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

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 21- ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಚುನಾವಣಾ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕಾಲಾವಧಿ 
ಕಡಿತಗೆೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದೆೇ 27 ರಂದು ಕನಾನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 
ಚುನಾವಣಾ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ್ಸಿ, ಮೇ ಮಧೆ್ಯ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ ಪೂರನಾಗೆೊಳಿ 
ಸಲು ಆಯೇಗ ತೇಮಾನಾನ ಕೆೈಗೆೊಂಡಿತುತು. 

ಆದರೆ ಇದೇಗ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಂದ 45 
ದನದ ಚುನಾವಣಾ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕಡಿತಗೆೊಳಿಸಿ, 35 
ರಂದ 38 ದನಕೆಕೆ ಇಳಿಸಲ್ದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೆೇಳಿ 
ಬಂದದೆ. 

ಮಾರ್ನಾ 27 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ 
ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೆೊಳಳುಲ್ದೆ ಎಂಬ ಹಿನೆನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರ ಸೆೇರದಂತೆ, ಅವರ ಸಂಪುಟದ 
ಮಂತ್ರಗಳ್ ಸಕಾನಾರದ ಎಲಾಲಿ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳನುನೆ 

ರದುದುಪಡಿಸಿದದುರು.  ಆದರೆ ಇದೇಗ ಮತೆತು ಮೊರು 
ದನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳನುನೆ 
ಅನುಷಾಠಾನಗೆೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿ ಎಂಬ ಸಂದೆೇಶ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಯವರ ಕಚೆೇರಯಂದಲೆೇ ವಿವಿಧ 

ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂದೆೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ. 
ಏಪ್್ರಲ್ 3 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ 

ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳುತತುದುದು, ಬಂದು 
ಹೆೊೇದ ನಂತರ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೆೊಳಳುಬಹು 
ದೆಂದು ರಾಜಕ್ೇಯ ಪಕ್ಷಗಳ್  ನಿರೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿವೆ. 

ಪ್ರಸಕತು 15ನೆೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ 
ಮೇ 26ಕೆಕೆ ಕೆೊನೆಗೆೊಳಳುಲ್ದೆ. ಅದಕೊಕೆ ಮುನನೆವೆೇ 
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ ಪೂರನಾಗೆೊಂಡು, ಹೆೊಸ 
ಸಕಾನಾರ ಅಸಿತುತ್ವಕೆಕೆ ಬರಬೆೇಕು. ಇದನುನೆ 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೆೊಂಡೆೇ ಕೆೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ 
ಆಯೇಗ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಗದ ಮಾಡುತತುದೆ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಮಾರ್ನಾ 27ಕೆಕೆ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೆೊಳಳು 
ಬಹುದೆಂಬ ನಿರೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿದದು ರಾಜಕ್ೇಯ ಪಕ್ಷಗಳ್, 
ಇದಕೊಕೆ ಮುನನೆವೆೇ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 

ಚುರಾವಣೆ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟೆ ಅವಧಿ ಕಡಿತ

ಡಿೇಸೆಲ್ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆ 1 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 21 - ಡಿೇಸೆಲ್  ಮೇಲ್ನ ಆಕಸಿಮಿಕ ಲಾಭದ ತೆರಗೆಯನುನೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾನಾರ ಲ್ೇಟರ್ ಗೆ 1 ರೊ.ಗೆ 

ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ದೆೇಶೇಯವಾಗಿ ಉತಾಪಾದಸುವ ಕಚಾಚಿ ತೆೈಲದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ ಲಾಗುವ ತೆರಗೆಯನುನೆ ಕಡಿತಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಒ.ಎನ್.ಜಿ.ಸಿ. ರೇತಯ ಕಂಪನಿಗಳ್ ಉತಾಪಾದಸುವ ಕಚಾಚಿ ತೆೈಲದ ಮೇಲ್ನ ತೆರಗೆಯನುನೆ ಟನ್ ಗೆ 4,400 
ರೊ.ಗಳಿಂದ 3,500 ರೊ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಡಿೇಸೆಲ್ ಮೇಲ್ನ ರಫ್ತು ತೆರಗೆಯನುನೆ ಪ್ರತ ಲ್ೇಟರ್ ಗೆ 50 
ಪೆೈಸೆಯಂದ 1 ರೊ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆೊಸ ತೆರಗೆ ದರ ಮಂಗಳವಾರದಂದ ಜಾರಗೆ ಬಂದದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 21- ವಿಧಾನಸಭೆಯ 
ಪ್ರತಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದದುರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಯಾಗಿದದು ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ 
ನಡೆದರುವ ರೇಡೊ ಪ್ರಕರರವನುನೆ ನಾ್ಯಯಾಂಗ 
ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಕಾನೊನು ತಜ್ಞರ 
ಸಲಹೆ ಕೆೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾಮಿಯ ತಳಿಸಿದಾದುರೆ. 

ಅಕಾನಾವತ ಬಡಾವಣೆ ರಡೊ ಪ್ರಕರರದಲ್ಲಿ 
ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರ ನಡೆದದೆ ಎಂಬ ಹಿನೆನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಯಾವ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೆೇಕೆಂದು 
ಕಾನೊನು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತತುದೆದುೇವೆ 
ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ಸುದದುಗಾರರೆೊಂದಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿದದುರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ 
ಹಲವಾರು ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರ ಆರೆೊೇಪಗಳಿವೆ. ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 59 
ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರ ಪ್ರಕರರಗಳನುನೆ ಲೆೊೇಕಾಯುಕತು ತನಿಖೆಗೆ 

ಸ್ದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಿೇಡೂ ತನಿಖೆಗೆ 
ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ: ಸ್ಎಂ ಶಿ್ರೇ ಶೊೇಭ ಕೃತು  

ರಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ 
ಸಾವಾರತಕೆ್ಕ ಸಜಾಜಾದ ಜನತೆ

ದಾವರಗರೆ,ೆ ಮಾ. 21 - ಹಿಂದೊ 
ಬಾಂಧವರಗ ೆಹೆೊಸ ವರನಾ ಆರಂಭವಾಗುವುದು 
ಯುಗಾದ ಹಬ್ಬದೆೊಂದಗ.ೆ  ಹೆೊಸ ಬಟೆಟಿ,   ಹೆೊಸ 
ಉಡುದಾರ, ಹರುಣು, ಹೊವು, ಹಬ್ಬಕೆಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
ಬೆೇಕ್ರುವ ಬೆೇವಿನ ಸೆೊಪುಪಾ, ಮಾವಿನ ಎಲಗೆೆ 
ಇಂದು ಎಲ್ಲಿಲಲಿದ ಬೆೇಡಿಕ.ೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ಹಬ್ಬದ ಖರೇದ ಜೆೊೇರಾಗಿಯೆೇ ಸಾಗಿತುತು.

ಸಾವನಾತ್ರಕ ರಜಾ ದನವಾದ ನಾಳೆ 
ಬುಧವಾರ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸಾನೆನ ಮಾಡಿ, ಮಡಿ ಬಟೆಟಿ 
ಧರಸಿ, ಶಾ್ಯವಿಗ ೆ ಬೆೇವು-ಬಲೆಲಿ,  ಮಾವಿನಕಾಯ 
ಚ್ತಾ್ರನನೆದ ರುಚ್,  ಸವಿಯುವ ಜನತ ೆ ನಾಡಿದುದು, 
ಗುರುವಾರ ಹೆೊೇಳಿಗ ೆಸಿೇಕರಣ ೆ ನೆೈವೆೇದ್ಯ ಮಾಡಿ, 
ಸಂಜ ೆ  ಕುಟಂಬದವರಲೆಲಿ ಸೆೇರ  ಬಿದಗ ೆಚಂದ್ರನ 
ದಶನಾನ ಪಡಯೆುತಾತುರ.ೆ

ನಗರದ ಎಲಾಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೃತತುಗಳೂ ಸೆೇರದಂತ,ೆ 
ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬದ ಸುತತು, ಕ.ೆಆರ್.ಮಾರುಕಟೆಟಿ, 
ಪ್.ಬಿ. ರಸೆತುಯ ರಾಜನಹಳಿಳು ಹನುಮಂತಪಪಾ 
ಧಮನಾಶಾಲಾ ಸುತತು-ಮುತತು  ಹೊವು, ಹರುಣು, 

ಬೆೇವು, ಮಾವಿನ ಎಲ,ೆ ಬಾಳ ೆ ಕಂದು, 
ಮಾವಿನಕಾಯಗಳ ಮಾರಾಟ ಬಳೆಿಗೆಗೆ ತುಸು 
ಜೆೊೇರಾಗಿದದುರೊ ನಂತರ ಬಿಸಿಲು ಏರದಂತೆ 
ವಾ್ಯಪಾರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತುತು.

 ನಗರಕೆಕೆ ಸಮೇಪದ ಗಾ್ರಮೇರ ಪ್ರದೆೇಶದ 
ಜನರು ಮಾರಲು ತಂದದದು ಮಾವಿನ ಎಲ ೆಮತುತು 
ಬೆೇವಿನ ಸೆೊಪುಪಾ  ಬಳೆಿಗೆಗೆ  ಚನೆಾನೆಗಿ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿ 
ದರೊ ನಂತರ ಚ್ೇಲಗಟಟಿಲ ೆ ಎಲಗೆಳ್  ಬಿಸಿಲ್ಗೆ 
ಬಾಡಿ, ತಂದ ಕೊಲ್ಯೊ ದಕಕೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು  ಸಮೇ 
ಪದ ಶಾಮನೊರನ ಕರಯಪಪಾ ಅಲವತುತು ಕೆೊಂಡರು.  

ಕಳದೆ ವರನಾಕೆಕೆ ಹೆೊೇಲ್ಸಿದರ ೆ ಈ ಬಾರ 
ವಾ್ಯಪಾರ ಕಡಿಮಯೆೇ ಆಗಿದ ೆ ಎಂದು ಹಣ್ಣುನ 

ವಾ್ಯಪಾರ ಮುನಿೇರ್ ಹೆೇಳ್ತಾತುರ.ೆ 15ರಂದ 20 
ರೊ.ಗಳವರಗೆ ೆಮಾರಾಟ ವಾಗುತತುರುವ ಕಲಲಿಂಗಡಿ 
ಹಣ್ಣುನ ದಾಸಾತುನು ಶವರಾತ್ರ ಕಳದೆು ತಂಗಳಾದರೊ 
ಇನೊನೆ ಮಾರುಕಟೆಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಜನಾರಯಾಗಿಯೆೇ 
ಇದ.ೆ ಬಾಳಹೆರುಣು, ಮಾವಿನ ಕಾಯ ಕ.ೆಜಿ. 60-
80 ರೊ.ಗ ೆಬಿಕರಯಾಗುತತುತುತು.   

ಅಡುಗ ೆಎಣೆಣುಯ ಬಲೆ ೆಕಳದೆ ವರನಾ ರಷಾ್ಯ-
ಉಕೆ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ  200 ರೊ.
ದಾಟ್ತುತು. ಈಗ 130 ರೊಪಾಯ  ಆಜು-ಬಾಜು 
ಸಿಗುತತುರುವುದು ಸ್ವಲಪಾ ಸಮಾಧಾನ ತಂದದ.ೆ   
ಹಬ್ಬಕೆಕೆ ಬೆೇಕಾದ ಬೆೇಳ ೆ ಬಲೆಲಿ ಸೆೇರದಂತ ೆ  ಎಲಲಿ 
ಅಗತ್ಯ ವಸುತುಗಳ  ಬಲೆ ೆ    ಏರಕಯೆು ಹಬ್ಬವನುನೆ 
ಕಹಿಯಾಗಿಸಿದದುರೊ, ಅನಿವಾಯನಾವಾಗಿ ಖರೇದ 
ಮಾಡಲೆೇಬೆೇಕು, ಹಬ್ಬ ಆಚರಸಲೆೇಬೆೇಕು. 

ಈ ನೊತನ ಶ್ರೇ ಶೆೊೇಭನ ಕೃತು ನಾಮ 
ಸಂವತ್ಸರದಲಾಲಿದರೊ   ಬೆೇವಿನ ಕಹಿ ಕಡಿಮ ಆಗಿ, 
ಬಲೆಲಿದ  ಸಿಹಿ ಹಚೆಾಚಿಗುವುದೆೇ..? ಎಂಬುದು ಜನರ 
ಆಶಯವೂ ಆಗಿದ.ೆ

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸ್ಯಲ್ಲೆ ಬಂದರೆೇ ಆ ಚಂದಿರ..!

ರುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಚುರಾವಣೆ ಸಂದಭಚ್ದಲೂಲೆ  

45 ದಿನರಳ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟೆಯನುನು  
32 ದಿನಕೆ್ಕ ಇಳಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಅದೆೇ 

ಮಾದರಿಯಲ್ಲೆ ಕರಾಚ್ಟಕ 
ವಿಧಾನಸಭೆರೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್್ತದೆ 

ಎಂದು ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಸ್ದ್ಧರಾಮಯ್ಯ 
ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲೆನ 
59 ಭ್ರಷಾಟೆಚಾರ 
ಪ್ರಕರಣರಳನುನು 
ಲೊೇಕಾಯುಕ್ತ 
ತನಿಖೆಗೆ 
ವಹಿಸಲಾರುವುದು. 

- ಬೊಮಾಮಿಯಿ

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

ಬಿಡುವು 
ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 
ಇಂದು  ನಮಮಿ ಕಾರಾಚ್ಲಯಕೆ್ಕ ಬಿಡುವು.  
ಕಾರಣ, ರಾಳೆ ದಿರಾಂಕ 23ರ ರುರುವಾರದ 
ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವುದಿಲಲೆ.

- ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

ಶುಭಾಶಯ 
ನಮೆಮಿಲಾಲೆ ಓದುರರಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ 
ಶುಭಾಶಯರಳು.

- ಸಂಪಾದಕರು

SMT. PUSHPA SHAMANUR MAHALINGAPPA CBSE / ICSE 
RESIDENTIAL SCHOOL & PU SCIENCE COLLEGE, DAVANGERE

Shamanur Education Trust (R.)

# 5335, 1st Main, Swamy Vivekananda Extn., Near BIET College, Davanagere & Bathi.

PROGRAMME FOR DAY-SCHOLARS (CBSE/ICSE) 10th STUDENTS

CLASSES START FROM 27th MARCH 2023

21 DAYS FREE Bridge Course for 
NEET / CET / JEE / CUET / ICAR & NATA

Admissions Open for Pre-School to 10th std (CBSE/ICSE) & 1st PUC / 2nd PUC
For Enquiry: 89700 71100, 72592 22250, 91084 11808

✦ Bridge-Course Conducted by Faculties Who Will Be Handling
    The Two Years Integrated PUC Programme
✦ Material Designed and Curated by Expert Faculties.
✦ Weekly Competitive Tests.
✦ Separate Campus for Day-Scholars.

REGISTER BEFORE 
25TH MARCH 2023

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 21 – ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ ಮಾರ್ನಾ 25ರ 
ಶನಿವಾರ ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಲ್ದಾದುರೆ. 
ಇದು ಈ ವರನಾ ಅವರ ಏಳನೆೇ ಭೆೇಟ್ಯಾಗಿದೆ. 

ಈ ವೆೇಳೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರನಲ್ಲಿ 
ಮಟೆೊ್ರೇ ಸವಾರ ಹಾಗೊ ದಾವರಗೆರೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಪಾಲೆೊಗೆಳಳುಲ್ದಾದುರೆ.

ಮೇ ತಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ್ 
ನಡೆಯಲ್ರುವ ಹಿನೆನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಭೆೇಟ್ 
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೆೊಂಡಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ 
ಆಯೇಗ ಮುಂಬರುವ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ 

ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ್ಸಲ್ದೆ.
ಮಾರ್ನಾ 25ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಚ್ಕಕೆಬಳಾಳುಪುರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೊ ದಾವರಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೇಜಿಸ 
ಲಾಗಿರುವ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ದಾದುರೆ.

ಅಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಗೆ ಬರಲ್ರುವ ಪ್ರಧಾನಿ, 
ಚ್ಕಕೆಬಳಾಳುಪುರಕೆಕೆ ಹೆಲ್ಕಾಪಟಿರ್ 

ಮಾ.25ರಂದು ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ 7ರೆೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿ
ದಾವರಗೆರೆ, ಮಾ.21- ಲೆೇ ಔಟ್ 

ನಿಮನಾಸುವುದಾಗಿ ರೆೈತರಂದ ಜಮೇನು 
ಖರೇದಸಿ, ಬಡಾವಣೆ ನಿಮನಾಸದೆೇ ರೆೈತರನುನೆ 
ಅಲೆದಾಡಿಸಿ ನೆಮಮಿದ ಕಸಿದ ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ ಮತುತು 
ದಾವರಗೆರೆ-ಹರಹರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವಗನಾದ 
ಧೆೊೇರಣೆಯನುನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಇದೆೇ ದನಾಂಕ 25 
ರಂದು ಜಿಲೆಲಿಗೆ ಆಗಮಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರ ಬಸವರಾಜ 
ಬೆೊಮಾಮಿಯ, ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದೆದುೇಶ್ವರ, 
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ.ರವಿೇಂದ್ರನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಪುಪಾ 
ಬಾವುಟ ಪ್ರದಶನಾಸಿ, ಮುಂದನ ದನಗಳಲ್ಲಿ 
ದೊಡಾ ಕಚೆೇರಗೆ ಬಿೇಗ ಜಡಿದು ಮುತತುಗೆ 
ಹಾಕುವುದಾಗಿ ರೆೈತರು ಎಚಚಿರಕೆ ನಿೇಡಿದಾದುರೆ.

ಇಂದಲ್ಲಿ ಸುದದುಗೆೊೇಷ್ಠಾಯಲ್ಲಿ ಹಳೆೇ 
ಕುಂದುವಾಡ ಗಾ್ರಮದ ರೆೈತ ಜೆ.ಆರ್.
ಮಹಾಂತೆೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆೇಂದ್ರ ಮತುತು 
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾನಾರಗಳ್, ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ, 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವಗನಾದ 
ರೆೈತ ವಿರೆೊೇಧಿ ನಡೆ ವಿರೆೊೇಧಿಸಿ ಬೃಹತ್ 
ಪ್ರತಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಪುಪಾ 
ಬಾವುಟ ಪ್ರದಶನಾಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಹಳೆ ಕುಂದುವಾಡ ರೆೈತರನುನೆ ಕಳೆದ 3 
ವರನಾಗಳಿಂದ ಕಚೆೇರಗೆ ಅಲೆದಾಡಿಸಿ, ದೊಡಾ 
ಅಧಿಕಾರಗಳ್ ರೆೈತರ ನೆಮಮಿದ ಕಸಿದದಾದುರೆ. 
ಹಿಂದನ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರ ಭರವಸೆಗೆ ಒಪ್ಪಾ, 
ಜಮೇನು ನಿೇಡಲು ರೆೈತರು ಮುಂದಾಗಿದದುರು. 
ಆದರೆ, ಒಪ್ಪಾಗೆ ಸೊಚ್ಸಿದದು ರೆೈತರಗೆ 

ಸಪಾಂದಸಬೆೇಕಾಗಿದದು ದೊಡಾವು 2 
ವರನಾಗಳಾದರೊ ಜಮೇನು ಖರೇದಸದೆ 
ಅಲೆದಾಡಿಸಿದಾದುರೆ ಎಂದು ಆರೆೊೇಪ್ಸಿದರು.

ಖಾಸಗಿಯವರ ಲೆೇಔಟ್ ಗಳ 
ಸಮಸೆ್ಯಯನುನೆ ಕೆಲವೆೇ ತಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಸುವ 
ದೊಡಾ ಅಧಿಕಾರಗಳ್ ಸ್ವತಃ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದಂದ 
ನಿಮನಾಸಲು ಉದೆದುೇಶಸಿದದು, ಹೆೊಸ ಬಡಾವಣೆ 

ಬಗೆಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೆೊಳಳುಲ್ಲಲಿ. ಹಿಂದನ ಆಯುಕತು 
ಬಿ.ಟ್.ಕುಮಾರಸಾ್ವಮ ರೆೈತರನುನೆ ಮೊರು 
ವರನಾ ಕಚೆೇರಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿಸಿದುದು ಬಿಟಟಿರೆ, 
ಯಾವುದೆೇ ಪರಹಾರ ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ. ಬೆೇರೆ ಕಡೆ 
ಜಮೇನಗಳ ದರ ದುಪಪಾಟಾಟಿಗಿದುದು, ನಮಮಿ 
ಜಮೇನನುನೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡಾ ಹೆೇಳಿದ ಮತತುಕೆಕೆ 
ಕೆೊಡಬೆೇಕೆಂದರೆ ಹೆೇಗೆ?  ಎಂದು ಪ್ರಶನೆಸಿದರು.

ಸುಮಾರು 53 ಎಕರೆ ಪ್ರದೆೇಶವು 
ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ ಸೆೇರದವರ 
ಜಮೇನುಗಳಾಗಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಇದು ನೆೇರ 
ಖರೇದಯೆಂದು ತಳಿಸಿ, ಯಾವುದೆೇ ಕಾರರಕೊಕೆ 
ಭೊಸಾ್ವಧಿನ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ ಆಗುವುದಲಲಿ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದದು ಪಾ್ರಧಿಕಾರ, ಈಗ ಭೊಸಾ್ವಧಿೇನಕೆಕೆ 
ಅನುಮತ ಕೆೇಳ್ತತುರುವುದು 

ಲೆೇಔಟ್  ನಿರ್ಚ್ಸುವುದಾಗಿ ಭೂರ್ ಖರಿೇದಿಸ್ ದೂಡಾ ನಿಲಚ್ಕ್ಷ್ಯ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೇದಿಗೆ 

ಕುಂದುವಾಡ ರೆೈತರಿಂದ 
ಕಪು್ಪ ಬಾವುಟ ಪ್ರದಶಚ್ನ

ಜಗಳೂರು, ಮಾ.21 - 
ತಾಲೊಲಿಕ್ನ ಬಸವನಕೆೊೇಟೆ 
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಲ್ತ ಸಮುದಾಯದ  
ಯುವಕರು ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ 
ಗೆೊಳಿಸುವಾಗ ಸಾವನನೆಪ್ಪಾದುದು, 
ಪರಹಾರ ನಿೇಡಬೆೇಕು ಮತುತು 
ತಪ್ಪಾತಸ್ಥ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತು ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿರುದದು ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೊಳಳುಲು 
ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತುತು ದಲ್ತ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು 
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೆೇರ ಮುಂದೆ ಶವ ಇಟುಟಿ ಪ್ರತಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

 ಗಾ್ರಮದ ಸತ್ಯಪಪಾ (45) ಮೈಲಪಪಾ (42) ಎಂಬ ಕಾಮನಾಕರನುನೆ 
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  ಹಾಗೊ ಪ್ಡಿಓ ಶಶಧರ ಪಟೆೇಲ್ ಅವರು 
ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಸುರಕ್್ಷತ ಕ್ಟ್ ಗಳಿಲಲಿದೆ ಇಳಿಸಿದಾದುರೆ. 
ಇದರಂದ ವಿರಪೂರತ ವಸುತು, ಕಲುಷ್ತ ನಿೇರನ 

ಚರಂಡಿ ಸವಾಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾರ 
ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಚ್ಕರ ಸಾವು
ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಮುಂದೆ ಶವ ಇಟುಟೆ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಚಿಕ್ಕಬಳಾಳಪುರ, ಬೆಂರಳೂರು 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮರಳ ನಂತರ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಾವೆೇಶಕೆ್ಕ

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 22, 20232

ದಾವರಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು ದೆೊಡ್ಡಬಾತ ಗಾ್ರಮದ 
ನಿವಾಸಿಯಾದ 

ಚಿೇಳಂಗಿ ಮಠದ 
ವೆೇದಮೂತ್ಚ್ ರುದ್ರಯ್ಯ

 ಅವರು ದನಾಂಕ 21.03.2023 ರ ಮಂಗಳವಾರ 
ಮಧಾ್ಯಹನೆ 12 ಕೆಕೆ ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರಾದರು. ಮೃತರಗೆ 87 
ವರನಾ ವಯಸಾ್ಸಗಿತುತು. ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ಇಬ್ಬರು 
ಪುತ್ರಯರು ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗವನುನೆ 

ದೊಡ್ಡಬಾತ್ ರುದ್ರಯ್ಯ ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯ

ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯೆಯು ದನಾಂಕ 22.03.2023 ರ ಬುಧವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9 ಕೆಕೆ ದಾವರಗೆರೆ ವಿೇರಶೆೈವ ರುದ್ರಭೊಮಯಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರಚ್

ಸವಿನೆನಪು

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲ ಬಿ.ಜೆ. 

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಸದಾ ನಮ್ಮ 
ಸ್ಮರಣೆಯಲಿಲಿ, ನೀವು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾಗ್ಷದರ್ಷನದಲಿಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆದೀವೆ.

ಜನನ : 10.09.1958             ನಿಧನ : 22.03.2012

ಶ್ರೀ ವಿಘೆನೀಶ್ ಆಟೊೀ ಡಯಾಗೊನೀಸಿಸ್
ಶ್ರೀ ವಿಘೆನೀಶ್  ಆಟೊೀ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಶ್ರೀ ವಿಘೆನೀಶ್  ಆಟೊೀ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.

V 3 ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಎನ್ . ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಮತುತೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾರೂ 
ವೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮಠದ ಸಿರಿಗೆರೆ.

JOBS
HR, Civil Engineer, Autocad Draftsman, 

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

Marketing, Cashier, Digital Marketing 

98444 92888

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 ರಸೆತುಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ವಿಎಸ್  ಷೆೊೇರೊಂ 
ಪಕಕೆ ಹಾಗೊ ಉದಯ ಬಜಾರ್  ಎದುರಗಡೆ ಇರುವ 

ಸುಸಜಿಜಿತ ವಾಣ್ಜ್ಯ ಕಟಟಿಡ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. 
ನೆಲ ಮಹಡಿ 3800 ಅಡಿಗಳ್, ಮದಲನೆೇ ಮಹಡಿ 

1600 ಅಡಿಗಳ್. ಸೆಲಲಿರ್  2400 ಅಡಿಗಳ್ 
ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ. 

96205 95579

KHB ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಕರಾಚ್ಟಕ ಹೌಸ್ಂಗ್ ಬೊೇರ್ಚ್ 

(ತುಂಗಭದಾ್ರ ಬಡಾವನಣೆ) ದಾವರಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 
30x40 ಅಳತೆಯ ದಕ್್ಷರ ದಕ್ಕೆನ ಸೆೈಟುಗಳ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನೆೇರ ಮಾರಾಟ. 
ಮಧ್ಯವತನಾಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ 
63605 67975 

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

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಹಳೆೇ ಬಸ್  ಸಾಟಿಯಂಡಿನಲ್ಲಿರುವ 

ಬೆಣೆಣುದೆೊೇಸೆ ಹೆೊೇಟೆಲ್ ಗೆ 
ದೊೇಸೆ ಭಟಟೆರು - 1 

ಕಲೆೇನರ್  (ಮಹಿಳೆ) - 1

94487 28526, 99017 64144

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

ಕಂಪ್್ಯಟರ್  ಆಪರೆೇಟರ್  
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

ಕನನೆಡ ಭಾಷಾ ಜಾ್ಞನವುಳಳು, ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ 
ಅನುಭವವಿರುವ ಮಹಿಳಾ/ಪುರುರ 

ಅಭ್ಯರ್ನಾಗಳ್ ಸಂಜೆ 4.00 ರಂದ ರಾತ್ರ 
10.00ರವರೆಗೆ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ.

08192 254736

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
ಕೆ.ಹೆರ್ .ಬಿ ಕಾಲೆೊೇನಿ ಕುಂದುವಾಡ 
30x40 ಉತತುರ, 30x40 ಉತತುರ, 

40x60 ದಕ್್ಷರ,  ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ. 
ವರುಣ್  ಚಕ್ರವತ್ಚ್ 

(ರಿಯಲ್  ಎಸೆಟೆೇಟ್  ಏಜೆಂಟ್ )

90190 73374

ನಮಮಿಲ್ಲಿ ವಯೇವೃದ್ಧರನುನೆ 
ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳ್ಳುತೆತುೇವೆ,ಹಾಗೊ ಅವರನುನೆ 
ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳಳುಲು ಆಯಾಮಗಳನುನೆ ಕಳಿಸುತೆತುವೆ.

ವಯೇವೃದ್ಧರನುನೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳಳುಲು 
ಆಯಾಗಳ್ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ.

ಪುರುರರು ಮತುತು ಮಹಿಳೆಯರು
96062 82814,76766 96153

2BHK Home 1 BHK 
ROOM ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

SEMI FURNSHIED
24 Hour hot water, 1st floor, 

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

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
1ನೆೇ ಮಹಡಿ, 2 ಬೆಡ್ ರೊಮ್, ಬೆೊೇರ್ 
ಕಾರ್ನಾರೆೇರನ್ ನಿೇರನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. 

1 ಹಾಲ್,ವಾಲ್ ಡೆೊ್ರೇಪ್, 2 ಶೆೊೇಕೆೇಸ್, 
2 ಅಟಟಿ, ವಿದಾ್ಯನಗರ ಪಾರ್ನಾ ಪಕಕೆ, 4th ಮೇನ್, 
7th ಕಾ್ರಸ್, H/2 ಶಶಕ್ರಣ್ ನಿಲಯ.

95917 47333, 97416 78794

ಬಿಲ್್ಡಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ಚಾಮರಾಜಪೆೇಟೆ ಸಕಚ್ಲ್  ಹತ್್ತರ, 
ಕಲೆಲೆೇಶವಾರ ಕರಾಣಿ ಅಂರಡಿ ಮೆೇಲಾಭಾರ 
ದಲ್ಲೆ 3 ಮಹಡಿ ಇರುವ 10,000 
ಚದುರ ಅಡಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾರ 
ಇರುವ ಬಿಲ್್ಡಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪಕಚ್ಸ್ :
ಮ. : 98453 17181

WANTED 
SALES MEN 
Contact with your resume 
PARIMALA COFFEE COMPANY 
Mandipet Davangere.  
94482 72734

ಲೊೇನ್ ಕೊಡಲಾರುತ್ತದೆ 
ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಸಾಲ 
ವಾ್ಯಪಾರ ಸಾಲ

ಆಸಿತು ಮೇಲೆ ಸಾಲ
ಆಸಿತು ಖರೇದಗೆ ಸಾಲ ಕೆೊಡಲಾಗುತತುದೆ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಗೆ ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ :
74835 24662

ಎವಿಕೆ ರಸೆ್ತಯಲ್ಲೆ 3500 ಅಡಿ 
ಖಾಲ್ ಜಾರ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
Looking for a prime commercial 
space on AVK College Road?

Perfect for Used car Sales, 
Warehouses, Vehicle Wash/Service 

and Granite/Tile Showrooms
Easy Access to Major Roads and Higways

951 369 9252

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಸರಸ್ವತ ಬಡಾವಣೆ, `ಬಿ' ಬಾಲಿರ್, 1ನೆೇ ಮೇನ್, 

4ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಲೆೇಜ್ 
ಎದುರು ರಸೆತು, ``ಶ್ರೇಕರ" #829/15,  

ಪೂವನಾ ದಕುಕೆ, 2ಬೆಡ್ ರೊಂ, ಬೆೊೇರ್/
ಮುನಿ್ಸಪಲ್ ನಿೇರು, ಕಾರ್ ಪಾಕ್ನಾಂಗ್,  

1ನೆೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
96203 99426

ವಿಶೆೇಷ ಚೆೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ
ನುರತ ತರಬೆೇತುದಾರ ಶಕ್ಷಕರಂದ ಶಕ್ಷರ 
ಮತುತು ವೃತತುಪರ ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದ್ಧ ತರಬೆೇತ 

ಹಾಗೊ ಕಾಳಜಿಯುಕತು ಆರೆೈಕೆ ಕೆೇಂದ್ರ

ಜಾ್ಞನಧಾರೆ ಪುನರುತಾಥಾನ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥಾ (ರಿ.)

95903 80251, 93412 68306
Not Disable its Differently able

ಹಾಸೆಟೆಲ್  ವ್ಯವಸೆಥಾ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
Tata Power Solar Marketing

ಮಾಡಲು ಉತಾ್ಸಹಿ ಪದವಿೇಧರ 
ಯುವಕರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಸಂಪಕಚ್ಸ್ : ಬಿ.ಜಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ
ಜಯದೆೇವ ಸಕಚ್ಲ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.
99001 42052

ಕಲ್ಕೆಯಲ್ಲೆ ಹಿಂದುಳಿದ 
ನಿಯಂತ್್ರಸಲಾರದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ

ವಿಶೆೇರ ಹಾಗೊ ಚಟುವಟ್ಕೆಯುಕತು 
ಶಕ್ಷರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯದದುಲ್ಲಿ ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ :

95903 80251 
86184 09987

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕಂಪ್್ಯಟರ್  ಆಪರೆೇಟರ್  - 02

ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 94822 57570

WANTED
CT-Scan Technician 

Minimum 5 Years 
Experience. 

Attractive Salary Package.
Ashraya Diagnostics
98448 70055, 63610 63250

Commercial 
Site for Sale

B.I.E.T. Road, 
Corner Site, opposite, 

Hemavathi Hostel, 
Total measurement 

3200/sq. Feets. 
Mohan Real 

Estate Agencies
97424 34049

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯರಳು

ಮರೆರಳು ಲ್ೇಸ್ ಗೆ/ 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
ದೆೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ `ಎ' 
ಬಾಲಿರ್, ಹೆೊಸ ಕೆೊೇಟ್ನಾ ಹಿಂಭಾಗ 
15x40 ಅಡಿಯ ನಾಲುಕೆ ಮಹಡಿ 
ಮನೆಗಳ್ (ನಂ.284) ಲ್ೇಸ್ ಗೆ/ 

ಬಾಡಿಗೆಗೆ / ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವೆ. ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ

99723 42941, 84312 34539

ಕ್ರಯದ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಕಳೆದಿದೆ
ಜಗಳೂರು ಟೌನ್ ಗಂಗಾಂಬಿಕ ಬಡಾವಣೆಯ 

ಖಾಲ್ ನಿವೆೇಶನದ ಕ್ರಯದ ಕರಾರು  
ರದಾದುಯತಯ ಮೊಲ ಪತ್ರದ 

ಸಂಖೆ್ಯ:888/22-23/  ದ:29- 07-2021  
ಜಗಳೂರು ಬಸ್ ಸಾಟಿಯಂಡಿನಲ್ಲಿ  21-3-23 

ರಂದು ಕಳೆದುಹೆೊೇಗಿರುತತುದೆ.
ಶೆೈಲ.ವಿ ಕೆೊೇಂ ಡಿ.ಲೆೊೇಕೆೇಶ, ಜಗಳೂರು ಟೌನ್.
ಮೊ: 77600 30993

ಮರೆ ಲ್ೇಸ್ ಗಿದೆ
ಕೆೊಂಡಜಿಜಿ ರಸೆತು, HP ಗೆೊೇಡೌನ್ 

ಎದುರು, ಅಶೆೊೇಕನಗರ, 
ಕರಬಸವೆೇಶ್ವರ ದೆೇವಸಾ್ಥನ/ಬನಿನೆ ಮರ 
ದೆೇವಸಾ್ಥನದ ಹತತುರ 15x40 ಅಡಿಯ 
2 ಬೆಡ್ ರೊಂ 1ನೆೇ ಮಹಡಿ ಪೂವನಾ 
ದಕ್ಕೆನ ಮನೆ ಲ್ೇಸ್ ಗಿದೆ. ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ :

99452 52179

ಮರೆ ಕೆಲಸದವರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

ತ್ಂರಳಿಗೆ 8000 ಸಾವಿರ
Please contact

944-815-4658

ಅಡಿಕೆ ತರಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಮತು್ತ 
ಯಂತ್ರರಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ
ಮತುತು ಹೆೈಡಾ್ರಲ್ರ್  ಅಡಿಕೆ ತಯಾರು 

ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವೆ. 
55x30 ಗೆೊೇಡೌನ್  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮತುತು 

20HP ವಿದು್ಯಚಚಿಕ್ತು ಇರುತತುದೆ. 
ಕೆಎಸ್ ಎಸ್ ಐಡಿಸಿ, ಲೆೊೇಕ್ಕೆರೆ ರಸೆತು, ದಾವರಗೆರೆ.

63623 51557

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
ಶವ-ಪಾವನಾತ ಲೆೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆ.ಹೆರ್  
ಪಟೆೇಲ್  ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 40x60 
East, 40x60 West, 40x60 
South, 40x60 North-East 

ಕಾನನಾರ್ . 40x60 ಕಾನನಾರ್ 
ಐನಳಿಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್ 

99166 12110

ಕರಾಚ್ಟಕ ರೃಹ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೆ 
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ 

40x60-40x60 South ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ, 
40x60-40x60 East ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ, 
40x60 West, 40x60 South.

ಐನಳಿಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್ 

99166 12110

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ 
ಡಾಲರ್ ್ಸ ಕಾಲೆೊೇನಿಯಲ್ಲಿ 

ಬನಶ್ರೇ ಲೆೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ 
30x52 North, 30x55 South, 
30x40 East, 30x40 North

ಐನಳಿಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್ 

99166 12110

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
6th Cross, ತರಳಬಾಳ್ ನಗರ, 
ದಾವರಗೆರೆ. (ದಕ್್ಷರ ದಕುಕೆ) 
60x40, 30 ವರನಾದ 
ಹಳೆ ಮನೆ ಮಾರಾಟಕೆಕೆ
9449759471

ಶಿ್ರೇ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ 
ಜೊ್ಯೇತ್ಷಾ್ಯಲಯ
ನಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟೆ 

ನಿೇವು ಇರಟಿಪಟಟಿವರು ನಿಮಮಿಂತಾಗಲು ಸಿತುರಿ-ಪುರುರ 
ವಶೇಕರರ, ಗುಪತು ಲೆೈಂಗಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯ , ನಿಮಮಿ 

ಯಾವುದೆೇ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನೆ 100% ಪರಹಾರ ಮಾದುತಾತುರೆ. 
ಗಾಂಧಿ ಸಕನಾಲ್ , ಆಹಾರ 2000, ದಾವರಗೆೆರೆ.

89716 99826

ಹೊೇಟೆಲ್ ಮುರಳಿ
ಬಜೆಟ್ ದಮ್ ಬಿರಿರಾನಿ ಸೆಂಟರ್
* 50 ರೊ. ಗೆ ಚ್ಕಕೆನ್ ದಮ್ ಬಿರಯಾನಿ
* 110 ರೊ. ಗೆ ಮಟನ್ ದಮ್ ಬಿರಯಾನಿ
ಸಮಯ : ಮಧಾ್ಯಹನೆ 12.30 ರಂದ 
3.30 ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ 6-30ರಂದ 9-30. 
ಸ್ಥಳ : 2ನೆೇ ಮೇನ್, 15ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್, ಅಮತ್ 
ಟಾಕ್ೇಸ್ ಕಾಂಪೆಲಿರ್್ಸ, ವಿನೆೊೇಬನಗರ, ದಾವರಗೆರೆ.

(ಪ್ರತ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಇರುತತುದೆ.)
95912 76454, 98449 66555

ಶಿಕ್ಷಕಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ಗಾ್ರಮರಳಲ್ಲೆರುವ CBSE ಆಂರಲೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ 
ಕೆಲಸ ನಿವಚ್ಹಿಸಲು, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಒಳೆಳಯ ಬಾಂಧವ್ಯ 
ಹಾರೂ ಒಳೆಳಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡಲು - ಅನುಭವವಿರುವ 

ಶಿಕ್ಷಕಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. ವಿದಾ್ಯಹಚ್ತೆ: M.Sc B.Ed - 04, 
MA B.Ed - 04, BA B.Ed - 06, B.Sc B.Ed - 06, 

NTC - 06, Hindi Subject Teacher - 04 
ಆದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. (Recent Output 

Batch Fresher's Can Also Apply) Contact Number. 

72049 78504

ಟೆೈಪಿಸ್ಟೆ  ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಇಂಗಿಲಿಷ್  ಟೆೈಪ್ಂಗ್  ಬರುವ 

ಪುರುರ ಟೆೈಪ್ಸ್ಟಿ  ಅಭ್ಯರ್ನಾಗಳ್ 
ಬೆೇಕಾಗಿರುತಾತುರೆ.

79752 35107

ಓದುರರ ರಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹಿೇರಾತುರಳು 
ವಿಶಾವಾಸಪ್ಣಚ್ವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹಿತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟೆ 
ಮುಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವಚ್ಜನಿಕರು 
ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿ ಸಬೆೇಕಾರು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾ್ಧರಿರಾರುವುದಿಲಲೆ.

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

ಚಿೇರಾ ಸಾಲ: ಬಾಂಗಾಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಢಾಕಾ, ಮಾ. 21- ಚ್ೇನಾ ಹಾಗೊ ಬಾಂಗಾಲಿ ದೆೇಶದ ನಡುವಿನ 

ಅಭಿವೃದ್ಧ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ತಮಮಿ ಸಕಾನಾರ ಸಾಕರುಟಿ ಎಚಚಿರಕೆ ವಹಿಸಿದೆ 
ಎಂದು ಬಾಂಗಾಲಿದೆೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರ ಶೆೇಖ್ ಹಸಿೇನಾ ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ. 
ಬಾಂಗಾಲಿದೆೇಶ ಯಾವುದೆೇ ನಿದನಾರಟಿ ದೆೇಶವನುನೆ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿಲಲಿ 
ಎಂದೊ ಅವರು ಸಪಾರಟಿನೆ ನಿೇಡಿದಾದುರೆ. ಸರಣು ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಚ್ೇನಾ ನಿೇಡಿರುವ 
ಸಾಲಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಳವಳ ವ್ಯಕತುವಾಗುತತುರುವ ನಡುವೆ ಈ 
ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾವು ವಿಶ್ವ ಬಾ್ಯಂರ್ ಹಾಗೊ ಏಷ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಬಾ್ಯಂರ್ ಗಳಿಂದ 
ಸಾಲ ಪಡೆದದೆದುೇವೆ. ಚ್ೇನಾದಂದ ಪಡೆದರುವ ಸಾಲ ತೇರಾ ಕಡಿಮ. 
ನಾವೆೇನೊ ಶ್ರೇಲಂಕಾ ಅಥವಾ ಬೆೇರೆ ದೆೇಶದ ರೇತ ಇಲಲಿ ಎಂದು ಹಸಿೇನಾ 
ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ಚ್ೇನಾದಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲ ತೇರಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆೇ ಶ್ರೇಲಂಕಾ ತನನೆ 
ಹಂಬಂಟೆೊಟಾ ಬಂದರನುನೆ ಚ್ೇನಾಗೆ 99 ವರನಾಗಳ ಕಾಲ ಗುತತುಗೆಯಾಗಿ 
ಬಿಟುಟಿಕೆೊಟ್ಟಿತುತು.

ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲೆ  
ನಡುಗಿದ ರೆಲ

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 21 – ಆಫಾಘಾನಿಸಾತುನದ 
ಹಿಂದು ಕುಶ್ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ 
ಭೊಕಂಪದ ಕಾರರದಂದಾಗಿ ದೆಹಲ್ 
ಸೆೇರದಂತೆ ಉತತುರ ಭಾರತದ ಹಲವೆಡೆ ನೆಲ 
ನಡುಗಿದೆ. ಯಾವುದೆೇ ಆಸಿತು ಹಾನಿ ಆಗಿರುವ 
ವರದಗಳ್ ಬಂದಲಲಿ. ಭೊಕಂಪವು 
ಆಫಾಘಾನಿಸಾತುನದ ಫೆೈಜಾಬಾದ್ ನಿಂದ 133 
ಕ್.ಮೇ. ದೊರದಲ್ಲಿ ಕೆೇಂದ್ರೇಕೃತವಾಗಿತುತು.

ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಚ್ಕರ ಸಾವು

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ದುವಾನಾಸನೆ ಸೆೇವನೆಯಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೆೊಂಡಿ 
ದಾದುರೆ. ಕೊಡಲೆೇ ಅವರನುನೆ ಆಸಪಾತೆ್ರಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 
ಅರಸಿೇಕೆರೆ ಸಾವನಾಜನಿಕ ಆಸಪಾತೆ್ರಯಂದ ದಾವರಗೆರೆ ಸಿಜಿ 
ಆಸಪಾತೆ್ರಗೆ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿ, ಚ್ಕ್ತೆ್ಸ ಫಲಕಾರಯಾಗದೆ ಇಬ್ಬರೊ 
ಮೃತಪಟ್ಟಿದಾದುರೆ ಎಂದು ವರದಯಾಗಿದೆ. 

ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಆಗಮಸಿದ ತಾ.ಪಂ  ಇಓ ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್, ಸಮಾಜ 
ಕಲಾ್ಯರ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇನಾಶಕ ಬಿ. ಮಹೆೇಶ್ವರಪಪಾ, 
ರ್ಲ್ೇಸ್ ವೃತತು ನಿರೇಕ್ಷಕ ಶ್ರೇನಿವಾಸ್ ಸಂತ್ರಸತುರೆೊಂದಗೆ ಸಭೆ 
ನಡೆಸಿದರು. ಮೃತ ಕುಟುಂಬದವರಗೆ ತಲಾ 6 ಲಕ್ಷ ರೊ 
ಪರಹಾರ ಧನ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆೊಬ್ಬರಗೆ ನೌಕರ ಕೆೊಡುವ 
ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿದ ನಂತರ ಶವ ಸಂಸಾಕೆರಕೆಕೆ  ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಲ್ತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಬೆೇತೊರು 
ಮಂಜುನಾಥ್, ವಕ್ೇಲ ಪುರಭಗಟ್ಟಿ ನಿಂಗಪಪಾ, ಸತೇಶ್, 
ಹನುಮಂತಪಪಾ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೆೇರದಂತೆ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ  
ಪ್ಡಿಒ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರು, ಸದಸ್ಯರು, ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರು.

ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಿಲನಾಕ್ಷಯವೇ, 
ಜನಪ್ರತನಿಧಿಗಳ ದುರಾಡಳಿತವೇ ಅಥವಾ ಬಡ ಕೊಲ್ 
ಕಾಮನಾಕ ವಗನಾದವರ ಹೆೊಟೆಟಿಪಾಡಿನ ಅಂತರಾಳವೇ 
ಗೆೊತತುಲಲಿ. ಆದರೆ ಎರಡು ಜಿೇವಿಗಳನುನೆ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವೆೇಳೆ 
ಬಲ್ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿರುವುದು ಘನಘೆೊೇರ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. 
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಯುಗಾದ ಹಬ್ಬದ ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ ಸೊತಕದ 
ಛಾಯೆ ಆವರಸಿದೆ.

ಚುರಾವಣೆ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟೆ ಅವಧಿ ಕಡಿತ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಬಿಜೆಪ್ ಮತುತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೆೇಶಗಳನುನೆ 
ರೊಪ್ಸಿವೆ. 

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರು, ಮಾರ್ನಾ 25ಕೆಕೆ ಮತೆತು ಒಂದು 
ದನದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳುತತುದಾದುರೆ. 

ಇದಕೊಕೆ ಮುನನೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚ್ವ ಅಮತ್ ಷಾ ಮಾರ್ 24 ಮತುತು 
26 ರಂದು ಎರಡು ದನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೆೈಗೆೊಂಡಿದುದು, ಸಕಾನಾರದ 
ವಿವಿಧ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತು ಸಾವನಾಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ದಾದುರೆ.  ಜಾತ್ಯತೇತ ಜನತಾದಳ ಕೊಡಾ ಮಾರ್ 26 ರಂದು 
ಮೈಸೊರನಲ್ಲಿ ಕಾಯನಾಕತನಾರ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೆೇಶ 
ಹಮಮಿಕೆೊಂಡಿರುವುದನುನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಿರಸಬಹುದು. 

ತನಿಖೆಗೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನುನೆ ಈಗಾಗಲೆೇ 
ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.    ರಾಹುಲ್  ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ 
ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಿರುವುದರಂದ ಯಾವುದೆೇ ಪರಣಾಮ ಬಿೇರಲಲಿ ಎಂದವರು ಇದೆೇ 
ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ಜೆೊೇಡೆೊೇ ಯಾತೆ್ರಯನುನೆ ಮಾಡಿದುದು, ಯಾವುದೆೇ ಪರಣಾಮ 
ಉಂಟಾಗಿಲಲಿ. ನಿನೆನೆಯ ಅವರ ಬೆೊೇಗಸ್ ಘೆೊೇರಣೆಗಳಿಂದ  ಯಾವುದೆೇ 
ಪರಣಾಮವಾಗುವುದಲಲಿ.   ಅವರು ಕಳೆದ ಬಾರ ಬಂದದದುಕೊಕೆ  ಈ ಬಾರ 
ಬಂದರುವುದಕೊಕೆ ಬಹಳ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿದೆ. ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ದೆೇಶ ವಿರೆೊೇಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇಡಿೇ 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೊ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ  ಈ ಬಗೆಗೆ ಖಂಡನೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮಾತಗೆ 
ಯಾವುದೆೇ ಬೆಲೆಯನುನೆ ನಿೇಡುವುದಲಲಿ ಎಂಬ ವಿಶಾ್ವಸವಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಿದದುರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬೆೊೇಗಸ್ ಕಾಡ್ನಾ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತತುದಾದುರೆ. 
ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ  ರೇತ ಆಶಾ್ವಸನೆಗಳನುನೆ ನಿೇಡಿದುದು, ಇಂದಗೊ 
ಈಡೆೇರಸಿಲಲಿ. ಇದು ಅವರ  ಟಾ್ರಯರ್ ರೆಕಾಡ್ನಾ . ರಾಜಸಾ್ಥನ, ಛತತುೇಸ್ 
ಗಡದಲ್ಲಿ ಘೆೊೇರಣೆ ಮಾಡಿದದುನುನೆ ಅವರು ಈಡೆೇರಸಿಲಲಿ ಎಂದರು. 

ಛತತುೇಸ್ ಗಡದಲ್ಲಿ  ಪ್ರತ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೊ ನಿೇಡುವುದಾಗಿ 
ಹೆೇಳಿದದುರು. ನಾಲುಕೆ ವರನಾ ನಿೇಡದೆ, ಕೆೊನೆ ವರನಾ  ಕೆೊಡಲು ಓಡಾಡಿದರು. 
ಈ ರೇತ ಜನರನುನೆ ಯಾಮಾರಸುತಾತುರೆ.  ಅದು ಗಾ್ಯರಂಟ್ ಕಾಡ್ನಾ ಅಲಲಿ, 
ಬರೇ ವಿಸಿಟ್ಂಗ್ ಕಾಡ್ನಾ ಎಂದರು. 

ದೂಡಾ ನಿಲಚ್ಕ್ಷ್ಯ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಸರಯಲಲಿ. ದೊಡಾ 
ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಸಕತು ಸಾಲ್ನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಉದೆದುೇಶತ ಬಡಾವಣೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ 
ಮೇಸಲ್ರಸಿದಾದುರೆ. ದೊಡಾ ತನನೆ ತಪುಪಾಗಳನುನೆ 
ಮುಚ್ಚಿಕೆೊಳಳುಲು ಜಮೇನು ಭೊಸಾ್ವಧಿೇನಕೆಕೆ 
ಮುಂದಾಗುತತುರುವುದು ರೆೈತ ವಿರೆೊೇಧಿ 
ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಡಿಕಾರದರು.

ಬೆೇರೆಡೆ ನೊತನ ಬಡಾವಣೆ ನಿಮನಾಸಲು 
ಸ್ಥಳ ಗುರುತಸಿದಾದುರೆಂದು ತಳಿದು ಬಂದದೆ. 
ಅಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿಮನಾಸಿ, ನಮಮಿನುನೆ  
ಸಮಸೆ್ಯಗೆ ಸಿಲುಕ್ಸದೆೇ ಭೊಸಾ್ವಧಿೇನ 
ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯಂತಹ ರೆೈತ ವಿರೆೊೇಧಿ 
ನಿಲುವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತು ಕೆೊಡಿಸಿ ಎಂದು 
ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ವೆೇಳೆ ರೆೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಯನಾ 
ದಶನಾ ಬಲೊಲಿರು ರವಿಕುಮಾರ್, ಗಾ್ರಮದ 
ರೆೈತರಾದ ಎನ್.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನಾನ, ರಾಮಪಪಾ, 
ಎರ್.ಸೆೊೇಮಶೆೇಖರ, ಶವಪಪಾ, ಸಿ.ಹರೇಶ್ , 
ಕೆ.ತಪೆಪಾೇಶ್ , ಬಸವರಾಜ್ ಮತತುತರರದದುರು.

ಷೆೇರು ಬಾಂರ್  ಕಳೆದಿವೆ
ದಾವರಗೆರೆ ಹಳೆೇಬಿಸಲೆೇರ ಗಾ್ರಮದ 
ವಾಸಿಯಾದ ಮಹೆೇಶವಾರಪ್ಪ.ಕೆ S/o 

ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ನಾನು ದಾವರಗೆರೆ ಶುಗರ್  
ಕಂಪನಿ ಶೆೇರುಗಳನುನೆ ಹೆೊಂದದುದು, 

(ನಂ.ಡಿಎಸ್ ಎಂ-0774  
ಹಾರೂ ಡಿಎಸ್ ಕೆ-00213) 

ಸದರ ಶೆೇರು ಬಾಂಡ್ ಗಳ್
ದನಾಂಕ 15.02.2023 ರಂದು 
ಮನೆ ಸ್ವಚಚಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಳೆದು 

ಹೆೊೇಗಿರುತತುದೆ. ಯಾರಗಾದರೊ ಸಿಕ್ಕೆದದುಲ್ಲಿ 
ರ್ಲ್ೇಸ್  ಠಾಣೆಗಾಗಲ್ೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಮಬೆೈಲ್  ನಂ.ಗೆ ತಳಿಸಲು ಕೆೊೇರದೆ.

ಮೊ : 70262 65150

EXCELLENT 
COACHING CENTER 
for 9th & 10th (CBSE, STATE) 

Long term batches started 
Mathematics, Science, Social, 

English (Lit, Gra) Join Immediately. 
Study IQ Academy, 

Davanagere, Vidyanagara, M.C.C `A' Block.
89517 17444, 97402 15992

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 
ಮದಲ ಮಹಡಿ 4BHK 
ಬೆೊೇರ್  ಇದೆ. ಚೌಕ್ಪೆೇಟೆ, 

ಮುಖ್ಯರಸೆತು, ಲಾಂಚ್ ಗಾಮನಾಂಟ್್ಸ  
ಎದುರಗೆ, ದಾವರಗೆರೆ-1 

91483 80646

SITE FOR SALE
30x40 Corner site 

North-East site. Near 
Glass House, Final 

approval site. Cal me 
contact: 94480 05254

EC / ಇಸ್, 
E-swathu, 

Khatha Change
Building Licence
& Other Property 

Documents
96118-66449

ಡೆ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕಟೆರ್ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ನಗರ ಸಾರಗೆ ಬಸಿ್ಸಗೆ  

ಡೆ್ರೈವರ್  (ಪುರುರ) ಮತುತು 
ಕಂಡಕಟಿರ್ (ಪುರುರ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ) 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ. ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ :
91642 22937

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ಕಂಫ್್ಯಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೇ ಹಾಗೊ 

ರ್ೇಟೆೊೇ ಎಡಿಟ್ಂಗ್  ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕಾಕೆಗಿ 
ಹುಡುಗ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ. ಕೊಡಲೆೇ ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ. 
ಅಭಿಷೆೇಕ್  ಟ್ಂಬರ್  ಅಂರ್  ಸಾ ರ್ಲ್  

#24, ಆರ್ .ಎಂಸಿ. ಲ್ಂರ್  ರಸೆತು, ಆನೆಕೆೊಂಡ, 
ವಿನಾಯಕ ರ್ಯೆೇಟರ್  ಹತತುರ,  

ಬಂಬೊ ಬಜಾರ್ , ದಾವರಗೆರೆ-577001. 
96063 07471, 82770 57777

ಚಿತ್ರಹಳಿಳ ಗೊೇಟ್ನ ಅಡಿಕೆ 
ಸಸ್ರಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ

ದಾವರಗೆರೆ ತರಳಬಾಳ್ ಕೃಷ್ ಕೆೇಂದ್ರದ 
ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ವೆೈಜಾ್ಞನಿಕವಾಗಿ ಸಂಸಕೆರಸಿ 

ಬೆಳೆಸಿದ 2 ವರನಾದ  ಉತತುಮ ಅಡಿಕೆ 
ಸಸಿಗಳ್ ಕೆೈದಾಳ್ ಹತತುರದ ತೆೊೇಟದಲ್ಲಿ 

ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವೆ.
98807 39392

ಮಲೆೇಬೆನೊನೆರು, ಮಾ.21- 
ದಾವರಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೇದ ಅವರ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆೇ ದನಾಂಕ 25 
ರ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲ್ರುವ ವಿಜಯ ಸಂಕಲಪಾ 
ಯಾತೆ್ರಯ ಮಹಾಸಂಗಮ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಕೆಕೆ 
ಹರಹರ ತಾಲೊಲಿಕ್ನಿಂದ 50 ಸಾವಿರಕೊಕೆ ಹೆಚುಚಿ 
ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದುರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ 
ಬಿ.ಪ್ ಹರೇಶ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಉಕಕೆಡಗಾತ್ರ, ನಂದಗುಡಿ, 
ವಾಸನ, ಕಡಾರನಾಯಕನಹಳಿಳು, ಹೆೊಳೆಸಿರಗೆರೆ, 
ಯಲವಟ್ಟಿ, ಲಕಕೆಶೆಟ್ಟಿಹಳಿಳು, ಕಮಲಾಪುರ, 
ಭಾನುವಳಿಳು, ಎಕೆಕೆಗೆೊಂದ ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ 
ಬಿಜೆಪ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೊ ಕಾಯನಾಕತನಾರನುನೆ 

ಭೆೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ ಸಂಕಲಪಾ ಯಾತೆ್ರಯ 
ಮಹಾಸಂಗಮ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಕೆಕೆ ಜನರನುನೆ ಕರೆ 
ತರುವ ಬಗೆಗೆ ಚಚ್ನಾಸಿದ ನಂತರ 'ಜನತಾವಾಣ್' 
ಯಂದಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿಜೆಪ್ 
ಸಕಾನಾರಗಳ ಯೇಜನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಎಲಾಲಿ ಹಳಿಳುಗಳಲ್ಲಿ 
ಜನರಂದ ಉತತುಮ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ವ್ಯಕತುವಾಗುತತುದುದು, 
ಮಹಾಸಂಗಮ ಕಾಯನಾಕ್ರಮವು ಅತ್ಯಂತ 
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಜರುಗಲ್ದೆ ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪ್ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವಾಡಿ ವಿೇರೆೇಶ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ 
ನೆೇತೃತ್ವದ ವಿಜಯ ಸಂಕಲಪಾ ಯಾತೆ್ರಯ 
ಮಹಾಸಂಗಮ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯ 
ರಾಜಕಾರರಕೆಕೆ ಹೆೊಸ ದಕೊ್ಸಚ್ ಆಗಲ್ದುದು, 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪ್ ಭಜನಾರ ಬಹುಮತದೆೊಂದಗೆ 
ಪುನಃ ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬರಲ್ದೆ ಎಂಬ ವಿಶಾ್ವಸ 
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪ್ ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್ 
ಪೂಜಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷೆಟಿ ಅಲಲಿ, 
ಹರಹರ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲೊಲಿ ಬಿಜೆಪ್ ಗೆಲುವು ಶತಸಿದದು 
ಎಂದರು.

ಈ  ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ ತಾಲೊಲಿಕು ಬಿಜೆಪ್ 
ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಂಡಸಘಟೆಟಿ ಲ್ಂಗರಾಜ್, 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯನಾದಶನಾ ಕೆ.ಎನ್ ಹಳಿಳುಯ ಹುಗಿಗೆ 
ಮಹಾಂತೆೇಶ್, ಆದಾಪುರ ವಿೇರೆೇಶ್, ಯಲವಟ್ಟಿ 
ಡಿ.ಹೆರ್ ಚನನೆಬಸಪಪಾ, ಜಿ.ಆಂಜನೆೇಯ, ಬಿ.
ಸಿದೆದುೇಶ್ ಮತತುತರರದದುರು.

ಮಹಾಸಂರಮ ಸಮಾವೆೇಶಕೆ್ಕ ಹರಿಹರದಿಂದ  
50 ಸಾವಿರಕೂ್ಕ ಹೆಚು್ಚ ಜನ : ಬಿ.ಪಿ. ಹರಿೇಶ್

ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಸ್ದ್ಧ ಕಣಿಣಿನ ಹನಿ
ದಾವರಗೆರೆ, ಮಾ. 21 - ಸ್ಥಳಿೇಯ ವಿದಾ್ಯ 

ನಗರದ ಶ್ರೇ ಈಶ್ವರ-ಪಾವನಾತ-ಗರಪತ ದೆೇವಸಾ್ಥನದ 
ಆವರರದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದುದು ದನಾಂಕ 23ರ ಗುರುವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಂದ 12 ರವರೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಕಣ್ಣುನ ಹನಿ ಹಾಕುವ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 

 ಕಣ್ಣುನಲ್ಲಿ ನಿೇರು ಬರುವುದು, ಕರುಣುರ, ಕರುಣು ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಕಣ್ಣುನ 
ಪೆೊರೆ ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರು, ದೊರ ದೃಷ್ಟಿ, ಸಮೇಪ ದೃಷ್ಟಿ 
ತೆೊಂದರೆ ಇರುವವರು ಶಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. 

ವಿವರಕೆಕೆ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕ ಎಂ.ಮೇಕಾ್ಷನಂದ, ಬಿ.ಎಸ್. ವಿೇರೆೇಶ್  
(88676-91155), ಎನ್.ಎಂ. ತಪೆಪಾೇಸಾ್ವಮ (98868-74078),  
ಕೆ.ಎಂ. ವಿೇರಭದ್ರಯ್ಯ (94493-88354), ಆರ್.ಕೆ.ಎಂ. ಕಂಬಾಳೆೇಶ್  
(94484-42713), ಎಂ.ಆರ್ .ಅಶೆೊೇರ್  ಕುಮಾರ್ (95917 
76643) ಅವರನುನೆ ಸಂಪಕ್ನಾಸಬಹುದು.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕಾಳಿಕಾದೆೇವಿ ರಥ
ಕಾಳಿಕಾ ದೆೇವಿ ರಸೆತುಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇ ಕಾಳಿಕಾ 

ದೆೇವಿ ವಿಶ್ವಕಮನಾ ದೆೇವಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದ ಪಾಡ್ಯ 
ದನವಾದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೆೇಕ, 
ಪುಷಾಪಾಲಂಕಾರ, ಮಂಗಳಾರತ, ಸಂಜೆ 6-30ಕೆಕೆ ಶ್ರೇ 
ಕಾಳಿಕಾದೆೇವಿ ರಥೆೊೇತ್ಸವವನುನೆ ದೆೇವಸಾ್ಥನದಂದ 
ರಾಜಬಿೇದಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರಸ ಲಾಗುವುದು. 
ರಥೆೊೇತ್ಸವವು ದೆೇವಸಾ್ಥನಕೆಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಹಾ 

ಮಂಗಳಾರತ, ಬೆೇವು-ಬೆಲಲಿದ ಪ್ರಸಾದವನುನೆ ವಿತರಸಲಾಗುವುದು.

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮೊಲಕ 
ತೆರಳಿ ಶ್ರೇ ಮಧುಸೊದನ್ ಸಾಯ 
ಇನ್ ಸಿಟಿಟೊ್ಯಟ್ ಆಫ್ ಮಡಿಕಲ್ 
ಸೆೈನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಸರ್ನಾ ಉದಾಘಾ 
ಟ್ಸಲ್ದಾದುರೆ. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂ 
ರಗೆ ವಾಪಸಾ್ಸಗಿ ಮಧಾ್ಯಹನೆ 
ವೆೈಟ್ ಫೇಲ್್ಡ ಮಟೆೊ್ರೇ ಲೆೈನ್ 
ಉದಾಘಾಟ್ಸಲ್ದಾದುರೆ ಹಾಗೊ 
ಮಟೆೊ್ರೇ ಸವಾರ ಮಾಡಲ್ದಾದುರೆ.

ನಂತರ ದಾವರಗೆರೆಗೆ ತೆರಳಿ, 
ವಿಜಯ ಸಂಕಲಪಾ ರಥಯಾತೆ್ರಗಳ 
ಮಹಾಸಂಗಮ ಸಮಾವೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಪಾಲೆೊಗೆಳಳುಲ್ದಾದುರೆ. ನಂತರ 
ಅವರು ಶವಮಗಗೆಕೆಕೆ ತೆರಳಿ, 
ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲ್ಗೆ 
ವಾಪಸಾ್ಸಗಲ್ದಾದುರೆ.

ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾಮಿಯ 
ಸೆೇರದಂತೆ ಬಿಜೆಪ್ಯ ಹಲವು 
ನಾಯಕರು ಮಹಾಸಂಗಮ ಸಮಾ 
ವೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೊಗೆಳಳುಲ್ದಾದುರೆ. 
ಸಂಕಲಪಾ ರಥಯಾತೆ್ರಯು ಮಾರ್ನಾ 
1ರಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತುತು. ನಾಲುಕೆ 
ರಥಗಳ್ ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ಸಂಚರಸಿ 
ದದುವು. ಕನಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ 
ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ 
ಮದಲ ರಾಜಕ್ೇಯ ಸಮಾವೆೇಶ 
ದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ದಾದುರೆ.

7ರೆೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಯುಗಾದಿ ಕವಿಗೊೇಷ್ಠಿ
ಕನಾನಾಟಕ ಮಕಕೆಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರರತ್ ದಕ್್ಷರ ವಿಭಾಗದ ವತಯಂದ 

ಯುಗಾದ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕತು ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.15ಕೆಕೆ  ನಿವನಾರನಾ ಆಟ್ನಾ 
ಗಾ್ಯಲರಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದ ಕವಿಗೆೊೇಷ್ಠಾ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ರವಿಕುಮಾರ್ 
(8892988989), ನಿಮನಾಲಾ ವಿಶ್ವನಾಥ (9902222241) ತಳಿಸಿದಾದುರೆ.
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ಆನೆಕೊಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಕನ್ ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್A/cಶ್ರೀರಂಧಾ'ಸ್

ಓಷನ್ ಪಾಕ್ಚ್ ಫಾ್ಯರ್ಲ್ ಗಾಡಚ್ನ್  ರೆಸೊಟೆೇರೆಂಟ್ ಆವರಣ, 
ಡಿ.ಸ್. ಕಚೆೇರಿ ಹತ್್ತರ, ಜಿ.ಎಂ.ಐ.ಟ್. ಕಾಲೆೇಜು ಮುಂಭಾರ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಶಿ್ರೇರಂಧಾ'ಸ್ ಆರೆಕೊಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕನ್ ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ 
ಸುಸಜಿಜಾತ ಮತು್ತ ಅತಾ್ಯಧುನಿಕವಾಗಿದು್ದ, ಇಲ್ಲೆ ಆರತಕ್ಷತೆ, ರಾಮಕರಣ, ಜನಮಿದಿನ ಸಮಾರಂಭ, 

ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಸಭೆ - ಸಮಾರಂಭರಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ 
AC ಹಾಲ್  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸ್ರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ಅಡುಗೆ ಕೊೇಣೆ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಪಕಚ್ಸ್ :

94485 89727, 70196 74592

ಸವ್ಗರಿರೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯರಳು

ಮುಂದಿನ ಹಂತಕೆ್ಕ ರೂರಲ್ ನ ‘ಬಾರ್ಚ್’
ನೊ್ಯಯಾರ್ನಾ, ಮಾ. 21 – ಕೃತಕ ಬುದ್ಧವಂತಕೆಯ ಉಪಕರರವಾದ ‘ಬಾಡ್ನಾ’ ಅನುನೆ 

ಮುಂದನ ಹಂತಕೆಕೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೇಗಿರುವ ಗೊಗಲ್, ಹೆಚುಚಿ ಜನರು ಈ ಉಪಕರರ 
ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನಿೇಡುವುದಾಗಿ ಹೆೇಳಿದೆ.

ಚಾಟ್ ಜಿಪ್ಟ್ ರೇತಯಲೆಲಿೇ ಬಾಡ್ನಾ ಬಳಕೆಯಾಗಲ್ದೆ. ಕಳೆದ ತಂಗಳ್ ಮೈಕೆೊ್ರೇಸಾಫ್ಟಿ  
ಕಂಪನಿಯು ತನನೆ ಬಿಂಗ್ ಶೆೊೇಧಕದಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಜಿಪ್ಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿತುತು.

ಕಳೆದ ವಾರ ಮೈಕೆೊ್ರೇಸಾಫ್ಟಿ ಕಂಪನಿಯು ತನನೆ ವಡ್ನಾ ರ್್ರಸೆಸಿಂಗ್, ಸೆಪಾರೆಡ್ ಶೇಟ್ ಹಾಗೊ 
ಸೆಲಿೈಡ್ ಪೆ್ರಸೆಂಟೆೇರನ್ ರ್್ರೇಗಾ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೊಪೆೈಲಟ್ ಎಂಬ ಹೆೊಸ ಉಪಕರರ ಸೆೇಪನಾಡೆ 
ಮಾಡಿತುತು. ಇದುವರೆಗೊ ಬಾಡ್ನಾ ತಂತಾ್ರಂಶವು ಕೆೇವಲ ಸಿೇಮತ ವ್ಯಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿತುತು. ಈಗ 
ಅಮರಕ ಹಾಗೊ ಬಿ್ರಟನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚಿ ಜನರಗೆ ಇದರ ಸೆೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲ್ದೆ.

ಚೊಕ್ಸ ವಿರುದ್ಧ  
ರೆರ್ ರೊೇಟ್ಸ್ ಗಾಗಿ 
ಸ್.ಬಿ.ಐ. ಮನವಿ

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 21 – ಸಾವಿರಾರು ಕೆೊೇಟ್ 
ರೊ.ಗಳ ಹಗರರದ ಆರೆೊೇಪ ಎದುರಸುತತುರುವ, 
ತಲೆಮರೆಸಿಕೆೊಂಡಿರುವ ವಜೆೊ್ರೇದ್ಯಮ ಮಹುಲ್ 
ಚೆೊಕ್್ಸ ವಿರುದ್ಧ ಮತೆತು ರೆಡ್ ನೆೊೇಟ್ಸ್ 
ಹೆೊರಡಿಸುವಂತೆ ಇಂಟರ್ ರ್ೇಲ್ ಗೆ ಸಿ.ಬಿ.ಐ. 
ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಲಪಾನಾತಮಿಕ ವಿರಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಚೆೊಕ್್ಸ ಹೆಸರನುನೆ ರೆಡ್ ನೆೊೇಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಕೆೈ 
ಬಿಡುವುದು ಗಂಭಿೇರ ತಪುಪಾಗಳಿಗೆ ಕಾರರವಾಗಲ್ದೆ 
ಎಂದು ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ಹೆೇಳಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 
2022ರಂದು ಚೆೊಕ್್ಸ ಹೆಸರನುನೆ ರೆಡ್ 
ನೆೊೇಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಕೆೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಂದಾಗಿ 
ಆಂಟ್ಗುವಾದಲ್ಲಿರುವ ಆತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆೊರ 
ಹೆೊೇಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ಹೆೇಳಿದೆ. 13 
ಸಾವಿರ ಕೆೊೇಟ್ ರೊ.ಗಳ ಪ್.ಎನ್.ಬಿ. ಬಾ್ಯಂರ್ 
ಹಗರರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕ್ರುವ ಚೆೊಕ್್ಸ, ತನನೆ ಹೆಸರನುನೆ 
ರೆಡ್ ನೆೊೇಟ್ಸ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಹಲವು 
ಬಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿದದು. ನಂತರದಲ್ಲಿ 
ಇಂಟರ್ ರ್ೇಲ್ ಹೆಸರನುನೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತುತು.

ಇಂದು ಕವನದ ದಿನಕೆ್ಕ 
ಒಂದು ಕವನ
ಹೃದಯ ಅರಳಿದಾಗ ಮೈ ಜುಂ ಎಂದಾಗ
ಹೃದಯದಲ್ ಭಾವನೆಯ ಲಹರ ಎದಾದುಗ
ಹೃದಯ ನೆೊಂದಾಗ ಬಳಲ್ ಬೆಂಡಾದಾಗ
ಹೃದಯದಂದ ಮೊಡುವುದು ಕವನವಾಗ

ಪದ ನಾಟ್ಯವಾಡುತ ಒಂದೆೊಂದೆೇ ಚ್ಮುಮಿತ
ಪದಕೆಕೆ ಪದ ಸೆೇರ ಮಾಲೆ ಮಾಡುತಾತು
ಹೃದಯದ ಭಾವಕೆಕೆ ತಕಕೆಂತೆ ಕುಣ್ಯುತ
ಪದ ಸೆೇರ ಪದ್ಯರೊಪವ ತಾಳ್ತ

ಮುತತುನ ಮಣ್  ಸೆೇರ ಹಾರವಾದಂತೆ
ಮತೆತು ನಿೇರ ಹನಿಯಂದ ಕೆೊಳವಾದಂತೆ
ಸತ್ವಭರತ ಪದ ಸೆೇರ ಕಾವ್ಯವಾಗುವುದು
ಚ್ತತುದೆೊಳಗಿನ ಜಾ್ಞನ ಹೆೊರಗೆ ಹರಯುವುದು

ಚ್ಂತನೆಗಳಿಂದ ಮೊಡುವುದು ಈ ಕವನ
ಚ್ಂತೆಗಳ ಓಡಿಸುವ ಸೊತ್ರ ಹೆೇಳ್ವವು
ಮಂಥನದ ಮೊಡಿದ ಸತ್ಯಗಳ ತಳಿಸುವುದು
ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಾದಾಗ ಮೊಡುವುದು

ಸೊಫೂತನಾ ಕವನದ ತಂದೆ ಭಾಷೆಯೆೇ ತಾಯ
ಕ್ೇತನಾ ಭರಸುವುದು ಚ್ರಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದು
ಕ್ೇತನಾನೆಯು  ಸಿರಹರಯ ಕೆೊಂಡಾಡಿಸುವುದು
ಕತನಾ ಅವನೆಂಬುದನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದು

- ಶಿ್ರೇ ಕೃಷಾಣಿಪಚ್ಣಮಸು್ತ
ರೂಪಶಿ್ರೇ ಶಶಿಕಾಂತ್

ಚಂಡಿೇಘಡ, ಮಾ. 21 - 
ಖಲ್ಸಾತುನ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ 
ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್  ಸಿಂಗ್ 
ರ್ಲ್ೇಸರಗೆ ಕೆೈ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ 
ಬಗೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್  ಸಕಾನಾರವನುನೆ 
ಹೆೈಕೆೊೇಟ್ನಾ ತರಾಟೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿದೆ.

ರ್ಲ್ೇಸರು ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್  ಸಿಂಗ್  
ವಶಕೆಕೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿದಾದುರೆ,  ನಾ್ಯಯಾಲಯದ 
ಎದುರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು 
ವಕ್ೇಲ ಇಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಖರ ಎಂಬುವವರು 
ಪಂಜಾಬ್ ಮತುತು ಹರಯಾರ 
ಹೆೈಕೆೊೇಟ್ನಾ ನಲ್ಲಿ ಹೆೇಬಿಯಸ್ ಕಾಪನಾಸ್ 
ಅಜಿನಾ ದಾಖಲ್ಸಿದದುರು.

ಈ ಬಗೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ 
ನಾ್ಯಯಮೊತನಾ ಎನ್.ಎಸ್. ಶೆಖಾವತ್, 
ಇಡಿೇ ಕಾಯಾನಾಚರಣೆ ಸುಯೇಜಿತವಾಗಿ 
ನಡೆಸಿರುವಾಗ ತಪ್ಪಾಸಿಕೆೊಳಳುಲು ಹೆೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? 
ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಪತುಚರ ವೆೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು 
ಪಂಜಾಬ್ ಸಕಾನಾರವನುನೆ ತರಾಟೆಗೆ 

ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡರು.
ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್  ಸಿಂಗ್ 

ಬಂಧನಕಾಕೆಗಿ ಶನಿವಾರದಂದ 
ರ್ಲ್ೇಸರು ಬೃಹತ್ 
ಕಾಯಾನಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದದುರು. 
ಆದರೆ, ಆತನನುನೆ ಬಂಧಿಸಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲಿ. ಈ ಬಗೆಗೆ ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿರುವ ಪಂಜಾಬ್  ಸಕಾನಾರದ 
ಅಡೆೊ್ವಕೆೇಟ್ ಜನರಲ್ ವಿನಯ್ ಘಾಯ್, 
ರಾಜ್ಯ ರ್ಲ್ೇಸರು ಸಂಪೂರನಾ 
ಶಸತುರಿಸಜಿಜಿತರಾಗಿದಾದುರೆ. ಆದರೆ, ಸಾವನಾಜನಿಕ 
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಯಾನಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೆೇಕಾದ 
ಕಾರರ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಂದ ಸಂಯಮ 
ಕಾಯುದುಕೆೊಂಡಿದಾದುರೆ ಎಂದರು.

ಕೆಲ ವಿರಯಗಳ್ ಸೊಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತತುವೆ. 
ಅವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ತೆರೆದ ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. 
ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್  ಸಿಂಗ್ ಬಂಧನಕೆಕೆ ಪಂಜಾಬ್ 
ರ್ಲ್ೇಸರು ಅತು್ಯತತುಮವಾಗಿ ಕಾಯನಾ 
ನಿವನಾಹಿಸುತತುದಾದುರೆ ಎಂದರು.

ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ ವಿರಯದಲ್ಲಿ 
ಗುಪತುಚರ ವೆೈಫಲ್ಯ: ಹೆೈಕೆೊೇಟ್ನಾ

ದಾವರಗೆರೆ, ಮಾ. 21- ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ವಿವಿಧ ಬೆೊೇಧಕೆೇತರ ಹುದೆದುಗಳ ಅಹನಾತಾ 
ಪರೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿ ಕನನೆಡ ಭಾಷೆ ಕಡೆಗಣ್ಸಿರುವುದನುನೆ 
ಖಂಡಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ಕನಾನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೆೇದಕೆ 
ಯಂದ ಇಂದು ಪ್ರತಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯತು.

ನಗರದ  ದಾವರಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ಎದುರು ಪ್ರತಭಟ್ಸಿದ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು, 
ಕಾಯನಾಕತನಾರು ಮರು ಪರೇಕೆ್ಷಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿವಿ 
ಕುಲಪತ ರ್್ರ.ಬಿ.ಡಿ.ಕುಂಬಾರ್ ಅವರಗೆ ಮನವಿ 
ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಇದೆೇ ವೆೇಳೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಸಾ್ಥಪಕ 
ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ಅವಿನಾಶ್ (ಅಭಿ) ಮಾತನಾಡಿ, 
ಕಳೆದ ಮಾ.19 ರಂದು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೊ ಪ್ರಥಮ ದಜೆನಾ ಸಹಾಯಕರ 

ಹುದೆದು ನೆೇಮಕಾತ ಪರೇಕೆ್ಷಯನುನೆ ಏಕಕಾಲಕೆಕೆ ನಡೆ 
ಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಲಿದೆೇ, ಎರಡೊ ಹುದೆದುಗಳಿಗೆ ಒಂದೆೇ 
ಪ್ರಶೆನೆಪತ್ರಕೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶೆನೆಪತ್ರಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಕೆೇವಲ 5 ಪ್ರಶೆನೆಗಳ್ ಕನನೆಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿದುದು, 
ಇನುನೆಳಿದ 45 ಪ್ರಶೆನೆಗಳ್ ಆಂಗಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿವೆ. 
ಇದರಂದಾಗಿ ಪರೇಕೆ್ಷಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅಭ್ಯರ್ನಾಗಳ್ 

ಗೆೊಂದಲಕ್ಕೆೇಡಾಗಿದಾದುರೆ ಎಂದು ದೊರದರು.         
ಕನಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನನೆಡ ಭಾಷೆಗೆ ಮದಲ 
ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡಬೆೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸಕಾನಾರದ ಆದೆೇಶ 
ದನ್ವಯ ಕನನೆಡ ಮತುತು ಆಂಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 
ಕೆೊ್ರೇಢೇಕರಸಿ ಪರೇಕೆ್ಷ ನಡೆಸಲು 
ಅನುಮತಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದಕೆಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದರುವ 
ಪರೇಕೆ್ಷಯನುನೆ ರದುದುಪಡಿಸಬೆೇಕು. ಕನನೆಡ ಮತುತು 
ಆಂಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೆನೆಪತ್ರಕೆ 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಹಾಲ್ ಪರೇಕೆ್ಷಗೆ ಹಾಜರಾದ 
ಅಭ್ಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ 7 ದನಗಳೆೊಳಗೆ ಮರು ಪರೇಕೆ್ಷ 
ನಡೆಸಬೆೇಕು. ಇಲಲಿವಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ಕುಲಪತಗಳ ಕಛೆೇರಗೆ ಮುತತುಗೆ ಹಾಕ್ ತೇವ್ರ 
ಸ್ವರೊಪದ ಹೆೊೇರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 

ಎಚಚಿರಸಿದರು. 
ಸಂಘಟನೆಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ರಾಜಾ್ಯ 

ಧ್ಯಕೆ್ಷ ಮಾಲಾ ನಾಗರಾಜ್, ಪದಾಧಿಕಾರ ಗಳಾದ 
ಆನಂದ ಇಟ್ಟಿಗುಡಿ, ಫಯಾಜ್ ಅಹಮಿದ್, ಸದಾದುಂ 
ಹುಸೆೇನ್, ಫಯಾಜ್, ಜಗದೇಶ್, ಮಂಜು 
ನಾಥ್, ಅಕ್ಬರ್ ಬಾಷಾ, ಹನುಮಂತು, ಶಾಂತಮಮಿ, 
ಬಸವರಾಜ್, ಚಮನ್ ಶರೇಫ್, ನಟರಾಜ್, 
ಸುಲೆೇಮಾನ್, ಪುನಿೇತ್, ದಾದಾಪ್ೇರ್, ಬಸವ 
ರಾಜ್, ರಾಜು ಆನೆಕೆೊಂಡ, ಹುಲ್ ಕುಂಟೆೇಶ್ವರ್ 
ಮತತುತರರು ಪ್ರತಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೊಗೆಂಡಿದದುರು.

ಬೊೇಧಕೆೇತರ ಹುದೆ್ದರಳ ಅಹಚ್ತಾ ಪರಿೇಕೆ್ಷ : ಕನನುಡ ಭಾಷೆ ಕಡೆರಣರೆ
ಸಮರ್ರ ಕರಾಚ್ಟಕ ರಕ್ಷಣಾ 

ವೆೇದಿಕೆ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ



ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್  22, 20234

ಯುಗಾದಿ ವರ್ಗ ಭವಿರ್ಯ
ದಿರಾಂಕ : 21.03.2023 ರಿಂದ 08.04.2024 ರವರೆಗೆ

ಸೊಯನಾ ಸಿದಾ್ಧಂತ ರೇತಾ್ಯ ಭಗವಂತನಾದ ಚತುಮುನಾಖ ಬ್ರಹಮಿನ 
ಪರಮಾಯುರ್ಯ 100 ವರನಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹಮಿಮಾನದಂದ 

ಈಗಿರುವ ಚತುಮುನಾಖ ಬ್ರಹಮಿನ ಪರಮಾಯುರ್ಯ ಐವತುತು ವರನಾ ಕಳೆದದುದು (ಇದನುನೆ 
ಪ್ರಥಮ ಪರಾಧನಾ ಎನುನೆತಾತುರೆ). ಈಗ 51ನೆೇ ವರನಾ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ. (ಇದನುನೆ 
ದ್ವತೇಯ ಪರಾಧನಾ ಎನುನೆತಾತುರೆ). 1ನೆೇ ತಂಗಳ್, ಒಂದನೆೇ ದನ, ಸೊಯೇನಾದಯ 
ನಂತರ 13 ಘಳಿಗೆ, 43 ವಿಘಳಿಗೆ ಕಳೆದು 44ನೆೇ ವಿಘಳಿಗೆ ನಡೆಯುತತುದೆ. ಈಗ 
ನಡೆಯುತತುರುವ ಏಳನೆೇ ವೆೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ 28ನೆೇ ಕಲ್ಯುಗವು 
ನಡೆಯುತತುದುದು, ಕಲ್ಯುಗ ಪ್ರಮಾರ 4,32,000 ವರನಾ. ಕಲ್ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿ 
5,123, ವರನಾ ಕಳೆದು, 5124ನೆೇ ವರನಾದ ಶ್ರೇ ಶೆೊೇಭನ ಕೃತು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ 
ವನುನೆ ಹಿೇಗೆ ವಿಶೆಲಿೇಷ್ಸಬಹುದು. ಶ್ರೇ ಶೆೊೇಭನ ಕೃತು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು, 
ಶ್ರೇಮನೃಪ ಶಾಲ್ವಾಹನ ಶಕೆ, 1945 ನೆೇ ಬುಧವಾರದಂದು, ಉತತುರಾಭಾದ್ರ 
ನಕ್ಷತ್ರ,  ಶುಕಲಿನಾಮ ಯೇಗ, ಕ್ಂಸುತುಘನೆ ಕರರ ವೃಶಚಿಕ ಲಗನೆದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೆೇಶವಾಗಲ್ದೆ. 
ಇದಕೆಕೆ ಅನುಗುರವಾಗಿ ಈ ಸಂವತ್ಸರವನುನೆ ಹಿೇಗೆ ವಿಶೆಲಿೇಷ್ಸಬಹುದು.

ವೃಶಿ್ಚಕ ಲರನು, ಕುಂಭದಲ್ಲೆ ಶನಿ, ರ್ೇನದಲ್ಲೆ ರವಿ, ಚಂದ್ರ, ಬುಧ, ರುರು, 
ಮೆೇಷದಲ್ಲೆ ಶುಕ್ರ, ರಾಹು, ರ್ಥುನದಲ್ಲೆ ಕುಜ, ತುಲಾದಲ್ಲೆ ಕೆೇತು.

ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಶಾ್ರವರ ಮಾಸವು ಅಧಿಕ ಮಾಸವಾಗಿರುತತುದೆ.
ಈ ಸಂವತ್ಸರವೆೇ ಹೆೇಳ್ವಂತೆ, ಶೆೊೇಭನ ಕೃತು ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವನುನೆಂಟು 

ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಅಥನಾ. ಬುಧನು ರಾಜನಾಗಿರುವುದ ರಂದ ಆಡಳಿತವನುನೆ 
ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸಪಾರ ಹೆೊಂದಾಣ್ಕೆಯಾಗಲ್ದೆ. ಪ್ರಜೆಗಳ್ 
ಯಾವುದೆೇ ಆತಂಕವಿಲಲಿದೆ, ನಿರಮಮಿಳ ಜಿೇವನ ನಡೆಸುವರು. ಮಳೆ ಬೆೇಳೆ 
ಸಮೃದ್ಧಯಾಗಲ್ದುದು, ರೆೊೇಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ, ಪಾರಾಗುವರು, ವೃಶಚಿಕ ಲಗನೆಕೆಕೆ 
ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯರುವುದರಂದ ಜನರು, ಜಾತೆ್ರ ಉತ್ಸವ ಮದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತಾ್ಸಹದಂದ ಪಾಲೆೊಗೆಂಡು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮಮಿದ ಪಡೆಯುವರು. ಶನಿಯ 
ದೃಷ್ಟಿಯಂದ ಅನೆೇಕ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ರೆೊೇಗಬಾಧೆ ಕಾಣ್ಸಿಕೆೊಂಡರೊ, ಬಾಧೆ 
ಯಲಲಿ, ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವರು. ದೆೇಶದ 
ಕ್ೇತನಾ ಅತು್ಯನನೆತ ಮಟಟಿಕೆಕೆ ಹೆೊೇಗಲ್ದೆ. ವೃಶಚಿಕ ಲಗನೆ ಪ್ರವೆೇಶದ ಫಲವಾಗಿ, 
ದೆೇಶದ ಪಶಚಿಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ದುಭಿನಾಕೆ್ಷ ಕಂಡು ಬರಲ್ದೆ. ಜೆೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ 
ಆಡಳಿತ ವಗನಾ, ಪರಸ್ವರ ದೆೊೇಷಾರೆೊೇಪಣೆಯಲೆಲಿೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲ್ದೆ. 
ದಕ್್ಷರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕಾಕೆಗಿ ಪಕ್ಷಗಳ್ ಪರಸಪಾರ ಕ್ತಾತುಡಲ್ವೆ. ದೆೇಶದ 
ಆರ್ನಾಕ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯು ಕ್ರಮೇರ ಉತತುಮಗೆೊಳಳುಲ್ದೆ. ಲಗಾನೆಧಿಪತ, 
ಅಶುಭನಾಗಿರುವುದ ರಂದ, ಅಗಿನೆದುರಂತ, ಅಪಘಾತಗಳ್, ಕೆೊಲೆ ಸುಲ್ಗೆಗಳ್ 
ಹೆಚಚಿಲ್ವೆ. ವಿದಾ್ಯಕೆ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತ ಚೆನಾನೆಗಿದುದು, ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳ್ ಉತತುಮ ಸಾಧನೆ 

ಮಾಡುವರು. 

ಶಿ್ರೇ ಶೊೇಭ ಕೃತು ರಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ 
ನವ ರಾಯಕರು ಮತು್ತ ಅವರ ಫಲಾಫಲ : 

ರಾಜ-ಬುಧ, ಮಂತ್್ರ-ಶುಕ್ರ, ಸೆೇರಾಧಿಪತ್-ರುರು, ಸಸಾ್ಯಧಿಪತ್-ಚಂದ್ರ, 
ಧಾರಾ್ಯಧಿಪತ್-ಶನಿ, ಅರಾಚ್ಧಿಪತ್-ರುರು, ಮೆೇರಾಧಿಪತ್-ರುರು. 

ರಸಾಧಿಪತ್-ಬುಧ,  ನಿೇರಸಾಧಿಪತ್-ಚಂದ್ರ, ಪಶುರಾಯಕ-ಬಲರಾಮ.
n ರಾಜ ಬುಧನ ಫಲ :

ಎಲೆಲಿಡೆ ಸುವೃಷ್ಟಿಯಾಗಲ್ದುದು, ಧಾನ್ಯಗಳ್ ಸಮೃದ್ಧಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ವೆ. ಗಾಳಿ 
ಹೆಚಾಚಿಗಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮಯಾಗಲ್ದೆ. ಜನರಗೆ ರೆೊೇಗ ರುಜಿನಗಳ ಬಾಧೆಯುಂಟಾ 
ಗಲ್ದೆ. ಜೆೊತೆಗೆ ಸತಾಕೆಯನಾ, ದಾನ-ಧಮನಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತುಯುಂಟಾಗಲ್ದೆ. 
ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೆೊೇಪ ತಪ್ಪಾದದುಲಲಿ.
n ಮಂತ್್ರರಾದ ಶುಕ್ರನ ಫಲ :

ವಿವಾಹ, ಉಪನಯನ ಮದಲಾದ ಮಂಗಳ ಕಾಯನಾಗಳ್ ವಿಶೆೇರವಾಗಿ 
ಜರುಗಲ್ವೆ. ರೆೈತಾಪ್ ಜನರಗೆ ಫಸಲು ಸಮೃದ್ಧಯಾಗಿ ಸಿಗಲ್ದೆ. ವಿವಾಹಿತರಾದ 
ನವದಂಪತಗಳಲ್ಲಿದದು ವೆೈಮನಸ್ಯ ದೊರವಾಗಿ ಪರಸಪಾರ ಅನುರಕತುರಾಗುವರು. 
ಹಸುಗಳ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲು ಕೆೊಡಲ್ವೆ.
n ಸೆೇರಾಧಿಪತ್ರಾದ ರುರುವಿನ ಫಲ :

ಸಮುದ್ರದ ಉತಪಾನನೆಗಳ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾರದಲ್ಲಿ ದೆೊರೆಯಲ್ವೆ. ದೆೇವತಾ 
ಉತ್ಸವಾದ ಕಾಯನಾಗಳ್, ವಿಶೆೇರವಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ವೆ. ಪ್ರಜೆಗಳ್ ಸತಕೆಮನಾದಲ್ಲಿ 
ನಿರತರಾಗುವರು. ರಾಜರು ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯತನೆಸುವರು. ದೆೇಶದ 
ಸೆೈನಿಕರು ಶಸತುರಿ ಸನನೆದದುರಾಗಿ, ಕಾಯನಾನಿವನಾಹಿಸುವರು. ರಾಜನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತರ 
ಕ್ಷಣೆಗೆ ಯತನೆಸುವರು. ದೆೇಶದ ಸೆೈನಿಕರು ಶಸತುರಿ ಸನನೆದದುರಾಗಿ, ಕಾಯನಾನಿವನಾಹಿಸುವರು.
n ಸಸಾ್ಯಧಿಪತ್ರಾದ ಚಂದ್ರನ ಫಲ :

ತರ ಮತುತು ಖುಷ್ಕೆ ಜಮೇನುಗಳ್ ಉತತುಮ ಫಸಲು ನಿೇಡಲ್ವೆ. ಬೊದು 
ಮಣ್ಣುನ ಹೆೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಚೆನಾನೆಗಲ್ದೆ. ಬಿಳಿ ಬರಣುದ ಹೊವುಗಳ್ ಹೆೇರಳ, 
ಜಲಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮಯಾಗಲ್ದೆ. ಚ್ನಿವಾರ ಪೆೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು 
ಹೆಚಚಿಲ್ದೆ. ಹತತು, ಕಡಲೆ ಮುಂತಾದ ಬೆೇಳೆ ಕಾಳ್ಗಳ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮಯಾಗಲ್ದೆ. 
n ಧಾರಾ್ಯಧಿಪತ್ರಾದ ಶನಿಯ ಫಲ :

ಧಾನಾ್ಯಧಿಪತ ಶನಿಯಾಗಿದುದು, ಕಪುಪಾ ಮಣ್ಣುನ ಹೆೊಲಗಳಲ್ಲಿ, ತೆೊಗರ, ಸಾಸಿವೆ 
ಮದಲಾದವುಗಳ್ ಹೆಚಾಚಿಗಲ್ವೆ. ಮಳೆ ಮಧ್ಯಮ ಸತುರದಲ್ಲಿ ಬಿೇಳಲ್ದೆ. ಜನರಗೆ 
ಅನೆೇಕ ವಿಧವಾದ ರೆೊೇಗಗಳ್ ಬಾಧಿಸಲ್ವೆ. ಸರಣು ಸರಣು ಧಾನ್ಯಗಳ್ ಚೆನಾನೆಗಿ 
ಫಲ್ಸಲ್ವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು.
n ಅರಾ್ಯಚ್ಧಿಪತ್ ರುರುವಿನ ಫಲ :

ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಯಾಗಲ್ದುದು, 
ಹಳದ ಬರಣುದ ಧಾನ್ಯಗಳ್ ಹಾಗೊ ಫಲ ಪುರಪಾಗಳ್ ಹೆೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ವೆ. 
ಜನರು ಸತಕೆಮನಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಾಚಿಗಿ ತೆೊಡಗಿಕೆೊಳ್ಳುವರು. ಪ್ರಜೆಗಳ ಹರಕಾಸಿನ 
ಸಿ್ಥತಗತ ಸಾಕರುಟಿ ಸುಧಾರಸಲ್ವೆ.
n ಮೆೇರಾಧಿಪತ್ ರುರುವಿನ ಫಲ :

ಮೇಘಾಧಿಪತ ಅನುಗ್ರಹದಂದಾಗಿ ಎಲೆಲಿಡೆ ಸಕಾಲ್ಕ ಸಮೃದ್ಧ ಮಳೆಯಾಗಲ್ದೆ. 
ಜನರ ಆರೆೊೇಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರಲ್ದೆ. ಆಹಾರ ಪದಾಥನಾ ಮತುತು ಬೆೇಳೆ 
ಕಾಳ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮಯಾಗಲ್ದೆ. ಭೊಮಯು ಪಚೆಚಿಪೆೈರುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆೊಳಿಸಲ್ವೆ. 

n ರಸಾಧಿಪತ್ರಾದ ಬುಧನ ಫಲ :
ಉತತುಮ ಪೆೈರುಗಳಿಗೆ ಹುಳ್ಗಳ ಅಥವಾ ರೆೊೇಗಬಾಧೆ ಕಾಣ್ಸಿ ಕೆೊಳಳುಲ್ದೆ. 

ಖಾದ್ಯ ತೆೈಲ ಮದಲಾದ ರಸಪದಾಥನಾಗಳ ಮಾರುಕಟೆಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿ್ಥರತೆ ಕಂಡು 
ಬರಲ್ದೆ. ಹಿಪಪಾಲ್, ಶುಂಠಿ, ಇಂಗು, ಬೆಳ್ಳುಳಿಳು, ತುಪಪಾ, ಎಣೆಣು, ಬೆಲಲಿ, ಸಕಕೆರೆ, 
ಮದಲಾದವುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚಚಿಲ್ದೆ. ಕೆಂಪು ಧಾನ್ಯಗಳ್ ಹೆಚಚಿಲ್ವೆ.
n ನಿೇರಸಾಧಿಪತ್ ಚಂದ್ರನ ಫಲ :

ನಿೇರಸಾಧಿಪತ ಚಂದ್ರನಾಗಿದುದು, ಚ್ನನೆ,  ಬೆಳಿಳು, ವಜ್ರ ಮದಲಾದ ಅಮೊಲ್ಯ 
ವಸಾತುರಿಭರರಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆೇಜಿ ಕಂಡು ಬರಲ್ದೆ. ವಾಹನಗಳ ಬಿಡಿಗಳ 
ಮಾರಾಟ  ಹೆಚಚಿಲ್ದೆ. ಮತುತು ವಾ್ಯಪಾರಗಳಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶವು ಅಧಿಕವಾಗಲ್ದೆ. 
ಪೂಜಾ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆೇಡಿಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಲ್ದೆ.
n ಪಶುಪಾಲಕ ಬಲರಾಮನ ಫಲ :

ಬಲರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹದಂದಾಗಿ ಹಾಗೊ ಸುವೃಷ್ಟಿಯಂದಾಗಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ 
ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಮೇವು ಸಿಗಲ್ದೆ. ಮತುತು ಪಶುಗಳ್ ರೆೊೇಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ 
ಮುಕತುವಾಗಲ್ವೆ. ಹೆೈನುಗಾರಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲ್ವೆ. ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಭಿೇಕೆ್ಷ 
ಕಂಡು ಬರಲ್ದೆ.
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ತೃತ್ೇಯ

ವಿಶೆೇಷ ಸೂಚರೆ : ಮೆೇಲೆ ವಿಮಶಿಚ್ಸಲಾದ ಎಲಾಲೆ ದಾವಾದಶ ರಾಶಿರಳ 
ಫಲಾಫಲರಳನುನು ಸವೆೇಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಶಿಚ್ಸಲಾಗಿದು್ದ, 

ಅವರವರ ಜಾತಕರಳ ರ್ರಹರತ್ ಹಾರೂ ದಶಾಭುಕ್ತರಳಿಗೆ 
ಅನುರುಣವಾಗಿ, ವ್ಯತಾ್ಯಸವಾರುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ.

- ಜಯತ್ೇರಾಚ್ಚಾರ್ ವಡೆೇರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಫೇ. : 94486 66678
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ರೊೇರ್ಯ

01
02
06
06
05
06
04

ರಾಜ
ಪ್ಜಾ

04
03
0

05
01
0

04

ರಾಜ 
ಕೊೇಪ
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ಕಂದಾಯ ಫಲ : 
ಕಂದಾಯದ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಹೆಚಾ್ಚದಷೂಟೆ ಫಲ ಹೆಚು್ಚ, ಬೆಸರಾದರೆ 
ದ್ರವ್ಯಲಾಭ, ಸಮವಾದರೆ ಮಧ್ಯಮ, ಸೊರೆನುರಾದರೆ ನಿಷ್ಫಲ, ಮೊದಲ 
ಕಂದಾಯ ಸೊರೆನುರಾದರೆ ರೊೇರ ಭಯ, 2ರೆೇ ಕಂದಾಯ 
ಸೊರೆನುರಾದರೆ ಮಹಾಭಯ. 3ರೆೇ ಕಂದಾಯ ಸೊರೆನುರಾದರೆ 
ಧನಹಾನಿ, 3 ಸೊರೆನುರಾದರೆ  ಮಹಾಕಷಟೆ. ಮೊದಲ ಕಂದಾಯ ಚೆೈತ್ರ, 
ವೆೈಶಾಖ, ಜೆೇಷಠಿ, ಆಷಾಢಾದಿ ರಾಲು್ಕ ತ್ಂರಳುರಳು, 2ರೆೇ ಕಂದಾಯ 
ಶಾ್ರವಣ, ಭಾದ್ರಪದ, ಆಶವಾಯುಜ, ಕಾತ್ಚ್ಕಾದಿ ರಾಲು್ಕ ತ್ಂರಳುರಳು,  
3ರೆೇ ಕಂದಾಯ ಮಾರಚ್ಶಿರ, ಪುಷ್ಯ, ಮಾಘ, ಫಾಲು್ಗಣಾದಿ ರಾಲು್ಕ 
ತ್ಂರಳುರಳು ಫಲವನುನು ಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಮೆೇಘ ವಿಚಾರ : 
ಈ ಶಿ್ರೇ ಶೊೇಭ ಕೃತು ರಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲೆ ವರುಣ ರಾಮಕ 

ಮೆೇಘವು ಮೆೇರು ಪವಚ್ತದ ರೆೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕನಲ್ಲೆ ಹುಟ್ಟೆ, 
ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೆಚಾ್ಚದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲ್ದೆ. ಮಳೆ ಮೂರು 
ಕೊಳರ, ಗಾಳಿ ರಾಲು್ಕ ಕೊಳರ, ಕೊಳರವು ಅರವತು್ತ ಗಾವು 
ವಿಸ್್ತೇಣಚ್ವುಳಳದಾ್ದಗಿಯೂ. ನೂರು ಗಾವು ಎತ್ತರವುಳಳದಾ್ದಗಿಯೂ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ಒಟುಟೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಭಾರರಳಲ್ಲೆ, ಹತು್ತ ಭಾರ 
ಸಮುದ್ರದಲೂಲೆ, ಆರು ಭಾರ ಪವಚ್ತರಳಲೂಲೆ, ಉಳಿದ ರಾಲು್ಕ 
ಭಾರವನುನು ಭೂರ್ಯ ಮೆೇಲೂ ಬಿೇಳುತ್ತದೆ.

ರ್ರಹಣದ ವಿಚಾರ : ಶಿ್ರೇ ಶಾಲ್ವಾಹನ ಶಕೆ 1945 ರೆೇ ಶಿ್ರೇ ಶೊೇಭನ ಕೃತು ರಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ,ಆಶವಾಯುಜ ಶುದ್ಧ ಪೌಣಿಚ್ಮೆ  
ದಿರಾಂಕ: 28.10.2023 ರೆೇ ಶನಿವಾರ ಖಂಡಗಾ್ರಸ ಚಂದ್ರರ್ರಹಣವಾರಲ್ದು್ದ, ಅದರ ವಿಚಾರವನುನು ಮುಂದೆ ತ್ಳಿಸಲಾರುವುದು.

ಇದನುನು ಹೊರತುಪಡಿಸ್ ಇರಾನುವುದೆೇ ರ್ರಹಣರಳು ನಮಮಿ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಕಾಣದೆೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಚರಣೆಯಿರುವುದಿಲಲೆ.

ಮೆೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಯವರಗೆ ಗುರುಗ್ರಹವು ವರನಾಪೂತನಾ ಅಂದರೆ 

ದನಾಂಕ 21.4.2023 ರಂದ ಜನಮಿರಾಶಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಇರುವವ 
ನಾಗಿ, ಆರೆೊೇಗ್ಯವನುನೆ ಅಲಕ್್ಷಸುವಂತಲಲಿ. ಹರಕಾಸು ಅಪವ್ಯ 

ವಾಗುವ ಸಂಭವವಿದುದು, ಅದಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ್ ಹೆಚಾಚಿಗಬಹುದು. 
ನಿರೇಕ್್ಷತ ಕೆಲಸ ಕಾಯನಾಗಳ್ ಸಮಯಕೆಕೆ ಆಗದೆ ಆತಂಕವನುನೆಂಟುಮಾಡಲ್ದೆ. 
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಲಪಾಪ್ರಗತ, ಬಂಧು-ಮತ್ರರೆೊಂದಗೆ ವೆೈರತ್ವ, ಸಕಾನಾರ 
ನೌಕರರಗೆ ಅನಿರೇಕ್್ಷತ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಬರಬಹುದಾಗಿದದು ಮಾನ, 
ಸನಾಮಿನಗಳ್ ಪರರ ಪಾಲಾಗಲ್ವೆ. ಆದರೆ ಶನಿಗ್ರಹವು ಲಾಭ 
ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿರುವುದರಂದ ಮತುತು ಮುಂದನ ಯುಗಾದ ಪಯನಾಂತ 
ಲಾಭದಾಯಕನಾಗಿದುದು, ಅನೆೇಕ ಮೊಲಗಳಿಂದ ಆರ್ನಾಕ ನೆರವು ದೆೊರೆ 
ಯಲ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸದುಪಯೇಗವಾಗಬೆೇಕಷೆಟಿ. ಯಾವುದೆೇ ಕಾರರಕೊಕೆ 
ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಯನುನೆ ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳಳುಬೆೇಕಷೆಟಿೇ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮಮಿದ 
ವಾತಾವರರ ಮೊಡಲ್ದೆ. ಸೆೇವಕ ವಗನಾದವರು, ಅನೆೇಕ ರೇತಯಲ್ಲಿ ನೆರ 
ವಾಗುವರು. ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿ ಸಾಕರುಟಿ ಅಭಿವೃದದುಯಾಗಲ್ದೆ. ಬರಬೆೇಕಾಗಿರುವ 
ಹರ ಕೆೈಸೆೇರಲ್ದುದು, ಆರ್ನಾಕ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ್ ತಕಕೆಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಹಾರವಾಗಲ್ದೆ. 
ಆರೆೊೇಗ್ಯದಲೊಲಿ ಸಾಕರುಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲ್ದೆ. ಗುರು ಜಪ ಮಾಡುವುದು 

ಲೆೇಸು.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ 
ಈ ರಾಶಯವರಗೆ ವರನಾದ ಆದಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 

ಲಾಭದಾಯಕನಾಗಿದುದು, ನಂತರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಯಸಾ್ಥನಕೆಕೆ 
ಪ್ರವೆೇಶಸುವುದರಂದ ಮತುತು ಶನಿಯು ವಷಾನಾರಂಭದಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೊ, 
ದಶಮ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಸುವುದರಂದ ವಾ್ಯಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನಿರೇಕ್್ಷತವಾಗಿ ನರಟಿವುಂಟಾಗಲ್ದೆ. ಅತ್ಯಲಪಾ ಶುಭ ಫಲ ಸಿಗಲ್ದುದು, 
ಕರಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತೆೊತುಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಕೆೈಚಾಚಬೆೇಕಾಗಬಹುದು. ಹೆೊಸ 
ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನೆೇಕ ವಿಘನೆಗಳ್ ಎದುರಾಗಲ್ವೆ. ಸಾವನಾಜನಿಕ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಗೌರವ ಹೆಚಚಿಲ್ದೆ. ಬಂಧುಗಳ ನೆರವು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೆೊರೆಯಲ್ದೆ. 
ಸಕಾನಾರದಂದಾಗಬೆೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ್ ಪ್ರಭಾವಿೇ ವ್ಯಕ್ತುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 
ಕೆೈಗೊಡಲ್ವೆ. ಖಾಸಗಿ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ 
ಕ್ರಕ್ರ, ಜೆೊತೆಗೆ ವೃಥಾ ತರುಗಾಟ, ಆರ್ನಾಕ ಅಡಚಣೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮಮಿದ ಕಡಿಮಯಾಗಲ್ದೆ. ಕೆಟಟಿ ಹವಾ್ಯಸಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಸಕ್ತು ಹೆಚಚಿಲ್ದೆ. ಅನೆೇಕ ಅವಮಾನ ಹಾಗೊ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಗುರಯಾಗುವ 
ಸಂಭವವಿದೆ. ಪದೆೊೇನನೆತಯಾದರೊ ಅದರಂದ ತೆೊಂದರೆಯೆೇ ಬಹಳ.
ರೆೈತಾಪ್ ಜನರು ಮಧ್ಯವತನಾಗಳಿಂದ ಮೇಸ ಹೆೊೇಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯದೆ.
ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಯಶಸು್ಸ ಸಿಗಲ್ದೆ. ವಿವಾದಗಳಿಂದ 
ಮುಕತುರಾಗುವಿರ.

ರ್ಥುನ ರಾಶಿ 
ವಷಾನಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಆಶುಭ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿದದುರೊ ನಂತರ 

ಲಾಭ ಸಾ್ಥನಕೆಕೆ ಬರಲ್ದುದು ಮತುತು ಶನಿಯು ಅಶುಭ 
ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿರುವುದರಂದ ಈ ರಾಶಯವರಗೆ ಈ ವರನಾ 

ಮಶ್ರಫಲವೆಂದೆೇ ಹೆೇಳಬಹುದು. ಸಂಪಾದನೆ ಎಷೆಟಿೇ ಹೆಚ್ಚಿದದುರೊ ಅನಾವಶ್ಯಕ 
ಖಚುನಾಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಶೊನ್ಯವಾಗಲ್ದೆ. ವಿನಾಕಾರರ ಮನಸಿ್ಸಗೆ 
ಅಶಾಂತ. ಸಹೆೊೇದೆೊ್ಯೇಗಿಗಳಿಂದಲೆೇ ಒಳಸಂಚು ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಆಸಿತು ಖರೇದಗೆ 
ಹರಕಾಸು ಸಂಸೆ್ಥಗಳಿಂದ ಆರ್ನಾಕ ನೆರವು ದೆೊರೆಯಲ್ದೆ. ವೆೈಯಕ್ತುಕ 
ಆರೆೊೇಗ್ಯವನುನೆ ಅಲಕ್್ಷಸುವುದು ತರವಲಲಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಗೆ ಕಂಕರಭಾಗ್ಯ ಈ 
ವರನಾ ಕೊಡಿಬರಲ್ದೆ. ವಾಹನ ಖರೇದಯೇಗವಿದುದು ಅದನುನೆ 
ಜಾಗರೊಕತೆಯಂದ ಚಾಲ್ಸಿ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಡದ, ಮಕಕೆಳೆೊಂದಗೆ 
ವಾಗಾ್ವದ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಯರಗೆ ಹಳೆೇ ಕಾಯಲೆ 
ಮರುಕಳಿಸಿ, ತೆೊಂದರೆಯಾಗಲ್ದೆ. ಧಮಾನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಡೆ್ಡ ಮೊಡಲ್ದೆ. 
ಶ್ರಮಕ ವಗನಾದವರಗೆ ತಕಕೆ ಪ್ರತಫಲ ದೆೊರೆಯದೆೇ ಹೆೊೇಗಬಹುದು. ಆರಕ್ಷಕ 
ವಗನಾದವರಗೆ ಪದೆೊೇನನೆತಯಾಗಲ್ದೆ. ಪೂವನಾಸಿದ್ಧತೆಯಲಲಿದೆೇ ಮಾಡುವ 
ಪ್ರಯಾರ ಅರುಟಿ ಕೆ್ಷೇಮವಲಲಿ. ಪರಸಿತುರಿೇಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ 
ಕುತೊಹಲ ತೆೊೇರದಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನ ತಪ್ಪಾದದುಲಲಿ.

ಕಕಾಚ್ಟಕ ರಾಶಿ
ನಿೇವು ಚ್ತತುಚಾಂಚಲ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದುದು, ಎಷೆಟಿೇ ಶ್ರದೆ್ಧಯಂದ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೊ, ಫಲ್ತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಅರಟಿಕಕೆಷೆಟಿೇ. ಎಷೆಟಿೇ 
ಬುದ್ಧವಂತರಾಗಿದದುರೊ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕಡುಮೊಖನಾರಂತೆ ವತನಾಸುವಿರ. 
ಯಾವುದೆೇ ಹೆೊಸ ಯೇಜನೆಗಳನುನೆ ಕಾಯನಾರೊಪಕೆಕೆ ತರಲು ಯತನೆಸಬೆೇಡಿ. ಸರಣು 
ಸರಣು ಕಾಯನಾಗಳಿಗೊ ವೃಥಾ ತರುಗಾಟ ತಪ್ಪಾದದುಲಲಿ. ಅರಟಿಮ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಯು 
ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯಯನೊನೆ ಮತುತು ಅಮೊಲ್ಯವಸುತುಗಳ ಕರಮಿರೆ, ಸಮಾಜ ವಿರೆೊೇಧಿಗಳ 
ಸಂಪಕನಾದಂದಾಗಿ, ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ. ಇವೆೇ ಮದಲಾದ ದುಃಖಗಳ್ಂಟಾಗಲ್ವೆ. 
ತೇಥನಾಯಾತೆ್ರ ಮಾಡುವ ಯೇಗವಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಗಳೆೊಂದಗೆ ವಿನಾಕಾರರ 
ಕಲಹವುಂಟಾಗಲ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೆೇಕಾಗಿದದು ಮಂಗಳ ಕಾಯನಾಗಳ್ ತಪುಪಾ 
ತಳ್ವಳಿಕೆಯಂದಾಗಿ ಮುಂದೊಡಲಪಾಡುವವು. ಹಲವು ವಿರಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ 
ಪ್ರವೃತತು ತೆೊೇರುವಿರ. ಆತಮಿೇಯರ ಅಗಲ್ಕೆ ಅನಿವಾಯನಾವಾಗಲ್ದೆ.ತಾಂತ್ರಕ ವಗನಾದ 
ನೌಕರರು, ನೌಕರಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯತನೆಸುವರು.ಆಯ-ವ್ಯಯಗಳ್ 
ಸಮವಾಗಿರುವುದರಂದ ಉಳಿತಾಯದ ನಿರೇಕೆ್ಷಬೆೇಡ. ರಾಜಕಾರಣ್ಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷದ 
ವರರಠಾರಂದ ಹುಸಿ ಭರವಸೆ ದೆೊರೆಯುವುದು. ಮತ್ರರೆೊಂದಗೆ ಮಾಡುವ ಕಲಹ 
ಅರುಟಿ ಹಿತಕರವಲಲಿ.

ಸ್ಂಹ ರಾಶಿ 
ವಷಾನಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಅನುಕೊಲಕರ 

ವಲಲಿದದದುರೊ ನಂತರ ಶುಭಕಾರಕನಾಗಿದುದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೃಥಾ 

ಖಚುನಾ, ಕೆಲಸ ಕಾಯನಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಅಥನಾವಿಲಲಿದ ತರುಗಾಟ ಹಿೇಗೆ ಹತುತು 
ಹಲವು ಅಡಚಣೆಗಳ್ ಕಂಡು ಬಂದರೊ, ನಂತರದ ದನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಮಿ ಜಾಣೆಮಿ, 
ವಾಕಾಚಿತುಯನಾಗಳೆೇ ಎಲಾಲಿ ಕೆಲಸಗಳನುನೆ ಮಾಡಿಕೆೊಡಲ್ವೆ. ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ 
ವಿಧೆೇಯತೆ ಕಂಡುಬರಲ್ದೆ. ಮತ್ರರೆೊಂದಗಿದದು ಭಿನಾನೆಭಿಪಾ್ರಯವು 
ದೊರವಾಗುವುದು. ಹದಗೆಟ್ಟಿದದು ಹರಕಾಸಿನ ಪರಸಿ್ಥತ ಕ್ರಮೇರ ಸುಧಾರಸಲ್ದೆ. 
ಅವಿವಾಹಿತರಗೆ ಕಂಕರಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಿಬರಲ್ದೆ. ಅನೆೇಕ ಸಾಧು-ಸಂತರ 
ದಶನಾನಭಾಗ್ಯ ನಿಮಮಿದಾಗಲ್ದೆ. ಚ್ನಿವಾರ ಪೆೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು 
ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಆದರೆ ಸಪತುಮದಲ್ಲಿ ಶನಿಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವಿರುವುದರಂದ ಕೆಲವು  
ಅನಿರಟಿ ಫಲಗಳ್ ಅನಿವಾಯನಾವಾಗಲ್ವೆ. ಮನೆ ಸದಸ್ಯರೆೊಂದಗೆ ಮನಸಾತುಪ, 
ನವ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಗಳಿಗೆ ಅನಾರೆೊೇಗ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯ ಉಭಯರಗೊ ಕಾಡಲ್ದೆ. 
ಪಾಲುದಾರಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳ್ ನರಟಿದ ಹಾದಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲ್ದೆ. ಶತು್ರಗಳ 
ಕೆೈಮೇಲಾಗಿ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ತೇಪುನಾಗಳ್ ನಿಮಮಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲ್ದೆ. ವಾಹನ 
ಚಾಲನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕರುಟಿ ಎಚಚಿರದಂದರುವುದು ಮೇಲು. ಆರ್ನಾಕ 
ಸಂಕರಟಿಗಳ್ ಎದುರಾಗಬಹುದು.

ಕರಾ್ಯ ರಾಶಿ
ನಿಮಗೆ ಶನಿಗ್ರಹವು ವರನಾಪೂತನಾ ಶುಭ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿದುದು, 

ಗುರುವು ವಷಾನಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿದದುರೊ ನಂತರ 
ಅರಟಿಮ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಸುವುದರಂದ ತಕಕೆಮಟ್ಟಿಗೆ 
ಶುಭಾಶುಭಫಲಗಳನುನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಹೆೇಳಬಹುದು. 

ಸಾವನಾಜನಿಕವಾಗಿ ಗೌರವ ಪಾ್ರಪ್ತು, ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸದಲ್ಲಿ ಅತು್ಯತತುಮ ಸಾಧನೆ, 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾಯನಾಗಳ್ ನಡೆಯಲ್ವೆ. ಮುಂದೆ ದೆೈಹಿಕ 
ಆರೆೊೇಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಾ್ಯಸ ಕಾರಲ್ದುದು, ವೆೈದ್ಯರ ಸಂಪಕನಾದಲ್ಲಿ, ಹೆಚುಚಿ ಸಮಯ 
ಕಳೆಯಬೆೇಕಾದೇತು. ಪ್ರಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೆೇಕ ತೆೊಂದರೆಗಳ್ 
ಎದುರಾಗಲ್ವೆ. ಶತು್ರ ಎಷೆಟಿೇ ಬಲ್ರಠಾನಾಗಿದದುರೊ, ಅವನನುನೆ ಹಣ್ಯುವ ತಂತ್ರ 
ಕರಗತವಾಗಲ್ದೆ. ರಾಜಕಾರಣ್ಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯವಾಗಲ್ದುದು, 
ಆಪತುವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಾ್ವಸ ಗಳಿಸುವಿರ. ನಿಮಮಿಂದ ದೊರವಾಗಿದದು ಬಂಧುಗಳ್ 
ಮತೆತು ಹತತುರವಾಗುವರು. ಹಿರಯರ ಮರರ ಶಾಸನದಂದ ಆಸಿತುಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು 
ಸಿಗಲ್ದೆ. ಅಧಿಕಾರ ವಗನಾದಂದ ಅಧನಾಕೆಕೆ ನಿಂತುಹೆೊೇಗಿದದು ಕಾಯನಾಗಳ್ 
ಕೆೈಗೊಡಲ್ವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಭಾವೇದೆ್ವೇಗದಂದ ಮುಕತುರಾಗುವಿರ. ವರನಾದ 
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರುವ ಕರಟಿಗಳೆಲಲಿವೂ ದೊರವಾಗಲ್ವೆ. ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳ 
ಉನನೆತಾಧ್ಯಯನಕೆಕೆ  ಎಲಾಲಿ ರೇತಯ ನೆರವು ದೆೊರೆಯಲ್ದೆ. ಗುರು ಜಪ ಮಾಡಿ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ
ವಷಾನಾರಂಭದ ನಂತರ ಸಪತುಮ ಸಾ್ಥನಕೆಕೆ ಬರಲ್ರುವ 

ಗುರುವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೆೇಷಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲ್ದುದು, 
ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ ಉತತುಮ ಧಿೇಃಶಕ್ತುಯನುನೆ, ಸಮಯೇಚ್ತವಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡುವ ಚಾತುಯನಾವನುನೆ, ಕೆೊಡುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ, ಧನಕನಕಾದಗಳ 
ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲ್ದೆ, ಅವಿವಾಹಿತರಗೆ ಅನಿರೇಕ್್ಷತವಾಗಿ ಕಂಕರಭಾಗ್ಯ 
ಕೊಡಿಬರಲ್ದೆ.ಪುರ್ಯಕೆ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂದಶನಾನಾವಕಾಶ ಒದಗಿಬರಲ್ದೆ. ಸಕಾನಾರ 
ನೌಕರರಗೆ ಪದೆೊೇನನೆತಯಂದಗೆ, ಅಭಿೇರಟಿ ಜಾಗಕೆಕೆ ವಗಾನಾವಣೆಯಾಗಲ್ದೆ. 
ಇಷೆಟಿಲಲಿ ನಡೆಯುತತುರುವಾಗ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳ ನಡುವೆ ವೆೈರಮ್ಯ, 
ಮಾನಸಿಕ ಖಿನನೆತೆ, ಜೆೊತೆಗೆ ಆಪೆತುೇರಟಿರೆೊಂದಗೆ ವಾಗಾ್ವದ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 
ಅಸಂತೃಪತು ಮಡದ ಮಕಕೆಳಿಂದ ವಿನಾಕಾರರ ವಿರೆೊೇಧ ತಪ್ಪಾದದುಲಲಿ. ಕೆೊೇಟ್ನಾ, 
ಕಛೆೇರ ವಿವಾದಗಳ್ ನಿಮಮಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೇಮಾನಾನವಾಗಲ್ವೆ. ವೃಥಾ-
ತರುಗಾಟ, ಖಚುನಾ-ವೆಚಚಿಗಳ್ ನಿಮಮಿನುನೆ ಹೆೈರಾಣಾಗಿಸಲ್ವೆ. ಕೆೊಟಟಿ ಹರ  
ಸಮಯಕೆಕೆ ಬಾರದೆೇ ಪರದಾಡಬೆೇಕಾದತು. ಕ್್ರೇಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉತತುಮ 
ತರಬೆೇತುದಾರರು ಸಿಗಲ್ದಾದುರೆ. ನವದಂಪತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಭಿನಾನೆಭಿಪಾ್ರಯ, 
ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೆಮಮಿದಯನುನೆ ಹಾಳ್ ಮಾಡುವುದು. ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಆರೆೊೇಗ್ಯದ ಬಗೆಗೆ 
ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರ. ವಿರುಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿರ, ಹಿರಯರನುನೆ ಗೌರವಿಸಿರ.

ವೃಶಿ್ಚಕ ರಾಶಿ 
ವಷಾನಾರಂಭದಂದ ಕೆಲಕಾಲ ಪಂಚಮ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿರುವ 

ಗುರುವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ-ಮುಂಜಿ ಮದಲಾದ ಶುಭ 
ಕಾಯನಾಗಳ್ ನಡೆಯಲ್ದುದು, ನಂತರ, ರರಠಾ ಸಾ್ಥನಕೆಕೆ ಗುರುವಿನ 

ಪ್ರವೆೇಶವಾದಾಗ ಸಂಬಂಧ ಪಡದವರ,  ವೆೈಯಕ್ತುಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ  
ಪ್ರವೆೇಶ ಮಾಡಿ ಮನಸಿ್ಸನ ನೆಮಮಿದ ಹಾಳಾಗಲ್ದೆ, ಯಾವುದೆೇ ರೇತಯ ಸುಖ-
ವೆೈಭೆೊೇಗಗಳ್ ಬೆೇಡವೆನಿಸುವುದು. ನಿಮಮಿ ಚಾರತ್ರಯವೆೇ ಅಗಿನೆಪರೇಕೆ್ಷಗೆ 
ಒಳಗಾಗುವುದಲಲಿದೆೇ, ಮಡದ, ಮಕಕೆಳೆೊಂದಗೆ ಮಾತನ ಚಕಮಕ್ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಬಂಧುಗಳ್ ನಿಮಮಿನುನೆ ಅನುಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಂದಲೆೇ  
ನೆೊೇಡುವರು. ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ನಿರಾಸಕ್ತು ಮೊಡಲ್ದೆ. ವಿತತು 
ನಾಶ, ಪರಕ್ೇಯರಂದ ಭಯ, ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಾಕರುಟಿ 
ಪ್ರಗತ ಕಂಡುಬರಲ್ದೆ. ವಾಮಮಾಗನಾದಂದ ಹೆೇರಳ ಧನಪಾ್ರಪ್ತುಯಾದರೊ 
ಅದರಂದ ಅಪತುತುಗಳೆೇ ಹೆಚುಚಿ. ಯುವಕರಗೆ ಕೆಟಟಿವರ ಸಹವಾಸವಾಗಲ್ದೆ. 
ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಗೆ ಯತನೆಸಿದಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗುವಿರ. ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕಾಮನಾಕರ 
ಸಮಸೆ್ಯ ಎದುರಾಗಲ್ದೆ. ಹಿರಯರಗೆ ವಾತ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಲೆಗಳ್ 
ಬಾಧಿಸಲ್ವೆ. ವೆೈಯಕ್ತುಕ  ಆರೆೊೇಗ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಚಾನಾಗುವುದಲಲಿದೆೇ, ಸಾಲ 
ಮಾಡಬೆೇಕಾದತು.

ಧನು ರಾಶಿ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಮಿ ಸಹನೆಯನುನೆ ಪರೇಕ್್ಷಸಲ್ರುವ ಗುರುವು 

ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅನೆೇಕ ಶುಭ ಫಲಗಳನೆನೆೇ ಮಗೆಮಗೆದು 
ಕೆೊಡುವನು. ಮಕಕೆಳ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸದಲ್ಲಿ ನಿರೇಕೆ್ಷಗೊ ಮರದ ಯಶಸು್ಸ 
ಕಂಡುಬರಲ್ದೆ. ಆಸಿತು ಖರೇದ ವಿಚಾರವಿದದುಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ 
ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು.ರೆೈತಾಪ್ ಜನರು ಇರಟಿಪಟಟಿಲ್ಲಿ ಹೆೈನುಗಾರಕೆಯನುನೆ 
ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ತೇಥನಾಯಾತೆ್ರ ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಮಮಿದಾಗಲ್ದೆ.

ವಿವಾಹ ಯೇಗ್ಯರಗೆ ಉತತುಮ ಮನೆತನದಂದ ಪ್ರಸಾತುಪಬರಲ್ದೆ.ಸಕಾನಾರ 
ನೌಕರರಗೆ ಪದೆೊೇನನೆತಯಂದಗೆ ವೆೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚಚಿಳವಾಗಲ್ದೆ. ನಿರುದೆೊ್ಯೇಗಿ 
ಪದವಿೇಧರರು ಉತತುಮ ವೆೇತನದ ನೌಕರಯನುನೆ ನಿರೇಕ್್ಷಸಬಹುದು. 
ವರನಾಪೂತನಾ ತೃತೇಯ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಸುವ ಶನಿಯು, ನಿಮಮಿಲ್ಲಿ ಧೆೈಯನಾ-
ಸೆ್ಥೈಯನಾಗಳನುನೆ ತುಂಬಿ, ಆತಮಿವಿಶಾ್ವಸವನುನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ದಾದುನೆ. ಕಬಿ್ಬರ ಅಥವಾ 
ಗೃಹ ನಿಮಾನಾರ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಿ ಲಾಭವಾಗಲ್ದೆ. ಪ್ರಥಮ 
ದಜೆನಾ ಗುತತುಗೆದಾರರಗೆ ಬಾಕ್ ಹರ ಸಂದಾಯವಾಗಲ್ದುದು, ಉತತುಮ 
ಅವಕಾಶಗಳ್ ತಾವಾಗಿಯೆೇ ಹುಡುಕ್ಕೆೊಂಡುಬರಲ್ವೆ. ನಾ್ಯಯವಾದಗಳ್ 
ಹಿಡಿದ ಎಲಾಲಿ ಮುದದುತುತುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವರು.ಹರಕಾಸಿನ ಪರಸಿ್ಥತ 
ಸಾಕರುಟಿ ಸುಧಾರಸಲ್ದುದು, ಅದು ಅಪವ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳಿಳು. 
ಸಾಧುಸಂತರ ದಶನಾನ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿ 
ಈ ವರನಾಪೂತನಾ ಗುರು ಹಾಗೊ  ಶನಿ ಉಭಯರೊ 

ಅರುಟಿ ಅನುಕೊಲಕರಾರಾಗಿಲಲಿದ ಕಾರರ ಶುಭ ಫಲದ ನಿರೇಕೆ್ಷ 
ಕಡಿಮಯೆಂದೆೇ ಹೆೇಳಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ನೆಮಮಿದ 

ಕಡಿಮಯಾಗಲ್ದುದು, ಎತತುಹೆೊೇದರೊ ಚ್ತತುಶಾಂತ ಲಭಿಸದೆೇ ಹೆೊೇಗಬಹುದು. 
ನಿಮಮಿ ಪರೆೊೇಪಕಾರವನಾನೆಗಲ್ೇ ಅಥವಾ ಸೌಜನ್ಯತೆಯನಾನೆಗಲ್ೇ ಗುರುತಸದ 
ಹೆೊೇಗುವರು ಬಂಧುಗಳ್ ಗುರುತಸದೆೇ ಹೆೊೇಗುವರು. ಸಂಪಾದಸಿದ 
ಹರಕಾಸುಗಳ ಲೆಕಕೆದಲ್ಲಿ ಏರುಪೆೇರಾಗಲ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಡದ 
ಮಕಕೆಳೆೊಂದಗೆ ಮೊಡಿಬರಲ್ರುವ ಭಿನಾನೆಭಿಪಾ್ರಯವು, ನಿಮಮಿಲ್ಲಿ 
ಗೆೊಂದಲವನುನೆಂಟು ಮಾಡಲ್ದೆ. ಸಹೆೊೇದೆೊ್ಯೇಗಿಗಳ್ ನಿಮಮಿಂದ ಪಡೆದ 
ಉಪಕಾರವನುನೆ ಮರೆತು, ದೆೊ್ರೇಹ ಬಗೆಯುವರು. ಸಾಡೆೇಸಾತಯ ಕೆೊನೆಯ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿದದುರೊ, ದ್ವತೇಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಸುವ ಶನಿಯು, ಸಂಪಾದನೆ 
ಹೆಚಾಚಿಗಿದದುರೊ ಅದನುನೆ ಅನುಭೆೊೇಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವನುನೆ ಕೆೊಡುವುದಲಲಿ. 
ಆಗಬೆೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ್ ಬಹುಶ್ರಮದಂದಾಗಲ್ವೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ 
ಸಾಲದಂದ ಅನಾಹುತವೆೇ ಬಹಳವಾಗಲ್ದೆ. ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಆರೆೊೇಗ್ಯವನುನೆ 
ಕಡೆಗಣ್ಸುವುದು ಅರುಟಿ ಯೇಗ್ಯವಲಲಿ, ಆಪತುತುಗಳ್ ಎಷೆಟಿೇ ಬಂದರೊ 
ಜಪತಪಾನುಷಾಠಾನಗಳಿಂದ ಪರಹರಸಿಕೆೊಳಳುಬಹುದು.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಯವರಗೆ ವರನಾಪೂತನಾ ಗುರು ಗ್ರಹವು ತೃತೇಯ 

ಸಾ್ಥನದಲೊಲಿ ಹಾಗು ಶನಿಗ್ರಹವು ಜನಮಿಸ್ಥನಾಗಿದುದು ಜೆೊತೆಗೆ 
ಸಾಡೆೇಸಾತಯು ನಡೆಯುತತುರುವುದರಂದ ಉತತುಮ-ಫಲವನುನೆ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ನಿರೇಕ್್ಷಸದರುವುದು ಮೇಲು. ಬಹಳ 

ಪ್ರಯತನೆದಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳ್ ಅಧನಾಕೆಕೆೇ ನಿಂತುಹೆೊೇಗುವ 
ಸಂಭವವಿದೆ. ನೆರೆಹೆೊರೆಯವರೆೊಂದಗೆ ಸೌಹಾದನಾತೆಯಂದ ವತನಾಸಿ. 
ಸಾಧ್ಯವಿದದುಲ್ಲಿ ಅವರಗೆ ನೆರವಾಗಿ ವಿಶಾ್ವಸ ಗಳಿಸಲು ಯತನೆಸಿ. ಮತೆೊತುಬ್ಬರ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನೆ ಪರಹರಸಲು ಹೆೊೇಗಿ ನಿೇವೆೇ ರ್ಲ್ೇಸ್ , ಕೆೊಟ್ನಾ, 
ಕಛೆೇರಯೆಂದು ಅಲೆದಾಡಬೆೇಕಾದತು. ಅನಿರೇಕ್್ಷತವಾಗಿ ಕೆಲಕಾಲ 
ಇರಟಿಜನರಂದ ದೊರವಿರಬೆೇಕಾದೇತು, ಜನಮಿಸ್ಥ ಶನಿ ನಿಮಮಿಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ 
ನಿೇತಯನೆನೆೇ ಉಂಟುಮಾಡುತಾತು, ಯಶಸಿ್ಸನ ದಾರಗೆ 
ಅಡಿ್ಡಯನುನೆಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಪರಸಿ್ಥತ ಹಿೇಗಿರುವಾಗ  ಅಸಾಧ್ಯ 
ಕಾಯನಾಗಳನುನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆೊೇಗುವುದು ಹುಚುಚಿತನವಾದೇತು. ನಿಮಗೆ 
ತಳಿಯದಂತೆಯೆೇ ದುಜನಾನರ ಸಹವಾಸವಾಗಿ ತೆೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕೆಕೆೊಳಳುಬಹುದು. 
ಕೊಡಿಟಟಿ ಸಂಪತುತು, ಅನ್ಯರ ಪಾಲಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಲ್ದೆ. ಖಯಾ್ಯಲ್ 
ಪ್ರಯಾರ, ಮೇಜು, ಮಸಿತು, ಅತಯಾದ ಭೆೊೇಜನಕೊಟ ಇತಾ್ಯದಗಳ್ 
ಆರೆೊೇಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಂದ ಒಳೆಳುಯದಲಲಿ. ಶನಿ ಗುರು ಜಪ ಮಾಡಿರ.

ರ್ೇನ ರಾಶಿ 
ಶನಿಗ್ರಹವು ವಷಾನಾಂತ್ಯದವರೆಗೊ ಅಶುಭನಾಗಿದುದು. 

ಗುರುವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಶುಭನಾಗಿದದುರೊ, ನಂತರ 
ಶುಭಕಾಯಕನಾಗಿದುದು. ಒಂದು ರೇತಯಲ್ಲಿ ಮಶ್ರಫಲವೆಂದೆೇ ಹೆೇಳಬಹುದು. 
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮಮಿದಯ ವಾತಾವರರ ಮೊಡಲ್ದೆ. ಸಂಶೆೊೇಧಕರ 
ಆವಿಷಾಕೆರಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಕ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಪುರಸಾಕೆರವಾಗಲ್ದೆ. ಆಸಿತುಕೆೊಳ್ಳುವ 
ಅಥವಾ ಹೆೊಸಮನೆ ಕಟುಟಿವ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಜಿೇವಬರಲ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಶುಭ ಕಾಯನಾಗಳ್ ಮೇಲ್ಂದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲ್ವೆ. ಹದಗೆಟ್ಟಿದದು ಆರೆೊೇಗ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಸಾಕರುಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲ್ದೆ. ಧಮಾನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇರ ಆಸಕ್ತು 
ಮೊಡಲ್ದೆ. ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆ್ಥ ಅಥವಾ ಟು್ಯಟೆೊೇರಯಲ್ ನಡೆಸುವವರಗೆ 
ಸಂಪಾದನೆ ಹೆಚಚಿಲ್ದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷೆಟಿೇ ಹೆಚಚಿಳವಿದದುರೊ, ಅದಕೆಕೆ 
ಸರಯಾಗಿ ಖಚೊನಾ ಇರುವುದರಂದ ಉಳಿತಾಯ ಶೊನ್ಯವಾಗಬಹುದು. 
ವಾ್ಯಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಹಿವಾಟು ನಿರೇಕೆ್ಷ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಲಲಿ. 
ನಿರುದೆೊ್ಯೇಗಿಗಳ್ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವರು. ಯಾವುದೆೇ 
ಹೆೊಸ ಯೇಜನೆಗಳನುನೆ ಕಾಯನಾರೊಪಕೆಕೆ ತರುವ ಮದಲು ಅದಕೆಕೆ ಬೆೇಕಾದ 
ಸಂಪನೊಮಿಲಗಳನುನೆ ಮದಲೆೇ ಹೆೊಂದಸಿಕೆೊಳ್ಳುವುದು ಮೇಲು. 
ಮಹಿಳೆಯರಾಡುವ ಮಾತನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವಮಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತ 
ಮೊಡಲ್ದೆ. ಸಹನೆಯಂದ ವತನಾಸಿ.

ಶಿ್ರೇ ಶೊೇಭನ ಕೃತು ರಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ವಷಚ್ದ ದಾವಾದಶ ರಾಶಿರಳ ಫಲಲರನು

ಶನಿ

ರವಿ, ಚಂದ್ರ
ಬುಧ, ರುರು

ಶುಕ್ರ
ರಾಹು

ಕುಜ

ಕೆೇತು

ಶಿ್ರೇ ಶೊೇಭನ ಕೃತು 
ರಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ 
ಆರಂಭಿಕ ಕುಂಡಲ್
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ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಾ ಚಿಟ್ ಸ್ಟರ್ ್ಸ ಸಂಘ (ನೊೀಂ.,)
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ : ಅಂದನೂರು ಚಿಟ್ಸ್  (ರಿ.) #571/ 7 & 8 ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಿಲ್ಡಂಗ್ , ಚರ್್ಕ  ರಸ್್ತ, ಪಿ.ಜ್. ಬಡಾವಣ್, ದಾವಣಗ್ರ್-2.

ನಮಮಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ಚಿಟ್ ಸಟೆರ್ ್ಸ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಸಂಸೆಥಾರಳಲ್ಲೆ ಸದಸ್ಯತವಾ ಪಡೆಯಿರಿ.  
ರೂ. 50 ಸಾವಿರರಳಿಂದ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಚಿೇಟ್ಯ ರುಂಪುರಳಿವೆ. ನಿಮಮಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಲಾಭ ರಳಿಸುವುದು ಗಾ್ಯರಂಟ್

ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಜಿೇವ ಉಳಿಸ್ 
ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾ ಬಲಪಡಿಸ್

ಆರ್ ಬಿಐ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇ...! 
ಜಾಣರಾಗಿರಿ, ಜಾರರೂಕರಾಗಿರಿ

`ಶೊೇಭಕೃತು ರಾಮ ಸಂವತ್ಸರ'ವು ಸವಚ್ರಿರೂ ಆರೊೇರ್ಯ ಹಾರೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ತರಲ್ ಎಂದು ಹಾರೆೈಸುವ...
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾದಿ್ಗಕ ಶುಭಾಶಯರಳು

ನಿದೆೇಚ್ಶಕರು

ಅಗಡಿ ಸತೀಶ್
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನವಾಸ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್್ಸ

ಮೊ. : 94488 50414

ಕಾಯಚ್ದಶಿಚ್

ಅಂದನೂರು ರಾಜ�ೀಶ್ 
ಅಂದನೂರು ಚಿಟ್್ಸ
ಮೊ. : 98804 88688

ನಿದೆೇಚ್ಶಕರು

ಪಿ. ರವಿ
ಕೆಪಿಆರ್ ಶ್ರೀ ರಕಾ್ಷ ಚಿಟ್್ಸ

ಮೊ. : 78997 74727

ನಿದೆೇಚ್ಶಕರು

ಮಲ್ಲಿಕಾರುಜುನ ಸಾವಾಮಿ
ಶ್ರೀ ರುರು ಚಿಟ್ ಫಂಡ್್ಸ 

ಮೊ. : 97409 51275

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಎಂ. ರಂಗರಾವ್
ಭಾರ್ಯರಂರ ಚಿಟ್್ಸ ಪೆ್ರೈ. ಲಿ.,

ಮೊ. : 99169 59799

ನಿದೆೇಚ್ಶಕರು

ಲ�ೂೀಹಿತ್
ಸ್ಕಂದ ಚಿಟ್್ಸ

ಮೊ. : 80886 96717

ನಿದೆೇಚ್ಶಕರು 

ರ�ಡ್ಡಯ್ಯ, (ಚಿನುನು)
ಶ್ರೀ ವಾಸವಾಂಬ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್್ಸ

ಮೊ. : 98862 52456

ನಿದೆೇಚ್ಶಕರು 

ಷಣುಮುಖ ರಾರು ಗುರ್ಜರ್
ಮಾರುತಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್್ಸ

ಮೊ. : 94483 39231

ನಿದೆೇಚ್ಶಕರು 

ಎ. ಪದಮುರಾಜ್
ರುರು ರಾಘವೆೀಂದ್ರ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್್ಸ

ಮೊ. : 99866 52834

ನಿದೆೇಚ್ಶಕರು

ನವಿೀನ್  ಜ�ೈನ್ ಎಂ.ಎ.
ಶ್ರೀ ಕೆ್ಷೀತ್ರಪಾಲ್  ಚಿಟ್್ಸ 

ಮೊ. : 98451 22279

ನಿದೆೇಚ್ಶಕರು

ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಎಂ.ಬಿ.
ಶ್ರೀ ಸಿದೆದೀಶ್ವರ ಚಿಟ್್ಸ 
ಮೊ. : 96325 96688

ನಿದೆೇಚ್ಶಕರು

ಶ್ೀನಿವಾಸ ರ�ಡಿ್ಡ ಎಂ.ವಿ.
ಸಿರಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್್ಸ

ಮೊ. : 94489 29962

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂತಜು ಬಿ.
ನವೀದಯ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್್ಸ 

ಮೊ. : 99451 59582

ಶಿ್ರೇ ಶಿ್ರೇಶೆೈಲ ಕೆ್ರಡಿಟ್  ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟ್ವ್  ಸೊಸೆೈಟ್ ನಿ.,
# 307/9, ಕೆನರಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಎದುರು, ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002.

 e-mail: srishailacoopso@gmail.com

ನಮಮಿ ಸಂಘದ ಸವಚ್ ಸದಸ್ಯರಿರೂ ಹಾರೂ 
ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿರೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯರಳು

ದಿರಾಂಕ 23-03-2023ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಠೆೇವಣಾತ್ರಳ ಮೆೇಲ್ನ ಬಡಿ್ಡ ದರವನುನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿ. ರಾಮರಾರಾಯಣ ರೆಡಿ್ಡ
ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಚ್ನಿವಾಚ್ಹಕರು

ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಆರ್. ವೆಂಕಟರೆಡಿ್ಡ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ನೆೊೇಂದಣ್ ಸಂಖೆ್ಯ ಎ.ಆರ್. 31 ಆರ್.ಜಿ.ಎನ್.23196/95-96 ಮ. : 99011 20124, 98447 36220

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರರಳು ರೆರು್ಯಲರ್ 
ಹಿರಿಯ 

ರಾರರಿಕರಿಗೆ

1 30 ದಿನರಳಿಂದ 90 ದಿನರಳವರೆಗೆ 5.00% 5.00%

2 91 ದಿನರಳಿಂದ 180 ದಿನರಳವರೆಗೆ 6.00% 6.50%

3 181 ದಿನರಳಿಂದ 363 ದಿನರಳವರೆಗೆ 7.00% 7.00%

4 364 ದಿನಕೆ್ಕ 8.50% 8.50%
5 1 ವಷಚ್ದಿಂದ 2 ವಷಚ್ರಳವರೆಗೆ 8.25% 8.75%

6 2 ವಷಚ್ದ ಮೆೇಲ್ಪಟುಟೆ 3 ವಷಚ್ರಳವರೆಗೆ 9.00% 9.50%

7 3 ವಷಚ್ದ ಮೆೇಲ್ಪಟುಟೆ 8.50% 9.00%

ಪರಿರ್ಕಕೃತ ಬಡ್ಡಿ ದರ ದಿನಾಂಕ : 23-03-2023 ರಿಂದ ಅನ್ವಯ

ಚಿರುರಿದ ಹೊಸದು
ಹೆೊಸ ಸಂವತ್ಸರ ಹೆೊಸ ಯುಗಾದಗೆ
ಹೆೊಸ ಋತು ಮಾಸದ ಹೆೊಸ ಹೆೊಸ ಚ್ಗುರಗೆ,
ಹಳೆ ಮನತಾಪವ ಬಿಡದರೆ ಹಗೆಹೆೊಗೆ
ಕಹಿಬೆೇವೆೇ ಸರ ಬೆಲಲಿವು ಸಿಗುವುದು ಹೆೇಗೆ ?

ಮರ ಹಳತಾದರು ಚ್ಗುರದು ಹೆೊಸತು
ಹಳೆಕೆೊೇಗಿಲೆದನಿ ಪಂಚಮವಿನಿತು,
ವಸಂತ ಋತುವಿಗೆ ಚೆೈತ್ರವು ಬೆರೆತು
ಕವಿಕಲಪಾನೆಗಳ ಸಾಕಾರವಾಯತು.

ನೆೊೇವಿನ ಅನುಭವ ಪಡೆದವ ಮಾತ್ರ
ನಲ್ವಿನ ಸುಖವನು ತಳಿವನು ಮತ್ರ,
ಎರಡರ ಮಶ್ರರ ಬದುಕ್ನ ಸೊತ್ರ
ಬೆೇವು ಬೆಲಲಿಗಳಿಗಿದುವೆೇ ಪಾತ್ರ.

ಚಾಂದ್ರವೇ, ಸೌರವೇ ಯುಗಾದ ಬೆೇಕು
ಕಹಿಯದು ಬಾಳಲ್ ತುಸುವೆೇ ಸಾಕು,
ದೆ್ವೇರ, ಅಸೊಯೆಗಳನಾಚೆಗೆ ನೊಕು
ಸಿಹಿ ಮಾತಲ್ ಸವಿ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕು.

- ಹೆರ್.ಬಿ.ಮಂಜುರಾಥ
ಹಿರಯ ಪತ್ರಕತನಾ

ಯುಗಾದಿ
ಯುಗ ಉರುಳಿ ಕಾಲ ಮರಳಿ
ಮತೆತು ಬಂದದೆ ಯುಗಾದ
ಬಿೇಸುವ ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ
ಸೊಸುವ ಪರಮಳದಂತೆ!

ಮಾವು ಬೆೇವಿನ ತೆೊೇರರವ ಕಟ್ಟಿ
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೊ ಮುಡಿದು
ಕೆೊೇಗಿಲೆಯ ಹಾಡನುನೆ ಕೆೇಳ್ತಾತು
ಹೆೊಸ ವರುರಕೆ ಹೆೊಸ ಹರುರಕೆ
ಸಾ್ವಗತ ಕೆೊೇರದೆ ಯುಗಾದ!

ವರುರವೆೇನು ಹೆೊಸದು
ಆದರೆ ಮನುರ್ಯತ್ವ ಮಾನವಿೇಯತೆ ಮರೆತು
ಯಾಂತ್ರಕ ಜಿೇವನ ನಮಮಿದಾಗುತತುದೆ
ನಾವೆಲಲಿ ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ಗಳಾಗಿದೆದುೇವೆ!

ಅಜಜಿನ ಕಾಲದ ಯುಗಾದಯ ಸಂಭ್ರಮ
ಇಂದು ನಮಮಿಲ್ಲಿ ಕಾರುತತುಲಲಿ
ಬಂದರೆ ಸಾ್ವಗತ ಕೆೊೇರುವ
ಪ್ರಕೃತ ಸಿರಯನು ತಳಿಯುವ

ಮನಸು್ಸ ಮಾಡುತತುಲಲಿ
ನಾವು ಮನಸು್ಸ ಮಾಡುತತುಲಲಿ
ಆದರೆ, ಯುಗಾದ ಮಾತ್ರ
ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಮತೆತು ಬರುತತುಲೆೇ ಇರುತತುದೆ!

- ಜೆಂಬಿಗಿ ಮೃತು್ಯಂಜಯ
ಕನನೆಡ ಉಪನಾ್ಯಸಕರು, ದಾವರಗೆರೆ

ಹಳೆ ಬೆೇರಿರು  
ಹೊಸ ಚಿರುರಿರು 
ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯ
ಹೆೊಸ ವರುರಕೆ ನಾಂದ ಹಾಡಿದೆ ಚೆೈತ್ರ ಮಾಸ 
ಪಾಡ್ಯದ ದನ ಯುಗಾದ ಹಬ್ಬದ ಸಂತಸ 
ಮುಂಜಾವಿನ ಸೊಯನಾನ ಹೆೊಂಗಿರರ 
ವಸುಂಧರೆಯ ಒಡಲ್ಗೆ ಬೆಳಕ್ನ ಸಿಂಚನ 
ನೊತನ ಸಂವತ್ಸರದ ಭರವಸೆಯ ನವೇದಯ 
ಹಳೆ ಬೆೇರಗು ಹೆೊಸ ಚ್ಗುರಗು ಶುಭೆೊೇದಯ

ತರುಲತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಡೆದ ತಾಜಾತನ 
ತನುಮನ ಅರಳಿಸುವ ಶುಭ್ರ ಚೆೇತನ 
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಘಮ ಕೆೊೇಗಿಲೆಯ ಸರಗಮ 
ಹಸಿರನ ಸಿರಯಲ್ಲಿ ಹೊವು ದುಂಬಿಗಳ ಸಮಾಗಮ 
ಹಚಚಿನೆಯ ಸಿೇರೆ ಉಟಟಿ ನಿಸಗನಾದ ಸೆೊಬಗು 
ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಸಾ್ವಗತಕೆಕೆ ಸಡಗರದ ಮರಗು

ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಮಾವು ಬೆೇವಿನ ತಳಿರು ತೆೊೇರರ 
ವರನಾದ ಫಲಾಫಲದ ಅರವಿಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವರ 
ಬೆೇವು ಬೆಲಲಿ ಸೆೇವಿಸಿ ಒಳೆಳುಯ ಮಾತಾಡುವ ವಾಡಿಕೆ 
ಶಾವಿಗೆ ಹೆೊೇಳಿಗೆ ಔತರ, ಬಿದಗೆ ಚಂದ್ರನ ದಶನಾನ 
ಗುರು ಹಿರಯರಗೆ ಭಕ್ತುಯ ನಮನ 
ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬಕೆಕೆ ಪ್್ರೇತಯ ಶುಭ ಹಾರೆೈಕೆ...

- ಅನುಪಮ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ದಾವರಗೆರೆ

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ  
ಹಾದಿಚ್ಕ ಶುಭಾಶಯರಳು 
ಹೆೊಸತು ಹೆೊಸ ಸಂಭ್ರಮವು

ಹೆೊಸ ಹೊವು ಹೆೊಸ ಚ್ಗುರು
ರಸಮಯ ಪ್ರಕೃತ ನಕುಕೆ ನಲ್ದಹುದು
ಹೆೊಸ ಆರಂಭದ ಸುಖವು
ಹೆೊಸ  ಚೆೈತನ್ಯದ ಘಮವು
ಹೆೊಸತು ಹೆೊಸತಾಗಿಸಿದೆ ಈ ಯುಗಾದಯು

ಹೆೊಸ ವರುರದ ಸಡಗರ
ಹೆೊಸ ಹರುರದ ಆಗರ
ಹಸನಾದ ಆಗಸದ ಸೊಯೇನಾದಯವು
ರಸದೌತರ ಗಿಡಮರ
ಬಿಸಜಾಕ್ಷನ ಚ್ತಾತುರ
ಹೆೊಸ ಆದಗೆ ಬಂದದೆ ಹೊರರ ತೆೊೇರರವು

ಹಳೆಯ ಕರಟಿವ ಮರೆತು
ಬೆಳೆದ ಅಹಂಕಾರ ಕ್ತುತು
ಬೆಳೆವ ಮನದೆೊಳಗಿರುವ ಕಲಮಿಶವ ಸುಟುಟಿ 
ಹೆೊಳೆವ ಶ್ರದೆ್ಧಯನಿಟುಟಿ
ಸೆಳೆವ ಆಸೆಯ ಬಿಟುಟಿ
ಬೆಳೆವ ಸಾಧನೆ ಪಥವ ಕರಣುಮುಂದಟುಟಿ

ಮಾವಿನ ಸಿಹಿಯನು ಸವಿದು
ಬೆೇವಿನ ಕಹಿಯನು ಕಡಿದು
ನೆೊೇವಿನ ನಲ್ವಿನ ಸಮತೆಯ ಮನದ ತುಂಬಿಟುಟಿ
ಕವಿದ ಜಾ್ಞನವ ಕಳೆದು
ಅವಿತ ಸುಜಾ್ಞನ ತಳಿದು
ಭುವಿಯಲ್ ಸಿರಹರ ಕೃಪೆಲ್ ತೃಪ್ತು ತುಂಬಿಟುಟಿ

- ಶಿ್ರೇ ಕೃಷಾಣಿಪಚ್ಣಮಸು್ತ
ರೂಪಶಿ್ರೇ ಶಶಿಕಾಂತ್

ಕೆೊೇದಂಡರಾಮ ದೆೇವಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ ರಾಮ 
ಜನೆೊಮಿೇತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕತು ವಿವಿಧ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳನುನೆ 
ಏಪನಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದನಿಂದ ಇದೆೇ ದನಾಂಕ 
30ರ ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರತದನ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8 ರಂದ 
ಮಧಾ್ಯಹನೆ 12 ರವರೆಗೆ ಶ್ರೇರಾಮ ಪಾರಾಯರ, 
ಪುರಾರ ಪ್ರವಚನ, ಮೃತು್ಯಂಜಯ ಜಪ, ನವಗ್ರಹ 
ಜಪ, ಸೊಯನಾ ನಮಸಾಕೆರ ಹಾಗೊ ಪ್ರತದನ ಸಂಜೆ 

6.30 ರಂದ 9.30ರವರೆಗೆ ಹರಕಥಾ ಶ್ರವರ, ಮಂತ್ರ ಪುರಪಾ 
ರಾಜಾಶೇವಾನಾದ ಪೂವನಾಕ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತ ಪೂಜೆಗಳ್ ನಡೆಯಲ್ವೆ.

ಕೊೇದಂಡರಾಮ ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ  
ಇಂದಿನಿಂದ ಶಿ್ರೇರಾಮ ಜರೊಮಿೇತ್ಸವ

ದಾವರಗೆರೆ, ಮಾ.21- ದಾವರಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ 2021-22ನೆೇ 
ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಬಿ.ಇಡಿ ದ್ವತೇಯ ಮತುತು ನಾಲಕೆನೆೇ ಸೆಮಸಟಿರ್  ಪರೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿ 
ನಗರದ ಬಿ.ಇ.ಎ ಶಕ್ಷರ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯಕೆಕೆ ಶೆೇ.100 ರರುಟಿ ಫಲ್ತಾಂಶ 
ಬಂದದೆ. ಪರೇಕೆ್ಷ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡ ಒಟುಟಿ 82 ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳಲ್ಲಿ, 59 
ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳ್ ಅತು್ಯನನೆತ ಶೆ್ರೇಣ್ ಹಾಗೊ 23 ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳ್ ಉನನೆತ ಶೆ್ರೇಣ್ 
ಪಡೆದು ಉತತುೇರನಾರಾಗಿದಾದುರೆ.

ನಾಲಕೆನೆೇ ಸೆಮಸಟಿರ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ ಯು.ಟ್ (ಪ್ರಥಮ) ಮತುತು 
ಲಕ್್ಷ್ಮದೆೇವಿ ಜಿ.ಎಸ್  (ದ್ವತೇಯ) ಸಾ್ಥನ ಪಡೆದದಾದುರೆ.

ಬಿ.ಇಡಿ ಫಲ್ತಾಂಶ: ಬಿಇಎ ಕಾಲೆೇಜು 
ಶೆೇ.100 ರಷುಟೆ ಸಾಧರೆ

ಆಧಾರ್-ಪಾ್ಯನ್ ಜೊೇಡಣೆ ರಡುವು 
ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಒತಾ್ತಯ

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 21 - ಆಧಾರ್ ಹಾಗೊ ಪಾ್ಯನ್ ಗಳ ಜೆೊೇಡಣೆಗೆ ಆರು 
ತಂಗಳ ಗಡುವು ವಿಸತುರಸಬೆೇಕು ಹಾಗೊ ಇದಕ್ಕೆರುವ 1,000 ರೊ.ಗಳ ಶುಲಕೆ 
ರದುದುಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಒತಾತುಯಸಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 
ಅಧಿಸೊಚನೆಯಂದನುನೆ ಹೆೊರಡಿಸಿದುದು, ಮಾರ್ನಾ 31ರ ಒಳಗೆ ಪಾ್ಯನ್ 
ಹಾಗೊ ಆಧಾರ್ ಜೆೊೇಡಣೆ ಮಾಡಲು 1,000 ರೊ. ಶುಲಕೆ ಪಾವತಸಬೆೇಕು. 
ಇಲಲಿವಾದರೆ ಪಾ್ಯನ್ ನಿಷ್ಕೆರೆಯಗೆೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚಿ ಜನರು ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿದಾದುರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಜಾನಾಲ ಲಭ್ಯತೆ 
ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ವಂಚಕರು ಶುಲಕೆದ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತತುದಾದುರೆ 
ಎಂದು ಲೆೊೇಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಅಧಿೇರ್ ರಂಜನ್ 
ಚೌಧರ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದದಾದುರೆ. 
ಮಾರ್ನಾ 31, 2022ಕೆಕೆ ಮುಂಚೆ ಪಾ್ಯನ್ ಹಾಗೊ ಆಧಾರ್ ಜೆೊೇಡಣೆ 
ಉಚ್ತವಾಗಿತುತು. ಏಪ್್ರಲ್ 1, 2022ರ ನಂತರ 500 ರೊ.ಗಳ ಶುಲಕೆ ವಿಧಿಸಲಾ 
ಗುತತುದೆ. ಜುಲೆೈ 1, 2022ರ ನಂತರ 1,000 ರೊ.ಗಳ ಶುಲಕೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತತುದೆ.

ಚೊಕ್ಸ ರೆರ್ ರೊೇಟ್ಸ್ ವಾಪಸ್ : ಕೆೇಂದ್ರಕೆ್ಕ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ತರಾಟೆ
ನವದಹೆಲ್, ಮಾ. 21 - 

ತಲಮೆರಸೆಿಕೆೊಂಡಿರುವ ವಜೆೊ್ರೇದ್ಯಮ 
ಮಹುಲ್ ಚೆೊಕ್್ಸ ವಿರುದ್ಧದ ರಡೆ್ 
ನೆೊೇಟ್ಸ್ ಅನುನೆ ಇಂಟರ್ ರ್ೇಲ್  
ವಾಪಸ್ ಪಡದೆರುವ ಹಿನೆನೆಲಯೆಲ್ಲಿ 
ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾನಾರವನುನೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ತರಾಟಗೆ ೆತಗೆದೆುಕೆೊಂಡಿದ.ೆ

ಪ್ರತಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರ 
ನಿದೆೇನಾಶನಾಲಯ ಹಾಗೊ 
ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗಳ್ ಕ್ರಮ ತಗೆದೆುಕೆೊಳ್ಳುತತುವ.ೆ 

ಆದರ,ೆ ಸಕಾನಾರದ ಸೆನೆೇಹಿತರೆೊಬ್ಬರನುನೆ 
ಕೆೈ ಬಿಡಲಾಗಿದ ೆಎಂದು ಆಕೆ್ಷೇಪ್ಸಿದ.ೆ

ಈ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳಿಕ ೆ ನಿೇಡಿರುವ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನಾನ 
ಖಗೆನಾ, ಈ ರೇತಯ ಜನರಗ ೆ ರಕ್ಷಣೆ 
ನಿೇಡುವಾಗ ದೆೇಶ ಪೆ್ರೇಮದ ಬಗೆಗೆ 
ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಪಹಾಸ್ಯ 
ಎಂದದಾದುರ.ೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ 
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆೇಳಿಕ ೆ ನಿೇಡಿದುದು, 
ಪ್ರತಪಕ್ಷಗಳಿಗ ೆಇ.ಡಿ. ಹಾಗೊ ಸಿ.ಬಿ.ಐ., 

ಮತ್ರರಗ ೆ ಬಿಡುಗಡ ೆ ಎಂದದಾದುರ.ೆ 
ಮದಲು ಲೊಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ 
ಶಕೆ್ಷಯಾಗದೆೇ ಬಿಡು ಗಡಯೆಾಗಿ 
ಎಂಬುದೆೇ `ಮದಾನಿ' ಮಾಡಲೆ್ 
ಎಂದದಾದುರ.ೆ ಪಂಜಾಬ್ ನಾ್ಯರನಲ್ 
ಬಾ್ಯಂರ್ ನಲ್ಲಿ 13 ಸಾವಿರ ಕೆೊೇಟ್ ರೊ. 
ಹಗರರದಲ್ಲಿ ಚೆೊಕ್್ಸ ಸಿಲುಕ್ದುದು, ರೆಡ್ 
ನೆೊೇಟ್ಸ್ ಹೆೊರಡಿಸಲಾಗಿತುತು. 
ನಂತರ ಅದನುನೆ ವಾಪಸ್ 
ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಉಚ್ಚಂಗಿದುರಚ್ಕೆ್ಕ ವಿಶೆೇಷ ಬಸ್ ವ್ಯವಸೆಥಾ
ದಾವರಗೆರೆ, ಮಾ. 21- ಹರಪನಹಳಿಳು ತಾಲೊಲಿಕ್ನ ಉಚಚಿಂಗಿದುಗನಾದ 

ಉತ್ಸವಾಂಭ ದೆೇವಿ ಜಾತೆ್ರ ಪ್ರಯುಕತು ನಾಳೆ ದನಾಂಕ 23 ಮತುತು 24 ರಂದು 
ದಾವರಗೆರೆ  ಘಟಕದಂದ ಭಕಾತುಧಿಗಳ ಅನುಕೊಲಕಾಕೆಗಿ 35 ಹೆಚುಚಿವರ 
ವಿಶೆೇರ ಬಸ್ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಕಲ್ಪಾಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರಾರ ಸಾರಗೆ ನಿಗಮದ 
ವಿಭಾಗಿೇಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರ ತಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಕಾರಾಚ್ಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಖಾದರ್ ಬಾಷಾ
ದಾವರಗೆರೆ, ಮಾ.21- ಜನತಾ ದಳ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲಾಲಿ 

ಯುವ ಘಟಕದ  ಕಾಯಾನಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಖಾದರ್ ಬಾಷಾ 
ನೆೇಮಕ ಗೆೊಂಡಿದಾದುರೆ.

ದಾವರಗೆರೆ, ಮಾ.21 - ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ಆಮ್ ಆದಮಿ 
ಪಾಟ್ನಾಯಂದ ಸಪಾಧಿನಾ ಸುವ ಅಭ್ಯರ್ನಾಗಳ ಮದಲ 
ಪಟ್ಟಿ ಯನುನೆ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದಂದ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದು್ರ 
ಬಸವಂತಪಪಾ ಹೆೇಳಿದರು.

ಸುದದುಗೆೊೇಷ್ಠಾ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಪ್ರಥಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಜಿಲೆಲಿಯ ದಾವರಗೆರೆ ಉತತುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ 
ಅಭ್ಯರ್ನಾಯಾಗಿ ಶ್ರೇಧರ್ ಪಾಟ್ೇಲ್, ಜಗಳೂರು 

ಕೆ್ಷೇತ್ರದಂದ ಗೆೊೇವಿಂದರಾಜ್, ಹರಹರ ಕೆ್ಷೇತ್ರ 
ದಂದ ಗಣೆೇಶ್ ದುಗನಾದ್ ಈ ಬಾರ ಅಭ್ಯರ್ನಾ 
ಗಳಾಗಿ ಸಪಾಧಿನಾಸಲ್ದಾದುರೆ ಎಂದರು. ಉಳಿದ ಕೆ್ಷೇತ್ರ 
ಗಳಿಗೆ ಮುಂದನ ದನಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮತುತು 3ನೆೇ ಪಟ್ಟಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ನಾ ಘೆೊೇರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ಈ ವೆೇಳೆ ಜಿಲಾಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿೇಂದ್ರ ಕೆ., ಜಿಲಾಲಿ 
ಕಾಯನಾದಶನಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲಾಲಿ ಸಂಘ ಟನಾ 
ಕಾಯನಾದಶನಾ ಆದಲ್ ಖಾನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ 
ಉಸುತುವಾರ ನವಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮತತುತರರದದುರು.

ಜಿಲೆಲೆಯ ಆಪ್ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ರಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟೆ ಬಿಡುರಡೆ
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ಪವಾಡಪ್ಳ ತಪ�ಪೀಸಾವಾಮಿ ದಸಾ್ತವೆೇಜು ಬರಹಗಾರರು, 
ಸಬ್  ರಿಜಿಸಾಟೆರಾರ್  ಕಛೆೇರಿ ಆವರಣ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ. ವೊ.: 98443 31765

 ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ 
ಶುಭಾಶಯರಳು

ನಮೆಮಿಲಾಲೆ ಆತ್ಮಿೇಯ ಸೆನುೇಹಿತರಿರೂ, 
ಬಂಧುರಳಿರೂ ಹಾರೂ ನರರದ 
ಸವಚ್ ರಾರರಿಕರಿರೂ "ಯುಗಾದಿ" 
ಹಬ್ಬದ ಹಾದಿಚ್ಕ ಶುಭಾಶಯರಳು.ಡಿ. ಕೆ. ಸಂರಮೆೇಶ್  ಎಲ್ಗಾರ್  

ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರು, ಸಬ್  ರಿಜಿಸಾಟೆರಾರ್  ಕಚೆೇರಿ ಆವರಣ,  

ಪಿ. ಬಿ. ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ. ವೊ. : 98440 65710

ನಮೆಮಿಲಾಲೆ  ಆತ್ಮಿೇಯ  ಬಂಧು - ರ್ತ್ರರಿರೂ, 
ಸವಚ್  ರಾರರಿಕರಿರೂ  ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ 

ಹಾದಿಚ್ಕ ಶುಭಾಶಯರಳು...

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ 
ಶುಭಾಶಯರಳು

ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಪ್ಜಾರ್,  ಜಿಲಾಲೆ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರು,  

ಉಪ ರೊೇಂದಣಿ ಕಛೆೇರಿ ಆವರಣ, ದಾವಣಗೆರೆ. ವೊ. : 89703 96509

ನರರದ ಸವಚ್ ರಾರರಿಕರಿರೂ,  
ಆತ್ಮಿೇಯ ಬಂಧು-ರ್ತ್ರರಿರೂ  

"ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ"  
ಹಾದಿಚ್ಕ ಶುಭಾಶಯರಳು...

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ 
ಶುಭಾಶಯರಳು

zÀÆ: 9449984859 / 9448073129

99000`
ªÀÄwÛ£ÁßªÀÅzÉÃ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃQ®è

¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ºÉÆgÀqÀÄªÀ ¢£ÁAPÀ: 02 K¦æ¯ï 2023
6 ¢£ÀUÀ¼À PÀ®à£ÁwÃvÀ ¯ÉÆÃPÀ zÀÄ¨ÉÊ

ªÀÄjÃ£Á PÀÆæ¸ï, qÉÀ¸Àlð ¸À¥sÁj, «ÄgÁPÀ¯ï UÁqÀð£ï

PÉÃªÀ®

UÉÆèÃ§¯ï «¯ÉÃeï, PÀ¸Àgï C¯ï ªÀvÀ£ï, C¨sÀÄzÁ©ü, 
±ÁeÁð, §Ädð R°Ã¥sÁ, qÁ°á£ï ±ÉÆÃ, «Ã¸Á «ªÀiÁ£ÀzÀgÀ

Hl wAr ¥ÀæªÉÃ±À ±ÀÄ®Ì J¯Áè ¸ÉÃjzÉ.

ಡಾ|| ಬಿ.ಎಸ್. ನಾರಪ್ರಕಾಶ್ , ಡಾ|| ಬಿ.ಎನ್. ಅಭಿಷೆೀಕ್ 
ಮತುತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು

ಹೃದಯಪೂರಜುಕ ಅಭಿನಂದನ�ಗಳು

ಸವ್ಗರಿರೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯರಳು

ಯುನಿಟಿ ಹ�ಲ್ತ್ ಸ�ಂಟರ್ 
ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯನಿಲಯದಿಂದ  ಪ್ರತ್ಷ್ಠಿತ 
'ಗೌರರ ಡಾಕ್ಟರ�ೀಟ್ ' ಪುರಸಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ  

ಹೆಸರಾಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೊೇಧಕರೂ, ಕೆೈಗಾರಿಕೊೇದ್ಯರ್ರಳೂ, 
50 ವಷಚ್ರಳಿಂದ ನಮಮಿ ಸಂಸೆಥಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೊೇಧಕರೂ ಆಗಿರುವ

ಶ್ೀ ಅಥಣಿ ಎಸ್. ವಿೀರಣ್ಣ ಅವರಿರೂ,

ದಿರಾಂಕ 25-3-2023ರಂದು  
ದಾವಣಗೆರೆ ನರರಕೆ್ಕ ಆರರ್ಸುತ್್ತರುವ  

ಜನಪಿ್ರಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರರಳಾದ 

ಸನಾ್ಮನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದಿ 
ಅವರಿಗೆ ಹೃತೂ್ಪವಚ್ಕ ಸುಸಾವಾರತ.

ಕರಾಚ್ಟಕ ಸಕಾಚ್ರದಿಂದ ಕೊಡಮಾಡುವ 
'ಕನಾಜುಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ  
ಅಕಾಡ�ಮಿ ಪ್ಶಸಿತ್'ಗೆ 

ಭಾಜನರಾದ `ಕರಾಚ್ಟಕ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ' 
ಸಂಪಾದಕರಾದ 

ಶ್ೀ ಕ�. ಚಂದ್ಣ್ಣ ಅವರಿರೂ 
ಹೃದಯಪ್ವಚ್ಕ  ಅಭಿನಂದರೆರಳು.

ಮತು್ತ

ಚುರಾವಣೆ : ಮತದಾರರ 
ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲೆ ಹೆಸರು ಪರಿಶಿೇಲರೆ

ದಾವರಗೆರೆ, ಮಾ. 21-  ಕನಾನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ 
ಶೇಘ್ರದಲೆಲಿೇ ಸಾವನಾತ್ರಕ ಚುನಾವಣೆಗಳ್ ನಡೆಯಲ್ದುದು, ಜಿಲೆಲಿಯ 
ಎಲಾಲಿ ಮತದಾರರು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರುವ 
ಬಗೆಗೆ ಪರಶೇಲ್ಸಿಕೆೊಳಳುಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಸಹಾಯ 
ವಾಣ್ ವೇಟರ್ ಹೆಲ್ಪಾ ಲೆೈನ್ ಆಪ್ ಮೊಲಕ ಮಬೆೈಲ್ 
ಸಂಖೆ್ಯಯಂದಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಒ.ಟ್.ಪ್ ನಮೊದಸಿ, 
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನುನೆ ಪರಶೇಲ್ಸಿಕೆೊಳಳುಬಹುದೆಂದು 
ಅಪರ ಜಿಲಾಲಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೊ ಅಪರ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರ 
ಪ್.ಎನ್ ಲೆೊೇಕೆೇಶ್ ತಳಿಸಿದಾದುರೆ.

5, 8ರೆೇ ತರರತ್ರಳಿಗೆ 27 ರಿಂದ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರಿೇಕೆ್ಷ

ದಾವರಗೆರೆ, ಮಾ. 21- 2022-23ನೆೇ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ 
ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲಾಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ 5 ಮತುತು 8ನೆೇ ತರಗತ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ 
ಇದೆೇ ದನಾಂಕ 27ರಂದ ಮೌಲಾ್ಯಂಕನ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ದಾವರಗೆರೆ 
ದಕ್್ಷರ ವಲಯದ ಕೆ್ಷೇತ್ರ ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರ ದಾರುಕೆೇಶ್ ಬಿ.ಎಂ. ತಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಈ ಹಿನೆನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮತುತು 8ನೆೇ ತರಗತಯ ಮೌಲಾ್ಯಂಕನದಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೆೇ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಯನುನೆ ಅನುತತುೇರನಾಗೆೊಳಿಸುವುದಲಲಿ, ಎಲಾಲಿ 
ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳನುನೆ ಮುಂದನ ತರಗತಗೆ ತೆೇಗನಾಡೆಗೆೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 5 
ಮತುತು 8ನೆೇ ತರಗತಯ ಮೌಲಾ್ಯಂಕನವು ವಾಷ್ನಾಕ 
ಪರೇಕೆ್ಷಯಾಗಿರುವುದಲಲಿ. ಇದು ಕೆೇವಲ ಮೌಲಾ್ಯಂಕನವಾಗಿರುತತುದೆ.

ಈ ಮೌಲಾ್ಯಂಕನದ ಮೊಲಕ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳ ಕಲ್ಕಾ ಗುರಮಟಟಿ, 
ಕಲ್ಕಾ ನೊ್ಯನತೆ, ಕಲ್ಕಾ ಪ್ರಗತಗಳನುನೆ ತಳಿದುಕೆೊಂಡು ಮುಂದನ ಶೆೈಕ್ಷ 
ಣ್ಕ ವರನಾಕೆಕೆ ಕಲ್ಕಾ ಕೆೊರತೆಯನುನೆ ನಿೇಗಿಸಲು ಶೆೈಕ್ಷಣ್ಕ ಕಾಯನಾಕ್ರಮವನುನೆ 
ಹಮಮಿಕೆೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದೆದುೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನೆ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ 
ಮತುತು ರ್ೇರಕರಗೆ ತಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೌಲಾ್ಯಂಕನದ ಫಲ್ತಾಂಶವನುನೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ೇರಕರಗೆ ಹಾಗೊ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ತಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆ ಮೊಲಕ ಫಲ್ತಾಂಶದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನುನೆ 
ಕಾಪಾಡಲಾಗುವುದು. ಪಠ್ಯಪುಸತುಕವನಾನೆಧರಸಿ ಮೌಲಾ್ಯಂಕನಕೆಕೆ ಪ್ರಶೆನೆಗಳನುನೆ 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾರುಕೆೇಶ್ ವಿವರಸಿದಾದುರೆ.

ರಾಳೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಪಕ್ಷದ ಕಛೆೇರಿ 
ಉದಾಘಾಟರೆ

ವಿದಾ್ಯನಗರದ ಮಾಗನೊರು 
ಬಸಪಪಾ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಪಕ್ಷದ ಕಚೆೇರ ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮವು ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ 
ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ   ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ದಾವರಗೆರೆ, ಮಾ.21- ನಗರ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಥಗಳ ಹೆೊರ ಗುತತುಗೆ ನೌಕರರನುನೆ 
ನೆೇರಪಾವತಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರ ನಿೇಡಿದದು ಭರವಸೆ ಹುಸಿಯಾದ 
ಹಿನೆನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದನಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೆೊಳಿಸಿ, ಮುರಕೆರ ನಡೆಸುವ ಜೆೊತೆಗೆ ಇದೆೇ 
ದನಾಂಕ 25 ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ ಆಗಮನದ ದನದಂದು ಪ್ರತಭಟನೆ ನಡೆ 
ಸಲ್ದೆದುೇವೆ ಎಂದು ಪಾಲ್ಕೆ ಹೆೊರಗುತತುಗೆ ಘನತಾ್ಯಜ್ಯ ವಿಲೆೇವಾರ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್ . ದುಗೆಗೆೇಶ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ಸುದದುಗೆೊೇಷ್ಠಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಾಹನ ಚಾಲ ಕರು, ಲೆೊೇಡಸ್ನಾ, 
ಕ್ಲಿೇನಸ್ನಾ , ಹೆಲಪಾಸ್ನಾ , ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮನಾ ಕರು, ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು ಸಹಾಯಕರನುನೆ 
ನೆೇರಪಾವತಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಹೆೊೇರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿತುತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಗಳ್ 
ಜಂಟ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಹೆೊರಗುತತುಗೆ ನೌಕರರನುನೆ ನೆೇರ ಪಾವತಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ಲ್ಖಿತ 
ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿದದುರು. ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿ ಎಂಟು ತಂಗಳ್ ಕಳೆದದದುರೊ ಸಹ ಇವರೆಗೊ 
ಯಾವುದೆೇ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೊಂಡಿಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಾಲ್ಕೆ ಆವರರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೆೊಳಿಸಿ 
ಮುರಕೆರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತ ನಿೇಡಿದರು.

ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೊ ಕಾವಲುಗಾರರ ಹೆೊರಗುತತುಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಘದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ .ನಿೇಲಗಿರಯಪಪಾ, ಆರ್ . ಮಂಜಪಪಾ ಸುದದುಗೆೊೇಷ್ಠಾಯಲ್ಲಿ ಇದದುರು. 

ನರರದಲ್ಲೆಂದು ಪಾಲ್ಕೆ ಹೊರರುತ್್ತಗೆ 
ರೌಕರರಿಂದ ಕೆಲಸ ಸಥಾಗಿತ

ಕೆೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ 
ಮಮತಾ ಧರಣಿ

ಕೆೊಲೆೊಕೆತಾ, ಮಾ. 21 – 
ಬಿಜೆಪ್ ನೆೇತೃತ್ವದ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾನಾರ 
ಪಶಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜೆೊತೆ 
ಪಕ್ಷಪಾತಯಾಗಿ ವ್ಯವಹರ ಸುತತುದೆ 
ಎಂದು ಆರೆೊೇಪ್ಸಿರುವ ಮುಖ್ಯ 
ಮಂತ್ರ ಮಮತಾ ಬಾ್ಯನಜಿನಾ, 
ಮಾರ್ನಾ 29ರಂದ ಕೆೊಲೆೊಕೆತಾ 
ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದನಗಳ ಧರಣ್ 
ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೆೇಳಿ ದಾದುರೆ. 
ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾನಾರ ಉದೆೊ್ಯೇಗ 
ಖಾತ್ರ ಯೇಜನೆಯ ಹರ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತತುಲಲಿ. ವಸತ 
ಹಾಗೊ ರಸೆತು ಕಾಮಗಾರಗಳಲೊಲಿ 
ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುತತುದೆ ಎಂದವರು 
ಆರೆೊೇಪ್ಸಿದಾದುರೆ.

ಪಾಕ್ - ಆಫಾಘಾನ್  
ರಳಲ್ಲೆ ಭೂಕಂಪ

ಇಸಾಲಿಮಾಬಾದ್, ಮಾ. 21 
– ಪಾಕ್ಸಾತುನ ಹಾಗೊ ಆಫಾಘಾನಿ 
ಸಾತುನಗಳಲ್ಲಿ ರಕಟಿರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 
6.8ರಷ್ಟಿದದು ಶಕ್ತುಶಾಲ್ ಭೊಕಂಪ 
ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆಫಾಘಾನಿಸಾತುನದ 
ಹಿಂದು ಕುಶ್ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಭೊಕಂಪ ಕೆೇಂದ್ರೇಕೃತವಾಗಿತುತು 
ಎಂದು ಪಾಕ್ಸಾತುನದ 
ಅಧಿಕಾರಗಳ್ ತಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಲಾ ಹೆೊೇ ರ್ , 
ಇಸಾಲಿಮಾಬಾದ್, ಪೆೇಷಾವರ, 
ಝೇಲಂ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 
ನೆಲ ನಡುಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೊ 
ಯಾವುದೆೇ ಆಸಿತು ಹಾಗೊ ಜಿೇವ 
ಹಾನಿಯ ವರದಗಳ್ ಬಂದಲಲಿ.

ಐರೂರು ಗಾ್ರ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯೇರರಾಜ್  

ದಾವರಗೆರೆ, ಮಾ.21- ತಾಲೊಲಿಕ್ನ ಐಗೊರು ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬೆೊೇರಗೆೊಂಡನಹಳಿಳು  ಗಾ್ರಮದ ಸದಸ್ಯ ಎ.ಆರ್.
ಯೇಗರಾಜ್ ಅವಿರೆೊೇಧವಾಗಿ ಆಯೆಕೆಯಾಗಿದಾದುರೆ. 

ಎಸೆ್ಸಸ್-ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸಂರಿಂದ ಶುಭಾಶಯ
ದಾವರಗೆರೆ, ಮಾ.21- ಹಿರಯ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೊರು 

ಶವಶಂಕರಪಪಾ, ಮಾಜಿ ಸಚ್ವ ಶಾಮನೊರು ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನಾನ್, 
ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯನಾದಶನಾ ದನೆೇಶ್ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿ 
ಅವರುಗಳ್ ಸವನಾರಗೊ ಹೆೊಸ ವರನಾ ಯುಗಾದ ಹಬ್ಬದ 
ಶುಭಾಶಯ ತಳಿಸಿದಾದುರೆ. ನಾಳೆಯಂದ ಆರಂಭಗೆೊಳಳುಲ್ರುವ 
ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನುನೆ ಮುಸಿಲಿಂ ಸಮಾಜ 
ಬಾಂಧವರಗೆ ಕೆೊೇರದಾದುರೆ.

ಹರಹರ, ಮಾ.21- ದೆೇವರಬೆಳಕೆರೆ 
ಸಕಾನಾರ ಹಿರಯ ಪಾ್ರಥಮಕ ಶಾಲೆ 
ಆವರರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ 
ನಡೆಸಲಾಯತು.  ಸಾಮೊಹಿಕವಾಗಿ ಶಾರದಾ 
ಪೂಜೆ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ಹಾಗೊ ಇದೆೇ 
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತತು, ಬಡಿತು ಹಾಗೊ 
ವಗಾನಾವಣೆ ಹೆೊಂದರುವ ಶಕ್ಷಕರುಗಳನುನೆ 
ಗೌರವಿಸಲಾಯತು.

ಕಾಯನಾಕ್ರಮವನುನೆ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ ಮಾತ 
ನಾಡಿದ ಹರಹರ ಕೆ್ಷೇತ್ರ ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರ 
ಹನುಮಂತಪಪಾ ಅವರು, ರ್ೇರಕರುಗಳ್ 
ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಆಸಿತು ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ, 
ಮಕಕೆಳನೆನೆೇ ಆಸಿತುಯನಾನೆಗಿ ಮಾಡಿರ. ಮಕಕೆಳ 

ಮನಸು್ಸ ಅರತು ಅವರ ಬೆೇಕು - ಬೆೇಡಗಳನುನೆ 
ಅರತು, ಉತತುಮ ಪ್ರಜೆಗಳನಾನೆಗಿ ಮಾಡಲು 
ಶ್ರಮಸಲು ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು. ಮಕಕೆಳೂ ಸಹ 
ಉಪಾಧಾ್ಯಯರಗೆ, ಹಿರಯರಗೆ ಹಾಗೊ 
ಪಾಲಕರೆೊಂದಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ 
ವತನಾಸಲು ತಳಿಸಿದರು.

ಸಕಾನಾರ ಶಾಲೆಗಳ್ ಗುರಮಟಟಿ 
ಹೆೊಂದದುದು, ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಹಾಗೊ ಗಾ್ರಮದ 
ಸಹಕಾರ ನಿತ್ಯವೂ ಸಮಿರಣ್ೇಯವಾಗಿರುವ 
ಅಗತ್ಯತೆಯನುನೆ ತಳಿಸಿದರು.

ಇದೆೇ ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಮತ ಎ.ಟ್.
ಪೆ್ರೇಮಕುಮಾರ, ಶ್ರೇಮತ ರೆೇರುಕಾಬಾಯ 
ಹಾಗೊ ಇದೆೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರನಾಗಳ 

ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈಗ ದಾವರಗೆರೆ 
ದಕ್್ಷರ ವಲಯದ ಕೆ್ಷೇತ್ರ 
ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಯಾಗಿರುವ 
ಬಿ.ಎಂ.ಚೌಡಪಪಾ ಅವರನೊನೆ ಸಹ 
ಗೌರವಿಸಲಾಯತು. 

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನುನೆ ಮಂಜಪಪಾ 
ವಹಿಸಿದದುರು. ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ 
ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಎನ್.ಸುರೆೇಶ್, 
ಎಂ.ಶವಪಪಾ, ಇಟಗಿ ಕರಬಸಪಪಾ, 
ರಮೇಶ್ ಹಾಗೊ ಗಾ್ರಮ 
ಪಂಚಾಯತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 
ಶ್ರೇಮತ ರತನೆಮಮಿ ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್, 
ಸೊಲಬಾಳ ಕರಬಸಪಪಾ, ಐ.ಎಸ್.

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನಾನಪಪಾ, ಇಂದ್ರಮಮಿ, ಗಿೇತಾ, 
ಮಹೆೇಶ್ವರಮಮಿ ಹಾಗೊ ಜಯಶೇಲಾ 
ನಿಂಗರಾಜ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರು.

ಶಕ್ಷಕ ಶಂಕ್ರಪಪಾ ಹುಲುಲಿಮನಿ ಪಾ್ರರ್ನಾಸಿ 
ದರು. ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ಷಕ ಆರ್.ಆರ್.ಮಠ ಸಾ್ವಗತ 
ಸಿದರು. ಟ್.ಎಸ್.ಕುಮಾರಸಾ್ವಮ ಮಾತನಾಡಿ 
ದರು. ಸಿಆರ್ ಪ್ಗಳಾದ ಹೆರ್.ಕೆ.ಸತೇಶ್  
ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಜಿ.ನಂಜುಂಡಪಪಾ, ತಪೆಪಾೇಸಾ್ವಮ 
ಅವರು ಹಾಜರದುದು, 7ನೆೇ ವಗನಾದ ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ವಿಶೆೇರ ಉಪನಾ್ಯಸ ನಿೇಡಿದರು. ಹರಹರ 
ತಾಲೊಲಿಕು ಪಾ್ರಥಮಕ ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಪಪಾ ಶುಭ ಹಾರೆೈಸಿದರು. 

ದೆೇವರಬೆಳಕೆರೆ : ರುರುವಂದನ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಬಿಇಓ ಹನುಮಂತಪ್ಪ

ಪೇಷಕರು ಮಕ್ಕಳರೆನುೇ ಆಸ್್ತಯರಾನುಗಿಸ್
ದಾವರಗೆರೆ, ಮಾ.21- ಶ್ರೇ ಆದ 

ಜಗದುಗೆರು ರೆೇರುಕಾಚಾಯನಾ ಭಕತುರ 
ಬಳಗದ ವತಯಂದ ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲ್ಕೆಯಂದ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನಾಮ 
ಫಲಕಗಳ ಉದಾಘಾಟನೆ ಹಾಗೊ ರಂಗ್  
ರಸೆತುಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದಾ್ವರ ನಿಮಾನಾರ 
ಹಾಗೊ ರೆೇರುಕಾಚಾಯನಾರ ಕಂಚ್ನ 
ಪ್ರತಮ ಪ್ರತಷಾಠಾಪನೆಯ ಭೊಮ 
ಪೂಜೆ ಕಾಯನಾಕ್ರಮವನುನೆ ನಾಳೆ 
ದನಾಂಕ 22ರ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4 
ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಪೂಜಿ ಬಾ್ಯಂರ್  
ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದ 
ಹೆರ್ .ಎಂ ಸೆೊೇಮನಾಥಯ್ಯ ವೃತತುದಲ್ಲಿ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಳಗದ 
ಸಂಚಾಲಕ ಹೆರ್ .ಎಂ 
ರುದ್ರಮುನಿಸಾ್ವಮ ತಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಸುದದುಗೆೊೇಷ್ಠಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, ಅಂದು ಶ್ರೇ ಆದ ಜಗದುಗೆರು 
ರೆೇರುಕಾಚಾಯನಾ ರಂಗ್  ರಸೆತು, 
ಶ್ರೇಸದೆೊ್ಯೇಜಾತ ಶವಾಚಾಯನಾ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮೇಜಿ ವೃತತು (ಶಾಮನೊರು 
ರಸೆತುಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೃತತುಕೆಕೆ), ಸಾ್ವಮ 
ವಿವೆೇಕಾನಂದ ರಸೆತು (ಪ್.ಜೆ 
ಬಡಾವಣೆಯ ಮೇದ ರಸೆತುಯಂದ 
ಶವಪಪಾಯ್ಯ ವೃತತುದ ವರೆಗೆ), ರಾಮಕೃರಣು 
ಹೆಗಡೆ ವೃತತು (ಶಾಂತ ನಗರದ ಸಪತುಗಿರ 
ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ವೃತತುಕೆಕೆ), 
ಹೆ ರ್  . ಎ ಂ . ಸೆೊೇ ಮ ನಾ ಥ ಯ್ಯ 
ವೃತತುಗಳನುನೆ (ಬಾಪೂಜಿ ಬಾ್ಯಂರ್  
ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ವೃತತುಕೆಕೆ) 

ಸಕಾನಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 
ನಾಮಕರರ ಮಾಡಿ ಅನುಮೇದಸ 
ಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 
ನಾಮಫಲಕಗಳ ಉದಾಘಾಟನೆ 
ಏಪನಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೇ  ಓಂಕಾರ ಶವಾಚಾಯನಾ 
ಸಾ್ವಮೇಜಿ, ತಪಟೊರು ತಾಲೊಲಿಕ್ನ 
ನೆೊರವಿನಕೆರೆ ಗಾ್ರಮದ ಕಾಡಸಿದೆದುೇಶ್ವರ 
ಮಠದ ಕರವೃರಭ ದೆೇಶಕೆೇಂದ್ರ ಶವ 
ಯೇಗಿ ಸಾ್ವಮೇಜಿ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದ 
ದವ್ಯ ಸಾನಿನೆಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ಶಾಸಕ 
ಎಸ್ .ಎ ರವಿೇಂದ್ರನಾಥ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಿಸಲ್ದಾದುರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅತರ್ಗಳಾಗಿ ಸಂಸದ 
ಜಿ.ಎಂ ಸಿದೆದುೇಶ್ವರ, ಶಾಸಕ ಶಾಮನೊರು 
ಶವಶಂಕರಪಪಾ, ವಿಧಾನ ಪರರತ್  
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೆೇತಕ ಡಾ.ಎ.ಹೆರ್  
ಶವಯೇಗಿಸಾ್ವಮ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ 
ಹೆರ್ .ಎಸ್  ಶವಶಂಕರ್ , ಪಾಲ್ಕೆ 
ಮೇಯರ್  ವಿನಾಯಕ ಪೆೈಲಾ್ವನ್ , 
ದೊಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವೆೈ ಪ್ರಕಾಶ್  
ಆಗಮಸುವರು ಎಂದರು.

ತಾ್ಯವಣ್ಗಿ ವಿೇರಭದ್ರಸಾ್ವಮ, 
ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಲೊಲಿರು, ಎಂ.ಹೆರ್  
ಶವಯೇಗಿಸಾ್ವಮ, ದಾ್ರಕಾ್ಷಯಣ್ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನಾನಪಪಾ, ಸಾಂಭಶವಯ್ಯ, 
ರಾಜೆೇಶ್ವರ ಉಮೇಶ್, ಸಿದದುಲ್ಂಗ 
ಸಾ್ವಮ, ಎಸ್ .ಜಿ ಗುರುವಯ್ಯ, ಜಿ.ಎಂ 
ಮೃತು್ಯಂಜಯ ಮತತುತರರು 
ಉಪಸಿ್ಥತರದದುರು.

ಜರದು್ಗರು ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಚ್ ಕಂಚಿನ 
ಪ್ರತ್ಮೆ ಪ್ರತ್ಷಾಠಿಪರೆಗೆ ಇಂದು ಪ್ಜೆ
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¨sÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ «±Áé¸ÁºÀð ¸ÉÆÃ¯Ágï ¨ÁæAqï
zÉÃ±ÀzÀ ªÉÆzÀ® ¸ÁÖgï gÉÃnAUï 

EgÀÄªÀ ªÁlgï »Ãlgï ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢gÀÄªÀ

AiÀiÁªÀÅzÉÃ jÃwAiÀÄ ¤ÃjUÁVAiÀÄÆ ¸ÉÆÃ¯Ágï 
ªÁlgï »Ãlgï£À ¢üÃWÀð ¨Á½PÉAiÀÄ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆ¼Àî®Ä 

«²µÀÖ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÉÆA¢UÉ vÀAiÀiÁj¸À¯ÁVzÉ.
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PEACE ENTERPRISES

Ganesh Temple Building, Opp. Bakkeshwara High School,  Nijalingappa Layout, Davanagere.      E-mail ID : peacedvgmarketing@gmail.com

 8310042490, 9901318277, 8088605375, 9880156667 - 081924033937795026926, 

SUPER STOCKIST FOR DAVANAGERE DIST.
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zÁªÀtUÉgÉ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¸ÀÛ rÃ®gïìUÀ½UÀÆ AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ºÁ¢ðPÀ ±ÀÄ¨sÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄUÁæºÀPÀjUÀÆ ºÁUÀÆ 

COMMERCIAL & 
DOMESTIC 

RO & UV, UF

*
* 
*
* 

  Zero Maintenance  

High  Heat Tolerance
 Improved Safety
  
 Vibration Resistance 

42

*  High Cranking Power
  Zero Maintenance
High  Heat Tolerance 
Long Life

*
*
* 
  
 

*42 Months Guarantee
zÁªÀtUÉgÉ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè vÁ®ÆèPÀÄUÀ½UÉ  rÃ®gïì ¨ÉÃPÁVzÁÝgÉ

200AH

23ªÀµÀðUÀ¼À ¤ªÀÄä ¸ÉÃªÉAiÀÄ°è

£ÀªÀÄä°è J¯Áè PÀA¥À¤AiÀÄ RO FILTER, UPS, BATTERY & SOLAR WATER HEATER UÀ¼À£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬಚ್ನ್  ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟ್ವ್  ಬಾ್ಯಂಕನ  
ಮಾನ್ಯ ಷೆೇರುದಾರರಿರೂ, ಗಾ್ರಹಕರಿರೂ 

ಬೆಳೂಳಡಿ ಮಂಜುರಾಥ್ 
ಮಾಜಿ ವಿಶೆೇಷ ಆಹಾವಾನಿತರು  

ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬಚ್ನ್  ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟ್ವ್  ಬಾ್ಯಂಕ್  
ರಿಯಲ್  ಎಸೆಟೆೇಟ್ ಉದ್ಯರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯರಳು

ಸರ್ವರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ 
ಹಾದಿ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನೂತನ ಶ�ೂ�ಭಕೃತು 

ನಾಮ ಸಂರತ್ಸರವು 

ಸರ್ವರಿಗೂ 

ಸುಖ-ಶಾಂತಿ, ನ�ಮ್ಮದಿ 

ತರಲಿ ಎಂದು ಶುಭ 

ಕ�ೂ�ರುರ...
ಶ್ೀಮತ ಗೌರಮಮು, 

ಗೌಡು್ ರಯಪಪ ಮತುತ್ ಮಕ್ಕಳು, 
ಚಾರಿಟಬಲ್  ಟ್ಸ್್ಟ  (ರಿ.) 

ಆರರಗ�ರ�.ಆರರಗ�ರ� ಸುರ�ೀಶ್ 
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಗರ ಯೀರನ�  ಮತುತ್ ಅಭಿರೃದ್ಧಿ ಸಾಥಾಯಿ ಸಮಿತ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕ�, ದಾರಣಗ�ರ�. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟಿಪಿಸಿಎಂಎಸ್, ದಾರಣಗ�ರ�.


