಾಹತಿ 
ಸಂಗ್ರಹಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲಾಲಿ ಮಾಹತಿಯರಾನುಧರಿಸಿ, 
ಜಾತಿ ತಿಳಿದರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯಾ ಜಾತಿಯ 
ಪ್ರವಗನಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತು್ತ ಜಾತಿ ಗೆ್ತಿ್ತಲಲಿದ ಅರಾಥ 
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವಗನಾ-1 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸಲಾತಿ 
ಕಲ್ಪಿಸಿಕೆ್ಡಬೆೋಕೆಂದು ಅಭಿಪಾ್ರಯಿಸಿ, ವಿಶೆೋಷ 
ವರದಯನುನು ಸಕಾನಾರಕೆ್ಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 15 - ಮಹಾರಾಷಟು್ 
ಸಕಾನಾರವು ಕರಾನಾಟಕದ ಗಡಿಯಳಗೆ ಇರುವ 
865 ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ಮಹಾತಮಿ ಜೆ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಜನ 
ಆರೆ್ೋಗಯ ಯೋಜರೆ ಎಂಬ ಆರೆ್ೋಗಯ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮವನುನು ಅನುಷಾಠಿನ ಮಾಡಲು 
ಹೆ್ರಟ್ರುವುದಕೆ್ಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೆ್ೋಧ 
ಪಕ್ಷದ ರಾಯಕ ಸಿದದಾರಾಮಯಯ ಅವರು ಆಕೆ್್ರೋಶ 
ವಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾದಾರೆ. 

ಇಂದು ಪತಿ್ರಕಾಗೆ್ೋಷ್ಠಿಯನುನು ಉದೆದಾೋಶಿಸಿ 
ಮಾತರಾಡಿದ ಅವರು, ಕರಾನಾಟಕ ಮತು್ತ 
ಮಹಾರಾಷಟು್ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಮಹಾಜನ್ ವರದಯೋ ಅಂತಿಮ. 1966ರಲ್ಲಿ 
ಅವರು ವರದ ಸಲ್ಲಿಸಿದದಾರು. ಅವೊತಿ್ತನಂದ ರಾವು 
ಒಪ್ಪಿಕೆ್ಂಡಿದೆದಾೋವೆ, ಮಹಾರಾಷಟು್ದವರು 
ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಲೆೋ ಇದಾದಾರೆ ಎಂದರು.

ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾನಾರ ಮಹಾಜನ್ 
ಆಯೋಗವನುನು ರಚರೆ ಮಾಡಿತು್ತ, ಮಹಾಜನ್ 

ಅವರು ಮಹಾರಾಷಟು್ದವರೆೋ. ರಾವು ಈ 
ವರದಯನುನು ಗೌರವಿಸಬೆೋಕು ಎಂದು 
ಒಪ್ಪಿಕೆ್ಂಡಿದೆದಾೋವೆ, ಮಹಾರಾಷಟು್ದವರು ಈಗ 
865 ಹಳಿ್ಳಗಳು ತಮಮಿವು ಎಂದು ಹೆೋಳುತಿ್ತದಾದಾರೆ. 
ಆರೆ್ೋಗಯ ವಿಮಾ ಯೋಜರೆಯನುನು 865 
ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೆೋಕು ಎಂದು 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮವನುನು ಘೆ್ೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ, ಈ 
ಬಗೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಹರಿಯ ರಾಯಕರೆ್ಬ್ರು 
ಹೆೋಳಿಕೆಯನುನು ಕ್ಡ ನೋಡಿದಾದಾರೆ. ಇಷೆಟುಲಾಲಿ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ತದದಾರ್ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಸಕಾನಾರ ಸುಮಮಿನದೆ, ನಮಮಿ ರಾಜಯದ 
ಮುಖಯಮಂತಿ್ರಗಳು ಕ್ಡ ಮಾತರಾಡುತಿ್ತಲಲಿ, 
ಇಲ್ಲಿ ಸಕಾನಾರ ಸತು್ತ ಹೆ್ೋಗಿದೆಯಾ ಎಂಬ 
ಅನುಮಾನ ಬರುತಿ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಮಹಾರಾಷಟು್ ಸಕಾನಾರ ನಮಮಿ ರಾಜಯದ 
ಗಡಿಯಳಗೆ ಇರುವ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ಬಂದು 
ಆರೆ್ೋಗಯ ವಿಮಾ ಸೌಲಭಯವನುನು ನೋಡುತೆ್ತೋವೆ 

ಎಂದರ್ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆ್ಳ್ಳಬೆೋಕಾದವರು 
ಸುಮಮಿನದಾದಾರೆ ಎಂದರೆ ಕೆೋಂದ್ರ ಮತು್ತ ರಾಜಯ 
ಸಕಾನಾರಗಳು ಸತು್ತ ಹೆ್ೋಗಿವೆಯಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶೆನು 
ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಗಳು ಕ್ಡ ಅವರಿಗೆ 
ಬುದದಾ ಹೆೋಳಿಲಲಿ. ಇದು ನಮಮಿ ಸಾವನಾಭೌಮತೆಗೆ 
ಸವಾಲು. ಏಕಿೋಕರಣದ ನಂತರ ಭಾಷಾವಾರು 
ಪಾ್ರಂತಯಗಳು ರಚರೆಯಾದ ಮೋಲೆ ನಮಮಿ ರಾಜಯದ 
ಒಂದಂಚನುನು ರಾವು ಯಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕ್್ಕ 
ಬಿಟುಟುಕೆ್ಡಬಾರದು. ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕಕೃತಿ, ರೆಲ, 
ಜಲ ನಮಮಿ ಆರ್ವರೆ ಕೆ್ೋಟ್ ಜನರ ಹಕು್ಕ 
ಮತು್ತ ಸಾವನಾಭೌಮತೆಯ ಸಂಕೆೋತ. ಇದಕೆ್ಕ ಧಕೆ್ಕ 
ಬಂದಾಗ ಕೆೋಂದ್ರ ಮತು್ತ ರಾಜಯ ಸಕಾನಾರಗಳು 
ಬಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚಕೆ್ಂಡು ಕ್ರಬಾರದು. ಇಂಥ 
ರಟರೆಗಳಿಂದ ಒಕ್್ಕಟ ವಯವಸೆಥಿಗೆ 
ಧಕೆ್ಕಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ರಾವು ಒಕ್್ಕಟ 
ವಯವಸೆಥಿಯಡಿ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಬಗೆಗೆ ಕೆಟಟು 
ಯೋಚರೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಹಳಳಗಳಗೆ ಮಹಾರಾಷಟೆ್ದ 
ಆರೊೇಗ್ಯ ಯೇಜರೆ: ಸಿದುದು ತರಾಟೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.9- ವಷ್ನಾಣಿ ಯೋಗ 
ಎಜುಕೆೋಷನ್ ಅಂರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆ್ಪಿೋರ್ಸುನಾ  ಟ್ರಸ್ಟು 
ವತಿಯಿಂದ 5ರೆೋ ರಾಷ್ಟು್ೋಯ ಮಟಟುದ 
ಯೋಗಾಸನ ಸಪಿಧೆನಾಯನುನು ಶಿವಮೊಗಗೆದ ಚಿಗುರು 
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇತಿ್ತಚೆೋಗೆ ಏಪನಾಡಿಸಲಾಗಿತು್ತ.

31 ರಿಂದ 40ರ ವಯೋಮತಿ ವಿಭಾಗದ 
ಸಪಿಧೆನಾಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸಂತೆ್ೋಷ ಡಿ. (ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಫರ್ ರೆಸ್ ಮತು್ತ ಯೋಗ ಇನ್ ಸಿಟುಟ್ಯರ್ ನ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟು್ೋಯ ಕಿ್ರೋಡಾಪಟು ಮತು್ತ 

ತರಬೆೋತುದಾರರು) ಪ್ರಥಮ ಸಾಥಿನ ಪಡೆದದಾದಾರೆ.
ಇವರೆ್ಂದಗೆ ಜಿಲೆಲಿಯ ಸೆ್ೋಮೋಶ್ವರ 

ವಿದಾಯಲಯದ ಸಂಜಯ್ ಎಸ್, ಸ್ಯನಾ.ಎಸ್, 
ವಿಷು್ಣವಧನಾನ ಹಾಲೆ್ೋಳ್, ಮತಿ್ತಹಳಿ್ಳ ರೆೋವಣಪಪಿ 
ನಸನಾರಿ ಮತು್ತ ಹರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಕ ಶಾಲೆಯ 
ಜಯರಾಜ್, ರಿಷ್ ಪಬಿಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ದೆೈವಿಕ್ 
ಆಚಾಯನಾ, ತರಳಬಾಳು ಶಾಲೆಯ ಲೆ್ೋಕೆೋಶ್, 
ಸ್ವರ್ಪ ಹಾಗ್ ಹರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ರಾಗರಾಜಪಪಿ ವಿಜೆೋತರಾಗಿದಾದಾರೆ.

ಯೇಗಾಸನ ಸ್ಪಧೆಚ್: ಸಂತೊೇಷ್ ಪ್ರಥಮ

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ(KHB)
ಕರಾನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 

1) 20x28.5 ಪೂವನಾ (14 ಲಕ್ಷಕೆ್ಕ ) 
2) 40x60 ಪಶಿ್ಚಮ GOOD 

LOCTION (2250/-ರ್ ಅಡಿಗೆ )
ಕಿರಣ್ ಬೂಸೂನುರ್ (AGENT)

97315-63409

ರೆಸೊಟೆೇರೆಂಟ್ ನಲ್ಲೆ 
ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ

ವೆಜ್ ಹಾಗ್ ರಾನ್ ವೆಜ್ ಅನುಭವ 
ಇರುವ ಮತು್ತ ತಂದ್ರಿ ಐಟಮ್ಸು  

ಮಾಡುವ, ಭಟಟುರು ಮತು್ತ ಅನುಭವವುಳ್ಳ 
ಸಪಲೆಿೈ ಹುಡುಗರು ಬೆೋಕಾಗಿದಾದಾರೆ.ವಿಚಾರಿಸಿ : 
86182 19879, 85539 20876 

ಫೆೈರಾನ್್ಸ ಆಫಿೇಸ್ 
ಆಫೋಸ್ ಬಾಯ್ ಮತು್ತ 
ಪಾಂಪೆಲಿಂರ್ಸು ಪ್ರತಿ ಹಂಚಲು 

ಹುಡುಗರು ಬೆೋಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 
ದಾವಣಗೆರೆ. ವೆೋತನ 4500/- 
79752 01572 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಕಾವೆೋರಿ ಫಾಮಾನಾದಲ್ಲಿ ಸಾಟುಕ್ ತೆಗೆಯಲು 
ಹುಡುಗಿಯರು ಮತು್ತ ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜು 

ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು ಬೆೋಕಾಗಿದಾದಾರೆ.
ಕಾವೆೋರಿ ಫಾಮಾನಾ, ಚೆೋತರಾ ಹೆ್ೋಟೆಲ್ ಹತಿ್ತರ, 

ಎ.ವಿ.ಕೆ. ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ-577002

WANTED TEACHING 
FACULTY 

Any Science / Maths  
Degree with Good English 

Speaking Skill. 
Tatva Academy Davangere. 
96060 75754

FREE NURSING 
TRAINGING AND 

JOB ASSISTANCE 
CONTACT : 

86609 98651
90711 06106

LEARN AND EARN
FOR STUDENTS

CONTACT
91642 56425
9008 540885

REQUIRED
Duty Doctors (MBBS/BAMS) 
Nurse, Female Receptionist,

Computer/DTP Operator, Ayas/
Ward Boy/Peon, Medical 

Representative (Marketing)
contact : labntab.com@gmail.com
94481 78094, 86609 98651

ಸೂ್ಕಲ್  ಬಸ್ ಗಳು ಬೆೇಕಾಗಿವೆ
2013 ರಿಂದ 2018ರ ಒಳಗಿನ 
ಮಾಡೆಲ್ ನ ಎರಡು ಬಸ್ ಗಳು 

ಬೆೋಕಾಗಿವೆ. ಸಂಪಕಿನಾಸಿ. 
ಅಣಬೆೋರು ಶಿವಮ್ತಿನಾ
98866 78178

ತಾ್ಯವಣಗಿಯಲ್ಲೆ 
ರಾಡಿದುದು ಮಹಳಾ 
ಸಮಾವೆೇಶ, ನಗೆಹಬಬಾ

ತಾಯವಣಗಿ, ಮಾ. 15- ಇಲ್ಲಿನ ನೋರಾವರಿ 
ಇಲಾಖೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆೋ ದರಾಂಕ 18 ರ 
ಶನವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿ.ಎಂ. ವಾಗಿೋಶಸಾ್ವಮ 
ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತರ 
ರಾಷ್ಟು್ೋಯ ಮಹಳಾ ದರಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ 
ಮಹಳಾ ಸಮಾವೆೋಶ ಮತು್ತ ನಗೆಹಬ್-2023 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ಹಮಮಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಧಕರನುನು 
ಮತು್ತ ಆಶಾ ಹಾಗ್ ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಕಾಯನಾಕತೆನಾಯರನುನು ಸರಾಮಿನಸಲಾಗುವುದು.

ಹೆಸರಾಂತ ಹಾಸಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಗಂಗಾವತಿ 
ಪಾ್ರಣೆೋಶ್, ಪ್ರ. ಕೃಷೆ್ಣೋಗೌಡ, ನರಸಿಂಹ ಜೆ್ೋಶಿ, 
ಬಸವರಾಜ ಮಾಮನ, ಶಿ್ರೋಮತಿ ಇಂದುಮತಿ 
ಸಾಲ್ಮಠ ಇವರುಗಳು ಹಾಸಯ ಸಂಜೆ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೆ್ಡಲ್ದಾದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಷನಾ ಕ್ಡ ಬಿ.ಎಂ. ವಾಗಿೋಶ ಸಾ್ವಮ 
ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗದವರು ಅಣಜಿ ಮತು್ತ 
ಬಾಡಾದಲ್ಲಿ ಮಹಳಾ ಸಮಾವೆೋಶ ಹಾಗ್ 
ನಗೆಹಬ್ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದದಾರು. 

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ವಿಶೆೇಷ ತರಬೆೇತ್ ಶಿಬಿರ
ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳ 

ನಯಮತ (ಬೆಂಗಳೂರು), ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ 
(ದಾವಣಗೆರೆ), ಸಹಕಾರ ಸಂರಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ್ೋಧರಾ 
ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲಾಲಿ ಸಹಕಾರ ಒಕ್್ಕಟ ನಯಮತ, ಜಿಲಾಲಿ 
ಕೆೋಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾಯಂಕ್ ನಯಮತ ಇವರುಗಳ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತು್ತ ಚನನುಗಿರಿ 
ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ಪಾ್ರಥಮಕ ಕೃಷ್ ಪತಿ್ತನ ಸಹಕಾರ ಸಂರಗಳ 
ಮುಖಯ ಕಾಯನಾನವಾನಾಹಕರುಗಳ ಒಂದು ದನದ ವಿಶೆೋಷ 
ತರಬೆೋತಿ ಶಿಬಿರವು ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30ಕೆ್ಕ ನಗರದ 

ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮಮಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲಾಲಿ ಕೆೋಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾಯಂಕ್ ನಯಮತದ 

ಅಧಯಕ್ಷ ಬಿ. ಹಾಲೆೋಶಪಪಿ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟ್ಸಲ್ದುದಾ, 
ಜಿಲಾಲಿ ಸಹಕಾರ ಒಕ್್ಕಟದ ಅಧಯಕ್ಷ ಸಿರಿಗೆರೆ ರಾಜಣ್ಣ 
ಅಧಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ದಾದಾರೆ. 

ಮುಖಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ  ಜಿ.ಎಸ್. ವೆೋಣುಗೆ್ೋಪಾಲ 
ರೆಡಿಡೆ, ಕೆ.ಹೆರ್. ಷಣುಮಿಖಪಪಿ, ಡಿ.ಎಂ. ಮುರಿಗೆೋಂದ್ರಯಯ, 
ಎನ್. ಕುಮಾರ್, ಹೆರ್. ಅನನುಪೂಣನಾ, ಕೆ. ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪಿ 
ಪಾಲೆ್ಗೆಳ್ಳಲ್ದಾದಾರೆ.

 ಶಿವಮೊಗಗೆ, ಮಾ.15- ಶಿ್ರೋ ಕಲಾ ಇಂಟರ್ ರಾಯಷನಲ್ ಇನ್ ಸಿಟುಟ್ಯರ್ ಆಫ್ 
ಫಾಯಷನ್ ಟೆಕಾನುಲಜಿ, ಶಿವಮೊಗಗೆ ಜಿಲಾಲಿ ನವೃತ್ತ ರೌಕರರ ಸಂರ ಮತು್ತ ಪ್. ಎನ್. 
ಆರ್. ಸೆ್ಸೆೈಟ್ (ಭಾವಾನಗರ್ -ಗುಜರಾತ್) ಇವರುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ  
ಏಪ್್ರಲ್-2ರ ಭಾನುವಾರ ಮೊಣಕಾಲು ಪಟ್ಟು ಶಿಬಿರವನುನು  (ಪಾಲ್ಸೆಂಟ್್ರಕ್ ನೋ 
ಬೆ್ರೋಸ್ ಕಾಯಂಪ್)  ಜಿಲಾಲಿ ನವೃತ್ತ ರೌಕರರ ಸಂರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏಪನಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಎಲುಬು ಹಾಗು ಕಿೋಲು ತಜಞಾ, ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾನಾರದ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ವಿಜೆೋತ ಗುಜರಾತ್ ನ 
ಡಾ|| ವಿಜಯ ರಾಯಕ್ ಶಸ್ತ್ಚಿಕಿತೆಸು ಹಾಗು ಔಷಧ ರಹತ ಮಂಡಿರೆ್ೋವು 
ನವಾರಣೆಗೆ ಸ್ಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೋಡಿ ಅಗತಯವಿರುವವರಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ಪಟ್ಟು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲು ಮಾಗನಾದಶನಾನ ಮಾಡುವರು. ಹೆಚಿ್ಚನ ವಿವರಗಳಿಗೆ  
ಪ್ರ. ಟ್.ಎಸ್. ರಾಮಕುಮಾರ್ (9448025056) ಕೆೋಶವಮ್ತಿನಾ  
(8618907250), ಅನನುಪೂಣನಾ (9448127813) ಅವರನುನು 
ಸಂಪಕಿನಾಸಬಹುದು.

ಮಂಡಿರೆ್ೋವು ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವವರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ್ಗೆಳ್ಳಲು 
ಇಚಿಛೆಸಿದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಟ್. ನಟರಾಜ್ (9448143165), ಕಾಯನಾದಶಿನಾ, ಶಿ್ರೋ ಕಲಾ 
ಇಂಟರ್ ರಾಯಷನಲ್ ಇನ್ ಸಿಟುಟ್ಯರ್ ಆಫ್ ಫಾಯಷನ್ ಟೆಕಾನುಲಜಿ,   ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಚೆೋರಿ ಆವರಣ, ಶಿವಮೊಗಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ರೆ್ೋಂದಾಯಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬಹುದು.

ಮೊಣಕಾಲು ಪಟ್ಟೆ ಶಿಬಿರ

EC / ಇಸಿ, 
E-swathu
& Khatha 
Change

Building Licence
Other Property Documents
96118-66449

Jagadguru Renukacharya 
VidySamste (R) 

Sir M.Vishweshariayya 
Residential School 

Doddabathi, P.B Road, 
Davanagere-Tq,

Required Teachers
Required teachers for 

Nursery, primary. 
Date : 19.03.2023, 

Sunday at : 10 to 1 PM. 
carry resume along with 
educational Certificate. 

Contcat : 98869 86890

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಬೆಳಳ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆ 

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಯುವಕ /
ಯುವತ್ಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ. 

ಅನುಭವ ಇದದುರೆ ಆದ್ಯತೆ.
87924-69206  
98445-83442

ಖರಿೇದಿಗೆ ಅಥವಾ  
ದಿೇಘಚ್ ಕಾಲದ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ

80× 50 ಅಡಿಯ ಕಮಷ್ನಾಯಲ್ ಖಾಲ್ 
ಜಾಗ  MCC B Block, ವಿದಾಯನಗರ, 
ಪ್ಜೆ ಎಕ್ಸು ಟೆನ್ಷನ್ , ಶಾಮನ್ರು ರಸೆ್ತ, 

ಹದಡಿ ರಸೆ್ತಯಲ್ಲಿ ಬೆೋಕಾಗಿದೆ.
ಮಧಯವತಿನಾಗಳಿಗೆ  ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ.

98269 15042, 94259 35042

ಡೆ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕಟೆರ್ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸಿಸುಗೆ  

ಡೆ್ರೈವರ್  (ಪುರುಷ) ಮತು್ತ 
ಕಂಡಕಟುರ್ (ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಳಾ) 

ಬೆೋಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಸಂಪಕಿನಾಸಿ :
91642 22937

Required
TELECALLERS (10-Members) 

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

ಮಳಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ 
ಚಾಮರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಕನಾಲ್ ಬಳಿಯ 
ಶಾಂತಲಾ ಸಿಲ್್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 14x34 

ಅಳತೆಯ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. 
ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ. 

94481-27787

ಮಳಗೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆೆಗೆ ಇವೆ
ಆರ್ .ಎಂಸಿ ಲ್ಂಕ್  ರಸೆ್ತಯ ದೆೋವರಾಜ 

ಬೆ್ೋರ್ ವೆಲ್  ಹತಿ್ತರದ ಕಾವಲಹಳಿ್ಳ 
ನಂಜುಂಡಪಪಿ ಕಾಂಪೆಲಿಕ್ಸು ನ ಗೌ್ರಂರ್  ಫಲಿೋರ್ , 

1 ಮತು್ತ 2ರೆೋ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ 20x60 
ಅಳತೆಯ ಒಟುಟು 5 ಮಳಿಗೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ 

ಇವೆ. ಆಫೋಸಿಗ್ ಯೋಗಯವಾಗಿವೆ.
ಸಂಪಕಿನಾಸಿ. 

99455 95958, 94482 29865

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಪೆಟೆ್್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 
ಪೆಟೆ್್ರೋಲ್ ಹಾಕಲು 

ಬೆೋಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಸಂಪಕಿನಾಸಿ :
81478 03755
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ದಾವಣಗೆರೆ,ಮಾ.15-    ನಗರದ 
ಹೆ್ರ ವಲಯದ ತೆ್ೋಳಹುಣಸೆ 
ಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಪೂಜಿ ಎಸ್ .ಪ್.ಎಸ್ .
ಎಸ್ .ಪ್   ವಿಜಾಞಾನ ಮತು್ತ ವಾಣಿಜಯ  
ಮಹಾವಿದಾಯಲಯದ  ವತಿಯಿಂದ 
ಇಲ್ಲಿನ  ಎಸ್ . ಎಸ್ . ಗಣೆೋಶ್  
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಖಾಯತ 
ಸಿರಿಧಾನಯ ವಿಜಾಞಾನ, ಪದಮಿಶಿ್ರೋ ಪುರಷ್ಕಕೃತ  
ಡಾ.ಖಾದರ ವಲ್ ಅವರನುನು 
ಸರಾಮಿನಸಲಾಯಿತು.

ಸರಾಮಿನ ಸಿ್ವೋಕರಿಸಿ ಮಾತರಾಡಿದ 
ಡಾ.ಖಾದರ್  ವಲ್, ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವವನುನು 
ಸವಿಸಾ್ತರವಾಗಿ  ವಿವರಿಸಿದರು. ರಾಗಿ, ಜೆ್ೋಳ, ನವಣಿ, 
ಸಾವಿ  ಮುಂತಾದ ಸಿರಿಧಾನಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಲ್ಸುಯಂ, 
ಕಾಬೆ್ೋನಾಹೆೈಡೆ್ರೋರ್  ಮುಂತಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನುನು 
ತಿಳಿಸಿ,  ಇವುಗಳನುನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ವೆೈದಯರಿಂದ ದ್ರ ಇರಿ 
ಎಂಬ ಕಿವಿಮಾತನುನು ಹೆೋಳಿದರು. 

ಪ್ಜಾಜಿ,  ಬಗನಾರ್  ಮುಂತಾದ ಜಂಕ್  ಫುರ್ ಗಳು  

ದೆೈಹಕ ಮತು್ತ ಮಾನಸಿಕ 
ಅಸಮತೆ್ೋಲನಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. 
ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ಸೆೋವಿಸಬಾರದೆದಾಲಲಿವನುನು 
ತಿಂದು ರಾರಾ ನಮ್ರೆಯ  ಕಾಯಿಲೆಗೆ 
ತುತಾ್ತಗಬೆೋಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲ್ಗಿಂತಲ್ 
ಸಿರಿಧಾನಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲು ಹೆಚು್ಚ 
ಸ್ಕ್ತ. ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ ಆಹಾರವೆೋ ನಮಮಿ 
ಆರೆ್ೋಗಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. 
ಆದಷುಟು ಸಾತಿ್ವಕ ಆಹಾರವನುನು ರ್ಢಿಸಿ 
ಕೆ್ಳಿ್ಳ, ಪಾ್ರತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರಣಾ 
ಯಾಮ ಮುಂತಾದ ಯೋಗಾಸನ 

ಗಳನುನು ಮಾಡಿ, ರೆ್ೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕಿ್ತ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು 
ಹೆೋಳಿದರು. 

ಕಾಲೆೋಜಿನ ಮುಖಯಸಥಿ ಮಂಜುರಾಥ ರಂಗರಾಜು 
ಅವರು ಡಾ. ಖಾದರ್  ವಲ್ ಅವರನುನು ಸರಾಮಿನಸಿ, ಅವರ 
ವಯಕಿ್ತತ್ವ ಮತು್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೆೋವೆಯ ಕಳಕಳಿಯ ಬಗೆಗೆ 
ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯುವರಾಣಿ ನರ್ಪ್ಸಿದರು.   

ತೊೇಳಹುಣಸೆ ಬಾಪೂಜಿ ವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲೆ 
 ಪದ್ಮಶಿ್ರೇ ಖಾದರ್  ವಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಾ್ಮನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.15 - ಹೆಚು್ಚವರಿ ಪ್ಂಚಣಿ 
ಹಾಗ್ ಇತರೆ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನವೃತ್ತ 
ಪ್ಂಚಣಿ ರೌಕರರು ರಾಷ್ಟು್ೋಯ ಸಂರಷನಾ ಸಮತಿ 
ಇಪ್ಎಸ್-95 ಸಂರಟರೆಯ ರೆೋತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ 
ನಗರದ ಮಹಾತಮಿ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ 
ನಮನಾಸಿ, ರಸೆ್ತ ತಡೆ ನಡೆಸುವ ಮ್ಲಕ ಬೃಹತ್ 
ಪ್ರತಿಭಟರೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ವೆೋಳೆ ಇಪ್ಎಸ್ ರಾಷ್ಟು್ೋಯ ಸಂರಷನಾ 
ಸಮತಿ ಜಿಲಾಲಿಧಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ. ಮರುಳಸಿದಧಿಯಯ ಮಾತ 
ರಾಡಿ, ಮ್ವತು್ತ ವಷನಾಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ 
ಇಪ್ಎಸ್-95 ನವೃತ್ತ ರೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚವರಿ ಪ್ಂಚಣಿ 
ನೋಡುವಂತೆ ಸುಪ್್ರೋಂ ಕೆ್ೋರ್ನಾ ಆದೆೋಶ ಮಾಡಿ, 
ರಾಲು್ಕ ತಿ೦ಗಳು ಗಡುವು ನೋಡಿದರ್ ಇದುವರೆಗ್ 
ಯಾವುದೆೋ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆ್ಂಡಿಲಲಿ. 30 ರಿಂದ 35 ವಷನಾ 
ಗಳ ಕಾಲ ಸೆೋವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೌಕರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 2600 
ರ್. ಪ್ಂಚಣಿ ನೋಡುತಿ್ತರುವುದನುನು ಖಂಡಿಸಿದರು.

ರಾಷ್ಟು್ೋಯ ಸಂರಷನಾ ಸಮತಿ ಬೆೋಡಿಕೆ 
ಈಡೆೋರಿಸಲು ರಾಷಟು್ದಾದಯಂತ ಹೆ್ೋರಾಟಕೆ್ಕ ಕರೆ 
ನೋಡಿದುದಾ, ಬೆೋಡಿಕೆಯನುನು ಸಕಾನಾರ ಮನಗಂಡು 

ಮಾಸಿಕ ಕನಷಠಿ 7500 ರ್. ಪ್ಂಚಣಿ ಹಾಗ್ ತುಟ್ಟು 
ಭತೆಯ, ಆರೆ್ೋಗಯ ಸೆೋವೆ ಹಾಗ್ ವಿಮ, ಬಿಪ್ಎಲ್ 
ಕಾರ್ನಾ, ಆಯುಷಾಮಿನ್ ಕಾರ್ನಾ ಸೆೋರಿದಂತೆ 
ಸಕಾನಾರದ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೆ್ಡಬೆೋಕು ಎಂದು 
ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರು.

ಭದಾ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಖಾನಾರೆ ನವೃತ್ತ ರೌಕರ 
ಮಂಜುರಾಥ್ ಮಾತರಾಡಿ, ಯಾವುದೆೋ 
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹಾಗ್ ಹೆಂಡತಿ ರೆಮಮಿದಯಾಗಿ 
ಜಿೋವನ ಸಾಗಿಸಲು ಮಾಸಿಕ ಕನಷಠಿ 10 ಸಾವಿರ ರ್. 
ಆದಾಯವಿರಬೆೋಕು. ಆದರೆ, ಇಪ್ಎಸ್ ರೌಕರರಿಗೆ 
ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ಂಚಣಿ ಯಾವುದಕ್್ಕ ಸಾಲುವುದಲಲಿ. 
ನನಗೆ 1100 ರ್.ಪ್ಂಚಣಿ ಬರುತಿದುದಾ ಇದರಿಂದ 
ಜಿೋವನ ನಡೆಸುವುದು ಸಾದಯವೆೋ? ಎಂದು ಪ್ರಶಿನುಸಿದ 
ಅವರು, ಸಕಾನಾರ ಪ್ಂಚಣಿ ಹೆಚಿ್ಚಸುವ ಜೆ್ತೆಗೆ ಅಗತಯ 
ಮ್ಲಭ್ತ ಸೌಲಭಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೆ್ಡಬೆೋಕೆಂದು ಮನವಿ 
ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟ್ಸಿ ನವೃತ್ತ ರೌಕರ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನಾನ್ ತಂಗಡಗಿ, ಎನ್. ಬಸವರಾಜ್  
ಸೆೋರಿದಂತೆ ಮತಿ್ತತರರಿದದಾರು.

ಇಪಿಎಸ್ -95 ರೌಕರರಿಂದ ಹೆಚು್ಚವರಿ 
ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ರಸೆ್ತ ತಡೆ ಚಳುವಳ

ದಾವಣಗೆರೆ ಷುಗರ್ ಕಂಪನ ಲ್ಮಟೆರ್
ಕುಕು್ಕವಾಡ - 577 525, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ|| ಮತು್ತ ಜಿಲೆಲೆ.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಹೆವಿ ವೆಹಕಲ್ ಡೆ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೆೈಸೆನ್ಸು ಹೆ್ಂದದ ಟ್ಪಪಿರ್, ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಮತು್ತ ಲೆ್ೋಡರ್ 
ಆಪರೆೋರ್ ಕೆಲಸ ನವನಾಹಸಲು ನಮಮಿ ಕಂಪನಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಡೆ್ರೈವರ್ ಗಳು 

ಬೆೋಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಆಸಕಿ್ತ ಉಳ್ಳವರು ತಮಮಿ ಅಜಿನಾಯಂದಗೆ ಡೆ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೆೈಸೆನ್ಸು, ಆಧಾರ್ 
ಕಾರ್ನಾ, ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳೆ್ಂದಗೆ ದರಾಂಕ : 30.03.2023 ರಂದು ಕಂಪನಯ 

ಆಡಳಿತ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದಶನಾನಕೆ್ಕ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹುದೆದುಗಳು-2 ಇದುದು, ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ವೆೇತನ ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಷುಗರ್ ಕಂಪನ ಲ್., ಪರವಾಗಿ
ಸಹ/- ನವಾಚ್ಹಕ ನದೆೇಚ್ಶಕರು

ಸಂದಶಚ್ನದ ದಿರಾಂಕ : 16-03-2023 ಹಾಗೂ 17.03.2023 ಸಮಯ : ಬೆಳಗೆ್ಗ 10 ರಿಂದ
ವಿಳಾಸ : HOTEL ASHOKA INN, No. 113/4, 

Beside New KSRTC Bus Stand, P.B. Road, Davanagere. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ Impact Management Solutions 
ವತ್ಯ್ಂದ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ರೆೇರ ಉದೊ್ಯೇಗ ಸಂದಶಚ್ನ 

ಏಪಚ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸಲ್್ಸ, ಪಿಯುಸಿ ಹಾಗೂ ಐಟ್ಐ ವಿದಾ್ಯಹಚ್ತೆ ಆಗಿರುವ 
ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಗಳು ಈ ಸಂದಶಚ್ನಕೆ್ಕ ಅಪೆೇಕಿ್ಷತರು. ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸಕೆ್ಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಉದೊ್ಯೇಗ ರೆರವು ನೇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರಿನ 
ಬಹುರಾಷಟೆ್ೇಯ ಕಂಪನಗಳ ಹುದೆದುಗಳಗಾಗಿ ಸಂದಶಚ್ನ ಏಪಚ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ .

ನ�ೇರ ಉದ�್ಯೇಗ ಸಂದರ್ಶನ

9845812128, 8971441616, 6364226012

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.15 - ಮುಂಬರುವ ಕರಾನಾಟಕ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಾವನಾತಿ್ರಕ ಚುರಾವಣೆ-2023ರ ಹರೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ 
ವಿದುಯರಾಮಿನ ಮತಯಂತ್ರ (ಇವಿಎಂ) ಬಳಕೆ ಹಾಗ್ ಮತದಾನ 
ಖಾತಿ್ರ ಯಂತ್ರ (ವಿ.ವಿ. ಪಾಯರ್) ಕಾಯನಾವೆೈಖರಿ ಕುರಿತಂತೆ 
ಬುಧವಾರ ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ಕನನುಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ 
ಹಾಗ್ ಕನನುಡ ಸಾಹತಯ ಪರಿಷತ್ ಸಹಯೋಗದಂದ ಮತದಾನ 
ಪಾ್ರತಯಕ್ಷತೆ ಮ್ಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮ್ಡಿಸಲಾಯಿತು.

 ಈ ವೆೋಳೆ ಅಪರ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಪ್.ಎನ್ ಲೆ್ೋಕೆೋಶ್ 
ಮಾತರಾಡಿ, ಮತದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೆೋ ಗೆ್ಂದಲ 
ಉಂಟಾಗಬಾರದೆಂಬ ಉದೆದಾೋಶದಂದ ಚುರಾವಣಾ ಆಯೋಗ 
ವಿದುಯರಾಮಿನ ಮತಯಂತ್ರ ಬಳಕೆ ಹಾಗ್ ಮತದಾನ ಖಾತಿ್ರ 
ಕುರಿತಂತೆ ಪಾ್ರತಯಕ್ಷತೆ ಮ್ಲಕ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಚುರಾವಣಾ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯಯ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮ್ಡಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ.

ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಾಗ್ ಖಾತಿ್ರ 
ಮಾಡಿಕೆ್ಳು್ಳವ ಬಗೆಗೆ ಖುದುದಾ ಈ ಪಾ್ರತಯಕಿ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ್ಗೆಂಡು 
ಅಣಕು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದುದಾ, 
ಯುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಾಗ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾನ 
ಮಾಡುವಂತಹವರಿಗ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಾಳ ಸುದಿದು ನಂಬಬೆೇಡಿ : ವಿದುಯರಾಮಿನ ಮತ ಯಂತ್ರ 
(ಇವಿಎಂ) ಹಾಗ್ ಮತದಾನ ಖಾತಿ್ರ ಯಂತ್ರ (ವಿ.ವಿ. ಪಾಯರ್)
ಬಗೆಗೆ ರಾವು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಮತ, ಬೆೋರೆಯವರಿಗೆ ಬಿೋಳಲ್ದೆ ಎಂದು 
ಸಾವನಾಜನಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಬಿ್ಸುವ ಗಾಳಿ ಸುದದಾಗಳಿಗೆ ಮಾನಯತೆ 

ನೋಡಬಾರದು. ಭಾರತ ಚುರಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಈ ಕುರಿತಂತೆ 
ಬಹರಂಗ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ, ಸಾಬಿೋತು ಮಾಡಲು ಸಥಿಳ ಮತು್ತ 
ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತು್ತ. ಆದರೆ, ಯಾರೆ್ಬ್ರು ಸಾಬಿೋತು 
ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಆದದಾರಿಂದ, ಗಾಳಿ ಸುದದಾ ನಂಬದೆ ಮತದಾನ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ್ಗೆಳಿ್ಳ ಎಂದು ಕರೆ ನೋಡಿದರು.

ಇದೆೋ ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ ಕಸಾಪ ಜಿಲಾಲಿಧಯಕ್ಷ ಬಿ.ವಾಮದೆೋವಪಪಿ, 

ಕನನುಡ ಮತು್ತ ಸಂಸ್ಕಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನದೆೋನಾಶಕ ರವಿಚಂದ್ರ, 
ತರಬೆೋತುದಾರ ವಿಭಾಗಿೋಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರಾರವೆೋಂದ್ರ, 
ಕೆ್ೋಶಾಧಯಕ್ಷ ರಾರವೆೋಂದ್ರ ರಾಯರಿ, ಸಂರಟರಾ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ 
ಜಗದೋಶ್ ಕ್ಲಂಬಿ, ಜಿಗಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ನದೆೋನಾಶಕರಾದ 
ಸತಯಭಾಮ, ಜೆ್ಯೋತಿ ಉಪಾಧಾಯಯ, ರುದ್ರಕಿ್ಷಬಾಯಿ 
ಮತಿ್ತತರರಿದದಾರು.

ಕಸಾಪ ಸಹಯೇಗ : ಇವಿಎಂ, ವಿ.ವಿ ಪಾ್ಯಟ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಪಾ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ 
ಸಮಾವೆೇಶದ ಭೂಮ ಪೂಜೆ

ಪ್ರಧಾನ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೊೋದಯವರ ಆಗಮನದ 
ಹರೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪ್ ರಾಜಾಯಧಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ 
ಕಟ್ೋಲ್ ಅವರು ಜಿ.ಎಂ.ಐ.ಟ್. ಕಾಲೆೋಜಿನ ಪಕ್ಕದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9.30ಕೆ್ಕ ಭ್ಮ ಪೂಜೆ 
ರೆರವೆೋರಿಸಲ್ದಾದಾರೆ. 

ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದೆದಾೋಶ 
ಸೆೋರಿದಂತೆ ಗಣಯರು ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಯನಾದಶಿನಾ ಬಿಎಸ್.ಜಗದೋಶ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಹರಿಹರ, ಮಾ. 15 - ಶುಕ್ರವಾರ ಉಕ್ಕಡಗಾತಿ್ರಯಲ್ಲಿ 3ರೆೋ ತಾಲ್ಲಿಕು 
ಸಾಹತಯ ಸಮಮಿೋಳವನುನು ಹಮಮಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲಿಕು ಕಸಾಪ 
ಅಧಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಂ.ಮಂಜುರಾಥಯಯ ಅವರು ಪತಿ್ರಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು 
ನಡೆದ ಸುದದಾಗೆ್ೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಮಮಿೋಳನದ ಸವನಾ ಅಧಯಕ್ಷರರಾನುಗಿ ಹರಿಯ ಸಾಹತಿಗಳಾದ ಷಣುಮಿಖಪಪಿ 
ಕಮಲಾಪುರ ಇವರನುನು ಸವಾನಾನುಮತ ದಂದ ಆಯ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ಸುದದಾಗೆ್ೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಸಾಪ ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ ರೆೋವಣಸಿದದಾಪಪಿ 
ಅಂಗಡಿ, ಜಿಗಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ತಾಲ್ಲಿಕು ಕಾಯನಾದಶಿನಾಗಳಾದ ರೆೋವಣರಾಯ್ಕ, 
ಚಿದಾನಂದ ಕಂಚಿಕೆರೆ, ರೌಕರರ ಸಂರದ ಅಧಯಕ್ಷ ಎ.ಕೆ.ಭ್ಮೋಶ್, 
ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೆೋಶ್, ಶಿ್ರೋಧರಮಯಯ, ಎಂ.ಉಮಮಿಣ್ಣ, ಸದಾನಂದ, 
ರಾಗರಾಜ ಗೌಡ, ಎನ್.ಇ. ಸುರೆೋಶ್ ಸಾ್ವಮ, ದಂಡಿ ತಿಪೆಪಿೋಸಾ್ವಮ, ಸಲಾಂ 
ಸಾಬ್ ಮತಿ್ತತರರು ಉಪಸಿಥಿತರಿದದಾರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.15- ಕರಾನಾಟಕ  ಪ್ರದೆೋಶ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಸಮತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಹರಿಯ ಶಾಸಕ 
ಶಾಮನ್ರು ಶಿವಶಂಕರಪಪಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಾಮನ್ರು 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನಾನ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿಧಯಕ್ಷ ಎರ್.ಬಿ. ಮಂಜಪಪಿ 
ಅವರುಗಳ ಶಿಪಾರಸಿಸುನ ಮೋರೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯ ಹಂದುಳಿದ 
ವಗನಾಗಳ  ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಮತಿ ಅಧಯಕ್ಷರರಾನುಗಿ ಹೆರ್. ಗುರುರಾಜ್  
ಅವರನುನು ಹಂದುಳಿದ ವಗನಾಗಳ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಮತಿ ರಾಜಾಯಧಯಕ್ಷ 
ಮಧು ಬಂಗಾರಪಪಿ ಅವರು ರೆೋಮಕ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ.

ಹಂದುಳದ ವಗಚ್ಗಳ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್   
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೆರ್. ಗುರುರಾಜ್ 

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಮಾ. 15-  ಪುರಸಭೆ  ವಾಯಪ್್ತಗೆ ಬರುವ ದನವಹ ಸಂತೆ 
ಹರಾಜು ನಡೆದದುದಾ, ವಾರದ ಸಂತೆ ಹರಾಜು ಮುಂದ್ಡಲಾಯಿತು.

ಪುರಸಭೆ ಕಚೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪುರಸಭೆ ಅಧಯಕ್ಷ ಎರ್.ಎಂ. 
ಅಶೆ್ೋಕ ಇವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದನವಹ ಸಂತೆ ಮತು್ತ ವಾರದ 
ಸಂತೆಯ ಬಹರಂಗ ಹರಾಜು ಕರೆಯಲಾಗಿತು್ತ. 

ದನವಹ ಸಂತೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಬಿಡುಡೆದಾರರು ಪಾಲೆ್ಗೆಂಡಿದುದಾ. 
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದನವಹ ಸಂತೆಯ ಹರಾಜನುನು ಜಿಎಸ್ ಟ್ ಹೆ್ರತುಪಡಿಸಿ 
ರು. 19 ಲಕ್ಷದ 11 ಸಾವಿರಕೆ್ಕ ದಾಯಮಜಿಜಿ ಆನಂದ ತಮಮಿದಾಗಿಸಿಕೆ್ಂಡರು.

ದನವಹ ಸಂತೆ ಹರಾಜು ಕಳೆದ ವಷನಾಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಮೊತ್ತಕೆ್ಕ 
ಕ್ಗುವಂತೆ ಪುರಸಭೆ ಷರತಿ್ತನನ್ವಯ ಬಹರಂಗ ಹರಾಜು ನಡೆದದುದಾ, 
ಜಿಎಸ್ ಟ್ ಮೊತ್ತ 3,43,980 ರ್. ಸೆೋರಿ ಒಟುಟು 22,54,4980 ರ್.ಗೆ 
ಪಾವತಿಸಬೆೋಕೆಂದು ಮುಖಾಯಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಎರಗುಡಿ ಹರಾಜು 
ಪಡೆದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಂತರ ವಾರದ ಸಂತೆಯ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಿ್ರಯಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ 
ಬಿಡುಡೆದಾರರು ಭಾಗವಹಸಿದುದಾ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಹರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 
4,36,000ರು.ಗೆ ಪಡೆದದೆದಾೋವೆ. ಆದರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೊತ್ತ 
ಕಡಿಮಯಾಗಿದುದಾ, ನಷಟು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹರೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಡೆದಾರರು ಕಡಿಮ 
ದರಕೆ್ಕ ಹರಾಜು ಮಾಡುವಂತೆ ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರು. 

ಇದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಿಸಿದ ಮುಖಾಯಧಿಕಾರಿ ಪುರಸಭೆ ಕಾಯದಾ ಅನ್ವಯ 
ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ 5 ಸಾವಿರ ಹೆಚಿ್ಚನ ಮೊತ್ತಕೆ್ಕ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಇದಕೆ್ಕ ಒಪಪಿದ ಬಿಡುಡೆದಾರರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಗದ 
ಹರೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರದ ಸಂತೆಯ ಬಹರಂಗ ಹರಾಜು  ಮುಂದ್ಡಲಾಯಿತು.

ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧಯಕೆ್ಷ ನಟ್ಟುರು ಭಿೋಮವ್ವ, ಸದಸಯರಾದ ಜೆ್ೋಗಿನನುರ 
ಭರತೆೋಶ, ಕಿರಣ್ ಶಾನಬೆ್ೋಗ್ ಹಾಗ್ ಸಿಬ್ಂದ ಇದದಾರು.

ಹರಪನಹಳಳ ವಾರದ ಸಂತೆ 
ಹರಾಜು ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ರೌಡಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತ್ಕ ಹಲೆಲೆ : ಸಾವು
ರಾಯಮತಿ, ಮಾ. 15- ಇಬ್ರು ರೌಡಿಗಳ 

ಮೋಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲೆಲಿ ನಡೆಸಿದ ರಟರೆ 
ರಾಯಮತಿ ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ಗೆ್ೋವಿನಕೆ್ೋವಿ ಗಾ್ರಮದ 
ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದದೆ. 

ಬೆೈಕ್ ಮೋಲೆ ಹೆ್ೋಗುತಿ್ತದದಾವರ ಮೋಲೆ 
ಸಾ್ಕಪ್ನಾಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದ ದುಷ್ಕಮನಾಗಳು ಬೆೈಕ್ 
ಅಡಡೆ ಹಾಕಿ ಹಲೆಲಿ ನಡೆಸಿದುದಾ, ಓವನಾ ಸಥಿಳದಲ್ಲಿಯೋ 
ಮೃತಪಟ್ಟುದುದಾ, ಮತೆ್್ತೋವನಾನ ಸಿಥಿತಿ 
ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದದೆ.

ಶಿವಮೊಗಗೆದ ರೌಡಿಸಂ ರಾಯಮತಿ - ಹೆ್ರಾನುಳಿ 
ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ಸರಹದದಾನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸದುದಾ 
ಮಾಡಿದೆ. ಶಿವಮೊಗಗೆದ ಕುಖಾಯತ ರೌಡಿ ಶಿೋಟರ್ 
ಹಂದ ಅಣಿ್ಣ ಆಲ್ಯಾಸ್ ಅಣ್ಣಪಪಿ ಕೆ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ 
ಆರೆ್ೋಪ್ಗಳಿಂದ ಈ ಹಲೆಲಿ ನಡೆದದೆ ಎಂದು 
ಶಂಕಿಸಿದುದಾ, ಅವರು ಕಳೆದ ಕೆಲ ದನಗಳ ಹಂದಷೆಟುೋ 
ಜಾಮೋನು ಪಡೆದು ಜೆೈಲ್ನಂದ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದದಾರು ಎನನುಲಾಗಿದೆ. 

ಇತಿ್ತೋಚೆಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜೆೈಲ್ನಂದ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದದಾ ಹಂದ ಅಣಿ್ಣ ಕೆ್ಲೆಯ 
ಆರೆ್ೋಪ್ಗಳಾದ ಮಧು ಮತು್ತ ಆಂಜರೆೋಯನ 
ಮೋಲೆ  ಗೆ್ೋವಿನಕೆ್ೋವಿ ಗಾ್ರಮದ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ 
ಹಲೆಲಿ ನಡೆಸಿದುದಾ ಮಧು ಸಥಿಳದಲ್ಲಿಯೋ ಮೃತಪಟ್ಟುದುದಾ, 
ಆಂಜರೆೋಯನ ಸಿಥಿತಿ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿದೆ. 

ಹಂದ ಅಣಿ್ಣಯನುನು ಒಟುಟು 8 ಜನರು ಸೆೋರಿ 
ಕೆ್ಲೆ ಮಾಡಿದುದಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸಹಚರರಾದ 
ಮಧು ಹಾಗ್ ಆಂಜರೆೋಯ ಷರತು್ತಬದಧಿ ಜಾಮೋ 
ನನ ಮೋಲೆ ವಿಜಯಪುರ ಜೆೈಲ್ನಂದ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಯಾಗಿ ಹೆ್ರಬಂದದದಾರು. ಇದೆೋ ಅವಕಾಶವನುನು 
ಬಳಸಿಕೆ್ಂಡ ಹಂದ ಅಣಿ್ಣ ಸಹಚರರು ಅವರನುನು 
ಹತೆಯ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರ್ಪ್ಸುತಿ್ತದದಾರು. 

ಆರೆ್ೋಪ್ಗಳಾದ ಮಧು ಮತು್ತ ಆಂಜ 
ರೆೋಯನ ಮೋಲೆ ರಾಯಮತಿ ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ಗೆ್ೋವಿನ 
ಕೆ್ೋವಿ ಗಾ್ರಮದ ಬಳಿ ಹಲೆಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದುದಾ, 
ಹಲೆಲಿಯಾಗಿದುದಾ, ಓವನಾ ಸಾವನನುಪ್ಪಿದಾಧಿರೆ. ಶಿವ 
ಮೊಗಗೆ ವಿರೆ್ೋಬನಗರ ಪಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆ ಸನಹವೆೋ 
ರೌಡಿಶಿೋಟರ್ ಹಂದ ಅಣಿ್ಣಯನುನು ಕಾಡಾ ಕಾತಿನಾ 
ಟ್ೋಂ ಬಬನಾರವಾಗಿ ಕೆ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾ 
ಗಿತು್ತ. ಕೆ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜೆೈಲು ಸೆೋರಿದದಾ ಎಂಟು 
ಮಂದಯ ಪೆೈಕಿ, ಈ ಇಬ್ರಿಗೆ ಜಾಮೋನು ಸಿಕಿ್ಕತು್ತ.

ರಟರಾ ಸಥಿಳಕೆ್ಕ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸಿಪಿ ಸಿ.
ಬಿ.ರಿಷಯಂತ್ ಹಾಗ್ ಹೆ್ರಾನುಳಿ ಪಲ್ೋಸರು 
ದೌಡಾಯಿಸಿ ಪರಿಶಿೋಲರೆ ನಡೆಸಿದುದಾ, ಎಸಿಪಿ ಸಿ.ಬಿ.
ರಿಷಯಂತ್  ಮಾಹತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತಿ್ತದಾದಾರೆ. ಕೃತಯಕೆ್ಕ 
ಬಳಿಸಿದದಾ ಸಾ್ಕರಾಪ್ಯೋ ವಾಹನವನುನು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ 
ದಬಿ್ ಆರೆ್ೋಪ್ಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದಾದಾರೆ.

ರಾ್ಯಮತ್ - ಹೊರಾನುಳ ತಾ.ನಲ್ಲೆ ಸದುದು ಮಾಡಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರೌಡಿಸಂ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್್ರಯಲ್ಲೆ ರಾಳೆ 
ತಾಲೂಲೆಕು ಸಾಹತ್ಯ ಸಮೆ್ಮೇಳನ

20 ರಂದು ನಗರದಲ್ಲೆ 
ಯುವ ಉತ್ಸವ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.15-  ಭಾರತ 
ಸಕಾನಾರದ ಯುವ ಕಾಯನಾ ಮತು್ತ ಕಿ್ರೋಡಾ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ 
ರೆಹರು ಯುವ ಕೆೋಂದ್ರದಂದ  ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟುದ 
ಯುವ ಉತಸುವ - 2022-23 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮವನುನು ಇದೆೋ ದರಾಾಂಕ 20 
ರಂದು ಹಮಮಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಪೆೋಂಟ್ಂಗ್ ಸಪಿಧೆನಾ, ಕವನ ಬರವಣಿಗೆ 
ಸಪಿಧೆನಾ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಪೋಟೆ್ೋಗ್ರಫ  ಸಪಿಧೆನಾ, 
ಸಾಂಸ್ಕಕೃತಿಕ ಜಾನಪದ ಮತು್ತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ನೃತಯ ಸಪಿಧೆನಾ, ಭಾಷಣ ಸಪಿಧೆನಾ ಈ ಎಲಾಲಿ 
ಸಪಿಧೆನಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರ 15 ರಿಂದ 29 ರ 
ವಯೋಮಾನದವರು ಭಾಗವಹಸಬಹುದು.

ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಾಹತಿಗಾಗಿ ರೆ್ೋಂದಣಿ 
ಮಾಡಲು ರೆಹರು ಯುವ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಕಾಯಾನಾಲಯ, ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಾಯಾನಾಲಯ ರ್ಂ ನಂ.42 ದಾವಣಗೆರೆ 
ಹಾಗ್ ಮೊ.ಸಂ:9901863789 
ಸಂಪಕಿನಾಸಬಹುದು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.15- ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ಬಲ್ಲಿರು ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರಾನಾಟಕ ನೋರಾ 
ವರಿ ಇಲಾಖೆ 1965 ರಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಮತು್ತ ರಸೆ್ತ ನಮಾನಾಣ ಮಾಡಿದುದಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರೆೈತರೆಲಲಿರು ಅದೆೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೋನುಗಳಿಗೆ 
ಓಡಾಡುತಿ್ತದದಾರು. ಈಗ ದಢಿೋರ್  ರಿ.ಸ.ನಂ.6ರ ಜಮೋನನ ಮಾಲ್ೋಕರು ಇಲ್ಲಿ 
ಜಾಗವಿರುವುದಲಲಿವೆಂದು ಮುಂದನ ಜಮೋನುಗಳಿಗೆ ಹೆ್ೋಗಲು ತಡೆದರುತಾ್ತರೆ.  

ತಹಶಿೋಲಾದಾರರು ಮತು್ತ ಭದಾ್ರ ರಾಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು   ಕ್ಡಲೆೋ ಸಥಿಳ 
ಪರಿಶಿೋಲ್ಸಿ ಸ್ಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆ್ಳು್ಳವಂತೆ ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜಯ ರೆೈತ ಸಂರದ 
ಕಾಯನಾದಶಿನಾ  ಬಲ್ಲಿರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಒತಾ್ತಯಿಸಿದಾದಾರೆ. 

ಜಮೇನು ರಸೆ್ತಗೆ ತಡೆ; ಕ್ರಮಕೆ್ಕ ರೆೈತರ ಒತಾ್ತಯ ಇಂದು ಕರುಣಾ ಜಿೇವ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಟ್ರಸ್ಟೆ ನಂದ  ಚಿಂತರೆ- ಸಂವಾದ

 `ಗಾಂಧಿೋಜಿ ಜಿೋವನದ ಕೆ್ರೆಯ ವಷನಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ 
ರಟರೆಗಳು' ಕುರಿತು ಚಿಂತರೆ ಮತು್ತ ಸಂವಾದ ಕಾಯನಾಕ್ರಮವು 
ಕರುಣಾ ಕಲಾಯಣ ಜಿೋವ ಟ್ರಸ್ಟು ಕಚೆೋರಿಯಲ್ಲಿ  ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 
ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಶಿವನಕೆರೆ ಬಸವಲ್ಂಗಪಪಿ, ಗುರುಮ್ತಿನಾ, 
ಪ್ರ. ಎಂ. ಬಸವರಾಜ್, ಡಾ. ರಾಗರಾಜ್ ಆಚಾರ್, ಪ್ರ. ಕೆ.
ಆರ್. ಸಿದಧಿಪಪಿ, ಮಹಾಂತೆೋಶ್ ಅಗಡಿ, ಲಾಯರ್ ಸಿದಧಿಯಯ, 
ಮಲಾಲಿಬಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಮತಿ್ತತರರು ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.15- ತಾಲ್ಲಿಕು ಕನನುಡ 
ಸಾಹತಯ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೆ.ಬಿ. 
ಬಡಾವಣೆಯ ಡಿಜೆವಿ ಸಕಾನಾರಿ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  
‘ಶಾಲಾ-ಕಾಲೆೋಜು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ 
ಸಾಹತೆ್ಯೋತಸುವ’ದ ಅಂಗವಾಗಿ ದತಿ್ತ ಉಪರಾಯಸ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

ಕಾಯನಾಕ್ರಮದ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯನುನು ಡಿಜೆವಿ 
ಸಕಾನಾರಿ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯ ಮುಖಯಶಿಕ್ಷಕ 
ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚಿಂದ ವಹಸಿದದಾರು. ಪಾ್ರಸಾ್ತವಿಕ 
ನುಡಿಗಳನುನು ತಾಲ್ಲಿಕು ಕ.ಸಾ.ಪ. ನದೆೋನಾಶಕ 

ಎಂ. ಷಡಕ್ಷರಪಪಿ ಬೆೋತ್ರು ಮಾತರಾಡಿ, ದತಿ್ತ 
ದಾನಗಳನುನು ಸಮಿರಿಸುತಾ್ತ ಕನನುಡ ಸಾಹತಯ ಪರಿಷತು್ತ 
ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನುನು ವಿದಾಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಉಪರಾಯಸಕರಾಗಿ ಆಗಮಸಿದದಾ 
ಸಾಹತಿಗಳಾದ ಗಂಗಾಧರ ಬಿ. ನಟ್ಟುರು 
ಮಾತರಾಡಿ, ವಿದಾಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ ಪರಿೋಕಾ್ಷ 
ಪೂವನಾಸಿದಧಿತೆ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತ, ವಿದಾಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ 
ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬಹಳ ಮುಖಯವಾದದುದಾ. ಯಶಸಿಸುನ 
ಗುಟ್ಟುರುವುದೆೋ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾಠವನುನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೆೋಳಿದ 
ವಿದಾಯರ್ನಾ ಹಾಗ್ ಮರೆಗೆ ಬಂದು ಮತೆ್್ತಮಮಿ 
ಓದ ಪುನರಾವತನಾರೆ ಮಾಡಿದ ವಿದಾಯರ್ನಾ 
ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧಯ. ಕಷಟುಪಡದೆೋ 
ಯಾವುದೆೋ ಸಾಧರೆಯ್ ಸಾಧಯವಿಲಲಿ. ಆದದಾರಿಂದ 
ಇಷಟುಪಟುಟು ಓದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ತೆೋಗನಾಡೆ 
ಹೆ್ಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಗ್ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಿೋತಿನಾ 
ತರುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೆೋಕೆಂದು ವಿದಾಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ 
ಕಿವಿಮಾತು ಹೆೋಳಿದರು.

ಮುಖಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ತಾಲ್ಲಿಕು ಕ.ಸಾ.ಪ. 
ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಸುಮತಿ ಜಯಪಪಿ, ಪರಿೋಕಾ್ಷಪೂವನಾ 
ತಯಾರಿ ಬಗೆಗೆ ಸಂಕಿ್ಷಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಿಲಾಲಿ 
ಕ.ಸಾ.ಪ. ನದೆೋನಾಶಕರಾದ ಮಲಲಿಮಮಿ ವಿದಾಯರ್ನಾ 
ಗಳಿಗೆ ರಸಪ್ರಶೆನು ಕೆೋಳಿ, ಉತ್ತರ ಹೆೋಳಿದ 
ವಿದಾಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ 
ಮಾಡಿದರು. 

ನರ್ಪಣೆ ಮತು್ತ ಸಾ್ವಗತವನುನು ಶಾಲಾ 
ಶಿಕ್ಷಕ ಪಂಪಾಪತಿ ಹಾಗ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ 
ವಂದರಾಪನಾಣೆ ಮಾಡಿದರು.  

ಯಶಸಿ್ಸನ ಗುಟ್ಟೆರುವುದೆೇ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲೆ
ಶಾಲಾ-ಕಾಲೆೇಜು ಅಂಗಳದಲ್ಲೆ ಸಾಹತೊ್ಯೇತ್ಸವದಲ್ಲೆ ಗಂಗಾಧರ ನಟೂಟೆರು

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 15- ಎಐಸಿಸಿ ಅಧಯಕ್ಷ  
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನಾನ ಖಗೆನಾ ಮತು್ತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, 
ಶಾಸಕರ್ ಆದ ಡಾ. ಶಾಮನ್ರು 
ಶಿವಶಂಕರಪಪಿ ಅವರು ಇಂದು ರಾತಿ್ರ ದೆಹಲ್ಯ 
ಎಐಸಿಸಿ ಕಚೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ಭೆೋಟ್ ಮಾಡಿದರು.

ಮುಂಬರುವ ರಾಜಯ ವಿಧಾನಸಭಾ 

ಚುರಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಯದ ವಿವಿಧ ಕೆ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗೆಗೆ 
ಚಚಿನಾಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ ಕೆಪ್ಸಿಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ 
ಅಲಲಿಂ ವಿೋರಭದ್ರಪಪಿ, ರೆೋಣುಕಾ ಪ್ರಸನನು 
ಮತಿ್ತತರರಿದದಾರು. 

ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲೆ ಖಗೆಚ್ ಭೆೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಸೆ್ಸಸ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 15 - ಅಖಿಲ ಭಾರತಿೋಯ ವಿದಾಯರ್ನಾ ಪರಿಷತ್ 
ಕರಾನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಯುವ ಕಿ್ರೋಡೆ್ೋತಸುವ  2023  ರಾಜಯ ಮಟಟುದ 
ಅಂತರ್ ಕಾಲೆೋಜು ಕಿ್ರೋಡಾಕ್ಟವನುನು ಇದೆೋ ದರಾಂಕ 18 ಮತು್ತ 19 
ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದಾಯ ಶಿಲಪಿ ಅಕಾಡೆಮಯಲ್ಲಿ ಹಮಮಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಕಿ್ರೋಡೆ್ೋತಸುವದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಿ್ರೋಡೆಗಳಾದ ಕಬಡಿಡೆ, ಬಾಯಡಿಮಿಂಟನ್, 
ಖೆ್ೋ ಖೆ್ೋ,  ವಾಲ್ಬಾಲ್, ಫುರ್ ಬಾಲ್, ಬಾಸೆ್ಕರ್ ಬಾಲ್, 
ಥೆ್್ರೋಬಾಲ್, ಕಿ್ರಕೆರ್  ಹಾಗ್ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಕಿ್ರೋಡೆಗಳಾದ ಚೆಸ್, 100 
ಮೋಟರ್ ಓಟ, 400 ಮೋಟರ್ ಓಟ, 1000ಮೋ ರಿಲೆೋ ಓಟ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಆಕಷನಾಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ರ್. 5,00,000 ಇವೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗದ 
ಸಂರಟರಾ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ ಮಂಜುರಾಥ ಕೆ್ಳೆ್ಳೋರ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ. ವಿವರಕೆ್ಕ 
ಸಂಪಕಿನಾಸಿ : 9844679511. 

ರಾಜ್ಯ ಅಂತರ್ ಯುವ ಕಿ್ರೇಡೊೇತ್ಸವ   

ನಗರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ  
ನೂತನ ರಥಕೆ್ಕ ವಿಶೆೇಷ ಪೂಜೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.15- ಹಳೆಪೆೋಟೆಯ ಶಿ್ರೋ 
ವಿೋರಭದೆ್ರೋಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಯ ನ್ತನ ರಥ ನಮಾನಾಣದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಹೆ್ೋಮ, ಪೂಜಾ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳನುನು 
ರಾಡಿದುದಾ ದರಾಂಕ 17 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 5.30 
ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಪನಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿ್ರೋ 
ವಿೋರಭದೆ್ರೋಶ್ವರ ಸಾ್ವಮ ದೆೋವಸಾಥಿನ ಸಮತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.



ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.15- ಇದೆೋ ಮಾರ್ನಾ 
25ರಂದು ನಗರಕೆ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೊೋದ 
ಆಗಮಸಲ್ದುದಾ,  ಜಿ.ಎಂ.ಐ.ಟ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 
ಮಹಾ ಸಂಗಮ ಸಮಾವೆೋಶದಲ್ಲಿ 
ಸಾವನಾಜನಕರನುನುದೆದಾೋಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ 
ಮಾತರಾಡಲ್ದಾದಾರೆ.

ಈ ಹರೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ 450 ಎಕರೆ 
ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಮೊೋದ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಕಾ್ಕಗಿ 
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಸಿದಧಿತೆಗಳನುನು ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. 
ಸಿದೆದಾೋಶ್ವರ ಬುಧವಾರ ಪರಿಶಿೋಲ್ಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ 
ಮಾಧಯಮದವರೆ್ಂದಗೆ ಮಾತರಾಡಿದ 
ಸಂಸದರು, ರಾಜಯದ ರಾಲು್ಕ ಬಿಜೆಪ್ 
ರಥಯಾತೆ್ರಗಳು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಸಲ್ವೆ. 
ಶಿವಮೊಗಗೆದಂದ ಬರುವ ರಥ ಯಾತೆ್ರ 
ಹೆ್ರಾನುಳಿ. ರಾಣೆೋಬೆನ್ನುರಿನಂದ ಬರುವ ರಥ 
ಯಾತೆ್ರ ಹರಿಹರಕೆ್ಕ. ಬಳಾ್ಳರಿಯಿಂದ ಬರುವ 
ರಥ ಯಾತೆ್ರ ಜಗಳೂರಿಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂದ 
ಬರುವ ರಥ ಯಾತೆ್ರ ಆನಗೆ್ೋಡಿಗೆ ಬರಲ್ವೆ. 
ಇವೆಲಲಿವೂ 25ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 
ಅಂತಯಗೆ್ಂಡು ಮಹಾ ಸಂಗಮ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದರು.

ಸುಮಾರು ಹತು್ತ ಲಕ್ಷ ಜನರು 

ಕಾಯನಾಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಆಗಮಸುವ ನರಿೋಕೆ್ಷ ಇದೆ 
ಎಂದು ಸಿದೆದಾೋಶ್ವರ ಹೆೋಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟುಟೆ ಯಾರೂ ಹೊೇಗಲಲೆ: 
ಈಗಾಗಲೆೋ ಸೆ್ೋಮಣ್ಣ ಬಿಜೆಪ್ ಬಿಟುಟು 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗೆ ಹೆ್ೋಗಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೋಳಿದಾದಾರೆ. 
ಹಾಗೆಯೋ  ಬಿಜೆಪ್ ಬಿಟುಟು ಯಾರ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಸೆೋರುವುದಲಲಿ ಎಂದು ಸಂಸದರು ಹೆೋಳಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುರಾವಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟು್ೋಯ 

ರಾಯಕರಿಂದ ಟ್ಕೆರ್ ಘೆ್ೋಷಣೆ ಆಗಬೆೋಕು.  
ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಟ್ಕೆರ್ ನೋಡುತಾ್ತರೆ್ೋ 
ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗ್ ಗೆ್ತಿ್ತಲಲಿ. 
ಮುಖಯಮಂತಿ್ರಗಳಿಗ್ ಗೆ್ತಿ್ತಲಲಿ ಎಂದು 
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದಾೋಶ್ವರ ಹೆೋಳಿದರು.

ಚುರಾವಣಾ ಘೆ್ೋಷಣೆ ನಂತರ ಕೆ್ೋರ್ 
ಕಮಟ್ ಸಭೆ ನಡೆದ ನಂತರವೆೋ ಟ್ಕೆರ್ 
ಘೆ್ೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು 

ಹೆೋಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪ್ ಜಿಲಾಲಿಧಯಕ್ಷ 

ವಿೋರೆೋಶ್ ಹನಗವಾಡಿ 
ಮಾತರಾಡಿ, ಕಾಯನಾಕತನಾ 
ರನುನು ಚುರಾವಣೆಗೆ ಹುರಿ 
ದುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸವನುನು 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊೋದ 
ಅವರು ಮಾಡಲ್ದಾದಾರೆ 
ಎಂದರು.

ಕಾಯನಾಕ್ರಮದ ಸಿದಧಿತೆ 
ಭರದಂದ ಸಾಗಿದೆ. 
ಸುಮಾರು 450 ಎಕರೆ 
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ 
ನಡೆಯಲ್ದುದಾ, 200 ಎಕರೆ 
ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ 
ನಡೆದರೆ, 250 ಎಕರೆ 

ವಾಹನಗಳ ನಲುಗಡೆಗೆ ಮೋಸಲ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದರು.

ಸಂಸದ ಜಿಎಂ ಸಿದೆದಾೋಶ್ವರ, ವಿಧಾನ 
ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ ಕೆೋಶವಪ್ರಸಾದ್, ವಿಭಾಗಿೋಯ 
ಪ್ರಭಾರಿ ನವಿೋನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ 
ಜಗದೋಶ್, ಉಪಾಧಯಕ್ಷ ಶಿ್ರೋನವಾಸ್ 
ದಾಸಕರಿಯಪಪಿ ಸೆೋರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದದಾರು.

ಭಾರತ್ೇಯ ಜನತಾ ಪಾಟ್ಚ್

ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರ
ಸಾವಚ್ಜನಕ ಸಂಪಕಚ್ ಸಭೆ

ದಿರಾಂಕ : 16.03.2023 ಗುರುವಾರ  
ಸ್ಥಳ : ತಾಲೂಲೆಕು ಕಿ್ರೇಡಾಂಗಣ, ಹರಪನಹಳಳ.

104-ಹರಪನಹಳಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಯಚ್ಕತಚ್ ಬಂಧುಗಳೆೇ, ಸಹಸಾ್ರರು 
ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲೆ ಭಾಗವಹಸಿ, ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರಯನುನು ಯಶಸಿ್ವಗೊಳಸೊೇಣ. 

ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರಗೆ ಆಗಮಸುವ ಭಾರತ್ೇಯ ಜನತಾ ಪಾಟ್ಚ್ಯ ಕೆೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ 
ರಾಜ್ಯ ರಾಯಕರಿಗೆ ಹರಪನಹಳಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಡಲದ ವತ್ಯ್ಂದ 

ಹೃತೂ್ಪವಚ್ಕ ಸಾ್ವಗತ...

ಜಿ. ನಂಜನಗೌಡ 
ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಕೊೇಷ್ಠ, ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು 

ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರಾಚ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾದಚ್ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ನ., ಬೆಂಗಳೂರು.

ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಭರವಸೆ ಹೃದಯಪೂವಚ್ಕ ಅಭಿನಂದರೆಗಳು

ಶಿ್ರೇ ಹಾಲೆೇಶ್ ಬಾವಿಕಟೆಟೆ
ಉಪಾಧಯಕ್ಷರು

ಶಿ್ರೇ ಪರಶುರಾಮ ಅಂಬೆೇಕರ್  
ನದೆೋನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ. ವಿೇರಭದ್ರಯ್ಯ
ನದೆೋನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ
ನದೆೋನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕೆ.
ನದೆೋನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಮಲ್ಲೆಕಾಜುಚ್ನ ಜಿ.ಕೆ.
ನದೆೋನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ರಾಗೆೇಂದ್ರ ಸಾ ಕಾಟೆ್ವ
ನದೆೋನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ವಿೇಣಾ ಹೆರ್.ಆರ್.
ನದೆೋನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಆರ್. ಈಶ್ವರ್
ನದೆೋನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ರೆೇಖಾ ಮೆಹವಾಚ್ಡೆ
ಪ್ರ. ವಯವಸಾಥಿಪಕರು

ಶಿ್ರೇ ಪ್ರವಿೇಣ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ವಿ.
ನದೆೋನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ವಿದಾ್ಯ ಆರ್. ಮೆಹವಾಚ್ಡೆ
ನದೆೋನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಹರಿಹರೆೇಶ್ವರ ಅಬಚ್ನ್ ಕೊೇ ಆಪರೆೇಟ್ವ್ ಬಾ್ಯಂಕ್  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೊೇಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕಯಾದ

ಶ್ರೀ ರವಿಚಂದ್ ಕೆ. 
ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಪೂವಚ್ಕ ಅಭಿನಂದರೆಗಳು.

|| ಶಿ್ರೇ ಮಾಕಚ್ಂಡೆೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನನು |||| ಶಿ್ರೇ ಮಾಕಚ್ಂಡೆೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನನು ||

ವೆೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧರೆ ಆಹಾ್ವನ
ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟ್, ನಜಲ್ಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ವಾಸಿ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪೂರಾಳು ಭಾರತ್ಸಾ್ವಮ
ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆಗಳು.

ದಿರಾಂಕ : 07.03.2023ರೆೇ ಮಂಗಳವಾರ 
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2.30 ಗಂಟೆಗೆ  
ನನನು ಪೂಜ್ಯ ಪತ್ಯವರಾದ

ಶಿ್ರೇ ಪೂರಾಳು ತ್ಪೆ್ಪೇಸಾ್ವಮ
(ಜನನ : 24.03.1975 ನಧನ : 07.03.2023)

ಇವರು ದೆೈವಾಧಿೇನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ  
ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತ್ಗಾಗಿ 

`ವೆೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧರೆ'ಯನುನು 
ದಿರಾಂಕ : 16.03.2023ರೆೇ ಗುರುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 12.30ಕೆ್ಕ ಮೃತರ ಸ್ವಗೃಹ,  

# 843, 2ರೆೇ ಮೆೇನ್, 5ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್, ನಜಲ್ಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೆ 
ರೆರವೆೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹರಿಯರು ನಶ್ಚಯ್ಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಆಗಮಸಿ,  

ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾಂತ್ಯನುನು ಕೊೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ಇಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು : 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪೂರಾಳು ಭಾರತ್ಸಾ್ವಮ, ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರು, 
ಭಾವಂದಿರು, ಪೂರಾಳು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮತ್ರರು

ಮೊ. : 94482 26009, 90369 76690, 99452 99934
ಇದರೆನುೇ ಆಹಾ್ವನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಗಮಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.
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ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 16, 20236

ವಿಠ್ಠಲ ಶಿ್ರೇ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗೆ 
ವಿಶ್ವರಾಥ ಪುಟಾಣಿಕರ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 15- 
ವಿಶ್ವರಾಥ್ ಪುಟಾಣಿಕರ್ ಇವರನುನು, 
ಯೋಗ ಕೆ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ 
ಸಾಧರೆಯನುನು ಗುರುತಿಸಿ, 
ರಾಜಯಮಟಟುದ ರಾಮದೆೋವ ಶಿಂಪ್ 
ಹಾಗ್ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತಿ್ರಯ 

ಸಾಧಕರಿಗೆ ನೋಡುವ ವಿಠಠಿಲ ಶಿ್ರೋ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗೆ ಆಯ್ಕ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಕಲಪಿ ಕಿ್ರೋಡಾ ಮತು್ತ ಸಮಾಜ 
ಸೆೋವಾ ಸಂರದ ಅಧಯಕ್ಷ ಮಂಜುರಾಥ್  ರೆೋವಳಕರ್ 
ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮಕೆ್ಕ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ನರಿೇಕೆ್ಷ
ನಗರದಲ್ಲೆನ ಮಹಾಸಂಗಮ ಸಮಾವೆೇಶದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿದ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದುೇಶ್ವರ

ವಿದು್ಯತ್ ಕಡಿತ, ಲೊೇರ್ ಶೆಡಿಡೆಂಗ್ ಇಲಲೆ

ಮಹಾರಾಷಟೆ್ದ ವಿಮಾ ಯೇಜರೆಗೆ ತಡೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 15 – ಕರಾನಾಟಕದ 865 ಗಡಿ 

ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಹಾರಾಷಟು್ ಸಕಾನಾರ ವಿಮಾ ಯೋಜರೆ 
ಘೆ್ೋಷ್ಸಿರುವುದನುನು ತಡೆಯುವುದಾಗಿ ಮುಖಯಮಂತಿ್ರ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆ್ಮಾಮಿಯಿ ಹೆೋಳಿದಾದಾರೆ.

ಮಹಾತಮಿ ಜೆ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಜನ ಆರೆ್ೋಗಯ 
ಯೋಜರೆಯಡಿ ಕರಾನಾಟಕದ ಗಡಿ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ವಿಮ 
ನೋಡುವುದಾಗಿ ಮಹಾರಾಷಟು್ದ ಏಕರಾಥ ಶಿಂಧೆ ಸಕಾನಾರ 
ಘೆ್ೋಷ್ಸಿತು್ತ.

ಯೋಜರೆ ಘೆ್ೋಷಣೆಯ ಹರೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಬೆ್ಮಾಮಿಯಿ ರಾಜಿೋರಾಮ ನೋಡಬೆೋಕು ಎಂದು 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ರಾಜಾಯಧಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗ್ 

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ರಾಯಕ ಸಿದದಾರಾಮಯಯ ಒತಾ್ತಯಿಸಿದದಾರು.
ಈ  ಬಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಿಸಿರುವ ಬೆ್ಮಾಮಿಯಿ, 

ಮಹಾರಾಷಟು್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ 
ರಾರೆೋಕೆ ರಾಜಿೋರಾಮ ನೋಡಬೆೋಕು? ರಾವೂ ಸಹ 
ಮಹಾರಾಷಟು್ದ ಪಂಡರಾಪುರ ಮತಿ್ತತರೆ ಕೆ್ಷೋತ್ರಗಳಿಗೆ 
ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆದಾೋವೆ ಎಂದರು.

ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಹಾರಾಷಟು್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗೆ ಪರಿಶಿೋಲ್ಸುತೆ್ತೋವೆ. ಇದನುನು 
ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆ್ಳು್ಳತೆ್ತೋವೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ಯಬೆೋಕಿಲಲಿ ಎಂದು 
ಮುಖಯಮಂತಿ್ರ ಹೆೋಳಿದರು.

ಕೆಪಿಟ್ಸಿಎಲ್, ಎಸಾ್ಕಂ 
ರೌಕರರ ಮುಷ್ಕರ ವಾಪಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 15 -  ರಾಜಯ ಸಕಾನಾರ 
ವೆೋತನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿರುವ ಹರೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಪ್.ಟ್.ಸಿ.
ಎಲ್. ಹಾಗ್ ಎಸಾ್ಕಂಗಳ ರೌಕರರು ರಾಳೆ 
ಗುರುವಾರದಂದ ಕರೆ ನೋಡಿದದಾ ಮುಷ್ಕರವನುನು 
ವಾಪಸ್ ಪಡೆದದಾದಾರೆ.

ರೌಕರರ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭಕ್್ಕ 
ಮುನನು  ರಾಜಯ ಸಕಾನಾರ ಕೆಪ್ಟ್ಸಿಎಲ್ ಮತು್ತ 
ಎಲಾಲಿ ಎಸಾ್ಕಂಗಳ ರೌಕರರ ವೆೋತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 
ಮಾಡಿದೆ. ವೆೋತನವನುನು ಶೆೋ.20ರಷುಟು 
ಹೆಚಿ್ಚಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹರೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ರೌಕರರು 
ಮುಷ್ಕರದ ಕರೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದದಾದಾರೆ.

ದಿ|| ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ ಎನ್.ಕೆ.
(ದಿ|| ಎನ್.ಕೆ. ಚನನುವಿೇರಪ್ಪನವರ ಧಮಚ್ಪತ್ನು)

ಜನನ : 04-05-1938            ಮರಣ : 16-03-2020
ನೇವು ನಮ್ಮನನುಗಲ್ ಇಂದಿಗೆ ಮೂರು ವಷಚ್ಗಳಾದವು. ನಮ್ಮ ರೆನಪು ಸದಾ  
ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲೆ ತುಂಬಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಗಚ್ದಶಚ್ನವೆೇ ನಮಗೆ ದಾರಿದಿೇಪ. 

ಎನ್.ಕೆ. ರಾಜೆೇಂದ್ರ ಮತು್ತ ಸಹೊೇದರರು 
ಹಾಗೂ ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳು

ಎನ್.ಕೆ. ಚನನುವಿೇರಪ್ಪ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು
ನೇರುಳಳ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು, (94486-66322)

ಸಂಗಮ್ ಏಜೆನ್ಸೇಸ್, ವಿೇಡಾಲ್  ಲೂಬಿ್ರಕೆಂಟ್್ಸ
ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಚ್, ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ. (98452-50795)

ಶಿ್ರೇ ವಿೇರಭದೆ್ರೇಶ್ವರ ಟೆ್ರೇಡಸ್ಚ್ ,
ಈರುಳಳ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು (98452 59395)

ತೃತೀಯ ರರ್ವದ ಚಿರಸ್ಮರಣೆ

ಬಂೆಗಳೂರು, ಮಾ. 15 - 
ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೆೋಸಿಗಯೆಲ್ಲಿ ವಿದುಯತ್ 
ಕಡಿತ ಇಲಲಿವೆೋ ಲೆ್ೋರ್ ಶಡೆಿಡೆಂಗ್ 
ಮಾಡದರಲು ರಾಜಯ ಸಕಾನಾರ 
ಮಹತ್ವದ ತಿೋಮಾನಾನ 
ಕೆೈಗೆ್ಂಡಿದ.ೆ 

ಸುದದಾಗೆ್ೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ 
ಬಸೆಾ್ಕಂನ ವಯವಸಾಥಿಪಕ ನದೆೋನಾಶಕ ಮಹಾಂತೆೋಶ 
ಬಿೋಳಗಿ, ವಿದಾಯರ್ನಾಗಳು ಮತು್ತ ರೆೈತರ 
ಹತದೃಷ್ಟುಯನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಮುಂದನ 
ಮ್ರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗ ೆ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ 
ವಿದುಯತ್ ಕಡಿತ ಮಾಡದರಲು ಎಲಾಲಿ ಎಸಾ್ಕಂಗಳು 
ನಧನಾರಿಸಿವ ೆಎಂದರು.

ಎಸಾ್ಕಂಗಳ ವಯವಸಾಥಿಪಕ ನದೆೋನಾಶಕರು 
ಇಂದು ಸಭ ೆ ನಡಸೆಿ, ಬೆೋಸಿಗಯೆಲ್ಲಿ ವಿದುಯತ್ 
ಬೆೋಡಿಕ ೆ ಹಚೆಾ್ಚಗಿದುದಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಮತು್ತ 
ದ್ವತಿೋಯ ಪ್ಯುಸಿ ಪರಿೋಕೆ್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೆೋ 

ಆರಂಭಗೆ್ಂಡಿವ.ೆ ಅಲಲಿದೆೋ ರೆೈತರಿಗ್ ಕ್ಡ 
ಹಚೆಿ್ಚನ ವಿದುಯತ್ ಪೂರೆೈಸುವ  ಜವಾಬಾದಾರಿ 

ಎಸಾ್ಕಂಗಳ ಮೋಲ್ದ.ೆ ಬೆೋಸಿಗಯೆಲ್ಲಿ ತಡರೆಹತ 
ವಿದುಯತ್ ಪೂರೆೈಸಲು ರೆೈತ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು 
ಇತಿ್ತೋಚಗೆ ೆ ಮುಖಯಮಂತಿ್ರಯವರಿಗ ೆ ಮನವಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದದಾರು. ಇದನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕೆ್ಂಡು 
ತಿೋಮಾನಾನ ಕೆೈಗೆ್ಂಡಿದೆದಾೋವ ೆಎಂದರು.

ಈ ನಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಮುಂದನ ಮ್ರು ತಿಂಗಳ 
ಅವಧಿಗ ೆ ಬೆೋಕಾಗುವ ವಿದುಯತ್ ಬೆೋಡಿಕ ೆ ಕುರಿತು 
ವೆೈಜಾಞಾನಕವಾಗಿ ಅಧಯಯನ ನಡಸೆಿರುವ ಎಲಾಲಿ 
ಎಸಾ್ಕಂಗಳು ಅದಕೆ್ಕ ಬೆೋಕಾಗಿರುವ ವಿದುಯತ್ 

ಖರಿೋದ ಮಾಡಿ ಗಾ್ರಹಕರಿಗ ೆ ಪೂರೆೈಸಲು 
ನಧನಾರಿಸಿವ.ೆ

ಈ ಮ್ರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದುಯತ್ 
ಬಳಕ ೆ ಹಚೆಾ್ಚಗಲ್ದುದಾ, ವಿದುಯತ್ ಪೂರೆೈಕಯೆಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೆೋ ವಯತಯಯವಾಗದಂತ ೆ ಕ್ರಮವಹಸಲು 
ಎಲಾಲಿ ಎಸಾ್ಕಂಗಳು ನಧಾನಾರ ಕೆೈಗೆ್ಂಡಿವ.ೆ

ಬೆೋಸಿಗ ೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದುಯತ್ ಪೂರೆೈಕಯೆಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೆೋ ಅಡಚಣ ೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ 
ಕ್ರಮವಹಸಲು ಇಂಧನ ಇಲಾಖಯೆು 
ಕಪೆ್ಟ್ಸಿಎಲ್ ಮತು್ತ ಎಲಾಲಿ ಎಸಾ್ಕಂಗಳಿಗೆ 
ನದೆೋನಾಶನ ನೋಡಿದ.ೆ

ಬೆೋಸಿಗ ೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದುಯತ್ ಖರಿೋದಗೆ 
ಬೆೋಕಾಗುವ  ಹಣಕಾಸಿನ ವಯವಸೆಥಿಯನುನು ಸಿದಧಿತೆ 
ಮಾಡಿಕೆ್ಳು್ಳವಂತ ೆ ಇಂಧನ ಇಲಾಖ ೆ ಎಲಾಲಿ 
ಎಸಾ್ಕಂಗಳಿಗ ೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ಸ್ಚರ ೆ ನೋಡಿದ.ೆ 
ಬೆೋಡಿಕಗೆ ೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದುಯತ್ ಪೂರೆೈಸಲು 
ಸಿದಧಿತ ೆಮಾಡಿಕೆ್ಂಡಿದ ೆಎಂದವರು ಹೆೋಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಚ್ರದ 
ಮಹತ್ವದ ತ್ೇಮಾಚ್ನ 

-ಮಹಾಂತೆೇಶ್ ಬಿೇಳಗಿ


