
ದಾವಣಗೆರೆ 
 ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 17, 2023ಮಧ್ಯ ಕರಾಚ್ಟಕದ ಆಪ್ತ ಒಡರಾಡಿ

ಸಂಪಾದಕರು : 
ವಿಕಾಸ್ ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಮೆಳೆಳೇಕಟೆಟೆ

ಸಂಪುಟ : 49     ಸಂಚಿಕೆ : 304     ( 254736      91642 99999     RNI No: 27369/75    KA/SK/CTA-275/2021-2023. O/P @ B.V. Nagar P.O.     ಪುಟ : 8    ರೂ : 5.00      www.janathavani.com       janathavani@mac.com

ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರಚ್, ಹಾವೆೇರಿ, ಶಿವಮೊರ್ಗ, ವಿಜಯನರರ, ಚಿಕ್ಕಮರಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ರದರ ಜಿಲೆಲೆರಳಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಪತ್್ರಕೆ
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✦  ಜನಪ್್ರಯ ಕ್್ರಕೆಟ್ ಕಲೆಬ್     ✦   ಶಿವರಂಗಾ ರೂ್ರಪ್ಸ್ 
✦  ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ಕ್್ರೇಡಾಪಟುರಳ ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ ಸಂಘ

✦  ಸೆಟೆೇಡಿಯಂ ಫೆ್ರಂಡ್ಸ್  ರೂ್ರಪ್ ಹಾರೂ ಐ.ಸಿ.ಬಿ. ಗೆಳೆಯರ ಬಳರ

ರಾಜು ರೆಡ್ಡಿ
ಪ್ರಥಮ ದರೆಚ್ ರುತ್್ತಗೆದಾರರು

ಜಯಪ್ರಕಾಶ್  ಗೌಡ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲೆವೆನ್ಸ್  ಕ್್ರಕೆಟ್  ಕಲೆಬ್ 

ಶಿವಗಂಗಾ ಶಿ್ರರೀನಿವಾಸ್ 
ಉದ್ಯಮಿರಳು

ಕುರುಡ್ ಗಿರರೀಶ್ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖಂಡರು

ಹುಟುಟೆಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯರಳು

ಶಂಭು ಎಸ್. 
ಉರ�ೇಕ�ೊಂಡಿ 

ಅಭಿಷ�ೇಕ್ 
ಬ�ೇತೊರು

ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹುಟುಟೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೆರುವ 
ಕ್್ರೇಡಾಪಟುರಳ ಕಣ್ಮಣಿರಳೂ,  

ಸಂಘಟರಾ ಚತುರರೂ,   
ನರರ ಪಾಲ್ಕೆ  ಸಾಥಾಯಿ ಸಮಿತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ, 

ಮಹಾನರರ ಪಾಲ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೂ 
ಹಾರೂ ಜಿಲಾಲೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಸಮಿತ್  

ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಚ್ದಶಿಚ್ರಳೂ ಆದ

ಶಿ್ರರೀ ದಿನೆರೀಶ್  ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ 
ಅವರಿಗೆ ಹುಟುಟೆಹಬ್ಬದ 

ಶುಭಾಶಯರಳು.

ಬಸವಕುಮಾರ್ 
ಆರ್.

ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಂಡದ ರಸೆ್ತ ವಾಸಿ, 
ದಿ|| ದುರಚ್ದ ಪುಟಟೆಪ್ಪನವರ ಪತ್ನಿ ಹಾರೂ 
ದುರಚ್ದ ತ್ಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ತಾಯಿಯವರಾದ 

ಶಿ್ರರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅವರು 

ದಿರಾಂಕ 16-3-2023ರ ರುರುವಾರ ರಾತ್್ರ 10.20 ಕೆ್ಕ 
ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ.  
ಮೃತರಿಗೆ 98 ವಷಚ್ ವಯಸಾಸ್ಗಿತು್ತ. ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, 
ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾರೂ ಅಪಾರ 
ಬಂಧು-ಬಳರವನುನಿ ಅರಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯೆಯನುನಿ 
ದಿರಾಂಕ 17-3-2023ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಿ 2 ರಂಟೆಗೆ 
ಹಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾರುವುದು.

- ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರಚ್
ಮೊ. : 98801 06559, 88613 79696

ಶ್ೇಮತಿ ಸಾವಿತ್ಮ್ಮ ನಿಧನ

ಶ್ೇ ವಿೇರಭದ�್ೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ ದ�ೇವಸಾಥಾನ
ಹಳ�ೇಪ�ೇಟ�, ದಾವಣಗ�ರ�.

ಶಿ್ರರೀ ಸಾವಾಮಿಯ ನೂತನ ರಥಕೆಕೆ ಹೊರೀಮ 
ಮತುತು ವಿಶೆರೀಷ ಪೂಜಾ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ
ದಿರಾಂಕ 17-03-2023ರ ಶುಕ್ರವಾರ

ಹೊೇಮ : ಬೆಳಗಿನ ರಾವ 5.30 ಕೆ್ಕ
ರಥದ ಉದಾಘಾಟರಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 9.30 ಕೆ್ಕ

ಸವಚ್ ಭಕಾ್ತದಿರಳಿಗೆ ಅನನಿ ಸಂತಪಚ್ಣೆ ಸಮಯ : 
ಮಧಾ್ಯಹನಿ 12.30 ರಿಂದ

ಸವ್ವರಿಗೊ ಸುಸಾ್ವಗತ

ಉದಾಘಾಟರೆ ಮತು್ತ ಆಶಿೇವಚ್ಚನ : 
ಶಿ್ರೇ ಮ.ನಿ.ಪ್ರ. ಮಹಾಂತ ರುದೆ್ರೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿರಳವರು 

ವಿರಕ್ತಮಠ, ಹೆಬಾ್ಬಳು.

ಶ್ೇ ವಿೇರಭದ�್ೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ ದ�ೇವಸಾಥಾನ ಸಮಿತಿ
ಹಳ�ೇಪ�ೇಟ�, ದಾವಣಗ�ರ�.

9-11, 4-6 ರಂಟೆಯಲ್ಲೆ 
ಅನ್ ಲೊೇಡಿಂಗ್ ನಿಷೆೇಧ

ನಗರದ ಹಳ�ೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂದಣಿ 
ಹ�ಚಾಚಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ 
ಕ�ೊಂಡು ಅನ್ ಲ�ೊೇಡಂಗ್ ಮಾಡುವುದ ರಂದ 
ಟಾರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ನಂತಹ  ತ�ೊಂದರ�ಗಳು ಹ�ಚಾಚಾ 
ಗುತ್ತಿವ� ಈ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 9-11 ಹಾಗೊ 
ಸಂಜ� 4-6 ರವರ�ಗ�  ಮಾರುಕಟ�ಟೆ ಪರಾದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 
ಗೊಡ್ಸ್ ಗಾಡಗಳು ನಿಲುಲಿವ ಹಾಗಿಲಲಿ. ಅನ್ ಲ�ೊೇ 
ಡಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ್ಲಲಿ ಎಂದು ಆದ�ೇಶಿಸಲು 
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಗಳಿಗ� ಪರಾಸಾತಿವನ� ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಶಿೇಘರಾ ಆದ�ೇಶ ಹ�ೊರಬೇಳಲ್ದ� ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ಹ�ೇಳಿದರು.

ದಾವಣಗ�ರ�, ಮಾ. 16- ಸಾಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಿ 
ನಗರದ ವಿವಿಧ ವೃತತಿಗಳಲ್ಲಿನ 23 ಸಿಗನುಲ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಾರ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೆವ್ ಸಿಗನುಲ್  ವ್ಯವಸ�್ಥ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ� ಎಂದು 
ಜಿಲಾಲಿ ಪೊಲ್ೇಸ್ ವರಷಾಠಾಧಿಕಾರ ಸಿ.ಬ. ರಷ್ಯಂತ್ ಹ�ೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಸಾಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲ್ಮಿಟ�ಡ್ 
ಕಚ�ೇರಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಾಕಾಗ�ೊೇಷ್ಠಾ ನಡ�ಸಿ 
ಮಾಹಿತ್ ನಿೇಡದ ಅವರು, ಈ 
ವ್ಯವಸ�್ಥಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಉಲಲಿಂಘನ�ಯನುನು 
ಸ್ವಯಂಚಾಲ್ತವಾಗಿ ಪತ�ತಿ ಮಾಡ, 
ಚಲನ್ ಜನರ�ೇರ್ ಮಾಡ ವಾಹನ 

ಮಾಲ್ೇಕರಗ� ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತತಿದ� ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಅಡಾಪ್ಟೆವ್ ಸಿಗನುಲ್  ವ್ಯವಸ�್ಥಯಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರ 

ಕಾಯುವಿಕ� ಸಮಯ ಉಳಿಯುತತಿದ�. ನಗರದಲ್ಲಿನ 23 ಸಾ 
ಮಾನ್ಯ ಸಿಗನುಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕಂತ 

23ಕಡೆ ಅಡಾಪ್ಟೆವ್ ಸಿರನಿಲ್ಸ್

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
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ಮಲೆೇಬೆನೂನಿರು ಪಟಟೆಣದ ವಾಸಿ

ಶರಣ ಸಿರಿಗೆರೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು 
ಮಾಡುವ ವಿರಾಞಾಪರೆರಳು.

ದಿ.: 13.03.2023ರೆೇ 
ಸೊೇಮವಾರ ಮಧಾಹನಿ: 12.20 ಕೆ್ಕ 

ನನನಿ ಸಹೊೇದರರಾದ 

ಶರಣ ಸಿರಿಗ�ರ� ಗದಿಗ�ಪ್ಪ
ಮಾಜಿ ಕಾಯಚ್ದಶಿಚ್ರಳು 

ಶಿ್ರೇ ಬಸವೆೇಶ್ವರ ದೆೇವಸಾಥಾನ, ಮಲೆೇಬೆನೂನಿರು

ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ 

 ಇವರು ಶಿವಾಧೇನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತ್ಗಾಗಿ 

ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆಯನುನು 
ದಿರಾಂಕ 17.03.2023ರೆೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11 ರಂಟೆಗೆ 

ಮಲೆೇಬೆನೂನಿರು ಪಟಟೆಣದಲ್ಲೆರುವ ಮೃತರ ಸ್ವರೃಹದಲ್ಲೆ ಹಮಿ್ಮಕೊಳಳಲಾಗಿದೆ. 
ತಾವುರಳು ಆರಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ  ಚಿರಶಾಂತ್ಯನುನಿ ಕೊೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರಚ್ : 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮೆೇನಕ ಶಿ್ರೇ ರೆೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು 

ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು 
ಸಿರಿಗೆರೆ ವಂಶಸಥಾರು ಹಾರು ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು. 

ವಿ.ಸೂ.: ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆೇ ಇರುವವರು ಇದರೆನಿೇ ಆಹಾ್ವನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆರಮಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ರಾಲ್ಕರೆೇ ವಷಚ್ದ ಸವಿರೆನಪು

ಶ್ೇಮತಿ ದಿ|| ಎಂ.ಎಂ. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ನಿೇವು ನಮ್ಮನನಿರಲ್ ರಾಲು್ಕ ವಷಚ್ರಳು ಸಂದವು, ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೆರುವ...

✤ ಶಿ್ರೇಮತ್ ವಿದಾ್ಯಶಿ್ರೇ ಪ್ ಮತು್ತ ಎಂ.ಎಂ. ರವಿಚಂದ್ರ
✤ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಎಂ.ಎಂ. ಛಾಯಾ ಮತು್ತ ರಜತ್ ಬಿ.ಆರ್ 
✤ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಎಂ.ಎಂ. ರಾಜಲಕ್್ಷಮಿ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇ ಪವನಕುಮಾರ್ 
✤ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಎಂ.ಎಂ. ಸರಸ್ವತ್ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇ ರುದೆ್ರೇಶ್ 
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ : ✤ ಅವಿಚ್ ಎಂ.ಆರ್., ✤ ರಿಷನ್, ✤ ವಿಷು್ಣ ಬಿ.ಆರ್.,  
✤ ವಿವಾನ್  ಪ್.ಎಸ್., ✤ ಸಾಯಿ ಪ್ರಣವ್ ಆರ್.ಬಿ.

ಎಂ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್  ಶೆಟ್ಟಿ & ಸನ್ಸ್ 
667/1, ಕೆನರಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಎದುರು, ಕೆ.ಆರ್. ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ-1. ಫೇ. : 98442 14803

ದಾವಣಗ�ರ� ಸಾ್ವಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣ�, 
7ನ�ೇ ಮೇನ್ , 2ನ�ೇ ಕಾರಾಸ್  ವಾಸಿ ದಿ. ಗುಂಡಗತ್ತಿ 
ನಾಗಪಪಿನವರ ಧಮಟ್ಪತ್ನು ಶಿರಾೇಮತ್ ಪಾವಟ್ತಮಮಾ  
(93) ಅವರು, ದಿನಾಂಕ 16.03.2023 ರ 
ಗುರುವಾರ ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 6 ಗಂಟ�ಗ� ನಿಧನರಾದರು. 
ಐವರು ಪುತರಾರು, ಮೊವರು ಪುತ್ರಾಯರು, 
ಮೊಮಮಾಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸ�ೊಸ�ಯಂದಿರು, 
ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗವನುನು ಅಗಲ್ರುವ 
ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕರಾಯೆಯನುನು ದಿನಾಂಕ 
16.03.2023 ರ ಗುರುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 4 ಕ�್ಕ 
ಗಾಲಿಸ್  ಹೌಸ್  ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಶಾಮನೊರು 
ರುದರಾಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ  ನ�ರವ�ೇರಸಲಾಯತು.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪಾವಚ್ತಮ್ಮ 
ನಿಧನ 

ಫಾ್ರಂಕ್ಲೆನ್ ಟೆಂಪಲಟೆನ್ ತಾಣರಳಲ್ಲೆ ರಾರಿ ನಿದೆೇಚ್ಶರಾಲಯದಿಂದ ಶೊೇಧ
ಮುಂಬ�ೈ, ಮಾ. 16 – ಆಸಿತಿ ನಿವಟ್ಹಣಾ ಸಂಸ�್ಥಯಾದ ಫಾರಾಂಕಲಿನ್ ಟ�ಂಪಲಟೆನ್  ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು 

ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ ನಿದ�ೇಟ್ಶನಾಲಯ ಶ�ೊೇಧ ನಡ�ಸಿದ�. ಕಂಪನಿಯ ಹಾಲ್ ಹಾಗೊ ಮಾಜಿ ಕಾಯಟ್ಕಾರ 
ಅಧಿಕಾರಗಳ ತಾಣಗಳ ಮೇಲ� ದಾಳಿ ನಡ�ಸಲಾಗಿದ�. ಅಕರಾಮ ಹಣ ಪರಾಕರಣವಂದಕ�್ಕ ಈ ಕರಾಮ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ�.

2020ರಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾಲ ಯೇಜನ�ಗಳನುನು ಅಂತ್ಯಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿತುತಿ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕರಾಮ 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಂಡರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತ್ಳಿಸಿತುತಿ. ಈ ಬಗ�ಗೆಯೆೇ ಶ�ೊೇಧ ನಡ�ಸಲಾಗಿದ� ಎಂದು ಮೊಲಗಳು ತ್ಳಿಸಿವ�.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಾ ಬಸವರಾಜ 
ಬ�ೊಮಾಮಾಯ ಅವರು ಇಂದು 
ಮಧಾ್ಯಹನು 2.30ಕ�್ಕ 
ಹ�ೊನಾನುಳಿಗ� ಆಗಮಿಸಲ್ದಾದಾರ�. 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಾಗಳು 
ಶಿಕಾರಪುರ ದಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹನು 
2.15ಕ�್ಕ ಹ�ೊರಟು, ಮಧಾ್ಯಹನು 2.30ಕ�್ಕ 
ಹ�ೊನಾನುಳಿಯ ಹ�ಚ್. ಕಡದಕಟ�ಟೆ ಹ�ಲ್ಪಾ್ಯಡ್ ಗ� 
ಆಗಮಿಸುವರು. ಮಧಾ್ಯಹನು 2.30ಕ�್ಕ 
ಹ�ೊನಾನುಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲಾದಾಣದ ಬಳಿ 
ಆಯೇಜಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಿದಾ 
ಕಾಮಗಾರಗಳ ಉದಾಘಾಟನ� ಹಾಗೊ 
ಶಂಕುಸಾ್ಥಪನ� ಕಾಯಟ್ಕರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, 
ಸಂಜ� 4-30ಕ�್ಕ ಹ�ಚ್. ಕಡದಕಟ�ಟೆ ಹ�ಲ್ಪಾ್ಯಡ್ 
ನಿಂದ ಬ�ಂಗಳೂರಗ� ಪರಾಯಾಣ ಬ�ಳ�ಸಲ್ದಾದಾರ�.

ಹೊರಾನಿಳಿಗೆ ಇಂದು 
ಸಿಎಂ ಬೊಮಾ್ಮಯಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಸಮಾವೆೇಶದಿಂದ ವಿಜಯ ದುಂದುಭಿ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಮಾ. 16 - ರಾಜ್ಯದ ನಾಲು್ಕ ದಿಕು್ಕಗಳಿಂದ 
ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಬಜ�ಪ್ಯ ವಿಜಯ ಸಂಕಲಪಿ ಯಾತ�ರಾ, 
ದಾವಣಗ�ರ�ಯ ಮೊೇದಿ ಸಮಾವ�ೇಶದಿಂದ ವಿಜಯೇತಸ್ವವಾಗಿ 
ಪರವತಟ್ನ�ಯಾಗಲ್ದ�. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಜಯ ದುಂದುಭಿ 
ಮೊಳಗಲ್ದ� ಎಂದು ಬಜ�ಪ್ ರಾಜಾ್ಯ ಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ 
ಕಟಿೇಲ್ ಹ�ೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಜಿ.ಎಂ.ಐ.ಟಿ. ಪಕ್ಕದ 450 ಎಕರ� ಪರಾದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 
ಮಾ.25ರಂದು ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿ ರುವ ಪರಾಧಾನ ಮಂತ್ರಾ 
ನರ�ೇಂದರಾ ಮೊೇದಿ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಸಂಗಮ ಸಮಾವ�ೇಶದ 
ಭೊಮಿ ಪೂಜ� ನ�ರವ�ೇರಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡದರು.

ಮೊೇದಿ ಸಮಾವ�ೇಶದ ಮುನಾನು ದಿನ ಮಾ. 24 ರಂದು 
ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಲು್ಕ ರಥಗಳು ಸ�ೇರುವ ರ�ೊೇಡ್ ಶ�ೊೇ ನಡ�ಯಲ್ದ�. 
ಸಮಾವ�ೇಶದ ದಿನದಂದು ಪರಾಧಾನ ಮಂತ್ರಾ ನರ�ೇಂದರಾ ಮೊೇದಿ 
ಅವರು 1-2 ಕ.ಮಿೇ.ಗಳ ರ�ೊೇಡ್ ಶ�ೊೇನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ದಾದಾರ� 

ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದರು.
ನಾಲು್ಕ ದಿಕು್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ವಿಜಯ ಸಂಕಲಪಿ 

ಯಾತ�ರಾಗ� ಅಭೊತಪೂವಟ್ ಸಾ್ವಗತ ದ�ೊರ� ತ್ದ�. ಕಾಂಗ�ರಾಸ್ ಹಾಗೊ 
ಜ�ಡಎಸ್ ಗಳ ಭದರಾಕ�ೊೇಟ� ಎನನುಲಾಗುವ ಮಂಡ್ಯದಲೊಲಿ ಪರಾಧಾನಿ 
ಸಮಾವ�ೇಶಕ�್ಕ ನಿರೇಕ�್ಷಗೊ ಮಿೇರ ಜನ ಸ�ೇರದಾದಾರ� ಎಂದು 
ಹ�ೇಳಿದರು.

ದಾವಣಗ�ರ�ಯು ಬಜ�ಪ್ ಶಕತಿಶಾಲ್ಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ�ಲಿಯಾಗಿದ�. 
ಇಲ್ಲಿ ಎಲಲಿಕ್ಕಂತ ಹ�ಚ್ಚಾನ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸ�ೇರಲ್ದಾದಾರ�. ಇದುವರ�ಗೊ 
ಪರಾಧಾನಿ ಸಮಾವ�ೇಶ ಗಳಲ್ಲಿ 3-4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸ�ೇರದಾದಾರ�. ಇದನುನು 
ಗ�ಲುವು ಎನನುಬಹುದು. ದಾವಣಗ�ರ�ಯಲ್ಲಿ ಇದಕೊ್ಕ ಮುಂದ� 

ಹ�ೊೇಗುವಂತಹ ಸಮಾವ�ೇಶ ನಡ�ದು ಇತ್ಹಾಸ ರಚನ� ಯಾಗಲ್ದ� 
ಎಂದವರು ವಿಶಾ್ವಸ ವ್ಯಕತಿಪಡಸಿದರು.

ಪರಾಧಾನಿ ಅವರ ಸಮಾವ�ೇಶಕ�್ಕ ಬಜ�ಪ್ ಕಾಯಟ್ ಕತಟ್ರಷ�ಟೆೇ 
ಅಲಲಿ, ಮತದಾರರೊ ಉತಾಸ್ಹದಿಂದ ಬರುತ್ತಿ ದಾದಾರ�. ಮೊೇದಿ ಹಾಗೊ 
ಬಜ�ಪ್ಯ ಬಗ�ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶಾ್ವಸ ಹಾಗೊ ಭರವಸ� ಇದ� ಎಂದು 
ಕಟಿೇಲ್ ತ್ಳಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ�ರಾಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರಾಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ�ರಾಗ� 
ಧ್ವನಿಯೆೇ ಕ�ೇಳದಂತಾಗಿದ�. ಮತ�ೊತಿಂದ�ಡ� ಜ�ಡಎಸ್ ನ ಪಂಚರತನು 
ಯಾತ�ರಾ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬಾಕ ಆಗಿದ�. ಅದರ ಇಂಜಿನ್ ಸಿೇಜ್ ಆಗಿದ�. 
ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣ�ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ�ರಾಸ್ 70 ಹಾಗೊ ಜ�ಡಎಸ್ 20 
ಸಿೇಟು ದಾಟುವುದಿಲಲಿ ಎಂದವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡದರು.

ಪಾರಾಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದ ಪರಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕ�.ಎಸ್. 
ನವಿೇನ್, ದಾವಣಗ�ರ�ಯಂದ ಯಾವಾಗ ಯಾತ�ರಾ ಮಾಡದರೊ 
ಬಜ�ಪ್ ಅಧಿ ಕಾರಕ�್ಕ ಬಂದಿದ�. ಈ ಬಾರ ಮಹಾಸಂಗಮ ಸಮಾ 
ವ�ೇಶವನುನು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂತ� ಆಚರಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ವ�ೇದಿಕ� ಮೇಲ� ಸಂಸದರಾದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ�ದಾೇಶ್ವರ, 
ದ�ೇವ�ೇಂದರಾಪಪಿ, ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದರಾನಾಥ್, ಎಸ್.ವಿ. 
ರಾಮಚಂದರಾ, ಪೊರಾ. ಲ್ಂಗಣ್ಣ, ಜಿ.ಹ�ಚ್. ತ್ಪಾಪಿರ�ಡಡಿ, ಅರುಣ್ 
ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್ , ಸ�ೊೇಮಶ�ೇಖರ್ ರ�ಡಡಿ, ಸ�ೊೇಮಲ್ಂಗಪಪಿ, 
ಪರಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹ�ೇಮಲತ, ಆರ್. ಶಂಕರ್, ದೊಡಾ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವ�ೈ. ಪರಾಕಾಶ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬ.ಪ್. ಹರೇಶ್,  ವಿಧಾನ 
ಪರಷತ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚ�ೇತಕ ಡಾ. ಎ.ಹ�ಚ್. 
ಶಿವಯೇಗಿಸಾ್ವಮಿ, ಬಜ�ಪ್ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ವಿೇರ�ೇಶ್ ಹನಗವಾಡ, 
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬ.ಪ್. ಹರೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ದ�ೇವರಮನಿ 
ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕ�ೇಶವಪರಾಸಾದ್, ಸುಧಾ ಜಯ ರುದ�ರಾೇಶ್, 
ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕ, ಶಿವಲ್ಂಗಪಪಿ, ಬ.ಎಸ್. ಜಗದಿೇಶ್ 
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿ್ಥತರದದಾರು.

ರಾರ ದಶಚ್ನ : ಭೊಮಿ ಪೂಜ�ಯ ಕಾಯಟ್ ಕರಾಮದ 
ಆರಂಭಕೊ್ಕ ಮುಂಚ�, ವ�ೇದಿಕ�ಯ ಹಿಂದ� ನಾಗರ ಹಾವಂದು 
ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಂಡತು. ಹಾವಿನ ಹ�ಡ�ಗ� ಪ�ಟಾಟೆಗಿತುತಿ. ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ 
ನ�ರ�ದಾಗ, ಹಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಜಟ್ನ ಪರಾದ�ೇಶದ ಕಡ�ಗ� ತ�ರಳಿತು.

ಬಿರೆಪ್ ರಾರಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಕಟೇಲ್ 

`SP' ಎಂದಿದಾ್ದರ ಚಲ್ಸದಿರಿ
ಅಡಾಪ್ಟೆವ್ ಸಿಗನುಲ್  ವ್ಯವಸ�್ಥಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ 

ದಟಟೆಣ�ಗನುಗುಣವಾಗಿ ರ�ಡ್ ಸಿಗನುಲ್ ನಿಂದ ಗಿರಾೇನ್ 
ಸಿಗನುಲ್ ಗ� ಬದಲಾಗಲು 3ರಂದ 4 ಸ�ಕ�ಂಡ್ ಗಳ ಅವ 
ಧಿ ಬ�ೇಕಾಗುತತಿದ�. ಅಲ್ಲಿವವರ�ಗ� SP ಎಂದು ರ�ಡ್ 
ಸಿಗನುಲ್ ಇರುತತಿದ�. ಇದನುನು ಸಾವಟ್ಜನಿಕರು ಗಮನಿ 
ಸಬ�ೇಕು. ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಕೊಡಲ�ೇ ಜನರು ಏಕಾ 
ಏಕ ನುಗುಗೆವುದರಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವ�.  
ಗಿರಾೇನ್ ಸಿಗನುಲ್ ತ�ೊೇರಸುವವರ�ಗ� ವಾಹನ ಚಲಾಯಸ 
ಬಾರದು ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ರಷ್ಯಂತ್ ಮನವಿ ಮಾಡದರು.

ನರರದ 23ಕಡೆ ಅಡಾಪ್ಟೆವ್ ಸಿರನಿಲ್ಸ್ : ಎಸಿ್ಪ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಅಡಾಪ್ಟೆವ್ ಸಿಗನುಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರ 
ಸಿದರ� ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳು ಉಳಿತಾಯವಾಗು 
ವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ� ಎಂದರು. ಮಾಮೊಲ್ ಸಿಗನುಲ್  
ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರಾೇನ್ ಸಿಗನುಲ್ ಬರಲು 60 ಸ�ಕ�ಂಡ್ ಕಾಯ 
ಬ�ೇಕಾಗಿರುತತಿದ�. ವಾಹನಗಳ ದಟಟೆಣ� ಇದದಾರೊ, 
ಇರದಿದದಾರೊ ಕಾಯುವಿಕ� ಅನಿವಾಯಟ್ವಾಗಿರುತತಿದ�. ಆದರ� 
ಅಡಾಪ್ಟೆವ್ ಸಿಗನುಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರಾೇನ್ ಸಿಗನುಲ್ ಬದಾದಾಗ  
ವಾಹ ನಗಳ ದಟಟೆಣ� ಕಡಮ ಇದದಾರ�, ಬ�ೇರ� ಮಾಗಟ್ದ 
ವಾಹನ ಗಳು ಸಂಚರಸಲು ಗಿರಾೇನ್ ಸಿಗನುಲ್ 
ತ�ೊೇರಸುತತಿದ�. ಇದ ರಂದ ಕಾಯುವಿಕ�ಯ ಸಮಯ 
ಉಳಿಯುತತಿದ� ಎಂದರು.

ಆರ್ ಎಲ್ ವಿಡಿ (ರೆಡ್ ಲೆೈಟ್ ವೆೈಲೆೇಷನ್ ಡಿಕೆ 
ಟ್ಷನ್) : ಪ್.ಬ. ರಸ�ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಗ�ೊಳಿ್ಳ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತತಿದ 
ಲ್ಲಿನ ಸಿಗನುಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಲ್ ವಿಡ ವ್ಯವಸ�್ಥ ಮಾಡಲಾಗಿದ�. 
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 9 ಕಡ� ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ�್ಥ ಕಲ್ಪಿಸಲು 
ಉದ�ದಾೇಶಿಸಲಾಗಿದ� ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ರಷ್ಯಂತ್ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಪೊಲ್ೇಸರು ಇಲಲಿ ಎಂದು ತ್ಳಿದು ಸಿಗನುಲ್ ಜಂಪ್ 
ಮಾಡುವ ಕಾಯಟ್ಕ�್ಕ ಮುಂದಾಗಬಾರದು. ಯಾರ�ೇ 
ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಿಗನುಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡದರ� ಹಾಗೊ 
ಹ�ಲ�ಮಾರ್ ಹಾಕದ�ೇ ಇದದಾರ� ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ೇಸರು 
ಇರದಿದದಾರೊ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲ್ತವಾಗಿ ಗುರುತ್ಸಿ ದಂಡದ 
ಚಲನ್  ತಯಾರಾಗುತತಿದ�. ಈಗಾಗಲ�ೇ ಕಳ�ದ ಎರಡು 
ತ್ಂಗಳಿನಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ವಾಹನ ಮಾಲ್ೇಕರಗ� ದಂಡದ 
ಚಲನ್  ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ� ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಸಾಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕ ನಿದ�ೇಟ್ಶಕ ವಿೇರ�ೇಶ್ 
ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡ, ನಿಯಮ ಉಲಲಿಂಘಿಸುವ 
ವಾಹನಗಳಿಗ� ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದ�ೇ ಮುಖ್ಯವಲಲಿ. ಮತ�ತಿ 
ಮತ�ತಿ ತಪುಪಿ ಮಾಡುವುದನುನು ತಡ�ಯುವ ಉದ�ದಾೇಶದಿಂದ 

ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತತಿದ�. ಇದರ�ೊಟಿಟೆಗ� ಇದ�ೇ 20ರಂದ 
ವಿವಿಧ�ಡ� ನಿಯಮ ಪಾಲನ� ಕುರತು ಅರವು 
ಮೊಡಸಲಾಗುತತಿದ� ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಗೊಡ್ಸ್ ಆಟ�ೊೇದಲ್ಲಿ ಪರಾಯಾಣಿಕರನುನು 
ಕರ�ದ�ೊಯು್ಯವಂತ್ಲಲಿ ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ರಷ್ಯಂತ್ ಹ�ೇಳಿದರು. 
ಪರಾಯಾಣಿಕರ ಆಟ�ೊೇ ಹ�ೊರತುಪಡಸಿ ಬ�ೇರ� ಗೊಡ್ಸ್ 
ಆಟ�ೊೇಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನುನು ಕರ�ದ�ೊಯು್ಯವುದು ಕಂಡು 
ಬಂದರ� ಸಾವಟ್ಜನಿಕರು 112ಕ�್ಕ ಕರ� ಮಾಡದರ� ಕರಾಮ 
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ತ್್ರಬಲ್ ರೆೈಡಿಂಗ್ ಕಟುಟೆ ನಿಟಟೆನ ಕ್ರಮ: ಕಾಲ�ೇಜು 
ವಿದಾ್ಯರ್ಟ್ಗಳ ತ್ರಾಬ್ಬಲ್ ರ�ೈಡಂಗ್ ಹ�ಚಾಚಾಗಿದುದಾ, ಇದನುನು 
ತಡ�ಯಲು ಕಟುಟೆ ನಿಟಿಟೆನ ಕರಾಮ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ� 
ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ಹ�ೇಳಿದರು.  ಕಳ�ದ ತ್ಂಗಳು ಒಂದು 
ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲ್ೇಸರು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕ�ಲಸ 
ಮಾಡದದಾರು. ಈಗ ಮತ�ತಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕಾಯಟ್ 
ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಅಣಜಿಯಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬಿರೆಪ್ 
ವಿಜಯಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರ

ಬಜ�ಪ್ ವಿಜಯಸಂಕಲಪಿ ಯಾತ�ರಾಯು ಮಾಯಕ�ೊಂಡ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ�್ಷೇತರಾದ ಅಣಜಿ ಗಾರಾಮಕ�್ಕ ಇಂದು ಮಧಾ್ಯಹನು 
12.30 ಕ�್ಕ ಆಗಮಿಸಲ್ದ�. ಕಾಯಟ್ಕರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ 
ಸಂಕಲಪಿ ಯಾತ�ರಾ ಪರಾಮುಖರಾದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಾ 
ಜಗದಿೇಶ್ ಶ�ಟಟೆರ್, ಸಚ್ವರುಗಳಾದ ಶಿರಾೇರಾಮುಲು, 
ಆನಂದ್  ಸಿಂಗ್, ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಿವಾರ ಸಚ್ವ ಭ�ೈರತ್ 
ಬಸವರಾಜ್, ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ�ದಾೇಶ್ವರ, ಶಾಸಕರುಗಳಾದ 
ಎನ್. ಲ್ಂಗಣ್ಣ, ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದರಾ ನಾಥ್, ವಿಧಾನ ಪರಷತ್ 
ಸದಸ್ಯ ಕ�.ಎಸ್. ನವಿೇನ್ ಸ�ೇರ ದಂತ� ಜಿಲ�ಲಿಯ ಎಲಾಲಿ 
ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷದ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ವಿೇರ�ೇಶ್  ಹನಗವಾಡ, ಮಂಡಲ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ದ�ೇವ�ೇಂದರಾಪಪಿ ಶಾಗಲ�, ಈ ಯಾತ�ರಾಯ 
ಉಸುತಿವಾರ ಸಿದ�ದಾೇಶ್ ಯಾದವ್  ಹಾಗೊ ರಾಜ್ಯ ಕಾಯಟ್ದಶಿಟ್ 
ತ್ಮಮಾರಾಜ್, ಮಾಯಕ�ೊಂಡ ಚುನಾವಣಾ ಪರಾಭಾರಗಳಾದ 
ಎನ್. ರಾಜಶ�ೇಖರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸ ಲ್ದಾದಾರ� ಎಂದು 
ಯಾತ�ರಾ ಪರಾಮುಖ್ ಅಣಜಿ ಗುಡ�ಡಿೇಶ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ರಕ್ತ ದಾನ  
ಶೆ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ



ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಮಗಾರಿರಳ ಶಂಕುಸಾಥಾಪರೆ ಮತು್ತ ಉದಾಘಾಟರಾ ಸಮಾರಂಭದ ನಿಮಿತ್ತ
ವಿಜಯ್  ಪ್ಕಾಶ್  ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೇತ ಸಂಜ� 

ದಿರಾಂಕ : 17.03.2023ರೆೇ ಶುಕ್ರವಾರ, ಸಂರೆ 7.00 ರಂಟೆಗೆ  ಸಥಾಳ : ಪಟಟೆಣಶೆಟಟೆ ಲೆೇಔಟ್ , ಖಾಸಗಿ ಬಸ್  ನಿಲಾ್ದಣದ ಹತ್್ತರ, ಹೊರಾನಿಳಿ.    -    ನಟರಾಜ್  ಎಂಟರ್ ಟೆೈನಸ್ಚ್ , ಬೆಂರಳೂರು. ಇವರಿಂದ

ಹೊರಾನಿಳಿ - ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಲೆಕ್ನ 118 ಕೆರೆರಳಿಗೆ ಹೊರಾನಿಳಿ ತುಂರಭದಾ್ರ ನದಿಯಿಂದ ತುಂಗಾ ಏತ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜರೆ ಮೂಲಕ 518 ಕೊೇಟ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಬೃಹತ್  ಯೇಜರೆ

ಹೊರಾನಿಳಿ-ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಲೆಕುರಳ ವಿವಿಧ ಗಾ್ರಮರಳಲ್ಲೆ ನಿಮಿಚ್ಸಿರುವ 
ಶುದಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಘಟಕರಳು

ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯಂತರ ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ರಳ ವಸತ್ ಶಾಲೆ
ದಾನಿಹಳಿಳ ಹತ್್ತರ- 10 ಕೊೇಟ

ಹೊರಾನಿಳಿ-ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಲೆಕುರಳ ಎಲಾಲೆ ಗಾ್ರಮರಳಲ್ಲೆ ಕೆೈಗೊಂಡ 
ಧೂಳು ಮುಕ್ತ ಕಾಂಕೆ್ರಟ್ ರಸೆ್ತರಳು

ಹೊರಾನಿಳಿ ತುಂರಭದಾ್ರ ನದಿಗೆ ನಿಮಾಚ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಪಯಾಚ್ಯ 
ಸೆೇತುವೆ-32.75 ಕೊೇಟ

ಸಕಾಚ್ರಿ ಪಾಲ್ಟೆಕ್ನಿಕ್  ಕಾಲೆೇಜ್, ಸುಂಕದಕಟೆಟೆ ಸಕಾಚ್ರಿ ಬಿಟಐ ಕಾಲೆೇಜ್, ಹೊರಾನಿಳಿ ಸಕಾಚ್ರಿ ಐಟಐ ಕಾಲೆೇಜ್, ಹೊರಾನಿಳಿ ಹೊರಾನಿಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರರತ್ಯಲ್ಲೆದೆ

23.5 ಕೊೇಟ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೆ 100 ಹಾಸಿಗೆರಳಿಂದ 250 ಹಾಸಿಗೆರಳಿಗೆ 
ಮೆೇಲ್ದರೆಚ್ಗೆೇರಿದ ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಹೊರಾನಿಳಿ

ಕ್ತೂ್ತರುರಾಣಿ ಚೆನನಿಮ್ಮ ವಸತ್ ಶಾಲೆ ಹೆರ್. ದಡದಕಟೆಟೆ ಅರಬರಟೆಟೆ ಬಳಿ ಪರಿಶಿಷಟೆ ರಾತ್-ಪರಿಶಿಷಟೆ ಪಂರಡರಳ ವಸಜಿ ಶಾಲೆರಳು ಹೆರ್. ಕಡದಕಟೆಟೆ ಬಳಿ ನಿಮಾಚ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಶಿಷಟೆ ರಾತ್ ಮತು್ತ 
ಹಂದುಳಿದ ವರಚ್ರಳ ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ ನಿಲಯರಳು

ಉದಾಘಾಟರೆಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿರಳು :
ಹೊರಾನಿಳಿ-ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಲೆಕುರಳ ಸವಾಚ್ಂಗಿೇಣ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಪ್ರಸಾ್ತವರೆರಳು-ಮಂಜೂರಾತ್ ಹಂತದಲ್ಲೆವೆ : 

k ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ಕಟಟೆಡ 10 ಕೊೇಟರಳ ಪ್ರಸಾ್ತಪವರೆ k ರಾ್ಯಮತ್ ಪಟಟೆಣದ 30 ಹಾಸಿಗೆರಳ ಸಮುದಾಯ ಆರೊೇರ್ಯ ಕೆೇಂದ್ರ 100 ಹಾಸಿಗೆರಳ ತಾಲೂಲೆಕು ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಾಗಿ ಮೆೇಲ್ದರೆಚ್ಗೆ k ತುಂರಭದಾ್ರ ನದಿಗೆ 2 ಬದಿ ತಡೆಗೊೇಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 502.78 ಕೊೇಟರಳ ಪ್ರಸಾ್ತವರೆ k ಹೊರಾನಿಳಿ - ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ 
ತಾಲೂಲೆಕುರಳ ಬೆಳರುತ್್ತ-ಕಸಬಾ ಹೊೇಬಳಿರಳಿಗೆ ಏತ ನಿೇರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್್ಪಸುವ ಯೇಜರೆ 350.13 ಕೊೇಟ k ರಾಂಪುರ ಮತು್ತ ಗೊೇವಿನಕೊೇವಿ ನಡುವೆ ನೂತನ 44.60 ಕೊೇಟ ವೆಚ್ಚದ ಸೆೇತುವೆ k ನಲೂಲೆರು ರಿಂದ ಸಾಸೆ್ಪಹಳಿಳ ಮಾರಚ್ ರಾಂಪುರ, ಗೊೇವಿನಕೊೇಟ ರಸೆ್ತ 62.30 ಕೊೇಟ k ಮಾಸಡಿ ಕಾ್ರಸ್ ನಿಂದ ಕುಕ್ಕವಾಡ 

ಕಾ್ರಸ್ ವರೆಗೆ ದಿ್ವಪಥ ರಸೆ್ತ 30 ಕೊೇಟ k ಹೊರಾನಿಳಿಯಿಂದ ಹರಿಹರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾ್ದರಿ 90 ಕೊೇಟ k ಸಾಸೆ್ವಹಳಿಳ, ಆನವೆೇರಿ, ಹುಣಸೆೇಹಳಳ, ಬಸವಾಪಟಟೆಣ, ಸಾರರಪೆೇಟೆವರೆಗೆ ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 120.90 ಕೊೇಟ k ದೆೇವರಾಯಕನಹಳಿಳ, ಮುಸೆಸ್ೇರಾಳ್, ಒಡೆಯರ ಹತೂ್ತರು, ಕುಂಕೊೇವ ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 62 ಕೊೇಟ  
k ಗೊಲಲೆರಹಳಿಳಯಿಂದ ಕೊೇಣನತಲೆವರೆಗೆ ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 25 ಕೊೇಟ k ಹೊರಾನಿಳಿಯಿಂದ ರಾ್ಯಮತ್ಗೆ ರಾಲು್ಕ ಪಥದ ರಸೆ್ತಯಾಗಿ ಮಾಪಚ್ಡಿಸಲು ಪ್ರಸಾ್ತಪ್ಸಲಾರದೆ. k ಹೊರಾನಿಳಿ ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಲೆಕುರಳ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ನೂತನ ಸಕಾಚ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಕಾಲೆೇಜ್ k ಹೊರಾನಿಳಿ ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ 

ತಾಲೂಲೆಕುರಳನುನಿ ಧೂಳು ಮುಕ್ತ, ರುಡಿಸಲು ಮುಕ್ತವರಾನಿಗಿ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಯೇಜರೆರಳು k ಹೊರಾನಿಳಿ-ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಲೆಕ್ನ ದುಡಿಯುವ ಕೆೈರಳಿಗೆ ಉದೊ್ಯೇರ ನಿೇಡಲು ಜವಳಿ ಪಾಕ್ಚ್ ಸಾಥಾಪರೆ k ಹೊರಾನಿಳಿ ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಲೆಕುರಳ ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ಹತದೃಷ್ಟೆಯಿಂದ ಉಪಸಾರಿಗೆ ಕಛೆೇರಿ.
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ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲಲೆದಂತೆ  
ಮದ್ಯ ಸೆೇವರೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

ಪರಾತ್ ತ್ಂಗಳು 7ಮತುತಿ 21ನ�ೇ ತಾರೇಖು ಜನತಾ ಡೇಲಕ್ಸ್ 
ಲಾಡ್ಜ್, KSRTC  ಹ�ೊಸ ಬಸ್  ಸಾಟೆಯಂಡ್ ಎದುರು, ದಾವಣಗ�ರ�.

4 ಮತುತಿ 18 ರಂದು ಕಾವ�ೇರ ಲಾಡ್ಜ್,  
ಪೂನಾ - ಬ�ಂಗಳೂರು ರ�ೊೇಡ್, ಹಾವ�ೇರ.

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

ಸಮಯ: ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 10 ರಂದ ಮಧಾ್ಯಹನು 2 ರವರ�ಗ�

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

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಮಾಮಾಸ್  ಜಾಯಂರ್ ರ�ೊೇಡ್, 

ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ ಬಾಲಿಕ್,  
5ನ�ೇ ಮೇನ್, ಕಾನಟ್ರ್ , 3ನ�ೇ ಕಾರಾಸ್  

ಸ�ೈರ್  ಅಳತ� 10x30

ಫೇ. : 82177 72482

ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟೆಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಹದಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ�ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟಿವಿಎಸ್  ಷ�ೊೇರೊಂ 
ಪಕ್ಕ ಹಾಗೊ ಉದಯ ಬಜಾರ್  ಎದುರಗಡ� ಇರುವ 

ಸುಸಜಿಜ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟೆಡ ಬಾಡಗ�ಗಿದ�. 
ನ�ಲ ಮಹಡ 3800 ಅಡಗಳು, ಮೊದಲನ�ೇ ಮಹಡ 

1600 ಅಡಗಳು. ಸ�ಲಲಿರ್  2400 ಅಡಗಳು 
ಸಂಪಕಟ್ಸಿ. 

96205 95579

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕಾರ್  ವಾಷ್  ಮಾಡಲು 

ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�. 
ಸಂಬಳ : 10,000/-

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

97419 43346

WANTED
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

ಟಿೇ ಹಾಗು ಕಾಫಿ ಮಾಡುವರು 
ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�. 

ಸಮಯ: ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 6 ರಂದ ರಾತ್ರಾ 9:30.
ಸ್ಥಳ: 1946 ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಫಿ ವಕ್ಸ್ಚ್.  

Mama's joint road, Near 
crocodile showroom. 

99004 38052, 97401 53513

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

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

ಲಾಯರ್ ರ�ೊೇಡ್ , ದಾವಣಗ�ರ�. 
ಫೇ. : 86602 35013

ಶಿ್ರೇ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ 
ರೊ್ಯೇತ್ಷಾ್ಯಲಯ
ನಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟೆ 

ನಿೇವು ಇಷಟೆಪಟಟೆವರು ನಿಮಮಾಂತಾಗಲು ಸಿತಿರಿ-ಪುರುಷ 
ವಶಿೇಕರಣ, ಗುಪತಿ ಲ�ೈಂಗಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ�್ಯ , ನಿಮಮಾ 

ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಸ�್ಯಗಳನುನು 100% ಪರಹಾರ ಮಾದುತಾತಿರ�. 
ಗಾಂಧಿ ಸಕಟ್ಲ್ , ಆಹಾರ 2000, ದಾವಣಗ��ರ�.

89716 99826

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಬಾತ್ ಹತ್ತಿರ, ಅನನುಪೂಣಟ್ 

ಎನ್ ಕ�ಲಿೇವ್ , ಉತತಿರ 30x40, 
(ರೊ. 1499) ದಕ್ಷಣ 30x50:

ಫೇ. : 70196 18397

Supreet Motors
Authorised Bosch Car 

Service Job : Field 
Marketing executive-2. 

experience : Minimum 1 
years exp. any degree.

99861 32850, 93800 15165

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಬಾರ್  & ರ�ಸ�ೊಟೆೇರ�ಂರ್ ನಲ್ಲಿ 

ಅಡುಗ� ಭಟಟೆರು 
ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�.

ಫೇ. : 80889 56656

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕ್ಲೆೇನಿಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇರಾಗಿದ್ದರೆ ಯಂತ್ರರಳ ನುನಿ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕ್ಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಭವಿಷ್ಯ
ಶಿರಾೇ ವರಾಹಸಾ್ವಮಿ ಜ�ೊ್ಯೇತ್ಷಾ್ಯಲಯ. ಪಂಡತ್ 
ಪರುಶುರಾಮಭರ್ ಪೊೇನಿನ ಮೊಲಕ ಪರಹಾರ, ಇಂದ�ೇ ಕರ� 
ಮಾಡ, ವಿದ�್ಯ, ಉದ�ೊ್ಯೇಗ, ವಶಿೇಕರಣ, ಲ�ೈಂಗಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ 
ಸಮಸ�್ಯ, ಸಾಲಬಾಧ�, ಮಾಟ ಮಂತರಾ, ಅತ�ತಿ-ಸ�ೊಸ� ಕರಕರ 
ಇನೊನು ನಿಮಮಾ ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಸ�್ಯಗಳಿಗ� ಇಂದ�ೇ ಪರಹಾರ.
81232 83279

ಹೊೇಟೆಲ್ ಮುರಳಿ
ಬರೆಟ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್
* 50 ರೊ. ಗ� ಚ್ಕ್ಕನ್ ದಮ್ ಬರಯಾನಿ
* 110 ರೊ. ಗ� ಮಟನ್ ದಮ್ ಬರಯಾನಿ
ಸಮಯ : ಮಧಾ್ಯಹನು 12.30 ರಂದ 
3.30 ಗಂಟ�, ಸಂಜ� 6-30ರಂದ 9-30. 
ಸ್ಥಳ : 2ನ�ೇ ಮೇನ್, 15ನ�ೇ ಕಾರಾಸ್, ಅಮಿತ್ 
ಟಾಕೇಸ್ ಕಾಂಪ�ಲಿಕ್ಸ್, ವಿನ�ೊೇಬನಗರ, ದಾವಣಗ�ರ�.

(ಪರಾತ್ ಶನಿವಾರ ರಜ� ಇರುತತಿದ�.)
95912 76454, 98449 66555

ತಕ್ಷಣವೆೇ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
Accounts Assistant
Field Officers

Security Guards 
Ex-Serviceman

ಆಕಷಟ್ಕ ಸಂಬಳ ESI, PF ಸೌಲಭ್ಯವಿದ�.
83100 43863,96060 50591

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಮಡಹೌಸ್  ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಯಲ್ಲಿ 

ಕ�ಲಸ ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು 
ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�. 

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

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕಾವ�ೇರ ಫಾಮಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಟೆಕ್ ತ�ಗ�ಯಲು 
ಹುಡುಗಿಯರು ಮತುತಿ ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜು 

ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�.
ಕಾವೆೇರಿ ಫಾಮಾಚ್, ಚ�ೇತನಾ ಹ�ೊೇಟ�ಲ್ 

ಹತ್ತಿರ, ಎ.ವಿ.ಕ�. ರಸ�ತಿ, ದಾವಣಗ�ರ�-577002

2BHK ಮರೆ ಬಾಡಿಗಿಗೆ ಇದೆ
ಡಸಿಎಂ ಟೌನ್ ಶಿೇಪ್ ನಲ್ಲಿ 2BHK 

ಸುಸಜಿಜ್ತ ನ�ಲಮಹಡ ಮನ� 
ಬ�ೊೇರ್ ವ�ಲ್ / ಕಾಪೊಟ್ರ�ೇಷನ್  
ನಿೇರು, ಪಾಕಟ್ಂಗ್  ಸೌಲಭ್ಯವಿದುದಾ 
ಬಾಡಗಿಗ� ಇದ�. ಸಸ್ಯಹಾರಗಳು 

ಮಾತರಾ ಸಂಪಕಟ್ಸಿ.
94816 25435

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
40x60 ಉತತಿರ, 30x50 ಪಶಿಚಾಮ 
ಜ�.ಹ�ಚ್  ಪಟ�ೇಲ್  ನಗರ, 30x40 

ಕ�ಹ�ಚ್ ಬ ಪಶಿಚಾಮ, 30x52 
ಶಿವಪಾವಟ್ತ್ ಪಶಿಚಾಮ, 30x50 

ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲ�ೊೇನಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ೈಟುಗಳು 
ಮಾರಾಟಕ್ಕವ�.

99727 00107

PART TIME JOBS 
ಮನ�ಯಲ�ಲಿೇ ಕುಳಿತು ನಾವು ಕ�ೊಡುವ 
ಪುಸತಿಕ ಬರ�ಯುವ ಹಾಗೊ ಫಾರಂ 

ತುಂಬುವ ಮೊಲಕ ತ್ಂಗಳಿಗ� 
15,000 ರಂದ 20,000 ಸಂಪಾದಿಸಿ 

(ಕ�ೊೇರಯರ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ�)  
 8749098879

ಶಿ್ರೇ ಶಿವ ಕಲೆಲೆೇಶ್ವರ ಬೊೇರ್ ವೆಲ್  
ದಾವಣಗ�ರ� ಸಿಟಿ ಸ�ೈರ್  

ಪಾಯಂರ್ . ಅಡಗ� ಕ�ೇವಲ 50 
ರೊಪಾಯಗಳು ಮಾತರಾ. ಉತತಿಮ 
ಜಲಸಂಶ�ೊೇಧಕರು ಸಿಗುತಾತಿರ�.

91645 07875, 91080 91789 
ಡಾ. ಪುನಿೇತ್  ರಾಜಕುಮಾರ್  ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯರಳು

WANTED
Banking Sector Tele Caller 

(Female Only) 
Qualification : Any Degree
81237 63199 

Interview time : 11AM

ಡೆಲ್ವರಿ ಬಾಯ್ಸ್  
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

ಡಸಿಟೆರಿಬೊ್ಯಷನ್ಸ್  ಕ�ಲಸಕ�್ಕ 
ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�.

ವ�ೇತನ: 8000/-
98860 97065

Paying Guest
for Ladies

Nijalingappa layout with 
Advanced facilities. 

Students / Professionals
79753 18618 
79753 12143

NAME CLARIFFICATION
I I.V Prasad Rao s/o Pulla-
yya 53 Years resident @ 
S.R.N Camp kavalithanda 
(Kathalageri) village Chan-
nagiri Tq. Davangere Dist. In 
My Aadhar card my name 
enterd as  I.V Prasad Rao In 
my PNB Metlife my name en-
tered as I.V prasadarayya. I 
state that above said two 
name as me only. None else 
sworn before notary chan-
nagiri on 16.03.2023

I.V. Prasad Rao

ರೂಂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರದ ಡಸಿಎಂ 

ಟೌನ್ ಶಿಪ್  ಬಡಾವಣ�ಯ ಸಿ ಬಾಲಿಕ್  
1ನ�ೇ ಮೇನ್ , 4ನ�ೇ ಕಾರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ 
15x10 ರೊಂ ವಿತ್  ಅಟಾ್ಯಚ್  
ರೊಂ ಬಾಡಗ�ಗ� ಲಭ್ಯವಿರುತತಿದ�. 

ಸಂಪಕಟ್ಸಿ. 
99024 12406

ಬಂರಲೆ ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಎ ಬಾಲಿಕ್  (ಶಾರದಾಂಬ 
ದ�ೇವಸಾ್ಥನ ರಸ�ತಿ) ಪೂವಟ್ 60x90, 

ವಿದಾ್ಯನಗರ ಪೂವಟ್ 60x90, ಗಾಲಿಸ್  
ಹೌಸ್  ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಣ 67x235 (40 

ಅಡ ರಸ�ತಿ), ಉತತಿರ 65x177 (ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ)
ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್  

99457 02495

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಶಿವ-ಪಾವಟ್ತ್ ಪೂವಟ್ 40x60, 

30x46, 30x54, 30x56, ಜ�.ಹ�ಚ್  
ಪಟ�ೇಲ್  ಬಡಾವಣ� ಉತತಿರ 40x60, 
Podar International ) ಎದುರು 
ಉತತಿರ 20x30, ಪಶಿಚಾಮ 20x30.
ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್  

99457 02495

ಷೆೇರು ಬಾಂಡ್  ಕಳೆದಿದೆ
ಬಿ.ಜಿ. ವಿಶಾ್ವಂಬರ್  

ಹ�ಸರನಲ್ಲಿರುವ ದಾವಣಗ�ರ� 
ಷುಗರ್  ಕಂಪನಿ ಲ್ಮಿಟ�ಡ್ ನಲ್ಲಿ 

ಹ�ೊಂದಿರುವ 
10039-DSV0329 

ಷ�ೇರ್  ಬಾಂಡ್  ಕಳ�ದಿದ�. 
ಸಿಕ್ಕವರು ಈ ಕ�ಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕ�್ಕ 

ತ್ಳಿಸಬ�ೇಕಾಗಿ ಕ�ೊೇರದ�.
ಬಿ.ಜಿ. ವಿಶಾ್ವಂಬರ್ 

97317 08896

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ದಾವಣಗ�ರ� ಸುತತಿಮುತತಿ ಕ�ಲಸ 
ಮಾಡಲು ಸ�ಕೊ್ಯರಟಿ ಗಾಡ್ಟ್ 

ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�. 8000-11000 
ಸಂಬಳ, ವಿನ�ೊೇಬ ನಗರ, 

2ನ�ೇ ಬಸ್ ಸಾಟೆಪ್, ದಾವಣಗ�ರ�. 
99729 38086, 91130 53483

KHB ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಕರಾಚ್ಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೊೇಡ್ಚ್ 

(ತುಂಗಭದಾರಾ ಬಡಾವನಣ�) ದಾವಣಗ�ರ�ಯಲ್ಲಿ 
30x40 ಅಳತ�ಯ ದಕ್ಷಣ ದಿಕ್ಕನ ಸ�ೈಟುಗಳು 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನ�ೇರ ಮಾರಾಟ. 
ಮಧ್ಯವತ್ಟ್ಗಳಿಗ� ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ 
63605 67975 

ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ 
ವಿದಾ್ಯನಗರ 2ನ�ೇ ಬಸ್ ಸಾಟೆಪ್ ಹತ್ತಿರ 
ಮತುತಿ ಪಾಕ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಅಟಾ್ಯಚ್ 

ರೊಂ ಹಾಗೊ ಮಹಿಳ� ಮತುತಿ 
ಮಹಿಳಾ  ವಿದಾ್ಯರ್ಟ್ಗಳಿಗ� ಮಾತರಾ. 
95357 55005

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ಪರಾತ್ಷ್ಠಾತಾ ಬೊ್ಯಟಿ ಸಲೊ್ಯನಿಗ� ಬೊ್ಯಟಿಷನಸ್ 
ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�, ಕನಿಷಠಾ 2 ರಂದ 
3 ವಷಟ್ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳವರು, 
ಆಕಷಟ್ಕ ಸಂಬಳ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. 

ಕೂಡಲೆೇ ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಿ : 
98860 46950, 08192 223450

WANTED IMMEDIATELY
Experienced and expert PCMB 

faculties NEET / JEE / CET coaching 
and computer faculty full time or 
part time for M.E.S. PU College, 
Anjaneya extn, 9th main, Near indragiri 

appartment, Davangere 577004
98804 36414 

FOR SALE 
Jupitor Scooty, Apachi 
RTR 180 CC Bike, 

2020 Model, 
2.6 Years Completed. 
63642 27321

ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಅಡಕ� ತ�ೊೇಟ (6 ವಷಟ್ದ) 
ದಾವಣಗ�ರ�ಯಂದ 10 ಕ.ಮಿೇ. 3 
ಎಕರ� 18 ಸ�ಂರ್ಸ್ (ಕ�ಂಪು ಭೊಮಿ) 
ಭದಾರಾ ಚಾನಲ್, 3 ಬ�ೊೇರ್ ವ�ಲ್ಸ್ 

ಡರಾಪ್ CC ರ�ೊೇಡ್ ಪಕ್ಕ.
77950 10929

ಗೊೇಡೌನ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದ�ೊಡಡಿಬಾತ್ ಹತ್ತಿರ P.B ರಸ�ತಿಗ�, 

ಅಟಾ್ಯಚ್ ಇರುವ 5 ಗುಂಟ�, 
ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ�ೊೇಡೌನ್. 

ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಿ :
97317 08896
99642 44274

WANTED CRM 
Customer Relationship Manager

Required a male candidate having a 
degree & 2-4 years of experience, Good 
management, Knowledge of Microsoft 
Office and Good communication skill.
(Salary + Incentives + ESI + PF) 
Srinivasa Honda
+ 99166 31266  

ಶಿಕ್ಷಕ / ಶಿಕ್ಷಕ್ಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
SMS CONVENT & HIGH SCHOOL 
Rajeevgandhi Badavane, 

Kondajji Road, Davangere.
D.Ed-04, B.Ed-02, CBZ-01, 

PCM-02, Computer - 01
98447 35946, 96631 95531

WANTED
Audit assistants 4 posts, Female , 

Quali : B.Com with computer knowledge.
Walk-in-interview on 17.03.2023 & 
18.03.2023 at 10am to 6pm.

Fayaz Ahammed & Associates, Auditors & Tax 
consultant, Room no B 11 & 12, Muslim Hostel 

Shoping Complex, Ambedkar Circle, Davanagere.
94480 45778  

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಬನಶಿರಾೇ ಲ�ೇಔರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್� 

ಕಾಲ�ೊೇನಿನಲ್ಲಿ 30x55 South, 
30x52 North, 

30x40 North, 30x40 East, 
ಐನಳಿಳ ಚನನಿಬಸಪ್ಪ ಏರೆಂಟ್ 

99166 12110

ಹೊಸ ಹೊಸ ಮರೆರಳು 
ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ

ಮಹಾಲಕ್ಷಮಿ ಲ�ೇಔರ್ ಹತ್ತಿರ 
30x45 West, 30x41 East, 30x40 
North ಕ�ಳಗಡ� ಇದ�, ಮೇಲ� ಮನ� ಇದ�.

ಐನಳಿಳ ಚನನಿಬಸಪ್ಪ ಏರೆಂಟ್ 
99166 12110

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಫಾಸ್ಟೆ ಫುಡ್ ಕ�ಫ�ಯಲ್ಲಿ ಪ್ಜಾಜ್ 

ಬಗಟ್ರ್ ಮತುತಿ  ಇತರ� 
ಪದಾಥಟ್ಗಳನುನು ಮಾಡಲು ಅಡುಗ� 
ಸಹಾಯಕರು ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�.
63612 97004

ಪಾನ್ ಕಾಡ್ಚ್ ಗೆ ಆಧಾರ್ 
ಲ್ಂಕ್ ಮಾಡಲಾರುವುದು 
Last date 31/3/2023
ಹಾರೂ Fresh / Renewal

ಪಾಸ್ ಪೇಟ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾರುವುದು
98449 69738

ಕಮಷ್ಚ್ಯಲ್ 
ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
(45 ಲಕ್ಷಕ�್ಕ) K H B ತುಂಗಭದಾರಾ 

ಬಡಾವಣ�ಯಲ್ಲಿ 30x51.5 (1545 ಅಡ) 
ಸೌತ್ ಮತುತಿ ನಾತ್ಟ್ ರ�ೊೇಡ್ ಇದ�,

 ಬನಿನುಕ�ೊೇಡ್ ನ  60 ರಸ�ತಿಗ� ಬಸವ�ೇಶ್ವರ ಸೊ್ಕಲ್ ಎದುರು.
ಕ್ರಣ್ ಬೂಸೂನಿರ್ : 98440 63409

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಹ�ೈಟ�ಕ್ ಹಾಸಿಪಿಟಲ್ ಹಿಂಭಾಗ
30X40 ಉತತಿರ-ಪಶಿಚಾಮ ಕಾನಟ್ರ್,

30X40 ಉತತಿರ, 
ಕ್ರಣ್ ಬೂಸೂನಿರ್ (ಏರೆಂಟ್)
98440-63409
97315-63409

ಓದುರರ ರಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ರಾಹೇರಾತುರಳು 
ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣಚ್ವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟೆ 
ಮುಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವಚ್ಜನಿಕರು 
ರಾಹೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೆೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾರು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾಧಿರಿಯಾರುವುದಿಲಲೆ.

-ರಾಹೇರಾತು ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

ಬ�ಂಗಳೂರು, ಮಾ. 16- ಮಾಜಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಾ ಬ.ಎಸ್. ಯಡಯೊರಪಪಿ ವಿರುದ್ಧ 
ತ್ರುಗಿ ಬದಿದಾರುವ ವಸತ್ ಸಚ್ವ ವಿ. ಸ�ೊೇಮಣ್ಣ 
ಅವರಗ� ಮೈಸೊರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೊ 
ಹಾಸನ ಜಿಲಾಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಹ�ೊಣ�ಗಾರಕ�ಯನುನು 
ಬಜ�ಪ್ ವರಷಠಾರು ವಹಿಸಿದಾದಾರ�. 

ಯಡಯೊರಪಪಿ ಮತುತಿ ಅವರ ಪುತರಾರ 
ರಾಜಕೇಯ ಹಸತಿಕ�್ಷೇಪದಿಂದ 
ಅಸಮಾಧಾನಗ�ೊಂಡು ಬಜ�ಪ್ ತ�ೊರ�ದು 
ಕಾಂಗ�ರಾಸ್ ಸ�ೇರಲು ಮುಂದಾಗಿದದಾ, 
ಸ�ೊೇಮಣ್ಣನವರನುನು ದ�ಹಲ್ಗ� ಕರ�ಸಿಕ�ೊಂಡ ಗೃಹ 
ಸಚ್ವ ಅಮಿತ್ ಷಾ ಈ ಹ�ೊಣ�ಗಾರಕ� 
ವಹಿಸಿದಾದಾರ�. 

ಅಷ�ಟೆೇ ಅಲಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣ�ಯ 
ನಂತರ ನಿಮಗ� ಪಕ್ಷದ ಸಕಾಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅತು್ಯನನುತ 
ಸಾ್ಥನ ದ�ೊರ�ಯಲ್ದ�. ಅಲಲಿದ�, ತಕ್ಷಣವ�ೇ ನಿಮಮಾ 
ಪುತರಾ ಅರುಣ್ ಸ�ೊೇಮಣ್ಣ ಅವರಗ� ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಪದಾಧಿಕಾರಯ ಉನನುತ ಸಾ್ಥನ ನಿೇಡುವುದಾಗಿ 
ಭರವಸ�ಯತ್ತಿದಾದಾರ� ಎಂದು ಮೊಲಗಳು ಹ�ೇಳಿವ�.

ನಿನ�ನು ರಾತ್ರಾ ಅಮಿತ್ ಷಾ ಅವರ ಮನ�ಯಲ್ಲಿ 
ನಡ�ದ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದರಾ ಸಚ್ವ ಪರಾಹಾಲಿದ್ 
ಜ�ೊೇಶಿ, ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಉಸುತಿವಾರ ಹ�ೊಣ� 
ಹ�ೊತ್ತಿರುವ ಧಮೇಟ್ಂದರಾ ಪರಾಧಾನ್, ರಾಷ್ಟೆರಿೇಯ 
ಸಂಘಟನಾ ಕಾಯಟ್ದಶಿಟ್ ಸಂತ�ೊೇಷ್ 
ಉಪಸಿ್ಥತರದದಾರು. 

ಮಾತುಕತ� ಸಂದಭಟ್ದಲ್ಲಿ ಸ�ೊೇಮಣ್ಣ 

ಅವರಗ� ಹ�ೊಣ�ಗಾರಕ� 
ವಹಿಸಿದ ಅಮಿತ್ ಷಾ, 
ಹಳ� ಮೈಸೊರು 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಹ�ಚ್ಚಾನ 
ಸಿೇಟುಗಳನುನು ಗ�ಲುಲಿವಂತ� 
ನ�ೊೇ ಡ ಕ�ೊ ಳಿ್ಳ 

ಎಂದಿದಾದಾರ�.
ಬ�ಂಗಳೂರು ಹ�ೊರತುಪಡಸಿದಂತ� ಹಳ� 

ಮೈಸೊರು ಭಾಗದ ಜಿಲ�ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊವತ�ತಿೈದು 
ಸಾ್ಥನಗಳನುನು ಗ�ಲುಲಿವುದು ನಮಮಾ 
ಗುರಯಾಗಿದುದಾ,ಇದನುನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಮಾ ಶಕತಿ 
ಬ�ೇಕು ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಷಾ ಅವರು ಸ�ೊೇಮಣ್ಣ 
ಅವರಗ� ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ� ಎಂದು ಮೊಲಗಳು 
ತ್ಳಿಸಿವ�.

ಮೈಸೊರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತುತಿ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ�ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಹ�ಚ್ಚಾನ ಸಾ್ಥನಗಳನುನು 
ಗ�ಲಲಿಬ�ೇಕು, ಆದರ� ಕಳ�ದ ಹಲವು 
ಚುನಾವಣ�ಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೇಕ್ಷತ ಸಾಧನ� 
ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲಲಿ. ಈ ಕ�ೊರತ� 
ನಿೇಗಿದರ� ಸ್ವತಂತರಾವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ�್ಕ ಬರುವ 
ಬಜ�ಪ್ಯ ಕನಸು ಈಡ�ೇರುತತಿದ� ಎಂದು ಅಮಿತ್ 
ಷಾ ವಿವರಸಿದರು.

ಈ ಮಧ�್ಯ ದ�ಹಲ್ಯಂದ ಹಿಂತ್ರುಗಿದ 
ನಂತರ ಇಂದು ಸುದಿದಾಗಾರರ ಜತ� ಮಾತನಾಡದ 
ಸ�ೊೇಮಣ್ಣ, ನಮಮಾ ಗ�ೊಂದಲವನುನು ಪಕ್ಷದ 
ವರಷಠಾರು ಬಗ�ಹರಸಿದಾದಾರ� ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಯಡಯೊರಪಪಿ ಅವರ ಪುತರಾ ವಿಜಯೆೇಂದರಾ 
ಇನೊನು ಯುವಕ, ಬ�ಳ�ಯಬ�ೇಕಾದವರು.ಅವರು 
ಕೊಡಾ ತಮಮಾ ಕ�ಲಸದ ಮೇಲ� ಗಮನ ಹರಸಿದರ� 
ಒಳ�್ಳಯದು ಎಂದರು.

ನಾನು ಯಡಯೊರಪಪಿ ಅವರ 
ಗರಡಯಲ್ಲಿದದಾವನು. ಅದ�ೇ ರೇತ್ ಜ�.ಹ�ಚ್.
ಪಟ�ೇಲ್, ಹ�ಚ್.ಡ.ದ�ೇವ�ೇಗೌಡ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ 
ಹ�ಗಡ� ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರ 
ಗರಡಯಲ್ಲಿದದಾವನು ಎಂದು ಸೊಚ್ಯವಾಗಿ 
ನುಡದರು.

ನಾನ�ೇನು ಕ�ಲಸ ಮಾಡಬ�ೇಕ�ೊೇ ಅದನುನು 
ಮಾಡುತ್ತಿದ�ದಾೇನ�. ವಿಜಯೆೇಂದರಾ ಅವರೊ ತಾವು 
ಮಾಡಬ�ೇಕಾದ ಕ�ಲಸದ ಕಡ� ಗಮನ ಕ�ೊಡಲ್ 
ಎಂದ ಅವರು, ಈ ಸ�ೊೇಮಣ್ಣನಿಗ� ಸ�ೊೇಮಣ್ಣನ�ೇ 
ಸರಸಾಟಿ ಎಂದರು.

ಯಡಯೊರಪಪಿ ಅವರ ಬಗ�ಗೆ ಯಾರಾದರೊ 
ಮಾತನಾಡದರ� ಸಹಿಸುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬ 
ವಿಜಯೆೇಂದರಾ ಅವರ ಮಾತ್ಗ� ಪರಾತ್ಕರಾಯಸಿದ 
ಅವರು, ಈ ಮಾತ್ಗೊ ತಮಗೊ ಸಂಬಂಧವಿಲಲಿ.
ಆಗಸಕ�್ಕ ಮುಖ ಮಾಡ ಉಗುಳಿದರ� ಅವರ 
ಮುಖಕ�್ಕೇ ಬೇಳುತತಿದ� ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಆಡದರು.

ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ತಂತರಾಜ್ಞ. ನಾನು ಹ�ೇಗ� 
ಚುನಾವಣ� ಮಾಡುತ�ತಿೇನ� ಎಂಬುದು ಮೊರೊ 
ಪಕ್ಷದವರಗ� ಗ�ೊತುತಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಉಳಿದಿದದಾನ�ನುಲಲಿ 
ಪಕ್ಕಕ್ಕಟುಟೆ ಮಾಡುವ ಕ�ಲಸದ ಕಡ� ಗಮನ 
ಕ�ೊಡ�ೊೇಣ ಎಂದರು.

ಸೊೇಮಣ್ಣಗೆ ಮೂರು ಜಿಲೆಲೆರಳ ಉಸು್ತವಾರಿ
  ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಿದಾ್ದರೆ : ಸಚಿವ ಸೊೇಮಣ್ಣ

ಇಂದು ಕುಂದೂರು ಆಂಜರೆೇಯ 
ಸಾ್ವಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೊೇತಸ್ವ,  
ರಾಳೆ ಮಹಾ ರಥೊೇತಸ್ವ

ಹ�ೊನಾನುಳಿ ತಾಲೊಲಿಕನ 
ಕುಂದೊರು ಗಾರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಇಂದು ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 11.45 ರಂದ 
12.45 ರವರ�ಗ� ಶಿರಾೇ 
ಆಂಜನ�ೇಯ ಸಾ್ವಮಿ ಬರಾಹಮಾ 
ರಥ�ೊೇತಸ್ವ ಜರುಗಲ್ದ� 
ಎಂದು ರಾಜಸ್ವ ನಿರೇಕ್ಷಕ 
ಬ.ಎಂ. ರಮೇಶ್ 
ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ನಾಳ� ಶನಿವಾರ ಬ�ಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಕ�್ಕ ಶಿರಾೇ ಸಾ್ವಮಿಯ 
ಮಹಾ ರಥ�ೊೇತಸ್ವ, ಮಧಾ್ಯಹನು 3.30 ರಂದ ಸಂಜ� 6.30 
ರವರ�ಗ� ಸಾ್ವಮಿಯ ಮುಳ�ೊ್ಳೇತಸ್ವ, ಕಾರಣಿಕ  
ಮಹ�ೊೇತಸ್ವ ಜರುಗಲ್ವ�.

ನಾಡದುದಾ ದಿನಾಂಕ 19 ರ ಭಾನುವಾರ ವಾರ ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 
10.30  ಮತುತಿ ರಾತ್ರಾ 8 ಕ�್ಕ ಸಾ್ವಮಿಯ ಓಕಳಿ ಹಾಗೊ 
ಅಡಡಿಪಲಲಿಕ್ಕ ಉತಸ್ವ ಕಾಯಟ್ಕರಾಮಗಳು ನ�ರವ�ೇರುತತಿವ�.

ಗಾರಾಮದ ಮಾರುತ್ ಯುವಕ ಸಂಘದ ದಾಸ�ೊೇಹ 
ಸಮಿತ್ ವತ್ಯಂದ ಅನನು ದಾಸ�ೊೇಹ ಸ�ೇವ� ಇರುತತಿದ�. 
ದಿನಾಂಕ 19 ಮತುತಿ 20 ರಂದು ಬಯಲು ಜಂಗಿೇ 
ಕುಸಿತಿಗಳು ನಡ�ಯಲ್ವ�. 

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಉಚಿತ ಆರೊೇರ್ಯ ತಪಾಸಣೆ
ಜ�ೈ ಭಜರಂಗಿ ಸ�ನುೇಹ ಬಳಗದ ವತ್ಯಂದ ಡಾ. ಪುನಿೇತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್  

ಜನಮಾ ದಿನದ ಪರಾಯುಕತಿ  ಉಚ್ತ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಮತುತಿ ನ�ೇತರಾ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬರವನುನು ಇಂದು 
ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 10 ಗಂಟ�ಗ� ವಿದಾ್ಯನಗರದ ಗಾಂಧಿ ವೃತತಿದಲ್ಲಿ ಏಪಟ್ಡಸಲಾಗಿದ�.

ದಿ ಟಿೇಮ್ ಅಕಾಡ�ಮಿಯಂದ ಪಾರಾಣಿಗಳಿಗ� ನಿೇರನ ತ�ೊಟಿಟೆ ವಿತರಣಾ 
ಕಾಯಟ್ಕರಾಮವನುನು ಇದ�ೇ ಸಂದಭಟ್ದಲ್ಲಿ ಹಮಿಮಾಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ�.

135 ಜನರ ಸಾವು : 18 ತ್ಂರಳ ಶಿಕೆ್ಷ
ಸುರಬಯ (ಇಂಡ�ೊೇನ�ೇಷ್ಯ), ಮಾ. 16 – 135 ಜನರ ಸಾವಿಗ� ಕಾರಣವಾದ 

ಪರಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಗ� 18 ತ್ಂಗಳ ಜ�ೈಲು ಶಿಕ�್ಷ ವಿಧಿಸಿ, ಇನಿನುಬ್ಬರನುನು ಖುಲಾಸ� 
ಮಾಡ ಇಂಡ�ೊೇನ�ೇಷ್ಯಾದ ನಾ್ಯಯಾಲಯ ಆದ�ೇಶ ಹ�ೊರಡಸಿದ�.

ಪೂವಟ್ ಜಾವಾದ ಮಲಂಗ್ ನಗರದ ಕಂಜುರುಹಾನ್ ಕರಾೇಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಫುರ್ ಬಾಲ್ 
ಪಂದ್ಯ ನಡ�ಯುವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 43 ಮಕ್ಕಳೂ ಸ�ೇರದಂತ� 135 ಜನ 
ಸಾವನನುಪ್ಪಿದದಾರು. 580 ಪ�ರಾೇಕ್ಷಕರು ಗಾಯಗ�ೊಂಡದದಾರು.

ಈ ಪರಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರ�ೊೇಪ್ಗಳಾಗಿದದಾ ಪೊಲ್ೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಗಳಾದ ಪರಾಣ�ೊತ�ೊ ಹಾಗೊ 
ಅಚಮಾಡ ಎಂಬುವವರನುನು ದ�ೊೇಷಮುಕತಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದ�. 

ಹಸಡಿಮಟ್ವಾನ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಗ� 18 ತ್ಂಗಳ ಜ�ೈಲು ಶಿಕ�್ಷ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಫುರ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡ�ಯುವ ವ�ೇಳ� ಉದಿ್ವಗನು ಪರಸಿ್ಥತ್ ಉಂಟಾಗಿತುತಿ. ಆಗ ಪೊಲ್ೇಸರು 
ಅಶುರಾವಾಯು ಸಿಡಸಿದಾಗ ನೊಕು ನುಗಗೆಲು ಉಂಟಾಗಿ 135 ಜನ ಸಾವನನುಪ್ಪಿದದಾರು.

ಕರಾೇಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಶುರಾವಾಯು ಸಿಡಸುವುದರ ಮೇಲ� ನಿಷ�ೇಧವಿದ�. ಆದರೊ, 
ಪೊಲ್ೇಸರು ಅಶುರಾವಾಯು ಸಿಡಸಿ, ಅತ್ಯಾದ ಬಲ ಬಳಸಿ ಜನರನುನು ಚ�ದುರಸುವ ಯತನು 
ನಡ�ಸಿದದಾರು ಎಂದು ಆರ�ೊೇಪ್ಸಲಾಗಿತುತಿ.

ಕರಾೇಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 36 ಸಾವಿರ ಜನರು ಕುಳಿತುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿತುತಿ. ಆದರ�, 
ಘಟನ� ನಡ�ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 42 ಸಾವಿರಕೊ್ಕ ಹ�ಚುಚಾ ಪ�ರಾೇಕ್ಷಕರದದಾರು.

Sri Jagadguru Renukacharya 
Vidhyasamste (R) 

Sir M.Vishveshwarayya 
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 Certificates. 
Contcat : 98869 86890

ಸೊಳೆಳ ಮೆಶ್  ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ
ನಮಮಾಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ತರಹದ ಕುಷನ್  

ಫನಿಟ್ಚರ್  ಸ�ೊೇಫಾ ಸ�ರ್ , ಬ�ಡ್  
ಸ�ೊಳ�್ಳ ಮಶ್  ಬಾ್ಯಗ್  ಮಾಡುತ�ತಿೇವ�. 

ಬಾ್ಯಗ್  ರಪ�ೇರ ಮಾಡುತ�ತಿೇವ�. 
Exlculsive Offer

79751 07268, 7483 12068

EC / ಇಸಿ, 
E-swathu, 

Khatha Change
Building Licence
& Other Property 

Documents
96118-66449

ಡೆ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕಟೆರ್ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ನಗರ ಸಾರಗ� ಬಸಿಸ್ಗ�  

ಡ�ರಾೈವರ್  (ಪುರುಷ) ಮತುತಿ 
ಕಂಡಕಟೆರ್ (ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ) 

ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�. ಸಂಪಕಟ್ಸಿ :
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

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಬಟ�ಟೆ ಅಂಗಡಯಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಲು 
18 ರಂದ 30 ವಷಟ್ ವಯಸಿಸ್ನ ಪುರುಷರು 

ಮತುತಿ ಮಹಿಳ�ಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�. 
ಗಾರಾಮಾಂತರದವರಗ� ಊಟ, ವಸತ್ 
ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತತಿದ�. ಸಂಪಕಟ್ಸಿ :

98442-94446

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಜ�.ಹ�ಚ್. ಪಟ�ೇಲ್ ಬಡಾವಣ�ಯ 

ಪೊೇದಾರ್ ಇಂಟರ್ ನಾ್ಯಷನಲ್ ಸೊ್ಕಲ್ 
ಎದುರನ ಪಾಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 20x30 
ಅಳತ�ಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲನ�ೇ ಮಹಡ 

ಮನ� ಬಾಡಗ�ಗ� ಇದ�. ಸಂಪಕಟ್ಸಿ.

98442 94446

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ದಾವಣಗ�ರ�-ಹರಹರ ಹ�ದಾದಾರ ರಸ�ತಿ ಬದಿ, ಪಂಚ 
ಮಹಾದ�ೇವಸಾ್ಥನ ಎದುರು, ಬ�ೇತೊರು ರ�ೈಸ್  
ಮಿಲ್  ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೊಡಾದಿಂದ ಅನುಮತ್ 
ಹ�ೊಂದಿದುದಾ, ಸಣ್ಣ ಕ�ೈಗಾರಕ�ಗ� ಸೊಕತಿವಾಗಿರುವ 
ಫಾ್ಯಕಟೆರ ಕಟಟೆಡವನ�ೊನುಳಗ�ೊಂಡ ಪಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲ�ಗಳಿರುವ ಒಟುಟೆ 7200 
(60x40) ಚದರವಿರುವ 03 ಸ�ೈಟುಗಳು 
ಮಾರಾಟಕ್ಕರುತತಿವ�. ಸಂಪಕಟ್ಸಿ. 
ಮೊ :99015 59724

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

ರಕ್ತ ದಾನ  
ಶೆ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ

WANTED TEACHERS
B.Sc. B.Ed - 2 (CBZ), B.Sc. B.Ed - 2 (PCM)
Computer Teacher - 2, BP.Ed or CP.Ed - 2
Mount Everest Vidyalaya, Jayanagara 

`C' Block, Nittuvalli, Davanager.
97439 24209, 91136 10789 
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ಭಾರತ್ೇಯ ಜನತಾ ಪಾಟಚ್

ಯಶಸಿ್ವಗೊಂಡ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರ

ಜಿ. ನಂಜನಗೌಡ 
ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಕೊೇಷ್ಠ, ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು 

ಹಾರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರಾಚ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಸೌಹಾದಚ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ನಿ., 

ಬೆಂರಳೂರು.

ಬಿರೆಪ್ಯೆೇ ಭರವಸೆ

ಹರಪನಹಳಿಳ ಪಟಟೆಣದ ತಾಲೂಲೆಕು ಕ್್ರೇಡಾಂರಣದಲ್ಲೆ ಜರುಗಿದ  
ಹರಪನಹಳಿಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರತ್ೇಯ ಜನತಾ ಪಾಟಚ್ 

ಹಮಿ್ಮಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರಗೆ ಆರಮಿಸಿ ಯಶಸಿ್ವಗೊಳಿಸಿದ  
ಕೆೇಂದ್ರ ಹಾರೂ ರಾಜ್ಯ ರಾಯಕರಿಗೆ, ಪಕ್ಷದ ಕಾಯಚ್ಕತಚ್ರಿಗೆ,  

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಪರೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ 

ಸವಚ್ರಿರೂ ಹೃದಯ ಪೂವಚ್ಕ ಕೃತಜಞಾತೆರಳು...

ಈದ್ ಮಿಲಾದ್  
ಹಬ್ಬದ 

ಶುಭಾಶಯಗಳುಶ್ೇ ದಿನ�ೇಶ್ ಕ�. ಶ�ಟ್ಟಿ
ಅವರಿಗೆ ಹುಟುಟೆಹಬ್ಬದ  ಶುಭಾಶಯರಳು.

ಕ್್ರೇಡಾಪಟುರಳ ಕಣ್ಮಣಿರಳೂ, 
ಉತಾಸ್ಹ ಯುವ ಮುಖಂಡರೂ,  
ಸಂಘಟರಾ ಚತುರರೂ, ನರರ ಪಾಲ್ಕೆ  
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೂ,  ನಮ್ಮ ಆತ್್ಮೇಯರೂ ಆದ

ಬೆಳ್ಳೂಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ 
ಮಾಜಿ ನಿದೆೇಚ್ಶಕರು

ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬಚ್ನ್ ಬಾ್ಯಂಕ್

ಜನ್ಮದಿನದ   
    ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಬೆಳ್ಳೂಡ್ ಸದಾನಂದ
ದಿೇಪಕ್  ಬಾ್ಯಡಿ್ಮಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, 

ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಲಯನ್ಸ್  ಕಲೆಬ್ 
ಶಿ್ರೇ ಶೆೈಲ ಮಲ್ಲೆಕಾಜುಚ್ನ 

ಟಾ್ರನ್ಸ್ ಪೇಟ್ಚ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

ಲ. ಬೆಳ್ಳೂಡ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ 

ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಕರಾಚ್ಟಕ ಸಕಾಚ್ರ (ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ)

ವಸೂಲಾತ್ ಅಧಕಾರಿರಳು (ನಿ. 441) ಹಾರೂ 
ಸಹಕಾರ ಸಂಘರಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, 

ಕ.ರಾ.ಸೌ.ಸಂ.ಸ.ನಿ., ಮಲೆಲೆೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂರಳೂರು. ಇವರ ರಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲೆ

ಸಿಥಾರಾಸಿ್ತರಳ ಬಹರಂರ ಹರಾಜು ರೊೇಟಸ್
ಈ ಮೊಲಕ ಸಾವಟ್ಜನಿಕರಗ� ತ್ಳಿಯಪಡಸುವುದ�ೇನ�ಂದರ�, ಕರಾವಳಿ ಸೌಹಾದಚ್ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕೊೇ ಆಪರೆೇಟವ್ ಲ್., #2688/2, ಡಾ. ಶಾ್ಯಮಸುಂದರ್ ಶ�ಟಿಟೆ ಬಂಟರ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ, 

ಕುಂದುವಾಡ ರ�ೊೇಡ್, ದಾವಣಗ�ರ�-577006 ಇವರಂದ ಈ ಕ�ಳಕಂಡ ಸುಸಿತಿದಾರರ ಮೇಲ� ಸಹಕಾರಯು ದಾವಾ ಕರಾಮ ಜರುಗಿಸಿ, ಡಕರಾ ಹುಕು್ಕಂ ಪಡ�ದು, ಸದರ ಸಾಲದ ವಸೊಲಾತ್ಗಾಗಿ 
ಸಿ್ಥರಾಸಿತಿ ಸ�ೊತತಿನುನು ಈ ಕ�ಳಗ� ನಮೊದಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮತುತಿ ವ�ೇಳ�ಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ�ತಿ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿ್ಥರ ಸ�ೊತತಿನುನು ಕ�ೊಳ್ಳಲು ಇಚ�ಚಾ ಉಳ್ಳವರು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸವಾಲ್ ಮಾಡ ಈ ಕ�ಳಕಂಡ ಸ�ೊತತಿನುನು ಪಡ�ಯಬಹುದು.

ಹರಾಜಿನ ಷರತು್ತರಳು: (1) ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಹರಾಜು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಠ�ೇವಣಿಯನುನು ಡ.ಡ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತ್ಸಬ�ೇಕು(ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಟ್ನಿವಟ್ಹಣಾಧಿಕಾರ, ಕರಾವಳಿ ಸೌಹಾದಟ್ ಕ�ರಾಡರ್ ಕ�ೊೇ ಆಪರ�ೇಟಿವ್ 
ಲ್., ಇವರ ಹ�ಸರಗ�) ಇದನುನು ಹರಾಜಿಗ� ಮುಂಚ್ತವಾಗಿ ಪಾವತ್ಸಿ ತಮಮಾ ವ�ೈಯಕತಿಕ ಮಾಹಿತ್ (ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಟ್ ಹಾಗೊ ಪಾನ್ ಕಾಡ್ಟ್ ಪರಾತ್ಯಂದಿಗ�) ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಡುಡಿದಾರರ�ಂದು ನ�ೊೇಂದಾಯಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. (2) ಸವಾಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚಾಸುವವರು ಸದರ ನಿಯಮಾವಳಿಗ� ಒಳಪಟಿಟೆರತಕ್ಕದುದಾ. (3) ಹರಾಜಿನ ಮುನನು ಬಾ್ಯಂಕಗ� ಬರಬ�ೇಕಾದ ಹಣ ಮರುಪಾವತ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸದರಯವರ ಸ್ವತತಿನುನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಲಿ. (4) ನಿಗದಿಪಡಸಿದ 
ಸಮಯದ ನಂತರ ಬಂದ ಠ�ೇವಣಿಗಳನುನು ಸಿ್ವೇಕರಸುವುದಿಲಲಿ. (5) ಅಧಿಕೃತ ಸವಾಲ್ ಮಾಡ ಸಿ್ಥರಾಸಿ್ಥಯನುನು ಕ�ೊಳು್ಳವವರು ಮಾರಾಟಾಧಿಕಾರಯವರು ಹರಾಜು ಒಪ್ಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಹರಾಜು ಮೊಬಲಗಿನ ಶ�ೇಕಡ 15ರಷುಟೆ ಮೊತತಿವನುನು 
ಕೊಡಲ�ೇ ಪಾವತ್ ಮಾಡತಕ್ಕದುದಾ, ಉಳಿದ ಹಣವನುನು ಮತುತಿ ಸಾಟೆಂಪ್ ಪ�ೇಪರ್ ಮೊಬಲಗನುನು 45 ದಿನಗಳ�ೊಳಗಾಗಿ ಪಾವತ್ ಮಾಡತಕ್ಕದುದಾ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಪಾವತ್ ಮಾಡರುವ ಹಣವನುನು ಮುಟುಟೆಗ�ೊೇಲು ಮಾಡಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. (6) 
ಹರಾಜಿಗಿಟಟೆ ಸಿ್ಥರ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿವರಣ� ಅಂದಾಜು ವಿಸಿತಿೇಣಟ್ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಾ್ಯಸ ಉಂಟಾದರ� ಸಂಘ ಜವಾಬಾದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ. (7) ಸವಾಲುದಾರರು ಹರಾಜನುನು ಪಾರಾರಂಭಿಸುವುದಕ�್ಕ ಮುನನುವ�ೇ ಕಟಟೆಡ/ಸ್ವತತಿನುನು ಪರಶಿೇಲ್ಸಿ 
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕದುದಾ. (8) ಒಂದು ವ�ೇಳ� ಸುಸಿತಿ ಸಾಲಗಾರರು 45 ದಿನಗಳ�ೊಳಗಾಗಿ ಇತರ� ಎಲಾಲಿ ಖಚುಟ್ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಸಂಪೂಣಟ್ ಹಣ ಪಾವತ್ ಮಾಡದಾಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡ ಖರೇದಿದಾರರಗಾಗಿ ಶ�ೇಕಡ 5ರಂತ� 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡದ ಹಣಕ�್ಕ ಸಮಾನಾಥಟ್ವಾಗಿ ಪರಹಾರವನುನು ಕನಾಟ್ಟಕ ಸೌಹಾದಟ್ ಸಹಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ 1997ರ ಕಲಂ 39ರ ಅಡ ಸುಸಿತಿಸಾಲಗಾರರಂದ ಕ�ೊಡಸಲಾಗುವುದು. (9) ಮೇಲ� ಕಾಣಿಸಿದಂತ� ಸಿ್ಥರಾಸಿತಿ ಹರಾಜಿನ 
ಹಣವನುನು ನಿಗದಿಪಡಸಿದ ಸಮಯಕ�್ಕ ಸರಯಾಗಿ ಕಟಟೆಲು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಹರಾಜನುನು ರದುದಾಪಡಸಿ ಕಟಿಟೆರುವ ಹಣವನುನು ಮುಟುಟೆಗ�ೊೇಲು ಹಾಕಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತುತಿ ಬಡುಡಿದಾರರಗ� ಇದರ ಮೇಲ� ಯಾವುದ�ೇ ಹಕು್ಕ ಇರುವುದಿಲಲಿ. (10) 
ಎಲಾಲಿ ವಿಧವಾದ  ಸಾಟೆಂಪ್ ಡೊ್ಯಟಿ,  ತ�ರಗ�, ಕಾನೊನು ಖಚುಟ್, ರಜಿಸ�ಟೆರಿೇಷನ್ ಫಿೇ, ಬಾಕ ಇರುವ ವಿದು್ಯತ್ ಬಲ್, ದೊರವಾಣಿ ಬಲ್, ಕಂದಾಯ ಮತುತಿ ನಿೇರನ ಕಂದಾಯ, ಇತರ� ಖಚುಟ್ಗಳನೊನು ಸಹ ಖರೇದಿದಾರರ� ಭರಸತಕ್ಕದುದಾ. 
(11) ಸಿ್ಥರಾಸಿತಿಯು ಹರಾಜು ನಡ�ಯುವ ದಿನ ಯಾವ ರೇತ್ ಇರುತತಿದ�ಯೇ ಮತುತಿ ಹ�ೇಗಿರುತತಿದ�ಯೇ ಹಾಗ�ಯೆೇ ಇರುವ ಸಿ್ಥತ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. (12) ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರಣ ನಿೇಡದ�ೇ ಹರಾಜನುನು ಒಪುಪಿವ ಅಥವಾ 
ತ್ರಸ್ಕರಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಮಾರಾಟಾಧಿಕಾರಗಳ ಅಧಿೇನಕ�್ಕ ಒಳಪಟಿಟೆರುತತಿದ�. (13) ಮೇಲಾ್ಕಣಿಸಿದ ಸಿ್ಥರಾಸಿತಿಯನುನು ಪರಶಿೇಲ್ಸಲು ಹಾಗೊ ಹ�ಚ್ಚಾನ ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ ಸಂಘದ ಮಾರಾಟಾಧಿಕಾರ/ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಟ್ನಿವಟ್ಹಣಾಧಿಕಾರಯವರನುನು 
ಈ ಜಾಹಿೇರಾತು ಬಂದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹರಾಜಿನ ದಿನಾಂಕದವರ�ಗ� ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 11-00 ಘಂಟ�ಯಂದ ಸಂಜ� 5-00 ಘಂಟ�ಯಳಗ� ಸಂಪಕಟ್ಸಿ ಪರಶಿೇಲ್ಸಬಹುದು. (14) ಯಾವುದ�ೇ ತಕರಾರದದಾಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯದ�, 
ನಿಯಮಗಳ ಪರಾಕಾರ ಇತ್ಯಥಟ್ಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಥಾಳ : ದಾವಣಗೆರೆ - ದಿರಾಂಕ : 15.03.2023
ಸಹ/- ಸಹಕಾರಿರಳ ಸಹಾಯಕ ರಿಜಿಸಾಟೆರಾರ್ 

(ನಿ.441) ಹಾರೂ ವಸೂಲಾಧಕಾರಿರಳು, ಕ.ರಾ.ಸೌ.ಸಂ.ಸ. ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ., 
ಮಾಗೊೇಚ್ಸಾ ರಸೆ್ತ, ಮಲೆಲೆೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂರಳೂರು. ಇವರ ಆದೆೇಶದ ಮೆೇರೆಗೆ

ಸಹ/- ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಚ್ನಿವಚ್ಹಣಾಧಕಾರಿ, ಕರಾವಳಿ 
ಸೌಹಾದಚ್ ಪತ್್ತನ ಸಹಕಾರಿ ನಿ., ದಾವಣಗೆರೆ. 

ಸಹ/- ಮಾರಾಟಾಧಕಾರಿ, ಕ.ಸೌ.ಪ.ಸ.ನಿ.,
ದಾವಣಗೆರೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.
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ಬಾಕ್ದಾರರ ಹೆಸರು ಮತು್ತ ಇ.ಪ್. ಸಂಖೆ್ಯ

ಶಿರಾೇ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್.ಹ�ಚ್.ಎಸ್ ಬನ್ ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್
ಇಪ್ ಸಂಖ�್ಯ : ಕರಾಸೌಸಂಸನಿ/ವಅ/1200/2021-22

ಶಿರಾೇಮತ್ ಫಾಮಿದಾ ಬಾನು ಕ�ೊೇಂ ಜಬೇವುಲಾಲಿ
ಇಪ್ ಸಂಖ�್ಯ : ಕರಾಸೌಸಂಸನಿ/ವಅ/1206/2021-22

ಶಿರಾೇಮತ್ ಶಮಿೇಮ್ ಬಾನು ಕ�ೊೇಂ ಮೊಹಮಮಾದ್ ಮುನಿೇರ್ 
ಇಪ್ ಸಂಖ�್ಯ : ಕರಾಸೌಸಂಸನಿ/ವಅ/1197/2021-22

ಶಿರಾೇ ಮೊಹಮಮಾದ್ ರಫಿ.ಜಿ ಬನ್ ಮಹಬೊಬ್ 
ಅಲ್ ಸಾಬ್.ಜಿ  ಇಪ್ ಸಂಖ�್ಯ :
ಕರಾಸೌಸಂಸನಿ/ವಅ/1199/2021-22

ಶಿರಾೇಮತ್ ಅಖೇಲಾ.ಬ ಕ�ೊೇಂ ಸ�ೈಯದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ 
ಇಪ್ ಸಂಖ�್ಯ : ಕರಾಸೌಸಂಸನಿ/ವಅ/1228/2021-22

ಶಿರಾೇ ಮುನಿೇರ್ ಅಹಮದ್ ಬನ್ ಲ�ೇರ್ 
ಬುಡ�ೇನ್ ಸಾಬ್.ಹ�ಚ್.ಎಲ್ ಇಪ್ ಸಂಖ�್ಯ : ಕರಾಸೌಸಂಸನಿ/
ವಅ/1224/2021-22

ಶಿರಾೇ ಅನಸ್ರ್ ಅಹಮದ್ ಬನ್ ಮುಸಾತಿಕ್ ಅಹಮದ್
ಇಪ್ ಸಂಖ�್ಯ : ಕರಾಸೌಸಂಸನಿ/ವಅ/1219/2021-22

ಶಿರಾೇಮತ್ ಲಕ್ಷಮಿೇದ�ೇವಿ ಕ�ೊೇಂ ಗುರುದ�ೇವ.ಜಿ.ಎ ಇಪ್ ಸಂಖ�್ಯ : 
ಕರಾಸೌಸಂಸನಿ/ವಅ/1196/2021-22

ಶಿರಾೇ ತಾ್ಯಗರಾಜ್.ವಿ.ಸಿ ಬನ್ ಚ್ನನುಪಪಿ.ವಿ.ಎ 
ಇಪ್ ಸಂಖ�್ಯ : ಕರಾಸೌಸಂಸನಿ/ವಅ/1220/2021-22

ಶಿರಾೇಮತ್ ಫರೇದಾ ಬ ಕ�ೊೇಂ ಕರೇಂ ಸಾಬ್.ಎಸ್.ಹ�ಚ್ 
ಇಪ್ ಸಂಖ�್ಯ : ಕರಾಸೌಸಂಸನಿ/ವಅ/1225/2021-22

ಶಿರಾೇ ಜಮಿೇರ್ ಸಾಬ್ ಬನ್ ಅಲಾಲಿಬಕ್ಷ ಸಾಬ್ ಇಪ್ ಸಂಖ�್ಯ : 
ಕರಾಸೌಸಂಸನಿ/ವಅ/1218/2021-22

ಶಿರಾೇಮತ್ ಫಾತ್ೇಮಾ ಬೇ ಕ�ೊೇಂ ಹುಸ�ೇನ್ ಸಾಬ್ ಇಪ್ 
ಸಂಖ�್ಯ : ಕರಾಸೌಸಂಸನಿ/ವಅ/1216/2021-22

ಶಿರಾೇ ಮಲಲಿಪಪಿ.ಎ.ಹ�ಚ್ ಬನ್ ಹುಚಚಾಪಪಿ 
ಇಪ್ ಸಂಖ�್ಯ : ಕರಾಸೌಸಂಸನಿ/ವಅ/1205/2021-22

ಬಾಕ್ ಮೊತ್ತ (ಅಸಲು + ಬಡಿಡಿ) 
(28.02.2023ರವರೆಗೆ)
ರೊ.24,68,796/- ಹಾಗೊ 
ಮುಂದಿನ ಬಡಡಿ + ಇತರ� ಖಚುಟ್.

ರೊ.34,38,923/- ಹಾಗೊ 
ಮುಂದಿನ ಬಡಡಿ + ಇತರ� ಖಚುಟ್.

ರೊ.7,94,512/- ಹಾಗೊ 
ಮುಂದಿನ ಬಡಡಿ + ಇತರ� ಖಚುಟ್.

ರೊ.31,61,709/- ಹಾಗೊ 
ಮುಂದಿನ ಬಡಡಿ + ಇತರ� ಖಚುಟ್.

ರೊ.19,90,377/- ಹಾಗೊ 
ಮುಂದಿನ ಬಡಡಿ + ಇತರ� ಖಚುಟ್.

ರೊ.7,69,070/- ಹಾಗೊ 
ಮುಂದಿನ ಬಡಡಿ + ಇತರ� ಖಚುಟ್.

ರೊ.30,94,899/- ಹಾಗೊ 
ಮುಂದಿನ ಬಡಡಿ + ಇತರ� ಖಚುಟ್.

ರೊ.18,19,275/- ಹಾಗೊ 
ಮುಂದಿನ ಬಡಡಿ + ಇತರ� ಖಚುಟ್.

ರೊ.29,17,610/- ಹಾಗೊ 
ಮುಂದಿನ ಬಡಡಿ + ಇತರ� ಖಚುಟ್.

ರೊ.9,49,465/- ಹಾಗೊ 
ಮುಂದಿನ ಬಡಡಿ + ಇತರ� ಖಚುಟ್.

ರೊ.6,58,784/- ಹಾಗೊ 
ಮುಂದಿನ ಬಡಡಿ + ಇತರ� ಖಚುಟ್.

ರೊ.32,89,788/- ಹಾಗೊ 
ಮುಂದಿನ ಬಡಡಿ + ಇತರ� ಖಚುಟ್.

ರೊ.29,03,770/- ಹಾಗೊ 
ಮುಂದಿನ ಬಡಡಿ + ಇತರ� ಖಚುಟ್.

ಬಹರಂರ ಹರಾಜು ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಸಿಥಾರ ಸ್ವತ್್ತನ ವಿವರ

ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರ, ದ�ೊಡಡಿಬೊದಿಹಾಳ್, ಸವ�ಟ್ ನಂ 35 
ರಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕ ಸ�ೈರ್ ನಂ.24 ರ ಹಳ�ೇ ಡ�ೊೇರ್ ನಂ: 76, 
ಹ�ೊಸ ಡ�ೊೇರ್ ನಂ.90, ಇದರ ಚಾಲ್ತಿ ಡ�ೊೇರ್ 
ನಂ.90/76/24ರ ಅಳತ�:15’*50’+45’/2 ಅಡ 
ವಿಸಿತಿೇಣಟ್ದ ಸಿ್ಥರ ಸ್ವತುತಿ(ವಾಸದ ಮನ� ನ�ಲ ಮಹಡ ಮತುತಿ 
1ನ�ೇ ಮಹಡ) ಇದಕ�್ಕ ಗಡಗಳು ಚಕು್ಕ ಬಂದಿ ಪೂವಟ್ಕ�್ಕ:-  
ಸ�ೈರ್ ನಂ.23, ಪಶಿಚಾಮಕ�್ಕ :- ಸ�ೈರ್ ನಂ.25, ಉತತಿರಕ�್ಕ  
:- ರ�ೊೇಡ್, ದಕ್ಷಣಕ�್ಕ :- ಇತರರ ಸ್ವತುತಿ.

ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರ, ಶಿವ ನಗರ ಮೇನ್ ರ�ೊೇಡ್, ಸ�ೈರ್ 
ನಂ.59, ಅಳತ�: 11.5’*34’ ಅಡ ವಿಸಿತಿೇಣಟ್ದ ಸಿ್ಥರ 
ಸ್ವತುತಿ(ವಾಸದ ಮನ�, ನ�ಲ ಮಹಡ ಮತುತಿ 1ನ�ೇ ಮಹಡ) 
ಇದಕ�್ಕ ಗಡಗಳು ಚಕು್ಕ ಬಂದಿ ಪೂವಟ್ಕ�್ಕ:- ಕನಸ್ವ�ಟ್ನಿಸ್ , 
ಪಶಿಚಾಮಕ�್ಕ :- ರ�ೊೇಡ್, ಉತತಿರಕ�್ಕ :- ಸ�ೈರ್ ನಂ.60, 
ದಕ್ಷಣಕ�್ಕ :- ಸ�ೈರ್ ನಂ.58.

ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಟ್ನ್ ನಗರ್, 
‘ಎ’ಬಾಲಿಕ್, 3ನ�ೇ ವಾಡ್ಟ್, 3ನ�ೇ ಡವಿಜನ್, ಸ�ೈರ್ 
ನಂ.165/ಎ ಡ�ೊೇರ್ ನಂ: 165/ಎ ಯಲ್ಲಿರುವ , 
ಅಳತ�:20*30 ಅಡ ವಿಸಿತಿೇಣಟ್ದ ಸಿ್ಥರ ಸ್ವತುತಿ (ಸಿಮಂರ್ 
ಶಿೇರ್ ವಾಸದ ಮನ�)  ಇದಕ�್ಕ ಗಡಗಳು ಚಕು್ಕ ಬಂದಿ 
ಪೂವಟ್ಕ�್ಕ :- ರ�ೊೇಡ್, ಪಶಿಚಾಮಕ�್ಕ :-ಸ�ೈರ್ ನಂ:196, 
ಉತತಿರಕ�್ಕ:- ಸ�ೈರ್ ನಂ:166, ದಕ್ಷಣಕ�್ಕ  :- ಸ�ೈರ್ ನಂ:164.

ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರ, ಮಾಗಾನಳಿ್ಳ ರ�ೊೇಡ್, ಡ�ೊೇರ್ ನಂ: 
751 ರಲ್ಲಿರುವ, ಅಳತ� : 25’+26’/2*18.5 ಅಡ 
ವಿಸಿತಿೇಣಟ್ದ ಸಿ್ಥರ ಸ್ವತುತಿ (ನ�ಲ ಮಹಡ ಮಳಿಗ� ಮತುತಿ 1ನ�ೇ 
ಮಹಡ ವಾಸದ ಮನ�)ಇದಕ�್ಕ ಗಡಗಳು ಚಕು್ಕ ಬಂದಿ 
ಪೂವಟ್ಕ�್ಕ :- ಕನಸ್ವ�ಟ್ನಿಸ್, ಪಶಿಚಾಮಕ�್ಕ :- ಮಾಗಾನಳಿ್ಳ 
ರ�ೊೇಡ್, ಉತತಿರಕ�್ಕ :- ಫ�ೈರ�ೊೇಜಾ ಬ ಇವರ ಮನ�, 
ದಕ್ಷಣಕ�್ಕ:-ಮೊಹಮಮಾದ್ ಶಫಿ.ಜಿ ಇವರ ಪಾಲ್ಗ� ಸ�ೇರದ ಸ್ವತುತಿ.

ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರ, 3ನ�ೇ ವಾಡ್ಟ್, 3ನ�ೇ ಡವಿಜನ್, 
ಬಾಷಾ ನಗರ, ಡ�ೊೇರ್ ನಂ: 1880/156 ಯಲ್ಲಿರುವ, 
ಅಳತ�: 20*30 ಅಡ ವಿಸಿತಿೇಣಟ್ದ ಸಿ್ಥರ ಸ್ವತುತಿ (ವಾಸದ 
ಮನ�)ಇದಕ�್ಕ ಗಡಗಳು ಚಕು್ಕ ಬಂದಿ, ಪೂವಟ್ಕ�್ಕ :- ಸ�ೈರ್ 
ನಂ.155, ಪಶಿಚಾಮಕ�್ಕ :-   ಸ�ೈರ್ ನಂ.157, ಉತತಿರಕ�್ಕ 
:- ರ�ೊೇಡ್, ದಕ್ಷಣಕ�್ಕ :- ಸ�ೈರ್ ನಂ.87

ದಾವಣಗ�ರ� ಆಜಾದ್ ನಗರ, 2ನ�ೇ ಮೇನ್, 5ನ�ೇ ಕಾರಾಸ್, 
ಡ�ೊೇರ್ ನಂ: 113, ಅಳತ�: 30’*20’ ಅಡ ವಿಸಿತಿೇಣಟ್ದ 
ಸಿ್ಥರ ಸ್ವತುತಿ (ವಾಸದ ಮನ�) ಇದಕ�್ಕ ಗಡಗಳು ಚಕು್ಕ ಬಂದಿ, 
ಪೂವಟ್ಕ�್ಕ :- ಮೇನ್ ರ�ೊೇಡ್, ಪಶಿಚಾಮಕ�್ಕ :-  ಕನಸ್ವ�ಟ್ನಿಸ್ 
ರ�ೊೇಡ್, ಉತತಿರಕ�್ಕ  :- ಮುನಿೇರ್ ಸಾಬ್ ಅವರಗ� ಸ�ೇರದ 
ಮನ�, ದಕ್ಷಣಕ�್ಕ :- ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಅವರಗ� ಸ�ೇರದ 
ಮನ�.

ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರ, ಸುರ�ೇಶ್ ನಗರ @ ಜಾಲ್ ನಗರ, 
ಡ�ೊೇರ್ ನಂ: 1129/1,2, ಅಳತ�: 28’*30’ ಅಡ 
ವಿಸಿತಿೇಣಟ್ದ ಸಿ್ಥರ ಸ್ವತುತಿ (ವಾಸದ ಮನ�) ಇದಕ�್ಕ ಗಡಗಳು 
ಚಕು್ಕ ಬಂದಿ, ಪೂವಟ್ಕ�್ಕ :- ಸ�ೈರ್ ನಂ.174, ಪಶಿಚಾಮಕ�್ಕ :- 
ಸ�ೈರ್ ನಂ.172, ಉತತಿರಕ�್ಕ :-  ಖಲ್ೇಲ್ ಸಾಬ್ ಅವರ 
ಸ್ವತುತಿ, ದಕ್ಷಣಕ�್ಕ :- ರ�ೊೇಡ್.

ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರ, ಲ�ನಿನ್ ನಗರ, ನಿಟುವಳಿ್ಳ, ಡ�ೊೇರ್ 
ನಂ.1667/1ಹ�ಚ್(1)( ನಿಟುವಳಿ್ಳಯ ಸವ�ಟ್ ನಂ: 
49/39ಬ1 ), ಅಳತ�: 40’*18’ ಅಡ ವಿಸಿತಿೇಣಟ್ದ ಸಿ್ಥರ 
ಸ್ವತುತಿ (ವಾಸದ ಮನ�) ಇದಕ�್ಕ ಗಡಗಳು ಚಕು್ಕ ಬಂದಿ, 
ಪೂವಟ್ಕ�್ಕ :- ರಘುಪತ್ ಅವರ ಸ್ವತುತಿ, ಪಶಿಚಾಮಕ�್ಕ :- ಇದ�ೇ 
ಸ�ೈಟನುಲ್ಲಿ 14’ ರ�ೊೇಡ್ ಅನುನು ಬಡಲಾಗಿದ�., ಉತತಿರಕ�್ಕ 
:-ಅಜಜ್ಪಪಿ ಅವರು ಮಾರದ ಸ್ವತುತಿ ,ದಕ್ಷಣಕ�್ಕ :- 40’*18’ 
ಅಳತ� ಸ್ವತತಿನುನು ಇತರರು ಖರೇದಿ ಮಾಡದಾದಾರ�.

ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರ, ಶಿರಾೇರಾಮ್ ಬಡಾವಣ�, ನಿಟುಟೆವಳಿ್ಳ, 
ಸ�ೈರ್ ನಂ: 107, ಡ�ೊೇರ್ ನಂ: 685/6/107, ಅಳತ�: 
20’*30’  ಅಡ ವಿಸಿತಿೇಣಟ್ದ ಸಿ್ಥರ ಸ್ವತುತಿ (ವಾಸದ ಮನ�) 
ಇದಕ�್ಕ ಗಡಗಳು ಚಕು್ಕ ಬಂದಿ , ಪೂವಟ್ಕ�್ಕ :- ರ�ೊೇಡ್, 
ಪಶಿಚಾಮಕ�್ಕ :- ಸ�ೈರ್ ನಂ.106, ಉತತಿರಕ�್ಕ :- ರ�ೊೇಡ್, 
ದಕ್ಷಣಕ�್ಕ  :- ಸ�ೈರ್ ನಂ.82.

ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರ, ಸರ್ ಮಿಜಾಟ್ ಇಸಾಮಾಯಲ್ ನಗರ, 
ಸ�ೈರ್ ನಂ: 820, ಅಳತ�: 15’*40’ ಅಡ ವಿಸಿತಿೇಣಟ್ದ 
ನಿವ�ೇಶನ. ಇದಕ�್ಕ ಗಡಗಳು ಚಕು್ಕ ಬಂದಿ ಪೂವಟ್ಕ�್ಕ :- 
ಸ�ೈರ್ ನಂ.821, ಪಶಿಚಾಮಕ�್ಕ :- ಸ�ೈರ್ ನಂ.819, ಉತತಿರಕ�್ಕ 
:- 25’ರ�ೊೇಡ್, ದಕ್ಷಣಕ�್ಕ :- ಸ�ೈರ್ ನಂ.807.

ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರ, ಸರ್ ಮಿಜಾಟ್ ಇಸಾಮಾಯಲ್ ನಗರ್, 
ಸ�ೈರ್ ನಂ.363, ಡ�ೊೇರ್ ನಂ: 363, ಅಳತ�: 30’*10’  
ಅಡ ವಿಸಿತಿೇಣಟ್ದ ಸಿ್ಥರಸ್ವತುತಿ(ವಾಸದ ಮನ� ನ�ಲ ಮಹಡ 
ಮತುತಿ 1ನ�ೇ ಮಹಡ) ಇದಕ�್ಕ ಗಡಗಳು ಚಕು್ಕ ಬಂದಿ 
ಪೂವಟ್ಕ�್ಕ :-30’ ರ�ೊೇಡ್, ಪಶಿಚಾಮಕ�್ಕ :- ಸ�ೈರ್ ನಂ.346, 
ಉತತಿರಕ�್ಕ :- ಇದ�ೇ ನಂಬರ್ ನ ಉಳಿದ ಭಾಗ ದಾದಾಪ್ೇರ್ 
ಅವರು ಖರೇದಿ ಮಾಡದಾದಾರ�, ದಕ್ಷಣಕ�್ಕ  :- ಸ�ೈರ್ 
ನಂ.364.

ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರ, ಆಜಾದ್ ನಗರ, 8ನ�ೇ ಕಾರಾಸ್, ಡ�ೊೇರ್ 
ನಂ: 608 ಮತುತಿ 609, ಅಳತ�: 30’*25’ ಅಡ 
ವಿಸಿತಿೇಣಟ್ದ ಸಿ್ಥರ ಸ್ವತುತಿ(ವಾಸದ ಮನ� ನ�ಲ ಮಹಡ ಮತುತಿ 
1ನ�ೇ ಮಹಡ) ಇದಕ�್ಕ ಗಡಗಳು ಚಕು್ಕ ಬಂದಿ ಪೂವಟ್ಕ�್ಕ 
:-  ಕನಸ್ವ�ಟ್ನಿಸ್ ರ�ೊೇಡ್, ಪಶಿಚಾಮಕ�್ಕ :-  ಮೇನ್ ರ�ೊೇಡ್, 
ಉತತಿರಕ�್ಕ  :- ಇಮಾಮ್ ಅಲ್   ಸಾಬ್ ಅವರ ಸ್ವತುತಿ, 
ದಕ್ಷಣಕ�್ಕ :- ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಅವರ ಸ್ವತುತಿ.

ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರ, ಸರಸ್ವತ್ ಬಡಾವಣ�, ಸ�ೈರ್ ನಂ.62( 
ನಿಟುವಳಿ್ಳಯ ಸವ�ಟ್ ನಂ.21) , ಡ�ೊೇರ್ ನಂ.838/10-
62ಪ್, ಅಳತ�: 30’*40’ ಅಡ ವಿಸಿತಿೇಣಟ್ದ 
ಸಿ್ಥರ ಸ್ವತುತಿ(ವಾಸದ ಮನ� ನ�ಲ ಮಹಡ) ಇದಕ�್ಕ ಗಡಗಳು 
ಪೂವಕ�್ಕ :- ಸ�ೈರ್ ನಂ.63, ಪಶಿಚಾಮಕ�್ಕ :-  ಇದ�ೇ ಸ�ೈರ್ ನ 
ಉಳಿದ ಭಾಗ, ಉತತಿರಕ�್ಕ :- ಸ�ೈರ್ ನಂ.55, ದಕ್ಷಣಕ�್ಕ  
:-30’ ರ�ೊೇಡ್.

ಬಹರಂರ ಹರಾಜು ಮಾಡಲ್ಪಡುವ 
ಸಥಾಳ, ದಿರಾಂಕ ಮತು್ತ ಸಮಯ 

ದಿನಾಂಕ: 27/03/2023 ನ�ೇ 
ಸ�ೊೇಮವಾರ ಬ�ಳಗ�ಗೆ: 11-00 
ಗಂಟ�ಗ� ಹರಾಜಿಗ� ಒಳಪಟಟೆ 
ಸ�ೊತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. 

ದಿನಾಂಕ: 27/03/2023 ನ�ೇ 
ಸ�ೊೇಮವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು: 01-00 
ಗಂಟ�ಗ� ಹರಾಜಿಗ� ಒಳಪಟಟೆ 
ಸ�ೊತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. 

ದಿನಾಂಕ: 27/03/2023 ನ�ೇ 
ಸ�ೊೇಮವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು: 03-00 
ಗಂಟ�ಗ� ಹರಾಜಿಗ� ಒಳಪಟಟೆ 
ಸ�ೊತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ.

ದಿನಾಂಕ: 28/03/2023 ನ�ೇ 
ಮಂಗಳವಾರ ಬ�ಳಗ�ಗೆ: 11-00 
ಗಂಟ�ಗ� ಹರಾಜಿಗ� ಒಳಪಟಟೆ 
ಸ�ೊತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. 

ದಿನಾಂಕ: 28/03/2023 ನ�ೇ 
ಮಂಗಳವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು: 01-00 
ಗಂಟ�ಗ� ಹರಾಜಿಗ� ಒಳಪಟಟೆ 
ಸ�ೊತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ.

ದಿನಾಂಕ: 28/03/2023 ನ�ೇ 
ಮಂಗಳವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು: 
03-00 ಗಂಟ�ಗ� ಹರಾಜಿಗ� 
ಒಳಪಟಟೆ ಸ�ೊತ್ತಿನ 
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. 

ದಿನಾಂಕ: 29/03/2023 ನ�ೇ 
ಬುಧವಾರ ಬ�ಳಗ�ಗೆ: 11-00 
ಗಂಟ�ಗ� ಹರಾಜಿಗ� ಒಳಪಟಟೆ 
ಸ�ೊತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ.

ದಿನಾಂಕ: 29/03/2023 ನ�ೇ 
ಬುಧವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು : 01-00 
ಗಂಟ�ಗ� ಹರಾಜಿಗ� ಒಳಪಟಟೆ 
ಸ�ೊತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ.

ದಿನಾಂಕ: 29/03/2023 ನ�ೇ 
ಬುಧವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು: 03-00 
ಗಂಟ�ಗ� ಹರಾಜಿಗ� ಒಳಪಟಟೆ 
ಸ�ೊತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ.

ದಿನಾಂಕ: 30/03/2023 ನ�ೇ 
ಗುರುವಾರ ಬ�ಳಗ�ಗೆ: 11-00 
ಗಂಟ�ಗ� ಹರಾಜಿಗ� ಒಳಪಟಟೆ 
ಸ�ೊತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ.

ದಿನಾಂಕ: 30/03/2023 ನ�ೇ 
ಗುರುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು: 01-00 
ಗಂಟ�ಗ� ಹರಾಜಿಗ� ಒಳಪಟಟೆ 
ಸ�ೊತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ.

ದಿನಾಂಕ: 30/03/2023 ನ�ೇ 
ಗುರುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು: 03-00 
ಗಂಟ�ಗ� ಹರಾಜಿಗ� ಒಳಪಟಟೆ 
ಸ�ೊತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ.

ದಿನಾಂಕ: 30/03/2023 ನ�ೇ 
ಗುರುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು: 04-00 
ಗಂಟ�ಗ� ಹರಾಜಿಗ� ಒಳಪಟಟೆ 
ಸ�ೊತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ.

ಪಾವತ್ಸಬೆೇಕಾದ 
ಮುಂರಡ ಠೆೇವಣಿ

ರೊ. 25,000/-

ರೊ. 25,000/-

ರೊ. 25,000/-

ರೊ. 25,000/-

ರೊ. 25,000/-

ರೊ. 25,000/-

ರೊ. 25,000/-

ರೊ. 25,000/-

ರೊ. 25,000/-

ರೊ. 25,000/-

ರೊ. 25,000/-

ರೊ. 25,000/-

ರೊ. 25,000/-

ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖೆ್ಯ : 98441 11334

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಮಾ. 16- ಕಲಾ್ಯಣ ಕನಾಟ್ಟಕದ 
42 ಕ�್ಷೇತರಾಗಳ ಪ�ೈಕ 30ಕೊ್ಕ ಹ�ಚುಚಾ ಕ�್ಷೇತರಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಜ�ಪ್ 
ಗ�ಲುವು ಸಾಧಿಸಲ್ದ� ಎಂದು ಸಾರಗ� ಸಚ್ವ ಬ.
ಶಿರಾೇರಾಮುಲು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಪಟಟೆಣದ ವಿಜಯ ಸಂಕಲಪಿ ಯಾತ�ರಾಗ� ಆಗಮಿಸಿದ 
ವ�ೇಳ� ಸಾರಗ� ನಿದ�ೇಟ್ಶಕ ಆರುಂಡ ನಾಗರಾಜರವರ 
ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸುದಿದಾಗಾರರ�ೊಂದಿಗ� ಮಾತನಾಡದ 
ಅವರು, ಕಲಾ್ಯಣ ಕನಾಟ್ಟಕ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಾ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮಾಮಾಯ 5000 
ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಅನುದಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿದುದಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹ�ಚುಚಾ ಸಾ್ಥನಗಳನುನು ಗ�ಲುಲಿವ ವಿಶಾ್ವಸವಿದ� 

ಎಂದರು.
ಸಾರಗ� ಇಲಾಖ�ಯಲ್ಲಿ ಕಳ�ದ 

27 ವಷಟ್ಗಳಿಂದ ನೌಕರರಗ� 
ವ�ೇತನ ಪರಷ್ಕರಣ� ಮಾಡರುವುದಿಲಲಿ, 
ನಮಮಾ ಸಕಾಟ್ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಾಸುತಿತ ಶ�ೇ.15ರಷುಟೆ ವ�ೇತನ ಹ�ಚಚಾಳ 
ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ನೌಕರರ ಹಿತ 
ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದ� ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ನಾಲು್ಕ ನಿಗಮಗಳಿಗ� 
5500 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಅನುದಾನ 
ನಿೇಡ ಸಾರಗ� ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಒತುತಿ ನಿೇಡ 
ಲಾಗಿದ�. 4500 ಬಸ್ ಗಳನುನು 

ಖರೇದಿಸಲಾಗಿದ�. ಸಾರಗ� ಇಲಾ ಖ�ಯ ಕತಟ್ವ್ಯನಿರತ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮೃತಪಟಟೆರ� ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ� ವಿಮ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ� ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 130 ಕೊ್ಕ ಹ�ಚುಚಾ ಸಾ್ಥನಗಳನುನು ಗ�ಲುಲಿವ 
ಮೊಲಕ ಸ್ವತಂತರಾವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ�್ಕ ಬರಲ್ದುದಾ, ಈ 
ಬಾರ ಬಜ�ಪ್ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಸಕಾಟ್ರ ರಚನ�ಯಾಗಲ್ದ� 
ಎಂದು ವಿಶಾ್ವಸ ವ್ಯಕತಿಪಡಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಾರಗ� ನಿದ�ೇಟ್ಶಕ ಆರುಂಡ 
ನಾಗರಾಜ, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ�್ಯ ಸುವಣಟ್ ನಾಗರಾಜ 
ಸ�ೇರದಂತ� ಇತರರು ಇದದಾರು.

ಟ.ಸಿ.ಎಸ್. ಸಿಇಒ 
ಆಗಿ ಕ್್ರತ್ವಾಸನ್

ನವದ�ಹಲ್, ಮಾ. 16 – 
ಪರಾಮುಖ ಐ.ಟಿ. ಕಂಪನಿಯಾದ 
ಟಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ನ ಸಿಇಒ ರಾಜ�ೇಶ್ 
ಗ�ೊೇಪ್ನಾಥನ್ ಅವರು 
ರಾಜಿೇನಾಮ ನಿೇಡದಾದಾರ�. 
ಕಂಪನಿಯ ಬ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಐ. 
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಕ�. 
ಕರಾತ್ವಾಸನ್ ಅವರನುನು ನೊತನ 
ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನ�ೇಮಿಸಲಾಗಿದ�.

ಅಧಿಕಾರ ಹಸಾತಿಂತರ 
ಪರಾಕರಾಯೆ ಹಾಗೊ ಉತತಿರಾಧಿಕಾರ 
ಗ� ಬ�ಂಬಲ್ಸಲು ಗ�ೊೇಪ್ನಾಥನ್ 
ಅವರು ಸ�ಪ�ಟೆಂಬರ್ 15, 
2023ರವರ�ಗ� ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 
ಮುಂದುವರ�ಯಲ್ದಾದಾರ�.

ನಿಟುವಳಿಳಯಲ್ಲೆ ಇಂದು  
ಪುನಿೇತ್ ರಾಜ್ ಹುಟುಟೆಹಬ್ಬ

ಅಖಲ ಕನಾಟ್ಟಕ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ 
ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳ ಒಕೊ್ಕಟ, ಶಿವರಾಜ್ 
ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಹಾಗೊ ರಾಜರತನು 
ಪುನಿೇತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘ 
ಜಿಲಾಲಿ ಘಟಕದ ವತ್ಯಂದ ಇಂದು ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 
11.30ಕ�್ಕ ಪುನಿೇತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹುಟುಟೆಹಬ್ಬ 
ಆಚರಸಲಾಗುತ್ತಿದ�.

ನಿಟುವಳಿ್ಳಯ ಚಾಮುಂಡ�ೇಶ್ವರ ಟಾಕೇಸ್ ಮುಂಭಾಗ ನಡ�ಯುವ 
ಕಾಯಟ್ಕರಾಮದಲ್ಲಿ  ಶಿರಾೇಮತ್ ಪರಾಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಟ್ನ್, ಶಿರಾೇಮತ್ ಸವಿತಾ 
ಹುಲುಲಿಮನ� ಗಣ�ೇಶ್, ಪರಾವಿೇಣ್ ಹುಲಲಿಮನ� ಆಗಮಿಸಲ್ದಾದಾರ� ಎಂದು 
ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಯೇಗಿೇಶ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಹರಪನಹಳಿಳಯಲ್ಲೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬಿ. ಶಿ್ರೇರಾಮುಲು ವಿಶಾ್ವಸ

ಕಲಾ್ಯಣ ಕರಾಚ್ಟಕದ 42 ಕೆ್ಷೇತ್ರರಳ ಪೆೈಕ್  
30 ಕೂ್ಕ ಹೆಚು್ಚ ಕೆ್ಷೇತ್ರರಳಲ್ಲೆ ಬಿರೆಪ್ ಜಯ

ಹೆಲ್ಕಾಪಟೆರ್ 
ಪತನ ಇಬ್ಬರು 
ಪೆೈಲಟ್ ಸಾವು

ಇಟಾನಗರ, ಮಾ. 16 
– ಅರುಣಾಚಲ ಪರಾದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 
ಸ�ೈನ್ಯದ ಚ್ೇತಾ ಹ�ಲ್ಕಾಪಟೆರ್ 
ಪತನಗ�ೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿದದಾ 
ಇಬ್ಬರು ಪ�ೈಲರ್ ಗಳು 
ಮೃತಪಟಿಟೆದಾದಾರ�. ಅರುಣಾಚಲ 
ಪರಾದ�ೇಶದ ಪಶಿಚಾಮ ಕಮಂಗ್ 
ಜಿಲ�ಲಿಯ ಮಂಡಲ ಎಂಬ ಬಳಿ 
ಈ ಘಟನ� ನಡ�ದಿದ�. ಅದರಲ್ಲಿದದಾ 
ಪ�ೈಲರ್ ಗಳಾದ ಲ�ಫಿಟೆನ�ಂರ್ 
ಕನಟ್ಲ್ ವಿ.ವಿ.ಬ. ರ�ಡಡಿ ಹಾಗೊ 
ಮೇಜರ್ ಎ. ಜಯಂತ್ 
ಸಾವನನುಪ್ಪಿದಾದಾರ�. 



ಸದಾ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯತ್ತ.....ಕೆೈಚಾಚಿದ ಎಂಪ್ಆರ್ 

ರಾಜಕ್ೇಯ ಕೆ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ ಕೆೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕನುನಿ 
ರೂಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದಲಲೆ. ಅಧಕಾರ ಬಂದಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ಐಷಾರಾಮಿ 

ವಾಹನರಳಲ್ಲೆ ಓಡಾಡುವುದು, ಜಿೇವನದ ಶೆೈಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳುಳವುದು, 
ದಿನವಹ ಪಕಾ್ಕ ರಾಜಕಾರಣಿಯಂತೆ ಬಿಳಿ ವಸ್ತರಾ ಧರಿಸಿ ಹಮು್ಮ-ದಪಚ್ 
ತೊೇರಿಸಿಕೊಳುಳವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಜನತೆ ಅಭಿಮಾನ, ಪ್್ರೇತ್ಯಿಂದ ತಮ್ಮ 
ಕಷಟೆ-ಕಾಪಚ್ಣ್ಯರಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ವ್ಯಕ್್ತಯನುನಿ ತಮ್ಮ ಸೆೇವೆ ಮಾಡಲು ಆಯೆ್ಕ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತಾ್ತರೆ. ಇಂತಹವರ ಸಾಲ್ನಲ್ಲೆ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಕ್್ತತ್ವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, 
ಆಡಂಬರಯುಕ್ತ ಜಿೇವನ ನಡೆಸದೆೇ,  ಹರಲ್ರುಳೆನನಿದೆೇ ಜನತೆಯ ಕಷಟೆ-ಸುಖರಳಿಗೆ 
ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಏಕೆೈಕ ಸರಳ-ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂ.ಪ್. ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಚ್ಅವರು 
ಎಂದರೆ ಅತ್ಶಯೇಕ್್ತ ಆರಲಾರದು. 

ಹರಲ್ರುಳೆನನಿದೆೇ ಜನರ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸೆ್ಯರಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ 
ಸಮಸೆ್ಯರಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್್ಪಸುವುದೆೇ ಇವರ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ. ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಚ್ 
ಎಲಲೆರಂತಲಲೆ. ವಿಭಿನನಿ ವ್ಯಕ್್ತತ್ವದ, ಸದು್ಗಣರಳ ರಣಿ ಇದ್ದಂತೆ. ತಮ್ಮದೆೇ ಆದ ನಿರಂತರ 
ಪರಿಶ್ರಮ, ಅಚಲ ವಿಶಾ್ವಸ, ತಮ್ಮ ವೆೈಚಾರಿಕ ಮರೊೇಭಾವದಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ 
ಸರಳಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಕಾರದಲ್ಲೆ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಾರುತ್್ತದೆ ಎಂದರೆ ಇದಕೆ್ಕ ಪೇಷ್ಸಿ ಸಲಹುತ್್ತರುವ ಹೊರಾನಿಳಿ-
ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಕುರಳ ಮತದಾರ ದೆೇವರುರಳ ಸಹಕಾರ ಆಶಿೇವಾಚ್ದವೆೇ 
ನನನಿ ಯಶಸಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣ. ನರೆನಿಲಾಲೆ ಸೆೇವೆಯನುನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಪ್ಚ್ಸುತೆ್ತೇರೆ ಎಂದು 
ಶಾಸಕ ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಚ್ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ನುಡಿಯುತಾ್ತರೆ. ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಚ್ 
ಅವರು ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರ ದೆೇವರುರಳನುನಿ ಸದಾ ತನನಿ ಸಹೊೇದರ-
ಸಹೊೇದರಿಯರಂತೆ ತಾಯಂದಿರು, ಹರಿಯರು, ಯುವಕರೆಲಲೆರನೂನಿ ಪ್್ರೇತ್ಯಿಂದ 
ಪೇಷ್ಸಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಪರಿರಣಿಸಿ, ಯಾವುದೆೇ ರಾತ್-ಮತ-
ಪಂಥ ಭೆೇದವಿಲಲೆದೆೇ ಬೆಳೆಸುತ್್ತದಾ್ದರೆಂದರೆ ಇವರ ಸರಳ, ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್್ತತ್ವಕೆ್ಕ 
ಸಾಕ್್ಷಯಾಗಿದೆ. ಅಧಕಾರವಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ಕೆೇವಲ ಬೆಂರಳೂರಿನ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲೆ 
ಕುಳಿತು ಎಂದೂ ಅಧಕಾರದ ದಪಚ್ ತೊೇರದೆೇ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ 
ನಿೇಡಿದ ಅಧಕಾರವನುನಿ ಎಂದಿರೂ ದುಬಚ್ಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳದೆೇ ಜನರ ಪಾಲ್ಗೆ 
ರಾಯಕರಾರದೆೇ ಜನಮೆಚಿ್ಚದ ಜನಸೆೇವಕರಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್್ತರುವುದು 
ಇವರ ವ್ಯಕ್್ತತ್ವಕೆ್ಕ ಹಡಿದ ಕೆೈರನನಿಡಿಯಾಗಿದೆ. 

ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತ್ ಗಾ್ರಮರಳ ಯಾವುದೆೇ ಮರೆಯಲ್ಲೆ ಮದುವೆ, ರಾಮಕರಣ, 
ರೃಹಪ್ರವೆೇಶ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭರಳು, ಶವ ಸಂಸಾ್ಕರ ಯಾವುದೆೇ 
ಕಾಯಚ್ವಾಗಿರಲ್, ಎಷೆಟೆೇ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪದೆೇ ಹಾಜರಾರುವುದು 
ಇವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಅನುಪಸಿಥಾತ್ಯಲ್ಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೂ 
ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆೇ ಭಾರವಹಸುತ್್ತರುವುದು ಇವರು ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಮೆೇಲೆ 
ತೊೇರುವ ಪ್್ರೇತ್-ಅಭಿಮಾನರಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್್ಷಯಾಗಿದೆ. ಕೆೇವಲ ಇಂತಹ 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮರಳಿಗೆ ರೆಪಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ಹಾಜರಾರದೆೇ ಆರ್ಚ್ಕವಾಗಿ 
ಸಂಕಷಟೆದಲ್ಲೆದ್ದವರು, ಬಡವ-ಬಲ್ಲೆದರೆಂಬ ಭೆೇದ ತೊೇರದೆೇ ತಮ್ಮ ಕೆೈಲಾದಷುಟೆ 
ಧನಸಹಾಯ ನಿೇಡಿ, ಸಾಂತ್ವನ ಹೆೇಳಿ ಅವರ ಕಷಟೆರಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್್ತರುವುದು ಕಳೆದ 
ಹಲವಾರು ವಷಚ್ರಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ.
ಅನನಿದಾಸೊೇಹ :

ಶಾಸಕ ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಚ್ ಹೊರಾನಿಳಿ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಪಾಲ್ಗೆ ಕೆೇವಲ 
ವ್ಯಕ್್ತಯಲಲೆ. ಅವರಲ್ಲೆ ಜನಸೆೇವೆ, ದಾನ-ಧಮಚ್, ಪರೊೇಪಕಾರರಳಂತಹ 
ಮಾನವಿೇಯ ಮೌಲ್ಯರಳನುನಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೆೈತ್ಯ ಶಕ್್ತಯಾಗಿ 
ಹೊರಹೊಮಿ್ಮದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತ್ ಜನರು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ನುಡಿಯುತಾ್ತರೆ.. 
12ರೆೇ ಶತಮಾನದ ವಿಶ್ವರುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಯಕ ದಾಸೊೇಹದಂತಹ 
ಮಹತ್ತರವಾದ ಸೆೇವಾರುಣರಳನುನಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೆೇ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ 
ಅವಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಾಪ್ತೃರಳಿಂದ 
ಪಡೆದ ಉತ್ತಮ ಸಂಸಾ್ಕರ. ಇವರ ತಾಯಿ ದಿವಂರತ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕಮಲಮ್ಮ 
ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯನವರು ಹಂದಿನಿಂದಲೂ ದಾನ-ಧಮಚ್ ದಾಸೊೇಹ ಸೆೇವೆರಳಿಗೆ 
ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು. ಅದೆೇ ವ್ಯಕ್್ತತ್ವವೆೇ ಇವರಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ದಿನ ನಿತ್ಯ 
ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕೆ್ಕ ಆರಮಿಸುವ ಸಾವಚ್ಜನಿಕರಿಗೆ ತಪ್ಪದೆೇ ಕಾಫಿ, ಟೇ, ಬಗೆ-ಬಗೆಯ 
ತ್ಂಡಿ-ತ್ನಿಸುರಳನುನಿ ತಪ್ಪದೆೇ ನಿೇಡುತ್್ತರುವುದು ಇವರ ದಿನನಿತ್ಯದ 
ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ. ರೊತೆಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಧಾಮಿಚ್ಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಂಘ-ಸಂಸೆಥಾರಳು, 

ಶಾಲಾ-ಕಾಲೆೇಜುರಳು, ಮಠ-ಮಂದಿರರಳಲ್ಲೆ ಅನನಿ ದಾಸೊೇಹ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಯಾವುದೆೇ ಸೆೇವೆರಳಿರಲ್ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಆಯೇಜಕರು ಇವರ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ 
ಬೆೇಡಿ ಬಂದಾರ ತಮ್ಮ ಕೆೈಲಾರುವುದಿಲಲೆ ಎಂಬ ಮಾತನುನಿ ಒಮೆ್ಮಯೂ ಆಡದೆೇ 
ವಾಗಾ್ದನ ನಿೇಡಿ ಆ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಚು್ಯತ್ ಬಾರದಂತೆ ಒದಗಿಸುವುದೆೇ ಇವರ 
ಕಾಯಕ-ದಾಸೊೇಹ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಾಕ್್ಷಯಾಗಿದೆ. 
ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಪಥದತ್ತ ಹೊರಾನಿಳಿ ಕೆ್ಷೇತ್ರ

ರೆೇಣುಚಾಕಾಚಾಯಚ್ರು ಹಂದಿನಿಂದಲೂ ಹುಟುಟೆ ಹೊೇರಾಟಗಾರರು. 
ತಮ್ಮ ರಾಜಕ್ೇಯ ರುರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ 
ರರಡಿಯಲ್ಲೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾಯಚ್ಕತಚ್ರು, 
ಮುಖಂಡರು, ಬಡವರು, ದಿೇನ-ದಲ್ತರು, ರೆೈತರೊಂದಿಗೆ ಹಂದಿನಿಂದಲೂ 
ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು. ಬಡವರ ಬಗೆ್ಗ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿಯುಳಳವರು. 
ರೆೈತರಿಗೆ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ಆಶಾಕ್ರಣ ಮೂಡಿಸಬೆೇಕು ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಆರ್ಚ್ಕ 
ಸಂಕಷಟೆಕೆ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೆೇಕೆಂಬ ತುಡಿತಕೆ್ಕ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಂಬ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ಕಾಳಜಿಯನುನಿ ಹೊಂದಿದ ಜನಸೆೇವಕರಾಗಿ, 
ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಜರಾನುರಾಗಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಿ್ಮದಾ್ದರೆ. ಈ ಕಾರಣಕೆ್ಕ ಹಂದಿನಿಂದಲೂ 
ಇಂದಿನವರೆರೂ ಅರೆೇಕ ರೆೈತಪರ ಹೊೇರಾಟರಳನುನಿ ಕೆೈಗೊಂಡು ಅವುರಳಿಗೆ 
ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲೆ ಯಶಸುಸ್ ಕಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವುದೆೇ ಹಳಿಳಯನುನಿ 
ಬಿಡದೆೇ, ಹರಲ್ರುಳೆನನಿದೆೇ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಸಿ ಯಾವುದೆೇ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮಕೆ್ಕ 
ಆಹಾ್ವನಿಸಿದರೂ ರಾನು ಬರುತೆ್ತೇರೆ ಎಂದು ತಪ್ಪದೆೇ ಹೊರಟು ನಿಲುಲೆತಾ್ತರೆ. ರೊತೆಗೆ 
ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಚ್ರಳಾದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು, ರಸೆ್ತ, ವಿದು್ಯತ್, 
ಶಿಕ್ಷಣ, ನಿೇರಾವರಿ ಮುಂತಾದ ಯೇಜರೆರಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡಿ ಜನರ ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲೆ 
ಉಳಿಯುವ ಅರೆೇಕ ಜನಪರವಾದ ಶಾಶ್ವತ ಯೇಜರೆರಳನುನಿ ರಾರಿ ಮಾಡಿಸಿ 
ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಇವರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪರ ಚಿಂತರೆರಳಿಗೆ ಹಡಿದ 
ಕೆೈರನನಿಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅತ್ಶಯೇಕ್್ತಯಲಲೆ. ಕೆೇವಲ ಅಧಕಾರಕೆ್ಕ ಎಂದಿರೂ 
ರೊೇತು ಬಿದ್ದವರಲಲೆ. ಇವರ ಸಮಥಚ್ ರಾಯಕತ್ವ, ಸಂಘಟರಾ ಶಕ್್ತಯ 
ಕಾರಣದಿಂದಲೆೇ ಅಧಕಾರವೆಂಬುದು ತಾರಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. 
ಅಭಿವೃದಿ್ದಯೆೇ ಆಡಳಿತ ಮಂತ್ರವೆಂಬ ಆಧಾರದಲ್ಲೆ ವಿಜಯನರರ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದಲ್ಲೆ 
ಮುತು್ತ ರತನಿ ಅಳೆದ ಹಾಗೆ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ದರಲಕೂ್ಕ ಅಭಿವೃದಿ್ದಯ ಹೊಳೆಯನನಿ ಹರಿಸಿ 
ಸಾಧಸಿ ತೊೇರಿಸಿದ ಜನತೆಯ ಅಭಿಮಾನದ ಜನಸೆೇವಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಿ್ಮದಾ್ದರೆ. 
ಹಂದಿನ ಅವಧಯಲ್ಲೆ 3,500 ಕೊೇಟಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಅನುದಾನ ತಂದು 
ಅಭಿವೃದಿ್ದಯ ಹೊಳೆಯರೆನಿೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಸಿದಾ್ದರೆಂದು ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರಾನಿಳಿ 
ಮತು್ತ ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಕುರಳ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ಜನಸೆೇವಕನ ಬಗೆ್ಗ 
ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಮಾತರಾಡಿಕೊಳುಳತ್್ತದಾ್ದರೆ. 

ಇಚಾ್ಚಶಕ್್ತಯಿದ್ದಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತ್ನಿಧ ಏರೆಲಾಲೆ ಸಾಧಸಿ ತೊೇರಿಸಬಹುದು 
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಹೊರಾನಿಳಿ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಮತು್ತ ಜನ ಸೆೇವಕ ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಚ್ರವರು 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್್ಷಯಾಗಿ ನಿಂತ್ದಾ್ದರೆ. ಯಾವುದೆೇ ವ್ಯಕ್್ತ ಯಾವುದೆೇ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಸಾಧಸಿದ 
ಅಪ್ರತ್ಮ ಸಾಧರೆರಳು ಆ ವ್ಯಕ್್ತಯ ಬೆನನಿಹಂದೆ ಇದಾ್ದರ ಇವರಿಗೆ ನಿಜ 
ಸಾಧಕರೆನುನಿತಾ್ತರೆ. ಜನತೆಯ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸೆ್ಯರಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್್ಪಸಿ ಅವರಿಗೆ 
ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯವನುನಿ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನುನಿ ಕಳೆದ 30 ವಷಚ್ರಳಿಂದ ಸಾಧಸುತಾ್ತ 
ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. 

ರಾಜ್ಯದ ಭೂಪಟದಲ್ಲೆ ಹೊರಾನಿಳಿ ಕೆ್ಷೇತ್ರವೆೇನು ಎಂಬುದನುನಿ ಜನತೆಗೆ 
ತೊೇರಿಸಿಕೊಟಟೆವರೆಂದರೆ ಎಂ.ಪ್. ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಚ್, ಹೊರಾನಿಳಿ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ್ವ 
ಏರೆಂಬುದನುನಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ತೊೇರಿಸಿಕೊಟಟೆ ಕ್ೇತ್ಚ್ ಇವರದು.
ಯೇರದೊಂದಿಗೆ ದಿನಚರಿ ಆರಂಭ :

ನಿತ್ಯವೂ ಬೆಳಗೆ್ಗ 5.30 ಕೆ್ಕ ಎದು್ದ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಯೇರ, 
ಧಾ್ಯನ, ಪಾ್ರಣಯಾಮ ಮಾಡುವುದನುನಿ ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಚ್ ಎಂದಿರೂ 
ತಪ್್ಪಸುವುದಿಲಾಲೆ. ಬೆಳಳಗೆ್ಗ ಹಾರೂ ರಾತ್್ರ ವಾಯು ವಿಹಾರ ಮಾಡುತಾ್ತ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ 
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತಾ್ತರೆ. ವೆೈಯಕ್್ತಕ ಆರೊೇರ್ಯಕ್್ಕಂತ ಕೆ್ಷೇತ್ರ ಜನರ ಆರೊೇರ್ಯ 
ನನಗೆ ಅತ್ೇ ಮುಖ್ಯ ಮೂರು ಸಲ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿದ ಜನರ 
ಯೇರಕೆ್ಷೇಮ ಕಾಪಾಡುವುದು ಜನರ ಸೆೇವಕರಾಗಿ ಅವರ ಋಣ ತ್ೇರಿಸುವುದು 
ನನನಿ ಆದ್ಯ ಕತಚ್ವ್ಯ ಎನುನಿತಾ್ತರೆ ಮಾತೆೇ ಸಾಧರೆಯಾರ ಬಾರದು ಸಾಧರೆ ಮಾತಾರ 
ಬೆೇಕು ಎನುನಿವುದು ಅವರ ಸಿದಾ್ದಂತ.

v ಸಣ್ಣನಿೇರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ : 
1. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ಹನುಮನಹಳಿಳ ಕೆರೆಗೆ ತುಂರಭದಾ್ರ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನಿೇರಾವರಿ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹನುಮನಹಳಿಳ, ತ್ಮಾಲೆಪುರ, ರೆೇರಲರುಂಡಿ,ಘಂಟಾ್ಯಪುರ ಇತರೆ 
ಗಾ್ರಮರಳು) ವೆಚ್ಚ 990 ಲಕ್ಷ.

2. ರಡೆೇಕಟೆಟೆ ಗಾ್ರಮದ ಸ.ನಂ 66, 55/9 ರ ಎಸ್.ಟ ಜಮಿೇನುರಳಿಗೆ ಏತ ನಿೇರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 600 ಲಕ್ಷ.

3. ಕೆಂರಟೆಟೆ, ಒಡೆಯರಹತೂ್ತರು, ಕೂರನಹಳಿಳ ಇತರೆ ಗಾ್ರಮರಳಿಗೆ ತುಂರಭದಾ್ರ 
ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನಿೇರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 630 ಲಕ್ಷ.

4. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಕು ಬೆಳರುತ್್ತ ಗಾ್ರಮದ ಹರೆೇಕೆರೆ ಕೊೇಡಿ ರಾಲೆ ದುರಸಿ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ 
500 ಲಕ್ಷ.

5. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ಕತ್್ತಗೆ ಗಾ್ರಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ 200 ಲಕ್ಷ.
6. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ಹನುಮಸಾರರ ಚೆಕ್ ಡಾ್ಯಂಗೆ ತಡೆಗೊೇಡೆ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

200 ಲಕ್ಷ.
7. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ದೊಡೆಡಿೇರಹಳಿಳ ಗಾ್ರಮದ ಹಳಳಕೆ್ಕ ತಡೆಗೊೇಡೆ ನಿಮಾಚ್ಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ 600 ಲಕ್ಷ.
8. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ಸಾಸೆ್ವೇಹಳಿಳ ಗಾ್ರಮದ ಅರಸನ ಹಳಳಕೆ್ಕ ಚೆಕ್ ಡಾ್ಯಂ ಹಾರೂ 

ಬಾ್ಯರೆೇಜ್ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 200 ಲಕ್ಷ.
9. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ನರಸಗೊಂಡನಹಳಿಳ ಗಿಡಡಿನಹಳಳಕೆ್ಕ ಚೆಕ್ ಡಾ್ಯಂ ನಿಮಾಚ್ಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ 200 ಲಕ್ಷ.
10. ಮಾದೆೇನಹಳಿಳ ಗಾ್ರಮದ ಮಾರಿಹಳಳಕೆ್ಕ ಚೆಕ್ ಡಾ್ಯಂ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 200 ಲಕ್ಷ 

.
11. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಲೆಕು ಸವಳಂರ ಹೊಸಕೆರೆ ದುರಸಿಥಾ ಕಾಮಗಾರಿ 200 ಲಕ್ಷ.
12. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಲೆಕು ಸವಳಂರ ಹೊಸಕೆರೆ ದುರಸಿಥಾ ಕಾಮಗಾರಿ 100 ಲಕ್ಷ.
13. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಲೆಕು ಸವಳಂರ ಕರೆ ದುರಸಿಥಾ ಕಾಮಗಾರಿ 100 ಲಕ್ಷ.
14. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಲೆಕು ಸವಳಂರ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ದುರಸಿಥಾ ಕಾಮಗಾರಿ 100 ಲಕ್ಷ.
15. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಲೆಕು ಸವಳಂರ ಕೆರೆ ಮೆೇಲಾಭಾರದ ರಾಲಾ ದುರಸಿಥಾ ಕಾಮಗಾರಿ 100 

ಲಕ್ಷ.
16. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಲೆಕು ಸವಳಂರ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ದುರಸಿಥಾ ಕಾಮಗಾರು 150 ಲಕ್ಷ. 
17. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಲೆಕು ಹೊಸಕೆರೆ ಏರಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸಿಥಾ ಕಾಮಗಾರಿ 49.50 ಲಕ್ಷ.
18. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಲೆಕು ಚಿನಿನಿಕಟೆಟೆ ತಾವರೆಕೆರೆ ಕೊೇಡಿ ರಾಲಾ ದುರಸಿಥಾ ಕಾಮಗಾರಿ 100 

ಲಕ್ಷ.
19. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಲೆಕು ಹೊಸರೊೇರ ಜಿರಳಿ ಹಳಳಕೆ್ಕ ಚೆಕ್ ಡಾ್ಯಂ ನಿಮಾಚ್ಣ 100 ಲಕ್ಷ.
20. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಲೆಕು ಸವಳಂರ ಗಾ್ರಮದ ಕೊೇಡಿಹಳಳಕೆ್ಕ ತಡೆಗೊೇಡೆ ನಿಮಾಚ್ಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ 200 ಲಕ್ಷ.
v ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಗಾ್ರಮ ಸಡಕ್ ಯೇಜರೆ :
1. ಟ.04 ಕೆ.ಕೆ, ರಸೆ್ತ ಯಿಂದ ಕಂಚುಗಾರನಹಳಿಳವರೆಗೆ ವಯಾ ಮಾವಿನಕೊೇಟೆ-

ಹನುಮನಹಳಿಳ ಚರೆನಿೇನಹಳಿಳ ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ 7.38 ಕೊೇಟ.
2. ಸುರಹೊರೆನಿಯಿಂದ ಮುಸೆಸ್ೇರಾಳ್, ಕುದುರೆಕೊಂಡ, ಸಾಲಬಾಳು, ರಂರೆೇನಹಳಿಳ, 

ಚಟನಿಹಳಿಳ, ಯರಮಡು ಕಾ್ಯಂಪ್ ವರೆಗೆ ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ 4.49 ಕೊೇಟ
3. ಸೊೇಮನಮಲಾಲೆಪುರದಿಂದ ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಕು ರಡಿವರೆಗೆ ರುಡಡಿದ ಮಾದಾಪುರ 

ರಸೆ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ 1.83 ಕೊೇಟ.
4. ಹರೆೇಮಠ ಗಾ್ರಮದಿಂದ ಹೊಳೆಮಾದಾಪುರ ಮಲಲೆದೆೇವರ ಕಟೆಟೆ ಸುಂಕದಕಟೆಟೆ 

ದಿಡರೂರು, ಬಿದರರಡೆಡಿ ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತೆ್ತ 5.60 ಕೊೇಟ.
v ಪುರಸಭೆ ಹೊರಾನಿಳಿ :
1. ಹೊರಾನಿಳಿ ಪಟಟೆಣದ ವಾ್ಯಪ್್ತಯಲ್ಲೆ ಒಳಚರಂಡಿ(ಯುಜಿಡಿ) ಕಾಮಗಾರಿ ಯೇಜರೆ 60 

ಕೊೇಟ.
2. ಹೊರಾನಿಳಿ ಪಟಟೆಣದ 2ರೆೇ ಹಂತದ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು ಯೇಜರೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ 37.70 ಕೊೇಟ.
3. ಕೊಳಚೆ ನಿಮೂಚ್ಲರಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾಮಗಾರಿರಳು 100 ಲಕ್ಷ.
4.  ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರರಳ ನರರೊೇತಾ್ತನ 4 ರೆೇ ಹಂತದ ಯೇಜರೆಯಡಿ ಹೊರಾನಿಳಿ 

ನರರದ 27 ಬಿೇದಿರಳಲ್ಲೆ ಕಾಂಕ್್ರೇಟ್ ರಸೆ್ತ, ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ, ಹೆೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ, ಹೆೈಮಾಸ್್ಕ 
ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿರಳ 11.70 ಕೊೇಟ.

v ಪಟಟೆಣ ಪಂಚಾಯಿತ್ ರಾ್ಯಮತ್ : 
1. ರಾ್ಯಮತ್ ಪಟಟೆಣ ವಾ್ಯಪ್್ತಯಲ್ಲೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೇಜರೆ ಕಾಮಗಾರಿ 30.61 ಕೊೇಟ
2. ರಾ್ಯಮತ್ ಪಟಟೆಣದ 2ರೆೇ ಹಂತದ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಯೇಜರೆ 44 ಕೊೇಟ
3. ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ನರರೊೇತಾ್ತನ ಯೇಜರೆ (4) ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಹಾರೂ 15 ರೆೇ  ಹಣಕಾಸು 

ಅನುದಾನದಲ್ಲೆ ರಾ್ಯಮತ್ ಪಟಟೆಣದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆರಳಲ್ಲೆ ಸಿಸಿ ರಸೆ್ತ ಮತು್ತ ಡೆ್ರೈರೆೇಜ್ 12 
ಕಾಮಗಾರಿ 2.61 ಕೊೇಟ.

v ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಮತು್ತ ರೆೈಮಚ್ಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾರ: 
1. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಕು ಹೊಸದೆೇವರ ಹೊರಾನಿಳಿ ಮತು್ತ ಇತರೆ 19 ಗಾ್ರಮರಳ 

ಬಹುಗಾ್ರಮ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು ಯೇಜರೆ ಕಾಮಗಾರಿ 35 ಕೊೇಟ.
2. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ಹೊಸಹಳಿಳ ಮತು್ತ ಇತರೆ 20 ಗಾ್ರಮರಳ ಬಹುಗಾ್ರಮ ಶುದ್ದ 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಯೇಜರೆ 47 ಕೊೇಟ.
3. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಲೆಕು ಫಲವನಹಳಿಳ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಇತರೆ 59 ಗಾ್ರಮರಳಿಗೆ ಬಹುಗಾ್ರಮ 

ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಯೇಜರೆ 83 ಕೊೇಟ.
4. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಕು ಹೊಟಾ್ಯಪುರ ಇತರೆ 11 ಗಾ್ರಮರಳ ಬಹುಗಾ್ರಮ ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೇರು ಯೇಜರೆ 9.93 ಕೊೇಟ.
5. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಕು ಹರೆೇಗೊೇಣಿಗೆರೆ ಮತು್ತ ಇತರೆ 08 ಗಾ್ರಮರಳ ಬಹುಗಾ್ರಮ 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಯೇಜರೆ 7.75 ಕೊೇಟ.
6. ಹೊರಾನಿಳಿ ಮತು್ತ ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಕುರಳ 31 ಗಾ್ರಮರಳಿಗೆ ಜಲಜಿೇವನ್ 

ಮಿಷನ್ ಯೇಜರೆಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಮರೆ ಮರೆಗೆ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ನಳ ಸಂಪಕಚ್ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿರಳ ಉದಾಘಾಟರೆ ಮೊತ್ತ 51 ಕೊೇಟ.

v ಕರಾಚ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸೆ್ತ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಥಾ :
1. ರಸೆ್ತ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಥಾ ಬಸ್ ನಿಲಾ್ದಣ ಆಧುನಿೇಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10 ಕೊೇಟ
2. ಹೊರಾನಿಳಿ ಬಸ್ ಡಿಪೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತು್ತ ವಸತ್ ರೃಹರಳ ನಿಮಾಚ್ಣ 1.44 

ಕೊೇಟ.
v ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಂರಳೂರು ವಿದು್ಯತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ :
1. ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೇಜರೆಯಡಿಯಲ್ಲೆ 1181 ರೆೈತರಿಗೆ ಟ.ಸಿ. ಮತು್ತ ವಿದು್ಯತ್ 

ಕಂಬರಳ ಪೂರೆೈಕೆ 19.95 ಕೊೇಟ.
2. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಲೆಕ್ನ ವಿವಿಧ ಗಾ್ರಮರಳ 1119 ರೆೈತರಿಗೆ ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ 

ಯೇಜರೆಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಟ.ಸಿ.ಮತು್ತ ವಿದು್ಯತ್ ಕಂಬರಳ ಪೂರೆೈಕೆ 11.76 ಕೊೇಟ.
3. ನಿರಮದ ತತಾ್ಕಲ್ ಯೇಜರೆಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಕ್ನ 150 ರೆೈತರಿಗೆ ಟ.ಸಿ 

ಮತು್ತ ವಿದು್ಯತ್ ಕಂಬರಳ ಪೂರೆೈಕೆ 1.72 ಕೊೇಟ.
4. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಲೆಕ್ನ 150 ರೆೈತರಿಗೆ ತತಾ್ಕಲ್ ಯೇಜರೆಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಟ.ಸಿ ಮತು್ತ 

ಕಂಬರಳ ಪೂರೆೈಕೆ 1.72 ಕೊೇಟ
5. ಸವಳಂರ, ಕತ್್ತಗೆ, ಚಿೇಲೂರು, ಕುಂದೂರು, ಸಾಸೆ್ವೇಹಳಿಳ, ಹೊರಾನಿಳಿ 64/ಕೆವಿಎ ಪವರ್ 

ಸೆಟೆೇಷನ್ ರಳಿಗೆ ಪಯಾಚ್ಯ ಟಾ್ರನ್ಸ್ ಫಾಮ್ಚ್  ಅಳವಡಿಕೆ 10.38 ಕೊೇಟ.
v ಭದಾ್ರ ರಾಲಾ ಉಪ ವಿಭಾರ ಸಾಸೆ್ವೇಹಳಿಳ ಕಚೆೇರಿ :
1. ಚಿೇಲೂರು ನಿಂದ ತಗಿ್ಗಹಳಿಳವರೆಗೆ ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ದ 95 ಲಕ್ಷ
2. ಹನರವಾಡಿಯಿಂದ ಲ್ಂಗಾಪುರ ಬಾಗೆೇವಾಡಿ ಕೂಡು ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ದ 60 ಲಕ್ಷ
3. ದೆೇವರಾಯ್ಕನಹಳಿಳ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಹೊಳೆಮೆಟಟೆಲು ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50 ಲಕ್ಷ
4. ಕೊನರಾಯ್ಕನಹಳಿಳ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಹೊಳೆಮೆಟಟೆಲು ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50 ಲಕ್ಷ
5. ಮರಿಗೊಂಡನಹಳಿಳ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಹೊಳೆಮೆಟಟೆಲು ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50 ಲಕ್ಷ
6. ಆನವೆೇರಿ ಶಾಖಾ ರಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 24.75 ಕ್.ಮಿ. ನಲ್ಲೆ ಸೆೇತುವೆ ನಿಮಾಚ್ಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ 50 ಲಕ್ಷ.
v ಕರಾಚ್ಟಕ ನಿೇರಾವೆರಿ ನಿರಮ ತುಂಗಾ ಮೆೇಲ್ದಂಡೆ ಯೇಜರೆ : 
1. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ಹನುಮಸಾರರ ಏತ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜರೆಯಡಿಯಲ್ಲೆ 

ತಾಲೂಕ್ನ ವಿವಿಧ ಗಾ್ರಮರಳ 94 ಕೆರೆರಳಿಗೆ ಹೊರಾನಿಳಿ ತುಂರಭದಾ್ರ ನದಿಯಿಂದ ಏತ 
ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 408.24 ಕೊೇಟ.

2. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಕು ಬೆನಕನಹಳಿಳ ಏತ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜರೆಯಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕ್ನ ವಿವಿಧ 
ಗಾ್ರಮರಳ 19 ಕೆರೆರಳಿಗೆ ತುಂರಭದಾ್ರ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನಿೇರಾವತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್್ಪಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 58.50 ಕೊೇಟ .

3. ಹರೆೇಕಲ್ಮಠ ಕೆರೆ ಸವಾಚ್ಂಗಿೇಣ ಅಭಿವೃದಿ್ದ, ಪಾಕ್ಚ್, ಪಾದಚಾರಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ರಸೆ್ತ 
ಮತು್ತ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿದು್ಯತ್ ದಿೇಪ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿರಳು 14.35 ಕೊೇಟ. 

4. ಅರಬರಟೆಟೆ ರಾಲಾ 14 ರ ತುಂಗಾ ರಾಲೆಗೆ ವಾಲ್ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 1.50 
ಕೊೇಟ.

5. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಲೆಕು ಹಳೆೇಮಳಲ್ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಕಾಂಕ್್ರೇಟ್ ರಸೆ್ತ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1.20 ಕೊೇಟ.

6. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಲೆಕು ತಗಿ್ಗೇಹಳಿಳ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ ಕಾಂಕ್್ರೇಟ್ ರಸೆ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ 80 ಲಕ್ಷ.
v ಗೊೇವಿನಕೊೇವಿ-ಹನುಮಸಾರರ ಏತ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜರೆ : 
(ಹೊರಾನಿಳಿ ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಲೆಕ್ನ ವಿವಿಧ ಗಾ್ರಮರಳು)
ರಡೆೇಕಟೆಟೆ ಕೆರೆ, ಕುಂಕೊೇವಾ ದೊಡಡಿಕೆರೆ ಮತು್ತ ಪರಸಪ್ಪನಕರೆ 2 ಕೆರೆರಳ ಅಭಿವೃದಿ್ದ, 

ಒಡೆಯರಹತೂ್ತರು ಕೆರೆ, ದೊಡೆಡಿತ್ತನಹಳಿಳ ಕಾಡಪ್ಪನಕರೆ, ಮರಿಯಪ್ಪನ ಕೆರೆ, ಊರ ಮುಂದಿನ 
ಕೆರೆ, ಕಂಚಿರನಹಳಿಳ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ, ದಾನಿಹಳಿಳ ಕೆರೆ, ಕೊಡಚಗೊಂಡನಹಳಿಳ ಕೆರೆ, ಚಿ|| 
ಕಡದಕಟೆಟೆ ಗಿರಣಿಕೆರೆ, ಸೊೇಮನಮಲಾಲೆಪುರ ಗೊೇಕಟೆಟೆ, ದೊಡೆಡಿೇರಹಳಿಳ ಹಳಳಕಟೆಟೆ ಕೆರೆ, 
ಮಾದೆೇನಹಳಿಳ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಮತು್ತ ತುಂಬಿಕೆರೆ, ಕತ್್ತಗೆ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ, ತುರ್ಗಲಹಳಿಳ 
ಬಸವೆೇಶ್ವರ ದೆೇವಸಾಥಾನದ ಗೊೇಕಟೆಟೆ ಮತು್ತ ಕರಡಿಕಲ್ ಕೆರೆ, ಕೆಂಚಿಕೊಪ್ಪ ರಾಮದೆೇವರ 
ಹೊಂಡ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನಕೆರೆ, ರುಣವಂತನಕೆರೆ, ಆರುಂಡಿ ದೊಡಡಿಕೆರೆ, ಸಣ್ಣಕೆರೆ, ಹೊಸಕೆರೆ, 
ಮಾದನಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ ಕೆರೆ, ರಾ್ಯಮತ್ ಪಟಟೆಣದ 2 ಕೆರೆ, ಯರರರಾಳ್ ಕೆರೆ, ಇಸಾ್ರಪುರ 
ಕಣವೆಕೆರೆ ಮತು್ತ ಬೆಳಕಟೆಟೆ ಕೆರೆ, ರಾಮೆೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಮತು್ತ ತ್ೇಥಚ್ಕಟೆಟೆ ಕೆರೆ, ತ್ೇಥಚ್ರಾಂಪುರ ಕೆರೆ, 

ಬೆಳರುತ್್ತ 1, ಹರೆೇಕೆರೆ ಮತು್ತ 2 ತೂಬೆಕೆರೆ, ಜಿೇನಹಳಿಳ 1ರೆೇ ಕೆರೆ ಮತು್ತ 2ರೆೇ ಕೆರೆ, ರುಡೆಡಿೇಹಳಿಳ 
ಕೆರೆ ಮತು್ತ ರುಡೆಡಿೇಹಳಿಳ ತಾಂಡಾ ಕೆರೆ, ಹೊಸಕೊಪ್ಪ 1 ಕೆರೆ ಮತು್ತ 2ರೆೇ ಕೆರೆ, ಕೊಡತಾಳು 
ರಾಣಿಕೆರೆ,ಮಾದಾಪುರ ಗಾ್ರಮದ ಗೊೇಕಟೆಟೆ, ಕರಿಕಟೆಟೆಕೆರೆ, ಹರೆೇಕೆರೆ, ತೊೇಪ್ನಕೆರೆ

1. ಬಿದರರಡೆಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಕಾಂಕ್್ರೇಟ್ ರಸೆ್ತ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೆ್ರೈರೆೇಜ್ ನಿಮಾಚ್ಣ 1.25 ಕೊೇಟ
2. ಬಸವನಹಳಿಳ ಸಿಂರವಿೇರಪ್ಪ ದೆೇವಾಲಯ ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ 90 ಲಕ್ಷ
3. ದೊಡೆಡಿೇರಿ  ತುಂರರಾಲ ರಸೆ್ತ ಡಾಂಬರಿೇಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 80 ಲಕ್ಷ
4. ಹಳೆೇಮಳಲ್ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಕಾಂಕ್್ರೇಟ್ ರಸೆ್ತ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 1.25 ಕೊೇಟ
5. ಹಳೆೇಮಳಲ್ ತಗಿ್ಗಹಳಿಳ ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ 90 ಲಕ್ಷ
6. ಯರೆೇಚಿಕ್ಕನಹಳಿಳ ಕೆಂರಲಹಳಿಳ ಡಾಂಬರಿೇಕರಣ ರಸೆ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ 40 ಲಕ್ಷ
7. ಚಿೇಲೂರು ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ತುಂರಭದಾ್ರ ನದಿಗೆ ಹೊಳೆಮೆಟಟೆಲು ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

93.38 ಲಕ್ಷ.
8. ಕೊೇಟೆಹಾಳು ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ತುಂರಭದಾ್ರ ನದಿಗೆ ಹೊಳೆಮಟಟೆಲು ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

56.62 ಲಕ್ಷ.
9. ಹೊರಾನಿಳಿ ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಕುರಳ ವಾ್ಯಪ್್ತಯಲ್ಲೆ ತುಂರರಾಲಾ ಆಧುನಿೇಕರಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ 70 ಲಕ್ಷ .
 v ಕರಾಚ್ಟಕ ಹೆದಾ್ದರಿ ಮೂಲಸೌಕಯಚ್ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಯೇಜರೆ :
ರದಗ್-ಹೊರಾನಿಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾ್ದರಿಯ ತಾಲೂಲೆಕ್ನ ರಡಿ ಭಾರದಿಂದ ಪಟಟೆಣದ ಸಂಗೊಳಿಳ 

ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ 35.42 ಕೊೇಟ. 
1. ಕೃಷ್ ಉಪ ನಿದೆೇಚ್ಶಕರ ನೂತನ ಕಚೆೇರಿ ಕಟಟೆಡ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2.17 ಕೊೇಟ 
2. ಮಾದನಬಾವಿ ಸಮಿೇಪ ಟ್ರೇಪಾಕ್ಚ್ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2.60 ಕೊೇಟ 
3. ಹೊರಾನಿಳಿ ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯನುನಿ 100 ಬೆಡ್ ರಳಿಂದ 250 ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯರಾನಿಗಿ 

ಮೆೇಲ್ದರೆಚ್ಗೆೇರಿಸಲಾಗಿದು್ದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ 23.50 ಕೊೇಟ
4. ಹೊರಾನಿಳಿ ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲೆ ಐಸಿಯು ಬೆಡ್ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 100 

ಲಕ್ಷ
5. ಭದಾ್ರ ರಾಲಾ ವಾ್ಯಪ್್ತಯ ಕ್ರು ರಾಲೆರಳ ದುರಸಿ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ 50 ಲಕ್ಷ
6. ಸಾಸೆ್ವಹಳಿಳ ಸಮುದಾಯ ಆರೊೇರ್ಯ ಕೆೇಂದ್ರದ ಹೆಚು್ಚವರಿ ಕಟಟೆಡ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

9.50 ಕೊೇಟ
7. ಪಶುಸಂಗೊೇಪರಾ ಇಲಾಖೆ ವಿವಿಧ ಗಾ್ರಮರಳಲ್ಲೆ ಪಶು ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಕಟಟೆಡ ನಿಮಾಚ್ಣ 89 

ಲಕ್ಷ.
v ಮಹಳಾ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ ( ಸಮರ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಯೇಜರೆ) : 
ಹೊರಾನಿಳಿ ಮತು್ತ ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಕುರಳ 20 ಗಾ್ರಮರಳಲ್ಲೆ ಹೆೈಟೆಕ್ ಅಂರನವಾಡಿ 

ಕಟಟೆಡರಳ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿರಳ ಮೊತ್ತ 2.45 ಕೊೇಟ.
v ರೃಹ ಮಂಡಳಿ: 
1. ಹೊರಾನಿಳಿ ಪಟಟೆಣದಲ್ಲೆ ಸಕಾಚ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ದರೆಚ್ ಕಾಲೆೇಜಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ 

ನಿಮಿಚ್ಸಲಾದ ಹೆಚು್ಚವರಿ ಕೊಠಡಿ ಪ್ರಯೇಗಾಲಯ, ರ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟಟೆಡ ಮುಂತಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ 2.90 ಕೊೇಟ .

2. ಹೊರಾನಿಳಿ ಪಟಟೆಣದ ಸಕಾಚ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ದರೆಚ್ ಕಾಲೆೇಜಿನ ಹೆಚು್ಚವರಿ ಕೊಠಡಿರಳ 
ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2.25 ಕೊೇಟ.

3. ರಾ್ಯಮತ್ ಪಟಟೆಣದಲ್ಲೆ ಸಕಾಚ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ದರೆಚ್ ಕಾಲೆೇಜಿಗೆ ಹೆಚು್ಚವರಿ ಕೊಠಡಿರಳ 
ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3 ಕೊೇಟ.

v ಕರಾಚ್ಟಕ ವಸತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಾರಳ ಸಂಘ :
1. ಸಿಂರಟಗೆರೆ ಬಳಿ ಕ್ತೂ್ತರು ರಾನಿ ಚೆನನಿಮ್ಮ ವಸತ್ ಶಾಲೆ 15 ಕೊೇಟ
2. ಅರಬರಟೆಟೆ ಬಳಿ ಪರಿಶಿಷಟೆ ಪಂರಡದ ವಸತ್ ಶಾಲೆ 15 ಕೊೇಟ
3. ಅರಬರಟೆಟೆ ಬಳಿ ಪರಿಶಿಷಟೆ ರಾತ್ ವಸತ್ ಶಾಲೆ 15 ಕೊೇಟ
4. ದಾನಿಹಳಿಳ ಕೊರಚರಹಟೆಟೆ ಬಳಿ ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತರ ವಸತ್ ಶಾಲೆ 10 ಕೊೇಟ. 
v ಕರಾಚ್ಟಕ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಮೂಲಸೌಕಯಚ್ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ನಿರಮ ( ಕೆಆರ್ ಐಡಿಎಲ್) :
1. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ಕುಂದೂರು ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಮೆಟ್ರಕ್ ಪೂವಚ್ ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ ನಿಲಯದ 

ಕಟಟೆಡ ಕಾಮಗಾರಿ 2 ಕೊೇಟ.
2. ರಾ್ಯಮತ್ ಪಟಟೆಣದ ದರೆಚ್ ಕಾಲೆೇಜು ಬಳಿ ಬಾಲಕ್ಯರ ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ನಿಲಯ ಕಟಟೆಡ 

ಕಾಮಗಾರಿ 2 ಕೊೇಟ.
3. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ಎರ್.ಕಡದಕಟೆಟೆ ಹೆಲ್ಪಾ್ಯಡ್ ಬಳಿ ಮೆಟ್ರಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ 

ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ ನಿಲಯ ಕಟಟೆಡ ಕಾಮಗಾರಿ 2 ಕೊೇಟ.
4. ಹೊರಾನಿಳಿ ಮತು್ತ ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಲೆಕುರಳ ವಿವಿಧ ಗಾ್ರಮರಳಲ್ಲೆ ಕಾಂಕ್್ರೇಟ್ 

ರಸೆ್ತ, ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ, ಅಂರನವಾಡಿ,ರ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟಟೆಡರಳ 121 ಕಾಮಗಾರಿರಳು 47.52 
ಕೊೇಟ.

v ಕರಾಚ್ಟಕ ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ನಿರಮ ನಿಯಮಿತ :
ಗೊಲಲೆರಹಳಿಳಯಿಂದ ಸವಳಂರದವರೆಗೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿದು್ಯತ್ ದಿೇಪರಳು ಹಾರೂ 

ವಿಭಜಕ ನಿಮಾಚ್ಣ ರೊತೆ ರಾ್ಯಮತ್ ಪಟಟೆಣದ ವಿವಿಧ ಬಿೇದಿರಳ ಕಾಂಕ್್ರೇಟ್ ರಸೆ್ತ ನಿಮಾಚ್ಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 25 ಕೊೇಟ.           

v ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ :  

1. ಸಕಾಚ್ರಿ ಮೆಟ್ರಕ್ ಪೂವಚ್ ಬಾಲಕರ ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ನಿಲಯ ಹರೆೇಗೊೇಣಿಗೆರೆ 
ಬೆೇಲ್ಮಲೂಲೆರು 4.23 ಕೊೇಟ

2.  ಸಕಾಚ್ರಿ ಮೆಟ್ರಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ ನಿಲಯ ಹೊರಾನಿಳಿ ನರರದಲ್ಲೆ 4.23 
ಕೊೇಟ.

v ಕರಾಚ್ಟಕ ಕೊಳಗೆೇರಿ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಮಂಡಳಿ :
ಹೊರಾನಿಳಿ ನರರದ ಪುರಸಭೆ ವಾ್ಯಪ್್ತಯಲ್ಲೆ ಬರುವ 13 ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೆೇಶರಳಲ್ಲೆ    ಮತು್ತ 

ರಾ್ಯಮತ್ ಪಟಟೆಣದ ಪಟಟೆಣ ಪಂಚಾಯಿತ್ ವಾ್ಯಪ್್ತಯ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೆೇಶರಳಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ 
ಫಲಾನುಭವಿರಳಿಗೆ 351 ವಸತ್ ರೃಹರಳ ನಿಮಾಚ್ಣ 24.83 ಕೊೇಟ.

v ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾರ ಹೊರಾನಿಳಿ 
ಹೊರಾನಿಳಿ ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಕ್ನ ವಿವಿಧ ಗಾ್ರಮರಳಲ್ಲೆ ಸಕಾಚ್ರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ, 

ಪೌ್ರಢಶಾಲೆರಳ ಕಟಟೆಡರಳು ಮತು್ತ ಶೌಚಾಲಯರಳು, ಆಯಚ್ವೆೇದಿಕೆ ಚಿಕ್ತಾಸ್ಲಯ ಕಟಟೆಡ, 
ಡಾಂಬರಿೇಕರಣ ಸೆೇರಿ ಒಟುಟೆ 31 ಕಾಮಗಾರಿರಳ ಮೊತ್ತ 4.94 ಕೊೇಟ.

v ನಿಮಿಚ್ತ್ ಕೆೇಂದ್ರ ದಾವಣಗೆರೆ : 
1. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಕು ಕ್್ರೇಡಾಂರಣದ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ 100 ಲಕ್ಷ.
2. ರಾ್ಯಮತ್ ತಾಲೂಕು ಒಳಾಂರಣ ಕ್್ರೇಡಾಂರಣದ ಅಭಿವೃದಿ್ದ 6 ಕೊೇಟ.
3. ಹೊರಾನಿಳಿ ಪಟಟೆಣದಲ್ಲೆ ಮಹಷ್ಚ್ ವಾಲ್್ಮೇಕ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ 

ಕಾಮಗಾರಿ 100 ಲಕ್ಷ.
4. ಹೊರಾನಿಳಿ ಪಟಟೆಣದ ಪವಿತ್ರ ಕೆ್ಷೇತ್ರ ಹರೆೇಕಲ್ಮಠದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಕಾಮಗಾರಿರಳು 

100 ಲಕ್ಷ.
5. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ರಾಂಪುರ ಗಾ್ರಮದ ಹಾಲಸಾ್ವಮಿ ಬೃಹನ್ ಮಠದ ವಿವಿಧ 

ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಕಾಮಗಾರಿರಳು 100 ಲಕ್ಷ
6. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ಹೊಟಾ್ಯಪುರ ಬೃಹನ್ ಮಠದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಕಾಮಗಾರಿರಳು 

50 ಲಕ್ಷ.
7. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ರಾಂಪುರ ಬೃಹನ್ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲೆ ಯಾತ್್ರ ನಿವಾಸದ 

ಕಾಮಗಾರಿ 50 ಲಕ್ಷ.
8. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ಹನರವಾಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಯಾತ್್ರ ನಿವಾಸ ಕಟಟೆಡದ ಕಾಮಗಾರಿ 

50 ಲಕ್ಷ.
9.ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ಬೆಳರುತ್್ತ ಗಾ್ರ.ಪಂ ವಾ್ಯಪ್್ತ ತ್ೇಥಚ್ರಾಂಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಡಾ|| 

ಬಾಬು ಜರಜಿೇವನ್ ರಾಮ್ ಕುಶಲಕಮಿಚ್ರಳಿಗೆ ವಸತ್ ಸಹತ್ ಕಾಯಾಚ್ಗಾರ ನಿಮಾಚ್ಣ 
ಕಾಮಗಾರಿರಳು 97.50 ಲಕ್ಷ. 

10. ಹೊರಾನಿಳಿ ಪಟಟೆಣದ ಸಕಾಚ್ರಿ ಪದವಿಪೂವಚ್ ಕಾಲೆೇಜು ಮುಂಭಾರ ಕಮಾನು 
ಹಾರೂ ಹೆೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 34.50 ಲಕ್ಷ.

v ಕೆ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಕಾರಿರಳ ಕಚೆೇರಿ :
1. ಹೊರಾನಿಳಿ ತಾಲೂಲೆಕು ಕುಂದೂರು ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾಚ್ರಿ ಹರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 

ನೂತನ ಕಟಟೆಡ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2 ಕೊೇಟ.
2. ರಾ್ಯಮತ್ ಪಟಟೆಣದ ಸಕಾಚ್ರಿ ಮಹಳಾ ಪದವಿ ಪೂವಚ್ ಕಾಲೆೇಜಿನ ನೂತನ ಕಟಟೆಡ 

ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5 ಕೊೇಟ.
3. ಹೊರಾನಿಳಿ ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಲೆಕ್ನ 64 ಹಳಿಳರಳ ಸಕಾಚ್ರಿ ಶಾಲೆರಳಲ್ಲೆ 123 

ಕೊಠಡಿರಳ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 15.44 ಕೊೇಟ. 
v ಲೊೇಕೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಾನಿಳಿ : 
1. ಸಾಸೆ್ವೇಹಳಿಳ ಜಿಲಾಲೆ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತಯಿಂದ ಹೊರಾನಿಳಿ ರಡಿ ನಲೂಲೆರು ವರೆಗೆ ರಸೆ್ತ 

ಡಾಂಬರಿೇಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10 ಕೊೇಟ.
2. ಕೂಲಂಬಿ ಜಿಲಾಲೆ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತಯಿಂದ ರಡಿಭಾರ ಕುಕ್ಚ್ ವರೆಗೆ ರಸೆ್ತ ಡಾಂಬರಿೇಕರಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ 7 ಕೊೇಟ .
3. ಕುಂದೂರು ಮಲೆಬೆನೂನಿರು ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತಯ ಕುಂದೂರು ಕೆರೆಯ ಏರಿಗೆ ತಡೆ  ಗೊೇಡೆ 

ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6 ಕೊೇಟ.
4. ಸವಳಂರದಿಂದ ಕೊಡತಾಳು ಮಾದಾಪುರ ಕೆರೆಯ ರಸೆ್ತ ಅರಲ್ೇಕರಣ ಹಾರೂ 

ತಡೆಗೊೇಡೆ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6 ಕೊೇಟ.
5. ಹೊರಾನಿಳಿ ಪಟಟೆಣದಲ್ಲೆ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4 ಕೊೇಟ
6. ರಾ್ಯಮತ್ ಪಟಟೆಣದಲ್ಲೆ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5 ಕೊೇಟ
7. ಹೊರಾನಿಳಿ ನರರದ ಟ.ಬಿ.ವೃತ್ತದಿಂದ ದಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನರರದವರೆಗೆ ರಸೆ್ತ ಅರಲ್ೇಕರಣ ಮತು್ತ 

ಚತುಸ್ಪಥ ರಸೆ್ತ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 7 ಕೊೇಟ.
8. ಅರಕೆರೆ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೊೇನಿಯಿಂದ ಮಾಸಡಿ ಚೌಡಮ್ಮ ದೆೇವಸಾಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸೆ್ತ 

ಅರಲ್ೇಕರಣ ಹಾರೂ ಡಾಂಬರಿೇಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.01 ಕೊೇಟ.
9. ಕತ್್ತಗಿ ಜಿಲಾಲೆ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತಯ ಆಯ್ದ ಭಾರರಳಲ್ಲೆ ಡಾಂಬರಿೇಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6 ಕೊೇಟ.
10. ಹೊರಾನಿಳಿ ಮತು್ತ ರಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಕ್ನ ವಿವಿಧ ಗಾ್ರಮರಳಲ್ಲೆ ಜಿಲಾಲೆ 

ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾ್ದರಿ ಹಾರೂ ಅರೆೇಕ ಗಾ್ರಮರಳಲ್ಲೆ ಸಿಸಿ ರಸೆ್ತ, ಡಾಂಬರ್ ರಸೆ್ತ, 
ಶಾಲಾಕೊಠಡಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿರಳು 47.73 ಕೊೇಟ.

ಜನರ ಸಂಕಷಟೆಕೆ್ಕ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸಾಕಾರಮೂತ್ಚ್...
 ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 17, 20236
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WISH YOU A VERY 
HAPPY 

BIRTHADAY SIR...

WISH YOU A VERY 
HAPPY

BIRTHADAY SIR...
MAY YOUR 
SMILE BE 

BRIGHT JUST 
LIKE THE SUN 

SHINES 
EVERDAY 
wish you 

happy Birthday 
Sir

DKS@60

ನಿೇವು ನಡೆವ ಪ್ರತ್ ಹೆರೆ್ಜಯು 
ಯಶಸಿಸ್ನ ಪಥವಾರಲ್ 
ಎಂದು ಹಾರೆೈಸುತಾ್ತ, 

ಜನುಮ ದಿನದ 
ಶುಭಾಶಯರಳನುನಿ 

ಕೊೇರುವವರು

ಹಳ�ೇಪ�ೇಟ� ಶ್ೇ ವಿೇರಭದ�್ೇಶ್ವರ 
ಸಾ್ವಮಿಯ ನೊತನ  
ರಥಕ�ಕೆ ಹ�ೊೇಮ ಮತುತು  

ವಿಶ�ೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾಯ್ವಕ್ಮ 
ಆರಮಿಸುವ ಭಕಾ್ತದಿರಳಿಗೆ  

ಶುಭ ಕೊೇರುವವರು :

ಶ್ರೀ ಕ�ೋರೀಡಬಾಳ್  ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ
ಹಳ�ೇಪ�ೇಟ�

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ� ನೌಕರರು,
ನೇರು ಸರಬರಾಜು ವಿಭಾಗ ಮತುತು
ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕರು, ದಾವಣಗ�ರ�.

ಹರೆೇತೊರಲೆೇರಿಯಲ್ಲೆ   
ಕರಿಯಮ್ಮ ದೆೇವಿ ರಾತೆ್ರ

ದಾವಣಗ�ರ� ತಾಲೊಲಿಕು 
ಹಿರ�ೇತ�ೊಗಲ�ೇರಯ ಕರಯಮಮಾ 
ದ�ೇವಿ ಜಾತ�ರಾಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 9 
ಗಂಟ�ಗ� ಶಿರಾೇ ಕರಯಮಮಾ ದ�ೇವಿ 
ರಥ�ೊೇತಸ್ವ, ಸಂಜ� 4 ಗಂಟ�ಗ� ಸಿಡ, 
ನಾಳ� ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 9 ಕ�್ಕ ಪೊೇತರಾಜನಿಂದ 
ಗಾವು ನಡ�ಯಲ್ದ�.

ಕೊರೊರಾ ತಡೆಗೆ 
ಕರಾಚ್ಟಕಕೆ್ಕ ಪತ್ರ

ನವದ�ಹಲ್, ಮಾ. 16 – 
ಕನಾಟ್ಟಕ ಸ�ೇರದಂತ� ಆರು ರಾಜ್ಯ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಿೇಯವಾಗಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ 
ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದರಾ 
ಸಕಾಟ್ರ ಪತರಾವಂದನುನು ಬರ�ದಿದುದಾ, 
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಅಪಾಯವನುನು ಪರಶಿೇ 
ಲ್ಸಿ ಕರಾಮ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳು್ಳವಂತ� ತ್ಳಿಸಿದ�.

ಕ�ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೊೇಂಕು ಗಳು 
ಹ�ಚಾಚಾಗಿ ಕಂಡು  ಬರುತ್ತಿವ�. ಇದು 
ಸ್ಥಳಿೇಯವಾಗಿ ಸ�ೊೇಂಕು ಹರಡುತ್ತಿ 
ರುವುದನುನು ತ�ೊೇರಸುತ್ತಿದ� ಎಂದು 
ಕ�ೇಂದರಾ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಕಾಯಟ್ದಶಿಟ್ 
ರಾಜ�ೇಶ್ ಭೊಷಣ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ರಾಜ್ಯಗಳು ಕ�ೊರ�ೊನಾ ನಿಯಂ 
ತರಾಣ ಕರಾಮಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳ 
ಬ�ೇಕು. ಸ�ೊೇಂಕು ತಡ�ಗಾಗಿ 
ಪರಣಾಮಕಾರ ನಿವಟ್ಹಣ�ಗ� 
ಮುಂದಾಗಬ�ೇಕು ಎಂದು ಕ�ೇಂದರಾ 
ಸಕಾಟ್ರದ ಪತರಾದಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದ�.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಟಕೆಟ್ ಪಟಟೆ ನಂತರ ಬಿೇದಿ ಕಾಳರ
ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣ�ಗಾಗಿ ಕಾಂಗ�ರಾ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲ 

ಪಟಿಟೆ ಬಡುಗಡ�ಯಾದ ನಂತರ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇದಿ ಕಾಳಗ - ಹ�ೊೇರಾಟ 
ನಡ�ಯಲ್ದ� ಎಂದು ಬಜ�ಪ್ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಿೇಲ್ ಹ�ೇಳಿದರು. 
ಕಾಂಗ�ರಾಸ್ ನವರಗ� ನಾವು ಗಾಳ ಹಾಕಲು ಹ�ೊೇಗು ವುದಿಲಲಿ. ನಮಮಾಲ್ಲಿಯೆೇ ಗ�ಲುಲಿವ 
ಶಕತಿ ಇರುವವರು ಇದಾದಾರ� ಎಂದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮೊೇತಸ್ವ ಅಲಲೆ, 4 ಜಿಲೆಲೆ  ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದ� ಕಾಂಗ�ರಾಸ್ ನಾಯಕ ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಜನಮಾ 

ದಿನವನುನು ಆಚರಸಲಾಗಿತುತಿ, ಅದಕ�್ಕ ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತದ ಜನರನುನು ಕರ�ಸಲಾಗಿತುತಿ. 
ಆದರ�, ಪರಾಧಾನ ಮಂತ್ರಾ ನರ�ೇಂದರಾ ಮೊೇದಿ ಅವರ ಸಮಾವ�ೇಶಕ�್ಕ ನಾಲು್ಕ ಜಿಲ�ಲಿಗಳ 
ಜನರು ಮಾತರಾ ಬರಲ್ದಾದಾರ� ಎಂದು ಬಜ�ಪ್ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ 
ಕಟಿೇಲ್ ಹ�ೇಳಿದರು. 

ನಮಮಾ ಸಮಾವ�ೇಶ ಯಾರಗ�ೊೇ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ಅಲಲಿ. ಮಧ್ಯ ಕನಾಟ್ಟಕ 
ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ, ನಾಲು್ಕ ರಥಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಲು ಸೊಕತಿ ವಾಗಿದ� ಎಂದು 
ಸಮಾವ�ೇಶ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ�. ಇದು ನಾಲು್ಕ ಜಿಲ�ಲಿಗಳ ಕಾಯಟ್ಕರಾಮ. ಬ�ೇರ� 
ಕಡ�ಯಂದ ಬರುವವರು ಬರಬ ಹುದು ಎಂದರು. ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಜನಮಾದಿನ 
ಕಾಯಟ್ಕರಾಮದ ರೇತ್ ಈ ಕಾಯಟ್ಕರಾಮ ನಡ�ಯಬಾರದು. ವ್ಯವಸಿ್ಥತವಾಗಿ ಕಾಯಟ್ 
ಕರಾಮ ನಡ�ಯಬ�ೇಕು ಎಂದೊ ಅವರು ಮುಖಂಡರಗ� ಸೊಚನ� ನಿೇಡದರು.

ದಾವಣಗ�ರ�, 
ಮಾ.16- ಮುಂಬರುವ 
ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಚುನಾವಣ� ಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಲ್ ಸಂಸದರಗ� 
ಟಿಕ�ರ್ ನಿೇಡುವ ಬಗ�ಗೆ 
ಬಜ�ಪ್ ಸಂಸದಿೇಯ ಮಂಡಳಿ 
ನಿಧಾಟ್ರ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಲ್ದ� 
ಎಂದು ಬಜ�ಪ್ ರಾಜಾ್ಯ ಧ್ಯಕ್ಷ 
ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಿೇಲ್ 
ಹ�ೇಳಿದರು.

ಪತರಾಕತಟ್ರ�ೊಂದಿಗ� 
ಮಾತನಾಡದ ಅವರು, ಹಾಲ್ 
ಶಾಸಕರಗ� ಟಿಕ�ರ್ ನಿೇಡುವ 
ಕುರತು ಸಂಸದಿೇಯ ಮಂಡಳಿಯೆೇ 
ನಿಧಟ್ರ ಸಲ್ದ�. ಟಿಕ�ರ್ ನಿೇಡುವ 
ಬಗ�ಗೆ ಕಾಂಗ�ರಾಸ್  ರೇತ್ಯ ಅವಸರ 
ನಮಗಿಲಲಿ ಎಂದರು. ಬಜ�ಪ್ ಅಲ� 
ಕಡಮಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ 
ಪರಾಧಾನ ಮಂತ್ರಾ ನರ�ೇಂದರಾ ಮೊೇದಿ 
ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ ರಾಜ್ಯಕ�್ಕ ಬರುತ್ತಿದಾದಾರ� 

ಎಂಬ ವಾದ ತಳಿ್ಳ 
ಹಾಕದ ಅವರು, 
ಮೊೇದಿ ಪರಾಧಾನಿಯಾದ 
ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾ ದಷುಟೆ 
ಎಲಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೊ 
ಕ�್ಷೇತರಾಗಳನುನು ಭ�ೇಟಿ 

ಮಾಡ ದ�ೇಶವನುನು ಅಥಟ್ 
ಮಾಡಕ�ೊಂಡದಾದಾರ� ಎಂದರು.

ಪರಾಧಾನಿ ಮೊೇದಿ ನ�ರ� 
ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯಕ�್ಕ ಬರಲ್ಲಲಿ  
ಎಂಬ ಕಾಂಗ�ರಾಸ್ ಟಿೇಕ�ಗ� 
ಅಥಟ್ವಿಲಲಿ. 

ನಮಮಾ ಸಕಾಟ್ರ ಎಲಲಿ 
ಪರಹಾರ ಕ�ೊಟಿಟೆದ�, ಕ�ಲಸ 
ಮಾಡದ�. ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಾಯಾಗಿದಾದಾಗ 
ಕರಾವಳಿಗ� ನ�ರ� ಬಂದರೊ 
ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ, ಪರಹಾರ 
ಕ�ೊಟಿಟೆರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಬಗ�ಗೆ 
ಉತತಿರಸಬ�ೇಕು ಎಂದು 
ತ್ರುಗ�ೇಟು ನಿೇಡದರು.

ಸಂಸದರಿಗೆ ಟಕೆಟ್  : ಸಂಸದಿೇಯ ಮಂಡಳಿ ನಿಧಾಚ್ರ

ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗ�ರಾಸ್ ಪರಾಧಾನ ಕಾಯಟ್ದಶಿಟ್ 
ದಿನ�ೇಶ್ ಕ�. ಶ�ಟಿಟೆ ಅವರ 60ನ�ೇ ವಷಟ್ದ 
ಹುಟುಟೆಹಬ್ಬ ಕಾಯಟ್ಕರಾಮವನುನು ದಿನ�ೇಶ್ ಕ�. 
ಶ�ಟಿಟೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ವಿವಿಧ ಸ�ೇವಾ 
ಕಾಯಟ್ಕರಾಮಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಇಂದು ಆಚರಸ 
ಲಾಗುತ್ತಿದ�. ಬ�ಳಗ�ಗೆ 11.30 ಕ�್ಕ ಹಿರಯ ವನಿತಾ 
ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಯರಗ� ಹಣು್ಣ-ಹಂಪಲು, 

ಸಿಹಿ ಊಟ ವಿತರಣ� ಹಾಗೊ ಹುಚಚಾನಾಗ 
ಲ್ಂಗ�ೇಶ್ವರ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಆಶರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕ 
ಳಿಗ� ಪುಸತಿಕ, ಸಿಹಿ ಊಟದ ವಿತರಣ� ಹಾಗೊ 
ಸಂಜ� 6.30 ಕ�್ಕ ಬಡಾವಣ�ಯ ದಿನ�ೇಶ್ ಕ�. 
ಶ�ಟಿಟೆಯವರ ಸ್ವಗೃಹದ ಮುಂದ� ಹುಟುಟೆ ಹಬ್ಬದ 
ಕಾಯಟ್ಕರಾಮ ಹಾಗೊ ರಸಮಂಜರ 
ಕಾಯಟ್ಕರಾಮವನುನು ಏಪಟ್ಡಸಲಾಗಿದ�.

ನರರದಲ್ಲೆ ದಿರೆೇಶ್ ಶೆಟಟೆಯವರ 60ರೆೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯದ ಜ�ೊತ�ಗ� ಪೊೇಷಕ 
ರ�ೊಂದಿಗ� ಭಾವನಾತಮಾಕ ಸಂಬಂಧ ವನುನು 
ಬ�ಸ�ಯುವ ನಿಟಿಟೆನಲ್ಲಿ  ಮುನನುಡ�ದಿರುವ ಶಿರಾೇ 
ಸ�ೊೇಮೇಶ್ವರ ವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ಜನಮಾಭೊಮಿ 
ಮತುತಿ ಜನಮಾದಾತರಗ�ೊಂದು ನಮನ ಕಾಯಟ್ 
ಕರಾಮವು ಇಂದು ಸಂಜ� 5.45 ಕ�್ಕ ನಡ�ಯಲ್ದ� 
ಎಂದು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗೌರವ 
ಕಾಯಟ್ದಶಿಟ್ ಕ�.ಎಂ ಸುರ�ೇಶ್  ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ�. 

ಕಾಯಟ್ಕರಾಮದಲ್ಲಿ 10 ನ�ೇ ತರಗತ್ ವಿದಾ್ಯರ್ಟ್ಗಳು 

ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದಾರ�.  ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ. 
ರವಿೇಂದರಾನಾಥ್ ಕಾಯಟ್ಕರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� 
ವಹಿಸಲ್ದುದಾ,  ಅಕ್ಕಮಹಾದ�ೇವಿ ಮಹಿಳಾ 
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಚ್ಕ�ರ� ಸುಶಿೇಲಮಮಾ 
ಅವರು ಸಮಾರಂಭವನುನು ಉದಾಘಾಟಿಸುವರು. 

ದಕ್ಷಣ ಕನಾಟ್ಟಕ ಸಹ ಪಾರಾಂತ 
ಕಾಯಟ್ವಾಹ ಸ್ವಯಂ ಸ�ೇವಕ ಸಂಘದ 
ಪಟಾಟೆಭಿರಾಂ (ಶಿವಮೊಗಗೆ) ಇವರು ದಿಕೊಸ್ಚ್ 

ನುಡ ಕುರತು ಮಾತನಾಡಲ್ದಾದಾರ�.

ಶಿ್ರೇ ಸೊೇಮೆೇಶ್ವರ ವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮತು್ತ ಜನ್ಮದಾತರಿಗೊಂದು ನಮನ
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ಜನ್ಮ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯರಳು

ಲಯನ್  
ರಾರಭೂಷಣ್ ರಾವ್ ಎನ್.ಆರ್. 
ಲಯನ್ಸ್  ಕಲೆಬ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾರೂ ಚೆೇಮಚ್ನ್  

ಪ್ಕಾಕ್  ರೂ್ರಪ್  ಆಫ್ ಕಂಪನಿ

u ಲ. ಡಾ|| ರಾರಪ್ರಕಾಶ್  ಬಿ.ಎಸ್.
u ಲ. ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಎಸ್.
u ಲ. ಆರ್.ಜಿ. ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ್  ಮೂತ್ಚ್
u ಲ. ಭಿೇಮಾನಂದ ಶೆಟಟೆ
u ಲ. ನಟರಾಜ್  ಕಣವಿ 
u ಲ. ಮಲ್ಲೆಕಾಜುಚ್ನ್  ಎಸ್.ಕೆ.
u ಲ. ಉಮೆೇಶ್  ನಿೇಲ್
u ಲ. ಗೊೇವಿಂದ್  ರಾಜ್  ಪ್.ಹೆರ್.
u ಲ. ಮುರುಗೆೇಶ್  ಬಣಕಾರ್ 
u ಲ. ಕೊೇರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ 
u ಲ. ಅಮಿತ್  ಎಂ.ಎನ್.
u ಲ. ಪ್ರದಿೇಪ್  ಕೆ.
u ಲ. ಲಕ್್ಷಮಿೇರಾರಾಯಣ್  ವಿ.ಪ್.
u ಲ. ಡಾ|| ಸುರೆೇಶ್ 
u ಲ. ಪವನ್  ಕುಮಾರ್ 
u ಲ. ಮಹಾಲ್ಂಗೆೇಶ್ 
u ಲ. ಬದಿ್ರರಾಥ್  ರೆ.ಎಸ್.

u ಲ. ಮದನ್  ಕುಮಾರ್ 
u ಲ. ಎಸ್.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ 
u ಲ. ಎನ್.ವಿ. ಬಂಡಿವಾಡ್ 
u ಲ. ಎಂ.ವಿ.ವಿ. ಸತ್ಯರಾರಾಯಣ್ 
u ಲ. ರವಿಶಂಕರ್  ವಾಲ್
u ಲ. ಮಂಜುರಾಥ್  ಸಾ್ವಮಿ ಹೆರ್.ವಿ.
u ಲ. ಎ.ಬಿ. ಪ್ರತಾಪ್ 
u ಲ. ವಿ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜ್ 
u ಲ. ಟ.ಎಂ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯ
u ಲ. ಜಂಬಿಗಿ ರಾಧೆೇಶ್ 
u ಲ. ಈಶ್ವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ 
u ಲ. ದೆೇವರಮನಿ ರಾರರಾಜ್ 
u ಲ. ಎಲ್.ಎನ್. ಮೃತು್ಯಂಜಯ್
u ಲ. ಸತ್ೇಶ್  ವೆೈ.ಬಿ.
u ಲ. ಉಳುವಯ್ಯ
u ಲ. ಮಹಂತೆೇಶ್  ಒಣರೊಟಟೆ
u ಲ. ಶಿವಕುಮಾರ್  ಬೆಳೂಳಡಿ.

ತಮ್ಮ 60ರೆೇ ವಷಚ್ದ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೆರುವ ಕ್್ರೇಡಾಪಟುರಳ ಕಣ್ಮಣಿರಳೂ, ಉತಾಸ್ಹ ಯುವ ಮುಖಂಡರೂ, 
ಸಂಘಟರಾ ಚತುರರೂ, ನರರ ಪಾಲ್ಕೆ ಸಾಥಾಯಿ ಸಮಿತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ, ಜಿಲಾಲೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್   

ಸಮಿತ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಚ್ದಶಿಚ್ರಳೂ, ಲಯನ್ಸ್ ಕಲೆಬ್ ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ

ಲಯನ್  ದಿರೆೇಶ್  ಕೆ. ಶೆಟಟೆ 
ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯರಳು...

ಲಯನ್ಸ್  ಕಲೆಬ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹುಟುಟೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೆರುವ 
ಕ್್ರೇಡಾಪಟುರಳ ಕಣ್ಮಣಿರಳೂ,  

ಸಂಘಟರಾ ಚತುರರೂ,   
ನರರ ಪಾಲ್ಕೆ  ಸಾಥಾಯಿ ಸಮಿತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ, 

ಮಹಾನರರ ಪಾಲ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೂ 
ಹಾರೂ ಜಿಲಾಲೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಸಮಿತ್  

ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಚ್ದಶಿಚ್ರಳೂ ಆದ

ಸುರ�ೇಶ್  ಪ�ೈ
ಪ್ರಥಮ ದರೆಚ್ ರುತ್್ತಗೆದಾರರು

ಜನ್ಮ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯರಳು

ಕೃಷ್ಣಮೊತಿ್ವ
ಉದ್ಯಮಿರಳು

ಮೃತು್ಯಂಜಯ
ಉದ್ಯಮಿರಳು

ಶಿ್ರರೀ ದಿನೆರೀಶ್  ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ 
ಅವರಿಗೆ ಹುಟುಟೆಹಬ್ಬದ 

ಶುಭಾಶಯರಳು.

ಜನ್ಮ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯರಳು

ದಾವಣಗ�ರ�-ಚಿತ್ದುಗ್ವ ಜಿಲಾಲಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ (ರಿ .) ದಾವಣಗ�ರ� 
ಹಾಗೊ

ಕರಾವಳಿ ಸೌಹಾದ್ವ ಪತಿತುನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ದಾವಣಗ�ರ�.

ಅಧ್ಯಕಷ್ರು, ಉಪಾಧ್ಯಕಷ್ರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು,  
ಸವ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೊ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಗ್ವ

ದಾವಣಗೆರೆ ನರರ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ, 
ಮಹಾನರರ ಪಾಲ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೂ, 
ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥಾರಳ ಹರಿಯ ನಿದೆೇಚ್ಶಕರೂ, 

ಸಂಘಟರಾ ಚತುರರೂ ಆದ

ಶಿ್ರರೀ ದಿನೆರೀಶ್  ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ 
ಅವರು 60ರೆೇ ವಷಚ್ಕೆ್ಕ ಪಾದಾಪಚ್ಣೆ ಮಾಡುತ್್ತರುವ 

ಈ ಶುಭ ಸಂದಭಚ್ದಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾದಿಚ್ಕ ಶುಭಾಶಯರಳು.
ಶಿ್ರೇಯುತರಿಗೆ ಭರವಂತನು ಆರೊೇರ್ಯ, 
ಐಶ್ವಯಚ್, ರೆಮ್ಮದಿಯನುನಿ ಕರುಣಿಸಲ್  

ಎಂದು ಹೃದಯಪೂವಚ್ಕವಾಗಿ ಹಾರೆೈಸುವ...

ಜನ್ಮದಿನದ   
    ಶುಭಾಶಯಗಳು

ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್್ರಕೆಟ್  ಕ್ಲಬ್ (ರ.) 
(ಕೆಎಸ್ ಸಿಎ ಅಫಿಲೆೇಟೆಡ್ )

17ರೆೇ ಮಾದರಿ ವಾಡ್ಚ್ ನ ಮಹಾನರರ ಪಾಲ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೂ, 
ಮಾಜಿ ನರರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ,  ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹರಿಕಾರರೂ, 
ಕ್್ರೇಡಾಪಟುರಳ ಕಣ್ಮಣಿರಳೂ, ಲಯನ್ಸ್ ಕಲೆಬ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ

ಶ್ೇ ದಿನ�ೇಶ್  ಕ�. ಶ�ಟ್ಟಿ
ಅವರಿಗೆ 60ರೆೇ ಹುಟುಟೆಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯರಳು.


