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ಒಂದು ಶೆ್ರೇಣಿ, ಒಂದು ಪಂಚಣಿಗೆ ಸಕಾಚ್ರ 
ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ : ಸುಪ್ರೇಂ ಕೊೇರ್ಚ್

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 20 – ಮಾಜಿ ಸೆೈನಿಕರ ಒಂದು ಶೆರೇಣಿ, ಒಂದು ಪಂಚಣಿ 
ಯೇಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2022ರಲಿಲಿ ತಾನು ನಿೇಡಿರುವ ತೇಪಪಿಗೆ ಕೆೇಂದರ 
ಸಕಾಪಿರ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೆೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸುಪರೇಂ ಕೆೊೇರ್ಪಿ ತಳಿಸಿದೆ.

2019-2022ರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಬಾಕಿ 28 ಸಾವಿರ ಕೆೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳನುನು 
ಮುಂದಿನ ವರಪಿದ ಫೆಬರವರಿ 28ರ ಒಳಗೆ ಪಾವತಸುವಂತೆ ಸುಪರೇಂ ಕೆೊೇರ್ಪಿ 
ತಳಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ನಾ್ಯಯಮೊತಪಿ ಡಿ.ವೆೈ. ಚಂದರಚೊಡ್ ಅವರ ನೆೇತೃತ್ವದ ಪೇಠ 
ಈ ಸೊಚನೆ ನಿೇಡಿದೆ. 

ಪಂಚಣಿಯ ವೆೇಳಾಪಟಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಪಿರ ಮುಚ್ಚಿದ 
ಲಕೆೊೇಟೆಯಲಿಲಿ ಸಲಿಲಿಸಿದ ವಿವರ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಲು ಸುಪರೇಂ ಕೆೊೇರ್ಪಿ ನಿರಾಕರಿಸಿತು.

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 20 – ದೆೇಶದ ಪರತಯಂದು ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧದ 
ವಿವರಗಳನುನು ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಪಿರದ ಬಳಿ ನೆೊೇಂದಾಯಿಸಲು ವ್ಯವಸೆಥೆ ಇರಬೆೇಕು 
ಎಂಬ ಅಜಿಪಿಯನುನು ಸುಪರೇಂ ಕೆೊೇರ್ಪಿ ತಳಿಳಿ ಹಾಕಿದೆ.

ಅಜಿಪಿದಾರರೆೊಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ವಕಿೇಲೆ 
ಮಮತಾ ರಾಣಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಅಜಿಪಿಯನುನು 
ತಳಿಳಿ ಹಾಕಿರುವ ನಾ್ಯಯಾಲಯ, ನಿೇವೆೇನು 
ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲಿಲಿರುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ 
ನಿೇಡಲು ಬಯಸಿದಿ್ದೇರಾ ? ಅಥವಾ ಅವರು 
ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲಿಲಿರಬಾರದು ಎಂದು ಬಯಸಿದಿ್ದೇರಾ ಎಂದು ಪರಶ್ನುಸಿತು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳ ನೆೊೇಂದಣಿ 
ಯಾಗಬೆೇಕು ಎಂದು ವಕಿೇಲೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಪಿರಕೊಕೂ ಲಿವ್ - ಇನ್ ಸಂಬಂಧಕೊಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ 
ಇದೆ? ಈ ಅಜಿಪಿಯಲಿಲಿ ಯಾವುದೆೇ ತಕಪಿವಿಲಲಿ. ಈ ರಿೇತಯ ಸಾವಪಿಜನಿಕ 
ಹಿತಾಸಕಿ್ತ ಅಜಿಪಿಗಳಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಲು ಚಾಲನೆ ನಿೇಡುವುದಕೆಕೂ 

ನವದಹೆಲಿ, ಮಾ. 20 – ಕನಾಪಿಟಕದಲಿಲಿ 5 ಹಾಗೊ 8ನೆೇ ತರಗತ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಪಿಗಳಿಗ ೆಬೆೊೇಡ್ಪಿ ಪರಿೇಕೆ್ಷ ನಡಸೆುವುದಕೆಕೂ ತಡಯೆಾಜೆಞೆ ನಿೇಡಲು 
ಸುಪರೇಂ ಕೆೊೇರ್ಪಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ.ೆ ಬೆೊೇಡ್ಪಿ ಪರಿೇಕೆ್ಷ ನಡಸೆಲು ಕನಾಪಿಟಕ 
ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಪಿ ಅನುಮತ ನಿೇಡಿತು್ತ.

ಮುಖ್ಯ ನಾ್ಯಯಮೊತಪಿ ಡಿ.ವೆೈ. ಚಂದರಚೊಡ್ ಹಾಗೊ 
ನಾ್ಯಯಮೊತಪಿಗಳಾದ ಪ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹ ಹಾಗೊ ಜ.ೆಬಿ. ಪಡಿಪಿವಾಲಾ 
ಅವರನುನು ಒಳಗೆೊಂಡ ಪೇಠ, ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಪಿ ಆದೆೇಶ ತಡಯೆಲು 
ನಿರಾಕರಿಸಿದ.ೆ ಆದರ,ೆ ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಪಿ ಆದೆೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಗೆಳು 
ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಅಜಿಪಿಯನುನು ಮಾರ್ಪಿ 27ರಂದು ವಿಚಾರಣಗೆೆ 
ಒಳಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೆೇಳಿದ.ೆ

ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಪಿ ಆದೆೇಶದಲಿಲಿ ಮಧ್ಯ ಪರವೆೇಶ್ಸುವುದು ಬೆೇಡ. ರಾಜ್ಯದ 
ಬಗೆಗೆ ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಪಿ ಗಳಿಗ ೆಚನೆಾನುಗಿ ತಳಿದಿರುತ್ತದ.ೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ 
ಉಂಟಾಗುವುದನುನು ಬಯಸುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಸುಪರೇಂ ಕೆೊೇರ್ಪಿ ಹೆೇಳಿದ.ೆ
ಬೆೊೇಡ್ಪಿ ಪರಿೇಕೆ್ಷಯನುನು ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಪಿ ನ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೇಠ ರದು್ದಗೆೊಳಿ 
ಸಿತು್ತ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಭಾಗಿೇಯ ಪೇಠದಲಿಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಪಿರ ಅಜಿಪಿ 
ದಾಖಲಿಸಿತು್ತ. ವಿಭಾಗಿೇಯ ಪೇಠ ಪರಿೇಕೆ್ಷ ನಡಸೆಲು ಅನುಮತ ನಿೇಡಿತು್ತ. ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ. 20- ಯಾವ ಮಗುವೂ 

ದಡ್ಡನಾಗಿ ಹುಟಿಟಿರುವುದಿಲಲಿ. ಯಾರಿಗ ೆ ಯಾವ 
ರಿೇತಯಲಿಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೇಡಬೆೇಕಂೆಬುದು ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ 
ತಳಿದಿರಬೆೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂಶೆೊೇಧನಾ 
ಪರವೃತ್ತಯನುನು ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮೈಗೊಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿರಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಶ್ರೇ ನಿಭಪಿಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತ ಸಾ್ವಮೇಜಿ 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಸೆೊೇಮವಾರ ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲಿಲಿ ಹಮಮಿಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದ್ದ 
ಎಜುಕೆೇರನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೇ ಕಾಯಪಿಕರಮದ ಸಾನಿನುಧ್ಯ 
ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೆೇವಲ ಸಿಲಬೆಸ್ 
ಮುಗಿಸುವುದಷೆಟಿೇ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕತಪಿವ್ಯವಾಗಬಾರದು 

ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಯಾವ ವಿದಾ್ಯರ್ಪಿಯೊ ದಡ್ಡನಲಲಿ. 

ಬುದಿ್ದವಂತಕ ೆ ಭಾರತೇಯರಿಗ ೆ ರಕ್ತಗತವಾಗಿಯೇ 
ಬಂದಿರುತ್ತದ.ೆ ಇಂದು ವಿದೆೇಶದಲಿಲಿ ಓದುತ್ತರುವ 
ಹತು್ತ ಬುದಿ್ದವಂತ ವಿದಾ್ಯರ್ಪಿಗಳಲಿಲಿ ಏಳು ಜನ 
ಭಾರತೇಯರೆೇ ಆಗಿದಾ್ದರ.ೆ ಆದರೆ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಪಿಯಲಿಲಿರುವ  ಸಾಮಥ್ಯಪಿ, ಪರತಭಯೆನುನು 
ಶ್ಕ್ಷಕರು ಗುರುತಸಿ, ಹೆೊರ ತಗೆಯೆಬೆೇಕಿದೆ 
ಎಂದರು.

ಭಾರತೇಯ ಪರಂಪರಯೆಲಿಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೊ 
ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಮಹತ್ವದ ಸಾಥೆನವಿದ.ೆ ದೆೇಶದ ಪರಧಾನಿ 
ಅಥವಾ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ಕ್ಷಕ 

ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತ.  ಈ ಹಿನೆನುಲಯೆಲಿಲಿ 
ಸಕಾಪಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರನುನು ನೆೇಮಸಿಕೆೊಳುಳಿವಾಗ ಹತು್ತ 
ಬಾರಿ ಯೇಚ್ಸಬೆೇಕು. ಆದರ ೆ ಇಂದು ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಂಸೆಥೆಗಳು ದಡ್ಡರ ಕೆೈಯಲಿಲಿವ ೆ ಎಂದು 
ವಿಷಾದಿಸಿದರು.

ಭಾರತೇಯ ವಿದಾ್ಯರ್ಪಿ ದಡ್ಡ ಎಂಬುದೆೇ 
ಪರಪಂಚದಲಿಲಿನ ಅತ ದೆೊಡ್ಡ ಸುಳುಳಿ ಎಂದ 
ಸಾ್ವಮೇಜಿ, ಭಾರತದಲಿಲಿ ಎಂದೊ ದಡ್ಡರು, 
ಕಟೆಟಿವರು ಜನಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಆದರ ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಸರಿಯಾದ ಮಾಗಪಿದಶಪಿನ ಸಿಗದ ಕಾರಣ 
ಅವರು ದಡ್ಡರಾಗುತಾ್ತರ.ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರು ವಿದಾ್ಯರ್ಪಿಗಲಿಲಿ 
ಅಡಗಿರುವ ಆತಮಿ ಗೌರವವನುನು 

ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲೆ ಸಂಶೊೇಧರಾ ಪ್ರವೃತ್್ತ ಇರಲ್
ಎಜುಕೆೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೇ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಸಾವಾಮಿ ನಿರಚ್ಯಾನಂದ ಸರಸವಾತ್ 

ಬಳೆಗಾವಿ, ಮಾ. 20 - ಯುವಕರ ಸಂಕರಟಿಕೆಕೂ 
ಸ್ಂದಿಸಲು ಕಾಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ ಪರತ ನಿರುದೆೊ್ಯೇಗಿ 
ಪದವಿೇಧರರಿಗ ೆಮಾಸಿಕ 3 ಸಾವಿರ, ಡಿಪಲಿೇಮಾ 
ಮಾಡಿರುವವರಿಗ ೆ 1500 ರೊ.ಗಳನುನು 2 
ವರಪಿಗಳ ಕಾಲ ನಿೇಡುವುದಾಗಿ ಘೆೊೇಷಿಸಿದ.ೆ 

ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 
ಯಲಿಲಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕೆಕೂ ಬಂದರ ೆಸಕಾಪಿರಿ ಇಲಾಖೆ 
ಯಲಿಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 2.50 ಲಕ್ಷ ಹುದೆ್ದಗಳನುನು 
ಭತಪಿ ಮಾಡುವುದಲಲಿದ,ೆ ರಾಜ್ಯದ 10 ಲಕ್ಷ ಯುವಕ 
ರಿಗ ೆ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಕಲಿ್ಸುವುದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿ 
ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್  ಗಾಂಧಿ ಘೆೊೇರಣ ೆಮಾಡಿದಾ್ದರ.ೆ 

ಬಳೆಗಾವಿಯಲಿಲಿ ನಡದೆ ಯುವಕಾರಂತ ಸಮಾ 
ವೆೇಶದಲಿಲಿ ಪಾಲೆೊಗೆಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ಕನಾಪಿಟಕದ ಬಿಜಪೆ ಸಕಾಪಿರ 40 ಪಸೆಪಿಂರ್ 
ಕಮೇರನ್ ಭರಷಾಟಿಚಾರದಲಿಲಿ ಮುಳುಗಿ ಯುವಕ 
ರಿಗ ೆಯಾವುದೆೇ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಕಲಿ್ಸಿಲಲಿ ಎಂದರು. 

ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಗೆ ೆ4ನೆೇ 
ಭರವಸಯೆನುನು ಘೆೊೇರಣ ೆ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್  
ಗಾಂಧಿ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸಕಾಪಿರ ಮಾಡಲಾಗ 
ದ್ದನುನು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೆೊೇರಿಸುತೆ್ತೇವ ೆಎಂದರು.

ಕನಾಪಿಟಕದ ಮೊಲಕ ಭಾರತ್ ಜೆೊೇಡೆೊೇ 
ಯಾತೆರ ಸಾಗಿದ ಸಂದಭಪಿದಲಿಲಿ ಎಲಾಲಿ ವಗಪಿದ 

ಜನ ಅಭೊತಪೂವಪಿ ಬಂೆಬಲ ನಿೇಡಿ, ನಮಗ ೆಶಕಿ್ತ 
ತುಂಬಿದಿ್ದೇರಿ. ಯಾತೆರ ಯಶಸಿ್ವಗೆೊಳಿಸಿದಿ್ದೇರಾ, 
ಇದೆೇ ಸಮಯದಲಿಲಿ ನಿಮಮಿ ಕರಟಿ, ಸುಖಗಳನುನು 
ನಮಮಿ ಬಳಿ ಹಂಚ್ಕೆೊಂಡಿದಿ್ದೇರಿ. 

ನಿಮಮಿ ಕರಟಿಗಳಿಗ ೆಸ್ಂದಿಸುವ ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದ 
ನಿರುದೆೊ್ಯೇಗಿಗಳಿಗ ೆ ಉದೆೊ್ಯೇಗ, ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ 
ಗೃಹ ಲಕಿ್ಷಮಿ ಯೇಜನ ೆಮೊಲಕ ಮನಯೆಡತಗೆ 
ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೊ. ಪರೇತಾಸ್ಹ ಧನ, ಅನನುಭಾಗ್ಯ 
ಯೇಜನಯೆ ಮೊಲಕ ಬಡಕುಟುಂಬದ 
ಸದಸ್ಯರಿಗ ೆ ತಲಾ ಹತು್ತ ಕಜೆಿ ಅಕಿಕೂ ಉಚ್ತ 
ನಿೇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಅಲಲಿದೆೇ ಗೃಹ 
ಜೆೊ್ಯೇತ ಯೇಜನಯೆ ಮೊಲಕ ಪರತ ಮನಗೆೆ 
200 ಯುನಿರ್ ವಿದು್ಯತ್ ಉಚ್ತವಾಗಿ ನಿೇಡಲು 

ಕಾಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ ತೇಮಾಪಿನಿಸಿದ ೆಎಂದರು. 
ಮೈಸೊರು ಸಾ್ಯಂಡಲ್ ಸೆೊೇಪ್ 

ಕಾಪಪಿರೆೇರನ್ ನಲಿಲಿ ಹಗರಣ ನಡದೆು ಶಾಸಕನ 
ಪುತರ ಸಿಕಿಕೂಬಿದಾ್ದಗ 8 ಕೆೊೇಟಿ ರೊ. ಸಿಗುತ್ತದ.ೆ 
ಸಕಾಪಿರ ಅವರ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮಾಡುತ್ತದ.ೆ ಪಎಸ್ ಐ 
ನೆೇಮಕಾತ, ಸಹಾಯಕ ಪಾರಧಾ್ಯಪಕ, ಸಹಾಯಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೆೇಮಕಾತಯಲಿಲಿ ಅಕರಮ 
ನಡದೆಿದ.ೆ ಈ ಎಲಲಿ ಆರೆೊೇಪ ಲಕಾ್ಷಂತರ 
ಯುವಕರ ದೊರಾಗಿದ ೆಎಂದರು.

ದಹೆಲಿ ಸಂಸತ್ತನಲಿಲಿ ನಾನು ಅದಾನಿ ಅವರ 
ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ, ದೆೇಶದ ಎಲಲಿ ವಾ್ಯಪಾರ, 
ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಅದಾನಿ ಅವರಿಗ ೆನಿೇಡಲಾಗುತ್ತದ.ೆ 
ಬಂದರು, ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣ, ರಸೆ್ತ ಎಲಲಿವೂ ಅವರಿಗೆ 
ನಿೇಡಲಾಗುತ್ತದ.ೆ ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ ಬಿಜಪೆ ಸಕಾಪಿರ 
ಕೊಡ ಭರಷಾಟಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದ ೆಎಂದರು.

ಇದೆೇ ಸಂದಭಪಿದಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲಿಲಿಕಾಜುಪಿನ ಖಗೆಪಿ, ಈ 
ಚುನಾವಣ ೆ ಕನಾಪಿಟಕ ರಾಜ್ಯಕೆಕೂ ಬಹಳ 
ಮಹತ್ವವಾದ ಚುನಾವಣ.ೆ ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕೆಕೂ ಈ 
ಚುನಾವಣ ೆಸಂದೆೇಶ ನಿೇಡಲಿದ ೆಎಂದರು. 

ಮೇದಿ ಅವರು ಬಳೆಗಾವಿಗ ೆ ಬಂದು ನನನು 
ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾ್ದರ.ೆ ನನನು ರಿಮೇರ್ 

ಕಟೆೊರೇಲ್ ಬೆೇರಯೆವರ ಬಳಿ ಇದ ೆಎಂದಿದಾ್ದರ.ೆ 
ನಿಮಮಿ ನಡಾ್ಡ ಅವರ ರಿಮೇರ್ ಕಂಟೆೊರೇಲ್ 
ಯಾರ ಬಳಿ ಇದ?ೆ ಅದಾನಿ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪರಶೆನು ಕೆೇಳಿದರ ೆ ಅದನುನು ತಗೆದೆು 
ಹಾಕುತಾ್ತರ.ೆ ದೆೇಶದಲಿಲಿ ಪರಜಾಪರಭುತ್ವವಿಲಲಿ, 
ಜಾತವಾದ ಇದ,ೆ ಜಾತ ತಾರತಮ್ಯವಿದ ೆ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರ ೆಅದು ತಪಾ್? ಬಿಜಪೆಯವರು ಸುಳಳಿನುನು 
ಹೆೇಳುತ್ತದಾ್ದರ ೆಎಂದು ಆರೆೊೇಪಸಿದರು.

ಇದೆೇ ಸಂದಭಪಿದಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಧಾನ 
ಸಭಯೆ ಪರತಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ 
ಚುನಾವಣಯೆನುನು ಹಣಬಲದಿಂದ ಗಲೆಲಿಲು ಬಿಜಪೆ 
ಪರಯತನುಸುತ್ತದಾ್ದರ.ೆ ಇವರು 40 ಪಸೆಪಿಂರ್ ಕಮೇ 
ರನ್ ಮೊಲಕ ಹಣ ಲೊಟಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಚುನಾ 
ವಣಗೆ ೆಹಣ ಖಚುಪಿ ಮಾಡುತ್ತದಾ್ದರ ೆಎಂದರು.

ಈ ಸಕಾಪಿರ ಅಧಿಕಾರಕೆಕೂ ಬಂದ ನಂತರ 
ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ.ೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲಿಲಿ 
ದಾ್ದಗ 1.62 ಲಕ್ಷ  ಸಕಾಪಿರಿ ಉದೆೊ್ಯೇಗ, 11 ಲಕ್ಷ 
ಖಾಸಗಿ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ನಿೇಡಿದೆ್ದವು. ಇಂತಹ 
ಸಕಾಪಿರವನುನು ಮತೆ್ತ ಅಧಿಕಾರಕೆಕೂ ತರಬೆೇಕೆೇ 
ಬೆೇಡವೆೇ ಎಂಬ ಚಚೆಪಿ ಆಗಬೆೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ 
ಮತೆ್ತ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಸೃಷಿಟಿಯಾಗಬೆೇಕಾದರ ೆ ಅದು 
ಕಾಂಗೆರಸ್ ಸಕಾಪಿರದಿಂದ ಮಾತರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.

ಪದವಿೇಧರರಿಗೆ 3 ಸಾವಿರ ರೂ., ಡಿಪಲೆೇಮಾ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ 1,500 ರೂ.: ರಾಹುಲ್
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 20 - ಸಮುದಾಯದ 

ಭಾವನೆಗೆ ಧಕೆಕೂ ತರುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತರುವ 
ಉರಿಗೌಡ, ನಂಜೆೇಗೌಡರ ವಿಚಾರವನುನು ತಕ್ಷಣವೆೇ 
ನಿಲಿಲಿಸುವಂತೆ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ 
ಪೇಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಶ್ರೇ ನಿಮಪಿಲಾನಂದನಾಥ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮೇಜಿ ಅವರು ಆಗರಹಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ 
ಅವರು, ಈ ವಿಚಾರ ಗೆೊಂದಲವನುನು ಉಂಟು 
ಮಾಡಿದು್ದ, ತಕ್ಷಣವೆೇ ಇಂತಹ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡುವುದನುನು 
ನಿಲಿಲಿಸುವಂತೆ ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರು.

ಸಾ್ವಮೇಜಿಯವರು ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡುತ್ತದ್ದಂತೆ, 
ಮುಖ್ಯಮಂತರ ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾಮಿಯಿ ಈ 
ವಿಚಾರಕೆಕೂ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದು್ದ, ಗುರುಗಳು ಹೆೇಳಿದಂತೆ 
ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆಯುವುದಿಲಲಿ ಎಂದರು. 

ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೇಗಳು, 
ಈಗಾಗಲೆೇ ಪರಸಾ್ತಪವಾಗಿರುವ ಉರಿಗೌಡ, 
ನಂಜೆೇಗೌಡರ ಬಗೆಗೆ ಇತಹಾಸ ಸಾರುವ, 
ನಮೊದಾಗಿರುವ ಶಾಸನ ಸಿಕಿಕೂದರೆ, 
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕೆಕೂ ಸರಿಯಾದ ರಿೇತಯಲಿಲಿ 
ತಂದು ಒಪ್ಸಿದರೆ, ಎಲಲಿವನೊನು ಕೆೊರೇಢೇಕರಿಸಿ 
ಶಾಸನ ತಜಞೆರು, ಇತಹಾಸ ಬಲಲಿ ವಿಮಶಪಿಕರಿಂದ 
ಪರಿಶ್ೇಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಒಂದು ನಿಧಾಪಿರಕೆಕೂ 

ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಸಾ್ವಮೇಜಿ ಹೆೇಳಿದರು.
ಇಂತಹ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶ್ೇಲಿಸಲು ಕಾಬಪಿನ್ 

ಡೆೇಟಿಂಗ್ ತಂತರಜಾಞೆನವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. 
ಕಲ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದು ಕಾದಂಬರಿ 
ಆಗಲಿದೆ. ಶಾಸನ, ಇತಹಾಸದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ 
ಬರೆದಿರುವುದು ಮುಂದಿನ ಪೇಳಿಗೆಗೆ ಶಕಿ್ತ ಆಗಲಿದೆ. 
ಅಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದುವರೆಗೊ ಕಂಡುಬಾರದ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ಇಂತಹ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳ ಮೊಲಕ ಯುವ 
ಕರು, ಸಮಕಾಲಿೇನ ಜಗತ್ತನಲಿಲಿ ಗೆೊಂದಲ ಸೃಷಿಟಿಸಿ 
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಶಕಿ್ತ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದು. ಸಮುದಾಯಕೆಕೂ 
ಧಕೆಕೂ ತರಬಾರದು ಎಂದು ತಳಿಸಿದರು.

ಸಚ್ವರಾದ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತಥೆ ನಾರಾಯಣ, 
ಗೆೊೇಪಾಲಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಸಚ್ವ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಈ ವಿಚಾರದಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಇನುನು ಮುಂದೆ 
ಸುಮಮಿನಾಗಬೆೇಕು. ಇತಹಾಸದ ಹಿನೆನುಲೆ ಮನದಟುಟಿ 
ಮಾಡಿಕೆೊಟಿಟಿದು್ದ, ಸುಮಮಿನಾಗಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು 
ಭಾವಿಸುತೆ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶ್ರೇಗಳು ಹೆೇಳಿದರು.

ನಂತರ ಸುದಿ್ದಗಾರರೆೊಂದಿಗೆ 

ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಡೆ ಹಾಕುವುದಾಗಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಹೆೇಳಿಕೆ

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಿಂದ ನಿರುದೊ್ಯೇಗ ರತೆ್ಯ ರರವಸೆಉರಿಗೌಡ-ನಂಜೆೇಗೌಡ ತಡೆಗೆ 
ಆದಿಚುಂಚನ ಶಿ್ರೇಗಳ ಆಗ್ರಹ

ಲ್ವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧ ರೊೇಂದಣಿಗೆ 
ಸುಪ್ರೇಂ ಕೊೇರ್ಚ್ ನಕಾರ

5, 8ರೆೇ ಬೊೇರ್ಚ್ ಪರಿೇಕೆ್ಷ ತಡೆಗೆ 
ಸುಪ್ರೇಂ ಕೊೇರ್ಚ್ ನಕಾರ

on the exchange of your old gold
bought from any jeweller

GET FREE 
GOLD COIN
on purchase of any jewellery

±ÉÆÃgÀÆªÀiï: £ÀA.1, UËæAqï ¥ÉÆèÃgï,
vÉÆÃ±À¤ JA¥ÉÆÃjAiÀiÁ, 
J.«.PÉ. PÁ¯ÉÃdÄ gÀ¸ÉÛ,  

zÁªÀtUÉgÉ. 

zÀÆ.¸ÀA: 63647 95111

ದಿII ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಟಿ.ಎಂ.
K.E.B. ನಿಟುಟೆವಳಿಳ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಜನನ  : 15.7.1953,   ಮರಣ : 21.3.2001
ನಿೇವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲ್ ಇಂದಿಗೆ 23 ವಷಚ್ಗಳಾದವು... ನಿಮ್ಮ ರೆನಪುಗಳೆೇ  

ನಮಗೆ ದಾರಿದಿೇಪವಾಗಿವೆ. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್್ತರುವ...

ಪತನು: ದಾ್ರಕಾ್ಷಯಣಮ್ಮ, ಹಿರಿಯ ಮಗ:ಜಿೇವರಾಜಯ್ಯ ಟಿ.ಎಂ., ಬೆಸಾಕೂಂ  
ಸೆೊಸೆ:ದಿೇಪಾ  ಟಿ.ಎಂ., ಮಗಳು : ರಾಜೆೇಶವಾರಿ ಟಿ.ಎಂ., ಅಳಿಯ : ಉಮೆೇಶ್ , 

ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ, ಕಿರಿಯ ಮಗ : ಶಾಂತಯ್ಯ ಟಿ.ಎಂ., ಸೆೊಸೆ : ಮೆೇಘಾ ಟಿ.ಎಂ.,  
ಕಿರಿಯ ಮಗ : ಶಿವಯ್ಯ ಟಿ.ಎಂ., ಸೆೊಸೆ : ರಂಜಿತಾ ಟಿ.ಎಂ., ವೆೊಮಮಿಕಕೂಳಾದ : 

ಕಾತ್ಚ್ಕ್ , ಕಾಂಚನ, ದುಗಾಚ್ಶಿ್ರೇ, ಸೊೇಮಶೆೇಖರ್, ಸಿದಾದಂತ್, ತೆೇಜಸ್, ಅಮೃತಾ 
ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬ ವಗಚ್, ಲ್ಂಗಾಯತರ ಕೊೇಟೆ, ನಿಟುಟೆವಳಿಳ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಚಿರಸ್ಮರಣೆ

ಹಿರಿಯ ವಕೇಲರ ನಿಯೇಜರೆ :  
ಸಿಜೆಐ ಪ್ರತ್ವಾದಿ ಮಾಡಿದದಕೆ್ಕ ಆಕೆ್ಷೇಪ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 20- ಹಿರಿಯ ವಕಿೇಲರ ನಿಯೇಜನೆಯನುನು ಪರಶ್ನುಸಿ 
ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಜಿಪಿಯಲಿಲಿ ಸುಪರೇಂಕೆೊೇರ್ಪಿ ಮುಖ್ಯ ನಾ್ಯಯಮೊತಪಿ 
ಗಳನುನು ಪರತವಾದಿ ಮಾಡಿರುವುದಕೆಕೂ ಸುಪರೇಂ ಕೆೊೇರ್ಪಿ ಆಕೆ್ಷೇಪಸಿದೆ.

ವಕಿೇಲರಾದ ಮಾಥೊ್ಯಸ್ ಜೆ. ನೆಡುಂಪರ ಮತ್ತತರರು ಸುಪರೇಂ ಕೆೊೇರ್ಪಿ ನಲಿಲಿ 
ಅಜಿಪಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗೆಗೆ ಆಕೆ್ಷೇಪಸಿರುವ ನಾ್ಯಯಮೊತಪಿ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 20- ದಾವಣಗೆರೆ-
ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 
ವತಯಿಂದ ನಗರದ ಟಿ.ವಿ. ಸೆಟಿೇರನ್ ಕೆರೆಯ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನು 
ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದರನಾಥ್ 
ಅವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು.

ಇದೆೇ ಸಂದಭಪಿದಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 

ಅವರು, ವಾಯು ವಿಹಾರ ಬಳಗದವರ ಮತು್ತ 
ನಾಗರಿಕರ ಅನುಕೊಲಕಾಕೂಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮ 
ಗಾರಿಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೊಳಳಿಲಾಗಿತು್ತ. ಅದರಂತೆ ಕೆರೆ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸಿ ನಾಗರಿಕರ ಸೆೇವೆಗೆ ಲೆೊೇಕಾ 
ಪಪಿಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

58.23 ಎಕರೆ ವಿಸಿ್ತೇಣಪಿವುಳಳಿ ಟಿ.ವಿ. 
ಸೆಟಿೇರನ್ ಕೆರೆಯ ನಿೇರಿನ ಸಾಮಥ್ಯಪಿ 40.53 

ಎಂಸಿಎಫ್ ಟಿ ಇದು್ದ, (499.42 ಕೊ್ಯಸೆಕ್ಸ್) 
ಇಲಿಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೊಳಳಿಲಾಗಿತು್ತ.

ಕೆರೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲಿಲಿ ಹೊಳನುನು ಮತು್ತ 
ಮಣ್ಣನುನು 0.7 ರಿಂದ 0.9 ಮೇಟರ್ ಆಳಕೆಕೂ 
ತೆಗೆದು ಈ ಮಣ್ಣನುನು ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೆೊಂಡು 
ಕೆರೆಯ ಬದಿಯಾ ಏರಿಯನುನು ನಿಮಪಿಸ 
ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಏರಿಗೆ 756  

ಟಿವಿ ಸೆಟೆೇಷನ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೊೇಕಾಪಚ್ಣೆ

ಮಹಾರಾಷಟೆ್ರ ಉದೊ್ಯೇಗಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆ 
ಪಂಚಣಿಗೆ ಸಮರಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೌಲರ್ಯ

ಮುಂಬೆೈ, ಮಾ. 20 – ಹಳೆಯ ಪಂಚಣಿಗೆ ಸಮನಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯ 
ನಿೇಡುವುದಾಗಿ ಮಹಾರಾರಟಿ್ರ ಸಕಾಪಿರ ಪರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ಹಳೆಯ 
ಪಂಚಣಿಗಾಗಿ ಪರತಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತದ್ದ ನೌಕರರು ತಮಮಿ ಹೆೊೇರಾಟ ವಾಪಸ್ 
ಪಡೆದಿದಾ್ದರೆ. ಹಳೆ ಪಂಚಣಿ ಯೇಜನೆಗಾಗಿ ನೌಕರರು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ 
ಪರತಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನೌಕರರ ಪರತನಿಧಿಗಳ ಜೆೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತರ 
ಏಕನಾಥ ಶ್ಂಧೆ, ಹಳೆಯ ಪಂಚಣಿ ಯೇಜನೆಗೆ ಸಮನಾದ ಹಣಕಾಸು 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ನಿೇಡುವುದಾಗಿ ತಳಿಸಿದರು.

ಸಕಾಪಿರದ ಪರಸಾ್ತವನೆಗೆ ಒಪ್ಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರತಭಟನಾ ನಿರತ 
ನೌಕರರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮತ ಸಂಚಾಲಕ ವಿಶಾ್ವಸ್ ಕಾಟಕೂರ್ ಹೆೇಳಿದಾ್ದರೆ.

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(5ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

ಕರಾಚ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೆೇಕಾರರ 
ಅರವೃದಿಧಿ ನಿಗಮ ಸಾಥಾಪರೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು,ಮಾ. 20- ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಪಿಗಳ ಮೇಸಲಾತ 
ಪಟಿಟಿಯಲಿಲಿರುವ ನೆೇಕಾರರನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ 
ಕನಾಪಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೆೇಕಾರರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಿಗಮವನುನು ಸಾಥೆಪಸಿ ಸಕಾಪಿರ 
ಇಂದು ಆದೆೇಶ ಹೆೊರಡಿಸಿದೆ.

ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಪಿಗಳ ಮೇಸಲಾತ ಪಟಿಟಿಯ ಪರವಗಪಿ 2 (ಎ) 
ಕರ.ಸ. 75 (ಎ) ಯಿಂದ (ಐ) ವರೆಗೊ 



ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪರಯುಕ್ತ ಕಾಳಿಕಾ ದೆೇವಿ ರಸೆ್ತಯಲಿಲಿರುವ ಶ್ರೇ 
ಕಾಳಿಕಾ ದೆೇವಿ ವಿಶ್ವಕಮಪಿ ದೆೇವಸಾಥೆನದಲಿಲಿ ಇಂದು  ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ 
ಅಭಿಷೆೇಕ, ಪುಷಾ್ಲಂಕಾರ ಮತು್ತ ಗೆೊೇಧಿ ಉಡಿ ತುಂಬುವುದು, 
ನಂತರ ಮಂಗಳಾರತ, ತೇಥಪಿ ಪರಸಾದ ವಿನಿಯೇಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. 
ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯ ದಿವಸದಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ 
ಅಭಿಷೆೇಕ, ಪುಷಾ್ಲಂಕಾರ, ಮಂಗಳಾರತ, ಸಂಜೆ 6-30ಕೆಕೂ ಶ್ರೇ 

ಕಾಳಿಕಾದೆೇವಿ ರಥೆೊೇತಸ್ವವನುನು ದೆೇವಸಾಥೆನದಿಂದ ರಾಜಬಿೇದಿಗಳಲಿಲಿ ನೆರವೆೇರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ನಗರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಶಿ್ರೇ ಕಾಳಿಕಾದೆೇವಿ ರಥೊೇತಸ್ವ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.20- ನಗರದ ಅಖಿಲ ಭಾರತೇಯ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಪಿ ಪರಿರತ್ ನಿಂದ ಉಚ್ತ ಸಿಇಟಿ, ನಿೇರ್ ಬೆೊೇಧನಾ 
ತರಗತಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಆಸಕ್ತರು ಏಪರಲ್  5 ರೆೊಳಗಾಗಿ  
ಮಬೆೈಲ್ : 9880544153, 8553644928ರಲಿಲಿ ಸಂಪಕಿಪಿಸಿ.

ನಗರದಲಿಲಿ ಸಿಇಟಿ, ನಿೇರ್ ತರಬೆೇತ

ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 21, 20232

ದಾವಣಗೆರೆ ಡೆೊೇರ್  ನಂ. 1465/113, 
ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ 5ನೆೇ ಕಾರಸ್  ಸಾಯಿ 
ಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲ್  ಹತ್ತರ ವಾಸಿ ದಿ. ಸುಬರಮಣಿ 
ಲಾಳೆಗೆ ಇವರ ಧಮಪಿಪತನು ಶ್ರೇಮತ ಹೆೇಮಾವತ  
(75) ಅವರು, ದಿನಾಂಕ 20.03.2023 ರ 
ಸೆೊೇಮವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 1.35 ಕೆಕೂ ನಿಧನರಾದರು. 
ಮೊವರು ಪುತರರು, ಮಮಮಿಕಕೂಳು, ಸೆೊಸೆ 
ಯಂದಿರು ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬಂಧು - ಬಳಗವನುನು 
ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿರಯಯನುನು ದಿನಾಂಕ 
21.03.2023 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 12 ಕೆಕೂ 
ನಗರದ ಪ.ಬಿ ರಸೆ್ತಯಲಿಲಿರುವ  ವೆೈಕುಂಠ 
ಧಾಮದಲಿಲಿ ನೆರವೆೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹೆೇಮಾವತ್ 
ನಿಧನ 

ಗಂಗನರಸಿಯಲ್ಲೆ ಇಂದು ವಿಶೆೇಷ ಪೂಜೆ
ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಗಂಗನರಸಿ ಗಾರಮದ ಶ್ರೇ 

ಗೆೊೇಣಿ ಬಸವೆೇಶ್ವರ ಹೆೊರ ಮಠದಲಿಲಿ ಯುಗಾದಿ 
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯ ವಿಶೆೇರ ಪೂಜಾ ಕಾಯಪಿಕರಮಗಳು 
ಇಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ.

 ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೇ ಗೆೊೇಣಿ ಬಸವೆೇಶ್ವರ 
ಹಾಗೊ ನಾಗದೆೇವತಾ ಸಾ್ವಮಗಳಿಗೆ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯ 
ವಿಶೆೇರ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೆೇಕ,  ಮಹಾಮಂಗಳಾರತ 
ನಡೆಯುವುದು. ನಂತರ 11.30 ಕೆಕೂ ಮಹಾ ಪರಸಾದ 

ಸೆೇವೆ ಜರುಗುವುದು.
ಕಕಕೂರಗೆೊಳಳಿದ ಸುಲಾ್ತನಪ್ನವರ ಬಸವರಾಜಪ್ 

ಮತು್ತ ಸಹೆೊೇದರರು, ಪರಸಾದ ವ್ಯವಸೆಥೆ ಏಪಪಿಡಿಸಿ 
ದಾ್ದರೆ. ಶ್ರೇ ಗೆೊೇಣಿ ಬಸವೆೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮ ಹೆೊರಮಠ 
ಹಾಗೊ ಶ್ರೇ ಹನುಮಂತದೆೇವರ ಜಿೇಣೆೊೇಪಿದಾ್ಧರ 
ಸಮತ ಆಶರಯದಲಿಲಿ ಕಾಯಪಿಕರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ 
ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎಂ. ನಾಗೆೇಂದರಪ್, ಕಾಯಪಿದಶ್ಪಿ 
ಗೌಡರ ಚನನುಬಸಪ್ ತಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 20 – ಬಾ್ಯಕಿಟಿೇರಿಯಾ ಸೆೊೇಂಕಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರದ  
ಹೆೊರತು, ಕೆೊರೆೊನಾ ಪರಕರಣದಲಿಲಿ ಆಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಕೆೊಡಬಾರದು 
ಎಂದು ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಪಿರದ ಮಾಗಪಿಸೊಚ್ಯಲಿಲಿ ತಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾನುವಾರದಂದು ವಯಸಕೂರಿಗೆ ಕೆೊರೆೊನಾ ಚ್ಕಿತೆಸ್ ನಿೇಡುವ ಕುರಿತು 
ಹೆೊಸ ಮಾಗಪಿಸೊಚ್ ಪರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆೇಶದಲಿಲಿ ಕೆೊರೆೊನಾ ಪರಕರಣಗಳು 
ಹೆಚಾಚಿಗುತ್ತರುವ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ಈ ಮಾಗಪಿಸೊಚ್ ಹೆೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆೊಪನಾವಿರ್ - ರಿಟೆೊನವಿರ್, ಹೆೈಡಾರಕಿಸ್ಕೆೊಲಿರೆೊಕಿ್ವೇನ್, 
ಐವರ್ ಮಕಿಟಿನ್, ಮಲುನುಪರಾವಿರ್, ಫಾವಿಪರಾವಿರ್, ಅಜಿತೆೊರಮೈಸಿನ್ 
ಹಾಗೊ ಡಾಕಿಸ್ಸೆೈಕಿಲಿನ್ ಗಳನುನು ಕೆೊರೆೊನಾ ರೆೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಬಾರದು ಎಂದು 
ತಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಐಐಎಂಎಂಸ್-ಐಸಿಎಂಆರ್ ಗಳ ರಾಷಿಟಿ್ರೇಯ ಕೆೊವಿಡ್ 
ಕಾಯಪಿಪಡೆಯು ಕಳೆದ ಜನವರಿ 5ರಂದು ಕೆೊರೆೊನಾಗೆ ಚ್ಕಿತೆಸ್ ನಿೇಡುವ 
ಮಾಗಪಿಸೊಚ್ಯನುನು ಪರಿರಕೂರಿಸಿದೆ. ರೆೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆೊನ್ವಲಸೆಂರ್ ಪಾಲಿಸಮಿ 
ಚ್ಕಿತೆಸ್ ನಿೇಡಬಾರದು ಎಂದು ತಳಿಸಿದೆ.

ಕೊರೊರಾ ಸೊೇಂಕತರಿಗೆ 
ಆಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಬೆೇಡ : ಕೆೇಂದ್ರ

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೆೇಧ ಕಾಯ್ದ : 
ಸುಪ್ರೇಂ ಕೊೇರ್ಚ್ ಪರಿಶಿೇಲರೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 20 – ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೆೇಧ ಕಾಯ್ದ 
ಹಾಗೊ ಮುಸಿಲಿಂ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಕಾಯ್ದಯ ನಡುವೆ ಸಂಘರಪಿವಾದಾಗ 
ಯಾವ ಕಾಯ್ದ ಬಳಸಬೆೇಕು ಎಂಬುದನುನು ಸುಪರೇಂ ಕೆೊೇರ್ಪಿ 
ಪರಿಶ್ೇಲಿಸಲಿದೆ.

ಮುಸಿಲಿಂ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಕಾಯ್ದಯಡಿ ಬಾಲಕಿಯರು 15ನೆೇ 
ವಯಸಿಸ್ನಲಿಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, 18 ವರಪಿದೆೊಳಗಿನ 
ಬಾಲಕಿಯರು ಮದುವೆಯಾಗುವುದನುನು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡೆ 
ಕಾಯ್ದಯಡಿ ನಿಷೆೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡೆ ಕಾಯ್ದಯ ಅನ್ವಯ ಭಾರತದಲಿಲಿ 18 
ವರಪಿದೆೊಳಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಹಾಗೊ 21 ವರಪಿದೆೊಳಗಿನ 
ಹುಡುಗರು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತಲಲಿ.

ಬಿದದ ಹನುಮಪ್ಪನ ಮಟಿಟೆಯಲ್ಲೆ 
ಇಂದು ಅನ್ನ ಸಂತಪಚ್ಣೆ

ಹರಪನಹಳಿಳಿ ತಾಲೊಲಿಕು ಕಚ್ಕೆರೆ-ಅರಸಿೇಕೆರೆ ರಸೆ್ತಯಲಿಲಿರುವ 
ಶ್ರೇಕೆ್ಷೇತರ ಬಿದ್ದ ಹನುಮಪ್ನಮಟಿಟಿ ಯಲಿಲಿ ಇಂದು ಮಧಾ್ಯಹನು 12 
ಗಂಟೆಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾಮಪಿಕ ಕಾಯಪಿಕರಮಗಳನುನು ಹಮಮಿಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಮ ಕೆೇದಾರದಲಿಲಿ ಲೆೊೇಕ ಕಲಾ್ಯಣಾಥಪಿ 108 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 
ತಪೇನುಷಾಠಾನಗೆೈದ ಹಾಗೊ ದಾವಣಗೆರೆಯಲಿಲಿ ಕೊಡ 108 
ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೆೊರೆೊನಾ ತೆೊಲಗಲಿ ಎಂದು 
ತಪೇಗೆೈದ ಶ್ರೇ ಬಸವರಾಜ ಗುರೊಜಿಯವರಿಂದ ಹಿಮಾಲಯದ 
ಗಂಗಾಜಲದಿಂದ ಪರೇಕಿ್ಷಸಿ, ಪೂಜೆ, ನೆೈವೆೇದ್ಯ, ಅಭಿಷೆೇಕ, 
ಮಹಾಮಂಗಳಾರತ ಕಾಯಪಿಕರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ 
ಅನನುಸಂತಪಪಿಣೆಯನೊನು ಸಹ ಏಪಪಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಗಳೂರು, ಮಾ. 20 - 
ರೆೈತರು ಕಡಲೆ ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದರ 
ಸದುಪಯೇಗ ಪಡೆದುಕೆೊಳಳಿ 
ಬೆೇಕು ಎಂದು ಕನಾಪಿಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಸಹಕಾರ ಮರಾಟ 
ಮಹಾಮಂಡಳಿ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ 
ನಿದೆೇಪಿಶಕ ಬಾಲ ಶೆೇಖರ್ 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಪಟಟಿಣದ ಎಪಎಂಸಿ 
ಕಛೆೇರಿ ಆವರಣದಲಿಲಿ ಕಡಲೆ  
ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದರಕೆಕೂ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟೆಟಿ 
ಯಲಿಲಿ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ ಗೆ ರೊ. 4000 ಬೆಲೆಯಿದು್ದ. 

ಎಪಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟೆಟಿಯಲಿಲಿ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ ಗೆ 
ರೊ. 5335 ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಪರತ ರೆೈತರಿಂದ 
ಎಕರೆಗೆ 4 ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ ನಂತೆ  15 ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ ವರೆಗೆ  
ಖರಿೇದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಲೊಲಿಕಿನ 4000 ಹೆಕಟಿರ್ 
ಪರದೆೇಶದಲಿಲಿ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆದಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು 

ಹೆೇಳಿದರು.
ರೆೈತರು ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಪಿ, ಪಾಸ್ ಬುಕ್, 

ಪಹಣಿ ದಾಖಲೆ ರಿಜಿಸೆಟಿ್ರೇರನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಹಮಾಲರಿಗೆ 
ಸರಕಾರದಿಂದ ಹಣ 

ಭರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾ್ಯಂಪಲ್ ರೊಪದಲಿಲಿ 
ಕಡಲೆ ಸಂಗರಹಣೆ ಮಾಡುವಂತಲಲಿ ಅಂತಹ 

ಪರಕರಣ ಕಂಡುಬಂದಲಿಲಿ 
ನಿದಾಪಿಕಿ್ಷೇಣ್ಯ ವಾಗಿ 
ಕರ ಮ ಕೆೈ ಗೆೊ ಳಳಿ ಲಾ ಗು ವು ದು 
ಎಂದು ಎಚಚಿರಿಕೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಎಫ್ ಪಓ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ರೆೈತ ಉತಾ್ದಕ ಕೆೇಂದರ ಸೆೇತುವೆ 
ಯಾಗಿದೆ. ಸಕಾಪಿರದ ಕಡಲೆ 
ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದರದಲಿಲಿ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಸಂದಭಪಿದಲಿಲಿ ಕನಾಪಿಟಕ 
ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ 

ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಜಿಲಾಲಿ ಮಾ್ಯನೆೇಜರ್ ಶ್ರೇಕಾಂತ್, 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಿಇಓ ಮನೆೊೇಜ್, ಬಳಿಗಾರ್ 
ಮಂಜಣ್ಣ, ನಾಗಭೊರಣ್, ಮುಸೊಟಿರು ಎಫ್.
ಪ.ಓ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಿದೆೇಪಿಶಕರಾದ 
ಶ್ವಶಂಕರ್,   ಪುಟಟಿಣ್ಣ ಗೌಡ, ಶಂಕರ್, ಪರದಿೇಪ್, 
ತಪೆ್ೇಸಾ್ವಮ ಗೌಡ, ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು.

ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಕಡಲೆ ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದ್ರಕೆ್ಕ ಚಾಲರೆ

ಹೆೊನಾನುಳಿ, ಮಾ. 20 - ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಕೆೊೇಟೆ ಮಲೊಲಿರು ಗಾರಮದ 
ಸಮೇಪದ ತುಂಗಭದಾರ ನದಿ ನಿೇರಿನಲಿಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಾಲಕ ತಪೆ್ೇಶ್ 
ದೆೊಡಮಿನಿ (12)  ಸಾವಿಗಿೇಡಾಗಿದಾ್ದನೆ. 

ಮೃತ ಬಾಲಕ ಅರಬಗಟೆಟಿಯ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ 
ವಸತಯ ಶಾಲೆಯಲಿಲಿ 7ನೆೇ ತರಗತಯಲಿಲಿ 
ವಾ್ಯಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತದು್ದ, ತಂದೆಯ ಅನಾರೆೊೇಗ್ಯದ 
ಕಾರಣ ರಜೆ ಪಡೆದು ತನನು ಗಾರಮಕೆಕೂ  ಬಂದಿದ್ದ 
ಎನನುಲಾಗಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು ತನನು ಗೆಳೆಯರೆೊಂದಿಗೆ 
ತುಂಗಾಭದಾರ ನದಿಯಲಿಲಿ ಈಜಲು ಹೆೊೇದಾಗ  

ನದಿ ನಿೇರಿನಲಿಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟಿಟಿದಾ್ದನೆ.
ಮೃತದೆೇಹವನುನು ಹೆೊನಾನುಳಿ ಸಕಾಪಿರಿ ಆಸ್ತೆರಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಅಲಿಲಿ 

ಮರಣೆೊೇತ್ತರ ಪರಿೇಕೆ್ಷಯ ನಂತರ  ಶವವನುನು ಬಾಲಕನ 
ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸಾ್ತಂತರಿಸಲಾಯಿತು.  

ಹೊರಾ್ನಳಿ : ತುಂಗರದಾ್ರ ನದಿಯಲ್ಲೆ 
ಮುಳುಗಿ ಬಾಲಕನ ಸಾವು

ಪರಿಷತ್ ಸಾಥಾನಕೆ್ಕ 
ಚಿಂಚನಸೂರ್ 
ರಾಜಿೇರಾಮೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 20 - 
ಬಾಬುರಾವ್  ಚ್ಂಚನಸೊರ್  
ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿರತ್  ಸದ 
ಸ್ಯತ್ವಕೆಕೂ ರಾಜಿೇನಾಮ ಸಲಿಲಿಸಿದಾ್ದರೆ. 

ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗೆರಸ್ ನಲಿಲಿದ್ದ ಚ್ಂಚ 
ನಸೊರ್  ನಂತರ ಬಿಜೆಪ ಸೆೇರಿದ್ದರು. 
ಬಿಜೆಪಯಿಂದ ಪರಿರತ್  ಸದಸ್ಯರಾಗಿ 
ಆಯಕೂಯಾಗಿದ್ದರು. ಪರಿರತ್  
ಸಭಾಪತ ಬಸವರಾಜ ಹೆೊರಟಿಟಿ 
ಅವರನುನು ಭೆೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಾಜಿೇನಾಮ 
ಸಲಿಲಿಸಿದರು. ಸಭಾಪತಯವರು 
ರಾಜಿೇನಾಮ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಚ್ಂಚನಸೊರ್ ಮತೆ್ತ 
ಕಾಂಗೆರಸ್ ಗೆ ಸೆೇರಲಿದಾ್ದರೆ 
ಎನನುಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಟಟಿಣ್ಣ ಅವರು 
ಇತ್ತೇಚೆಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿರತ್  
ಸದಸ್ಯತ್ವಕೆಕೂ ರಾಜಿೇನಾಮ ಸಲಿಲಿಸಿ, 
ಕಾಂಗೆರಸ್  ಸೆೇರಿದ್ದರು.

ವಕೇಲರ 
ನಿಯೇಜರೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಎಸ್.ಕೆ. 
ಕೌಲ್ ನೆೇತೃತ್ವದ ಪೇಠ, ನಿೇವು 
ವಕಿೇಲರಾಗಿ 40 ವರಪಿ 
ಅನುಭವ ಹೆೊಂದಿದಿ್ದೇರಿ. 
ಹಿೇಗಿರುವಾಗ ಸಿಜೆಐ ಹಾಗೊ 
ಪೂಣಪಿ ಪೇಠವನುನು ಎದುರುದಾರ 
ಮಾಡಲು ಹೆೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? 
ಮದಲು ಈ ಟಿಪ್ಣಿ ಬದಲಿಸಿ 
ಎಂದು ಪೇಠ ತಳಿಸಿತು.

ಎದುರುದಾರರ ಪಟಿಟಿಯನುನು 
ಬದಲಿಸಿ ನಾಳೆ ಅಜಿಪಿ 
ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ನೆಡುಂಪರ 
ತಳಿಸಿದರು. 2017ರಲಿಲಿ ಹಿರಿಯ 
ವಕಿೇಲರ ನಿಯೇಜನೆಗಾಗಿ 
ಸುಪರೇಂ ಕೆೊೇರ್ಪಿ ಕೆಲ ಮಾಗಪಿ 
ಸೊಚ್ಗಳನುನು ಪರಕಟಿಸಿತು್ತ.

ಎಸೆಸ್ಸೆಸ್ಲ್ಸ್ ನಂತರ 
ಮುಂದೆೇನು? 

ಎಸೆಸ್ಸೆಸ್ಲಿಸ್ ನಂತರ ಮುಂದೆೇನು? ಎಂಬ 
ಮಾಹಿತಯನುನು ಮಕಕೂಳು ಹಾಗೊ ಪೇರಕರಿಗೆ 
ತಳಿಸುವ ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಳ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಮೇಳದಲಿಲಿ ಪರತಷಿಠಾತ 
ಕಾಲೆೇಜುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ತಮಮಿಲಿಲಿರುವ 
ವಿವಿಧ ಕೆೊೇಸುಪಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗೆಗೆ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೇಡಿದರು. 

ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದಲಿಲಿ 
ಇರುವ ಕೆೊೇಸ್ಪಿ ಗಳು ಹಾಗೊ ನಂತರ ಸಿಗುವ 
ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳ ಮಾಹಿತ ಲಭ್ಯವಿತು್ತ. 
ಅಲಲಿದೆ, ಉಚ್ತ ಹಾಸೆಟಿಲ್ ಗಳು, ಐಟಿಐ 
ಕಾಲೆೇಜ್ ನಲಿಲಿರುವ ಕೆೊೇಸುಪಿಗಳು, ವಿದಾ್ಯರ್ಪಿ 
ವೆೇತನ, ಸ್ಧಾಪಿತಮಿಕ ಪರಿೇಕೆ್ಷಗಳ ತಯಾರಿ, 
ಸಹಾಯಧನ, ಉಚ್ತ ಕೆೊೇಚ್ಂಗ್ 
ಸೆಂಟರ್ ಗಳ ಬಗೆಗೆ, ಬಾ್ಯಂಕುಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ 
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿದಾ್ಯರ್ಪಿಗಳು 
ಮಾಹಿತ ಪಡೆದರು.

ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲೆ ಸಂಶೊೇಧರಾ ಪ್ರವೃತ್್ತ ಇರಲ್
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಎಚಚಿರಿಸುವ ಕಲೆಸವಾಗಬೆೇಕು. ನಯ, 
ವಿನಯತ,ೆ ಸಂಸಾಕೂರ ಕಲಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ 
ನಿೇಡಿದರು.

ಕಾಯಪಿಕರಮ ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲಾಲಿ 
ಪಂಚಾಯಿ್ತ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಪಿನಿವಾಪಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎ. 
ಚನನುಪ್, ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡಯೆುವುದು ಸಕಾಪಿರಿ ನೌಕರಿ 
ಪಡಯೆಲು ಮಾತರ ಎನುನುವ ಮನೆೊೇಭಾವ ಇಂದು 
ಹಚೆಾಚಿಗಿದ.ೆ ಆದರ ೆ ಅದರ ಹೆೊರತಾಗಿ ಸಾಕರುಟಿ 
ಅವಕಾಶಗಳು ಇಂದು ಲಭ್ಯವಿದು್ದ, ಸುರಕಿ್ಷತ ಹಾದಿಯಲಿಲಿ 
ಸಾಗಬೆೇಕಾದ ಯೇಜನಯೆನುನು ಇಂದಿನಿಂದಲೆೇ 
ರೊಪಸಿಕೆೊಳಳಿಬೆೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೆೇಳಿದರು.

ಕೆ್ಷೇತರ ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ದಾರುಕೆೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಎಸೆಸ್ಸೆಸ್ಲಿಸ್ ನಂತರ ಮುಂದೆೇನು ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ಹಚೆ್ಚಿನ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಪಿಗಳಿಗ ೆಹಾಗೊ ಪೇರಕರಿಗೊ ತಳಿದಿಲಲಿ. ಅದನುನು 
ತಳಿಸಿಕೆೊಡುವ ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾಯಪಿ ಕರಮ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ ೆಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ನಿದೆೇಪಿಶಕ ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಿಡಿಪಐ ಜಿ.ಆರ್. 
ತಪೆ್ೇಶಪ್, ಡಯರ್ ಪಾರಚಾಯಪಿರಾದ ಗಿೇತಾ,  ಅಂತರ 
ರಾಷಿಟಿ್ರೇಯ ತರಬೆೇತುದಾರ ಚೆೇತನ್ ರಾಂ,  ಹರೆ್.ಕ.ೆ 
ಲಿಂಗರಾಜ್, ವಿೇರಭದರಸಾ್ವಮ, ಉಮಾಪತಯ್ಯ, 
ರಾಮಮೊತಪಿ, ಪತೆರೇಶ್, ದೆೊಡ್ಡಮನಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಇತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದ್ದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 20 - ಬಸವಣ್ಣ, 
ಕುವೆಂಪು, ನಾರಾಯಣ ಗುರು, 
ಅಂಬೆೇಡಕೂರ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹಲವು 
ಮಹನಿೇಯರ ಇತಹಾಸ ತರುಚ್ದ್ದ 
ಬಿಜೆಪ, ಈಗ ಉರಿಗೌಡ, ನಂಜೆೇಗೌಡ 
ಎಂಬ ಹೆಸರಲಿಲಿ ಒಕಕೂಲಿಗರ ಇತಹಾಸ 
ತರುಚುತ್ತದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಕೆಪಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಡಿ.ಕೆ. ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಆರೆೊೇಪಸಿದಾ್ದರೆ. 

ಸುದಿ್ದಗಾರರೆೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು ಜಾತ, ಕೆೊೇಮುಗಳ ನಡುವೆ 
ದೆ್ವೇರ ತಂದು ತಮಮಿ ರಾಜಕಿೇಯ ಬೆೇಳೆ 
ಬೆೇಯಿಸಿಕೆೊಳಳಿಲು ಬಿಜೆಪ ಪರಯತನು 
ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು. 

ಟಿಪು್ ಸುಲಾ್ತನ್ ಸತು್ತ ಎರಡು 
ಶತಮಾನಗಳೆೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಈಗ 

ಊರಿಗೌಡ, ನಂಜೆೇಗೌಡರನುನು ಬಿಜೆಪ 
ಸೃಷಿಟಿಸಿದೆ. ಅನೆೇಕ ಇತಹಾಸ ತಜಞೆರು, 
ಸಂಶೆೊೇಧಕರು ಉರಿಗೌಡ, ನಂಜೆೇಗೌಡ 
ಕೆೇವಲ ಕಾಲ್ನಿಕ ಪಾತರ ಎಂದು 
ಹೆೇಳುತ್ತದ್ದರೊ ಬಿಜೆಪಯವರು ಮಾತರ 
ಇದನುನು ಬಿಡಲು ರೆಡಿ ಇಲಲಿ ಎಂದರು.

ಇತಹಾಸದ ಯಾವ ದಾಖಲೆಯಲಿಲಿ 
ಉರಿಗೌಡ ನಂಜೆೇಗೌಡ ಟಿಪು್ ಸುಲಾ್ತನ್ 
ಕೆೊಂದರು ಎಂಬುದು ಇದೆ ನಿೇವೆೇ ಹೆೇಳಿ 
ನೆೊೇಡೆೊೇಣ. ಬಿರಟಿರರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆೊೇ 
ರಾಡಿದ ಟಿಪು್ ಸುಲಾ್ತನನನುನು ಒಕಕೂಲಿಗರು 
ಕೆೊಂದರು, ಆ ಮೊಲಕ ಒಕಕೂಲಿಗರು 
ದೆೇಶ ವಿರೆೊೇಧಿಗಳು, ಕೆೊಲೆಗಡುಕರು 
ಎಂದು ಅವರ ಗೌರವ, ಸಾ್ವಭಿಮಾನಕೆಕೂ 
ಮಸಿ ಬಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪ ಒಕ್ಕಲ್ಗರ ಇತ್ಹಾಸ 
ತ್ರುಚುತ್್ತದೆ : ಡಿಕೆಶಿ ಆರೊೇಪ

ಚೊಕಸ್ ವಿರುದಧಿದ 
ರೆರ್ ರೊೇಟಿಸ್ 
ತೆರವು

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 20 – 
ತಲೆಮರೆಸಿಕೆೊಂಡಿರುವ ವಜರದ 
ಉದ್ಯಮ ಮಹುಲ್ ಚೆೊಕಿಸ್ 
ಹೆಸರನುನು ಇಂಟರ್ ಪೇಲ್ ನ 
ರೆಡ್ ನೆೊೇಟಿಸ್ ಪಟಿಟಿಯಿಂದ 
ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಚೆೊಕಿಸ್ 
ಸಲಿಲಿಸಿದ ಮನವಿ ಆಧರಿಸಿ 
ಇಂಟರ್ ಪೇಲ್ ಈ ಕರಮ 
ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿದೆ ಎನನುಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗೆಗೆ ಸಿ.ಬಿ.ಐ. 
ಯಾವುದೆೇ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿಲಲಿ. 
ಪಂಜಾಬ್ ನಾ್ಯರನಲ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಗೆ 
13 ಸಾವಿರ ಕೆೊೇಟಿ ರೊ. 
ವಂಚ್ಸಿದ ಆರೆೊೇಪ ಚೆೊಕಿಸ್ 
ಮೇಲಿದೆ. 2018ರಲಿಲಿ ಚೆೊಕಿಸ್ 
ವಿರುದ್ಧ ಇಂಟರ್ ಪೇಲ್ ರೆಡ್ 
ನೆೊೇಟಿಸ್ ಹೆೊರಡಿಸಿತು್ತ. ಆ 
ವರಪಿ ಚೆೊಕಿಸ್ ಭಾರತದಿಂದ 
ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಆಂಟಿಗು 
ವಾದಲಿಲಿ ಆಶರಯ ಪಡೆದ ನಂತರ 
ನೆೊೇಟಿಸ್ ಹೆೊರಡಿಸಲಾಗಿತು್ತ. 
ಈ ನೆೊೇಟಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೆೊಕಿಸ್ 
ಮನವಿ ಸಲಿಲಿಸಿದ್ದ. ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಇಂಟರ್ ಪೇಲ್ ನ ಐವರು 
ಸದಸ್ಯರ ಸಮತ ಪರಿಶ್ೇಲನೆ ನಡೆ 
ಸಿತು್ತ. ಆ ಸಂದಭಪಿದಲಿಲಿ ಚೆೊಕಿಸ್ 
ಮನವಿಯನುನು ತಳಿಳಿ ಹಾಕಲಾಗಿತು್ತ.

ಹರಿಹರ, ಮಾ. 20 - ಜನ 
ನೆಮಮಿದಿ ಜಿೇವನ ಮಾಡುವುದನುನು 
ನೆೊೇಡುತಾ್ತರೆಯೇ ವಿನಃ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ 
ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅಷೆೊಟಿಂದು 
ಮಹತ್ವವನುನು ಕೆೊಡುವುದಿಲಲಿ. 
ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಿ 
ಬಿಜೆಪಯನುನು ಮತೆ್ತ ಅಧಿಕಾರಕೆಕೂ 
ತರುವ ವಿಶಾ್ವಸ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ 
ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ ಹೆೇಳಿದರು.

ನಗರದ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ 
ಯಾತೆರ ವೆೇಳೆ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲಿಲಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅನೆೇಕ 
ರಾರಟಿ್ರಗಳು ಆರ್ಪಿಕ ಸಂಕರಟಿದಲಿಲಿದು್ದ, ದಿವಾಳಿ 
ಹಂತಕೆಕೂ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಪರಧಾನಮಂತರ 
ನರೆೇಂದರ ಮೇದಿಯವರು ದೆೇಶವನುನು ಸುಭದರ 
ಹಾಗೊ ಶಾಂತಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೆೊಂಡು 
ಹೆೊೇಗುತ್ತದಾ್ದರೆ. ಅಂತರರಾಷಿಟಿ್ರೇಯ ಮಟಟಿದಲಿಲಿ 
ದೆೇಶವನುನು ಪರಗತಯ ಹಾದಿಯಲಿಲಿ ಸಾಗುವಂತೆ 
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಬಿ.ಎಸ್.
ಯಡಿಯೊರಪ್ ಹಾಗೊ ಮುಖ್ಯಮಂತರ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾಮಿಯಿ ಅನೆೇಕ 
ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಬಡವರಿಗೆ, 
ದಲಿತರಿಗೆ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೊಲ ಕಲಿ್ಸಿದಾ್ದರೆ. 
ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಿ  130 ಕೊಕೂ 
ಹೆಚುಚಿ ಸಾಥೆನವನುನು ಗಳಿಸುವುದರೆೊಂದಿಗೆ 
ಬಹುಮತದೆೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕೆಕೂ ಬರುವುದು 
ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕಿನಲಿಲಿ ನಡೆದಿರುವ 
ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ ಯಾತೆರಗೆ ಭಾರಿೇ ಜನಸೆೊ್ತೇಮ 
ಸೆೇರಿರೆೊೇದು ನೆೊೇಡಿದರೆ ವಿಜಯೇತಸ್ವದ 
ಆಚರಣೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ಉಲಾಲಿಸ, ಹುಮಮಿಸುಸ್ ಗೆಲುಲಿವವರೆಗೊ ಇರಬೆೇಕು 
ಎಂದರು.

ಹರಿಹರ ಕೆ್ಷೇತರದಲಿಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪ. 
ಹರಿೇಶ್, ಜಿಲಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವಾಡಿ ವಿೇರೆೇಶ್, 
ಮುಖಂಡ ಚಂದರಶೆೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಇವರಲಿಲಿ 
ಯಾರಿಗೆೇ ಟಿಕೆರ್ ಕೆೊಟಟಿರೊ ಗೆಲಿಲಿಸಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಮಾಜಿ ಸಚ್ವ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೆೇ ಕಾಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ 
ಸಾಕರುಟಿ ಕಡೆಗಳಲಿಲಿ ಹಿನನುಡೆ ಕಂಡು ಅದರ 

ಉತಾಸ್ಹ ಕುಗಿಗೆದೆ. ಮೇದಿಯವರು ಹೆೊೇದ 
ಕಡೆಗಳಲಿಲಿ ಬಿಜೆಪ ಗೆಲುಲಿತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಂಧಿ ಕಾಲು ಇಟಟಿ ಕಡೆಯಲಿಲಿ ಕಾಂಗೆರಸ್  
ಸೆೊೇಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಕಾಂಗೆರಸ್ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ ಎಲೆಲಿೇ ಸ್ಧೆಪಿ ಮಾಡಿದರೊ ಸಹ 
ಸೆೊೇಲಿಸಲು ಜನರು ಮುಂದಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕಿನಲಿಲಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು 
ಇದ್ದರೊ, ಇದುವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆರ್ 
ಘೆೊೇರಣೆ ಮಾಡದೆ ಸತಾಯಿಸುತ್ತದಾ್ದರೆ 
ಎಂದರು.

ಪಕಿಕೂರಸಾ್ವಮ ಮಠದ ಮುಂಭಾ 
ಯಾತೆರಯನುನು ಮರವಣಿಗೆ ಮೊಲಕ 
ಸಾ್ವಗತಸಲಾಯಿತು. ಮರವಣಿಗೆ ಶ್ವಮಗಗೆ 

ರಸೆ್ತ, ರಾಣಿ ಚೆನನುಮಮಿ ವೃತ್ತದ ಮೊಲಕ 
ಸಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲಿಲಿ 
ಅಂತ್ಯಗೆೊಂಡಿತು.

ಈ ಸಂದಭಪಿದಲಿಲಿ ದತಾ್ತತೆರೇಯ, 
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪ. ಹರಿೇಶ್, ಜಿಲಾಲಿ 
ಬಿಜೆಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವಾಡಿ ವಿೇರೆೇಶ್, 
ಮುಖಂಡರಾದ ಎನ್.ಜಿ. 
ನಾಗನಗೌಡ, ಪೂಜಾರ್ 
ಚಂದರಶೆೇಖರ್, ನಗರಸಭೆ 
ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, 
ಅಶ್್ವನಿ ಕೃರ್ಣ, ಹನುಮಂತಪ್, ನಗರ 
ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಸಾವಂತ್, 
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಲಸಬಾಳು 

ಶ್ವಾನಂದಪ್, ಕಾಯಪಿದಶ್ಪಿ ತುಳಜಪ್ 
ಭೊತೆ, ಮಂಜಾನಾಯ್ಕೂ,  ಮಾಜಿ ತಾ.ಪಂ. 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಪ್ ಐರಣಿ, ಮಾಜಿ ದೊಡಾ ಸದಸ್ಯ 
ರಾಜು ರೆೊೇಖಡೆ, ಅಮರಾವತ ನಾಗರಾಜ್, 
ದಿನೆೇಶ್, ಆನಂದ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಗಡಿ, 
ಶ್ವಕುಮಾರ್, ಸುರೆೇಶ ತೆರದಾಳ, ಸಂತೆೊೇರ 
ಗುಡಿಮನಿ, ರಾಘವೆೇಂದರ ಕೆೊಂಡಜಿಜಿ, ಹೆರ್.
ಎಸ್. ರಾಘವೆೇಂದರ, ಮಾರುತ ಶಟಿಟಿ, ಡಿ.ಯು. 
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ರೊಪಾ ಕಾಟೆ್ವ, 
ಬಸವನಗೌಡ, ಆನಂದ್, ಶ್ರೇನಿವಾಸ್ 
ಚಂದಪೂರ್, ಪರವಿೇಣ್, ಡಾ ಖಮತಕೂರ್, 
ಶ್ವಗಂಗಾ, ಚಂದರಕಾಂತ, ರವಿರಾಯಕೂರ್, 
ಆಶೆೊೇಕಪ್, ವರಪರಸಾದ್, ನಿರಂಜನ 
ದಿಟೊರು, ಮಹೆೇಶ್, ಪರಶಾಂತ್,ಹನಗವಾಡಿ 
ಮಂಜಪ್, ಅಂಬುಜಾ ರಾಜೆೊಳಿಳಿ, ಬಿೇರಪ್ 
ಮತ್ತತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದ್ದರು.

ದೆೇಶಗಳು ದಿವಾಳಿಯಾಗುತ್್ತರುವಾಗ ಭಾರತ ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲೆ

ಹರಿಹರದ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರಯಲ್ಲೆ ಸಂಸದ ಸಿದೆದೇಶವಾರ

ಹೆೊನಾನುಳಿ, ಮಾ. 20 - ಬಿಜೆಪಯ ವಿಜಯ 
ಸಂಕಲ್ ಯಾತೆರಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕೊಕೂ ಜನರು 
ಅಭೊತಪೂವಪಿ ಸಾ್ವಗತ ನಿೇಡುತ್ತದಾ್ದರೆ ಎಂದು  ಮಾಜಿ 
ಸಚ್ವ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ಶಾಸಕ ಎಂ.ಪ. ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಪಿ ನಿವಾಸದಿಂದ 
ಆರಂಭಗೆೊಂಡ ವಿಜಯಯಾತೆರಯು ರಾಜಬಿೇದಿಗಳಲಿಲಿ 
ಸಂಚರಿಸಿತು. ಸಂಗೆೊಳಿಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪರತಮಗೆ 
ಮಾಲಾಪಪಿಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾವಪಿ ಜನಿಕರನುನುಧೆ್ದೇಶ್ಸಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಹೆೊನಾನುಳಿಯಲಿಲಿ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ ಯಾತೆರ ಅಲಲಿ, 
ಇದು ಬಿಜೆಪ ವಿಜಯೇತಸ್ವಾಗಿದೆ, 
ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಪಿರರನುನು ಮೊರು ಬಾರಿ ಕೆ್ಷೇತರದ 
ಜನರು ಶಾಸಕರನಾನುಗಿ ಆಯಕೂ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಈಗ ಪರತ 
ಹಳಿಳಿಯಲಿಲಿ ಕೆೇಳಿದರೆ ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಪಿ ಹೆಸರನುನು 
ಹೆೇಳುತಾ್ತರೆ. ಪರತ ಹಳಿಳಿಗೆ ರಸೆ್ತ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು, 
ಶಾಲೆ, ಸೆೇರಿದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಬೆೇಕಾದ ಮೊಲಭೊತ 
ಸೌಕಯಪಿವನುನು ಒದಗಿಸಿ ದಾ್ದರೆ. 2023ರಲಿಲಿ ಬರುವ 
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಯಲಿಲಿ ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಪಿರು 
ಜನರ ಸ್ಂದನೆ ಮಚ್ಚಿ  4ನೆೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೆ್ಷೇತರದ ಜನರು 
ಆಯಕೂ ಮಾಡಲಿದಾ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ 140ಕೊಕೂ ಹೆಚುಚಿ 

ಸಾಥೆನಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಈಶ್ವರಪ್ 
ವಿಶಾ್ವಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗೆರಸ್ ನವರ ಗಾ್ಯರಂಟಿ 
ಕಾಡ್ಪಿ ಗೆ ವಾರಂಟಿ ಇಲಲಿ, ಅದು 
ಬೆೊೇಗಸ್ ಕಾಡ್ಪಿ ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ  ಮೊರು 
ಲಕ್ಷ ಹೆಣು್ಣಮಕಕೂಳಿಗೆ ಪರತ ತಂಗಳಿಗೆ 2 
ಸಾವಿರದಂತೆ ವರಪಿಕೆಕೂ 24 ಸಾವಿರ 
ಆಗುತ್ತದೆ 6 ಲಕ್ಷ ಕೆೊೇಟಿ ರೊ. ಆಗುತ್ತದೆ  
ಡಿ.ಕೆ. ಶ್ವುಕುಮಾರ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ 
ಕೆೊಡುತಾ್ತರೆಯೇ ಎಂದು ಲೆೇವಡಿ 
ಮಾಡಿದರು.

ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 25ರಂದು 
ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಪರಧಾನ ಮಂತರಗಳು 

ಬರುವ ಕಾಯಪಿಕರಮಕೆಕೂ 10 ಲಕ್ಷಕೊಕೂ ಹೆಚುಚಿ ಜನರು 
ಸಾಗರೆೊೇಪಾದಿಯಲಿಲಿ ಜನರು ಸೆೇರಲಿದಾ್ದರೆ. ಹೆೊನಾನುಳಿ 
ಕೆ್ಷೇತರದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿಲಿ ಸೆೇರಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಶಾಸಕ ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 
ಶುಕರವಾರ ನಡೆದ ಕಾಯಪಿಕರಮಕೆಕೂ ಹೆೊನಾನುಳಿ ಮತು್ತ 
ನಾ್ಯಮತ ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಜನರು ಸುಮಾರು 50 
ಸಾವಿರಕೊಕೂ ಹೆಚುಚಿ ಜನರು ಸೆೇರಿದ್ದರು. ಕೆ್ಷೇತರದ ಜನರು 
ನನನು ಕೆೈಹಿಡಿಯಲಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ವಿಶಾ್ವಸ 
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಪಿದಲಿಲಿ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ ಯಾತೆರಯ 
ಸಂಚಾಲಕ ರಾಜೆೇಂದರ, ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ದತಾ್ತತೆರಯ, 
ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಸುಮ ಮಂಜುನಾಥ್, ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ 
ರಂಜಿತ ಚನನುಪ್, ಸುಮ ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಪಿ, 
ಮುಖಂಡರಾದ ಶಾಂತರಾಜ ಪಾಟಿೇಲ್, ಕೆ.ವಿ.ಚನನುಪ್, 
ಡಿ.ಜಿ.ರಾಜಪ್, ಅರಕೆರೆ ನಾಗರಾಜ, ಬಾಬು 
ಹೆೊೇಬಳದರ್, ಕುಮಾರಸಾ್ವಮ, ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೇಧರ್, 
ನವಿೇನ್ , ಇಂಚರ ಸೆೇರಿದಂತೆ ನೊರಾರು 
ಕಾಯಪಿಕತಪಿರು ಇದ್ದರು.

ಬಿಜೆಪಯ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರಯಲ್ಲೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಈಶವಾರಪ್ಪ

ಹೊರಾ್ನಳಿ : ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನವರ  
ಗಾ್ಯರಂಟಿ ಕಾರ್ಚ್ ಗೆ ವಾರಂಟಿ ಇಲಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 20 - ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆಮ್  ಆದಿಮಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಪಿಗಳ 
ಮದಲ ಪಟಿಟಿಯನುನು ಪರಕಟಿಸಿದು್ದ, 80 
ಅಭ್ಯರ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆರ್ ನಿೇಡಿದೆ. ಚ್ಕಕೂಪೆೇಟೆ 

ಕೆ್ಷೇತರದಿಂದ ಬಿರಜೆೇಶ್  ಕಾಳಪ್, ತುರುವೆೇಕೆರೆಯಿಂದ ಟೆನಿನುಸ್  ಕೃರ್ಣ, 
ಮಹಾಲಕಿ್ಷಮಿ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಶಾಂತಲಾ ದಾಮಲಿ ಸ್ಧಿಪಿಸಲಿದಾ್ದರೆ. ಪಟಿಟಿ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೃರ್್ವರೆಡಿ್ಡ, 
ಅಭ್ಯರ್ಪಿಗಳಲಿಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯುವ ಸ್ಧಿಪಿಗಳು. ಇವರಲಿಲಿ 
ಅಧಪಿಕಿಕೂಂತಲೊ ಹೆಚುಚಿ ಜನರು 45 ವರಪಿಕಿಕೂಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸ್ನವರು. 
ಈ ಪಟಿಟಿಯಲಿಲಿ ಏಳು ರೆೈತರು ಇದಾ್ದರೆ ಎಂದು ತಳಿಸಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯ ಜಗಳೂರು ಕೆ್ಷೇತರದಿಂದ ಗೆೊೇವಿಂದರಾಜು, 
ಹರಿಹರದಿಂದ ಗಣೆೇಶಪ್ ದುಗಪಿದ ಹಾಗೊ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ 
ಕೆ್ಷೇತರದಿಂದ ಶ್ರೇಧರ ಪಾಟಿೇಲ ಸ್ಧಿಪಿಸಲು ಟಿಕೆರ್ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಎ.ಎ.ಪ. ಮೊದಲ ಪಟಿಟೆ ಪ್ರಕಟ

75 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮತ್
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 20 

– ಫಾಕ್ಸ್ ಕಾನ್ ಕಂಪನಿಯ 8 
ಸಾವಿರ ಕೆೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ 
ಹೊಡಿಕೆ ಯೇಜನೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಒಟುಟಿ 75 ಸಾವಿರ ಕೆೊೇಟಿ 
ರೊ. ಹೊಡಿಕೆಯ 18 
ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಪಿರ 
ಅನುಮೇದನೆ ನಿೇಡಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತರ ಬಸವರಾಜ 
ಬೆೊಮಾಮಿಯಿ ಅವರ ನೆೇತೃತ್ವದಲಿಲಿ 
ರಾಜ್ಯ ಮಟಟಿದ ಉನನುತ ಹಂತದ 
ಸಮತ ಸಭೆಯಲಿಲಿ ಹತು್ತ ಹೆೊಸ 
ಯೇಜನೆ, ಐದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೊ 
ಮೊರು ಹೆಚುಚಿವರಿ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಒಪ್ಗೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳ ಒಟುಟಿ ಹೊಡಿಕೆ 
75,393.57 ಕೆೊೇಟಿ ರೊ. ಆಗಿದೆ 
ಹಾಗೊ 77,606 ಜನರಿಗೆ 
ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಸಿಗುವ ನಿರಿೇಕೆ್ಷ ಇದೆ 
ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೆೇಳಿಕೆಯಲಿಲಿ 
ತಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಾಕ್ಸ್ ಕಾನ್ ಹಾನ್ 
ಹೆೈ ಟೆಕಾನುಲಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮಗಾ 
ಡೆವಲಪ್ ಮಂರ್ ಯೇಜನೆಗೆ 
ಒಪ್ಗೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ 
ಒಟುಟಿ ಹೊಡಿಕೆ 8 ಸಾವಿರ ಕೆೊೇಟಿ 

ರೊ. ಇದರಿಂದ 50 ಸಾವಿರ 
ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ 
ನಿರಿೇಕೆ್ಷ ಇದೆ.

ಈ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳಿಕೆ 
ನಿೇಡಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತರ 

ಬೆೊಮಾಮಿಯಿ, ಹಸಿರು ಹೆೈಡೆೊರೇ 
ಜನ್, ಎಥೆನಾಲ್ ಉತಾ್ದನೆ, 
ಪವನ ವಿದು್ಯತ್, ಎಲೆಕಿಟಿ್ರಕಲ್ 
ಹಾಗೊ ಎಲೆಕಾಟಿ್ರನಿಕ್ ಉಪಕರಣ 
ಗಳ ಜೆೊೇಡಣೆ, ಲಿರ್ಯಮ್ 
ಬಾ್ಯಟರಿ ಹಾಗೊ ಎಲೆಕಿಟಿ್ರಕ್ 
ವಾಹನ, ಸಿಮಂರ್ ಮತು್ತ ಉಕುಕೂ 
ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಹೊಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದಾ್ದರೆ.

ಫಾಕ್ಸ್ ಕಾನ್  ಸೆೇರಿ  
18 ಕಂಪನಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ

ನಗರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಯುಗಾದಿ ಕವಿಗೊೇಷ್ಠಿ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 20- ಮಕಕೂಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿರತ್ ದಕಿ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ವತಯಿಂದ 

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪರಯುಕ್ತ ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ 22 ರಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.15ಕೆಕೂ ನಗರದ 
ನಿವಪಿಣಪಿ ಆರ್ಪಿ ಗಾ್ಯಲರಿಯಲಿಲಿ ಯುಗಾದಿ ಕವಿಗೆೊೇಷಿಠಾ ನಡಯೆಲಿದ ೆಎಂದು ರವಿಕುಮಾರ್ 
(8892988989), ನಿಮಪಿಲಾ ವಿಶ್ವನಾಥ (9902222241) ತಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.
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ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ.20- ಮಾಜಿ 
ಶಾಸಕ ಎರ್. ಎಸ್. ಶ್ವಶಂಕರ್ ಅವರ 
ಗೃಹ ಕಚೆೇರಿಯಲಿಲಿ  ಜಡೆಿಎಸ್  ಮಹಿಳಾ 
ಘಟಕದ ಚುನಾವಣಾ ಪೂವಪಿಭಾವಿ  
ಸಭಯೆು ಮನೆನು ನಡಯೆಿತು.  

ಸಭಗೆ ೆ ಜಿಲಾಲಿ ವಿೇಕ್ಷಕರಾಗಿ 
ಆಗಮಸಿದ್ದ ಗಿೇತಾ ಶಾಂತಕುಮಾರ್  
ಮಾತನಾಡಿ, ಜಡೆಿಎಸ್ ನ ಪಂಚ ರತನು 
ಯೇಜನಗೆಳು ಕನಾಪಿಟಕ ರಾಜ್ಯಕೆಕೂ 
ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೆೇಕಿದು್ದ, ಈ ಯೇಜನೆ 
ಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮುಂಚೊಣಿಗೆ 
ಬರಲಿದ ೆಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ದೆೇವೆೇಗೌಡರು ಪರಧಾನ ಮಂತರಗ 
ಳಾಗಿದಾ್ದಗ ಮಹಿಳಯೆರಿಗ ೆವಿಶೆೇರ ಮೇಸ 
ಲಾತ  ನಿೇಡುವುದರ ಮೊಲಕ ಮಹಿಳೆ 
ಯರು ಸಮಾಜದ ಎಲಾಲಿ ಕೆ್ಷೇತರಗಳಲಿಲಿ 
ಮುಂಚೊಣಿಗ ೆಬರಲು ಪರಯತನುಸಿದರು.

ಬರುವ ಚುನಾವಣಯೆಲಿಲಿ ಎರ್. ಡಿ. 
ಕುಮಾರಸಾ್ವಮ ಅವರು ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ 
ಹಚೆ್ಚಿನ ಆದ್ಯತ ೆ ನಿೇಡಿ,   ಸ್ಧಿಪಿಸಲು 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಡುತ್ತದಾ್ದರ.ೆ      

ಬಿಜಪೆ ಸಕಾಪಿರದಲಿಲಿ ಭರಷಾಟಿಚಾರ 
ಅತಯಾಗಿದು್ದ, ಈ ಸಕಾಪಿರದಿಂದ ಜನತೆ 
ಭರಮನಿರಸನಗೆೊಂಡಿದಾ್ದರ.ೆ ಹಾಗಾಗಿ   
ಈ ಬಾರಿ   ಜಡೆಿಎಸ್ ಸಕಾಪಿರ ಅಧಿಕಾರಕೆಕೂ 
ಬರಲಿದು್ದ ಸಂಪೂಣಪಿವಾದ ಪಾರದಶಪಿಕ 
ಆಡಳಿತ ನಿೇಡಲಿದ ೆಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.  

ಉತ್ತರ ಕೆ್ಷೇತರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾತ 
ಶಂಕರ್  ಮಾತನಾಡಿ,  ಉತ್ತರ ಕೆ್ಷೇತರಕೆಕೂ 
ಮೊರು ನಾಲುಕೂ ಜನ ಆಕಾಂಕಿ್ಷಗಳಿದು್ದ, 

ಪಕ್ಷದ ವರಿರಠಾರು ಶ್ೇಘರವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಪಿ 
ಯನುನು ತೇಮಾಪಿನ ಮಾಡಲಿದಾ್ದರೆ  
ಎಂದು ತಳಿಸಿದರು.

ಉತ್ತರ ಕೆ್ಷೇತರದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಧಾ ವೃರಭ ಗೌಡ ಅವರು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ೆವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲಾಲಿ ವಕಾ್ತರ   ಜಿ. 
ಅಮಾನುಲಾಲಿ ಖಾನ್, ಪಕ್ಷದ 
ಕಾಯಪಿಕತಪಿರು ಪರತ ಬೊತ್ ನಲೊಲಿ 
ಮತದಾರರನುನು ಭೆೇಟಿ ಮಾಡುವ 

ಮೊಲಕ ಸಂಘಟನಗೆ ೆ ಹಚೆುಚಿ ಒತು್ತ 
ಕೆೊಡುವಂತ ೆಸೊಚ್ಸಿದರು. 

ಜಿಲಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ೇಲಾ 
ಕುಮಾರ್, ಕಾಯಾಪಿಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೆೇಖಾ 
ಸಿಂಗ್ ಪರಧಾನ ಕಾಯಪಿದಶ್ಪಿ  ಗಾಯತರ 
ಹಾಲೆೇಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಸಂತಮಮಿ, 
ನಿಮಪಿಲ ಬಿ. ಪುಟಟಿಮಮಿ, ರೆೇಖಾ, 
ಅಂಬಿಕಾ, ಮಂಜುಳಾ, ಮೇನಮಮಿ , ಲಕಿ್ಷಮಿ, 
ಸುಶ್ೇಲಮಮಿ, ಗಿೇತಾ ಮತ್ತತರರು ಇದ್ದರು.

ಇದೆೇ ಸಂದಭಪಿದಲಿಲಿ ದೆೇವರಹಟಿಟಿ 
ಶೌಕತ್  ಅಲಿ, ದಾದಾಪೇರ್, ಪಾವಪಿತ 
ದೆೇವಿ ಇವರು ಪಕ್ಷಕೆಕೂ ಸೆೇಪಪಿಡಗೆೆೊಂಡರು.

ಜಡೆಿಎಸ್  ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  
ಹುಲಿಮನಿ ಕಿರಣ, ಅಮೃತ್ ನಗರದ 
ವಿೇರೆೇಶ್ ಇನಾಯತ್ ದೆೇವರಹಟಿಟಿ,   
ಎಂ.ಆರ್. ಮುದೆೇನೊರು ಶ್ರೇಕಾಂತ್, 
ಪರಕಾಶ್, ಶ್ರೇನಿವಾಸ್, ರಿಯಾಜ್ 
ಮುಂತಾದವರಿದ್ದರು. 

ಕಾಯಾಪಿಧ್ಯಕ್ಷ ಫಕೃದಿ್ದೇನ್  ದೆೊಡಮಿನೆ 
ನಿರೊಪಸಿದರು. ಟಿ. ಚಂದರಪ್ ಪಾರಥಪಿನೆ 
ಮಾಡಿದರು ಕಲ್ನ ಹಳಿಳಿ ನಂಜುಂಡಿ 
ವಂದಿಸಿದರು.

ಜೆಡಿಎಸ್ `ಪಂಚ ರತ್ನ' ಯೇಜರೆಗಳು ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ
 ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಹಿಳಾ 

ಸಂಘಟರಾ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ 
ಜಿಲಾಲೆ ವಿೇಕ್ಷಕರಾದ  

ಗಿೇತಾ ಶಾಂತಕುಮಾರ್

ಕಳೆದಿದದ  18 ಮೊಬೆೈಲ್ ಗಳು ಸಿಇಐಎರ್ 
ವೆಬ್ ಪೇಟಚ್ಲ್ ಮೂಲಕ ಪತೆ್ತ

ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಮಾ.20- ನಗರಗದಲಿಲಿ 
ಕಳೆದಿದ್ದ ಸುಮಾರು 18 
ಮಬೆೈಲ್ ಗಳನುನು 
ಪಲಿೇಸರು ಪತೆ್ತ ಹಚ್ಚಿ, 
ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ 
ಮರಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಸೆೊೇಮವಾರ 
ಎಸಿ್  ಸಿ.ಬಿ. ರಿರ್ಯಂತ್ 
ಅವರು ತಮಮಿ 
ಕಚೆೇರಿಯಲಿಲಿ 
ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಮಬೆೈಲ್ ಗಳನುನು 
ಮರಳಿಸಿದರು.

 ಮಬೆೈಲ್ ಕಳೆದುಕೆೊಂಡವರು ನೊತನ  
ಸಿಇಐಎರ್ ಪೇಟಪಿಲ್  (ಕಳುವಾದ, 
ಸುಲಿಗೆಯಾದ, ಕಾಣೆಯಾದ ಮಬೆೈಲ್ ಗಳ 
ಬಾಲಿಕ್ ಮಾಡಲು ಕೆೇಂದರ ಟೆಲಿ 
ಕಮು್ಯನಿಕೆೇರನ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ 
ತಂದಿರುವ ನೊತನ ವ್ಯವಸೆಥೆ) ಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ 
ತಮಮಿ  ಮಬೆೈಲ್ ನ ಸಂಪೂಣಪಿ ಮಾಹಿತ 

ನಿೇಡಿ 
ನೆೊೇಂದಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ 
ಕಳೆದ ಮಬೆೈಲ್ ಗಳನುನು  
ಸಿಇಐಎರ್ ವೆಬ್ 
ಪೇಟಪಿಲ್ ಮೊಲಕ 
ಪಲಿೇಸರು ಪತೆ್ತ 
ಮಾಡಿ ಮರಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಈ ಸಂದಭಪಿದಲಿಲಿ 
ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಪಲಿೇಸ್ 
ಠಾಣೆಯ ಪಐ  

ಮಂಜುನಾಥ್,  ಜಿಲಾಲಿ ಪಲಿೇಸ್ ಕಛೆೇರಿ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಘವೆೇಂದರ, ಶಾಂತಕುಮಾರ್  
ಉಪಸಿಥೆತರಿದ್ದರು.  ಸಾವಪಿಜನಿಕರು ತಮಮಿ 
ಮಬೆೈಲ್ ಕಳವು, ಸುಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದ 
ಹೆೊೇದರೆ ಕೊಡಲೆೇ ನೊತನ ಸಿಇಐಆರ್  
ವೆಬ್ ಪೇಟಪಿಲ್ ಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ 
ನೆೊೇಂದಾಯಿಸಿ ಹಾಗೊ ಇದರ 
ಸದುಪಯೇಗ ಪಡೆದುಕೆೊಳುಳಿವಂತೆ 
ಪಲಿೇಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಳಿಸಿದೆ.

ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಈ ಮೊಲಕ ಸಾವಪಿಜನಿಕರಿಗೆ ತಳಿಸುವುದೆೇನೆಂದರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷೆಡೊ್ಯಲ್ ನಲಿಲಿ ನಮೊದಿಸಿರುವ ಆಸಿ್ತಗಳು 

ನನನು ಕಕಿ್ಷಗಾರರಾದ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಎನ್ .ಎಂ.ವಸಂತ ಕೊೇಂ: ಶಿ್ರೇ ಎನ್.ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್, ಜೆ.ಪ. ನಗರ, 2ನೆೇ ಹಂತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-78 ಇವರ ಹಾಗೊ ಇವರ ತಂದೆ ಶಿ್ರೇ. ಎನ್.ಹೆರ್. ಮಹೆೇಶವಾರಪ್ಪ ಹಾಗೊ ಸಹೆೊೇದರರಾದ ಶಿ್ರೇ. 
ಎನ್.ಎಂ.ಅಜ್ಜಯ್ಯ, ಕುಂದುವಾಡ, ಶಿ್ರೇ ಎನ್.ಎಂ.ಪ್ರಶಾಂತ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇ ಎನ್.ಎಂ.ರಾಗರಾಜ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರುಗಳ ಒಟುಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ವತು್ತಗಳಾಗಿದು್ದ, ತಮಗಿರುವ 1/5 ನೆೇ ಭಾಗ ಹಿಸೆಸ್ ಹಾಗೊ 
ಘೆೊೇರಣಾತಮಿಕ ಡಿಕಿರ ಕೆೊೇರಿ ಸದರಿಯವರು ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಗೌರವಾನಿ್ವತ 2ನೆೇ ಹೆಚುಚಿವರಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ 
ನಾ್ಯಯಾಧಿೇಶರ ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲಿಲಿ ಅಸಲು ದಾವೆ ಸಂಖೆ್ಯ: 212/2022 ಹೊಡಿ, ಸದರಿ ಶ್ರೇ ಮಹೆೇಶ್ವರಪ್ ಹಾಗೊ 
ಇತರೆಯವರು ಷೆಡೊ್ಯಲ್, ಆಸಿ್ತಗಳನುನು ಮಾರಾಟ, ಆಧಾರ, ಪರಭಾರೆ ಅಥವಾ ಇನಾ್ಯವುದೆೇ ರಿೇತಯಿಂದ ಪರಭಾರೆ 
ವಗೆೈರೆ ಮಾಡಕೊಡದೆಂದು ದಿ. 7.7.2022ರಂದು ಹಂಗಾಮ ನಿಬಪಿಂಧಕಾಜೆಞೆ (Temporary Injunction 
Order) ಪಡೆದುಕೆೊಂಡಿದು್ದ, ಸದರಿ ಆದೆೇಶವು ಈಗಲೊ ಚಾಲಿ್ತಯಲಿಲಿರುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತವ ಸಿಥೆತ ಹಿೇಗಿದ್ದರೊ, ಸದರಿ ಶ್ರೇ ಎನ್.ಹೆರ್. ಮಹೆೇಶ್ವರಪ್ ಹಾಗೊ ಇತರರು ನನನು ಕಕಿ್ಷಗಾರರಿಗೆ ತೆೊಂದರೆ 
ಮಾಡುವ ಹಾಗೊ ಅನಗತ್ಯ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನುನು ಸೃಷಿಟಿ ಮಾಡುವ ಮತು್ತ ಅವರ ಅಕರಮ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಕೆೊಳಳಿಲೆೇಬೆೇಕೆಂಬ 
ಒತಾ್ತಸೆಯ ಕಾರಣಕಾಕೂಗಿ, ಮೇಲಕೂಂಡ ದಾವಾ ಹಾಗೊ ಹಂಗಾಮ ನಿಬಪಿಂಧಕಾಜೆಞೆ ಚಾಲಿ್ತಯಲಿಲಿದ್ದರೊ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಷೆಡೊ್ಯಲ್ ಸೆೊತು್ತಗಳನುನು ಇಡಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ, ಭೆೊೇಗ್ಯ, ಪರಭಾರೆ ವಗೆೈರೆ ಮಾಡಲು 
ಪರಯತನುಸುತ್ತದಾ್ದರೆಂದು ತಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕಾರಣ ಸಾವಪಿಜನಿಕರು ಯಾರೊ ಈ ಬಗೆಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಷೆಡೊ್ಯಲ್ ಸ್ವತು್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಶ್ರೇ 
ಮಹೆೇಶ್ವರಪ್ ಹಾಗೊ ಇತರೆಯವರೆೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆೇರೆ ಯಾರೆೊಂದಿಗೊ ಯಾವ ರಿೇತಯಿಂದಲೊ, ಕರಯ 
ವಗೆೈರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನುನು ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹಾಗೆೊಂದು ವೆೇಳೆ ಯಾರಾದರೊ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಯ ಅಕರಮ 
ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಸೃಷಿಟಿಸಿದಲಿಲಿ ಅವುಗಳು ಮೇಲಕೂಂಡ ನನನು ಕಕಿ್ಷಗಾರರನುನು ಪರತಬಂಧಿಸುವುದಿಲಲಿ 
ಹಾಗೊ ಕಾನೊನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಈ ಮೊಲಕ ತಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಷೆಡೂ್ಯಲ್
1. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು, ಕುಂದುವಾಡ ಗಾರಮದ ರಿ.ಸವೆಪಿ ನಂ. 265/201, ವಿಸಿ್ತೇಣಪಿ 1  
    ಎಕರೆ 2.08 ಗುಂಟೆ ಉಳಳಿ ಜಮೇನು.
2. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು, ಕುಂದುವಾಡ ಗಾರಮದ ರಿ.ಸವೆಪಿ ನಂ. 252/13, ವಿಸಿ್ತೇಣಪಿ 4.04 
    ಗುಂಟೆ ಉಳಳಿ ಜಮೇನು.
3. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು, ಕುಂದುವಾಡ ಗಾರಮದ ರಿ.ಸವೆಪಿ ನಂ. 252/14, 3.00 ಗುಂಟೆ 
    ಉಳಳಿ ಜಮೇನು.
4. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು, ಕುಂದುವಾಡ ಗಾರಮದ ರಿ.ಸವೆಪಿ ನಂ. 37/4, 3.00 ಗುಂಟೆ, 
    ವಿಸಿ್ತೇಣಪಿ 1 ಎಕರೆ 31 ಗುಂಟೆ ಉಳಳಿ ಜಮೇನು.
5. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು, ಕುಂದುವಾಡ ಗಾರಮದ ರಿ.ಸವೆಪಿ ನಂ. 252/11, 3.00 ಗುಂಟೆ, 
    ವಿಸಿ್ತೇಣಪಿ 5.04 ಗುಂಟೆ ಉಳಳಿ ಜಮೇನು.
6. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು, ಕುಂದುವಾಡ ಗಾರಮದ ರಿ.ಸವೆಪಿ ನಂ. 237/16, ವಿಸಿ್ತೇಣಪಿ 
    21.00 ಗುಂಟೆ ಉಳಳಿ ಜಮೇನು.
7. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು, ಕುಂದುವಾಡ ಗಾರಮದ ರಿ.ಸವೆಪಿ ನಂ. 237/8, ವಿಸಿ್ತೇಣಪಿ 7.00 
    ಗುಂಟೆ ಉಳಳಿ ಜಮೇನು.
8. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು, ಕುಂದುವಾಡ ಗಾರಮದ ರಿ.ಸವೆಪಿ ನಂ. 272/3, ವಿಸಿ್ತೇಣಪಿ 3.00 
    ಗುಂಟೆ ಉಳಳಿ ಜಮೇನು.
9. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು, ಕುಂದುವಾಡ ಗಾರಮದ ರಿ.ಸವೆಪಿ ನಂ. 151/2, ವಿಸಿ್ತೇಣಪಿ 15.00 
    ಗುಂಟೆ ಉಳಳಿ ಜಮೇನು.
10. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು, ಕುಂದುವಾಡ ಗಾರಮದ ರಿ.ಸವೆಪಿ ನಂ. 151/4, ವಿಸಿ್ತೇಣಪಿ 02 
      ಎಕರೆ 03 ಗುಂಟೆ ಉಳಳಿ ಜಮೇನು. ಮಲ್ಲೆಕಾಜುಚ್ನ ಕಣವಿ, ಬಿ.ಎ, ಎಲ್ಎಲ್.ಎಂ.

ವಕೇಲರು, ನಂ.5 & 6, 1ರೆೇ ಅಂತಸು್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ ಆಟೊೇಮೊಬೆೈಲ್, 
ಸೊಸೆೈಟಿ ಕಾಂಪೆಲೆಕ್ಸ್, ಹೊೇಟೆಲ್ ಪೂಜಾ ಇಂಟರ್ ರಾ್ಯಷನಲ್ ಎದುರು, 

ಪ.ಬಿ. ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ-577006.
ದಾವಣಗೆರೆ 
ದಿರಾಂಕ: 17.03.2023

VALIANT AMRUT INDIA INFRA LLP
Reg. Office : No. 20 SRK Garden, Jayanagar, 

Bangalore, Karnataka-560041 India
LLPIN : AAU-4668

E-mail : hemalatha.sujai@gamil.com
ನಮೂರೆ ಸಂಖೆ್ಯ URC-2

ಅಧಾ್ಯಯ XXIರ ಭಾಗ 1ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ರೊೇಂದಣಿ ಕುರಿತು 
ಸೂಚರೆ ನಿೇಡುವ ಜಾಹಿೇರಾತು

(ವಿಭಾಗ 374 (b)-ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದ, 2013 ಮತು್ತ  
4 (1) ಕಂಪನಿಗಳ (ರೊೇಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ) 

ನಿಯಮಗಳು, 2014)
01)

02)

03)

04)

ಕಂಪನಿ ಕಾಯಿದೆ. 2013ರ ವಿಭಾಗ 366 ರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (2) ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ದಿ 
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಜಿಸೆಟೆ್ರೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್  (CRC) , ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ಸಿಟೆಟೂ್ಯರ್  ಆಫ್ 
ಕಾಪಚ್ರೆೇರ್  ಆಫೆೇಸ್ಚ್ (IICA)ನಲ್ಲೆ ರಿಜಿಸಾಟೆ್ರರ್ ಗೆ ಅಜಿಚ್ಯನು್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚರೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ). ಪಾಲೆರ್  ಸಂಖೆ್ಯ, 6,7,8, ಸೆಕಟೆರ್  5, IMT 
ಮರೆೇಸರ್ , ಜಿಲೆಲೆ ಗುಗಾಚ್ಂವ್  (ಹರಿಯಾಣ), ಪನ್  ಕೊೇರ್ -122050. 
ವಾ್ಯಲ್ಯಂರ್  ಅಮೃತ್  ಇಂಡಿಯಾ ಇರಾ್ರಾ LLP, ಒಂದು LLP ಒಂದು ವಾ್ಯಪಾರ 
ಘಟಕದ ಅಧಾ್ಯಯ XXIನ ಭಾಗ 1ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ರೊೇಂದಾಯಿಸಬಹುದು ಕಂಪನಿಗಳ 
ಕಾಯಿದೆ 2013, ಷೆೇರುಗಳಿಂದ ಸಿೇಮಿತವಾದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ.
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಸು್ತಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ವೆ :
ಎಲಾಲೆ ರಿೇತ್ಯ ಮತು್ತ ವಿವರಣೆ ಮತು್ತ ಹಕು್ಕ, ಶಿೇಷ್ಚ್ಕೆ ಮತು್ತ ಆಸಕ್ತಯ ಯಾವುದೆೇ ಸಿಥಾರ 
ಅಥವಾ ಚರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಖರಿೇದಿಸುವ, ಖರಿೇದಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಾವಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕೊಳುಳವ 
ವ್ಯವಹಾರವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತು್ತ ಸಿಥಾರ ಮತು್ತ ಚಲ್ಸಬಲಲೆ ಆಸಿ್ತಗಳ ಬಾಡಿಗೆ, 
ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಇತರ ರಿೇತ್ಯ ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳನು್ನ ಕೆೈಗೊಳಳಲು ಎಲಾಲೆ ರಿೇತ್ಯ 
ಉಪಕರಣಗಳು ಮತು್ತ ವಿವರಣೆ, ಕಟಟೆಡ ಉಪಕರಣಗಳು, ನಿಮಾಚ್ಣ ಉಪಕರಣಗಳು 
ಮತು್ತ ಮರೆಗಳು, ಕಟಟೆಡ, ಮಾರುಕಟೆಟೆ, ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಶೆರ್ ಗಳು, ಫಾಲೆರ್ ಗಳು, 
ವಾಹನಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಯಂತೊ್ರೇಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿಲಲೆ. 
ಪ್ರಸಾ್ತವಿತ ಕಂಪನಿಯ ಕರಡು ಜಾಞಾಪಕ ಪತ್ರ ಮತು್ತ ಲೆೇಖನಗಳ ಪ್ರತ್ಯನು್ನ 20 SRK 
ಗಾಡಚ್ನ್ , ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560021 ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲೆ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಬಹುದು.
ಈ ಅಜಿಚ್ಯನು್ನ ಆಕೆ್ಷೇಪಸುವ ಯಾವುದೆೇ ವ್ಯಕ್ತಯು ತಮ್ಮ ಆಕೆ್ಷೇಪಣೆಯನು್ನ ಕೆೇಂದಿ್ರೇಯ 
ರೊೇಂದಣಿ ಕೆೇಂದ್ರ (CRC), ಇಂಡಿಯನ್  ಇನ್ ಸಿಟೆಟೂ್ಯರ್  ಆಫ್  ಕಾಪಚ್ರೆೇರ್  
ಅಫೆೇಸ್ಚ್  (IICA), ಪಾಲೆರ್  ಸಂಖೆ್ಯ, 6,7,8, ಸೆಕಟೆರ್  5ನಲ್ಲೆ ರಿಜಿಸಾಟೆ್ರರ್ ಗೆ ಲ್ಖಿತವಾಗಿ 
ತ್ಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚರೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. IMT ಮಾರೆೇಸರ್ , ಜಿಲೆಲೆ 
ಗುಗಾಚ್ಂವ್  (ಹರಿಯಾಣ), ಪನ್  ಕೊೇರ್ -122050., ಈ ಸೂಚರೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 
ದಿರಾಂಕದಿಂದ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಅದರ ರೊೇಂದಾಯಿತ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲೆ 
ಪ್ರತ್ಯಂದಿಗೆ.

ದಿರಾಂಕ 21 ಮಾರ್ಚ್ , 2023

ಅಜಿಚ್ದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು
1) ರಾಮದಾಸ್  ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್  ಅಯ್ಯರ್ 

2) ರಾಯುಡು ಅಮೃತೆೇಶ್  ರೆಡಿಡು

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 20 – ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಲಲಿದವರೊ ಮಾಹಿತ 
ಹಕುಕೂ ಕಾಯ್ದಯಡಿ ವಿವರಗಳನುನು ಕೆೇಳಬಹುದು ಎಂದು ದೆಹಲಿ 
ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಪಿ ತಳಿಸಿದೆ.

ನಾಗರಿಕರಲಲಿದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿಷೆೇಧಿಸುವುದು ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 
ಕಾಯ್ದಯ ಉದೆ್ದೇಶಕೆಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾ್ಯಯಾಲಯ ಹೆೇಳಿದೆ.

ಜನರ ಜಿೇವನ ಹಾಗೊ ಸಾ್ವತಂತರ್ಯಕೆಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 
ಕಾಯ್ದ ಅತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತು್ತ ನಿೇಡಿದೆ ಎಂದು ನಾ್ಯಯಾಲಯ ತಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಲಲಿದವರಿಗೊ ಸಂವಿಧಾನದಲಿಲಿ ಕೆಲ ಹಕುಕೂಗಳನುನು 
ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ಐ. ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಸಂವಿ 
ಧಾನದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಪಿ ಹೆೇಳಿದೆ. ವಿದೆೇಶ್ಯರು, 
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೇಯರು ಒ.ಸಿ.ಐ. ಕಾಡ್ಪಿ ಹೆೊಂದಿರ ವವರು ಹಾಗೊ 
ಇತರರು ಜಿೇವ ಹಾಗೊ ಸಾ್ವತಂತರ್ಯದ ಹಕುಕೂ ಹೆೊಂದಿದಾ್ದರೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತ 
ಮಾಹಿತಯ ಹಕಕೂನೊನು ಪಡೆದಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ನಾ್ಯಯಾಲಯ ಹೆೇಳಿದೆ.

ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಲಲಿದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೇಡಬೆೇಕೆೇ ಅಥವಾ 
ಬೆೇಡವೆೇ ಎಂಬುದನುನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವೆೇಚನೆಯಿಂದ ನಿಧಪಿರಿಸಬೆೇಕು. 
ಪರಿಸಿಥೆತ ಹಾಗೊ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನುನು ಆಧರಿಸಿ, ಕರಮ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಿಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಪಿ ಹೆೇಳಿದೆ. ಟಿಬೆರ್  ನಾಗರಿಕೆೊಬ್ಬರು ಕೆೇಂದರ ಟಿಬೆರ್ 
ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತದ ಬಗೆಗೆ ಕೆಲ ಮಾಹಿತ ಕೆೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತ 
ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ನಂತರ ಅವರು ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಪಿ ಮರೆ ಹೆೊೇಗಿದ್ದರು.

ಭಾರತದ ರಾಗರಿಕರಲಲೆದವರಿಗೂ 
ಮಾಹಿತ್ ಹಕ್ಕದೆ : ಹೆೈಕೊೇರ್ಚ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.20 - ಪರಧಾನ ಮಂತರ 
ನರೆೇಂದರ ಮೇದಿ ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 25 ರಂದು ನಗರಕೆಕೂ 
ಆಗಮಸುವ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ಭಾರತೇಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ 
ಯುವ ಮೇಚಾಪಿ ವತಯಿಂದ ಸೆೊೇಮವಾರ ನಗರದ 
ವೆಂಕಟೆೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಮಾವೆೇಶ ನಡೆಯಲಿರುವ 
ಜಿಎಂಐಟಿ ಕಾಲೆೇಜಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ 
ಬೆೈಕ್ ರಾ್ಯಲಿ ಹಮಮಿಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿತು್ತ. ರಾ್ಯಲಿಗೆ ಲೆೊೇಕಸಭಾ 
ಸದಸ್ಯ ಜಿ.ಎಂ ಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದರು.

ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಯಿಂದ 
ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 25ರಂದು ಐತಹಾಸಿಕ ಸಮಾವೆೇಶವನುನು 
ಹಮಮಿಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದು್ದ, ಬಿಜೆಪ ಕಾಯಪಿಕತಪಿರು, 

ನರೆೇಂದರ ಮೇದಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿಲಿ ಆಗಮಸಿ, ಸಮಾವೆೇಶ 
ಯಶಸಿ್ವಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕೆಂದರು.

ಬೆೈಕ್ ರಾ್ಯಲಿಯಲಿಲಿ ದೊಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್, ರಾಜನಹಳಿಳಿ 
ಶ್ವಕುಮಾರ್, ಜಿಲಾಲಿ ಬಿಜೆಪ ಯುವ ಮೇಚಾಪಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಲ್ ಶ್ವಪರಕಾಶ್, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಂ 
ವಿೇರೆೇಶ್, ಶ್ವನಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್ , ಜಿ.ಯಲೆಲಿೇಶ್, 
ಕಿರಣ್ , ವಿಜಯ್  ಸಾವಂತ್ , ಪ.ಸಿ ಶ್ರೇನಿವಾಸ್ , 
ಟಿಂಕರ್  ಮಂಜಣ್ಣ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಯುವ ಮೇಚಾಪಿ 
ಕಾಯಪಿಕತಪಿರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಬಿಜೆಪ ಯುವ ಮೊೇಚಾಚ್ದಿಂದ ಬೆೈಕ್ ರಾ್ಯಲ್ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೊೇಕಾಪಚ್ಣೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮೇಟರ್ ಉದ್ದಕೆಕೂ ಕಾಂಕಿರೇರ್ 
ಟೆೊೇವಾಲ್ ನಿಮಪಿಸಿ ರಿವಿರ್ ಮಂರ್ ನಿಮಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲು ಪಾದಚಾರಿ ರಸೆ್ತಯನುನು 2267 ಮೇಟರ್ 
ಉದ್ದಕೆಕೂ ನಿಮಪಿಸಿ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲಿಲಿ ಕಬ್ಪಿ ಸೆೊಟಿೇನ್ 
ಕಾಂಕಿರೇರ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ರಸೆ್ತಯ ಬದಿಯಲಿಲಿ 70 
ವಿದು್ಯತ್ ದಿೇಪಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲು 
ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೆೊಳಳಿಲು 70 ಸಿಮಂರ್ ಕಾಂಕಿರರ್ 
ಬೆಂರ್ ಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ಸುತ್ತ 70 ಸಸಿಗಳನುನು 
ಸಹ ನೆಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತ ನಿೇಡಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವೆೈ. ಪರಕಾಶ್ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂದಭಪಿದಲಿಲಿ ದೊಡಾ ಆಯುಕ್ತ ಬಸವನಗೌಡ 
ಕೆೊೇಟೊರು, ಸಹಾಯಕ ಕಾಯಪಿಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ 
ಶ್ರೇಕರ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುಜಯ್  ಕುಮಾರ್, 
ಗುತ್ತಗೆದಾರ ವಿಜಿತ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ವಿೇರೆೇಶ್ 
ಪೆೈಲಾ್ವನ್, ವಾಯು ವಿಹಾರ ಬಳಗದ ಪರಮುಖರಾದ 
ಮುಪ್ಣ್ಣ, ಮೌನೆೇಶ್ ಮತ್ತತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದ್ದರು.

ರೊೇಂದಣಿಗೆ ಸುಪ್ರೇಂ ಕೊೇರ್ಚ್ ನಕಾರ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಇದು ಸೊಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ನಾ್ಯಯಾಲಯ ಹೆೇಳಿತು.

ಮುಖ್ಯ ನಾ್ಯಯಮೊತಪಿ ಡಿ.ವೆೈ. ಚಂದರಚೊಡ್, 
ನಾ್ಯಯಮೊತಪಿಗಳಾದ ಪ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹ ಹಾಗೊ ಜೆ.ಬಿ. ಪಡಿಪಿವಾಲಾ 
ಅವರನುನು ಒಳಗೆೊಂಡ ಪೇಠ ಈ ಅಜಿಪಿಯನುನು ತಳಿಳಿ ಹಾಕಿತು.

ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧದವರಲಿಲಿ ಅತಾ್ಯಚಾರ ಹಾಗೊ ಹತೆ್ಯ ಪರಕರಣಗಳು 
ಹೆಚಾಚಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ನೆೊೇಂದಣಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನುನು 
ರೊಪಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಜಿಪಿದಾರರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂಬಂಧಗಳ ನೆೊೇಂದಣಿಯಿಂದ ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಹಭಾಗಿಗಳ 
ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಸಕಾಪಿರ ಇವರ ವೆೈವಾಹಿಕ ಸಿಥೆತಯ ಬಗೆಗೆ 
ಹಾಗೊ ಅಪರಾಧಿಕ ಹಿನೆನುಲೆ ಮತ್ತತರೆ ವಿರಯಗಳು ತಳಿಯಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಜಿಪಿದಾರರು ಹೆೇಳಿದ್ದರು.

ತಡೆಗೆ ಆದಿಚುಂಚನ 
ಶಿ್ರೇಗಳ ಆಗ್ರಹ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮಾತನಾಡಿದ 
ಮುಖ್ಯಮಂತರ ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾಮಿಯಿ  
ಉರಿಗೌಡ, ನಂಜೆೇಗೌಡ ಸಿನಿಮಾ 
ಸಥೆಗಿತಗೆೊಳಿಸಲು ಗುರುಗಳು ತಳಿಸಿದ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೆೇಳಿದಂತೆ 
ಕೆೇಳಬೆೇಕು ಎಂದರು. 

ಸಚ್ವ ಮುನಿರತನು ಅವರು  ಸಿನಿಮಾ 
ಮಾಡಲು ಹೆೊರಟಿದು್ದ, ಅದರ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ 
ಪೂಣಪಿ ಮಾಹಿತ ಇಲಲಿ. ಅವರಿಂದ ಪೂತಪಿ 
ಮಾಹಿತ ತಳಿದ ನಂತರ 
ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿ ತಳಿಸಿದ 
ಮುಖ್ಯಮಂತರಗಳು,  ಶ್ರೇಗಳು ಬೆೇಡ 
ಎಂದಿದ್ದಕೆಕೂ ಮುನಿರತನು ಹಿಂದೆ 
ಸರಿದಿದಾ್ದರೆಯೇ? ಎಂಬ ಪರಶೆನುಗೆ 
ಮೇಲಿನಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ರಾಣೆೇಬೆನೊನುರು, 
ಮಾ. 20- ಇಲಿಲಿನ ಪಕೆಕೆ 
ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ 
ಸಂಸೆಥೆಯಿಂದ ರೆೈತರ 
ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಔರಧಿ 
ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ದೆೊರೇಣ್ 
ಯಂತರಗಳನುನು 
ಕೆೊಡುತ್ತರುವುದು ಮತು್ತ 
ಅದನುನು ಬಳಸುವ 
ತಳುವಳಿಕೆ 
ನಿೇಡುತ್ತರುವುದು 
ಶಾಲಿ್ಯಘನಿೇಯ ಎಂದು 
ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತ ಕೆ.ಬಿ. 
ಕೆೊೇಳಿವಾಡ ಹೆೇಳಿದರು.

ಸಕಾಲಕೆಕೂ ಮಳೆ 
ಬಂದರೊ ಸಹ, ಕಾಮಪಿಕರ 
ಕೆೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೆೊೇಗ 
ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೂ ಬೆಳೆ 
ರಕಿ್ಷಸಿಕೆೊಳಳಿಲಾಗದೆ ರೆೈತ ಬಹಳರುಟಿ ಸಂಕಟಪಡುವ 
ಈ ದಿನಗಳಲಿಲಿ, ಯಂತರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ  
ಇರುವುದನುನು ಮನಗಂಡಿರುವ ಪಕೆಕೆ ಸಂಸೆಥೆ ಅವಶ್ಯ 
ಹಾಗೊ ಯೇಗ್ಯ ಕಾಯಪಿಕರಮ ಹಾಕಕೆೊಂಡಿದೆ 
ಎಂದು ಮಚುಚಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪಕೆಕೆ ಇದುವರೆಗೊ ಯುವ ಶಕಿ್ತಗೆ ಉದೆೊ್ಯೇಗ 
ಮೇಳ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗಿೇತ, ಕಲೆ, ಕಿರೇಡೆಗಳಲಿಲಿ 
ಪರೇತಾಸ್ಹ ನಿೇಡಿದು್ದ ಪರಥಮ ಬಾರಿಗೆ  ರೆೈತ ಪರ 
ಕಾಯಪಿಕರಮ ಹಾಕಿಕೆೊಂಡಿದು್ದ, ಇದರಿಂದ ರೆೈತರಿಗೆ 

ಶೆೇ.90 ರರುಟಿ ಹಣ, ಸಮಯ ಹಾಗೊ 
ಮಾನವ ಶಕಿ್ತ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ 
ಎಂದು ಪಕೆಕೆ ಸಂಚಾಲಕ ಪರಕಾಶ್ 

ಕೆೊೇಳಿವಾಡ ಹೆೇಳಿದರು. 
ಜಿಪಂ ವಾ್ಯಪ್ತಯಲಿಲಿ ಉತಾಸ್ಹ ಹಾಗೊ 

ಪಾರಮಾಣಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಯುವರೆೈತ ಶಕಿ್ತಯ 
ಪಡೆಯನುನು ರಚ್ಸಿ, ಆ ಮೊಲಕ  ಯಂತರಗಳ  
ಬಳಕೆಗೆ ರೆೈತರನುನು ಸಜುಜಿ ಗೆೊಳಿಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಪರಕಾಶ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ದೆೊರೇಣ ಕಂಪನಿಯ ತಜಞೆ ಪರಜ್ವಲ ಭರ್, ಬಿ.
ಎಸ್.ಮರದ, ಡಿಳೆಳಿಪ್ ಅಣೆ್ಣೇರ, ನಿೇಲಪ್ 
ಕೊನಬೆೇವು, ಕೃರ್ಣಪ್ ಕಂಬಳಿ, ದುಗಪಿಪ್  
ಮತ್ತತರರಿದ್ದರು.

ಕ್ರಮಿರಾಶಕ ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ದೊ್ರೇಣ್ ಬಳಕೆ
ಪಕೆಕೆಯಿಂದ ಉಚಿತ ಯಂತ್ರಗಳ ಕೊಡುಗೆ

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರು

ನಗರದಲ್ಲೆ ರಾಡಿದುದ ಸಿದಧಿ ಕಣಿ್ಣನ ಹನಿ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 20 - ಸಥೆಳಿೇಯ ವಿದಾ್ಯ ನಗರದ ಶ್ರೇ ಈಶ್ವರ-

ಪಾವಪಿತ-ಗಣಪತ ದೆೇವಸಾಥೆನದ ಆವರಣದಲಿಲಿ ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ 23ರ 
ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಕಣಿ್ಣನ 
ಹನಿ ಹಾಕುವ ಕಾಯಪಿಕರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.  ಕಣಿ್ಣಗೆ 
ಹನಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಣಿ್ಣನಲಿಲಿ ನಿೇರು ಬರುವುದು, 
ಕಣು್ಣರಿ, ಕಣು್ಣ ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಕಣಿ್ಣನ ಪೆೊರೆ ಬರುವ 
ಹಂತದಲಿಲಿರುವವರು, ದೊರ ದೃಷಿಟಿ, ಸಮೇಪ ದೃಷಿಟಿ 
ತೆೊಂದರೆ ಇರುವವರು ಶ್ಬಿರದಲಿಲಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ವಿವರಕೆಕೂ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ಎಂ.ಮೇಕಾ್ಷನಂದ, ಬಿ.ಎಸ್. 
ವಿೇರೆೇಶ್ (88676-91155), ಎನ್.ಎಂ. ತಪೆ್ೇಸಾ್ವಮ (98868-
74078), ಕೆ.ಎಂ. ವಿೇರಭದರಯ್ಯ (94493-88354), ಆರ್.ಕೆ.ಎಂ. 
ಕಂಬಾಳೆೇಶ್ (94484-42713), ಎಂ.ಆರ್ .ಅಶೆೊೇಕ್  ಕುಮಾರ್ 
(95917 76643) ಅವರನುನು ಸಂಪಕಿಪಿಸಬಹುದು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.20- ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗೆರಸ್ , ಜೆಡಿಎಸ್ , 
ಬಿಜೆಪ ಮೊರು ಪರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮಮಿ ಚುನಾವಣಾ 
ಪರಣಾಳಿಕೆಯಲಿಲಿ ಸಲಿಂ ಜನರ ಕಲಾ್ಯಣಕಾಕೂಗಿ ಯಾವುದೆೇ 
ಅಂಶಗಳನುನು ಸೆೇರಿಸಿಲಲಿ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಕಿೇಲ ಎಲ್.ಹೆರ್. 
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ಇಂದಿಲಿಲಿ ಸುದಿ್ದಗೆೊೇಷಿಠಾಯಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ 1 ಕೆೊೇಟಿಗೊ ಅಧಿಕ ಸಲಿಂ ಜನರಿದು್ದ, ಬಜೆರ್ ನಲಿಲಿ 
ಸಲಿಂಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಕೆೇವಲ 102 ಕೆೊೇಟಿ ರೊ. ಅನುದಾನ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಸಲಿಂ ಜನಾಂದೆೊೇಲನ ಕನಾಪಿಟಕ ಹಾಗೊ 
ಸಾವಿತರ ಬಾಫುಲೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲಾಲಿ ಸಮತ ಜಂಟಿ 
ಆಶರಯದಲಿಲಿ ಸಲಿಂ ಜನರ ಕಲಾ್ಯಣಕಾಕೂಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
ಪರಣಾಳಿಕೆಯನುನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದು್ದ, ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸಿ, 
ಬಹುತ್ವ ಕನಾಪಿಟಕ ರಕಿ್ಷಸಿ ಹಾಗೊ ನಮಮಿ ಮತ ವಸತ, ನಗರ 
ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಖಾತರ ಮತು್ತ ಬಡತನ ಮುಕ್ತಕಾಕೂಗಿ ಎಂಬ 
ಪರಣಾಳಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಮೊರು ಪಕ್ಷಗಳು ತಮಮಿ ಪರಣಾಳಿಕೆಯಲಿಲಿ ಸಲಿಂ ಜನಾಂಗದ 
ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡದ ಕಾರಣ ನಾವುಗಳು 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಪರಣಾಳಿಕೆಯನುನು ಮೊರು ಪಕ್ಷಗಳ 
ಪರಣಾಳಿಕೆಯಲಿಲಿ ಸೆೇಪಪಿಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾ.23 ರಂದು 
ಮನವಿ ಸಲಿಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಳಿಸಿದರು.

12 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ : ಪರಮುಖವಾಗಿ ಸಲಿಂ ನಿವಾಸಿಗಳ 
ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಪರತೆ್ಯೇಕ ಸಚ್ವಾಲಯ ಘೆೊೇಷಿಸಬೆೇಕು. 
ಸಲಿಂ ಜನರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಿಗಮ ಸಾಥೆಪನೆಯಾಗಬೆೇಕು, ನಗರ 
ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಖಾತರ ಯೇಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೆೇಕು, ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ 
ವಸತ ಹಕುಕೂ ಕಾಯ್ದ ಜಾರಿಯಾಗಬೆೇಕು ರಾಜ್ಯದ 3.36 ಲಕ್ಷ 

ಸಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಕುಕೂಪತರ ಕರಯ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ 
ಭೊ ಮಾಲಿೇಕತ್ವ ನಿೇಡಬೆೇಕು. ಸಲಿಂ ಜನರಿಗೆ ಉಚ್ತವಾಗಿ 
ಮನೆ ನಿಮಾಪಿಣ, ಸಬಿಸ್ಡಿ ಹೆಚಚಿಳ ಮತು್ತ ಜನರೆೇ 
ನಿಮಪಿಸಿಕೆೊಳುಳಿವ ಯೇಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಬೆೇಕು. 
ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಮಾಲಿೇಕತ್ವದ ಕೆೊಳಚೆ ಪರದೆೇಶಗಳಿಗೆ 
ಹಕುಕೂಪತರ ನಿೇಡಬೆೇಕು. ನಗರ ಲಾ್ಯಂಡ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಿೇತ ಜಾರಿ 
ಮಾಡುವ ಜೆೊತೆಗೆ ನೆಲ ಬಾಡಿಗೆ ಸಲಿಂಗಳಿಗೆ ನಿೇತ 
ರೊಪಸಬೆೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ ಸಾವಪಿಜನಿಕ ಪಡಿತರ 
ವ್ಯವಸೆಥೆಯನುನು ಬಲಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕು. ಸಕಾಪಿರಿ ಶಾಲೆಗಳ 
ಸಬಲಿೇಕರಣ ಮಾಡಬೆೇಕು ಮತು್ತ ಜಿಲಾಲಿಸ್ತೆರಗಳ 
ಖಾಸಗಿೇಕರಣ ನಿಲಲಿಬೆೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರು. 

ಸುದಿ್ದಗೆೊೇಷಿಠಾಯಲಿಲಿ ಜಿ.ಹೆರ್. ರೆೇಣುಕಾ ಯಲಲಿಮಮಿ, ಎಂ. 
ಶಬಿ್ಬೇರ್ ಸಾಬ್, ಮಂಜುಳ, ಸಾವಿತರಮಮಿ, ಜಂಷಿದಾ ಬಾನು, 
ಬಾಲಪ್, ಉಚೆಚಿಂಗೆಮಮಿ, ಯೊಸುಫ್ ಸಾಬ್ ಮತ್ತತರರಿದ್ದರು.

ಸಲಿಂ ಜನರ ಕಲಾ್ಯಣಕಾಕೂಗಿ  
12 ಅಂಶಗಳನುನು ಸೆೇರಿಸಲು ಒತಾ್ತಯ

ಕರಾಚ್ಟಕ ಸಮಗ್ರ ಸಲೆಂ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಯಿದೆ 2018ರ 
ಕರಡನು್ನ ಜಾರಿ 
ಮಾಡಬೆೇಕು. ನಗರ 
ಬಡತನದ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ 
ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಂಬ 
ಅಂಶಗಳನು್ನ ಸೆೇರಿಸುವಂತೆ 

ಮನವಿ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು.

- ಎಲ್.ಹೆರ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ವಕಿೇಲರು

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 20 – ಖಲಿಸಾ್ತನ ಪರ 
ಪರತಭಟನಾ ಕಾರರು ಸಾ್ಯನ್ 
ಫಾರನಿಸ್ಸೆೊಕೂೇದಲಿಲಿರುವ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೆೇರಿ 
ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾ್ದರೆ.  ಲಂಡನ್ 
ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೆೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಖಲಿಸಾ್ತನ ಪರ 
ಪರತಭಟನಾಕಾರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಭಾರತದ 
ಧ್ವಜ ಇಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಾ್ಯನ್ ಫಾರನಿಸ್ಸೆೊಕೂೇ 

ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೆೇರಿ ಮೇಲೆ ಖಲಿಸಾ್ತನ ಪರ 
ಘೆೊೇರಣೆ ಕೊಗುತ್ತದ್ದವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಲಿಲಿ 
ಎರಡು ಖಲಿಸಾ್ತನಿ ಧ್ವಜ ಅಳವಡಿಸಿದರು. 
ರಾಯಭಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವುಗಳನುನು ತೆಗೆದು 
ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಪರತಭಟನಾಕಾ ರರು 
ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೆೇರಿಗೆ ನುಗಿಗೆ ಕಿಟಕಿ ಹಾಗೊ 
ಬಾಗಿಲುಗಳನುನು ಕಬಿ್ಬಣ ರಾಡುಗಳಿಂದ 

ಬಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆಸೆಟಿ್ರೇಲಿಯಾದ 
ಕಾ್ಯನ್ ಬೆರಾದಲಿಲಿ ಖಲಿಸಾ್ತನ ಪರ 
ಪರತಭಟನಾಕಾರರು ಶಾಸನಸಭೆಯ ಎದುರು 
ನಿಂತು ಪರತಭಟನೆ ನಡೆಸಿದಾ್ದರೆ. ಭಾರತದಲಿಲಿ 
ಪರತೆ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕರಮ 
ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳಿತ್ತ ರುವುದು ಈ ಪರತಭಟನೆಗಳಿಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಿರಟನ್ ಹಾಗೊ 

ಅಮರಿಕಗಳಲಿಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಭಾರತ ತೇವರ ಖಂಡನೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ 
ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು 
ಸೊಕ್ತ ಕರಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳಿವಂತೆ 
ಒತಾ್ತಯಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಬಿರಟನ್ ನಲಿಲಿ 
ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೆೇರಿ ಸುತ್ತ ಭದರತೆ 
ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅಮೆರಿಕ, ಲಂಡನ್  
ಗಳಲ್ಲೆನ ರಾಯಭಾರಿ 
ಕಚೆೇರಿಗಳ ಮೆೇಲೆ 
ಖಲ್ಸಾ್ತನಿಗಳ ದಾಳಿ
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ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲಲೆದಂತೆ  
ಮದ್ಯ ಸೆೇವರೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

ಪರತ ತಂಗಳು 7ಮತು್ತ 21ನೆೇ ತಾರಿೇಖು ಜನತಾ ಡಿೇಲಕ್ಸ್ 
ಲಾಡ್ಜಿ, KSRTC  ಹೆೊಸ ಬಸ್  ಸಾಟಿ್ಯಂಡ್ ಎದುರು, ದಾವಣಗರೆ.ೆ

4 ಮತು್ತ 18 ರಂದು ಕಾವೆೇರಿ ಲಾಡ್ಜಿ,  
ಪೂನಾ - ಬಂೆಗಳೂರು ರೆೊೇಡ್, ಹಾವೆೇರಿ.

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

ಸಮಯ: 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

ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟೆಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಹದಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ್ತಯಲಿಲಿರುವ ಟಿವಿಎಸ್  ಷೆೊೇರೊಂ 
ಪಕಕೂ ಹಾಗೊ ಉದಯ ಬಜಾರ್  ಎದುರಗಡೆ ಇರುವ 

ಸುಸಜಿಜಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟಿಡ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. 
ನೆಲ ಮಹಡಿ 3800 ಅಡಿಗಳು, ಮದಲನೆೇ ಮಹಡಿ 

1600 ಅಡಿಗಳು. ಸೆಲಲಿರ್  2400 ಅಡಿಗಳು 
ಸಂಪಕಿಪಿಸಿ. 

96205 95579

KHB ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಕರಾಚ್ಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೊೇರ್ಚ್ 

(ತುಂಗಭದಾರ ಬಡಾವನಣೆ) ದಾವಣಗೆರೆಯಲಿಲಿ 
30x40 ಅಳತೆಯ ದಕಿ್ಷಣ ದಿಕಿಕೂನ ಸೆೈಟುಗಳು 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನೆೇರ ಮಾರಾಟ. 
ಮಧ್ಯವತಪಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ 
63605 67975 

ಮಳಿಗೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ
2BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ. 

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

Shankar Vihar layout.
76763 62014

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ )

ನಿಮಮಿ ಮನೆ ಮತ್ತತರೆ ಕಟಟಿಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೊಂ, ಬಾಲಕೂನಿ, ಟೆರೆೇಸ್ , 
ನಿೇರಿನ ತೆೊಟಿಟಿ, ಗೆೊೇಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನಿೇರಿನ ಟಾ್ಯಂಕ್ , ಎಲಾಲಿ ರಿೇತಯ 
ನಿೇರಿನ ಲಿೇಕೆೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿಪಿಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟಿ.

ನಮಮಿಲಿಲಿ ವಯೇವೃದ್ಧರನುನು 
ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುಳಿತೆ್ತೇವೆ,ಹಾಗೊ ಅವರನುನು 
ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳಳಿಲು ಆಯಾಮಗಳನುನು ಕಳಿಸುತೆ್ತವೆ.

ವಯೇವೃದ್ಧರನುನು ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳಳಿಲು 
ಆಯಾಗಳು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಪುರುರರು ಮತು್ತ ಮಹಿಳೆಯರು
96062 82814,76766 96153

ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  ಆಪರೆೇಟರ್  
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ

ಕನನುಡ ಭಾಷಾ ಜಾಞೆನವುಳಳಿ, ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ 
ಅನುಭವವಿರುವ ಮಹಿಳಾ/ಪುರುರ 

ಅಭ್ಯರ್ಪಿಗಳು ಸಂಜೆ 4.00 ರಿಂದ ರಾತರ 
10.00ರವರೆಗೆ ಕೆಲಸಕೆಕೂ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

08192 254736

TO - LET
3 BHK ground floor Suitable for 
Godown & commercial (south)

2 BHK first floor (East)
#303/4, `Rohini complex' 

P.J. Extension, 2nd Main Road,
Stadium Road, Davangere.

96111 74878, 89707 89513

OFFICE SPACE FOR RENT
Finance, Mini Bank, 
Co-op. Bank, ETC  
with wash room facility  
N.R. Road, Davangere.

94483 69523

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಹಳೆೇ ಬಸ್  ಸಾಟಿ್ಯಂಡಿನಲಿಲಿರುವ 

ಬೆಣೆ್ಣದೆೊೇಸೆ ಹೆೊೇಟೆಲ್ ಗೆ 
ದೊೇಸೆ ರಟಟೆರು - 1 

ಕಲೆೇನರ್  (ಮಹಿಳೆ) - 1

94487 28526, 99017 64144

ಸಬಿಸ್ಡಿ ಲೊೇನ್ ಗಾಗಿ 
ಸಂಪಕಚ್ಸಿ

90357 13189
74060 09827
80108 91968

WANTED
1) Asst. Accountant-3
2) Purchase Executive-3 
Excel & Tally Compulsory
SHAMANUR PHARMA & 

HEALTH CARE PVT LTD.,
P.J. Extn., Davangere.

Ph. : 98441 20003

ವಧು ಬೆೇಕಾಗಿದೆ 
ಸುಸಂಸಕೂಕೃತ ಮನೆತನದ ಆಸಿ್ತ, 

ಜಮೇನು ಹೆೊಂದಿರುವ 35 ವರಪಿದ 
ಸಾಧು ಲಿಂಗಾಯತ ವರನಿಗೆ 

ಲಿಂಗಾಯತ ವಧು ಬೆೇಕಾಗಿದೆ.

97424 48252, 74835 71646

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
PUC/Degree

ಆದ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾ್ಯಕ್  ನಿಂದ ಸಾಟಿಕ್  
ತೆಗೆಯಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಗಟು ಔರಧಿ 
ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಭೆೇಟಿ ಮಾಡುವ 

ಸಮಯ ಸಂಜೆ 6.30ರ ನಂತರ
ಶಿ್ರೇ ಗುರು ಎಂಟರ್  ಪೆ್ರೈಸಸ್  

#579, 6ನೆೇ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ್ತ, ಪಜೆ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಗೊೇಡೌನ್  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಎಪಎಂಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ ಬಾಲಿಕ್ , 137, 

ಗೆೊೇಡೌನ್  5280 ಅಡಿ, ಅಳತೆಯ 
ಗೆೊೇಡೌನ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

ಚೌಡೆೇಶ್ವರಿ ದೆೇವಸಾಥೆನ ಎದುರಿಗೆ, 
ಆಂಜನೆೇಯ ದೆೇವಸಾಥೆನದ ಹತ್ತರ.

95350 61255, 79751 91291

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕದೆ
ಆನಗೆೊೇಡು ಹೆೊೇಬಳಿ ಅಣಜಿ 

ಕಾರಸ್ ನಲಿಲಿ ಕಮಷಿಪಿಯಲ್  
ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿಕೂದೆ. 

ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಣ 100 ಅಡಿ, 
ಪೂವಚ್-ಪಶಿಚಿಮ 
115 ಅಡಿ ಇದೆ. 

ಇರಟಿವುಳಳಿವರು ಸಂಪಕಿಪಿಸಿ. 
ಹಾಲೆೇಕಲಲೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ 

73490 46381, 97390 58135 

WANTED
Banking Sector Tele Caller 

(Female Only) 
Qualification : Any Degree
81237 63199 

Interview time : 11AM

ಸೆೈರ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಜೆ.ಹೆರ್. ಪಟೆೇಲ್ ಬಡಾವಣೆ  

20X30 ಪೂವಚ್ (24 ಲಕ್ಷಕೆ್ಕ)
ಕನಾಪಿಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ  
20x28 (14 ಲಕ್ಷಕೆ್ಕ)

ಕರಣ್ ಬೂಸೂ್ನರ್ (ಏಜೆಂರ್)
97315-63409

ಮರೆ ಲ್ೇಸ್ ಗಿದೆ
ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ.`ಎ' ಬಾಲಿಕ್ 3ನೆೇ ಮೇನ್, 
3ನೆೇ ಕಾರಸ್, ಮನೆ ನಂ : 
2957/1A ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ 3 
ಬೆಡ್ ರೊಂ ಮನೆ ಲಿೇಸ್ ಗಿದೆ. 

ಸಂಪಕಚ್ಸಿ : 
88924 86388, 99002 53564 

ಮುಂಡರಗಿ, ಮಾ.20- ಪಂಡಿತ  ಪುಟಟಿ 
ರಾಜರ ಜನಮಿ ದಿನ ಮಾರ್ಪಿ 3ರಂದು, `ಕಲಾ 
ವಿಕಾಸ' ದಿನವನಾನುಗಿ   ಸಕಾಪಿರ  ಆಚರಿಸಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಡಾ. ಪಂ. ಪುಟಟಿರಾಜ ಸೆೇವಾ ಸಮತ 
ಸಂಸಾಥೆಪಕ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ  ವೆೇ. ಚನನುವಿೇರಸಾ್ವಮ 
ಹಿರೆೇಮಠ (ಕಡಣಿ)  ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರು. 

ಪಟಟಿಣದ ಜಗದುಗೆರು ಅನನುದಾನಿೇಶ್ವರ 
ಸಂಸಾಥೆನ ಮಠದಲಿಲಿ ಮನೆನು ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ  
`ಪಂ. ಪುಟಟಿರಾಜ -ಉತಸ್ವ' ವನುನು  ಉದಾಘಾಟನೆ 
ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಪುಟಟಿರಾಜ ಸೆೇವಾ ಸಮತಯಿಂದ ವಚನ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಮಿೇಳನ ಹಮಮಿಕೆೊಂಡು ಆಧುನಿಕ 
ವಚನಕಾರರಿಗೆ ವೆೇದಿಕೆ ನಿೇಡಲು ಯೇಚ್ಸಿದೆ್ದೇವೆ. 
ಆಧುನಿಕ ವಚನಕಾರರಲಿಲಿ ಬಹು ಎತ್ತರದ ಸಾಥೆನ 
ದಲಿಲಿರುವ ಡಾ. ಅನನುದಾನಿೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳೆೇ 
ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಮಿೇಳನದ ಸವಾಪಿಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ 
ಬೆೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪಾರಯಪಟಟಿರು. 

ಉತಸ್ವದ ಸಾನಿಧ್ಯವನುನು ವಹಿಸಿ,  ಆಶ್ೇವಪಿಚನ 
ನಿೇಡಿದ ನಾಡೆೊೇಜ ಡಾ. ಜಗದುಗೆರು ಅನನುದಾನಿೇಶ್ವರ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳು, ̀ ಡಾ. ಪಂ. ಪುಟಟಿರಾಜ ಉತಸ್ವ' 
ಬದಲಾಗಿ `ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಪುಟಟಿರಾಜ ಉತಸ್ವ' 
ಆಚರಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 

ನೆೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೆೊಂಡಿದ್ದ ಗದುಗಿನ 

ವಿೇರೆೇಶ್ವರ ಪುಣಾ್ಯಶರಮದ ಶ್ರೇ ಡಾ. ಕಲಲಿಯ್ಯ 
ಅಜಜಿನವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪಂ. ಪುಟಟಿರಾಜ ಕವಿ 
ಗವಾಯಿಗಳವರ ಜಯಂತಯನುನು ಕಲಾ ವಿಕಾಸ 
ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೆೇಕು ಎನುನುವ ಪುಟಟಿ 
ರಾಜ ಸೆೇವಾ ಸಮತಯ ಬೆೇಡಿಕೆಯನುನು ಸಕಾಪಿರ 
ಈಡೆೇರಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರು. 

ರೆೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೆೇಮಠ ಚ್ಂಚೆೊೇಳಿ, 
ಡಾ. ಸುಮಾ ಹಡಪದ ಹಳಿಯಾಳ, ಡಾ. ನಿಂಗೊ 
ಸೆೊಲಗಿ ಮುಂಡರಗಿ, ಡಾ. ಪ. ಬಿ. ಹಿರೆೇಗೌಡರ್ 
ಮುಂಡರಗಿ, ಮಳಳಿಪ್ ಮಾಸಟಿರ್ ಗುಡಿಸಲಮನಿ 
ಗುಡ್ಡದ ಬೊದಿಹಾಳ, ಸಂಗಿೇತ ಗುರು, 
ರೆೇವಣಸಿದ್ದಪ್ ಎಂ. ಕೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ 
ಡಾ. ಪಂ. ಪುಟಟಿರಾಜ ಕೃಪಾ ಭೊರಣ ರಾಷಿಟಿ್ರೇಯ 

ಪರಶಸಿ್ತ ಪರದಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.  
ಧಮಪಿಸಥೆಳದ ಗಾರಮಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಂಸೆಥೆಯ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಪೂಣಪಿ ಕುಂಭ, ಅಕಕೂನ ಬಳಗ 
ದವರಿಂದ ಆರತ ಮತು್ತ ವಾದ್ಯ ವೆೈಭವಗಳಿಂದ 
ಪೂಜ್ಯ ಪುಟಟಿರಾಜ ಹಾಗೊ ಹಾನಗಲಲಿ ಕುಮಾರ 
ಶ್ವಯೇಗಿಗಳ ಭಾವಚ್ತರವನುನು ಮರವಣಿಗೆ 
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಮಕೃರ್ಣ 
ದೆೊಡ್ಡಮನಿ ಭಾವಚ್ತರಕೆಕೂ ಪುಷಾ್ಚಪಿನೆ ಮಾಡುವ 
ಮೊಲಕ ಮರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದರು. 

ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನುನು ಗದಗ ಜಿಲಾಲಿ 
ವಾಣಿಜೆೊ್ಯೇದ್ಯಮ ಸಂಸೆಥೆ ಕೆೊೇಶಾಧ್ಯಕ್ಷ, 
ಮುಂಡರಗಿ ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯ ನಾಗೆೇಶ್ 
ಹುಬ್ಬಳಿಳಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಕವಿತಾ ಉಳಾಳಿಗಡಿ್ಡ, ಕರಿಬಸಪ್ 
ಹಂಚ್ನಾಳ, ಡಾ ಭಿೇಮಸಿಂಗ್ ರಾಥೆೊೇಡ್, ಪರಕಾಶ್ 
ಹೆೊಸಮನಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪ. ಬಿ. ವಿನಾಯಕ, 
ಕಲಾವಿದ ಮಹಿಬೊಬ್ ಸಾಬ್ ಬೆಟಗೆೇರಿ, 
ಮಲಿಲಿಕಾಜುಪಿನ ಕುಂಬಾರ, ಡಾ. ಪಂ. ಪುಟಟಿರಾಜ 
ಸೆೇವಾ ಸಮತಯ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಹಳೂಳಿರ 
ಮಠ ಮತ್ತತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದ್ದರು.

ಕು. ನಕ್ಷತರ ಹಡಪದ ಸಂಗಡಿಗರು 
ಪಾರಥಪಿನಾ ಸಂಗಿೇತ ನಡೆಸಿಕೆೊಟಟಿರು. 
ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುಧೆೊೇಳ್ ಸಾ್ವಗತಸಿದರು. ಶ್ವು 
ವಾಲಿೇಕಾರ ವಂದಿಸಿದರು. ಕಲಾವಿದ 
ಬಸವರಾಜ್ ನೆಲಜರಿ ಹಾಗೊ ನಿಮಪಿಲ 
ಶೆೇರವಾಡೆ ಕಾಯಪಿಕರಮವನುನು ನಿರೊಪಸಿದರು.

ಪುಟಟೆರಾಜರ ಜನ್ಮದಿನವನು್ನ `ಕಲಾ ವಿಕಾಸ ದಿನ'ವರಾ್ನಗಿಸಿ

ಪುನಿೇತ್ ಅವರಂತೆಯ್ೇ ಸೆೇವಾ 
ಮರೊೇಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳಳಬೆೇಕು

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 20- ಪುನಿೇತ್ 
ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಡಾವಣೆ ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ 
ಸಮತ ವತಯಿಂದ ಪುನಿೇತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ 
ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಪುನಿೇತ್  ರಾಜ್ ಕು 
ಮಾರ್ ಜನಮಿ ದಿನವನುನು ಸಮತಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಜಿ. ಸುರೆೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಲಿ 
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಂಗೆರಸ್ ನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಸೆೊೇಮಲಾಪುರ 
ಹನುಮಂತಪ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಡಾವಣೆಗೆ ಒಳೆಳಿ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದಿ್ದೇರಿ 
ಹಾಗೊ ಪುನಿೇತ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಬಡವರ ಕರಟಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಕೊಡಾ ಸೆೇವೆ 
ಮಾಡುವ ಮನೆೊೇಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಳಳಿಬೆೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತರ್ಗಳಾಗಿ ವಕಿೇಲ ಮಂಜುನಾಥ್, ತಪೆ್ೇಸಾ್ವಮ, ಮಂಜುನಾಥ್, 
ಸುರೆೇಶ್, ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಪ್, ರಾಜಿೇವ್, ತಪೆ್ೇಸಾ್ವಮ, ರಾಜಿೇವ್, 
ಶ್ವರುದರಪ್, ವಿಶೆ್ವೇಶ್ವರ, ಅಶೆೊೇಕ, ಮಂಜುನಾಥ, ಉಮೇಶ, ಆಂಜನೆೇಯ, 
ದಾದಾ, ಬುಡೆೇನ್, ರಾಜೆೇಶ್, ಚೆೇತನ, ರಮೇಶ್, ಶ್ವಮೊತಪಿ ನಾಯಕೂ, 
ರಾಮದಾಸ, ಶ್ರೇಶಂಕರ, ವಿಜಯ, ಮಹಮಿದ್ ರಫೇಕ್ ಹಾಗೊ ಬಡಾವಣೆಯ 
ಯುವಕರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದ್ದರು.

ಕಾಯಪಿಕರಮದ ಕೆೊನೆಯಲಿಲಿ ಅನನು ಸಂತಪಪಿಣೆ ಏಪಪಿಡಿಸಲಾಗಿತು್ತ.

ಸೊೇಮಲಾಪುರ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ

ಸೊೇಜಿಗಗೊಳಿಸಿದ ಸುಯೇಧನ 
ಏಳು ರಂಗ ಪ್ರಯೇಗಗಳು

ಹರಪನಹಳಿಳಿ, ಮಾ. 20- ಕುರು ಪಾಂಡವರ ದಾಯಾದಿಗಳ 
ಜಗಳವನುನು ವಿಮಶಾಪಿತಮಿಕವಾಗಿ 
ರಚ್ಸಿದ `ಸುಯೇಧನ’ ರಂಗ 
ಪರಯೇಗವು ಆದಶಪಿ ಮಹಿಳಾ 
ಮಂಡಳಿಯ ರಂಗಭೊಮ ಕಲಾವಿದರು ತುಮಕೊರು, 
ಚ್ತರದುಗಪಿ, ಹರಪನಹಳಿಳಿ ತಾಲೊಲಿಕಿನಲಿಲಿ ಏಳು ಪರಯೇಗಗಳನುನು 
ನಿೇಡುವಲಿಲಿ ಸಂಘಟಿಕರ  ಪರಯತನು ಸಾಥಪಿಕವಾಗಿಸಿತು. 

ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುರ ಪಾತರ ಭಿೇಮ, ಕಣಪಿ ವೆೇರದಲಿಲಿ 
ನಟಿಸಿ ಪುರುರರಿಗೆೇನು ಕಮಮಿಯಿಲಲಿ ಎನುನುವುದನುನು  ಸಾಬಿೇತು 
ಮಾಡಿ ತೆೊೇರಿಸಿದರು. ಎಲಾಲಿ ಪಾತರಧಾರಿಗಳ ಅಭಿನಯ 
ಮಚುಚಿಗೆಗೆ ಪಾತರವಾಗಿತು್ತ.

ಹರಪನಹಳಿಳ

PART TIME JOBS 
ಮನೆಯಲೆಲಿೇ ಕುಳಿತು ನಾವು ಕೆೊಡುವ 
ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಹಾಗೊ ಫಾರಂ 

ತುಂಬುವ ಮೊಲಕ ತಂಗಳಿಗೆ 
15,000 ರಿಂದ 20,000 ಸಂಪಾದಿಸಿ 

(ಕೆೊೇರಿಯರ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ)  
 87490 98879

WANTED IMMEDIATELY 
Experienced assistant 

professor for 
M.E.S College of Education 

Anjeneya Badavane,  
Davanagere. 

Qualification : M.Sc M.Ed / 
MA M.Ed with KSET, NET, SET 
Walk in interview on 

21-3-2023 to 24-3-2023 
10.30 AM

for details contact.
98804 36414

WANTED IMMEDIATELY 
Experienced Teachers 
for all subjects Primary, 
Higher primary and High 

school classes. 
walk in interview on 

21-3-2023 to 25-3-2023 
@ 10.30 am 

Anjeneya Badavane 9th cross 
Near Indragiri Appartment 

Davangere 577004. 
for details contact 

98804 36414, 98800 30171

ರಶಿೇದಿ ಪುಸ್ತಕ ಕಳೆದಿದೆ
ಉಡನ್  ಏಜೆನಿಸ್ ಪುಲಟಾ್ರನ್  (ಗಾರಮಶಕಿ್ತ) ಕಂಪನಿಯಲಿಲಿ ಕಾಯಪಿನಿವಪಿಹಿಸುತ್ತರುವ 
ಚನನುಗರಿ ತಾಲೊಲಿಕು ಗುಳಳಿಹಳಿಳಿ ನಿವಾಸಿಯಾದ ರಘುವಿೇರ ಕೆ.ಬಿ. ಬಿನ್  ಬಸವರಾಜಪ್ಪ 
ತಮಮಿ ಕಂಪನಿಯಲಿಲಿ ಕಾಯಪಿ ನಿವಪಿಹಿಸುತ್ತದು್ದ ಕಂಪನಿ ನಿೇಡಿದ್ದ ರಶ್ೇದಿ ಪುಸ್ತಕವನುನು 
(Reciept Book) ಕಳೆದು ಕೆೊಂಡಿರುತಾ್ತರೆ. Reciept Book No. 
R402071. RecieptBill No. 10051751 to 10051775 
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಶ್ೇದಿ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರಿಗಾದರೊ ಸಿಕಿಕೂದ್ದಲಿಲಿ ಚನನುಗಿರಿ ಪಲಿೇಸ್  ಠಾಣೆ 
ಅಥವಾ ಪುಲಟಾರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಪೆರೈ. ಲಿಮಟೆಡ್  (ಗಾರಮ ಶಕಿ್ತ) ಆಫಸ್ ಗೆ 
ಕೆೊಡಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ. 98441 24468, 99729 33679ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ.

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
ಕೆ.ಹೆರ್ .ಬಿ ಕಾಲೆೊೇನಿ ಕುಂದುವಾಡ 
30x40 ಉತ್ತರ, 30x40 ಉತ್ತರ, 

40x60 ದಕಿ್ಷಣ,  ಸಂಪಕಿಪಿಸಿ. 
ವರುಣ್  ಚಕ್ರವತ್ಚ್ 

(ರಿಯಲ್  ಎಸೆಟೆೇರ್  ಏಜೆಂರ್ )

90190 73374

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.20- ಆವರಗೆರೆ ಸಕಾಪಿರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾರಥಮಕ 
ಪಾಠ ಶಾಲೆಯು 100ನೆೇ ಶತಮಾನೆೊೇತಸ್ವ ಕಾಯಪಿಕರಮವನುನು 
ಮೇಯರ್ ಬಿ.ಹೆರ್. ವಿನಾಯಕ ಪೆೈಲಾ್ವನ್  ಉದಾಟಿಟಿಸಿದರು.

ಶಾಲೆಯು 1923 ರಂದು ಪಾರರಂಭವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 15-3-2023 
ರಂದು 100ನೆೇ ವರಪಿ ಪೂರೆೈಸಿತು. ಈ ಸಂಭರಮಾಚರಣೆಯಲಿಲಿ ಮಾಜಿ 
ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ  ಎಲ್.ಕೆ.ಕರೆಗೌಡಪ್, ಕಾಮಪಿಕ ಮುಖಂಡ ಆವರಗೆರೆ 
ವಾಸು, ಸಿ. ಮಂಜಪ್, ಜಯಮಮಿ ಗೆೊೇಪನಾಯಕೂ, ಆವರಗೆರೆ ಚಂದುರ, ಎಸ್.
ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಗುರುಮೊತಪಿ, ಕರಾಟೆ ಮಾಸಟಿರ್ ಅಣ್ಣಪ್, ರಾಜು 
ಕೆರೆಯಾಗನಹಳಿಳಿ, ಎ. ತಪೆ್ೇಶ್, ಮುಖ್ಯ ಶ್ಕಕ್ಷರಾದ ಯಲಲಿಮಮಿ ಶಾನವಾಡ, 
ಮಂಜು ಪ.,   ಹೆರ್.ಎಂ. ಮೇಹನ್, ಶ್ಕ್ಷಕರಾದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ ಕನನುಯ್ಯ, 
ಚಂದರಮಮಿ, ಸಿದೆ್ದೇಶ್, ಇಂದಿರಾ ಎ.ಆರ್. ಶೃತ ಮತು್ತ ಇತರರು ಪಾಲೆೊಗೆಂಡಿದ್ದರು. 

ನೂರು ವಷಚ್ ಪೂರೆೈಸಿದ ಆವರಗೆರೆ 
ಸಕಾಚ್ರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  

ಪಾಟಾ್ನ ರೆೈಲೆವಾ  
ಟಿ.ವಿ.ಗಳಲ್ಲೆ 
ಅಶಿಲೆೇಲ ವಿಡಿಯೇ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 20 
– ಪಾಟಾನು ರೆೈಲೆ್ವ ನಿಲಾ್ದಣದಲಿಲಿ 
ನೊತನವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ 
ಟಿ.ವಿ. ಪರದೆಗಳಲಿಲಿ ಅಶ್ಲಿೇಲ 
ವಿಡಿಯೇ ಪರಸಾರವಾದ 
ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಂತರ ಈ 
ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ 
ಸಂಸೆಥೆಯ ಗುತ್ತಗೆ ರದು್ದಗೆೊಳಿ 
ಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂ 
ಧಿಸಿದಂತೆ ಗುತ್ತಗೆ ಸಂಸೆಥೆಯ 
ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಎಫ್.ಐ. 
ಆರ್.ಗಳನುನು ದಾಖಲಿಸಿರು 
ವುದಾಗಿ ರೆೈಲೆ್ವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ತಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಪಾಟಾನು ಜಂಕ್ಷ 
ನ್ ನ 10ನೆೇ ಪಾಲಿರ್  ಫಾರಂ 
ನಲಿಲಿ ಮಾರ್ಪಿ 19ರಂದು 
ಅಶ್ಲಿೇಲ ವಿಡಿಯೇ ಪರದಶಪಿ 
ನದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತು್ತ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 20 -   ಹಳೆೇ 
ಕುಂದುವಾಡದಲಿಲಿ ಸಾಮಿರ್ಪಿ ಸಿಟಿ, ಶಾಸಕರ 
ಅನುದಾನದಡಿ ನಿಮಾಪಿಣವಾಗಿರುವ 
ಸಕಾಪಿರಿ ಪಾರಥಮಕ ಹಾಗೊ  
ಪೌರಢಶಾಲೆ, ಪಯು ಕಾಲೆೇಜ್ ನ ನೊತನ 
ಕಟಟಿಡಗಳು, ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸಿಸಿ ರಸೆ್ತಗಳನುನು 
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದರನಾಥ್  
ಅವರು ಇಂದು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಪಿದಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ರವಿೇಂದರನಾಥ್, ಸಕಾಪಿರಿ ಶಾಲೆ ಬೆಳೆದರೆ 
ಬಡ ಮಕಕೂಳಿಗೆ ಅನುಕೊಲ, ಈ ಹಿನೆನುಲೆ 
ಯಲಿಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೊಲ ಸೌಕಯಪಿ 
ಒದಗಿಸಲು ನಮಮಿ  ಸಕಾಪಿರ ಬದ್ದವಾಗಿದೆ. 
ಗಾರಮದ ಮುಖಂಡರು ಪರತ ಬಾರಿೇ 
ಶಾಲೆ ಗೆ ಕಟಟಿಡ, ಮೊಲಭೊತ ಸೌಕಯಪಿ 
ಕೆೇಳುತಾ್ತರೆ. ಸಕಾಪಿರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿ  ಮಚುಚಿವಂ 
ತದು್ದ. ಮಕಕೂಳು ಇದರ ಸದುಪಯೇಗ 
ಪಡೆಯಬೆೇಕು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓದಿ 
ಶಾಲೆಗೆ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಹಾಗೊ ಗಾರಮಕೆಕೂ 
ಕಿೇತಪಿ ತರಬೆೇಕು ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದಭಪಿದಲಿಲಿ  ಸಾಮಿರ್ಪಿ ಸಿಟಿ 
ಎಂ.ಡಿ. ವಿೇರೆೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾಮಿರ್ಪಿ 
ಸಿಟಿ ಸದಸ್ಯ ಹೆರ್.ಎನ್ ಶ್ವಕುಮಾರ್, 
ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸೆ್ಯ ಶ್ಲಾ್ ಜಯಪರಕಾಶ್, 
ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಹೆರ್.ಎನ್ 
ಗುರುನಾಥ್, ಎಪಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಹೆರ್ .ಜಿ. ಗಣೆೇಶಪ್, ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗದಿಗೆಪ್, ಗುಡ್ಡಪ್ 
ಮುಖಂಡರಾದ ಚ್ಕಕೂಪ್ರ ಹನುಮಂತಪ್, 
ಜೆಸಿ ದೆೇವರಾಜ್, ಎನ್.ಟಿ. ನಾಗರಾಜ್, 
ಕುಮಾರ್, ಅಕಿಕೂ ಬಸವರಾಜ್, ಅಣ್ಣಪ್, 
ಶ್ವರಾಜ್, ಗೆೊೇಪಾಲಪ್, ಸಣಿ್ಣಂಗಪ್, 
ರಾಜು ಕರೊರು, ಮಧುನಾಗರಾಜ್, 
ನವಿೇನ್, ಮಂಜಣ್ಣ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗಾರಮದ ಮುಖಂಡರು, 
ಶ್ಕ್ಷಕರು, ವಿದಾ್ಯರ್ಪಿಗಳು ಇದ್ದರು.

ಹಳೆೇ ಕುಂದುವಾಡ : ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದಾಘಾಟರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.20- ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನುನು ಎಲಾಲಿ 
ತರದ ಮಣು್ಣ ಮತು್ತ ವಾತಾವರಣದಲಿಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. 
ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೆೊಡುವ ತಳಿಗಳನುನು ಬಳಸಿ ನೆೈಸಗಿಪಿಕ 
ಕೃಷಿ ತಂತರಜಾಞೆನದ ಮೊಲಕ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನುನು 
ಬೆಳೆಯಬೆೇಕು  ಎಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜಾಞೆನ ಕೆೇಂದರದ ಬೆೇಸಾಯ 
ತಜಞೆ ಬಿ.ಓ. ಮಲಿಲಿಕಾಜುಪಿನ್ ತಳಿಸಿದರು.

ಅಂತರರಾಷಿಟಿ್ರೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಮಮಿೇಳನವನುನು 
ಪರಧಾನ ಮಂತರ  ನರೆೇಂದರ ಮೇದಿ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ 
ಕಾಯಪಿಕರಮದ ನೆೇರ ಪರಸಾರವನುನು ಐಸಿಎಆರ್ 
ತರಳಬಾಳು ಕೃಷಿ ವಿಜಾಞೆನ ಕೆೇಂದರದಲಿಲಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತು್ತ.  
ಈ ಸಂದಭಪಿದಲಿಲಿ  ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.   ರೆೈತರು 
ತಾವು ಬೆಳೆದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನುನು ನೆೇರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟೆಟಿ 
ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭ ಕಡಿಮ, ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಮೌಲ್ಯ 
ವಧಪಿನೆಗೆ ಹೆಚುಚಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೆೊಡಬೆೇಕು ಹಾಗೊ ಸಿರಿ 

ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಮೌಲ್ಯವಧಪಿನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪದಾಥಪಿ 
ಗಳಾದ ಬಿಸೆಕೂರ್, ಶಾವಿಗೆ, ಚಕುಕೂಲಿ ಮತು್ತ ಎನಜಿಪಿ ಮಕ್ಸ್ 
ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚುಚಿ ಆದಾಯವನುನು 
ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು          ಉದ್ಯಮಶ್ೇಲ ಪರಗತಪರ 
ರೆೈತ  ರಘು ಕೊಲಂಬಿ ಇವರು ಅಭಿಪಾರಯಪಟಟಿರು.

ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕೆೇಂದರದ ಮುಖ್ಯಸಥೆ ಡಾ. 
ಟಿ.ಎನ್. ದೆೇವರಾಜ್   ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನುನು 
ತನುನುವ ಅಭಾ್ಯ ಸವನುನು ಮಾಡಿಕೆೊಂಡರೆ 
ಆರೆೊೇಗ್ಯದಿಂದಿರಬಹುದು ಎಂದರು.   ನಿವೃತ್ತ ಸಹಾಯಕ 
ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಯಪಿಕರಮ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು.  ನಿಟೊಟಿರು 
ಶ್ವಣ್ಣ ಮತು್ತ ಇತರರು ಸಭೆಯಲಿಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ರೆೈಸಗಿಚ್ಕ ಕೃಷ್ ಪದಧಿತ್ಯಲ್ಲೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಬೆೇಕು

ಬೆೇಸಾಯ ತಜಞಾ ಮಲ್ಲೆಕಾಜುಚ್ನ್

ಕಪೆ್ಪಗೆ ಒಂದು ಕವನ
ವಟ ವಟಗುಟುಟಿವ ಕಪೆ್ಯ ನೆನೆಯುವ
ಪಟ ಪಟ ಜಿಗಿಯುವ ಶಕಿ್ತಯ ನೆೊೇಡುವ
ಪುಟಟಿ ಮೇನಂತೆ ಈಜುವ ಕಪೆ್ 
ಮರಿಯು
ದಿಟಟಿ ಕಪೆ್ಯಾಗೆೊ ವಿಸಮಿಯ ನೆೊೇಡುವ

ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ಕೆೊಚೆಚಿಯ ನಿೇರಲಿ
ಹೆೊಳೆವ ಕಪೆ್ಗಳ ಸಂಭರಮವು
ಎಳೆಯ ಮಕಕೂಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವ 
ಖುಷಿಯು
ಬೆಳೆದ ಕಪೆ್ಗೆ ಅದುವೆ ಹಿಂಸೆಯು

ನಾಲಿಗೆ ಚಾಚ್ ಹಿಡಿವುದು ಹುಳಗಳ
ಎಲಲಿ ಬೆರಳು ಅಂಟಿಹುದು ಈಜಲು
ಒಳೆಳಿ ಕಣು್ಣಗಳು ಜಗವ ನೆೊೇಡಲು
ಸುಳುಳಿ ಕಪಟವಿಲಲಿದ ಒಡಲು

ಪರಯೇಗಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಕಪೆ್
ಭಯಗೆೊಳಿಸಿ ಕೆೈಯಿಂದ ಹಾರುವ ಕಪೆ್
ದಯಯಿಲಲಿದೆ ಕೆೊಲ್ವರ ಕ್ಷಮಸುವ ಕಪೆ್
ದಯದಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ದೆೇಹ ತ್ಯಜಿಸುವ ಕಪೆ್

ಮೇನಿಂದ ಪಾರಣಿಯಾದ ಮಾದರಿ ಕಪೆ್
ಮನಕೆ ವಿಸಮಿಯಗಳ ತೆೊೇರಿಸುವ ಕಪೆ್
ಚೆನನು ಸಿರಿಹರಿ ವಿಶೆೇರ ಸೃಷಿಟಿ ಕಪೆ್
ಕಣಿ್ಣಟುಟಿ ಕಾಪಾಡಿ ಉಳಿಸೆೊೇಣ ಕಪೆ್

- ಶಿ್ರೇ ಕೃಷಾ್ಣಪಚ್ಣಮಸು್ತ
ರೂಪಶಿ್ರೇ ಶಶಿಕಾಂತ್

ವಿಶವಾ ಕಪೆ್ಪ ದಿನ
ಚ್ಕಕೂವರಿರುವಾಗ ನನನು ತಮಮಿಂದಿರು ಸೆೇರಿ ಒಂದು 

ಬಕಿಟಿನ ತುಂಬಾ ಕಪೆ್ಗಳನುನು ನಮಮಿ ಅಜಿಜಿ ಮನೆ 
ತೆೊೇಟದಲಿಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಈಗಲೊ ನೆನಸಿಕೆೊಂಡರೆ 

ಮೈ ಜುಂ ಎನುನುತ್ತದೆ. 
ಬಕಿಟಿನಿಂದ 
ಹೆೊರಬರಲಾಗದೆ 
ವಟಗುಟುಟಿವ ಹಾರುವ 
ಕಪೆ್ಗಳನುನು ನೆೊೇಡಿದ 
ನೆನಪು. ಪಾಪ ಆ ಕಪೆ್ 
ಏನೊ ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ 
ಎಂದು ಗೆೊತ್ತದ್ದರೊ, 
ಅದು ತೆೊೇಟದಲಿಲಿ 

ಕಂಡರೆ ಹೆದರಿ ದೊರ ನಿಲುಲಿತ್ತದೆ್ದ! ಜಿಗಿದುಕೆೊಂಡು 
ಅದು ದೊರ ಹೆೊೇದ ಮೇಲೆ ಹೆೊೇಗುತ್ತದೆ್ದ.

ಕಪೆ್ ಮೇಲೆ ಎಷೆೊಟಿಂದು ಕಥೆಗಳಿವೆ! ಬಾವಿ ಕಪೆ್ 
ಆಗಬಾರದು. ಸಮುದರದ ಕಪೆ್ಯಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಎರುಟಿ 
ದೆೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಅರಿಯಬೆೇಕು ಎಂಬುದು ಒಂದು 
ನಿೇತ ಕಥೆ. ಕಪೆ್ ರಾಜ ಹಾವಿನ ಜೆೊತೆ ಸೆನುೇಹ ಮಾಡಿ, 
ತನನು ಶತೃಗಳನುನು ತನನುಲು ತನನು ಬಾವಿಗೆ ಬರಲು ದಾರಿ 
ಮಾಡಿಕೆೊಟಾಟಿಗ ಎಲಾಲಿ ಕಪೆ್ಗಳನುನು ಹಾವು ತಂದು 
ಬಿಟಟಿ ಕಥೆ, ಕೆಟಟಿವರಿಂದ ದೊರವಿರು ಎಂಬ ನಿೇತ 
ಕಲಿಸುವ ಕಥೆ. ಕಪೆ್ ನಮಮಿ ಜಿೇವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ 
ಅಂಗ. ಶಾಲೆಯಲಲಿಂತೊ ಜಿರಳೆ ಕಪೆ್ಯನುನು ಕೆೊಯು್ದ 
ಅದರ ಅಂಗಾಂಗ ರಚನೆ ತಳಿಯಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ 
ಹಾರಿದ ಕಪೆ್ ಎಲಲಿರನೊನು ಕೊಗಾಡಿಸಿದ 
ಅನುಭವಗಳೂ ಅವಿಸಮಿರಣಿೇಯ.

EC / ಇಸಿ, 
E-swathu, 

Khatha Change
Building Licence
& Other Property 

Documents
96118-66449

ಡೆ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕಟೆರ್ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸಿಸ್ಗೆ  

ಡೆರೈವರ್  (ಪುರುರ) ಮತು್ತ 
ಕಂಡಕಟಿರ್ (ಪುರುರ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ) 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಸಂಪಕಿಪಿಸಿ :
91642 22937

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ 
ಕಂಫ್್ಯಟರ್ ನಲಿಲಿ ವಿಡಿಯೇ ಹಾಗೊ 

ಪೇಟೆೊೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್  ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕಾಕೂಗಿ 
ಹುಡುಗ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಕೊಡಲೆೇ ಸಂಪಕಿಪಿಸಿ. 
ಅಭಿಷೆೇಕ್  ಟಿಂಬರ್  ಅಂರ್  ಸಾ ಮಿಲ್  

#24, ಆರ್ .ಎಂಸಿ. ಲಿಂಕ್  ರಸೆ್ತ, ಆನೆಕೆೊಂಡ, 
ವಿನಾಯಕ ರ್ಯೇಟರ್  ಹತ್ತರ, ಬಂಬೊ 

ಬಜಾರ್ , ದಾವಣಗೆರೆ-577001. 
96063 07471, 82770 57777

ಬೆೇಕರಿಗೆ ಬೆೇಕು
ಬೆೇಕರಿಯಲಿಲಿ ಕೌಂಟರ್ 

ಕೆಲಸಕೆಕೂ ಹುಡುಗ - 
ಹುಡುಗಿಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 

ಸಂಪಕಚ್ಸಿ :
99020-28159

ಭಾವರೆಗಳ ಬೆೇವು ಬೆಲಲೆ
ಮನುರ್ಯನ ಮನಸುಸ್ ಬಹು ಪರಧಾನ 

ವಾದದು್ದ. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ 
ವಿಶಾರಂತ ತೆಗೆದು ಕೆೊಳಳಿದೆ ಸುತ್ತಲೊ ಸುತು್ತತಾ್ತ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಯೇಚನೆ ಗಳನುನು ಸದಾ 
ಮಾಡುತಾ್ತ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಬೆೇರೆಯೇ ತರಹ 
ಇರುತೆ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಂತರಂಗದಲಿಲಿ ಸುಪ್ತ ಮನಸುಸ್ 
ಬೆೇರೆ ತರಹ ಚ್ಂತೆ ಮಾಡುತ್ತರುವುದು ಅದು 
ಯಾರಿಗೊ ತಳಿಯುವುದಿಲಲಿ ಸಂತೆೊೇರವಾಗಿ ಇರು 
ವಂತೆ ಕಂಡರೊ ಮನದಲಿಲಿ ಕೆೊರಗುತಾ್ತ ಇರುತಾ್ತರೆ.

ಕರಟಿ, ಸುಖ ಎರಡನೊನು ಒಂದೆೇ ರಿೇತಯಾಗಿ 
ನೆೊೇಡಿದರೆ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಇರುತೆ್ತೇವೆ. ನಿನೆನು 
ಯದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲಿದು್ದ ನಾಳೆಯದು 
ಏನೊ ತಳಿಯದು. ನಾಳೆ ನಾವು ಇರುತೆ್ತೇವೆ 
ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೊ ತಳಿದಿಲಲಿ. ಈಗಿನ ಕ್ಷಣ 
ನಮಮಿದು, ಅದನುನು ಆನಂದಿಸಬೆೇಕು, ನಿನೆನು ಹಿಸಟಿರಿ 
ನಾಳೆ ಮಸಟಿರಿ ಇಂದು ಆ ಭಗವಂತ ಕೆೊಟಿಟಿರುವ ವರ. 
ಹಿೇಗೆ ತಳಿದು ಯಾವ ಭಯ, ಚ್ಂತೆ ಇಲಲಿದೆೇ ಸುಖ 
ವಾಗಿ ಪರಕೃತ ಸೌಂದಯಪಿ ಸವಿಯುತಾ್ತ ಸಂತೆೊೇರ 
ವಾಗಿರಬೆೇಕು. ಇದನುನು ಜಪಾನಿಯರು ಚೆನಾನುಗಿ ಪಾಲಿ 
ಸುತಾ್ತರೆ. ಪರತೇ ಕ್ಷಣ ಮನದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದ 
ಪಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಸದಾ ಸಂತೆೊೇರ ಭರಿತರು.

ನಮಮಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು, ದಾಸರು ಇದನೆನುೇ 
ಹೆೇಳಿದಾ್ದರೆ. ನಾಳೆಯ ಚ್ಂತೆ ಇಲಲಿದೆೇ ನಿನೆನುಯ 
ಯೇಚನೆ ಮಾಡದೆ ಇಂದು ನಿನನು ಕೆೈಲಾದ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡು, ನಾಳೆ ಮಾಡಿದರಾಯಿತು ಅಂತ ಸುಮಮಿನೆ 
ಕೊರ ಬೆೇಡ.

ಕರಟಿ-ಸುಖಗಳು ಬೆೇವು-ಬೆಲಲಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಕರಟಿ 
ಬಂದಾಗ ಹೆಚುಚಿ ಕುಗಗೆದೆ ಅದನೆನುೇ ಯೇಚ್ಸುತಾ್ತ 
ಕೊತರೆ ಅದು ಇನೊನು ಹೆಚಾಚಿಗುತೆ್ತ. ಅದನುನು ಮರೆತು 
ಜಿೇವನದಲಿಲಿ ಶಾಂತ, ನೆಮಮಿದಿಯಿಂದಿರಬೆೇಕು. ಕರಟಿ 
ಗಳು ಬೆೇಗನೆೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚುಚಿ ಕರಟಿ ಪಡು 
ವವರನುನು ನೆೊೇಡಿ ನಮಮಿನುನು ದೆೇವರು ಇರಟಿರ ಮಟಿಟಿಗೆ 
ಇಟಿಟಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು ಸಮಾಧನದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಅದೊ 
ಬೆೇಗ ಕಳೆದು ಹೆೊೇಗುತ್ತದೆ. ಸುಖ ಬಂದಾಗಲೊ 
ಅದನೊನು ಹೆಚುಚಿ ಹಿಗಗೆದೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೆೊೇಡಬೆೇಕು. 
ಯಾವುದೊ ಶಾಶ್ವತ ವಲಲಿ ನಿೇರ ಮೇಲಿನ ಗುಳೆಳಿಯಂತೆ

ಇದನುನು ತಳಿಸಲು ನಮಮಿ ಪೂವಿಪಿಕರು ಸಂವ 
ತಸ್ರದ ಮದಲ ಹಬ್ಬದಂದು ಬೆೇವು-ಬೆಲಲಿದ 
ಮಶರಣ ಸವಿಯುವ ಪದ್ದತ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಿದಾ್ದರೆ 
ಯುಗಾದಿಯ ದಿನ ಬೆೇವು ಬೆಲಲಿದ ಮಶರಣ ಸವಿದು 
ವರಪಿವೆಲಲಿ ಕರಟಿ ಸುಖ ಎರಡನೊನು ಸಮನಾಗಿ ಕಂಡು 
ಆನಂದ ದಿಂದ ಬಾಳೆೊೇಣ. ಈ ಜಿೇವನ ಭಗವಂತ 
ಕೆೊಟಿಟಿರುವ ಒಂದು ವರ ಎಂದು ತಳಿದು ಆದರುಟಿ 
ನೆೊಂದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾ್ತ ಯಾವ ಚ್ಂತೆ 
ಇಲಲಿದೆೇ ನಗು ನಗುತಾ್ತ ಬಾಳೆೊೇಣ ಎಲಲಿರನೊನು 
ಸಮಾನವಾಗಿ ಕರಟಿ - ಸುಖಗಳನುನು ಸಮನಾಗಿ  
ಕಾಣೆೊೇಣ. ಎಲಲಿರಿಗು ಯುಗಾದಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 

- ಕೊೇಮಲ ವಿ. ಕುಮಾರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
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ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ.20- ಸಾಮಿರ್ಪಿ  ಸಿಟಿ ವತಯಿಂದ 
ನೊತನವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಟಾರಫಕ್ ಸಿಗನುಲ್ ವ್ಯವಸೆಥೆ 
ಕುರಿತು  ಸಾವಪಿಜನಿಕರಲಿಲಿ ಮೊಡಿರುವ ಅನುಮಾನಗಳನುನು 
ನಿವಾರಿಸುವ ಹಿನೆನುಲಯೆಲಿಲಿ ನಗರದ ಸಂಗೆೊಳಿಳಿ ರಾಯಣ್ಣ 
(ಬಿಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ) ವೃತ್ತದಲಿಲಿ ಸೆೊೇಮವಾರ ಜಿಲಾಲಿ 
ಪಲಿೇಸ್  ಇಲಾಖ ೆ ಹಾಗೊ ದಾವಣಗರೆ ೆ ಸಾಮಿರ್ಪಿ  ಸಿಟಿ 
ವತಯಿಂದ ಜಾಗೃತ ಕಾಯಪಿಕರಮ ಹಮಮಿಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿತು್ತ.

ಜಾಗೃತ ಕಾಯಪಿಕರಮವನುನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ ಸಾಮಿರ್ಪಿ 
ಸಿಟಿ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ನಿದೆೇಪಿಶಕ ವಿೇರೆೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವುದೆೇ ತಂತರಜಾಞೆನವನುನು ಅಪಪಿಣೆ 
ಮಾಡುವುದಷೆಟಿೇ ಅಲಲಿ, ಅದರ ಕುರಿತು ಜನರಲಿಲಿ ಅರಿವು 
ಮೊಡಿಸಬೆೇಕಾಗಿದ.ೆ ನಂತರ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಾನೊನು 
ಉಲಲಿಂಘನ ೆಮಾಡಿದಾಗ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದರ ೆಅದಕೆೊಕೂಂದು 
ಅಥಪಿ ಬರುತ್ತದ.ೆ ನಗರದ ಎಲಾಲಿ 23 ಸಿಗನುಲ್ ಗಳಲೊಲಿ 
ಅಡಾಪಟಿವ್ ಟಾರಫಕ್  ಕಂಟೆೊರೇಲ್  ಸಿಸಟಿಮ್  (ಎಟಿಸಿಎಸ್ ) 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದು್ದ, ಸಂಗೆೊಳಿಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದಲಿಲಿ ಮಾತರ 
ರಡೆ್ ಲೆೈರ್ ವಾಯಲಿೇರನ್ ಡಿಟಕೆಟಿರ್ (ಆರ್ ಎಲ್ ವಿಡಿ) 
ಕಾ್ಯಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ.ೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಇನುನು 
12 ಸಿಗನುಲ್ ಗಳಲೊಲಿ ರಡೆ್ ಲೆೈರ್ ವಾಯಲಿೇರನ್ ಡಿಟಕೆಟಿರ್ 
ಕಾ್ಯಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲು ಕರಮ ಕೆೈಗೆೊಳಳಿಲಾಗುವುದು. 
ಯಾರೆೇ ಟಾರಫಕ್ ರಡೆ್ ಲೆೈರ್  ನಿಯಮ ಉಲಲಿಂಘಿಸಿದರೊ 
ಈ ಕಾ್ಯಮರಾಗಳಿಂದ ವಾಹನದ ಸಂಖೆ್ಯ ಸರೆೆ 
ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದ ೆಎಂದು ತಳಿಸಿದರು. 

ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲಲಿಂಘನಯೆಿಂದ ವಿಧಿಸಿದ 
ದಂಡವನುನು ಸಕಾಪಿರದ ಆದಾಯದ ಮೊಲವಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಿಲಲಿ. ಜನರಿಗ ೆ ಜಾಗೃತ ಮೊಡಿಸಿ ಸಂಚಾರಿ 
ನಿಯಮ ಉಲಲಿಂಘನ ೆ ಪರಕರಣಗಳನುನು ಕಡಿಮ 
ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಮೊಲ ಉದೆ್ದೇಶವಾಗಿದ.ೆ ಜನರಿಗೆ 
ನಗರದಲಿಲಿ ಅಡಾಪಟಿವ್ ಟಾರಫಕ್  ಕಂಟೆೊರೇಲ್  
ಸಿಸಟಿಮ್ (ಎಟಿಸಿಎಸ್ ) ಹೆೇಗ ೆ ಕಾಯಪಿ ನಿವಪಿಹಿಸುತ್ತದೆ 
ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತ ನಿೇಡುವ ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದ 
ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಜಾಗೃತ ಕಾಯಪಿಕರಮ 
ಹಮಮಿಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದ ೆಎಂದು ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಈ ವೆೇಳ ೆಡಿಜಿಎಂ ಮಮತ ಸೆೇರಿದಂತ ೆಡಿಆರ್ ಆರ್  
ಪಾಲಿಟಕೆಿನುಕ್  ಕಾಲೆೇಜಿನ ವಿದಾ್ಯರ್ಪಿಗಳು ಮತ್ತತರರಿದ್ದರು.

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ತೊೇರುವ ಮುಂಚಯೆ್ೇ ಸಿಗ್ನಲ್  
ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೆೇಡಿ: ಟಾರಫಕ್ ಸಿಗನುಲ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕೆಕೂ 
ತರುಗುವ ಮುಂಚಯೆೇ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತರಾತುರಿಯಲಿಲಿ 
ಮುಂದ ೆ ಸಾಗುವ ಮೊಲಕ ಟಾರಫಕ್ ಸಿಗನುಲ್  ಜಂಪ್ 
ಮಾಡಿ ನಿಯಮ ಉಲಲಿಂಘನ ೆಮಾಡುತ್ತದಾ್ದರ.ೆ ಈಗಾಗಲೆೇ 
ನಗರದ ಪರತ ಟಾರಫಕ್ ಸಿಗನುಲ್ ನಲಿಲಿಯೊ ಆರೆೊಮಾ್ಯಟಿಕ್ 
ನಂಬರ್ ಪೆಲಿೇರ್ ರಕೆಗಿನುರನ್ ಕಾ್ಯಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿರುವ 
ಕಾರಣ, ಹಿೇಗ ೆ ಸಿಗನುಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದರ ೆ ಸಂಚಾರ 
ನಿಯಮ ಉಲಲಿಂಘನ ೆ ಪರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುವುದಲಲಿದೆೇ, 
ದಂಡ ಕಟುಟಿವ ಗೆೊೇಜಿಗ ೆಸಿಲುಕಬೆೇಕಾಗುತ್ತದ.ೆ

ಟಾ್ರಫಕ್  ಸಿಗ್ನಲ್  ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗೆ್ಗ ಜಾಗೃತ್

ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು, ಮಾ.20- 
ಹಳಿಳಿಗಳಲಿಲಿರುವ ಕೆರೆ, ಕಟೆಟಿಗಳು ಬಾಂಧವ್ಯದ 
ಜೆೊತೆಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆಸೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು 
ಹರಿಹರದ ಶ್ರೇ ರಾಮಕೃರ್ಣ ವಿವೆೇಕಾನಂದ 
ಆಶರಮದ ಶ್ರೇ ಸಾ್ವಮ ಶಾರದೆೇಶಾನಂದಜಿೇ 
ಮಹಾರಾಜ್  ಹೆೇಳಿದರು. 

ಹರಳಹಳಿಳಿ ಗಾರಮದಲಿಲಿ ಶ್ರೇಕೆ್ಷೇತರ 
ಧಮಪಿಸಥೆಳ ಗಾರಮಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೇಜನೆಯ 
`ನಮೊಮಿರು, ನಮಮಿ ಕೆರೆ' ಕಾಯಪಿಕರಮದಡಿ 
ಯಲಿಲಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಶ್ರೇ ಆಂಜನೆೇಯ 
ಸಾ್ವಮ ಕೆರೆ ಹಸಾ್ತಂತರ ಹಾಗೊ ಬಾಗಿನ 
ಅಪಪಿಣೆ ಕಾಯಪಿಕರಮದ ದಿವ್ಯಸಾನಿನುಧ್ಯ ವಹಿಸಿ 
ಶ್ರೇಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಜನರು ಕೆರೆ, ಕಟೆಟಿ, ದೆೇವಸಾಥೆನಗಳಿಗೆ 
ಬರುವು ದರಿಂದ ಭಾವನೆಗಳನುನು ಹಂಚ್ಕೆೊಳಳಿ 
ಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತ್ತೇಚೆಗೆ ಹಳಿಳಿಗಳಲೊಲಿ 
ಜನರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆೇರಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, 
ಚಚ್ಪಿಸುವುದನೆನುೇ ನಿಲಿಲಿಸಿ ಟಿ.ವಿ., 
ಮಬೆೈಲ್ ನಲೆಲಿೇ ಮುಳುಗಿ ಹೆೊೇಗುತ್ತರುವುದು 
ಬೆೇಸರದ ಸಂಗತ ಎಂದರು. 

ನಗರ, ಪಟಟಿಣಗಳಲಿಲಿ ಜನರು ಅವರ 
ಪಾಡಿಗೆ ಅವರಿರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಹಳಿಳಿ 
ಗಳಲಿಲಿ ಅದೆೇ ಪರಿಸಿಥೆತ ನಿಮಾಪಿಣವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಹಳಿಳಿಗಳು ಎಂದರೆ ಅಲಿಲಿ ಪರೇತ, ಅಭಿಮಾನ, 
ಗೌರವ, ಉತಾಸ್ಹ, ಸಮೃದಿ್ಧ ನೆಲೆಸಿರಬೆೇಕೆಂದು 
ಜನರನುನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ ಸಾ್ವಮೇಜಿ ಅವರು 
`ಏಕಾಂತ' ಯೇಗಿಗೆ ಮಾತರ. ಅದಕೆಕೂ ಬಹಳ 
ಶಕಿ್ತಬೆೇಕು. ಮನುರ್ಯ ಸಂಘ ಜಿೇವಿ, 
ಎಲಲಿರೆೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಬೆೇಕೆಂದರು. 

ಬಹಳ ಚನಾನುಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಈ 
ವಿಶಾಲವಾದ ಕೆರೆಯನುನು ಸುಂದರ 
ತಾಣವನಾನುಗಿ ಮಾಡಿ, ಗಂಗೆ ಪವಿತರವಾದವಳು. 

ಹಾಗಾಗಿ ಕೆರೆ ಹತ್ತರ ನಿೇಚ ಕೆಲಸಗಳನುನು 
ಮಾಡಬೆೇಡಿ ಎಂದು ಸಾ್ವಮೇಜಿ ಗಾರಮಸಥೆರಿಗೆ 
ಕಿವಿಮಾತು ಹೆೇಳಿದರು.

ಡಾ. ವಿೇರೆೇಂದರ ಹೆಗಗೆಡೆ ಅವರ ಸಾಮಾ 
ಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ದೆೇಶಕೆಕೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದು್ದ, 
ಅವರ ಪವಿತರ ಕಾಯಪಿಕರಮಗಳು ಜನರ 
ಬದುಕಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೊಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು 
ಮಚುಚಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಾ್ವಮೇಜಿ ಅವರು, ಈ 
ಕೆರೆ ಈ ರಿೇತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಲು ನಿೇವು 70 
ವರಪಿ ಕಾದಿದಿ್ದೇರಿ. ಈ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಿಂದಾಗಿ 
ಹರಳಹಳಿಳಿ ಗಾರಮ ಪಾವನವಾಗಿದೆ. ಹರಳಹಳಿಳಿ 
ಗಾರಮ ಮಾದರಿ ಗಾರಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ 
ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೆೈಸಿದರು.

ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಾಮಫಲಕ 
ಅನಾವರಣಗೆೊಳಿಸಿ ಮತು್ತ ಗಾರಮಸಥೆರಿಗೆ ಕೆರೆ 
ಹಸಾ್ತಂತರ ಪತರ ನಿೇಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೇಕೆ್ಷೇತರ 
ಧಮಪಿಸಥೆಳ ಗಾರಮಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೇಜನೆಯ 
ಜಿಲಾಲಿ ನಿದೆೇಪಿಶಕ ವಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್  ನಾಗ 
ನಾಳ್  ಅವರು ಹರಳಹಳಿಳಿ ಗಾರಮಸಥೆರ ಕಾಳಜಿ 

ಯಿಂದಾಗಿ ಕೆರೆ ಇಷೆೊಟಿಂದು ಚನಾನುಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಹೆೊಂದಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 

ಈ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ನಮಮಿ 
ಯೇಜನೆಯಿಂದ 8.75 ಲಕ್ಷ ರೊ. ಮತು್ತ 
ಗಾರಮಸಥೆರ 7.25 ಲಕ್ಷ ರೊ. ಸೆೇರಿ ಒಟುಟಿ 16 
ಲಕ್ಷ ರೊ. ಮಾತರ ಖಚಾಪಿಗಿದೆ. ಇದೆೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನುನು ಸಕಾಪಿರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೆ 
ಸುಮಾರು 1 ಕೆೊೇಟಿ ರೊ. ಖಚಾಪಿಗುತ್ತತು್ತ. 
ಅಷಾಟಿದರೊ ಇರುಟಿ ನಿೇಟಾಗಿ ಕೆಲಸ 
ಆಗುತ್ತರಲಿಲಲಿ. 568 ಗಂಟೆ ಜೆಸಿಬಿ ಬಳಕೆ 
ಆಗಿದು್ದ, 15,608 ಲೆೊೇಡ್  ಮಣ್ಣನುನು ಈ 
ಕೆರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಿದು್ದ, ಆ ಮಣ್ಣನುನು ರೆೈತರು 
ತಮಮಿ ತೆೊೇಟಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದಾ್ದರೆ. 

ಬರಗಾಲದಲಿಲಿ ಪಾರಣಿ, ಪಕಿ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿೇರಿನ 
ಹಾಹಾಕಾರ ಆಗಬಾರದೆಂಬ ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದ 
ಡಾ. ವಿೇರೆೇಂದರ ಹೆಗಗೆಡೆ ಅವರು `ನಮೊಮಿರು, 
ನಮಮಿ ಕೆರೆ' ಕಾಯಪಿಕರಮವನುನು ರೊಪಸಿ, ಆ 
ಮೊಲಕ ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 428 
ಕೆರೆಗಳನುನು ಪುನಃಶೆಚಿೇತನಗೆೊಳಿಸಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು 

ಅವರು ತಳಿಸಿದರು. 
 ಜಿಲಾಲಿ ಜನ ಜಾಗೃತ ವೆೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯ 

ಹೆೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆಯ ಎನ್ .ಜಿ. ನಾಗನಗೌಡುರ 
ಮಾತನಾಡಿ,  ಸಕಾಪಿರ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದ್ದ ಈ 
ಕೆಲಸವನುನು ಧಮಪಿಸಥೆಳ ಯೇಜನೆಯವರು 
ಗಾರಮಸಥೆರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದು 
ಶಾಲಿ್ಯಘನಿೇಯ ಎಂದರು. 

ಜಿಲಾಲಿ ಜನ ಜಾಗೃತ ವೆೇದಿಕೆಯ 
ಸದಸ್ಯರೊ ಆದ ಎಪಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. 
ಮಂಜುನಾಥ್  ಪಟೆೇಲ್  ಮಾತನಾಡಿ, 
ಸಕಾಪಿರದಿಂದ ಈ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ 
ಅನುದಾನ ಹಾಕಲಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲಲಿ. ಈಗ 
ಆಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 

ಗಾರಮದ ಗಣೆೇಶ್ ಮೊತಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, 
ವಿೇರೆೇಂದರ ಹೆಗಗೆಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜಞೆತೆ 
ಸಲಿಲಿಸಿದರು. 

ಹರಳಹಳಿಳಿ ಗಾರ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಶ್ರೇಮತ 
ದೆೇವಕಿ ಕಾಯಪಿಕರಮ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು. 

ಶ್ರೇ ಆಂಜನೆೇಯ ಸಾ್ವಮ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಸಮತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುದೆ್ದೇರ್ ಕರಿಬಸಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗಾರಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಕೃರ್ಣಪ್, 
ಬಸವರಾಜಯ್ಯ, ಎಸ್ .ಹೆರ್ . 
ರವಿೇಂದರನಾಥ್ , ಪಡಿಓ ಕೆ.ಬಿ. ಶಾಂತಪ್, 
ಇಂಜಿನಿಯರ್  ಮಂಜುನಾಥ್ , 
ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ್  
ದೆೇವಾಡಿಗ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಂಗಾಧರ್ , 
ವಲಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಾದ ಶ್ರೇಮತ ಸವಿತ, 
ಶ್ರೇಮತ ಸಂಪತ್ ಲಕಿ್ಷಮಿ, ರವಿೇಂದರ ಚಂದರಪ್, 
ಜಾಞೆನ ವಿಕಾಸ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ರಕಿ್ಷತಾ, 
ಒಕೊಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಆಂಜನೆೇಯ ಮತ್ತತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಕೆರೆ, ಕಟೆಟೆಗಳಿಂದ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸುಗೆ

ಅಮೆಜಾನ್ ನಿಂದ 
ಉದೊ್ಯೇಗ ಕಡಿತ

ನೊ್ಯಯಾಕ್ಪಿ, ಮಾ. 20 – 
ತನನು 9,000 ಕಾಪಪಿರೆೇರ್  
ಹಾಗೊ ಟೆಕ್ ಉದೆೊ್ಯೇಗಿಗಳನುನು ಕೆೈ 
ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಅಮಜಾನ್ 
ಪರಕಟಿಸಿದೆ. ಕೆಲ ತಂಗಳ ಹಿಂದೆ 
ಕಂಪನಿಯು 18 ಸಾವಿರ ಉದೆೊ್ಯೇಗ 
ಕಡಿತವನುನು ಪರಕಟಿಸಿತು್ತ.

ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ವಾರಗಳಲಿಲಿ  
9 ಸಾವಿರ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಕಡಿತ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು  
ಕಠಿಣ ನಿಧಾಪಿರವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, 
ಕಂಪನಿಯ ದಿೇಘಾಪಿವಧಿ 
ದೃಷಿಟಿಯಿಂದ ಇದು ಉತ್ತಮ 
ನಿಧಾಪಿರ ಎಂದು ಅಮಜಾನ್  
ಸಿಇಒ ಆಂಡಿ ಜಾ್ಯಸಿ ತಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ರೆೇಕಾರರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಿಗಮ ಸಾಥಾಪರೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ನಮೊದಾಗಿರುವ ನೆೇಕಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ  
ಸವಪಿತೆೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಕನಾಪಿಟಕ ನೆೇಕಾರರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ನಿಗಮವನುನು ಸಾಥೆಪಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಪಿಗಳ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾಪಿರದ ಅಧಿೇನ ಕಾಯಪಿದಶ್ಪಿ - 1 ಕೆ. ಷಾಹಿೇನ್ 
ಪವಿೇಪಿನ್ ಅವರು ತಮಮಿ ಆದೆೇಶದಲಿಲಿ ತಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಪಿಗಳ ಮೇಸಲಾತ ಪಟಿಟಿಯ ಪರವಗಪಿ 2(ಎ)ಮ ಕರ.
ಸಂ. 75(ಎ) ಯಿಂದ (ಐ)ವರೆಗೊ ನಮೊದಾಗಿರುವ ದೆೇವಾಂಗ, 
ದೆೇವಾಂಗ್ , ಕೆೊೇಷಿಠಾ, ಹಟಗಾರ್, ಹಟಗಾರ್  ಜೆೇಡ್ , ವಿಂಕಾರ್ , 
ಜುಲೆೊೇಹಿ, ಹಲಾಕೂರ್, ಹಟಗಾರ್ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹಾಗೊ ಕರಮ 
ಸಂಖೆ್ಯ 76 (ಎ) ಯಿಂದ (ಕೊ್ಯ) ವರೆಗೆ ಕರಮವಾಗಿ ನಮೊದಾಗಿರುವ 
ನೆೇಯ್ದ, ಕುರುಹಿನ ಶೆಟಿಟಿ, ಕುರಿನು, ಬಿಳಿಮಗಗೆ, ತೆೊಗಟ, ತೆೊಗಟರು, 
ತೆೊಗಟಿಗ, ತೆೊಗಟವಿೇರ, ತೆೊಗಟಗೆೇರ, ತೆೊಗಟವಿೇರ ಕ್ಷತರಯ, ತೆೊಗಜ 
ಪುಷಾ್ಂಜಲಿ, ಸೆೊೇಣಿಗ, ಜಂಖಾನ, ಐರಿ, ಅವಿರ್, ಸಾಲೆ, ಪಟಟಿಸಾಲೆ, 
ಪದಮಿಸಾಲೆ, ಪದಮಿಶಾಲಿ, ಪದಮಿಸಾಲಿ, ಪಟಟಿಸಾಲಿ, ಕೆೈಕೆೊೇಳಿನ್, ಸೆಂಗುಂದರ್ , 
ನೆೇಯಕೂರ್, ಜಾಡರ್ , ಜಾಂದರ, ಸ್ವಕುಳಸಾಳಿ, ಸ್ವಕುಳಸಾಳೆ ಸಮುದಾಯಗಳ 
ಸವಪಿತೆೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಕನಾಪಿಟಕ ನೆೇಕಾರರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ನಿಗಮವನುನು ಕನಾಪಿಟಕ ಸಕಾಪಿರದಿಂದ ಸಾಥೆಪಸಲು ಆದೆೇಶ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 20- ವಿವಿಧೆಡೆ ಮನೆಗಳಳಿ 
ತನ ಪರಕರಣದಲಿಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಂತರ 
ಜಿಲಾಲಿ ಕಳಳಿನನುನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪಲಿೇಸರು, 
ಆತನಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೊ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 503 
ಗಾರ. ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನುನು ಜಪು್ತ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. 

 2022ರ ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ರಾತರ 

ಜಗಳೂರು ಪಟಟಿಣದ ದೆೇವೆೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ 
ಯಲಿಲಿರುವ  ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬುವವರ 
ಮನೆಯಲಿಲಿ 260 ಗಾರಂ ಬಂಗಾರ ಮತು್ತ 6 ಕೆಜಿ 
328 ಗಾರಂ ಬೆಳಿಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕಳಳಿತನವಾದ 
ಬಗೆಗೆ ದೊರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತು್ತ.

ಈತ ಜಗಳೂರು ಠಾಣೆ, ಚ್ತರದುಗಪಿ 

ಜಿಲೆಲಿಯ ಕೆೊೇಟೆ ಪಲಿೇಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೊ 
ಬಡಾವಣೆ ಪಲಿೇಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎರಡು ಪರಕರಣ, 
ಚ್ಕಕೂಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲಿಯ ಟೌನ್ ಪಲಿೇಸ್ 
ಠಾಣೆಯ ಒಂದು ಪರಕರಣದಲಿಲಿ 
ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 
ಮತೆೊ್ತೇವಪಿ ಆರೆೊೇಪ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೆೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

ಕಾಯಾಪಿಚರಣೆಯಲಿಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾದ ಜಗ 
ಳೂರು ಪಲಿೇಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಲಿೇಸ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ 
ಶ್ರೇನಿವಾಸ ರಾವ್ ಎಂ, ಪಲಿೇಸ್ ಉಪನಿರಿೇಕ್ಷಕ 
ಎಸ್.ಡಿ.ಸಾಗರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ, 
ಮಾರುತ, ನಾಗಭೊರಣ, ಹನುಮಂತ ಕವಾಡಿ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಗಾರಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗಿೇಯ 
ಕಛೆೇರಿಯ ಅಪರಾಧ ತಂಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ 
ಯಾಸಿೇನ್ ಉಲಾಲಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ,  ಸೆೈಯದ್ 
ಗಫಾರ್,  ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಹಾಗು ಜಿಲಾಲಿ ಪಲಿೇಸ್ 
ಕಛೆೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ರಾಘವೆೇಂದರ ಮತು್ತ 
ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರುಗಳನುನು ಎಸಿ್ ಸಿ.ಬಿ. 
ರಿರ್ಯಂತ್ , ಹೆಚುಚಿವರಿ ಪಲಿೇಸ್  ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಆರ್.
ಬಿ.ಬಸರಗಿ ಶಾಲಿ್ಯಘಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಮರೆಗಳಳನ ಬಂಧನ: 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆರರಣ ವಶ

ಇಂದು ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ, ರಾಳೆ ಯುಗಾದಿ 
ಪಾಡ್ಯ, ರಾಳಿದುದ ಚಂದ್ರದಶಚ್ನ

ಇಂದು ಸಂಪೂಣಪಿ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ, ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯ, 
ಅಭ್ಯಂಜನ ಸಾನುನ, ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ 23 ರ ಗುರುವಾರ ಯುಗಾದಿ ಬಿದಿಗಿ 
ಚಂದರಮನ ದಶಪಿನ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಲು ದಾಸಾ್ತನು 
ಮಾಡಿದದ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ವಸು್ತಗಳ ವಶ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 20- ದಾವಣಗೆರೆ ದಕಿ್ಷಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತರ 
ವಾ್ಯಪ್ತಯ ಮತಕೆ್ಷೇತರ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಅಕರಮವಾಗಿ ದಾಸಾ್ತನು 
ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೆೊೇಪದಲಿಲಿ 16.65.630 ರೊ. ಮೌಲ್ಯದ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ವಸು್ತಗಳನುನು 
ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ಪರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿನಗರ ಪಲಿೇಸ್ ಠಾಣೆ 
ವಾ್ಯಪ್ತಯ ನಾಲಾಬಂದ್ ರಸೆ್ತಯಲಿಲಿನ ಮಾಲತೆೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಸೆೇರಿದ 
ಶೆಡ್ ನಲಿಲಿ ದಾಸಾ್ತನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಸು್ತಗಳಿರುವ ರಟಿಟಿನ 
ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನುನು ನಿನೆನು ಸಂಜೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ಎಲಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸೆಸ್ಸ್, ಎಸೆಸ್ಸೆಸ್ಮ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹಾಗೊ 
ಹಸ್ತದ ಗುರುತು ಮತು್ತ ಎಸೆಸ್ಸ್, ಎಸೆಸ್ಸೆಸ್ಮ್ ಭಾವಚ್ತರವಿರುವುದು ಕಂಡು 
ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲಿಲಿ ನಾನ್ ಸಿಟಿಕ್ ಕೆೊೇಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಕಡಾಯಿ, 
ಪೆರೈಪಾ್ಯನ್, ಕಾ್ಯರೆೊೇಲ್, ವುಡ್  ಸಿಟಿಕ್ ಗಳು ಇರುವುದು ತಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕಿ್ಷಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತರದ ಮತಕೆ್ಷೇತರದ ಸಹಾಯಕ 
ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಂ. ಮಾನೆ ಅವರು ಸಥೆಳಕೆಕೂ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ, ಪರಿಶ್ೇಲನೆ 
ನಡೆಸಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ವಾನಂದ 
ಡಿ., ಪಲಿೇಸ್ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿಲಿ ಪಂಚನಾಮ ನಡೆಸಿ, ದೊರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹರಳಹಳಿಳ : ಕೆರೆ ಹಸಾ್ತಂತರ, ಬಾಗಿನ ಅಪಚ್ಣೆಯಲ್ಲೆ ಶಿ್ರೇ ಶಾರದೆೇಶಾನಂದ ಸಾವಾಮಿೇಜಿ ಅಭಿಮತ

ಅನ್ನಪೂಣೆೇಚ್ಶವಾರಿ ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ  
ಇಂದು ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಪೂಜೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ದೆೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ ̀ ಎ' ಬಾಲಿಕ್  
ನಲಿಲಿರುವ ಶ್ರೇ ಮಾತಾ ಅನನುಪೂಣೆೇಪಿಶ್ವರಿ ದೆೇವ ಸಾಥೆನದಲಿಲಿ 
ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯ ವಿಶೆೇರ ಪೂಜಾ ಕಾಯಪಿಕರಮ 
ಗಳು ಇಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರೇ ನಾಗಲಿಂಗೆೇಶ್ವರ 
ಸಾ್ವಮಗೆ ರುದಾರಭಿಷೆೇಕ, ಮೃತು್ಯಂಜಯ ಹೆೊೇಮ, ಪರಧಾನ 
ದೆೇವತೆ, ಶ್ರೇ ಮಾತಾ ಅನನುಪೂಣೆೇಪಿಶ್ವರಿಗೆ ಮಹಾ 

ಮಂಗಳಾರತ ಮತು್ತ ತೇಥಪಿ ಪರಸಾದ ವಿನಿಯೇಗ ನಡೆಯುವುದು. ಶ್ರೇಮತ 
ಲಿಂಗಮಮಿ ಶ್ರೇ  ಚಂದುರ ಹಾಗೊ ಸಹಕುಟುಂಬದವರು ಸೆೇವಾಕತಪಿರಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ಎಂದು ದೆೇವಸಾಥೆನ ಸಮತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಜಿ. ನಾಗೆೇಂದರ ಪರಕಾಶ್ ತಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಮಾ. 20- ನಗರದ 
ಕೆೊೇದಂಡರಾಮ 
ದೆೇವಸಾಥೆನದಲಿಲಿ 
ರಾಮ 
ಜನೆೊಮಿೇತಸ್ವದ 
ಪರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ 

ಕಾಯಪಿಕರಮಗಳನುನು ಏಪಪಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ 22ರ 

ಬುಧವಾರದಿಂದ ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 30ರ 
ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ಪರತದಿನ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8 
ರಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹನು 12 ರವರೆಗೆ ಶ್ರೇರಾಮ 
ಪಾರಾಯಣ, ಪುರಾಣ ಪರವಚನ, 
ಮೃತು್ಯಂಜಯ ಜಪ, ನವಗರಹ ಜಪ, 
ಸೊಯಪಿ ನಮಸಾಕೂರ ಹಾಗೊ ಪರತದಿನ 
ಸಂಜೆ 6.30 ರಿಂದ 9.30ರವರೆಗೆ 
ಹರಿಕಥಾ ಶರವಣ, ಮಂತರ ಪುರ್ 
ರಾಜಾಶ್ೇವಾಪಿದ ಪೂವಪಿಕ ಮಹಾ 
ಮಂಗಳಾರತ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 
ದಿನಾಂಕ 30ರ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 
ಶ್ರೇರಾಮ ಜನೆೊಮಿೇತಸ್ವ ಕಾಯಪಿಕರಮ 
ಹಾಗೊ ದಿನಾಂಕ 31ರ ಶುಕರವಾರ 
ಮಧಾ್ಯಹನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೇರಾಮ 
ಪಟಾಟಿಭಿಷೆೇಕ, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ 
ರಥೆೊೇತಸ್ವ ನೆರವೆೇರಲಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲೆ ಶಿ್ರೇರಾಮ 
ಜರೊ್ಮೇತಸ್ವ

ನಗರದ ದೊಡಡುಪೆೇಟೆಯ ಶಿ್ರೇ ಬಸವೆೇಶವಾರ, 
ಶಿ್ರೇ ದಾನಮ್ಮ ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ ಇಂದು

ಶ್ರೇ ಬಸವೆೇಶ್ವರ ದಾನಮಮಿ ದೆೇವಸಾಥೆನದಲಿಲಿ 
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಪರಯುಕ್ತ  ಇಂದು ರುದಾರಭಿಷೆೇಕ ಪೂಜೆ, 
ಮಧಾ್ಯಹನು ಹೊವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೊ ದಾಸೆೊೇಹ 
ನಡೆಯಲಿದೆ. ಡಾ. ಮುರುಘರಾಜೆೇಂದರ ಕೌಜಲಗಿ, 
ಅರುಣ ಕೌಜಲಗಿ ಮತು್ತ ಮಕಕೂಳು (ದಾವಣಗೆರೆ) ಹಾಗೊ 

ಶ್ರೇಮತ ಬೆೇತೊರು ಚನನುಮಮಿ ಶ್ವನಾಗಪ್ ಮಗ ಪರದಿೇಪ್ ಕುಮಾರ್ 
ಬೆೇತೊರು (ಬೆಂಗಳೂರು) ಇವರು ದಾಸೆೊೇಹ ಸೆೇವಾರ್ಪಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.20 - ಕೆೇಂದರ  
ಹಾಗೊ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಪಿರಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್, 
ನಿೇರಿನ ಕಂದಾಯ, ವಿದು್ಯತ್ ದರ 
ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ದಿನ ಬಳಕೆ ವಸು್ತಗಳ ಬೆಲೆ 
ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ, ನಗರದ ಎಸ್.ಓ.ಜಿ 
ಕಾಲೆೊೇನಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಾಗರಿಕ ಹಿತ 
ರಕ್ಷಣಾ ವೆೇದಿಕೆ ನೆೇತೃತ್ವದಲಿಲಿ ಸೆೊೇಮವಾರ 
ಜಯದೆೇವ ವೃತ್ತದಲಿಲಿ ಪರತಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, 
ನಂತರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೊ 
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೆೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ 
ಮನವಿ ಸಲಿಲಿಸಿದರು.

ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕನುನು ಉಭಯ 
ಸಕಾಪಿರಗಳು ಸಂಕರಟಿಕೆಕೂ ದೊಡಿವೆ. 
ಎಸ್.ಓ.ಜಿ. ಕಾಲೆೊೇನಿಯಲಿಲಿ ಹಲವಾರು 
ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಾಗಿವೆ. ಅವರಿಗೆ, 
ನಿೇರಿನ ಕಂದಾಯ ಕಟುಟಿವುದು 
ದುಸ್ತರವಾಗಿದು್ದ, ಅದನುನು ಮನಾನು 

ಮಾಡಬೆೇಕು. ಬಡಾವಣೆಯ ಸುತ್ತಲು  
ಹೆೊಲ-ಗದೆ್ದಗಳು ಇವೆ. ಬೆೇಸಿಗೆ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಸೆೊಳೆಳಿಗಳ ಹಾವಳಿ 
ಹೆಚಾಚಿಗಿದು್ದ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು 
ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಸೆೊಳೆಳಿಗಳ 
ನಿಯಂತರಣಕೆಕೂ ಪರತದಿನ ಫಾಗಿಂಗ್ ವ್ಯವಸೆಥೆ 
ಕಲಿ್ಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರು.

ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಪಿರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ 
ಮೇಲೆ ಗೃಹಬಳಕೆ ವಸು್ತಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕೆಕೂ 
ಏರಿದು್ದ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಶ್ೇಘರವೆೇ 
ನಿಯಂತರಸಬೆೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಪಿರವು ಬಸ್ 
ಟಿಕೆರ್  ಹಾಗೊ ವಿದು್ಯತ್ ದರ ಹೆಚಚಿಳ 
ಮಾಡಿದು್ದ, ಶ್ೇಘರವೆೇ ಕಡಿಮ ಮಾಡಬೆೇಕು. 
ಎಸ್.ಓ.ಜಿ. ಕಾಲೆೊೇನಿಯಲಿಲಿ ಸುಮಾರು 

22 ವರಪಿಗಳಿಂದ 8 ರಿಂದ 10 ಜನ 
ಆಶರಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಕುಕೂ ಪತರ 
ಈವರೆಗೊ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಲಲಿ, ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ೇಘರವೆೇ ಹಕುಕೂಪತರ 
ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಇಲಿಲಿನ ಚೆೇಂಬರ್ 
ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಕಟುಟಿತ್ತದು್ದ, 
ಹೆೊಸದಾಗಿ ಚೆೇಂಬರ್ ಮಾಗಪಿ ನಿಮಾಪಿಣ 
ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದು ಆಗರಹಿಸಿದರು.

ಪರತಭಟನೆಯಲಿಲಿ ಮಲೆಲಿೇಶ್ , ಸಿದ್ದಪ್, 
ಗಿೇತಮಮಿ, ಚೆಲುವರಾಜ್, ದಾ್ಯಮಣ್ಣ, ಕೆ.ಜಿ.
ಪರಕಾಶ್, ಕಲೆಲಿೇಶಪ್, ಜಬಿೇಖಾನ್, 
ಮಲೆಲಿೇಶ್, ಹೆರ್.ಸೆೊೇಮಶೆೇಖರ್, 
ದೆೇವೆೇಂದರ ನಾಯಕೂ, ಎಸ್.ಟಿ.ಸುರೆೇಶ್, 
ವಾಸಿಂ ಅಕರಂ,  
ಸಿದ್ದಪ್, ವಿ.ಎಂ.ಮಹೆೇಶ್ವರರಾವ್, ಎಂ.
ಹೆರ್.ಗುರುಶಾಂತಪ್, ಶ್ರೇನಿವಾಸ್, ರತನುಮಮಿ  
ಮತ್ತತರರಿದ್ದರು.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಎಸ್ ಓಜಿ ಕಾಲೊೇನಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರತ್ರಟರೆ

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ 
ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ 
ವಾಷ್ಚ್ಕೊೇತಸ್ವ 

ಬಾರಹಮಿಣ ಸಮಾಜ 
ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ 
ವಾಷಿಪಿಕೆೊೇತಸ್ವ ಮತು್ತ 
ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನುನು 
ಶಂಕರ ಸಮುದಾಯ 
ಭವನದಲಿಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 
5.30ಕೆಕೂ ಹಮಮಿಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅತರ್ಯಾಗಿ 
ಬಾರಹಮಿಣ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ 
ಮಹಿಳಾ ಚೆೇತನ ಶ್ರೇಮತ 
ಸರಯಾ ಮುತಾಲಿಕ್ 
ಆಗಮಸುವರು. ನಳಂದ 
ವಿದಾ್ಯ ಸಂಸೆಥೆಯ ಕಾಯಪಿದಶ್ಪಿ 
ಶ್ರೇಮತ ನಾಗರತನು ಜಗದಿೇಶ್  
ಅವರನುನು 
ಸನಾಮಿನಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನುನು  
ಬಾರಹಮಿಣ ಸಮಾಜ ಮಹಿಳಾ 
ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 
ಶ್ರೇಮತ ನಳಿನಿ  
ಅಚು್ಯತ್ ವಹಿಸುವರು ಎಂದು 
ಕಾಯಪಿದಶ್ಪಿ ಶ್ರೇಮತ 
ಶ್ರೇಮತ ಅಡಿಗ ತಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ರೆೇಕಾರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಿಗಮ ಸಾಥಾಪರೆ 
ಜಿಲಾಲೆ ರೆೇಕಾರರ ಒಕೂ್ಕಟ ಹಷಚ್ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.20- ಕನಾಪಿಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ನೆೇಕಾರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಿಗಮ ಸಾಥೆಪನೆಗೆ ಹರಪಿ 
ವಆದೆೇಶ ಮಾಡಿರುವ  ಮುಖ್ಯಮಂತರ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾಮಿಯಿ ಅವರಿಗೆ  ಜಿಲಾಲಿ 
ನೆೇಕಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕೊಕೂಟದ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್ .ಕೆ. ಬಸವರಾಜ್  ಕೃತಜಞೆತೆ ಸಲಿಲಿಸಿದಾ್ದರೆ. 
ಈ ಆದೆೇಶದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತರ ಬಿ.ಎಸ್ . 

ಯಡಿಯೊರಪ್, ಹಗಲಿರಳು ಹೆೊೇರಾಟ ಮಾಡಿದ ನೆೇಕಾರ 
ಸಮಾಜದ ಗುರುಗಳು, ಡಾ. ಬಸವರಾಜ್  ಕೆೇಲಗಾರ, ಎಂ.ಡಿ. 
ಲಕಿ್ಷಮಿನಾರಾಯಣ, ನೆೇಕಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕೊಕೂಟದ 
ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಸೆೊೇಮಶೆೇಖರ್  ಅವರುಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಕೆ. ಬಸವರಾಜ್ 
ಧನ್ಯವಾದ ಹೆೇಳಿದಾ್ದರೆ.

ರೆೇಕಾರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಿಗಮ : ಸಂತಸ 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 20 - ನೆೇಕಾರರ  ಬಹು 

ದಿನದ  ಬೆೇಡಿಕೆಗೆ ಬಸವರಾಜ  ಬೆೊಮಾಮಿಯಿ 
ನೆೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪ ಸಕಾಪಿರ ಕೆೊನೆಗೊ ಹಸಿರು 
ನಿಶಾನೆ ತೆೊೇರಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ ನೆೇಕಾರ 
ಸಮಾಜದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಬಸವರಾಜ್  

ಗುಬಿ್ಬ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲಿಲಿರುವ  ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ  ಜನಸಂಖೆ್ಯಯಲಿಲಿರುವ 

ನೆೇಕಾರರು  ಸುಮಾರು 28 ಒಳ  ಪಂಗಡಗಳಲಿಲಿ ಹಂಚ್ ಹೆೊೇಗಿದು್ದ, 
ಜಿೇವನ ನಡೆಸುವುದೆೇ ದುಸ್ತರವಾದ ಈ ಸಂದಭಪಿದಲಿಲಿ ನೆೇಕಾರ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಿಗಮ ಸಾಥೆಪನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹರಪಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು 
ಅವರು ಹೆೇಳಿದಾ್ದರೆ.
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* Condtions Apply

ಹೆಲೆ್ಮರ್ , ಬೆೈಕ್  ಬಾಡಿ ಕವರ್  

ಉಚಿತ

ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯಾವುದೆೇ ವಿರಾ್ಯಸದ ವಾಹನ ಕೊಂಡಲ್ಲೆ 

ಹಾಗೂ ಒಂದು ಆಕಷಚ್ಕ  
ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು

ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ 
ಶುಭಾಶಯಗಳು

ದಾವಣಗೆರೆ : ದೆೇವನಗರಿಯಲ್ಲೆನ ಮಹಾ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೊೇಟಾರ್ 
ಸೆೈಕಲ್ ಡಿೇಲರ್ ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ 
ನಗರದಲ್ಲೆ 2017ರಲ್ಲೆ ಸಾಥಾಪರೆಯಾದ ಮಹಾ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೊೇ ರೂಂ 
ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಖರಿೇದಿಗೆ ಬಯಸಿ ಬರುವ ಗಾ್ರಹಕರ ಸೆ್ನೇಹಿಯಾಗಿ 
ಸೆೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೆೇಷ ಲೊೇನ್, ಡೌನ್ ಪೆೇಮೆಂರ್ ಮೂಲಕ 
ಜರಾಕಷ್ಚ್ಸಿ, ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಾ್ತ ಮೊೇಟಾರ್ 
ಸೆೈಕಲ್ ಡಿೇಲಸ್ಚ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೆ ಅಗ್ರ ಗಣ್ಯ ಸಾಥಾನದಲ್ಲೆದೆ.

ಈ ಸುಪ್ರಸಿದಧಿ ಸಾಥಾಪರೆಯು ಸಥಾಳಿೇಯ ಮತು್ತ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಇತರೆ 
ಭಾಗಗಳಿಂದ ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಸೆೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು-ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣವಾಗಿ 
ಕಾಯಚ್ನಿವಚ್ಹಿಸುತ್್ತದೆ.  

ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತು್ತ ಪರಿಕರಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲೆ 
ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣ ವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸೆೇವೆ ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂಬ 
ಮಹದಾಸೆಯಿಂದ ಹುಟಿಟೆಕೊಂಡ ಈ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದುದ, ಇದಕೆ್ಕ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲೆಯಲ್ಲೆ 10 ಸಾವಿರಕೂ್ಕ ಮಿೇರಿದ ಗಾ್ರಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು 
ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟ ಮತು್ತ ಸೆೇವೆ ನಿೇಡಿ ಜನ ಸ್ಪಂದರೆ ಮತು್ತ ಮೆಚುಚಿಗೆಗೆ 
ಪಾತ್ರರಾಗುತಾ್ತ ಮುನು್ನಗು್ಗತ್್ತರುವುದೆೇ ಸಾಕ್ಷಯಾಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸೆ್ತಯಾದ ಹದಡಿ ರಸೆ್ತಯ ಶಿವಕುಮಾರಸಾವಾಮಿ 
ಬಡಾವಣೆ ವಾಣಿ ರೆೈಸ್ ಮಿಲ್ ಎದುರಿನಲ್ಲೆ ಮಹಾಟಿವಿಎಸ್ ಶೊೇ ರೂಂ 
ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲೆ ಗಾ್ರಹಕರ ಸೆ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ 
ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿತರಣೆ, ಮೊೇಟಾರ್ ಸೆೈಕಲ್ ಪರಿಕರಗಳ ವಿತರಣೆ, 

ಮೊೇಟಾರ್ ಸೆೈಕಲ್ ರಿಪೆೇರಿ ಮತು್ತ ಸೆೇವೆಗಳನು್ನ 
ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿ ನಿೇಡುತಾ್ತ, ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು 
ಪಸರಿಸಿದೆ. ಮಾರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೆ 
ಗಾ್ರಹಕರ ಸೆೇವೆಗೂ ಅಷೆಟೆೇ ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡಲಾಗುತ್್ತದುದ, 
ಇದರಲ್ಲೆ ಕರಾಚ್ಟಕದ ನಂ.1 ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮಹಾ 
ಟಿವಿಎಸ್ ದಾದಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ಮಾತ್ರವಲಲೆದೆೇ, 
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಲೆಕನ ಸಂತೆಬೆನೂ್ನರು, ರಾ್ಯಮತ್, 
ಮೊಳಕಾಲೂ್ಮರು ಇಲ್ಲೆಯೂ ಮಹಾ ಟಿವಿಎಸ್ ತನ್ನ ವಾ್ಯಪ್ತ 
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಸೆೇವೆ ನಿೇಡುತ್್ತದೆ. ಅಲ್ಲೆಯೂ 
ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ 
ಮಾರಾಟ ಮತು್ತ ಸೆೇವೆ ನಿೇಡುತಾ್ತ ಮೆಚುಚಿಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಮಹಾ ಟಿವಿಎಸ್ ತಮ್ಮ ಗಾ್ರಹಕರ ವಿವಿಧ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ 
ಪೂರೆೈಸಲು ವಾ್ಯಪಕ ಶೆ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತು್ತ ಸೆೇವೆಗಳನು್ನ 
ಹೊಂದಿದೆ. ನಗದು, ಮಾಸಟೆರ್ ಕಾರ್ಚ್, ವಿೇಸಾ ಕಾರ್ಚ್, ಡೆಬಿರ್ 
ಕಾರ್ಚ್ ಗಳು, ಚೆಕ್ ಗಳು, ಕೆ್ರಡಿರ್ ಕಾರ್ಚ್ ಗಳಂತಹ ಲರ್ಯವಿರುವ 
ಯಾವುದೆೇ ಪಾವತ್ ವಿಧಾನಗಳನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ 
ಸೆೇವೆಗೆ ಸುಲರವಾಗಿ ಪಾವತ್ಸ ಬಹುದು. ಬೆಳಗೆ್ಗ 9:30 ರಿಂದ 6:30 
ರವರೆಗೆ ಕಾಯಚ್ನಿವಚ್ಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸತನದಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮರು : ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೆ ದೃಢವಾದ 
ರೆಲೆಯನು್ನ ಸಾಥಾಪಸಿ, ಗಾ್ರಹಕರ ತೃಪ್ತಯು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತು್ತ 

ಸೆೇವೆಗಳಷೆಟೆೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದಾದರೆ. ಈ 
ಸಂಸೆಥಾಯು ಗಾ್ರಹಕರ ವಾ್ಯಪಕ ರೆಲೆಯನು್ನ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. 
ಅದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೆೇ ಇದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ 
ಯಾವುದೆೇ ವಿನೂತನ ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಬೆೈಕ್ ಗಳು ತಯಾರಾದರೂ 
ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲೆ ಮೊದಲ್ಗರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮಹಾ ಟಿವಿಎಸ್ 
ಗಿದೆ. ಈ ಶೊೇ ರೂಂನಲ್ಲೆ ಆಧುನಿಕ ನವನವಿೇನ ತಂತ್ರಜಾಞಾನಗಳನು್ನ 
ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತು್ತ ಪೂರಕ ಸೆೇವೆ ನಿೇಡಲಾಗುತ್್ತದೆ.

ಈ ವಿತರಕರು ಎಂಜಿನ್ ಶಕ್ತ, ಇಂಧನ ಸಾಮಥ್ಯಚ್, ಮೆೈಲೆೇಜ್ ಮತು್ತ 
ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿಚಿನ ವಿಶೆೇಷಣಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಸಾಕಷುಟೆ ಜಾಞಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿದಾದರೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟೆ ಮತು್ತ ದೊಡಡು ಗುರಿಗಳನು್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಕಷುಟೆ 
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್್ತದೆ.

ಮಹಾರಾಜ ಸ�ೋ�ಪ್� ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್�ಸ್ ನ ಮತ�ೋತುಂದ್ ಕನಸನ ಕೋಸ್

ಮಹಾ ಟಿವಿಎಸ್ಮಹಾ ಟಿವಿಎಸ್
ಶಿ್�ಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಇ.ಆರ್.ಡಾ. ರವಿರಾಜ್  ಎಂ.ಇ.

ವಿಶೆೇಷ ಲೊೇನ್, ಡೌನ್ ಪೆೇಮೆಂರ್
 ಈ ಶೊೇ ರೂಂನಲ್ಲೆ ಗಾ್ರಹಕರು ಇಚಿಚಿಸುವ 

ವಾಹನಗಳ ಖರಿೇದಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೆೇಷ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯ 
ಸೆೇವೆಯಡಿ ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಅತ್ೇ 
ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್ ಪೆೇಮೆಂರ್ ಪಾವತ್ಸಿ ಎಕೆಸ್ಲ್ ದಿವಾಚಕ್ರ 
ವಾಹನ ಖರಿೇದಿಸುವ ವಿಶೆೇಷ ಆಫರ್ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳು ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಎಕ್ಸ್ ಚೆೇಂರ್ 
ಮತು್ತ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯದ ಮೆೇಳ ಆಯೇಜಿಸುವ 
ಮೂಲಕ ನೂತನ, ವಿನೂತನ ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನು್ನ 
ಖರಿೇದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಷಚ್ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ರಾಡಿನ ಎಲಲೆ ಹಬ್ಬಗಳಂದು  
ಲಕ್ಕ ಕೂಪನ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಕಷಚ್ಕ ಉಪಯುಕ್ತ 
ಬಹುಮಾನಗಳನು್ನ ನಿೇಡಿ ಗಾ್ರಹಕರನು್ನ ತೃಪ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 
ಮತು್ತ ಸೆೇವೆಗಳ ಶೆ್ರೇಣಿ ವಿಸ್ತ ರಿಸುವ ಗುರಿ ಜೊತೆಗೆ 
ಮಹಾಟಿವಿಎಸ್ ನಿಂದ ಮೂಲಸೌಲರ್ಯಗಳರೊ್ನಳ 
ಗೊಂಡ ಬಾ್ಯಟರಿ ಚಾಲ್ತ ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ 
ಮಾರಾಟದ ಕನಸು ಸಹ ಇದುದ, ಅದು ಶಿೇಘ್ರವೆೇ 
ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಹಂಬಲ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರದಾದಗಿದೆ. 
ಜೊತೆಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಬಾ್ಯಟರಿ ಸವಿೇಚ್ಸ್ ಸಹ 
ನಿೇಡುವ ಸದಾಶಯವೂ ಅವರಿಗಿದೆ.

 ಕಾಯಚ್ ವಾ್ಯಪ್ತ ಅಡಿ ಸೆೇವೆ
ಮಹಾ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೊೇರೂಮ್ ನಿಂದ ಖರಿೇದಿಸಿದದ 

ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮತು್ತ ಅವಧಿ 
ವೆೇಳೆ ಕಾಯಚ್ ವಾ್ಯಪ್ತಯಳಗೆ ರಿಪೆೇರಿಗೆ ಬಂದರೆ 
ಶೊೇರೂಮ್ ನಿಂದಲೆೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಟುಟೆ ನಿಂತ ಜಾಗಕೆ್ಕ 
ತೆರಳಿ ಅಂತಹ ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನವನು್ನ ಶೊೇ ರೂಮ್ ಗೆ 
ತಂದು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಿೇಡುವ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಕೂಡ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹಾಗೆೇರಾದರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಶೊೇರೂಮ್ 
ನಿಂದ ಖರಿೇದಿಸಿದದ ವಾಹನವನು್ನ ಸವಿೇಚ್ಸ್ ಗೆ ಮತು್ತ 
ರಿಪೆೇರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದದರೆ ಶೊೇ ರೂಮ್ 
ನಿಂದಲೆೇ ನಿಯೇಜಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು  
(ಶೊೇ ರೂಮ್ ನಿಂದ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ) 
ವಾಹನವನು್ನ ಶೊೇ ರೂಮ್ ಗೆ ತಂದು ಸರಿಪಡಿಸಿ  
ಪುನಃ ಮರೆಗೆ ತಲುಪಸುವ ಮೂಲಕ ಮರೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ 
ಸೆೇವೆ ನಿೇಡುವ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಕೂಡ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಾರಾಜ ಸೊೇಪ್ಸ್ ಅಂರ್ 
ಇಂಡಸಿಟೆ್ರೇಸ್ ನ ಮತೊ್ತಂದು ಕನಸಿನ 

ಕೂಸಾಗಿ ಸೆ.24,2017ರಲ್ಲೆ ಮಹಾ ಟಿವಿಎಸ್ 
(ಮಹಾ ಆಟೊೇಮೊಬೆೈಲ್ಸ್) ಜನ್ಮತಾಳಿದೆ. 
ಮಹಾರಾಜ ಸೊೇಪ್ಸ್ ಅಂರ್ ಇಂಡಸಿಟೆ್ರೇಸ್ ನ 
ಮಾಲ್ೇಕರಾದ ರವಿರಾಜ್ ಅವರ ಮಾಗಚ್ದಶಚ್ನ 
ದಲ್ಲೆ ಶಶಿ ಎಜುಕೆೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟೆ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 
ಶಶಿಕಲಾ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಹೊೇದರ ಶಿವಗುರು 
ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲೆ ಬೃಹತ್ ಶೊೇ ರೂಂ ಮೂಲಕ 
ಮೊೇಟಾರು ಸೆೈಕಲ್ ವಿತರಕರಲ್ಲೆ `ಮಹಾ 
ಟಿವಿಎಸ್' ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್್ತದೆ.

ಆಕಷಚ್ಕ ವಿವಿಧ, ವಿನೂತನ ವಾಹನಗಳು
ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಸವಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ  

ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ವಿವಿಧ ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು,  
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಪೂರಕವಾದ ಸೂ್ಕಟಿ,  

ಹೆಚುಚಿ ಮೆೈಲೆೇಜ್, ಅರಾಮದಾಯಕ ಪಯಣದ ಬೆೈಕ್ ಗಳು, 
ಯುವ ಸಮೂಹ ಮೆಚುಚಿವಂತಹ ಅಪಾಚಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ 

ದಿವಾಚಕ್ರವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ರೆೇಡಿಯನ್, ಜು್ಯಪಟರ್,  
ಸಾಟೆರ್ ಸಿಟಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿರಾ್ಯಸ, ವಿಶೆೇಷತೆಗಳುಳಳ  

ವಿನೂತನ ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಬೆೈಕ್ ಗಳು ಆಕಷ್ಚ್ಸಲ್ವೆ.

ಶೊೇರೂಂನ ಕೆಲಸದಲ್ಲೆ ತವಾರಿತ ಸೆೇವೆ 
ಈ ಸಂಸೆಥಾಯಲ್ಲೆನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿನಯ ಶಿೇಲರಾಗಿದಾದರೆ ಮತು್ತ ಯಾವುದೆೇ 
ಸಹಾಯವನು್ನ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲೆ ತವಾರಿತವಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ 
ಮಹಾಟಿವಿಎಸ್ ನಲ್ಲೆ 35 ಮಂದಿ ಕತಚ್ವ್ಯ ನಿವಚ್ಹಿಸುತ್್ತದಾದರೆ. ಶಶಿಕಲಾ 
ಮತು್ತ ಅವರ ಸಹೊೇದರ ಶಿವಗುರು ಸಾರಥ್ಯದ ವಾಹನಗಳ ಉದ್ಯಮದಿಂದ 
ಇಲ್ಲೆ ಮತು್ತ ಇನು್ನಳಿದ ಎರಡು ಕಡೆ ಶೊೇ ರೂಂ ಸೆೇರಿ ಒಟುಟೆ 50 ಕೂ್ಕ 
ಹೆಚುಚಿ ಮಂದಿ ಉದೊ್ಯೇಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದುದ, ಬದುಕಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. 
ಇಲ್ಲೆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೆೇ ಹೆಚಾಚಿಗಿ ಕತಚ್ವ್ಯ ನಿವಚ್ಹಿಸುತ್್ತದುದ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 
ಪ್ರಥಮಾದ್ಯತೆ ಮೆೇರೆಗೆ ಜಿೇವನ ಕಟಿಟೆಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್್ತದೆ.

ವಾಹನ ಖರಿೇದಿಸದೆೇ ಹೊೇಗಲಾಗದು 
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಮೊೇಟಾರು ಸೆೈಕಲ್ ವಿತರಕರಲ್ಲೆ 
ಮಹಾ ಟಿವಿಎಸ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದುದ, ಸಂಚಾರಕೆ್ಕ 
ಅನುಗುಣವಾದ ವಿವಿಧ ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು 
ಲರ್ಯವಿದುದ, ವಿಶಿಷಟೆವಾಗಿವೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ 
ಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಸರಕು, ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ 
ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಶೊೇ ರೂಂನಲ್ಲೆ ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ 
ಕುರಿತಾಗಲ್ೇ, ಖರಿೇದಿಸುವ ಬಗೆ್ಗಯಾಗಲ್ೇ ಗಾ್ರಹಕರ 
ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತ್ ನಿೇಡಿ, ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದರೆ 
ನಿೇಡಿ, ಖರಿೇದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್್ತದೆ.  
ಲೊೇನ್ ಸೌಲರ್ಯ, ಆಫರ್ ಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿದುದ, 
ವಾಹನವನು್ನ ಖರಿೇದಿಸಲು ಬಯಸಿ ಬಂದಾಗ 
ಖರಿೇದಿಸದೆೇ ಹಾಗೆಯ್ೇ ಹೊೇಗುವಂತಾಗುವುದಿಲಲೆ.

- ವಿಜಯ್, ವಿನಯ್, ಗಾ್ರಹಕರು.

ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತು್ತ ಸೆೇವೆಯ 
ಉದ್ಯಮವನು್ನ ಮಹಿಳೆಯರು ನಡೆಸುವುದು ಕಷಟೆ 
ಎಂಬ ಮಾತ್ದೆ.  ಇದಕೆ್ಕ ಅಪವಾದ ಎಂಬಂತೆ ಮತು್ತ 
ಅದಕೆ್ಕ ಸವಾಲಾಗಿ ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೆೇವೆ 
ನಿೇಡುವ ಮಹದಾಸೆಯಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಹೊೇದರ 
ಶಿವಗುರುವಿನ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ವಾಹನಗಳ 
ಮಾರಾಟ ಮತು್ತ ಸೆೇವೆಯ ಉದ್ಯಮದಲೂಲೆ ಯಶಸಿಸ್ನ ಹಾದಿ ಕಂಡಿರುವೆ.

- ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಶಿಕಲಾ. ಇ.ಆರ್., ಮಹಾ ಟಿವಿಎಸ್.

ಚಾಲೆಂಚಿಂಗ್  
ಆಗಿ ವಾಹನ  
ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೆ ಸಾಧರೆ

ದ��ವನಗರಿಯಲ್ಲಿ 
ದ್ವಿಚಕ್ ವಾಹನಗಳ 
ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು 
ಸ��ವ�ಯಲ್ಲಿ 
ಅಗ್ಗಣ್ಯವಾಗಿರ್ವ

ದಿವಿಚಕ್ರ ಸವಿ್ವೀಸ್  
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ  
ಕರಾವೀಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಅತು್ಯತ್ತಮ  
3 ರೆ್ ಸಾಥಾನ ಗಳಿಸಿದ 
ಮಹಾ ಟಿವಿಎಸ್


