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ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ.17- ಕಳದೆ ಮೂರು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರಾ್ಷರ ರಾಜ್ಯದ 40 ಲಕ್ಷ 
ಮನಗೆಳಿಗ ೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸೆಥೆ ಮಾಡಿದ.ೆ ಬರುವ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1.10 ರೊೀಟಿ ಮನಗೆಳಿಗ ೆನಳದ ನೀರಿನ 
ವ್ಯವಸೆಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾ್ಮಯಿ  ಹೆೀಳಿದರು.

ಹೊನಾನಾಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕರಿವಾರ ಹೊನಾನಾಳಿ-
ನಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಲಿಕುಗಳಲ್ಲಿ ರೆೈಗೊಂಡಿರುವ 
1933 ರೊೀಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ವಿವಿಧ  ಇಲಾಖಗೆಳ 
ಅಭಿವೃದಿದಿ ರಾಮಗಾರಿಗ ೆ ಶಂಕುಸಾಥೆಪನ ೆ  ಹಾಗೂ 

ಲೊೀರಾಪ್ಷಣ ೆ ರಾರ್ಷಕರಿಮ ಉದಾಘಾಟಿಸಿ, 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ ೆ ಹಕುಕುಪತರಿ ಮತು್ತ ಸೌಲಭ್ಯ 
ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಾವಾತಂತರಿ್ಯ ಬಂದು 72 ವರ್ಷ ಕಳದೆರೂ 
ರಾಜ್ಯದ 25 ಲಕ್ಷ ಮನಗೆಳಿಗ ೆಮಾತರಿ ನಳದ ನೀರು 
ಸಂಪಕ್ಷ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತು್ತ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.  

12 ಕೊೇಟಿ ಮರರೆಳಿಗ ೆ ನಿೇರು: ಪರಿಧಾನ 
ಮಂತ್ರಿ ನರೆೀಂದರಿ ಮೊೀದಿ  ಅವರು ಮೂರು 
ವರ್ಷಗಳ ಹಂದ ೆ  ಪರಿತ್ ಮನಗೆ ೆ ಪರಿತ್ ವ್ಯಕ್್ತಗ ೆ 50 
ಲ್ೀಟರ್ ನೀರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೆೀಳಿದದಿರು. ಇಂದು 

ಇಡಿೀ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ 12 ರೊೀಟಿ ಮನಗೆಳಿಗ ೆ  ನಳದ 
ನೀರು  ನೀಡಿದಾದಿರ.ೆ ದೆೀಶದ 130 ರೊೀಟಿ 
ಜನಸಂಖೆ್ಯಗ ೆ ಪರಿತ್ದಿನ ಪರಿತ್ ಮನಗೆ ೆ ಕುಡಿರುವ 
ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು ಕರ್ಟವಾದ ರಲೆಸವಾಗಿದರೂ 
ರೊಟ್ಟ ಮಾತ್ನಂತ ೆನಡದೆುರೊಂಡಿದಾದಿರ ೆಎಂದರು.

ರೆೈತರಿಗ ೆ ವಿಮೆ: ಈ ವರ್ಷ ಪರಿತ್ ರೆೈತ 
ಕುಟುಂಬರೆಕು ಇನೂಸೂರನೆ್ಸೂ  ಮಾಡಿಸಲು ನಮ್ಮ 
ಸರಾ್ಷರ 180 ರೊೀಟಿ ರೂ. ಹಣ ರಾಯಿದಿರಿಸಿದ.ೆ 
ಸಹಜ ಮರಣ ಹೊಂದಿದದಿರೂ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂ. 
ಇನೂಸೂರನೆ್ಸೂ ಹಣ ರೆೈತರಿಗ ೆಬರುತ್ತದ ೆಎಂದರು. 

ನಜವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯರ ರೊಟಿ್ಟದುದಿ 
ರಡಿರೂರಪಪಿನವರು. ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್್ಷಮಿ ಯೀಜನ,ೆ 
ರಾಗಿನಲೆ ೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಗಮ 
ಹಾಗೂ ಭೊೀವಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಗಮ ಮಾಡಿದುದಿ 
ರಡಿರೂರಪಪಿನವರು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿರ್ಟ ವಗ್ಷದ 
ಮೀಸಲಾತ್ ಹಚೆ್ಚಿಸುವ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಜೆೀನುಗೂಡಿಗ ೆರೆೈಹಾಕ್ದಂತ ೆಎಂದು ಹೆೀಳುತ್್ತದದಿರು. 
ಆದರ ೆಧವಾನ ಇಲಲಿದ ಹಾಗೂ ನಲೆ ೆಇಲಲಿದ ಜನಾಂಗರೆಕು 
ಜೆೀನು ತುಪಪಿ ರೊಡುವ ದಿಟ್ಟ 

1.10 ಕೊೇಟಿ ಮರೆರಳಿಗೆ ನಲ್ಲೆ ನಿೇರಿನ ವ್ಯವಸೆಥೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಬೊಮಾಮಾಯಿ

ಪ್ರತ್ ರೆೈತ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ವಿಮೆ ಭಾರ್ಯ

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 17-  ಸರಕು ಹಾಗೂ 
ಸೆೀವೆಗಳ ನೂ್ಯನತೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗಾರಿಹಕರು ದೂರು 
ದಾಖಲ್ಸಲು ರೆೀಂದರಿ ಗಾರಿಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ 
ಸಚ್ವಾಲರ ವಾಟ್ಸೂ ಆಪ್ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ಸೆೀವೆ 
ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಗಪ್ ಶಪ್ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸೂ ಆಪ್ ಗಳ 
ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಸೆೀವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾರಿಹ 
ಕರು  8800001915 ಸಂಖೆ್ಯರ ವಾಟ್ಸೂ ಆಪ್ 
ಮೂಲಕ ಈ ಸೆೀವೆ ಪಡೆರಬಹುದು. 

ಈ ಸಂಖೆ್ಯರ ಮೂಲಕ ಗಾರಿಹಕರು 
ತವಾರಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರು 
ದಾಖಲ್ಸಬಹುದು. ದೂರಿನ ಸಿಥೆತ್ಗತ್ರ ಬಗೆಗೆ 
ತ್ಳಿರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಪರಿಶೆನಾಗಳಿಗೆ 
ಉತ್ತರ ಪಡೆರಬಹುದು.

ರಾಷ್ಟ್ೀರ ಗಾರಿಹಕರ ಸಹಾರವಾಣಿ ವೆಬ್ 
ತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂ್ಯ.ಆರ್. ರೊೀಡ್ ಮೂಲಕವೂ 
ಗಾರಿಹಕರು ವಾಟ್ಸೂ ಆಪ್ ಚಾಟ್ ಗೆ ಪರಿವೆೀಶ 
ಪಡೆರಬಹುದು.

ಗಾ್ರಹಕರ ದೂರಿಗೆ 
ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್
8800001915 ಸಂಖೆ್ಯ ಮೂಲಕ ಸೆೇವೆ

ನವದಹೆಲ್, ಮಾ. 17 – ಕನಾ್ಷಟಕ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಮತರಿ ಬೃಹತ್ ಜವಳಿ 
ಪಾರ್್ಷ ಗಳನುನಾ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪರಿಧಾನ 
ಮಂತ್ರಿ ನರೆೀಂದರಿ ಮೊೀದಿ ಪರಿಕಟಿಸಿದಾದಿರ.ೆ

ಕನಾ್ಷಟಕವಷೆ್ಟೀ ಅಲಲಿದೆೀ, ತಮಳುನಾಡು, 
ತಲೆಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾರ್ಟ್, ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯ 
ಪರಿದೆೀಶ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪರಿದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ 
ಪಾರ್್ಷ ಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲ್ವ.ೆ

ಪಿಎಂ ಮತರಿ ಬೃಹತ್ ಜವಳಿ ಪಾರ್್ಷ ಗಳು 
ರೊೀಟ್ಯಂತರ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿರಗೆಳನುನಾ ಸಳೆರೆಲ್ವೆ 
ಹಾಗೂ ಲರಾ್ಷಂತರ ಉದೊ್ಯೀಗ ಸೃಷ್ಟಸಲ್ವ.ೆ ಇದು 
ಮೀರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮೀರ್ ಫಾರ್ ದಿ 
ವರ್ಲ್್ಷ ಗ ೆ ಉದಾಹರಣಯೆಾಗಲ್ವ ೆ ಎಂದವರು 
ತ್ಳಿಸಿದಾದಿರ.ೆ ಹೊಲದಿಂದ ಹತ್್ತ ನೂಲ್ನವರಗೆ,ೆ 

ರಾಖಾ್ಷನಯೆಿಂದ ಫಾ್ಯರನ್ ಹಾಗೂ ವಿದೆೀಶಗಳ 
ವರಗೆ ೆಸಂಪಕ್ಷ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಯೀಜನರೆನುನಾ 
ಪಿಎಂ ಮತರಿ ಹೊಂದಿದ.ೆ

ಈ ಏಳು ಪಾರ್್ಷ ಗಳಿಗ ೆ 70 ಸಾವಿರ ರೊೀಟಿ 
ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿರ ೆ ಬರಲ್ದ,ೆ 20 ಲಕ್ಷ ಉದೊ್ಯೀಗ 
ಸೃಷ್ಟಯಾಗುವ ಜೊತಗೆ ೆರಫ್್ತಗ ೆಉತೆ್ತೀಜನ ಸಿಗಲ್ದೆ 
ಎಂದು ರೆೀಂದರಿ ಜವಳಿ ಸಚ್ವಾಲರ ತ್ಳಿಸಿದ.ೆ

ಮಗಾ ಪಾರ್್ಷ ಗಳ ಸಾಥೆಪನಗೆಾಗಿ 13 
ರಾಜ್ಯಗಳು 18 ಪರಿಸಾ್ತವನಗೆಳನುನಾ ಕಳಿಸಿದದಿವು. 
ಇವುಗಳ ಪರಿಶಿೀಲನ ೆ ನಡಸೆಿ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳನುನಾ 
ಆಯ್ಕು ಮಾಡಲಾಗಿದ.ೆ

ಬೃಹತ್ ಜವಳಿ ಪಾರ್್ಷ ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ 
ವಲರರೆಕು ಅಗತ್ಯ ಎಲಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನಾ ಕಲ್ಪಿಸಲು 
ಉದೆದಿೀಶಿಸಲಾಗಿದ.ೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತ್ಕ ಮಟ್ಟದ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದೆೀಶಿ 
ನೆೀರ ಹೂಡಿರಗೆ ೆಉತೆ್ತೀಜನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಈ ಯೀಜನಗೆಾಗಿ ರೆೀಂದರಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ 
ಸರಾ್ಷರಗಳ ಸಹಭಾಗಿತವಾದ ಸಂಸೆಥೆಯಂದನುನಾ ರಚ್ಸ 
ಲಾಗುವುದು. ಇದರಾಕುಗಿ ರೆೀಂದರಿ ಜವಳಿ 
ಸಚ್ವಾಲರ ಪರಿತ್ ಪಾರ್್ಷ ಗ ೆ 500 ರೊೀಟಿ ರೂ. 
ಒದಗಿಸಲ್ದ.ೆ

ಕರಾಚ್ಟಕದಲ್ಲೆ ಬೃಹತ್ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಚ್
ರಾಜ್ಯ ಸೆೇರಿ 7 ರಾಜ್ಯರಳಲ್ಲೆ 

ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ ಬೃಹತ್ 
ಜವಳಿ ಪಾರ್ಚ್  ಸಾಥೆಪರೆ
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ಅಭಿನಂದರೆರಳು
ಡಾ|| ಬಿ.ಎಂ. ದುಷ್ಯಂತ್ ಕುಮಾರ್ 

ಡಿೀನ್ , ಕೃಷ ಮತು್ತ ತೊೀಟಗಾರಿರೆ ವಿವಿ ಶಿವಮೊಗಗೆ 
ಹಾಗೂ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಎಂ. ಗೇತಾ ಇವರ ಸುಪುತ್್ರ 

ಡಾ|| ಮೆೇಘಾ ಡಿ. 
ಇವರು ಮಡಿಕರ್ ಪಿ.ಜಿ. ನೀಟ್ , 2023  

(ರಾಷಟೆ್ರಮಟಟೆದಲ್ಲೆ) 532ರೆೇ ರಾ�ಂರ್   
ಮತು್ತ ಬಿ.ಎಂ. ರಾಲೆೀಜಿಗೆ 2ನೆೀ ಸಾಥೆನ ಪಡೆದಿದಾದಿರೆ. 

ಇವರು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಲೆೀಜಿಗೆ  
ಹೆಸರು ತಂದಿರುವುದರಿಂದ  

ಹೃದರಪೂವ್ಷಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ಶುಭಾಶಯ ಕೊೇರುವವರು : 
ಡಾ|| ಯು.ಎಸ್. ಉಜಿಜಿನಯ್ಯ, ನ. ಪಾರಿಧಾ್ಯಪಕರು ಮತು್ತ ಎಂ. ಶಕುಂತಲ, ಮಳಲರೆರೆ. 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸೌಮ್ಯ ಮತು್ತ ಎಂ. ಪ್ರಭು, ಜಂಟಿ ನದೆೀ್ಷಶಕರು, ಅನಿವಿತ, ಭರತ್ ಹಾರೂ  
ಕುಟುಂಬದ ಸಹೊೇದರರು, ಬಂಧು-ವರಚ್ದವರು ಮತು್ತ ಮಿತ್ರರು.

ಸಮಾನ ಆಸ್್ತ ಹಕು್ಕ  
ಮುಸ್ಲೆಂ ಮಹಿಳೆ 
ಅಜಿಚ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ 
ಸುಪಿ್ರೇಂ ಸಮಮಾತ್

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 17 
– ಮಹಳೆರರಿಗೆ ಆಸಿ್ತರಲ್ಲಿ 
ಸಮಾನ ಹಕುಕು ನೀಡದ 
ಶರಿೀರತ್ ರಾನೂನನ ಅಂಶ 
ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ 
ಸಮಾನತೆರ ಹಕುಕುಗಳ 
ಉಲಲಿಂಘನೆ ಎಂದು ಮುಸಿಲಿಂ 
ಮಹಳೆಯಬ್ಬರು ದಾಖಲ್ಸಿದ 
ಅಜಿ್ಷರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪಿರಿೀಂ 
ರೊೀಟ್್ಷ ಸಮ್ಮತ್ಸಿದೆ.

ನಾ್ಯರಮೂತ್್ಷಗಳಾದ 
ಕೃರ್ಣ ಮುರಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ್ 
ಕರೊರ್ ಅವರನುನಾ ಒಳಗೊಂಡ 
ಪಿೀಠದ ಎದುರು ಅಜಿ್ಷ 
ದಾಖಲ್ಸಿದದಿ 

ಶಿೇತಲ ಸಂರ್ರಹಗಾರ 
ಕುಸ್ದು 14 ಸಾವು

ಲಖೌನಾ, ಮಾ. 17 – ಉತ್ತರ ಪರಿದೆೀಶದ 
ಸಂಭಾರ್ ಜಿಲೆಲಿರಲ್ಲಿ ಶಿೀತಲ ಸಂಗರಿಹಗಾರದ 
ತಾರಸಿ ಕುಸಿದು 14 ಜನ ಸಾವನನಾಪಿಪಿದಾದಿರೆ.

ಚಂದೌಸಿ ಪೊಲ್ೀಸ್ ಠಾಣೆರ 
ವಾ್ಯಪಿ್ತರಲ್ಲಿದದಿ ಘಟಕದ ಅವಶೆೀರಗಳಡಿ 
ಸಿಲುಕ್ದದಿ 24 ಜನರನುನಾ ರಕ್್ಷಸಲಾಗಿದೆ. 
ಗಾರಗೊಂಡ ನಾಲವಾರಿಗೆ ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 
ಆಸಪಿತೆರಿರಲ್ಲಿ ಚ್ಕ್ತೆಸೂ ನೀಡಲಾಗುತ್್ತದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.17- ಮಕಕುಳಿಗೆ ಆಚಾರ, 
ವಿಚಾರ ಸಂಸಕುಕೃತ್ರ ಕುರಿತು ತ್ಳಿಸಿದಾಗ 
ಮಾತರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲಲಿದಿದದಿರೆ 
ಅನಾಥಭಾವ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಬಾ್ಬಳು 
ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಶಿರಿೀ ಮಹಾಂತ ರುದೆರಿೀಶವಾರ 
ಸಾವಾಮೀಜಿ ಹೆೀಳಿದರು.

ಸಥೆಳಿೀರ ಹಳೆಪೆೀಟೆರ ಶಿರಿೀ 
ವಿೀರಭದೆರಿೀಶವಾರ ಸಾವಾಮ ದೆೀವಸಾಥೆನದಲ್ಲಿ ಇಂದು 
ಏಪಾ್ಷಡಾಗಿದದಿ ನೂತನ ರಥದ ಉದಾಘಾಟನೆ 
ಹಾಗೂ ಹೊೀಮ ಮತು್ತ ವಿಶೆೀರ ಪೂಜಾ 
ರಾರ್ಷಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಶಿರಿೀಗಳು ಆಶಿೀವ್ಷಚನ 
ನೀಡಿದರು.

ಸಂಸಾಕುರದ ಮೂಲಕ ಜಾಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಲು 
ಮುಂದಾಗಬೆೀಕು. ಸನನಾಡತೆ ಹಾಗೂ ಸದುಗೆಣಗಳೆೀ 
ಬದುಕ್ಗೆ ದಾರಿದಿೀಪವಾಗಿವೆ. ಶಿರಿೀಮಂತ 
ವೆೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನರರ್ ಗಳ ಮಕಕುಳು 
ಮಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಪರಿದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಓದುತ್್ತರು 

ವಾಗ ದುಶಚಿಟರೆಕು ದಾಸರಾಗಿ ಬದುಕು ಹಾಳು 
ಮಾಡಿರೊಂಡಿದಾದಿರೆ. ಇತ್್ತೀಚ್ಗೆ ಐವತ್ತಕೂಕು 
ಹೆಚುಚಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು ರಾಲೆೀಜಿನಂದ 
ಉಚಾಚಿಟನೆ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದುದಿ, ಈ 
ರಿೀತ್ರ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಬಾರದೆಂದರೆ 
ಮಕಕುಳಿಗೆ ಸಂಸಾಕುರ, ಸಂಸಕುಕೃತ್ ಕಲ್ಸಬೆೀಕು 
ಎಂದು ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನ ನೀಡಿದರು.

ಸನಾತನ ಧಮ್ಷದ ಪರಂಪರೆರಲ್ಲಿ ರಥ 
ನಮ್ಷಸಿ ದೆೀವರ ಮೂತ್್ಷ ಪರಿತ್ಷಾಠಾಪನೆ 
ಮಾಡಿ, ಭಕ್್ತರನುನಾ 

ಹಳೆೇಪೆೇಟೆಯ  
ಶಿ್ರೇ ವಿೇರಭದೆ್ರೇಶವಿರ ಸಾವಿಮಿ 
ನೂತನ ರಥದ ಉದಾಘಾಟರೆ

ಸನ್ನಡತೆ, ಸದು್ಗಣರಳೆೇ ಬದುಕಿಗೆ 
ದಾರಿದಿೇಪ : ಹೆಬಾಬಾಳು ಸಾವಿಮಿೇಜಿ

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(5ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 18, 20232

ಎಂ.ಬಿ. ಸಂತೊೇಷ್ , ಶಾ್ಯರಲೆ
(ಶಿ್ರೇಶೆೈಲ ಟೂರ್ ಸ್ ಅಂಡ್  ಟಾ್ರವೆಲ್ಸ್ )

ಜನನ : 28.9.1979,  ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯ : 18.3.2017
`ಹುಲಾಲೆದೆ ಬೆಟಟೆದಡಿ ಮರೆಗೆ ಮಲ್ಲೆಗೆಯಾದೆ ಕಲಾಲೆದೆ ಕಷಟೆರಳ 

ಮಳೆಯ ವಿಧಿ ಸುರಿಯೇ ಬೆಲಲೆ ಸಕ್ಕರೆಯಾದೆ ಬಂಧು ಬಳರದವರಿಗೆ 
ಮತು್ತ ಸೆ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಲಲೆರಲ್ಲೆಯೂ ಒಂದಾಗ ಬಾಳಿದೆ.'

ನೀವು ನಮ್ಮನನಾಗಲ್ ಇಂದಿಗೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳಾದವು.  
ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆರಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ನೀವು ಹಾಕ್ರೊಟ್ಟ 

ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನದಲ್ಲಿ ಮುನನಾಡೆರುತ್್ತರುವ....

ಆರರೆೇ ವಷಚ್ದ ಪುಣ್ಯಸಮಾರಣೆ

ಧಮ್ಷಪತ್ನಾ : ಹೆರ್ .ಸ್. ಸುಮಾ ಮತು್ತ ಪುತ್ರಿ : ಬಿ.ಎಸ್ . ಚಂದನ
ತಾಯಿ-ತಂದೆ : ಶಿ್ರೇಮತ್ ನಿೇಲಾಂಬಿಕ ಮತು್ತ ಎಂ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ನಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ದಿೇಪಾ ಎಂ.ಬಿ. ಸತ್ೇಶ್ ಮತು್ತ ಮಗಳು : ಕಾವ್ಯಶಿ್ರೇ
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕುಮುದಾ ಎಂ.ಬಿ. ಸುಭಾಷ್  ಮತು್ತ ಮಗ : ಪೂವಿಚ್ರ್ 
ಅತೆ್ತ-ಮಾವ: ಶಿ್ರೇಮತ್ ಅನ್ನಪೂಣಚ್ ಮತು್ತ ಹೆರ್ . ಚಂದ್ರಶೆೇಖರಪ್ಪ ನಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ರೂಪ, ಹೆರ್.ಸ್. ನರೆೇಂದ್ರ, ಮಗ : ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಮಗಳು : ಗೌರಿ 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಂಜಿತ ಹೆರ್.ಸ್. ಸಂತೊೇಷ್, ಮಕಕುಳು : ಪೃಥ್ವಿ, ನರೆೇನ್ 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ದಾ್ಯಮಮಮಾ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮಮಾಕ್ಕಳು, ತೊೇಳಹುಣಸೆ ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದವರು.
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಹೂವಾಕಿ್ಷ ರಾರರಾಜಪ್ಪ , ಮಗ : ಅರುಣ, ಮಗಳು : ಆಶಾ 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸಾವಿತ್ರ, ಬಿ.ಜಿ. ರವಿ, ಶಿ್ರೇಮತ್ ರೆೇವತ್ ಮಂಜುರಾಥ್ , ಮಗ : ವಿನಯ್, ಮಗಳು : ಪಿ್ರೇತ್
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಭಾರ್ಯ ಕರಿಗೌಡರು ಮಕಕುಳು : ಹರಿೇಶ್, ಆಕಾಶ್ 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಲತಾ ಸದಾಶಿವು, ಮಗ : ಕನಿಷ್ಕ, ಮಗಳು : ದಕಿ್ಷಕ, ಶಿ್ರೇಮತ್ ನಂದಾ ಸೂರಜ್
ಮಕಕುಳು: ಅದಿವಿರ್, ಅನಿವಿರ್,  ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಿ್ರೇಕಾಂತ, ಅಜಜಿಪ್ಪ ಮತು್ತ  
ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಶಿಮಾ ಲೊೇಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಗಳು : ರಿಷಿತ ಹಾರೂ ಬಂಧುರಳು

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲಿಕು ಬಾವಿಹಾಳ್  
ಗಾರಿಮದ ವಾಸಿ, ಉಜೊ್ಯೀಳರ ದೊಡಲ್ 
ಕಲಲಿಪ್ಳರ ದಿ|| ಶಂಕರಿಪಪಿನವರ ಪತ್ನಾ 
ಶಿರಿೀಮತ್ ಶಿವಮ್ಮ (93) ಅವರು 
ದಿನಾಂಕ 17-3-2023ರ ಶುಕರಿವಾರ 
ರಾತ್ರಿ 9.30 ರೆಕು ನಧನರಾದರು. 
ಮೂವರು ಪುತರಿರು, ಓವ್ಷ ಪುತ್ರಿ, 
ಸೊಸೆರಂದಿರು, ಅಳಿರ, ಮೊಮ್ಮಕಕುಳು 
ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನಾ 
ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯ ಕ್ರಿಯ್ರು 
ದಿನಾಂಕ 18-3-2023ರ ಶನವಾರ 
ಮಧಾ್ಯಹನಾ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತರ 
ಸವಾಗಾರಿಮವಾದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲಿಕು 
ಬಾವಿಹಾಳ್  ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೆೀರಲ್ದೆ.

ಬಾವಿಹಾಳ್   
ಶಿವಮಮಾ ನಿಧನ

ರೊೇ. ನಂ. ಎ.ಆರ್. 31 ಆರ್ ಜಿಎನ್  23239. 97-98 / 20-06-1997

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

Phone : 08192-271537,  Email ID : kpsbniyamitha@yahoo.com

No. UBD : KAN 1504 Dt. 6 Nov. 1997

ಪ್ರಕಟಣೆ
ನಮ್ಮ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಗಾರಿಹಕರಿಗೂ, ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ತ್ಳಿರಪಡಿಸುವುದೆೀನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ವಾಹನ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ 

ಹೆೈಪೊೀರ್ರೆೀರನ್ ನರಮಾನುಸಾರ ವಾಹನ (ದಿವಾಚಕರಿ ಮತು್ತ 4 ಚಕರಿ) ಸಾಲ ಪಡೆದು, ವಾಹನಗಳ ಸಾಲ ಬಾಕ್ಗಾಗಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಬೆೈಲಾ ಮತು್ತ ನರಮಾನುಸಾರ, 
ವಾಹನಗಳುನಾ ಸಿೀಜ್ ಮಾಡಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ನವರು ಸದರಿ ವಾಹನಗಳನುನಾ ವಶರೆಕು ಪಡೆದಿದುದಿ, ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನುನಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ನವರು ದಿನಾಂಕ : 29.03.2023ರ 
ಬುಧವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.30 ರ ಸಮರರೆಕು ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ (ಸಾವ್ಷಜನಕ) ಬಹರಂಗ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ವಾಹನಗಳ ಬಾಕ್ ಸಾಲ ವಾಯಿದೆ ಇತರೆ ವಿವರಗಳನುನಾ ಈ ರೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.
ಸಂ.

1

ಅಕೌಂಟ್ 
ನಂ.

ವಿ.ಹೆಚ್. 1825

ಸಾಲಗಾರರ ಹೆಸರು ಮತು್ತ ವಿಳಾಸ

ಶಿರಿೀ ಜರಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪಿ ರೊಪಪಿದ ರಸೆ್ತ, ಹಾಲ್ವಾಣ, 
ಹಾಲ್ವಾಣ ಪೊೀಸ್್ಟ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕು, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿ.

ಬರಬೆೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ

ಒಟು್ಟ 

ರೂ. 6,10,000-00

ವಾಹನದ ವಿವರ ಮತು್ತ 
ಮಾಡೆಲ್

ರೆಎ-17-ಎಂಎ-6581
ಮಾರುತ್ ಸುಜುಕ್
ಇಂಡಿಯಾ ನರಮತ
ಸಿವಾಫ್್ಟ - ವಿಎರ್ಸೂಐ 
ಮಾ್ಯಗಾ್ಮ   ಗೆರಿೀ ಬಣ್ಣ
ಮಾಡೆರ್ - 2021, 
ಸಿೀಟ್ 04 

ಹರಾಜು ಮಾಡುವ 
ದಿರಾಂಕ ಮತು್ತ ಸಥೆಳ

29.03.2023ರ 
ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 
11.30ರಂದು, ಸಥೆಳ : 
ಕನಕ ಪಟ್ಟಣ ಸಹರಾರ 
ಬಾ್ಯಂರ್ ನರಮತ, 
ಮಂಡಿಪೆೀಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 
- 577001

ಸೂಚನೆ ; - 1. ವಾಹನಗಳ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸುವವರು ದಿವಾಚಕರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರೂ. 5,000-00 ಹಾಗೂ ನಾಲುಕು ಚಕರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 20,000-00ಗಳನುನಾ ಮುಂಗಡ 
ಹಣವನುನಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಲು ಅವರಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 2. ವಾಹನಗಳನುನಾ ವಿೀಕ್್ಷಸಲು ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ದಿನದಂದೆ ವಿೀಕ್್ಷಸಬಹುದು. 
3. ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ವಾಹನವನುನಾ ಬಿಟು್ಟ ರೊಡಲಾಗುವುದು. ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಹರಾಜು ಆದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ ಪೂಣ್ಷ ಹಣವನುನಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ಗೆ 
ಜಮಾ ಮಾಡಿ, ಎಂವಿಎ ಅನವಾರ ವಾಹನವನುನಾ ತಮ್ಮ ವಶರೆಕು ಪಡೆರಬಹುದಾಗಿದೆ. 4. ಹರಾಜು ಪರಿಕ್ರಿಯ್ರನುನಾ ಒಪುಪಿವುದು ಅಥವಾ ತ್ರಸಕುರಿಸುವುದು ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಅಧಿರಾರರೆಕು 
ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಾಧಿರಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 5. ಇನುನಾಳಿದ ರರತು್ತ ರಾಯಿದೆ ನರಮಾನುಸಾರಗಳಂತೆ ಒಳಪಟಿ್ಟರತೆ್ತ. 6. ಸಾಲದ ಮೊತ್ತಕ್ಕುಂತ ಕಡಿಮ ಬಿಡ್ ಆಗಿದದಿಲ್ಲಿ 
ಉಳಿದ ಮೊತ್ತರೆಕು ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ವತ್ಯಿಂದ ಸಾಲಗಾರನ ಮತು್ತ ಜಾಮೀನುದಾರನ ಮೀಲೆ ರಾನೂನು ಕರಿಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಹ/- ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 
ಕನಕ ಪಟ್ಟಣ ಸಹರಾರ ಬಾ್ಯಂರ್ ನರಮತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಹ/- ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕರು
ಕನಕ ಪಟ್ಟಣ ಸಹರಾರ ಬಾ್ಯಂರ್ ನರಮತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಹ/- ಮಾರಾಟಾಧಿಕಾರಿ
ಕನಕ ಪಟ್ಟಣ ಸಹರಾರ ಬಾ್ಯಂರ್ ನರಮತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆಂದು `ಚಂದ್ರಹಾಸ' ರಾಟಕ ಪ್ರದಶಚ್ನ
ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆರ ಕಚೆೀರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಣೆೀಹಳಿ್ಳರ ಶಿರಿೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರು 

ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಶಿವ ಸಂಚಾರ ನಾಟಕ ಪರಿದಶ್ಷನದ ರೊನೆರ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕುವೆಂಪು 
ರಚ್ಸಿದ ಪರಿಮೊೀದ್ ಶಿಗಾಗೆಂವ್ ನದೆೀ್ಷಶನದ `ಚಂದರಿಹಾಸ' ನಾಟಕ ಪರಿದಶ್ಷನಗೊಳ್ಳಲ್ವೆ ಎಂದು 
ಮಲೆೀಬೆನೂನಾರು ಸಾಧು ವಿೀರಶೆೈವ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರೆ.ಜಿ. ಲೊೀರೆೀಶ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

ಐ.ಎಸ್.ನ ಇಬಬಾರ 
ವಿರುದ್ಧ ಆರೊೇಪ ಪಟಿಟೆ

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 17 – 
ಇಸಾಲಿಮರ್ ಸೆ್ಟೀಟ್  ಉಗರಿವಾದಿ 
ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೆೀರಿದ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದಧಿ 
ರಾಷ್ಟ್ೀರ ತನಖಾ ಸಂಸೆಥೆ 
(ಎನ್.ಐ.ಎ.) ಆರೊೀಪ ಪಟಿ್ಟ 
ದಾಖಲ್ಸಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಹತಾ್ತರು 
ದೊಂಬಿ ಹಾಗೂ ವಿಧವಾಂಸಕ 
ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಿರು ಎಂದು 
ಆರೊೀಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗಗೆದ ಮಾಜ್ 
ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ (23) 
ಹಾಗೂ ಸೆೈರದ್ ಯಾಸಿನ್ (22) 
ವಿರುದಧಿ ವಿಶೆೀರ ನಾ್ಯಯಾಲರದಲ್ಲಿ 
ಆರೊೀಪ ಪಟಿ್ಟ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಜಗಳೂರು,  ಮಾ.17- ಪಟ್ಟಣದ 
ಈಶ್ಬರ ದೆೀವಸಾಥೆನದಿಂದ  ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ 
ವೃತ್ತ, ಅಂಬೆೀಡಕುರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ 
ಜನ ಸಂಕಲಪಿ  ರಥ ಯಾತೆರಿ ಅದೂಧಿರಿಯಾಗಿ ಮರವಣಿಗೆ 
ಜರುಗಿತು.

ಸಾವಾಗತ ರೊೀರಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ.
ರಾಮಚಂದರಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ರೆ್ಷೀತರಿದ ಸಮಗರಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 
ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಕಲಪಿ ಅಗತ್ಯ. ರೆೀಂದರಿ ಮತು್ತ 
ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತಾವಧಿರ ಫಲವಾಗಿ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ರೆ್ಷೀತರಿರೆಕು  ರೂ. 3500 ರೊೀಟಿ ಅನುದಾನ 
ತಂದಿರುವೆ. ಮಹತವಾದ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳು 
ಸಾರಾರಗೊಂಡಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿರೂ ರೆ್ಷೀತರಿದಲ್ಲಿ 
ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ನಶಿಚಿತ ಎಂದು ವಿಶಾವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ವಿೀರೆೀಶ್ ಹನಗವಾಡಿ 

ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಚುನಾವಣೆರಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಲಿರ ಎಲಾಲಿ 
ರೆ್ಷೀತರಿಗಳಲ್ಲಿರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಖಚ್ತ. 

ಜಗಳೂರು ರೆ್ಷೀತರಿದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್.
ವಿ.ರಾಮಚಂದರಿ ಅವಿರತ ಶರಿಮ ವಹಸಿದಾದಿರೆ  ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ  ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ರಾರ್ಷದಶಿ್ಷ 
ಶಿವರುದರಿಪಪಿ, ವಿಧಾನ ಸಭಾ ರೆ್ಷೀತರಿ ಉಸು್ತವಾರಿ ಆರುಂಡಿ 
ನಾಗರಾಜ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲಾಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ವಿ.ನಾಗಪಪಿ, 
ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹೆೀಶ್, ಸೊರೆಕು 
ನಾಗರಾಜ್, ಎಸ್.ರೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಗಡಿಮಾಕುಂಟೆ 
ಸಿದೆದಿೀಶ್, ಪ.ಪಂ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರ್.ತ್ಪೆಪಿೀಸಾವಾಮ, 
ದೆೀವರಾಜ್, ನವಿೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ 
ಹನುಮಂತಪಪಿ, ಸಿದದಿಪಪಿ ಪೂಜಾರ್, ಶಿವಣ್ಣ, ತ್ಪೆಪಿೀಸಾವಾಮ 
ಭಾಗವಹಸಿದದಿರು. 

ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರಗೆ ಅದೂ್ಧರಿ ಸಾವಿರತ

ಜರಳೂರು

ಸುಪಿ್ರೇಂ ಸಮಮಾತ್
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಬುಶಾರಾ ಅಲ್, 
ಶರಿರತ್ ರಾಯ್ದಿರ ಪರಿರಾರ ಗಂಡು 
ಮಕಕುಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಸಿ್ತರ 
ಅಧ್ಷದರ್ಟನುನಾ ಮಾತರಿ ಹೆಣು್ಣ 
ಮಕಕುಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್್ತದೆ 
ಎಂದಿದಾದಿರೆ.

ನಾ್ಯಯಾಲರ ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಮಹಳೆರ 11 ಸಹೊೀದರ ಹಾಗೂ 
ಸಹೊೀದರಿರರಿಗೆ ನೊೀಟಿಸ್ 
ಕಳಿಸಿದೆ.

ಸದು್ಗಣರಳೆೇ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದಿೇಪ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಸಮಪ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶರಣರು, 
ಸಂತರು ಮಹಾತ್ಮರ ಭಾವನೆರಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಶರಿೀರವೆೀ 
ದೆೀವಸಾಥೆನವಾಗಿದುದಿ, ಮಸ್ತಕವನನಾ ಕಳಸರೆಕು ಹೊೀಲ್ಸಿದಾದಿರೆ. 
ಸನಾತನ ಪದಧಿತ್ ಪರಿರಾರ ರಥವು ಪವಿತರಿ ಸಾಥೆನ ಪಡೆರಲು 
ಜಂಗಮ ಮೂತ್್ಷ ಪರಿತ್ಷಾಠಾಪಿಸಿ ಜಿೀವ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಹಾಗಾಗಿ, ಭಕ್್ತ ಭಾವದಿಂದ ಪಾಲೊಗೆಳ್ಳಬೆೀಕು. ಹೊೀಮರೆಕು 
ರಾಯಿರನುನಾ ಶಾಸ್ತ್ ಹಾಗೂ ಶಿಷಾ್ಟಚಾರರೆಕು ಒಂದು ಮಾತರಿ 
ಸುಡಬೆೀಕು, ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರು ಹೊೀಮರೆಕು ರಾಯಿ ಸಮಪಿ್ಷಸುವ 
ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ. ಉಳಿದ ರಾಯಿಗಳನುನಾ ಪರಿಸಾದ ಮಾಡಿ ಹಂಚಬೆೀಕು 
ಎಂದು ಕ್ವಿಮಾತು ಹೆೀಳಿದರು.

ನೂತನ ಶಿರಿೀ ವಿೀರಭದೆರಿೀಶವಾರ ಸಾವಾಮರ ರಥರೆಕು ಅಂದಾಜು 
17 ಲಕ್ಷ ವೆಚಚಿವಾಗಿದುದಿ, ರಾಮನಗರದ ಕಲಾವಿದ ಸಂತೊೀಷ್  
ಆಚಾರ್ ರೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾದಿರೆ.

ರಾರ್ಷಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಕುದರಿ ವಿಶವಾನಾಥ್, ಕುದರಿ ಕರಿಬಸಪಪಿ, 
ರೊಡಬಳೆ ಚನನಾಬಸಪಪಿ, ರೊಂಡಜಿಜಿ ಮೃತು್ಯಂಜರ, ರೆ. ಮುರುಗೆೀಂ 
ದರಿಪಪಿ, ಹರಿಹರದ ಕರಿಬಸಪಪಿ, ರೆ.ಸಿ ಉಮೀಶ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಚಂದರಿ 
ಶೆೀಖರ್, ಬರೆಕುೀಶ್, ನರಂಜನ್, ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್್ತತರರಿದದಿರು.

ಪರಿತ್ ರೆೈತ ಕುಟುಂಬರೆಕು ವಿಮ ಭಾಗ್ಯ
ರಾರಾಜಿಸ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಧವಿಜರಳು

ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಂದಿನ ರಾರ್ಷಕರಿಮದಲ್ಲಿ 
ಬಿಜೆಪಿ ಧವಾಜಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು. ಈ ವೆೀಳೆ 
ಇದು ಸರಾ್ಷರಿ ರಾರ್ಷಕರಿಮವಾಗಿದದಿರಿಂದ 
ಪಕ್ಷದ ಧವಾಜಗಳು ಬೆೀಡ ಎಂದು ರಾರ್ಷ 
ಕರಿಮದ ನರೂಪಕರು ಹೆೀಳಿದರು. ಇದರೆಕು 
ಆರೆ್ಷೀಪಿಸಿದ ಶಾಸಕ ರೆೀಣುರಾಚಾರ್ಷ, 
ವೆೀದಿರೆರಲಲಿಷೆ್ಟೀ ಬಿಜೆಪಿ ಧವಾಜ ಬೆೀಡ. ರೆಳಗೆ 

ನೀವು ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟ ಹಡಿದುರೊಳಿ್ಳ. ಇಲ್ಲಿ 
ಯಾರೂ ರಾಂಗೆರಿಸ್  ರಾರ್ಷಕತ್ಷರು ಬಂ 
ದಿಲಲಿ. ಬಂದಿರುವವರೆಲಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾರ್ಷ 
ಕತ್ಷರೆೀ ಆಗಿದಾದಿರೆ ಎಂದು ರಾರ್ಷಕತ್ಷರನುನಾ 
ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ರಾರ್ಷ 
ಕತ್ಷರು ಹುಮ್ಮಸುಸೂ ಹೆಚಾಚಿಗಿ ರೆೀರೆೀ ಹಾಕ್ 
ಬಿಜೆಪಿ ಧವಾಜ ರಾರಾಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಹಜೆೆಜಿ ಇಡಲಾಗಿದ.ೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ರಲೆಸಗಳನುನಾ ನೊೀಡಿ ರೆೀಣುರಾಚಾರ್ಷರಿಗ ೆಮತ 
ನೀಡಬೆೀಕು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಹೊನಾನಾಳಿರಲ್ಲಿ ಇವತು್ತ ಸುವಣಾ್ಷಕ್ಷರದಲ್ಲಿ 
ಬರದೆಿಡುವ ದಿನ. ಈ ರೆ್ಷೀತರಿದಲ್ಲಿ ರೆೀಣುರಾ 
ಚಾರ್ಷರ ಪರಿರತನಾದಿಂದ  1993 ರೊೀಟಿ ರೂ. 
ಮೊತ್ತದ ರಾಮಗಾರಿಗ ೆ ಚಾಲನ ೆ ನೀಡಲಾಗುತ್್ತದ.ೆ 
ಇದೊಂದು ದಾಖಲ.ೆ ರೆೀಣುರಾಚಾರ್ಷ ಈ 
ರೆ್ಷೀತರಿವನುನಾ ಮತು್ತ ಇಲ್ಲಿರ ಜನರನುನಾ ಮಕಕುಳಂತೆ 
ಪಿರಿೀತ್ ಮಾಡುತಾ್ತರ.ೆ ರೊರೊನಾ ಸಮರದಲ್ಲಿ 
ನಮೊ್ಮಂದಿಗ ೆ ಇದುದಿ ಆತ್ಮಸೆಥೆೈರ್ಷ ತುಂಬಿದ 
ನಾರಕ. ಹೊನಾನಾಳಿ-ನಾ್ಯಮತ್ ಚ್ತರಿಣ 
ಬದಲಾವಣ ೆಮಾಡಿದಾದಿರ,ೆ ದಾಖಲ ೆಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಸೆೀವ ೆಮಾಡಿದಾದಿರ.ೆ ಒಂದು ಹಳಿ್ಳಗ ೆಹತ್ತತು್ತ ಬಾರಿ 
ರೆೀಣುರಾಚಾರ್ಷ ಬಂದಿದಾದಿರ.ೆ ಜನಪಿರಿರ 
ಶಾಸಕರಿರುತಾ್ತರ.ೆ  ರೆೀಣುರಾಚಾರ್ಷ 
ಜನೊೀಪಯೀಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದಾದಿರ ೆಎಂದರು.

ನಕಟಪೂವ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ರಡಿ 
ರೂರಪಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನನನಾ ಹಾಗೂ ಬೊಮಾ್ಮಯಿ 
ಅವರ ಅವಧಿರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಪಿ.ರೆೀಣುರಾಚಾರ್ಷ 
ರೆ್ಷೀತರಿದ ಸವಾ್ಷಂಗಿೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸಾವಿರಾರು 
ರೊೀಟಿ ತಂದು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮಾಡಿದಾದಿರ.ೆ  ಈ 
ರೆ್ಷೀತರಿದ ಜನತ ೆ25 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 
ಅವರನುನಾ ಗಲೆ್ಲಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ೆ ವಹಸಿದದಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜಕ್ೀರ ರಾರ್ಷದಶಿ್ಷ 
ಎಂ.ಪಿ.ರೆೀಣುರಾಚಾರ್ಷ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ 

ರೆ್ಷೀತರಿರೆಕು ರೂ.4,500 ರೊೀಟಿ ಅನುದಾನ ತಂದು 
ಹೊನಾನಾಳಿ-ನಾ್ಯಮತ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಕು ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ.ೆ ಸೆೀತುವ,ೆ ಶಾಲಾ-ರಾಲೆೀಜು, 
ಕುಡಿರುವ ನೀರು, ಧೂಳು ಮುಕ್ತ ರಸೆ್ತ,  ಚರಂಡಿಗೆ 
ಸಾವಿರಾರು ರೊೀಟಿ ನೀರಿಗ ೆವಚೆಚಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ.ೆ 
ಅವಳಿ ತಾಲೂಲಿಕುಗಳಿಗ ೆಚುತುರಪಿಥ ರಸೆ್ತಯಾಗಿದ.ೆ 
ಸಿ.ಎಂ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾ್ಮಯಿ ಅವರು 250 
ಹಾಸಿಗ ೆ ಆಸಪಿತೆರಿ ನೀಡಿದಾದಿರ.ೆ ಬಸವರಾಜ  
ಬೊಮಾ್ಮಯಿ  ಹಾಗೂ ರಡಿರೂರಪಪಿ  ಅವರು 
ಈ ರೆ್ಷೀತರಿರೆಕು ಅಪಾರ ರೊಡುಗ ೆ ನೀಡಿದಾದಿರೆ 
ಎಂದರು.

ಅತ್ವೃಷ್ಟ ಸಮರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 
ತ್ಂಗಳು ಮಲಗಿಲಲಿ, ಮನ ೆ ಮನಗೆ ೆ ಭೆೀಟಿ ನೀಡಿ 
ನೊಂದವರ ಕಣಿ್ಣೀರು ಒರಸೆಿದೆದಿೀನ ೆ ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದರು. 

ನನಗ ೆ ರಡಿರೂರಪಪಿನವರು ತಂದೆ 
ಸಮಾನ, ಬೊಮಾ್ಮಯಿ ಅವರು ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ 

ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷ ತಾಯಿ ಸಮಾನ. ಭಾರತ್ೀರ 
ಜನತಾ ಪಾಟಿ್ಷಗ ೆ ಚ್ರಋಣಿಯಾಗಿರುತೆ್ತೀನ.ೆ 
ನಮ್ಮ ಸೆೀವಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇದೆದಿೀನ,ೆ ನಮ್ಮ 
ಸೆೀವಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತಗೆ ೆ ಇರುತೆ್ತೀನ,ೆ ನಮ್ಮ 
ಆಶಿೀವಾ್ಷದವಿರಲ್ ಎಂದರು.  

 ರಾರ್ಷಕರಿಮದಲ್ಲಿ  ಜಿಲಾಲಿ ಉಸು್ತವಾರಿ 
ಸಚ್ವ ಭೆೈರತ್ ಬಸವರಾಜ್, ಜಲ ಸಂಪನೂ್ಮಲ 
ಸಚ್ವ ಗೊೀವಿಂದ ರಾರಜೊೀಳ, ಸಂಸದ ಜಿ.
ಎಂ.ಸಿದೆದಿೀಶವಾರ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲಾಲಿಧಿರಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ರಾಪಶಿ, 
ಜಿಲಾಲಿ ಪೊಲ್ೀಸ್ ವರಿಷಾಠಾಧಿರಾರಿ ಸಿ.ಬಿ. ರಿರ್ಯಂತ್,  
ಮುಖಂಡರಾದ ಗುರುಮೂತ್್ಷ, ಬೆನಕನಹಳಿ್ಳ 
ಮಹೆೀಶದರಿ, ದಿಡಗೂರು ಪಾಲಾಕ್ಷಪಪಿ, ತಾಲೂಲಿಕು 
ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೆೀಶ್, ಜಿಪಂ.ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ 
ಸುರೆೀಂದರಿನಾರಕು ಇತರರು ಇದದಿರು. ಜಿ.ಪಂ.
ಮುಖ್ಯ ರಾರ್ಷನವಾ್ಷ ಹಣಾಧಿರಾರಿ 
ಡಾ.ಎ.ಚನನಾಪಪಿ  ಸಾವಾಗತ್ಸಿದರು.

ಜವಳಿ ಪಾರ್ಚ್
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಪರಿತ್ ಪಾರ್್ಷ ಗೆ 
300 ರೊೀಟಿ ರೂ.ವರಗೆಿನ ನರೆವನುನಾ 
ಸಪಿಧಾ್ಷತ್ಮಕ  ಉತೆ್ತೀಜನವಾಗಿ ನೀಡ 
ಲಾಗುವುದು. ಜವಳಿ ವಲರದ ಇತರೆ 
ಯೀಜನಗೆಳನೂನಾ ಬೃಹತ್ ಪಾರ್್ಷ 
ಜೊತ ೆಜೊೀಡಣ ೆಮಾಡಬಹುದು. ಈ 
ಯೀಜನಗೆಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳು 1 ಸಾವಿರ 
ಎಕರ ೆ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನಾ ಕಲ್ಪಿಸಬೆೀಕ್ದ.ೆ ಈ 
ಪಾರ್್ಷ ನ ಘಟಕಗಳಿಗ ೆ ಏಕಗವಾಕ್್ಷ 
ಮೂಲಕ ಅನುಮತ್ ನೀಡಬೆೀಕ್ದ.ೆ

ದೊರ್ಗಳಿಳಯಲ್ಲೆಂದು 
ವಿದು್ಯತ್ ಅದಾಲತ್

 ಬೆಸಾಕುಂ ವತ್ಯಿಂದ ದೊಗಗೆಳಿ 
ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 
ಗಂಟೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್ ಅದಾಲತ್ 
ಹಾಗೂ ಮಧಾ್ಯಹನಾ 3 ಗಂಟೆಗೆ 
ಹರಿಹರ ನಗರದ ಬೆಸಾಕುಂ 
ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಚೆೀರಿರಲ್ಲಿ 
ವಿದು್ಯತ್ ಗಾರಿಹಕರ ಸಂವಾದ ಮತು್ತ 
ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಭೆರನುನಾ 
ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸಾಕುಂ 
ಸಹಾರಕ ರಾರ್ಷನವಾ್ಷಹಕ 
ಇಂಜಿನರರ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 17-  ನಗರದ ಸೆೀಂಟ್ ಜಾನ್ಸೂ 
ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆರಲ್ಲಿ ಕನಾ್ಷಟಕ ಸರಾ್ಷರದ 
ಘೊೀರಣೆರಂತೆ, ಕನಾ್ಷಟಕ ರತನಾ ದಿ. ಪುನೀತ್  
ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮ ದಿನವನುನಾ ಸೂಫೂತ್್ಷ ದಿನವೆಂದು 
ಪುನೀತ್ ಭಾವಚ್ತರಿರೆಕು ಪುರಪಿಗಳನುನಾ ಅಪಿ್ಷಸುವ 
ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 

ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆರ ಖಜಾಂಚ್ ಪರಿವಿೀಣ್  ಹುಲುಲಿಮನೆ 
ರಾರ್ಷಕರಿಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಿ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ, 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗೆ ಪುನೀತ್  ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 

ಆದಶ್ಷವನುನಾ ತಮ್ಮ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರೊಳಿ್ಳ 
ಎಂಬ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. 

ಕು. ಜಿ.ಸಿ. ರಶಸಿವಾ ಅವರು ದೊಡ್ಮನೆ ಹುಡುಗನ 
ಸಾಹಸ, ತಾ್ಯಗದ ಗುಣಗಳ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳಿಸಿದರು. 
ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್. ಅನರ್ ಕುಮಾರ್, 
ರಾರ್ಷದಶಿ್ಷ ಟಿ.ಎಂ. ಉಮಾಪತರ್ಯ ಮತು್ತ ರೆೀಂದರಿ 
ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕರಿಮದ ಪಾರಿಂಶುಪಾಲರುಗಳು, 
ಬೊೀಧಕ, ಬೊೀಧರೆೀತರ ವಗ್ಷದವರು 
ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು.

ಸೆೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್  ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ ಸೂಫೂತ್ಚ್ ದಿರಾಚರಣೆ

ಹೊನಾನಾಳಿ, ಮಾ. 17- ಹೊನಾನಾಳಿಯಿಂದ 
ಹೊರಟಿರುವ ಪಾದಯಾತೆರಿ ತಂಡದವರು ಇಂದು 
ಶಿರಿೀಶೆೈಲ ಪಿೀಠ ತಲುಪಿದಾದಿರೆ ಎಂದು `ವಿಕ' ಸೂಪರ್ 
ಸಾ್ಟರ್ ರೆೈತ ಪರಿಶಸಿ್ತ ಪುರಸಕುಕೃತ ರುವಕ ಅರರೆರೆ 
ಎಸ್.ಜಿ. ಮಧುಗೌಡ ಹೆೀಳಿದರು. ಶಿರಿೀಶೆೈಲ 
ಪಿೀಠದಿಂದ ಸುಮಾರು 70 ಕ್ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ 
ಮಾರಾ್ಷಪುರಂ ಭಾಗದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಅವರು 
ಪತ್ರಿರೆಯಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮಾರಾ್ಷಪುರಂ ಭಾಗದಿಂದ ದುಗ್ಷಮ ಅರಣ್ಯ 
ಪರಿದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತೆರಿ ಸಾಗಲ್ದೆ. ಶಿರಿೀಶೆೈಲ 

ಜಗದುಗೆರುಗಳ ದಶ್ಷನದ ಬಳಿಕ ಶಿರಿೀ ಮಲ್ಲಿರಾಜು್ಷನ 
ಸಾವಾಮ, ಶಿರಿೀ ಭರಿಮರಾಂಬಿರಾ ದೆೀವಿ ದಶ್ಷನ 
ಪಡೆರಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಹೊನಾನಾಳಿ ಕಡೆಗೆ ನಾವು 
ಪರಣ ಬೆಳೆಸುತೆ್ತೀವೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಹರೆೀಕಲ್ಮಠದ ಒಡೆರರ್ ಡಾ.
ಚನನಾಮಲ್ಲಿರಾಜು್ಷನ ಶಿವಾಚಾರ್ಷ ಸಾವಾಮೀಜಿ 
ಆಶರದಂತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಾವಿರ 
ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳು ಹೊನಾನಾಳಿಯಿಂದ ಪಾದಯಾತೆರಿ 
ಆರಂಭಿಸಲ್ದಾದಿರೆ. ಮಲಲಿರ್ಯ ಆ ಶಕ್್ತರನುನಾ 
ದರಪಾಲ್ಸಲ್ದಾದಿನೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಶಿ್ರೇಶೆೈಲ ತಲುಪಿದ ಹೊರಾ್ನಳಿ ಪಾದಯಾತೆ್ರ ತಂಡ

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಮಾ.17- ರಾಂಗೆರಿಸಿಸೂನವರು 
ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿವೃದಿದಿರನುನಾ ನೊೀಡಿ ಭರ 
ಭಿೀತರಾಗಿ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆೀ ನಮ್ಮ ಮೀಲೆ 
ಭರಿಷಾ್ಟಚಾರದ ಆರೊೀಪ ಮಾಡುತ್್ತದಾದಿರೆ. 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಐಸಿರುನಲ್ಲಿದುದಿ, 
ದುಬಿ್ಷನ್ ಹಾಕ್ ಹುಡುಕಬೆೀಕ್ದೆ ಎಂದು 
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗದಿೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ 
ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಲಿಕು ಕ್ರಿೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ  
ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದು ಆಯೀಜಿಸಿದದಿ ವಿಜರ 
ಸಂಕಲಪಿ ಯಾತೆರಿ ರಾರ್ಷಕರಿಮವನುನಾ ಉದಾಘಾಟಿಸಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆರಲ್ಲಿ 
ಬಿಜೆಪಿ 140ಕೂಕು ಹೆಚುಚಿ ಸಾಥೆನ ಗಳಿಸುವ 
ಮೂಲಕ ಅಭೂತಪೂವ್ಷ ಗೆಲುವು 
ಸಾಧಿಸಲ್ದೆ. ಹರಪನಹಳಿ್ಳ ತಾಲೂಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ 
ಶಾಸಕ ಕರುಣಾಕರ ರೆಡಿಲ್ರವರು ಸಾಕರು್ಟ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ರೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದಿರೆ. ಇಂದಿನ 
ವಿಜರಸಂಕಲಪಿ ಯಾತೆರಿ ನೊೀಡಿದರೆ ಮತೊ್ತಮ್ಮ 
ಅಧಿಕ ಮತಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು 
ಸಾಧಿಸಲ್ದುದಿ, 1ನೆೀ ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿ 
ಹರಪನಹಳಿ್ಳಯಾಗಲ್ದೆ ಎಂದರು. 

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ 
ಕುಮಾರ್  ಕಟಿೀರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರೆಪಿಸಿಸಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ರೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ 
ನಾರಕ ಸಿದದಿರಾಮರ್ಯನವರು ಸಿಎಂ ಆಗಲು 
ಹಗಲು ಕನಸು ರಾಣುತ್್ತದುದಿ, ಇವರಿಬ್ಬರನುನಾ 

ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿರಾಜು್ಷನ 
ಖಗೆ್ಷ ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಸಿದುದಿ ಹಾಗೂ ಡಿರೆಶಿರವರನುನಾ 
ಖಗೆ್ಷರವರು ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಯಾರೆ 
ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ ? ಎಂದರೆ ಖಗೆ್ಷರವರು 
ಸೊೀಲಲು ಸಿದುದಿ ರಾರಣ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ 
ಗೊತ್್ತದೆ ಎಂದ ಅವರು, ರಾಂಗೆರಿಸ್ ನವರು 
ಪಾ್ಯಂಟ್, ರಟ್್ಷ ಹೊಲ್ಸಿ ಸಿಎಂ ಕುಚ್್ಷಗಾಗಿ 
ತ್ರುಕನ ಕನಸು ರಾಣುತ್್ತದುದಿ, ಅವರಿಗೆ ಹುಚುಚಿ 
ಹಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಲೆೀವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 150ಕೂಕು ಹೆಚುಚಿ ಸಾಥೆನ 

ಭಾರತ್ೀರ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆಲಲಿಲ್ಲಿದುದಿ, 
ಕನಾ್ಷಟಕವನುನಾ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಾಡುವ ಗುರಿರನುನಾ 
ಮೊೀದಿ ಹಾಗೂ ಬೊಮಾ್ಮಯಿರವರು 
ಹೊಂದಿದಾದಿರೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಒಂದೆೀ ಬಿಜೆಪಿರ 
ಗುರಿಯಾಗಿದುದಿ, ಹರಪನಹಳಿ್ಳರಲ್ಲಿ ಮತೊ್ತಮ್ಮ 
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅವರಾಶ ಮಾಡಿರೊಟ್ಟರೆ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯ್ೀ ಮಾದರಿ ರೆ್ಷೀತರಿವನಾನಾಗಿ 
ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೆೀಳಿದರು.

ಸಾರಿಗೆ ಸಚ್ವ ಬಿ.ಶಿರಿೀರಾಮುಲು 
ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಸ್ ಎಲ್ಲಿ 

ಪಂಚರ್ ಆಗಿದೆಯೀ ಗೊತ್್ತಲಲಿ. ಆದರೆ, 
ಅವರು ಭರಿಷಾ್ಟಚಾರದ ಬಗೆಗೆ 
ಮಾತನಾಡುತ್್ತರುವುದು ಯಾವ 
ಪುರುಷಾಥ್ಷರಾಕುಗಿ ರಾಂಗೆರಿಸಿಸೂನವರ ಬಾರಲ್ಲಿ 
ಭೂತದ ಬರಲ್ಲಿ ಭಗವದಿಗೆೀತೆ ಬರುತ್್ತದೆ 
ಎಂದು ಲೆೀವಡಿ ಮಾಡಿದರು. 

ರಾಹುರ್ ರಾಲ್ಟ್ಟ ಕಡೆ ರಾಂಗೆರಿಸ್ 
ಉಳಿರುವುದಿಲಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿರೆಶಿ, 
ಸಿದದಿರಾಮರ್ಯನವರು ಸಿಎಂ ಕುಚ್್ಷಗಾಗಿ 
ಪೆೈಪೊೀಟಿ ಮಾಡುತ್್ತದಾದಿರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ 
ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾ್ಮಯಿ ಅವರು ಕುಚ್್ಷ ಗಟಿ್ಟ 
ಮಾಡಿರೊಂಡಿದುದಿ, ಸಿಎಂ ಕುಚ್್ಷ ಖಾಲ್ ಇಲಲಿ 
ಎಂದರು.

ಶಾಸಕ ಜಿ.ಕರುಣಾಕರ ರೆಡಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 
ತುಂಗಭದಾರಿ ನದಿ ನೀರನುನಾ ರೆರೆಗಳಿಗೆ 

ತುಂಬಿಸುವ ರೆಲಸವನುನಾ ಮಾಡಿದೆದಿೀನೆ. ತ್ಂಗಳ 
ರೊನೆರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ 
ಬೊಮಾ್ಮಯಿರವರ ದಿನಾಂಕ ರಾರುತ್್ತದುದಿ, 
ಉದಾಘಾಟನೆರನುನಾ ಅದೂಧಿರಿಯಾಗಿ ರೆರೆಗೆ ನೀರು 
ತುಂಬಿಸಲು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್್ತದೆ ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರುಗಳಾದ 
ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದೆದಿೀಶವಾರ, ವೆೈ.ದೆೀವೆಂದರಿಪಪಿ, ಪುರಸಭೆ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಅಶೊೀಕ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ನಟೂ್ಟರು ಭಿೀಮವವಾ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸಹರಾರ 
ಪರಿರೊೀರಠಾಕ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಜಿ.ನಂಜನಗೌಡ, 
ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಚನನಾಬಸವನಗೌಡ, ತಾಲೂಲಿಕು 
ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೂ್ತರು ಹಾಲೆೀಶ್ , ತಾಲೂಲಿಕು 
ವಿಜರ ಸಂಕಲಪಿಯಾತೆರಿ ಸಂಚಾಲಕ ಪೂಜಾರ 
ಚಂದರಿಶೆೀಖರ, ಸಿದೆದಿೀಶ್  ಯಾದವ, ಎಂ.ಪಿ.
ನಾರಕು, ರೊೀಡಿಹಳಿ್ಳ ಭಿೀಮಪಪಿ, ಪೂಜಪಪಿ, 
ಪಿ.ಮಹಾಬಲೆೀಶವಾರಗೌಡ, ಅರುಂಡಿ 
ನಾಗರಾಜ್ , ಮುತ್್ತಗಿ ವಾಗಿೀಶ್ , ಬಾಗಳಿ 
ರೊಟೆರಿೀಶಪಪಿ, ಲೊೀರೆೀಶ್ ,  ಕಣಿವಿಹಳಿ್ಳ 
ಮಂಜುನಾಥ್ , ವಿರು್ಣರೆಡಿಲ್, ರಾಘವೆೀಂದರಿಶೆಟಿ್ಟ, 
ಪರಿಭಾವತ್ ಅಶೊೀರ್ , ರೆಂಗಳಿ್ಳ ಪರಿರಾಶ್ , 
ವಿನಾರಕ ಭಜಂತ್ರಿ, ಮಂಜಾ್ಯನಾರಕು, ಬಿ.ವೆೈ.
ವೆಂಕಟೆೀಶ್ ನಾರಕು, ದಾದಾಪುರ ಶಿವಾನಂದ 
ಮಲ್ಲಿರಾಜು್ಷನ ಮೈದೂರು, ಕಂಚ್ರೆೀರಿ 
ವಿೀರಣ್ಣ,  ಶಂಕರಪಪಿ, ತಲವಾಗಲು ನಂದಿೀಶ್ , 
ಸುರೆೀಶ್ , ಜೆ.ಓಂರಾರಗೌಡ, ವಿಜರಪಪಿ, 
ರೆೀಖಾ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದದಿರು.

ಐಸ್ಯುನಲ್ಲೆರುವ ಕಾಂಗೆ್ರಸಸ್ನು್ನ ದುಬಿಚ್ನ್ ಹಾಕಿ ಹುಡುಕಬೆೇಕಿದೆ 

ಹರಪನಹಳಿಳಯಲ್ಲೆನ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರ 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಮಾಜಿ ಸ್ಎಂ ಜರದಿೇಶ್ ಶೆಟಟೆರ್ ವ್ಯಂರ್ಯ

ಎಲ್ ಐಸ್ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲೆ ಅಗ್ನ 
ದುರಂತ: ದಾಖಲೆರಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 17-  ನಗರದ ರೆ.ಆರ್. ರಸೆ್ತರಲ್ಲಿರುವ 
ಭಾರತ್ೀರ ಜಿೀವ ವಿಮಾ ನಗಮದ ಕಚೆೀರಿರಲ್ಲಿ ನನೆನಾ ತಡರಾತ್ರಿ 
ಅಗಿನಾ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದುದಿ, ಕಚೆೀರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೆಂಕ್ಗಾಹು 
ತ್ಯಾಗಿವೆ. ಶಾಟ್್ಷ ಸಕೂ್ಯ್ಷಟ್ ನಂದ ಬೆಂಕ್ ಹತ್್ತರೊಂಡಿದೆ 
ಎನನಾಲಾಗಿದುದಿ, ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಚ್ಕಕುದಾಗಿಸಿರೊಂಡ ಬೆಂಕ್, 
ನೊೀಡು ನೊೀಡುತ್್ತದದಿಂತೆ ಇಡಿೀ ಕಚೆೀರಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಸಥೆಳರೆಕು 
ಅಗಿನಾಶಾಮಕ ದಳದವರು ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಬೆಂಕ್ ನಂದಿಸಿದಾದಿರೆ. ಈ 
ಬಗೆಗೆ ಬಸವನಗರ ಪೊಲ್ೀಸ್ ಠಾಣೆರಲ್ಲಿ ಪರಿಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
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ಹೊೇಟೆಲ್ ಮುರಳಿ
ಬಜೆಟ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್
* 50 ರೂ. ಗೆ ಚ್ಕಕುನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನ
* 110 ರೂ. ಗೆ ಮಟನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನ
ಸಮರ : ಮಧಾ್ಯಹನಾ 12.30 ರಿಂದ 
3.30 ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ 6-30ರಿಂದ 9-30. 
ಸಥೆಳ : 2ನೆೀ ಮೀನ್, 15ನೆೀ ರಾರಿಸ್, ಅಮತ್ 
ಟಾಕ್ೀಸ್ ರಾಂಪೆಲಿರ್ಸೂ, ವಿನೊೀಬನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

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

Marketing Manager
Tele Caller (Ladies)
Graphic Designer
99645-46667
89700-66666

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲಲೆದಂತೆ  
ಮದ್ಯ ಸೆೇವರೆ ಬಿಡಿಸ್ರಿ

ಪರಿತ್ ತ್ಂಗಳು 7ಮತು್ತ 21ನೆೀ ತಾರಿೀಖು ಜನತಾ ಡಿೀಲರ್ಸೂ 
ಲಾಡ್ಜಿ, KSRTC  ಹೊಸ ಬಸ್  ಸಾ್ಟ್ಯಂಡ್ ಎದುರು, ದಾವಣಗರೆ.ೆ

4 ಮತು್ತ 18 ರಂದು ರಾವೆೀರಿ ಲಾಡ್ಜಿ,  
ಪೂನಾ - ಬಂೆಗಳೂರು ರೊೀಡ್, ಹಾವೆೀರಿ.

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

ಸಮರ: ಬಳೆಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹನಾ 2 ರವರಗೆೆ

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

ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟೆಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಹದಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ್ತರಲ್ಲಿರುವ ಟಿವಿಎಸ್  ಷೊೀರೂಂ 
ಪಕಕು ಹಾಗೂ ಉದರ ಬಜಾರ್  ಎದುರಗಡೆ ಇರುವ 

ಸುಸಜಿಜಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. 
ನೆಲ ಮಹಡಿ 3800 ಅಡಿಗಳು, ಮೊದಲನೆೀ ಮಹಡಿ 

1600 ಅಡಿಗಳು. ಸೆಲಲಿರ್  2400 ಅಡಿಗಳು 
ಸಂಪಕ್್ಷಸಿ. 

96205 95579

ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ
ರಾರ್  ವಾಷ್  ಮಾಡಲು 

ಹುಡುಗರು ಬೆೀರಾಗಿದಾದಿರೆ. 
ಸಂಬಳ : 10,000/-

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

97419 43346

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

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

ಲಾರರ್ ರೊೀಡ್ , ದಾವಣಗೆರೆ. 
ಫೇ. : 86602 35013

ಶಿ್ರೇ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ 
ಜೊ್ಯೇತ್ಷಾ್ಯಲಯ
ನಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟೆ 

ನೀವು ಇರ್ಟಪಟ್ಟವರು ನಮ್ಮಂತಾಗಲು ಸಿ್ತ್-ಪುರುರ 
ವಶಿೀಕರಣ, ಗುಪ್ತ ಲೆೈಂಗಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯ , ನಮ್ಮ 

ಯಾವುದೆೀ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನಾ 100% ಪರಿಹಾರ ಮಾದುತಾ್ತರೆ. 
ಗಾಂಧಿ ಸಕ್ಷರ್ , ಆಹಾರ 2000, ದಾವಣಗೆೆರೆ.

89716 99826

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಬಾತ್ ಹತ್್ತರ, ಅನನಾಪೂಣ್ಷ 

ಎನ್ ರೆಲಿೀವ್ , ಉತ್ತರ 30x40, 
(ರೂ. 1499) ದಕ್್ಷಣ 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

ಟಾ್ಯಂರ್  ಕಿಲೆೇನಿಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಿಟೆ, ಟಾ್ಯಂರ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗದದಾರೆ ಯಂತ್ರರಳ ನು್ನ ಬಳಸ್  

ರಾವು ಕಿಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕಿಚ್ಸ್

99863 61250
91132 85992

ಭವಿಷ್ಯ
ಶಿರಿೀ ವರಾಹಸಾವಾಮ ಜೊ್ಯೀತ್ಷಾ್ಯಲರ. ಪಂಡಿತ್ 
ಪರುಶುರಾಮಭಟ್ ಪೊೀನನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ, ಇಂದೆೀ ಕರೆ 
ಮಾಡಿ, ವಿದೆ್ಯ, ಉದೊ್ಯೀಗ, ವಶಿೀಕರಣ, ಲೆೈಂಗಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ 
ಸಮಸೆ್ಯ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತರಿ, ಅತೆ್ತ-ಸೊಸೆ ಕ್ರಿಕ್ರಿ 
ಇನೂನಾ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೆೀ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂದೆೀ ಪರಿಹಾರ.
81232 83279

ತಕ್ಷಣವೆೇ ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ
Accounts Assistant
Field Officers

Security Guards 
Ex-Serviceman

ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳ ESI, PF ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.
83100 43863,96060 50591

ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ
ಮಡಿಹೌಸ್  ಔರಧಿ ಅಂಗಡಿರಲ್ಲಿ 

ರೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು 
ಬೆೀರಾಗಿದಾದಿರೆ. 

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

ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ
ರಾವೆೀರಿ ಫಾಮಾ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾ್ಟರ್ ತೆಗೆರಲು 
ಹುಡುಗಿರರು ಮತು್ತ ಔರಧಿ ಸರಬರಾಜು 

ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು ಬೆೀರಾಗಿದಾದಿರೆ.
ಕಾವೆೇರಿ ಫಾಮಾಚ್, ಚೆೀತನಾ ಹೊೀಟೆರ್ 

ಹತ್್ತರ, ಎ.ವಿ.ರೆ. ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ-577002

ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಅಡಿರೆ ತೊೀಟ (6 ವರ್ಷದ) 
ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ 10 ಕ್.ಮೀ. 3 
ಎಕರೆ 18 ಸೆಂಟ್ಸೂ (ರೆಂಪು ಭೂಮ) 
ಭದಾರಿ ಚಾನರ್, 3 ಬೊೀರ್ ವೆರ್ಸೂ 

ಡಿರಿಪ್ CC ರೊೀಡ್ ಪಕಕು.
77950 10929

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  

KHB ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಕರಾಚ್ಟಕ ಹೌಸ್ಂಗ್ ಬೊೇಡ್ಚ್ 

(ತುಂಗಭದಾರಿ ಬಡಾವನಣೆ) ದಾವಣಗೆರೆರಲ್ಲಿ 
30x40 ಅಳತೆರ ದಕ್್ಷಣ ದಿಕ್ಕುನ ಸೆೈಟುಗಳು 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನೆೀರ ಮಾರಾಟ. 
ಮಧ್ಯವತ್್ಷಗಳಿಗೆ ಅವರಾಶವಿಲಲಿ 
63605 67975 

ಶಿಕ್ಷಕ / ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ
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

ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೆಲಸ 
ಮಾಡಲು ಸೆಕೂ್ಯರಿಟಿ ಗಾಡ್್ಷ 

ಬೆೀರಾಗಿದಾದಿರೆ. 8000-11000 
ಸಂಬಳ, ವಿನೊೀಬ ನಗರ, 

2ನೆೀ ಬಸ್ ಸಾ್ಟಪ್, ದಾವಣಗೆರೆ. 
99729 38086, 91130 53483

JOBS
HR, Civil Engineer, Autocad Draftsman, 

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

Marketing, Cashier, Digital Marketing 

98444 92888

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ )

ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್್ತತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೂಂ, ಬಾಲಕುನ, ಟೆರೆೀಸ್ , 
ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟ, ಗೊೀಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನೀರಿನ ಟಾ್ಯಂರ್ , ಎಲಾಲಿ ರಿೀತ್ರ 
ನೀರಿನ ಲ್ೀರೆೀಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್್ಷಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ರೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟಿ.

ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ
ಮಮತ ಉಪಹಾರ ಹೊೇಟೆಲ್  
ರುಬು್ಬವವರು & ಸವಿೀ್ಷಸ್ ಗಾಗಿ 
ಇತರೆ ರೆಲಸರಾಕುಗಿ ಬೆೀರಾಗಿದಾದಿರೆ.

ಫೇ. : 70902 69155

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಶಿರಿೀ ಗುರು ಬರೆಕುೀಶವಾರ ಬಡಾವಣೆ 
ರೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ ಬಸ್  ಸಾ್ಟ್ಯಂಡ್  

ಹತ್್ತರ, ಗಣೆೀಶ್  ಲೆೀಔಟ್  ಎದುರು. 
ಸೆೈಜ್  : 2200 ಅಡಿ. 

ಸೌತ್  ಫೆೀಸಿಂಗ್ 
97319 99977

ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟೆಡ
ಮಾರಾಟಕ್ಕುದೆ ಮಟಲಿಕಟೆ್ಟ

(ಚಲನ ಚ್ತರಿಮಂದಿರ) 20 ಗುಂಟೆ 
ಅಲ್ನೆೀರನ್  ಆದ ಜಾಗ ಮತು್ತ ಕಟ್ಟಡ 
ಸಹತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಮತು್ತ 

ಮಲೆೀಬೆನೂನಾರು ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.
63603 74483, 98447 09610

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

WANTED
Banking Sector Tele Caller 

(Female Only) 
Qualification : Any Degree
81237 63199 

Interview time : 11AM

ಸೆೈಟುರಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ
ಡಾಲಸ್್ಷ ರಾಲೊೀನ ಬನಶಂಕರಿ 

ಬಡಾವಣೆ, ಶಕ್್ತನಗರ, ಡಿಸಿಎಂ 
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 

30x40, 30x50 ಸೆೈಟುಗಳು & 
ಕಮಷ್ಷರರ್  ಸೆೈಟುಗಳು ಉತ್ತಮ 

ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆರುತ್ತವೆ. 
97315 12365

ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ
PUC/Degree

ಆದ ಮಹಳೆರರು ರಾ್ಯರ್  ನಂದ ಸಾ್ಟರ್  
ತೆಗೆರಲು ಮಹಳೆರರು ಸಗಟು ಔರಧಿ 
ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೆೀರಾಗಿದಾದಿರೆ. ಭೆೀಟಿ ಮಾಡುವ 

ಸಮರ ಸಂಜೆ 6.30ರ ನಂತರ
ಶಿ್ರೇ ರುರು ಎಂಟರ್  ಪೆ್ರೈಸಸ್  

#579, 6ನೆೀ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ್ತ, ಪಿಜೆ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

SALES GIRL REQUIRED
Sales Staff needed for 
innerwear cloth shop 
women's Paradise  
AVK College Road,  

P.J. Extencion, Davangere.
96204 53208

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಡಾಲಸ್್ಷ  ರಾಲೊೀನ(40x51) 

ಪಶಿಚಿಮ, ಕುಂದುವಾಡ ಸೆೈಟ್  
44(30x50) ಪಶಿಚಿಮ ನೆೈರುತ್ಯ 

ಮೂಲೆ & ಸೆೈಟ್  43 (30x50) 
ಪಶಿಚಿಮ (ಅಕಕು-ಪಕಕು)

ಫೇ. : 97404 47907

ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ
ಬಸವನಾಳ್ ಇಂಡಸಿ್ಟ್ೀಸ್, ಲೊೀಕ್ರೆರೆ 
ರಸೆ್ತ, ಇಂಡಸಿ್ಟ್ೀರರ್  ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 

ಸೆಕೂ್ಯರಿಟಿ ಗಾಡ್್ಷ , ವಾಚ್ ಮನ್  ರೆಲಸರೆಕು 
ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್್ಷಗಳು ಬೆೀರಾಗಿದಾದಿರೆ. 

ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪಕ್್ಷಸಿ:

ಫೇ. : 98456 03333

ಕಿರಾಣಿ ಅಂರಡಿರಳ ರಮನಕೆ್ಕ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನವಣೆ, ಸಾಸೆವಾ, ಆರಕ 

ರೊರಲೆ, ಊದಲು, ಸಜಿಜಿ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಹೊೀರ್ ಸೆೀರ್  

ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಂಪಕ್್ಷಸಿರಿ :

89700 90812, 98803 61602

ವಾರ್ ಮೆನ್  ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ
ಸಂಸೆಥೆಯಂದರ ಕಟ್ಟಡ ರಾರಲು 

ವಾಚ್ ಮನ್ /ಸೆಕೂ್ಯರಿಟಿ 
ಬೆೀರಾಗಿದಾದಿರೆ.  

ಕುಟುಂಬರೆಕು ವಾಸಿಸಲು ಮನೆ 
ರೊಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಪಕ್್ಷಸಿ :

88843 79096, 97391 02088

ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ
ಡೆಲ್ವರಿ ರೆಲಸರೆಕು  

ಮತು್ತ ಆಫ್ೀಸ್  ರೆಲಸರಾಕುಗಿ 
ಬೆೀರಾಗಿದಾದಿರೆ.

ಫೇ. : 94817 74321

REQUIRED
A Commerce Degree 

Female Candidates are 
Required to work in Auditor 

Office Place Contact : 
B.G. Basavarajappa

Contact : 99001 42052

ಉತ್ತಮ ಅಡಿಕೆ 
ಸಸ್ರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ 
ಅಡಿರೆ ಸಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕುವೆ.

ಸಥೆಳ : ದೊಡಲ್ಬಾತ್.

ಫೇ. : 88920 08800

ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ
ಮಹಳಾ ಟೆಲ್ರಾಲರ್ - 5

ಸಮಾಜ ಸೆೀವೆರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್್ತರುಳ್ಳ 
ಉತಾಸೂಹ, ಕರುಣೆ ಮತು್ತ ಬದಧಿತೆರುಳ್ಳ 

ವಿವಾಹತ ಮಹಳೆರರು ಮತು್ತ 
ಪುರುರರು ರೆಲಸರೆಕು ಬೆೀರಾಗಿದಾದಿರೆ.

ಫೇ. :  82969 57816

ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ
ಮಾರೆ್ಷಟಿಂಗ್  ರೆಲಸ ಮಾಡಲು 
ಪಿರುಸಿ, ಡಿಗಿರಿ ಆದ ಹುಡುಗರು 

ಬೆೀರಾಗಿದಾದಿರೆ.
ಬಸವೆೇಶವಿರ ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್

# ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾಡ್್ಷ , ದಾವಣಗೆರೆ.
ಫೇ. : 98863 66024

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ 
ಎಂಸಿಸಿ `ಬಿ' ಬಾಲಿರ್   9ನೆೀ ಮೀನ್ ನಲ್ಲಿ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಟ್್ಷ ಆಸಪಿತೆರಿ ಹತ್್ತರ  

ಮೂರು ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಇರುವ ರೆಳಗಿನ 
ಮನೆ ಮತು್ತ  ಎರಡು ಬೆಡ್ ರೂಮ್ 
ಇರುವ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿರ ಮನೆ 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಮುನಸಿಪರ್ ಮತು್ತ 

ಬೊೀರ್ ನೀರು,  ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

08192-220207

ಮರೆರಳು, ಸೆೈಟುರಳು 
ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ

ಜೆ.ಹೆಚ್  ಪಟೆೀರ್  ನಗರದಲ್ಲಿ 
20x30 ಅಳತೆರ 2 ಬೆಡ್  ರೂಮನ 

ಮನೆಗಳು, ಸೆೈಟುಗಳು (40x60, 
30x40) ಮಾರಾಟಕ್ಕುವೆ. ಸಂಪಕ್್ಷಸಿ : 
94482 33389, 80500 29144

SECURITY GUARD 
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ

ಉತ್ತಮ ವೆೀತನ, ESI, PF 
ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.

70012 87756
95351 56531

ಲೊೇನ್ ಕೊಡಲಾರುತ್ತದೆ 
ವೆೈರಕ್್ತಕ ಸಾಲ 
ವಾ್ಯಪಾರ ಸಾಲ

ಆಸಿ್ತ ಮೀಲೆ ಸಾಲ
ಆಸಿ್ತ ಖರಿೀದಿಗೆ ಸಾಲ ರೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹತ್ಗೆ ಸಂಪಕ್್ಷಸಿ :
74835 24662

ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ 
ಫನೀ್ಷಚರ್ಸೂ ಫಾ್ಯಕ್ಟರಿರಲ್ಲಿ ಪಾ್ಯಕ್ಂಗ್ / ಲೊೀಡಿಂಗ್ 
ರೆಲಸರೆಕು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎರ್.ಸಿ ಪಾಸ್ / ಫೆೀರ್ ಆದ 

ಹುಡುಗರು ಬೆೀರಾಗಿದಾದಿರೆ, ಸಂಪಕ್್ಷಸಬೆೀರಾದ ವಿಳಾಸ 
ಸಾಕೆೇತ್ ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್ 
ಪಾಲಿಟ್ ನಂ : 5-E ಕರೂರ್ ಇಂಡಸಿ್ಟ್ೀರರ್ 

ಏರಿಯಾ ಡಿ.ಐ.ಸಿ.ಆಫ್ೀಸ್ ಎದುರು ದಾವಣಗೆರೆ.
87629 02569

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ 
ಪೂವ್ಷ ದಿಕ್ಕುನ 30x50 ಹಳೆ 

ಕುಂದುವಾಡ ಬೆೈಪಾಸ್ ಹತ್್ತರ, ಹೊಸ 
ರೊೀಟ್್ಷ ಎದುರುಗಡೆ, ನಂಜುಂಡಪಪಿ 
ಬಡಾವಣೆರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕುದೆ, 

ಬಾ್ಯಂರ್ ಲೊೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
90361 89699, 72592 69940

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ
2BHK, East Facing, 
1st Floor & Ground. 

S.S. Layout, `A' 
Block, 9th Cross, 

Near Athani College. 
90085 26334

ಮುಂಬೆೈ ವಡಾಪಾವ್ 
ಅಂರಡಿ ಕೊಡುವುದಿದೆ

ಬಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ. ರಸೆ್ತರ, ಹೆೀಮಾವತ್ 
ಹಾಸೆ್ಟರ್ ಹತ್್ತರ ಇರುವ, ಚಾಲ್್ತರಲ್ಲಿರುವ 
ವಡಾಪಾವ್ ಅಂಗಡಿರನುನಾ ಹೆೀಗಿದೆಯೀ 
ಹಾಗೆಯ್ೀ ರೊಡುವುದಿದೆ. ಸಂಪಕ್್ಷಸಿ :
99028 85975

2BHK ಮರೆ  & ರೂಂ ಬಾಡಿಗೆಗದೆ
ಪೂವ್ಷ ದಿಕ್ಕುಗೆ ಬಾಗಿಲುಳ್ಳ, ಸುಸಜಿಜಿತ  2 BHK 1ನೆೀ 
ಮಹಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಹಾಗೂ 15x20 ಅಡಿರ  2ನೆೀ
ಮಹಡಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುನ ಅಟಾ್ಯಚ್ಲ್ ರೂಂ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. 

GMIT ರಾಲೆೀಜ್, DC  ಆಫ್ೀಸ್ & ಸಬ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ 
ಆಫ್ೀಸ್ ಗೆ  ಹತ್್ತರವಿದುದಿ,  SS ಲೆೀಔಟ್, B ಬಾಲಿರ್, 4ನೆೀ 

ಮೀನ್, 9ನೆೀ ರಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ,
  99168 82209

PART TIME JOBS 
ಮನೆರಲೆಲಿೀ ಕುಳಿತು ನಾವು ರೊಡುವ 
ಪುಸ್ತಕ ಬರೆರುವ ಹಾಗೂ ಫಾರಂ 

ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ತ್ಂಗಳಿಗೆ 
15,000 ರಿಂದ 20,000 ಸಂಪಾದಿಸಿ 

(ರೊೀರಿರರ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ)  
 8749098879

ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ
ಟಾ್ಯಲ್ ಆಪರೆೀಟರ್  - 2 ಅನುಭವವಿರುವವರು, 

ರಾ್ಯಷರರ್ -2 ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು, 
ಪಾ್ಯಕ್ಂಗ್ & ಡಿಸಾಪಿ್ಯಚ್ಂಗ್-4. ಸಂಪಕಿಚ್ಸ್ :

ದಾವಿರಕಾ ಟೆ್ರೇಡಸ್ಚ್, ಎಂ .ಜಿ.ರೊೇಡ್, 
ರಡಿಯಾರ ಕಂಬದ ಹತ್್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ.
  99800 36605

Job No 2166  Siz :13x2

ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, zÁªÀtUÉgÉ.

zÁªÀtUÉgÉ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ¥Á°PÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÁqïð £ÀA.32 ¤lÄªÀ½î

UÁæªÀÄzÀ j.¸À.£ÀA. 227/4 gÀ°è qÉÆÃgï £ÀA. 382/149 C¼ÀvÉ 30*40

Cr ¸ÀéwÛ£À ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºȨ́ ÀgÀÄ ²æÃ ¥ÀæPÁ±ï ¥Àæ¨sÀÄ ©£ï ¯ÉÃ| PÉ

¹ÃvÁgÁªÀÄ ¥Àæ̈ sÀÄ JAzÀÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 07-01-2023 gÀAzÀÄ

²æÃªÀÄw D±Á eÉÊ£ï PÉÆÃA gÁeÉÃ±ï J£ï eÉÊ£ï gÀªÀgÀÄ F PÀbÉÃjUÉ

ªÀÄ£À« ̧ À°è¹ qÉÆÃgï £ÀA. 382/149 gÀ ̧ ÀévÀÛ£ÀÄß ̧ ÀzÀj §qÁªÀuÉAiÀÄ

ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æÃ ¸ÀAWÀ« WÉÃªÀgïZÀAzÀ eÉÊ£ï ©£ï ZÀÄ£Àß¯Á¯ï

eÉÊ£ï gÀªÀjAzÀ zÁ£À¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå: r«f-1-01645-2006-07

¢£ÁAPÀ:19-05-2006 gÀ ¥ÀæPÁgÀ £À£Àß »¸ÉìUÉ §A¢zÀÄÝ, DzÀgÉ

ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ¥Á°PÉ PÀbÉÃj zÁR¯ÉAiÀÄ°è qÉÆÃgï £ÀA. 382/149 gÀ

¸ÀéwÛUÉ ²æÃ ¥ÀæPÁ±À¥Àæ̈ s ÀÄ ©£ï É̄Ã| PÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ

JAzÀÄ £ÀªÀÄÆzÁVzÀÄÝ ̧ ÀzÀj ºȨ́ ÀgÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À®Ä PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÜ¼ÀzÀ°è #382/149 gÀ ¸ÀévÀÄÛ ¸ÀÜ¼ÀzÀ°è SÁ° ¤ªÉÃ±À£À«gÀÄªÀÅzÀÄ

PÀAqÀÄ§A¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ F ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄÆ®PÀ ²æÃ

¥ÀæPÁ±À¥Àæ̈ sÀÄ ©£ï ̄ ÉÃ| PÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¥Àæ̈ sÀÄ gÀªÀjUÉ CxÀªÁ qÉÆÃgï

£ÀA:382/149 gÀ ̧ ÀéwÛUÉ ̧ ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÁgÀ̧ ÀÄzÁgÀjUÉ w½ À̧ÄªÀÅzÉÃ£ÉAzÀgÉ,

qÉÆÃgï £ÀA.382/149 gÀ ¸ÀéwÛUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ

zÁR É̄UÀ¼À£ÀÄß F ̧ ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀæPÀluÉ ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¹zÀ 15 ¢£ÀUÀ¼ÉÆ¼ÀUÁV

F PÀbÉÃjAiÀÄ PÀAzÁAiÀÄ ±ÁSÉUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä w½¹zÉ. vÀ¦àzÀ°è

AiÀiÁªÀÅzÉÃ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ E®èªÉAzÀÄ qÉÆÃgï£ÀA. 382/149 gÀ D¹Û

vÉjUÉ zÁR¯Áw ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß ²æÃªÀÄw D±Á eÉÊ£ï gÁeÉÃ±ï J£ï

eÉÊ£ï gÀªÀgÀ ºȨ́ ÀjUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹PÉÆ¼Àî̄ ÁUÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄ¥Àr¹zÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀæPÀluÉ

¸À»/- G¥À DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ (PÀAzÁAiÀÄ)

ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ, zÁªÀtUÉgÉ.
ªÁ¸ÁE/zÁªÀtUÉgÉ/1055/

PÉJ¸ïJA¹J/2022-23

À̧A.zÁªÀÄ£À¥Á/ªÀPÀ-2/¹Dgï/28/2022-23

¢£ÁAPÀ: 15.03.2023

£Á£ÀÄ ²æÃªÀÄw. PÉ.ªÀµÀð gÉrØ ©£ï 
PÉ.²æÃ£ÁxÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ¸ÀÄ ì 39ªÀµÀð, 
zÁªÀtUÉgÉ ªÁ¹AiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ zÁªÀtUÉgÉ 
«zÁå£ÀUÀgÀzÀ°è §gÀvÀPÀÌ ̧ ÉÊmï.£ÀA.2 qÉÆÃgï 
£ÀA.1662/1 C¼ÀvÉ 60*40 Cr ªÀÄvÀÄÛ ̧ ÉÊmï 
£ÀA.9 qÉÆÃgï £ÀA.1662/2 C¼ÀvÉ 60*40 
Cr, JgÀqÀÄ eÁUÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ°è 
UËæAqï ¥ÉÆèÃgï ºÁUÀÆ ¥sÀ¸ïÖ ¥ÉÆèÃgï 
Dgï.¹.¹ gÀÆ¦üAUï EgÀÄªÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß F 
»AzÉ ¢:23.7.2018 gÀAzÀÄ E¨Áæ»ÃA ©£ï 
PÉÆÃr ªÀÄºÀäzï ¸ÁºÉÃ¨ï EªÀjAzÀ ±ÀÄzÀÞ 
PÀæAiÀÄPÉÌ RjÃ¢¹gÀÄvÉÛÃ£É. DzÀgÉ, E¨Áæ»ÃA 
©£ï PÉÆÃr ªÀÄºÀäzï ̧ ÁºÉÃ¨ï EªÀgÀ PÀæAiÀÄ 
¥ÀvÀæ £ÀA.5223/96-97 ¢:18.12.1996 ¥ÀvÀæ 
ªÀÄvÀÄÛ ¢:29.5.2012 gÀAzÀÄ £ÀA.527/12-13 
gÀAvÉ jf¸ÀÖgï DzÀ zÁ£À¥ÀvÀæ PÀ¼ÉzÀÄ 
ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. Mjf£À¯ï ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ £À£Àß 
¨ÉÊQ£À°è EnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨ÉÊPÀ£ÀÄß PÁ¦üÃ qÉÃ 
ºÀwÛgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹zÁÝUÀ ¥ÀvÀæ 
PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ¹PÀÌ°è 
F PÉ¼ÀUÉ PÁtÂ¹zÀ «¼Á¸ÀPÉÌ vÀ®Ä¦¸À®Ä F 
ªÀÄÆ®PÀ ̧ ÁªÀðd¤PÀgÀ°è PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. 

¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀæPÀluÉ

K.B.	Shailashree
Advocate	KAR-7098

Davangere.	Ph.9448658502

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ವಿಲ್  ಜಡ್ಜಿ  ಮತು್ತ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್ .ಸ್. ರವರ 
ರಾ್ಯಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ವಾದಿರರ ಪರ ವಕ್ೀಲರು,
ಶಾ್ಯಮ್  ಎಲ್  (ಎಸ್.ಎಲ್)

ಅಸಲು ದಾವಾ ನಂ. 79/2015
ವಾದಿ : ಶಿರಿೀಮತ್ ಹರಿಹರದ ಕೂಗವವಾ                         - ವಿರುದಧಿ -
ಪ್ರತ್ವಾದಿ : ಶಿರಿೀಮತ್ ಹಾಲ್ಮಾಬಿೀ ಮತು್ತ ಇತರರು.
ಪ್ರತ್ವಾದಿ/ರೊೇಟಿೇಸ್ ದಾರರು : 1) ಶಿರಿೀಮತ್ ಹಾಲ್ಮಾಬಿೀ ರೊೀಂ ಇಬಾರಿಹಂ 

ದಾವೂದ್ , ವರಸುಸೂ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ. ವಾಸ : 4ನೆೀ ವಾಡು್ಷ, ಶೆೀಖರಪಪಿ ನಗರ, 
ದಾವಣಗೆರೆ. 2) ಶಿರಿೀ ಬಿ.ಟಿ. ತ್ಪೆಪಿೀಸಾವಾಮ ಬಿನ್  ಎಂ. ತ್ಪೆಪಿೀರುದರಿಪಪಿ, ವರಸುಸೂ ಸುಮಾರು 
50 ವರ್ಷ. ವಾಸ : ನಂ. ಡಿ/4, ಬಾಪೂಜಿ ವಿದಾ್ಯನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸ್.ಪಿ.ಸ್. ಆದೆೇಶ 5 ನಿಯಮ 20 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಪ್ರತ್ವಾದಿ ನಂ. 1 ಮತು್ತ 2 
ರವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿೇಡಲಾದ ಪ್ರಕಟಣಾ ರೊೇಟಿೇಸು

ಮೀಲಕುಂಡ ದಾವೆರನುನಾ ವಾದಿರರು ಪರಿತ್ವಾದಿರರ ವಿರುದಧಿ ಘೊೀರಣಾತ್ಮಕ 
ಸಾವಾಧಿೀನ, ಶಾಶವಾತ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್  ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪರಿಹಾರ ರೊೀರಿ ಮಾನ್ಯ ಘನ 
ನಾ್ಯಯಾಲರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತಾ್ತರೆ. ಸದರಿ ಪರಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿತ್ವಾದಿ ನಂ. 1 ಮತು್ತ 2 
ಆಗಿದುದಿ, ನಾ್ಯಯಾಲರವು ನಮ್ಮ ವಿರುದಧಿ ನಾ್ಯಯಾಲರದಿಂದ ಸಮನ್ಸೂ  ಅನುನಾ 
ನೊೀಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆರ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿದದಿರೂ ಸಹ ಅವು ನಮಗೆ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ. 
ರಾರಣ ನಮ್ಮ ಹಾಜರಾತ್ಗಾಗಿ ದಿರಾಂಕ 6.4.2023ರಂದು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11-00 ರಂಟೆಗೆ 
ಮುದದಿತು್ತ ನಗದಿಯಾಗಿದುದಿ ಆ ದಿನ ನೀವು ಖುದಾದಿಗಿಯಾಗಲ್ೀ ಅಥವಾ ವಕ್ೀಲರ 
ಮುಖಾಂತರವಾಗಲ್ೀ ಪರಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದುದಿ ತಕರಾರು ಇದದಿಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕಕುದುದಿ. 
ತಪಿಪಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದಧಿ ಏಕಪಕ್್ಷೀರ ತ್ೀಮಾ್ಷನ ತೆಗೆದುರೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ತ್ಳಿಯಿರಿ.

ನಾ್ಯಯಾಲರದ  ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಸಹಯಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 16.3.2023 ರಂದು 
ರೊಡಲಪಿಟಿ್ಟದೆ. ನಾ್ಯಯಾಲರದ ಆದೆೀಶದ ಮೀರೆಗೆ, 

ಸಹಿ/- ಶಿರಸೆ್ತೇದಾರರು,
ಮಾನ್ಯ ಪರಿಧಾನ ಸಿವಿರ್  ಜಡ್ಜಿ  ಮತು್ತ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್ .ಸಿ. 

ರವರ ನಾ್ಯಯಾಲರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸೊಳೆಳ ಮೆಶ್ ಹಾಕಲಾರುವುದು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ತರಹದ ಕುರನ್ ವರ್ಸೂ್ಷ , ಸೊೀಫಾ ಸೆಟ್ , 
Duroflex Bed, ಕ್ಟಕ್ಗೆ ಅಲು್ಯಮೀನರಂ ಡೊೀರ್, 

ಸೊಳೆ್ಳ ಮಶ್ ಹಾಕಲಾಗುವುದು.
Swapna Cushion Work

Behind Vittal Temple, 
Maharaj Pet, Davanagere

98445 81966

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಸಿದದಿರಾಮೀಶವಾರ ಬಡಾವಣೆ, ನಟುವಳಿ್ಳ 

ನೂ್ಯ-ಎರ್ಸೂ ಟೆನ್ಷನ್ , 39x61  
ಉತ್ತರ ಅಭಿಮುಖ. ಸಂಪಕ್್ಷಸಿ :

94805 98917 
84948 20288

ಕರಾಚ್ಟಕ ರೃಹ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೆ
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ

40x60 East, 40x60 South, 
40x60 West, 30x50 West, 
30x40 East, 30x40 North
ಐನಳಿಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಏಜೆಂಟ್ 

99166 12110

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಶಿವ ಪಾವಚ್ತ್ ಲೆೇ ಔಟ್ ನಲ್ಲೆ

40x60 East 40 ಅಡಿ ರೊೀಡಿಗಿದೆ. 
40x60 Corner, 80x60 North 
East Corner, 30x50 East
ಐನಳಿಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಏಜೆಂಟ್ 

99166 12110

ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ
ಆಟೊೀಮೊಬೆೈರ್ ಉತಪಿನನಾಗಳನುನಾ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮಾರಾಟ 

ಪರಿತ್ನಧಿಗಳು (ಸೆೀರ್ಸೂ 
ಎಕ್ಸೂಕೂ್ಯಟಿವ್) ಬೆೀರಾಗಿದಾದಿರೆ. 
ಸುಬ್ರಹಮಾಣ್ಯ ಮೊೇಟಾರ್ ಸ್

ಪಿಸಾಳೆ ರಾಂಪೌಂಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ.
ಮೊ.  9886618484

WANTED  
TEACHING FACULTY

Any Science / Maths 
Degree with good 

English Speching Skill. 
TATVA ACADEMY

DAVANGERE.
Ph. : 9606075754

WANTED  
Boys Required for 

Sales executive 
and Billing work  

at Food Mart 
Supermarket.

Quli : PUC, B.Com
Mob : 9886463531

CHANGE OF NAME
I, Sundaresh Anatharamaiah N. (Old 
Name) resident of # 3308/23, 
Vishwachetana, 12th Main Road, MCC 
'B' Block, Davanagere-577004. I have 
changed my name as Sundaresh A.N. 
(New Name) vide affidavit dated  
17-03-2023 sworn before Sayeesh C.R. 
In future all my dealings & transactions 
will be in my new name Sundaresh.

Sd/- Sundaresh A.N.

CHANGE OF NAME
I, Fahmida Begum W/o Mohammed 
Athaulla Haquani, previously called 
Fahamida Begum Mohammad Athaulla 
(old name), resident of #437, New Masjid 
Road, Chamarajapet, Davanagere - 577 
001 have changed my name as Famida 
Begum (new name) vide affidavit dated 
06-03-2023 sworn before Notary I.P. 
Brahmakumar, Davangere. Henceforth all 
my transactions & dealings will be in my 
new name as undersign Fahmida Begum.

ವಿಕಲಚೆೇತನರಿಗೆ 
ಯುಡಿಐಡಿ 
ಕಡಾಡಾಯ

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 17 
– ಬರುವ ಏಪಿರಿರ್ 1ರಿಂದ 
ರೆೀಂದರಿ ಸರಾ್ಷರದ 17 
ಯೀಜನೆಗಳ ನೆರವು 
ಪಡೆರಲು ವಿಕಲ ಚೆೀತ ನರು 
ರು.ಡಿ.ಐ.ಡಿ. ಹಾಜರು 
ಪಡಿಸುವುದು ಕಡಾಲ್ರವಾಗಿದೆ.

ರು.ಡಿ.ಐ.ಡಿ. ರಾಡ್್ಷ 
ಹೊಂದಿಲಲಿದವರು, ಈ ರಾಡ್್ಷ 
ಪಡೆರಲು ಅಜಿ್ಷ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ 
ಮಾಹತ್ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೆೀತನ 
ಪರಿಮಾಣ ಪತರಿದ 
ದಾಖಲೆಗಳನುನಾ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್ದೆ.

ವಿಕಲಚೆೀತನರಿಗೆ ದಾಖಲೆ 
ಗಳ ಹೊರೆ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಈ 
ಕರಿಮ ತೆಗೆದುರೊಳ್ಳಲಾಗುತ್್ತದೆ. 

ಜರಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು ಅಭಿವೃದಿದಾ 
ಕಾಮಗಾರಿರಳಿಗೆ ಶಂಕುಸಾಥೆಪರೆ

ಜಗಳೂರು, ಮಾ.17- 
ಭದಾರಿ ಮೀಲದಿಂಡೆ ಯೀಜನೆ 
ಸೆೀರಿದಂತೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ರೆ್ಷೀತರಿ 
ವಾ್ಯಪಿ್ತರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಿದಿ 
ರಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸದ 
ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದಿೀಶವಾರ ಅವರು ನಾಳೆ 
ದಿನಾಂಕ 18ರ ಶನವಾರ 
ಶಂಕುಸಾಥೆಪನೆ ನೆರವೆೀರಿಸಲ್ದಾದಿರೆ 
ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ.
ರಾಮಚಂದರಿ ಹೆೀಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿವಾಸಿ ಮಂದಿರ 
ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ಪತ್ರಿರಾಗೊೀಷಠಾರನುನಾದೆದಿೀಶಿಸಿ   ಮಾತನಾ 
ಡಿದ ಅವರು, ಪಟ್ಟಣದ ಬರಲು ರಂಗಮಂದಿರದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆರುವ ಸಮಾರಂಭವನುನಾ 
ಅದೂಧಿರಿಯಾಗಿ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕನಾ್ಷಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಗಮದಿಂದ ದಶಕಗಳ 
ಕನಸಿನ ಭದಾರಿ ಮೀಲದಿಂಡೆ ಯೀಜನೆ ರಾಮಗಾರಿಗೆ 
ರೂ. 1260 ರೊೀಟಿ ರೂ. ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ 
45,000 ಎಕರೆ ಭೂಮ ನೀರಾವರಿಗೊಳ್ಳಲ್ದೆ ಎಂದು 
ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಗಾರಿಮೀಣ ಕುಡಿರುವ ನೀರು ಮತು್ತ ನೆೈಮ್ಷಲ್ಯ 
ಇಲಾಖೆರ ರೂ. 482 ರೊೀಟಿ ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ಬಹುಗಾರಿಮ 
ಕುಡಿರುವ ನೀರಿನ ಯೀಜನೆರಡಿ ತಾಲೂಲಿಕ್ನ 
ಸಂತೆಮುದಾದಿಪುರ ಸೆೀರಿದಂತೆ 164 ಗಾರಿಮಗಳಿಗೆ 
ತುಂಗಭದಾರಿ ನೀರು ಪೂರೆೈರೆ ಯೀಜನೆ, 
ಲೊರೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆರ ರಸೆ್ತ ಅಗಲ್ೀಕರಣ 
ಇತರೆ  ರಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ  ವಿವಿಧ ರೂ. 15.75 ರೊೀಟಿ 

ವೆಚಚಿದ, ನಮ್ಷತ್  ರೆೀಂದರಿದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ರೆ್ಷೀತರಿ 
ವಾ್ಯಪಿರ ವಿವಿಧ ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ  ರೂ. 4.50 ರೊೀಟಿ 
ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾರ ಭವನಗಳ ನಮಾ್ಷಣ 
ರಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆರ 
ರೂ. 11.25 ರೊೀಟಿ ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ರಾಮಗಾರಿಗಳ ಶಂಕುಸಾಥೆಪನೆ ನೆರವೆೀರಿಸಲ್ದಾದಿರೆ.  

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೂ. 2.60 ರೊೀಟಿ ವೆಚಚಿದ ವಾಲ್್ಮೀಕ್ 
ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆರಡಿ 
ಪೂಣ್ಷಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ರಾಮಗಾರಿಗಳ ರೂ. 14.88 
ರೊೀಟಿ ವೆಚಚಿದ ಮುರಾ್ತರ  ಹಂತದ ರಾಮಗಾರಿಗಳನುನಾ 
ಲೊೀರಾಪ್ಷಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.
ಸಿ. ಮಹೆೀಶ್, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸೊರೆಕು 
ನಾಗರಾಜ್, ಬಸವರಾಜ್, ಬಿಸು್ತವಳಿ್ಳ ಬಾಬು, 
ಕಟಿ್ಟಗೆಹಳಿ್ಳ ಮಂಜಣ್ಣ, ಸೂರ್ಷಕ್ರಣ್, 
ಧಮಾ್ಷನಾರಕು, ರವಿಕುಮಾರ್ ಮತ್್ತತರರು 
ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು. 

ತಾ್ಯವಣಿಗಯಲ್ಲೆ ಇಂದು  
ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೆೇಶ, ನಗೆಹಬಬಾ

ಮಾರರೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ರೆ್ಷೀತರಿದ 
ತಾ್ಯವಣಿಗಿ ಗಾರಿಮದ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಆವರಣ 
ದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿ.ಎಂ. ವಾಗಿೀಶ 
ಸಾವಾಮ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗದ ವತ್ಯಿಂದ ಅಂತರ 
ರಾಷ್ಟ್ೀರ ಮಹಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ 
ಮಹಳಾ ಸಮಾವೆೀಶ ಮತು್ತ ನಗೆಹಬ್ಬ-2023 
ರಾರ್ಷಕರಿಮ ಹಮ್ಮರೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರಾಂತ 

ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಗಂಗಾವತ್ ಪಾರಿಣೆೀಶ್, ಪೊರಿ. ಕೃಷೆ್ಣೀಗೌಡ, ನರಸಿಂಹ 
ಜೊೀಶಿ, ಬಸವರಾಜ ಮಾಮನ, ಶಿರಿೀಮತ್ ಇಂದುಮತ್ ಸಾಲ್ಮಠ 
ಅವರುಗಳು ಹಾಸ್ಯ ಸಂಜೆ ರಾರ್ಷಕರಿಮ ನಡೆಸಿ ರೊಡಲ್ದಾದಿರೆ.

ಹಿರೆೇತೊರಲೆೇರಿ : 
ಇಂದು ಗಾವು 

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲಿಕು 
ಹರೆೀತೊಗಲೆೀರಿ ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ 
ಶಿರಿೀ ಕರಿರಮ್ಮದೆೀವಿ 
ಮಹೊೀತಸೂವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 
9 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊೀತರಾಜನಂದ 
ಗಾವು ರಾರ್ಷಕರಿಮ, ಸಂಜೆ 
ಹುಲ್ಸಿನರಾಳು ಹಂಚುವುದು 
ಮತು್ತ ರಾತ್ರಿ ಗುಡಿ ಬಾಗಿಲು 
ಹಾಕುವ ರಾರ್ಷಕರಿಮ 
ನಡೆರಲ್ದೆ.

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 17 – ಅಕರಿಮ ಹಣ 
ಪರಿಕರಣರೆಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಲ್ ಮತು್ತ ಮಾಜಿ 
ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ವಿರುದಧಿ ದಾಖಲಾದ 
ಪರಿಕರಣಗಳ ಪೆೈಕ್ ಶೆೀ.96ರರು್ಟ ಜನರು ಶಿರೆ್ಷಗೆ 
ಗುರಿಯಾಗಿದಾದಿರೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನದೆೀ್ಷಶನಾಲರ 
ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ಅಕರಿಮ ಹಣ ತಡೆ ರಾಯ್ದಿ, ವಿದೆೀಶಿ 
ವಿನಮರ ನವ್ಷಹಣೆ ರಾಯ್ದಿ ಹಾಗೂ 
ತಲೆಮರೆಸಿರೊಂಡ ಆರ್್ಷಕ ಅಪರಾಧಿಗಳ ರಾಯ್ದಿ 
ಕುರಿತಂತೆ ದಾಖಲಾದ ಪರಿಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳನುನಾ 
ಜಾರಿ ನದೆೀ್ಷಶನಾಲರ ಪರಿಕಟಿಸಿದೆ.

2002ರಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದ ಅಕರಿಮ ಹಣ ತಡೆ 
ರಾಯ್ದಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತು್ತ. ಈ ರಾಯ್ದಿರಡಿ 
ಜಾರಿ ನದೆೀ್ಷಶನಾಲರ 5,906 ಇ.ಸಿ.ಐ.ಆರ್.

ಗಳನುನಾ ದಾಖಲ್ಸಿದೆ. ಇದು ಎಫ್.ಐ.ಆರ್.ಗೆ 
ಸಮನಾಗಿದೆ. ಈ ಪೆೈಕ್ 176 ಹಾಲ್ - ಮಾಜಿ 
ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 
ದವು. ಇದುವರೆಗೂ 25 ಪರಿಕರಣಗಳನುನಾ 
ಇತ್ಯಥ್ಷಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 24 ಪರಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಶಿರೆ್ಷಯಾಗಿದದಿರೆ, ಒಂದು ಪರಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೊೀಪಿ 
ಖುಲಾಸೆಯಾಗಿದಾದಿರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಸದರು 
ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ವಿರುದಧಿದ ಶೆೀ.96ರರು್ಟ 
ಪರಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರೆ್ಷಯಾದಂತಾಗಿದೆ.

ಮತೊ್ತಂದು ಆಸಕ್್ತಕರ ಅಂಶವೆಂದರೆ, 
ರಾಜರಾರಣಿಗಳ ವಿರುದಧಿ ಜಾರಿ ನದೆೀ್ಷಶನಾಲರ 
ದೂರು ದಾಖಲ್ಸಿರೊಳು್ಳವ ಪರಿಕರಣಗಳೂ 
ಕಡಿಮ ಇವೆ. ಒಟು್ಟ ಪರಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೀ.2.98 
ಮಾತರಿ ಹಾಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು - 

ಸಂಸದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು.
ಜಾರಿ ನದೆೀ್ಷಶನಾಲರವನುನಾ ರಾಜರಾರಣಿ 

ಗಳ ವಿರುದಧಿ ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಿರೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ 
ಎಂದು ಪರಿತ್ಪಕ್ಷಗಳು ದೂರುತ್್ತವೆ. ಅಲಲಿದೆೀ, ಈ 
ಪರಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರೆ್ಷಯಾಗುವ ಪರಿಮಾಣ ಕಡಿಮ 
ಎಂದೂ ಆರೊೀಪಿಸುತ್್ತವೆ.

ಜಾರಿ ನದೆೀ್ಷಶನಾಲರದ ಮಾಹತ್ 
ಪರಿರಾರ, ಒಟು್ಟ 5,906 ಪರಿಕರಣಗಳ ಪೆೈಕ್ 
531ರಲ್ಲಿ ಮಾತರಿ ಸಂಸೆಥೆರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೊೀಧ, 
ಇಲಲಿವೆೀ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾದಿರೆ. ಹಾಲ್ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉನನಾತ ರಾಜರಾರಣಿಗಳು, 
ಉದ್ಯಮ ಗಳು, ರಾಪೊ್ಷರೆೀಟ್ ಗಳು, 
ವಿದೆೀಶಿರರೂ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಹಲವರ ವಿರುದಧಿ 
ಪರಿಕರಣಗಳನುನಾ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಹಣ : 96 ರಷುಟೆ ಸಂಸದ - ಶಾಸಕರಿಗೆ ಶಿಕೆ್ಷ 

ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹಿೇರಾತುರಳು ವಿಶಾವಿಸಪೂಣಚ್ವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ 
ಮಾಹಿತ್ - ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟೆ ಮುಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ 
ಸಾವಚ್ಜನಿಕರು ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾರುತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ 
ಜವಾಬಾ್ಧರಿ ಯಾರುವುದಿಲಲೆ.                    -ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕರು

ಓದುರರ 
ರಮನಕೆ್ಕ

ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ 
ಲಾಡ್ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮತು್ತ ರಾತ್ರಿ 

ಪರಿತೆ್ಯೀಕ ಪಾಳೆರಗಳಿಗೆ ರೂಂ ಬಾಯ್ 
ಮತು್ತ ಸೂಪರ್ ವೆೈಸರ್ ರೆಲಸರೆಕು 
ಬೆೀರಾಗಿದಾದಿರೆ. ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ  
ಊಟ, ವಸತ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 

ಸಂಪಕ್್ಷಸಿ : 63639-54459

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

EC / ಇಸ್, 
E-swathu, 

Khatha Change
Building Licence
& Other Property 

Documents
96118-66449

ಡೆ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕಟೆರ್ 
ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ
ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸಿಸೂಗೆ  

ಡೆರಿೈವರ್  (ಪುರುರ) ಮತು್ತ 
ಕಂಡಕ್ಟರ್ (ಪುರುರ ಅಥವಾ ಮಹಳಾ) 

ಬೆೀರಾಗಿದಾದಿರೆ. ಸಂಪಕ್್ಷಸಿ :
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

ಬೆೇಕಾಗದಾದಾರೆ
ಬಟೆ್ಟ ಅಂಗಡಿರಲ್ಲಿ ರೆಲಸ ಮಾಡಲು 
18 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವರಸಿಸೂನ ಪುರುರರು 

ಮತು್ತ ಮಹಳೆರರು ಬೆೀರಾಗಿದಾದಿರೆ. 
ಗಾರಿಮಾಂತರದವರಿಗೆ ಊಟ, ವಸತ್ 
ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪಕ್್ಷಸಿ :

98442-94446

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೀರ್ ಬಡಾವಣೆರ 

ಪೊೀದಾರ್ ಇಂಟರ್ ನಾ್ಯರನರ್ ಸೂಕುರ್ 
ಎದುರಿನ ಪಾರ್್ಷ ಪಕಕುದಲ್ಲಿ 20x30 
ಅಳತೆರಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲನೆೀ ಮಹಡಿ 

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪಕ್್ಷಸಿ.

98442 94446

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 

ಖರಿೇದಿಗೆ ಅಥವಾ  
ದಿೇಘಚ್ ಕಾಲದ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ

80× 50 ಅಡಿರ ಕಮಷ್ಷರರ್ ಖಾಲ್ 
ಜಾಗ  MCC B Block, ವಿದಾ್ಯನಗರ, 

ಪಿಜೆ ಎಟೆಂರನ್, ಶಾಮನೂರು ರಸೆ್ತ ನಲ್ಲಿ, 
ಹದಡಿ ರಸೆ್ತರಲ್ಲಿ ಬೆೀರಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯವತ್್ಷಗಳಿಗೆ  ಅವರಾಶವಿಲಲಿ.
98269 15042, 94259 35042
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1. Candidates are informed to submit their filled in application with certified and relevant documents to 
    “The Secretary, Taralabalu Rural Development Foundation, ICAR-Taralabalu Krishi Vigyan
     Kendra, Kadalivana, LIC Colony Layout, Taralabalu KVK Road, Davanagere – 577 004, 
     Karnataka” within one month from the date of advertisement in Employment News. 
2. For further details regarding Application format, Age Limit, Qualification, and other Terms &
    Conditions, candidates are informed to visit the Website http://www.taralabalukvk.com
3. General Instructions: 
     • Only screened candidates will be called for interview. 
     • No TA/DA will be admissible to attend the interview. 
     • Relaxation to SC/ST/OBC/PH will be as per rules.

ICAR – TARALABALU KRISHI VIGYAN KENDRA  
(Sanctioned & Funded by Indian Council of Agricultural Research, New Delhi)

Kadalivana, LIC Colony Layout, Taralabalu KVK Road, 
DAVANAGERE – 577004, Karnataka Ph.: 08192-263462 / 297142

JOB NOTIFICATION
Applications are invited from eligible candidates for the following post at ICAR-Taralabalu Krishi 

Vigyan Kendra, Kadalivana, LIC Colony Layout, Taralabalu KVK Road, Davanagere-577004,  
funded by Indian Council of Agricultural Research, New Delhi. 
Sl. 
No.
01.

Designation of 
the post

Programme 
Assistant (Farm 
Manager)

No. Of 
Post
01

Qualification

Essential Qualification:
Bachelor’s Degree in Agriculture or 
equivalent qualification from recognized 
Agriculture & allied Universities.
Maximum Age Limit:  30 Years as on the 
closing date of application.

Pay Level

Basic Pay 
Rs. 35,400/- 
Pay Level-6

Secretary/- 
Taralabalu Rural Development Foundation

Sirigere – 577 541. Chitradurga Dist, Karnataka

ಇಂತ್ ಹಕು್ಕದಾರರು
ಎ.ವಿ. ಮಂಜುರಾಥಯ್ಯ, 

ಆವರಗೊಳಳ.

ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲಿಕು ಆವರಗೊಳ್ಳ ಗಾರಿಮದ 

ವಾಸಿಯಾದ ಎ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥರ್ಯ ಬಿನ್ ಲೆೀಟ್  ಎ.ವಿ. 
ಏರಾಂಬರರ್ಯ ಆದ ನಾನು ಸಾವ್ಷಜನಕರಿಗೆ ತ್ಳಿರಪಡಿಸುವು 
ದೆೀನೆಂದರೆ, ಆವರಗೊಳ್ಳ ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿರುವ ಸವೆ್ಷ ನಂ. 102/10, 1 
ಎಕರೆ ಒಣ ಜಮೀನು (ಓಣಿ ಹೊಲ) ಮತು್ತ ಸವೆ್ಷ ನಂ. 95/5  1 
ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ (ಊರಿನ ಹೊಲ) ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನು ರೊೀಟ್್ಷ ನ 
ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಂತೆ ಆಗಿದುದಿ, ಇದನುನಾ ಬೆೀರೆರವರು ನಮಗೆ 
ಗೊತಾ್ತಗದಂತೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ನಮಗೆ 
ತ್ಳಿದುಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವ್ಷಜನಕರು ಈ ಸೊತ್ತನುನಾ 
ತೆಗೆದುರೊಳು್ಳವವರು ನಮ್ಮ ಗಮನರೆಕು ಬರದೆೀ ತೆಗೆದುರೊಂಡಿದೆದಿೀ ಆದರೆ 
ಅದರೆಕು ತಾವೆೀ ಜವಾಬಾದಿರರಾಗಿರುತ್್ತೀರಿ. ಅದರೆಕು ನಾವುಗಳು 
ಜವಾಬಾದಿರರಲಲಿ, ಹಾಗೆೀನಾದರೂ ನಮ್ಮಗಳ ಗಮನರೆಕು ಬಂದರೆ ರೆಲಗಿನ 
ಮೊಬೆರ್  ನಂಬರ್ ಗೆ ಸಂಪಕ್್ಷಸಿ.

ಮೊ. 9980446724, 7899730460

ಸಥೆಳ : ಆವರಗೊಳಳ
ದಿರಾಂಕ : 16.03.2023

MALE/FEMALE
For a reputed Manufacturing Industry at Davangere. 

Qualification : Minimum B.Com.
1. Accountant Cum Office Manager - 1 Post
 With 5 to 10 years of Experience in Accounting & 
Office Management.
With knowledge of Tally, Banking Work, GST, TDS, 
MS Office. And Excellent Communication Skill in  
Kannada and English.
2. Accounts Assistant - 1 Post
 With 1 to 2 years Experience in Office Work with 
knowledge of Tally
3. Store Keeper - 1 Post
 With 1 to 2 years experience in Stock/Inventory 
Maintainance with Knowledge of MS Office - Excel
4. Security Guards - 4 Posts
 With 1 to 2 years of Experience with Minimum 7th 
Standard Education.

WANTED

Post your Resume with Photograph 
Before 25.03.2023 to Email ID

- employeewanted2019@gmail.com

Competitive Salary and Benefit

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲಿಕು ಅಂಗನವಾಡಿ ರಾರ್ಷಕತೆ್ಷರರ ಮತು್ತ ಸಹಾರಕ್ರರ ಫೆಡರೆೀರನ್ ಗೆ  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆ.ಸ್. ನಿಮಚ್ಲ, ಪರಿಧಾನ ರಾರ್ಷದಶಿ್ಷಯಾಗಿ ಗೇತಾ ಡಿ., ಖಜಾಂಚ್ಯಾಗಿ ಸವಚ್ಮಮಾ ಎಂ.  

ಅವರು ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕುಯಾಗಿದಾದಿರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲಿಕು 10ನೆೀ ಸಮ್ಮೀಳನದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಮೀಲಕುಂಡ ಪದಾಧಿರಾರಿಗಳನುನಾ ಆಯ್ಕು ಮಾಡಲಾಯಿತು.  

ಫೆಡರೆೀರನ್ ನ ಜಿಲಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು : ಎಂ.ಬಿ. ಶಾರದಮಮಾ, ಪರಿಧಾನ ರಾರ್ಷದಶಿ್ಷ : ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲಲೆಮಮಾ,  
ಜಿಲಾಲಿ ಖಜಾಂಚ್ : ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಮಮಾ, ಸುಧಮಮಾ, ರೆೇಣುಕಮಮಾ, ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಆವರಗೆರೆ ವಾಸು, ಆವರಗೆರೆ ಚಂದು್ರ, 

ಅಂಗನವಾಡಿ ಫೆಡರೆೀರನ್  ಸಕ್ಷರ್ ಲ್ೀಡರ್ ಗಳು, ಸಮ್ಮೀಳನದ ಪರಿತ್ನಧಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದಿರೆ.

ಹೃದಯಪೂವಚ್ಕ ಅಭಿನಂದರೆರಳು

ಕೆ.ಸ್. ನಿಮಚ್ಲ ಗೇತಾ ಡಿ. ಸವಚ್ಮಮಾ ಎಂ.

ಬೆಂರಳೂರಿನ ಪ್ರಖಾ್ಯತ ವೆೈದ್ಯರಾದ ಡಾ|| ಪೂಣಿಚ್ಮಾ ಅವರು 

ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಲ್ದಾದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ  
ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆರಳಿಗೆ ಆಯುವೆೇಚ್ದದ ಔಷಧಿರಳಿಂದ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡಲಾರುತ್ತದೆ. 

ಭೆೇಟಿಯ ದಿರಾಂಕ : 19.03.2023ರ ಭಾನುವಾರ.  
ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10 ರಿಂದ 2ರವರೆಗೆ 

ವಿಳಾಸ : # 1981, 10ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್, ಎಂ.ಸ್.ಸ್. `ಎ' ಬಾಲೆರ್, ಆಶ್ರಯ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಹಿಂಭಾರ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಫೇ. 08192-252228, ಮೊ. 8618642929

ಆಯುವೆೇಚ್ದದ ಮಕ್ಕಳ ತಜೆಞೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೆ

ಮೊದಲೆೇ ಹೆಸರು ರೊೇಂದಾಯಿಸ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ

ಇಂದು ತಮ್ಮ 50ನೆೀ ವರ್ಷದ 
ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿರೊಳು್ಳತ್್ತರುವ 
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್

ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ 
ಹಾದಿ್ಷಕ ಶುಭಾಶರಗಳು.

ಜನ್ಮದಿನದ 
ಹಾದಿದಿಕ 
ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಹಾಲ್ವಾಣದಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿರಳಿಗೆ ಚಾಲರೆ

ಮಲೆೀಬೆನೂನಾರು, ಮಾ.17- ಹಾಲ್ವಾಣ 
ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ಇತ್್ತೀಚೆಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ . ರಾಮಪಪಿ 
ಅವರು ವಿವಿಧ ರಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ 
ನೀಡಿ, ಗಾರಿ.ಪಂ ನಂದ ಸನಾ್ಮನ ಸಿವಾೀಕರಿಸಿದರು.

ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಜಾಪಿತ ಬರಿಹಾ್ಮ 
ಕುಮಾರಿೀಸ್  ಈಶವಾರಿೀರ ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲರದಲ್ಲಿ 
ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾರ್ಷಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಧವಾಜಾರೊೀಹಣ 
ನೆರವೆೀರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಶವಾರಿೀರ ವಿ.ವಿ. 

ರೆೀಂದರಿದ ಕಟ್ಟಡರೆಕು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅನುದಾನ 
ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೆೀಳಿದರು.

ನಂತರ ಹಾಲ್ವಾಣದಿಂದ ರೊಪಪಿ ಗಾರಿಮ 
ಸಂಪಕ್್ಷಸುವ ರಸೆ್ತರ ಸಿಸಿ ರಸೆ್ತ ರಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಗುದದಿಲ್ ಪೂಜೆ ನೆರವೆೀರಿಸಿದರು. ಆರು 
ವೆೀ್ಷದಿರ್  ಆಸಪಿತೆರಿರ ಮೀಲಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಷಸಿ 
ರುವ ಯೀಗ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡವನುನಾ 
ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು.

ಅಲಲಿದೆ, ಗಾರಿಮದ ಎ.ರೆ. ರಾಲೊೀನರ 
ಸ.ಹ.ಪಾರಿ.ಶಾಲೆರಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚಿವರಿ ರೊಠಡಿ 
ನಮಾ್ಷಣ ಮತು್ತ ಈಶವಾರ ದೆೀವಸಾಥೆನದ 
ಸಮುದಾರ ಭವನದಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. 
ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ರೊಠಡಿಗಳ ನಮಾ್ಷಣರೆಕು ಇದೆೀ ವೆೀಳೆ 
ಶಾಸಕರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಗಾರಿ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಡಿ. ಚ್ಕಕುಪಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಸಿದದಿರು. ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ .ಜಿ. 
ಪರಮೀಶವಾರಪಪಿ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. 
ಮಂಜುನಾಥ್  ಪಟೆೀರ್ , ರುವಮುಖಂಡ 
ರೆ.ಪಿ. ಗಂಗಾಧರ್, ಗಾರಿ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶಿರಿೀಮತ್ ಲಕ್್ಷಮಿದೆೀವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ , ಶಿರಿೀಮತ್ 
ಲಲ್ತಮ್ಮ ವಿಜರಕುಮಾರ್ , ಎಸ್ .ಇ. 
ಹಾಲೆೀಶ್ , ಕಬಾ್ಬರ್  ಚಂದರಿಪಪಿ, ಪಿಡಿಓ 
ಶಿರಿೀನವಾಸ್ , ಗಾರಿಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ರೆ.ಪಿ. 
ಕುಮಾರಸಾವಾಮ, ರೆ.ಎಂ. ಸಿದದಿರ್ಯ, ಎಸ್ .ಜಿ. 
ಸಿದದಿಪಪಿ, ಟಿ. ಯೀಗೆೀಶ್ , ರೊೀರಿ ನಾಗರಾಜ್ , 
ಎ.ರೆ. ಹನುಮಂತಪಪಿ  ಭಾಗವಹಸಿದದಿರು.

ನಿತಾ್ಯನಂದನ ‘ಕೆೈಲಾಸ’ದಿಂದ 
30ಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚು ನರರರಳಿಗೆ ವಂಚರೆ

ನೂ್ಯಯಾರ್್ಷ, ಮಾ. 17 – 
ತಲೆಮರೆಸಿರೊಂಡಿರುವ ಸಾವಾಮ ನತಾ್ಯನಂದನ 
ಕಪೊೀಲ ಕಲ್ಪಿತ ‘ರುನೆೈಟೆಡ್ ಸೆ್ಟೀಟ್ಸೂ ಆಫ್ ರೆೈಲಾಸ’ 
ದೆೀಶದ ಜೊತೆ ಅಮರಿಕದ 30ಕೂಕು ಹೆಚುಚಿ ನಗರಗಳು 
ಸಾಂಸಕುಕೃತ್ಕ ಸಹಭಾಗಿತವಾದ ಒಡಂಬಡಿರೆಗೆ ಸಹ 
ಹಾಕ್ವೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. 
ರೆೈಲಾಸದ ಜೊತೆ ಮಾಡಿರೊಂಡಿರುವ ಒಪಪಿಂದ 

ರದುದಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮರಿಕದ ನೆವಾರ್್ಷ ನಗರ ರೆಲ ದಿನಗಳ ಹಂದಷೆ್ಟೀ 
ತ್ಳಿಸಿತು್ತ. 2019ರಲ್ಲಿ ನತಾ್ಯನಂದ ‘ರುನೆೈಟೆಡ್ ಸೆ್ಟೀಟ್ಸೂ ಆಫ್ ರೆೈಲಾಸ’ 
ಸಾಥೆಪಿಸಿದಾದಿಗಿ ಘೊೀಷಸಿದುದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೀವರಿ ಲೆೀವಡಿಗೆ 
ರಾರಣವಾಗಿತು್ತ. ಅಮರಿಕದ ರಿಚ್ಮಂಡ್, ವಜಿೀ್ಷನಯಾ, ಒಹಯ, ಫ್ಲಿರಿಡಾ 
ಸೆೀರಿದಂತೆ 30 ನಗರಗಳ ಜೊತೆ ಸಾಂಸಕುಕೃತ್ಕ ಸಹಭಾಗಿತವಾ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ 
ನತಾ್ಯನಂದನ ‘ರೆೈಲಾಸ’ ವೆಬ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ವರದಿ 
ಮಾಡಿರುವ ಫಾರ್ಸೂ ನೂ್ಯಸ್, ಬಹುತೆೀಕ ನಗರಗಳು ಈ ರಿೀತ್ರ ಸಹಭಾಗಿತವಾರೆಕು 
ಒಪಿಪಿರೊಂಡಿರುವುದನುನಾ ಖಚ್ತ ಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ನಗರಗಳು ವಂಚನೆಗೆ 
ಗುರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದೆ. ನತಾ್ಯನಂದ ವಿರುದಧಿ ಅತಾ್ಯಚಾರ ಹಾಗೂ 
ಲೆೈಂಗಿಕ ಹಲೆಲಿ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪರಿಕರಣಗಳಿವೆ.

ಭರಿಷಾ್ಟಚಾರರೆಕು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿರಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮತು್ತ ಜಿಲಾಲಿ 
ಉಸು್ತವಾರಿ ಸಚ್ವ ಭೆೈರತ್ ಬಸವರಾಜ್ ಮತು್ತ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದೆದಿೀಶವಾರ 
ಅವರುಗಳು ರಾರಣವೆಂದು ಜಿಲಾಲಿ ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಆರೊೀಪಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಾ್ಷರದ ಭರಿಷಾ್ಟಚಾರ ಮತು್ತ ಜಿಲಾಲಿ ಸಚ್ವರು, ಸಂಸದರ 
ವಿರುದಧಿ  ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಶೊೀಕ ಚ್ತರಿಮಂದಿರ ರೆೈಲೆವಾ ಗೆೀಟ್ 
ಬಳಿ ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪರಿತ್ಭಟನೆ ಹಮ್ಮರೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ 
ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಪರಿಧಾನ ರಾರ್ಷದಶಿ್ಷ ದಿನೆೀಶ್ ರೆ.ಶೆಟಿ್ಟ ತ್ಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು 
`ಅಪು್ಪ ಮೂ್ಯಸ್ಕಲ್ 
ರೆೈಟ್'

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 17- ಶಿರಿೀ 
ಹರ ಮೂ್ಯಸಿಕರ್ ವರ್ಲ್್ಷ 
ಹಾಗೂ ಶಿರಿೀನವಾಸ 
ದಾಸಕರಿರಪಪಿ ಇವರ 
ಸಹಯೀಗದೊಂದಿಗೆ ಅಪುಪಿ 
ವೆೈಭವ ಅಪುಪಿ ಮೂ್ಯಸಿಕರ್ ನೆೈಟ್ 
ರಾರ್ಷಕರಿಮವನುನಾ ನಾಳೆ 
ದಿನಾಂಕ 18ರ ಶನವಾರ ಸಂಜೆ 5 
ಗಂಟೆಗೆ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ರುವ ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಜಿಲಾಲಿ 
ಪರಿಧಾನ ರಾರ್ಷದಶಿ್ಷ 
ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಆರನೆೀಕಲುಲಿ 
ತ್ಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

ಪತ್ರಿರಾಗೊೀಷಠಾರಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ಜರದೆೀವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ  
ನಡೆರಲ್ರುವ 
ರಾರ್ಷಕರಿಮವನುನಾ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲಾಲಿ 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿರಿೀನವಾಸ 
ದಾಸಕರಿರಪಪಿ 
ಉದಾಘಾಟಿಸಲ್ದಾದಿರೆ. ಪಾಲ್ರೆ 
ಮೀರರ್ ವಿನಾರಕ ಪೆೈಲಾವಾನ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಲ್ದಾದಿರೆ ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದರು.

ಪತ್ರಿರಾಗೊೀಷಠಾರಲ್ಲಿ 
ಸಂಗಿೀತ ನದೆೀ್ಷಶಕ ಸುನೀರ್ 
ಮೈರಾ, ಮಂಜುನಾಥ್, 
ಅಪಿ್ಷತ್, ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಡೆ, 
ಮಂಜುಥ ಸಾವಾಮ, ರವಿಕುಮಾರ್ 
ಇತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು.

ತುಂರಭದಾ್ರ ಸೆೇತುವೆ : ಹಲೆಲೆ, ಸಾವು
ಹೊನಾನಾಳಿ, ಮಾ. 17- ಪಟ್ಟಣದ ತುಂಗಭದಾರಿ ಸೆೀತುವೆ ಬಳಿ ವ್ಯಕ್್ತಯಬ್ಬನ 

ಮೀಲೆ ಗುಂಪೊಂದು ಮಾರರಾಸ್ತ್ಗಳಿಂದ ಹಲೆಲಿ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಕ್್ತ ಸಥೆಳದಲ್ಲಿಯ್ೀ 
ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸೆೀತುವೆ ಬಳಿ ಪಾಟಿ್ಷ ಮಾಡುತ್್ತದದಿ ನಜರುಲಾಲಿ ಮತು್ತ ಖಲಂದರ್ ಹಾಗೂ 
ಫಾರುರ್ ಅಬಿಬುಲಾಲಿ ಎಂಬುವವರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದುದಿ, ಗಲಾಟೆರಲ್ಲಿ 
ಫಾರೂರ್ ಎಂಬವವರು ತ್ೀವರಿ ರಕ್ತಸಾರಿವದಿಂದ ಮೃತಪಟಿ್ಟ ದಾದಿರೆ. ಅಬಿೀಬುಲಾಲಿ 
ಗಾರರೊಂಡಿದುದಿ ಆಸಪಿತೆರಿಗೆ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಫಾರುರ್ ಅವರ ಪತ್ನಾ ನೀಡಿದ 
ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಹೊನಾನಾಳಿ ಪೊಲ್ೀಸರು ಪರಿಕರಣ ದಾಖಲ್ಸಿರೊಂಡು 
ತನಖೆ ರೆೈಗೊಂಡಿದಾದಿರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.17- ಮನುರ್ಯ 
ವಾತಾವರಣದ ಬಲ್ಪಶು, ಯಾವ 
ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆರುತಾ್ತನೊೀ ಅದೆೀ 
ಗುಣಗಳನುನಾ ತನನಾ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಿರೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ೀರ 
ಸವಾರಂಸೆೀವಕ ಸಂಘದ ದಕ್್ಷಣ ಕನಾ್ಷಟಕದ 
ಸಹಪಾರಿಂತ ರಾರ್ಷವಾಹ ಪಟಾ್ಟಭಿರಾಂ 
(ಶಿವಮೊಗಗೆ) ಅಭಿಪಾರಿರ ಪಟ್ಟರು.

ಶುಕರಿವಾರ ನಗರದ ಸೊೀಮೀಶವಾರ 
ವಿದಾ್ಯಲರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ಷಡಿಸಿದದಿ, ಜನ್ಮಭೂಮ 
ಮತು್ತ ಜನ್ಮದಾತರಿಗೊಂದು ನಮನ 
ರಾರ್ಷಕರಿಮದ ಕುರಿತು ದಿಕೂಸೂಚ್ 
ಮಾತುಗಳನಾನಾಡಿದರು.

ಹುಟು್ಟತ್ತ ಎಲಲಿರೂ ಭಗವಂತನ ಗುಣ 
ಗಳನುನಾ ಹೊಂದಿರುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳೆರುವ 
ವ್ಯವಸೆಥೆರ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಅದು 
ನಧಾ್ಷರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಕ್ಷಸಿರ 
ಬಿೀಜಗಳಿಂದ ಮಕಕುಳನುನಾ ದೂರವಿರಿಸುವುದು 
ಪೊೀರಕರ ಜವಾಬಾದಿರಿಯಾಗಬೆೀಕು. 
ಮಕಕುಳಿಗೆ ಸೌಕರ್ಷ ಒದಗಿಸುವುದಷೆ್ಟೀ 
ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕತ್ಷವ್ಯ ಅಲಲಿ, ನಡವಳಿರೆ 
ಕಲ್ಸುವುದು ಕೂಡ ಕತ್ಷವ್ಯವಾಗಬೆೀಕು. 
ರೆೀವಲ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿದದಿರೆ ಕುಟುಂಬವಲಲಿ, 
ವ್ಯಕ್್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದದಿರೆ ಮಾತರಿ ಅದು 
ಕುಟುಂಬ. ತುಂಬಿದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಕಕುಳು 
ಬೆಳೆದರೆ ಸೆನಾೀಹ-ಸಂಬಂಧದ ಮೌಲ್ಯ 
ಅರಿತುರೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ ಎಂದರು.

ಬಸವಣ್ಣ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಷರು 
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯ್ೀ ವೆೀದ, ಉಪನರತ್ತನುನಾ 
ಕಲ್ತ್ದದಿರು. ಆದದಿರಿಂದಲೆೀ, ತಾಯಾನಾಡಿನ 
ಕುರಿತು ಅಪಾರ ಭಕ್್ತ ಹೊಂದಿದದಿರು. ರೆೀವಲ 
ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಾತರಿರೆಕು ತಾಯಿರಲಲಿ, ಜಿೀವ 
ನದ ಪೊೀರಣಾ ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮ, 
ನದಿ, ಪಂಚಭೂತಗಳೆಲಲಿವೂ ತಾಯಿ ಸಾಥೆನ 
ಪಡೆದಿವೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಜನ್ಮಭೂಮ 
ಸವಾಗ್ಷಕ್ಕುಂತ ಮಗಿಲು ಎಂಬ ಸಂಸಾಕುರ 
ನೀಡಬೆೀಕು ಕ್ವಿಮಾತು ಹೆೀಳಿದರು.

ರಾರ್ಷಕರಿಮದ ಉದಾಘಾಟನೆ ನೆರವೆೀರಿ 
ಸಿದ ಅಕಕು ಮಹಾದೆೀವಿ ಮಹಳಾ ಸಮಾಜದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಚ್ರೆೀರಿ ಸುಶಿೀಲಮ್ಮ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಸಕುಕೃತ್ ಹಾಗೂ ಸಂಸಾಕುರಗಳೆೀ 

ದೆೀಶದ ಗೌರವ ಮತು್ತ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. 
ಮಕಕುಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯ್ೀ ಸಂಸಕುಕೃತ್, 
ಸಂಸಾಕುರ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗೆ ಆಳವಾದ 
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೆೀಕು . ಆಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 
ವೃದಾಧಿಶರಿಮಗಳ ಅಗತ್ಯವೆೀ ಇರುವುದಿಲಲಿ 
ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು. ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗಗೆದುದಿ ಮರ 
ವಾಗಿ ಬಗಿಗೆತೆೀ? ಎನುನಾವ ಮಾತ್ನಂತೆ ಮಕಕು 
ಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾರಿಥಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತದಲೆಲಿೀ 
ಸಂಸಾಕುರ ಬಿತು್ತವ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನ ಶೆರಿೀರಠಾ 
ಪರಿಜೆಗಳನಾನಾಗಿಸಬೆೀರೆಂದು ಕರೆ  ನೀಡಿದರು.

ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಿದದಿ 
ಜಿ.ರುದರಿರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕಕುಳಿಗೆ ಮನೆ 
ಹಾಗೂ ಶಾಲೆರಲ್ಲಿ ಏಕರಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾಕುರ 
ಕಲ್ಸುವ ರೆಲಸವಾಗಬೆೀಕು. ತಮ್ಮ 

ಪಾರಿಥಮಕ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಕಕುಳು 
ಅಳವಡಿಸಿರೊಳು್ಳವ ಸಂಸಾಕುರ ಮತು್ತ 
ಒಳೆ್ಳರ ನಡವಳಿರೆಗಳೆೀ ಅವರು ರಾಲೆೀಜು 
ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ತಪುಪಿ ದಾರಿಗೆ ಜಾರದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ 
ನೀಡುತ್ತವೆ. ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಸೂ್ಷ ಗಿಂತ 
ಬದುಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ರಿಮಾರ್ಸೂ್ಷ ಬರ 
ದಂತೆ ಎಚಚಿರ ವಹಸಬೆೀಕು. ಇಂತಹ ಸಮಾ 
ರಂಭ ಮಕಕುಳಿಗೆ ಸೂಪಿತ್್ಷ ಹಾಗೂ ಪೆರಿೀರಣ 
ದಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಹೆತ್ತ ಮಾತಾಪಿತರನುನಾ, ಹೊತ್ತ 
ಧರಣಿರನುನಾ, ರಾಪಾಡುವ ಪರಿಕೃತ್ರನುನಾ 
ದೆೀವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುವ ಪವಿತರಿ ಸಂಸಕುಕೃತ್ರ 
ದೆೀಶ ನಮ್ಮದು . ಅಂತಹ ಪವಿತರಿ 
ಸಂಸಕುಕೃತ್ರುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಂದು 

ಸಂಕ್ೀಣ್ಷ ಅವಸೆಥೆರಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್್ತನ 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ರುಗದಲ್ಲಿ ಮಕಕುಳಿಗೆ 
ಪೊೀರಕರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬದ 
ಹರಿರರೊಡನೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನುನಾ 
ಬೆಸೆರಲು, ಜಿೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನುನಾ ಬಿತ್ತಲು 
ಈ ಜನ್ಮ ಭೂಮ ಮತು್ತ ಜನ್ಮದಾತರಿಗೊಂದು 
ನಮನ ಎನುನಾವ ರಾರ್ಷಕರಿಮ 
ಹಮ್ಮರೊಂಡಿದೆದಿೀವೆಂದು ಶಿರಿೀ ಸೊೀಮೀಶವಾರ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥೆಗಳ ಸಂಸಾಥೆಪಕ ರೆ.ಎಂ.ಸುರೆೀಶ್ 
ತಮ್ಮ ಪಾರಿಸಾ್ತವಿಕ ನುಡಿರಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಸಿದರು. 

ಈ ವೆೀಳೆ ಶಾಲೆರ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷನ ಕು.
ಅನು ರೆ., ಮಾನವಾತಾ ಎಂ.ಡಿ ಅನಸಿರೆ 
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇತ್್ತೀಚ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕನನಾಡ 
ಜಿಲೆಲಿರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾರ್ಟ್ ಮಟ್ಟದ ಪವರ್ 
ಲ್ಫ್್ಟಂಗ್ ಸಪಿಧೆ್ಷರಲ್ಲಿ 76 ರೆ.ಜಿ 
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚ್ನನಾದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಶಾಲೆರ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷನ ಜಿ.ಎನ್. ಸುಕೃತಳನುನಾ 
ಸನಾ್ಮನಸಲಾಯಿತು.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸಾ್ಕರ - ನಡವಳಿಕೆ ಕಲ್ಸುವುದು ಆದ್ಯ ಕತಚ್ವ್ಯವಾರಲ್
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸಾ್ಕರ - 

ನಡವಳಿಕೆ 
ಕಲ್ಸುವುದು ಆದ್ಯ 
ಕತಚ್ವ್ಯವಾರಲ್

ಕೆಆರ್ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಜಿಲೆಲೆಯ ಮೂರು 
ಕೆ್ಷೇತ್ರರಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಥ್ಚ್ರಳ ಘೊೇಷಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 17-  ಕನಾ್ಷಟಕ ರಾರ್ಟ್ ಸಮತ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆರ ಮಾರರೊಂಡ ರೆ್ಷೀತರಿರೆಕು ಬಿ.ಸೊೀಮಶೆೀಖರ್, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ರೆ್ಷೀತರಿದಿಂದ ರೆ.ಮಲಲಿಪಪಿ, ಚನನಾಗಿರಿ ರೆ್ಷೀತರಿದಿಂದ 
ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡುರಿ ಅವರನುನಾ ಅಭ್ಯರ್್ಷಗಳನಾನಾಗಿ ಘೊೀಷಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಜಿಲಾಲಿ ರಾರ್ಷದಶಿ್ಷ ರೆ.ಮಲಲಿಪಪಿ ಹೆೀಳಿದಾದಿರೆ. ಪತ್ರಿರಾಗೊೀಷಠಾರಲ್ಲಿಂದು 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪಕ್ಷವು ಸವಾಚ್ಛ, ಸದೃಢ, ಸಮೃದಧಿ, ಸಾಂಸಕುಕೃತ್ಕ, ಹಸಿರು 
ಕನಾ್ಷಟಕರಾಕುಗಿ ನವಸೂತರಿಗಳ ಪರಿಣಾಳಿರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದರು. ಪತ್ರಿರಾಗೊೀಷಠಾರಲ್ಲಿ ಎನ್.ಎಸ್. ಅಭಿಷೆೀರ್, ಗುಡಲ್ಪಪಿ, ರೆ.ಎಸ್. 
ವಿೀರಭದರಿಪಪಿ, ಅಜೆಜಿೀಶ್ ಟಿ., ಬಿ.ಸೊೀಮಶೆೀಖರ್ ಮುಂತಾದವರು ಇದದಿರು.

 ಸರಾ್ಷರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ರಾರ್ಷದಶಿ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಹರಾರ 
ಇಲಾಖೆ ಮತು್ತ ಜಿಲಾಲಿ ಉಸು್ತವಾರಿ ರಾರ್ಷದಶಿ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್. 
ಉಮಾಶಂಕರ್ ಇಂದು ನಗರರೆಕು ಆಗಮಸಲ್ದಾದಿರೆ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ರೆಕು 
ಜಿಲಾಲಿಮಟ್ಟದ ಅಧಿರಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆರುವ ಜಿಲಾಲಿ ಪರಿಗತ್ 
ಪರಿಶಿೀಲನಾ ಸಭೆರಲ್ಲಿ ಪಾಲೊಗೆಳು್ಳವರು.  ಮಧಾ್ಯಹನಾ 3.30 ರೆಕು 
ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಸಿಟಿ ಬೊೀಡ್್ಷ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸುವರು.  

ನರರಕೆ್ಕ ಇಂದು ಜಿಲಾಲೆ ಉಸು್ತವಾರಿ 
ಕಾಯಚ್ದಶಿಚ್ ಉಮಾಶಂಕರ್ 

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 17 – ವ್ಯವಸಿಥೆತವಾದ ಪಕ್ಷಪಾತವೆೀ 
ಹಲವಾರು ಜಾಗತ್ಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 
ಹಂದೆ ಬಿೀಳಲು ರಾರಣ ಎಂದು ಇಎಸಿ - ಪಿಎಂ (ಪರಿಧಾನ 
ಮಂತ್ರಿ ಆರ್್ಷಕ ಸಲಹಾ ಸಮತ್) ಸದಸ್ಯ ಸಂಜಿೀವ್ 
ಸನಾ್ಯರ್ ಸಹಭಾಗಿತವಾದಲ್ಲಿ ರಚ್ಸಲಾಗಿರುವ ಅಧ್ಯರನ 
ವರದಿಯಂದು ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ತಲಾ ವರಮಾನ ಹೆಚಾಚಿಗುತ್್ತದದಿರೂ ಸಹ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಂದೆ ಬಿದಿದಿದೆ.  ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಅಧ್ಯರನ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಸರ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ನರಮಗಳನುನಾ 
ಹೂಡಿರೆ ಹಾಗೂ ವಾ್ಯಪಾರಿ ನಧಾ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಮಾಹತ್ಯಿಂದ 
ನಜ ಜಗತ್್ತನ ನಧಾ್ಷರಗಳ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್್ತದೆ 
ಎಂದು ವರದಿ ಹೆೀಳಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ, 
ಉದೊ್ಯೀಗ ವಲರದಲ್ಲಿ ಮಹಳೆರರ ಸಹಭಾಗಿತವಾ 
ಹಾಗೂ ಜಿೀವನಾವಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ವಿರರಗಳನುನಾ 
ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀರ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಬಗೆಗೆ ವ್ಯವಸಿಥೆತ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇರುವುದು 
ಸಪಿರ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿರಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀರ ಸಂಸೆಥೆಗಳು ತಮ್ಮ 

ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ದವಾಂದವಾ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳ 
ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಲೊೀಪಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನವೂ 
ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಮತೊ್ತಂದೆಡೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಹತ್ರ 
ಪರಿಕಟಣೆರೂ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀರ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಭಾರತದ 
ವಾಸ್ತವಿಕತೆರನುನಾ ಬಿಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಂದೆ ಬಿೀಳುತ್್ತವೆ 
ಎಂದು ವರದಿರಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಲಾಗಿದೆ.

ಚ್ಂತಕರು ಹಾಗೂ ರಾರ್ಷಕತ್ಷರಿಬ್ಬರೂ 
ಸಕ್ರಿರವಾಗಿ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನುನಾ ಪರಿಶಿನಾಸಬೆೀಕ್ದೆ. 
ಅದರಲೂಲಿ ರು.ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ರ ಲ್ಂಗ ಸಮಾನತೆ 
ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪರಿಶಾನಾಹ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀರ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸೆಥೆಗಳಿಂದ ಭಾರತ 
ಹೆಚುಚಿ ಪಾರದಶ್ಷಕತೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರದಾಯಿತವಾ 
ಬರಸಬೆೀಕ್ದೆ ಎಂದೂ ವರದಿರಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀರ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ 
ಲೊೀಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪೌಷಠಾಕತೆರ 
ಪರಿಮಾಣವನುನಾ ಅತ್ಯಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಳಾ 
ಶರಿಮಕರ ಬಗೆಗೆ ವರದಿ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀರ 
ರಾಮ್ಷಕ ಸಂಘಟನೆರ ಮಾನದಂಡಗಳನುನಾ ಪಾಲ್ಸಿಲಲಿ 
ಎಂದು ಸನಾ್ಯರ್ ವರದಿರಲ್ಲಿ ಆರೆ್ಷೀಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವ್ಯವಸ್ಥೆತ ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಜಾರತ್ಕ 
ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲೆ ಭಾರತಕೆ್ಕ ಹಿನ್ನಡೆ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಹಂದಿರಲ್ಲಿ 
ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ಸೆೀವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗಾರಿಹಕರು ಹಂತ 
ಹಂತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ, ಕಂಪನರ ಹೆಸರು, ದೂರಿನ 
ಸವಾರೂಪದ ವಿವರ ಮತು್ತ ಅಂತ್ಮವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ 
ದಾಖಲೆಗಳನುನಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೂರು ಪರಿಕ್ರಿಯ್ 
ಪೂಣ್ಷಗೊಳಿಸಬಹುದು. 

ಈ ಬಗೆಗೆ ಹೆೀಳಿರೆ ನೀಡಿರುವ ರೆೀಂದರಿ ಗಾರಿಹಕರ 
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆರ ಹೆಚುಚಿವರಿ ರಾರ್ಷದಶಿ್ಷ ನಧಿ 
ಖರೆ, ಗಾರಿಹಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೂ 
ಗಾರಿಹಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ದಿಸೆರಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಜೆಜಿ 
ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಗಾರಿಹಕರ ದೂರುಗಳನುನಾ ತವಾರಿತವಾಗಿ 

ಇತ್ಯಥ್ಷಪಡಿಸಲು ನಾವು ಬದಧಿರಾಗಿದೆದಿೀವೆ. ವಾಟ್ಸೂ ಆಪ್ 
ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ಈ ದಿಸೆರಲ್ಲಿ ಪರಿಮುಖ ಹೆಜೆಜಿ ಎಂದವರು 
ತ್ಳಿಸಿದರು. ಈ ಹಂದೆ ಗಾರಿಹಕರು ಗಾರಿಹಕರ ಸಹಾರ 
ವಾಣಿ ವೆಬ್ ತಾಣವಾದ www.consumerhelp 
line.gov.in ಗೆ ಭೆೀಟಿ ನೀಡಿ ದೂರು ದಾಖಲ್ಸ 
ಬಹುದಿತು್ತ. ಆದರೆ, ವಾಟ್ಸೂ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಣಗಳಲೆಲಿೀ 
ದೂರು ದಾಖಲ್ಸುವ ಪರಿಕ್ರಿಯ್ ಪೂಣ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಟ್ಸೂ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ದಾಖಲ್ಸುವ ಸೆೀವೆ 
ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ರಾಲವೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.  ಗಾರಿಹಕರು 
1915 ಹಾಗೂ 1800 11 4000 ಸಹಾರವಾಣಿ 
ಬಳಸಿರೂ ನೆರವು ಪಡೆರಬಹುದು.

ಗಾ್ರಹಕರ ದೂರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 17 -  
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತು್ತ ಪಶು ವೆೈದ್ಯ 
ಕ್ೀರ ತರಬೆೀತ್ ರೆೀಂದರಿದಲ್ಲಿ  ಇದೆೀ 
ದಿನಾಂಕ 20 ಮತು್ತ 21 ರಂದು ಕುರಿ 
ಮತು್ತ ಮೀರೆ ಸಾರಾಣಿರೆ ತರಬೆೀತ್ 
ನಡೆರಲ್ದೆ. ವಿವರರೆಕು ಸಂಪಕ್್ಷಸುವ 
ದೂರವಾಣಿ : 08192-233787. 

ರಾಳೆ ಕುರಿ - ಮೆೇಕೆ 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿಬಿರ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ಗಾ್ರಜು್ಯಯೇಷನ್ ಡೆೇ  

ಜೆೈನ್ ಎಂಜಿನರರಿಂಗ್ 
ರಾಲೆೀಜಿನ ಪರಿಸಕ್ತ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ 
ಗಾರಿಜುಯ್ೀರನ್ ಡೆೀ ರಾರ್ಷಕರಿಮ 
ವನುನಾ  ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 
ಗುಂಡಿ ಮಹಾದೆೀವಪಪಿ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ವಿಶೆವಾೀಶವಾರರ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿ 
ದಾ್ಯಲರದ ಕುಲಪತ್ ಡಾ. ಎಸ್.
ವಿದಾ್ಯಶಂಕರ್, ಜೆಐಟಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಅಚಲಚಂದ್ ಜೆೈನ್, ಪಾರಿಂಶುಪಾಲ 
ಡಾ. ಡಿ.ಬಿ. ಗಣೆೀಶ್ ಮುಖ್ಯ 
ಅರ್ತ್ಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾದಿರೆ.

ನರರಕೆ್ಕ ಇಂದು ಧಮೆೇಚ್ಂದ್ರ 
ಪ್ರಧಾನ್  ಹಾರೂ ಅರುಣ್ ಸ್ಂಗ್

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ೀರ 
ಪರಿಧಾನ ರಾರ್ಷದಶಿ್ಷ 
ಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ 
ಬಿಜೆಪಿ ಉಸು್ತವಾರಿ 
ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮತು್ತ 
ರೆೀಂದರಿ ಸಚ್ವರೂ 

ಆಗಿರುವ ಕನಾ್ಷಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆರ 
ಪರಿಭಾರಿ ಧಮೀ್ಷಂದರಿ ಪರಿಧಾನ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 
ಗಂಟೆಗೆ ವಿಜರ ಸಂಕಲಪಿ ಮಹಾಸಂಗಮ ರಾರ್ಷಕರಿಮದ ಸಥೆಳ 
ಮತು್ತ ವ್ಯವಸೆಥೆರ ಪರಿಗತ್ರನುನಾ ವಿೀಕ್್ಷಸಲು ಆಗಮಸಲ್ದಾದಿರೆ 
ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವರಾ್ತರ ಡಿ.ಎಸ್.ಶಿವಶಂಕರ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

20 ರಂದು ನರರದಲ್ಲೆ 
ಶಿಶುಕು್ಷ ಮೆೇಳ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.17- ಕನಾ್ಷ 
ಟಕ ಸರಾ್ಷರ ರೆೈಗಾರಿರಾ ತರಬೆೀತ್ 
ಮತು್ತ ಉದೊ್ಯೀಗ ಇಲಾಖೆ ಮತು್ತ 
ಸರಾ್ಷರಿ ರೆೈಗಾರಿರಾ ತರಬೆೀತ್ ಸಂಸೆಥೆ 
(ಐ.ಟಿ.ಐ) ಇವರ ಸಂರುರಾ್ತಶರಿರ 
ದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಕು್ಷ ಮೀಳವನುನಾ ಇದೆೀ 
ದಿನಾಂಕ 20 ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 
ನಗರದ ಸರಾ್ಷರಿ ಐಟಿಐ 
ರಾಲೆೀಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೀಳದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಂಪನಗಳು 
ಪಾಲೊಗೆಳು್ಳತ್್ತದುದಿ, ವಿವಿಧ ವಿದಾ್ಯಹ್ಷತೆ 
ಹೊಂದಿರುವ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು  ಅಗತ್ಯ 
ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೀಳದಲ್ಲಿ 
ಪಾಲೊಗೆಳ್ಳಬಹುದು. ವಿವರರೆಕು ಸಂಪ 
ಕ್್ಷಸುವ  ಮೊಬೆೈರ್ : 99022 
32155, 831027 3541.
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 ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 18, 20236

ವಿ.ಸೂ. : ಆಹಾವಿನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದವರು ಇದರೆ್ನೇ ಆಹಾವಿನವೆಂದು ಭಾವಿಸ್, ಆರಮಿಸಲು ವಿನಂತ್.

|| ಶಿವ ||       || ಶಿ್ರೇ ಮರುಳಸ್ದೆದಾೇಶವಿರ ಪ್ರಸನ್ನ ||       || ಶಿವ ||

ಕೆೈಲಾಸ ಶವಗಣಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಸವದಿ ಶರಣರ ಸಮ್ಮರೀಳನ
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲೆಕು, ರಾಮಗೊಂಡನಹಳಿಳ ಗಾ್ರಮದ ವಾಸ್,

ದಿ|| ಹೆಬಾಬಾಳ್ ಗಾಂಗಪ್ಪನವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮತುತು ಸಹೊರೀದರರು
ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞೆಪರೆರಳು.

ರಾಮಗ�ೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗಾರಾಮದ ಮೃತರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ರೆರವೆೇರಿಸಲು ರುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶಚುಯಿಸ್ರುವುದರಿಂದ  
ತಾವುರಳು ಆರಮಿಸ್, ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರ ಆತಮಾಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾಂತ್ ಕೊೇರಿ, ಪೂಜ್ಯ ಶಿ್ರೇರಳವರ ದಶಚ್ರಾಶಿೇವಾಚ್ದ ಪಡೆಯಬೆೇಕಾಗ ವಿನಂತ್.

ಶಿ್ರೇಮದುಜಜಿಯಿನಿ ಸದ್ಧಮಚ್ ಸ್ಂಹಾಸರಾಧಿೇಶ ಶಿ್ರೇ ತರಳಬಾಳು ಜರದು್ಗರು ಶಿ್ರೇ 1108 
ಡಾ|| ಶವಮೂರ್ದಿ ಶವಾಚಾಯದಿ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳವರು 

ಶಿ್ರೇ ತರಳಬಾಳು ಜರದು್ಗರು ಬೃಹನಮಾಠ, ಸ್ರಿಗೆರೆ. ಇವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯದಲ್ಲೆ 

ಇಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು :
ಪುತ್ರರು : ✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಲ್ೇಲಾ, ಶಿ್ರೇ ಹೆರ್.ಜಿ. ಮರುಳಸ್ದದಾಪ್ಪ, ನಿದೆೇಚ್ಶಕರು, ದಾಮ್ ಕೊೇಸ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪುಷ್ಪ, ಶಿ್ರೇ ಹೆರ್. ಶಾಂತಕುಮಾರ    ✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ರೆೇಖಾ, ಶಿ್ರೇ ಹೆರ್.ಜಿ. ಲೊೇಕೆೇಶ್ 
✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಚನ್ನಮಮಾ, ಶಿ್ರೇ ಹೆರ್.ಜಿ. ನಿೇಲಕಂಠಪ್ಪ   ✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪೆ್ರೇಮ, ಶಿ್ರೇ ಹೆರ್.ಜಿ. ಬಸವನಗೌಡ

✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ರೂಪ, ಶಿ್ರೇ ಹೆರ್.ಜಿ. ಮುರುಗೆೇಶ್   ✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುಷಮಾ, ಶಿ್ರೇ ಹೆರ್.ಜಿ. ರಾಜು, ಆರ್.ಜಿ. ಹಳಿಳ
ಪುತ್್ರಯರು : ✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಹೂವಮಮಾ, ಶಿ್ರೇ ಎ. ರಾರಪ್ಪ, ಹೆರ್. ಕಲಪನಹಳಿಳ

✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕಮಲಮಮಾ, ಶಿ್ರೇ ಕೆ. ರಾರರಾಜಪ್ಪ, ಕುಕಿಚ್ ✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಅನ್ನಪೂಣಚ್, ಶಿ್ರೇ ಜಿ.ಸ್. ವಾಮದೇೆವಪ್ಪ, ಕಾಡಜಿಜಿ
✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪವಿತ್ರ (ಗೌರಮಮಾ), ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಲ್ಲೆಕಾಜುಚ್ನ, ಮೆೈಸೂರು

ಮೊಮಮಾಕ್ಕಳು, ಮರಿಮೊಮಮಾಕ್ಕಳು, ಮಾವಂದಿರು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಹೆಬಾಬಾಳ್ ವಂಶಸಥೆರು
ಆರ್ .ಜಿ. ಹಳಿಳ ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಹಾರೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು. ಮೊ. : 9481689626, 9611758345

ದಿರಾಂಕ 09-03-2023ರೆೇ ರುರುವಾರ ಸಂಜೆ 5.50 ಕೆ್ಕ ನಮಮಾ ಪೂಜ್ಯ ತಾಯಿಯವರಾದ

ಶ್ರೀ ಮರುಳಸಿದೆ್ದರೀಶವಾರ ಟೆ್ರೀಡರ್ �
ಬಿತ್ತರೆ ಬಿೇಜ, ಕಿೇಟ ರಾಶಕ ಹಾರೂ ರಸಗೊಬಬಾರ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ರಾಮಗ�ೊಂಡನಹಳ್ಳಿ. ಪೇನ್ : 9844335499, 8884209192

ಇವರು ಶಿವಾಧಿೇನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತಮಾಶಾಂತ್ಗಾಗ

ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನ� ಹಾಗೊ 
ಸವ್ವ ಶರಣರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು

ಶರಣೆ   ಹೆಬಾಬಾಳ್ 
ಅನುಸೂಯಮ್ಮ 
ಗಾಂಗಪ್ಪನವರು

ದಿರಾಂಕ 19-03-2023ರೆೇ 
ಭಾನುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 12-30ಕೆ್ಕ

9ನ�ೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣ�

ಬ್ರಹಮಾಲ್ೇನ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಗೌರಮಮಾ ಬಸಪ್ಪ ಜೊೇರಪ್ಪನವರ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಕಾರ್ಯಮಿತ್ಯೇವ ರತ್ಕರ್ಯ ನಿರತಂ ಕ್ರಿರತ್ೇರ್ಯನ|
ಸಂಗಂ ತಯಕಾ್ವಾ ಫಲಂ ಚ್ೈವ ಸ ತಾಯಗಃ ಸಾತ್್ವಾಕ್ೋೇ ರತಃ||

ನಿಸಾವಿಥಚ್ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ಸೆೇವೆ ಹಾರೂ ಕತಚ್ವ್ಯ ಭಾವದ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ  
ಸಾತ್ವಿಕ ತಾ್ಯರದ ಫಲವನು್ನ ನಮೆಮಾಲಲೆರಿರೂ ಕರುಣಿಸ್ದ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಮಾರಚ್ದಶಚ್ಕರೂ 

ಆದ ನಿೇವು ನಮಮಾನ್ನರಲ್ ಇಂದಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ವಷಚ್ರಳು ಸಂದರೂ ನಿಮಮಾ ರೆನಪು ನಮಮಾ ಮನದಲ್ಲೆ  
ಸದಾ ಹಸ್ರು. ನಿಮಮಾ ನಡೆ, ನುಡಿರಳು ನಮಗೆ ಸದಾ ದಾರಿದಿೇಪ. ಅರಲ್ದ ನಿಮಮಾ ದಿವಾ್ಯತಮಾಕೆ್ಕ 
ಪರಮಾತಮಾ ಚಿರಶಾಂತ್ ನಿೇಡಲ್ ಎಂದು ಶಿ್ರೇ ಭರವಂತನಲ್ಲೆ ಪಾ್ರಥ್ಚ್ಸ್ ಶ್ರದಾ್ಧಂಜಲ್ ಸಲ್ಲೆಸುವ

ಜ�ೋ�ಗಪ್ಪನವರ  ಬಸಪ್ಪನವರ ಮಕ್ಕಳು,  
ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸ�ೋಸ�ಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೋ  

ಜ�ೋ�ಗಪ್ಪನವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೋ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು. ಪಿ.ಜ�. ಬಡಾವಣ�, ದಾವಣಗ�ರ�.

ಪವಾಡರಂರವವಿನಹಳಿಳ ಉಮಾ ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲಿಕು ಪವಾಡರಂಗವವಾನಹಳಿ್ಳ ಗಾರಿಮದ ವಾಸಿ  
ಕಬೂಬಾರು ಶೆೇಖರಪ್ಪ ಅವರ ಪುತರಿ ಸಂತೊೇಷ್  ಕುಮಾರ್  ಇವರ ಧಮ್ಷಪತ್ನಾ

ಶ್ರೀಮರ್ ಉಮಾ ಎಾಂ.ಎನ್.
ಇವರು ದಿನಾಂಕ : 17.03.2023ರ ಮಧಾ್ಯಹನಾ 1.20ರೆಕು ನಧನರಾದರೆಂದು 

ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೀವೆ. ಮೃತರಿಗೆ 31 ವರ್ಷ ವರಸಾಸೂಗಿತು್ತ.  
ತಂದೆ - ತಾಯಿ, ಪತ್, ಅತೆ್ತ - ಮಾವ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳನುನಾ ಅಗಲ್ರುವ 
ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯ್ರನುನಾ ದಿನಾಂಕ 18.03.2023ರ ಶನವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ 

ಪವಾಡರಂಗವವಾನಹಳಿ್ಳರ ಮೃತರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ನೆರವೆೀರಿಸಲಾಗುವುದು.
ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರಚ್ 

ಮೊ. 98445-99952, 94805-00812

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 17 – 
ಲೊೀಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ 
ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಏಕರಾಲರೆಕು ಚುನಾವಣೆ 
ನಡೆಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಪರಿತ್ಪಾದಿಸಿರುವ 
ರೆೀಂದರಿ ಸರಾ್ಷರ, ಇದರಿಂದ ಬೊಕಕುಸರೆಕು 
ಸಾಕರು್ಟ ಉಳಿತಾರವಾಗುತ್ತದೆ 
ಎಂದು ಹೆೀಳಿದೆ.

ಲೊೀಕಸಭೆರಲ್ಲಿ ಲ್ಖಿತ ಉತ್ತರ 
ನೀಡಿರುವ ರೆೀಂದರಿ ರಾನೂನು ಸಚ್ವ 
ಕ್ರಣ್ ರಿಜಿಜು, ಏಕರಾಲರೆಕು ಚುನಾವಣೆ 
ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಚುನಾವಣಾ 
ಆಯೀಗ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 
ದವರ ಜೊತೆ ಚಚೆ್ಷ ನಡೆಸಲಾಗುತ್್ತದೆ. 
ಈ  ಬಗೆಗೆ ಆಯೀಗ ರೆಲ ಶಿಫಾರಸುಸೂ 
ಗಳನುನಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

ಈ ವಿರರ ರಾನೂನು 
ಆಯೀಗದ ಪರಿಶಿೀಲನೆರಲ್ಲಿದೆ. ಈ 
ಮಾಗ್ಷಸೂಚ್ ಹಾಗೂ ರೂಪುರೆೀಷೆಗಳ 
ಕುರಿತು ಕರಿಮ ತೆಗೆದುರೊಳ್ಳ ಲಾಗುತ್್ತದೆ 
ಎಂದು ರಿಜಿಜು ಹೆೀಳಿದಾದಿರೆ.

ಏಕರಾಲರೆಕು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವು 
ದರಿಂದ ಬೊಕಕುಸರೆಕು ಸಾಕರು್ಟ ಉಳಿ 
ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ 
ರಾನೂನು ವ್ಯವಸೆಥೆರನುನಾ ಪದೆೀ ಪದೆೀ 
ಬಳಸುವುದು ತಪುಪಿತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 

ರಾಜಕ್ೀರ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ 
ಅಭ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗೂ ಪರಿಚಾರದ ಹಣ 
ಉಳಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಅವಧಿರಲ್ಲಿ 
ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ನೀತ್ 
ಸಂಹತೆ ಹೆೀರಿರೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೂ 
ಧರೆಕುಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಿಜಿಜು 
ಹೆೀಳಿದರು. ಈ ವ್ಯವಸೆಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು 
ಸಂವಿಧಾನದ ಕನರಠಾ ಐದು ಕಲಂಗಳಿಗೆ 
ತ್ದುದಿಪಡಿ ತರಬೆೀರಾಗುತ್ತದೆ.  ಈ 
ಪರಿಸಾ್ತವನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮುಂಚೆ 
ಎಲಾಲಿ ರಾಜಕ್ೀರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ 
ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಸಬೆೀಕ್ದೆ ಎಂದು 
ಸಚ್ವರು ತ್ಳಿಸಿದಾದಿರೆ. ದಕ್್ಷಣ ಆಫ್ರಿರಾ, 
ಸಿವಾೀಡನ್ ಹಾಗೂ ಬಿರಿಟನ್ ಗಳಲ್ಲಿ 
ರಾಷ್ಟ್ೀರ ಹಾಗೂ ಪಾರಿಂತ್ೀರ 
ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ನಶಿಚಿತ ಅವಧಿರಲ್ಲಿ 
ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಪದಧಿತ್ ಇದೆ 
ಎಂದು ಸಚ್ವರು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಲೊೇಕಸಭೆ, ವಿಧಾನಸಭೆರಳಿಗೆ 
ಏಕಕಾಲದ ಚುರಾವಣೆ

ನವದೆಹಲ್ ಮಾ. 17- ಮಾಜಿ ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರ 
ಲಾರ್ ನೆಹರು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಏರೆ ಅವರ ಉಪನಾಮ 
ಬಳಸುತ್್ತಲಲಿ ಎಂದು ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೆೀಂದರಿ ಮೊೀದಿ 
ಪರಿಶಿನಾಸಿರುವುದು ಹಕುಕುಚು್ಯತ್ ಎಂದು ರಾಂಗೆರಿಸ್ ನಾರಕ ರೆ.ಸಿ. 
ವೆೀಣುಗೊೀಪಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೊೀಟಿಸ್ 
ನೀಡಿದಾದಿರೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭೆರಲ್ಲಿ ರಾರ್ಟ್ಪತ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವ 
ನಣ್ಷರದ  ಚಚೆ್ಷರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದದಿ ಪರಿಧಾನ, ನೆಹರು 
ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತು ಹೆೀಳಿರೆ ನೀಡಿದದಿರು. ಇದು ನೆಹರು ಕುಟುಂ 
ಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಣಕ ಹಾಗೂ ಅವಹೆೀಳನ ಎಂದು 
ವೆೀಣುಗೊೀಪಾರ್ ಹಕುಕುಚು್ಯತ್ ನೊೀಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದಾದಿರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೇದಿ ವಿರುದ್ಧ  
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಹಕು್ಕಚು್ಯತ್ ರೊೇಟಿಸ್

ಮಕ್ಕಳ ಅಪಹರಣದ ಆರೊೇಪ : 
ರಷಾ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಂಧನಕೆ್ಕ ವಾರಂಟ್

ಹೆೀಗ್, ಮಾ. 17 – ಉರೆರಿೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕಕುಳ ಅಪಹರಣದಲ್ಲಿ 
ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೊೀಪದ ಮೀಲೆ ರಷಾ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಲಿಡಿಮರ್ 
ಪುತ್ನ್ ಬಂಧನರೆಕು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀರ ಅಪರಾಧ ನಾ್ಯಯಾಲರ 
(ಐ.ಸಿ.ಸಿ.) ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

ಮಕಕುಳ ಅಕರಿಮ ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ಅಕರಿಮ ಹಸಾ್ತಂತರರೆಕು 
ಪುತ್ನ್ ರಾರಣವಾಗಿರುವ ಆರೊೀಪ ಇದೆ ಎಂದು ಐ.ಸಿ.ಸಿ. 
ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಂದೆ ರಷಾ್ಯದ ಮಕಕುಳ ಹಕುಕುಗಳ ಆಯೀಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಮಾರಿಯಾ ಅಲೆರೆಸೂರವನಾ ಅವರ ವಿರುದಧಿ ವಾರಂಟ್ 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ, ಆರೊೀಪಗಳನುನಾ ತಳಿ್ಳ ಹಾಕ್ರುವ 
ರಷಾ್ಯ, ವಾರಂಟ್  ಅಸಿಂಧು ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ಸವಚ್ ಪಕ್ಷರಳಲ್ಲೆ 
ಒಮಮಾತ ಮೂಡಿದ 
ನಂತರ ಕ್ರಮ : ಕೆೇಂದ್ರ


