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ವಿಕಾಸ್ ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಮೆಳೆಳೇಕಟೆಟೆ
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ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರಚ್, ಹಾವೆೇರಿ, ಶಿವಮೊರ್ಗ, ವಿಜಯನರರ, ಚಿಕ್ಕಮರಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ರದರ ಜಿಲೆಲೆರಳಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಪತ್್ರಕೆ

MARUTISAN PRIVATE LIMITED
 BANGALORE 

ಕಂಪನಿ ವತ್ಯಂದ Electric Bike ಬಿಡುರಡೆ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ARAI ಸಂಸೆಥೆಯಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಹಾರು RTO Registration ಹೊಂದಿರುವ Speed Bike.

4 hours charge 20 Rs.   120 mileage    150 mileage 
Ex-Showroom Price1,37,000/- insurance +  RTO charges extra

BOOKING 
STARTS 
5000/-

NTR Electric Motors 
Trishul Talkies Road,  

Near Kaveramma School auto stand  
Davangere - 577 002. 

Mob. : 9742 920 446 

ಚಾಜಿಚ್ಂಗ್  
ಬೆೈಕ್ 

±ÉÆÃgÀÆªÀiï: £ÀA.1, UËæAqï ¥ÉÆèÃgï, vÉÆÃ±À¤ JA¥ÉÆÃjAiÀiÁ, J.«.PÉ. PÁ¯ÉÃdÄ gÀ¸ÉÛ,  zÁªÀtUÉgÉ. zÀÆ.¸ÀA: 63647 95111
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25%
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*

15 jAzÀ 19£ÉÃ ªÀiÁZïð 2023 ªÀgÉUÉ

ಮೆೇಲ್ನ ಎಲಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿರಳ ಉದಾಘಾಟರೆ ಮತು್ತ ಶಂಕುಸಾಥೆಪರೆ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಆರಮಿಸುತ್್ತರುವ
ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಮತು್ತ ನಿೇರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತು್ತ ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತರ ಇಲಾಖೆ ಹಾರೂ ಸಂಬಂಧಪಟಟೆ ಇಲಾಖೆಯವರಿರೂ 

ಮತು್ತ ಮುಖಂಡರುರಳಿರೂ, ಅಭಿಮಾನಿರಳಿರೂ, ಕಾಯಚ್ಕತಚ್ರುರಳಿರೂ, ಹಳೆೇಬಾತ್,  
ಹಳೆೇಬಾತ್ ರುಡ್ಡದ ಕಾ್ಯಂಪ್ , ನಿೇಲಾನಹಳಿಳ ಹಾರೂ ದೊಡ್ಡಬಾತ್ ಗಾ್ರಮಸಥೆರುರಳಿರೂ ಹೃದಯಪೂವಚ್ಕ ಸುಸಾವಾರತ...

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದಾಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕ್ಸಾಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮ್ಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಗಾ್ರಮೀಣ ರಸೆತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೀಜನೆರ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್್ಯಕೆರಡಿರಲ್ಲಿ

ದಿರಾಂಕ : 19.03.2023, ಭಾನುವಾರದಂದು

ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10-30 ರಂಟೆಗೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ವಾ್ಯಪ್್ತಯ ಹಳೆೇಬಾತ್ ಗಾ್ರಮದ 
ಪೂಜಾರ ಉಮೆೇಶ್ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್. ಗಿರಿೇಶ್ ಅವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದಾಘಾಟರೆ

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ರಳು

ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10-30 ರಂಟೆಗೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ವಾ್ಯಪ್್ತಯ ಹಳೆೇಬಾತ್ ಗಾ್ರಮದ 
ಪೂಜಾರ ಉಮೆೇಶ್ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್. ಗಿರಿೇಶ್ ಅವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದಾಘಾಟರೆ

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ರಳು

ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10-45 ರಂಟೆಗೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ವಾ್ಯಪ್್ತಯ ಹಳೆೇಬಾತ್ ರುಡ್ಡದ 
ಕಾ್ಯಂಪ್  ಗಾ್ರಮದ ಬಾರಿಕರ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮುದೆೇಗೌಡು್ರ 
ಪ್ರಭಣ್ಣನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ (ಶೆೇರಾಪುರ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಹರಕೆ್ಕ ಹೊೇರುವ 
ರಸೆ್ತ) ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದಾಘಾಟರೆ 

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ರಳು  (ಚೆೈ. 0.00ದಿಂದ ಚೆೈ. 393.00ರವರೆಗೆ)

ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10-45 ರಂಟೆಗೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ವಾ್ಯಪ್್ತಯ ಹಳೆೇಬಾತ್ ರುಡ್ಡದ 
ಕಾ್ಯಂಪ್  ಗಾ್ರಮದ ಬಾರಿಕರ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮುದೆೇಗೌಡು್ರ 
ಪ್ರಭಣ್ಣನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ (ಶೆೇರಾಪುರ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಹರಕೆ್ಕ ಹೊೇರುವ 
ರಸೆ್ತ) ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದಾಘಾಟರೆ 

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ರಳು  (ಚೆೈ. 394.00ದಿಂದ ಚೆೈ. 786.00ರವರೆಗೆ)

ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11-00 ರಂಟೆಗೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ವಾ್ಯಪ್್ತಯ ಹಳೆೇಬಾತ್ ರುಡ್ಡದ 
ಕಾ್ಯಂಪ್  ಗಾ್ರಮದ ಸಿ.ಎಸ್ .ಐ. ಕಾಂತ್ ಚರ್ಚ್ ನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 
ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶಂಕುಸಾಥೆಪರೆ 

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 45 ಲಕ್ಷ ರೂ. ರಳು

ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11-50 ರಂಟೆಗೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ವಾ್ಯಪ್್ತಯ ನಿೇಲಾನಹಳಿಳ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಬರುವ ಪೂಜಾರ್  ಬಿೇರಪ್ಪನವರ ಮರೆಯಂದ ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ರಸೆ್ತಗೆ 
ಕೂಡುವ ರಸೆ್ತ ಉದಾಘಾಟರೆ ಕಾಮಗಾರಿ    ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ರಳು  (ಚೆೈ. 0.00ದಿಂದ ಚೆೈ. 400.00ರವರೆಗೆ)

ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11-50 ರಂಟೆಗೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ವಾ್ಯಪ್್ತಯ ನಿೇಲಾನಹಳಿಳ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಬರುವ ಪೂಜಾರ್  ಬಿೇರಪ್ಪನವರ ಮರೆಯಂದ ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ರಸೆ್ತಗೆ 
ಕೂಡುವ ರಸೆ್ತ ಉದಾಘಾಟರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 45 ಲಕ್ಷ ರೂ. ರಳು  (ಚೆೈ. 400.00ದಿಂದ ಚೆೈ. 800.00ರವರೆಗೆ)

ಸಮಯ : ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 12-00 ರಂಟೆಗೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲೆಕು ದೊಡ್ಡಬಾತ್ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್.ಎ.ರವಿೇಂದ್ರರಾಥ್  ಅವರ ಶಿಫಾರಸಿಸಿನ ಮೆೇರೆಗೆ ಕೆೈಗೊಂಡ 

ಭದಾ್ರ 4701 MSMIರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಾತ್ ಕೆರೆ ಪ್.ಓ. ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹಾರೂ ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆ್ತ ನಿಮಾಚ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದಾಘಾಟರೆ
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 150 ಲಕ್ಷ ರೂ. ರಳು

ದಾವಣಗೆರೆ ಉತತುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷೀತ್ರದ ವಾ್ಯಪ್ತುರ ಹಳೆೀಬಾತ್ ಮತ್ತು ದೆೊಡ್ಡಬಾತ್ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ :

ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ 'ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಸರ್ವಸ್ಪರ್್ವ' ಧೆಯಾೇಯವ್ಕಯಾದೆೊಂದಿಗೆ

DR. THIMMAREDDY N.E.E.T. & I.I.T. ACADEMY
(A Premier Integrated Coaching Institute for  

Class XI & XII in Davangere)

By Eminent Experienced Educationist
For II P.U.C. Science Students

COMPETITIVE CRASH COURSE

An Exclusive Coaching For

N.E.E.T. and K.C.E.T. 2023
Learning is not the Product of Teaching.  

Learning is the Product of the Activity of Learners.
Duration of the Competitive Coaching Course 

N.E.E.T. - 42 Days / K.C.E.T. - 54 Days
(Coaching is applicable for Exams in A.I.I.M.S. / A.F.M.C. / J.I.P.M.E.R.)

*	Daily 7 Hours of Teaching (PCB+M) and 2 Hours of Session wise  
 Unit Test.
*	Brief highlights of the main concepts in each topic of the given  
	 subject	using	a	well	defined	shortcut	technique.
*	Instructions involving the Time-Management in Facing the 
 Competitive Test / Exams.
*	20 Grand Tests Separetely for N.E.E.T. and K.C.E.T. along with their  
 detailed Discussion by the expertised Teaching Faculties.
*	A handy, well planned and prepared competitive study   
 materials, Based on the Instructions of N.T.A. and K.E.A.

Contact : Us For More Details
Ph. : 99646 36810, 99000 55536 & 99000 77734

Highlights of the Coaching Concepts

Commence From Friday 
24th March 2023

Commence From Friday 
24th March 2023

Separate 
Batch & Hostel 

Facility for 
Boys & Girls

ದ್ನಾಂಕ: 06-03-2023 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ವಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಠೆೀವಣಾತ್ಗಳ ಮೀಲ್ನ ಬಡಿ್ಡ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಾ|| ಶಿ್ರೇ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶಿ್ರೇ ಕೊೇರುಂಡಿ ಬಕೆ್ಕೇಶಪ್ಪನವರು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶಿ್ರೇ ಎನ್ .ಎ. ಮುರುಗೆೇಶ್ ರವರು
ಕಾರ್ಯದರ್್ಯಗಳು

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯಂಕ್ಗಳ ಒಕೊ್ಕಟ
ಪೇಸ್ಟೆ  ಬಾಕ್ಸಿ  ನಂ. 217, ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬಚ್ನ್  ಕೊೇ-ಆಪ್ . ಬಾ್ಯಂಕ್  ಕಟಟೆಡ, 

ಗಾಂಧಿ ಸಕಚ್ಲ್  ಹತ್್ತರ, ಪೂರಾ-ಬೆಂರಳೂರು ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ - 577002.

ಒಕೂ್ಕಟದ ಸದಸ್ಯ ಬಾ್ಯಂಕುರಳ ಹೆಸರು ಪರಿಷ್ಕಕೃತ ಬಡಿ್ಡ ದರ ದಿರಾಂಕ: 06.03.2023 ರಿಂದ ಅನವಾಯ

ಬಾಪೂಜಿ ಕೊೇ-ಆಪ್. ಬಾ್ಯಂಕ್ ಲ್.,
ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬಚ್ನ್ ಕೊೇ-ಆಪ್. ಬಾ್ಯಂಕ್ ಲ್.,
ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ಅಬಚ್ನ್ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಿಯಮಿತ
ಶಿವ ಸಹಕಾರಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಲ್.,
ಶಿ್ರೇ ಕನಿ್ನಕಾಪರಮೆೇಶವಾರಿ ಕೊೇ-ಆಪ್. ಬಾ್ಯಂಕ್ ಲ್.,
ಶಿ್ರೇ ಮುರುಘರಾಜೆೇಂದ್ರ ಕೊೇ-ಆಪ್. ಬಾ್ಯಂಕ್ ಲ್.,
ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಕೊೇ-ಆಪ್. ಬಾ್ಯಂಕ್ ಲ್.,
ಕನಕ ಪಟಟೆಣ ಸಹಕಾರಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಲ್.,
ಸಿಟಿ ಕೊೇ-ಆಪ್. ಬಾ್ಯಂಕ್ ಲ್.,

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರರಳು ರೆರು್ಯಲರ್ 
ಹಿರಿಯ 

ರಾರರಿಕರಿಗೆ

1

2

3

4

5

6

15 ದಿನರಳಿಂದ 90 ದಿನರಳವರೆಗೆ

91 ದಿನರಳಿಂದ 180 ದಿನರಳವರೆಗೆ

181 ದಿನರಳಿಂದ 1 ವಷಚ್ರಳವರೆಗೆ

1 ವಷಚ್ದ ಮೆೇಲ್ಪಟುಟೆ 3 ವಷಚ್ರಳವರೆಗೆ

3 ವಷಚ್ರಳ ಮೆೇಲ್ಪಟುಟೆ 5 ವಷಚ್ರಳವರೆಗೆ

5 ವಷಚ್ರಳ ಮೆೇಲ್ಪಟುಟೆ

4.00%

5.00%

6.00%

8.00%

8.25%

8.00%

4.50%

5.50%

6.50%

8.50%

8.75%

8.50%

ಪಟಟೆಣ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯಂಕುರಳಲ್ಲೆ, ರಾಷಟೆ್ೇಕೃತ ಮತು್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾ್ಯಂಕುರಳಲ್ಲೆ ಇಡುವ ಠೆೇವಣಾತ್ರಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಸಂಸೆಥೆ 
ಡಿ.ಐ.ಸಿ.ಜಿ.ಸಿ. (D.I.C.G.C.) ಒಂದೆೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಟಟೆಣ ಸಹಕಾರಿ ಬಾ್ಯಂಕುರಳಲ್ಲೆ ಇಡುವ ನಿಮ್ಮ ಠೆೇವಣಾತ್ರಳು ಸುರಕ್್ಷತ.

ರಾಮ ದೆೇವರ 
ಮೂತ್ಚ್ಗಾಗಿ 
ಕಾಕಚ್ಳದ ಶಿಲೆ 
ರವಾರೆ

ಕಾಕ್ಯಳ, ಮಾ. 18 – 
ಅಯೋಧ್್ಯರಲ್ಲಿ 
ನ್ಮಾ್ಯಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಮ 
ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರ್್ೋರಾಮ ದ್ೋವರ 
ಮೂತ್್ಯಗಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿರ 
ಕಾಕ್ಯಳದಿಂದ ಬೃಹತ್ 
ರ್ಲ್ಯಂದನುನು ರವಾನ್ಸ 
ಲಾಗಿದ್.

ಅಯೋಧ್್ಯ, ಮಾ. 
18- ಅಯೋಧ್್ಯರಲ್ಲಿ ರಾಮ 
ಮಂದಿರ ನ್ಮಾ್ಯಣ ನ್ಗದಿತ 
ಗಡುವಿಗಿಂತ ಹಲವು ತ್ಂಗಳು 
ಮೊದಲ್ೋ ಪೂಣ್ಯಗ್ೂಳುಳುವ 
ಸಾಧ್ಯತ್ ಇದ್ ಎಂದು ರ್್ೋ ರಾಮ 
ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಟ್ಸ್ಟ್ ಕಚ್ೋರಿರ 
ಉಸುತಿವಾರಿ ಪ್ಕಾಶ್ ಗುಪತಿ 
ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ್. 

ಗಡುವಿನ ಮೂರು ತ್ಂಗಳು 
ಮೊದಲ್ೋ 

ಅಯೇಧೆ್ಯ :  
3 ತ್ಂರಳ ಮೊದಲೆೇ 
ರಾಮ ಮಂದಿರ

ಏ.1ಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ 
ಶಾಲಾರಂಭ 
ಬೆೇಡ

ನವದ್ಹಲ್, ಮಾ. 18 
– ಬರುವ ಏಪಿ್ಲ್ 1ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ್ೋ 
ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಯ ಆರಂಭಿಸ 

ಬಾರದು 
ಎಂದು 

ತನನು ಮಾನ್ಯತ್ ಪಡ್ದಿರುವ 
ಶಾಲ್ಗಳಿಗ್ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. 
ತ್ಳಿಸಿದ್.

ಹಲವಾರು ಶಾಲ್ಗಳು, 
ವಿಶ್ೋರವಾಗಿ 10 ಹಾಗೂ 12ನ್ೋ 
ತರಗತ್ಗಳ ಶಾಲ್ಗಳನುನು 
ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಸೂಚನ್ 
ನ್ೋಡಲಾಗಿದ್.

ಕ್ಲ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. 
ಮಾನ್ಯತ್ ಪಡ್ದ ಶಾಲ್ಗಳು 
ತವಿರಿತವಾಗಿ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಯ 
ಆರಂಭಿಸಲು 

ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 19, 20232

ವಿ.ಸೂ. : ಆಹಾವಾನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದವರು ಇದರೆ್ನೇ ಆಹಾವಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆರಮಿಸಲು ವಿನಂತ್.

|| ಶಿವ ||     || ಶಿ್ರೇ ರುಡ್ಡದ ಬಸವೆೇಶವಾರ ಪ್ರಸನ್ನ ||     || ಶಿವ ||

ಕೆೈಲಾಸ ಶವಗಣಾರಾಧನೆ ಹಾಗೊ 
ಸವ್ಯ ಶರಣರ ಸಮ್ೀಳನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲೆ, ತಾಲೂಲೆಕು, ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳಿಳ ಗಾ್ರಮದ ವಾಸಿ,
ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯ ಗೌಡ್ರ ಸಿದ್ದವಿೀರಪ್ಪನವರ ಮಕ್ಕಳಾದ 

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೆೊೀದರರ್
ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆರಳು.

ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೃತರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ರೆರವೆೇರಿಸಲು  
ರುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾವುರಳು ಆರಮಿಸಿ, ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ  

ಚಿರಶಾಂತ್ ಕೊೇರಿ, ಪೂಜ್ಯ ಶಿ್ರೇರಳವರ ದಶಚ್ರಾಶಿೇವಾಚ್ದ ಪಡೆಯಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ಶಿ್ರೇಮದುಜ್ಜಯನಿ ಸದಧಿಮಚ್ ಸಿಂಹಾಸರಾಧಿೇಶ ಶಿ್ರೇ ತರಳಬಾಳು ಜರದು್ಗರು ಶಿ್ರೇ 1108 ಪರಮಪೂಜ್ಯ

ಡಾ|| ಶವಮೊತ್್ಯ ಶವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸಾವಾಮಗಳವರ್ 
ಶಿ್ರೇ ತರಳಬಾಳು ಜರದು್ಗರು ಬೃಹನ್ಮಠ, ಸಿರಿಗೆರೆ. ಇವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯದಲ್ಲೆ 

ಇಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು :

✦	ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕಮಲಮ್ಮ, ಶಿ್ರೇ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ.ಜಿ., ತಾಲೂಲೆಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು

✦	ಶಿ್ರೇಮತ್ ವಾಣಿ, ಶಿ್ರೇ ಸುರೆೇಶ್  ಕೆ.ಜಿ.  ✦	ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಾರರತ್ನ, ಶಿ್ರೇ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ ಕೆ.ಜಿ.
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾರೂ ಗೌಡು್ರ ವಂಶಸಥೆರು, ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳಿಳ

ಮತು್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ನ ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಹಾರೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.
ಮೊ. : 9880643163, 8762782805, 9901645622

ದಿರಾಂಕ 26-02-2023ರೆೇ 
ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5.45 ಕೆ್ಕ  

ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಾಯಯವರಾದ

ಇವರು ಶಿವಾಧಿೇನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತ್ಗಾಗಿ

ಕೆೈಲ್ಸ ರ್ರಗಣ್ರ್ಧನೆ ಹ್ಗೊ 
ಸರ್ವ ಶರಣರ ಸಮ್ಮೇಳನರನುನು

ಶ್ರೀಮತ್ ಗೌಡ್್ರ 
ಲಲ್ತಮ್ನವರ್

ದಿರಾಂಕ 19-03-2023ರೆೇ 
ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11 ರಂಟೆಗೆ

(ಲ್ಂ|| ಗೌಡ್ರ ಸಿದ್ದವಿೇರಪ್ಪನವರ ಧಮಚ್ಪತ್್ನ)

ಜಗಳೂರು, ಮಾ. 18- ರಾಗಿ 
ಖರಿೋದಿ ಹಣ ನ್ೋಡುವಂತ್ 
ಒತಾತಿಯಿಸಿ ಪಟಟ್ಣದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನನು 
ಮಾರುಕಟ್ಟ್ ಸಮಿತ್ರ  ಬಾಗಿಲ್ಗ್ 
ಬಿೋಗ  ಜಡಿದು ರ್ೈತರು ಪ್ತ್ಭಟನ್ 
ನಡಸ್ಿದರು.

 ಕ.್ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಅವರು  
ಕಳದ್ ಎರಡು ತ್ಂಗಳ  ಹಂದ ್ರಾಗಿ 
ಖರಿೋದಿಸಿದುದಾ, ಬಿಲುಲಿ ಹಾಕಿಲಲಿ, 
ಕ್ೋವಲ ಕ್ೈಚೋಟಿ ನ್ೋಡಿದಾದಾರ.್ ಹಣ 
ಪಾವತ್ಸದ ್ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಳಂಬ 
ನ್ೋತ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದಾದಾರ ್ ಎಂದು 
ರ್ೈತರು ಆಕ್ೂ್ೋಶ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ರಾಗಿ ನ್ೋಡಿದ ರ್ೈತರಿಗ ್ ಬಿಲ್ 
ಹಾಕಿಲಲಿ. ಆದರ ್ ಮಧ್ಯವತ್್ಯಗಳಿಗ್ 
ಸಕಾ್ಯರದ ಹಣ ಪಾವತ್ಸಿದಾದಾರ್ 
ಎಂದು ರ್ೈತರು ಆರ್ೂೋಪಿಸಿದರು.

ಮಧ್ಯವತ್್ಯಗಳ ಹಾವಳಿ 
ಯಿಂದ ಸಕಾ್ಯರದ  ಯೋಜನಗ್ಳು 
ಸಮಪ್ಯಕವಾಗಿ ಅನುಷಾಠಾನಗ್ೂಳುಳು 
ವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿ ರ್ೈತರು ಕಂಗಾ 

ಲಾಗುತ್ತಿದಾದಾರ.್  ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಗ್ಗೆ 
ಇರುವ ನಂಬಿಕ ್ ಕಳದ್ುಕ್ೂಳುಳುತ್ತಿ 
ದಾದಾರ.್ ಕೂಡಲ್ೋ ಹಣ 
ಪಾವತ್ಸದಿದದಾರ ್ ಹ್ೂೋರಾಟ 
ನಡಸ್ಲಾಗುವುದು ಎಂದು 
ಗಡಿಮಾಕುಂಟ,್ ಚಕಕೆ ಬನ್ನುಹಟಿಟ್, 
ಕಚ್್ಚೋನ ಹಳಿಳು, ಮೆದಿಕ್ೋರನಹಳಿಳು, 
ಬಸಪ್ಪನಹಟಿಟ್ ಗಾ್ಮದ  ನೂರಾರು 
ರ್ೈತರು ಆಕ್ೂ್ೋಶ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ಹಣ ಪಾವತ್ಗ ೆ ಕ್ರಮ: 
ಪ್ತ್ಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಹರ್ೋಲಾದಾರ್ 
ಸಂತ್ೂೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಭ್ೋಟಿ  

ನ್ೋಡಿ, ಪ್ತ್ಭಟನಾಕಾರರ 
ಮನವೊಲ್ಸಿ ಸಮಸ್್ಯ 
ಇತ್ಯರ್ಯಪಡಿಸಲು ಎಫ್ ಐಡಿ 
ಇತರ ್ ದಾಖಲಗ್ಳನುನು ಪರಿರ್ೋಲ್ಸಿ 
ಹಣ ಪಾವತ್ಸಲು ಎಪಿಎಂಸಿ  
ಹಾಗೂ ಕಎ್ಸ್ಎಫ್ ಸಿ 
ಸಿಬ್ಂದಿಗಳಿಗ ್ಸೂಚಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ರ್ೈತರಾದ 
ಬಸವರಾಜ, ರವಿಕುಮಾರ, 
ಹ್ೂಸಕರ್ ್ ಕಲಲ್ಿೋಶ್ ,ಗೌರಿಪುರ 
ಸುರ್ೋಶ್, ಉದದಾಘಟಟ್ ಬಸವರಾಜ್ 
ಸ್ೋರಿದಂತ ್ಇದದಾರು.

ಜರಳೂರು ಎಪ್ಎಂಸಿಗೆ ಬಿೇರ ಜಡಿದು ರೆೈತರ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ 

ರಾಗಿ ಖರಿೇದಿ ಹಣಕಾ್ಕಗಿ ಒತಾ್ತಯ

ದಾವಣಗ್ರ್ ತಾಲೂಲಿಕು ನಾಗರಸನಹಳಿಳು 
ಗಾ್ಮದ ವಾಸಿ ದ್ೂಡ್ಡವಿೋರಪಳು ಡಿ.ಸಿ. 
ಚಂದ್ಪ್ಪ ಇವರ ಧಮ್ಯಪತ್ನು ರ್್ೋಮತ್ 
ಮಹ್ೋಶವಿರಮ್ಮ (61) ಅವರು ದಿನಾಂಕ 
18-3-2023ರ ಶನ್ವಾರ ರಾತ್್ 
8.30 ಕ್ಕೆ ನ್ಧನರಾದರು. ಪತ್, ಇಬ್ರು 
ಪುತ್ರು, ಇಬ್ರು ಪುತ್್ರರು, 
ಮೊಮ್ಮಕಕೆಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ 
ಬಂಧುಗಳನುನು ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತ್ಯಕಿ್ಯೆರು ದಿನಾಂಕ 19-3-
2023ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 11 ಕ್ಕೆ 
ನಾಗರಸನಹಳಿಳು ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿ ನ್ರವ್ೋರಲ್ದ್.

ರಾರರಸನಹಳಿಳ 
ಮಹೆೇಶವಾರಮ್ಮ ನಿಧನ

ಹರಪನಹಳಿಳು, ಮಾ.18- ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಚರಸ್ಥಳಿಳು ಗಾ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ  ಕರೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎರಡನ್ೋ ಬಾರಿಗ್ ಅವಿರ್ೂೋಧವಾಗಿ 
ಆಯೆಕೆಯಾಗಿದಾದಾರ್. ಒಟುಟ್ 14 ಸದಸ್ಯರ  ಪ್ೈಕಿ ಕರೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾ್ಥನ ಬರಸಿ ಒಬ್ರ್ೋ ನಾಮಪತ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹನ್ನುಲ್ರಲ್ಲಿ 
ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಇ.ಓ. ಪ್ಕಾಶ್  ಅವಿರ್ೂೋಧವಾಗಿ 
ಆಯೆಕೆಯಾಗಿದಾದಾರ್ಂದು ಘ್ೂೋಷಿಸಿದರು.

 ಈ ವ್ೋಳ್  ಗಾ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್.ಕ್ೂಟ್್ೋಶ್. 
ಕಟಿಟ್ಮನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ. ಆರ್. ಲ್ಂಬಾ್ಯನಾರಕೆ, ರ್ೋಣುಕಪ್ಪ, 
ಮಮತಬಾಯಿ, ಮಂಜುಳಾಬಾಯಿ, ಚನನುಮಲ್ಲಿಕಾಜು್ಯನ ಸಾವಿಮಿ, 
ರತ್ಮಮ್ಮ, ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ, ವಿಶಾಲಕ್ಷಮ್ಮ, ರ್ೋಣುಕಮ್ಮ, ಗೌರಮ್ಮ, ಪಿ.ಲತಾ. 
ಸ್ೋರಿದಂತ್ ಇತರರು ಇದದಾರು.

ಚಿರಸಥೆಳಿಳ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ  ಕರೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ  

ರಾಣ್ೋಬ್ನೂನುರು,ಮಾ.18-  ಪಕ್್ಷೋತರರಾಗಿ ಸ್ಪಧಿ್ಯಸಿ 
ದದಾರೂ ತಮ್ಮನುನು ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಿದ ಮತದಾರರಿಗ್ ಹಾಗೂ 
ತಮ್ಮ ಸ್ೂೋಲು-ಗ್ಲುವಿನ ಜ್ೂತ್ ನನನು ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ 
ಎಲಾಲಿ ಅಭಿಮಾನ್ಗಳಿಗ್ ನಾಳ್ ದಿನಾಂಕ 19ರ ಭಾನುವಾರ 
ಭಜ್ಯರಿ ಭ್ೂೋಜನಕೂಟ ಏಪ್ಯಡಿಸಿ ರುವುದಾಗಿ  ವಿಧಾನ 
ಪರಿರತ್ ಸದಸ್ಯ ಆರ್.ಶಂಕರ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ಮ ನಡ್ರುವ ಉದು್ಯ ಹ್ೈಸೂಕೆಲ್ 
ಮೆೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಗ್ೂೋಷಿಠಾ ನಡ್ಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.    

ಕಳ್ದ ವಾರ ನನನು ಜನುಮ ದಿನವಿತುತಿ. ಇಂದು ನನನು 
ಮೊಮ್ಮಗನ ಹುಟುಟ್ಹಬ್ವಿದ್. ಕ್ಲಸದ ಒತತಿಡದಲ್ಲಿ 
ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಜನರ ಋಣ ತ್ೋರಿಸಲು ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ 
ಸಂದಭ್ಯವನುನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ್ೂಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಮ 
ಇಟುಟ್ಕ್ೂಳಳುಲಾಗಿದ್ ಎಂದು ಶಂಕರ್ ಹ್ೋಳಿದರು.

ಹ್ೈದಾ್ಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನ್ ಸ್ೋರಿದಂತ್ 

ಮಾಂಸಾಹಾರದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಬಗ್ರ ತ್ನ್ಸುಗಳು, 
ಸ್ಥಳಿೋರ ವಿಶ್ೋರತ್ರ ಬಿರಂಜಿ ಸ್ೋರಿದಂತ್ 
ಸಸಾ್ಯಹಾರದಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಬಗ್ರ ಖಾದ್ಯಗಳನುನು ತಯಾರಿಸಲು 
ಬ್ಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಿೋರ  ನೂರಕೂಕೆ ಅಧಿಕ ಅಡುಗ್ 
ತಯಾರಕರು ಬಂದಿದುದಾ ಶುಚ-ರುಚ ಹಾಗೂ ಉತತಿಮ 
ಗುಣಮಟಟ್ದ ಊಟ ಬಡಿಸುವಂತ್ ಕಾಳಜಿ 
ವಹಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಂಕರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ನಗರ ಸ್ೋರಿದಂತ್  ಕ್್ಷೋತ್ದ ಎಲ್ಲಿಡ್ಯಿಂದ ಸುಮಾರು 
50 ಸಾವಿರ ಜನರು ಪಾಲ್ೂಗೆಳಳುಲ್ದುದಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ಮಕ್ಕೆ 
ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ್ಗಳ ಪರವಾನ್ಗ್ 
ಪಡ್ರಲಾಗಿದ್. ರಕ್ಷಣ್ಗ್ 50 ಜನ ಪೊಲ್ೋಸರನುನು 
ಕರ್ಸಿಕ್ೂಳಳುಲಾಗಿದ್ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು. 

ಶಂಕರ್ ಜ್ೂತ್ಗ್  ಮುಖಂಡರಾದ ರತಾನುಕರ 
ಕುಂದಾಪೂರ, ರಾಜು ಅಡಿವ್ಪ್ಪನವರ, ರಣು್ಮಖಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ, 
ಚಂದ್ಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಭಿೋಮಣ್ಣ ಅರಳಿಕಟಿಟ್ ಮತ್ತಿತರರಿದದಾರು.

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರು: ಶಂಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿರಳಿಗೆ 
ಇಂದು ಹೆೈದಾ್ರಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟ..!

ತರಬೆೇತ್ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರ ಸಾವು
ಬಾಲಘಾಟ್ (ಮಧ್ಯ ಪ್ದ್ೋಶ), ಮಾ. 18 – ಮಧ್ಯ 

ಪ್ದ್ೋಶದ ನಕ್ಸಲ್ ಪಿೋಡಿತ ಬಾಲಘಾಟ್ ಜಿಲ್ಲಿರಲ್ಲಿ 
ತರಬ್ೋತ್ ವಿಮಾನವೊಂದು ಪತನಗ್ೂಂಡು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದದಾ 
ತರಬ್ೋತುದಾರ ಹಾಗೂ ತರಬ್ೋತ್ ಪಡ್ರುತ್ತಿದದಾ ಮಹಳಾ 

ಪ್ೈಲಟ್ ಸಾವನನುಪಿ್ಪದಾದಾರ್. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷಿಟ್್ೋರ 
ಉಡಾನ್ ಅಕಾಡ್ಮಿಗ್ ಸ್ೋರಿದದಾ ತರಬ್ೋತ್ ವಿಮಾನ 
ಪತನಗ್ೂಂಡಿದ್. ಕ್ಟಟ್ ಹವಾಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ 
ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ್.

ದಾವಣಗ್ರ್, ಮಾ.18- ನಗರದ ನಂದಗ್ೂೋಕುಲ ಆಂಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ 
ನಸ್ಯರಿ, ಪಾ್ರಮಿಕ ಹಾಗೂ ಹರಿರ ಪಾ್ರಮಿಕ ಶಾಲ್ರಲ್ಲಿ  ಸರಸವಿತ್ 
ಪೂಜ್ ನ್ರವ್ೋರಿಸಲಾಯಿತು.  ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್್ಯ ಬಿ. ಅನುಸೂರ, 
ಮುಖ್ಯ ರ್ಕ್ಷಕಿ ರ್ಹನಾಬಾನು ನಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಎಲಾಲಿ ಸಹ ರ್ಕ್ಷಕರು, ವಿದಾ್ಯ 
ರ್್ಯಗಳು, ಸಿಬ್ಂದಿ ವಗ್ಯದವರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದುದಾ, ಪೂಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ನಂದಗೊೇಕುಲದಲ್ಲೆ ಸರಸವಾತ್ ಪೂಜೆ

ದಾವಣಗ್ರ್, ಮಾ.18- ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ್ೋಡಕೆರ್ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಯರಿ 
ಆಸ್ಪತ್್ಗಳ ಗುತ್ತಿಗ್ ನೌಕರರ ಹಾಗೂ ಇತರ್ ದಿನಗೂಲ್ ಕಾಮಿ್ಯಕರ 
ಕ್್ಷೋಮಾಭಿವೃದಿಧಿ ಸಂಘದ ಆಶ್ರದಲ್ಲಿ ಚಗಟ್ೋರಿ ಜಿಲಾಲಿ ಆಸ್ಪತ್್ರ 
ಹ್ೂರಗುತ್ತಿಗ್ ದಿನಗೂಲ್ ನೌಕರರ ನಾ್ಯರರುತ ಬ್ೋಡಿಕ್ ಈಡ್ೋರಿಕ್ಗ್ 
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತಿ ಜಿಲಾಲಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಸಹಮತ್ಸಿದ ಹನ್ನುಲ್ರಲ್ಲಿ 
ನೌಕರರು ಧರಣಿರನುನು ಹಂಪಡ್ದಿದಾದಾರ್ ಎಂದು ಸಂಘದ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ್. ಜಿಲಾಲಿಸ್ಪತ್್ರ ದಿನಗೂಲ್ ನೌಕರರು ಕಳ್ದ 
20 ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಹ್ೂರಗುತ್ತಿಗ್ ಕಾಮಿ್ಯಕರಾಗಿ ಶೌಚಾಲರ ಸವಿಚ್ಛತ್, 
ಆಸ್ಪತ್್ ಸವಿಚ್ಛತ್ರನುನು ಮಾಡುತಾತಿ ಬಂದಿದಾದಾರ್. ಕ್ೂೋವಿಡ್ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ಣದ ಹಂಗು ತ್ೂರ್ದು ಸಕಾ್ಯರದ ಸೂಚನ್ ಮೆೋರ್ಗ್ ಮನ್ಗಳಿಗ್ 
ತ್ರಳದ್ ಆಸ್ಪತ್್ರಲ್ಲಿಯೆೋ ತಂಗಿ ಸ್ೋವ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದಾರ್. ಅವರಿಗ್ ಕ್ೂೋವಿಡ್ 
ಅಲ್ೂೋಯೆನ್್ಸ ನ್ೋಡುವಂತ್ ಹಾಗೂ ನ್ೋರ ಪಾವತ್ಗ್ ಆಗ್ಹಸಿ ಧರಣಿ 
ಕ್ೈಗ್ೂಳಳುಲಾಗಿದುದಾ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾದಾರ್. ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಅಭರ ನ್ೋಡಿರುವ ಹನ್ನುಲ್ರಲ್ಲಿ ಧರಣಿ 
ಹಂಪಡ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ್. 

ಜಿಲಾಲೆಸ್ಪತೆ್ರ ಹೊರರುತ್್ತಗೆ  
ರೌಕರರ ಧರಣಿ ಹಿಂಪಡೆ

ದಾವಣಗರ್,್ ಮಾ. 18 - ಗಾ್ಹಕರಿಗ್ 
ಸುರಕ್ಷತ,್ ಮಾಹತ್, ಆಯೆಕೆ, ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ 
ಜಾಗೃತ್ರ ಹಕಿಕೆದ.್ ಈ ಹಕುಕೆಗಳಿಗ್ 
ಚು್ಯತ್ಯಾದಾಗ ಗಾ್ಹಕ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ 
ಆಯೋಗದಿಂದ ನರ್ವು ಪಡರ್ಬಹುದು 
ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ ಗಾ್ಹಕರ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ 
ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತ್ೋಶ್ ಈರಪ್ಪ 
ರ್ಗಿಲಿ ಹ್ೋಳಿದರು.

ನಗರದ ಸಕಾ್ಯರಿ ಪ್ರಮ ದಜ್್ಯ 
ಮಹಳಾ ಕಾಲ್ೋಜಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ, ಆಹಾರ 
ಇಲಾಖ,್ ಜಿಲಾಲಿ ಗಾ್ಹಕರ ಆಯೋಗ, 
ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸತಿ್ ಇಲಾಖ,್ ಜಿಲಾಲಿ 
ಗಾ್ಹಕರ ಮಾಹತ್ ಕ್ೋಂದ್ಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 
ನ್ನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾ ಗಿದದಾ ವಿಶವಿ ಗಾ್ಹಕರ 
ದಿನಾಚರಣ ್ಕಾರ್ಯಕ್ಮ ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪ್ತ್ ಉತ್ಪನನುದ ಮೆೋಲ ್ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹತ್ 
ಮುದಿ್ಸಿರಬ್ೋಕು, ಗಾ್ಹಕರಿಗ ್ ಆಯೆಕೆರ 
ಸಾವಿತಂತ್್ಯ ಇರಬ್ೋಕು, ತ್ೂಂದರ ್ ಆದಾಗ 
ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್್ಥ ಲಭ್ಯವಿರಬ್ೋಕು ಹಾಗೂ ಈ 
ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತ್ ಹ್ೂಂದಿರಬ್ೋಕು ಎಂದರು.

ಯಾವುದ್ೋ ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸ್ೋವರ್ನುನು 
ಖರಿೋದಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್್ಯ ಉದ್ಭವಿಸಿದ 
ಎರಡು ವರ್ಯಗಳ ಒಳಗ ್ ಆಯೋಗದಿಂದ 
ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಜಿ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 
ವಸುತಿಗಳನುನು ಖರಿೋದಿಸಿ ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣವ್ೋ 
ಸಮಸ್್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕ್ೂಳಳುಬ್ೋಕು ಎಂದ್ೋನೂ ಇಲಲಿ. 
ಕಲ್ವೊಮೆ್ಮ ಬಳಕ ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎಷ್ೂಟ್ೋ 
ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಮಸ್್ಯ ಉದ್ಭವಿಸುತತಿದ.್ 
ಸಮಸ್್ಯ ಆರಂಭವಾದ ಎರಡು ವರ್ಯಗಳ ಒಳಗ್ 

ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡರ್ಬಹುದು. 
ಅನ್ವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿದಾದಾಗ ಎರಡು 
ವರ್ಯಗಳನುನು ಮಿೋರಿರೂ ನರ್ವಿಗಾಗಿ ಅಜಿ್ಯ 
ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಗಾ್ಹಕರ ಆಯೋಗದಿಂದ ಪರಿಹಾರ 
ಪಡರ್ುವ ಪ್ಕಿ್ಯೆ ಸರಳವಾಗಿದ.್ ವಕಿೋಲರ 
ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿದ್ೋ ನ್ೋರವಾಗಿ ಗಾ್ಹಕರ್ೋ ಅಜಿ್ಯ 
ದಾಖಲ್ಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕ್ೋಳಬಹುದು. 
ಆನ್ ಲ್ೈನ್  ವಹವಾಟು ಹಾಗೂ ಎಲಕ್ಾಟ್್ನ್ಕ್ 
ಉತ್ಪನನುಗಳ ನ್ವ್ಯಹಣಗ್ ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ವಿರರಗಳಿಗ ್ ಪರಿಹಾರವಿದ ್ ಎಂದು ರ್ಗಿಲಿ 
ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಗಭ್ಯದಲ್ಲಿನ ರ್ಶುವಿನ ಸಾಕೆ್ಯನ್ ಮಾಡಿಸಿ 
ದಾಗ ತಪು್ಪ ವರದಿ ನ್ೋಡಿ, ಅಂಗವಿಕಲ ಮಗುವಿನ 
ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಹನ್ನುಲರ್ಲ್ಲಿ ಸಾಕೆ್ಯನ್ಂಗ್ 
ಕ್ೋಂದ್ ಹಾಗೂ ವ್ೈದ್ಯರಿಗ ್ ಧಾರವಾಡದ ಜಿಲಾಲಿ 

ಗಾ್ಹಕರ ಆಯೋಗ ಇತ್ತಿೋಚಗ್ ್ 11 ಲಕ್ಷ ರೂ. 
ದಂಡ ರೂ. ವಿಧಿಸಿತುತಿ. ಹೋಗ ್ಇನೂನು ಹುಟಿಟ್ರದ 
ಮಗುವಿಗೂ ಆಯೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಣ ್ ಇದ್ 
ಎಂದವರು ಹ್ೋಳಿದರು.

ಪಾ್ಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಹಾರ 
ಇಲಾಖ ್ ಸಹಾರಕ ನ್ದ್ೋ್ಯಶಕ ರ್ವಾಜಿ, 
ಗಾ್ಹಕರ ರಕ್ಷಣಗ್ ್ ಹಂದಿನ್ಂದಲೂ 
ಕಾಯೆದಾಗಳಿದದಾವು. 1986ರಲ್ಲಿ ಗಾ್ಹಕರ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯೆದಾ ಜಾರಿಗ ್ ಬಂದ ನಂತರ 
ಗಾ್ಹಕರ ಹಕುಕೆಗಳಿಗ ್ ಹಚ್ಚನ ಮಾನ್ಯತ್ 
ದ್ೂರತ್್ದ.್ ನಂತರದಲೂಲಿ ಗಾ್ಹಕರ 
ಹಕುಕೆಗಳನುನು ಶಾಸನಾತ್ಮಕವಾಗಿ 
ಬಲಗ್ೂಳಿಸುತಾತಿ ಬರಲಾಗಿದ ್ಎಂದರು.

ವ್ೋದಿಕರ್ ಮೆೋಲ ್ಗಾ್ಹಕರ ಆಯೋಗದ 
ಸದಸ್ಯ ರಾದ ಸಿ.ಎಸ್. ತಾ್ಯಗರಾಜನ್, ಬಿ.ವಿ. 
ಗಿೋತಾ, ಗಾ್ಹಕರ ಮಾಹತ್ ಕ್ೋಂದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್್ಷ 

ಹಚ್್. ಅನ್ತಾ, ಆಹಾರ ಇಲಾಖ ್ ಸಹಾರಕ 
ನ್ದ್ೋ್ಯಶಕ ವಿಶವಿನಾರ ಗೌಡ, ಆಹಾರ ಇಲಾಖ್ 
ನ್ವೃತತಿ ಸಹಾರಕ ನ್ದ್ೋ್ಯಶಕ ಬಿ.ಟಿ. ಪ್ಕಾಶ್, 
ಉಪನಾ್ಯಸಕ ಎಂ. ಮಂಜಣ್ಣ ಮತ್ತಿತರರು 
ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಾರು.

ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಸಮಸೆ್ಯಯಾದ 
ಎರಡು ವಷಚ್ರಳವರೆರೂ 
ಪರಿಹಾರಕೆ್ಕ ದೂರು 
ಸಲ್ಲೆಸಬಹುದು.

 - ಮಹಾಂತೆೇಶ್ ಈರಪ್ಪ ಶಿಗಿಲೆ,  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲಾಲೆ ಗಾ್ರಹಕರ 

ವಾ್ಯಜ್ಯರಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೇರ

ಸರಕು-ಸೆೇವಾ ಸಮಸೆ್ಯಗೆ ಆಯೇರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ

ಹರಿಹರ, ಮಾ.18 – ಜನರ ಸಮಸ್್ಯಗಳನುನು 
ಅರಿತವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದಾದಾಗ ಮಾತ್ 
ಸಮಸ್್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ 
ಹ್ಚ್.ಎಸ್.ರ್ವಶಂಕರ್ ಹ್ೋಳಿದರು.

ನಗರದ ಹ್ಚ್.ಕ್.ವಿೋರಪ್ಪ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದ 
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡ್ದ ಜ್ಡಿಎಸ್ ಚುನಾವಣ್ 
ಪೂವ್ಯಭಾವಿ ಸಭ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ ವಹಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಳ್ದ ಬಾರಿರ ಚುನಾವಣ್ರಲ್ಲಿ 
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ್ಡ್ಯಿಂದ ಬಂದು ಮತದಾರರ ಬಳಿ ಇಲಲಿ 
ಸಲಲಿದ ಅಪ ಪ್ಚಾರ ಮಾಡಿ ಹ್ೂೋದವರು ಐದು 
ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ್ ಆಗಿರುವ ಕರಟ್ಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು 
ಯಾಕ್ ಬರಲ್ಲಲಿ? ಎಂದವರು ಪ್ರ್ನುಸಿದರು.

ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ ಅವರು ಜನರ ಕರಟ್ವನುನು 
ಪರಿಹರಿಸಲು ಮುಂದಾಗದ್ೋ ಭ್ಷಾಟ್ಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ 
ನ್ರತರಾಗಿ ಕ್್ಷೋತ್ದ ಹ್ೂರಗಡ್ ಹ್ೂೋಗಿ ಆಸಿತಿರನುನು 
ಮಾಡಿದಾದಾರ್ ಎಂದು ರ್ವಶಂಕರ್ ಆರ್ೂೋಪಿಸಿದರು.

ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದಾೋಶವಿರ ಅವಧಿರಲ್ಲಿ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ 

ಹ್ೋಳಿಕ್ೂಳುಳುವಂತಹ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕ್ಲಸಗಳು ಆಗಿಲಲಿ. 
ಕ್ೈಗಾರಿಕ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲ್ೋಜು, ಭ್ೈರನಪಾದ 
ಯೋಜನ್ಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಿಲಲಿ ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಡಿಎಸ್ ಜಿಲಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.
ಚದಾನಂದಪ್ಪ, ಮಲ್ೋಬ್ನೂನುರು ಪುರಸಭ್ ಸದಸ್ಯ 
ರೂಸುಫ್, ಮಿಟಲಿಕಟ್ಟ್ ಚಂದ್ಪ್ಪ, ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ 

ಸಿರಿಗ್ರ್ ಕ್ೂಟ್್ೋಶ್, ನಗರಸಭ್ ಸದಸ್ಯ ಜಾವಿೋದ್, 
ಗ್ೂೋವಿಂದಪ್ಪ ಸಾವಜಿ, ಜಿಯಾವುಲಾಲಿ ಮಲ್ೋಬ್ನೂನುರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಹ್ಚ್.ಎಸ್. ಅರವಿಂದ್, ನಗರ ಜ್ಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಬಿೋಬ್ ಉಲಾಲಿ, ನಗರಸಭ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಂಬಣ್ಣ 
ಗುತೂತಿರು, ನ್ಂಬಕಕೆ ಚಂದಾಪೂರ್, ಉಷಾ ಮಂಜುನಾಥ್, 

ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ದಿನ್ೋಶ್ ಬಾಬು, ಆರ್.ಸಿ. ಜಾವ್ೋದ್, ಬಿ. 
ಅಲಾತಿಫ್, ನಗರಸಭ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರ್ಹಮಾನ್ ಖಾನ್, 
ಜ್ಡಿಎಸ್ ಗಾ್ಮಿೋಣ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂಡ್ೋರ್ 
ತ್ಮ್ಮಣ್ಣ, ಮುಜಾಮಿಲ್ ಸಾಬ್, ಅಂಗಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್, 
ಪರಮೆೋಶವಿರಗೌಡು್, ಶಂಕ್ಪ್ಪ ದಾವಣಗ್ರ್, ಮಿಟಲಿಕಟಿಟ್ 
ಚಂದ್ಪ್ಪ, ಕಾಳ್ೋರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಆಶ್ಫಿ, 
ರ್ೋಲಾಕುಮಾರಿ, ಲಕಿ್ಷ್ೋ ರಾಜಾಚಾರ್, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭ್ 
ಸದಸ್ಯರಾದ ನಗಿನಾ ಸುಭಾನ್, ಅಮರಾವತ್ ನಾಗರಾಜ್, 
ಶಂಭುಲ್ಂಗಪ್ಪ ನ್ಟೂಟ್ರು, ಚಂದ್ಪ್ಪ, ಕ್.ಆಸಿೋಫ್, 
ಗ್ೂೋವಿಂದಪ್ಪ ಸಾವಜಿ, ಜಗದಿೋಶ್, ಲತಾ ಕ್ೂಟ್್ೋಶ್, 
ರಮೆೋಶ್ ಮಾನ್, ಮಹ್ೋಶ್ ಬನ್ನುಕ್ೂೋಡು, ಕಮಲನಾಯ್ಕೆ 
ರಲವಟಿಟ್, ಜಿಯಾವುಲಾಲಿ ಮಲ್ೋಬ್ನೂನುರು, ರೂಸೂಫ್ 
ಮಲ್ೋಬ್ನೂನುರು, ಮಾರುತ್ ಬ್ೋಡರ್, ಹುಗಿಗೆ ಅಡಿವ್ೋಶ್, 
ಅಡಕಿ ಕುಮಾರ್, ಕ್ಂಟ್ ಸಾವಿಮಿ, ಸುನಂದ, ಎಳ್ಹ್ೂಳ್ 
ರಾಮು, ಅಸಾ್ಖಾನ್, ತನ್ವಿೋರ್ ಅಹಮದ್, ನಾರಾರಣ 
ನ್ಡಗಲ್, ಮೆೋಸಾಕ್, ಪ್ಶಾಂತ್, ಸವಿತಾ, ಮಲಲಿನಾರ 
ಕನಹಳಿಳು ಚಂದು್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಾರು.

ಹರಿಹರ : ಜ್ಡಿಎಸ್ ಚುನಾವಣಾ ಪೂವ್ಯಭಾವಿ ಸಭ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹ್ಚ್.ಎಸ್. ರ್ವಶಂಕರ್

ಜನರ ಸಮಸೆ್ಯ ಅರಿತವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲೆದ್ದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ  

ದಾವಣಗ್ರ್, ಮಾ.18- ಉತತಿರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್್ಷೋತ್ದ ವಾ್ಯಪಿತಿರಲ್ಲಿ   
ಸಾ್ಮಟ್್ಯ  ಸಿಟಿ  ವತ್ಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ್ಡಗಳ 
ಉದಾಘಾಟನ್ರನುನು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೋಂದ್ನಾಥ್  ಅವರು  ನ್ರವ್ೋರಿಸಿ 
ದರು. ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೌರ ವಿನಾರಕ ಪ್ೈಲಾವಿನ್, ಉಪಮಹಾ 
ಪೌರರಾದ ರ್್ೋಮತ್ ರಶ್ೂೋಧ ಹ್ಗಗೆಪ್ಪ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕ್ ಸದಸ್ಯ 
ವಿೋರ್ೋಶ್ ಪ್ೈಲಾವಿನ್, ಆನ್ಕ್ೂಂಡ ಗಿರಿೋಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಾರು.

ಶಾಸಕ ರವಿೇಂದ್ರರಾಥ್ ರವರಿಂದ 
ಅಂರನವಾಡಿ ಕಟಟೆಡರಳ ಉದಾಘಾಟರೆ

ಹರಪನಹಳಿಳು, ಮಾ.18- ತಾಲೂಲಿಕಿನ 
ರಲಾಲಿಪುರ, ರ್ವಪುರ, ಕಂಡಿಕ್ೋರಿ 
ತಾಂಡಾ, ತ್ಲ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಪಟಟ್ಣ 
ಸ್ೋರಿದಂತ್ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗ್ 
ಶಾಸಕ ಜಿ.ಕರುಣಾಕರ ರ್ಡಿ್ಡ ಶನ್ವಾರ 
ಭೂಮಿ ಪೂಜ್ ನ್ೋರವ್ೋರಿಸಿದರು.

ಪಟಟ್ಣದ ಸಕಾ್ಯರಿ ಪ್ರಮ ದಜ್್ಯ 
ಕಾಲ್ೋಜು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗ್ 
ಭೂಮಿ ಪೂಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬಳಿಕ 
ಲ್ೂೋಕ್ೂೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖ್ರ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ೂಂದಿಗ್ ಕಾಲ್ೋಜಿನ 
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ್ಮಾ್ಯಣ ಕುರಿತು ಮತುತಿ 
ಸುತತಿ ಮುತತಿಲ್ನ ಜನರಿಗ್ ತ್ೂಂದರ್ಯಾಗದಂತ್ 
ಕ್ಮವಹಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಸೂಚಸಿದರು.

ನಂತರ ತಾಲೂಲಿಕಿನ ರಲಾಲಿಪುರ ಗಾ್ಮದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತಿ, 
ರ್ವಪುರ ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕಂಡಿಕ್ೋರಿ ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿ 
ಕುಡಿರುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಚಾಲನ್ ಹಾಗೂ ತ್ಲ್ಗಿ 
ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಾ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ನೂತನ ಕಟಟ್ಡಕ್ಕೆ 
ಭೂಮಿಪೂಜ್ ನ್ೋರವ್ೋರಿಸಿದರು. ಸಂಜ್ 5ಕ್ಕೆ ಪಟಟ್ಣದ 
ವಾಲ್್ಮೋಕಿ ಸಮುದಾರ ಭವನದ ಮುಂದುವರ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಗೂ ಸಮುದಾರ ಭವನದ ಸುತತಿಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 

ಗ್ೂೋಡ್ ಸ್ೋರಿ ಒಟುಟ್ 3 ಕ್ೂೋಟಿ ರೂ. ವ್ಚಚದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗ್ ಚಾಲನ್ ನ್ೋಡಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಹ್ಚ್.ಎಂ.ಅಶ್ೂೋಕ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಂ.ಕ್.ಜಾವಿೋದ್, ಡಿ.
ರ್ೂಕಕೆಪ್ಪ, ಕಿರಣ್, ರಾಘವ್ೋಂದ್ಶ್ಟಿಟ್, ಮುಖಂಡರಾದ 
ಬಾಗಳಿ ಕ್ೂೋಟ್್ಶಪ್ಪ, ಕ್ಂಗಳಿಳು ಪ್ಕಾಶ್, ಆರ್.ಲ್ೂೋಕ್ೋಶ್, 
ರ್ವಾನಂದ ದಾದಾಪುರ, ಎಂ.ಮಲ್ಲಿೋಶ್, ಪಿಡಬೂಲಿ್ಯಡಿ 
ಎಇಇ ಸತ್ೋಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್, ಎಇ ಕುಬ್ೋಂದ್ನಾರಕೆ, 
ಗುತ್ತಿಗ್ದಾರರಾದ ಸಿದಾದಾರ್ಯ, ಎಲ್.ಜಿ.ಹ್ೂನನುಪ್ಪ, ಗಿರಜಿಜಿ 
ನಾಗರಾಜ್ , ಮಂಜು ನಾಥ್ , ಸುರ್ೋಶ್, ಅಶ್ೂೋಕ್ , ಡಿ.
ಆನಂದ್ ,  ನ್ೋಲಗುಂದ ತ್ಮೆ್ಮೋಶ್, ರವಿಕುಮಾರ್ , 
ಮಲ್ಲಿೋಶ್  ಸ್ೋರಿದಂತ್ ಇತರರು ಇದದಾರು.

ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಕಾಮಗಾರಿರಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ 
ರೆರವೆೇರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಕರುಣಾಕರರೆಡಿ್ಡ

ಹರಪಹನಹಳಿಳ

ಏ.1ಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಶಾಲಾರಂಭ ಬೆೇಡ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮುಂದಾಗಿವ್. ಇಡಿೋ ವರ್ಯದ 
ಪಠ್ಯವನುನು ಕಡಿಮೆ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವುದರಿಂದ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳಿಗ್ ಹ್ೂರ್ಯಾಗುತತಿದ್. ಇದು ಉದಿವಿಗನುತ್ 
ಹಾಗೂ ಬಳಲ್ಕ್ಗ್ ಕಾರಣವಾಗುತತಿದ್ ಎಂದು ಸಿ.ಬಿ.
ಎಸ್.ಇ. ಕಾರ್ಯದರ್್ಯ ಅನುರಾಗ್ ತ್್ಪಾಠಿ 
ಹ್ೋಳಿದಾದಾರ್.

ತವಿರಿತವಾಗಿ ಶಾಲ್ಗಳನುನು ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ 

ಮಕಕೆಳಿಗ್ ಜಿೋವನ ಕೌಶಲ್ಯ, ರ್ಕ್ಷಣ ಮೌಲ್ಯ, ಆರ್ೂೋಗ್ಯ 
ಹಾಗೂ ದ್ೈಹಕ ರ್ಕ್ಷಣ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಮುದಾರ ಸ್ೋವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ಹ್ೋಳಿದ್.

ಈ ಎಲಲಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಕಲ್ಕ್ರಷ್ಟ್ೋ 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿವ್. ಹೋಗಾಗಿ ನ್ಗದಿತ ಸಮರದಲ್ಲಿೋ 
ಶಾಲಾರಂಭ ಮಾಡಬ್ೋಕು ಎಂದು ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದ್.

ಅಯೇಧೆ್ಯ : 3 ತ್ಂರಳ ಮೊದಲೆೇ ರಾಮ ಮಂದಿರ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ದ್ೋವಾಲರ ನ್ಮಾ್ಯಣವಾಗುವ 
ವಿಶಾವಿಸ ಇದ್. ಹೋಗಾಗಿ ಗಡುವನುನು ನಾವು ಈ ವರ್ಯದ 
ಡಿಸ್ಂಬರ್ ನ್ಂದ ಸ್ಪ್ಟ್ಂಬರ್ ಗ್ ಹಂದೂಡಿದ್ದಾೋವ್. 
ಸ್ಪ್ಟ್ಂಬರ್ ವ್ೋಳ್ಗ್ ದ್ೋವಾಲರ ಅಂತ್ಮ ಸವಿರೂಪ 
ಪಡ್ದುಕ್ೂಳಳುಲ್ದ್ ಎಂದವರು ಹ್ೋಳಿದರು.

ದ್ೋವಾಲರದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶ್ೋ.75ರರುಟ್ ಪೂಣ್ಯಗ್ೂಂಡಿದ್. 167 ಕಂಬಗಳನುನು 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕ್ಲಸ ಮಾತ್ ಬಾಕಿ ಇದ್. ಮೆೋ - ಜೂನ್ 
ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾರಸಿರ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಲ್ದ್ 
ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದರು. ದ್ೋವಾಲರದ ಹ್ೂಸ 
ಚತ್ಗಳನುನು ಶುಕ್ವಾರ ಸಾವ್ಯಜನ್ಕರಿಗ್ ಬಿಡುಗಡ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿತುತಿ. ಗಭ್ಯಗುಡಿರ ಎಲಾಲಿ ಕಂಬಗಳನುನು 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್. ಗಭ್ಯಗುಡಿಗ್ ತ್ರಳುವ 32 
ಮೆಟಿಟ್ಲುಗಳ ಪ್ೈಕಿ 24 ಅನುನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್.

ರಾಮ ದೆೇವರ ಮೂತ್ಚ್ಗಾಗಿ ಕಾಕಚ್ಳದ ಶಿಲೆ ರವಾರೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ವಿಶವಿ ಹಂದೂ ಪರಿರತ್ ಹಾಗೂ 
ಭಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರು ಅಯೋಧ್್ಯಗ್ 
ತ್ರಳಿದ ಬೃಹತ್ ರ್ಲ್ಗ್ ಪೂಜ್ ನ್ರವ್ೋರಿಸಿದರು. ಈ 
ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚವ ವಿ. ಸುನ್ೋಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹ 
ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಾರು.

ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಲ್ಲಿಕಾರು ರ್ಲ್ಗಳು ಜಾಗತ್ಕವಾಗಿ ಪ್ಸಿದಿಧಿ 

ಪಡ್ದಿವ್. ಹಲವಾರು ಪ್ಸಿದಧಿ ಪ್ತ್ಮೆಗಳಿಗ್ ಈ 
ರ್ಲ್ಗಳನುನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ 
ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ನ್ೋಪಾಳದಿಂದಲೂ ರ್ಲ್ಗಳನುನು 
ಅಯೋಧ್್ಯಗ್ ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್. ಈ ಪ್ೈಕಿ ಒಂದು 
ರ್ಲ್ರನುನು ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಿ ರಾಮ ದ್ೋವರ 
ಮೂತ್್ಯರನುನು ಕ್ತತಿಲಾಗುವುದು.

26 ರಂದು ಹಾಸ್ಯ 
ರಾಟಕ ಪ್ರದಶಚ್ನ

ದಾವಣಗ್ರ್, ಮಾ.18- 
ಜ್ೋವಗಿ್ಯರ ವಿಶವಿಜ್ೂ್ಯೋತ್ ರ್್ೋ 
ಪಂಚಾಕ್ಷರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದ  
ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಇದ್ೋ ದಿನಾಂಕ 26 
ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 3 ಗಂಟ್ 
ಮತುತಿ ಸಂಜ್ 6 ಗಂಟ್ಗ್   ಚಂದ್ೂೋಡಿ 
ಲ್ೋಲಾ ಕಲಾ ಕ್್ಷೋತ್ದಲ್ಲಿ, ರಾಜಣ್ಣ 
ಜ್ೋವಗಿ್ಯ ವಿರಚತ `ಕುಂಟ 
ಕ್ೂೋಣ'ಭಾಗ-2ರ ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ 
ನಾಟಕ ಪ್ದಶ್ಯನ  
ಏಪ್ಯಡಿಸಲಾಗಿದ್  ಎಂದು ನಟಿ 
ಜರಲಕಿ್ಷ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ್.
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ದಾವಣಗರ್,್ ಮಾ. 18-  ಜಿಲಲ್ಿ ಸ್ೋರಿದಂತ್ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ಷಾಟ್ಚಾರ ಹಾಗೂ ಕಳಪ ್ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಿತ್ ಮಿೋರಿದುದಾ, ಭ್ಷಾಟ್ಚಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜಪ್ಿ ಮತುತಿ ಜಿಲ್ಲಿರಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿ 
ಉಸುತಿವಾರಿ ಸಚವ ಭ್ೈರತ್ ಬಸವರಾಜ್ ಮತುತಿ 
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದದ್ಾೋಶವಿರ ಅವರುಗಳು ಕಾರಣ 
ವಂ್ದು ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗ್್ ಸ್ ಆರ್ೂೋಪಿಸಿದ.್

ಶನ್ವಾರ ನಗರದ ಅಶ್ೂೋಕ ಚತ್ಮಂದಿರ ರ್ೈಲ್ವಿ 
ಗ್ೋಟ್ ಬಳಿ ಪ್ತ್ಭಟನ ್ ನಡಸ್ಿದ ಕಾಂಗ್್ ಸ್ 
ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರು, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಯರದ ವಿರುದಧಿ 
ಘ್ೂೋರಣ ್ಕೂಗಿದರು. 

ಕಾಂಗ್್ಸ್ ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್್ಯ 
ದಿನ್ೋಶ್ ಕ.್ಶಟ್ಿಟ್ ಮಾತನಾಡಿ,  ಬಿಜಪ್ಿ ಭ್ಷಾಟ್ಚಾರದ 
ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್್  ನಡಸ್ುತ್ತಿದುದಾ,  40% 
ಭ್ಷಾಟ್ಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಜನರ ಬದುಕು 

ಸವ್ಯನಾಶವಾಗಿದ.್ ಬಿಜಪ್ಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 
ದಿನದಿಂದಲೂ ಜನರಿಗ ್ ದ್ೂ್ೋಹ ಮಾಡುವುದನುನು 
ಬಿಟುಟ್ ಏನನೂನು ಮಾಡಿಲಲಿ ಎಂದು ಆರ್ೂೋಪಿಸಿದರು. 
ಜಿಲ್ಲಿರ ಶಾಸಕರ್ೂಬ್ರು ಆಧಾರ ಸಹತ 
ಸಿಕಿಕೆಬಿದಿದಾದದಾರೂ ಸಹ ಭ್ರಟ್ ಬಿಜಪ್ಿ ಸಕಾ್ಯರ ತಪ್್ಪೋ 
ಮಾಡಿಲಲಿ ಎಂಬಂತ ್ವತ್್ಯಸಿದ ್ಎಂದರು. 

ಮಹಳಾ ಕಾಂಗ್್ ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್್ಷ  ಅನ್ತಾಬಾಯಿ 
ಮಾಲತ್ೋಶ್, ಪ್ಚಾರ ಸಮಿತ್ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ 
ಶಾಮನೂರು ಟಿ.ಬಸವರಾಜ್, ವಕಿೋಲರ ಘಟಕದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ಕಾಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್, ಕ.್ಜಿ. ರ್ವಕುಮಾರ್, 
ಅರೂಬ್  ಮತ್ತಿತರರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಶ್ೂೋಕ 
ಚತ್ಮಂದಿರ ಬಳಿ ನಡರ್ು ತ್ತಿರುವ ರ್ೈಲ್ವಿ 
ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯೆೋ ಭ್ಷಾಟ್ಚಾರಕ್ಕೆ 
ಸಾಕಿ್ಷಯಾಗಿದ ್ಎಂದರು.

ಪ್ತ್ಭಟನರ್ಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್್ಯ 

ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾಜು್ಯನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಚ್್. 
ಜರಣ್ಣ, ಮಹ್ಮದ್ ಸಮಿೋವುಲಾಲಿ, ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲ್ಕ ್ ಸದಸ್ಯ ಎ.ನಾಗರಾಜ್, ಮಾಜಿ 
ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಸಿೋಮೆಎಣ್್ಣ ಮಲ್ಲಿೋಶ್, 
ಚಂದ್ಶ್ೋಖರ್, ತಕಕೆಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಮನುಳಿಳು 
ನಾಗರಾಜ್, ಖಾಸಿಂಸಾಬ್, ಮೆೈನುದಿದಾೋನ್, ಸಾಗರ್ 
ಎಲ್ ಎಂಹಚ್್, ಅಜಜಿಪ್ಪ, ಕುಬ್ೋರ, ರಾಘವ್ೋಂದ್ 
ಗೌಡ, ಸಾವನ್ ಜ್ೈನ್, ಲಾಲ್ ಆರಿೋಫ್, 
ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್, ಅಲಕ್ಾ್ಸಂಡರ್, ರಾಜಶ್ೋಖರ್ 
ಬಂ್ಡಿಗ್ೋರಿ, ರಾಮಚಂದ್ ರಾರಕೆರ್, ಸುರ್ೋಶ್ 
ಜಾಧವ್, ಸ್ೈರದ್ ಜಿಕಿ್ಯಾ, ಅಬುದಾಲ್ ಜಬಾ್ರ್, 
ರುದ್ಮುನ್, ಬಡ್ೋಸಾಬ್, ಮಹಳಾ 
ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ದಾ್ಕಾ್ಷರಣಮ್ಮ, ರಾಜ್ೋಶವಿರಿ, 
ಆಶಾರಾಣಿ ಮುರುಳಿ, ಶುಭಮಂಗಳ, ರಾಧಾಬಾಯಿ, 
ಗಿೋತಾ ಚಂದ್ಶ್ೋಖರ್, ಕಮಲಮ್ಮ ಮತ್ತಿತರರಿದದಾರು.

ಬಿಜೆಪ್ ಭ್ರಷಾಟೆಚಾರ: ಜಿಲಾಲೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಜಗಳೂರು, ಮಾ.18- ಬರಪಿೋಡಿತ 
ಕ್್ಷೋತ್ಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನ್ಗಳನುನು 
ಸಾಕಾರಗ್ೂಳಿಸಿ ಹಸಿರು ನಾಡನಾನುಗಿಸಲು 
ಶ್ಮಿಸಿರುವ ನನಗ್ ಮುಂಬರುವ 
ಚುನಾವಣ್ರಲ್ಲಿ ಮತ ನ್ೋಡಿ 4ನ್ೋ ಬಾರಿ 
ಶಾಸಕನಾಗಲು ಆರ್ೋವ್ಯದಿಸಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ 
ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪಟಟ್ಣದ ಬರಲು ರಂಗಮಂದಿರದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖ್ಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು 
ಆಯೋಜಿಸಿದದಾ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಶಂಕುಸಾ್ಥಪನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಪಿ ಆಡಳಿತಾವಧಿರಲ್ಲಿ 
ಕ್್ಷೋತ್ಕ್ಕೆ  3500 ಕ್ೂೋಟಿ ರೂ. ವ್ಚಚದಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪವ್ಯ ಸಾಗಿದ್.  1250 ಕ್ೂೋಟಿ 
ರೂ. ವ್ಚಚದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಭದಾ್ ಮೆೋಲದಾಂಡ್ 
ಯೋಜನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗ್ ಚಾಲನ್ ಸಿಕಿಕೆದ್ . 45 
ಸಾವಿರ ಎಕರ್ಗ್ ಹನ್ ನ್ೋರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ದ್ೂರ್ರಲ್ದ್ ಎಂದರು.

ಗಾ್ಮಿೋಣ ಕುಡಿರುವ ನ್ೋರು ಮತುತಿ 
ನ್ೈಮ್ಯಲ್ಯ ಇಲಾಖ್ರ 482 ಕ್ೂೋಟಿ ರೂ. 
ವ್ಚಚದಲ್ಲಿ ಬಹುಗಾ್ಮ ಕುಡಿರುವ ನ್ೋರಿನ 
ಯೋಜನ್ರಡಿ ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಸಂತ್ಮುದಾದಾಪುರ 
ಸ್ೋರಿದಂತ್ 164 ಗಾ್ಮಗಳಿಗ್ ತುಂಗಭದಾ್ 
ನ್ೋರು ಪೂರ್ೈಕ್ ಯೋಜನ್ಗ್  ಶಂಕುಸಾ್ಥಪನ್ 

ನ್ರವ್ರಿಸಲಾಗಿದ್.
 350 ಕ್ೂೋಟಿ ರೂ. ವ್ಚಚದಲ್ಲಿ ಅನ್ೋಕ 

ಸಮುದಾರ ಭವನಗಳು, ಹಳಿಳುಗಳ ರಸ್ತಿ 
ಅಭಿವೃದಿದಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನು ಕ್ೈಗ್ೂಂಡಿರುವ್. 
2 ಕ್ೂೋಟಿ ರೂ. ರಾಜ್ಯ ಹ್ದಾದಾರಿ ಅಭಿವೃದಿದಾ,  4 
ಕ್ೂೋಟಿ ರೂ. ವ್ಚಚದಲ್ಲಿ ಪಟಟ್ಣದ ದಿವಿಮುಖ 
ರಸ್ತಿ ನ್ಮಾ್ಯಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ನನನು 
ಆಡಳಿತಾವಧಿರಲ್ಲಿ  ಕ್್ಷೋತ್ದ ಅಭಿವೃದಿದಾಗ್ 
ಒತುತಿ ನ್ೋಡಿರುವ್ ಎಂದು ಹ್ೋಳಿದರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿರತ್ ಸದಸ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂತ್ಮುದಾದಾಪುರ ಮತುತಿ ಇತರ್ 
164 ಬಹುಗಾ್ಮ ಕುಡಿರುವ ನ್ೋರಿನ 
ಯೋಜನ್ರಡಿ  ಹಳಿಳುಗಳ ಮನ್ಬಾಗಿಲ್ಗ್ 
ಕುಡಿರುವ ನ್ೋರು ಪೂರ್ೈಕ್ರ ಬೃಹತ್ 
ಯೋಜನ್ ರ್ಲಾನಾ್ಯಸ ಗ್ೂಂಡಿರುವುದು 
ಸಂತಸದ ಸಂಗತ್ ಎಂದರು.

ಕ್್ಷೋತ್ಕ್ಕೆ 2300 ಕ್ೂೋಟಿ ರೂ. ನ್ೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನ್ಗಳ ಅನುದಾನ ತಂದಿರುವ ಕಿೋತ್್ಯ 
ಬರದ ನಾಡಿನ ಭಗಿೋರರ  ಶಾಸಕ ಎಸ್.
ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ ಅವರಿಗ್ ಸಲುಲಿತತಿದ್ ಎಂದರು. 
ನಾನು ವಿಧಾನ  ಪರಿರತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ 
ಸವಿಗಾ್ಮ ಉಚಚಂಗಿಪುರ ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿ 4.50 
ಕ್ೂೋಟಿ ರೂ. ವ್ಚಚದಲ್ಲಿ  ಸಕಾ್ಯರಿ ಮಾದರಿ 
ಶಾಲ್  ನ್ಮಿ್ಯಸುತ್ತಿದ್ದಾೋನ್ ಎಂದು ಹ್ೋಳಿದರು.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಪಿ ಮಂಡಲ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹ್ೋಶ್, ಪ.ಪಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್್ಷ 
ನ್ಮ್ಯಲ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ 
ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್.ಕ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸ್ೂಕ್ಕೆ 
ನಾಗರಾಜ್, ಬಿ.ಸಿದದಾಪ್ಪ, ಬಿಸುತಿವಳಿಳು ಬಾಬು, 
ಕೃರ್ಣಮೂತ್್ಯ, ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ವ್ೋಣುಗ್ೂೋಪಾಲ ರ್ಡಿ್ಡ, ಮುಖಂಡರಾದ 
ಮಂಜುನಾರರ್ಯ, ಅಜಯ್ ಬಣಕಾರ್, 
ಪೂಜಾರ್ ಸಿದದಾಪ್ಪ, ಗಡಿಮಾಕುಂಟ್ ಸಿದ್ದಾೋಶ್, 
ಬಕ್ಕೆೋಶ್ ಪಟ್ೋಲ್, ಗಾ್ಮಿೋಣ ಕುಡಿರುವ 
ನ್ೋರು ಮತುತಿ ನ್ೈಮ್ಯಲ್ಯ ಇಲಾಖ್ರ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿರಂತರ ಹ್ಚ್.
ಎಂ.ಸಾವಿಮಿ, ಎಇಇ ಸಾಧಿಕ್ ಉಲಾಲಿ, 
ತ್ಪ್್ಪೋಸಾವಿಮಿ ಸ್ೋರಿದಂತ್ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದದಾರು.

4ರೆೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾರಲು ಆಶಿೇವಚ್ದಿಸಿ

ಜರಳೂರು: ಭದಾ್ರ 
ಮೆೇಲ್ದಂಡೆ ಯೇಜರೆಗೆ 

ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ 
ರೆರವೆೇರಿಸಿದ ಶಾಸಕ 

ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ

ನನಗೆ ಆರೊೇರ್ಯ ಸರಿಯಲಲೆ ಎಂಬ 
ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದವರ ವದಂತ್ರಳಿಗೆ 
ಕ್ವಿಗೊಡಬೆೇಡಿ.  ಇನೂ್ನ ಎರಡು  
ಚುರಾವಣೆ ಎದುರಿಸುವಷುಟೆ 
ಸದೃಢರಾಗಿರುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮರೆಯ 
ಮರರಾಗಿ ಸೆೇವೆಗೆೈಯು್ಯವೆ. ತಮ್ಮ 
ಅಹವಾಲು ಸಿವಾೇಕಾರಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ಮರೆ 
ಬಾಗಿಲು ಸದಾ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.

- ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶಾಸಕ

ಹರಿಹರ : ರಾಳೆ ಬಿಜೆಪ್ ರೊೇಡ್ ಶೊೇ
ಹರಿಹರ, ಮಾ. 18- ವಿಜರ ಸಂಕಲ್ಪ 

ಯಾತ್್ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಡಿದುದಾ ದಿನಾಂಕ 
20ರ ಸ್ೂೋಮವಾರ ರ್ೂೋಡ್ ಶ್ೂೋ ನಡ್ 
ರಲ್ದ ್ ಎಂದು ಬಿಜಪ್ಿ ನಗರ ಘಟಕದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಸಾವಂತ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಪತ್್ಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡದ್ 
ಪತ್್ಕಾಗ್ೂೋಷಿಠಾರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ 
ದರು. ಮಾಜಿ ಸಚವ ಕ.್ಎಸ್. ಈಶವಿರಪ್ಪ 
ನವರ ನ್ೋತೃತವಿದ ತಂಡ ಹರಿಹರ ನಗರಕ್ಕೆ 
ಬಳ್ಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟಗ್ ್ ಆಗಮಿಸಲ್ದ್ 
ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಪಕಿಕೆೋರಸಾವಿಮಿ ಮಠದ 
ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಬೃಹತ್ ರ್ೂೋಡ್ 
ಶ್ೂೋದ್ೂಂದಿಗ ್ ಮೆರವಣಿಗ ್ ಹ್ೂರಟು, 
ಮೆರವಣಿಗ ್ ರ್ವಮೊಗಗೆ ಸಕ್ಯಲ್, ರಾಣಿ 
ಚನ್ನುಮ್ಮ ವೃತತಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸತ್ಿ, ಗಾಂಧಿ 

ವೃತತಿದವರಗ ್ ಸಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ವೃತತಿದಲ್ಲಿ 
ಅಂತ್ಯಗ್ೂಳಳುಲ್ದ ್ಎಂದರು.

ಈ ವ್ೋಳ ್ಮಾಜಿ ಸಚವರಾದ ಕ.್ಎಸ್. 
ಈಶವಿರಪ್ಪನವರ್ೂಂದಿಗ ್ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜಪ್ಿ 
ನಾರಕರು ಆಗಮಿಸಲ್ದುದಾ, ಈ ವಿಜರ 
ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್್ ರಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರಕೂಕೆ ಹಚ್ುಚ 
ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರು 
ಆಗಮಿಸುತಾತಿರ ್ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗರ ಬಿಜಪ್ಿ 
ಪ್ಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್್ಯಗಳಾದ ತುಳಜಪ್ಪ 
ಭೂತ,್ ಹಚ್್. ಮಂಜಾನಾಯ್ಕೆ, 
ಗಾ್ಮಿೋಣ ಘಟಕದ ಪ್ಧಾನ 
ಕಾರ್ಯದರ್್ಯಗಳಾದ ಮಹಾಂತ್ೋಶ್, 
ವಿೋರ್ೋಶ್ ಆದಾಪುರ, ಸುನ್ಲ್, ಭರತ್ 
ಅಮರಾವತ್, ಚಂದ್ಕಾಂತ್ ಗೌಡ, ಕಿರಣ್ 
ಮೂಲ್ಮನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದದಾರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯೇಗಿೇಶ್
ದಾವಣಗ್ರ್, ಮಾ. 18-  ದಾವಣಗ್ರ್ ಉತತಿರ 

ವಲರದ 35ನ್ೋ ವಾಡ್್ಯ (ನ್ಟುವಳಿಳು ಹ್ೂಸ 
ಬಡಾವಣ್) ಕಾಂಗ್್ಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯೋಗಿೋಶ್ 
ಅವರು ನ್ೋಮಕಗ್ೂಂಡಿದಾದಾರ್.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕ್್ರಕೆಟ್  ಟೂನಿಚ್
ದಾವಣಗ್ರ್: ದಾವಣಗ್ರ್ ಜಿಲಾಲಿ ಬಿತತಿನ್ ಬಿೋಜ, ಕಿ್ಮಿನಾಶಕ ಮತುತಿ 

ರಸಗ್ೂಬ್ರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದಿಂದ ಇದ್ೋ ಪ್ರಮ ಬಾರಿಗ್ ಟ್ನ್ನುಸ್ 
ಬಾಲ್ ಕಿ್ಕ್ಟ್ ಟೂನ್್ಯಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ ಎಂದು ಸಂಘದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್.ಹ್ಚ್. ನಾಗರಾಜ್ ಲ್ೂೋಕಿಕ್ರ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ್.

ಸುದಿದಾಗ್ೂೋಷಿಠಾರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದ್ೋ ಮಾ.19ರ 
ಭಾನುವಾರ ನಗರದ ಜಿಲಾಲಿ ಕಿ್ೋಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ  ಬ್ಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟ್ಗ್ 
ಕಿ್ೋಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನ್ ನ್ೋಡಲಾಗುವುದು. ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನ್ದ್ೋ್ಯಶಕ 
ರ್್ೋನ್ವಾಸ ಚಂತಾಲ್ ಉಪಸಿ್ಥತರಿರಲ್ದಾದಾರ್ ಎಂದು ಹ್ೋಳಿದರು. 
ಕಿ್ೋಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 12 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಸಲ್ದುದಾ, ಪ್ರಮ ಬಹುಮಾನ 
15 ಸಾವಿರ ರೂ., ದಿವಿತ್ೋರ 10 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ತೃತ್ೋರ 5 ಸಾವಿರ 
ರೂ.ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾರಿತ್ೂೋರಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಮಾರ್ೂೋಪ 
ಸಮಾರಂಭ ಅದ್ೋ ದಿನ ಸಂಜ್ 4 ಗಂಟ್ಗ್ ನಡ್ರಲ್ದ್ ಎಂದು ಹ್ೋಳಿದರು.

ಸುದಿದಾಗ್ೂೋಷಿಠಾರಲ್ಲಿ ರ್್ೋನ್ವಾಸಮೂತ್್ಯ, ಪ್ಮೊೋದ್, ಕಿರಣ್ ಬಾಳ್ 
ಹ್ೂಲದ, ಕೃರ್ಣಮೂತ್್ಯ, ರ್ವು, ರ್ವಣ್ಣ, ಪ್ತ್ೋಕ್ ಇತರರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಾರು.

ರಾಣ್ೋಬ್ನೂನುರು, ಮಾ. 18- ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಸಾ್ಥನದ 
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ ಮದನ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ ದಿ. ಪುನ್ೋತ್  
ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹುಟುಟ್ಹಬ್ವನುನು ಸಾವ್ಯಜನ್ಕರಿಗ್ ಉಚತ 
ಮಜಿಜಿಗ್ ವಿತರಿಸಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ರ್ೈಲು ನ್ಲಾದಾಣದ ಆಟ್ೂೋ 
ಸಂಘದವರು ಬ್ಳಿಗ್ಗೆ ಪಲಾವ್ ವಿತರಿಸಿ ಹುಟುಟ್ಹಬ್ 
ಆಚರಿಸಿದರು. ಮೆಡ್ಲಿೋರಿ ಕಾ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿಭಿಮಾನ್ ಕನಾ್ಯಟಕ 
ಸಂಘದವರು ಪುನ್ೋತ್ ಭಾವಚತ್ಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆ ಪುನಿೇತ್ ಹುಟುಟೆಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಮಜಿ್ಜಗೆ ವಿತರಣೆ

ದೆೇವೆೇಗೌಡರ ಭೆೇಟಿ ಮಾಡಿದ  
ಜಯಮೃತು್ಯಂಜಯ ಶಿ್ರೇರಳು

ಬ್ಂಗಳೂರು, ಮಾ. 18 - ಪಂಚಮಸಾಲ್ 
ಸಮುದಾರಕ್ಕೆ ಮಿೋಸಲಾತ್ ಕಲ್್ಪಸುವ ಕುರಿತು ಹ್ೂೋರಾಟ 
ನಡ್ಸುತ್ತಿರುವ ರ್್ೋ ಜರಮೃತು್ಯಂಜರ ಸಾವಿಮಿೋಜಿ 
ಅವರು, ಮಾಜಿ ಪ್ಧಾನ್ ಹ್ಚ್.ಡಿ.ದ್ೋವ್ೋಗೌಡರನುನು ಭ್ೋಟಿ 
ಮಾಡಿದರು.

ಪದ್ಮನಾಭನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಗೌಡರ ನ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಇಂದು 
ಬ್ಳಗ್ಗೆ ಭ್ೋಟಿ ನ್ೋಡಿದ ರ್್ೋಗಳು, ದ್ೋವ್ೋಗೌಡರ ಆರ್ೂೋಗ್ಯ 
ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದದಾ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ 
ಹ್ಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸಾವಿಮಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜ್ೂತ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ದ್ೋವ್ೋಗೌಡರ ಆರ್ೂೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲು 
ರ್್ೋಗಳು ಬಂದಿದದಾರು. ಯಾವುದ್ೋ ರಾಜಕಿೋರ ಚಚ್್ಯ 
ಆಗಿಲಲಿ ಎಂದರು.

ಬ್ಂಗಳೂರು, ಮಾ. 18 - 
ಬಿಜ್ಪಿ-ಕಾಂಗ್್ಸ್ ಗ್ ಸಮಬಲವಾಗಿ ಹ್ೂೋರಾಟ 
ನಡ್ಸಿ, ಅಧಿಕಾರ ಹಡಿರಲು ಪಣ ತ್ೂಟಿಟ್ರುವ 
ಜ್ಡಿಎಸ್, ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಶಕಿತಿ 
ಪ್ದಶ್ಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್.

ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭ್ 
ಚುನಾವಣ್ರಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನ ಗ್ಲಲಿಲು ಮೂರು 
ಪ್ಮುಖ ಭರವಸ್ಗಳನುನು ಘ್ೂೋಷಿಸಲು ಪಕ್ಷ 
ತ್ೋಮಾ್ಯನ್ಸಿದ್.

ಮೆೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬ್ಟಟ್ದ ತಪ್ಪಲ್ನ 
ನೂರು ಎಕರ್ ಪ್ದ್ೋಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ೋ 26ರಂದು 
ಶಕಿತಿ ಪ್ದಶ್ಯನ ನಡ್ರಲ್ದುದಾ, ಈ ಸಮಾವ್ೋಶಕ್ಕೆ 
ಪಕ್ಷದ ರಾಷಿಟ್್ೋರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹ್ಚ್.ಡಿ.
ದ್ೋವ್ೋಗೌಡರು, ಸ್ಥಳಿೋರ ನಾರಕ ರನುನು 
ಹ್ೂರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪಕ್ಷದ ಎಡಪಂರ್ೋರ 
ಪಕ್ಷಗಳ ನಾರಕರಿಗ್ ಆಹಾವಿನ ನ್ೋಡುತ್ತಿಲಲಿ.

ಆದರ್, ಬಹು ಉದ್ದಾೋರ್ತ ಬ್ಂಗಳೂರಿನ್ಂದ 
ಮೆೈಸೂರಿನವರ್ಗ್ ನಡ್ಸಲು ತ್ೋಮಾ್ಯನ್ಸಿದದಾ 

ಮಾಜಿ ಪ್ಧಾನ್ ಹ್ಚ್.ಡಿ.ದ್ೋವ್ೋಗೌಡರ 
ನ್ೋತೃತವಿದ ರ್ೂೋಡ್ ಷ್ೂೋ ರದುದಾಪಡಿಸಿದ್.

ಪಕ್ಷದ ಕಚ್ೋರಿರಲ್ಲಿಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ 
ಮಂತ್್ ಹ್ಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸಾವಿಮಿ, ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ 
ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾ್ಹಂ ಅವರು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವ್ೋಶ 
ನಡ್ಸುವ ಸಂಬಂಧ ಹಳ್ೋ ಮೆೈಸೂರು ಭಾಗದ 
ಮುಖಂಡರ್ೂಂದಿಗ್ ಸಮಾಲ್ೂೋಚನ್ ನಡ್ಸಿ ಈ 
ತ್ೋಮಾ್ಯನ ಕ್ೈಗ್ೂಂಡಿದಾದಾರ್.

ಸಭ್ರ ಬಳಿಕ ಸುದಿದಾಗಾರರ್ೂಂದಿಗ್ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಮಾರಸಾವಿಮಿ ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಮಾ.26ರಂದು ಪಂಚರತನು ರರಯಾತ್್ರ 
ಸಮಾರ್ೂೋಪ ನಡ್ರಲ್ದ್ ಎಂದರು.

ಈ ಸಮಾವ್ೋಶಕ್ಕೆ ಹತುತಿ ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯ 
ರನುನು ಸ್ೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಕಿತಿ ಪ್ದಶ್ಯನ ಮಾಡುವು 
ದಲಲಿದ್, ಪಕ್ಷವನುನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದರ್, ಜನರಿಗ್ 
ಏನು ಕ್ೂಡುತ್ತಿೋವ್ ಎಂಬ ಭರವಸ್ರನುನು 
ಅಂದು ಪ್ಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಕನಾ್ಯಟಕದ ಇತ್ಹಾಸದಲ್ಲಿೋ ಹಂದ್ಂದೂ 

ನಡ್ರದಂತಹ ರಾಜಕಿೋರ ಶಕಿತಿ ಪ್ದಶ್ಯನದ 
ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಸಮಾವ್ೋಶ ಇದಾಗಲ್ದ್. 
ಈಗಾಗಲ್ೋ ಸಮಾವ್ೋಶದ ಸಿದಧಿತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು 
ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವ್. ಈ ಸಮಾವ್ೋಶಕ್ಕೆ ಹಳ್ೋ 
ಮೆೈಸೂರಿನ ಭಾಗದವರಷ್ಟ್ೋ ಅಲಲಿ. ಇಡಿೋ 
ಕನಾ್ಯಟಕದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರು 
ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾದಾರ್ ಎಂದು ಹ್ೋಳಿದರು.

ಸಮಾವ್ೋಶಕ್ಕೆ ದ್ೋವ್ೋಗೌಡರ್ೋ ಮುಕುಟ 
ರತನು. ವ್ೈದ್ಯರ ಸಲಹ್ ಮೆೋರ್ಗ್ ಉದ್ದಾೋರ್ತ 
ಬ್ಂಗಳೂರು-ಮೆೈಸೂರು ರ್ೂೋಡ್ ಷ್ೂೋ ರದುದಾ 
ಮಾಡಿದ್ದಾೋವ್. ಆದರ್, ಅವರು ಅಂದು 
ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರನುನು ಉದ್ದಾೋರ್ಸಿ 
ಮಾತನಾಡುವುದಲಲಿದ್, ಪಕ್ಷದ ಸಕಾ್ಯರ 
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರ್ ಏನು ಮಾಡುತತಿದ್ 
ಎಂಬುದನುನು ಬಹರಂಗ ಪಡಿಸಲ್ದಾದಾರ್. 
ದ್ೋವ್ೋಗೌಡರ್ೋ ಸಮಾವ್ೋಶದ ಕ್ೋಂದ್ ಬಿಂದು. 
ಅಂದು ಬ್ೋರ್ ಯಾವುದ್ೋ ರಾಜಕಿೋರ ಪಕ್ಷದ 
ನಾರಕರಿಗೂ ಆಹಾವಿನವಿಲಲಿ ಎಂದರು.

ಮೆೈಸೂರಲ್ಲೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಕ್್ತ ಪ್ರದಶಚ್ನ

ಮಾರಕ್ೂಂಡ, ಮಾ.18- ಸಮಿೋ 
ಪದ ದ್ೂಡ್ಡ ಮಾಗಡಿರಲ್ಲಿ ಶನ್ವಾರ 
ನ್ೋರಭತ್ತಿೋಶವಿರ ಸಾವಿಮಿ ಜಾತ್್ ನ್ರವ್ೋರಿತು. 
ನ್ೋರಿನಲ್ಲಿ ದಿೋಪ ಬ್ಳಗುವ ಪವಾಡ 
ವಿೋಕಿ್ಷಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಭಕತಿರು ಸ್ೋರಿದದಾರು. 

ಪೂಜಾರಪ್ಪನು ಗುರುವಾರ ದ್ೋವಾ 
ಲರ ಪ್ವ್ೋರ್ಸಿ, ಉಪವಾಸ ಆರಂಭಿಸು 
ವುದರ್ೂಂದಿಗ್ ಸಂಪ್ದಾರದಂತ್ 
ಜಾತ್್ಗ್ ಚಾಲನ್ ನ್ೋಡಲಾಯಿತು. 

ಮಾರಕ್ೂಂಡ ಆಂಜನ್ೋರ 
ಸಾವಿಮಿ, ದಿಂಡದಹಳಿಳು ಆಂಜನ್ೋರ ಸಾವಿಮಿ 
ಉತ್ಸವ ಮೂತ್್ಯಗಳನುನು ಉರುಮೆ, 
ನಗಾರಿ ವಾದ್ಯ ಸಮೆೋತ ಸಂಪ್ದಾರದಂತ್ 
ಆಹಾವಿನ್ಸಲಾಯಿತು. ದ್ೂಡ್ಡ ಮಾಗಡಿ 
ಮತುತಿ ಮಾರಕ್ೂಂಡದ ದಾರಿ ಮಧ್್ಯ 
ದಿಂಡದಹಳಿಳು ಆಂಜನ್ೋರ ಸಾವಿಮಿ, 
ಮಾರಕ್ೂಂಡದ ಆಂಜನ್ೋರ ಸಾವಿಮಿ 
ಮತುತಿ ದ್ೂಡ್ಡ ಮಾಗಡಿರ ನ್ೋರಭತ್ತಿೋಶವಿರ 
ಸಾವಿಮಿರ ಅಶವಿತ್ೋಜ ಮೂತ್್ಯಗಳನುನು 
ಹ್ೂತುತಿ, ಸಂಪ್ದಾರದಂತ್ ಬ್ೋಟ್ 
ನಡ್ಸಲಾಯಿತು. ಮೂರೂ ದ್ೋವರುಗಳ 
ಹ್ೂಳ್ಪೂಜ್ ನಡ್ಸಿ, ಮಣ್ೋವು ಆಡಿಸಿ, 
ಮಡಿಯಿಂದ ಜಲ ತರಲಾಯಿತು. ಮಹಾ 
ಮಂಗಳಾರತ್ ಬಳಿಕ ಗಂಗಾ ಪೂಜ್  ಮಾಡಿ, 
ತಂದ ನ್ೋರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಣತ್ ಹಚಚಕ್ೂಂಡು 

ಪೂಜಾರಪ್ಪ ದ್ೋವಸಾ್ಥನ ಪ್ದಕಿ್ಷಣ್ ಹಾಕಿ 
ಪವಾಡ ಮೆರ್ದಾಗ ಭಕತಿರ ಉತಾ್ಸಹ 
ಮುಗಿಲು ಮುಟಿಟ್ತು.

ಹರಕ್ ಹ್ೂತತಿ ಭಕತಿರು ಉರುಳು ಸ್ೋವ್ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಾಸಿಕ್ ಡ್ೂೋಲು ಕುಣಿತಕ್ಕೆ 
ರುವಕರು ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ಹ್ಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ, 
ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಜಾತ್್ಗ್ ಮೆರುಗು ತಂದರು. 
ಗೌಡರ ಜರಪ್ಕಾಶ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ 
ಅನನು ಸಂತಪ್ಯಣ್ ಏಪ್ಯಡಿಸಸಲಾಗಿತುತಿ.  

ನಿೇರಿನಿಂದಲೆೇ ದಿೇಪ 
ಬೆಳರುವ ಐತ್ಹ್ಯ

ನ್ೋರಭತ್ತಿೋಶವಿರ ಸಾವಿಮಿರ ಅನನ್ಯ 
ಭಕ್ತಿಯಾಗಿದದಾ ಬಡ ವೃದ್ದಾಯಬ್ಳು 
ದಿೋಪ ಹಚಚಲು ಎಣ್್ಣಯಿಲಲಿದ್ೋ ಚಂತ್ತ 
ಳಾಗಿ ನ್ೋರಭತ್ತಿೋಶವಿರ ಸಾವಿಮಿರನುನು 
ಪಾ್ರ್್ಯಸಿದಳು. ಆಗ  `ನ್ೋರಿನ್ಂದಲ್ೋ 
ದಿೋಪ ಹಚುಚ, ಹಣತ್ ಬ್ಳಗುತತಿದ್' 
ಎಂದು ಅಶರಿೋರವಾಣಿಯಾಯಿತು. 
ವೃದ್ಧಿ ಅಂದು, ಅಲ್ಲಿ ನ್ೋರಿನ್ಂದ ಹಣತ್ 
ಹಚಚದಾಗ ದಿೋಪ ಬ್ಳಗಿತು. ಈ  
ಐತ್ಹ್ಯದಂತ್ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಜಾತ್್ರಲ್ಲಿ 
ನ್ೋರಿನ್ಂದಲ್ೋ ದಿೋಪ ಬ್ಳಗಿಸಲಾಗುತತಿದ್.

ವೆೈಭವದ ನಿೇರಭತ್ೆತೇಶವಾರ ಸಾವಾಮಿ ಜಾತೆ್ರ
ನಿೇರಿನಿಂದಲೆೇ ದಿೇಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಪವಾಡ

ಮಾಯಕೊಂಡಬ್ಂಗಳೂರು, ಮಾ. 18 - 
ಕ್ೂೋಲಾರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ಕ್್ಷೋತ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಲಲಿಬ್ೋಡಿ. ನ್ೋವು ನ್ಮ್ಮ 
ತವರು ಮೆೈಸೂರಿನ ವರುಣಾ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್್ಷೋತ್ದಿಂದಲ್ೋ 
ಸ್ಪಧಿ್ಯಸಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್್ಸ್ ನ 
ಅಧಿನಾರಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ ಸಿದದಾರಾಮರ್ಯ ಅವರಿಗ್ ಸಲಹ್ ಮಾಡಿದಾದಾರ್.
ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವ ಣ್ರ ಅಭ್ಯರ್್ಯಗಳ ಆಯೆಕೆ ಕುರಿತಂತ್ 

ಕಳ್ದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ದ್ಹಲ್ ರಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಜು್ಯನ 
ಖಗ್್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ ರಲ್ಲಿ ಕ್ೋಂದ್ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತ್ ನಡ್ ಸುತ್ತಿರುವ 
ಸಭ್ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ನ್ೋರ ವಾಗಿ ಸಿದದಾರಾಮರ್ಯಗ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ್.

ನ್ೋವು ನಾರಕರು, ಹ್ೂಸ ಕ್್ಷೋತ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಧಿ್ಯಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೆೋ ಹ್ಚುಚ ನ್ೋವು 
ನ್ಮ್ಮನುನು ತ್ೂಡಗಿಸಿಕ್ೂಂಡರ್, ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ಪ್ವಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ 
ಗಳಿಸುವ ಶಕಿತಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ ಲ್ದ್. ರ್ವಕುಮಾರ್, ನ್ೋವು ಸ್ೋರಿದಂತ್ 
ಕ್ಲವು ನಾರಕರು ಹ್ೂಸ ಪ್ಯೋಗಗಳಿಗ್ ಅವಕಾಶ ಕ್ೂಡಬ್ೋಡಿ. ನ್ಮ್ಮ 
ನ್ಮ್ಮ ಕ್್ಷೋತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಧಿ್ಯಸಿ ವಿಧಾನಸಭ್ ಪ್ವ್ೋಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 
ಪಕ್ಷವನುನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನು ಎಂದು ಸೂಚನ್ ನ್ೋಡಿದಾದಾರ್.

ಸಿದದಾರಾಮರ್ಯ ಕಳ್ದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣ್ರಲ್ಲಿ 
ಚಾಮುಂಡ್ೋಶವಿರಿರಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗ್ೂಂಡು ಬಾದಾಮಿರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ 
ಅಂತರದಿಂದ ಜರ ಗಳಿಸಿದದಾರು. ತಮಗ್ ರಾಜಕಿೋರ ಜನ್ಮ ನ್ೋಡಿದ 
ಬಾದಾಮಿ ಕ್್ಷೋತ್ಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನುೋ ಹರಿಸಿದದಾರೂ 
ಸ್ಥಳಿೋರ ಮುಖಂಡರು ಇವರ ವಿರುದಧಿ ತ್ೂಡ್ ತಟಿಟ್ ನ್ಂತ್ದದಾರು.

ಮತ್ತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ ಆಗಬ್ೋಕು ಎಂದು ಹಂಬಲ್ಸುತ್ತಿರುವ 
ಸಿದದಾರಾಮರ್ಯ ಅವರು, ಸುರಕಿ್ಷತ ಕ್್ಷೋತ್ಕಾಕೆಗಿ ಕ್ಲವು ಕ್್ಷೋತ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೆೋಲ್ಂದ ಮೆೋಲ್ ಸಮಿೋಕ್್ಷ ನಡ್ಸಿ ವರದಿ ಪಡ್ದು ಕ್ೂೋಲಾರದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಪಧ್್ಯಗಿಳಿರುವ ತ್ೋಮಾ್ಯನ ಕ್ೈಗ್ೂಂಡಿದದಾರು.

ಈ ಮೊದಲು ವರುಣಾದಲ್ಲಿೋ ನ್ಲಲಿಬ್ೋಕು ಎಂದಿದದಾರೂ ತಮ್ಮ ಪುತ್ ನ್ಂದ 
ಕ್್ಷೋತ್ ಕಸಿರಬಾರದು ಎಂದೂ ನಂತರ ಚಾಮರಾಜಪ್ೋಟ್, ಕ್ೂೋಲಾರ, 
ಕ್ೂಪ್ಪಳ, ಕಡೂರು ಕ್್ಷೋತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಧಿ್ಯಸುವ ಚಂತನ್ ಮಾಡಿದದಾರು.

ವರುಣಾದಲೆಲೆೇ ಸ್ಪಧಿಚ್ಸಲು 
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸೂಚರೆ

ನವದ್ಹಲ್, ಮಾ. 18 – ನಾ್ಯಯಾಂಗ 
ವಿರ್ೂೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯ ನ್ವ್ಯಹಸಲ್ ಎಂದು 
ಭಾರತ ವಿರ್ೂೋಧಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕ್ಲ 
ನ್ವೃತತಿ ನಾ್ಯರಮೂತ್್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಲ 
ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರು ಬರಸುತ್ತಿದಾದಾರ್ ಎಂದು ಕ್ೋಂದ್ 
ಕಾನೂನು ಸಚವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಹ್ೋಳಿದಾದಾರ್.

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡ್ೋ ಕಾನ್ ಕ್ಲಿೋವ್ ನಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚವರು, ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ಪ್ಜಾಪ್ಭುತವಿದ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್್ಸ್ ನಾರಕ 
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ೋಡಿದ ಹ್ೋಳಿಕ್ರನುನು ತರಾಟ್ಗ್ 
ತ್ಗ್ದುಕ್ೂಂಡರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ ಹ್ಚುಚ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕಿತಿ, 
ತನಗ್ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕ್ೂಡುತ್ತಿಲಲಿ ಎಂದು 
ವಿದ್ೋಶದಲ್ಲಿ ಹ್ೋಳುತ್ತಿದಾದಾರ್. ಭಾರತದ ಒಳಗ್ 

ಹಾಗೂ ಹ್ೂರಗ್ ಇರುವ ದ್ೋಶ ವಿರ್ೂೋಧಿ ಶಕಿತಿಗಳು 
ಒಂದ್ೋ ಭಾಷ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿವ್. 
ಪ್ಜಾಪ್ಭುತವಿ ಅಪಾರದಲ್ಲಿದ್, ಮಾನವ 
ಹಕುಕೆಗಳಿಲಲಿ ಎಂದು ಹ್ೋಳುತ್ತಿದಾದಾರ್. ರಾಹುಲ್ 

ಗಾಂಧಿರ ಭಾಷ್ರನ್ನುೋ ದ್ೋಶ ವಿರ್ೂೋಧಿ ತಂಡ 
ಬಳಸುತ್ತಿದ್ ಎಂದು ರಿಜಿಜು ಆರ್ೂೋಪಿಸಿದಾದಾರ್.

ಮೂನಾ್ಯಲುಕೆ ನ್ವೃತತಿ ನಾ್ಯರಮೂತ್್ಯಗಳು 
ಹಾಗೂ ಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರು ಭಾರತ ವಿರ್ೂೋಧಿ 
ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದಾದಾರ್. 

ಇವರು ಭಾರತದ ನಾ್ಯಯಾಂಗ ಪ್ತ್ಪಕ್ಷದ 
ಪಾತ್ ವಹಸಲ್ ಎಂದು ಬರಸಿದಾದಾರ್ ಎಂದು 
ಸಚವರು ಆರ್ೂೋಪಿಸಿದರು.

ಕ್ಲವರು ನಾ್ಯಯಾಲರಕ್ಕೆ ಹ್ೂೋಗಿ ಸಕಾ್ಯರಕ್ಕೆ 
ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಕ್ೋಳುತಾತಿರ್, ಸಕಾ್ಯರದ 
ನ್ೋತ್ ಬದಲ್ಸಿ ಎಂದು ಕ್ೋಳುತಾತಿರ್. ನಾ್ಯಯಾಂಗ 
ವಿರ್ೂೋಧ ಪಕ್ಷದ ಪಾತ್ ನ್ವ್ಯಹಸಲ್ ಎಂದು 
ಅವರು ಬರಸುತಾತಿರ್. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು 
ಎಂದು ರಿಜಿಜು ಹ್ೋಳಿದರು.

ರಾ್ಯಯಾಂರ ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷವಾರಲ್ ಎಂದು ಕೆಲವರ ಬಯಕೆ
ಕೆಲ ನಿವೃತ್ತ 

ರಾ್ಯಯಮೂತ್ಚ್ರಳು, 
ಕಾಯಚ್ಕತಚ್ರು ಭಾರತ 
ವಿರೊೇಧಿ ತಂಡದ ಭಾರ : 

ರಿಜಿಜು

ದಾವಣಗ್ರ್, ಮಾ.18- ನಗರದ ಜ್ೋನುಗೂಡು ಮಹಳಾ ಸಮಾಜ ದಿಂದ 
ಇದ್ೋ ದಿನಾಂಕ 29ರಂದು ಭಕಿತಿ ಗಿೋತ್ ಸಮೂಹ ಗಾರನ ಸ್ಪಧ್್ಯ ನಡ್ರಲ್ದ್ 
ಎಂದು ರ್್ೋಮತ್ ರ್ೋಖಾ  (7349556455) ಅವರು ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ್.

ಗಿೇತೆ ಗಾಯನ ಸ್ಪಧೆಚ್ಗೆ ಆಹಾವಾನ

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



ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 19, 20234

OFFICES FOR RENT
Commercial	400	Sq.ft	on	
1st	Floor	and	1250sq.ft	on	
2nd	floor,	24x7	water	&	

wash room facilities. 
Near to Court circle & P.B Road, 
Commercialy interested. contact .
87468 12999

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

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲಲೆದಂತೆ  
ಮದ್ಯ ಸೆೇವರೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

ಪ್ತ್ ತ್ಂಗಳು 7ಮತುತಿ 21ನ್ೋ ತಾರಿೋಖು ಜನತಾ ಡಿೋಲಕ್್ಸ 
ಲಾಡ್ಜಿ, KSRTC  ಹ್ೂಸ ಬಸ್  ಸಾಟ್್ಯಂಡ್ ಎದುರು, ದಾವಣಗರ್.್

4 ಮತುತಿ 18 ರಂದು ಕಾವ್ೋರಿ ಲಾಡ್ಜಿ,  
ಪೂನಾ - ಬಂ್ಗಳೂರು ರ್ೂೋಡ್, ಹಾವ್ೋರಿ.

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

ಸಮರ: ಬಳ್ಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹನು 2 ರವರಗ್್

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ )

ನ್ಮ್ಮ ಮನ್ ಮತ್ತಿತರ್ ಕಟಟ್ಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೂಂ, ಬಾಲಕೆನ್, ಟ್ರ್ೋಸ್ , 
ನ್ೋರಿನ ತ್ೂಟಿಟ್, ಗ್ೂೋಡ್ ಬಿರುಕು, 
ನ್ೋರಿನ ಟಾ್ಯಂಕ್ , ಎಲಾಲಿ ರಿೋತ್ರ 
ನ್ೋರಿನ ಲ್ೋಕ್ೋಜ್ ಗಳಿಗ್ ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ಕ್ಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟಿ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟೆಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಹದಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಿರಲ್ಲಿರುವ ಟಿವಿಎಸ್  ಷ್ೂೋರೂಂ 
ಪಕಕೆ ಹಾಗೂ ಉದರ ಬಜಾರ್  ಎದುರಗಡ್ ಇರುವ 

ಸುಸಜಿಜಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟ್ಡ ಬಾಡಿಗ್ಗಿದ್. 
ನ್ಲ ಮಹಡಿ 3800 ಅಡಿಗಳು, ಮೊದಲನ್ೋ ಮಹಡಿ 

1600 ಅಡಿಗಳು. ಸ್ಲಲಿರ್  2400 ಅಡಿಗಳು 
ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ. 

96205 95579

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕಾರ್  ವಾಷ್  ಮಾಡಲು 

ಹುಡುಗರು ಬ್ೋಕಾಗಿದಾದಾರ್. 
ಸಂಬಳ : 10,000/-

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

97419 43346

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಮಮತ ಉಪಹಾರ ಹೊೇಟೆಲ್  
ರುಬು್ವವರು & ಸವಿೋ್ಯಸ್ ಗಾಗಿ 
ಇತರ್ ಕ್ಲಸಕಾಕೆಗಿ ಬ್ೋಕಾಗಿದಾದಾರ್.

ಫೇ. : 70902 69155

ಹೊೇಟೆಲ್ ಮುರಳಿ
ಬಜೆಟ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್
* 50 ರೂ. ಗ್ ಚಕಕೆನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನ್
* 110 ರೂ. ಗ್ ಮಟನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನ್
ಸಮರ : ಮಧಾ್ಯಹನು 12.30 ರಿಂದ 
3.30 ಗಂಟ್, ಸಂಜ್ 6-30ರಿಂದ 9-30. 
ಸ್ಥಳ : 2ನ್ೋ ಮೆೋನ್, 15ನ್ೋ ಕಾ್ಸ್, ಅಮಿತ್ 
ಟಾಕಿೋಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕ್್ಸ, ವಿನ್ೂೋಬನಗರ, ದಾವಣಗ್ರ್.

(ಪ್ತ್ ಶನ್ವಾರ ರಜ್ ಇರುತತಿದ್.)
95912 76454, 98449 66555

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಬಾತ್ ಹತ್ತಿರ, ಅನನುಪೂಣ್ಯ 

ಎನ್ ಕ್ಲಿೋವ್ , ಉತತಿರ 30x40, 
(ರೂ. 1499) ದಕಿ್ಷಣ 30x50:

ಫೇ. : 70196 18397

ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟೆಡ
ಮಾರಾಟಕಿಕೆದ್ ಮಿಟಲಿಕಟ್ಟ್

(ಚಲನ ಚತ್ಮಂದಿರ) 20 ಗುಂಟ್ 
ಅಲ್ನ್ೋರನ್  ಆದ ಜಾಗ ಮತುತಿ ಕಟಟ್ಡ 
ಸಹತವಾಗಿರುತತಿದ್. ದಾವಣಗ್ರ್ ಮತುತಿ 

ಮಲ್ೋಬ್ನೂನುರು ರಸ್ತಿ, ದಾವಣಗ್ರ್.
63603 74483, 98447 09610

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕ್ಲೆೇನಿಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಿಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗಿದ್ದರೆ ಯಂತ್ರರಳ ನು್ನ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕ್ಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಭವಿಷ್ಯ
ರ್್ೋ ವರಾಹಸಾವಿಮಿ ಜ್ೂ್ಯೋತ್ಷಾ್ಯಲರ. ಪಂಡಿತ್ 
ಪರುಶುರಾಮಭಟ್ ಪೊೋನ್ನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ, ಇಂದ್ೋ ಕರ್ 
ಮಾಡಿ, ವಿದ್್ಯ, ಉದ್ೂ್ಯೋಗ, ವರ್ೋಕರಣ, ಲ್ೈಂಗಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ 
ಸಮಸ್್ಯ, ಸಾಲಬಾಧ್, ಮಾಟ ಮಂತ್, ಅತ್ತಿ-ಸ್ೂಸ್ ಕಿರಿಕಿರಿ 
ಇನೂನು ನ್ಮ್ಮ ಯಾವುದ್ೋ ಸಮಸ್್ಯಗಳಿಗ್ ಇಂದ್ೋ ಪರಿಹಾರ.
81232 83279

ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಅಡಿಕ್ ತ್ೂೋಟ (6 ವರ್ಯದ) 
ದಾವಣಗ್ರ್ಯಿಂದ 10 ಕಿ.ಮಿೋ. 3 
ಎಕರ್ 18 ಸ್ಂಟ್್ಸ (ಕ್ಂಪು ಭೂಮಿ) 
ಭದಾ್ ಚಾನಲ್, 3 ಬ್ೂೋರ್ ವ್ಲ್್ಸ 

ಡಿ್ಪ್ CC ರ್ೂೋಡ್ ಪಕಕೆ.
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 ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೊೇಡ್ಚ್ 

(ತುಂಗಭದಾ್ ಬಡಾವನಣ್) ದಾವಣಗ್ರ್ರಲ್ಲಿ 
30x40 ಅಳತ್ರ ದಕಿ್ಷಣ ದಿಕಿಕೆನ ಸ್ೈಟುಗಳು 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನ್ೋರ ಮಾರಾಟ. 
ಮಧ್ಯವತ್್ಯಗಳಿಗ್ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ 
63605 67975 

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

ವಾರ್ ಮೆನ್  ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಸಂಸ್್ಥಯಂದರ ಕಟಟ್ಡ ಕಾರಲು 

ವಾಚ್ ಮೆನ್ /ಸ್ಕೂ್ಯರಿಟಿ 
ಬ್ೋಕಾಗಿದಾದಾರ್.  

ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಾಸಿಸಲು ಮನ್ 
ಕ್ೂಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ :

88843 79096, 97391 02088

ಕ್ರಾಣಿ ಅಂರಡಿರಳ ರಮನಕೆ್ಕ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನವಣ್, ಸಾಸ್ವಿ, ಆರಕ 

ಕ್ೂರಲ್, ಊದಲು, ಸಜಿಜಿ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಹ್ೂೋಲ್ ಸ್ೋಲ್  

ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತತಿವ್. ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿರಿ :

89700 90812, 98803 61602

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಡಾಲಸ್್ಯ  ಕಾಲ್ೂೋನ್(40x51) 

ಪರ್ಚಮ, ಕುಂದುವಾಡ ಸ್ೈಟ್  
44(30x50) ಪರ್ಚಮ ನ್ೈರುತ್ಯ 

ಮೂಲ್ & ಸ್ೈಟ್  43 (30x50) 
ಪರ್ಚಮ (ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ)

ಫೇ. : 97404 47907

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಬಸವನಾಳ್ ಇಂಡಸಿಟ್್ೋಸ್, ಲ್ೂೋಕಿಕ್ರ್ 
ರಸ್ತಿ, ಇಂಡಸಿಟ್್ೋರಲ್  ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 

ಸ್ಕೂ್ಯರಿಟಿ ಗಾಡ್್ಯ , ವಾಚ್ ಮನ್  ಕ್ಲಸಕ್ಕೆ 
ಸೂಕತಿ ಅಭ್ಯರ್್ಯಗಳು ಬ್ೋಕಾಗಿದಾದಾರ್. 

ಆಸಕತಿರು ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ:

ಫೇ. : 98456 03333

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

P.J. Extencion, Davangere.
96204 53208

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಡ್ಲ್ವರಿ ಕ್ಲಸಕ್ಕೆ  

ಮತುತಿ ಆಫಿೋಸ್  ಕ್ಲಸಕಾಕೆಗಿ 
ಬ್ೋಕಾಗಿದಾದಾರ್.

ಫೇ. : 94817 74321

REQUIRED
A Commerce Degree 

Female Candidates are 
Required	to	work	in	Auditor	

Office	Place	Contact	: 
B.G. Basavarajappa

Contact : 99001 42052

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಮಾಕ್್ಯಟಿಂಗ್  ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲು 
ಪಿರುಸಿ, ಡಿಗಿ್ ಆದ ಹುಡುಗರು 

ಬ್ೋಕಾಗಿದಾದಾರ್.
ಬಸವೆೇಶವಾರ ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್

# ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾಡ್್ಯ , ದಾವಣಗ್ರ್.
ಫೇ. : 98863 66024

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

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

Near Athani College. 
90085 26334

ಸೆೈಟುರಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ
ಡಾಲಸ್್ಯ ಕಾಲ್ೂೋನ್, ಬನಶಂಕರಿ 

ಬಡಾವಣ್, ಶಕಿತಿನಗರ, ಡಿಸಿಎಂ 
ಹಾಗೂ ಇತರ್ ಬಡಾವಣ್ಗಳಲ್ಲಿ 

30x40, 30x50 ಸ್ೈಟುಗಳು & 
ಕಮಷಿ್ಯರಲ್  ಸ್ೈಟುಗಳು ಉತತಿಮ 

ದರದಲ್ಲಿ ದ್ೂರ್ರುತತಿವ್. 
97315 12365

ಮರೆರಳು, ಸೆೈಟುರಳು 
ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ

ಜ್.ಹ್ಚ್  ಪಟ್ೋಲ್  ನಗರದಲ್ಲಿ 
20x30 ಅಳತ್ರ 2 ಬ್ಡ್  ರೂಮಿನ 

ಮನ್ಗಳು, ಸ್ೈಟುಗಳು (40x60, 
30x40) ಮಾರಾಟಕಿಕೆವ್. ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ : 
94482 33389, 80500 29144

ಉತ್ತಮ ಅಡಿಕೆ 
ಸಸಿರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತತಿಮವಾದ 
ಅಡಿಕ್ ಸಸಿ ಮಾರಾಟಕಿಕೆವ್.

ಸ್ಥಳ : ದ್ೂಡ್ಡಬಾತ್.

ಫೇ. : 88920 08800

ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಆಟ್ೂೋಮೊಬ್ೈಲ್ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮಾರಾಟ 

ಪ್ತ್ನ್ಧಿಗಳು (ಸ್ೋಲ್್ಸ 
ಎಕಿ್ಸಕೂ್ಯಟಿವ್) ಬ್ೋಕಾಗಿದಾದಾರ್. 
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೊೇಟಾರ್ ಸಿ

ಪಿಸಾಳ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಾವಣಗ್ರ್.
ಮೊ.  9886618484

SECURITY GUARD 
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

ಉತತಿಮ ವ್ೋತನ, ESI, PF 
ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತತಿದ್.

70012 87756
95351 56531

WANTED  
TEACHING FACULTY

Any Science / Maths 
Degree with good 

English Speching Skill. 
TATVA ACADEMY

DAVANGERE.
Ph. : 9606075754

ಬಿಲ್್ಡಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ಚಾಮರಾಜಪೆೇಟೆ ಸಕಚ್ಲ್  ಹತ್್ತರ, 
ಕಲೆಲೆೇಶವಾರ ಕ್ರಾಣಿ ಅಂರಡಿ ಮೆೇಲಾಭಾರ 
ದಲ್ಲೆ 3 ಮಹಡಿ ಇರುವ 10,000 
ಚದುರ ಅಡಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾರ 
ಇರುವ ಬಿಲ್್ಡಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಿ :
ಮೊ. : 98453 17181

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಮುಖ್ಯರಸ್ತಿಗ್ ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ಆಫಿೋಸ್ 

ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ರ್ೂೋಡ್, ಸಬಿೋನ ಹಟಿಟ್ನ 
ಗಿರಣಿ ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ, 3ನ್ೋ ಕಾ್ಸ್, ರಾಜಿೋವ್ 

ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣ್, ದಾವಣಗ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ 
9x18 ವುಳಳು ಮಳಿಗ್ ಬಾಡಿಗ್ಗ್ ಇದ್.

80738 25082

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗಿದೆ
ಸರಸವಿತ್ ಬಡಾವಣ್, ಜರನಗರ, 
ರ್ವಕುಮಾರಸಾವಿಮಿ ಬಡಾವಣ್,  

ಶಕಿತಿ ನಗರ, ಆಂಜನ್ೋರ ಬಡಾವಣ್, 
ಸಿದದಾವಿೋರಪ್ಪ ಬಡಾವಣ್ರಲ್ಲಿ ಮನ್ಗಳು 
ಬಾಡಿಗ್ಗ್/ಲ್ೋಸ್ ಗ್ ಇವ್. ರ್ವಕುಮಾರಸಾವಿಮಿ 
ಬಡಾವಣ್ರಲ್ಲಿ ಮನ್ಗಳು ಬಾಡಿಗ್ಗಿವ್.
78997 60749, 99726 75759

ಯುಗಾದಿ ಆಫರ್  
ಹೊೇಲ್ ಸೆೇಲ್  ದರದಲ್ಲೆ
RO + UV ವಾಟರ್  ಫಿಲಟ್ರ್ , 5499/- ರೂ. ಮಾತ್, 

Fully automatic ಗಾ್ಯಸ್  ಗಿೋಸರ್  3499/-
ಸ್ೋಲ್್ಸ & ಸವಿೋ್ಯಸ್ ಗಾಗಿ ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ:

ಮರುತ್  ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್ 
YMC ಕಾಂಪ್ಲಿಕ್್ಸ , ಹದಡಿ ರಸ್ತಿ, ಸ್ಟ್ೋಡಿರಂ ಎದುರು, ದಾವಣಗ್ರ್. 
98868 96574, 98458 67574

FOR SALE 
Jupitor Scooty, Apachi 
RTR 180 CC Bike, 

2020 Model, 
2.6 Years Completed. 
63642 27321

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಡಿಸಿಎಂ ಟೌನ್ ರ್ಪ್, 1ನ್ೋ ಮೆೋನ್, 

3ನ್ೋ ಕಾ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ 30x40 
ಅಳತ್ರ 3 BHK ರೂಂನ ಮನ್, 
ಕಾಪೊೋ್ಯರ್ೋರನ್, ಬ್ೂೋರ್ ವ್ಲ್  

ನ್ೋರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಮನ್ 
ಬಾಡಗಿಗ್ ಇದ್. ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ.

911358 7156, 80731 44226.

ROOMS FOR 
LADIES PG 

24 hours hot and cold 
water. Attached  

bathroom and toilet. 
Rs. 1500/- per month. 

Call : 98440 61464

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ನಗರದ ಹ್ಚ್.ಎಂ. ರಸ್ತಿರಲ್ಲಿರುವ  

(ಬಿನ್ನು ಕಂಪನ್ ರಸ್ತಿ) ಬಾಪೂಜಿ ಕ್ೂೋ-ಆಪ್ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಮಿೋಪ, ಚ್ೈತ್ ಪಿ್ಂಟಸ್್ಯ ನ 

ಮಹಡಿ ಮನ್, ಪ್್ಸ್  ಹಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 
ಮತ್ೂತಿಂದು ಮನ್ ಬಾಡಿಗ್ಗ್ ಸಿಗುತತಿದ್.

ಫೇ. : 99456 11742

SHOP FOR RENT 
in MCC B BLOCK,  
3rd Main,3rd Cross
Dimensions	are:

24'X15',10'X11', 34'X13'
Ph. : 99641 45161

ಶಿಕ್ಷಕ್ಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
Bsc., BA. BEd., D.Ed., TCH

ಮತುತಿ ಯಾವುದ್ೋ ಪದವಿೋಧರರಾಗಿರಲ್ ಮತುತಿ 
ಆಯಾ ಕ್ಲಸಕ್ಕೆ ಬ್ೋಕಾಗಿದಾದಾರ್. ಶಾಲಾ ಕಛ್ೋರಿರಲ್ಲಿ 

ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ : ರುರುಕುಲ ವಿದಾ್ಯಲಯ
ಕ್ಬಿ ಬಡಾವಣ್, ರ್ವಪ್ಪ ಸಕ್ಯಲ್  ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗ್ರ್.

70193 18087, 90085 93391

LAND AVAILABLE 
FOR RENT/LEASE

Shankar Vihar Layout  
P.B. Road, Behind Honda 
Showroom, 5 sites-  50x75 
each	Total	Area-22000sq	ft
Contact	:	99005 76011

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ದೂಡಾ  ಅಪೂ್ವ್್ಡ ಸ್ೈಟುಗಳು  

ರಿಯಾಯಿತ್ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕಿಕೆವ್  
ಹಾಗು ಸುಲಭ ಕಂತ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. 
ಅಳತ್ : 30×40, 30×50

98441 24217,  98458 61220

HOUSE TO LET
Double bed room House 

Near Rishi School,  
SS Layout, 3rd main,  

"B" block to Let.
Contact	:	

98456 99806

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಬೂದಾಳು ರಸ್ತಿರ ಬಿ.ಎನ್. 

ಲ್ೋಔಟ್  ಪಕಕೆದಲ್ಲಿರುವ 30x40 
ಅಡಿ ಖಾಲ್ ನ್ವ್ೋಶನ ನ್ೋರವಾಗಿ 
ಮಾಲ್ೋಕರಿಂದ ಮಾರಾಟಕಿಕೆದ್.

ಫೇ. : 91642 20822

2 BED ROOM 
HOUSE RENT
1st	floor,	with	Sufficient	water		

Facility,	Single	room	ground	floor,	
7/480, IVth cross, behind Lawyer 

Road, K.B. Exten, Davangere.
Ph. : 63610 34131

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
2 ಬ್ಡ್  ರೂಂ ಮನ್, 1ನ್ೋ ಫಲಿೋರ್ , 

(ದಕಿ್ಷಣ ಬಾಗಿಲು) 
ಸಿದದಾವಿೋರಪ್ಪ ಬಡಾವಣ್ 

11ನ್ೋ ಕಾ್ಸ್, ದಾವಣಗ್ರ್.

ಫೇ. : 99867 01322

SITE FOR SALE 
30x40 east 30x50 west 
K.M layout (KHB) 50x80 

north bypass service 
road circuit house.

Ph. : 97418 57775

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
# 681, ಗಣ್ೋಶ ಎಲ್ಕಾಟ್್ನ್ಕ್್ಸ , 

ಬ್ೋತೂರು ರಸ್ತಿ, ಮಧು ವ್ೈನ್್ಸ  ಎದುರಿಗ್, 
ದಾವಣಗ್ರ್-1. ನಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ೋ ಮನ್ 

15x45 ಅಳತ್ರ ಮನ್ ಮಾರಾಟಕಿಕೆದ್.

ಫೇ. : 99864 42930

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಶಿ್ರೇ ಮೃತು್ಯಂಜಯ  ಸೂ್ಕಲ್  ಆಫ್  ನಸಿಚ್ಂಗ್ , 

ಕ್ಟಿಜ್ ನಗರ, 18ನ್ೋ ಕಾ್ಸ್, ದಾವಣಗ್ರ್.
ಡೆ್ರೈವರ್  -     1, ಪ್ಗಿ್ಮ ಕಲೆಕಟೆರ್  -1
ಅಟೆಂಡರ್  -     1 
ಮಹಿಳೆ ಆಯಾ- 1

82175 87648, 91139 25620

ಬಂರಲೆ ಸೆೈಟುರಳು 
ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ

ಎಸ್.ಎಸ್. ಎ ಬಾಲಿಕ್ , (ಶಾರದಾಂಬ 
ದ್ೋವಸಾ್ಥನ ರಸ್ತಿ) ಪೂವ್ಯ 60x90, 

ವಿದಾ್ಯನಗರ ಪೂವ್ಯ 60x90, ಗಾಲಿಸ್  
ಹೌಸ್  ಹತ್ತಿರ, ದಕಿ್ಷಣ 67x235 (40 

ಅಡಿ ರಸ್ತಿ), ಉತತಿರ 65x177 (ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ)
ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್  
99457 02495

ಮರೆರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಸಿದದಾವಿೋರಪ್ಪ ಬಡಾವಣ್ (ಶಾಮನೂರು 
ರಸ್ತಿ ಹತ್ತಿರ) ದಕಿ್ಷಣ 30x40, (ಮೆೋಲ್ 
ಕ್ಳಗ್) ವಿದಾ್ಯನಗರ ದಕಿ್ಷಣ 30x40, 

ರ್ವ-ಗಂಗಾ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪ 
ಹಂಭಾಗ, ಉತತಿರ 30x40.

ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್  
99457 02495

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ದ್ೋವರಾಜ ಅರಸ್  ಬಡಾವಣ್, (ರ್ವ-ಪಾವ್ಯತ್ 
ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪ ಹತ್ತಿರ) ಪರ್ಚಮ 40x60, 
ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣ್ ಪೂವ್ಯ (ಸಂಭ್ಮ್ 

ಹ್ೂೋಟ್ಲ್  ಹತ್ತಿರ 40x61, ಪರ್ಚಮ 30x65 
(ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ ಪರ್ಚಮ-ದಕಿ್ಷಣ ಕಾನ್ಯರ್ ) 40x65

ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್  

99457 02495

ಮಾಕೆಚ್ಟಿಂಗ್  ಎಕ್ಸಿಕೂ್ಯಟಿವ್ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

ನೂ್ಯ ಭಾಗ್ಯಲಕಿ್ಷ್ ಅಂಡ್  ಕ್ೂೋ 
ಮಹಾವಿೋರ ರ್ೂೋಡ್ , ದಾವಣಗ್ರ್.

ಫೇ. : 94484 43009

(ಉತ್ತರರಳು ಮುಂದಿನ ವಾರಕೆ್ಕ)

ಪದವಾಣಿ - 56ರ ಉತ್ತರರಳು :
ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆ್ಕ : 1) ನಿವೆೇದಿತಾ 3) ರಡ್ಡ 4) ಸಿರಿರನ್ನಡ 6) ರಜಾ 8) ಕರಡಿ  

10) ಭಾರ 12) ಕನಕದಾಸ 14) ಬುಧ 15) ಹರರಣ.
ಮೆೇಲ್ನಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ :  1) ನಿಶಾಚರ 2) ತಾರಸಿ 3) ರರುಡ 5) ರರಡಿ 7) ಜಾಢ್ಯ  

8) ಕನಕ 9) ರಂಭಾ 11) ರಣಾಂರಣ 12) ಕಬಂಧ 13) ಸಪಾ್ತಹ.

ಪದವಾಣಿ-57 ರಚರೆ : ಮಮತಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ 
ದಾವಣಗೆರೆ.

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11 12 13

14 15

16

ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆ್ಕ :
1) ಗಹನವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಚಂತನ್ 5
3) ಬನವಾಸಿ ಈ ನದಿ ತ್ೋರದಲ್ಲಿದ್ 3
4) ರಸ ಹರಿದ ವ್ೋಗ 3
6) ಮನದಲ್ಲಿ ಜನ್ಸಿದ ಮನ್ಮರ ತ್ರುಗಿ ಬಂದಿದಾದಾನ್ 4
8) ನಾಲಕೆಕ್ಷರದ ಗುಂಪು 4
9) ಪುಂಡರು ಮಾಡಿದ ಕುಕೃತ್ಯ 4
11) ಸಾಹುಕಾರನ್ವ  4
14) ಸರಿಯಾದ ಪ್ಮಾಣ ಉಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ 3
15) ವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗಿ್ೋಕ್  ದ್ೋಶದವನು 3
16) ಗಾಂಧಿೋಜಿ ಇದದಾ ಆಶ್ಮ 5
ಮೆೇಲ್ನಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ :
1) ದ್ೋವರನುನು ಕೂಡಿಸುವ  ಪಿೋಠ 4
2) ಈಡ್ೋರು 4
3) ತಾವರ್-ಪಯಾ್ಯರ ಪದ  3
5) ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಂಪತ್ತಿಗ್ ಹಾಕಿದುದಾ 3
7) ನಾರದರ ವಿೋಣ್ 3
8) ಮನ್ ಮುಂದಿನ ಪೂಜನ್ೋರ ಗಿಡ 3
9) ಬ್ೋಟ್ಗಾರ ಹೋಗ್ ಬಂದಿದಾದಾನ್ 3
10) ಪರಿ ಪರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಿನ್ೂೋದ 4
12) ರತ್ಗ್ ಸಿಕಕೆ ಕಡಿತ 4
13) ಮಗನುವಾಗುವುದು 3

ಹೊಸ ಮರೆ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
30x40 ಮೆೋಲ್ / ಕ್ಳಗ್, 

ಆರ್.ಬಿ. ಬಡಾವಣ್ ಆವರಗ್ರ್, 
ದಾವಣಗ್ರ್.

97430 17668 
80734 65615

ವಧು ಬೆೇಕಾಗಿದೆ
ಸಕಾ್ಯರಿ ಕ್ಲಸದಲ್ಲಿರುವ 45 

ವರ್ಯದ ವಿಚ್ಚೋದಿತ ವರನ್ಗ್, ವಧು 
ಬ್ೋಕಾಗಿದ್, ಯಾವುದ್ೋ ಜಾತ್ 

ಅಭ್ಯಂತರ ಇರುವುದಿಲಲಿ, ಆಸಕತಿರು 
ಸಂಪಕಿ್ಯಸಬಹುದು.

96328 57190

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
1 BHK, 13th Cross, 

ಸಿದಧಿವಿೋರಪ್ಪ ಬಡಾವಣ್ರಲ್ಲಿ, 

ಬಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ. ರ್ೂೋಡ್, ದಾವಣಗ್ರ್.

70198 58742

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
RTO ಆಫಿೋಸ್ ಎದುರುಗಡ್,
ಡ್ೂೋರ್ ನಂ ನ : 20x30, 

ರೂ. 7.25 ಲಕ್ಷ್, 
ರ್ವಿನೂ್ಯ ಸ್ೈಟ್ ನಂ : 20x30 

93534 88902 

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ರರ್್ಮ ಹಾಸ್ಟ್ಲ್ ಹತ್ತಿರ 30x40 ಪರ್ಚಮ 

ದಿಕಿಕೆನ ಕಾನ್ಯರ್ ಪಕಕೆದ ಸ್ೈಟು 
ಮಾರಾಟಕಿಕೆದ್, ಹಾಗೂ 20x50 

ಉತತಿರ ದಿಕಿಕೆನ ಸ್ೈಟು ಮಂಜುನಾರ 
ಲ್ೋಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕಿಕೆದ್.

(ಮಧ್ಯವತ್್ಯಗಳಿಗ್ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ)
96066 68295

2BHK ಮರೆ  & ರೂಂ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ಪೂವ್ಯ ದಿಕಿಕೆಗ್ ಬಾಗಿಲುಳಳು, ಸುಸಜಿಜಿತ  2 BHK 1ನ್ೋ 
ಮಹಡಿ ಹ್ೂಸಮನ್ ಹಾಗೂ 15x20 ಅಡಿರ  2ನ್ೋ
ಮಹಡಿ ಉತತಿರ ದಿಕಿಕೆನ ಅಟಾ್ಯಚ್್ಡ ರೂಂ ಬಾಡಿಗ್ಗಿದ್. 

GMIT ಕಾಲ್ೋಜ್, DC  ಆಫಿೋಸ್ & ಸಬ್ ರ್ಜಿಸಟ್ರ್ 
ಆಫಿೋಸ್ ಗ್  ಹತ್ತಿರವಿದುದಾ,  SS ಲ್ೋಔಟ್, B ಬಾಲಿಕ್, 4ನ್ೋ 

ಮೆೋನ್, 9ನ್ೋ ಕಾ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗ್ಗಿದ್,
  99168 82209

Paying Guest
for Ladies

Nijalingappa layout with 
Advanced facilities. 

Students / Professionals
79753 18618 
79753 12143

2BHK ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಡಿಸಿಎಂ ಟೌನ್ ರ್ಪ್ ನಲ್ಲಿ 2BHK 

ಸುಸಜಿಜಿತ ನ್ಲಮಹಡಿ ಮನ್ 
ಬ್ೂೋರ್ ವ್ಲ್ / ಕಾಪೊ್ಯರ್ೋರನ್  
ನ್ೋರು, ಪಾಕಿ್ಯಂಗ್  ಸೌಲಭ್ಯವಿದುದಾ 
ಬಾಡಿಗಿಗ್ ಇದ್. ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು 

ಮಾತ್ ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ.
94816 25435

ಸಪೆಲೆೈಯರ್ಸಿ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

7618794615 / 19

ಮಾ್ಯಂಗೊೇ ಹೊೇಟೆಲ್ಸಿ 
ನವಿೇನ್ ನಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಅನುಭವವಿರುವ 
ಸಪೆಲೆೈಯರ್ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ದಾವಣಗ್ರ್ ನಗರದ ಆಫಿೋಸ್ ನಲ್ಲಿ 
ಅಕೌಂಟ್  ಮತುತಿ ಟಾ್ಯಲ್ ಅನುಭವವುಳಳು 

ಅಭ್ಯರ್್ಯ ಬ್ೋಕಾಗಿದಾದಾರ್. 
ಸ್ಥಳಿೋರರು ಮಾತ್ ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ :

ಫೇ. : 94483 31903

ಮರೆರಳು ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಹಾರೂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
 ಹದಡಿ ರ್ೂೋಡ್, ರ್್ೋನ್ವಾಸ ನಗರ 4ನ್ೋ 

ಕಾ್ಸ್, ತರಳಬಾಳು ಶಾಲ್ ಹತ್ತಿರ, 
ದಾವಣಗ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬ್ಡ್ ರೂಂ, 
2ನ್ೋ ಮಹಡಿ  ಸುಸಜಿಜಿತ ಮನ್ ಲ್ೋಸ್ ಗ್ 

ಹಾಗೂ ಮೂರು ಬ್ಡ್ ರೂಂ 1ನ್ೋ 
ಮಹಡಿ ಸುಸಜಿಜಿತ ಮನ್ ಬಾಡಿಗ್ಗ್ ಇದ್. 

ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ : 
ಮೊ : 9972342941

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕಛ್ೋರಿರಲ್ಲಿ ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅಟ್ಂಡರ್  ಕ್ಲಸಕ್ಕೆ 
ಬ್ೋಕಾಗಿದಾದಾರ್. ಅನುಭವವುಳಳುವರಿಗ್ 

ಆದ್ಯತ್. ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ:
ಶಿ್ರೇ ರೆೇಣುಕಾದೆೇವಿ ಆಫೇಸ್  
ಜಗದಾಂಭ ಫನ್ೋ್ಯಚರ್ ಎದುರು, 

2ನ್ೋ ಮಹಡಿ, ಹ್ಚ್ .ಎಂ. ರಸ್ತಿ, ದಾವಣಗ್ರ್. 
Wattsapp: 94483 38657

ಮೂವರ್ ಸಿ & 
ಪಾ್ಯಕರ್ ಸಿ

ಮರೆ ಶಿಫ್ಟೆ  ಮಾಡಲು 
ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಿ :

86181 82332

ಶಿಕ್ಷಕ್ಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಗಾ್ರಮರಳಲ್ಲೆರುವ CBSE ಆಂರಲೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ 

ಕೆಲಸ ನಿವಚ್ಹಿಸಲು, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಒಳೆಳ ಬಾಂಧವ್ಯ 
ಹಾರೂ ಒಳೆಳ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡಲು ಅನುಭವವಿರುವ 

ಶಿಕ್ಷಕ್ಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ವಿದಾ್ಯಹಚ್ತೆ : MSc B.Ed, MA  B.Ed, BA  B.Ed, 

BSc B.Ed, NTC, TCH ಆದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. (Fresher's can also apply)
72049 78504

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ವಿದಾ್ಯನಗರ ಎಲ್ ಐಸಿ ಕಾಲ್ೂೋನ್, ನೂತನ 
ಕಾಲ್ೋಜ್ ಹಂಭಾಗ, 30x50 ಅಳತ್ರ 

ಗೌ್ಂಡ್  ಫಲಿೋರ್ + ಡುಪ್ಲಿಕ್್ಸ  3 BHK ಮನ್, 
ಫಸ್ಟ್  ಫಲಿೋರ್ ನಲ್ಲಿ 2 BHK ಮನ್, ಸ್ಕ್ಂಡ್  

ಫಲಿೋರ್ ನಲ್ಲಿ 1 BHK ಮನ್, ಒಟುಟ್ 36 
ಚದುರದ ಕಟಟ್ಡ ಮಾರಾಟಕಿಕೆದ್.

ಫೇ : 99863 16672

ರಾಯಮರಿರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
Pure Labradour ತಳಿರ 

ಹ್ಣು್ಣ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು 
ಮಾರಾಟಕಿಕೆವ್.
ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಿ : 

7406740635

Home Tution
ನಾವು ಎಲಾಲಿ ತರಹದ ICSE, CBSE, ಮತುತಿ 
PUC, ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳಿಗ್ ಪ್ತ್್ಯೋಕವಾಗಿ 

ಮನ್ಗ್ೋ ಬಂದು ಟೂ್ಯರನ್ ಮಾಡಿಕ್ೂಡಲಾಗುವುದು.
Name	:	Santhoshkumar.	P	
MS.c / B.Ed ( Mathematics)
72044 96457,80950 01504

Houses For Rent 
Single Rooms 1 BHK, 
2BHK, 3BHK, S.S.Layout, 
Anjaneya Badavane, 
Banashankari Layout, 

Dakshith Iyanahalli
77955 06795

Houses For Sale
40x60 West, 30x35 West, 

30x45 West, 30x41 East, LIC 
Colony, Mahalakshmi Layout, 
Basaveshwara Layout, S.S. 
Layout, Anjaneya Badavane. 

Dakshith Iayanahalli
77955 06795

2BHK Home 1 BHK 
ROOM ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

SEMI FURNSHIED
24	Hour	hot	water,	1st	floor,	

15th Cross, Anjaneya 
Badavane Davanagere 577004
99801 33935,99002 11208

ಸೆೈಟುರಳು ಮತು್ತ ಮರೆರಳುಇವೆ
ಸ್ೈಟ್ 33x50 ಪೂವ್ಯ, ಸಿದಧಿವಿೋರಪ್ಪ 

ಬಡಾವಣ್, ವಿನಾರಕ 30x50 
ದಕಿ್ಷಣ, ಕುಂದವಾಡ 30x50 ಪರ್ಚಮ, 
ಆವರಗ್ರ್ ಸ್ೈಟ್ 30x40 ಪೂವ್ಯ
ಏಜೆಂಟರು ಎಸ್. ಯಲೊಲೆೇಜಿರಾವ್
97418 11699

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ
2 BHK, East Facing, 
1st Floor & Ground. 
S.S. Layout A Block, 

9th Cross, 
Near Athani College.
90085 26334

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
MCC A Block ನಲ್ಲಿರುವ ಮಳಿಗ್ಗ್/
ಕಛ್ೋರಿಗ್ ಮಾ್ಯನ್ೋಜ್ ಮೆಂಟ್  ಹುದ್ದಾಗ್ 

(ಮಹಳ್ರರು), ಡ್್ೈವರ್ /ಸ್ೋಲ್್ಸ ಮಾ್ಯನ್  
ಬ್ೋಕಾಗಿದಾದಾರ್. ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ: 

 99027 71879

ಮರೆ ಮತು್ತ ರೂಂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ
ಚಚ್್ಯ ರ್ೂೋಡ್, ದಾವಣಗ್ರ್-1, ಸೂಪರ್ 

ಮಾಕ್್ಯಟ್ ಎದುರಿಗ್, 2 ಬ್ಡ್ ರೂಂ ಕಾನ್ಯರ್  ಮನ್ 
ಬಾಡಿಗ್ಗಿದ್, ಕಮಷಿ್ಯರಲ್ ಬಾ್ಯಂಕ್, ಆಫಿೋಸ್, 
ಬೂ್ಯಟಿ ಪಾಲ್ಯರ್ ಇತಾ್ಯದಿಗಳಿಗ್ ಸೂಕತಿವಾಗಿದ್, 
ರೂಂ ವಿತ್ ಅಟಾ್ಯಚ್ ಬಾತ್ ಬಾಡಿಗ್ಗಿದ್.
97435 22625,73492 06530

Wanted Receptionist
E-mail correspondence 
with	fluency	in	English	for	
Telecalling, Wanted Female 
Candidates with Knowledge 
of Power Point Presentation.
80882 10419

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

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
Hi-Tech Hospital ಹಂಭಾಗ 
60x40, 30x38 ಉತತಿರ, ಪರ್ಚಮ 

ಕಾನ್ಯರ್ , 30x40 ಉತತಿರ

ಕ್ರಣ್  ಬೂಸೂ್ನರ್  (ಏಜೆಂಟ್ )

98440-63409, 97315-63409

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ (KHB)
ಕನಾ್ಯಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿರಲ್ಲಿ 

1) 20x30 ಪೂವ್ಯ (14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ) 
2) 40x60 ಪರ್ಚಮ Good 

Location (2250 ರೂ. ಅಡಿಗ್)
ಕ್ರಣ್  ಬೂಸನೂರ್  (ಏಜೆಂಟ್ )
97315-63409

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಸಿದದಾರಾಮೆೋಶವಿರ ಬಡಾವಣ್, ನ್ಟುವಳಿಳು 
ನೂ್ಯ-ಎಕ್್ಸ ಟ್ನ್ಷನ್ , 39x61 ಉತತಿರ 

ಅಭಿಮುಖ. ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ :
94805 98917
84948 20288

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಬಟ್ಟ್ ಅಂಗಡಿರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲು 

ರುವತ್ರರು ಬ್ೋಕಾಗಿದಾದಾರ್. 
Exp: 3 years, Edu : 12th PUC/
Basic Computer knowledge.

ಆಕರ್ಯಕ ಸಂಬಳ : ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ:
97392 94066

ಹೆಸರು ಸ್ಪಷಟೆೇಕರಣ
ರ್್ೋಮತ್ ಸುರ್ೋಲಮ್ಮ ತಂದ್ ಲ್ೋ|| ಈ. ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ವಾಸ ನಂ. 222, ಸಿಂಗಿ್ಹಳಿಳು, 

ಹರಪನಹಳಿಳು ತಾಲೂಲಿಕು, ವಿಜರನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾದ ನನನು ಪಾನ್  
ಕಾಡ್್ಯ ನಲ್ಲಿ ನನನು ಹ್ಸರು ರ್್ೋಮತ್ ಸುರ್ೋಲಮ್ಮ ತಂದ್ ಲ್ೋ|| ತ್ಮ್ಮಣ್ಣ ಎಂದು 

ಹಾಗೂ ನನನು ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತ್ರಲ್ಲಿ ರ್್ೋಮತ್ ಈ ಸುರ್ೋಲಮ್ಮ ತಂದ್ ಲ್ೋ|| ಈ. 
ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿದುದಾ ಈ ಎರಡೂ ಹ್ಸರುಗಳ ವ್ಯಕಿತಿ ನಾನ್ೋ 
ಆಗಿದುದಾ, ಬ್ೋರ್ ಯಾರಿಗೂ ಅನವಿಯಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಇನುನುಮುಂದ್ ನನನು ಎಲಾಲಿ 
ವ್ಯವಹಾರಗಳು ರ್್ೋಮತ್ ಈ. ಸುರ್ೋಲಮ್ಮ ತಂದ್ ಲ್ೋ|| ಈ. ಅಂಜಿನಪ್ಪ 

ಹ್ಸರಿನಲಲ್ಿೋ ನಡ್ರುತತಿವ್ ಎಂದು ದಿನಾಂಕ 20.03.2023 ರಂದು ದಾವಣಗ್ರ್ 
ನ್ೂೋಟರಿರವರ ಮುಂದ್ ಪ್ಮಾಣಿೋಕರಿಸಿದ್ದಾೋನ್. - ಶಿ್ರೇಮತ್ ಈ. ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ 

ಕಮಷಚ್ಯಲ್  ಸೆೈಟ್  
ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ (45 ಲಕ್ಷಕೆ್ಕ)
KHB ತುಂಗಭದಾ್ ಬಡಾವಣ್ರಲ್ಲಿ 30x51.5 

(1545 ಅಡಿ) ಸೌತ್  ಮತುತಿ ನಾತ್್ಯ  ರ್ೂೋಡ್  ಇದ್. 
ಬನ್ನುಕ್ೂೋಡ್ ನ 60 ರಸ್ತಿಗ್ ಬಸವ್ೋಶವಿರ ಸೂಕೆಲ್  ಎದುರು.
ಕ್ರಣ್  ಬೂಸನೂರ್  (ಏಜೆಂಟ್ )

98440-63409

HOUSE FOR RENT
2 BHK with Solar, Borewell 
Facility at Shanta Nivasa, 
3364/20, 2nd main, 3rd 

Cross, Vinayaka Badavane, 
1st Floor, Davangere.

94498 68704

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ / ಲ್ೇಸ್ ಗೆ
ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ, ಪಾಕ್್ಯ ಎದುರು, 
ಕುಂದುವಾಡ ರಸ್ತಿ, # 3616/154, 
2ನ್ೋ ಮಹಡಿರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಡ್ 

ರೂಂ ಮನ್ ಬಾಡಿಗ್ಗ್/ ಲ್ೋಸ್ ಗ್ ಇದ್.
(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗ್ ಮಾತ್) ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ : 
94817 21551

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
6th Cross, ತರಳಬಾಳು ನಗರ, 
ದಾವಣಗ್ರ್. (ದಕಿ್ಷಣ ದಿಕುಕೆ) 
60x40, 30 ವರ್ಯದ 
ಹಳ್ ಮನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
9449759471

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಸಿದಧಿವಿೋರಪ್ಪ ಬಡಾವಣ್ರ  12ನ್ೋ 
ಕಾ್ಸ್, 3ನ್ೋ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಿರಲ್ಲಿ, 

ಪೂವ್ಯ ದಿಕಿಕೆನ ಒಂದು ಬ್ಡ್ ರೂಮ್ ನ 
ಮನ್ ಬಾಡಿಗ್ಗ್ ಇದ್ ವಿಚಾರಿಸಿ :

94489 23704
94807 78709

ಮುಂಬೆೈ ವಡಾಪಾವ್ 
ಅಂರಡಿ ಕೊಡುವುದಿದೆ

ಬಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ. ರಸ್ತಿರ, ಹ್ೋಮಾವತ್ 
ಹಾಸ್ಟ್ಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ, ಚಾಲ್ತಿರಲ್ಲಿರುವ 
ವಡಾಪಾವ್ ಅಂಗಡಿರನುನು ಹ್ೋಗಿದ್ಯೋ 
ಹಾಗ್ಯೆೋ ಕ್ೂಡುವುದಿದ್. ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ :
99028 85975

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದಧಿರನುನು 
ನ್ೂೋಡಿಕ್ೂಳುಳುತ್ತಿೋವ್,ಹಾಗೂ ಅವರನುನು 
ನ್ೂೋಡಿಕ್ೂಳಳುಲು ಆಯಾಮಗಳನುನು ಕಳಿಸುತ್ತಿವ್.

ವಯೋವೃದಧಿರನುನು ನ್ೂೋಡಿಕ್ೂಳಳುಲು 
ಆಯಾಗಳು ಬ್ೋಕಾಗಿದಾದಾರ್.

ಪುರುರರು ಮತುತಿ ಮಹಳ್ರರು
96062 82814,76766 96153

ವಾಹ್  ಕಾಫ !! 
ರಿರ್  ಕಾಫ !! 

ಶಿ್ರೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಫ ಕಂಪನಿ  
ಮಂಡಿಪ್ೋಟ್, ದಾವಣಗ್ರ್.  

ವ್್ೂಬ್ೈಲ್  : 94487 27084

ಶೆ್ರೇಯಸ್ ಉದರ, ಲ್ವರ್ , 
ಕರುಳು ರೊೇರರಳ ಚಿಕ್ತಾಸಿ ಕೆೇಂದ್ರ

ಉದರ, ಲ್ವರ್, ಕರಳು, ಪಾ್ಯನ್ ಕಿ್ಯಾಸ್,  
ಎಂಡ್ೂೋಸ್ೂಕೆೋಪಿ, ಸಕಕೆರ್ ಕಾಯಿಲ್ ತಜ್ಞರು

8th Main, 8th Cross, 
P.J. Extension, Davangere.

08192-237325, 94837 23166

M.D. (MED), D.M. (Gastro), F.A.C.G. 
(USA), P.G.C.C. Diab. Care (Aust)

ಡಾ. ಇ.ಆರ್. ಸಿದೆ್ದೇಶಿ

EC / ಇಸಿ, 
E-swathu, 

Khatha Change
Building Licence
& Other Property 

Documents
96118-66449

ಡೆ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕಟೆರ್ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ನಗರ ಸಾರಿಗ್ ಬಸಿ್ಸಗ್  

ಡ್್ೈವರ್  (ಪುರುರ) ಮತುತಿ 
ಕಂಡಕಟ್ರ್ (ಪುರುರ ಅರವಾ ಮಹಳಾ) 

ಬ್ೋಕಾಗಿದಾದಾರ್. ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ :
91642 22937

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ದಾವಣಗ್ರ್-ಹರಿಹರ ಹ್ದಾದಾರಿ ರಸ್ತಿ ಬದಿ, ಪಂಚ 
ಮಹಾದ್ೋವಸಾ್ಥನ ಎದುರು, ಬ್ೋತೂರು ರ್ೈಸ್  
ಮಿಲ್  ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ ದೂಡಾದಿಂದ ಅನುಮತ್ 
ಹ್ೂಂದಿದುದಾ, ಸಣ್ಣ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗ್ ಸೂಕತಿವಾಗಿರುವ 
ಫಾ್ಯಕಟ್ರಿ ಕಟಟ್ಡವನ್ೂನುಳಗ್ೂಂಡ ಪಕಕೆ-ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ 
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲ್ಗಳಿರುವ ಒಟುಟ್ 7200 
(60x40) ಚದರವಿರುವ 03 ಸ್ೈಟುಗಳು 
ಮಾರಾಟಕಿಕೆರುತತಿವ್. ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ. 
ಮೊ :99015 59724

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ದ್ೋವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣ್ 
`ಎ' ಬಾಲಿಕ್  9ನ್ೋ ಕಾ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 

ಡ್ೂೋರ್  ನಂ. 144 ನಂಬರಿನ 
ಮನ್ರ ಒಂದನ್ೋ ಮಹಡಿರಲ್ಲಿ 

ನ್ೋರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವ 3 ಬ್ಡ್ 
ರೂಂ ಮನ್ ಬಾಡಿಗ್ಗಿದ್. ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ
94480-47506

SITE FOR SALE
30x40 corner site 

North East site. Near 
Glass House, Final 

approval site. call me
Contact : 94480 05254

ಮದುವೆ, ರೃಹಪ್ರವೆೇಶ ಇತಾ್ಯದಿ ಸಮಾರಂಭ 
ರಳಿಗೆ ಬೆಳಿಳ ದೆೇವರ ಮೂತ್ಚ್ರಳ ಪೇಟೊೇರಳು 
ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ರಣೆೇಶ, ಬಾಲಾಜಿ, ಲಕ್್ಷ್ೇ, 
ಸರಸವಾತ್, ಕನಿ್ನಕಾಪರಮೆೇಶವಾರಿ, ಸತ್ಯರಾರಾಯಣ 
ಸಾವಾಮಿ, ಧಮಚ್ಸಥೆಳ ಮಂಜುರಾಥ ಸಾವಾಮಿ, ಶಿವ 
ಪಾವಚ್ತ್, ಮಂತಾ್ರಲಯ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ ಸಾವಾಮಿ, 
ಆಂಜರೆೇಯ ಸಾವಾಮಿ, ಶಿರಡಿ ಸಾಯಬಾಬಾ, 
ಈಶವಾರ ಲ್ಂರ, ಮೆೈಲಾರ ಲ್ಂಗೆೇಶವಾರ, ವಿೇರಭದ್ರ 
ಸಾವಾಮಿ, ಚಾಮುಂಡೆೇಶವಾರಿ, ರೆೇಣುಕಾ ಯಲಲೆಮ್ಮ, 
ರುರು ಕೊಟೂಟೆರೆೇಶವಾರ ಸಾವಾಮಿ, ರಾಯಕನಹಟಿಟೆ 
ತ್ಪೆ್ಪೇಸಾವಾಮಿ, ಮರುಳಸಿದೆ್ದೇಶವಾರ ಸಾವಾಮಿ ಸಣ್ಣ 
ಪೂ್ಯರ್ ಸಿಲವಾರ್ 999 ಬೆಳಿಳ ಪೇಟೊೇರಳು ರೂ. 
95, 160 ರಿಂದ 260 ರೂ.ರಳಿಗೆ ಸಿರುತ್ತವೆ. 
ಅಂರಡಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ವೆೈಟ್ 
ಮೆಟಲ್ ನ ಸವಾಚ್ಲಂಕಾರದ (ಲೆೈಟಿಂಗ್) ಪೇಟೊೇರಳು 
ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಇತಾ್ಯದಿ ಸಮಾರಂಭರಳಿಗೆ  
1 ಗಾ್ರಂ.  ಗೊೇಲ್್ಡ ನಲ್ಲೆ ಡಾಬು, ವಂಕ್, ಹಾರರಳು ಸಿರುತ್ತವೆ 
ಮತು್ತ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಗಿಫ್ಟೆ ರಳಿವೆ. 

ಸ್ಥಳ : ಲಕ್್ಷ್ೇ ಬಾಲಾಜಿ ಸಿಲವಾರ್ 
ಪೇಟೊೇ ಫೆ್ರೇಮ್ಸಿ 

ಮಳಿಗೆ ನಂ. 34, ಶಿ್ರೇ ಮುರುಘರಾಜೆೇಂದ್ರ 
ಕಾಂಪೆಲೆಕ್ಸಿ, ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ವೃತ್ತದ ಹತ್್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ. : 99451 59582

ಬೆಳಿಳ ಪೇಟೊೇರಳು    
ದೊರೆಯುತ್ತವೆ

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದಾವಣಗ್ರ್ ಕಿರುವಾಡಿ ಲ್ೋ ಔಟ್  1ನ್ೋ 
ಮೆೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ೈನ್  ದ್ೋವಸಾ್ಥನದ 
ಎದುರು, ಮೊದಲನ್ೋ ಮಹಡಿರಲ್ಲಿ 
3 ಬ್ಡ್  ರೂಮ್ ವಿತ್  ಅಟಾ್ಯಚ್್ಡ  
ಮತುತಿ ವಾಸುತಿಪ್ಕಾರವಿರುವ ಸುಸಜಿಜಿತ 
ಮನ್ ಬಾಡಿಗ್ಗ್ ಇದ್. ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ
ಮೊ. 99451 59582

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  ತರಬ್ೋತ್ ನ್ೋಡಲು 

ರ್ಕ್ಷಕಿರರು ಬ್ೋಕಾಗಿದಾದಾರ್. 
ವಿದಾ್ಯಹ್ಯತ್ : BCA / MCA 
ಅನುಭವ ಇರುವವರಿಗ್ ಹ್ಚಚನ ಆದ್ಯತ್. 
ಆಕರ್ಯಕ ಸಂಬಳ ಕ್ೂಡಲಾಗುವುದು.

ಹಷಚ್ತ ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ್ಸ
ಜಿ. ಮಹಾಂತೆೇಶ್ 

ಮೊ. 98456 85224

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ
ಜರನಗರದಲ್ಲಿ 20×30 
Duplex House, 3 Bed 
Rooms, Dhuda, Muncipality 
Appoved, ನ್ೋರು, ಪಾಕಿ್ಯಂಗ್  
ವ್ಯವಸ್್ಥ ಇರುವ ಮನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ/
ಲ್ೋಸ್ ಗ್ ಇದ್. ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ :
ಮೊ. 98451 37364

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ರ್ಸ್ೂಟ್ೋರ್ಂಟ್ ಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಾ್ಯನ್ೋಜರ್ 
ಕ್ಲಸಕ್ಕೆ PUC or Degree ಆಗಿರುವ 
ಮಹಳ್ರರು ಬ್ೋಕಾಗಿದಾದಾರ್ ಆಕರ್ಯಕ 
ವ್ೋತನ ನ್ೋಡಲಾಗುತತಿದ್.
95354 37451

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

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕರು
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ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟಟ್ಡ ಪರವಾನ್ಗ್ (ದಾವಣಗ್ರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕ್  
ಮತುತಿ DHUDA), ಬಿಲ್್ಡಂಗ್  ಪಾಲಿನ್ (ವಾಸುತಿ ಪ್ಕಾರ), 

ಎಸಿಟ್ಮೆೋರನ್, ಕನ್ ಸಟ್್ಕ್ಷನ್ ಮತುತಿ ಮೆಟಿೋರಿರಲ್ ಕಾಂಟಾ್್ಯಕ್ಟ್  
ಹಾಗೂ ಅಲ್ನ್ೋರನ್, ಲ್ೋಔಟ್  ಪಾಲಿನ್  ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ  

(Development) ಮಾಡಿಕ್ೂಡಲಾಗುವುದು. 

ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ :   ಪ್್ರಯಾಂಕ ಜಿ.ಪ್., ಇಂಜಿನಿಯರ್ 
+91 70190 70400

#1066, 2ರೆೇ ಮೆೇನ್ , 1ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ , ಓಂಕಾರ ರಣಪತ್ ದೆೇವಸಾಥೆನ 
ಎದುರು, ನಿಜಲ್ಂರಪ್ಪ ಲೆೇಔಟ್ , ದಾವಣಗೆರೆ-577004.

ಅರಸಿ ಕನಸಿಲೆಟೆನಿಸಿ ಸವಿೇಚ್ಸಸ್ 

ದಾವಣಗ್ರ್, ಮಾ. 18 - ಬರುವ 2047ಕ್ಕೆ 
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾವಿತಂತ್್ಯ ದ್ೂರ್ತು 100 ವರ್ಯಗಳು 
ತುಂಬಲ್ದುದಾ, ಆ ವ್ೋಳ್ಗ್ ಭಾರತ ಬೌದಿಧಿಕ ಹಕಿಕೆನ 
ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗುವ ಗುರಿ ಹ್ೂಂದಬ್ೋಕಿದ್ 
ಎಂದು ವಿಶ್ವಿೋಶವಿರರ್ಯ ತಾಂತ್್ಕ 
ವಿಶವಿವಿದಾ್ಯಲರದ ರಿಜಿಸಾಟ್್ರ್ ಡಾ. ಬಿ.ಇ. 
ರಂಗಸಾವಿಮಿ ಕರ್ ನ್ೋಡಿದರು.

ನಗರದ ಗುಂಡಿ ಮಹಾದ್ೋವಪ್ಪ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದದಾ ಜ್ೈನ್ 
ಇನ್ ಸಿಟ್ಟೂ್ಯಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಕಾನುಲಜಿರ ಪದವಿ 
ದಿನಾಚರಣ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಯಾಗಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರ್್ಯಕ ಇಲಲಿವ್ೋ ಸ್ೈನ್ಕ 
ಶಕಿತಿಯಾಗುವ ಗುರಿ ಬ್ೋಡ. ಇದರ ಬದಲು 
ಬೌದಿಧಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಶಕಿತಿರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ 
ಪವರ್ ಆಗಬ್ೋಕು. ಮಾನವ ಶಕಿತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ 
ದ್ೋಶ ನ್ಮಾ್ಯಣ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದವರು ಹ್ೋಳಿದರು.

ಜಾ್ಞನ ಶಕಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ೂರ್ೂನಾ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ 
ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಜಾ್ಞನ 

ಶಕಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲ್ ಭಾರತ ಬಲ್ರಠಾವಾಗಿರುವ 
ಕಾರಣ ರಕ್ಷಣ್ ದ್ೂರ್ತ್ದ್. ದ್ೋಶದ ರ್ೈತರು 
ಹಸಿರು ಕಾ್ಂತ್ಯಿಂದ ಹ್ಚುಚ ಇಳುವರಿ 
ಪಡ್ರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ ಎಂದವರು 
ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯೆೋ ಪ್ಧಾನವಾಗಿದ್. ಕೃಷಿ 
ತಂತ್ಜಾ್ಞನ ಸ್ಥಳಿೋರರಿಗ್ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ 
ರಿೋತ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ರರಿಂಗ್ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳು 
ನ್ರವಾಗಬ್ೋಕು.  ತಮ್ಮ ಜಾ್ಞನದಿಂದ ಕೃಷಿ 
ಸಮಸ್್ಯಗಳನುನು ಬಗ್ಹರಿಸಲು ಆದ್ಯತ್ ನ್ೋಡಬ್ೋಕು 
ಎಂದವರು ಹ್ೋಳಿದರು.

2013ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಾಗತ್ಕ ಆವಿಷಾಕೆರ 
ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 86ನ್ೋ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿತುತಿ. 2022ರಲ್ಲಿ 
40ನ್ೋ ಸಾ್ಥನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್. 2023ರ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 
35ನ್ೋ ಸಾ್ಥನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತ್ ಇದ್. 2047ರ 
ವ್ೋಳ್ಗ್ ಭಾರತ ಅನ್ವಿೋರಣ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹತುತಿ 
ಸಾ್ಥನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಾಗಬ್ೋಕು ಎಂದು 
ರಂಗಸಾವಿಮಿ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಕನಾ್ಯಟಕ ಆವಿಷಾಕೆರದ ವಿರರದಲ್ಲಿ ಸತತ 

ಮೂರು ವರ್ಯಗಳಿಂದ ದ್ೋಶದಲ್ಲಿೋ ಮೊದಲ 
ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿದ್. ಇಲ್ಲಿನ ನವೊೋದ್ಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ 
ಆವಿಷಾಕೆರಕ್ಕೆ ಹ್ಚಚನ ಒತುತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ ಎಂದವರು 
ಹ್ೋಳಿದರು.

ಫಾ್ನ್್ಸ ನ ಅಟ್ೂೋಸ್  ಐಟಿ ಸವಿೋ್ಯಸಸ್  
ಕಂಪನ್ರ ನ್ದ್ೋ್ಯಶಕ ಹ್ಚ್. ಗೌಡು್ 
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದಿಂದ 
ಪ್ತ್ಭಾ ಪಲಾರನ ಆಗಿರದ್ೋ ಇದದಾರ್ ದ್ೋಶ 
ಉನನುತ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿರುತ್ತಿತುತಿ. ಈಗಿನ ಪದವಿೋಧರರು 
ವಿದ್ೋಶಕ್ಕೆ ತ್ರಳುವುದಕಿಕೆಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಉತಾ್ಪದನ್ಗ್ ಆದ್ಯತ್ ನ್ೋಡಬ್ೋಕು ಎಂದು ಕರ್ 
ನ್ೋಡಿದರು.

ಭಾರತ ಸ್ೋವಾ ವಲರದಲ್ಲಿ ವಿಶವಿದಾದ್ಯಂತ 
ಗುರುತ್ಸಿಕ್ೂಂಡಿದ್. ಈಗ ಉತಾ್ಪದನಾ 
ದ್ೋಶವಾಗಿ ಪರಿವತ್ಯನ್ಯಾಗಬ್ೋಕಿದ್. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪನನುಗಳು ವಿಶವಿದಾದ್ಯಂತ 
ಮಾರಾಟವಾಗುವ ದಿನಗಳು ಬರಬ್ೋಕಿದ್ ಎಂದು 
ಹ್ೋಳಿದರು.

ವ್ೋದಿಕ್ರ ಮೆೋಲ್ ಜ್ೈನ್ ಕಾಲ್ೋಜಿನ 
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ಬಿ. ಮಲೂಲಿರು, 
ಪಾ್ಂಶುಪಾಲ ಡಿ.ಬಿ. ಗಣ್ೋಶ್, ಕಾಲ್ೋಜಿನ 
ಡಿೋನ್ ಎನ್ . ಮಧುಕ್ೋಶವಿರ, ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ 
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮೌನ್ೋಶಾಚಾರ್, ರಾಹುಲ್ 
ಪಾಟಿೋಲ್, ಸಂತ್ೂೋಷ್  ಹ್ರೂರ್, ಹ್ಚ್.ಪಿ. 
ಮರುಳಸಿದದಾಪ್ಪ, ರಜನ್ೋಶ್ ಎನ್. ಮರಿಗೌಡು್, 
ಡಿ. ಸುಹಾಸ್, ಪ್ಕಾಶ್ ಎಂ. ವಾಲಾವಲಕೆರ್, ಜಿ. 
ನಟರಾಜ್, ಸದಾನಂದ ಎನ್. ಪಾಟಿೋಲ್, ಎಂ. 
ನ್ರಂಜನ್, ಕ್.ಸಿ. ರಾಜ್ೋಂದ್ ಪ್ಸಾದ್, 
ಸಂಯೋಜಕರಾದ  ಕ್.ಐ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಮತುತಿ 
ಸವಿತಾ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಾರು.

ಭಾರತ ಬೌದಿಧಿಕ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆರಬೆೇಕು
ನವೇದ್ಯಮರಳಿಂದ ಆವಿಷಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಉತೆ್ತೇಜನ : ವಿ.ಟಿ.ಯು. ರಿಜಿಸಾಟೆ್ರ್ ರಂರಸಾವಾಮಿ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸರಾ್ಮನ

ಜಿಲಾಲಿ 3 ಮತುತಿ 4 ಚಕ್ ಗೂಡ್್ಸ ವಾಹನ 
ಚಾಲಕರ ಮತುತಿ ಮಾಲ್ೋಕರ ಸಂಘ, ವಿೋನಸ್ 
ಮಲ್ಟ್ ವ್ಂಚಸ್್ಯ, ಮಹಾಂತ ಮೊೋಟಾರ್ 
ಹಾಗೂ ದಾವಣಗ್ರ್ ತಮಿಳ್  ಸಂಘಂ ಇವರ 
ಸಂರುಕಾತಿಶ್ರದಲ್ಲಿ ಮತುತಿ ಸಮಾಜ ಸ್ೋವಕ 
ರ್್ೋನ್ವಾಸ ದಾಸಕರಿರಪ್ಪ ಅವರ 
ಸಹಯೋಗದ್ೂಂದಿಗ್ ವಿವಿಧ ಕ್್ಷೋತ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾಧನ್ಗ್ೈದ ವ್ೈದ್ಯರು, ಸಮಾಜ ಸ್ೋವಕರು 
ಹಾಗೂ ಮಹಳ್ರರಿಗ್ ಸನಾ್ಮನ ಮತುತಿ ಅಕ್ಷರ 
ದಾಸ್ೂೋಹದ ಅಡುಗ್ ಸಿಬ್ಂದಿಗಳಿಗ್ ಉಚತ 
ಎಪಾ್ನ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಮವನುನು 
ಇಂದು ಮಧಾ್ಯಹನು 1 ಗಂಟ್ಗ್ ಬ್ೋತೂರು 
ರಸ್ತಿರ ಅರಳಿಮರ ವೃತತಿದ ವ್ಂಕಟ್ೋಶವಿರ 
ಸಮುದಾರಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್.

 `ನಹಿ ಜಾಞಾರೆೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಮಿಹ 
ವಿದ್ಯತೆೇ ತತ್ ಸವಾಯಂ ಯೇರ ಸಂಸಿದಧಿಃ  
ಕಾಲೆೇರಾತ್ಮನಿ ವಿಂದತ್'  

`ಜಾ್ಞನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದುದು 
ಯಾವುದೂ ಇಲಲಿ; ಇದು ಪವಿತ್ವಾದುದು.  
ಜಾ್ಞನ ಮಾಗ್ಯವನುನು  ಹಡಿದು ನಡ್, ಕಾಲ 
ಪರಿಪಕವಿತ್ಯಾದಾಗ  ನ್ೋನು  ಸಿದಿಧಿರನುನು  
ಪಡ್ದ್ೋ  ಪಡ್ರುತ್ತಿೋಯಾ'  ಎಂಬು ದಾಗಿ 
ಹ್ೋಳಲಾಗಿರುವ ಈ ಅಣಿ ಮುತುತಿ,  ಜಾ್ಞನದ 
ಮಹತವಿವನುನು  ಸಾರಿ ಹ್ೋಳುತತಿದ್.    

ಮಕಕೆಳ ಜಾ್ಞನ, ಪ್ತ್ಭ್, ಸಾಮರ್ಯ್ಯ, 
ಆಸಕಿತಿಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸಿ, ಆಯಾ ದಿಕಿಕೆಗ್ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಮಕಕೆಳನುನು ಕ್ೂಂಡ್ೂರುದಾ 
ಪೊ್ೋತಾ್ಸಹಸಿ ಅವಕಾಶ ಗಳನುನು  
ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕ್ೂಳುಳುವಂತ್ 
ಮಾಡುವ ಜವಾಬಾದಾರಿ ಸಮಾಜದ 
ಪ್ತ್ಯಬ್ ಪ್ಜ್ರದು. ದ್ೋಶ ಕಟಟ್ಲು  
ಇರಬ್ೋಕಾದ ಪಾ್ರಮಿಕ  ತ್ೂಟಿಟ್ಲ ಕಾಳಜಿ- 
ಮಕಕೆಳ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿರುಚ ಅರಿತು 
ಪೊ್ೋತಾ್ಸಹ ನ್ೋಡಿ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ವಿಪುಲ ಜಾ್ಞನದ  
ಪಾ್ಯೋಗಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ವ್ಯವಸ್್ಥ 
ಮಾಡಿಕ್ೂಡುವುದ್ೋ ಆಗಿದ್. 

ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದ್ೋಶ ಏಕ್, ಇಡಿೋ 
ವಿಶವಿವ್ೋ ಜಾ್ಞನದ ಕಣಜವಾಗಿದ್. ಅಲ್ಲಿ 
ಸಂಸಕೆಕೃತ್, ನಾಗರಿಕತ್ರೂ ಅನನ್ಯವಾಗಿ 
ಬ್ರ್ತ್ದ್. ಆದರ್ ಎಲಲಿ ಜಾ್ಞನ ಸಂಪತುತಿ 

ಇದದಾರೂ ನಮ್ಮ ಜಗತಾತಿಗಲ್ೋ, ದ್ೋಶವಾಗಲ್ೋ, 
ನಾಡಾಗಲ್ೋ, ನಾವು ನ್ಂತ ಸೂರಾಗಲ್ 
ಸ್ೂೋಲುತ್ತಿವ್ ಏಕ್ಂದರ್, ಬ್ಳ್ರುವ ಸಿರಿ 
ಮೊಳಕ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಗಾದ್ರನುನು ಅರಿತು 
ನಮ್ಮ  ಮಕಕೆಳ  ಮನಸು್ಸಗಳ ಜಾ್ಞನಾಪ್ೋಕ್್ಷ 
ಗಳನುನು, ವೃತ್ತಿ  ಸಾಮರ್ಯ್ಯ ಆಸಕಿತಿಗಳನುನು   
ಕಾಣುವಲ್ಲಿ, ಗಮನ್ಸುವಲ್ಲಿ   ಹರಿರರಾದ 
ನಾವ್ಲಲಿ  ಖಂಡಿತಾ ಸ್ೂೋಲುತ್ದ್ದಾೋವ್. 

ಮಕಕೆಳತತಿ ಚತತಿ ಕ್ೂಡಲು ನಮಗ್ 
ಪುರುಸ್ೂತ್ತಿಲಲಿ! ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ 
ಮುಖವಾದರ್, ಒಳಮುಖಿ  ಅಹಂಭಾವ- 
ನಾವು ಹ್ೋಳಿದದಾನ್ನುೋ  ಮಕಕೆಳು  ಕ್ೋಳಿ 
ನಡ್ರಬ್ೋಕು, ಪಡ್ರಬ್ೋಕು, 
ಮಾಡಬ್ೋಕ್ಂಬ ಹುಂಬತನ;  ಅತ್ ಪಿ್ೋತ್ರ 
ಮೊೋಹ, ರೂಢಿಗತ ಮನ್ೂೋಭಾವಗಳು   
ಮಕಕೆಳ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತ್ೂಡಕಾಗಿವ್. 

ಸಾಮರ್ಯ್ಯ  ಇದದಾರೂ ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನ 
ಹಾಗೂ ಆರ್್ಯಕ  ಸವಲತ್ತಿನ   ಕ್ೂರತ್ಯಿಂದ  
ಅವಕಾಶ ವಂಚತರಾಗುತ್ತಿರುವ   ಮಕಕೆಳು-  
ಅವರ ಹತಾಶ್, ನ್ರಾಸ್, ಮನ್ೂೋರ್ೂೋಗಗಳ 
ಉಲ್ಣ,  ಪೊೋರಕರ ಬಡತನ,  ಅಜಾ್ಞನ,  

ತ್ಳಿವಿನ ಕ್ೂರತ್ ,  ಕ್ಲವೊಮೆ್ಮ ಎಲಾಲಿ ಇದುದಾ, 
ಮಕಕೆಳು ಏನೂ ಆಗಲಾರದ್  ಅಷ್ಟ್ೋ ಏಕ್!?  
ಕ್ಲವು ಮಕಕೆಳು  ದುರಭಾ್ಯಸಗಳಿಗ್ ಒಳಗಾಗಿ, 
ದುಬ್ಯಲತ್ಯಿಂದ ಜಿೋವನ ಪಿ್ೋತ್ರನ್ನುೋ  
ಕಳ್ದುಕ್ೂಳುಳುತ್ತಿರುವ   ಮಕಕೆಳಿಗ್ ಅವರವರ  
ಆಸಕಿತಿ, ಸಾಮರ್ಯ್ಯ ಅರಿತು  ಜಾ್ಞನ ಕಲ್ಸುವ; 
ಅವರ ಭವಿರ್ಯದ ಬದುಕಿಗ್ ವೃತ್ತಿ 
ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನ   ಮಾಡುವ ; ಅವರಲ್ಲಿ  
ಬದುಕಿನ  ಬಗ್ಗೆ  ಭರವಸ್  ತುಂಬುವ 
ನ್ಟಿಟ್ನಲ್ಲಿ   ಒಂದಿರುಟ್  ಕಾರಕ ಯೋಗ 
ಮಾಡಿ, ಮಕಕೆಳ  ಮಾನಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ  
ಜಿೋವನದ  ಆರ್ೂೋಗ್ಯ   ಕಾಪಾಡುವುದು 
ಇಂದು ನಮೆ್ಮಲಲಿರ  ಜವಾಬಾದಾರಿಯೆೋ  ಆಗಿದ್. 

ದಾವಣಗ್ರ್ ದಕಿ್ಷಣ ವಲರ ಕ್್ಷೋತ್  
ರ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ  ಕಾಯಾ್ಯಲರವು  
ದಾವಣಗ್ರ್  ದಕಿ್ಷಣ ವಲರದ ಎಲಲಿ 
ಅನುದಾನ್ತ, ಅನುದಾನ ರಹತ, ಸಕಾ್ಯರಿ 
ಪೌ್ಢಶಾಲ್ಗಳ  ರ್ಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಮತುತಿ 
ಮುಖ್ಯ ರ್ಕ್ಷಕರ  ಸಂಘಗಳ  ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ    
ಇದ್ೋ  ದಿನಾಂಕ  20ರ ಸ್ೂೋಮವಾರ ಬ್ಳಿಗ್ಗೆ 
10-30 ರಿಂದ ಸಂಜ್ರ 5 ರ ತನಕ  

ದಾವಣಗ್ರ್ರ  ಬಾಪೂಜಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ಸಮುದಾರ ಭವನದಲ್ಲಿ  ನಡ್ರಲ್ರುವ   
ಎಜುಕ್ೋರನ್ ಎಕ್್ಸ ಪೊೋ  ಕಾರ್ಯಕ್ಮ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಕಕೆಳ  ಭವಿರ್ಯದ  ವೃತ್ತಿ 
ಬದುಕನುನು  ಬ್ಳಗುವ  ಅನನ್ಯ   ಆಚರಣ್ರ 
ಯೋಗವ್ೋ  ಆಗಿದ್  ಎಂದರ್    
ಅತ್ಶಯೋಕಿತಿಯಿಲಲಿ. 

ಈ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೆೋಳ ಮಾಡಬ್ೋಕ್ಂದು 
ಕ್್ಷೋತ್ ರ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ  ದಾರುಕ್ೋಶ್ ಅವರು   
ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಳಜಿರ ಎಲಲಿ   ಇಲಾಖ್ಗಳ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,    ಮತ್ತಿತರ್  ಸಮಾಜಗಳ 
ಹಲವಾರು  ರ್ಕ್ಷಣ ಪ್್ೋಮಿಗಳ   ಸಲಹ್,   
ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನ, ಸಹಕಾರಗಳ ಒಟುಟ್ 
ಮೊತತಿವಾಗಿ ಈ ರಾಷಿಟ್್ೋರ ರ್ಕ್ಷಣ ನ್ೋತ್ 
-2020ರ ಆಶರಕ್ಕೆ  ಪೂರಕವಾಗಿ    
`ಎಜುಕ್ೋರನ್  ಎಕ್್ಸ ಪೊೋ-2023' 
ಕಾರ್ಯ ಕ್ಮ  ನಡ್ರುತ್ತಿದ್. 

ಈ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೆೋಳದಲ್ಲಿ ಎಸ್್ಸಸ್್ಸಲ್್ಸ 
ನಂತರ ಮುಂದ್ ಏನು ?  ಹ್ೋಗ್ ? 
ಎಂಬಂತಹ ಲಕಾ್ಷಂತರ ಮಕಕೆಳ, ಪೊೋರಕರ 
ಗ್ೂಂದಲ ತಳಮಳಗಳಿಗ್ 

ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನಾತ್ಮಕ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ  
ಉತತಿರ   ಸಿಗುವಂತ್  ಪೂರಕ ವಿರರ 
ಕಾರ್ಯಕ್ಮ ವ್ಯವಸ್್ಥ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. 

ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ೂ್ಯೋಗ  ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನದ 
ಕಾಯಾ್ಯಗಾರವ್ೋ  ಆಗಿರುವ ಈ 
ಕಾರ್ಯಕ್ಮದಲ್ಲಿ   ಪದವಿ ಪೂವ್ಯ 
ರ್ಕ್ಷಣದ ಸವಿರೂಪ, ಲಭ್ಯ ಕ್ೂೋಸು್ಯಗಳು,  
ವಿಧಗಳು  ಪಿರುಸಿ ಹ್ೂರತಾಗಿ ಇರುವ 
ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ ರ್ಕ್ಷಣ- ತರಬ್ೋತ್ಗಳು,  
ಅವುಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಲಕೆಗಳು ಉಚತ 
ಹಾಸ್ಟ್ಲ್ ಸೌಕರ್ಯಗಳು  ವಿದಾ್ಯರ್್ಯ 
ವ್ೋತನಗಳು ಎಸ್್ಸಸ್್ಸಲ್್ಸ ನಂತರ ತರಬ್ೋತ್ 
ಪಡ್ದು  ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉದ್ೂ್ಯೋಗಗಳು, 
ಉದ್ೂ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ   ತ್ೂಡಗಲು ಪ್್ೋರ್ೋಪಣ್ 
ಕೂಡ ಪಡ್ರುವಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಮ 
ಆಯೋಜನ್  ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್. 

ಕಾರ್ಯಕ್ಮದ  ರಶಸಿ್ಸಗ್   ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವ  ಸ್ೋವಾ ಮನ್ೂೋಭಾವದ  
ನಮ್ಮ   ರ್ಕ್ಷಣ  ಹಾಗೂ ರ್ಕ್ಷಣ್ೋತರ 
ಇಲಾಖ್ರ  ಎಲಾಲಿ   ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಈ 

ಮೂಲಕ  ಹೃತೂ್ಪವ್ಯಕ  
ವಂದನ್ಗಳು.

- ಎ. ಸಿ. ಶಶಿಕಲಾ 
ಶಂಕರಮೂತ್ಚ್,  

ರ್ಕ್ಷಕಿ, ಸಾಹತ್, 
ದಾವಣಗ್ರ್.

ರಾಳೆ ದಿರಾಂಕ  20ರ ಸೊೇಮವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10-30 ರಿಂದ ಸಂಜೆಯ 5 ರ ತನಕ  ನರರದ 
ಬಾಪೂಜಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲೆ ಏಪಾಚ್ಡಾಗಿರುವ `ಎಜುಕೆೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿ ಪೇ' 

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಮಕ್ಕಳ  ಭವಿಷ್ಯದ  ವೃತ್್ತ ಬದುಕನು್ನ  ಬೆಳರುವ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. 

ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೆೇಳ, ಉದೊ್ಯೇರ ಕಾಯಾಚ್ಗಾರ

ಕೊೇಡಿಯಾಲ : ಪುಣ್ಯಕೊೇಟಿ ಮಠದಲ್ಲೆ 
ಇಂದು ತುಂಗಾರತ್ ಸಮಾರಂಭ

ರಾಣ್ೋಬ್ನೂನುರು  ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಕ್ೂೋಡಿಯಾಲ (ಹ್ೂಸಪ್ೋಟ್)ದ 
ಪುಣ್ಯಕ್ೂೋಟಿ ಮಠದ ಜಗದಿೋಶವಿರ ರ್್ೋಗಳ ನ್ೋತೃತವಿದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜ್ 
ಕುಂಚಟಿಗ ಸಮಾಜದ ಡಾ.ಶಾಂತವಿೋರ ಸಾವಿಮಿೋಜಿ ಸಾನ್ನುಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲಕೆನ್ೋ 
ವರ್ಯದ ತುಂಗಾರತ್ ಸಮಾರಂಭ ನಡ್ರಲ್ದ್.

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಸವಣೂರ ದ್ೂಡ್ಡಹುಣಸ್ ಕಲ್ಮಠದ ಚನನುಬಸವ 
ರ್್ೋಗಳು, ರಾಣ್ೋಬ್ನೂನುರು ಶನ್ೋಶವಿರ ಮಠದ ರ್ವಯೋಗಿ ರ್್ೋಗಳು, ಚನನುಬಸವ 
ದ್ೋವರು, ಶಾಸಕರಾದ ಅರುಣಕುಮಾರ ಪೂಜಾರ, ಎಸ್.ರಾಮಪ್ಪ, ಆರ್.
ಶಂಕರ್, ಸಾರಿಗ್ ಸಂಸ್್ಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಕ್ೋಲಗಾರ, ಅರಣ್ಯ ನ್ಗಮದ 
ನ್ದ್ೋ್ಯಶಕಿ ಭಾರತ್ ಜಂಬಗಿ, ಗಾ್.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚ್ೋತನ ಪೂಜಾರ 
ಭಾಗವಹಸುವರು.

ರಾಜಕಿೋರ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ಕಾಶ ಕ್ೂೋಳಿವಾಡ, ರುದ್ಪ್ಪ 
ಲಮಾಣಿ, ಸ್ೂೋಮಣ್ಣ ಬ್ೋವಿನಮರದ, ರವಿೋಂದ್ಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ, ಎಚ್.ಎಸ್. 
ರ್ವಶಂಕರ್ , ಮಂಜುನಾರ ಗೌಡ ರ್ವಣ್ಣನವರ, ಪ್ಕಾಶ ಬುರಡಿಕಟಿಟ್, ಬಿ.ಪಿ.
ಹರಿೋಶ, ವಿೋರ್ೋಶ್  ಹನಗವಾಡಿ ಉಪಸಿ್ಥತರಿರುವರು.

ಲ್ೂೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದಾೋಶವಿರ, ವಿಶವಿಮಾತ್ ಪುಣ್ಯಕ್ೂೋಟಿ, 
ಗದಿಗ್ರ್ಯ ಹರ್ೋಮಠ ಅವರಿಗ್ ಸದಿವಿದಾ್ಯ ಸಂಜಿೋವಿನ್ ಪ್ಶಸಿತಿ ಪ್ದಾನ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ದಾವಣಗ್ರ್,ಮಾ.18- ಕದಳಿ ಮಹಳಾ ವ್ೋದಿಕ್ ತಾಲೂಲಿಕು 
ಘಟಕದಿಂದ ಸಂತ್ೋಬ್ನೂನುರಿನ ಸಕಾ್ಯರಿ ಪ್ರಮ ದಜ್್ಯ ಕಾಲ್ೋಜು 
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 144ನ್ೋ ಕದಳಿ ಕಮ್ಮಟ ಮತುತಿ ಶರಣ ಜ್ೋಡರ 
ದಾಸಿಮರ್ಯನವರ ಜರಂತ್ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾಲ್ೋಜಿನ ಪಾ್ಂಶುಪಾಲ  ಹ್ಚ್.ಗಿರಿಸಾವಿಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ ವಹಸಿದದಾರು.  
ಕದಳಿ ಮಹಳಾ ವ್ೋದಿಕ್ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿನ್ೂೋದ ಅಜಗಣ್ಣ 
ಮಾತನಾಡಿ, ದಾಸಿಮರ್ಯ ಅವರ ಭಕಿತಿ, ನಡತ್ ಹಾಗೂ ದಾನವು 
ಅನುಕರಣಿೋರವಾಗಿದ್ ಎಂದು ಹ್ೋಳಿದರು.

ಕಾಲ್ೋಜಿನ ಕನನುಡ ವಿಭಾಗದ ಉಪನಾ್ಯಸಕರಾದ   ಗಾರತ್ಮ್ಮ 
ಜಿ.ಸಿ. ಅವರು `ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ ಜ್ೋಡರ ದಾಸಿಮರ್ಯ' ವಿರರ ಕುರಿತು 
ಉಪನಾ್ಯಸ ನ್ೋಡಿದರು. ದಾಸಿಮರ್ಯನವರು ದಾನಕ್ಕೆ ಮಹತವಿ, ಪುರುರ 
ಮತುತಿ ಮಹಳ್ರರ ಸಮಾನತ್, ಶುದಧಿ ಕಾರಕ ಸಿದಾಧಿಂತಕ್ಕೆ ಅತ್ ಹ್ಚಚನ 
ಪಾ್ಮುಖ್ಯತ್, ನಡ್ ನುಡಿ ಸಿದಾಧಿಂತ ಒಂದ್ೋ ತ್ರನಾಗಿ ಇರಬ್ೋಕು ಎಂದು 
ವಚನಗಳನುನು ವಿಶ್ಲಿೋಷಿಸುತಾತಿ, ಜಿೋವನಕ್ಕೆ ಶರಣರ ಸಂದ್ೋಶಗಳು 
ಸಂಜಿೋವಿನ್ಯಾಗಿವ್ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಲ್ಂ. ಕ್.ಎಂ ರಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ, ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಬಿ.ಕಲಪನಹಳಿಳು  ದತ್ತಿ  
ದಾನ್ಗಳೂ, ಪಾರಂಪರಿಕ ವ್ೈದ್ಯರೂ ಆಗಿರುವ ಮಮತಾ ನಾಗರಾಜ್, 
ಶರಣರು ಮೂಢನಂಬಿಕ್ ಮತುತಿ ಮೌಢ್ಯಗಳನುನು  ವಿರ್ೂೋಧಿಸಿದದಾರು 
ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್್ಯ ಚಂದಿ್ಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ನ್ರೂಪಿಸಿದರು. 
ತಾಲೂಲಿಕು ಕಾರ್ಯದರ್್ಯ ವಸಂತ ದತ್ತಿ ಹಾಗೂ ದಾನ್ಗಳ ಪರಿಚರ 
ಮಾಡಿದರು. ಲಕಿ್ಷ್ ಮಲ್ಲಿಕಾಜು್ಯನ ಸಾವಿಮಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿರಾಜ್ 
ಸಹಕರಿಸಿದರು.

ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೆೇದಿಕೆಯಂದ 
ಜೆೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜಯಂತ್

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು  
ಕೃತ್ ಲೊೇಕಾಪಚ್ಣೆ

ದಾವಣಗ್ರ್, ಮಾ. 18- ಜಿಲಾಲಿ ಕನನುಡ 
ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿರತುತಿ ಹಾಗೂ ರ್ೋಣುಕಾ ಪ್ಕಾಶನ 
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಜಿ ರ್ೋವಣಸಿದದಾಪ್ಪ ಅವರ 
ಚ್ೂಚಚಲ ಕೃತ್ `ಸಂಪಾದನ ಸೂಕಿತಿಗಳು' 
ಲ್ೂೋಕಾಪ್ಯಣ್ ಸಮಾರಂಭ ನಾಳ್ ದಿನಾಂಕ 
19ರ ಭಾನುವಾರ ಬ್ಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟ್ಗ್ ಕುವ್ಂಪು 
ಕನನುಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡ್ರಲ್ದ್ ಎಂದು ಸಾಹತ್ 
ಎಸ್.ಓಂಕಾರರ್ಯ ತವನ್ಧಿ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ್.

ಶುಕ್ವಾರ ಪತ್್ಕಾಗ್ೂೋಷಿಠಾರಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಮಾರಂಭವನುನು 
ಕನನುಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿರತ್ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.
ವಾಮದ್ೋವಪ್ಪ ಉದಾಘಾಟಿಸಲ್ದಾದಾರ್. 
ನ್ಕಟಪೂವ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಹ್ಚ್.ಎಸ್. 
ಮಂಜುನಾರ ಕುಕಿ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ ವಹಸಲ್ದಾದಾರ್. 
ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಪ್ಶಾ ತಂತ್ಜ್ಞರ  
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹ್ೋಶ್ ಕ್.ಟಿ. ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ 
ಆಗಮಿಸಲ್ದಾದಾರ್ ಎಂದು ಹ್ೋಳಿದರು.

ಕೃತ್ರ ಲ್ೋಖಕ ರ್ೋವಣಸಿದದಾಪ್ಪ ಡಿ.ಜಿ. 
ಮಾತನಾಡಿ, ಔರಧಿ ರಹತ ಜಿೋವನ ವ್ಯವಸ್್ಥ, 
ರಾಸಾರನ್ಕ ಮುಕತಿ ಆಹಾರ ಪದಧಿತ್ ಕುರಿತ 
ಅನುಭವಗಳು ಕೃತ್ರಲ್ಲಿವ್ ಎಂದರು. 

ಜಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್, ಪಿ.ಎಸ್. 
ಜರಕುಮಾರ್ ಪತ್್ಕಾಗ್ೂೋಷಿಠಾರಲ್ಲಿದದಾರು.

ಸವಾಕುಳಸಾಳಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ದಿನ
ಸವಿಕುಳಸಾಳಿ ಸಮಾಜದ ರ್್ೋ 

ಜಿಹ್ವಿೋಶವಿರ ಮಹಳಾ ಮಂಡಳಿ 
ವತ್ಯಿಂದ ವಿಶವಿ ಮಹಳಾ 
ದಿನಾಚರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಮವನುನು ರ್್ೋ 
ವಿೋರ ಮದಕರಿ ನಾರಕ ವೃತತಿ 
(ಹ್ೂಂಡದ ಸಕ್ಯಲ್) ದ ಬಳಿರ ರ್್ೋ 
ಜಿಹ್ವಿೋಶವಿರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಂದು 
ಸಂಜ್ 4 ಗಂಟ್ಗ್ ಹಮಿ್ಮಕ್ೂಳಳುಲಾಗಿದ್ 
ಎಂದು ಮಹಳಾ ಮಂಡಳಿ 
ಕಾರ್ಯದರ್್ಯ ರ್್ೋಮತ್ ಸುಜಾತ 
ರಾಮಚಂದ್ ರ್ೂೋಖಡ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ್.

ಮಹಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರ್್ೋಮತ್ 
ಪದಾ್ಮವತ್ ವಾಂಜ್್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ರಲ್ಲಿ 
ಏಪಾ್ಯಡಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಮಕ್ಕೆ ನಗರ 
ಪಾಲ್ಕ್ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರಾದ ರ್್ೋಮತ್ 

ಅನ್ತಾಬಾಯಿ ಮಾಲತ್ೋಶರಾವ್ 
ಜಾಧವ್ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಯಾಗಿ 
ಪಾಲ್ೂಗೆಳಳುಲ್ದಾದಾರ್. ಮಹಳಾ ಮಂಡಳಿ 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರ್್ೋಮತ್ ಲಕಿ್ಷ್ 
ಕಿ್ಷೋರಸಾಗರ ಉಪಸಿ್ಥತರಿರುವರು 
ಎಂದು ಖಜಾಂಚ ರ್್ೋಮತ್ ರ್ೋಖಾ 
ಸುರ್ೋಶ್ ಢಗ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ್.

ಇದ್ೋ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಸವಿಕುಳಸಾಳಿ 
ಸಮಾಜದ ಹರಿರ ದಂಪತ್ಗಳಾದ 
ರ್್ೋಮತ್ ರಾಧ ಮತುತಿ ಸುರ್ೋಶ್ 

ಏಕಬ್ೂೋಟ್, ರ್್ೋಮತ್ ಲತಾ ಮತುತಿ ಪ್ಕಾಶ್ 
ರ್ೂೋಖಡ್, ರ್್ೋಮತ್ ನಾಗರತನು ಮತುತಿ ಅರುಣ್ 
ಕುಮಾರ್ ದಿವಟ್, ರ್್ೋಮತ್ ಅನನುಪೂಣ್ಯ ಮತುತಿ 
ರ್್ೋನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ ಅವರುಗಳನುನು ಸನಾ್ಮನ್ಸಿ, 
ಗೌರವಿಸಲಾಗುತತಿದ್.

ದಾವಣಗ್ರ್, ಮಾ.18- ನಗರವನುನು 
ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಾಡಿದ್ದಾೋ ನಾವು ಎಂದು ಬ್ೂಬ್್ 
ಹ್ೂಡ್ರುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್್ಸ್ ಮುಖಂಡರು, 
ಚುನಾವಣ್ಗ್ 45 ದಿನ ಮುಂಚ್ಯೆೋ ಕುಕಕೆರ್, 
ಸಿೋರ್ ಹಂಚ ಮತದಾರರಿಗ್ ಆಮಿರ ತ್ೂೋರಿಸಿ 
ಗ್ಲುಲಿವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದಾದಾರ್ ಎಂದು ಬಿಜ್ಪಿ 
ಮಾಜಿ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ರಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್ 
ಆರ್ೂೋಪಿಸಿದಾದಾರ್.

ಶನ್ವಾರ ಪತ್್ಕಾಗ್ೂೋಷಿಠಾರಲ್ಲಿ ಸಿೋರ್ 
ಹಾಗೂ ಕುಕಕೆರ್ ಪ್ದರ್್ಯಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, ದಾವಣಗ್ರ್ ಉತತಿರ ಹಾಗೂ ದಕಿ್ಷಣ 
ಕ್್ಷೋತ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್್ಸ್ ನ್ಂದ ಈಗಾಗಲ್ೋ ಕುಕಕೆರ್ 
ಹಾಗೂ ಸಿೋರ್ಗಳನುನು ಹಂಚುತ್ತಿದಾದಾರ್. ಆದರ್ 
ಅವೂ ಸಹ ಕಳಪ್ ಗುಣಮಟಟ್ದಾದಾಗಿವ್. 
ಹಂಚುವುದಾದರ್ 10-15 ಸಾವಿರ 
ರೂಪಾಯಿರ ರ್ೋಷ್್ಮ ಸಿೋರ್, ಉತತಿಮ 
ಗುಣಮಟಟ್ದ ಕುಕಕೆರ್ ಗಳನುನು  ಹಂಚಲ್ ಎಂದು 
ಲ್ೋವಡಿ ಮಾಡಿದರು. ದಾಣಗ್ರ್ರನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಮಾಡಿದ್ದಾೋ ನಾವು ಎಂದು ಹ್ೋಳುವ ನಾರಕರು, 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕ್ಲಸಗಳನುನು ಮುಂದಿಟುಟ್ ಮತ 
ಕ್ೋಳಬ್ೋಕಿತುತಿ. ಆದರ್ ವಸುತಿಗಳನುನು ಹಂಚ ಆಮಿರ 
ಒಡು್ಡವುದು ಏಕ್? ಎಂದು ಜಾಧವ್ ಪ್ರ್ನುಸಿದರು.

ದಾವಣಗ್ರ್ ದಕಿ್ಷಣ ಕ್್ಷೋತ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 

ಮತದಾರರು ಎಚ್ಚತುತಿಕ್ೂಂಡಿದಾದಾರ್. ಕಾಂಗ್್ಸ್ ನ 
ಕುತಂತ್ ರಾಜಕಾರಣ ಗ್ೂತಾತಿಗಿದ್. ಸುಳುಳು 
ಆಶಾವಿಸನ್ಗಳನುನು ನಂಬಿ ಓಟು ಹಾಕುತ್ತಿದದಾ 
ಕ್್ಷೋತ್ದಲ್ಲಿರುವ 75 ಸಾವಿರ ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತ 
ಮತದಾರರೂ ಸಹ ಬಿಜ್ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು 
ತ್ೂೋರಿಸುತ್ತಿದಾದಾರ್. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬಿಜ್ಪಿ 
ಸ್ೋರುತ್ತಿದಾದಾರ್ ಎಂದು ಹ್ೋಳಿದರು.

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ ಸಿದಧಿರಾ 
ಮರ್ಯನವರು ಸ್ಪಧಿ್ಯಸಲು ಕ್್ಷೋತ್ಕಾಕೆಗಿ 
ಹುಡುಕಾಟ ನಡ್ಸುತ್ತಿದಾದಾರ್. ವರುಣ, ಬದಾಮಿ 
ನಂತರ ಕ್ೂೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಧಿ್ಯ ಸುವುದಾಗಿ 
ಹ್ೋಳಿದದಾರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿರೂ ಸ್ೂೋಲುತ್ತಿೋವ್ಂಬ 
ಭರದಲ್ಲಿದಾದಾರ್. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ಗಳ 
ಗತ್ಯೆೋ ಹೋಗಾದರ್, ಬ್ೋರ್ರವರ ಗತ್ ಏನು? 
ಎಂದು ಜಾಧವ್ ಪ್ರ್ನುಸಿದರು.

ಪತ್್ಕಾಗ್ೂೋಷಿಠಾರಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಪಿ 
ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಲ್ೂೋಕಿಕ್ರ್ ನಾಗರಾಜ್, 
ಸ್ೂೋಗಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ರಾಜನಹಳಿಳು 
ರ್ವಕುಮಾರ್, ಗ್ೂೋಪಾಲರಾವ್ ಮಾನ್, 
ರ್ವನಗೌಡ ಟಿ.ಪಾಟಿೋಲ್, ಟಿಂಕರ್ ಮಂಜಣ್ಣ, 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಸುರ್ೋಶ್ ರ್ಂಧ್, ಪವನ್, 
ಪ್ವಿೋಣ್ ಜಾಧವ್, ಪಿ.ಸಿ. ರ್್ೋನ್ವಾಸ್, ಎಲ್.
ಡಿ. ಗ್ೂೋಣ್ಪ್ಪ ಇತರರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಾರು.

ಸಿೇರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ನಿೇಡಿ ಆಮಿಷ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ವಿರುದಧಿ ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಆರೊೇಪ

ದಾವಣಗ್ರ್, ಮಾ. 18- ನಗರದಲ್ಲಿ 
ನಡ್ರಲ್ರುವ ಪ್ಧಾನ ಮಂತ್್ ನರ್ೋಂದ್ ಮೊೋದಿ 
ಅವರ ಸಮಾವ್ೋಶವು ರಾಜ್ಯದ ಇತ್ಹಾಸ ದಲ್ಲಿೋ 
ಅತ್ ದ್ೂಡ್ಡ ಸಮಾವ್ೋಶವಾ ಗಲ್ದ್ ಎಂದು 
ಬಿಜ್ಪಿರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣ್ರ ಪ್ಭಾರಿ, 
ಕ್ೋಂದ್ದ ರ್ಕ್ಷಣ ಸಚವ ಧಮೆೋ್ಯಂದ್ ಪ್ಧಾನ್ 
ತ್ಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಜಿ.ಎಂ.ಐ.ಟಿ. ಕಾಲ್ೋಜು ಪಕಕೆದ 
ಮಹಾ ಸಂಗಮ ಸಮಾವ್ೋಶದ ಮೆೈದಾನಕ್ಕೆ ಭ್ೋಟಿ 
ನ್ೋಡಿದ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ಕತ್ಯ ರ್ೂಂದಿಗ್ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾ.25ರಂದು 
ನಡ್ರಲ್ರುವ ವಿಜರ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್್ರ 
ಮಹಾಸಂಗಮ ಸಮಾವ್ೋಶವು ರಾಜ್ಯ ಮತುತಿ 
ಭಾರತದ ಪ್ಗತ್ರ ಮೆೋಳವಾಗಲ್ದ್ ಎಂದರು.

ಪ್ಧಾನ್ ಮೊೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶವಿದಾದ್ಯಂತ 
ಭರವಸ್ ಮೂಡಿದ್. ಅದ್ೋ ಭರವಸ್ರ ಆಧಾರದ 
ಮೆೋಲ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂದ್ಂದಿಗಿಂತ ಹ್ಚುಚ ಜನರು 
ಬಿಜ್ಪಿಗ್ ಆರ್ೋವಾ್ಯದ ಮಾಡಲ್ದುದಾ, ಡಬಲ್ 
ಇಂಜಿನ್ ಸಕಾ್ಯರ ಮತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ದ್ 
ಎಂದವರು ಹ್ೋಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣ್ ಬಹಳ 
ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದುದಾ ಯಾವುದ್ೋ ಸಂದಭ್ಯದಲೂಲಿ 
ಬರಬಹುದು. ಇನ್ೂನುಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣ್ 
ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಘ್ೂೋರಣ್ಯಾಗ ಲ್ದ್ 
ಎಂದವರು ಇದ್ೋ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಬಿಜ್ಪಿ ಉಸುತಿವಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ದಾವಣಗ್ರ್ರಲ್ಲಿ ನಡ್ರಲ್ರುವ 

ಸಮಾವ್ೋಶ ಚುನಾವಣ್ರಲ್ಲಿ 150 ಸಿೋಟುಗಳನುನು 
ಗ್ಲಲಿಲು ಬಿಜ್ಪಿಗ್ ಶಕಿತಿ ತುಂಬಲ್ದ್ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿ 
ದರು. ಬಿಜ್ಪಿ ನಡ್ಸಿದ ಬೂತ್ ವಿಜರ ಅಭಿಯಾನ, 
ವಿಜರ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನಗಳು ರಶಸಿವಿಯಾಗಿವ್. 
4 ರರಯಾತ್್ಗಳಿಗ್ ಜನರ ಪ್ತ್ಕಿ್ಯೆ 
ಅದು್ಭತವಾಗಿದ್. ಇದನುನು ನ್ೂೋಡಿ ಕಾಂಗ್್ಸ್ ಗ್ ದಿಕುಕೆ 
ತ್ೂೋಚದಂತಾಗಿದ್ ಎಂದು ಹ್ೋಳಿದರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿರತ್ ಸದಸ್ಯ ಕ್.ಎಸ್. ನವಿೋನ್ 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದಾೋಶವಿರ, 
ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೋಂದ್ನಾಥ್, ಪೊ್.
ಎನ್. ಲ್ಂಗಣ್ಣ, ಪರಿರತ್ ಸದಸ್ಯ ಕ್ೋಶವಪ್ಸಾದ್, 
ಜಿಲಾಲಿ ಬಿಜ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ವಿೋರ್ೋಶ್ ಹನಗವಾಡಿ, 
ಪ್ಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್್ಯ ಬಿ.ಎಸ್. ಜಗದಿೋಶ್, 
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ.ಪಿ. ಹರಿೋಶ್, ಬಸವರಾಜ 
ನಾರಕೆ, ಪರಿರತ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚ್ೋತಕ 
ಡಾ.ಎ.ಎಚ್. ರ್ವಯೋಗಿಸಾವಿಮಿ, ರಾಜ್ಯ 
ಕಾರ್ಯದರ್್ಯ ಸುಧಾ ಜರರುದ್್ೋಶ್, ದೂಡಾ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವ್ೈ. ಪ್ಕಾಶ್, ರಶವಂತರಾವ್ 
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಾರು.

ಇತ್ಹಾಸದಲೆಲೆೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊೇದಿ ಸಮಾವೆೇಶ

ನರರದಲ್ಲೆ ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಚಿವ ಧಮೆೇಚ್ಂದ್ರ 
ಪ್ರಧಾನ್ ವಿಶಾವಾಸ

ಜನರ ಮಧೆ್ಯ ಬರುವ 
ಸಂಕಲ್ಪ

ದಾವಣಗ್ರ್ ಸಮಾವ್ೋಶಕ್ಕೆ ಪ್ಧಾನ 
ಮಂತ್್ ನರ್ೋಂದ್ ಮೊೋದಿರವರು ಕ್ೋವಲ 
ಭಾರಣ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿಲಲಿ. ಧಾರವಾಡ, 
ಬ್ಳಗಾವಿ, ಮಂಡ್ಯ ರಿೋತ್ರಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಧ್್ಯ 
ಹ್ೂೋಗುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವರದಾದಾಗಿದ್ ಎಂದು 
ಕ್ೋಂದ್ ಸಚವ ಧಮೆೋ್ಯಂದ್ ಪ್ಧಾನ್ 
ಹ್ೋಳಿದರು.

ಬ್ಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಮಂಡ್ಯ 
ಭ್ೋಟಿರ ವ್ೋಳ್ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು, 
ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರು ಮೊೋದಿ ಅವರಿಗ್ 
ಬಹಳರುಟ್ ಪಿ್ೋತ್ ನ್ೋಡಿದಾದಾರ್. ಈ 
ಹನ್ನುಲ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ೋವಲ ಭಾರಣಕ್ಕೆ 
ಸಿೋಮಿತವಾಗದ್ೋ, ಜನರ ನಡುವ್ಯೆೋ 
ಬರಲ್ದಾದಾರ್ ಎಂದು ಹ್ೋಳಿದರು.

ದೆೇಶದ ಜನ 
ರಾಹುಲ್ 
ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲಲೆ

ಭಾರತದ ಪ್ಜಾಪ್ಭುತವಿವನುನು 
ಉಳಿಸುವಂತ್ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ 
ರುರ್ೂೋಪ್  ದ್ೋಶಗಳಿಗ್ ವಿದ್ೋರ್ ನ್ಲದಲ್ಲಿ 
ಬ್ೋಡಿದ ಕಾಂಗ್್ಸ್  ಮುಖಂಡ ರಾಹುಲ್  
ಗಾಂಧಿಗ್ ಜನತ್ ಚುನಾವಣ್ರಲ್ಲಿ ತಕಕೆ 
ಉತತಿರ ನ್ೋಡಲ್ದಾದಾರ್ ಎಂದು ಬಿಜ್ಪಿರ 
ರಾಜ್ಯ ಉಸುತಿವಾರಿ ಅರುಣ್  ಸಿಂಗ್  
ಹ್ೋಳಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿರ ವರನುನು 
ದ್ೋಶದ ಜನ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲಲಿ. 
ಭಾರತ್  ಜ್ೂೋಡ್ೂೋ ಯಾತ್್ ಮಾಡಿದದಾ 
ರಾಹುಲ್  ಗಾಂಧಿ, ಇದಿೋಗ ವಿದ್ೋಶಗಳಿಗ್ 
ಹ್ೂೋಗಿ ಭಾರತದ ಮಾನ ಕಳ್ರುವ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡುತ್ತಿದಾದಾರ್. ಇಂತಹ ಕ್ಲಸಗಳಿಂದಲ್ೋ 
ಕಾಂಗ್್ಸ್ ಪಕ್ಷ ದ್ೋಶದಾದ್ಯಂತ 
ಕುಸಿರುತ್ತಿದ್ ಎಂದವರು ಹ್ೋಳಿದರು.

ನರರದಲ್ಲೆ 
ಇಂದು
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              St. John’s Baptist Educational Association (R.) 

           St. JOHN’S ENGLISH MEDIUM SCHOOL 
                      Affiliated to C.B.S.E. New Delhi, 830239. 

                 Shivakumaraswamy Badavane, H.R.B. Layout, Davanagere. 

WANTED TEACHERS 
1. Mathematics B.Sc. B.Ed (PM) 2 
2. Science B.Sc. B.Ed (CBZ)  2 
3. Social Science M.A/B.A. B.Ed 1 
4. English M.A/B.A. B.Ed 1 
5. Hindi M.A/B.A. B.Ed 2 
6. Kannada M.A/B.A. B.Ed 2 
7. Computer Teacher BCA/MCA 2 
8. Drawing Teacher B.V.A /M.V.A 2 
9. P.E. Teacher B.P.Ed 2 

10. Pre-primary Teacher NTC 2 
11. Supervisor  Any Degree 2 

12. School Bus Driver Heavy License 
with Badge 2 

Eligible Candidates may contact immediately.  
Phone: 90085-62505, 08192-263426, 261292 

 

9ನ�ೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣ�

ಬ್ರಹ್ಮಲ್ೇನ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಗೌರಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಜೊೇರಪ್ಪನವರ, ದಾವಣಗ್ರ್.
ಕಾರ್ಯಮಿತ್ಯೇವ ರತ್ಕರ್ಯ ನಿರತಂ ಕ್ರಿರತ್ೇರ್ಯನ|
ಸಂಗಂ ತಯಕಾ್ವಾ ಫಲಂ ಚ್ೈವ ಸ ತಾಯಗಃ ಸಾತ್್ವಾಕ್ೋೇ ರತಃ||

ನಿಸಾವಾಥಚ್ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ಸೆೇವೆ ಹಾರೂ ಕತಚ್ವ್ಯ ಭಾವದ ಆಸಕ್್ತಯಂದ  
ಸಾತ್ವಾಕ ತಾ್ಯರದ ಫಲವನು್ನ ನಮೆ್ಮಲಲೆರಿರೂ ಕರುಣಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಮಾರಚ್ದಶಚ್ಕರೂ 

ಆದ ನಿೇವು ನಮ್ಮನ್ನರಲ್ ಇಂದಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ವಷಚ್ರಳು ಸಂದರೂ ನಿಮ್ಮ ರೆನಪು ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲೆ  
ಸದಾ ಹಸಿರು. ನಿಮ್ಮ ನಡೆ, ನುಡಿರಳು ನಮಗೆ ಸದಾ ದಾರಿದಿೇಪ. ಅರಲ್ದ ನಿಮ್ಮ ದಿವಾ್ಯತ್ಮಕೆ್ಕ 
ಪರಮಾತ್ಮ ಚಿರಶಾಂತ್ ನಿೇಡಲ್ ಎಂದು ಶಿ್ರೇ ಭರವಂತನಲ್ಲೆ ಪಾ್ರರ್ಚ್ಸಿ ಶ್ರದಾಧಿಂಜಲ್ ಸಲ್ಲೆಸುವ

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

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

ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಶಿ್ರೇ ದೊಡ್ಡವಿೇರಪ್ಪರ ಹೆರ್. ಹಾಲೆೇಶಪ್ಪ
ಇವರು ನಮ್ಮನನುಗಲ್ ಇಂದಿಗ್ ಒಂದು ವರ್ಯವಾಯಿತು.  

ಸದಾ ಇವರ ಸ್ಮರಣ್ರಲ್ಲಿದುದಾ... 
"ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ"ವನು್ನ ದಿರಾಂಕ : 19.03.2023ರ ಭಾನುವಾರ
ಹಳೆೇಬಾತ್ ರುಡ್ಡದ ಕಾ್ಯಂಪ್ , ಎ.ಕೆ ಕಾಲೊೇನಿ, ಸಮಯ : 10.00 ರಂಟೆಗೆ 

ಸವಾರೃಹದಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಸಿದೆ್ದೇವೆ.
 ಆದ ಕಾರಣ ತಾವ್ಲಲಿರೂ ಆಗಮಿಸಬ್ೋಕ್ಂದು ಅಪ್ೋಕಿ್ಷಸುತ್ತಿೋವ್.

ದೊಡ್ಡವಿೇರಪ್ಪರ ವಂಶಸಥೆರು ಹಾರೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು

ಮರೆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
ವಾಸಕೆ್ಕ ಸವಿೇಚ್ಸ್ ಕಾವಾಟ್ರಸ್ ಕೊಡಲಾರುವುದು. 

ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಇರಬೆೇಕು. 
ಸೂಕ್ತ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಚ್ಸಿ.

ಮನೆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ 
ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

96861 95326
ಬ್ಂಗಳೂರು, ಮಾ.18-  

ಹಾನಗಲಲಿ ರ್್ೋ 
ಕುಮಾರಸಾವಿಮಿಗಳ ಜಿೋವನ  
ಆಧರಿಸಿದ  ‘ವಿರಾಟಪುರ 
ವಿರಾಗಿ’  ಚಲನಚತ್ವು   ಇದ್ೋ 
23 ರಿಂದ ನಡ್ರುವ 
ಬ್ಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷಿಟ್್ೋರ 
ಚತ್ೂ್ೋತ್ಸವದ ಏಷಿರನ್ 
ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪಧ್್ಯಗ್ 
ಆಯೆಕೆಯಾಗಿದ್. ರಾರಟ್್ ಪ್ಶಸಿತಿ 
ವಿಜ್ೋತ ನ್ದ್ೋ್ಯಶಕ ಬಿ.ಎಸ್.
ಲ್ಂಗದ್ೋವರು ಈ ಚತ್ವನುನು  
ನ್ದ್ೋ್ಯರ್ಸಿದಾದಾರ್.

ಈ ಸ್ಪಧ್್ಯರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್, 
ಇಸ್್ೋಲ್, ಜಪಾನ್, ರ್್ೋಲಂಕಾ, 
ಬಾಂಗಾಲಿದ್ೋಶ ಸ್ೋರಿದಂತ್ 14 
ಸಿನ್ಮಾಗಳನುನು ಆಯೆಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದುದಾ, ಇದರಲ್ಲಿ  
`ವಿರಾಟಪುರ ವಿರಾಗಿ' ಕೂಡಾ 
ಒಂದು.  

 ಭಾರಿೋ ಬಜ್ಟ್ ಚತ್ಗಳ್ೋ 
ಸ್ೂೋಲ್ನ ಹಾದಿ ಹಡಿದಿರುವ 
ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟಪುರ 
ವಿರಾಗಿ ಚತ್ವು ಭಾರಿೋ ರಶಸು್ಸ 
ಕಂಡಿದ್. ಸತತ ಮೂವತ್ತಿೈದು 
ದಿನಗಳಿಂದ ಹಲವು ಕಡ್   
ಪ್ದಶ್ಯನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್. 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರವೊಂದರಲ್ಲಿೋ 
ನೂರು ಪ್ದಶ್ಯನಗಳನುನು ಕಂಡು 
ದಾಖಲ್ ಬರ್ದಿದ್. 
ಕನಾ್ಯಟಕದಾದ್ಯಂತ ಈವರ್ಗೂ 
ಮೂರು ಸಾವಿರಕೂಕೆ ಹ್ಚುಚ 
ಪ್ದಶ್ಯನಗಳನುನು ಕಂಡಿದ್.

ಚತ್ ಬಿಡುಗಡ್ಗ್ ಮುನನುವ್ೋ 
75 ಸಾವಿರಕೂಕೆ ಅಧಿಕ ಟಿಕ್ಟ್ 
ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಹ್ೂಸ ದಾಖಲ್ 
ಬರ್ದಿತುತಿ, ಈವರ್ಗೂ 750ಕೂಕೆ 
ಹ್ಚುಚ ಪ್ದಶ್ಯಗಳು ಹೌಸ್ 
ಫುಲ್ ಆಗಿವ್. 62ಕೂಕೆ ಹ್ಚುಚ 
ಚತ್ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡ್ 
ಆಗಿದ್. ಕಲಬುರಗಿರಲ್ಲಿೋ 82   
ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ದಶ್ಯನ 
ಕಂಡಿದ್. ಈ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಚುಚ 
ಸದುದಾ ಮಾಡಿದ ಸಿನ್ಮಾಗಳ 
ಪಟಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಚತ್ ಕೂಡ 
ಕಾಣಿಸಿಕ್ೂಂಡಿದ್.

ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದಿ್ ಸಂಗಿೋತ 
ಸಂಯೋಜನ್ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ 
ಬಂದ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ 
ಕ್ೋಳುಗರ ಗಮನ ಸ್ಳ್ದಿದುದಾ, ಈ 
ಚಲನಚತ್ವನುನು ಜನರಿಗ್ 
ತಲುಪಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿಯೆೋ 
ಹಾನಗಲಲಿ ಕುಮಾರಸಾವಿಮಿಗಳ 
ಭಕತಿರು ರರಯಾತ್್ ಸ್ೋರಿದಂತ್, 
ಹಲವು ಕಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಮಗಳನುನು 
ಆಯೋಜನ್ ಮಾಡಿದದಾರು. 

ಅಂತರರಾಷಟೆ್ೇಯ 
ಚಿತೊ್ರೇತಸಿವ ಸ್ಪಧೆಚ್ಗೆ
 ‘ವಿರಾಟಪುರ 
ವಿರಾಗಿ’ ಚಿತ್ರ ಆಯ್ಕ

ನವದಹ್ಲ್, ಮಾ. 18 – ಸುಪಿ್ೋಂ ಕ್ೂೋಟ್್ಯ 
ಮುಖ್ಯ ನಾ್ಯರಮೂತ್್ಯಗಳು ಪ್ತ್ಯಂದು ಪ್ಮುಖ 
ನ್ೋಮಕದ ಪ್ಕಿ್ಯೆರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರ ್ನಾ್ಯಯಾಂಗದ 
ಕಲ್ಸ ಮುನನುಡಸ್ುವವರು ಯಾರು? ಎಂದು ಕ್ೋಂದ್ 
ಕಾನೂನು ಸಚವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಪ್ರ್ನುಸಿದಾದಾರ.್

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡ್ೋ ಕಾನ್ ಕ್ಲಿೋವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಮ ದಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚವರು, ಚುನಾವಣಾ ಆರುಕತಿರ 
ನ್ೋಮಕ ಸಮಿತ್ರಲ್ಲಿ ಸುಪಿ್ೋಂ ಕ್ೂೋಟ್್ಯ ಮುಖ್ಯ 
ನಾ್ಯರಮೂತ್್ಯ (ಸಿ.ಜ.್ಐ.) ಭಾಗಿಯಾಗುವ ತ್ೋಪಿ್ಯನ 
ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹ್ೋಳಿಕ ್ನ್ೋಡಿದಾದಾರ.್

ದ್ೋಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕರುಟ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿರರಗಳಿವ.್ 
ಹೋಗಾಗಿ ನಾ್ಯರಮೂತ್್ಯಗಳು ನಾ್ಯಯಿಕ ಕಲ್ಸವನುನು 
ಪಾ್ರಮಿಕವಾಗಿ ಕ್ೈಗ್ೂಳಳುಬ್ೋಕು. ತ್ೋಪು್ಯಗಳ ಮೂಲಕ 
ಜನರಿಗ ್ನಾ್ಯರ ಕ್ೂಡಿಸಲು ಅವರಿದಾದಾರ ್ಎಂದು ರಿಜಿಜು 
ಹ್ೋಳಿದರು. ನಾ್ಯರಮೂತ್್ಯಗಳು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 

ಕಲ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಾದರ ್ಅವರು ಟಿೋಕಗ್ಳನುನು 
ಎದುರಿಸಬ್ೋಕಾಗುತತಿದ.್ ನಾ್ಯರಮೂತ್್ಯಗಳು ತಾವ್ೋ 
ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವಿರರಗಳಲ್ಲಿ ತಾವ್ೋ ವಿಚಾರಣ್ 
ನಡಸ್ುವಂತಾದಾಗ ನಾ್ಯಯಿಕ ತತವಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಹ್ೂಂದಾಣಿಕಯ್ಾಗುತತಿದ ್ಎಂದರು.

ಒಂದು ವ್ೋಳ ್ ಮುಖ್ಯ ನಾ್ಯರಮೂತ್್ಯ ಇಲಲಿವ್ೋ 
ನಾ್ಯರಮೂತ್್ಯಗಳ ಎದುರು ಅವರ್ೋ ಭಾಗಿಯಾದ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ಕಿ್ಯೆ ವಿರರ ಬಂದರ,್ ಅವರು 
ತ್ೋಪು್ಯ ನ್ೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ದಯ್ೆೋ? ಹೋಗಾಗಿ ಈ 
ವಿರರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಪರಟ್ವಾದ ಲಕ್ಷ್ಣ ರ್ೋಖ್ 
ಎಳದ್ಿದ ್ಎಂದು ಸಚವರು ಹ್ೋಳಿದರು.

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆರುಕತಿರ ನ್ೋಮಕಕಾಕೆಗಿ 
ಪ್ಧಾನ ಮಂತ್್, ಪ್ತ್ಪಕ್ಷದ ನಾರಕ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಜ.್ಐ. 
ಒಳಗ್ೂಂಡ ಸಮಿತ್ ರಚಸಬ್ೋಕು ಎಂದು ಸುಪಿ್ೋಂ 
ಕ್ೂೋಟ್್ಯ ತ್ೋಪು್ಯ ನ್ೋಡಿತುತಿ. 

ಜಡ್್ಜ ರೆೇಮಕದಲ್ಲೆ ಭಾಗಿಯಾದರೆ 
ರಾ್ಯಯಾಂರ ಮುನ್ನಡೆಸುವವರು ಯಾರು?

ದಾವಣಗ್ರ್, ಮಾ. 18 -  ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತುತಿ ಪಶು ವ್ೈದ್ಯಕಿೋರ 
ತರಬ್ೋತ್ ಕ್ೋಂದ್ದಲ್ಲಿ  ನಾಡಿದುದಾ ದಿನಾಂಕ 20 ಮತುತಿ 21 ರಂದು ಕುರಿ  
ಮತುತಿ ಮೆೋಕ್ ಸಾಕಾಣಿಕ್ ತರಬ್ೋತ್ ನಡ್ರಲ್ದ್. ವಿವರಕ್ಕೆ ಸಂಪಕಿ್ಯಸುವ 
ದೂರವಾಣಿ : 08192-233787. 

ರಾಳೆ ಕುರಿ - ಮೆೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೇತ್

ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಶಿಶಿಕು್ಷ ಮೆೇಳ 
ದಾವಣಗ್ರ್, ಮಾ.18- ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ತರಬ್ೋತ್ ಮತುತಿ ಉದ್ೂ್ಯೋಗ 

ಇಲಾಖ್ ಮತುತಿ ಸಕಾ್ಯರಿ ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ತರಬ್ೋತ್ ಸಂಸ್್ಥ (ಐ.ಟಿ.ಐ) ಇವರ 
ಸಂರುಕಾತಿಶ್ರದಲ್ಲಿ ರ್ರ್ಕು್ಷ ಮೆೋಳವನುನು ನಾಡಿದುದಾ ದಿನಾಂಕ 20ರ 
ಸ್ೂೋಮವಾರ ಬ್ಳಿಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಸಕಾ್ಯರಿ ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ತರಬ್ೋತ್ 
ಸಂಸ್್ಥರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್. ಮೆೋಳದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಂಪನ್ಗಳು ಪಾಲ್ೂಗೆ 
ಳಳುಲ್ವ್. ವಿವರಕ್ಕೆ ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ : 99022 32155, 8310273541.

ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಯುವ ಉತಸಿವ
ದಾವಣಗ್ರ್, ಮಾ.18-  ಭಾರತ ಸಕಾ್ಯರದ ರುವ ಕಾರ್ಯ ಮತುತಿ 

ಕಿೋಡಾ ಸಚವಾಲರದ ಅಡಿರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗ್ರ್ ನ್ಹರು ರುವ 
ಕ್ೋಂದ್ದಿಂದ  ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟ್ದ ರುವ ಉತ್ಸವ - 2022-23 
ಕಾರ್ಯಕ್ಮವನುನು ನಾಡಿದುದಾ ದಿನಾಂಕ 20 ರಂದು ಹಮಿ್ಮಕ್ೂಳಳುಲಾಗಿದ್. 

ಪ್ೋಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಧ್್ಯ, ಕವನ ಬರವಣಿಗ್ ಸ್ಪಧ್್ಯ, ಮೊಬ್ೈಲ್ 
ಫೋಟ್ೂೋಗ್ಫಿ  ಸ್ಪಧ್್ಯ, ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಜಾನಪದ ಮತುತಿ ಸಾಂಪ್ದಾಯಿಕ 
ನೃತ್ಯ ಸ್ಪಧ್್ಯ, ಭಾರಣ ಸ್ಪಧ್್ಯ ಈ ಎಲಾಲಿ ಸ್ಪಧ್್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ 
ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ 15 ರಿಂದ 29 ರ ವಯೋಮಾನದವರು 
ಭಾಗವಹಸಬಹುದು. ವಿವರಕ್ಕೆ ಸಂಪಕಿ್ಯಸಿ : 9901863789 

ದಾವಣಗ್ರ್, ಮಾ.18- 
ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಹಳ್ೋಬಾತ್ ಗಾ್ಮ 
ದಲ್ಲಿ ಇದ್ೋ ದಿನಾಂಕ 30 ರಂದು 
ರ್್ೋ ಆಂಜನ್ೋರ ಸಾವಿಮಿ  ಮಹಾ 
ರಥ್ೂೋತ್ಸವ ಜರುಗಲ್ದುದಾ, ಇದರ 
ಅಂಗವಾಗಿ 31 ರ ಶುಕ್ವಾರ ರ್್ೋ 
ಹನುಮಂತ ದ್ೋವರ ದ್ೋವಸಾ್ಥನ 
ಸ್ೋವಾ ಸಮಿತ್ ವತ್ಯಿಂದ 
ಸಾಮೂಹಕ ವಿವಾಹ 
ಏಪ್ಯಡಿಸಲಾಗಿದ್.

ನ್ೂೋಂದಾಯಿಸಿಕ್ೂಳಳುಲು 
ಇದ್ೋ ದಿನಾಂಕ 25 ಕ್ೂನ್ರ 
ದಿನವಾಗಿದುದಾ, ಮಾಹತ್ಗಾಗಿ 
ಎಂ.ಆರ್ ಗಣ್ೋಶರ್ಯ (93434 
16644), ಸಿ.ವಿ.ಅಂಜಿನಪ್ಪ 
ಹರವಿ (8711007970), 
ಸಿದ್ದಾೋಶ್ ಗೌಡು್ (97434 
46364), ದಾಸರ ನಾಗರಾಜ 
(9901362859), ಬ್ೋವಿನಳಿಳು 
ಮಂಜಪ್ಪ (8105047261)  
ಅವರನುನು ಸಂಪಕಿ್ಯಸಬಹು 
ದಾಗಿದ್ ಎಂದು ಸಮಿತ್ರ 
ಬಿ.ಮಂಜಪ್ಪ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರ್.

ಹಳೆೇಬಾತ್ಯಲ್ಲೆ 
ಸಾಮೂಹಿಕ 
ವಿವಾಹ


