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ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರಚ್, ಹಾವೆ�ರಿ, ಶಿವಮೊರ್ಗ, ವಿಜಯನರರ, ಚಿಕ್ಕಮರಳೂರು, ತುಮಕೋರು, ರದರ ಜಿಲೆಲೆರಳಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಹೆೋಂದಿರುವ ಪಾ್ರದೆ�ಶಿಕ ಪತ್್ರಕೆ

ನವದಹೆಲಿ, ಮಾ. 19 – ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕ,ೆ ಡೀಪ್ ಫೆೀಕ್ 
ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕಾರ್ಯನಿವ್ಯಹಣ ೆ ಬಗೆಗೆ 
ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗ ೆ ಇರುವ ತಿಳುವಳಿಕ ೆ ಕಡಮೆಯೀ ಆಗಿದ.ೆ 
ಆದರ,ೆ ಇವು ಮೂರು ಸೆೀರಿಕೊಂಡು ಅಂತರಾ್ಯಲದಲಿಲಿ ದೊಡ್ಡ 
ಪ್ರಮಾಣದ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗ ೆಕಾರಣವಾಗಿದ.ೆ 

ಅಂತರಾ್ಯಲದಲಿಲಿ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಈ 
ಹಂದ್ನಿಂದಲೂ ಇದ.ೆ ಈಗ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕ ೆ (ಎ.ಐ.) 
ಆಧರಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಡೀಪ್ ಫೆೀಕ್ ಗಳನುನು ರಾಲತಾಣಗಳ 
ಮೂಲಕ ವೆೀಗವಾಗಿ ಹರಡುತಿತಿವ.ೆ ಎ.ಐ.ಗಳು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ 
ತಡರೆುವುದಕ್ಕಂತ ಹರಡುವುದಕೆ್ಕೀ ಹಚೆುಚು ಸಾಮರ್ಯ್ಯ 
ಹೊಂದ್ರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದ.ೆ

ಭಾರತದಲಿಲಿ ಸುದ್ದಿ ವ್ಯವಸೆಥೆ ವೆೀಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತಿತಿದ.ೆ 
ಡೀಪ್ ಫೆೀಕ್ ಗಳು ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಹೊಸ ಮಾಗ್ಯವಾಗಿವ.ೆ 
ಜನರು ಸುಳುಳು ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಗಳನುನು ಅರಿರುವುದು 
ಕಠಿಣವಾಗುತಿತಿದ ೆಎಂದು ಡಾಟಾ ಲಿೀಡ್ಸ್ ಡಜಿಟಲ್ ಕಂಪನಿರ 
ಸಿಇಒ ಸೆೈರದ್ ನಜಕತ್ ಹೆೀಳಿದಾದಿರ.ೆ

ಭಾರತದಲಿಲಿ ಈಗಾಗಲೆೀ ಸಾಕಷುಟಿ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು 
ನಡರೆುತಿತಿವ.ೆ ಎ.ಐ. ಬಾಟ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಡೀಪ್ ಫೆೀಕ್ 
ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸೆ್ಯ ಮತತಿಷುಟಿ ಉಲ್ಬಣಿಸಲಿದ.ೆ

ಮುಂದ್ನ ಹಂತದ ಎ.ಐ. ಮಾಡಲೆ್ ಗಳನುನು ಜನರೆೀಟಿವ್ 
ಎ.ಐ. ಎಂದು ಕರರೆಲಾಗುತತಿದ.ೆ ಡಾಲ್-ಇ, ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ, 

ಮೆೀಕ್ ಎ ವಿಡಯೀ ಇದಕೆ್ಕಲಲಿ ಉದಾಹರಣಗೆಳಾಗಿವ.ೆ 
ಇವುಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ರ, ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ವಿಡಯೀಗಳನುನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲಲಿವು. ಈ ತಂತ್ರರಾಞಾನಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲಿಲಿವ.ೆ 
ಮುಂದ್ನ ದ್ನಗಳಲಿಲಿ ಹಚೆುಚು ಹಾನಿ ತರುವ ಅಪಾರ ಇದ ೆಎಂದು 
ಬ್್ರಟಿಷ್ ಟಲೆಿಕಾಂನಲಿಲಿ ಕಾರ್ಯನಿವ್ಯಹಸುವ ಅಜಹರ್ ಮಚೆ್ವ 
ಹೆೀಳಿದಾದಿರ.ೆ

ಇತ್್ತ�ಚಿನ ಉದಾಹರಣರೆಳು : ಹಂದ್ ದ್ನಪತಿ್ರಕಯೆಂದು 
ಕಳದೆ ವಾರ ಡಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ತಿರುಚಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳನುನು ತನನು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಲತಾಣ ಖಾತ ೆ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡತುತಿ. 
ಇದು ತಿರುಚಿದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾರವನುನು 
ತೊೀರಿಸುತತಿದ.ೆ 

ಇತಿತಿೀಚಗೆಷೆಟಿೀ ಮೆೈಕೊ್ರೀಸಾಫ್ಟಿ ಸಾಥೆಪಕ ಬ್ಲ್ ಗೆೀಟ್ಸ್ 
ಅವರನುನು ಪತ್ರಕತ್ಯರೊಬ್ಬ ಸಂದರ್ಯನ ಮಾಡ ತಬ್್ಬಬು್ಬಗೊಳಿಸಿದ 
ದೃರ್ಯ ವೆೈರಲ್ ಆಗಿತುತಿ. ನಂತರ ಇದು ನಕಲಿ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು 
ಬಂದ್ತುತಿ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೊೀ ಬ್ಡನೆ್ ಅವರು ಉಕೆ್ರೀನ್  
ಸಮರ ಕುರಿತ ನಕಲಿ ಹೆೀಳಿಕರೆ ವಿಡಯೀ ಪ್ರಸಾರ 
ಮಾಡಲಾಗಿತುತಿ. ವಲಸ ೆ ಕಾರ್್ಯಕರ ಕುರಿತ ಹಂದ್ 
ದೆೈನಿಕವಂದರಲಿಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ ೆಎಂಬ ನಕಲಿ ಮಾಹತಿರನುನು 
ತರ್ಳುನಾಡನಲಿಲಿ ಹರಡಲಾಗಿತುತಿ.

ಕೃತಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಡಯೀಗಳನುನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳನುನು 

ಅಂತರಾಚ್ಲರಳಲ್ಲೆ ನಕಲ್ ಸುದಿದಿ ಹಾವಳಿ
ಎ.ಐ., ಡಿ�ಪ್ ಫೆ�ಕ್ ನಲ್ಲೆ ವಾ್ಯಪಕ ನಕಲ್ ಸುದಿದಿ, ಸಂಥೆಟಿಕ್ ವಿಡಿಯ� ಪತೆ್ತ  ಸವಾಲು

ಏನಿದು ಡಿ�ಪ್ ಫೆ�ಕ್?
 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್್ತಯನುನು ಥೆ�ಟ್ ಇರೆೋನುಬ್ಬ ವ್ಯಕ್್ತಯ ಹಾಗೆ  
ಚಿತ್ರ ಹಾರೋ ವಿಡಿಯ�ರಳಲ್ಲೆ ತೆೋ�ರಿಸುವುದನುನು 
ಡಿ�ಪ್ ಫೆ�ಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾರುತ್ತದೆ. 
ಸಾಮಾಟ್ಚ್ ಫ�ನ್ ರಳಲ್ಲೆ ಈ ರಿ�ತ್ಯ ಡಿ�ಪ್ ಫೆ�ಕ್ 
ಉಪಕರಣರಳು ಉಚಿತವಾಗಿಯೋ ದೆೋರೆಯುತ್ತವೆ.
ಎ.ಐ. ಮೋಲಕ ಡಿ�ಪ್ ಫೆ�ಕ್ ಉಪಕರಣರಳನುನು 
ಬಳಸುವುದು ಸುಲಭವಾರುತ್್ತದೆ.  
ಎ.ಐ. ಉಪಕರಣರಳು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲ್ತವಾಗಿ 
ಮನುಷ್ಯರ ರಿ�ತ್ ಬರೆಯುವ ಹಂತಕೆ್ಕ ಬಂದಿವೆ. 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 19- ಚನನುಗಿರಿ ಪಟಟಿಣದಲಿಲಿ 
ಭಾನುವಾರ ಹರ್ಮಿಕೊಳಳುಲಾಗಿದದಿ ವಿಜರ ಸಂಕಲ್ಪ 
ಯಾತೆ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬ್ರೆಪಿರ ಎರಡೂ ಬಣಗಳ 
ಜಗಳದ್ಂದ ಅಧ್ಯಕೆ್ಕೀ ಮೊಟಕುಗೊಂಡದೆ.

ಬ್ರೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್   ಆಕಾಂಕ್ಷಯಾಗಿರುವ ಹೆಚ್.ಎಸ್. 
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಬ್ರೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಳ್ 
ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಾಡಾಳ್  ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಯನ 
ಬೆಂಬಲಿಗರ ನಡುವೆ ತಿೀವ್ರ ವಾಗಾ್ವದ ಉಂಟಾಗಿರುವ 
ಹನೆನುಲೆರಲಿಲಿ ವಿಜರ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರರನೆನುೀ 
ನಿಲಿಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚನನುಗಿರಿರಲಿಲಿ ಅದೂಧಿರಿಯಾಗಿ ಆಯೀಜನೆ 

ಗೊಂಡದದಿ ಬ್ರೆಪಿ ವಿಜರ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರರಲಿಲಿ 
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದಿೀರ್ವರ, ಬ್ರೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ್  ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ರೆೀಣುಕಾ 
ಚಾರ್ಯ ಅವರಿದದಿ ಯಾತೆ್ರರ ವಾಹನವು ಅದೂಧಿರಿ 
ಮೆರವಣಿಗೆರಲಿಲಿ ಸಾಗುತಿತಿತುತಿ. ಆದರೆ, ಯಾತೆ್ರರು 
ಚನನುಗಿರಿ ಪಟಟಿಣ ಬಸ್ ಸಾಟಿಯಂಡ್ 

ಬಿರೆಪಿಯಲ್ಲೆ ಬಣರಳ ವಾಗಾ್ವದ
ಚನನುಗಿರಿಯಲ್ಲೆನ ವಿಜಯ 
ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರ ಮೊಟಕು

on the exchange of your old gold
bought from any jeweller

GET FREE 
GOLD COIN
on purchase of any jewellery
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ನಿ�ವು ಕಟಿಟೆ ಕೆೋಟಟೆ ಸೋರಿನಡಿಯಲ್ಲೆ, 
ಬೆಳಗಿಸಟುಟೆ ಹೆೋ�ದ ದಿ�ಪದಲ್ಲೆ

ಸದಾ ನಿಮಮಾ ಸಮಾರಣೆಯಲ್ಲೆರುವ.....

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೊೀಜ ಹೆಚ್ .ಎಂ.
ರೆ�ತ್ರದಾನಿ ಮತು್ತ ದೆ�ಹದಾನಿ,  ನಿಧನ : 20.03.2016

ಲೆ�|| ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯನವರ ಪುತ್್ರ
ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ಅಬಚ್ನ್  ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು.

ಸಹೆೋ�ದರರು, ಸಹೆೋ�ದರಿಯರು ಹಾರೋ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಿರಮ ಸಾಥಾಪರೆ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 19- ರಾಜ್ಯ ಕುಂಬಾರ 

ಸಮುದಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸಾಥೆಪಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಯರ 
ಆದೆೀರ ಹೊರಡಸಿದೆ.

ಹಂದುಳಿದ ವಗ್ಯಗಳ ರ್ೀಸಲಾತಿ ಪಟಿಟಿರ 
ಪ್ರವಗ್ಯ 2ಎ ನ ಕ್ರಮ ಸಂಖೆ್ಯ:6 ಎ ಯಂದ ಕೂ್ಯ ವರೆಗೆ  

ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕುಂಬಾರ, ಚಕ್ರಸಾಲಿ ಗುಣಗ, ಗಣಗಿ, 
ಕೊಡವ, ಕುಲ, ಕುಲಾಲ, ಕುಂಬಾರ್, ಕುಂಬಾಡ್್ಯ, 
ಕುಮಾಮಿರ,  ಕಸವನ್ , ಮೂಲ್ಯ, ಸಜ್ಜನ ಕುಂಬಾರ, 
ಖುಮಾರ, ಕುಂಭಾರ, ಖುಂಭಾರ, ಕುಲಾಲರ್ ರಾತಿಗಳ 
ಸವ್ಯತೊೀಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 19 – ಅಮೆರಿಕದ ಪೌರತ್ವ 
ಹೊಂದ್ದದಿರೂ, ಭಾರತದ ಪ್ರರೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 
ಎಂಬ್ಬ್ಎಸ್ ಪೂಣ್ಯಗೊಳಿಸಿದದಿ ರುವತಿ,  ಎನ್ಆರ್.ಐ. 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಯನಿರ ರುಲ್ಕ ಭರಿಸಬೆೀಕು ಇಲಲಿವೆೀ ಕಾನೂನು 
ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಹೆೈಕೊೀಟ್್ಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾನು ಸಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ 

ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದ್ದದಿರೂ ಸಹ ಭಾರತದ ಪ್ರರೆ ಎಂದು 
ವೆೈದ್ಯಕೀರ ಸಿೀಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡದದಿರು. ಇವರ ವಿರುದಧಿ 
ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳಳುಲು ಕೆೀಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲರ ಮುಂದಾ 
ಗಿರುವುದು ಸೂಕತಿವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾ್ಯಯಾಲರ ಹೆೀಳಿದೆ.

ಆದರೆ, ಇವರು ವಿದಾ್ಯರ್್ಯನಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ 
ಕಾನೂನು ಉಲಲಿಂಘನೆರ ಪರಿಣಾಮ 

ವಿದೆ�ಶಿಯಾಗಿದದಿರೋ ಭಾರತ್�ಯಳೆಂದು 
ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ಸ�ಟು : ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಲು ಆದೆ�ಶ

ವೆೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಆಹಾವಾನ

ಇಂದ : ಶಿ್ರ�ಮತ್ ಆರ್. ಲಲ್ತಾಬಾಯಿ, # 517, 2ರೆ� ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ, 12 `ಇ' ಕಾ್ರಸ್, 
ನಿಜಲ್ಂರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಅಮೃತ ವಿದಾ್ಯಲಯಂ ಹತ್್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 004. ಮೊ. : 94485 89102

ಇಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು :   ಶಿ್ರ�ಮತ್ ಆರ್. ಲಲ್ತಾಬಾಯಿ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬ ವರಚ್ದವರು
ಸೆೋ�ಮಣ್ಣ, ರೆ�ಣು ಪೆ�ಂಟ್ಸ್ ಹಾರೋ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು. 

ದಿರಾಂಕ 20-3-2023ರೆ� ಸೆೋ�ಮವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 12 ರಂಟೆಗೆ ನಮಮಾ ಸ್ವರೃಹ, # 517,  
2ರೆ� ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ, 12 `ಇ' ಕಾ್ರಸ್, ನಿಜಲ್ಂರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಅಮೃತ ವಿದಾ್ಯಲಯಂ ಹತ್್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಇಲ್ಲೆ  ರೆರವೆ�ರಿಸಲ್ದುದಿ, ತಾವುರಳು ಆರಮಿಸ  ಮೃತರ ಆತಮಾಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾಂತ್ಯನುನು ಕೆೋ�ರಬೆ�ಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.  ಡಿ. ಕೃಷೊಣೀಜಿರಾವ್ ಶಂಧೆ
ಇವರು ಸ್ವರಚ್ಸಥಾರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾಧಿಸುತೆ್ತ�ವೆ. ತತಸ್ಂಬಂಧ ದಿವಂರತರ ಆತಮಾಶಾಂತ್ಗಾಗಿ

ವೆೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆಯನುನು

ದಿರಾಂಕ 9-3-2023ರೆ� ರುರುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ರಾವ 5.30ಕೆ್ಕ ನನನು ಪೂಜ್ಯ ಪತ್ಯವರಾದ

ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಲಲಿತಾಬಾಯಿ, ದಾವಣಗೆರೆ  ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿರಾಞಾಪರೆರಳು

ವಿ.ಸೋ. : ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆ� ಇರುವವರು ಇದರೆನು� ವೆೈಯಕ್್ತಕ ಆಹಾ್ವನವೆಂದು ಭಾವಿಸ, ತಪ್ಪದೆ� ಆರಮಿಸಲು ಕೆೋ�ರಿದೆ.

ದಿ|| ಶಿ್ರ� ಹೆರ್. ಡಿ. ಕೃಷೆೋ್ಣ�ಜಿರಾವ್ ಶಿಂಧೆಯವರು

(2ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಸೆೋ�ಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 20, 20232

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಟಿ, ಕೆಟಿರೆ ನರರ, 2ರೆ� ಮೆ�ನ್ , 
3ರೆ� ಕಾ್ರಸ್ , #1049 ವಾಸರಳಾದ 

ದಿ. ಡಾ|| ಬಿ.ಎಂ.ರಾಮಪ್ಪನವರ ಧಮಚ್ಪತ್ನು 
ಗಿರಿಜಮಮಾ ಡಿ. ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು 
 ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿರಾಞಾಪರೆರಳು.

ದಿ.: 12.03.2023ರೆ� ಭಾನುವಾರ ಮಧಾಹನು: 1.00 ಕೆ್ಕ  
ನಮಮಾ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ  

ಡಾ|| ಆರ್ .ಎಂ. ಸುರೆ�ಶ್  (ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ., ಎಂ.ಡಿ.,) 
ಜನರಲ್  ಮೆಡಿಸನ್ HOD, ಸಕಾಚ್ರಿ ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ಕಾಲೆ�ಜು, ಹಾಸನ

ಕೆೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧರೆ ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ 

ಇವರು ದೆೈವಾಧಿ�ನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತಮಾಶಾಂತ್ಗಾಗಿ 
ಕೆೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧನೆಯನುನು ದಿರಾಂಕ 20.03.2023ರೆ� 

ಸೆೋ�ಮವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 12.30 ಕೆ್ಕ  ನಮಮಾ ಸ್ವರೃಹ #1049, 2ರೆ� ಮೆ�ನ್ , 3ರೆ� ಕಾ್ರಸ್ , 
ಕೆಟಿರೆ ನರರ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೆ ರೆರವೆ�ರಿಸಲು ರುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸರುವುದರಿಂದ 

ತಾವುರಳು ಆರಮಿಸ, ಮೃತರ ಆತಮಾಕೆ್ಕ  ಚಿರಶಾಂತ್ಯನುನು ಕೆೋ�ರಬೆ�ಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.
ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರಚ್ : ತಾಯಿ : ಶಿ್ರ�ಮತ್ ಗಿರಿಜಮಮಾ ಡಿ. ಪತ್ನು, ಶಿ್ರ�ಮತ್ ಡಾ. ಕವಿತ 

ಸ.ವಿ., ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ., ಎಂ.ಎಸ್ ., ಮಕ್ಕಳಾದ : ರಕ್್ಷತ ಎಸ್ .ಎಂ., ಎಂ.ಬಿ.ಬಿಎಸ್ ., 
ಎಸ್ .ಎಂ. ಧನ್ಯತಾ, ಕುಟುಂಬ ವರಚ್ದವರು ಹಾರೋ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ವಿ.ಸೋ.: ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆ� ಇರುವವರು ಇದರೆನು� ಆಹಾ್ವನವೆಂದು ಭಾವಿಸ ಆರಮಿಸಬೆ�ಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

|| ಶಿ್ರ� ಬಸವೆ�ಶ್ವರ ಪ್ರಸನನು || ಹರಿಹರ ತಾಲೋಲೆಕು ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೆಮಾ�ಳನದ ಸವಾಚ್ಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ
ಮಲೆೀಬೆನೂನುರು, ಮಾ. 19- ಸುಕೆ್ಷೀತ್ರ 

ಉಕ್ಕಡಗಾತಿ್ರರಲಿಲಿ ಇದೆೀ ದ್ನಾಂಕ 24 ರಂದು 
ಹರ್ಮಿಕೊಂಡರುವ ಹರಿಹರ ತಾ. 3ನೆೀ ಕನನುಡ 
ಸಾಹತ್ಯ ಸಮೆಮಿೀಳನದ ಸವಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 
ಆಯ್ಕಯಾಗಿರುವ ಕಮಲಾಪುರದ ಬ್. ಷಣುಮಿಖಪ್ಪ 
ಅವರನುನು ರನಿವಾರ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕು ಕಸಾಪದ 
ವತಿಯಂದ ಸನಾಮಿನಿಸಿ, ಸಮೆಮಿೀಳನಕೆ್ಕ 
ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಯತು.

ಈ ವೆೀಳೆ ಮಾತ ನಾಡದ ತಾ. ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಡ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾರರ್ಯ ಅವರು, ಷಣುಮಿಖಪ್ಪ 
ಅವರನುನು ಸಮೆಮಿೀಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರನಾನುಗಿ ಆಯ್ಕ 
ಮಾಡರುವ ಬಗೆಗೆ ಎಲಲಿರಿಂದಲೂ ಉತತಿಮ ಬೆಂಬಲ 
ವ್ಯಕತಿವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಕಸಾಪ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯ 
ರೆೀವಣಸಿದದಿಪ್ಪ ಅಂಗಡ, ಜಿಲಾಲಿ ಕಸಾಪ ಸಂಘಟನಾ 

ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯ ಜಿಗಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ , ಜಿಲಾಲಿ ಕಸಾಪ ಸದಸ್ಯ 
ರಿಯಾಜ್  ಅಹಮದ್ , ತಾ. ಕಸಾಪ ಗೌರವ 
ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯಗಳಾದ ರೆೀವಣನಾರ್ಕ, ಚಿದಾನಂದ್  

ಕಂಚಿಕೆೀರಿ, ಕೊೀಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜರ ಮಹಾಂತೆೀಶ್ , 
ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ್  ಗೌಡ, 
ಹೆಚ್ .ಎಂ. ಸದಾನಂದ್ , ಎಂ. ಉಮಮಿಣ್ಣ, 

ಮಲೆೀಬೆನೂನುರು ಹೊೀಬಳಿ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಂಡ 
ತಿಪೆ್ಪೀಸಾ್ವರ್, ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯ ಚಂದ್ರಶೆೀಖರ್ ,  
ತಾ. ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈರಪ್ಪ 
ಬೂದ್ಹಾಳ್ , ತಾ. ಪಾ್ರರರ್ಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ 
ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯ ರರಣ್ ಕುಮಾರ್  ಹೆಗಡೆ, 
ಸಾಹತ್ಯ ಸಂಗಮದ ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯ ಎನ್ .ಇ. 
ಸುರೆೀಶ್ , ಹರಿರರಾದ ಹೆಚ್ .ಕೆ. ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ಹೆಚ್ . 
ನಿಜಗುಣ, ನಾಡಗೆೀರ್ , ಕಮಲಾಪುರದ ಕೆ. 
ಪಂಚಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಮತಿತಿತರರು ಈ ವೆೀಳೆ ಹಾಜರಿದದಿರು.

ಸನಾಮಿನ ಸಿ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡದ ಬ್.ಷಣುಮಿಖಪ್ಪ 
ಅವರು, ನನನುನುನು ಹರಿಹರ ತಾ. 3ನೆೀ ಕನನುಡ ಸಾಹತ್ಯ 
ಸಮೆಮಿೀಳನಕೆ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾನುಗಿ ಆಯ್ಕ ಮಾಡರುವುದು 
ಅಚಚುರಿ ಹಾಗೂ ಅತಿೀವ ಸಂತಸ ತಂದ್ದೆ. ಇದು 

ಗಾ್ರರ್ೀಣ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವವಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಅಭಿಪಾ್ರರ ಪಟಟಿರು.

ರಾಣೆೀಬೆನೂನುರು, ಮಾ.19- ನಗರದಲಿಲಿ ಬ್ರೆಪಿ 
ವಿಜರ ಸಂಕಲ್ಪ ರರಯಾತೆ್ರರ ರೊೀಡ್ ಶೊೀ 
ಭಾನುವಾರ ಭಜ್ಯರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. 

ಇಲಿಲಿನ ಕೆಇಬ್ ವಿನಾರಕ ದೆೀವಸಾಥೆನದ್ಂದ 
ಆರಂಭವಾದ ಯಾತೆ್ರರು ಬಸ್ ನಿಲಾದಿಣ ಸಕ್ಯಲ್, 
ಸೆಟಿೀಷನ್ ರಸೆತಿ, ಅಂಚೆ ಕಚೆೀರಿ, ಎಂ.ಜಿ.ರೊೀಡ್ 
ಮಾಗ್ಯವಾಗಿ ಕುರುಬಗೆೀರಿ ಕಾ್ರಸ್ ಗೆ ಬಂದು 
ಸಮಾವೆೀರಗೊಂಡತು. ದಾರಿರುದದಿಕೂ್ಕ 
ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರು ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುತಾತಿ, ನೃತ್ಯ 
ಮಾಡುತಾತಿ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಘೊೀಷಣೆಗಳನುನು ಕೂಗುತಾತಿ 
ಸಾಗಿ ಬಂದರು. ಹೆರೆ್ಜ ಕುಣಿತ, ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ 
ಮೆರವಣಿಗೆರ ವಿಶೆೀಷ ಆಕಷ್ಯಣೆಯಾಗಿದದಿವು. 

ಈ ಸಮರದಲಿಲಿ ಸಂಸದ ಶಿವಕುಮಾರ 
ಉದಾಸಿ ಮಾತನಾಡ, ನವಭಾರತ ನಿಮಾ್ಯಣಕಾ್ಕಗಿ 
ನವಕನಾ್ಯಟಕ ನಿಮಾ್ಯಣವಾಗಬೆೀಕು. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಪಕ್ಷ ಗಾ್ಯರಂಟಿ ಕಾಡ್್ಯ ವಿಶಾ್ವಸ ಬರಸಬೆೀಕು. 
ಆದರೆ ಅಹ್ಯತೆರಲಲಿ. ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಡ್್ಯ 
ತಂದ್ದೆದಿೀವೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೀಂದ್ರ ಮೊೀದ್ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲೆ ಮತ ಯಾಚನೆ 
ಮಾಡುತೆತಿೀವೆ ಎಂದರು. 

ಬ್ರೆಪಿ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದದಿರಾಜ ಕಲಕೊೀಟಿ 
ಮಾತನಾಡ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸಕಾ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮಾಡದುದಿ, ಅದನುನು ಮುಂದ್ಟುಟಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ 

ದೆದಿೀವೆ. 60 ವರುಷ ಯಾವ ಕಾಡ್್ಯ ಕೊಡದವರು 
ಈಗ ಗಾ್ಯರಂಟಿ ಕಾಡ್್ಯ ಕೊಡುತಿತಿದಾದಿರೆ ಎಂದರು.

ಕೃಷ್ ಸಚಿವ ಬ್.ಸಿ.ಪಾಟಿೀಲ ಮಾತನಾಡ, 
ರಾಣೆೀಬೆನೂನುರು ತಾಲೂಲಿಕನಲಿಲಿ ಇತಿಹಾಸ 
ಆರಂಭವಾಗುತತಿದೆ. ಇದು ವಿಜರದ 
ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತಿತಿದೆ ಯಾರ ಕಾಲದಲಿಲಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲೆಲಿಗೆ ಮೆಡಕಲ್ ಕಾಲೆೀಜ್, 
ಹಾಲಿನ ಡೆೈರಿ ಬಂದ್ತು. ಇದು ನಾವು ರಾಜಿೀನಾಮೆ 
ಕೊಟುಟಿ ಬೊಮಾಮಿಯ ಸಕಾ್ಯರ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಬಂದ 
ಮೆೀಲೆ ಬಂದ್ತು. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಬರುವುದೆೀ 
ಗಾ್ಯರಂಟಿಯಲಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಹುಸಿ ಭರವಸೆ 

ನಿೀಡುತಿತಿದಾದಿರೆ. ಕೊರೊನಾ ಕಾಲದಲಿಲಿ ದೆೀರದ 130 
ಕೊೀಟಿ ಜನಕೆ್ಕ ಲಸಿಕೆ ನಿೀಡ ಪಾ್ರಣ ಕಾಪಾಡದಾದಿರೆ 
ಎಂದರು.

ತಾಲೂಲಿಕನಲಿಲಿ ಶಾಸಕ ಅರುಣಕುಮಾರ್ 
ಕಾಲದಲಿಲಿ ಸಾಕಷುಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಲಿ. ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ ಈ ಬಾರಿ 
140ಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚು ಸಿೀಟುಗಳನುನು ಗೆಲುಲಿವ ಮೂಲಕ 
ಪುನಃ ಕಮಲ ಅರಳುತತಿದೆ. ಇದಕೆ್ಕ ನಿಮಮಿ ಆಶಿೀವಾ್ಯದ 
ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.

ಶಾಸಕ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಪೂರಾರ್ 
ಮಾತನಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆರಲಿಲಿ ಮಾ.25ರಂದು 

ನಡೆರಲಿರುವ ಸಮಾವೆೀರಕೆ್ಕ ಸುಮಾರು 59 
ಸಾವಿರಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚು ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಬೆೀಕು. 
ಕೆ್ಷೀತ್ರದಲಿಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಅವಕಾರದಲಿಲಿ ಸಾಕಷುಟಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನಿೀರು 
ತುಂಬ್ಸುವ ಯೀಜನೆ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಅನೆೀಕ 
ಕೆಲಸಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಿವಾರಿ ಕಲೆಲಿೀಶ್, ಜಿಲಾಲಿ  
ಸಂಚಾಲಕ ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಯನ್ ಅಂಗಡ, ಮಹಳಾ 
ಮೊೀಚಾ್ಯ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕೆ್ಷ ರೂಪಾ ಬಾಕಳೆ, ರಹರ 
ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದ್ೀಪಕ್ ಹರಪನಹಳಿಳು, 
ಬಸವರಾಜ್ ಕೆೀಲಗಾರ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಓಲೆೀಕಾರ, 
ಡಾ.ಬಸವರಾಜ್ ಕೆೀಲಗಾರ, ಭಾರತಿ ಅಳವಂಡ, 
ಪವನಕುಮಾರ್ ಮಲಾಲಿಡದ, ಭಾರತಿ ಜಂಬಗಿ, 
ಚೊೀಳಪ್ಪ ಕಸವಾಳ, ಪ್ರಭಾವತಿ ತಿಳವಳಿಳು, 
ಬಸವರಾಜ್ ಹುಲಲಿತಿತಿ, ಅನಿಲ ಸಿದಾದಿಳಿ, ಗದ್ಗೆಪ್ಪ 
ಹೊಟಿಟಿಗೌಡ್ರ, ಪ್ರಕಾರ ಪೂರಾರ್, ನಾಗರಾಜ 
ಪವಾರ್, ಮೆೈಲಪ್ಪ ಗೊೀಣಿಬಸಮಮಿನವರ, ಅನಂತ 
ಇಟಗಿ, ಮಂಜುಳಾ ಹತಿತಿ, ಗಂಗಮಮಿ ಹಾವ ನೂರ, 
ಶಿವಕುಮಾರ ನರಸಗೊಂಡರ ಮತಿತಿತರರಿದದಿರು. 

ಪ್ರಮುಖರ ಗೆೈರು: ಸಚಿವರಾದ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟಿೀಲ, 
ರಶಿಕಲಾ ರೊಲೆಲಿ, ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟಿ್ೀರ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾರ್ಯ ದಶಿ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯ 
ದಶಿ್ಯ ಮಹೆೀರ ಟೆಂಗಿನಕಾಯ ಗೆೈರು ಹಾಜರಾಗಿದದಿರು.

ರಾಣೆೀಬೆನೂನುರಿನಲಿಲಿ ಬ್ರೆಪಿ ವಿಜರ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರ

ಹರಳಹಳಿಳಯಲ್ಲೆ 
ಇಂದು ಕೆರೆ 
ಹಸಾ್ತಂತರ, 
ಬಾಗಿನ ಅಪಚ್ಣೆ

ಮಲೆೀಬೆನೂನುರು ಸರ್ೀಪದ 
ಹರಳಹಳಿಳು ಗಾ್ರಮದ ಶಿ್ರೀ 
ಆಂಜನೆೀರ ಸಾ್ವರ್ ಕೆರೆರನುನು ಶಿ್ರೀ 
ಕೆ್ಷೀತ್ರ ಧಮ್ಯಸಥೆಳ ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೀಜನೆರ `ನಮೂಮಿರು ನಮಮಿ 
ಕೆರೆ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ದಡರಲಿಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಸಿದುದಿ, 
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆರೆ 
ಹಸಾತಿಂತರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಿನ 
ಅಪಿ್ಯಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನುನು 
ಹರ್ಮಿಕೊಳಳುಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಮಲೆೀಬೆನೂನುರು ಯೀಜನಾಧಿಕಾರಿ 
ವಸಂತ್ ದೆೀವಾಡಗ, ಕೃಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಳಿಸಿದಾದಿರೆ. 

ಸಾನಿನುಧ್ಯ : ಶಿ್ರೀ ಸಾ್ವರ್ 
ಶಾರದೆೀಶಾನಂದಜಿೀ ಮಹಾರಾಜ್, 
ಉದಾಘಾಟನೆ : ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ 
ಶಿ್ರೀಮತಿ ದೆೀವಕ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ : 
ಮುದೆದಿೀರ ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ನಾಮಫಲಕ 
ಅನಾವರಣ : ಶಿ್ರೀಮತಿ ಗಿೀತಾ, ಕೆರೆ 
ಹಸಾತಿಂತರ : ವಿಜರಕುಮಾರ್ 
ನಾಗನಾಳ್, ಅತಿರ್ಗಳು : ಎನ್.ಜಿ.
ನಾಗನಗೌಡು್ರ, ಬೆಣೆ್ಣಹಳಿಳು 
ಹಾಲೆೀರಪ್ಪ, ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ 
ಪಟೆೀಲ್, ಕೆ.ಬ್.ಶಾಂತಪ್ಪ 
ಮತಿತಿತರರು.

ಹರಿಹರ, ಮಾ. 19 - ಕಾಗಿನಲೆ 
ಗುರುಪಿೀಠದ ಜಗದುಗೆರು ಶಿ್ರೀ ನಿರಂಜನಾ 
ನಂದಪುರಿ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ಮತುತಿ 
ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪಿೀಠದ ಜಗದುಗೆರು 
ಶಿ್ರೀ ವಚನಾನಂದ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು 
ತಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು 
ಪತ್ರವನುನು ಬರೆದ್ದಾದಿರೆ ಎಂದು ಟಿ.ವಿ. 
ಮಾಧ್ಯಮವಂದರಲಿಲಿ ಪ್ರಸಾರ 
ಮಾಡರುವುದು ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ದೂರ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್. 
ರಾಮಪ್ಪ ಹೆೀಳಿದರು.

ನಗರದ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೆೀರಿರಲಿಲಿ ನಡೆದ 
ಪತಿ್ರಕಾಗೊೀಷ್ಠಿರಲಿಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡದರು.

ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಶಿ್ರೀಗಳನುನು ಭೆೀಟಿ ಮಾಡ 
ಯಾರು ಈ ಕೃತ್ಯವನುನು ಮಾಡದಾದಿರೆ ಎಂದು ಚಚೆ್ಯ 
ಮಾಡ, ನಂತರ ತಪು್ಪ ಮಾಡದವರ ಮೆೀಲೆ ಕ್ರಮ 
ಕೆೈಗೊಳಳುಲು ಮುಂದಾಗುವುದಾಗಿ ಹೆೀಳಿದರು.

ನಾಡದುದಿ ದ್ನಾಂಕ 22ರ ರುಗಾದ್ ಹಬ್ಬದ 
ಸಮರದಲಿಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್್ಯಗಳ 
ಮೊದಲ ಪಟಿಟಿ ಬ್ಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ 

ಸಿಗುವ ವಿಶಾ್ವಸ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಮಪ್ಪ 
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಬ್. 
ರೆೀವಣಸಿದದಿಪ್ಪ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾಟಿೀಲ್, ನಗರಸಭೆ 
ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಾಬುಲಾಲ್, ಕೆ.ಜಿ. 
ಸಿದೆದಿೀಶ್, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ 
ಮಹಮಮಿದ್ ಸಿಗ್ಬತ್ ಉಲಾಲಿ, 

ಮುಖಂಡರಾದ ಸನಾವುಲಾಲಿ, ಮಹಮಮಿದ್ 
ಫೆೈರೊೀಜ್, ಆಸಿೀಫ್ ಜುನೆೀದ್, ಸುರೆೀಶ್ 
ಹಾದ್ಮನಿ, ಕೆ.ಪಿ. ಗಂಗಾಧರ ಮಲೆೀಬೆನೂನುರು, ಜಿ. 
ವಿ. ವಿೀರೆೀಶ್, ವೆೈ. ರಘುಪತಿ, ಬ್.ಎನ್. ರಮೆೀಶ್, 
ಎಂ.ಬ್. ಅಭಿದಾಲಿ, ಜಿಗಳಿ ಆನಂದಪ್ಪ, ಪ್ರವಿೀಣ್, 
ಅರುಣ್ ಬೊಂಗಾಳಿ, ಜಫ್ರಲಾಲಿ, ನಸು್ರಲಾಲಿ, ಹಬ್ೀಬ್, 
ವಾಸು ಕುಂಬಳೂರು, ನಾಗರಾಜ್ ಹುಲಿಕಟಿಟಿ, ಕೆ. 
ಜಡರಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ್, ಭಾನುವಳಿಳು ಮನೂಸ್ರು, 
ಹನಗವಾಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಭೊೀವಿ ಕುಮಾರ್, 
ನೆೀತಾ್ರವತಿ, ಸವಿತಾ, ಭಾಗ್ಯಮಮಿ, ರೊ್ಯೀತಿ ಮತಿತಿತರರು 
ಹಾಜರಿದದಿರು.

ಟಿಕೆಟ್ ನಿ�ಡದಂತೆ ಪಂಚಮಸಾಲ್, 
ಕಾಗಿರೆಲೆ ಶಿ್ರ�ರಳು ಪತ್ರ ಬರೆದಿಲಲೆ

ಹರಿಹರ 
ಶಾಸಕ 
ರಾಮಪ್ಪ 
ಸ್ಪಷಟೆರೆ

ಶತು್ರ ಆಸ್ತರಳ ತೆರವು, ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಚಾಲರೆ
ನವದಹೆಲಿ, ಮಾ. 19 – ಪಾಕಸಾತಿನ ಹಾಗೂ 

ಚಿೀನಾಗಳ ಪೌರತ್ವ ಪಡದೆ ಜನರು ಭಾರತದಲಿಲಿ 
ಬ್ಟುಟಿ ಹೊೀಗಿರುವ ರತು್ರ ಆಸಿತಿಗಳ ತರೆವು ಹಾಗೂ 
ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಯಗ ೆಕೆೀಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲರ 
ಚಾಲನ ೆನಿೀಡದ.ೆ

ಚಿೀನಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಸಾತಿನಗಳ ಪೌರತ್ವ 
ಪಡದೆು ದೆೀರ ಬ್ಟುಟಿ ಹೊೀದವರ ಆಸಿತಿಗಳನುನು 
ರತು್ರ ಆಸಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತಿದ.ೆ 1 ಲಕ್ಷ 
ಕೊೀಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 12,611 ಆಸಿತಿಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ.ೆ

ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ನರೆವಿನೊಂದ್ಗ ೆ ಈ 
ಆಸಿತಿಗಳನುನು ತರೆವು ಗೊಳಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 
ಕೆೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರ ನಿಧ್ಯರಿಸಿದ.ೆ ಪ್ರಸಕತಿ ಈ 
ರಾಗದಲಿಲಿರುವವರೆೀ ಆಸಿತಿ ಖರಿೀದ್ಸಲು ಅವಕಾರ 

ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. ಅವರು ಒಪಿ್ಪಕೊಳಳುದೆೀ ಇದದಿರೆ 
ಮಾಗ್ಯಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಸಿತಿಗಳನುನು 
ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

1 ಕೊೀಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 100 ಕೊೀಟಿ ರೂ. 
ಮೌಲ್ಯದ ಆಸಿತಿಗಳನುನು ಇ-ಹರಾಜು ಮೂಲಕ 
ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಂದೆ 
ಕೆೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರ ರತು್ರ ಆಸಿತಿಗಳ 
ನಗದ್ೀಕರಣದ್ಂದ 3,400 ಕೊೀಟಿ ರೂ. 
ಪಡದೆ್ತುತಿ. ಇವುಗಳಲಿಲಿ ಬಹುತೆೀಕವು 
ಚರಾಸಿತಿಗಳಾಗಿವ.ೆ

12,611 ಸಿಥೆರಾಸಿತಿಗಳ ಪೆೈಕ ಇದುವರಗೊ 
ಯಾವುದನೂನು ನಗದ್ೀಕರಿಸಿಲಲಿ. ಈ ಆಸಿತಿಗಳು 20 
ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಕೆೀಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೆೀರಗಳಲಿಲಿ ಹರಡವ.ೆ ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೀರದಲಿಲಿ ಅತಿ 

ಹಚೆಿಚುನ 6,255 ಆಸಿತಿಗಳಿವ.ೆ ಪಶಿಚುಮ ಬಂಗಾಳದಲಿಲಿ 
4,088, ದಹೆಲಿರಲಿಲಿ 659, ಗೊೀವಾದಲಿಲಿ

295, ಮಹಾರಾಷಟಿ್ದಲಿಲಿ 208, 
ತಲೆಂಗಾಣದಲಿಲಿ 158, ಗುಜರಾತ್ ನಲಿಲಿ 151, 
ತಿ್ರಪುರಾದಲಿಲಿ 105, ಬ್ಹಾರದಲಿಲಿ 94, ಮಧ್ಯ 
ಪ್ರದೆೀರದಲಿಲಿ 94, ಛತಿತಿೀಸ್ ಘಡದಲಿಲಿ 78 ಹಾಗೂ 
ಹರಿಯಾಣದಲಿಲಿ 71 ಆಸಿತಿಗಳಿವ.ೆ

ಕೆೀರಳದಲಿಲಿ 71, ಉತತಿರಾಖಂಡದಲಿಲಿ  
69, ತರ್ಳುನಾಡನಲಿಲಿ 67, ಮೆೀಘಾಲರದಲಿಲಿ 
57, ಅಸಾಸ್ಂನಲಿಲಿ 29, ಕನಾ್ಯಟಕದಲಿಲಿ 24, 
ರಾಜಸಾಥೆನದಲಿಲಿ 22, ರಾಖ್ಯಂಡ್ ನಲಿಲಿ 10, 
ಡಮನ್ ಮತುತಿ ಡರುದಲಿಲಿ 4, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೆೀರ, 
ಅಂಡಮಾನ್ ಹಾಗೂ ನಿಕೊೀಬಾರ್ ಗಳಲಿಲಿ ತಲಾ 
ಒಂದು ಆಸಿತಿ ಇದ.ೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.19- ಪುನಿೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ 49ನೆೀ ಹುಟುಟಿ 
ಹಬ್ಬವನುನು   ನಗರದ ಹೊರ ವಲರದಲಿಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯತು.   ಜಿಲಾಲಿ ಸಕಾ್ಯರಿ 
ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಎಸ್. ಹಾಲೆೀರಪ್ಪ,  ಪುನಿೀತ್ 
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ `ಅಪು್ಪ' ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಬಾವುಟವನುನು  ನಿೀಡದರು.

ಅಪು್ಪ 49ರೆ� ಹುಟುಟೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ

ಹೊನಾನುಳಿ,ಮಾ. 19,  ಹೊನಾನುಳಿ ಪಟಟಿಣದ  ಶಿ್ರೀ ಅನನುಪೂಣೆೀ್ಯರ್ವರಿ 
ಖಾನಾವಳಿರ ಮಾಲಿೀಕ ಕಾಶಿೀನಾಥ್ ಅವರು, ತಮಮಿ ಖಾನಾವಳಿ ಮುಂದೆ   
ಪುನಿೀತ್  ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜನಮಿ ದ್ನದ ಅಂಗವಾಗಿ   ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗೆ 
ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಪಹಾರ  ವ್ಯವಸೆಥೆ ಮಾಡದದಿರು.    

ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಿ ಉದ್ಯರ್ ಎಚ್.ಬ್.ಮೊೀಹನ್,  ಪೆ್ರೀಂ ಕುಮಾರ್ 
ಭಂಡಗಡ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು.   ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಿ ಪುನಿೀತ್  ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 
ಪುಷಾ್ಪಚ್ಯನೆ ಮಾಡುವ  ಮೂಲಕ   ಪುನಿೀತ್ ಗೆ  ಗೌರವ ಸಮಪಿ್ಯಸಿದರು.  

ಹೆೋರಾನುಳಿ : ಪುನಿ�ತ್ ಜನಮಾದಿರಾಚರಣೆ

ಮಲೆೀಬೆನೂನುರು, ಮಾ.19- ಇಲಿಲಿನ 
ನಂದ್ಗುಡ ರಸೆತಿರಲಿಲಿರುವ ಈದಾಗೆ ಮೆೈದಾನಕೆ್ಕ 
ತಡೆಗೊೀಡೆ ನಿಮಾ್ಯಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ 
ಎಸ್ . ರಾಮಪ್ಪ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಗುದಧಿಲಿ 
ಪೂರೆ ಮಾಡ ಚಾಲನೆ ನಿೀಡದರು.

ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬ್. 

ರೊೀಷನ್ ಸಾಬ್ , ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ  
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ್  ಪಟೆೀಲ್ , ಬಾಲಿಕ್  
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬ್. ಅಬ್ೀದ್  ಅಲಿ, 
ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಾಬ್ೀರ್  ಅಲಿ, 
ನಯಾಜ್ , ಚಮನ್  ಷಾ, ಕೆ.ಪಿ. ಗಂಗಾಧರ್ , 
ಭೊೀವಿ ಕುಮಾರ್ , ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ  

ಎ. ಆರಿೀಫ್ ಅಲಿ, ಎಂ. ಬ್ಸಟಿಟಿ, ಸೆೈರದ್  
ರಾಕೀರ್ , ಬ್. ರಫೀಕ್  ಸಾಬ್ , ವತ್ಯಕ 
ನಯಾಜ್ , ಕೊಟೆ್ರೀಶ್  ನಾಯ್್ಕ ,  
ಜುಮಾಮಿ ಮಸಿೀದ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  
ಡಾ. ನಿಸಾರ್  ಅಹಮದ್  ಮತಿತಿತರರು ಈ ವೆೀಳೆ 
ಹಾಜರಿದದಿರು

ಮಲೆ�ಬೆನೋನುರಿನಲ್ಲೆ ತಡೆಗೆೋ�ಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲರೆ
ದಾ ವ ಣ ಗೆ ರೆ , 

ಮಾ. 19- ನಗರದ 
ಶಿ್ರೀ ಬ್ೀರೆೀರ್ವರ 
ವಾ್ಯಯಾಮ ಶಾಲೆರ 
ಆವರಣದಲಿಲಿ ನಡೆದ 
ರಾಜ್ಯ ಮಟಟಿದ ಬಾಡ 

ಲಿಫಟಿಂಗ್  ಸ್ಪಧೆ್ಯರಲಿಲಿ   ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲಿಬ್ ಜಿಮ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾದ 
ಇಮಾ್ರನ್ ಖಾನ್  ಅವರು  ಒಟುಟಿ 75 ಕೆಜಿ ಸಿೀನಿರರ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ ಪ್ರರಮ 
ಸಾಥೆನ ಪಡೆದ್ದಾದಿರೆ.

80 ಕೆಜಿ ಸಿೀನಿರರ್ ವಿಭಾಗದ  ಮಹೆೀಶ್ ದ್್ವತಿೀರ  ಸಾಥೆನ ಪಡೆದ್ದಾದಿರೆ. 
74 ಕೆಜಿ ಜೂ್ಯನಿರರ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್.ಜಿ.  ತೃತಿೀರ ಸಾಥೆನ 
ಪಡೆದ್ರುತಾತಿರೆ.   ಇವರಿಗೆ ಜಿಮ್ ಕೊೀಚ್ ಗೊೀಪಾಲ್ ಜಿ ಇವರು 
ಮಾಗ್ಯದರ್ಯನ ನಿೀಡರುತಾತಿರೆ.         

ವಿರೆೀತರನುನು ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲಿಬ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಬ್. ಚಂದ್ರಶೆೀಖರ್,   
ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯ ರವಿರಂಕರ್ ಪಲಾಲಿಗಟಿಟಿ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯ 
ಉಳವರ್ಯ ಎಸ್.ಜಿ., ಖರಾಂಚಿ ಲಿಂಗರಾಜ ವಾಲಿ ಹೆಚ್.ಸಿ.,  
ನಿದೆೀ್ಯರಕರುಗಳಾದ ಬೆಳೂಳುಡ ಸದಾನಂದ, ಹೆಚ್.ವಿ. ರುದೆ್ರೀಶ್,  
ಬಾದಾರ್ ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಯನ್,  ಅಭಿಷೆೀಕ್ ಬೆೀತೂರು, ತಿಮಮಿರಾಜ ಗುಪತಿ, 
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗುಪತಿ ಅವರು ಅಭಿನಂದ್ಸಿದಾದಿರೆ. 

ರಾಜ್ಯ ಬಾಡಿ ಲ್ಫಟೆಂಗ್ : ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲೆಬ್ 
ಜಿಮ್ ಕ್್ರ�ಡಾಪಟುರಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ

ವಿದೆ�ಶಿಯಾಗಿದದಿರೋ ಭಾರತ್�ಯಳೆಂದು ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ಸ�ಟು
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಅರಿರದೆೀ ಇರುವ ಕಾರಣ 
ವಿನಾಯತಿ ನಿೀಡುವುದಾಗಿ ನಾ್ಯಯಾಲರ ಹೆೀಳಿದೆ.

ಭಾರತಿೀರ ನಾಗರಿಕಳೆಂದು ಹೆೀಳುವ 
ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಭಾರತಿೀರ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯರ 
ಹಕು್ಕ ಕಸಿರಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಸುಳಿಳುನ 
ಮೂಲಕ ಪಡೆರಲಾದ ಪದವಿ ಆಧರಿಸಿ ಅಮೆರಿಕಕೆ್ಕ 
ತೆರಳಲು ಬರಸುವುದಾಗಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯನಿ 
ಹೆೀಳುತಿತಿರುವುದಾಗಿ ನಾ್ಯಯಾಲರ ಆಕೆ್ಷೀಪಿಸಿದೆ.

ಎಂ.ಬ್.ಬ್.ಎಸ್.ಗೆ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೀರರು 

ಪಾವತಿಸಬೆೀಕಾದ ರುಲ್ಕವನುನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ 
ನಿರಾಕೆ್ಷೀಪಣಾ ಪತ್ರ ನಿೀಡಬೆೀಕು. ಈ ರುಲ್ಕ ಪಾವತಿ 
ಸದೆೀ ಇದದಿರೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು 
ಕೊಳಳುಬಹುದು ಎಂದು ನಾ್ಯಯಾಲರ ಹೆೀಳಿದೆ.

ವಿದಾ್ಯರ್್ಯನಿರ ತಾಯ ಭಾರತದವರು. 
ಅವರು ಮದುವೆ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಗೆ ತೆರಳಿದದಿರು. 
ವೆೈವಾಹಕ ಬ್ಕ್ಕಟಿಟಿನ ನಂತರ, ಆರು ತಿಂಗಳ 
ಮಗಳೊಂದ್ಗೆ ಭಾರತಕೆ್ಕ ಬಂದ್ದದಿರು. ಅಮೆರಿಕದ 
ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡದದಿ ತಾಯ, ಪ್ರವಾಸಿ 

ವಿೀಸಾದ ಮೆೀಲೆ ಭಾರತಕೆ್ಕ ಬಂದ್ದದಿರು. ಆರು 
ವಷ್ಯದವಳಾಗಿದಾದಿನಿಂದ ಭಾನು ಭಾರತದಲಿಲಿಯೀ 
ಇದಾದಿರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪೌರತ್ವ ತೊರೆದ್ರಲಿಲಲಿ 
ವಾದರೂ,  ಭಾರತಿೀರರೆಂದೆೀ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಪೂರೆೈಸಿದದಿರು. ಮಂಡ್ಯದ ವೆೈದ್ಯಕೀರ ಕಾಲೆೀಜಿನಲಿಲಿ 
2015ರಲಿಲಿ ಸಿೀಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡದದಿರು. ಪದವಿ 
ಪೂರೆೈಸಿದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಗೆ ತೆರಳಲು 
ಪಾಸ್ ಪೀಟ್್ಯ ಗಾಗಿ ಅಜಿ್ಯ ದಾಖಲಿಸಿದದಿರು. ಆಗ 
ಇಡೀ ವಿಷರ ಬೆಳಕಗೆ ಬಂದ್ತುತಿ.

ಪರುಪಾಲನಾ ಮತುತಿ ಪರು ವೆೈದ್ಯಕೀರ ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಂದ್ರದಲಿಲಿ   ಕುರಿ  
ಮತುತಿ ಮೆೀಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೀತಿ ಇಂದು ಮತುತಿ ನಾಳೆ ನಡೆರಲಿದೆ. ವಿವರಕೆ್ಕ ಸಂಪಕ್ಯಸುವ 
ದೂರವಾಣಿ : 08192-233787. 

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕುರಿ - ಮೆ�ಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆ�ತ್

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಯುವ ಉತಸ್ವ
ಭಾರತ ಸಕಾ್ಯರದ ರುವ ಕಾರ್ಯ ಮತುತಿ ಕೀಡಾ ಸಚಿವಾಲರದ 

ಅಡರಲಿಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ನೆಹರು ರುವ ಕೆೀಂದ್ರದ್ಂದ  ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟಿದ ರುವ 
ಉತಸ್ವ - 2022-23 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ನಡೆರಲಿದೆ.  ಪೆೀಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಧೆ್ಯ, 
ಕವನ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಪಧೆ್ಯ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀಟೊೀಗ್ರಫ  ಸ್ಪಧೆ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕಕೃತಿಕ 
ರಾನಪದ ಮತುತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪಧೆ್ಯ, ಭಾಷಣ ಸ್ಪಧೆ್ಯ ಈ ಎಲಾಲಿ 
ಸ್ಪಧೆ್ಯಗಳಲಿಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರಲಿಲಿ ಮಾತ್ರ 15 ರಿಂದ 29 ರ ವಯೀ 
ಮಾನದವರು ಭಾಗವಹಸಬಹುದು. ವಿವರಕೆ್ಕ ಸಂಪಕ್ಯಸಿ : 9901863789. 

ಬಿರೆಪಿ ಯುವ ಮೊ�ಚಾಚ್ದಿಂದ ಬೆೈಕ್ ರಾ್ಯಲ್
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 19- ಇದೆೀ ದ್ನಾಂಕ 

25 ರಂದು ನಗರದಲಿಲಿ ನಡೆರುವ ಮಹಾ 
ಸಂಗಮ ಸಮಾವೆೀರದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಳೆ 
ದ್ನಾಂಕ 20 ರ ಸೊೀಮವಾರ ಬೆೈಕ್  ರಾ್ಯಲಿ 
ಹರ್ಮಿಕೊಳಳುಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ ಬ್ರೆಪಿ 
ರುವ ಮೊೀಚಾ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಲ್. 
ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇಂದ್ಲಿಲಿ 
ಸುದ್ದಿಗೊೀಷ್ಠಿರಲಿಲಿ ತಿಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

ಸೊೀಮವಾರ ಸಂರೆ 4ಕೆ್ಕ ವೆಂಕಟೆೀರ್ವರ 

ವೃತತಿದ್ಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವ ರಾ್ಯಲಿರನುನು 
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದಿೀರ್ವರ ಉದಾಘಾಟಿಸುವರು. 
ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಎ. ರವಿೀಂದ್ರನಾಥ್, ಜಿಲಾಲಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಎಂ. ವಿೀರೆೀಶ್ ಹನಗವಾಡ 
ಹಾಗು ಇತರರು ಭಾಗವಹ ಸುವರು. ಜಿಲಾಲಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯ ಜಿ. ರಲೆಲಿೀಶ್, 
ಕರಣ್, ಚಂದ್ರಶೆೀಖರ್, ವಿಜಯ್ ಸಾವಂತ್, 
ರಾಕೆೀಶ್ ಮತುತಿ ಇತರರು 
ಪತಿ್ರಕಾಗೊೀಷ್ಠಿ ರಲಿಲಿ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು.

ರಾಣೆೀಬೆನೂನುರು, ಮಾ.19- 
ಕಲ್ಪನೆಗಳನುನು ಕಲೆ, ಸಂಗಿೀತ ಮುಂತಾದ 
ನವರಸಗಳೊಂದ್ಗೆ ರೊೀಡಸಿ ರಂಜಿಸುವುದು 
ಪುರಾಣ. ಪುರಾಣಕೆ್ಕ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೀಜನೆ 
ಮಾಡ ವೆೈಭವಿೀಕರಿಸುವುದು ಹರಿಕಥೆ. ಆದರೆ 
ಬದುಕನ ಹತಿತಿರ ಬರುವುದು ಪ್ರವಚನ ಮಾತ್ರ 
ಎಂದು ಮುಂಡರಗಿ ತೊೀಂಟದಾರ್ಯ ಪ್ರಭು 

ಶಿ್ರೀಗಳು  ನುಡದರು.
ರಾಣೆೀಬೆನೂನುರಿನಲಿಲಿ ಎರಡನೆೀ ದ್ನದ 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಶಿ್ರೀಗಳು, ಪ್ರವಚನ 
ಮನುಷ್ಯನ ಕಷಟಿ-ಸುಖಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ 
ಹತವಚನ. ಅದು  ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತತಿರ 
ಒದಗಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಪನೆಗಳನುನು 
ರ್ೀರಿ ಹತಿತಿರ ಬರುವ ಪ್ರವಚನ ಬದುಕನುನು 
ಹಸನು ಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇಲಿಲಿ ವೆೈಭವಿೀಕರಣವಿಲಲಿ 
ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ನಾನು ದೆೀವರಿಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೀಳುವುದ್ಲಲಿ. 
ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ದೆೀವರ ಮಕ್ಕಳಲಲಿ. ದೆೀವರ 
ಸೃಷ್ಠಿರ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವಾ್ಯರು ಇಲಿಲಿ ಇರಲಲಿ. 
ಸೃಷ್ಠಿ ನಮಮಿನುನು ಇಲಿಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳುವುದ್ಲಲಿ 
ಎಂದ ಶಿ್ರೀಗಳು, ಹುಟಿಟಿಸಿದ ದೆೀವರು ಹುಲುಲಿ 
ಮೆೀಯಸುವುದ್ಲಲಿ. ನಾವು ಇಲಿಲಿರುವುದು 
ಸಮಮಿನೆೀ ಅಲಿಲಿದೆ ನಮಮಿನೆ ಎನುನುವವರು 
ದರಿದ್ರರು. ಜನರಿಗೆ ಮೊೀಸ ಮಾಡ 
ಬದುಕುವವರು ಎಂದರು.

ರಾಣೆ�ಬೆನೋನುರು : ಪ್ರವಚನ ಬದುಕನುನು 
ಹಸನುಗೆೋಳಿಸುತ್ತದೆ ; ಮುಂಡರಗಿ ಶಿ್ರ�ರಳು

26ರಂದು ನರರದಲ್ಲೆ 
ಹಾಸ್ಯ ರಾಟಕ ಪ್ರದಶಚ್ನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.19- ರೆೀವಗಿ್ಯರ 
ವಿರ್ವರೊ್ಯೀತಿ ಶಿ್ರೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದ  
ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಇದೆೀ ದ್ನಾಂಕ 26 ರ 
ಭಾನುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 3 ಗಂಟೆ ಮತುತಿ ಸಂರೆ 
6 ಗಂಟೆಗೆ   ಚಿಂದೊೀಡ ಲಿೀಲಾ ಕಲಾ 
ಕೆ್ಷೀತ್ರದಲಿಲಿ, ರಾಜಣ್ಣ ರೆೀವಗಿ್ಯ ವಿರಚಿತ `ಕುಂಟ 
ಕೊೀಣ'ಭಾಗ-2ರ ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ ನಾಟಕ 
ಪ್ರದರ್ಯನ  ಏಪ್ಯಡಸಲಾಗಿದೆ.
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ಜಗಳೂರು, ಮಾ.19- ಪಟಟಿಣ ಪಂಚಾಯತಿರ 2023-
24 ನೆೀ ಸಾಲಿನಲಿಲಿ ರೂ.52.44ಕೊೀಟಿ ಆದಾರ ಮತುತಿ 
ರೂ.52,41ಕೊೀಟಿ ನಿರಿೀಕ್ಷತ ಖಚು್ಯ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟುಟಿ 
2.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಉಳಿತಾರ ಬರೆಟಟಿನುನು ಪಟಟಿಣ ಪಂಚಾಯತಿ 
ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಓಬಳೆೀಶ್ ಮಂಡಸಿದರು.

ಪಟಟಿಣದ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲಿಲಿ ನಡೆದ ಆರವ್ಯರ 
ಮಂಡನಾ ಸಭೆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡದರು.

ಸಕಾ್ಯರಿ ನಿರಮದಂತೆ ಪರಿಶಿಷಟಿ ರಾತಿ, ಪರಿಶಿಷಟಿ ಪಂಗಡ, 
ಇತರೆ ಹಂದುಳಿದ ವಗ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೆೀತನರ 
ಕಲಾ್ಯಣಕಾ್ಕಗಿ 24,63,210ರೂ. ಅನುದಾನ ಕಾಯದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಮಾಹತಿ ನಿೀಡದರು.

ಪಟಟಿಣದ ವಿವಿಧ ವಾಡ್್ಯ ಗಳಲಿಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸೆತಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡ, 
ಡಕ್ ನಿಮಾ್ಯಣ, ಬ್ೀದ್ಗಳಿಗೆ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಕೆ, ಪಾಕ್್ಯ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಶೌಚಾಲರ, ಬ್ೀದ್ ದ್ೀಪ, ಘನತಾ್ಯಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, 
ಮುಕತಿ ವಾಹನ ಖರಿೀದ್ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದಾರದಲಿಲಿ ಅನುದಾನ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಬ್ಬಂದಿರಳ ನಿಲಚ್ಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ರರಂ: ಕಳೆದ 
ವಷ್ಯದಲಿಲಿ ಘೊೀಷ್ಸಿದ ಬರೆಟ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಗೊಳಿಸುವಲಿಲಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಲ್ಯಕ್ಷಯ ವಹಸಿದಾದಿರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬರೆಟ್ ಕೆೀವಲ 
ಘೊೀಷಣೆಗೆ ಸಿೀರ್ತವಾಗಬಾರದು. ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ತಮಮಿ  
ಸಿಬ್ಬಂದ್ಗಳಿಗೆ ಕರ ವಸೂಲಿಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಬೆೀಕು. 
ಆದಾರವನುನು ಸಮಪ್ಯಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು 
ಒತುತಿ ನಿೀಡಬೆೀಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಡ್್ಯ ಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಸಾಗರದ 
ನಿೀರು ಪೂರೆೈಕೆ ಮಾಡಬೆೀಕು ಎಂದು ಸದಸ್ಯರಾದ ರವಿಕುಮಾರ್, 
ದೆೀವರಾಜ್, ರಮೆೀಶ್ ತಿೀವ್ರ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ನಾಮನಿದೆೀ್ಯಶಿತ ಸದಸ್ಯ ಬ್.ಪಿ.ಸುಭಾನ್  ಬರೆಟ್ ಕುರಿತು 

ಮಾತನಾಡ, ಪ್ರಸಕತಿ ಸಾಲಿನಲಿಲಿ ಕರ ವಸೂಲಾತಿ ಸಂಪನೂಮಿಲದ 
ನಿಗದ್ತ ಅಂಕ-ಅಂರದ ಮಾಹತಿ  ಸಮಪ್ಯಕವಾಗಿಲಲಿ. 
ಸಕಾ್ಯರದ್ಂದ ಬರುವ ನಿರಿೀಕ್ಷತ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗೆ ಬರೆಟ್ ನಲಿಲಿ 
ನಮೂದ್ಸಿಲಲಿ, ಯಾವ ರಿೀತಿ ಆದಾರ ಮತುತಿ ಖಚು್ಯ 
ನಿರಿೀಕ್ಷಸಿರುವಿರಿ ?ಎಂದು ಪ್ರಶಿನುಸಿದರು.

ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಘಟಕಕೆ್ಕ ಖರಿೀದ್ಸಿದ ಜರ್ೀನು 
ರಾಗವನುನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಪದ್್ಯಗೆ ಪಡೆದು ರಕ್ಷಣೆ 
ಮಾಡಬೆೀಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸುತಿತ ಬೆೀಸಿಗೆ ಸಮರವಾಗಿದುದಿ, 
ಕುಡರುವ ನಿೀರಿನ ಪೂರೆೈಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತೆ್ಯೀಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೆೀಕು 
ಎಂದು ಸಲಹೆ ನಿೀಡದರು.

ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಧನ ಹೆಚ್ಚಳಕೆ್ಕ ಸರಕಾರಕೆ್ಕ ಮನವಿ: ಪ.ಪಂ 
ಸದಸ್ಯ ಆರ್.ತಿಪೆ್ಪೀಸಾ್ವರ್ ಮಾತನಾಡ, ಪಟಟಿಣ ಪಂಚಾಯತಿ 
ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಧನ ಹೆಚಿಚುಸಬೆೀಕು. ಸಕಾ್ಯರ ಹೆಚುಚುವರಿ 
ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲಿಲಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ 
ನಿೀಡದ ಅವರು, ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ  ಗೌರವ ಧನ 
ಹೆಚಚುಳ ಮಾಡದೆ. ಆದರೆ,  ಪಟಟಿಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 

ಹೆಚಿಚುಸಿಲಲಿ ಎಂದರು.
ಪ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ರಮೆೀಶ್ ರೆಡ್ಡ ಮಾತನಾಡ, ಆರವ್ಯರ 

ಬರೆಟ್ ನಲಿಲಿ ಪಟಟಿಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ 
ರಂತೊ್ರೀಪಕರಣಗಳ ರಿಪೆೀರಿ, ಖರಿೀದ್ ಕುರಿತು ಅನುದಾನ 
ರ್ೀಸಲಿಟಿಟಿಲಲಿ ತಂತ್ರರಾಞಾನ ಪ್ರಗತಿರಲೂಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್್ಯಕರನೆನುೀ 
ಅವಲಂಬ್ಸಿರುವುದು ಬೆೀಸರ ತಂದ್ದೆ ಎಂದರು.

ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ಲೊೀಕಾ್ಯನಾಯ್್ಕ  ಪ್ರತಿಕ್ರಯಸಿ, 
ಸಿಬ್ಬಂದ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಂಪನೂಮಿಲ ಕೊ್ರೀಢೀಕರಣ, ಕುಡರುವ 
ನಿೀರಿನ ಪೂರೆೈಕೆ, ಸೆೀರಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೊಳಳುಲಾಗುವುದು 
ಸವ್ಯರೂ ಸಹಕರಿಸಬೆೀಕು ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಿ ಪಟಟಿಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ 
ನಿಮ್ಯಲ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಲಲಿತಮಮಿ, ಸರೊೀಜಮಮಿ, 
ಲೊೀಲಾಕ್ಷಮಮಿ, ಸಿದದಿಪ್ಪ, ಲುಕಾಮಿನ್ ಖಾ ನ್, ಮಂಜುನಾಥ್, 
ಕಂದಾರ ನಿರಿೀಕ್ಷಕ ಮೊೀಹದ್ದಿೀನ್, ಇಂಜಿನಿರರ್ ರೃತಿ, 
ಆರೊೀಗ್ಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಕ ಕಫಾರತ್, ಲೆಕಾ್ಕಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ಹೆಚ್.ನಾರಕ 
ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು.

ಜರಳೂರು ಪ.ಪಂ.: 2.30 ಲಕ್ಷ ರೋ. ಉಳಿತಾಯ ಬರೆಟ್

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ. 19- ಇತಿತಿೀಚಿನ ದ್ನಗಳಲಿಲಿ 
ಧಮಾ್ಯಚರಣ ೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತಿತಿದುದಿ, ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ 
ವಿೀರಶೆೈವರು ಧಮ್ಯ ಪರಿಪಾಲನ ೆ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗ 
ಪೂರ ೆ ಮಾಡುವಂತ ೆ ತಾವರಕರೆ ೆ ಶಿಲಾಮಠ ಹಾಗೂ 
ಎಡರೊರು ಕೆ್ಷೀತ್ರದ ಬಾಳಹೆೊನೂನುರು ಮಠದ ಶಿ್ರೀ 
ರೆೀಣುಕಾ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸಾ್ವರ್ೀಜಿ ಭಕತಿರಿಗ ೆ ಕರೆ 
ನಿೀಡದರು.

ನಗರದ ಶಿ್ರೀ ನಿರ್ಷಾಂಭ ಸಮುದಾರ ಭವನ 
ದಲಿಲಿ ಏಪ್ಯಡಸಿದದಿ  ನಿವೃತತಿ ಉಪನಾ್ಯಸಕ ದ್. ಬ್.ಎಸ್. 
ಸಿದಧಿರಾಮಪ್ಪ ಅವರ ರ್ರದಾಧಿಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 
ಸಾನಿನುಧ್ಯ ವಹಸಿ ಶಿ್ರೀಗಳು ಮಾತನಾಡದರು.

ಅನ್ಯ ಧರ್ೀ್ಯರರು ಅವರದೆೀ ಆದ ಪದಧಿತಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸಮಿರಣ ೆ ಮಾಡುತಾತಿರ.ೆ 
ಆದರ ೆ ವಿೀರಶೆೈವರು ಲಿಂಗ ಪೂರ ೆ ನಿಷೆಠಿ 

ಕಡಮೆಯಾಗುತಿತಿದ ೆಎಂದು ವಿಷಾದ್ಸಿದರು.
ಧಮ್ಯಕೆ್ಕ ಒತುತಿ ನಿೀಡದರ ೆ ಮಾತ್ರ ಧಮ್ಯ 

ಉಳಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಬ್.ಡ. ಜತಿತಿ ಅವರಂತಹ ಸಜ್ಜನ 
ರಾಜಕಾರಣಿ ಧಮ್ಯ ಪರಿಪಾಲನರೆನುನು ಚಾಚೂ 
ತಪ್ಪದೆೀ ಮಾಡದದಿರು. ಅವರ ಆದರ್ಯ ಕೂಡ 
ಅನುಕರಣಿೀರ ಎಂದರು.

ರರಣ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಿಕಟಪೂವ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಚಿಕೊ್ಕೀಳ್ ಈರ್ವರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡ, ಹುಟುಟಿ ಮತುತಿ 
ಸಾವಿನ ಮಧೆ್ಯ ಮಾಡದ ಹಸೆರು ಶಾರ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿ 
ರುತತಿದ.ೆ ಇಂತಹ ಜನ ಮಾನಸದಲಿಲಿ ಉಳಿರು 
ವಂತಹ ಸಾಧನ ೆ ಮಾಡದವರು ದ್. ಸಿದದಿರಾಮಪ್ಪ. 
ಸತುತಿ ಬದುಕದವರ ಸಾಲಿನಲಿಲಿ ನಿಲಲಿಬಲಲಿವರು. 
ಕಾರಕ ಜಿೀವಿಗಳಾಗಿ, ರಾಞಾನ ದಾಸೊೀಹದ ಮೂಲಕ 
ಪಾ್ರತಃ ಸಮಿರಣಿೀರರಾಗಿದಾದಿರಂೆದರು.

ಚನನುಗಿರಿ ತುಮ್ ಕೊೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಂ. ರವಿ 
ಮಾತನಾಡ, ನಿಷ್್ಕ್ೀರರಾಗಿ ನೂರು ದ್ನ 
ಬದುಕುವುದಕ್ಕಂತ ಸಕ್ರರರಾಗಿ ಮೂರು ದ್ನ 
ಬದುಕುವುದು ಲೆೀಸು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲಾಲಿ ರರಣ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಟನುಳಿಳು ಮಹೆೀಶ್ ಮಾತನಾಡ, ಸಿದದಿರಾಮಪ್ಪ 
ಅವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಂತನಗೆಳು, ಸಮಾಜ ಸೆೀವಾ 
ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಿೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿವ ೆ ಎಂದು 
ಕೊಂಡಾಡದರು.

ಹರೆೀಕೊೀಗಲೂರು ಪ್ರಗತಿ ಪರ ರೆೈತ ರರಣಪ್ಪ 
ಮಾತನಾಡ, ಹುಟುಟಿ ಸಹಜ, ಬದುಕು ಅನಿವಾರ್ಯ, 
ಸಾವು ನಿಶಿಚುತ. ಇದನುನು ಅರಿತು ಎಲಲಿರಿಗೂ ಒಳಿತನುನು 
ಮಾಡುವ ನಿಟಿಟಿನಲಿಲಿ ಬದುಕು ಸಾಗಬೆೀಕು. ಸಿದದಿರಾ 
ಮಪ್ಪ ಅವರ ಸಾಧನ ೆಅನನ್ಯ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ದ್. ಸಿದದಿರಾಮಪ್ಪ ಅವರ ಪತಿನು ಶಿ್ರೀಮತಿ ರತನುಮಮಿ 
ಸೆೀರಿದಂತ ೆಅವರ ಬಂಧುಗಳು  ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು.

ವಿೀರೆೀರ್ವರ ಪುಣಾ್ಯರ್ರಮದ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳು 
ಸಂಗಿೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಸೆಿಕೊಟಟಿರು. ನಿವೃತತಿ 
ಪಾ್ರಚಾರ್ಯ ಭುವನೆೀರ್ವರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. 
ತಿಪೆ್ಪೀಸಾ್ವರ್ ಬ್ಲಲಿಳಿಳು ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ. 
ಉಷಾ ಪಾ್ರಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದರು. ಡಾ. 
ಬ್.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾರ ವಂದ್ಸಿದರು.

ಕಡಿಮೆಯಾರುತ್್ತರುವ ಧಮಾಚ್ಚರಣೆ: ವಿಷಾದ
ಲ್ಂ. ಬಿ.ಎಸ್. ಸದದಿರಾಮಪ್ಪ ಶ್ರದಾಧಿಂಜಲ್ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ರೆ�ಣುಕಾ ಶಿವಾಚಾಯಚ್ ಶಿ್ರ�

ಹರಿಹರ, ಮಾ.19- ನಗರದ 
ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಆಸ್ಪತೆ್ರರಲಿಲಿ ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗೆ 
ಹಲವು ವಷ್ಯಗಳಿಂದ ಜನನ ಪತ್ರಗಳನುನು 
ವಿತರಣೆ ಮಾಡದೆೀ ಸಾವಿರಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚು 
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೆೀರಿಸಲು ಸಮಸೆ್ಯಯಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಆಸ್ಪತೆ್ರರಲಿಲಿ 
2012 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ 1216 
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನನ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಆಗಿಲಲಿ. ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದ್ 
ಮಾಹತಿ ಅಪೆ್ಡೀಟ್ ಮಾಡದೆೀ ಇರುವುದು ಸಮಸೆ್ಯಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪೀಷಕರು ಸಕಾ್ಯರದ 
ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲೆ ಸಲಿಲಿಸದ್ರುವುದೆೀ 
ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆಸ್ಪತೆ್ರರ ಸಿಬ್ಬಂದ್ 
ತಿಳಿಸುತಿತಿದಾದಿರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯಂದ ಮಕ್ಕಳು 
ಶಾಲೆಗೆ ಸೆೀರಲು ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್್ಯ ಪಡೆರಲು 
ಸಮಸೆ್ಯ ಆಗುತಿತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೆೀಳಿ ಬರುತಿತಿವೆ.

ಪೀಷಕರು ಆಸ್ಪತೆ್ರ ವೆೈದಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ಡಾ. 
ಹನುಮನಾಯ್್ಕ ಅವರನುನು ಕೆೀಳಿದಾಗ, 2015 ರಿಂದ 
2020ರ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯನಿವ್ಯಹಸಿದದಿ ಕೆಲ ಸಿಬ್ಬಂದ್ 
ಮಾಹತಿರನುನು ಅಪೆ್ಡೀಟ್ ಮಾಡಲಲಿ. ಕೆಲವು 
ಪೀಷಕರು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ನಿೀಡಲಲಿ. ಈ ಬಗೆಗೆ 

ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆೀಂದ್ರ ಕಚೆೀರಿಗೆ 
ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲೆ ರವಾನಿಸಿದೆದಿೀವೆ. ಅವರು 
ಮುಂದ್ನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳಳುಬೆೀಕು ಎಂದು 
ತಿಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

ಇತಿತಿೀಚಿನ ದ್ನಗಳಲಿಲಿ ಜನನವಾಗಿರುವ 
ಮಕ್ಕಳ ವಿವರ ನಮಮಿ ಕಚೆೀರಿರಲಿಲಿ 
ಲಭ್ಯವಿರುತತಿದೆ. ಒಂದು ವಷ್ಯದ ನಂತರ 

ನಗರಸಭೆ ಕಚೆೀರಿಗೆ ದಾಖಲೆರನುನು ಕಳಿಸಿರುತೆತಿೀವೆ. 
ಅಲಿಲಿರೂ ಮಾಹತಿ ಲಭ್ಯ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದಾದಿರೆ.

ವಾರದಲಿಲಿ ಈ ಸಮಸೆ್ಯ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಜಿಲಾಲಿ 
ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಇಒ ಚೆನನುಪ್ಪ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದದಿರು. ಜಿಲಾಲಿ 
ಆರೊೀಗಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ನಾಗರಾಜ್ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಹಲವು 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಮಸೆ್ಯ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ 
ಹೆೀಳಿದಾದಿರೆ. ಆದರೆ, ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಸಮಸೆ್ಯ 
ಬಗೆಹರಿದ್ಲಲಿ ಎಂದು ಪೀಷಕರು ದೂರಿದಾದಿರೆ.

ಆದಷುಟಿ ಬೆೀಗನೆ ಸಮಸೆ್ಯರನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು 
ಮುಂದಾಗಬೆೀಕಾಗಿದೆ. ವಿಳಂಬ ಮಾಡದರೆ ಮಕ್ಕಳ 
ಭವಿಷ್ಯದ ಹತದೃಷ್ಟಿಯಂದ ಉಗ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 
ಮಾಡಬೆೀಕಾಗುತತಿದೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಆರ್.
ಸಿ. ರಾವೆೀದ್ ಹೆೀಳಿದಾದಿರೆ.

ಆಧಾರ್ ಗೆ ಪ�ಷಕರ ಪರದಾಟ
ಹರಿಹರ : ಜನನ ಪತ್ರವಿಲಲೆದೆ� ಸಾವಿರಕೋ್ಕ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸೆ್ಯ 

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ. 19-  ನಗರದ 
ಚಾಮುಂಡೆೀರ್ವರಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ ಬಳಿ 
ಪುನಿೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ 
ಹುಟುಟಿಹಬ್ಬವನುನು ಆಚರಿಸಲಾಯತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ 
ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಯನ್ ಅವರು ಕೆೀಕ್ ಕತತಿರಿಸುವ 
ಮೂಲಕ ಹುಟುಟಿಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಚಾಲನ ೆ ನಿೀಡ,   
ಪುನಿೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜಿೀವನ 
ಹಾಗೂ ಆದರ್ಯ ಗಳು ಎಲಲಿರಿಗೂ 
ಪೆ್ರೀರಣಯೆಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.

ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ 
ಸಂಘದ್ಂದ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಯೀಗೆೀಶ್, ರಕತಿದಾನ 
ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ  ರಕತಿದಾನ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಚಾಲನ ೆನಿೀಡದರು.

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ ೆ ಸದಸೆ್ಯ ಸವಿತಾ 
ಹುಲುಲಿಮನ ೆಗಣೆೀಶ್, ಸಂಘದ ಮಹಳಾ ಜಿಲಾಲಿ 
ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಭಾಗ್ಯದೆೀವಿ, ಹರಿಣಿ ಇತರರು ಈ 
ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಿ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು.

ಅಖಿಲ ಕನಾ್ಯಟಕ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ 
ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳ ಒಕೂ್ಕಟ, ಶಿವರಾಜ್ 
ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಹಾಗೂ 
ರಾಜರತನು ಪುನಿೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ 
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಜಿಲಾಲಿ ಘಟಕದ 
ವತಿಯಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತುತಿ.

ಪುನಿ�ತ್ ಜಿ�ವನ ಎಲಲೆರಿರೋ ಪೆ್ರ�ರಣೆ
- ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲೆಕಾಜುಚ್ನ್

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ.19- ಹರಿಹರದ 
ಹರಪನಹಳಿಳು ರಸೆತಿರಲಿಲಿರುವ ಶಿ್ರೀ ಸತ್ಯಗಣಪತಿ 
ದೆೀವಸಾಥೆನದ ಆವರಣದಲಿಲಿ ಸಪತಿಷ್್ಯ ಯೀಗ 
ಧಾರ ಸೊ್ಪೀಟ್ಸ್್ಯ ಅಕಾಡರೆ್ ಹರಿಹರ-ದಾವ 
ಣಗರೆ ೆ ವತಿಯಂದ ಈಚಗೆ ೆ ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟಿದ 
ಯೀಗಾಸನ ಸ್ಪಧೆ್ಯ ಏಪ್ಯಡಸಲಾಗಿತುತಿ. 31-
40 ರ ವಯೀರ್ತಿ ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ ನಗರದ  
ಎಸ್.ಎಸ್.ಫಟ್ ನಸೆ್ ಮತುತಿ ಯೀಗ 
ಇನ್ ಸಿಟಿಟೂ್ಯಟ್ ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟಿ್ೀರ 

ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮತುತಿ ತರಬೆೀತುದಾರ ಸಂತೊೀಷ್  
ಡ. ಪ್ರರಮ ಸಾಥೆನ ಪಡದೆ್ದಾದಿರ.ೆ ನಗರದ 
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾದ ಎಸ್. ಸಂಜಯ್, ಎಸ್. 
ಸೂರ್ಯ, ವಿಷು್ಣವಧ್ಯನ ಹಾಲೊೀಳ್, ದ್ಗಂತ್, 
ಲಕ್ಷತಾ, ದೆೈವಿಕ್ ಆಚಾರ್ಯ, ವಿವೆೀಕಾನಂದ, 
ಎಸ್.ಪಿ. ಭಾರಧ್ವಜ್, ಸ್ವರೂಪ, ಕ.ೆಕ.ೆ ದ್ೀಕ್ಷತ್, 
ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಧೃತಿನ್, ಜರರಾಜ್, ವಿನಯ್, 
ಕರಣ್, ನಿಖಿಲ್ ಇವರುಗಳು ಭಾಗವಹಸಿ 
ಉನನುತ ಸಾಥೆನ ಪಡದೆ್ದಾದಿರ.ೆ

ಯ�ಗಾಸನ ಸ್ಪಧೆಚ್: ಸಂತೆೋ�ಷ್  ಪ್ರಥಮ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 19- ನಗರಕೆ್ಕ 
ಇದೆೀ ದ್ನಾಂಕ 25 ರಂದು ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತಿ್ರ ನರೆೀಂದ್ರ ಮೊೀದ್ ಅವರು 
ಆಗರ್ಸಲಿದುದಿ, ಸಮಾವೆೀರಕೆ್ಕ ಹದ್ನೆೈದು 
ಲಕ್ಷಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚು ಜನರು ಸೆೀರುವ ನಿರಿೀಕೆ್ಷ 
ಇದೆ.  ಈ ಹನೆನುಲೆರಲಿಲಿ  ಮಾರಕೊಂಡ 
ಕೆ್ಷೀತ್ರದ ತಾ್ಯವಣಿಗೆ, ಬಸವಾಪಟಟಿಣ, 
ಹಾಗೂ ಅಣಜಿ ಮಹಾರಕತಿ ಕೆೀಂದ್ರಗಳಲಿಲಿ 
ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖರ ಸಭೆ 
ನಡೆಸಲಾಯತು. 

ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಿ ಮಾರಕೊಂಡ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೀತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ 
ಪ್ರಭಾರಿಗಳಾದ ರಾಜಶೆೀಖರ್ 
ಮಾತನಾಡ, ವಿರ್ವದ ನಾರಕ ನರೆೀಂದ್ರ 
ಮೊೀದ ತಮಮಿ ಅವಿರತ ಕೆಲಸದ್ಂದಾಗಿ 
ಇಂದು ದೆೀರದ ಪ್ರತಿ  ಮನೆಗಳಿಗೆ 
ಯೀಜನೆಗಳನುನು ತಲುಪಿಸಿದಾದಿರೆ. 
ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆರನುನು ರಾತಿ, ಮತ, 

ಪಕ್ಷ ನೊೀಡದೆ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರಿಗೂ ಉಚಿತ 
ವಾಗಿ ನಿೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೆೀರದ 
ಆರ್್ಯಕ ಸಿಥೆತಿರನನು 11 ನೆೀ ಸಾಥೆನದ್ಂದ 5ನೆೀ 
ಸಾಥೆನಕೆ್ಕ ತಂದ್ದಾದಿರೆ ಎಂದರು.

ರೆೈತ ಸಮಾಮಿನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ 
ರೆೈತರಿಗೆ ವಷ್ಯಕೆ್ಕ 6000 ರೂ., ಪ್ರತಿ 
ಮನೆಗೆ 24*7 ನಿೀರು ಸೆೀರಿದಂತೆ ಹತುತಿ 
ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ದೆೀರದ 
ಪ್ರತಿ ಮನೆ ತಲುಪಿದ ನಾರಕರ ಕೆೈ 
ಬಲಪಡಸುವುದು ನಮಮಿ ಕತ್ಯವ್ಯ ಆದ 
ಕಾರಣ ಎಲಲಿರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆ್ಕ 

ಪಾಲೊಗೆಳಳು ಬೆೀಕು ಎಂದು ಮನವಿ 
ಮಾಡದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಿ ಮಂಡಲ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೆೀವೆೀಂದ್ರಪ್ಪ, ರುವ 
ಮೊೀಚಾ್ಯದ ರಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು, 
ವಿಸಾತಿರಕರಾದ ರಮೆೀರ, ಎಸ್.ಟಿ.
ಮೊೀಚಾ್ಯದ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, 
ಮುಖಂಡರಾದ ಎಚ್.ಕೆ.ಬಸವರಾಜ್, 
ಎಸ್.ಸಿ.ಮೊೀಚಾ್ಯ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ 
ಹನುಮಂತ ನಾಯ್್ಕ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಇನಿನುತರ 
ಮುಖಂಡರು ಪಾಲೊಗೆಂಡದದಿರು.

25 ಕೆ್ಕ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊ�ದಿ 
ಮಹಾಶಕ್್ತ ಕೆ�ಂದ್ರರಳಲ್ಲೆ ಪ್ರಮುಖರ ಸಭೆ

ತಾ್ಯವಣಿಗಿ, ಮಾ.19- 
ಮಾರಕೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೀತ್ರದ 
ಪ್ರತಿ ಹಳಿಳುಗೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡ 
ಜನರ ಕಷಟಿ-ಸುಖಗಳಿಗ ೆ ಸ್ಪಂದ್ಸಿದೆದಿೀನೆ 
ಎಂದು ಬ್ರಪೆಿ ಮುಖಂಡ ಬ್.ಎಂ. 
ವಾಗಿೀಶ್ ಸಾ್ವರ್ ಹೆೀಳಿದರು.

ಅವರು ರನಿವಾರ ಸಂರ ೆ ತಾ್ಯವಣಿಗಿ 
ಗಾ್ರಮದ ನಿೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ 
ಆವರಣದಲಿಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟಿ್ೀರ 
ಮಹಳಾ ದ್ನಾಚರಣ ೆ ಅಂಗವಾಗಿ 
ಹರ್ಮಿಕೊಂಡದದಿ ಮಹಳಾ ಸಮಾವೆೀರ 
ಮತುತಿ ನಗಹೆಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆೀತೃತ್ವ 
ವಹಸಿ ಮಾತನಾಡದರು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಇಲಿಲಿಗ ೆಬರಲು 
ಜನರಿಗ ೆವಾಹನ ವ್ಯವಸೆಥೆ ಮಾಡದೆದಿೀನಯೆೀ 
ಹೊರತು, ಯಾರಿಗೂ ಹಣ ಕೊಟುಟಿ ಕರೆ 
ಸಿಲಲಿ. ಕೆ್ಷೀತ್ರದಲಿಲಿ ಪಕಾ್ಷತಿೀತವಾಗಿ ನಿೀವು 
ನನಗ ೆತೊೀರಿಸುತಿತಿರುವ ಅಭೂತಪೂವ್ಯ 
ಬಂೆಬಲಕೆ್ಕ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ ಎಂದು 
ವಾಗಿೀಶ್ ಸಾ್ವರ್ ಭಾವುಕರಾದರು. 

ನನನು ಬಗೆಗೆ ಕೆ್ಷೀತ್ರದಲಿಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ 
ಮಾಡುತಿತಿ ದಾದಿರ ೆ ಮತುತಿ ನನಗ ೆ ಬದೆರಿಕೆ 
ಹಾಕುತಿತಿದಾದಿರ.ೆ ನಿಮಮಿ ಈ ಪಿ್ರೀತಿ, ಅಭಿ 
ಮಾನ ಇರುವವರಗೊ ನನನುನುನು ಯಾರೂ, 
ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂದರು. 

ಭದಾ್ರ ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಶಿ್ರೀಮತಿ 

ಪವಿತ್ರ ರಾಮರ್ಯ ಮಾತನಾಡ, 
ವಾಗಿೀಶ್ ಸಾ್ವರ್ ಅವರು ಸಂಘಟಿಸಿರುವ 
ಈ ಸಮಾವೆೀರ ಮಹಳರೆರಿಗ ೆ ಹಮೆೆಮಿ 
ತಂದ್ದ.ೆ ಯಾರು ರೆೈತರನುನು ಹಾಗೂ 
ಮಹಳರೆರನುನು ಗೌರವಿಸುತಾತಿರೊೀ 
ಅವರು ಖಂಡತವಾಗಿ ಬಹಳ ಎತತಿರಕೆ್ಕ 
ಬಳೆರೆುತಾತಿರ.ೆ 

ಎಂ.ಬ್. ನಾಗರಾಜ್  ಕಾಕನೂರು, 
ಕವರತಿ್ರ ಸುಕನಾ್ಯ ತಾ್ಯವಣಿಗಿ 
ಮಾತನಾಡದರು. 

ಶಿವಸೆೈನ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗರಾಜ್  
ಅಗಸನಕಟೆಟಿ, ಬಾ.ಮ. ಬಸವರಾಜರ್ಯ, 
ಬ್.ಎಂ. ನಂಜರ್ಯ, ಸಾಲಕಟಿಟಿ 

ಹಾಲಸಾ್ವರ್ ಸೆೀರಿದಂತ ೆಇನೂನು ಅನೆೀಕರು 
ವೆೀದ್ಕರೆಲಿಲಿದದಿರು.

ರಾರೊ್ಯೀತಸ್ವ ಪ್ರರಸಿತಿ ಪುರಸ್ಕಕೃತರಾದ 
ಸಾವಕಾರ್  ಕುಮಾರಣ್ಣ, ಹಂದ್ ಶಿಕ್ಷಕ 
ಮಂಗಳಮಮಿ ಮತುತಿ ಅನುಸೂರಮಮಿ, 
ಸುವಣ್ಯಮಮಿ, ಆಶಾ ದೆೀವರಾಜ್ , 
ಬಸವಾಪಟಟಿಣದ ಕುಸುಮಾ ರಂಗಪ್ಪ, 
ದಾಗಿನಕಟೆಟಿ ಕುಮಾರಿ ವಿೀರಮಮಿ, ಸುಲಾತಿನಿ 
ಪುರದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೆೀವಿ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ಮಾರಕೊಂಡ ಕೆ್ಷೀತ್ರದ ಆಶಾ ಹಾಗೂ 
ಅಂಗನವಾಡ ಕಾರ್ಯಕತೆ್ಯರರನುನು 
ಮತುತಿ ಧಮ್ಯಸಥೆಳ ಒಕೂ್ಕಟದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರನುನು ಸನಾಮಿನಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದ 
ಗಂಗಾವತಿ ಪಾ್ರಣೆೀಶ್ , ಪ್ರ. ಕೃಷೆ್ಣೀಗೌಡ, 
ನರಸಿಂಹ ರೊೀಷ್, ಬಸವರಾಜ್  ಮಾಮನಿ, 
ಶಿ್ರೀಮತಿ ಇಂದುಮತಿ ಸಾಲಿಮಠ ಅವರು 
ನಡಸೆಿಕೊಟಟಿ ಹಾಸ್ಯ ಸಂರ ೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಎಲಲಿರ ಮನ ಸಳೆಯೆತು.

ಮಾಯಕೆೋಂಡ ಕೆ್ಷ�ತ್ರದ ಜನರ ಪಿ್ರ�ತ್ಗೆ ಚಿರಋಣಿ 
ಬಿ.ಎಂ.ವಾಗಿ�ಶ್ ಸಾ್ವಮಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 19 – ಮಹಳೆ ರರ 
ಮೆೀಲೆ ಲೆೈಂಗಿಕ ಹಲೆಲಿ ನಡೆರುತಿತಿದೆ ಎಂದು 
ಭಾರತ್ ರೊೀಡೊೀ ಯಾತೆ್ರರ ವೆೀಳೆ 
ನಿೀಡದ ಹೆೀಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾರಕ 
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದೆಹಲಿ ಪಲಿೀಸರಿಗೆ 
ನಾಲು್ಕ ಪುಟಗಳ ಪಾ್ರರರ್ಕ ಉತತಿರ 
ನಿೀಡದಾದಿರೆ. 

ಕಳೆದ ಐದು ದ್ನಗಳಲಿಲಿ ದೆಹಲಿ 
ಪಲಿೀಸರು ಮೂರನೆೀ ಬಾರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಂಧಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡದ್ದದಿರು. ನಂತರ 
ರಾಹುಲ್ ಹತುತಿ ಅಂರಗಳ ಉತತಿರ 
ನಿೀಡದಾದಿರೆ. ವಿಸತಿಕೃತವಾದ ಉತತಿರ ನಿೀಡಲು 
ಎಂಟ ರಿಂದ ಹತುತಿ ದ್ನಗಳ ಸಮರ 
ಕೆೀಳಿದಾದಿರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 
ಜನವರಿ 10ರಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಿೀಡದ 
ಹೆೀಳಿಕೆರ ಬಗೆಗೆ ಪಲಿೀ ಸರು ಕ್ರಮ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುತಿತಿದಾದಿರೆ.

ವಿಶೆೀಷ ಪಲಿೀಸ್ ಆರುಕತಿ (ಕಾನೂನು 
ಮತುತಿ ಸುವ್ಯವಸೆಥೆ) ಸಾಗರ್ ಪಿ್ರೀತ್ ಹೂಡಾ 

ಅವರ ನೆೀತೃತ್ವದ ಪಲಿೀಸ್ ತಂಡ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 
ಗಂಟೆ ಸಮರದಲಿಲಿ ತುಘಲಕ್ 
ಲೆೀನ್ ನಲಿಲಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮನೆಗೆ 
ತೆರಳಿತುತಿ. ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ನಾರಕನ ಭೆೀಟಿ ಸಾಧ್ಯ ವಾಯತು. ಮಧಾ್ಯಹನು 
1 ಗಂಟೆಗೆ ತಂಡ ಅಲಿಲಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ.

ಮಹಳೆರರ ಮೆೀಲೆ ಈಗಲೂ ಲೆೈಂಗಿಕ 
ಹಲೆಲಿ ನಡೆರುತಿತಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೆೀಳಿದೆದಿೀನೆ 
ಎಂದು ಭಾರತ್ ರೊೀಡೊೀ ಯಾತೆ್ರರ 
ವೆೀಳೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆೀಳಿದದಿರು. 
ಪಿೀಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಯಾರಾದರೂ ಮಹಳೆ 
ನಿಮಮಿ ಬಳಿ ಬಂದ್ದದಿರೆೀ ಎಂದು ಪಲಿೀಸರು 
ಕೆೀಳಿದಾದಿರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸಂತ್ರಸತಿರಿದದಿರೆ 

ಅವರ ವಿವರ ನಿೀಡ, ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ 
ಕೊಡುತೆತಿೀವೆ ಎಂದು ಪಲಿೀಸರು ಕೆೀಳಿದಾದಿರೆ. 
ಈ ಬಗೆಗೆ ಉತತಿರ ನಿೀಡರುವ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಂಧಿ, ಪಲಿೀಸರ ಕ್ರಮ 
ಅಭೂತಪೂವ್ಯವಾಗಿದೆ.ಇದಕೂ್ಕ ಹಾಗೂ 
ನಾನು ಉದ್ಯರ್ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ವಿಷರ 
ಪ್ರಸಾತಿಪಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ 
ಇದೆಯೀ? ಎಂದು ಕೆೀಳಿದಾದಿರೆ.

ಶಿ್ರೀನಗರದಲಿಲಿ ಹೆೀಳಿಕೆ ನಿೀಡದ 45 
ದ್ನಗಳ ನಂತರ ಪಲಿೀಸರು ಕ್ರಮ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುತಿತಿದಾದಿರೆ. ಈಗ ಆತುರ 
ತೊೀರುತಿತಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೆೀನು? ಎಂದು 
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶಿನುಸಿದಾದಿರೆ.

ಪಲಿೀಸರ ಕ್ರಮವನುನು ಖಂಡಸಿರುವ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್, ಇದು ರಾಜಕೀರ ದೆ್ವೀಷ ಹಾಗೂ 
ಪಿೀಡನೆರ ಕೆಟಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದೆ. 
ಆದರೆ, ಆರೊೀಪ ತಳಿಳು ಹಾಕರುವ ಬ್ರೆಪಿ, 
ಪಲಿೀಸರು ತಮಮಿ ಕತ್ಯವ್ಯ ನಿವ್ಯಹಸುತಿತಿದಾದಿರೆ 
ಎಂದು ಹೆೀಳಿದೆ.

ಲೆೈಂಗಿಕ ಹಲೆಲೆ ಹೆ�ಳಿಕೆ : ಪಲ್�ಸರಿಗೆ 
ಉತ್ತರಿಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಅದಾನಿ ವಿಷಯದ 
ಹಿರೆನುಲೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ರಮವೆ�? 

ಎಂದು ಆಕೆ್ಷ�ಪ

ಚನನುಗಿರಿ ಕೆ್ಷ�ತ್ರದ ರಾಮಪತ್ರರಳನುನು ಸ್ವ�ಕರಿಸಲು ಕಛೆ�ರಿ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.19- ಕನಾ್ಯಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಾವ್ಯತಿ್ರಕ ಚುನಾವಣೆ 2023ಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಚನನುಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೀತ್ರದ ನಾಮಪತ್ರಗಳನುನು ಸಿ್ವೀಕರಿಸಲು ತಹಶಿೀಲಾದಿರ್ ಕಛೆೀರಿರಲಿಲಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಛೆೀರಿರನುನು ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚನನುಗಿರಿ ತಹಶಿೀಲಾದಿರ್ ತಿಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

ಪ್ರರಾಪ್ರಭುತ್ವ 
ಅಪಾಯದ 
ಹೆ�ಳಿಕೆಗೆ ರಾಹುಲ್ 
ಸಮಥಚ್ರೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 19 – 
ಭಾರತದಲಿಲಿ ಪ್ರರಾಪ್ರಭುತ್ವ 
ಅಪಾರದಲಿಲಿದದಿರೂ ಅಮೆರಿಕ 
ಹಾಗೂ ರುರೊೀಪ್ ದೆೀರಗಳು 
ಮೌನವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ತಮಮಿ 
ಹೆೀಳಿಕೆರನುನು 
ಸಮರ್್ಯಸಿಕೊಂಡರುವ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾರಕ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಂಧಿ, ಈ ವಿಷರದಲಿಲಿ ವಿದೆೀಶಿ 
ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೆೀರ ಬರಸಿರಲಿಲಲಿ 
ಎಂದ್ದಾದಿರೆ.

ಸಂಸತಿತಿನ ವಿದೆೀಶಾಂಗ 
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಲಹಾ ಸರ್ತಿ 
ಎದುರು ತಮಮಿ ಹೆೀಳಿಕೆ ಬಗೆಗೆ 
ಮಾತನಾಡರುವ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಂಧಿ, ಭಾರತದಲಿಲಿ 
ಪ್ರರಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೆೀಲೆ ದಾಳಿ 
ನಡೆರುತಿತಿರುವುದು ಎಲಲಿರಿಗೂ 
ಗೊತಿತಿದೆ ಎಂದ್ದಾದಿರೆ.

ಬಿರೆಪಿಯಲ್ಲೆ ಬಣರಳ ವಾಗಾ್ವದ
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಮುಂಭಾಗ ಆಗರ್ಸು ತಿತಿದದಿಂತೆ  ಮಾಡಾಳ್ 
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಪುತ್ರ ಮಾಡಾಳ್ ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಯನ್ ಬಣ ಹಾಗೂ 
ಚನನುಗಿರಿರಲಿಲಿ ಬ್ರೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್  ಹೊಸ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ 
ಬಣದ ನಡುವೆ ವಾಗಾ್ವದ ರುರುವಾಯತು.

ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಜರ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರ 
ವಾಹನಕೆ್ಕ ಹತತಿಲು ಹೊೀಗಿದಾದಿರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೆೀಳೆ ಮಾಡಾಳ್  ಪುತ್ರ 
ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಯನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಯಾತೆ್ರರ ವಾಹನಕೆ್ಕ 
ಹತಿತಿಸಿಕೊಳಳುಲಿಲಲಿ. ಆದದಿರಿಂದ ಎರಡೂ ಬಣದ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರ ನಡುವೆ 
ವಾಗಾ್ವದ ನಡೆದ್ದುದಿ, ವಾಹನದಲಿಲಿದದಿ ನಾರಕರಿಗೂ ತರಾಟೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡದಾದಿರೆ. ಏತನಮಿಧೆ್ಯ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದಿೀರ್ವರ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ 
ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಾಳು ಬೆಂಬಲಿಗರು 
ಘೆೀರಾವ್ ಹಾಕದರು. ಚನನುಗಿರಿ ಕೆ್ಷೀತ್ರಕೆ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ಘೊೀಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ 
ಒತಾತಿಯಸಿದರು. ಬೆಂಬಲಿಗರ ಈ ವತ್ಯನೆಗೆ ಸಿದೆದಿೀರ್ವರ್ ಹಾಗೂ 
ರವಿಕುಮಾರ್ ಮುಜುಗರಕೊ್ಕಳಪಡಬೆೀಕಾಯತು.

ಸಿದೆದಿೀರ್ವರ ಕಾರಿಗೆ ಮಾಡಾಳು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮುತಿತಿಗೆ 
ಹಾಕ ಸಿದೆದಿೀರ್ವರ್ ವಿರುದಧಿ ಘೊೀಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.

ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದಿೀರ್ವರ, ಬ್ರೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯ 
ರವಿಕುಮಾರ್  ಅವರ ಮಾತನುನು ಯಾವಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರೂ ಆಲಿಸಲು 
ಸಿದಧಿರಿರಲಿಲಲಿ. ಇನುನು ನೆರೆಹೊರೆ ಕೆ್ಷೀತ್ರವಾದ ಹೊನಾನುಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೀತ್ರದ 
ಶಾಸಕ ಎಂ.ಪಿ. ರೆೀಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರನುನು ಸಮಾಧಾನ 
ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೂ ಅವರನೆನುೀ ನೂಕಾಟ-ತಳಾಳುಟದ ಆಕೊ್ರೀರ 
ವ್ಯಕತಿಪಡಸಿದರು. ಈ ಹನೆನುಲೆರಲಿಲಿ ವಿಜರ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರರನುನು ಅಧ್ಯಕೆ್ಕ 
ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ, ತಮಮಿ ಕಾರುಗಳನುನು ಹತಿತಿ ಮನೆರತತಿ ಸಾಗಿದರು.
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ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಶಿವ-ಪಾವ್ಯತಿ ಬಡಾವಣೆರಲಿಲಿ ರುರೊೀ ಸೂ್ಕಲ್  

ಹತಿತಿರ, 35x60 ಉತತಿರ-ಪೂವ್ಯ ಕಾನ್ಯರ್ . 
40x65 ಪಶಿಚುಮ, ರೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೀಲ್ ಬಡಾವಣೆರಲಿಲಿ 

40x60 ಉತತಿರ, ವಿನಾರಕ ಬಡಾವಣೆರಲಿಲಿ 
40x60 ಪೂವ್ಯ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ, ಸಾ್ವರ್ 

ವಿವೆೀಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆರಲಿಲಿ 40x60 ಪಶಿಚುಮ. 
ಸಾ್ವಮಿ ಏರೆಂಟ್ ವಿದಾ್ಯನರರ
97421 44715

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲಲೆದಂತೆ  
ಮದ್ಯ ಸೆ�ವರೆ ಬಿಡಿಸರಿ

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 7ಮತುತಿ 21ನೆೀ ತಾರಿೀಖು ಜನತಾ ಡೀಲಕ್ಸ್ 
ಲಾಡ್್ಜ, KSRTC  ಹೊಸ ಬಸ್  ಸಾಟಿಯಂಡ್ ಎದುರು, ದಾವಣಗರೆ.ೆ

4 ಮತುತಿ 18 ರಂದು ಕಾವೆೀರಿ ಲಾಡ್್ಜ,  
ಪೂನಾ - ಬಂೆಗಳೂರು ರೊೀಡ್, ಹಾವೆೀರಿ.

ಅಸ್ತಮಾ, ಕ್�ಲು ರೆೋ�ವು
ಡಾ|| ಎಸ್ .ಎಂ. ಸೆ�ಠಿ. ಫ�. : 96322 95561 

ಸಮರ: ಬಳೆಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹನು 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

ಯುಗಾದಿ ಆಫರ್  
ಹೆೋ�ಲ್ ಸೆ�ಲ್  ದರದಲ್ಲೆ
RO + UV ವಾಟರ್  ಫಲಟಿರ್ , 5499/- ರೂ. ಮಾತ್ರ, 

Fully automatic ಗಾ್ಯಸ್  ಗಿೀಸರ್  3499/-
ಸೆೀಲ್ಸ್ & ಸವಿೀ್ಯಸ್ ಗಾಗಿ ಸಂಪಕ್ಯಸಿ:

ಮರುತ್  ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್ 
YMC ಕಾಂಪೆಲಿಕ್ಸ್ , ಹದಡ ರಸೆತಿ, ಸೆಟಿೀಡರಂ ಎದುರು, ದಾವಣಗೆರೆ. 
98868 96574, 98458 67574

ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟೆಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಹದಡ ಮುಖ್ಯ ರಸೆತಿರಲಿಲಿರುವ ಟಿವಿಎಸ್  ಷೊೀರೂಂ 
ಪಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಉದರ ಬರಾರ್  ಎದುರಗಡೆ ಇರುವ 

ಸುಸಜಿ್ಜತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟಿಡ ಬಾಡಗೆಗಿದೆ. 
ನೆಲ ಮಹಡ 3800 ಅಡಗಳು, ಮೊದಲನೆೀ ಮಹಡ 

1600 ಅಡಗಳು. ಸೆಲಲಿರ್  2400 ಅಡಗಳು 
ಸಂಪಕ್ಯಸಿ. 

96205 95579

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕ್ಲೆ�ನಿಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿ�ರಿನ ತೆೋಟಿಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್�ರಾಗಿದದಿರೆ ಯಂತ್ರರಳ ನುನು ಬಳಸ  

ರಾವು ಕ್ಲೆ�ನ್ ಮಾಡುತೆ್ತ�ವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆ�ವೆಗೆ ಸಂಪಕ್ಚ್ಸ

99863 61250
91132 85992

ಭವಿಷ್ಯ
ಶಿ್ರೀ ವರಾಹಸಾ್ವರ್ ರೊ್ಯೀತಿಷಾ್ಯಲರ. ಪಂಡತ್ 
ಪರುರುರಾಮಭಟ್ ಪೀನಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ, ಇಂದೆೀ ಕರೆ 
ಮಾಡ, ವಿದೆ್ಯ, ಉದೊ್ಯೀಗ, ವಶಿೀಕರಣ, ಲೆೈಂಗಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ 
ಸಮಸೆ್ಯ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ಅತೆತಿ-ಸೊಸೆ ಕರಿಕರಿ 
ಇನೂನು ನಿಮಮಿ ಯಾವುದೆೀ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂದೆೀ ಪರಿಹಾರ.
81232 83279

KHB ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಕರಾಚ್ಟಕ ಹೌಸಂಗ್ ಬೆೋ�ರ್ಚ್ 

(ತುಂಗಭದಾ್ರ ಬಡಾವನಣೆ) ದಾವಣಗೆರೆರಲಿಲಿ 
30x40 ಅಳತೆರ ದಕ್ಷಣ ದ್ಕ್ಕನ ಸೆೈಟುಗಳು 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನೆೀರ ಮಾರಾಟ. 
ಮಧ್ಯವತಿ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾರವಿಲಲಿ 
63605 67975 

ಉತ್ತಮ ಅಡಿಕೆ 
ಸಸರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ

ನಮಮಿಲಿಲಿ ಉತತಿಮವಾದ 
ಅಡಕೆ ಸಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ.

ಸಥೆಳ : ದೊಡ್ಡಬಾತಿ.

ಫ�. : 88920 08800

SECURITY GUARD 
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಿರೆ

ಉತತಿಮ ವೆೀತನ, ESI, PF 
ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತತಿದೆ.

70012 87756
95351 56531

HOUSE TO LET
Double bed room House 

Near Rishi School,  
SS Layout, 3rd main,  

"B" block to Let.
Contact : 

98456 99806

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

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ವಿದಾ್ಯನಗರ ಎಲ್ ಐಸಿ ಕಾಲೊೀನಿ, ನೂತನ 
ಕಾಲೆೀಜ್ ಹಂಭಾಗ, 30x50 ಅಳತೆರ 

ಗೌ್ರಂಡ್  ಫಲಿೀರ್ + ಡುಪೆಲಿಕ್ಸ್  3 BHK ಮನೆ, 
ಫಸ್ಟಿ  ಫಲಿೀರ್ ನಲಿಲಿ 2 BHK ಮನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್  

ಫಲಿೀರ್ ನಲಿಲಿ 1 BHK ಮನೆ, ಒಟುಟಿ 36 
ಚದುರದ ಕಟಟಿಡ ಮಾರಾಟಕ್ಕದೆ.

ಫ� : 99863 16672

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಿರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಆಫೀಸ್ ನಲಿಲಿ 
ಅಕೌಂಟ್  ಮತುತಿ ಟಾ್ಯಲಿ ಅನುಭವವುಳಳು 

ಅಭ್ಯರ್್ಯ ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 
ಸಥೆಳಿೀರರು ಮಾತ್ರ ಸಂಪಕ್ಯಸಿ :

ಫ�. : 94483 31903

JOBS
HR, Civil Engineer, Autocad Draftsman, 

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

Marketing, Cashier, Digital Marketing 

98444 92888

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

ಕಟಟೆಡ ನಿಮಾಚ್ಣ
ಹೊಸ ಮನೆ ನಿಮಾ್ಯಣ, ಹಳೆರ ಮನೆ 
ರಿಪೆೀರಿ, ಮೆಟಿೀರಿರಲ್ , ಕಂಟಾ್ರಕಟಿರ್  

ಲೆೀಬರ್  ಕಂಟಾ್ರಕಟಿರ್ 

ಮರುತ್  ಕನ್ ಸಟೆ್ರಕ್ಷನ್
YMC ಕಾಂಪೆಲಿಕ್ಸ್, ಹದಡ ರಸೆತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫ�. : 98455 83340

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಿರೆ 
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಬೂ್ಯಟಿ ಸಲೂ್ಯನಿಗೆ ಬೂ್ಯಟಿಷನಸ್ 
ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಿರೆ, ಕನಿಷಠಿ 2 ರಿಂದ 
3 ವಷ್ಯ ಅನುಭವ ಉಳಳುವರು, 
ಆಕಷ್ಯಕ ಸಂಬಳ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಕೋಡಲೆ� ಸಂಪಕ್ಚ್ಸ : 
98860 46950, 08192 223450

PART TIME JOBS 
ಮನೆರಲೆಲಿೀ ಕುಳಿತು ನಾವು ಕೊಡುವ 
ಪುಸತಿಕ ಬರೆರುವ ಹಾಗೂ ಫಾರಂ 

ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ 
15,000 ರಿಂದ 20,000 ಸಂಪಾದ್ಸಿ 

(ಕೊೀರಿರರ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ)  
 8749098879

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಿರೆ
ಟೆಲಿ ಕಾಲರ್ (ಮಹಳೆ).

ಕರ ಪತ್ರ ಹಂಚಲು 
ಹುಡುಗರು ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಿರೆ.
97388-18702

LADY RECEPTIONIST 
WANTED
Lady receptionist knowing good 
English, English typing skills & 

computer knowledge.
Address: Sheetal Diagnostic Centre, 
4th Main, 7th Cross, P.J.Extension, 
Chetana Hotel Road, Davanagere. 

Contact with resume.
94485 90794, 96263 44451

ಮಳಿಗೆರಳು ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ
2BHK ಮನೆ ಬಾಡಗೆಗಿವೆ. 

(2nd floor) 
1st cross,  1st Main, 

Shankar Vihar layout.
76763 62014

IIT Foundation 
Maths

From 5th, 6th, 7th, class
Bruit Academy
Nijalingappa Badavane. 
97390 66956

ಹೆೋ�ಂ ನಸಚ್ಂಗ್  ಕೆಲಸ 
ಮತು್ತ ಸೆ�ವೆ

 ಮಹಳೆರರು, ಪುರುಷರಿಗೆ ನಮಮಿ ಸಂಸೆಥೆರಲಿಲಿ 
ಉಳಿದುಕೊಂಡು ವೃದಧಿರ ರೊೀಗಿಗಳ ಆರೆೈಕೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 
ಊಟ-ವಸತಿ ಉಚಿತದೊಂದ್ಗೆ ಆಕಷ್ಯಕ 
ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ಹೊೀಂ ನಸಿ್ಯಂಗ್  ಸೆೀವೆ 

ಬೆೀಕಾದಲಿಲಿ ಇಂದೆೀ ಸಂಪಕ್ಯಸಿ.

95136 58555, 91644 45955

ಬನಶಂಕರಿ ಮತು್ತ ಶಿವ-ಪಾವಚ್ತ್ 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ

ಬನರಂಕರಿ (ಸಂಭ್ರಮ್  ಹೊೀಟೆಲ್  ಪಕ್ಕ) 
ಪೂವ್ಯ 40x60, ಪಶಿಚುಮ 30x67 

(ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ), ಪಶಿಚುಮ-ದಕ್ಷಣ ಕಾನ್ಯರ್  
40x65, ಶಿವ-ಪಾವ್ಯತಿ ಪೂವ್ಯ 40x60, 

30x40, 30x54 ಪಶಿಚುಮ 30x56, 40x34
ಐರೋರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 

99457 02495

ಹೆಸರು ಸ್ಪಷ್�ಕರಣ
ಮೆಹಬೋಬ್, ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ರಾರಾ ಸಾಬ್ ವರಸುಸ್ 44 ವಷ್ಯ, ಡೊೀರ್ 
ನಂ : 653, 1ನೆೀ ಮೆೀನ್, 8ನೆೀ ಕಾ್ರಸ್, ಆರಾದ್ ನಗರ ವಾಸಿಯಾದ 
ನಾನು ಈ ಮೆೀಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲಿಲಿ ವಾಸವಾಗಿದುದಿ, ನನನು ಆಧಾರ್ 
ಕಾಡ್್ಯ ನಲಿಲಿ (6828-8938-3040) ಮೆಹಬೋಬ್ ಸಾಬ್ ಎಂದು 
ನಮೂದಾಗಿರುತತಿದೆ. ಡೆ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೆೈಸೆನ್ಸ್ ನಲಿಲಿ (ನಂ: KA17 
20041000836) ಮೆಹಬೋಬ್ ರಾಧಫ್ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿರುತತಿದೆ. 
ಮೆಹಬೋಬ್  ಸಾಬ್ ಹಾರೋ ಮೆಹಬೋಬ್ ರಾಧಫ್ ಈ ಎರಡೂ 
ಹೆಸರುಗಳು ನನನುವೆೀ ಆಗಿರುತತಿವೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತೆತಿೀನೆ. 

ಮೆಹಬೋಬ್ ಸಾಬ್

ಹೆೋಸ ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
30x40 ಮೆೀಲೆ / ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ 
ಆರ್.ಬ್. ಲೆೀಔಟ್, ಆವರಗೆರೆ, 

ದಾವಣಗೆರೆ.
97430 17668
80734 65615

ಶಿ್ರ� ನಂದಿ ವೆಂಚರ್ಸ್
KHB 30x40, 30x40, 

30x40, ಆವರಗೆರೆ 30x40, 
30x50, 30x40, N.R. Road 

30x40, 30x50, 30x40.
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ ಸಂಪಕ್ಚ್ಸ : 
99726 70257

ಸೆೈಟುರಳು ಮತು್ತ ಮರೆರಳು ಇವೆ
ಸೆೈಟ್ 33x50 ಪೂವ್ಯ, ಸಿದಧಿವಿೀರಪ್ಪ 

ಬಡಾವಣೆ, ವಿನಾರಕ 30x50 
ದಕ್ಷಣ, ಕುಂದವಾಡ 30x50 ಪಶಿಚುಮ, 
ಆವರಗೆರೆ ಸೆೈಟ್ 30x40 ಪೂವ್ಯ
ಏರೆಂಟರು ಎಸ್. ಯಲೆೋಲೆ�ಜಿರಾವ್
97418 11694

ಲೆೋ�ನ್ ಕೆೋಡಲಾರುತ್ತದೆ 
ವೆೈರಕತಿಕ ಸಾಲ 
ವಾ್ಯಪಾರ ಸಾಲ

ಆಸಿತಿ ಮೆೀಲೆ ಸಾಲ
ಆಸಿತಿ ಖರಿೀದ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲಾಗುತತಿದೆ. 

ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹತಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಯಸಿ :
74835 24662

SHARE MARKET
Small Amount Investment 

Low Risk, Good profit, 
Learning & Earning, 

Basic Knoweldge, Best 
Education & Demat A/c.

Sathish : 95382 28125

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ವಾಜಪೆೀಯ ಲೆೀಔಟ್ ನಲಿಲಿ 

30x50West, 30x40 East, 
30x57 North, 30x40 
North-East ಕಾನ್ಯರ್ . 

ಐನಳಿಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಏರೆಂಟ್ 

99166 12110

Wanted
Boys required for 

sales executive and 
billing work at 

Food Mart SuperMarket
Quli : PUC, B.Com
Mob : 9886463531

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
J.H ಪಟೆೀಲ್ ಮತುತಿ ಕನಾ್ಯಟಕ ಗೃಹ 

ಮಂಡಳಿರಲಿಲಿ KHB-40X60 ವೆಸ್ಟಿ. 
30X40 ಪೂವ್ಯ 30x40 ನಾತ್್ಯ 30x50, 

ಸೌತ್-ನಾತ್್ಯ (ಕಮಷ್್ಯರಲ್ ) J.H P-40X60 
ಉತತಿರ. 30X40 ಉತತಿರ. 30x50 ವೆಸ್ಟಿ

ಕ್ರಣ್ ಬೋಸೋನುರ್ (ಏರೆಂಟ್)
97315 63409

LAND AVAILABLE 
FOR RENT/LEASE

Shankar Vihar Layout  
P.B. Road, Behind Honda 
Showroom, 6 sites-  50x75 
each Total Area-22000sq ft
Contact : 99005 76011

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 19- ಮಾಧ್ಯಮ 
ಅಕಾಡರ್ ಪ್ರರಸಿತಿ ಮತುತಿ ಕನಾ್ಯಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕತ್ಯರ ಸಂಘದ್ಂದ ಪ್ರರಸಿತಿ 
ಸಿ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹರಿರ ಪತ್ರಕತ್ಯರುಗಳಿಗೆ   
ವರದ್ಗಾರರ ಕೂಟದ್ಂದ ಅಭಿನಂದನಾ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹರ್ಮಿಕೊಳಳುಲಾಗಿತುತಿ.

ಕೆ. ಚಂದ್ರಣ್ಣ,  ಎನ್.ಡ. ಶಾಂತಕುಮಾರ್, 
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹರೆೀಮಳಲಿ, ಜಿ.ಸಿ. ಲೊೀಕೆೀಶ್,  
ವೆಂಕಟೆೀಶ್ ,  ಬ್.ಎನ್. ಮಲೆಲಿೀಶ್,  ಆರ್.ಜಿ. ಹಳಿಳು 
ನಾಗರಾಜ್,  ಶಿ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಡ.ಜಿ. ನಾಗರಾಜ್ 
ಅವರುಗಳನುನು ಸನಾಮಿನಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಲಾಯತು.

ಸನಾಮಿನ ಸಿ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡದ ಸಾಹತಿ - 
ಪತ್ರಕತ್ಯ ಆರ್.ಜಿ. ಹಳಿಳು ನಾಗರಾಜ್, 
ಪತಿ್ರಕೊೀದ್ಯಮ ಕಲಿಷಟಿಕರ ಹಾದ್ರಲಿಲಿದುದಿ, 
ಪತ್ರಕತ್ಯರು ಅಪ್ ಡೆೀಟ್ ಆಗುವುದು 
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 

ಪತ್ರಕತ್ಯ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡ, 
ಬರವಣಿಗೆ ಉತತಿಮವಾಗಿರಬೆೀಕಾದರೆ ಓದುವುದು 
ಪತ್ರಕತ್ಯನಿಗೆ  ಅನಿವಾರ್ಯ  ಎಂದರು. ಬ್.ಎನ್. 
ಮಲೆಲಿೀಶ್ ಮಾತನಾಡ, ಪತ್ರಕತ್ಯನಿಗೆ ಸಾಹತ್ಯ 
ಪರಿಚರ, ಭಾಷಾ ರುದಧಿತೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.

ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹರೆೀಮಳಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆ 

ಪತ್ರಕತ್ಯ ಸೆನುೀಹತರ ಪಿ್ರೀತಿ ಮರೆರಲಾಗದು 
ಎಂದರೆ, ಶಿ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಸನಾಮಿನ ಜವಾಬಾದಿರಿ 
ಹೆಚಿಚುಸಿದೆ ಎಂದರು.

ನಾಗರಾಜ್ ಬಡದಾಳ್, ತಾರಾನಾಥ್, 
ರಮೆೀಶ್ ಜಹಗಿೀರದಾರ್, ನವಿೀನ್ ಇತರರು 
ಮಾತನಾಡದರು. ವರದ್ಗಾರರ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಕೆ.ಏಕಾಂತಪ್ಪ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆರಲಿಲಿ ನಡೆದ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಖರಾಂಚಿ ಮಧು ನಾಗರಾಜ್ 
ಕುಂದವಾಡ, ರವಿಬಾಬು, ಮಂಜುನಾರ 
ಗೌರಕ್ಕಳವರ್, ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ, ಫಕೃದ್ದಿೀನ್ 
ಇತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು.

ಪ್ರಶಸ್ತ ಪುರಸ್ಕಕೃತ ಪತ್ರಕತಚ್ರಿಗೆ ವರದಿಗಾರರ ಕೋಟದಿಂದ ಸರಾಮಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 19-  ವಿನೊೀಬನಗರ 4 ನೆೀ ಮೆೀನ್ 3 ನೆೀ 
ಕಾ್ರಸ್ ನಲಿಲಿ  ಪುನಿೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನಮಿ ದ್ನ 
ಆಚರಿಸಲಾಯತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಪುನಿೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ (ಅಪು್ಪ 
ಬಾಯ್ಸ್) ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ, ಸಹೊೀದರರು ಹಾಗೂ ಸಹೊೀದರಿರರು 
ಮತುತಿ ಸಥೆಳಿೀರ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಹರಿರ-ಕರಿರರೆನನುದೆೀ ಸಥೆಳಿೀರ 
ಸಾವ್ಯಜನಿಕರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು.

ವಿರೆೋ�ಬನರರದಲ್ಲೆ  ಪುನಿ�ತ್ ಜನಮಾದಿನ

ಮಲೆೀಬೆನೂನುರು, ಮಾ. 19- ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆಯಂದ ಧೂಳೆಹೊಳೆ 
ಸಂಪಕ್ಯಸುವ ಜಿಲಾಲಿ ಮುಖ್ಯರಸೆತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬುಧವಾರ 
ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆರಲಿಲಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ ಗುದದಿಲಿ ಪೂರೆ ನೆರವೆೀರಿಸಿ 
ಚಾಲನೆ ನಿೀಡದರು.

ಈ ವೆೀಳೆ ಮಾತನಾಡದ ರಾಮಪ್ಪ ಅವರು, 4.30 ಕೊೀಟಿ ರೂ. 
ವೆಚಚುದಲಿಲಿ ಈ ರಸೆತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆೈಗೊಂಡದುದಿ, ಗಾ್ರಮಸಥೆರು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗೆಗೆ ನಿಗಾ ವಹಸಿ ಕಳಪೆ ಆಗದಂತೆ ನೊೀಡಕೊಳಿಳು ಎಂದರು. 
ರಲವಟಿಟಿ ಗಾ್ರಮದ ವಾ್ಯಪಿತಿರಲಿಲಿ ಸಿಸಿ ರಸೆತಿ ನಿಮಾ್ಯಣಕೆ್ಕ ಶಿೀಘ್ರ ಚಾಲನೆ 
ನಿೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಕಾವ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್, ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ  ವಿನಾರಕ, 
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ. ಹಾಲೆೀಶ್, ನಿವೃತತಿ ಯೀಧ ಪರರುರಾಮ್, 
ಹಾ.ಉ.ಸ.ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ನಿೀಲಕಂಠಪ್ಪ, ಬೂದಾಳ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ,  ಬ್. 
ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆ. ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಕೆ. ರವಿ, ದ್ಳೆ್ಯಪ್ಪ, ದಾದುಸಾಬ್, ಕುಂದೂರು 
ಹಾಲೆೀರಪ್ಪ, ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯ ಸಿದದಿಪ್ಪ, ಬಾಲಿಕ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಎಂ.ಬ್. ಅಬ್ೀದ್ ಅಲಿ ಮತಿತಿತರರು ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಿ ಹಾಜರಿದದಿರು.

ಹೆೋಳೆಸರಿಗೆರೆ - ಧೋಳೆಹೆೋಳೆ ರಸೆ್ತ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲರೆ

ರಾಣೆೀಬೆನೂನುರು, ಮಾ.19- ರೆೈತ ಹೊೀರಾಟಗಾರ ರವಿೀಂದ್ರಗೌಡ 
ಎಫ್. ಪಾಟಿೀಲ ರಚಿಸಿ, ನಿದೆೀ್ಯಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ ‘ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎಲಿಲಿಗೆ 
ಬಂತು' ಎಂಬ ಬ್ರೆಪಿ ಸಕಾ್ಯರಗಳನುನು ಲೆೀವಡ ಮಾಡುವ `ಅಚೆ್ಛೀದ್ನ್ 
ವಿಡಯೀ ಸಾಂಗ್'  ಅನುನು  ನಿನೆನು ಇಲಿಲಿನ ಆಂಗೊಲಿೀ ಉದು್ಯ ಮೆೈದಾನದಲಿಲಿ 
ಜರುಗಿದ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ ಪ್ರರಾಧ್ವನಿ ಯಾತೆ್ರ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. 
ಕಾಯಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ  ಸಲಿೀಂ ಅಹಮಿದ್ ಬ್ಡುಗಡೆ ಮಾಡದರು.  ಮಾಜಿ ಮಂತಿ್ರ 
ಗಳಾದ ಸತಿೀರ ರಾರಕಹೊಳಿ,   ಜರ್ೀರ್ ಅಹಮಿದ್, ಪ್ರಕಾರ ರಾಠೊೀಡ, 
ಡ.ಆರ್. ಪಾಟಿೀಲ, ರಹರ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೆೀರುಖಾನ್ 
ಕಾಬೂಲಿ, ಗಾ್ರರ್ೀಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜನಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು. 

ರಾಣೆ�ಬೆನೋನುರಿನಲ್ಲೆ ಪಾಟಿ�ಲರ  
`ಅಚೆಛ�ದಿನ್' ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುರಡೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 19- ನಗರದ 
ಜಿ.ಎಂ. ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲರ 
ದಲಿಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶೆ್ವೀರ್ವರರ್ಯ 
ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲರದ ಇಂಟರ್ 
ಕಾಲೆೀಜ್ ಕನಾ್ಯಟಕ ವಿಭಾಗದ 
ಮಹಳಾ ಥೊ್ರೀ ಬಾಲ್ ಪಂದಾ್ಯವಳಿ 
ಸ್ಪಧೆ್ಯರಲಿಲಿ ಜಿ.ಎಂ. ತಾಂತಿ್ರಕ 
ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲರದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯನಿರರು 
ಭಾಗವಹಸಿ ದ್್ವತಿೀರ ಸಾಥೆನ ಪಡೆದ್ದಾದಿರೆ.

ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ಸೆೈನ್ಸ್ 
ಇಂಜಿನಿರರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ್ಂದ ಹೆಚ್.
ಬ್. ಹಷ್್ಯತ, ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಕ್ಷತ, ವಿ. 
ಚೆೈತನ್ಯ, ಎಸ್. ಸಂಜನಾ, ಕೆ.ಎಸ್. 
ಮಂಜುಳಾ, ಇ.ಇ.ಇ. ವಿಭಾಗದ್ಂದ ಇ. 
ಪಿ್ರೀತಿ, ರೆೈವಿಕ ತಂತ್ರರಾಞಾನ ವಿಭಾಗದ್ಂದ 
ಅನುಷಾ ಉಂಕ, ಆರ್. ಚಂದನ, 

ಅನುಷಾ ಅಂಕದ್, ಐಎಸ್ ಇ 
ವಿಭಾಗದ್ಂದ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಲಕ್ಷಮಿ, ಕೆ.ಎಂ. 
ಸಾಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಎಐಎಂಎಲ್ 
ವಿಭಾಗದ್ಂದ ಮೆೀಘಾ ಭಟ್ 
ಪಂದಾ್ಯವಳಿರಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಸಿ, ಉನನುತ 
ಸಾಥೆನ ಪಡೆದ್ದಾದಿರೆ.

ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕಾಲೆೀಜಿನ 
ಪಾ್ರಂರುಪಾಲ ಡಾ. ಎಂ.ಬ್. ಸಂಜಯ್  
ಪಾಂಡೆ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವೆೈ.ರು. 
ಸುಭಾ ರಚುಂದ್ರ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಯೀಜಕ 
ರಾದ ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಕರಣ್  
ಕುಮಾರ್, ಜಿ.ಎಂ. ಡಪಲಿೀಮಾ 
ಕಾಲೆೀಜಿನ ಪಾ್ರಂರುಪಾಲ ಡಾ. ಬ್.
ಆರ್. ಶಿ್ರೀಧರ್, ದೆೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ 
ನಿದೆೀ್ಯರಕ ಜಿ.ಬ್. ಅಜ್ಜರ್ಯ, ವೆೈ. ಹನು 
ಮಂತಪ್ಪ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿಲಿಸಿದಾದಿರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಥೆೋ್ರ� ಬಾಲ್ ಪಂದಾ್ಯವಳಿ
ಜಿ.ಎಂ.ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ನಿಯರಿಗೆ ದಿ್ವತ್�ಯ ಸಾಥಾನ

ಎಂಬಾ್ರಯಿಡರಿ  
ತರಬೆ�ತ್ ಸಮಾರೆೋ�ಪ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.19- ಕೌರಲಾ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ಉದ್ಯಮಶಿೀ ಲತೆ ಹಾಗೂ ಜಿೀವನೊೀಪಾರ 
ಇಲಾಖೆಯಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಶಿ್ರೀ ಕತೂತಿರು 
ರಾಣಿ ಚನನುಮಮಿ ಮತುತಿ ಸಂಗೊಳಿಳು ರಾರಣ್ಣ ಮಹಳಾ 
ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸುಮೆೀದಾ ಫಾ್ಯಷನ್ ಇನ್ ಸಿಟಿಟೂ್ಯಟ್  
ಉಡುಪಿ ಇವರ ಸಹಯೀಗದಲಿಲಿ ಎಂಬಾ್ರ ಯಡರಿ 
ತರಗತಿಗಳ ಸಮಾರೊೀಪ ಸಮಾರಂಭ ಇತಿತಿೀಚಿಗೆ 
ನಡೆಯತು. ಕೌರಲ್ಯ ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಂದ್ರದ 
ಮುಖ್ಯಸಥೆರಾದ ರೆ. ಶಿಲಾ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಿದದಿರು. 
ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಬ್ರೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಹೆಚ್.ಎಸ್. 
ನಾಗರಾಜ್, ಜಿಲಾಲಿ ಕೌರಲಾ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಬಸವನಗೌಡ, ಉಡುಪಿ ಸುಮೆೀದಾ ಫಾ್ಯಷನ್ 
ಇನ್ ಸಿಟಿಟೂ್ಯಟ್ ಮುಖ್ಯಸಥೆರಾದ ಸಾಧನ ಅಶಿ್ರೀತ್,  
ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಜುಕೆೀರನ್ ಅಂಡ್ 
ವೆಲ್ ಫೆೀರ್ ಅಸೊೀಸಿಯೀಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜರದೆೀವ 
ಎಚ್. ಹಾಸಬಾವಿ, ನಿದೆೀ್ಯರಕ ಜಿ.ಕೆ. ಲಿಂಗರಾಜ್ 
ಮತಿತಿತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು. 

ಪ್ರರಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆ 
ಇರಿಸದವರಿಗೆ ರಾರ ಇಲಲೆ  

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 19 – ಪ್ರರಾಪ್ರಭುತ್ವದಲಿಲಿ 
ನಂಬ್ಕೆ ಇರಿಸದವರಿಗೆ ಪ್ರರಾಪ್ರಭುತ್ವದಲಿಲಿ ರಾಗ 
ಇಲಲಿ. ಪ್ರರಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಗಡ ರ್ೀರಿರುವ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ನಾರಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನುನು 
ಪ್ರರಾಸತಾತಿತಮಿಕವಾಗಿಯೀ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಬೆೀಕು 

ಎಂದು ಬ್ರೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೆ.ಪಿ. 
ನಡಾ್ಡ ಹೆೀಳಿದಾದಿರೆ.

ರಾಷ್ಟಿ್ೀರ ರುವ 
ಸಂಸತ್ ಸಮಾವೆೀರದಲಿಲಿ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೂಲಕ 
ಪಾಲೊಗೆಂಡು ಮಾತನಾಡದ 
ಅವರು, ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷ 

ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದ್ವಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ 
ಆಂತರಿಕ ವಿಷರಗಳಲಿಲಿ ರುರೊೀಪ್ ಹಾಗೂ 
ಅಮೆರಿಕಗಳು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೆೀಶಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು 
ಅದರ ನಾರಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕರೆ 
ನಿೀಡುತಿತಿದಾದಿರೆ ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರರಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಎಲಲಿ 
ಎಲೆಲಿಗಳನುನು ರ್ೀರಿದಾದಿರೆ. ಭಾರತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 
ಮಾತುಗಳನುನು ಕೆೀಳುತಿತಿಲಲಿ, ಅವರ ಮಾತುಗಳನುನು 
ಸಹಸಿಕೊಳುಳುತಿತಿದೆ ಅಷೆಟಿೀ ಎಂದ್ದಾದಿರೆ.

ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 
ದೆೀರವನುನು ಅವಮಾನಿಸುವುದಷೆಟಿೀ ಅಲಲಿದೆೀ, 
ಭಾರತದಲಿಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೆೀಶಿಸುವಂತೆ ವಿದೆೀಶಿ 
ದೆೀರಗಳಿಗೆ ಆಹಾ್ವನ ನಿೀಡುತಿತಿದಾದಿರೆ. ಇವರನುನು 
ಪ್ರರಾಸತಾತಿತಮಿಕವಾಗಿಯೀ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟಿಟಿ 
ಕಳಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಕರೆ ನಿೀಡದಾದಿರೆ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 
ವೆೈಭವಿ�ಕರಣಕೆ್ಕ 
ಬಿರೆಪಿ ಯತನು : 
ಮಮತಾ

ಬಹರಾಂಪುರ, ಮಾ. 19 – 
ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರ 
ಮನಸಸ್ನುನು ಬೆೀರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆರಲು 
ಬ್ರೆಪಿರು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ನಾರಕ 
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿರನುನು 
ವೆೈಭವಿೀಕರಿಸುವ ಪ್ರರತನು ನಡೆಸಿದೆ 
ಎಂದು ಪಶಿಚುಮ ಬಂಗಾಳದ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಮಮತಾ ಬಾ್ಯನಜಿ್ಯ 
ಆರೊೀಪಿಸಿದಾದಿರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 
ಬ್್ರಟನ್ ನಲಿಲಿ ನಿೀಡದ ಹೆೀಳಿಕೆಗಾಗಿ 
ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೆೀಕೆಂದು ಬ್ರೆಪಿ 
ಒತಾತಿಯಸುತಿತಿದೆ. ಸಂಸತಿತಿನಲಿಲಿ ಈ 
ವಿಷರ ಪ್ರಸಾತಿಪಗೊಂಡು ಕಲಾಪಕೆ್ಕ 
ಅಡ್ಡಯಾಗಿದೆ.

ರಾಹುಲ್ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳ 
ಹನೆನುಲೆರಲಿಲಿ ಕಲಾಪಕೆ್ಕ ಬ್ರೆಪಿ 
ಅಡ್ಡಪಡಸುತಿತಿದೆ. ಕಾಂಗೆ್ರಸೆಸ್ೀತರ 
ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ವಿಷರಗಳನುನು ಪ್ರಸಾತಿಪಿಸದಂತೆ 
ತಡೆರಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಅವರು 
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ 
ನಾರಕನೆಂಬಂತೆ 
ವೆೈಭವಿೀಕರಿಸುತಿತಿದಾದಿರೆ ಎಂದು 
ಮಮತಾ ಬಾ್ಯನಜಿ್ಯ ಆಕೆ್ಷೀಪಿಸಿದಾದಿರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.19-  
ಗಾಂಧಿೀಜಿರವರು ತಮಮಿ ಜಿೀವನದ ಕೊನೆರ 
ದ್ನಗಳಲಿಲಿ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆರನುನು ತಪಿ್ಪಸಲು 
ರತಾರಗತಾರ ಪ್ರರತನು ಮಾಡದರು. ಆದರೆ, 

ಮೊಹಮಮಿದ್ ಆಲಿ 
ಜಿನಾನುರವರು, ತಾವು 
ಪಾಕಸಾತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದರ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ಯಾಗಬೆೀಕೆಂಬ 
ಉದೆದಿೀರದ್ಂದ ಭಾರತದ 
ವಿಭಜನೆಗೆ ಪಟುಟಿ 

ಹಡದರು  ಎಂದು ಕರುಣಾ ಜಿೀವ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಟ್ರಸಿಟಿನ ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯ ಶಿವನಕೆರೆ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ  
ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಕರುಣಾ ಜಿೀವ ಕಲಾ್ಯಣ ಟ್ರಸಿಟಿನಲಿಲಿ 
`ಗಾಂಧಿೀಜಿ ಜಿೀವನದ ಕೊನೆರ ವಷ್ಯದ 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳು' ಎಂಬ ವಿಷರದ 
ಕುರಿತು ಅವರು ಉಪನಾ್ಯಸ ನಿೀಡದರು.

ಭಾರತವು ವಿಭಜನೆಯಾಗುವುದು 
ಕಾಂಗೆ್ರಸಿಸ್ನ ಕೆಲ ನಾರಕರಿಗೂ 
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೆೀಕಾಗಿತುತಿ. ರೊತೆಗೆ 
ಅಂದ್ನ ಬ್್ರಟಿಷ್ ಸಕಾ್ಯರದ ಒಡೆದು ಆಳುವ 
ನಿೀತಿ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯಾಗಲು ಕುಮಮಿಕು್ಕ 
ಕೊಟಿಟಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿೀಜಿ ಕಲ್ಕತತಿದ 
ನೌಖಾಲಿರಲಿಲಿದಾದಿಗ, ದೆಹಲಿರಲಿಲಿದದಿ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾರಕರೆೀ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಗೆ 
ಭಾರತದ ಗವನ್ಯರ್ ಜನರಲ್ ಲಾಡ್್ಯ 
ಮೌಂಟ್ ಬಾ್ಯಟನ್ ರವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಇತತಿರು. 

ಗಾಂಧಿೀಜಿ, ಹಂದೂ- ಮುಸಿಲಿಮರಿಬ್ಬರು 
ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳಿದದಿಂತೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟಾಟಿಗಿದದಿರೆ 
ದೆೀರದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ 
ನಂಬ್ದದಿರು. ಸದ್ಯದ ಪಾಕಸಾತಿನದ ಆಡಳಿತ 
ಮತುತಿ ಆರ್್ಯಕ ಪರಿಸಿಥೆತಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, 
ಪಾಕಸಾತಿನ ಭಾರತದ ರೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿದದಿರೆ 
ಪಾಕಸಾತಿನಕೆ್ಕೀ ಒಳೆಳುರದಾಗುತಿತಿತುತಿ ಎನಿನುಸುತತಿದೆ 
ಎಂದರು.

ಪ್ರ. ಎಂ.ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡ, 
ಪ್ರಸುತಿತ ಭಾರತದ ಕೊೀಮು ಸೌಹಾದ್ಯ 
ಹದಗೆಡುತಿತಿರುವ ಪ್ರಕು್ಷಬದಿ ಪರಿಸಿಥೆತಿರಲಿಲಿ 
ಗಾಂಧಿೀಜಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹಂದ್ಗಿಂತಲೂ 
ಇಂದು ಪ್ರಸುತಿತವಾಗಿವೆ,  ಅವನುನು ನಾವೆಲಲಿರೂ 
ತಪ್ಪದೆೀ ಅನುಸರಿಸಬೆೀಕು ಎಂದರು. 

ವಕೀಲರಾದ  ಸಿದದಿರ್ಯ,   ಮಲಾಲಿಬಾದ್ 
ಬಸವರಾಜ್, ಪಾ್ರಂರುಪಾಲ ಆನಂದಪ್ಪ,    
ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಮುರುಳಿೀಧರ ಮತಿತಿತರರು 
ಭಾಗವಹಸಿದದಿರು.

ಗಾಂಧಿ�ಜಿಗೆ ಭಾರತದ 
ವಿಭಜರೆ ಬೆ�ಕ್ರಲ್ಲಲೆ

ಅಂತರಾಚ್ಲರಳಲ್ಲೆ ನಕಲ್ ಸುದಿದಿ ಹಾವಳಿ
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಈ ಮೂರೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೊೀರಿಸುತತಿವ.ೆ 
ಅಂತರಾ್ಯಲದ ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆ ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಳಳುನುನು 
ಅರಿರುವುದು ಮುಂದ್ನ ದ್ನಗಳಲಿಲಿ ಇನೂನು ಕಷಟಿವಾಗಲಿದ.ೆ

ನಕಲ್ ಸುದಿದಿ : ಎ.ಐ. ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನುನು 
ತಡರೆಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನ ೆಕಲೆ ವಷ್ಯಗಳ ಹಂದ ೆಇತುತಿ. 
ಆದರ,ೆ ಆ ಭಾವನ ೆ ಹುಸಿಯಾಗುತಿತಿದ.ೆ ಡೀಪ್ ಫೆೀಕ್ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ರೂಪಿಸಲಾಗುವ ವಿಡಯೀಗಳನುನು ಗುರುತಿಸುವುದು 
ಸುಲಭ. ಆದರ,ೆ ಸಿಂಥಟೆಿಕ್ ವಿಡಯೀಗಳನುನು ಗುರುತಿಸು 
ವುದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದ ೆಎಂದು ಅಜಹರ್ ಹೆೀಳಿದಾದಿರ.ೆ

ಡೀಪ್ ಫೆೀಕ್ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕತಿರ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ 
ವಿಡಯೀಗಳನುನು ಬೆೀರರೆವರ ಹಾಗ ೆ ತಿರುಚಬಹುದು. 
ಡಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸಿಂಥಟೆಿಕ್ ವಿಡಯೀಗಳನುನು 
ನಿಜವಾದ ಕಾ್ಯಮರಾ, ನಟ ಇಲಲಿದೆೀ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೆೀ ರಾಗಕೆ್ಕ 
ತರೆಳದೆೀ ಸಂಪೂಣ್ಯ ಕೃತಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬಹುದು.

ಮೂಲ ವಿಡಯೀ ಅನುನು ತಿರುಚಿ ಡೀಪ್ ಫೆೀಕ್ 
ಮಾಡುವಾಗ ಬಳೆಕು ಹಾಗೂ ನರೆಳಿನ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಾಗಿರುತತಿದ.ೆ 

ಇದನುನು ಎ.ಐ. ಉಪಕರಣಗಳು ಪತೆತಿ ಮಾಡುತತಿವ.ೆ ಈ 
ವಿಡಯೀಗಳು ಮೂಲ ವಿಡಯೀಗಿಂತ ಕಳಪ ೆಗುಣಮಟಟಿದವು 
ಎಂದವರು ಹೆೀಳಿದಾದಿರ.ೆ

ಮುಂದಿನ ದಾರಿ : ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಪತೆತಿಗಾಗಿ ಕ್ರಮ 
ತಗೆದೆುಕೊಳುಳುತಿತಿರುವುದಾಗಿ ಬಹುತೆೀಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಲತಾಣ 
ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೆೀಳುತಾತಿ ಬಂದ್ವ.ೆ ಇದರ ರೊತಗೆೆ 
ಪರಿಣಿತರೂ ಸಹ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಹರಡುವಿಕರೆ ಮೆೀಲೆ 
ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ.ೆ 

ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲಿಲಿ ಹಚೆುಚು ಅರಿವು 
ಮೂಡಸಬೆೀಕದ.ೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲೂಲಿ ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹತಿ 
ಸೆೀರಿಸಬೆೀಕದ ೆ ಎಂದು ಐ.ಟಿ. ವಲರದ ಪರಿಣಿತರು 
ಅಭಿಪಾ್ರರ ಪಟಿಟಿದಾದಿರ.ೆ ಡೀಪ್ ಫೆೀಕ್ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಮಾಹತಿ 
ಬಗೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಎಲಲಿ ವಗ್ಯದವರು ಎಚಚುರವಾಗಿರಬೆೀಕದ.ೆ 
ಡಜಿಟಲ್ ವಲರದ ಸಂಕೀಣ್ಯತಗೆಳನುನು ಅರಿತುಕೊಳಳುಬೆೀಕದ.ೆ 
ಮುಂದ್ನ ದರಕದಲಿಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಯದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥೆ 
ಆದ್ಯತ ೆನಿೀಡಬೆೀಕದ ೆಎಂದು ನಜಕತ್ ಹೆೀಳಿದಾದಿರ.ೆ

(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ)

ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಿರಮ
ರಾಜ್ಯ ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 

ಸಾಥೆಪಿಸಿ, ಹಂದುಳಿದ ವಗ್ಯಗಳ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆರ ಅಧಿೀನ 
ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯ ಪಾಹನ್ ಪವಿೀ್ಯನ್ ಆದೆೀರ ಹೊರಡಸಿದಾದಿರೆ. ರಾಜ್ಯದ 
ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾರದ ಬಹುದ್ನಗಳ ಬೆೀಡಕೆಯಾಗಿದದಿ ಕುಂಬಾರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನುನು ಸಾಥೆಪಿಸಿ, ಆದೆೀರ ಹೊರಡಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ನಿಗಮವು ಕುಂಬಾರ, ಚಕ್ರಸಾಲಿ, ಕುಲಾಲ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಇನಿನುತರೆ ರಾತಿಗಳ 
ಸವ್ಯತೊೀಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿವ್ಯಹಸಲಿದೆ ಎಂದು 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಹೆೀಳಿದಾದಿರೆ.

ಮಲೆೀಬೆನೂನುರು, ಮಾ. 19- ಗೊೀವಿನಾಳು ಗಾ್ರಮದ್ಂದ 
ನಂದ್ಗುಡವರೆಗಿನ ಜಿಲಾಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸೆತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬುಧವಾರ 
ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ ಅವರು ಗೊೀವಿನಹಾಳ್ ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ಗುದದಿಲಿ 
ಪೂರೆ ನೆರವೆೀರಿಸಿದರು.

ಸುಮಾರು 2 ಕೊೀಟಿ ರೂ. ವೆಚಚುದಲಿಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆೈಗೊಳಳುಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ ಜರಮಮಿ 
ರಂಗಪ್ಪ, ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯರಾದ ದಡ್ಡ ಪ್ರಕಾಶ್, ರವಿಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾದ 
ಜಿ.ಬ್. ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ, ಪಿ.ಬ್. ಕುಬೆೀರಗೌಡ, ಆರ್. ಮದರ್ ಸಾಬ್, 
ಬ್.ಎಂ. ರುದ್ರಗೌಡ, ಜಿ.ಕೆ.ಹನುಮಗೌಡ, ಎ.ಪಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಇಂಜಿನಿರರ್ 
ಯೀಗೆೀಂದ್ರ, ಗುತಿತಿಗೆದಾರ ಸಂಜಿೀವ್, ಬಾಲಿಕ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬ್. 
ಅಬ್ೀದ್ ಅಲಿ ಮತಿತಿತರರು ಈ ವೆೀಳೆ ಹಾಜರಿದದಿರು.

ನಂದಿರುಡಿ ರಸೆ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲರೆ

ರೆ�ತ್ರ ದಾನ  
ಶೆ್ರ�ಷ್ ದಾನ

ಓದುರರ ರಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ರಾಹಿ�ರಾತುರಳು 
ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣಚ್ವೆ� ಆದರೋ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹಿತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೆೋ�ಪ, ದೆೋ�ಷ, ರುಣಮಟಟೆ 
ಮುಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವಚ್ಜನಿಕರು 
ರಾಹಿ�ರಾತುದಾರರೆೋಡರೆಯ� ವ್ಯವಹರಿಸಬೆ�ಕಾರು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾಧಿರಿಯಾರುವುದಿಲಲೆ.

-ರಾಹಿ�ರಾತು ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

EC / ಇಸ, 
E-swathu, 

Khatha Change
Building Licence
& Other Property 

Documents
96118-66449

ಡೆ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕಟೆರ್ 
ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಿರೆ
ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸಿಸ್ಗೆ  

ಡೆ್ರೈವರ್  (ಪುರುಷ) ಮತುತಿ 
ಕಂಡಕಟಿರ್ (ಪುರುಷ ಅರವಾ ಮಹಳಾ) 

ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಿರೆ. ಸಂಪಕ್ಯಸಿ :
91642 22937
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ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.19- ರೆೈ ಭಜರಂಗಿ 
ಸೆನುೀಹ ಬಳಗದ ವತಿಯಂದ ಡಾ. ಪುನಿೀತ್ 
ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜನಮಿ ದ್ನದ ಪ್ರರುಕತಿ 
ವಿದಾ್ಯನಗರದ ಗಾಂಧಿ ವೃತತಿದಲಿಲಿ ಉಚಿತ 
ಆರೊೀಗ್ಯ ಮತುತಿ ನೆೀತ್ರ ತಪಾಸಣಾ 
ಶಿಬ್ರವನುನು ಏಪ್ಯಡಸಲಾಗಿತುತಿ.

ಇದೆೀ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಿ ದ್ ಟಿೀಮ್ 
ಅಕಾಡೆರ್ಯಂದ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಕುಡರುವ 
ನಿೀರಿನ ತೊಟಿಟಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ನಡೆಯತು.

ಪಲಿೀಸ್ ವರಿಷಾಠಿಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಬ್. 
ರಿಷ್ಯಂತ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಯಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಸಿದದಿರು. 

ರೆೈ ಭಜರಂಗಿ ಸೆನುೀಹ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಯನ (ಸಾ್ವರ್ ವಿದಾ್ಯನಗರ), 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಧನ್ಯ ಕುಮಾರ್, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಬಸವರಾಜ್, ಗಣೆೀಶ್, ನಾಗರಾಜ್, 
ಬಸವನಗೌಡ, ಆಟೊೀ ನಾಗರಾಜ್, 
ಪುನಿೀತ್, ಮಂಜು, ಪಾಂಡುರಂಗ ಮತಿತಿ 
ತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು.

ರೆೈ ಭಜರಂಗಿ ಸೆನು�ಹ ಬಳರದಿಂದ ಪುನಿ�ತ್ ಜನಮಾದಿನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.19- ವೆೈರಕತಿಕ 
ಬದುಕನ ಬಗೆಗೆ ಆಲೊೀಚಿಸಲು ಸಮರ 
ವಿರದ ಆರೊೀಗ್ಯ ಇಲಾಖೆರಲಿಲಿ ಕಾರ್ಯ 
ನಿವ್ಯಹಸುತಾತಿ, ತಮಮಿ ಅನುಭವಗಳನೆನುೀ 
ಕೃತಿಯಾಗಿ ಹೊರ ತಂದದುದಿ ಶಾಲಿಯಘನಿೀರ 
ಎಂದು ಸಾಹತಿ ಡಾ. ಆನಂದ್ ಋಗೆ್ವೀದ್ 
ಅಭಿಪಾ್ರರ ಪಟಟಿರು.

ಭಾನುವಾರ ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ಕನನುಡ 
ಭವನದಲಿಲಿ ಜಿಲಾಲಿ ಕನನುಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿ 
ಷತುತಿ ಹಾಗೂ ರೆೀಣುಕಾ ಪ್ರಕಾರನ ಇವರ 
ಸಹಯೀಗದಲಿಲಿ ಡ.ಜಿ ರೆೀವಣಸಿದದಿಪ್ಪ 
ನವರ `ಸಂಪಾದನ ಸೂಕತಿಗಳು' ಕೃತಿರನನು 
ಲೊೀಕಾಪ್ಯಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡದರು.

ದ್ನದ ಇಪ್ಪತಾನುಲು್ಕ ಗಂಟೆರೂ 
ಸಕ್ರರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿವ್ಯಹಸುವ 
ಆರೊೀಗ್ಯ ವಲರದಲಿಲಿ, ವೆೈರಕತಿಕ 
ಹತಾಸಕತಿರ ಕುರಿತು ಯೀಚಿಸಲು 
ಸಮರ ಸಿಗುವುದ್ಲಲಿ. ಆದರೆ, ಆರೊೀಗ್ಯ 
ಇಲಾಖೆ ಅನುಭವ ಮತುತಿ ತಮಮಿ ವೆೈರಕತಿಕ 

ಆರೊೀಗ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯರ ಅನುಭವ ಎರಡು 
ಸೆೀರಿ ಅನುಭಾವವಾಗಿ ಕೃತಿರ ಮೂಲಕ 
ಮುದ್್ರತವಾಗಿವೆ. ಓದುಗರು ಕೊಂಡು 
ಓದುವ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೀತಾಸ್ಹ 
ನಿೀಡಬೆೀಕು ಎಂದು ಕರೆ ನಿೀಡದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನುನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ 
ಜಿಲಾಲಿ ಕನನುಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್. 
ವಾಮದೆೀವಪ್ಪ ಮಾತನಾಡ, ರೆೀವಣ 
ಸಿದಧಿಪ್ಪನವರು ಇತರರಿಗೆ ಆದರ್ಯವಾಗುವ 
ನುಡಮುತುತಿಗಳಂತಹ `ಸಂಪಾದನ ಸೂಕತಿ' 
ರಚಿಸಿದಾದಿರೆ. ಪ್ರಕೃತಿರ  ಅನುಭವಗಳನುನು 

ಇದರಲಿಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡದಾದಿರೆ. ಕುಟುಂಬ 
ಮತುತಿ ಆರೊೀಗ್ಯ ಒತತಿಡದ ನಡುವೆರೂ 
ಕೃತಿ ರಚಿಸಿರುವುದು ಶಾಲಿಯಘನಿೀರ 
ಎಂದರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಯಾಗಿ ಆಗರ್ಸಿದದಿ 
ಮಹೆೀಶ್ ಮಾತನಾಡ ಸಂಸಾರ, ವೃದಾಧಿಪ್ಯ 
ಕುರಿತು ಅದುಭುತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾದಿರೆ. ಪುಸತಿಕ 
ವನುನು ರುವ ಸಮುದಾರಕೆ್ಕ ಓದಲು 
ಪೆ್ರೀರೆೀಪಿಸಬೆೀಕು. ಪ್ರಯೀಗ ಶಾಲಾ 
ತಂತ್ರರಾಞಾನರಾಗಿರೂ ಇಂತಹ ಕೃತಿ 
ರಚಿಸಿರುವುದು ಹೆಮೆಮಿರ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ 

ಎಂದು ಹಷ್ಯ ವ್ಯಕತಿಪಡಸಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಿದದಿ 

ಕಸಾಪ ನಿಕಟಪೂವ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. 
ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಕ್ಯ ಮಾತನಾಡ, ತಮಮಿ 
ವೃತಿತಿ ಬದುಕನಲಿಲಿ ನೊೀಡದ, ಕೆೀಳಿದ 
ವೆೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನಾಶಿೀಲ ಅರಿವಿನ ಅನುಭ 
ವಗಳನುನು ಸಂಗ್ರಹಸಿದಾದಿರೆ. ಕೃತಿರಲಿಲಿನ 
ಅನುಭವಾಮೃತ, ಜಿೀವನ, ದಾನ, ಕಾಲ, 
ಕಾರಕ, ಅನನುದಾತ, ಸುಖ ದಾಂಪತ್ಯ, 
ಹೆಣು್ಣ, ಸಂಖಾ್ಯನುಭವ ಸೂಕತಿಗಳು 
ಸಮಾಜಕೆ್ಕ ರಾಞಾನದ ಕೆೈದ್ೀವಿಗೆರಂತೆ 

ಬೆಳಕಾಗಿ ಅರಿವಿನ ವಾ್ಯಪಿತಿ ಹಗಿಗೆಸಬಲಲಿವು 
ಎಂದು ಆರರ ವ್ಯಕತಿಪಡಸಿದರು.

ಪಾ್ರಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ ಕೃತಿರ ಕತೃ್ಯ 
ಡ.ಜಿ ರೆೀವಣಸಿದಧಿಪ್ಪ ಮಾತನಾಡ, 
ಏನನಾನುದರೂ ಸಾಧಿಸಬೆೀಕೆಂಬ ಕನಸು 
ಬಹುದ್ನಗಳಿಂದ ಮೂಡತುತಿ. ಹಾಗಾಗಿ, 
ಕೃತಿ ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆರೊೀಗ್ಯ, 
ಪರಿಸರ, ಕೃಷ್, ದಾನದ ಕುರಿತು ಅರಿವು 
ಪಡೆರಲು ಅವರ್ಯವಿರುವ ಪೂರಕ ಮತುತಿ 
ಪೆ್ರೀರಕ ಚಟುವಟಿಕೆರ ಮಾಹತಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ರಲಿಲಿ 
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ವೆೈರಕತಿಕ ಅನುಭವದ 
ವಿಚಾರಗಳನುನು ಸಂಗ್ರಹಸಿದೆದಿೀನೆ ಎಂದರು.

ಈ ವೆೀಳೆ ಸಾಹತಿ ಎಸ್. ಓಂಕಾರರ್ಯ 
ತವನಿಧಿ ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡದರು. 
ಪ್ರಯೀಗ ಶಾಲಾ  ತಂತ್ರಜಞಾ ಕೆ.ರು 
ನಿರಂಜನ, ಕುಕ್ಯ ಸಿದೆದಿೀರ್ವರ ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ 
ಮುಖೊ್ಯೀಪಾಧಾ್ಯರ ಡ.ಕೆ 
ಪರಮೆೀರ್ವರ್, ಸಾಹತಿ ವಿೀರಭದ್ರಪ್ಪ 
ತೆಲಗಿ, ಆರ್ರಫ್ ಅಲಿ ಮತಿತಿತರರಿದದಿರು.

`ಸಂಪಾದನ ಸೋಕ್್ತರಳು' ಕೃತ್ಯು ಅನುಭವರಳ ಪ್ರತ್ಬಿಂಬ 

ಕೆಹೆರ್ ಬಿ ಕಾಲೆೋ�ನಿಯಲ್ಲೆ ಪುನಿ�ತ್  ಹುಟುಟೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 19 - ನಗರದ ಕೆಹೆಚ್ ಬ್ ಕಾಲೊೀನಿರಲಿಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಕೆೀಕ್  
ಕತತಿರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪುನಿೀತ್  ರಾಜಕುಮಾರ್ ರವರ ಹುಟುಟಿ ಹಬ್ಬವವನುನು ಆಚರಿಸಿದರು.

ಬಾಪೂಜಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಮುದಾರ ಭವನದಲಿಲಿ  
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9.45 ಕೆ್ಕ ಎಜುಕೆೀರನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೀ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಶಾಸಕ ಎಸ್ .ಎ. 
ರವಿೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಲಿ ದಾದಿರೆ. ಮುಖ್ಯ 
ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವರಂಕರಪ್ಪ, ಪ್ರ. 
ಲಿಂಗಣ್ಣ, ವೆೈ.ಎ.  ನಾರಾರಣಸಾ್ವರ್, ಚಿದಾನಂದ 
ಗೌಡರು, ಡಾ. ಎ.ಎಚ್. ಶಿವಯೀಗಿ, ಸುರೆೀಶ್, ಜಿಲಾಲಿಧಿ 
ಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ, ಎಸಿ್ಪ ಸಿ.ಬ್ ರಿಷ್ಯಂತ್ , 
ಮಂಜುನಾರ, ಶಿ್ರೀಮತಿ ಗಿೀತಾ, ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, 
ವಿೀರೆೀಶ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲಿಲಿ 
ಭಾಗವಹಸಲಿದಾದಿರೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಣ ವಲರ ಕೆ್ಷೀತ್ರ 
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬ್.ಎಮ್. ದಾರುಕೆೀಶ್  ತಿಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

ಇಂದು ಎಜುಕೆ�ಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ�

ರಂರನರಸಯಲ್ಲೆ  
ರಾಳೆ ವಿಶೆ�ಷ ಪೂರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.19- ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕನ 
ಗಂಗನರಸಿ ಗಾ್ರಮದ ಶಿ್ರೀ ಗೊೀಣಿ ಬಸವೆೀರ್ವರ ಹೊರ 
ಮಠದಲಿಲಿ ನಾಡದುದಿ ದ್ನಾಂಕ 21 ರ ಮಂಗಳವಾರ 
ರುಗಾದ್ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ವಿಶೆೀಷ ಪೂರೆ ನಡೆರಲಿದೆ.

ಅಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿ್ರೀ ಗೊೀಣಿ ಬಸವೆೀರ್ವರ 
ಹಾಗೂ ನಾಗದೆೀವತಾ ಸಾ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯರ 
ವಿಶೆೀಷ ಪೂರೆ, ಅಭಿಷೆೀಕ ಮತುತಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ 
ನಡೆರುವುದು. ನಂತರ 11.30 ಕೆ್ಕ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ಸೆೀವೆ 
ನಡೆರುವುದು. ಕಕ್ಕರಗೊಳಳುದ ಸುಲಾತಿನಪ್ಪನವರ 
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮತುತಿ ಸಹೊೀದರರು, ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸೆಥೆ 
ಏಪ್ಯಡ ಸುವರು. ಶಿ್ರೀ ಗೊೀಣಿ ಬಸವೆೀರ್ವರ ಸಾ್ವರ್ 
ಹೊರಮಠ ಹಾಗೂ ಶಿ್ರೀ ಹನುಮಂತದೆೀವರ 
ಜಿೀಣೊೀ್ಯದಾಧಿರ ಸರ್ತಿ ಆರ್ರರದಲಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 
ನಡೆರಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎಂ. ನಾಗೆೀಂದ್ರಪ್ಪ, 
ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯ ಗೌಡ್ರ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

ಅನನುಪೂಣೆ�ಚ್ಶ್ವರಿ ದೆ�ವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ  
ರಾಳೆ ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಪೂರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜ. 19- ನಗರದ ದೆೀವರಾಜ 
ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ `ಎ' ಬಾಲಿಕ್ ನಲಿಲಿರುವ ಶಿ್ರೀ 
ಮಾತಾ ಅನನು ಪೂಣೆೀ್ಯರ್ವರಿ ದೆೀವಸಾಥೆನದಲಿಲಿ 
ನಾಡದುದಿ ದ್ನಾಂಕ 21ರ  ಮಂಗಳವಾರ 
ರುಗಾದ್ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಪೂರೆ ನಡೆರಲಿದೆ. 
ಅಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಶಿ್ರೀ ನಾಗಲಿಂಗೆೀರ್ವರ ಸಾ್ವರ್ಗೆ 
ರುದಾ್ರಭಿಷೆೀಕ, ಮೃತು್ಯಂಜರ ಹೊೀಮ, ಪ್ರಧಾನ 

ದೆೀವತೆ, ಶಿ್ರೀ ಮಾತಾ ಅನನುಪೂಣೆೀ್ಯರ್ವರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮತುತಿ 
ತಿೀರ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೀಗ ನಡೆರುವುದು ಎಂದು ದೆೀವಸಾಥೆನ ಸರ್ತಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಜಿ. ನಾಗೆೀಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.19 - ಕಲಾಕುಂಚ ಸಾಂಸ್ಕಕೃತಿಕ 
ಸಂಸೆಥೆಯಂದ ರುಗಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರವರ 
ಮನೆರ ಮುಂದೆ `ಮನೆರಂಗಳದಲಿಲಿ ಉಚಿತ ರಂಗೊೀಲಿ 
ಸ್ಪಧೆ್ಯ'ಗೆ ಹೆಸರು ನೊೀಂದಾಯಸುವ ದ್ನಾಂಕವನುನು 20 
ರವರೆಗೆ ವಿಸತಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಾಕುಂಚದ ಸಂಸಾಥೆಪಕ 
ಸಾಲಿಗಾ್ರಮ ಗಣೆೀಶ್ ಶೆಣೆೈ ತಿಳಿಸಿದಾದಿರೆ. ನಾಡದುದಿ ದ್ನಾಂಕ 
22 ರ ಬುಧವಾರ ರುಗಾದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಎಲಾಲಿ ಬಡಾವ 
ಣೆಗಳಲಿಲಿ ತಮಮಿ ತಮಮಿ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆಯೀ ತಮಮಿ ತಮಮಿ 
ಇಷಾಟಿನುಸಾರ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಉಚಿತ 
ರಂಗೊೀಲಿರ ಈ ಸ್ಪಧೆ್ಯ ಕುರಿತು ವಿವರಕೆ್ಕ 95387 
32777 ಈ ಸನಿಹವಾಣಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಯಸಬಹುದು ಎಂದು 
ಸಂಸೆಥೆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್  ತಿಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

ರಾಡಿದುದಿ ರಂಗೆೋ�ಲ್ ಸ್ಪಧೆಚ್ 

ಹರಿಹರ, ಮಾ. 19- ನಗರದ ಕೆ.ಎಸ್.
ಬ್.ಸಿ.ಎಲ್ ಡಪೀದಲಿಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ 
ಬಾಕ ಉಳಿದ, ಅವಧಿ ರ್ೀರಿದ ವಿವಿಧ 
ಬಾ್ರಂಡ್ ನ ಒಟುಟಿ 355.87 ಲಿೀಟರ್ 
ಬ್ರರ್ ದಾಸಾತಿನನುನು ನಾರ  
ಮಾಡಲಾಯತು. ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಿ 
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧಿೀಕ್ಷಕ  ರವಿ ಮರಿಗೌಡರ್, 
ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕ  ಸಿೀಮಾ ಮಾಗನೂರ, 
ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ಆರ್. ಪರರುರಾಮಪ್ಪ 
ಮತಿತಿತರರು ಹಾಜರಿದದಿರು.

ಹರಿಹರ: ಅವಧಿ 
ಮಿ�ರಿದ ಬಿಯರ್ ರಾಶ

ಹರಿಹರ : ಇಂದು  
ಬಿರೆಪಿ ರೆೋ�ರ್ ಶೆೋ�

ವಿಜರ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರ ಅಂಗವಾಗಿ  ಇಂದು 
ಬಳೆಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟಗೆ ೆರೊೀಡ್ ಶೊೀ ನಡ ೆರಲಿದ ೆಎಂದು 
ಬ್ರಪೆಿ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಸಾವಂತ್ 
ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಕ್ಕೀರಸಾ್ವರ್ ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದ್ಂದ 
ಬೃಹತ್ ರೊೀಡ್ ಶೊೀದೊಂದ್ಗ ೆ ಮೆರವಣಿಗೆ 
ಹೊರಟು, ಮೆರವಣಿಗ ೆ ಶಿವಮೊಗಗೆ ಸಕ್ಯಲ್, ರಾಣಿ 
ಚನೆನುಮಮಿ ವೃತತಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸೆತಿ, ಗಾಂಧಿ ವೃತತಿದವರಗ ೆಸಾಗಿ 
ಗಾಂಧಿ ವೃತತಿದಲಿಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಳುಲಿದ.ೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕ.ೆ
ಎಸ್. ಈರ್ವರಪ್ಪನವರೊಂದ್ಗ ೆರಾಜ್ಯ ಬ್ರಪೆಿ ನಾರಕರು 
ಆಗರ್ಸಲಿದಾದಿರ.ೆ

ಬಂೆಗಳೂರು, ಮಾ. 19 – 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾರಕ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಂಧಿ ಭಾನುವಾರ ಮೂರು ದ್ನ 
ಗಳ ಭೆೀಟಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಬರಲಿ 
ದಾದಿರ.ೆ  ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 
ಹನೆನುಲರೆಲಿಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲಿಲಿ ಪಾಲೊಗೆಳುಳುತಿತಿದಾದಿರ.ೆ

ಬಳೆಗಾವಿ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲಿರ 
ಕುಣಿಗಲ್ ನಲಿಲಿ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಗಳಲಿಲಿ ಅವರು ಪಾಲೊಗೆಳಳುಲಿದಾದಿರ.ೆ  ಬಳೆಗಾವಿರಲಿಲಿ 
ಸೊೀಮವಾರ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿರುವ ರುವ ಕಾ್ರಂತಿ 
ಸಮಾವೆೀರದಲಿಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಸಲಿದಾದಿರ.ೆ 
ಚುನಾವಣ ೆಸಿದಧಿತ ೆಕುರಿತು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ 
ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರ ರೊತ ೆಚಚಿ್ಯಸಲಿದಾದಿರ.ೆ ಮಂಗಳವಾರ 
ಕುಣಿಗಲ್ ನಲಿಲಿ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರರಾಧ್ವನಿ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಪಾಲೊಗೆಳಳುಲಿದಾದಿರ.ೆ 

ಬೆಳಗಾವಿ ಸಮಾವೆ�ಶಕೆ್ಕ 
ಇಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಇಪಾಟೆ ಜಿಲಾಲೆಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಐರಣಿ ಚಂದು್ರ 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.19- 

ಇಂಡರನ್  ಪಿೀಪಲ್  ರ್ಯೀಟರ್  
ಅಸೊೀಸಿಯೀಷನ್  ಇಪಾಟಿ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಐರಣಿ ಚಂದು್ರ 
ಆಯ್ಕಯಾಗಿದಾದಿರೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಜಿಲಾಲಿ 
ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯ ಆವರಗೆರೆ ಚಂದು್ರ 
ತಿಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

ಇಲಿಲಿನ ಕಾಂ. ಪಂಪಾಪತಿ ಭವನದಲಿಲಿ 
ಇಂದು ನಡೆದ ಇಪಾಟಿ ಜಿಲಾಲಿ ಸರ್ತಿ 
ಸಭೆರಲಿಲಿ ಈ ಆಯ್ಕ ಮಾಡಲಾಯತು. 

ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಗಲೂರು 
ಓಬಳೆೀಶ್ , ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯಯಾಗಿ ಕೆ. ಬಾನಪ್ಪ 
ಆವರಗೆರೆ, ಖರಾಂಚಿಯಾಗಿ ಕುಕ್ಕವಾಡ 
ಮಹಾಂತೆೀಶ್ , ಕಾರ್ಯದಶಿ್ಯಯಾಗಿ 
ಶಾಗಲೆ ರರಣಪ್ಪ, ಜಿಗಳಿ ರಂಗನಾಥ್ , 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ 
ಶಿವಕುಮಾರ್ , ಕಗತೂರು ಮಲೆಲಿೀರಪ್ಪ 
ಸೆೀರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸರ್ತಿಗೆ 
ಖಾದರ್  ಬಾಷಾ, ಹೂವಪ್ಪ, ಹೆಚ್ .
ಎಸ್ . ಚಂದು್ರ, ತುಚ್ಯಘಟಟಿ ಶಿ್ರೀನಿವಾಸ್  
ಶೌಕತ್  ಅಲಿ ಆಯ್ಕ ಮಾಡಲಾಯತು. 
ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಆವರಗೆರೆ ಚಂದು್ರ, 
ಪುರಂದರ ಲೊೀಕಕೆರೆ, ಆವರಗೆರೆ ವಾಸು 
ಆಯ್ಕಯಾಗಿದಾದಿರೆ.

ಹೊನಾನುಳಿ, ಮಾ. 19- ತಾಲೂಲಿಕನ ತಿಮಾಲಿಪುರ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಅನುಪಮಾ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗುರುವಾರ ಅವಿರೊೀಧವಾಗಿ 
ಆಯ್ಕಯಾಗಿದಾದಿರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದದಿ ತಾಲೂಲಿಕು ಸಮಾಜ 
ಕಲಾ್ಯಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಎಲ್. ಉಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ 
ತರಗನಹಳಿಳು ಟಿ.ಜಿ. ರಮೆೀಶ್ ಗೌಡ, ಕೆ.ಸಿ. ನಟರಾಜ್, ತಿಮಾಲಿಪುರ ಗಾ್ರಪಂ 
ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ ಲಲಿತಾಬಾಯ, ಎಲಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-ಸಿಬ್ಬಂದ್, 
ತಿಮಾಲಿಪುರ, ತರಗನಹಳಿಳು, ಸಿಂಗಟಗೆರೆ, ನೆೀರಲಗುಂಡ, ಬೆೀವಿನಹಳಿಳು, 
ಸೆೀವಾಲಾಲ್ ನಗರ ಮತಿತಿತರೆ ಗಾ್ರಮಗಳ ಮುಖಂಡರು ಇದದಿರು.

ತ್ಮಾಲೆಪುರ ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 
ಸಂರಟಗೆರೆ ಅನುಪಮಾ ಅವಿರೆೋ�ಧ ಆಯ್ಕ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 19 – ದುಬೆೈನಲಿಲಿ 
ಲಾರಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಡದು 
ಪಾಕಸಾತಿನದ ಗುಪತಿಚರ ಸಂಸೆಥೆಯಾದ ಐ.
ಎಸ್.ಐ. ನೆರವಿನಿಂದ ಖಲಿಸಾತಿನಿ 
ಬೆಂಬಲಿಗನಾಗುವವರೆಗೆ ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ 
ಸಿಂಗ್ ಸಾಕಷುಟಿ ದೂರ ಸಾಗಿ ಬಂದ್ರುವುದು, 
ಈಗ ದೆೀಶಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತಿತಿದೆ.

2022ರಲಿಲಿ ದುಬೆೈನಿಂದ ಮರಳಿದದಿ 
ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್, ಖಲಿಸಾತಿನಿ ಪ್ರತೆ್ಯೀಕತಾ 
ಹೊೀರಾಟಕೆ್ಕ ಕುಮಮಿಕು್ಕ ನಿೀಡಲು 
ಮುಂದಾಗಿದದಿ. ನಟ ದ್ೀಪ್ ಸಿಧು ಸಾಥೆಪಿಸಿದದಿ  
‘ವಾರಿಸ್ ಪಂರಾಬ್ ದೆೀ’ ಸಂಘಟನೆರ 
ಮೂಲಕ ಸಿಂಗ್ ಈ ಪ್ರರತನು ನಡೆಸಿದದಿ. ಕಳೆದ 
ವಷ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿರಲಿಲಿ ಸಿಧು ಸಾವನನುಪಿ್ಪದದಿರು.

ಭಾರತದ್ಂದ ಪಂರಾಬ್ 
ಪ್ರತೆ್ಯೀಕವಾಗಬೆೀಕು ಎಂದು ಬಹರಂಗ 
ಪ್ರಚೊೀದನೆ ನಿೀಡುತಿತಿದದಿ ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್, 
ಕೆೀಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅರ್ತ್ ಷಾ ಹಾಗೂ 
ಪಂರಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಭಗವಂತ್  ಸಿಂಗ್ 
ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹರಂಗ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕದದಿ. 
ಎರಡನೆೀ ಭಿಂದ್ರನ್ ವಾಲೆ ಆಗುವ ಉದೆದಿೀರ 
ಆತನಿಗಿದದಿದುದಿ ಸ್ಪಷಟಿವಾಗಿತುತಿ.

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣವಂದರಲಿಲಿ ಸಿಲು 
ಕದದಿ ತನನು ಸಹಚರನನುನು ಪಂರಾಬ್ ಪಲಿೀಸ 
ರಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬ್ಡಸಿಕೊಳುಳುವಲಿಲಿ 
ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ ರರಸಿ್ವಯಾಗಿದದಿ. ಇದರಿಂದ 

ಉತಾಸ್ಹಗೊಂಡ ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್, ಸಂವಿ 
ಧಾನಕೆ್ಕ ಬಹರಂಗ ಸವಾಲೆಸೆರುವ ಹಾಗೂ 
ಕೆೀಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಕಚೆೀರಿರ ಪದಾಧಿಕಾರಿ 
ಗಳಿಗೆ ಬಹರಂಗವಾಗಿ ಬೆದರಿಸುವ 
ದುಸಾಸ್ಹಸಕೆ್ಕ ಕೆೈ ಹಾಕದದಿ. ತನನು ರಕತಿರನುನು 
ಅತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದದಿ ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್, ಈಗ 
ಪಲಿೀಸರ ಬಂಧನದ್ಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳಳುಲು 
ಇನಿನುಲಲಿದ ಪ್ರರತನು ನಡೆಸಿದಾದಿನೆ.

ಈ ವಷ್ಯ ತಾನ್್ಯ ತರನ್ ನಲಿಲಿ 
ಗಣರಾರೊ್ಯೀತಸ್ವದ ದ್ನ ಸಮಾವೆೀರ 
ನಡೆಸಿದದಿ ಆತ, ಬಹರಂಗವಾಗಿ ಖಲಿಸಾತಿನ 
ಸಾಥೆಪನೆಗೆ ಕರೆ ನಿೀಡದದಿ. ಸಿಖ್ ರುವಕರು 
ಚುನಾಯತ ಸಕಾ್ಯರದ ವಿರುದಧಿ ಸರಸತಿ್ 
ಬಂಡಾರ ಏಳುವಂತೆ ಕರೆ ನಿೀಡದದಿ.

ಮೊಗ ಜಿಲೆಲಿರಲಿಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ದಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡದದಿ ಆತ, ಸಿಖೆಖೀತರರು 
ನಡೆಸುವ ಸಕಾ್ಯರಕೆ್ಕ ಪಂರಾಬ್ ನಲಿಲಿ ಆಳುವ 
ಅಹ್ಯತೆ ಇಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದದಿ. 

1984ರ ಬೂಲಿ ಸಾಟಿರ್ ಕಾಯಾ್ಯಚರಣೆ 
ರಲಿಲಿ ಹತನಾದ ಜನೆೈ್ಯಲ್ ಸಿಂಗ್ 
ಭಿಂದ್ರನ್ ವಾಲಾ ರಿೀತಿರಲೆಲಿೀ ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ 
ಬ್ಂಬ್ಸಿಕೊಳುಳುತಿತಿದದಿ. ಆತನ ದ್ರಿಸು ಹಾಗೂ 
ವತ್ಯನೆರನೆನುೀ ಅನುಸರಿಸುತಿತಿದದಿ. ಹಲವು 
ಸರಸತಿ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕರನುನು ಇಟುಟಿಕೊಂಡರುತಿತಿದದಿ.

ಇಂಟರ್ ನಾ್ಯಷನಲ್ ಸಿಖ್ ರೂತ್ 
ಫೆಡರೆೀಷನ್ ಮುಖ್ಯಸಥೆ ಲಖಬ್ೀರ್ ಸಿಂಗ್ 
ರೊಡೆ ರೊತೆಗೂ ಈತ ಸಂಪಕ್ಯ ಹೊಂದ್ದದಿ. 
ಭಾರತದಲಿಲಿ ದೆ್ವೀಷ ಹರಡದ ಹಾಗೂ ರಸಾತಿ್ಸತಿ್ 

ಕಳಳುಸಾಗಣೆ ಮಾಡದ ಆರೊೀಪ ರೊಡೆ 
ಮೆೀಲಿದೆ. ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ ದುಬೆೈನಲಿಲಿದಾದಿಗ 
ರೊಡೆ ಸಹೊೀದರ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಂಪಕ್ಯ 
ಬೆಳೆಸಿದಾದಿಗಿ ಪಲಿೀಸರು ತಿಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಪರವಾಗಿ ಪಂರಾಬ್ ಗೆ 
ಬಂದ್ದದಿ ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್, ಖಲಿಸಾತಿನ್ ಪರ 
ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದದಿ. ಧಮ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲಿಲಿ 
ಜನರನುನು ಪ್ರಚೊೀದ್ಸಿ, ಸಕಾ್ಯರದ ವಿರುದಧಿ 
ಜನರನುನು ಎತಿತಿ ಕಟುಟಿವ ಪ್ರರತನು ನಡೆಸಿದದಿ.

ಸಮಾಜದ ತಳ ವಗ್ಯದವರು ಹಾಗೂ 
ದ್ಕು್ಕ, ದೆಸೆಯಲಲಿದ ರುವಕರು ಸಿಂಘ್ ಗೆ ಸುಲಭ 
ಗುರಿಯಾಗುತಿತಿದದಿರು. ಧಮ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲಿಲಿ ಅವರ 
ಭಾವನೆಗಳನುನು ದುಬ್ಯಳಕೆ ಮಾಡಕೊಳಳುಲಾ 
ಗುತಿತಿತುತಿ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೆೀಳಿವೆ.

ಪಂರಾಬ್ ಅನುನು ಉಗ್ರವಾದದ ಕರಾಳ 
ದ್ನಗಳತತಿ ತಳುಳುವುದು ಆತನ ಗುರಿಯಾಗಿತುತಿ. 
ಪಂರಾಬ್ ನಲಿಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಉತುತಿಂಗದಲಿಲಿದದಿ 
ಸಮರದಲಿಲಿ ಸಾಕಷುಟಿ ರಕತಿಪಾತವಾಗಿತುತಿ. 
ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ ನ ‘ವಾರಿಸ್ ಪಂರಾಬ್ ದೆ’ 
ಸಂಘಟನೆ ಪಾಕಸಾತಿನದ್ಂದ ನೆರವು ಪಡೆರು 
ತಿತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ ಕೃತ್ಯಗಳನುನು ಸಿಖ್ 
ಸಮುದಾರ ಖಂಡಸಿತುತಿ. ಈ ಬಗೆಗೆ ತನಿಖೆ 
ನಡೆಸಲು ಶಿ್ರೀ ಅಕಾಲ್ ತಖ್ತಿ ಸಾಹಬ್ 
ನಿಧ್ಯರಿಸಿತುತಿ. ಆಗ ರಾಠೆೀದಾರ್ ಅಕಾಲ್ 
ತಖ್ತಿ ಗೆ ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕದದಿ.

34 ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ ಬೆಂಬಲ್ರರ ಬಂಧನ
ಚಂಡೀಘಡ, ಮಾ. 19 – 

ತಿೀವ್ರವಾದ್ ಬೊೀಧಕ ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ 
ಸಿಂಗ್ ಬಂಧನ ಕಾ್ಕಗಿ ಪಂರಾಬ್ 
ಪಲಿೀಸರು ಶೊೀಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದುದಿ, 
ಆತನ 34 ಬೆಂಬಲಿಗ ರನುನು ಬಂಧಿಸಿದಾದಿರೆ. 
ಇವರಲಿಲಿ ನಾಲ್ವರನುನು ದೂರದ ಅಸಾಸ್ಂಗೆ 
ರವಾನಿಸಿದಾದಿರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಪಂರಾಬ್ 
ಪಲಿೀಸರು ಅಕ್ರಮ ವಾಗಿ ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ 
ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪಂರಾಬ್ ಮತುತಿ 

ಹರಿಯಾಣ ಹೆೈಕೊೀ ಟ್್ಯ ನಲಿಲಿ ಅಜಿ್ಯ 
ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಉತತಿರಿಸುವಂತೆ 
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಯರಕೆ್ಕ ನಾ್ಯಯಾಲರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಾರಿಸ್ ಪಂರಾಬ್ ದೆೀ ಮುಖ್ಯಸಥೆ 
ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ ತಮಮಿ ಕೆೈಗೆ ಸಿಗದೆೀ ನುಣು 
ಚಿಕೊಂಡದಾದಿನೆ ಎಂದು ಪಲಿೀಸರು ತಿಳಿಸಿ 
ದಾದಿರೆ. ಆತನ ವಿರುದಧಿ ಪಲಿೀಸರು ಹೊಸ 
ಎಫ್.ಐ.ಆರ್.ಗಳನುನು ದಾಖಲಿಸಿದಾದಿರೆ.

ದುಬೆೈ ಚಾಲಕನಿಂದ ಖಲ್ಸಾ್ತನಿ ಪ್ರಚಾರಕನವರೆಗೆ
ಪಲಿೀಸ್ ರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳುಳುವ ಪ್ರರತನುದಲಿಲಿ ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.19-  ರಾಜ್ಯ 
ಅಕ್ಷರ ದಾಸೊೀಹ ಬ್ಸಿರೂಟ ತಯಾ 
ರಕರ ಫೆಡರೆೀಷನ್ (ಎಐಟಿರುಸಿ) 
ಜಿಲಾಲಿ ಸರ್ತಿ ವತಿಯಂದ ಎಸ್ ಡಎಂಸಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ 
ಹೆಸರಿನಲಿಲಿ ಜಂಟಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆ 
ತೆರೆರುವ ಇಲಾಖೆ ಆದೆೀರ 
ವಿರೊೀಧಿಸಿ, ಗುರುವಾರ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ 
ಕಚೆೀರಿ ಮುಂಭಾಗದಲಿಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 
ನಡೆಸಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ 
ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಸಲಿಲಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದೆದಿೀಶಿಸಿ 
ಮಾತನಾಡದ ಆವರಗೆರೆ ಚಂದು್ರ, 
ಕಳೆದ 20 ವಷ್ಯಗಳಿಂದ ರಾರಾ್ಯದ್ಯಂತ 
ಸಕಾ್ಯರಿ ಹರಿರ, ಕರಿರ, ಪಾ್ರರರ್ಕ, 
ಪೌ್ರಢ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ 
ಶಾಲೆಗಳಲಿಲಿ ಬ್ಸಿರೂಟ 

ತಯಾರಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವ್ಯಹಸುತಿತಿ 
ರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆರವರು ಹಾಗೂ 
ಸಹಾರಕ ಅಡುಗೆರವರಿಗೆ ಜಿೀವನ 
ಭದ್ರತೆ ಇಲಲಿದೆೀ ದುಡರುತಿತಿದಾದಿರೆ. 
ಕೆೀವಲ ಗೌರವ ಧನಕೆ್ಕ ದುಡರುತಿತಿರುವ 
ಇವರಿಗೆ ಸಕಾ್ಯರ ವಿವಿಧ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ನಿೀಡಬೆೀಕೆಂದು ಅನೆೀಕ 
ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡದದಿರೂ  
ಪ್ರಯೀಜವಾಗಿಲಲಿ ಎಂದು ಆಕೊ್ರೀರ 
ವ್ಯಕತಿಪಡಸಿದರು.

ಇದ್ೀಗ ಸಕಾ್ಯರ ಇದದಿಂತೆ 
ಶಾಲಾಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತುತಿ 
ಶಾಲಾಭಿವೃಧಿದಿ ಸರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ 
ಹೆಸರಿನಲಿಲಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆ 
ತೆರೆರಬೆೀಕೆಂದು ಆದೆೀರ 
ಹೊರಡಸಿರುವುದು ಸರಿರಲಲಿ. ಈ 
ರಿೀತಿರ ಆದೆೀರ ಹೊರಡಸಲು ಕಾರಣ 
ಏನು? ಇದನುನು ಕೆೀಳಿದವಯಾ್ಯರು?  

ಈ ರಿೀತಿರ 
ಆ ದೆೀ ರ ದ್ ಂ ದ 
ಭ ವಿ ಷ್ಯ ದ ಲಿಲಿ 
ಯೀ ಜ ನೆ 
ದುಬ್ಯಲಗೊಳಿಸುವ 
ಹು ನಾನು ರ ವಿ ದದಿ ಂ ತಿ ದೆ 
ಎ ಂ ದು 
ಆರೊೀಪಿಸಿದರು.

ಸ ಕಾ್ಯ ರ 
ಕೂಡಲೆೀ ತನನು 
ಆದೆೀರ ಹಂಪಡೆದು 

ಹಂದ್ನಂತೆ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು 
ಮತುತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆರವರ 
ಹೆಸರಿನಲಿಲಿ ಮಾತ್ರವೆೀ ಖಾತೆ ಇರುವಂತೆ 
ಆದೆೀರ ನಿೀಡಬೆೀಕು ಹಾಗೂ ಬರುವ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಹಾಗೂ ಲೊೀಕಸಭಾ 
ಚುನಾವಣೆಗಳಲಿಲಿ ಬ್ಸಿರೂಟ ಅಡುಗೆ 
ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರನನು ಚುನಾವಣಾ 
ಸಿಬ್ಬಂದ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ 
ಬಳಕೆ ಮಾಡಕೊಂಡರೆ ಚುನಾವಣಾ 
ಸಿಬ್ಬಂದ್ಗೆ ನಿೀಡುವಷೆಟಿೀ ಭತೆ್ಯ 
ಕೊಡಬೆೀಕೆಂದು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡದರು.

ಈ ವೆೀಳೆ ಬ್ಸಿರೂಟ 
ಕಾರ್ಯಕತೆ್ಯರರಾದ ಲಲಿತಮಮಿ, 
ಸರೊೀಜಮಮಿ, ಕಂಪಳಮಮಿ, ನಾಗರತನು, 
ಕೆ.ಎಸ್.ಆಶಾ, ರರಣಮಮಿ, ಕೊಟ್ರಮಮಿ, 
ನಿಮ್ಯಲ, ನರಸಮಮಿ, ವಿಜರಮಮಿ, 
ರ್ೀನಾಕ್ಷಮಮಿ ಮತಿತಿತರರಿದದಿರು.

ಬಿಸಯೋಟ ಯ�ಜರೆ : ಹೆೋಸ ಆದೆ�ಶ 
ಖಂಡಿಸ ಕಾಯಚ್ಕತೆಚ್ಯರಿಂದ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.19- ನಿತ್ಯವು 

ಕೆಲಸದಲಿಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರುವ ಬ್ತತಿನೆ 
ಬ್ೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಬ್ಡುವು 
ಸಿಗಲಿ ಎನುನುವ ಉದೆದಿೀರದ್ಂದ ಕ್ರಕೆಟ್ 
ಪಂದಾ್ಯವಳಿ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಜಿಲಾಲಿ ಬ್ತತಿನೆ ಬ್ೀಜ, ಕ್ರರ್ನಾರಕ ಮತುತಿ 
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಲೊೀಕಕೆರೆ ನಾಗರಾಜ್ 
ಹೆೀಳಿದರು.

ಭಾನುವಾರ ಜಿಲಾಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ 
ದಲಿಲಿ ಜಿಲಾಲಿ ಬ್ತತಿನೆ ಬ್ೀಜ ಕ್ರರ್ನಾರಕ 
ಮತುತಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರರ 
ಸಂಘದ ವತಿಯಂದ ಏಪ್ಯಡಸಲಾಗಿದದಿ 
ಟೆನಿನುಸ್ ಬಾಲ್  ಕ್ರಕೆಟ್ ಟೂನ್ಯಮೆಂಟ್ ಗೆ 
ಚಾಲನೆ ನಿೀಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿರು 

ಕೃಷ್ರನಾನುಧರಿಸಿದ ಜಿಲೆಲಿಯಾಗಿದುದಿ, ರೆೈತರಿಗೆ 
ಅವರ್ಯವಿರುವ ಬ್ತತಿನೆ ಬ್ೀಜ ಮತುತಿ ಇನಿನುತರೆ  
ಕೃಷ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನನುಗಳ 
ಮಾರಾಟಗಾರರು ನೂರಾರು ಜನರಿದುದಿ, 
ಅವರೆಲಲಿರಿಗೂ ಪ್ರೀತಾಸ್ಹ ನಿೀಡಲೆಂದು  
ಪಂದಾ್ಯವಳಿ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಕೆಲವೆೀ ದ್ನಗಳಲಿಲಿ ಮುಂಗಾರು 
ಹಂಗಾಮು ಪಾ್ರರಂಭಗೊಳಳುಲಿದುದಿ, ಮಾರಾ 
ಟಗಾರರು ವಾ್ಯಪಾರದ ಒತತಿಡದಲಿಲಿ ತೊಡಗಿ 
ಸಿಕೊಳುಳುತಾತಿರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬ್ಡುವಿರುವ 
ಕಾರಣ ಎಲಲಿರೂ ಒಂದೆಡೆ ಸೆೀರಿ ಸಂತೊೀಷ 
ದ್ಂದ ಪಂದಾ್ಯವಳಿರಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಸುತಿತಿ 

ದಾದಿರೆ. ಇನುಮಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ವಷ್ಯ ಕೂಡ 
ಕ್ರಕೆಟ್ ಪಂದಾ್ಯವಳಿ ಏಪ್ಯಡಸಲಾಗು 
ವುದು. ಉತತಿಮ ಪ್ರದರ್ಯನ ನಿೀಡುವ 
ಮೂಲಕ ಕಲೆರನುನು 
ಸಂಭ್ರರ್ಸಬೆೀಕೆಂದರು.  ಜಿಲಾಲಿ ಬ್ತತಿನೆ 
ಬ್ೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ 
ಕಾಯಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ರೆ. ಶಿ್ರೀನಿವಾಸ 
ಮೂತಿ್ಯ ಮಾತನಾಡದರು.

ಈ ವೆೀಳೆ ಕೃಷ್ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ 
ನಿದೆೀ್ಯರಕ ಶಿ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚಿಂತಾಲ್  
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಿದದಿರು. ಜಿಲಾಲಿ ಬ್ತತಿನೆ 

ಬ್ೀಜ ಕ್ರರ್ನಾರಕ ಮತುತಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ 
ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ ಶಿವಮೂತ್ಯ್ಯಪ್ಪ 
ಅಗಸನಕಟೆಟಿ, ಟಿ.ಎಂ ಉಮಾಪತರ್ಯ, 
ಶಿ್ರೀಧರ ಮೂತಿ್ಯ, ತಿಪೆ್ಪೀಸಾ್ವರ್ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ಮತಿತಿತರರಿದದಿರು.

ಬಿತ್ತರೆ ಬಿ�ಜ, ರಸಗೆೋಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಕ್್ರಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ

ಕನಾ್ಯಟಕ ಸಕಾ್ಯರ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೆೀತಿ ಮತುತಿ ಉದೊ್ಯೀಗ ಇಲಾಖೆ ಮತುತಿ ಸಕಾ್ಯರಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೆೀತಿ 
ಸಂಸೆಥೆ (ಐ.ಟಿ.ಐ) ಇವರ ಸಂರುಕಾತಿರ್ರರದಲಿಲಿ ಶಿಶಿಕು್ಷ ಮೆೀಳವನುನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ  ಸಕಾ್ಯರಿ 
ಐಟಿಐರಲಿಲಿ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲಾಲಿ ಕೌರಲಾ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆರ ಜಿಲಾಲಿ ಕೌರಲಾ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಬಸನಗೌಡ ಮೆೀಳ ಉದಾಘಾಟಿಸಲಿದುದಿ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಆರಾಧ್ಯ ಗೂ್ರಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸಿಟಿ್ೀಸ್ ನ ಛೆೀಮ್ಯನ್ 
ಮಲಿಲಿಕಾರಾಧ್ಯ ಪಾಲೊಗೆಳುಳುವರು. ವಿವರಕೆ್ಕ ಸಂಪಕ್ಯಸುವ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖೆ್ಯ : 99022 32155, 8310273541.

ನರರದಲ್ಲೆ 
ಇಂದು  
ಶಿಶಿಕು್ಷ ಮೆ�ಳ 
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2.75 ಕೊೀಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲಿಲಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಟಿ.ವಿ. ಸೆಟೀಷನ್ ಕೆರೆ 

ಲೊೀಕಾಪ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭ
ದಿನಾಂಕ 20-3-2023ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ, 

ಸಮಯ : ಸಂಜ� 5 ಗಂಟ�ಗ�
ಸ್ಥಳ : ಟಿ.ವಿ. ಸ�ಟ�ಷನ್ ಕ�ರ� ಆವರಣ, ದಾವಣಗ�ರ�.

ಮಾರುತಿರಾವ್  ಘಾಟ�ಗೆ, ಸದಸ್ಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸದಸ್ಯರು ಬಾತಿ ಚಂದ್ರಶ��ಖರ್, ಸದಸ್ಯರು ಗೌರಮ್ಮ ವಿ. ಪಾಟಿ�ಲ್ , ಸದಸ್ಯರು

ಪ್ರಕಟಣ� : ವಾಯುವಿಹಾರ ಬಳಗ, ಟಿ.ವಿ. ಸ�ಟ�ಷನ್  ಕ�ರ�, ದಾವಣಗ�ರ�.

ಶ್ರ� ಎ.ವ�ೈ. ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 

ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ನರರಾಭಿವೃದಿಧಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ

ಈ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಸವಚ್ರಿರೋ ಸುಸಾ್ವರತ

ದಾವಣಗ�ರ�-ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧಿ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರ, ದಾವಣಗ�ರ�

ವಕ್�ಲರು

Invites	Application	for	the	following	
Posts	of	English	Medium	School

Subject

VISION INTERNATIONAL SCHOOL
Near D.C. Ofce, Karur Industrial Area, Davanagere

Qualification Medium

B.Sc/B.Ed English 04Maths	&	Science

BA/B.Ed English 04English

BA/B.Ed English 04Social	Science

BA/B.Ed Kannada 04Kannada

BA/B.Ed Hindi 04Hindi

03BA/B.PEd English
Physical	Education

M-01,	F-02

	3	Yrs	Experience	Compulsory.		Send	your	Resume	to	

mohammedsajjad4u@gmail.com

Venue:	VISION	INTERNATIONAL	SCHOOL

Near D.C. Ofce, Karur Industrial Area, Davanagere

M: 99643-27490, 968-666-7253.

Last Date of receiving Application is 05-04-2023. 

Post

CzsÀåPÀëgÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ

avÀæzÀÄUÀð ±ÁSÉ: ±ÉæÃAiÀÄ PÁA¥ÉèPïì 
3£ÉÃ PÁæ¸ï,eÉ.¹.Dgï ¸ÀPÀð¯ï, 

eÉ.¹.Dgï §qÁªÀuÉ 
avÀæzÀÄUÀð. Ph: 08194-295760

©üÃªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ ±ÁSÉ: 
F±ÀégÀ PÁA¥ÉèPïì, ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀÄºÀr, ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ©üÃªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ.
Ph: 08194-262777

¸ÀAUÀÆgÀÄ ±ÁSÉ, ºÁªÉÃj f¯Éè: 
f.JA.±ÀÄUÀgïì & J£Àfð °. 

DªÀgÀt, ¸ÀAUÀÆgÀÄ. 
: 08375-284234Ph

²ªÀªÉÆUÀÎ ±ÁSÉ: #374, 
ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀÄºÀr, 

¶¨Á PÁA¥ÉèPïì, eÉÊ¯ï gÀ¸ÉÛ,
²ªÀªÉÆUÀÎ. : 08182-296037Ph

ZÀ£ÀßVj ±ÁSÉ: ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀÄºÀr, 
²æÃ ªÀÄgÀÄ¼ÀÄ¹zÉÝÃ±ÀégÀ PÁA¥ÉèPïì,
NH-13, avÀæzÀÄUÀð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 
ZÀ£ÀßVj. Ph: 08189-295877

zÁªÀtUÉgÉ ±ÁSÉ: DqÀ½vÀ PÀbÉÃj: 
#652, ¸ÀÆgÀeï DPÉÃðqï, 

ªÀÄAr¥ÉÃmÉ, zÁªÀtUÉgÉ-577001
Ph: 08192-295511

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV £ÀªÀÄä ±ÁSÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹j

G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ

fJA ¸ËºÁzÀð ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀ ¤.,
DqÀ½vÀ PÀbÉÃj: #652, ¸ÀÆgÀeï DPÉÃðqï, ªÀÄAr¥ÉÃmÉ, zÁªÀtUÉgÉ-1

²æÃ ±ÉÆÃ¨sÀPÀÈvÀÄ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ 

DgÀA¨sÀzÀ°è 

£ÀªÉÄä®è UÁæºÀPÀjUÉ DPÀµÀðPÀ 

§rØ zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀ ±ÀÄ¨sÀ ªÉÃ¼ÉAiÉÆA¢UÉ 

AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ±ÀÄ¨sÁµÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ

3

4

5

6

7

PÀæ.¸ÀA
1

91 ¢£À¢AzÀ 180 ¢£ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ

181 ¢£À¢AzÀ 1 ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ

1 ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÄÃ®àlÄÖ 2 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ

2 ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÄÃ®àlÄÖ 3 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ

3 ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÄÃ®àlÄÖ 5 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ

«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
15 ¢£À¢AzÀ 45 ¢£ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ

46 ¢£À¢AzÀ 90 ¢£ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ2

£ÁUÀjPÀjUÉ

4.50%

6.00%

8.25%

8.50%

8.00%

4.00%

4.25%

»jAiÀÄ £ÁUÀjPÀjUÉ

4.50%

6.50%

8.75%

9.00%

8.50%

4.00%

4.25%

f¯ÉèAiÀÄ ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁjUÀ¼À°è 217 PÉÆÃn 

zÀÄrAiÀÄÄªÀ §AqÀªÁ¼À ªÉÄÊ°UÀ®Äè zÁnzÀ KPÉÊPÀ ¸ÀA¸ÉÜ

f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀvÀvÀ ¯Á¨sÀ UÀ½¸ÀÄvÀÛ 

¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ DyðPÀ §®ªÀzsÀð£É ¤ÃrzÀ ¸ÀA¸ÉÜ.

2022-23£ÉÃ ¸Á°£À ¥ÀæUÀwAiÀÄ ¥ÀQë£ÉÆÃl ¢£ÁAPÀ: 31-12-2022 PÉÌ EzÀÝAvÉ {ªÉÆvÀÛ PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼À°è}

µÉÃgÀÄ §AqÀªÁ¼À «ÄÃ¸À®Ä & EvÀgÉ ¤¢üUÀ¼ÀÄ oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ

7.25 11.83 197.82

¤ªÀé¼À ¯Á¨sÀ

2.60
zÀÄrAiÀÄÄªÀ §AqÀªÁ¼À

216.90

¸Á® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ

175.84

DPÀµÀðPÀ §rØ zÀgÀUÀ¼ÀÄ (¢£ÁAPÀ: 09-03-2023 jAzÀ)
zÁdÄ)(CA

ಮರೆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 
ವಾಸಕೆ್ಕ ಸವಿ�ಚ್ಸ್ ಕಾ್ವಟ್ರಸ್ ಕೆೋಡಲಾರುವುದು. 

ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಇರಬೆ�ಕು. 
ಸೋಕ್ತ ಪರಿಚಯದೆೋಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಚ್ಸ.

ಮನ� ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ 
ಬ��ಕಾಗಿದಾದಾರ�

96861 95326

5200 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ. ಹೋಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮತ್
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 19 – ರಾಜ್ಯ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ 

78 ಹೂಡಕೆ  ಪ್ರಸಾತಿವನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಮಿತಿ ನಿೀಡದೆ. 5,298.69 ಕೊೀಟಿ ರೂ.
ಗಳ ಈ ಯೀಜನೆಯಂದ 14 ಸಾವಿರದಷುಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉದೊ್ಯೀಗ ಸಿಗುವ 
ನಿರಿೀಕೆ್ಷ ಇದೆ. ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಮುರುಗೆೀಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆರಲಿಲಿ 
ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟಟಿದ ಏಕಗವಾಕ್ಷ ಸಭೆರಲಿಲಿ ಈ ನಿಧಾ್ಯರ ತೆಗೆದುಕೊಳಳುಲಾಗಿದೆ.

ರಣಿ ಮೆ�ಲೆ ದಾಳಿ : ಚಿ�ರಾದ 9 ಜನರ ಹತೆ್ಯ
ಬಂಗುಯ, ಮಾ. 19 – ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫ್ರಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲಿಲಿ 

ಚಿೀನಿೀರರು ನಿವ್ಯಹಸುತಿತಿದದಿ ಬಂಗಾರದ ಗಣಿ ಮೆೀಲೆ ಬಂಡುಕೊೀರರು 
ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಚಿೀನಾದ ಒಂಭತುತಿ ಜನರನುನು ಹತೆ್ಯಗೆೈದ್ದಾದಿರೆ ಮತುತಿ ಇಬ್ಬ 
ರನುನು ಗಾರಗೊಳಿಸಿದಾದಿರೆ. ಕೆಲ ದ್ನಗಳ ಹಂದಷೆಟಿೀ ಪಶಿಚುಮ ಗಡರಲಿಲಿ 
ಮೂವರು ಚಿೀನಿೀರರನುನು ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಅಪಹರಿಸಿದದಿರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.19- ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಣ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೀತ್ರದ ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಪ್ರದೆೀರಕೆ್ಕ 
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಯರದ್ಂದ 40 ಕೊೀಟಿ ರೂ. ವಿಶೆೀಷ 
ಅನುದಾನ ತರುವಲಿಲಿ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು 
ಶಿವರಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ರರಸಿ್ವಯಾಗಿದುದಿ, 
ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಪ್ರದೆೀರದಲಿಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನಿೀಡದರು.

ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಪ್ರದೆೀರದ ತರಳಬಾಳು ನಗರ, 
ಜವಳಘಟಟಿ, ಕೆೈದಾಳ್, ಕುಕು್ಕವಾಡ ಹಾಗೂ 
ಕನಗೊಂಡನಹಳಿಳು ಗಾ್ರಮಗಳಲಿಲಿ 40 ಕೊೀಟಿ 
ವೆಚಚುದ ವಿವಿಧ ರಸೆತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಎಸೆಸ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಲಾಯತು.

ನಂತರ ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಪ್ರದೆೀರದ ಜನರನುನು 
ಉದೆದಿೀಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡದ ಎಸೆಸ್ಸ್, ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾ್ಯರದ್ಂದ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳ ಹಂದೆ 20 
ಕೊೀಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಿಶೆೀಷ ಅನುದಾನ ತಂದು 
ರಸೆತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಇದ್ೀಗ 40 ಕೊೀಟಿ ವಿಶೆೀಷ ಅನುದಾನ ತಂದು 
ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಪ್ರದೆೀರಗಳ ರಸೆತಿಗಳನುನು ಸಂಪೂಣ್ಯ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ ಎಂದರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತೊತಿಂದು 
ಹೆಸರು. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಣ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕೆ್ಷೀತ್ರದಲಿಲಿ ಎಲಾಲಿ ರಿೀತಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ 
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದುದಿ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಮಾದರಿ 

ಕೆ್ಷೀತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಿ ಉದ್ಯರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.

ಗಣೆೀಶ್, ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಜಿ.ಸಿ.
ನಿಂಗಪ್ಪ, ತಾಲೂಲಿಕು ಪಂಚಾಯತಿ  
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರನೆೀಕಲುಲಿ ಮಂಜಣ್ಣ, 
ಕುಕು್ಕವಾಡ ಕೆ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾರ,  
ಕುಕು್ಕವಾಡ ಡ. ಮಲೆಲಿೀರಪ್ಪ, ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳಿಳು 
ಎಸ್.ಎಂ. ರುದೆ್ರೀಶ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಹದಡ 
ಮಾಲತೆೀಶ್, ಹೊಸಳಿಳು ಗಿರಿೀಶ್, ಜಂಭು, 
ಕನಗೊಂಡನಹಳಿಳುರ ಪರಮೆೀರ್ವರಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, 
ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಹದಡ ರಮೆೀಶ್, ಬಲೂಲಿರು 
ಬಸವರಾಜ್, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಕುಕು್ಕವಾಡ ಕೆ.ಟಿ.
ಹನುಮೆೀಗೌಡ, ಡ.ಬ್.ರಂಕರ್, ರಾಜು ಎ.ಎಸ್., 
ಲಿಂಗೆೀಶ್ ಕೆ., ಪರಮೆೀರ್ವರರ್ಯ, ನಂದ್ಗೌಡ ಕೆ., 
ತಿಪೆ್ಪೀಸಾ್ವರ್, ಜವಳಘಟಟಿದ ರಾಮಪ್ಪ, 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕೆಆರ್ ಐಡಎಲ್ ನ ಸಹಾರಕ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿರಂತರ ಗಣೆೀರಬಾಬು 
ಮತುತಿ ಇತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು.

ದಕ್್ಷಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷ�ತ್ರಕೆ್ಕ 40 ಕೆೋ�ಟಿ ಅನುದಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 19 - ಹಾಸನದಲಿಲಿ 
ನಡೆದ್ರುವ ಕನಾ್ಯಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟಟಿದ ಪಂಜ ಕುಸಿತಿ  
90 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲಿಲಿ ತಾ್ಯವಣಿಗೆ ತಾಂಡಾದ 
ಚಂದ್ರಶೆೀಖರ್ ನಾರ್ಕ ಇವರು ಪ್ರರಮ ಬಹುಮಾನ 
ವಾಗಿ ಗೊೀಲ್್ಡ ಮೆಡಲ್ ಪಡೆದ್ರುತಾತಿರೆ. ಮತುತಿ ಮೆೀ 
22 ರಂದು ಜಮುಮಿ ಕಾಶಿಮಿೀರದ ಶಿ್ರೀನಗರದಲಿಲಿ ನಡೆರುವ 

ಪಂಜ ಕುಸಿತಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೆೀಖರ್ ರಾಷ್ಟಿ್ೀರ ಮಟಟಿಕೆ್ಕ ಆಯ್ಕಯಾಗಿದಾದಿರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಮಟಟೆದ ಪಂಜ ಕುಸ್ತಯಲ್ಲೆ 
ಚಂದ್ರಶೆ�ಖರ್ ರಾಯ್ಕ ಪ್ರಥಮ ಸಾಥಾನ

ವಿವಿಧ ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿರಳಿಗೆ ಎಸೆಸ್ಸ್ ಚಾಲರೆ


