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ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ.23- ಯುಗಾದಿ 
ಹಬ್ಬವನುನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 
ಜಿಲಾಲಾದ್ಯಂತ ಸಡಗರ, ಸಯಂಭ್ರಮದಿಯಂದ 
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಗುರುವಾರ ಸಯಂಜ ೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಾ 
ಚಯಂದ್ರನನುನು ನೆೋ�ಡಿ ಕಣುತಯಂಬಿಕೆೋಯಂಡು, 
ಹಿರಿಯರು ಆಶ�ವಾವಾದ ಪಡದೆರು. 
ದೆ�ವಸಾಥಾನಗಳಿಗ ೆ ತರೆಳಿ ಪೂಜ ೆ ಸಲ್ಲಾಸಿ 
ಬಯಂದರು.

ಸಯಂಜಯೆಾಗುತತಲೆ� ಜನತ ೆಆಗಸದತತ 
ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುತೋಹಲದಿಯಂದ ಚಯಂದ್ರ 
ನನುನು ಹುಡುಕುತ್ತದುದುದು ಕಯಂಡು ಬಯಂತು.  
ಸಯಂಜ ೆ 6.30ರ ವೆ�ಳಗೆ ೆ ಚಯಂದ್ರದಶವಾನ 

ವಾಯಿತು. ಚಯಂದ್ರ ಕಾಣುತ್ತದದುಯಂತ ೆ ಜನರು 
ನಯಂತ ಜಾಗದಲೆಲಾ� ಭಕ್ತಯಿಯಂದ ನಮಸಾಕಾರ 
ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಪೂಜ ೆ ಸಲ್ಲಾಸಿ, ಆರತ್ 
ಬಳೆಗಿದರು. 

ಬುಧವಾರ ಮನಗೆಳು ಮಾವು-
ಬೆ�ವಿನ ತೆೋ�ರಣಗಳಿಯಂದ ಸಿಯಂಗರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ 
ದದುವು. ಎಣೆಣೆ ನ�ರಿನ ಸಾನುನ ಮಡಿ, ಹೆೋಸ 
ಬಟೆಟಿಗಳನುನು ತೆೋಟುಟಿ, ಮನಯೆಲ್ಲಾ ಪೂಜೆ 
ಮಾಡಿ ಸೆನು�ಹಿತರು, ಸಯಂಬಯಂಧಿಕರಿಗ ೆಬೆ�ವು-
ಬಲೆಲಾ ಹಯಂಚಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೆೋಸ ವರವಾದ 
ಶುಭಾಶಯ ಕೆೋ�ರಲಾಯಿತು. ಯುಗಾದಿ 
ಅಯಂಗವಾಗಿ ದೆ�ವಸಾಥಾನಗಳಲೋಲಾ ವಿಶೆ�ರ 
ಪೂಜಗೆಳು ನಡದೆವು.

ಜಿಲಾಲೆದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಯುಗಾದಿ

ಸೋರತ್, ಮಾ. 23 - `ಮ�ದಿ' ಎಯಂಬ 
ಉಪನಾಮ ಹೆೋಯಂದಿರುವವರೆಲಲಾ ಕಳ್ಳರು ಎಯಂದು 
ಹೆ�ಳಿಕೆ ನ�ಡಿದದು ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಯಂಧಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ನ ಸೋರತ್ ನಾ್ಯಾಲಯ 
ಎರಡು ವರವಾಗಳ ಜೆೈಲು ಶಕೆಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

2019ರಲ್ಲಾ ಸಮಾವೆ�ಶವಯಂದರಲ್ಲಾ 
ಮಾತನಾಡಿದದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ, ಮ�ದಿ ಎಯಂಬ 
ಉಪನಾಮ ಹೆೋಯಂದಿರುವವರೆಲಲಾ ಕಳ್ಳರು 
ಎಯಂದಿದದುರು. ಈ ಹೆ�ಳಿಕೆ ಪ್ರಶನುಸಿ ನಾ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಾ 
ಅಜಿವಾ ದಾಖಲಾಗಿತುತ.

ಈ ಬಗೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ 
ನಾ್ಯಿಕ ಮಾ್ಜಿಸೆಟಿ್�ಟ್ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ವಮವಾ, 
ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸೆಕಷೆನ್ 499 ಹಾಗೋ 500 ಅನುನು 
ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ ಉಲಲಾಯಂಘಿಸಿದಾದುರೆ ಎಯಂದು 
ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿಗೆ ಜಾಮ�ನು 
ನ�ಡಿರುವ ನಾ್ಯಾಲಯ, ಮ�ಲ್ಮನವಿ ದಾಖಲ್ 
ಸಲು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಕೆಷೆಯನುನು ತಡೆದಿದೆ.

ಜನಪ್ರತ್ನಧಿ ಕಾಯ್ದುಯ ಅನ್ವಯ ಎರಡು 
ವರವಾಗಳಿಗಿಯಂತ ಹೆಚುಚು ಕಾಲ ಶಕೆಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ 

ವರು ಶಕೆಷೆಯ ದಿನಾಯಂಕದಿಯಂದ, ಶಕೆಷೆಯ ಅವಧಿ 
ಮುಗಿದ ಆರು ವರವಾಗಳವರೆಗೆ ಅನಹವಾರಾಗು 
ತಾತರೆ. ಈ ತ್�ಪಿವಾನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ 
ಮ�ಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಾಸಲ್ದಾದುರೆ ಎಯಂದು ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕಷೆ 
ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ ಈ 
ಹಿಯಂದೆ ̀ಚೌಕ್ದಾರ್ ಚೆೋ�ರ್ ಹೆೈ' (ಕಾವಲುಗಾರನೆ� 
ಕಳ್ಳ) ಎಯಂಬ ಹೆ�ಳಿಕೆ ನ�ಡಿದದುರು. ಈ ಬಗೆಗೆ ಅವರು 
ಸುಪಿ್ರ�ಯಂ ಕೆೋ�ಟ್ವಾ ನಲ್ಲಾ ಕಷೆಮಯನೋನು ಯಾಚಿಸಿ 
ದದುರು. ಮುಯಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾ ಎಚಚುರವಾಗಿರುವಯಂತೆ 
ನಾ್ಯಾಲಯ ತ್ಳಿಸಿತುತ ಎಯಂದು ಸೋರತ್ 
ನಾ್ಯಾಲಯದ ತ್�ಪಿವಾನಲ್ಲಾ 

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 23 - ಮ�ದಿ ಉಪನಾಮ 
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಾ ಎರಡು ವರವಾಗಳ ಜೆೈಲು ಶಕೆಷೆಗೆ 
ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಯಂಧಿ, ಮ�ಲ್ಮನವಿ ನಾ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಾ ತಡೆಯಾಜೆಞೆ 
ಪಡೆದರೆ ಅನಹವಾತೆಯಿಯಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಎಯಂದು 
ಕಾನೋನು ಪರಿಣಿತರು ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟಿದಾದುರೆ.

ಕೆಳ ನಾ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಾ ವಿಧಿಸಲಾದ ಶಕೆಷೆಗೆ 
ಉನನುತ ನಾ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಾ ತಡೆಯಾಜೆಞೆ ಪಡೆದರೆ 
ಅನಹವಾತೆಯಿಯಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಎಯಂದು ಲ್ಲ್ 
ಥಾಮಸ್ ಹಾಗೋ ಲೆೋ�ಕ್ ಪ್ರಹಾರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಾ 
ಸುಪಿ್ರ�ಯಂ ಕೆೋ�ಟ್ವಾ  ಈ ಹಿಯಂದೆ ತ್�ರ್ವಾಗಳನುನು ನ�ಡಿದೆ 
ಎಯಂದು ಹಿರಿಯ ವಕ್�ಲ ಹಾಗೋ ಸಯಂವಿಧಾನಕ ಪರಿಣಿತ 
ರಾಕೆ�ಶ್ ದಿ್ವವೆ�ದಿ ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಮ�ಲ್ಮನವಿ ನಾ್ಯಾಲಯ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಾ ಶಕೆಷೆ 
ತಡೆದು, ಜಾಮ�ನು ನ�ಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದಲ್ಲಾ 
ಅನಹವಾತೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲಲಾ. 

ಅಗೊೇ ಅಲ್ಲೆ ಚಂದಿರ ...

ಬಯೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 23- ವಿಧಾನ 
ಸಭಾ ಚುನಾವಣ ೆ ಸಮ�ಪಿಸುತ್ತದದುಯಂತೆ 
ಪಯಂಚಮಸಾಲ್ ಹಾಗೋ ಒಕಕಾಲ್ಗ ಸಮು 
ದಾಯಕೆಕಾ ಮ�ಸಲಾತ್ ಕಲ್್ಪಸುವ ಹಾಗೋ 
ಹಚೆಚುಳ ಮಾಡುವ ಸಯಂಬಯಂಧ ರಾಜ್ ಸಕಾವಾರ 
ನಾಳ ೆಮಹತ್ವದ ತ್�ಮಾವಾನ ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳಲ್ದ.ೆ 

ಹಿಯಂದುಳಿದ ವಗವಾದ ಆಯ�ಗ 
ಮ�ಸಲಾತ್ಗ ೆಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದಯಂತ ೆಮಧ್ಯಂತರ 
ವರದಿ ನ�ಡಿದ ಬನೆನುಲೆಲಾ ಈ ವಗವಾಗಳಿಗೆ 
ಶೆೈಕಷೆಣಿಕ ಹಾಗೋ ಉದೆೋ್�ಗದಲ್ಲಾ 
ಮ�ಸಲಾತ್ ಕಲ್್ಪಸುವ ಸಯಂಬಯಂಧ 
ತ್�ಮಾವಾನ ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಮಯಂತ್್ರ 

ಬಸವರಾಜ ಬೆೋಮಾ್ಮಯಿ ನಾಳ ೆ ಸಯಂಜೆ 
ಮಯಂತ್್ರ ಮಯಂಡಲ ಸಭ ೆಕರದೆಿದಾದುರ.ೆ 

ನಾ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಾ ಮ�ಸಲಾತ್ಗೆ 
ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದಯಂತ ೆ ಅಜಿವಾ ವಿಚಾರಣೆ 
ಇಯಂದಿದದು ಕಾರಣ ಗುರುವಾರ ನಡಯೆ 
ಬೆ�ಕ್ದದು ಸಯಂರ್ಟ ಸಭಯೆನುನು ನಾಳ ೆಸಯಂಜಗೆೆ 
ಮುಯಂದೋಡಿದದುರು. 

ಈ ಮಧೆ್ ಪಯಂಚಮಸಾಲ್ ಲ್ಯಂಗಾಯತ 
ಉಪ ಜಾತ್ಗ ೆ ಪ್ರವಗವಾ 2ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ 
ಮ�ಸಲಾತ್ ನ�ಡುವ ಪ್ರಕ್್ರಯ್ ಸಯಂಬಯಂಧ 
ಯಥಾಸಿಥಾತ್ ಕಾಯುದುಕೆೋಳು್ಳವಯಂತ ೆ ನ�ಡಿದದು 
ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೆ�ಶವನುನು ಹೆೈಕೆೋ�ಟ್ವಾ 

ತರೆವುಗೆೋಳಿಸಿ ಆದೆ�ಶಸಿದ.ೆ
ಪಯಂಚಮಸಾಲ್ ಲ್ಯಂಗಾಯತ ಉಪ 

ಜಾತ್ಗ ೆ ಪ್ರವಗವಾ 2ಎ ಅಡಿ ಮ�ಸಲಾತ್ 
ನ�ಡುವ ಸಯಂಬಯಂಧದ ಸಕಾವಾರದ ಪ್ರಕ್್ರಯ್ 
ಪ್ರಶನುಸಿ ಸಾವವಾಜನಕ ಹಿತಾಸಕ್ತ ಅಜಿವಾಯ 
ವಿಚಾರಣ ೆನಡಸೆಿದ ಮುಖ್ ನಾ್ಯಮೋತ್ವಾ 
ಪ್ರಸನನು ಬಾಲಚಯಂದ್ರ ವರಾಳ ೆಮತುತ ನಾ್ಯ 
ಮೋತ್ವಾ ಆಶೆೋ�ಕ್ ಎಸ್.ಕ್ಣಗಿ ಅವರಿದದು 
ವಿಭಾಗಿ�ಯ ಪಿ�ಠ ಈ ಆದೆ�ಶ ನ�ಡಿದ.ೆ

ವಿಚಾರಣ ೆ ವೆ�ಳ ೆ ಸಕಾವಾರದ ಪರ 
ವಕ್�ಲರು, ರಾಜ್ ಸಕಾವಾರವು 2ಎ 
ಪ್ರವಗವಾಕೆಕಾ ಯಾವುದೆ� 

ಪಂಚಮಸಾಲ್-ಒಕ್ಕಲ್ರ ಮೇಸಲಾತ್
ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ತ್ೇಮಾಚ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಬೆಯಂಗಳೂರು, ಮಾ. 23 - ಹರಿಹರ 
ಪಯಂಚಮಸಾಲ್ ಪಿ�ಠದ ಸತತ ಹೆೋ�ರಾಟದ 
ಫಲವಾಗಿ ನಾಳೆ ಪಯಂಚಮಸಾಲ್ 
ಸಮುದಾಯಕೆಕಾ ರಾಜ್ ಸಕಾವಾರದಿಯಂದ 
ಅತು್ತತಮ ಕೆೋಡುಗೆ ಘೆೋ�ರಣೆಯಾಗುವ 
ವಿಶಾ್ವಸವಿದೆ ಎಯಂದು ಹರಿಹರ ವಿ�ರಶೆೈವ 
ಲ್ಯಂಗಾಯತ ಪಯಂಚಮಸಾಲ್ ಪಿ�ಠದ 

ಜಗದುಗೆರು ಶ್ರ� ವಚನಾನಯಂದ ಮಹಾಸಾ್ವಮ�ಜಿ ಹೆ�ಳಿದಾದುರೆ.  
ಪತ್್ರಕಾಗೆೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ದ 

ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಾ ಒಯಂದಾಗಿರುವ ಪಯಂಚಮಸಾಲ್ 
ಸಮುದಾಯಕೆಕಾ ಮ�ಸಲಾತ್ ನ�ಡಬೆ�ಕು ಎನುನುವುದರ 
ಹೆೋ�ರಾಟದ ಹಿಯಂದೆ 3 ದಶಕಗಳ ಇತ್ಹಾಸವಿದೆ ಎಯಂದರು.

ಹಯಂತ ಹಯಂತಗಳಲ್ಲಾ ನಡೆಸಿದ ಹೆೋ�ರಾಟ ಅಯಂತ್ಮ ಹಯಂತಕೆಕಾ 
ಬಯಂದು ಸೆ�ರಿದೆ. 2 ಡಿ ಹಾಗೋ 2 ಸಿ 

ಸಕಾಚ್ರದಿಂದ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ
ವಚರಾನಂದ ಶಿ್ರೇ ವಿಶಾ್ವಸ

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 23 – 2ಎ 
ಪ್ರವಗವಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ನ�ಡಲಾಗುವ 
ಎಲಾಲಾ ಸವಲತುತಗಳು 2ಡಿಯಲ್ಲಾರುವ 
ಪಯಂಚಮಸಾಲ್ ಸಮುದಾಯಕೆಕಾ ಸಿಗುವ 
ಸಾಧ್ತೆ ಇದೆ ಎಯಂದು ಕೋಡಲಸಯಂಗಮದ 
ಲ್ಯಂಗಾಯತ ಪಯಂಚಮಸಾಲ್ ಪಿ�ಠದ 
ಜಗದುಗೆರು ಶ್ರ� ಬಸವ 

ಜಯಮೃತು್ಯಂಜಯ ಸಾ್ವಮ�ಜಿ ವಿಶಾ್ವಸ ವ್ಕತಪಡಿಸಿದಾದುರೆ.
ಪಯಂಚಮಸಾಲ್ ಮ�ಸಲಾತ್ಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದಯಂತೆ 

ಹೆೈಕೆೋ�ಟ್ವಾ ವಿಧಿಸಿದದು ತಡೆಯಾಜೆಞೆ ತೆರವಾದ ನಯಂತರ ಅವರು 
ಈ ಹೆ�ಳಿಕೆ ನ�ಡಿದಾದುರೆ. ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ ಸಚಿವ ಸಯಂರ್ಟ 
ಸಭೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಾ ಮ�ಸಲಾತ್ ಹೆೋ�ರಾಟ 
ತಾಕ್ವಾಕ ಅಯಂತ್ ಕಾಣುವ ವಿಶಾ್ವಸ ಇದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಾ ಐತ್ಹಾಸಿಕ 
ನಧಾವಾರ ತೆಗೆದುಕೆೋಳು್ಳವ ವಿಶಾ್ವಸ ಇದೆ ಎಯಂದಿದಾದುರೆ.

2ಎ ಸವಲತು್ತರಳು ಸಿರುವ ನಿರಿೇಕೆ್ಷ  
ಬಸವ ಜಯಮೃತು್ಯಂಜಯ ಶಿ್ರೇ

`ಮೊೇದಿ' ಕಳಳರೆಂದ ರಾಹುಲ್ ಗೆ 2 ವಷಚ್ ಜೆೈಲು
ರಾಹುಲ್ ತಡೆಯಾಜೆಞೆ ಪಡೆದರೆ 
ಅನಹಚ್ತೆಯಂದ ಪಾರು

To win over cancer, call today - 78294 34249

hcgoncology.com

Date : 25th Saturday, March 2023 / Time : 2.00 pm to 5.00 pm
Venue : Aaraike Super Specialty Hospital, Nittuvalli, Davangere-2.

Consultant : 
DR. BASANT MAHADEVAPPA

Consultant HPB & Liver Transplant

HCG HOSPITAL
 9/1, Kalinga Rao Road, Sampangi Rama Nagar, Bengaluru, Karnataka 560002

ಸಾವಚ್ಜನಿಕರ ರಮನಕೆ್ಕ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಟುಟಿವಳಿ್ಳ ಕಾಲೆ�ಜು ರಸೆತಯ ಡೆೋ�ರ್ ನಯಂ.195 ರಲ್ಲಾ 

ವಾಸವಿರುವ ಲೆೇಟ್ ಸೆೈಯ್ಯದ್  ಬುಡೆೇನ್ ಸಾಬ್  ಇವರ ಮಕಕಾಳಾದ (1) 
ಸೆೈಯದ್ ತನಿ್ವೇರ್ ಅಹಮ್ಮದ್, (2) ತಸಿ್ೇಮ್ ಕೌಸರ್, (3) ಸೆೈಯ್ಯದ್ 
ಫೆೈರೊೇಜ್  ಅಹಮ್ಮದ್ ಇವರು ವಾದಿಯರಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಾಕು 
ಕಸಬಾ ಹೆೋ�ಬಳಿ ಆವರಗೆರೆ ಗಾ್ರಮದ ರಿ.ಸವೆವಾ ನಯಂ.229/2, 229/3, 4, 
5, 6, 7 ಹಾಗೋ 229/8 ಒಟುಟಿ 11 ಎಕರೆ, ವಿಸಿತ�ಣವಾದ ಜಮ�ನನ ಬಗೆಗೆ 
ದಾವಣಗೆರೆಯ 1ನೆ� ಹೆಚುಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ರವರ ನಾ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಾ 
ಅಸಲು ದಾವೆ ನಯಂ.85/2023 ರಯಂತೆ ತೆೋ�ರಾಧಾರದ ಸ್ವತ್ತನ ಪಾಲುವಿಭಾಗ 
ಹಿಸೆಸೆ ಮತುತ ಬೆ�ರೆ ಯಾರಿಗೋ ಯಾವ' ವಿಧದಿಯಂದಲೋ ಸಹ ಪರಭಾರೆ 
ಮಾಡದಯಂತೆ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರತ್ಬಯಂಧಕಾದೆ�ಶಕಾಕಾಗಿ ಪಾ್ರರ್ವಾಸಿ ದಾವೆಯನುನು 
ಪ್ರತ್ವಾದಿಗಳಾದ (1) ಶಿ್ರೇಮತ್ ಬೇಬೇಜಾನ್ ಕೊೇಂ ಲೆೇಟ್ ಸೆೈಯ್ಯದ್ 
ಪೇರ್ ಸಾಬ್, (2) ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸೆೈಯ್ಯದಾಬಾನು ಕೊೇಂ ಮಹಮದ್  
ಖಲ್ೇದ್ ಸಾಬ್ , (3) ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸಾಜಿೇದಾಬಾನು ಕೊೇಂ ಸೆೈಯ್ಯದ್ 
ಮುಬೇನ್ ಸಾಬ್, (4) ಶಿ್ರೇಮತ್ ಜಹೆೇರಾಬಾನು ಕೊೇಂ ಎಂ.ರೌಷಾದ್ ಅಲ್ 
(5) ಸೆೈಯ್ಯದ್  ಫಕೃದಿ್ೇನ್  ಬನ್ ಲೆೇಟ್ ಸೆೈಯ್ಯದ್ ಪೇರ್ ಸಾಬ್ , (6) 
ಸೆೈಯ್ಯದ್ ಇಸಾ್ಮಯಲ್ ಜಬೇವುಲಾಲೆ ಬನ್ ಲೆೇಟ್ ಸೆೈಯ್ಯದ್ ಪೇ ರ್ ಸಾಬ್, 
(7) ಸೆೈಯ್ಯದ್ ಇಬಾ್ರಹಂ, ಖಲ್ೇಲುಲಾಲೆ ಬನ್ ಲೆೇಟ್ ಸೆೈಯ್ಯದ್ 
ಪೇರ್ ಸಾಬ್ ಆದ ಇವರೆಲಲಾರ ವಿಳಾಸ: ಡೆೋ�ರ್ ನಯಂ.162/ಎ. ಕಾಲೆ�ಜು 
ರಸೆತ, ಮಜಿ�ದ್-ಎ-ಆಜಯಂ ಹತ್ತರ, ನಟುಟಿವಳಿ್ಳ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೋ 
ಪ್ರತ್ವಾದಿ ನಯಂ.1 ರಿಯಂದ 7 ರವರಿಯಂದ ಖರಿ�ದಿಗಾರರಾದ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟ್ 
ಬಯಂಬೋ ಬಜಾರ್ ವಾಸಿಗಳಾದ (1) ಮೆೇದಾರ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬನ್ 
ಪುಟರರಾಳ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, (2) ಮೆೇದಾರ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬನ್ ಪುಟರರಾಳ್ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, (3) ಮೆೇದಾರ ರಾರರಾಜಪ್ಪ ಬನ್ ಪುಟರರಾಳ್ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ (4) ಮೆೇದಾರ ದಾನಪ್ಪ ಬನ್ ಪುಟರರಾಳ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, 
(5) ಮೆೇದಾರ ಪಾಪಣ್ಣ ಬನ್  ಪುಟರರಾಳ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, (6) ಮೆೇದಾರ 
ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬನ್ ಪುಟರರಾಳ್  ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆಯನುನು 
ಹೋಡಿದುದು, ದಾವೆಯ ಸಮನ್ಸೆ ಈಗಾಗಲೆ� ಪ್ರತ್ವಾದಿಯರಿಗೆ 
ಜಾರಿಯಾಗಿರುತತದೆ. ಆದದುರಿಯಂದ ಸಾವವಾಜನಕರು ಈ ಮ�ಲೆ ಹೆ�ಳಿದ 
ವಿವಾದಿತ ಸ್ವತ್ತನ ಮ�ಲೆ ಯಾವಯಂದೋ ಕ್ರಯ, ದಾನ, ದಿ�ಡು, ಭೆೋ�ಗ್, 
ಲಾವಣಿ, ಮಾಟ್ವಾ ಗೆ�ಜ್ ಇತಾ್ದಿಗಳ ಮೋಲಕ ವ್ವಹರಿಸದಯಂತೆ 
ಸೋಚಿಸಿದೆ. ಒಯಂದು ವೆ�ಳೆ ವ್ವಹರಿಸಿದೆದು� ಆದಲ್ಲಾ ಮುಯಂದೆ ಆಗುವ 
ಆಗುಹೆೋ�ಗುಗಳಿಗೆ ವ್ವಹರಿಸಿದ ವ್ಕ್ತಗಳೆ� ಬಾಧ್ಸಥಾರು ಹಾಗೋ 
ಹೆೋಣೆಗಾರರಿರುತಾತರೆಯಂದು ತ್ಳಿಯಿರಿ. ಅಯಂತಹ ವ್ವಹಾರಗಳು ನಮ್ಮ 
ಕಕ್ಷೆದಾರರಾದ ವಾದಿಯರಿಗೆ ಬಯಂಧನಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲಲಾವೆಯಂಬುದನುನು ಈ 
ಮೋಲಕ ಸಾವವಾಜನಕರಿಗೆ ತ್ಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ.

ಸುರೆೇಶ್ ರಾಜನಹಳ್ಳ ಬ.ಎ., ಎಲ್ ಎಲ್ .ಬ.,
ವಕೇಲರು ಡೊೇರ್  ನಂ. 78/4, ರೆೈತರ ಬೇದಿ, 

2ರೆೇ ಮೆೇನ್, 1ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ , ಪ.ಕೆ.ಜಿ.ಬ ಬಾ್ಯಂಕ್  
ಹಂಭಾರ, ದಾವಣಗೆರೆ-577002.

ಕಕ್ಷದಾರರ ಸಹ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 24- ನಾಳೆ 
ಮಾ.25ರಯಂದು ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಯಂದ್ರ 
ಮ�ದಿ ಅವರು ನಗರಕೆಕಾ ಭೆ�ಟ್ 
ನ�ಡುತ್ತರುವ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಾ ಸಯಂಚಾರ 
ಮಾಗವಾ ವ್ವಸೆಥಾಯಲ್ಲಾ ಬದಲಾವ 
ಣೆಗಳನುನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ 
ಪೊಲ್�ಸ್ ಇಲಾಖೆ ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ಬೆೇರೆ ಜಿಲೆಲೆರಳ್ಂದ ಕಾಯಚ್ಕ್ರ 
ಮಕೆ್ಕ ಬರುವ ವಾಹನ ಪಾಕಚ್ಂಗ್ 
ಸ್ಥಳರಳ ವಿವರ: ಚಿಕಕಾಮಗಳೂರು, 
ಶವಮಗಗೆ, ಭದಾ್ರವತ್, ಬಿ�ರೋರು, 
ಕಡೋರು, ಶೃಯಂಗೆ�ರಿ, ಬೆಯಂಗಳೂರು, 
ಕೆೋ�ಲಾರ, ತುಮಕೋರು, 
ಮೈಸೋರು, ಮಯಂಡ್, ಚಿಕಕಾಬಳಾ್ಳರ್ರ, 
ಹಾಸನ, ಕೆೋಡಗು, ಮಯಂಗಳೂರು 
ಜಿಲೆಲಾಗಳಿಯಂದ ಬಾಡಾ ಕಾ್ರಸ್ ನಯಂದ 
ದಾವಣಗೆರೆ 

ರಾಳೆ ನರರಕೆ್ಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೇದಿ: 
ವಾಹನರಳ ಮಾರಚ್ ಬದಲಾವಣೆ

ಖಾಸಗಿ, ಕೆಎಸಾಸಾರ್ಚ್ಸಿ 
ಬಸ್ ನಿಲಾದಾಣ ತಾತಾ್ಕಲ್ಕ 
ಸ್ಥಳಾಂತರ

25ರಂದು ಎಲಾಲೆ ಭಾರಿೇ 
ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಷೆೇಧ

ದಿ್ವತ್ೇಯ ಪಯು 
ಪರಿೇಕೆ್ಷಗೆ ಬರುವ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ರಳ್ಗೆ ಅಡಚಣೆ 
ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚರೆ

ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತ 
ಮುತ್ತ ಎಲಾಲೆ ರಿೇತ್ 
ವಾಹನ ನಿಷೆೇಧ

ಹಾಸನ, ಮಾ. 23- ಶ್ರವಣಬೆಳಗೆೋಳದ ಜೆೈನ ಮಠದ 
ಚಾರುಕ್�ತ್ವಾ ಭಟಾಟಿರಕ ಸಾ್ವಮ�ಜಿ ಅವರು ಅನಾರೆೋ�ಗ್ದ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಾ ಗುರುವಾರ ಜಿನೆೈಕ್ರಾಗಿದಾದುರೆ.

ಆರೆೋ�ಗ್ದಲ್ಲಾ ಏರುಪೆ�ರಾದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಾ ಶ್ರ�ಗಳಿಗೆ 
ಬೆಳೂ್ಳರು ಆದಿಚುಯಂಚನಗಿರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ತೆಸೆ 

ನ�ಡಲಾಗುತ್ತತುತ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ತೆಸೆಗೆ 
ಸ್ಪಯಂದಿಸದೆ� ವಿಧಿವಶರಾಗಿದಾದುರೆ. 

ಸ್ವಸಿಥಾಶ್ರ� ಚಾರುಕ್�ತ್ವಾ ಅನುನುವ 
ಬಿರುದಾಯಂಕ್ತ ಜೆೈನಭಟಾಟಿರಕ ಸಾ್ವಮ�ಜಿ 
ದೆ�ಶದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಭಕತ ವಗವಾವನುನು 
ಹೆೋಯಂದಿದದುರು.  ಮಧಾ್ಹನು 12 ಗಯಂಟೆಯ 
ಹೆೋತ್ತಗೆ ಶ್ರ�ಗಳ ಪಾರ್ವಾವ ಶರಿ�ರವನುನು 
ಮಠಕೆಕಾ ತಯಂದು ಅಯಂತ್ಮ ದಶವಾನಕೆಕಾ 

ವ್ವಸೆಥಾ ಮಾಡಲಾಗಿತುತ.
ಶ್ರ�ಗಳು ಪಿ�ಠದಲ್ಲಾ ಇದುದುಕೆೋಯಂಡೆ� ಮಠದ ಸಮಸತ 

ಕಾಯವಾನವವಾಹಣೆಯಯಂದಿಗೆ ಸಯಂಶೆೋ�ಧನೆ, ಗ್ರಯಂಥ ರಚನೆಯಲ್ಲಾ 
ಕ್್ರಯಾಶ�ಲರಾಗಿದದುರು. 1981 ರಲ್ಲಾ ಗೆೋಮ್ಮಟೆ�ಶ್ವರ ಸಹಸಾ್ರಬಿ್ಧ 
ಮಹಾಮಸತಕಾಭಿಷೆ�ಕವನುನು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ನೆರವೆ�ರಿಸಿದದುರು. 
ಇದನುನು ಮಚಿಚು ಅಯಂದಿನ ಪ್ರಧಾನ ಇಯಂದಿರಾ ಗಾಯಂಧಿ ಅವರು 
ಕಮವಾಯ�ಗಿ ಎಯಂಬ ಬಿರುದು ನ�ಡಿ 

ಚಾರುಕೇತ್ಚ್ ಭಟಾಟೆರಕ ಶಿ್ರೇ ಜಿರೆೈಕ್ಯ

ಸಾರಿಗೆ ಮುಷ್ಕರಕೆ್ಕ 
ಕೊೇಟ್ಚ್ ತಡೆ

ಬೆಯಂಗಳೂರು, ಮಾ. 23 – 
ರಾಜ್ ಸಕಾವಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ 
‘ಸಾರಿಗೆ ನಗಮಗಳ ನೌಕರರ 
ಸಮಾನ ಮನಸಕಾರ ವೆ�ದಿಕೆ’ಯು 
ಕರೆ ನ�ಡಿರುವ ಮುರಕಾರಕೆಕಾ ರಾಜ್ 
ಹೆೈಕೆೋ�ಟ್ವಾ ತಾತಾಕಾಲ್ಕ ತಡೆ 
ಯಾಜೆಞೆ ಹೆೋರಡಿಸಿದೆ. ವೆ�ತನ 
ಪ ರಿ ರಕಾ ರ ಣೆ 

ರಾಳೆ ನರರಕೆ್ಕ ನಮೊೇ : ಲಕಾ್ಷಂತರ ಜನರ ಸಾ್ವರತಕೆ್ಕ ಸಿದ್ತೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 23 -  ಬರುವ 

ಮಾಚ್ವಾ 25ರ ಶನವಾರ ಜಿ.ಎಯಂ.ಐ.ಟ್. 
ಪಕಕಾ ನಡೆಯಲ್ರುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಯಂತ್್ರ 
ನರೆ�ಯಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ ಮಹಾಸಯಂಗಮ 
ಸಮಾವೆ�ಶಕೆಕಾ 400 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಾ 
ಮೋರು ವೆ�ದಿಕೆ, ಶಾಮಯಾನ ಸೆ�ರಿದಯಂತೆ 
ಸಕಲ ವ್ವಸೆಥಾಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ 
ಎಯಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯವಾದಶವಾ 
ಮಹೆ�ಶ್ ಟೆಯಂಗಿನಕಾಯಿ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಪತ್್ರಕಾಗೆೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, ಮ�ದಿ ಸಮಾವೆ�ಶಕೆಕಾ 2 ಲಕಷೆ 
ಕುಚಿವಾ ಹಾಗೋ 50 ಬೃಹತ್ ಎಲ್ ಇಡಿ ತೆರೆ 
ಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಯಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಮಧಾ್ಹನು 1 ಗಯಂಟೆಗೆ ವೆ�ದಿಕೆ ಕಾಯವಾ 
ಕ್ರಮ ಆರಯಂಭವಾಗಲ್ದೆ. ಸಾಯಂಸಕಾಕೃತ್ಕ 
ಕಾಯವಾಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವ್ವಸೆಥಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
ಎಯಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನ 
ವೆ�ದಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಮ�ದಿ 

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
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ಹರಿಹರ ವಿದಾ್ನಗರ 3ನೆ� ಮ�ನ್ , 
3ನೆ� ಕಾ್ರಸ್  ವಾಸಿ ಮ�ಹನ್ .ಬಿ 
ಭಯಂಡಾರಿ (67) ಅವರು, ದಿನಾಯಂಕ 
23.03.2023 ರ ಗುರುವಾರ 
ಮಧಾ್ಹನು 2 ಕೆಕಾ ನಧನರಾದರು. ಓವವಾ 
ರ್ತ್ರ, ಮೋವರು ರ್ತ್್ರಯರು, 
ಮಮ್ಮಕಕಾಳು, ಮರಿಮಮ್ಮಕಕಾಳು 
ಹಾಗೋ ಅಪಾರ ಬಯಂಧು - ಬಳಗವನುನು 
ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಯಂತ್ಕ್್ರಯ್ಯನುನು 
ದಿನಾಯಂಕ 24.03.2023 ರ ಶುಕ್ರವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಕೆಕಾ ಹರಿಹರ ನಗರದ ಹಿಯಂದೋ 
ರುದ್ರಭೋಮಯಲ್ಲಾ ನೆರವೆ�ರಲ್ದೆ.

ಮೊೇಹನ್ ಬ. (ಭಂಡಾರಿ)
ನಿಧನ 

17ರೆೇ ವಷಚ್ದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
ಹೆರ್.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು

 (ನೆ�ತ್ರದಾನ) ಹಾಲುವತ್ವಾ ಗಾ್ರಮ.

     ಜನನ: 27.10.1974                    ಮರಣ: 24.03.2006

ನ�ವು ನಮ್ಮನನುಗಲ್ ಇಯಂದಿಗೆ 17 ವರವಾಗಳಾದವು. 
ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಾರುವ

ತಂದೆ : ಹೆರ್.ಡಿ.ಮಹೆೇಶ್ವರಪ್ಪ
ತಾಯ: ಶಿವರಾರಮ್ಮ

ಸಹೊೇದರರು, ಅಕ್ಕಂದಿರು ಹಾರೂ  
ಬಂಧು-ಬಳರ, ಹಾಲುವತ್ಚ್ ಗಾ್ರಮ, 

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲೆಕು.

ಬೆ�ತೋರು ರಸೆತ ಹಾಗೋ ಬಸವರಾಜ ಪೆ�ಟೆ 
ನವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಪತ್ರಕತವಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್  
ಎನ್.ಎಸ್. (39 ವರವಾ) ನಧನರಾಗಿದಾದುರೆ.  
23.03.2023ರ ಗುರುವಾರ ಮುಯಂಜಾನೆ 
7:20 ಕೆಕಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ನಧನ 
ಹೆೋಯಂದಿದಾದುರೆ. ಮೃತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರಾಜ್ ನೋ್ಸ್ 
ಸುದಿದುವಾಹಿನಯ ದಾವಣಗೆರೆ ವರದಿಗಾರ 
ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಹೆೋ�ದರ.  ಮೃತರಿಗೆ 
ಓವವಾ ರ್ತ್್ರ ಹಾಗೋ ಓವವಾ ರ್ತ್ರ ಇದುದು ಅಪಾರ 
ಸಯಂಖೆ್ ಯ ಬಯಂಧು ಮತ್ರರನುನು ಅಗಲ್ದಾದುರೆ. 
ಮೃತರ ಅಯಂತ್ಕ್್ರಯ್ ಮಾ.24 ರಯಂದು ಬೆಳಗೆಗೆ 11 
ಗಯಂಟೆಗೆ ಬೋದಾಳು ರಸೆತಯ ಸಾವವಾಜನಕ 
ರುದ್ರಭೋಮಯಲ್ಲಾ ನೆರವೆ�ರಲ್ದೆ.

ವರದಿಗಾರ ವಿಶ್ವರಾಥ್ 
ನಿಧನ

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 23 -  ಕೆ�ಯಂದ್ರದ 
ಲೆೋ�ಕಪಾಲ್  ಸಯಂಸೆಥಾ ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರಕೆಕಾ 
ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದಯಂತೆ ಒಬ್ಬ ಆರೆೋ�ಪಿಯನೋನು 
ದೆೋ�ಷಾರೆೋ�ಪಕೆಕಾ ಗುರಿ ಮಾಡಿಲಲಾ. ಅದರ 
ಕಾಯವಾನವವಾಹಣೆ ತೃಪಿತಕರವಾಗಿಲಲಾ ಎಯಂದು 
ಸಯಂಸದಿ�ಯ ಸಮತ್ಯಯಂದು ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ಲೆೋ�ಕಪಾಲಕೆಕಾ ದಾಖಲ್ಸಲಾದ ಹಲ 
ವಾರು ದೋರುಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿಲಲಾ ಎಯಂದು 
ತ್ರಸಕಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆೈಜ ದೋರುಗಳನುನು ತ್ರಸಕಾರಿಸ 
ಬಾರದು ಎಯಂದು ಸಯಂಸತ್ತನಲ್ಲಾ ಇತ್ತ�ಚೆಗೆ ಮಯಂಡನೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಾ ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆೋ�ಕಪಾಲ್ ಅಧ್ಕಷೆರ ಸಾಥಾನ ಭತ್ವಾ 
ಮಾಡಿಲಲಾ. ಕಳೆದ ವರವಾ ಮ� ತ್ಯಂಗಳಿನಯಂದಲೋ 
ಈ ಹುದೆದು ಖಾಲ್ ಇದೆ. ಲೆೋ�ಕಪಾಲದಲ್ಲಾ ಖಾಲ್ 
ಇರುವ ಹುದೆದುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಕಾವಾರ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯಿಸ 
ಬೆ�ಕು ಎಯಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಾ ಕೆ�ಳಲಾಗಿದೆ.

ದೋರುಗಳು ನಗದಿತ ಸ್ವರೋಪದಲ್ಲಾ ಇಲಲಾ 
ಎಯಂಬ ಕಾರಣ ನ�ಡಿ ದೆೋಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾ 

ತ್ರಸಕಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೋ ಒಬ್ಬ 
ವ್ಕ್ತಯನೋನು ಲೆೋ�ಕಪಾಲ ಸಯಂಸೆಥಾ 
ದೆೋ�ಷಾರೆೋ�ಪಕೆಕಾ ಗುರಿ ಮಾಡಿಲಲಾ ಎಯಂದು 
ವರದಿಯಲ್ಲಾ ಹೆ�ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಾವವಾಜನಕ ಜಿ�ವನದಲ್ಲಾನ 
ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರವನುನು ಎದುರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 
ಕಾನೋನು ಹಾಗೋ ಸಾಯಂಸಿಥಾಕ ಚೌಕಟುಟಿ 
ಬಲಪಡಿಸಲು ಲೆೋ�ಕಪಾಲ್ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿತುತ. 
ಆದರೆ, ಲೆೋ�ಕಪಾಲ್  ಕಾಯವಾನವವಾಹಣೆ 
ತೃಪಿತಕರವಾಗಿಲಲಾ ಎಯಂದು ಸಿಬ್ಬಯಂದಿ, ಸಾವವಾಜನಕ 
ಅಹವಾಲು, ಕಾನೋನು ಹಾಗೋ ನಾ್ಯ ಕುರಿತ 
ಸಯಂಸತ್ತನ ಸಾಥಾಯಿ ಸಮತ್ ವರದಿಯಲ್ಲಾ ತ್ಳಿಸಿದೆ.

2022-23ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ 2,518 
ದೋರುಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿಲಲಾ ಎಯಂದು 
ತ್ರಸಕಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. 242 ಅಜಿವಾಗಳು 
ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಯಂದು ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಿದುದು, 
ಇವುಗಳಲ್ಲಾ 191 ಅಜಿವಾಗಳನುನು ವಿಲೆ�ವಾರಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಯಂದೆ ಲೆೋ�ಕಪಾಲ್ ಅಧ್ಕಷೆರಾಗಿದದು 
ನಾ್ಯಮೋತ್ವಾ ಪಿ. ಚಯಂದ್ರ ಘೆೋ�ಶ್ ಅವರು 
ಮ� 2022ರಲ್ಲಾ ನವೃತತರಾಗಿದದುರು. ನಯಂತರದಲ್ಲಾ 
ನಾ್ಯಮೋತ್ವಾ ಪ್ರದಿ�ಪ್ ಕುಮಾರ್ 
ಮಹಾಯಂತ್ ಅವರು ಹಯಂಗಾಮ ಲೆೋ�ಕಪಾಲರಾಗಿ 
ಕಾಯವಾ ನವವಾಹಿಸುತ್ತದಾದುರೆ. 2020ರ 
ನಯಂತರದಿಯಂದಲೋ ಲೆೋ�ಕಪಾಲದ ಇಬ್ಬರು 
ನಾ್ಯಿಕ ಸದಸ್ರ ಹುದೆದು ಭತ್ವಾ ಮಾಡಿಲಲಾ.

ನಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲೆೋ�ಕಪಾಲ್ 
ಅಧ್ಕಷೆರು ಹಾಗೋ ಸದಸ್ರು ನವೃತತರಾಗುವ 
ಮೋರು ತ್ಯಂಗಳ ಮದಲೆ� ಹೆೋಸ ಸದಸ್ರನುನು 
ನೆ�ಮಕ ಮಾಡಬೆ�ಕ್ದೆ.

ಲೊೇಕಪಾಲ್  ಕಾಯಚ್ನಿವಚ್ಹಣೆ ಅತೃಪ್ತ
ಒಬ್ಬನ ವಿರುದ್ವೂ ದೊೇಷಾರೊೇಪವಿಲಲೆ

 242 ಅಜಿಚ್ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿದರೆ, 2,518 
ಅಜಿಚ್ ಕ್ರಮಬದ್ವಿಲಲೆ ಎಂದು ತ್ರಸಾ್ಕರ

ರಾಣೆ�ಬೆನೋನುರು, ಮಾ.23- ತಾಲೋಲಾಕ್ನ 
ಮಾಗೆೋ�ಡ ಗಾ್ರಮದ ದೆೋಡ್ಡಕೆರೆಯ ರ್ನಃಶೆಚು�ತನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೋ ಕೆರೆಯ ಹಸಾತಯಂತರ 
ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿತುತ.

ಕಾಯವಾಕ್ರಮದ ದಿವ್ ಸಾನನುಧ್ ವಹಿಸಿದದು 
ಲ್ಯಂಗದಹಳಿ್ಳಯ ಶ್ರ� ವಿ�ರಭದೆ್ರ�ಶ್ವರ 
ಶವಾಚಾಯವಾ ಮಹಾಸಾ್ವಮ�ಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 

ನಸಗವಾ ಸಯಂಪತುತ ಮನುರ್ನಗೆ ದೆೈವದತತವಾಗಿ, 
ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಯಂದ ಬಹುದೆೋಡ್ಡ ಉಡುಗೆೋರೆ. 
ಅದನುನು, ಸಯಂರಕ್ಷೆಸಿ, ಉಳಿಸಿ, ಕಾಯುದುಕೆೋಳು್ಳವುದು 
ನಮ್ಮ ಕತವಾವ್ ಎಯಂದು ನುಡಿದರು.

ಶಾಸಕ ಅರುಣಕುಮಾರ ಪೂಜಾರ ಅವರು 
ಕೆರೆ ಹಸಾತಯಂತರ ಹಾಗೋ ನಾಮಫಲಕ ಅನಾವರಣ 
ಗೆೋಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾನುವಾರು, ಕೃಷ್, ಅಯಂತ 

ಜವಾಲ ಮಟಟಿ ಹೆಚಚುಳ ಹಾಗೋ ಸಕಲ 
ಜಿ�ವರಾಶ ಗಳಿಗೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಯಿಯಂದ ಸಾಕರುಟಿ 
ಪ್ರಯ�ಜನವಾಗಲ್ದೆ ಎಯಂದು 
ಹೆ�ಳಿದರು.

ಧಮವಾಸಥಾಳ ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಯ�ಜನೆ ಪಾ್ರದೆ�ಶಕ ನದೆ�ವಾಶಕ 
ದುಗೆಗೆ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಸುತತ 
ವರವಾ ಹಾವೆ�ರಿ ಜಿಲೆಲಾಯಲ್ಲಾ 5 ಕೆರೆಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನುನು ಧಮವಾಸಥಾಳ 
ಯ�ಜನೆಯ ನಮೋ್ಮರು ನಮ್ಮ ಕೆರೆ 
ಕಾಯವಾಕ್ರಮದಡಿ ಅನುಷಾಟಿನ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಯಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಇಟಗಿಯ ಗಾ್ರಮ ಪಯಂಚಾಯಿತ್ ಅಧ್ಕಷೆರಾದ 
ಶಲಾ್ಪ ಮೋಲಕ ಕೆರೆ ನವವಾಹಣೆ ಜವಾಬಾದುರಿಯನುನು 
ಹಸಾತಯಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೆ� ಸಯಂದಭವಾದಲ್ಲಾ 
ಜಿಲಾಲಾ ನದೆ�ವಾಶಕ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತುತ ಇತರರು 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದುರು. ಸತ್�ಶ್  ಶೆ�ಟ್  ನರೋಪಿಸಿದರು, 
ರಮ�ಶ್  ವಯಂದಿಸಿದರು.

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ರು : ಮಾಗೊೇಡಿನಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಹಸಾ್ತಂತರ

ದಾವಣಗೆರೆ ದೆ�ವರಾಜ್  ಅರಸ್  
ಬಡಾವಣೆ ಕೆೋ�ಟ್ವಾ  ಹಿಯಂಭಾಗದ ವಾಸಿ 
ಜಗದಿ�ಶ್  ಧಾರವಾಡಕರ್  (66) 
ಅವರು ದಿನಾಯಂಕ 23.03.2023ರ 
ಗುರುವಾರ ಸಯಂಜೆ 6.30ಕೆಕಾ 
ನಧನರಾದರು. ಪತ್ನು, ಓವವಾ ರ್ತ್ರ, 
ಇಬ್ಬರು ರ್ತ್್ರಯರು, ಸೆೋಸೆ, 
ಅಳಿಯಯಂದಿರು, ಮಮ್ಮಕಕಾಳು ಅಪಾರ 
ಬಯಂಧು-ಬಳಗವನುನು ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ 
ಅಯಂತ್ಕ್್ರಯ್ ದಿನಾಯಂಕ 24.3.2023ರ 
ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧಾ್ಹನು 12.30 ಗಯಂಟೆಗೆ 
ಗಾಯಂಧಿನಗರದ ವಿ�ರಶೆೈವ 
ರುದ್ರಭೋಮಯಲ್ಲಾ ನೆರವೆ�ರಲ್ದೆ.

ಜರದಿೇಶ್  ಧಾರವಾಡಕರ್  
ನಿಧನ

ವಾಹನರಳ ಮಾರಚ್ ಬದಲಾವಣೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ನಗರಕೆಕಾ ಪ್ರವೆ�ಶ ಮಾಡುವ 
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಎಪಿಎಯಂಸಿ ಮತುತ ಚಿಕಕಾನಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಾ 
ಪಾಕ್ವಾಯಂಗ್ ಮಾಡಲು ವ್ವಸೆಥಾ ಇರುತತದೆ.

ಚನನುಗಿರಿ, ಶವಮಗಗೆ, ಭದಾ್ರವತ್, ಬಿ�ರೋರು, 
ಕಡೋರು, ಮಯಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಯಂದ ಹದಡಿ ರಸೆತ 
ಮೋಲಕ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರಕೆಕಾ ಪ್ರವೆ�ಶ ಮಾಡುವ 
ವಾಹನಗಳನುನು ಡಿಆರ್ ಎಯಂ ಸೆೈನ್ಸೆ ಕಾಲೆ�ಜ್, 
ಹೆೈಸೋಕಾಲ್ ಮೈದಾನ, ಯು.ಟ್.ಡಿ.ಟ್ 
ಇಯಂಜಿನಯರಿಯಂಗ್ ಕಾಲೆ�ಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಾ 
ಪಾಕ್ವಾಯಂಗ್ ಮಾಡಲು ವ್ವಸೆಥಾ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳ, ಧಾರಾವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಗದಗ, 
ಹಾವೆ�ರಿ, ಹರಿಹರ ಕಡೆಯಿಯಂದ ಬೆೈಪಾಸ್ ರಸೆತ 
ಮುಖಾಯಂತರ ಹಳೆ ಕುಯಂದುವಾಡ ಕಡೆಯಿಯಂದ 
ಬರುವ ವಾಹನಗಳನುನು ಕುಯಂದುವಾಡ ಕೆರೆ ಹತ್ತರದ 
ಜಾಗದಲ್ಲಾ ಪಾಕ್ವಾಯಂಗ್ ಮಾಡಬೆ�ಕ್ದೆ.

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ - ಬಳಾ್ಳರಿ ವಿಜಯನಗರ 
ಕೆೋಪ್ಪಳ, ವಿಜಯರ್ರ, ರಾಯಚೋರು, ಬಿ�ದರ್, 
ಕಲು್ಬಗಿವಾ, ಗದಗ, ಯಾದಗಿರಿ, ಹೆೋಸಪೆ�ಟೆ 
ಕಡೆಯಿಯಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಕೆೋಯಂಡಜಿಜ್, 
ಆವರಗೆೋಳ್ಳ ಮುಖಾಯಂತರ ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ಸಥಾಳಕೆಕಾ 
ಪ್ರವೆ�ಶ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನುನು ಕೆ�ಯಂದಿ್ರ�ಯ 
ವಿದಾ್ಲಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಾ ಪಾಕ್ವಾಯಂಗ್ ಮಾಡಲು 

ವ್ವಸೆಥಾ ಇರುತತದೆ.
ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಮಳಕಾಲೋ್ಮರು, ಕೋಡಿಲಾಗಿ 

ಜಿಲೆಲಾಗಳಿಯಂದ ಜಗಳೂರು ರಸೆತ ಮೋಲಕ ಬರುವ 
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಡಗಿ ಕೃರಣೆಪ್ಪ ಲೆ� ಔಟ್ ನಲ್ಲಾ 
ಪಾಕ್ವಾಯಂಗ್  ಮಾಡಲು ವ್ವಸೆಥಾ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಅವರ ಸಮಾರಯಂಭ ನಡೆಯುವ 
ಸಥಾಳದ ಸುತತಮುತತ ಎಲಾಲಾ ರಿ�ತ್ಯ ವಾಹನಗಳ 
ಸಯಂಚಾರವನುನು ನಷೆ�ಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿ್ವತ್�ಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರಿ�ಕೆಷೆಗೆ ಬರುವ 
ವಿದಾ್ರ್ವಾಗಳು ತಮ್ಮಯಂದಿಗೆ ಹಾಲ್ ಟ್ಕೆಟ್ ಮತುತ 
ಗುರುತ್ನ ಚಿ�ಟ್ಯನುನು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ 
ಜೆೋತೆಯಲ್ಲಾಟುಟಿಕೆೋಳು್ಳಬೆ�ಕು. ಪರಿ�ಕೆಷೆಗೆ 
ಹೆೋ�ಗುವ ವಿದಾ್ರ್ವಾಗಳಿಗೆ ಪೊಲ್�ಸರು 
ಯಾವುದೆ� ಅಡಚಣೆ ಮಾಡದೆ  ಅನುಕೋಲ 
ಮಾಡಿಕೆೋಡುವಯಂತೆ ಸೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ 
ನಗರದಲ್ಲಾ ಎಲಾಲಾ ಖಾಸಗಿ ಮತುತ ಕೆಎಸ್.ಆರ್ ಟ್ಸಿ 
ಬಸ್ ಗಳ ಬಸ್ ನಲಾದುಣಗಳನುನು ತಾತಾಕಾಲ್ಕವಾಗಿ 
ನಗರದ ಹೆೋರವಲಯಕೆಕಾ ಸಥಾಳಾಯಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ದಿ.25 ರಯಂದು ಎಲಾಲಾ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಯಂಚಾರ 
ನಷೆ�ಧಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ 
ಸಥಾಳದಿಯಂದ 2 ಕ್.ಮ�. ವಾ್ಪಿತ ಸುತತಳತೆಯಲ್ಲಾ  
ಡೆೋ್ರ�ನ್ ಹಾರಾಟವನುನು  ನಷೆ�ಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಷ್ಕರಕೆ್ಕ ತಡೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಸೆ�ರಿದಯಂತೆ ಹಲ 
ವಾರು ಬೆ�ಡಿಕೆಗಳ ಈಡೆ�ರಿಕೆಗಾಗಿ 
ಮಾಚ್ವಾ 24ರಿಯಂದ ಮುರಕಾರಕೆಕಾ ಕರೆ 
ನ�ಡಲಾಗಿತುತ. ಮುರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ 
ಹೆೈಕೆೋ�ಟ್ವಾ ನಲ್ಲಾ ಸಾವವಾಜನಕ 
ಹಿತಾಸಕ್ತ ಅಜಿವಾ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿತುತ. 
ಪರಿ�ಕೆಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತರುವ ವೆ�ಳೆ 
ಮುರಕಾರ ನಡೆಸುವುದರಿಯಂದ ವಿದಾ್ 
ರ್ವಾಗಳ ಭವಿರ್ದ ಮ�ಲೆ ಪರಿಣಾ 
ಮವಾಗುತತದೆ ಎಯಂದು ಅಜಿವಾದಾರರು 
ಹೆ�ಳಿದದುರು. ಹೆೈಕೆೋ�ಟ್ವಾ ಎದುರು 
ಅಜಿವಾ ದಾಖಲ್ಸಿದದು ರಾಜ್ ಸಕಾವಾರ, 
ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಜೆೋತೆ ಬರುವ 
ಏಪಿ್ರಲ್ 6ರಯಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾ 
ಗುವುದು ಎಯಂದು ತ್ಳಿಸಿತು. ಈ ಹಿನೆನುಲೆ 
ಯಲ್ಲಾ 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮುರಕಾರ ನಡೆ 
ಸದಯಂತೆ ನಾ್ಯಾಲಯ ಆದೆ�ಶಸಿದೆ.

ಚಾರುಕ್�ತ್ವಾ 
ಭಟಾಟಿರಕ  
ಶ್ರ� ಜಿನೆೈಕ್

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಗೌರವಿಸಿದದುರು. 
40 ಕೋಕಾ ಹೆಚುಚು 

ಜಿನಾಲಯಗಳನುನು 
ಜಿ�ಣೆೋ�ವಾದಾ್ಧರಗೆೋಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಾ ನತ್ 
ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವಯಂತೆ 
ಮಾಡಿದದುರು. ಸುತತಲ್ನ 10ಕೋಕಾ 
ಹೆಚುಚು ಗಾ್ರಮಗಳನುನು ದತುತ ಪಡೆದು, 
ಪಾ್ರಥಮಕ ಸೌಲಭ್ಗಳನುನು 
ಕಲ್್ಪಸಿದದುರು. ಸಹಸ್ರಮಾನದ 

ಮಸತಕಾಭಿಷೆ�ಕದಲ್ಲಾ ಸಾವಿರ 
ಮಯಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ನೆ�ತ್ರ ತಪಾಸಣೆ 
ಶಬಿರ ನಡೆಸಿದದುರು. ಆರೆೋ�ಗ್, 
ಶಕಷೆಣಕೆಕಾ ಮಹತ್ವ ನ�ಡುತ್ತದದು 
ಸಾ್ವಮ�ಜಿ, ಪಾಲ್ಟೆಕ್ನುಕ್ , 
ಎಯಂಜಿನಯರಿಯಂಗ್ , ನಸಿವಾಯಂಗ್  
ಕಾಲೆ�ಜು, ಗೆೋಮ್ಮಟೆ�ಶ್  
ವಿದಾ್ಪಿ�ಠ, ಪಾಕೃತ ಭಾಷೆಯ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಬೆಯಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಾ 

ಪಾ್ರಕೃತ ಜಾಞೆನ ಭಾರತ ಟ್ರಸ್ಟಿ  
ಸಾಥಾಪಿಸಿದದುರು. 

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೆೋಳದಲ್ಲಾ 
ರಾಷ್ಟಿ್�ಯ ಪಾ್ರಕೃತ ಅಧ್ಯನ 
–ಸಯಂಶೆೋ�ಧನಾ ಸಯಂಸೆಥಾಯಲ್ಲಾ 
ತಾಳೆಗರಿಗಳನುನು ಸಯಂರಕ್ಷೆಸುವ 
ಹಾಗೋ ಪಾ್ರಕೃತ ಗ್ರಯಂಥಗಳ ಕನನುಡ 
ಅನುವಾದ ಯ�ಜನೆಯನುನು 
ರೋಪಿಸಿದದುರು. ಆಯುವೆ�ವಾದ 

ಆಸ್ಪತೆ್ರ, ಸಯಂಚಾರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರ, ಕ್ಲಾನಕಲ್  
ಲಾ್ಬ್ ಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದ 
ಸಾ್ವಮ�ಜಿ, ಮಹಾಮಸತಕಾಭಿಷೆ�ಕದ 
ಸಯಂದಭವಾದಲ್ಲಾ ಉಳಿದ ಹಣದಿಯಂದ 
ಆಧುನಕ ಮಕಕಾಳ ಆಸ್ಪತೆ್ರ 
ನಮವಾಸಿದದುರು.  1981, 1993, 
2006 ಹಾಗೋ 2018 ರಲ್ಲಾ ನಡೆದ 
ಮಹಾಮಸತಕಾಭಿಷೆ�ಕವನುನು 
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ನೆರವೆ�ರಿಸಿದದುರು

ಸಮಾವೆೇಶಕೆ್ಕ 
ಆರಮಸುವ 
ಜನರಿಗಾಗಿ ಊಟದ 
ಕೌಂಟರ್ ರಳು

ಕಪು್ಪ ಬಾವುಟ ಪ್ರದಶಚ್ನಕೆ್ಕ 
ಅವಕಾಶ ಇಲಲೆ

ಪ್ರಧಾನ ಮಯಂತ್್ರ ನರೆ�ಯಂದ್ರ ಮ�ದಿ 
ಅವರು ಸಮಾವೆ�ಶಕೆಕಾ ಬರುವ ಸಯಂದಭವಾ 
ದಲ್ಲಾ ಕರ್್ಪ ಬಾವುಟ ಪ್ರದಶವಾಸುವುದಾಗಿ 
ಕೆಲವರು ಪತ್್ರಕಾ ಹೆ�ಳಿಕೆ ನ�ಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ 
ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯಿಸಿದ ಸಯಂಸದ ಜಿ.ಎಯಂ.ಸಿದೆದು�ಶ್ವರ, 
ಕರ್್ಪ ಬಾವುಟ ಪ್ರದಶವಾನಕೆಕಾ ಅವಕಾಶ ಇಲಲಾ 
ಎಯಂದರು. ಕರ್್ಪ ಬಾವುಟ ಪ್ರದಶವಾನ 
ಮಾಡದಯಂತೆ ಮನವಲ್ಸುತೆತ�ವೆ. ಹಾಗೆಲಲಾ 
ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕುತಾತರೆ ಎಯಂದು 
ಸಯಂಸದರು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಕಾಯಚ್ಕತಚ್ರಿಂದಲೆೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಸಮಾವೆ�ಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ 

ಆದ್ತೆ ನ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯವಾಕ್ರಮ 
ಪೂಣವಾಗೆೋಯಂಡ ನಯಂತರವೂ 
ಕಾಯವಾಕತವಾರು ಸಮಾವೆ�ಶದ ಸಥಾಳವನುನು 
ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲ್ದಾದುರೆ ಎಯಂದು ಬಿಜೆಪಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯವಾದಶವಾ ಮಹೆ�ಶ್ 
ಟೆಯಂಗಿನಕಾಯಿ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ನರರಕೆ್ಕ ನಮೊೇ : ಲಕಾ್ಷಂತರ ಜನರ ಸಾ್ವರತಕೆ್ಕ ಸಿದ್ತೆ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಅವರ ಜೆೋತೆ 100 
ಮುಖಯಂಡರಿಗೆ ಸಾಥಾನ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರು, 
ಪರಿರತ್ ಸದಸ್ರು, ಸಯಂಸದರು, ಇತರೆ 
ಮುಖಯಂಡರಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರತೆ್�ಕ 
ವೆ�ದಿಕೆಗಳನುನು ರೋಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಯಂದು 
ಹೆ�ಳಿದರು.

ಮುಖ್ಮಯಂತ್್ರ ಬಸವರಾಜ ಬೆೋಮಾ್ಮಯಿ, 
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಾ್ಧ್ಕಷೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ 
ಕಟ್�ಲ್, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಮಯಂತ್್ರ ಬಿ.ಎಸ್. 
ಯಡಿಯೋರಪ್ಪ, ಕೆ�ಯಂದ್ರ ಸಚಿವರು, 
ಸಯಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ಪಕಷೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಸಮಾವೆ�ಶದಲ್ಲಾ ಉಪಸಿಥಾತರಿರುವರು.

ಸಮಾವೆ�ಶದಲ್ಲಾ ರಾಜ್ದ 7 - 8 
ಜಿಲೆಲಾಗಳಿಯಂದ ಹತುತ ಲಕಷೆದರುಟಿ ಜನರು 
ಭಾಗವಹಿಸುವ ನರಿ�ಕೆಷೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ದ 
ಪ್ರತ್ಯಯಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷೆ�ತ್ರದಿಯಂದ 
ಪ್ರತ್ನಧಿಗಳು ಬರಲ್ದಾದುರೆ ಎಯಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಸಮಾವೆ�ಶಕೆಕಾ ಜನರು ಬರಲು 10 ಸಾವಿರ 

ಬಸ್ ಗಳ ವ್ವಸೆಥಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಲಾದೆ� 
ಕಾರು, ಟ್ರಕ್, ಬೆೈಕ್ ಸೆ�ರಿದಯಂತೆ ಖಾಸಗಿ 
ವಾಹನಗಳಲ್ಲಾ ಜನರು ಬರಲ್ದಾದುರೆ ಎಯಂದು 
ತ್ಳಿಸಿದರು.

44 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಾ ವಾಹನ ನಲುಗಡೆಗೆ ವ್ವಸೆಥಾ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9.30ರಿಯಂದಲೆ� ರಾಜ್ದ 
ಬೆ�ರೆ ಬೆ�ರೆ ಜಾಗಗಳಿಯಂದ ಜನರು ಬರಲ್ದುದು, 
ತ್ಯಂಡಿ ಹಾಗೋ ಊಟಕೆಕಾ ವ್ವಸೆಥಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ನ�ರು ಹಾಗೋ ಮಜಿಜ್ಗೆ ಸೆ�ರಿದಯಂತೆ ವ್ವಸೆಥಾ 
ಮಾಡಲಾಗಿದುದು, ಯಾವುದೆ� ಸಮಸೆ್ಗಳು 
ಎದುರಾಗದಯಂತೆ ಸಮಾವೆ�ಶ ಆಯ�ಜಿಸಲು 
ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಯಂದರು.

ಸಮಾವೆ�ಶಕಾಕಾಗಿ 1,000 ಬಾಣಸಿಗರು 
ಮೋರು ತಯಂಡಗಳಲ್ಲಾ ಅಡುಗೆ ಹಾಗೋ ತ್ಯಂಡಿಗೆ 
ವ್ವಸೆಥಾ ಮಾಡಲ್ದಾದುರೆ. 400 ಊಟದ 
ಕೌಯಂಟರ್ ಗಳನುನು ವ್ವಸೆಥಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಮಯಾನದಲೆಲೆೇ ರೊೇಡ್ ಷೊೇ : 
ಕನಾವಾಟಕದಲ್ಲಾ ಇದೆ� ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 

ಸಮಾವೆ�ಶದ ಶಾಮಯಾನದ ಒಳಗೆ ಪ್ರಧಾನ 
ಮಯಂತ್್ರ ನರೆ�ಯಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು ತೆರೆದ 
ವಾಹನದಲ್ಲಾ ರೆೋ�ಡ್  ಷೆೋ� ಮಾಡಲ್ದಾದುರೆ 
ಎಯಂದು ಟೆಯಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೆ�ಳಿದರು.

ಮೊೇದಿ ನರರ : 400 ಎಕರೆ ಪ್ರದೆ�ಶ 
ಸಮಾವೆ�ಶಕೆಕಾ ಸುಸಜಿಜ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನುನು 
ನೆೋ�ಡಿದ ಜನರು, ಈ ಪ್ರದೆ�ಶವನುನು ಮ�ದಿ 
ನಗರ ಎಯಂದೆ� ಕರೆಯುತ್ತದಾದುರೆ ಎಯಂದೋ ಅವರು 
ಹೆ�ಳಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಕೆೇಸರಿಮಯ : ಪ್ರಧಾನ 
ಮಯಂತ್್ರ ನರೆ�ಯಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಪಾಲೆೋಗೆಳ್ಳಲ್ರುವ 
ಸಮಾವೆ�ಶಕೆಕಾ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಕೆ�ಸರಿಮಯವಾಗಿದೆ ಎಯಂದು ಸಯಂಸದ ಜಿ.ಎಯಂ. 
ಸಿದೆದು�ಶ್ವರ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಮುಯಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ 150 ಸಿ�ಟು ಗೆಲಲಾಲು 
ಈ ಸಮಾವೆ�ಶ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲ್ದೆ 
ಎಯಂದವರು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಪತ್್ರಕಾಗೆೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರಾದ 
ಎಸ್.ಎ.ರವಿ�ಯಂದ್ರನಾಥ್, ಪೊ್ರ. ಲ್ಯಂಗಣಣೆ, 
ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲಾಲಾಧ್ಕಷೆ ವಿ�ರೆ�ಶ್ ಹನಗವಾಡಿ, 
ಮುಖಯಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ ನಾಯಕಾ, 
ಯಶವಯಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಡಿ.ಎಸ್. 
ಶವಶಯಂಕರ್ ಮತ್ತತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದುರು.

ಮೇಸಲಾತ್ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ತ್ೇಮಾಚ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ
ವಚರಾನಂದ ಶಿ್ರೇ ವಿಶಾ್ವಸ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮ�ಸಲಾತ್ಯನುನು ಘೆೋ�ರಣೆ 
ಮಾಡಿದದುನುನು ನಾವು ಸಾ್ವಗತ್ಸುವುದಾಗಲ್� ಅಥವಾ 
ತ್ರಸಕಾರಿಸುವುದಾಗಲ್� ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಾ ಎಯಂದು 
ಹೆ�ಳಿದರು.

ಈ ಘೆೋ�ರಣೆಯಲ್ಲಾ ಸ್ಪರಟಿತೆಯ ಅಗತ್ತೆಯನುನು 
ಒತ್ತ ಹೆ�ಳಿದೆದು�ವು. ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಾ ರಾಜ್ ಸಕಾವಾರ 
ಹಿಯಂದುಳಿದ ಆಯ�ಗದ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನುನು 
ಪಡೆದುಕೆೋಯಂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನುನು 
ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶ�ಲ್ಸಿರುವ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಮಯಂತ್್ರ ಬೆೋಮಾ್ಮಯಿ ಅವರು ಸಚಿವ ಸಯಂರ್ಟ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಾ ನಧಾವಾರ ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳವ ಭರವಸೆಯನುನು 
ನ�ಡಿದಾದುರೆ ಎಯಂದರು. 

ಪ್ರವಗವಾ ಯಾವುದಾರೋ ಇರಲ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ 
ಸಮುದಾಯಕೆಕಾ ಮ�ಸಲಾತ್ ದೆೋರೆಯುವುದು ಬಹಳ 
ಅಗತ್. ಅದಕೆಕಾ ಬೆ�ಕಾದಯಂತಹ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ 
ಈಗ ಸಿದದುವಾಗಿದೆ. ಆಯ�ಗದ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ 
ಹಾಗೋ ಇಯಂದಿನ ಹೆೈಕೆೋ�ಟ್ವಾ ನಲ್ಲಾನ ಪಿಐಎಲ್ 
ಕುರಿತ ತ್�ರ್ವಾ ಬಹುದೆೋಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿವೆ 
ಎಯಂದರು. 

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ತೆೋಯಂದರ ೆ ಆಗದಯಂತೆ 
ನಡದೆುಕೆೋಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಹಿ�ಗಾಗಿ 
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಾ ಯಥಾಸಿಥಾತ್ ಕಾಯುದುಕೆೋಳು್ಳ 
ವಯಂತ ೆಈ ಹಿಯಂದ ೆನ�ಡಿರುವ ಆದೆ�ಶ ತರೆವು 
ಮಾಡಬೆ�ಕು ಎಯಂದು ಕೆೋ�ರಿದರು. ಅಲಲಾದೆ�, 
ಈ ಕುರಿತು ದಿನದ ಅಯಂತ್ದೆೋಳಗ ೆ ಲ್ಖಿತ 
ಹೆ�ಳಿಕಯೆನುನು ಸಲ್ಲಾಸಲಾಗುವುದು ಎಯಂದು 
ಸಕಾವಾರಿ ವಕ್�ಲರು ತ್ಳಿಸಿದರು. ಇದಕೆಕಾ 
ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯಿಸಿದ ನಾ್ಯಪಿ�ಠ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಾ 
ಸಕಾವಾರ ಮುಯಂದ ೆ ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳವ ಎಲಲಾ 
ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಅಜಿವಾ ಕುರಿತಯಂತ ೆ ನಾ್ಯಾ 
ಲಯ ಹೆೋರಡಿಸುವ ಅಯಂತ್ಮ ತ್�ಪಿವಾಗೆ 
ಒಳಪಟ್ಟಿರುತತದ ೆಎಯಂದು ಸ್ಪರಟಿಪಡಿಸಿತು.

ಹೆೈಕೆೋ�ಟ್ವಾ ನ ಈ ಆದೆ�ಶದಿಯಂದ 
ಪಯಂಚಮಸಾಲ್ ಸೆ�ರಿದಯಂತ ೆ ಲ್ಯಂಗಾಯತರು 
ಪ್ರವಗವಾಗಳನುನು ಹಿಯಂದುಳಿದ ವಗವಾಗಳ 
ಪ್ರವಗವಾ 2ಸಿ ಮತುತ ಒಕಕಾಲ್ಗರ 
ಸಮುದಾಯವನುನು 2ಡಿಗ ೆ ಸೆ�ರಿಸಲು 
ಪ್ರಕ್್ರಯ್ ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳಲು ಈವರಗೆೋ ಇದದುಯಂತಹ 
ಅಡಿ್ಡ ನವಾರಣ ೆಆದಯಂತಾಗಿದ.ೆ

ಈ ಹಿಯಂದ ೆನಡದೆ ಅಜಿವಾಯ ವಿಚಾರಣೆ 
ವೆ�ಳ ೆಸಕಾವಾರ, ಸಮುದಾಯವನುನು ಹಿಯಂದು 
ಳಿದ ವಗವಾಗಳ ಅಡಿ ಮ�ಸಲು ಕಲ್್ಪಸಲು 

ಕೆೋ�ರಿದ ಅಜಿವಾಗ ೆ ಆಕೆಷೆ�ಪಣ ೆ ಸಲ್ಲಾಸಿರುವ 
ರಾಜ್ ಸಕಾವಾರ, ಪ್ರತ್ ಹತುತ ವರವಾಕೆೋಕಾಮ್ಮ 
ಹಿಯಂದುಳಿದ ವಗವಾಗಳ ಮ�ಸಲು 
ಪಟ್ಟಿಯನುನು ಪರಿರಕಾರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ತನಗೆ 
ಇದ ೆಎಯಂದು ಪ್ರತ್ಪಾದಿಸಿತುತ.

ಅಲಲಾದ,ೆ ಕನಾವಾಟಕ ರಾಜ್ ಹಿಯಂದುಳಿದ 
ವಗವಾಗಳ ಆಯ�ಗದ ಕಾಯ್ದು-1995ರ 
ಸಕೆಷೆನ್ 9ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಾದರೋ 
ಒಯಂದು ಸಮುದಾಯವು ತನನುನುನು ಹಿಯಂದುಳಿದ 
ವಗವಾಕೆಕಾ ಸೆ�ರಿಸುವಯಂತ ೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಾಸಿದರ,ೆ 
ಅದನುನು ಪರಿಶ�ಲ್ಸುವುದಕೆಕಾ ರಾಜ್ 
ಹಿಯಂದುಳಿದ ವಗವಾಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಆಯ�ಗಕೆಕಾ 
ಅವಕಾಶವಿದ.ೆ ನಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ 
ಆಯ�ಗವು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ 
ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ, 
ಶೆೈಕಷೆಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಯಂದುಳಿವಯೆ್� ವಿಚಾರಣ/ೆ
ಸಮ�ಕೆಷೆ/ತನಖ ೆ ನಡಸೆಿ ನಾಗರಿಕರ 
ಹಿಯಂದುಳಿದ ವಗವಾಗಳ ವಗಿ�ವಾಕರಣದ ಬಗೆಗೆ 
ಸಕಾವಾರಕೆಕಾ ಶಫಾರಸು ಮಾಡಬೆ�ಕಾಗುತತದೆ 
ಎಯಂದು ಆಕೆಷೆ�ಪಣಯೆಲ್ಲಾ ಸಕಾವಾರ ತ್ಳಿಸಿತುತ.

ಅಲಲಾದ,ೆ ಕಾಯ್ದುಯ ಸಕೆಷೆನ್ 11ರ 
ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ ಸಕಾವಾರವು 
ಆಯ�ಗದೆೋಯಂದಿಗ ೆ ಸಮಾಲೆೋ�ಚಿಸಿ ಪ್ರತ್ 

ಹತುತ ವರವಾಗಳಿಗೆೋಮ್ಮ, ಹಿಯಂದುಳಿದ 
ವಗವಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನುನು ಪರಿರಕಾರಣೆ 
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ.ೆ ಈ ರಿ�ತ್ಯಲ್ಲಾ 
ಒಯಂದಲಾಲಾ ಒಯಂದು ಸಮುದಾಯ ಸಲ್ಲಾಸುವ 
ಮನವಿಯನುನು ಸದಾಶವ ಆಯ�ಗದ 
ಮಯಂದ ೆಪರಿಗಣನಯೆಲ್ಲಾರುತತದ.ೆ ಇದು ಸಹ 
ನರಯಂತರ ಪ್ರಕ್್ರಯ್ಯಾಗಿದ ೆ ಎಯಂದು 
ಆಕೆಷೆ�ಪಣಯೆಲ್ಲಾ ಸಕಾವಾರ ವಿವರಿಸಿದ.ೆ

ಲ್ಯಂಗಾಯತ ಪಯಂಚಮಸಾಲ್ 
ಸಮುದಾಯವು ತನನುನುನು ಹಿಯಂದುಳಿದ 
ವಗವಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಗ ೆ ಸೆ�ರಿಸಿ ಮ�ಸಲು 
ಕಲ್್ಪಸಲು ಕೆೋ�ರಿದ.ೆ ಆ ಬಗೆಗೆ ಆಯ�ಗವು 
ಪರಿಶ�ಲನ ೆ ನಡಸೆಿ ಸಕಾವಾರಕೆಕಾ ಮಧ್ಯಂತರ 
ವರದಿ ಸಲ್ಲಾಸಿದ.ೆ

ವರದಿಯನಾನುಧಾರವಾಗಿಟುಟಿ ಕೆೋಯಂಡು 
ಕೆ�ಯಂದ್ರ ಸಕಾವಾರ ಜಾರಿಗ ೆ ತಯಂದಿರುವ 
ಆರ್ವಾಕವಾಗಿ ಹಿಯಂದುಳಿದವರಿಗ ೆ ಶೆ�.10 
ರರುಟಿ ಮ�ಸಲಾತ್ ಕಲ್್ಪಸುವ ಕಾನೋನನುನು 
ಮುಯಂದಿಟುಟಿಕೆೋಯಂಡು ಪಯಂಚಮಸಾಲ್ ಮತುತ 
ಒಕಕಾಲ್ಗರಿಗ ೆ ಮ�ಸಲಾತ್ ಕಲ್್ಪಸುವುದು 
ಮತುತ ಹಚೆಚುಳ ಮಾಡುವ ತ್�ಮಾವಾನ 
ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳಲ್ದ ೆ ಎಯಂದು ಸಕಾವಾರದ 
ಮೋಲಗಳು ತ್ಳಿಸಿವ.ೆ

ರಾಹುಲ್ ಗೆ ಎರಡು ವಷಚ್ ಜೆೈಲು
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಫೆ�ಲ್ ಪ್ರಕರ 
ಣದಲ್ಲಾ ಅವ್ವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಯಂದು ಆರೆೋ�ಪಿ 
ಸಿದದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮ�ದಿ ಅವರನುನು 
ಚೌಕ್ದಾರ್ ಚೆೋ�ರ್ ಹೆೈ ಎಯಂದು ಟ್�ಕ್ಸಿದದುರು. 

ಸುಪಿ್ರ�ಯಂ ಕೆೋ�ಟ್ವಾ ಎಚಚುರಿಕೆ ನ�ಡಿದರೋ 
ಸಹ, ಸಯಂಸದರು ತಮ್ಮ ವತವಾನೆ ಬದಲ್ಸಿಕೆೋಯಂಡಿಲಲಾ. 
ಸಾವವಾಜನಕ ಸಮಾವೆ�ಶದಲ್ಲಾ ಅವರು ಆಡಿರುವ 
ಮಾತುಗಳು ಸಾವವಾಜನಕರ ಮ�ಲೆ ವಾ್ಪಕ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿ�ರುತತವೆ ಎಯಂದು ತ್�ಪಿವಾನಲ್ಲಾ 
ಹೆ�ಳಲಾಗಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ವೆ�ಳೆ ವಾದ ಮಯಂಡಿಸಿದದು ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಯಂಧಿ ಪರ ವಕ್�ಲರು, ಯಾರಿಗೋ 
ಅವಮಾನಸುವ ಉದೆದು�ಶ ಇರಲ್ಲಲಾ. ದೋರು 
ನ�ಡಿದ ವ್ಕ್ತಗೆ ಯಾವುದೆ� ಹಾನಯಾಗಿಲಲಾ. 
ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ ಯಾವುದೆ� ತರ್್ಪ ಮಾಡಿರದ 
ಕಾರಣ, ಯಾರಿಯಂದಲೋ ಕಷೆಮ ಕೆ�ಳಿಲಲಾ ಎಯಂದರು.

ಪಾ್ರಸಿಕೋ್ರನ್ ಪರ ವಕ್�ಲರು ವಾದ 
ಮಯಂಡಿಸಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ ಈ ಹಿಯಂದೆ ಸುಪಿ್ರ�ಯಂ 
ಕೆೋ�ಟ್ವಾ ನಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಹೆ�ಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕಷೆಮ 
ಯಾಚಿಸಿದದುರು. ಅವರು ಮುಯಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾ 

ಎಚಚುರವಾಗಿರುವಯಂತೆ ನಾ್ಯಾಲಯ ಹೆ�ಳಿತುತ 
ಎಯಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು. ಇಷಾಟಿದರೋ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಯಂಧಿ ಮತೆತ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾದುರೆ. ಅವರು 
ಸಯಂಸತ್ ಸದಸ್ರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಕಡಿಮ ಶಕೆಷೆ 
ನ�ಡಿದರೆ ಸಮಾಜಕೆಕಾ ತರ್್ಪ ಸಯಂದೆ�ಶವಾಗುತತದೆ 
ಎಯಂದು ಹೆ�ಳಿದದುರು.

ತಡೆಯಾಜೆಞೆ ಪಡೆದರೆ 
ಅನಹಚ್ತೆಯಂದ ಪಾರು
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಆದರೋ, ಈ ರಿ�ತ್ಯ 
ಕಾನೋನು ತೆೋಡಕುಗಳಲ್ಲಾ ಸಿಲುಕ್ಕೆೋಳು್ಳವುದರಿಯಂದ 
ತಪಿ್ಪಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಜನಪ್ರತ್ನಧಿಗಳು ಎಚಚುರಿಕೆಯಿಯಂದ 
ಮಾತನಾಡಬೆ�ಕು ಎಯಂದರು. ಶಕೆಷೆ ಆದ ತಕಷೆಣವೆ� 
ಅನಹವಾತೆ ಆರಯಂಭವಾಗುತತದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ 
ಮ�ಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಾಸಲು ಮುಕತವಾಗಿದಾದುರೆ. ಉನನುತ 
ನಾ್ಯಾಲಯ ಶಕೆಷೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದರೆ 
ಅನಹವಾತೆಯಾಗುವುದಿಲಲಾ ಎಯಂದು ಲೆೋ�ಕಸಭೆ 
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯವಾದಶವಾ ಹಾಗೋ 
ಸಯಂವಿಧಾನ ಪರಿಣಿತ ಪಿ.ಡಿ.ಟ್. ಆಚಾರಿ ಹೆ�ಳಿದಾದುರೆ.

ಬಾಬೂಜಿ, ಅಂಬೆೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗೆ ಅಜಿಚ್
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 23-  ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗ ಜಿ�ವನರಾಯಂ ಹಾಗೋ ಡಾ.ಬಿ.

ಆರ್ ಅಯಂಬೆ�ಡಕಾರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಯಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಶಸಿತ ನ�ಡಲಾಗುವುದು. 
ಆಸಕತರು ಅಜಿವಾಗಳನುನು ಸಹಾಯಕ ನದೆವಾಶಕರು (ಗೆ್ರ�ಡ್-1 & 2) ಸಮಾಜ 
ಕಲಾ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚನನುಗಿರಿ, ಹರಿಹರ, ಹೆೋನಾನುಳಿ, ಜಗಳೂರು 
ಇಲ್ಲಾ ಪಡೆದು ಭತ್ವಾ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಾಸಲು ನಾಳೆ ದಿನಾಯಂಕ 24 ಕೆೋನೆ ದಿನ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.23- ರಾಜ್ ಸಕಾವಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೋ 
ನೌಕರರಿಗೆ  2023ನೆ� ಸಾಲ್ನ ಸವ�ವಾತತಮ ಸೆ�ವಾ ಪ್ರಶಸಿತ ನ�ಡಲಾಗುತತದೆ.
ಆಸಕತರು https://dparar.karnataka.gov.in ಅಥವಾ http://
sarvothamaawards.karnataka.gov.in  ಮೋಲಕ ಇದೆ� 
ದಿನಾಯಂಕ 31 ರೆೋಳಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮುಖಾಯಂತರ ಅಜಿವಾ ಸಲ್ಲಾಸಬಹುದು.

ಸರೇಚ್ತ್ತಮ 
ಸೆೇವಾ  
ಪ್ರಶಸಿ್ತಗೆ ಅಜಿಚ್
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ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
ಶವ-ಪಾವವಾತ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಾ 

35x60 ಉತತರ-ಪೂವವಾ ಕಾನವಾರ್ , 
30x46 ಪೂವವಾ, 30x50 ಪೂವವಾ, 
40x60 ಪಶಚುಮ, ಹೆೋಸ ಬನಶಯಂಕರಿ 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಾ 30x50 ಪಶಚುಮ 

ಅಕಕಾ-ಪಕಕಾ. 30x50 ಉತತರ ಅಕಕಾ-ಪಕಕಾ. 
ಸಾ್ವಮ ಏಜೆಂಟ್ , ವಿದಾ್ಯನರರ

97421 44715

ರೂಂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಕೆ.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆ ದಿ�ಕ್ಷೆತ್ ರಸೆತ, 
ಅಶೆೋ�ಕ ರಸೆತ ಹತ್ತರ ಅಟಾ್ಚ್್ಡ ಬಾತ್ 
ರೋಯಂ, ಫಾ್ನ್, ಕಾಟ್ ವ್ವಸೆಥಾ ಇರುವ 
ರೋಯಂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಯಂಪಕ್ವಾಸಿ :
ಮೊ. 74111-23555

JOBS
HR, Civil Engineer, Autocad Draftsman, 

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

Marketing, Cashier, Digital Marketing 

98444 92888

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

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  
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ

ಕನನುಡ ಭಾಷಾ ಜಾಞೆನವುಳ್ಳ, ಕಯಂಪೂ್ಟರ್ 
ಅನುಭವವಿರುವ ಮಹಿಳಾ/ರ್ರುರ 

ಅಭ್ರ್ವಾಗಳು ಸಯಂಜೆ 4.00 ರಿಯಂದ ರಾತ್್ರ 
10.00ರವರೆಗೆ ಕೆಲಸಕೆಕಾ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ.

08192 254736

ಕಲ್ಕೆಯಲ್ಲೆ ಹಂದುಳ್ದ 
ನಿಯಂತ್್ರಸಲಾರದ ಮಕ್ಕಳ್ಗಾಗಿ

ವಿಶೆ�ರ ಹಾಗೋ ಚಟುವಟ್ಕೆಯುಕತ 
ಶಕಷೆಣದ ಅವಶ್ಕತೆಯಿದದುಲ್ಲಾ ಸಯಂಪಕ್ವಾಸಿ :

95903 80251 
86184 09987

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

ಲೊೇನ್ ಕೊಡಲಾರುತ್ತದೆ 
ವೆೈಯಕ್ತಕ ಸಾಲ 
ವಾ್ಪಾರ ಸಾಲ

ಆಸಿತ ಮ�ಲೆ ಸಾಲ
ಆಸಿತ ಖರಿ�ದಿಗೆ ಸಾಲ ಕೆೋಡಲಾಗುತತದೆ. 

ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹಿತ್ಗೆ ಸಯಂಪಕ್ವಾಸಿ :
74835 24662

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 ಮುಖ್ ರಸೆತಯಲ್ಲಾರುವ ಟ್ವಿಎಸ್  ಷೆೋ�ರೋಯಂ 
ಪಕಕಾ ಹಾಗೋ ಉದಯ ಬಜಾರ್  ಎದುರಗಡೆ ಇರುವ 

ಸುಸಜಿಜ್ತ ವಾಣಿಜ್ ಕಟಟಿಡ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. 
ನೆಲ ಮಹಡಿ 3800 ಅಡಿಗಳು, ಮದಲನೆ� ಮಹಡಿ 

1600 ಅಡಿಗಳು. ಸೆಲಲಾರ್  2400 ಅಡಿಗಳು 
ಸಯಂಪಕ್ವಾಸಿ. 

96205 95579

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
PUC/Degree

ಆದ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾ್ಕ್  ನಯಂದ ಸಾಟಿಕ್  
ತೆಗೆಯಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಗಟು ಔರಧಿ 
ಅಯಂಗಡಿಗೆ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ. ಭೆ�ಟ್ ಮಾಡುವ 

ಸಮಯ ಸಯಂಜೆ 6.30ರ ನಯಂತರ
ಶಿ್ರೇ ರುರು ಎಂಟರ್  ಪೆ್ರೈಸಸ್  

#579, 6ನೆ� ಮುಖ್ ರಸೆತ, ಪಿಜೆ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಗೊೇಡೌನ್  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಎಪಿಎಯಂಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ ಬಾಲಾಕ್ , 137, 

ಗೆೋ�ಡೌನ್  5280 ಅಡಿ, ಅಳತೆಯ 
ಗೆೋ�ಡೌನ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

ಚೌಡೆ�ಶ್ವರಿ ದೆ�ವಸಾಥಾನ ಎದುರಿಗೆ, 
ಆಯಂಜನೆ�ಯ ದೆ�ವಸಾಥಾನದ ಹತ್ತರ.

95350 61255, 79751 91291

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

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

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕದೆ
 ಆನಗೆೋ�ಡು ಹೆೋ�ಬಳಿ ಅಣಜಿ 
ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲಾ ಕಮಷ್ವಾಯಲ್  ಸೆೈಟು 

ಮಾರಾಟಕ್ಕಾದೆ. ಉತತರ-ದಕ್ಷೆಣ 100 
ಅಡಿ ಪೂವವಾ-ಪಶಚುಮ 115 ಇದೆ. 
ಹಾಲೆೇಕಲುಲೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ

73490 46381, 9739058135, 
98860 53510

ಸೆೈಟುರಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ
ಆನಗೆೋ�ಡು ಹೆೋ�ಬಳಿ ಅಣಜಿ ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲಾ 

ಯ�ಗ್ವಾದ ಮನೆ ಕಟಟಿಲು ವಿವಿಧ 
ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಾ ಸೆೈಟುಗಳು ಲಭ್ವಿರುತತದೆ. 

ಇಚೆಟಿವುಳ್ಳವರು ಸಯಂಪಕ್ವಾಸಿ.

98860 53510, 73490 46381
97390 58135

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಭತತ ಕೆೋಯು್ವ ಯಯಂತ್ರ 

ನೆೋ�ಡಿಕೆೋಳ್ಳಲು SSLC & PUC 
ಓದಿರುವ ಹಿಯಂದಿ ಭಾಷೆಯುಳ್ಳ 

ಯುವಕರು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ. 
(ಸೋಪರ್  ವೆೈಸರ್ ) ಊಟ, ವಸತ್ 

ಆಕರವಾಕ ಸಯಂಬಳ ಕೆೋಡಲಾಗುವುದು.

94823 89317

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಟೆಲ್ಕಾಲ್ಯಂಗ್ ಮಹಿಳೆಯರು - 20
ಟೆಲ್ಕಾಲರ್ ಮಾ್ನೆ�ಜರ್ - 02

ಸಿ್ಪ�ಡ್ ಕನನುಡ ಟೆೈಪಿಸ್ಟಿ - 05
ಸಂಪಕಚ್ಸಿ - 

8296957816

ಶಿಕ್ಷಕ/ಶಿಕ್ಷಕಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಹುದೆದುಗಳ ಸಯಂಖೆ್
1) B.Sc B.Ed (maths/Science )-02
2) BP.Ed/CP.Ed : 02
3) NTC/RBST/B.Sc/B.Com: 02
4) TCH/D.Ed: 02
 ನಿಸರಚ್ ಪಾ್ರಥಮಕ ಹಾರೂ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ 

`C' ಬಾಲಾಕ್, SOG ಬಡಾವಣೆ, ಇಯಂಡಸಿಟಿ್ಯಲ್ 
ಏರಿಯಾ, ದಾವಣಗೆರೆ. 

87927 02690, 99862 26454, 98444 43374

ಸಿಂಚನ ಅಕಾಡೆಮ  
(Summar Gift)

Grammar & Spoken English 
With Notes.  

100% Results
ದಾವಣಗೆರೆ.

85532 78258, 88614 45913

ಜಿೇವನ ಸಂಗಾತ್ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಟೆ್ರ�ಡಿಯಂಗ್ ಬು್ಸಿನೆಸ್ ಇರುವ ವ್ಕ್ತಗೆ ಚೆನಾನುಗಿ 

ಹೆೋಯಂದಿಕೆೋಯಂಡು ಹೆೋ�ಗುವ  
ಯಾವುದೆ� ಜಾತ್ ಅಭ್೦ತರವಿಲಲಾದ 

30 ವರವಾದೆೋಳಗಿನ ವಧು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ. 
2ನೆ� ಸಯಂಬಯಂಧಕೋಕಾ ಆದ್ತೆ ಇದೆ

ಫೇ. : 80733 42011

FREE NURSING 
TRAINING 
AND JOB

Contact : 
9916931407

LEARN & EARN
For Students,
House wife 
Contact : 

90711 06106

REQUIRED
Duty Doctors (MBBS/BAMS) 
Nurse female Receptionist, 

Computer/DTP Operator  
Ayas/Ward boy, Medical 

Representative (Marketing) 
94481 78094

1  BHK ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ನೋ್ ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟ್ಸಿ ಬಸ್  ಸಾಟಿಯಯಂಡ್  
ಹಿಯಂಭಾಗ, ಗಣೆ�ಶ ಮಲ್ ಎದುರು, 

ನಟುವಳಿ್ಳ ರೆೋ�ಡ್, 1ನೆ� ಮ�ನ್ 1ನೆ� 
ಕಾ್ರಸ್, ಸಿಯಂಗಲ್  ಬೆಡ್ ರೋಯಂ ಮನೆ 

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಸ್ಹಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ

ಮೊ: 94482 33881

 
 
 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಷೆೋ� ರೋಯಂನಲ್ಲಾ ಮಾ್ನೆ�ಜರ್   

ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು  
ಹುಡುಗರು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ.

ಸಯಂಬಳ 15,000/-

99867 01190

SUMMER CAMP
for School Children 

at veta experts in  
Spoken English 

9845040493, 9902860360

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಟಾಟಾ ಏಸ್  ಓಡಿಸಲು ಲೆೈಸನ್ಸೆ 
ಹಾಗೋ ಅನುಭವವುಳ್ಳ  ಡೆ್ರೈವರ್. 

ಸಂಪಕಚ್ಸಿ : ಮಣಿಕಂಠ ಏಜೆನಿಸಾೇಸ್
ಜಯದೆ�ವ ಪೆ್ರಸ್  ಹಿಯಂಭಾಗ, 

ಚೌಕ್ಪೆ�ಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

94482 33326, 78991 35660

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
1) ಟಾ್ಲ್ ಆಪರೆ�ಟರ್  - 2  

ಅನುಭವವಿರುವವರು 2) ಕಾ್ಷ್ಯರ್ 
-2 ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು 3) ಪಾ್ಕ್ಯಂಗ್ 

& ಡಿಸಾ್ಪಯಚಿಯಂಗ್-4
ಸಂಪಕಚ್ಸಿ: ದಾ್ವರಕಾ ಟೆ್ರೇಡಸ್ಚ್

ಎಯಂ.ಜಿ.ರೆೋ�ಡ್, ಗಡಿಯಾರ ಕಯಂಬದ ಹತ್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ:  91083 22256

WANTED
Banking Sector Tele Caller 

(Female Only) 
Qualification : Any Degree
81237 63199 

Interview time : 11AM

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಡೆೋ�. ನಯಂ. 868, ಪಿ.ಬಿ ರಸೆತ, ಶಯಂಕರ್  
ವಿಹಾರ್  ಬಡಾವಣೆ ವಾಸಿ ರಿಯಾಜ್  ಆದ ನಾನು ನನನು 
ಹೆಸರನುನು ರಿಯಾಜ್  ಆಧೆೋ�ನ ಎಯಂದು ದಾವಣಗೆರೆ 
ನೆೋ�ಟರಿಯವರ ಸಮಕಷೆಮ ದಿನಾಯಂಕ 23.03.2023 
ರಯಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೆೋಯಂಡಿರುತೆತ�ನೆ. ಮುಯಂದಿನ ನನನು ಎಲಾಲಾ 
ದಾಖಲೆಗಳು, ವ್ವಹಾರಗಳು ರಿಯಾಜ್  ಆಧೆೋ�ನ 
ಹೆಸರಿನಲೆಲಾ� ನಡೆಯುತತವೆ. ಎಯಂದು ಪ್ರಮಾಣಿ�ಕರಿಸಿದೆದು�ನೆ. 

ರಿಯಾಜ್  ಆಧೊೇನಿ

ಕೆಹೆರ್ ಬ ಕಾಲೊೇನಿಯಲ್ಲೆ 
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ

30x40 ಉತತರ, 30x50 ಪಶಚುಮ, 
40x60 ಪೂವವಾ, 50x80 ಪಶಚುಮ 

ರೆ�ಟ್  : 2500/- ಮ�ಲೆ ಸಯಂಪಕ್ವಾಸಿ. 
90190 73374
ವರುಣ್  ಚಕ್ರವತ್ಚ್ -ರಿಯಲ್  ಎಸೆಟೆೇಟ್  ಏಜೆಂಟ್ 

3BHK ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 
ನಜಲ್ಯಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಾ 
3BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. 

ಸಸ್ಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ.
99006 17813

ಸಮ್ಮರ್  ಕಾ್ಯಂಪ್ 
ಶಾಲಾ ಮಕಕಾಳಿಗಾಗಿ 

ಸೆೋ್ಪ�ಕನ್  ಇಯಂಗಿಲಾಷ್  & 
ಕಯಂಪೂ್ಟರ್  ತರಬೆ�ತ್.

ವಿಕಾಸ್  ಅಕಾಡೆಮ, ದಾವಣಗೆರೆ.
CT : 93802 29199

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
TATA Power Solar 

Marketing ಮಾಡಲು ಉತಾಸೆಹಿ 
ಪದವಿ�ಧರ ಯುವಕರು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ.  
Please contact :   ಬ.ಜಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ 

ಜಯದೆ�ವ ಸಕವಾಲ್ , ದಾವಣಗೆರೆ. 
99001 42052

ಸೆೈಟ್ ಬೆೇಕಾಗಿದೆ
30x40 ಫೆೈನಲ್ ಅಪೂ್ರವಲ್ 

ಆಗಿರಬೆ�ಕು ದಕ್ಷೆಣ ಬಿಟುಟಿ  
ಇಯಂಡಸಿಟಿ್ಯಲ್ ಏರಿಯಾ  

ಶಶ ಸೆೋ�ಪ್ ಫಾ್ಕಟಿರಿ ಎದರು.
ಕರಣ್ ಬೂಸೂ್ರ್ (ಏಜೆಂಟ್)

98440-63409
(ಏಜೆಯಂಟ್ ರಿಗೋ ಅವಕಾಶ ವಿದೆ ಕಮ�ರನ್ ಕೆೋಡುತೆ�ವೆ)

ಕಮರ್ಚ್ಯಲ್ ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
(45 ಲಕಷೆಕೆಕಾ) ರಿಜಿಸಟಿರ್ ಖಚುವಾ ಸೆ�ರಿ 
KHB ತುಯಂಗಭದಾ್ರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಾ

30x51.5 (1545 ಅಡಿ) ದಕ್ಷೆಣ ಮತುತ 
ಉತತರ ರೆೋ�ಡ್ ಇದೆ. ಬನನುಕೆೋ�ಡ್ ನ   60 
ಅಡಿ ರಸೆತ ಗೆ ಬಸವೆ�ಶ್ವರ ಸೋಕಾಲ್ ಎದುರು.

ಕರಣ್ ಬೂಸೂ್ರ್
98440-63409
(30x40 ಉತತರ 20x30 ಪೂವವಾ ಸೆ�ಲ್ ಗೆ )

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
HITECH HOSPITAL
ಹಿಯಂಭಾಗ 30X40 ಉತತರ ಪಶಚುಮ 

ಕಾನವಾರ್, 30X40 ಉತತರ. 
ಕರಣ್ ಬೂಸೂ್ರ್ (AGENT)

98440-63409, 97315-63409

ಬೆಯಂಗಳೂರು, ಮಾ. 23- ಬೆಯಂಗಳೂರಿನ 
ಅಯಂತರರಾಷ್ಟಿ್�ಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದುಣದ ಸಮ�ಪ 
ರಾರಟಿ್ದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಬೃಹತ್ ಕೆಯಂಪೆ�ಗೌಡರ 
ವನ ತಲೆ ಎತತಲ್ದೆ.

ಬೆಯಂಗಳೂರು-ಹೆೈದಾ್ರಬಾದ್ ರಾಷ್ಟಿ್�ಯ ಹೆದಾದುರಿಗೆ 
ಹೆೋಯಂದಿಕೆೋಯಂಡಿರುವ ಯಲಹಯಂಕ ವಾ್ಪಿತಯ 
ಬೆಟಟಿಹಲಸೋರಿನ ನೋರಾ ಎಪ್ಪತೋ್ಮರು ಎಕರೆ 
ಪ್ರದೆ�ಶದಲ್ಲಾ ಈ ಕೆಯಂಪೆ�ಗೌಡ ವನ ತಲೆ ಎತತಲ್ದೆ.

ಈ ವನದಲ್ಲಾ ದೆ�ಶ, ವಿದೆ�ಶಗಳಿಯಂದ ತರಿಸಿದ 
ಹಣಿಣೆನ ಗಿಡಗಳು ಮತುತ ವಿವಿಧ ಜಾತ್ಯ ಮರ, 
ಗಿಡಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಭೋ ಮಾಫಿಯಾದಿಯಂದ ಸಕಾವಾರಿ ಭೋಮಯನುನು 
ರಕ್ಷೆಸಲು ಈ ವನ ನಮವಾಸಲು ಸಕಾವಾರ ತ್�ಮಾವಾನಸಿದೆ 
ಎಯಂದು ಕಯಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್.ಅಶೆೋ�ಕ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಾಯಂದು ಸುದಿದುಗಾರರ ಜತೆ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಟಟಿಹಲಸೋರಿನ ಈ ಭೋಮ 
ಸುಮಾರು ಏಳುನೋರು ಕೆೋ�ಟ್ ರೋಪಾಯಿ 
ಮೌಲ್ದಾದುಗಿದುದು, ಇದು ಭೋ ಮಾಫಿಯ ಕೆೈ ಸೆ�ರದಯಂತೆ 
ನೆೋ�ಡಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಮತುತ ಬೆಯಂಗಳೂರಿನ ಉತತರ ಭಾಗಕೆಕಾ 
ಬೃಹತ್ ಉದಾ್ನವನುನು ನ�ಡುವ ಉದೆದು�ಶದಿಯಂದ 
ಸಕಾವಾರ ಈ ತ್�ಮಾವಾನ ಕೆೈಗೆೋಯಂಡಿದೆ ಎಯಂದರು.

ಯಲಹಯಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷೆ�ತ್ರದ 

ವಾ್ಪಿತಯಲ್ಲಾರುವ ಬೆಟಟಿಹಲಸೋರು ಬೆಟಟಿ, ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ 
ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದುದು,ಇಲ್ಲಾ ಲಭ್ವಾದ ಕಲುಲಾಗಳಿಯಂದಲೆ� 
ನಾಡಿನ ಆಡಳಿತ ಕೆ�ಯಂದ್ರ ವಿಧಾನಸೌಭವನುನು 
ನಮವಾಸಲಾಗಿದೆ ಎಯಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಈಗಲೋ ಬೆಟಟಿಹಲಸೋರು ಪ್ರದೆ�ಶದಲ್ಲಾ ಬೃಹತ್ 
ಬಯಂಡೆಗಳಿವೆ ಮತುತ ಇಲ್ಲಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಯಂತರ 
ಸಹಜವಾಗಿಯ್� ರೋರ್ಗೆೋಯಂಡ ಹಳ್ಳ ಕೆೋಳ್ಳಗಳನುನು 
ಬಳಸಿಕೆೋಯಂಡು ಕೆಯಂಪೆ�ಗೌಡ ವನವನುನು ವಿಶೆ�ರವಾಗಿ 
ನಮವಾಸಲಾಗುವುದು ಎಯಂದರು. ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಯಂಪೆ� 
ಗೌಡರ ವಯಂಶಸಥಾರು ಬೆಯಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಯಂದಾಗ ಇಲ್ಲಾನ 
ಆವತ್ ಸಮ�ಪ ನೆಲೆಯಾಗಿದದುರು.ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಾ 
ಆವತ್ಗೆ ಸಮ�ಪದಲ್ಲಾರುವ ಬೆಟಟಿಹಲಸೋರಿನಲ್ಲಾ 
ನಮವಾಸಲು ಉದೆದು�ಶಸಲಾಗಿರುವ ಉದಾ್ನವನಕೆಕಾ 
ಕೆಯಂಪೆ�ಗೌಡರ ಹೆಸರು ಇಡಲು ತ್�ಮಾವಾನಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಐನೋರು ಕೆೋ�ಟ್ ರೋಪಾಯಿ ವೆಚಚುದಲ್ಲಾ 
ಈ ಕೆಯಂಪೆ�ಗೌಡ ವನ ತಲೆ ಎತತಲ್ದುದು, ರಾರಟಿ್ದಲೆಲಾ� 
ಅತ್ಪರೋಪದ ಸಥಾಳವಾಗಲ್ದೆ ಎಯಂದರು.

ಕೆಯಂಪೆ�ಗೌಡ ವನ ಕೆ�ವಲ ಉದಾ್ನವನವಲಲಾ, 
ಆಗಮಸುವ ಜನರಿಗೆ ಉಲಾಲಾಸ ನ�ಡುವ  ದೃಷ್ಟಿಯಿಯಂದ 
ಇಲ್ಲಾ ರ್�ಮ್ ಪಾಕ್ವಾ  ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಮತುತ 
ಇಲ್ಲಾನ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳು ದೆೋ�ಣಿ ವಿಹಾರದ 
ಕೆ�ಯಂದ್ರಗಳಾಗಲ್ವೆ ಎಯಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಬೆಂರಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣ 
ಬಳ್ ಕೆಂಪೆೇಗೌಡರ ವನ

ಮಲೆ�ಬನೆೋನುರು, ಮಾ. 23 - ಕೆೋಮಾರನಹಳಿ್ಳ 
ಸಮ�ಪ ಕಣಿವ ೆ ಪ್ರದೆ�ಶದಲ್ಲಾ ರಾಜ್ ಹದೆಾದುರಿಯ 
ತ್ರುವುಗಳಲ್ಲಾ (ಎಸ್ .ಹಚೆ್  ರಸೆತ) ಎರಡು ಕಡ ೆ 1 
ಮ�ಟರ್  ರಸೆತ ಅಗಲ್�ಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಶಾಸಕ ಎಸ್ . ರಾಮಪ್ಪ  ಮಯಂಗಳವಾರ  ಗುದದುಲ್ ಪೂಜೆ 
ನರೆವೆ�ರಿಸಿ ಚಾಲನ ೆನ�ಡಿದರು. ಈ ವೆ�ಳ ೆಮಾತನಾಡಿದ 

ಶಾಸಕರು ಲೆೋ�ಕೆೋ�ಪಯ�ಗಿ 
ಇಲಾಖಯೆ 4 ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ. 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆೈಗತೆ್ತ 
ಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದ ೆಎಯಂದರು. 

ಎಪಿಎಯಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಕಷೆ ಜಿ. 
ಮಯಂಜುನಾಥ್  ಪಟೆ�ಲ್ , ಗಾ್ರ. 
ಪಯಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಕಷೆ ಎಸ್ .ಎಯಂ. 
ಮಯಂಜುನಾಥ್ , ಮಲೆ�ಬನೆೋನುರಿನ 
ಕ.ೆಪಿ ಗಯಂಗಾಧರ್ , ಷಾ ಅಬಾ್ರರ್ , 
ಕುಯಂಬಳೂರಿನ ಎಯಂ. ವಾಸುದೆ�ವ 
ಮೋತ್ವಾ, ಹಾಲ್ವಾಣದ 

ಸಯಂತೆೋ�ಷ್ , ರೆೈತ ಸಯಂಘದ ಕೆೋ�ಗಳಿ ಮಯಂಜುನಾಥ್ , 
ಕೆೋಮಾರನಹಳಿ್ಳಯ ವಕ್�ಲ ಮಯಂಜುನಾಥ್  ಕಜವಾಗಿ, 
ಮಹೆ�ಶಪ್ಪ ಸತತಳೆ್ಳ�ರ, ಮಯಂಜಣಣೆ ಯತನುಳಿ್ಳ, ಮಯಂಜಣಣೆ 
ಸೆ�ರಿದಯಂತ ೆ ಇಯಂಜಿನಯರ್  ಶವಮೋತ್ವಾ ಹಾಗೋ 
ಗುತ್ತಗದೆಾರರು ಈ ವೆ�ಳ ೆಹಾಜರಿದದುರು.

ಹೆದಾದಾರಿ ಅರಲ್ೇಕರಣಕೆ್ಕ ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ ಚಾಲರೆ

ಹರಿಹರ, ಮಾ.23 ಸುಕೆಷೆ�ತ್ರ ಉಕಕಾಡಗಾತ್್ರ   
ಶ್ರ� ಗುರು ಕರಿಬಸವೆ�ಶ್ವರ ಗದಿದುಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಾ 
ನಾಳೆ ದಿನಾಯಂಕ 24ರ  ಶುಕ್ರವಾರ ಹರಿಹರ 
ತಾಲೋಲಾಕು ಮೋರನೆ� ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ 
ಸಮ್ಮ�ಳನವನುನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತತದೆ ಎಯಂದು 
ತಾಲೋಲಾಕು ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ ಪರಿರತ್  ಅಧ್ಕಷೆ ಡಿ.ಎಯಂ. 
ಮಯಂಜುನಾಥಯ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಪತ್್ರಕಾಗೆೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಾ ಈ ವಿರಯ ತ್ಳಿಸಿದ 
ಅವರು, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗೆಗೆ 8-30ಕೆಕಾ  
ರಾರಟಿ್ಧ್ವಜವನುನು      ಗಾ್ರ.ಪಯಂ. ಅಧ್ಕೆಷೆ ಕರಿಬಸಮ್ಮ 
ಮತುತ ಕನನುಡ ಧ್ವಜಾರೆೋ�ಹಣವನುನು   ಜಿಲಾಲಾ  ಕಸಾಪ 
ಅಧ್ಕಷೆ ಬಿ. ವಾಮದೆ�ವಪ್ಪ ಹಾಗೋ ಪರಿರತ್ತನ 
ಧ್ವಜಾರೆೋ�ಹಣವನುನು ಡಿ.ಎಯಂ ಮಯಂಜುನಾಥಯ್ 
ನೆರವೆ�ರಿಸಲ್ದಾದುರೆ ಎಯಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಬೆಳಗೆಗೆ 9ಗಯಂಟೆಗೆ ಸಮ್ಮ�ಳನಾಧ್ಕಷೆರ 
ಮರವಣಿಗೆಯನುನು ತಹಶ�ಲಾದುರ್ ಪೃರ್್ವ ಸಾನಕಯಂ 
ಉದಾಘಾಟನೆ ಮಾಡಲ್ದುದು, ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೆೈಎಸಿ್ಪ 
ಪಿ.ಬಿ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಿಪಿಐ ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡ 
ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

ಗಾ್ರ ಪಯಂ ಸದಸ್ರಾದ ಜಯಮ್ಮ ರಯಂಗನಾಥ್, 

ಭರಮಗೌಡ ಶವಪೂಜೆ, ಹೆ�ಮಯಂತ್ ಸದಿವಣಣೆ 
ನವರ್, ಗಿ�ತಾ ಸಯಂಜಿ�ವಪ್ಪ, ಸಾಕಮ್ಮ ದೆ�ವೆ�ಯಂ 
ದ್ರಪ್ಪ, ಶಯಂಕರಪ್ಪ ಕಮದೆೋ�ಡು, ಕೆಯಂಚವಿ�ರಯ್, 
ಗೌರಮ್ಮ, ರವಿಗೌಡ, ದಡಿ್ಡ ಪ್ರಕಾಶ್, ಟ್.ಪಿ. ರಾಮ 
ಚಯಂದ್ರಪ್ಪ ಮತುತ ಕನನುಡಪರ ಹೆೋ�ರಾಟಗಾರರಾದ 
ಯಕೆಕಾಗೆೋಯಂದಿ ರುದ್ರಗೌಡ, ಹೆಚ್. ಸುಧಾಕರ್, 
ರಮ�ಶ್ ಮಾನೆ, ಅಬುದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, 
ಗೆೋ�ವಿಯಂದ, ರಾಜೆ�ಶ್, ಸಿ. ಜಯಣಣೆ, ಈಶಪ್ಪ 
ಬೋದಿಹಾಳ, ಹೆಚ್. ಚಯಂದ್ರಪ್ಪ, ವಸಯಂತ ದೆ�ವಾಡಿಗ, 
ಬಿ. ಎಸ್. ನಮವಾಲ ಮತ್ತತರರು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದುರೆ.

ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ಗಯಂಟೆಗೆ ಸಾ್ವತಯಂತ್ರಯಯ�ಧ 
ಗೆೋ�ವಿನಹಾಳ್ ದಿ. ದಡಿ್ಡ ನಯಂಗನಗೌಡರ ವೆ�ದಿಕೆ 
ಯಲ್ಲಾ ಜರುಗುವ  ಉದಾಘಾಟನಾ ಸಮಾರಯಂಭದ  
ಸಾನನುಧ್ವನುನು ನಯಂದಿಗುಡಿ ವೃರಭರ್ರಿ 
ಮಹಾಸಯಂಸಾಥಾನದ ಶ್ರ� ಸಿದದುರಾಮ�ಶ್ವರ 
ಶವಾಚಾಯವಾ ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳು ವಹಿಸಲ್ದಾದುರೆ. 

ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ ಅಧ್ಕಷೆತೆ ವಹಿಸಲ್ದುದು,   
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ ಸತ್�ಶ್ ಕುಲಕಣಿವಾ 
ಸಮ್ಮ�ಳನವನುನು  ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು.  ಕರಿಬಸವೆ�ಶ್ವರ 
ಸಾ್ವಮ ಮಹಾದಾ್ವರದ ಉದಾಘಾಟನೆಯನುನು  ಸಯಂಸದ 

ಜಿ.ಎಯಂ. ಸಿದೆದು�ಶ್ವರ ಮತುತ 
ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದಶವಾನವನುನು ಮಾಜಿ 
ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶವಶಯಂಕರ್  
ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು.   ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ 
ಬಿ.ಪಿ. ಹರಿ�ಶ್  ಧ್ವನ ಸುರುಳಿ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು.  ಮುಖ್ 
ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಎಯಂ.ಎಲ್.ಸಿ. 
ಮ�ಹನ್ ಕೆೋಯಂಡಜಿಜ್,     ಜಿಲಾಲಾ 
ಕಸಾಪ ಅಧ್ಕಷೆ ಬಿ. ವಾಮದೆ�ವಪ್ಪ, ಶ್ರ� 
ಕರಿಬಸವೆ�ಶ್ವರ ಗದಿದುಗೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಉಪಾಧ್ಕಷೆ ಜಿ. 
ನಯಂದಿಗೌಡು್ರ, ಕಾಯವಾದಶವಾ ಎಸ್. ಸುರೆ�ಶ್, 
ತಾಪಯಂ ಇಓ ಗಯಂಗಾಧರನ್, ಬಿಇಓ ಹನುಮಯಂತಪ್ಪ, 
ಸಕಾವಾರಿ ನೌಕರರ ಸಯಂಘದ ಅಧ್ಕಷೆ ಎ.ಕೆ. 
ಭೋಮ�ಶ್, ಗೌರವಾಧ್ಕಷೆ ಎಯಂ. ಉಮ್ಮಣಣೆ, ಜಿಲಾಲಾ 
ಕಸಾಪ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಕಷೆರಾದ ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. 
ಮಯಂಜುನಾಥ್ ಕುಕ್ವಾ,  ಎ.ಆರ್. ಉಜಿಜ್ನಪ್ಪ, 
ಕಸಾಪ ಜಿಲಾಲಾ ಗೌರವ ಕಾಯವಾದಶವಾ 
ರೆ�ವಣಸಿದದುಪ್ಪ ಅಯಂಗಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದುರೆ.

ಎರಡನೆ� ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ ಸಮ್ಮ�ಳನದ 
ಅಧ್ಕಷೆರಾದ ಲಲ್ತಮ್ಮ ಡಾ ಚಯಂದ್ರಶೆ�ಖರ್ ಅವರು 

ಮೋರನೆ� ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ 
ಸಮ್ಮ�ಳನದ ಸವಾವಾಧ್ಕಷೆರಾಗಿ 
ರುವ ಬಿ. ರಣು್ಮಖಪ್ಪ ಕಮಲಾರ್ರ 
ಇವರಿಗೆ ಕನನುಡ ಧ್ವಜ ಹಸಾತಯಂತರ  
ಮಾಡಲ್ದಾದುರೆ.  

ಮಧಾ್ಯಹ್ ಒಂದು ರಂಟೆಗೆ 
ಗೊೇರ್ಠಿ : `ಹರಿಹರ ತಾಲೋಲಾಕು 
ಸಮಕಾಲ್�ನ ವಾಸತವ ಮತುತ 

ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯ್ಗಳು' ಅಧ್ಕಷೆತೆ ನವೃತತ ಪಾ್ರಧಾ್ಪಕ ಪೊ್ರ. 
ಸಿ.ವಿ. ಪಾಟ್�ಲ್.  ಉಪನಾ್ಸ ಒಯಂದು : ವಿರಯ - 
`ಹರಿಹರ ತಾಲೋಲಾಕ್ನ ನಾಗರಿಕ ಅವಶ್ಕತೆ ಮತುತ 
ಪರಿಹಾರ'-ಕಾಮವಾಕ ಮುಖಯಂಡ ಹೆಚ್.ಕೆ. 
ಕೆೋಟ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಯಂದ.

2ರೆೇ ಗೊೇರ್ಠಿ :  ವಿರಯ   `ಹರಿಹರ ತಾಲೋಲಾ 
ಕ್ನ ಸಾಹಿತ್ ಮತುತ ಸಾಯಂಸಕಾಕೃತ್ಕ ಅನನ್ತೆಗಳು'  3ರೆೇ 
ಗೊೇರ್ಠಿ:  ವಿರಯ `ರೆೈತರ ಸಮಸೆ್ಗಳು ಮತುತ  
ಪರಿಹಾರ'  ಕುಯಂದೋರು ಮಯಂಜಪ್ಪ ಹೆೋಳೆಸಿರಿಗೆರೆ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಲ್ದಾದುರೆ.  

ನಯಂತರ ನಡೆಯುವ ಕವಿಗೆೋ�ಷ್ಠಿ 
ಅಧ್ಕಷೆತೆಯನುನು ಸಾಹಿತ್ ಜೆ. ಕಲ್�ಯಂ ಬಾಷಾ 

ವಹಿಸುವರು. ಕವಿ ಬ್ರಹ್ಮದೆ�ವ ಹದಳಗಿ ಆಶಯ 
ನುಡಿ ಆಡಲ್ದಾದುರೆ. ಕಸಾಪ ಹೆೋ�ಬಳಿ ಘಟಕದ 
ಅಧ್ಕಷೆ ದಯಂಡಿ ತ್ಪೆ್ಪ�ಸಾ್ವಮ, ಸಾಹಿತ್ ಸಯಂಗಮದ 
ಅಧ್ಕಷೆ ವಿ.ಬಿ. ಕೆೋಟೆ್ರ�ಶಪ್ಪ, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ 
ಪರಿರತ್  ಅಧ್ಕಷೆ ವಿ�ರಣಣೆ ಕೆೋಯಂಡಜಿಜ್, ಸುಗಮ 
ಸಯಂಗಿ�ತ ಪರಿರತುತ ಅಧ್ಕಷೆ ಪರಮ�ಶ್ವರಪ್ಪ ಕತ್ತಗೆ, 
ಶಾಯಂತಕುಮಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದುರೆ.   

ಸಯಂಜೆ 4-30ಕೆಕಾ ಸನಾ್ಮನ ಹಾಗೋ ಸಮಾರೆೋ�ಪ 
ಸಮಾರಯಂಭದ ಅಧ್ಕಷೆತೆ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಕಷೆ ಡಿ.ಎಯಂ . 
ಮಯಂಜುನಾಥಯ್, ಸಮಾರೆೋ�ಪ ಭಾರಣ ಹಿರಿಯ 
ಸಾಹಿತ್ ಪೊ್ರ. ಹೆಚ್.ಎ. ಭಿಕಾಷೆವತ್ವಾಮಠ. 
ಸಮ್ಮ�ಳನಾಧ್ಕಷೆರ ನುಡಿ ಕಮಲಾರ್ರ ಬಿ. 
ರಣು್ಮಖಪ್ಪ, ಮುಖ್ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೆ�ವಕ 
ಎನ್. ಜಿ. ನಾಗನಗೌಡ್ರ ಸಿರಿಗೆರೆ, ಮಲೆ�ಬೆನೋನುರು 
ಬಿ. ಚಿದಾನಯಂದಪ್ಪ, ವಿಶಾ್ರಯಂತ ಕುಲಪತ್ ದಿ�ಟೋರು 
ಮಹೆ�ಶ್ವರಪ್ಪ, ಡಿಸಿಸಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಅಧ್ಕಷೆ ಬಿ. 
ಹಾಲೆ�ಶಪ್ಪ, ಹನಗವಾಡಿ ಜಗದಿ�ಶಪ್ಪ ಬಣಕಾರ್, 
ಎಯಂ .ನಾಗೆ�ಯಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎಯಂ . ವಿ�ರೆ�ಶ್ 
ಹನಗವಾಡಿ, ಶ್ರ�ನವಾಸ್ ನಯಂದಿಗಾವಿ,  ಬಿ.ಎಯಂ. 
ವಾಗಿ�ಶ್ ಸಾ್ವಮ, ಎಯಂ.ಜಿ. ಪರಮ�ಶ್ವರಗೌಡು್ರ, ಜಿ. 

ಮಯಂಜುನಾಥ್ ಪಾಟ್�ಲ್, ಹೆಚ್. ನಜಗುಣ,  
ಶಾಯಂಭವಿ ಡಿ.ಜಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಸಿ.ಎನ್. 
ಹುಲುಗೆ�ಶ್, ಬಯಂಡೆ�ರ ತ್ಮ್ಮಣಣೆ, ಎಸ್.ಕೆ. 
ಬಸವರಾಜ್, ಬಿ. ದಿಳೆ್ಳಪ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.  

ಸಯಂಜೆ 6 ಗಯಂಟೆಗೆ ಬಹಿರಯಂಗ ಅಧಿವೆ�ಶನ, 
ಸಾಯಂಸಕಾಕೃತ್ಕ ಹಾಗೋ ಹಾಸ್ ಸಯಂಭ್ರಮ  ಕಾಯವಾಕ್ರಮ 
ಇರುತತದೆ ಎಯಂದು ಮಯಂಜುನಾಥಯ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.  

ಜಿಲಾಲಾ ಕಸಾಪ ಗೌರವ ಕಾಯವಾದಶವಾ 
ರೆ�ವಣಸಿದದುಪ್ಪ ಅಯಂಗಡಿ, ಸಯಂಘಟನಾ ಕಾಯವಾದಶವಾ 
ಜಿಗಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಜಿಲಾಲಾ ಕಸಾಪ ಸದಸ್ ಎ. 
ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್, ತಾ  ಕಸಾಪ  ಗೌರವ 
ಕಾಯವಾದಶವಾಗಳಾದ ಬಿ.ಬಿ. ರೆ�ವಣನಾಯ್ಕಾ, 
ಎಯಂ.ಚಿದಾನಯಂದ ಕಯಂಚಿಕೆ�ರಿ,   ಕೆೋ�ಶಾಧ್ಕಷೆ 
ವಿಜಯ ಮಹಾಯಂತೆ�ಶ್, ಕಸಾಪ ಮಲೆ�ಬೆನೋನುರು 
ಹೆೋ�ಬಳಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಕಷೆ ದಯಂಡಿ ತ್ಪೆ್ಪ�ಸಾ್ವಮ, 
ಕಾಯವಾದಶವಾ ಚಯಂದ್ರಶೆ�ಖರ್,                  ಸಕಾವಾರಿ 
ನೌಕರರ ಸಯಂಘದ ಅಧ್ಕಷೆ ಎ.ಕೆ. ಭೋಮ�ಶ್, ಎಯಂ. 
ಉಮ್ಮಣಣೆ, ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಕಷೆಕರ ಸಯಂಘದ 
ಅಧ್ಕಷೆ ಈಶಪ್ಪ ಬೋದಿಹಾಳ್ ಮತ್ತತರರು 
ಸುದಿದುಗೆೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಾ ಹಾಜರಿದದುರು.

ಉಕ್ಕಡಗಾತ್್ರ: ಇಂದು ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲೆಕು 3ರೆೇ ಕನ್ಡ ಸಾಹತ್ಯ ಸಮೆ್ಮೇಳನದ ಸಂಭ್ರಮ 

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನು್ ಸಂಸತ್್ತನಿಂದ 
ಹೊರಗಿಡಲು ಸಕಾಚ್ರ ಬಯಸಿದೆ : ಖಗೆಚ್

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 23 – ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ ಸತ್ ಬಯಲ್ಗೆ 
ಎಳೆಯುವ ಕಾರಣ, ಅವರನುನು ಸಯಂಸತ್ತನಯಂದ ಹೆೋರಗಿಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ನೆ�ತೃತ್ವದ ಸಕಾವಾರ 
ಬಯಸಿದೆ ಎಯಂದು ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಕಷೆ ಮಲ್ಲಾಕಾಜುವಾನ ಖಗೆವಾ ಆರೆೋ�ಪಿಸಿದಾದುರೆ.

ಸಮುದಾಯವಯಂದಕೆಕಾ ಅವಮಾನಸಿದ ಆರೆೋ�ಪಕೆಕಾ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದಯಂತೆ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಯಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋರತ್ ನಾ್ಯಾಲಯ ಎರಡು ವರವಾಗಳ ಜೆೈಲು ಶಕೆಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ನಯಂತರ 
ಖಗೆವಾ ಈ ಹೆ�ಳಿಕೆ ನ�ಡಿದಾದುರೆ. ಜಾರಿ ನದೆ�ವಾಶನಾಲಯ, ಸಿ.ಬಿ.ಐ., ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ 
ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೋ ವಿಚಕಷೆಣ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಾಕರುಟಿ ದಿನಗಳಿಯಂದ ಪ್ರತ್ಪಕಷೆಗಳ ನಾಯಕರ 
ದನಯನುನು ದಮನಸುವ ಯತನುದಲ್ಲಾದದುವು. ಈಗ ಕಾನೋನುಗಳ ಬಳಕೆ ಮೋಲಕ 
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರನುನು ಮೌನವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತನು ನಡೆದಿದೆ ಎಯಂದವರು ಆರೆೋ�ಪಿಸಿದಾದುರೆ.

ರಾಹುಲ್ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚರೆಗೆ 
ತೆೇಲ್ ಮುಖಂಡರ ಒತಾ್ತಯ

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 23 – ಮ�ದಿ ಉಪನಾಮ 
ಹೆೋಯಂದಿದವರು ಕಳ್ಳರು ಎಯಂದು ಹೆ�ಳಿದದು ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ 
ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ, ತಮ್ಮ ಹೆ�ಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕಷೆಮ 
ಯಾಚಿಸಬೆ�ಕು ಎಯಂದು ಗುಜರಾತ್ ನ ತೆ�ಲ್ 
ಸಮುದಾಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತಾತಯಿಸಿ 
ದಾದುರೆ. ಸೋರತ್ ನಾ್ಯಾಲಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿಗೆ 
ಎರಡು ವರವಾಗಳ ಶಕೆಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ನಯಂತರ ಈ ಒತಾತಯ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮ�ದಿ ಉಪನಾಮ ಬಳಸುವವರಲ್ಲಾ 
ತೆ�ಲ್ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೆಚಾಚುಗಿದಾದುರೆ. 

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 23 – 
ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ 
ಅವರು ಸೋರತ್ ನಾ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಾ 
ಎರಡು ವರವಾಗಳ ಜೆೈಲು ಶಕೆಷೆಗೆ 
ಗುರಿಯಾದ ನಯಂತರ, ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕಷೆ 
ಅವರ ಬೆಯಂಬಲಕೆಕಾ ನಯಂತ್ದೆ.

ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಕಷೆ 
ಮಲ್ಲಾಕಾಜುವಾನ ಖಗೆವಾ ಸೆ�ರಿದಯಂತೆ 
ಪಕಷೆದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಯಂಧಿ ಬೆಯಂಬಲ್ಸಿ ಹೆ�ಳಿಕೆ ನ�ಡಿದಾದುರೆ.

ಸೋರತ್ ನಾ್ಯಾಲಯ ಶಕೆಷೆ 
ವಿಧಿಸಿದ ನಯಂತರ ಹೆ�ಳಿಕೆ ನ�ಡಿರುವ 
ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ, ನನನು ಧಮವಾ ಸತ್ 
ಹಾಗೋ ಅಹಿಯಂಸೆಯನುನು ಆಧರಿಸಿದೆ. 
ಸತ್ವೆ� ನನನು ದೆ�ವರು, ಅಹಿಯಂಸೆಯ್� 
ಅದರ ಮಾಗವಾ ಎಯಂದು ಮಹಾತ್ಮ 
ಗಾಯಂಧಿ�ಜಿ ಹೆ�ಳಿದದುರು ಎಯಂದಿದಾದುರೆ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ ಹಾಗೋ ಪ್ರತ್ 
ಪಕಷೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾವಾರದ ದುರಕಾಕೃತ್ 
ಗಳನುನು ಬಯಲ್ಗೆ ಎಳೆಯು ತ್ತವೆ 
ಹಾಗೋ ಜೆ.ಪಿ.ಸಿ. ತನಖೆಗೆ ಒತಾತಯಿ 
ಸುತ್ತದೆ. ಹಿ�ಗಾಗಿ ಸವಾವಾಧಿ ಕಾರಿ 
ಹಾಗೋ ಹೆ�ಡಿ ಸಕಾವಾರ ಆಕೆೋ್ರ�ಶ 
ಗೆೋಯಂಡಿದೆ ಎಯಂದು ಖಗೆವಾ ಹೆ�ಳಿಕೆ 
ನ�ಡಿದಾದುರೆ.ಹೆದರಿಕೆೋಯಂಡಿ ರುವ 
ಆಡಳಿತ ಯಯಂತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ 
ದನ ದಮನಸಲು ಬಯಸಿದೆ. ನನನು 
ಸಹೆೋ�ದರ ಎಯಂದೋ ಹೆದರುವು ದಿಲಲಾ 
ಎಯಂದು ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ್ ಪಿ್ರಯಾಯಂಕ 
ಗಾಯಂಧಿ ವಾದಾ್ರ ಹೆ�ಳಿದಾದುರೆ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ ಬೆಯಂಬಲಕೆಕಾ ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕರು

ರಾಹುಲ್ ತೆೇಜೊೇವಧೆ ನಿಲ್ಲೆಸದಿದದಾರೆ ಮತ್ತಷುಟೆ ಸಮಸೆ್ಯ : ಬಜೆಪ
ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 23 – ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ 

ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿಯವರಿಗೆ ಸೋರತ್ 
ನಾ್ಯಾಲಯ ಎರಡು ವರವಾಗಳ ಜೆೈಲು ಶಕೆಷೆ 
ವಿಧಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, 
ಯಾರೆೋಬ್ಬರೋ ಕಾನೋನಗೆ ಅತ್�ತರಲಲಾ ಎಯಂದು 
ಹೆ�ಳಿದೆ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ ಜನರ ಅವಹೆ�ಳನ 
ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನೋನು ರಿ�ತ್ ಕ್ರಮ 
ತೆಗೆದುಕೆೋಳ್ಳಲಾಗುತತದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ 
ಇತರರ ಅವಹೆ�ಳನ ಮಾಡಲು ಪೂಣವಾ 
ಸಾ್ವತಯಂತ್ರಯ ನ�ಡಬೆ�ಕು ಎಯಂದು ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ 
ಬಯಸಿದೆಯ್�? ಎಯಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಶನುಸಿದೆ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ ತೆ�ಜೆೋ�ವಧೆಯ 

ಹೆ�ಳಿಕೆಗಳನುನು ನಲ್ಲಾಸದೆ� ಹೆೋ�ದರೆ ಮತತರುಟಿ 
ಸಮಸೆ್ ಎದುರಿಸುತಾತರೆ ಎಯಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ 
ರವಿ ಶಯಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆ�ಳಿಕೆ ನ�ಡಿದಾದುರೆ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ 
ನಡೆಸಿದ ಹಲವು ನಾ್ಯಮೋತ್ವಾಗಳು ಬದಲಾಗಿ 

ದದುರು ಎಯಂದು ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಕಷೆ ಮಲ್ಲಾಕಾಜುವಾನ 
ಖಗೆವಾ ಹೆ�ಳಿರುವುದಕೆಕಾ ಆಕೆಷೆ�ಪಿಸಿರುವ ಕೆ�ಯಂದ್ರ 
ಸಚಿವ ಪಿಯೋಶ್ ಗೆೋ�ಯಲ್, ಅವರು 
ವಯಂಶವಾದಿ ಮನೆೋ�ಭಾವದಿಯಂದ ಹೆೋರ 
ಬರಬೆ�ಕು. ಯಾರೆೋಬ್ಬರೋ ಕಾನೋನಗೆ 
ಅತ್�ತರಲಲಾ ಎಯಂಬುದನುನು ಅಥವಾ 
ಮಾಡಿಕೆೋಳ್ಳಬೆ�ಕು ಎಯಂದಿದಾದುರೆ.

ಈ ರಿ�ತ್ಯ ಹೆ�ಳಿಕೆಯ ಮೋಲಕ 
ನಾ್ಯಾಯಂಗದಲ್ಲಾ ತನಗೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಲಲಾ ಎಯಂದು 
ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ತೆೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು 
ನಾ್ಯಾಯಂಗವನೋನು ತಮ್ಮ ಜೆ�ಬಿನಲ್ಲಾ 
ಇಟುಟಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದಾದುರಾ? ಎಯಂದು 
ಗೆೋ�ಯಲ್ ಪ್ರಶನುಸಿದಾದುರೆ.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಗಯಂಡು 
ಮಕಕಾಳು ಅಥವಾ ಹೆಣುಣೆ 
ಮಕಕಾಳು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ.

96321 64685

WANTED 
IT Recruiters for Vedavit IT 

Solutions, Davangere. 
Experience: 0-1 years,
Qualification : Diploma (CS), 

BE(CS), BCA, MCA, Contact Us: 
shri@vedavititsolutions.com 
info@vedavititsolutions.com 
96110 98942 / 97417 41983

ಷೆೇರು ಬಾಂಡ್  ಕಳೆದಿದೆ
(M.P) ಎಯಂ.ಪಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್  
ಲೆ�ಟ್  ರ್ಟಟಿಪ್ಪ ಆದ ನಾನು ಹದಡಿ 
ಗಾ್ರಮದ ವಾಸಿಯಾಗಿದುದು ನಾನು 
ದಾವಣಗೆರೆ ರುಗರ್  ಕಯಂಪನ ಲ್. 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಾ ಷೆ�ರು ಹೆೋಯಂದಿದುದು, 
ನಯಂ. DPID: Client ID/Fo-
lio Number : DSN0723, 
CAF No. 222911 
SL.No. 2911 ಇದುದು, ದಿನಾಯಂಕ 
22.02.2023ರಯಂದು ಮನೆಯನುನು 
ಸ್ವಚಚು ಮಾಡುವಾಗ ಕಳೆದಿರುತತದೆ. 
ಸಿಕಕಾವರು ತ್ಳಿಸಲು ಕೆೋ�ರಿದೆ.

ಸಹ :  ಎಂ.ಪ. ರಾರರಾಜಪ್ಪ

HOUSE TO LET
2 BHK well furnished 

house for rent 
(vegetarian) 

Karnataka bank building 
BT layout Davangere 577001.
98445 33131, 70192 37177

EC / ಇಸಿ, 
E-swathu, 

Khatha Change
Building Licence
& Other Property 

Documents
96118-66449

ಡೆ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕಟೆರ್ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸಿಸೆಗೆ  

ಡೆ್ರೈವರ್  (ರ್ರುರ) ಮತುತ 
ಕಯಂಡಕಟಿರ್ (ರ್ರುರ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ) 

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ. ಸಯಂಪಕ್ವಾಸಿ :
91642 22937

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ 
ಕಯಂಫ್್ಟರ್ ನಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯ� ಹಾಗೋ 

ಪೊ�ಟೆೋ� ಎಡಿಟ್ಯಂಗ್  ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕಾಕಾಗಿ 
ಹುಡುಗ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ. ಕೋಡಲೆ� ಸಯಂಪಕ್ವಾಸಿ. 
ಅಭಿಷೆೇಕ್  ರ್ಂಬರ್  ಅಂಡ್  ಸಾ ಮಲ್  

#24, ಆರ್ .ಎಯಂಸಿ. ಲ್ಯಂಕ್  ರಸೆತ, ಆನೆಕೆೋಯಂಡ, 
ವಿನಾಯಕ ರ್ಯ್�ಟರ್  ಹತ್ತರ, ಬಯಂಬೋ 

ಬಜಾರ್ , ದಾವಣಗೆರೆ-577001. 
96063 07471, 82770 57777
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ವಿಮೊೇಚನ
ಶಿ್ರೇ ಸಿ. ಕೆೇಶವಮೂತ್ಚ್ ವೃತ್್ತ ತರಬೆೇತ್ ಕೆೇಂದ್ರ

(ಕವುಡ ಮತು್ತ ವಿಶೆೇಷ ಚೆೇತನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳ್ಗಾಗಿ)
# 1989/ಎ, 6ನೆ� ಮುಖ್ರಸೆತ, ಎಯಂಸಿಸಿ ಎ ಬಾಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 004

ವಿಮೊೇಚನ - ಸೆಟೆಲಾಲೆಸ್ ಬೂ್ಯರ್ & ಹೆೇರ್ ಸೆಟೆೈಲ್ಂಗ್ 
ಅಕಾಡೆಮಯವರಿಂದ ಒಂದು ಸುವಣಾಚ್ವಕಾಶ. 

ಮಧ್ಯಮ ವರಚ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿ್ತ್ೇಯರು ಹಾರೂ  
ವಿಶೆೇಷ ಚೆೇತನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳ್ಗೆ `ಸೆಲ್್ಪ ರೂ್ರಮಂಗ್' 
ಮತು್ತ `ವೃತ್್ತ ತರಬೆೇತ್'ರಳನು್  ಏಪ್ರಲ್ 2 ರಿಂದ 

ಆರಂಭಿಸುತ್್ತದೆ. ಸೆಟೆಲಾಲೆ ಗಾಯತ್್ರ ಈ ತರಬೆೇತ್ ನಿೇಡಲ್ದಾದಾರೆ.

ಇತರೆ ವಿವರರಳ್ಗೆ ಸಂಪಕಚ್ಸಿ :

77600 34609,  99642 73941

ಶಿ್ರೇ ಬಸವೆೇಶ್ವರ ಗಾ್ರಮಾಂತರ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆ್ಥ (ರಿ.) ಹಾಲೆೇಕಲುಲೆ
ಜರಳೂರು ತಾಲೂಲೆಕು 577 553. ದಾವಣಗೆರೆ (ಜಿಲೆಲೆ).

ರೆೇಮಕಾತ್ ಪ್ರಕಟಣೆ
ನಮ್ಮ ಸಯಂಸೆಥಾಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಾ ಜಗಳೂರು ತಾಲೋಲಾಕ್ನ ಶ್ರ� ಬೆೋಮ್ಮಲ್ಯಂಗೆ�ಶ್ವರ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ, ಬಸವನಕೆೋ�ಟೆ 

ಮತುತ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಾಕ್ನ ಶ್ರ� ಆಯಂಜನೆ�ಯ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ ಆಲೋರು, ಮ�ಸಲಾತ್ ಪರಿಶರಟಿ ಪಯಂಗಡ (ಬಿಯಂದು-3) ಮತುತ ಸಾಮಾನ್ 
ಅಭ್ರ್ವಾ (ಬಿಯಂದು-04) (ಮಹಿಳೆ) ಎರಡು ಇಯಂಗಿಲಾಷ್ ಸಹ ಶಕಷೆಕ ಹುದೆದುಗೆ ಮಾನ್ ಆಯಕತರ ಕಛೆ�ರಿ, ಸಾವವಾಜನಕ ಶಕಷೆಣ ಇಲಾಖೆ 
ಬೆಯಂಗಳೂರು ಇವರ ಆದೆ�ಶ ಸಯಂಖೆ್ ಸಿ 8(3) ಶಾಶಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ/ಇ 883072/2022-23 ದಿನಾಯಂಕ : 07.02.2023ರ ಅನ್ವಯ 
ಸಕಾವಾರ ಭತ್ವಾ ಮಾಡಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಅನುಮತ್ ನ�ಡಿರುವುದರಿಯಂದ ಸದರಿ ಶ್ರ� ಬಸವೆ�ಶ್ವರ ಗಾ್ರಮಾಯಂತರ ವಿದಾ್ಸಯಂಸೆಥಾ (ರಿ.) ಹಾಲೆ�ಕಲುಲಾ 
ಇವರಿಯಂದ 10.02.2023ರ ಪತ್್ರಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೆೋರಡಿಸುತಾತರೆ. ಆದರೆ, ಮಾನ್ ಆಯುಕತರ ಕಛೆ�ರಿ ಸಾವವಾಜನಕ ಶಕಷೆಣ ಇಲಾಖೆ 
ಪರಿರಕಾಕೃತ ಆದೆ�ಶ ಸಯಂಖೆ್ ಸಿ 8(3) ಶಾ.ಶ.ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ/ಇ 883072/2022/23 ಮತುತ ಅ.ಸು.ಇ.67 ಸೆ.ನ.ಸಿ. ದಿನಾಯಂಕ : 
09.03.2023ರ ಮ�ಸಲಾತ್ ನಯಮದಯಂತೆ ಮ�ಸಲಾತ್ ಬಿಯಂದು -1 ಪರಿಶರಟಿ ಜಾತ್ & ಬಿಯಂದು -2 ಸಾಮಾನ್ ಅಭ್ರ್ವಾಯಿಯಂದ ಹುದೆದು 
ಭತ್ವಾ ಮಾಡಲು ಅನುಮತ್ ನ�ಡಿರುತಾತರೆ.

ಈ ಹುದೆದುಗೆ ಅಜಿವಾಯನುನು ಸಲ್ಲಾಸುವ ಅಭ್ರ್ವಾಗಳು ಅಜಿವಾಯ ಒಯಂದು ಪ್ರತ್ಯನುನು ಉಪನದೆ�ವಾಶಕರು ಶಾಲಾ ಶಕಷೆಣ & 
ಸಾಕಷೆರತಾ ಇಲಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೋ ಇನೆೋನುಯಂದು ಪ್ರತ್ಯನುನು ಶ್ರ� ಬಸವೆ�ಶ್ವರ ವಿದಾ್ಸಯಂಸೆಥಾ (ರಿ.) ಹಾಲೆ�ಕಲುಲಾ 
577553 ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದಾ್ಹವಾತೆಯ ಎಲಾಲಾ ಮೋಲ ದಾಖಲಾತ್ಗಳನುನು ದೃಢ�ಕರಿಸಿದ ಜೆರಾಕ್ಸೆ ಪ್ರತ್ಗಳೆೋಯಂದಿಗೆ ಹಾಗೋ 
500 ರೋ. ಬಾ್ಯಂಕ್ ಡಿ.ಡಿ. ಯಯಂದಿಗೆ ರಿಜಿಸಟಿರ್ ಅಯಂಚೆಯ ಮೋಲಕ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನದಿಯಂದ 21 ದಿನದೆೋಳಗೆ 
ಸಲ್ಲಾಸತಕಕಾದು. ಸಯಂದಶವಾಸುವ ದಿನಾಯಂಕವನುನು ಮುಯಂದೆ ತ್ಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹುದೆದಾಯ ಹೆಸರು ವಿದಾ್ಯಹಚ್ತೆ  ಹುದೆದಾರಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಮೇಸಲಾತ್ ಬಂದು ವೆೇತನ ಶೆ್ರೇಣಿ

ಸಹ ಶಕಷೆಕರು  ಬಿಎ., ಬಿ.ಇಡಿ., 
2

 ಪರಿಶರಟಿ ಜಾತ್ 01 33450-62600 
(ಆಯಂಗಲಾ) ಇಯಂಗಿಲಾಷ್ ಐಚಿ್ಛಕ  ಸಾಮಾನ್ ಅಭ್ರ್ವಾ 02

ದಿನಾಯಂಕ : 24.03.2023 ಸಹಿ/- ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹಿ/- ಕಾಯಚ್ದಶಿಚ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.23- ರಾಗಿ ಖರಿ�ದಿ ಕೆ�ಯಂದ್ರ ತೆರೆಯುವಯಂತೆ ಹಾಗೋ 
ವಿವಿಧ ಬೆ�ಡಿಕೆಗಳ ಈಡೆ�ರಿಕೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಳೆ ದಿನಾಯಂಕ 24ರ ಶುಕ್ರವಾರ 
ನಗರದ ಗಾಯಂಧಿ ವೃತತದಿಯಂದ ಜಿಲಾಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೆ�ರಿವರೆಗೆ ಕಾಲನುಡಿಗೆ ಮುಖಾಯಂತರ 
ಬಹಿರಯಂಗ ಪ್ರತ್ಭಟನೆ ಹಮ್ಮಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಯಂದು ಕನಾವಾಟಕ ರಾಜ್ ರೆೈತ 
ಸಯಂಘದ ಜಿಲಾಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯವಾದಶವಾ ಈಚಘಟಟಿದ ಎ.ಆರ್. ಕರಿಬಸಪ್ಪ 
ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಸುದಿದುಗೆೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೆ� ದಾವಣಗೆರೆ 
ತಾಲೋಲಾಕ್ನಲ್ಲಾಯ್� ರೆೈತರು ಮುಯಂಗಾರು 200 ಎಕರೆ, ಹಿಯಂಗಾರು 700 ಎಕರೆ, 
ಬೆ�ಸಿಗೆ 100 ಎಕರೆ, ಒಟುಟಿ 1 ಸಾವಿರ ಹೆಕೆಟಿ�ರ್  ಪ್ರದೆ�ಶದಲ್ಲಾ ರಾಗಿ ಬಿತತನೆ 
ಮಾಡಿದಾದುರೆ. ಸರಾಸರಿ 3 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಇಳುವರಿಯ ಅಯಂದಾಜು ನರಿ�ಕೆಷೆಯಿದೆ. 
ಜಿಲೆಲಾಯ 6 ತಾಲೋಲಾಕುಗಳಲ್ಲಾಯೋ ರೆೈತರು ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದುದು, ಸಿರಿಧಾನ್ದಲ್ಲಾ 
ಪ್ರಧಾನ ಸಾಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪೊ್ರ�ತಾಸೆಹಿಸುವ ಸಕಾವಾರ 
ಖರಿ�ದಿ ಕೆ�ಯಂದ್ರ ತೆರೆಯದೆ� ಅಮಾಯಕ ರೆೈತರನುನು ಸಮಸೆ್ಗೆ ಸಿಲುಕ್ಸುವ 
ಜೆೋತೆಗೆ ನರಟಿಕೆಕಾ ಒಳಗಾಗುವಯಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಯಂದು ಅಸಮಾಧಾನ 
ವ್ಕತಪಡಿಸಿದರು.

ರೆೈತರ ಪಹಣಿ ನ�ಡಲು 10 ರೋ.ಗಳಿದದು ಶುಲಕಾವನುನು ದಿಢ�ರನೆ 25 ರೋ.
ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚುಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಪಿಎಲ್  ಕಾಡ್ವಾ ದಾರರಿಗೆ 75 ಯೋನಟ್ ಉಚಿತ 
ವಿದು್ತ್  ಹಾಗೋ ವಾಹನ ಖರಿ�ದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನ�ಡುವುದಾಗಿ ಸಕಾವಾರ 
ಘೆೋ�ರಣೆ ಮಾಡಿತುತ. ಆದರೆ, ಪರಿಶರಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿ�ಮತ 
ಎಯಂಬಯಂತೆ 75 ಯೋನಟ್ ಉಚಿತ ವಿದು್ತ್  ಹಾಗೋ ವಾಹನ ಖರಿ�ದಿಗೆ 3.5 
ಲಕಷೆ ಸಬಿಸೆಡಿ ನ�ಡುತ್ತದಾದುರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲಾಲಾ ಬಡವರಿಗೋ ಈ ಸೌಲಭ್ 
ಜಾರಿಗೆೋಳಿಸಬೆ�ಕೆಯಂದು ಒತಾತಯಿಸಿದರು.

ಸುದಿದುಗೆೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಾ ಮುಖಯಂಡರಾದ ಬಿ.ಸಿ ಮಯಂಜಪ್ಪ ಆಲೋರು, ಬಿ.ಹೆಚ್ .
ರೆ�ವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಒಡೆಯರ್ , ಬಿ.ಸಿ.ದೆ�ವೆ�ಯಂದ್ರಪ್ಪ, ಕೆಯಂಪಣಣೆ ಇದದುರು.

ರಾಗಿ ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು 
ಒತಾ್ತಯಸಿ ಇಂದು ಪ್ರತ್ಭಟರೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 23- ಜಿಲೆಲಾಗೆ ಮ�ದಿ 

ಆಗಮಸುವ ಬೆನನುಲೆಲಾ� ವಿವಿಧ ಬೆ�ಡಿಕೆಗಳನುನು 
ಈಡೆ�ರಿಸುವಯಂತೆ ಒತಾತಯಿಸಿ ನಗರದ ಪಾಲ್ಕೆ 
ಮುಯಂಭಾಗದಲ್ಲಾ ಪಾಲ್ಕೆ ಹೆೋರಗುತ್ತಗೆ ನೌಕರರು 
ನಡೆಸುತ್ತರುವ ಮುರಕಾರ ಮೋರನೆ� ದಿನಕೆಕಾ 
ಕಾಲ್ಟ್ಟಿದೆ.

ಪಾಲ್ಕೆಯಲ್ಲಾ ಕಾಯವಾನವವಾಹಿಸುತ್ತ ರುವ 
ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಯಂದಿಗಳು ಯುಗಾದಿಯ ಸಯಂಭ್ರಮದಲ್ಲಾ 
ದದುರೆ. ಇತತ ಪಾಲ್ಕೆ ಹೆೋರಗುತ್ತಗೆ ನೌಕರರಾದ 
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ನ�ರು ಸರಬರಾಜು 
ಸಹಾಯಕರು, ಲೆೋ�ಡಸ್ವಾ, ಕ್ಲಾ�ನಸ್ವಾ, ಹೆಲ್ಪಸ್ವಾ   
ಡಾಟಾ ಎಯಂಟ್್ರ ಆಪರೆ�ಟರ್ ಗಳು ಹಾಗೋ ಸಾ್ನಟರಿ 
ಸೋಪರ್ ವೆೈಸರ್ ಗಳು ಯುಗಾದಿ ಸಯಂಭ್ರಮ, 
ಸಡಗರ, ಕುಟುಯಂಬ ಎಲಲಾವನುನು ತ್ಜಿಸಿ ನೆ�ರ 
ಪಾವತ್ಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮುರಕಾರದಲ್ಲಾ ನರತರಾಗಿದಾದುರೆ.

ಪಾಲ್ಕೆಯಲ್ಲಾ ಕಾಯವಾನವವಾಹಿಸುವ 
350ಕೋಕಾ ಅಧಿಕ ಹೆೋರಗುತ್ತಗೆ ನೌಕರರು ಸೆ�ವೆ 
ಸಥಾಗಿತಗೆೋಳಿಸಿ, ಮುರಕಾರದಲ್ಲಾ ಪಾಲೆೋಗೆಯಂಡಿದುದು, 

ಜಿಲೆಲಾಯ ವಿವಿಧ ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಯಂಸೆಥಾಗಳಾದ 
ನಗರಸಭೆ, ರ್ರಸಭೆ, ಪಟಟಿಣ ಪಯಂಚಾಯಿತ್ 
ಹೆೋರಗುತ್ತಗೆ ನೌಕರರು ಬೆಯಂಬಲ ಸೋಚಿಸಿದಾದುರೆ 
ಎಯಂದು ಹೆ�ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೋ ಕುಡಿಯುವ ನ�ರು 
ನವವಾಹಣೆಯಲ್ಲಾ ಹೆೋರಗುತ್ತಗೆ ನೌಕರರ ಪಾತ್ರ 
ಮಹತ್ವದಾದುಗಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಾ ಪೌರ ಕಾಮವಾಕರ 
ನೆ�ಮಕಾತ್ ನಡೆದ ಸಯಂದಭವಾದಲೋಲಾ ಕೋಡ 
ಹೆೋರಗುತ್ತಗೆ ನೌಕರರನುನು ಗುತ್ತಗೆ ಪದ್ಧತ್ಯಲೆಲಾ� 
ಉಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗಲೋ ಸಹ ಹೆೋರಗುತ್ತಗೆ 
ನೌಕರರನುನು ಗುತ್ತಗೆ ಪದ್ಧತ್ಯಲ್ಲಾ 
ಮುಯಂದುವರೆಸುವ ಸಕಾವಾರದ ನ�ತ್ ಮಲತಾಯಿ 
ಧೆೋ�ರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತರುವಯಂತ್ದೆ ಎಯಂಬುದು 
ಮುರಕಾರ ನರತರ ವಾದ.

ಪೌರ ಕಾಮವಾಕರ ನೆ�ರ ನೆ�ಮಕಾತ್ಯನುನು 
ಸಾ್ವಗತ್ಸಿರುವ ಹೆೋರಗುತ್ತಗೆ ನೌಕರ ವಗವಾ. 
ಒಯಂದೆ� ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಾ ಕತವಾವ್ ನವವಾಹಿಸುವವರ 
ಮಧೆ್ ಒಡೆದಾಳುವ ನ�ತ್ ಅನುಸರಿಸುವುದು 

ಸಕಾವಾರಕೆಕಾ ಶೆೋ�ಭೆಯಲಲಾ. ನಗರ ಸಥಾಳಿ�ಯ 
ಸಯಂಸೆಥಾಗಳ ಹೆೋರಗುತ್ತಗೆ ನೌಕರರನುನು ಪೌರ 
ಕಾಮವಾಕರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾ ನೆ�ರ ಪಾವತ್ಗೆ 
ಒಳಪಡಿಸಿ, ಹಯಂತ ಹಯಂತವಾಗಿ 
ಖಾಯಯಂಗೆೋಳಿಸಬೆ�ಕೆಯಂಬ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ದ ನಗರ ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಯಂಸೆಥಾಗಳಲ್ಲಾ ಕತವಾವ್ 
ನವವಾಹಿಸುತ್ತರುವ ಪೌರ ಕಾಮವಾಕರನುನು ಖಾಯಯಂ 
ಮಾಡಲು ಮುಯಂದಾಗಿರುವ ಸಕಾವಾರ, 
ಪೌರಕಾಮವಾಕರೆೋಟ್ಟಿಗೆ ಹೆೋರಗುತ್ತಗೆ ಆಧಾರದ 
ಮ�ಲೆ ಕತವಾವ್ ನವವಾಹಿಸುತ್ತರುವ 15 ಸಾವಿರಕೋಕಾ 
ಅಧಿಕ ನೌಕರರನುನು ಗುತ್ತಗೆ ಪದ್ಧತ್ಯಲ್ಲಾ ಉಳಿಸಿ. 
ಒಯಂದು ಕಣಿಣೆಗೆ ಬೆಣೆಣೆ, ಮತೆೋತಯಂದು ಕಣಿಣೆಗೆ ಸುಣಣೆ 
ಹಚುಚುವ ತಾರತಮ್ ಧೆೋ�ರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ 
ಎಯಂದು ಮುರಕಾರ ನರತರು ಒಕೆೋಕಾರಲ ದನಯಲ್ಲಾ 
ದೋರುತ್ತದುದು, ಈಗಾಗಲೆ� ಸಕಾವಾರ ಎರಡು ಬಾರಿ 
ನ�ಡಿದದು ಭರವಸೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದುದು, ಈ ಬಾರಿ 
ಬೆ�ಡಿಕೆ ಈಡೆ�ರುವ ತನಕ ಮುರಕಾರ ಹಿಯಂಪಡೆಯಲಲಾ 
ಎನುನುತ್ತದಾದುರೆ.

ಮೂರರೆೇ ದಿನಕೆ್ಕ ಕಾಲ್ಟಟೆ ಪಾಲ್ಕೆ ಹೊರರುತ್್ತಗೆ ರೌಕರರ ಮುಷ್ಕರ
ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಯಂಜೆ ವೆ�ಳೆಗೆ ಹೆೋರಗುತ್ತಗೆ ನೌಕರರ ಸಯಂಘದ ರಾಜ್ 
ನಾಯಕರು ಹಾಗೋ ಪ್ರತ್ ಜಿಲೆಲಾಯಿಯಂದಲೋ 10 ರಿಯಂದ 15 ಜನರು ಜಿಲೆಲಾಗೆ 
ಆಗಮಸಲ್ದಾದುರೆ. ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ವಿಜಯ ಸಯಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೆ�ಶಕೆಕಾ ಪ್ರಧಾನ 
ಮಯಂತ್್ರ ನರೆ�ಯಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದುದು, ಹೆೋರಗುತ್ತಗೆ ನೌಕರರ ಬೆ�ಡಿಕೆ 
ಈಡೆ�ರಿಕೆಗಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಹೆೋ�ರಾಟ ರೋಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

- ದುಗೆ್ಗೇಶ್ ಎಂ.ಆರ್ 
ಜಿಲಾಲಾಧ್ಕಷೆ, ಪಾಲ್ಕೆ ಹೆೋರಗುತ್ತಗೆ ನೌಕರರ ಸಯಂಘ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಪ್ರಧಾನ ಮಯಂತ್್ರ ಆಗಮನದ ಹಿನೆನುಲೆ, ಪಾಲ್ಕೆಯ 350 ಖಾಯಯಂ ನೌಕರರು 
ಸ್ವಚಚುತಾ ಕಾಯವಾದಲ್ಲಾ ಎಯಂದಿನಯಂತೆ ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಯಂಡಿದುದು. ಹೆೋರಗುತ್ತಗೆ 
ನೌಕರರು ನಡೆಸುತ್ತರುವ ಮುರಕಾರದಿಯಂದ ನಗರದ ಸ್ವಚಚುತಾ ಕಾಯವಾಕೆಕಾ 
ಯಾವುದೆ� ಅಡಿ್ಡಯುಯಂಟಾಗಿಲಲಾ. ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಹೆೋರಗುತ್ತಗೆದಾರರಿಗೆ 
ಬೆ�ರೆ ಸಿಬ್ಬಯಂದಿ ಒದಗಿಸುವಯಂತೆ ನೆೋ�ಟ್ಸ್  ನ�ಡಲಾಗಿದುದು, ಕೆಲಸಕೆಕಾ 
ಅಡಿ್ಡಯಾಗದಯಂತೆ ಸಿಬ್ಬಯಂದಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಗುತ್ತಗೆದಾರರ 
ಜವಾಬಾದುರಿಯಾಗಿದೆ.

- ರೆೇಣುಕಾ, ಆಯುಕತರು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 23- ವನತಾ 
ಸಮಾಜದ ಅಯಂಗ ಸಯಂಸೆಥಾಯಾದ ಭೋಮಕಾ-
ವನತಾ ರಯಂಗ ವೆ�ದಿಕೆಯ 20 ನೆ� 
ವಾಷ್ವಾಕೆೋ�ತಸೆವ ಮತುತ ವಿಶ್ವ ರಯಂಗಭೋಮ 
ದಿನಾಚರಣೆ ಅಯಂಗವಾಗಿ ನಾಳೆ ದಿನಾಯಂಕ 24 ರ 
ಶುಕ್ರವಾರ ಸಯಂಜೆ 6.30 ಕೆಕಾ ನಗರದ ಲಲ್ತಕಲಾ 
ಮಹಾವಿದಾ್ಲಯ (ಸೋಕಾಲ್ ಆಫ್ ಆಟ್ಸೆವಾ)ದ 
ಸಭಾಯಂಗಣದಲ್ಲಾ ಜಯಂಗಮ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ 
ಅಪಿವಾಸುವ, ಲಕಷೆ್ಮಣ ಕೆ.ಪಿ. ನದೆ�ವಾಶನದ 
ಹಾಗೋ ಕೆ.ಬಿ.ಸಿದದುಯ್ನವರ ಆಯದು ಬರಹಗಳ 
ಆಧರಿಸಿದ ದಕಲಾಕಥಾ ದೆ�ವಿಕಾವ್ ಪಾ್ರಯ�ಗಿಕ 
ನಾಟಕ ಪ್ರದಶವಾನ ಏಪವಾಡಿಸಲಾಗಿದುದು, ಉಚಿತ 
ಪ್ರವೆ�ಶ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ ಎಯಂದು ವೆ�ದಿಕೆ 
ಅಧ್ಕಷೆರಾದ ಡಾ.ಪಿ.ಎಯಂ ಅನುರಾಧ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಸುದಿದುಗೆೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ಜಯಂಗಮ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಚಲನೆ ಮತುತ ರೋಪಾಯಂತರ 
ತತ್ವಗಳಲ್ಲಾ ನಯಂಬಿಕೆ ಇರುವ ವಿಭಿನನು ಹಿನೆನುಲೆಯ 
ಕಲಾವಿದರ ಸಮೋಹ, ಸಾಯಂಸಕಾಕೃತ್ಕ ಜಾಗೃತ್ 
ಮೋಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಯಂಗಭೋಮಯನುನು 
ತನನು ಅಭಿವ್ಕ್ತಯ ವಗವಾವನಾನುಗಿ ಮಾಡಿಕೆೋಯಂ 
ಡಿದೆ. ಶಕಷೆಣ, ಸಾಹಿತ್ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸಿನಮಾ 
ಮತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೆೋ�ರಾಟಗಳಯಂತಹ 
ಪ್ರಕ್್ರಯ್ಗಳಲ್ಲಾ ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಯಂಡು, ಸುತತಲ್ನ 
ಜನ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬದುಕ್ನ ಜೆೋತೆಗೆ 
ಬೆರೆತು ಹೆೋ�ಗುವುದು ಜಯಂಗಮದ ಮುಖ್ 
ತುಡಿತವಾಗಿದೆ ಎಯಂದರು.

ದಕಲೆಕಥಾ ದೆೇವಿಕಾವ್ಯ-ರಾಟಕ : ದಕಲಾಕಥಾ 

ದೆ�ವಿಕಾವ್ ಕನನುಡದ ಮಹತ್ವದ ಬರಹಗಾರರು 
ಹಾಗೋ ಕನಾವಾಟಕ ದಲ್ತ ಸಯಂಘರವಾ 
ಸಮತ್ಯ ಸಾಥಾಪಕ ಸದಸ್ರಾದ ಕೆ.ಬಿ.ಸಿದದುಯ್ 
ಅವರ ಖಯಂಡಕಾವ್ ಮತುತ ಕಥನಗಳನುನು ಒಟ್ಟಿಗೆ 
ಹೆೋಸೆದು ಕಟ್ಟಿರುವ ರಯಂಗಪ್ರಯ�ಗವಾಗಿದೆ. 
ತಳಾತ್ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಾ 
ಅರಳಿರುವ ಭೋಮ ಹುಟ್ಟಿದ, ಜಿ�ವ ಹುಟ್ಟಿದ 
ಕಥನದಿಯಂದ ಆರಯಂಭವಾಗುವ ಈ ಪ್ರಯ�ಗ, 
ತಳಾತ್ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆಚರಣೆ, 
ನಯಂಬುಗೆ, ಹಸಿವು, ಬಯಕೆ, ಹಾಡು-ಪಾಡನುನು 
ಬಿಚಿಚುಡುತಾತ ಹರಿಯುತತದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ 
ಅವಿಭಾಜ್ ಅಯಂಗಗಳಾದ ಅರೆ, ತಮಟೆಯಯಂತಹ 
ವಾದ್ಗಳು ಈ ಅಸ್ಪಶ್ ಜಗತತನುನು ನಾದ 
ಜಗತತನಾನುಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಜಗತ್ತಗೆ ಅಕಷೆರವೆಯಂಬ 
ಮತೆೋತಯಂದು ಪ್ರಜೆಞೆ ತಾಕ್ಕೆೋಯಂಡಾಗ ಉಯಂಟಾಗುವ 
ಸಯಂಬಯಂಧ ಹಾಗೋ ಸಯಂಘರವಾ ಈ ನಾಟಕದ 
ಜಿ�ವಾಳವಾಗಿದೆ ಎಯಂದು ಮಾಹಿತ್ ನ�ಡಿದರು.

ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮತುತ ನದೆ�ವಾಶನವನುನು 
ಲಕಷೆ್ಮಣ.ಕೆ.ಪಿ, ಸಹ ನದೆ�ವಾಶನವನುನು ಸಕಾಯಂದಘಾಟ್, 
ಶ್ರ�ಹರವಾ.ಬಿ.ಎನ್., ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಮತುತ 
ಸಯಂಗಿ�ತಗಾರರಾಗಿ ಬಿಯಂದು ರಕ್ಷೆದಿ, ರಮಕಾ ಚೆೈತ್ರ, 
ಸಯಂತೆೋ�ರ ದಿಯಂಡಗೋರು, ನರಸಿಯಂಹರಾಜು.ಬಿ.ಕೆ., 
ಭರತ್ ಡಿಯಂಗಿ್ರ ಹಾಗೋ ವಿನಾ್ಸ ಮತುತ ತಾಯಂತ್್ರಕ 
ತಯಂಡದ ಪೊ್ರಡಕಷೆನ್ ಮಾ್ನೆ�ಜರ್ ಪೂವಿವಾ 
ಕಲಾ್ಣಿ, ಬೆಳಕ್ನ ವಿನಾ್ಸ ಮಯಂಜು ನಾರಾಯಣ್, 
ವಸತ್ ವಿನಾ್ಸ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಶೆ್ವ�ತಾ ರಾಣಿ ಅವರು 
ನಾಟಕದಲ್ಲಾ ವಿಶೆ�ರ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದಾದುರೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ದಕಲೆ ಕಥಾ 
ದೆೇವಿಕಾವ್ಯ ರಾಟಕ ಪ್ರದಶಚ್ನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.23- ನಗರದ 
ಬಾಪೂಜಿ ತಾಯಂತ್್ರಕ ಮತುತ ಇಯಂಜಿನಯರಿಯಂಗ್ 
ಕಾಲೆ�ಜಿನ ವತ್ಯಿಯಂದ ನಾಳೆ ದಿನಾಯಂಕ 24, 
25 ಹಾಗೋ 26 ರಯಂದು ‘ನಮ್ಮ ದವನ -23' 
ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಯಂದು 
ಕಾಲೆ�ಜಿನ ಬಯ�ಟೆಕ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಸಥಾ 
ಜಿ.ಪಿ.ದೆ�ಸಾಯಿ ಅವರು ಪತ್್ರಕಾಗೆೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಾ 
ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಬಿಐಇಟ್ ಕಾಲೆ�ಜಿನ ಫುಟಾ್ಬಲ್ ಆಟದ 
ಮೈದಾನದಲ್ಲಾ ಒಟುಟಿ ಮೋರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 
ಜಿಲಾಲಾ ಮಟಟಿದ ಅಯಂತರ್  ವಿಭಾಗ ಹಾಗೋ 
ಅಯಂತರ ಕಾಲೆ�ಜು ಸ್ಪಧೆವಾಗಳು ನಡೆಯಲ್ವೆ. 
ಮದಲ ಎರಡು ದಿನ ಸಾಯಂಸಕಾಕೃತ್ಕ ಕಾಯವಾ 
ಕ್ರಮ ನಡೆಯಲ್ದುದು, ಕೆೋನೆಯ ದಿನ ಸಯಂಗಿ�ತ 
ಸಯಂಜೆ ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ಜರುಗಲ್ದೆ ಎಯಂದರು.

ನಾಳೆ ದಿನಾಯಂಕ 24ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಯಂಜೆ 
6.30ಕೆಕಾ ಜರುಗಲ್ರುವ ಕಾಯವಾಕ್ರಮದಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ರಾಣೆ�ಬೆನೋನುರಿನ ಎಸ್ .
ಟ್.ಜೆ.ಐ.ಟ್ ಕಾಲೆ�ಜಿನ ಪಾ್ರಧಾ್ಪಕ ಡಾ.ಎಯಂ.ಇ 
ಶವಕುಮಾರ್  ಹೆೋನಾನುಳಿ ಆಗಮಸಲ್ದಾದುರೆ.  
ನದೆ�ವಾಶಕ ಪೊ್ರ.ವೆೈ.ವೃರಭೆ�ಯಂದ್ರಪ್ಪ, ಡಾ.ಎಸ್ .
ಎನ್  ರಮ�ಶ್ , ಎಯಂ.ಸಿ. ಪಾಟ್�ಲ್,  ಡಾ.ಕೆ.ಸಿ.
ದೆ�ವೆ�ಯಂದ್ರಪ್ಪ,  ಡಾ.ಹೆಚ್.ಪಿ.ವಿನುತಾ 
ಮತ್ತತರರು ಪಾಲೆೋಗೆಳ್ಳಲ್ದಾದುರೆ.

ಸುದಿದುಗೆೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಾ ಕಾಲೆ�ಜು 
ಪಾ್ರಚಾಯವಾ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಅರವಿಯಂದ್, 
ಡಾ.ಕೆ.ಸಿ ದೆ�ವೆ�ಯಂದ್ರಪ್ಪ, ಡಾ.ವಿನುತಾ, ಪೊ್ರ.
ಭಾಗ್, ವಾಸುದೆ�ವ ನಾಯಕ, ಗಿರಿ�ಶ್.ಸಿ, 
ವೆ�ಣುಕುಮಾರ್  ಕೆ.ಬಿ, ಅಪೆ�ಕಷೆ.ವಿ, 
ಕರಿಬಸವರಾಜ್  ಮತ್ತತರರಿದದುರು.

ಬಐಇರ್ಯಲ್ಲೆ ಇಂದು ‘ನಮ್ಮ ದವನ -23'  

ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ತ್ಳುವಳ್ಕೆ ರೊೇರ್ೇಸು
ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷೆದಾರರಾದ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಗಿೇತಾ ಕೊೇಂ ಶೆೇಖರಪ್ಪ ಎಸ್ .ಹೆರ್ , 

ವಾಸ : ಸಿದ್ಧವಿ�ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಹೆ�ಮಾವತ್ ಹಾಸೆಟಿಲ್  ಎದುರು, 6ನೆ� 
ಕಾ್ರಸ್  ಡೆೋ�ರ್  ನಯಂ. 4210/68 ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆೋಟಟಿ 
ಸಾವವಾಜನಕ ತ್ಳುವಳಿಕೆ ನೆೋ�ಟ್�ಸು ಏನೆಯಂದರೆ.

ನನನು ಕಕ್ಷೆದಾರರು ಷೆಡೋ್ಲ್ ನಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಿರುವ ಆಸಿತಯುನುನು 
ಖರಿ�ದಿಸಲು, ಸದಿ್ರ ಆಸಿತಯ ಮಾಲ್�ಕರಾದ 1) ಶಿ್ರೇ ಬಸವರಾಜ ಇಟಗಿ 2) 

ಇ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್   3) ಶಿ್ರೇಮತ್ ಜೆ.ಪ. ಸುನಿೇತ 4) ಶಿ್ರೇ ಇಟಗಿ 

ಪ್ರಭುದೆೇವ್  5) ಶಿ್ರೇಮತ್ ಉಮಾದೆೇವಿ ಕೊೇಂ ರಾರರಾಜ್  ಸಿ.ವಿ 6) ಶಿ್ರೇ ಇ. 

ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್  ಇವರಿಯಂದ  ಕ್ರಯದ ಕರಾರನುನು ಮಾಡಿಕೆೋಯಂಡಿದುದು 
ಸರಿಯಷೆಟಿ�.

ಸದಿ್ರ ಷೆಡೋ್ಲ್  ಆಸಿತಯಲ್ಲಾ ಯಾರದಾದರೋ ಹಿತಾಸಕ್ತ ಇದದುರೆ ಅಥವಾ 
ತಯಂಟೆ, ತಕರಾರು ಇದದುರೆ ಅಯಂತಹವರು ಈ ನೆೋ�ಟ್�ಸು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ 15 
ದಿವಸಗಳೆೋಳಗಾಗಿ ಸೋಕತ ದಾಖಲೆಗಳೆೋಯಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಯಂಡ ವಕ್�ಲರನುನು 
ಸಯಂಪಕ್ವಾಸತಕಕಾದುದು.

ಒಯಂದು ವೆ�ಳೆ 15 ದಿವಸಗಳೆೋಳಗಾಗಿ ಯಾವುದೆ� ತಯಂಟೆ ತಕರಾರು 
ಬಾರದೆ� ಇದದುಲ್ಲಾ, ಯಾವುದೆ� ತಯಂಟೆ, ತಕರಾರು ಹಿತಾಸಕ್ತ ಇಲಲಾ ಎಯಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷೆದಾರರು ಸದಿ್ರ ಷೆಡೋ್ಲ್  ಆಸಿತ ಬಗೆಗೆ ರಿಜಿಸಟಿ್ರ್  
ಪ್ರಕ್್ರಯ್ಯನುನು ಸಯಂಪೂಣವಾಗೆೋಳಿಸುತಾತರೆ. ನಯಂತರ ಬಯಂದ ತಯಂಟೆ-
ತಕರಾರುಗಳನುನು ಗಮನಸುವುದಿಲಲಾ.

ಷೆಡೂ್ಯಲ್ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಸಬ್  ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರ್ ರವರ ಅಧಿಕಾರಕೆಕಾ ಒಳಪಟಟಿ ದಾವಣಗೆರೆ 

ತಾಲೋಲಾಕು, ಕಸಬಾ ಹೆೋ�ಬಳಿ, ಶಾ್ಬನೋರು ಗಾ್ರಮದ ರಿ. ಸವೆವಾ ನಯಂ. 
113/4, ವಿಸಿ್ತೇಣಚ್ 0ಎ-01.08 ರುಂಟೆ, ಆಕಾರ ರೂ. 0.04 ಪೆೈಸೆ ಉಳಳ 

ಜಮೇನಿಗೆ ಚಕುಕಾಬಯಂದಿ. ಪೂವವಾಕೆಕಾ ರುರುಬಸಪ್ಪನವರ ಪಾಲೆಟ್  ನಂ. 70, 

ಪಶಚುಮಕೆಕಾ : ಫಾಲೆಟ್  ನಂ.68, ಉತತರಕೆಕಾ  : 30 ಅಡಿ ರಸೆ್ತ, ದಕ್ಷೆಣಕೆಕಾ : ಎನ್  

ಮಹಾದೆೇವಪ್ಪನವರು ಈ ಮ�ಲಕಾಯಂಡ ಚಕುಕಾಬಯಂದಿ ಮಧ್ದ ಜಮ�ನು 
ಕ್ರಯದ ಕರಾರು ಪತ್ರಕೆಕಾ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತೆತ.

ದಾವಣಗೆರೆ
ದಿರಾಂಕ 24.03.2023

ಹೆರ್ . ಶಿವರಾಜಪ್ಪ
ವಕೇಲರು

94801 98820

ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ `ವಾತಸಾಲ್ಯ' ಕಟ್ 
ಜಿರಳ್ಯಲ್ಲೆ ವಾತಸಾಲ್ಯ ಕಟ್  ವಿತರಣೆಯಲ್ಲೆ ರಾರರಾಳ್  ಹೆೇಳ್ಕೆ

ಮಲೆ�ಬೆನೋನುರು, ಮಾ.23- ಜಿಗಳಿ ಗಾ್ರಮದ 
ಮೋವರು ಅಸಹಾಯಕ ಮಹಿಳೆೆಯರಿಗೆ ಸೆೋ�ಮವಾರ 
ಶ್ರ�ಕೆಷೆ�ತ್ರ ಧಮವಾಸಥಾಳ ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಯ�ಜನೆಯ 
`ವಾತಸೆಲ್' ಕ್ಟ್ ಗಳನುನು ಯ�ಜನೆಯ ಜಿಲಾಲಾ ನದೆ�ವಾಶಕ 
ವಿ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್  ನಾಗನಾಳ್  ವಿತರಿಸಿದರು. 

ಈ ವೆ�ಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯುಗಾದಿ 
ಹಬ್ಬದ ಅಯಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ದ 16 ಸಾವಿರ ಮತುತ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಾಯ 550 ಹಾಗೋ ಮಲೆ�ಬೆನೋನುರು 
ಯ�ಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೆ�ರಿ ವಾ್ಪಿತಯಲ್ಲಾ 68 ಕಡು 
ಬಡವರಿಗೆ ಬಟೆಟಿ ಸೆ�ರಿದಯಂತೆ, ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ 

ವಸುತಗಳನುನು ಒಳಗೆೋಯಂಡ `ವಾತಸೆಲ್' ಕ್ಟ್ ಗಳನುನು 
ವಿತರಿಸುತ್ತದೆದು�ವೆ. ಅಲಲಾದೆ, ಇಯಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತ್ 
ತ್ಯಂಗಳು 1 ಸಾವಿರ ರೋ. ಮಾಸಾಶನವನುನು 
ನ�ಡುತೆತ�ವೆ ಎಯಂದು ನಾಗನಾಳ್  ತ್ಳಿಸಿದರು. 

ಮಲೆ�ಬೆನೋನುರು ಯ�ಜನಾಧಿಕಾರಿ ವಸಯಂತ್  
ದೆ�ವಾಡಿಗ, ಜಿಗಳಿ ವಲಯ ಮ�ಲ್್ವಚಾರಕ್ ಶ್ರ�ಮತ್ 
ಪದಾ್ಮವತ್, ಜಾಞೆನ ವಿಕಾಸ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ 
ರಕ್ಷೆತಾ, ಸೆ�ವಾ ಪ್ರತ್ನಧಿ ಮಮತಾ, ಒಕೋಕಾಟದ 
ಅಧ್ಕಷೆ ನಾಗಸನಹಳಿ್ಳ ಬಸವರಾಜ್, ಪತ್ರಕತವಾ 
ಪ್ರಕಾಶ್  ಈ ವೆ�ಳೆ ಹಾಜರಿದದುರು.

ಮರೆ ಕಳಳತನ ಆರೊೇಪರಳ ಬಂಧನ: 
4.75 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾಲು ವಶ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.23-ವಿದಾ್ನಗರ ಮತುತ ಕೆಟ್ಜೆ ನಗರ ಪೊಲ್�ಸ್ 
ಠಾಣೆಗಳ ಪೊಲ್�ಸರು ಜಯಂಟ್ ಕಾಯಾವಾಚರಣೆ ಮೋಲಕ ಅಯಂತರ ಜಿಲಾಲಾ 
ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಆರೆೋ�ಪಿಗಳನುನು ಬಯಂಧಿಸಿ, ಸುಮಾರು 4.75 ಲಕಷೆ ರೋ. 
ಮೌಲ್ದ ಮಾಲನುನು ವಶಪಡಿಸಿಕೆೋಯಂಡಿದಾದುರೆ.

ಬೆಯಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಯಂತರ್ರದ ಶ್ರ�ನವಾಸ ಅಲ್ಯಾಸ್ ಕರಾಟೆ 
ಸಿ�ನಾ, ಚಕ್ರನಗರದ ವೆಯಂಕಟೆ�ಶ್ ಅಲ್ಯಾಸ್ ವೆಯಂಕ್ ಎಯಂಬ ಇಬ್ಬರನುನು 
ಪೊಲ್�ಸರು ಬಯಂಧಿಸಿದಾದುರೆ. ನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಡಿವೆೈಎಸಿ್ಪ ಮಲೆಲಾ�ಶ್ 
ದೆೋಡ್ಡಮನ ಇವರ ಮಾಗವಾದಶವಾನದಲ್ಲಾ ತನಖೆ ನಡೆಸಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾದ 
ತನಖಾ ತಯಂಡದ ಪ್ರಭಾವತ್ ಸಿ. ಶೆ�ತಸನದಿ, ಯು.ಜಿ. ಶಶಧರ, ಎಯಂ.ಎಸ್.
ದೆೋಡ್ಡಮನ, ಜಿ.ಎಯಂ. ರೆ�ಣುಕಾ, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಎಸ್ .ಎಸ್. ಕಾಟೆ, 
ಮಯಂಜುನಾಥ ಕಲಲಾದೆ�ವರು, ತ್ಪೆ್ಪ�ಸಾ್ವಮ, ಆನಯಂದ ಮುಯಂದಲಮನ, 
ಗೆೋ�ಪಿನಾಥ್, ಮಯಂಜಪ್ಪ, ಯ�ಗಿ�ಶ್, ಭೆೋ�ಜಪ್ಪ, ಮಯಂಜುನಾಥ್, 
ಪ್ರಕಾಶ್, ಶಯಂಕರ್ ಜಾಧವ್, ತ್ಮ್ಮಣಣೆ, ಶವರಾಜ್, ಮಯಂಜುನಾಥ್, ರಣು್ಮಖ, 
ಅಕ್ಬರ್, ನಾಗರಾಜ್, ಮಾರುತ್, ವಿ�ರೆ�ಶ್, ರಾಮಚಯಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರನುನು ಎಸಿ್ಪ 
ರಿರ್ಯಂತ್, ಹೆಚುಚುವರಿ ಪೊಲ್�ಸ್ ಅಧಿ�ಕಷೆಕ ಆರ್.ಬಿ. ಬಸರಗಿ ಶಾಲಾಘಿಸಿದಾದುರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 23- ಚಿತ್ರದುಗವಾದಲ್ಲಾ 
ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ರ್�ಮ್ ಪಾಕ್ವಾ  ನಮಾವಾ 
ಣಕೆಕಾ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಾ ನೋರು ಕೆೋ�ಟ್ 
ಅನುದಾನ ನ�ಡುವುದಾಗಿ ಘೆೋ�ಷ್ಸಿ, ಮತೆೋತಮ್ಮ 
ಚುನಾವಣೆ ಬಯಂದರೋ ಕಾಯವಾಪ್ರವೃತತರಾಗದ 
ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ `ಬೆ�ಡರ ಕ್ವಿಯಲ್ಲಾ ಕಮಲ' 
ಎಯಂಬ ವಿನೋತನ ಪ್ರತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು 
ಎಯಂದು ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯದ ಯುವ 
ಮುಖಯಂಡ ಅಯಂಜುಕುಮಾರ್  ಸುದಿದುಗೆೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಾ 
ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕ ಬಿ. 
ಶ್ರ�ರಾಮಲು ಅವರನುನು ಕೆ�ವಲ ಚುನಾವಣೆ 
ಗಳಲ್ಲಾ ಸಾಟಿರ್ ಕಾ್ಯಂಪೆ�ನ್ ಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆೋಯಂಡು 
ಆಶಾ್ವಸನೆ ನ�ಡಿದಯಂತೆ ಉಪ ಮುಖ್ಮಯಂತ್್ರ 
ಸಾಥಾನ ನ�ಡದೆ� ಸಮುದಾಯಕೆಕಾ ಅನಾ್ಯವೆ 

ಸಗಿದಾದುರೆ ಎಯಂದು ಅವರು ದೋರಿದರು.
ನಾಡಿದುದು ದಿನಾಯಂಕ 25ರಯಂದು ನಗರದಲ್ಲಾ 

ನಡೆಯುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಜಯ ಸಯಂಕಲ್ಪ 
ಯಾತೆ್ರಯ ಸಮಾರೆೋ�ಪ ಸಮಾರಯಂಭಕೆಕಾ 
ಆಗಮಸುವ ರಾಜ್ ಹಾಗೋ ರಾರಟಿ್ ನಾಯಕರಿಗೆ 
ಸಮುದಾಯದಿಯಂದ ನಗರದ ರಾಜವಿ�ರ 
ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ವೃತತದಲ್ಲಾ ಅಯಂದು ಮಧಾ್ಹನು 
1 ಗಯಂಟೆಗೆ ಕ್ವಿಯಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಮುಡಿಯುವ 
ಮುಖಾಯಂತರ ವಿನೋತನ ಪ್ರತ್ಭಟನೆ 
ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಯಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಸುದಿದುಗೆೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಾ ಕೆ.ಎಯಂ. ಚನನುಬಸಪ್ಪ, 
ಟ್.ಎಸ್  ಕರಿಯಪ್ಪ, ದೆ�ವರಾಜ್  ಕಾಟೆ�ಹಳಿ್ಳ, 
ಅಜಯ್  ಮದಕರಿ, ರವಿಕ್ರಣ್ , ಪ್ರವಿ�ಣ್  
ಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಮತ್ತತರರಿದದುರು.

ಮೊೇದಿ ಆರಮನ : ರಾಯಕ ಸಮಾಜ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಚಾರುಕೇತ್ಚ್ ಭಟಾಟೆರಕ ಸಾ್ವಮೇಜಿ 
ನಿಧನಕೆ್ಕ ಜಿಲಾಲೆ ಕಸಾಪ  ಸಂತಾಪ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.23- ಶ್ರವಣಬೆಳಗೆೋಳದ 
ಜೆೈನ ಮಠದ ಶ್ರ� ಚಾರುಕ್�ತ್ವಾ ಭಟಾಟಿರಕ 
ಸಾ್ವಮ�ಜಿ ನಧನಕೆಕಾ ಜಿಲಾಲಾ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ 
ಪರಿರತ್ತನ ಅಧ್ಕಷೆ ಬಿ.ವಾಮದೆ�ವಪ್ಪ ತ್�ವ್ರ 
ಸಯಂತಾಪ ಸೋಚಿಸಿದಾದುರೆ. 2015 ರಲ್ಲಾ 
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೆೋಳದಲ್ಲಾ  ನಡೆದ 81 ನೆ� ಅಖಿಲ 
ಭಾರತ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ ಸಮ್ಮ�ಳನದ ಯಶಸುಸೆ ಶ್ರ� 

ಚಾರುಕ್�ತ್ವಾ ಭಟಾಟಿರಕ ಸಾ್ವಮ�ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಲುಲಾತತದೆ. ಅವರ ನಧನವು 
ಧಾಮವಾಕ ಮಠ ಪರಯಂಪರೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲಲಾದೆ� ಸಾರಸ್ವತ ಲೆೋ�ಕಕೋಕಾ 
ತುಯಂಬಲಾರದ ನರಟಿವಾಗಿದೆ ಎಯಂದು ವಾಮದೆ�ವಪ್ಪ ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಜಿಲಾಲಾ ಕಸಾಪ ಗೌರವ ಕಾಯವಾದಶವಾಗಳಾದ ಬಿ.ದಿಳ್ಪ್ಪ, ರೆ�ವಣಸಿದದುಪ್ಪ 
ಅಯಂಗಡಿ, ಗೌರವ ಕೆೋ�ಶಾಧ್ಕಷೆ ಕೆ.ರಾಘವೆ�ಯಂದ್ರ ನಾಯರಿ, ಸಯಂಘಟನಾ 
ಕಾಯವಾದಶವಾಗಳಾದ ಸಿ.ಜಿ.ಜಗದಿ�ಶ್ ಕೋಲಯಂಬಿ, ಜಿಗಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಹ 
ಕಾಯವಾದಶವಾಗಳಾದ ಇ.ಎಯಂ.ಮಯಂಜುನಾಥ, ಕೆ.ಎಸ್.ವಿ�ರೆ�ಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ 
ಅವರುಗಳು ಶ್ರ�ಗಳ ನಧನಕೆಕಾ ಗೌರವಪೂಣವಾ ಶ್ರದಾ್ಧಯಂಜಲ್ ಸಲ್ಲಾಸಿದಾದುರೆ.

ದಿ ಮಲಲೆತ್ ಕೊೇ- ಆಪರೆೇರ್ವ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಲ್., ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರು ಪಡೆದುಕೆೋಯಂಡಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಕ್್ರ ಅಮಲಾಜ್ರಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಾ  
ಬಾ್ಯಂಕ್ಗೆ ಜಫಿತ / ಆಧಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಿಥಾರ ಸ್ವತತನುನು ಸಹಕಾರ ಸಂಘರಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪವಿಭಾರ, ದಾವಣಗೆರೆ 
ಇವರ ಘನ ನಾ್ಯಾಲಯದ ಆದೆೇಶ ಸಂಖೆ್ಯ ಡಿ.ಆರ್/ಡಿವಿಜಿ/234/2021-22ರ ಮ�ರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಸಿಥಾರಾಸಿತಯನುನು ಛಡ ಸವಾಲು 
ಮೋಲಕ ಸಹಕಾರ ಸಯಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಬಯಂಧಕರು ಹಾಗೋ ಮಾರಾಟಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ರರತ್ತಗೆೋಳಪಟುಟಿ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಸಿ್ಥರಾಸಿ್ತ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಕ್ರ.ಸಂ.

1

ಸಾಲಗಾರರ ಹೆಸರು

ಎಂ.ಡಿ. ಆಸಿಫ್ ಬನ್   
ಅಬುದಾಲ್ ಘನಿಸಾಬ್
ವಾರಸುದಾರರು: ಬದು್ರನಿ್ೇಸಾ ಕೊೇಂ
ಲೆೇಟ್  ಎಂ.ಡಿ. ಆಸಿಫ್ ಹಾಲ್ ವಿಳಾಸ : 
229/1, 1ರೆೇ ಮೆೇನ್,  1ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್  
ಸರ್ ಮಜಾಚ್ ಇಸಾ್ಮಯಲ್ ನರರ  
(ಬೇಡಿ ಲೆೇ ಔಟ್) ದಾವಣಗೆರೆ

ಸದರಿ ಅಮಲಾಜಾರಿ ಕ್ರ.ಸಂ. ಮತು್ತ ಇ.ಪ. 
ಖಾತೆಯಂದ ಬರಬೆೇಕಾದ ಮೊತ್ತ

1) ಇ.ಪ.ನಂ. 22/2022-23
ರೂ. 10,10,955/-
(ದಿರಾಂಕ : 17-11- 
2022ರವರೆಗೆ ಬಡಿ್ಡ  
ಹಾರೂ ಇತರೆ ಖಚುಚ್)

ಆಧಾರ/ಜಫ್್ತ ಮಾಡಲ್ಪಟಟೆ ಸಿ್ಥರಾಸಿ್ತ ವಿಸಿ್ತೇಣಚ್ 
ಮತು್ತ ವಿವರರಳು

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸಾಟಿ್ರ್ ರವರ ಅಧಿಕಾರಕೆಕಾ 
ಸೆ�ರಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಾಕು ಆನೆಕೆೋಯಂಡ 
ಗಾ್ರಮದ ರಿ. ಸವೆವಾ ನಯಂ. 122/2ಎ ಹಾಲ್ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆಗೆ ಸೆ�ಪವಾಡೆಯಾಗಿ 
ಆನೆಕೆೋಯಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ ನಮೋದಾಗಿರುವ 
ಸೆೈಟುಗಳ ಪೆೈಕ್ ಸೆೈಟ್ ನಯಂ. 26 ಮತುತ ಸೆೈಟ್ ನಯಂ 
27 ಚಾಲ್ತ ಡೆೋ�ರ್ ನಯಂ 629/26 ಮತುತ 27ಪಿ 
ಇದರ ಒಟುಟಿ ಅಳತೆ 22×44+43.6/2 
ಅಡಿವುಳ್ಳ ಸ್ವತ್ತಗೆ ಚಕುಕಾಬಯಂದಿ : ಪೂವವಾಕೆಕಾ : ಇದೆ� 
ಸೆೈಟ್ ನಯಂ. ಪೆೈಕ್ ಸ್ವತುತ, ಪಶಚುಮಕೆಕಾ :  ಇದೆ� ಸೆೈಟ್ 
ನಯಂ. ಪೆೈಕ್ ಸ್ವತುತ, ಉತತರಕೆಕಾ : ಸೆೈಟ್ ನಯಂ.28, 
ದಕ್ಷೆಣಕೆಕಾ : 30 ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸೆತ.

ಹರಾಜು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ, 
ದಿರಾಂಕ ಮತು್ತ ಸಮಯ

ದಿರಾಂಕ :  
27-03-2023ರ 

ಬೆಳ್ಗೆ್ಗ 11-30 ರಂಟೆಗೆ, 
ಹರಾಜು ನಡಯೆುವ ಸ್ಥಳ : 
ಸಿ್ಥರಾಸಿ್ಥ ಮುಂಭಾರದಲ್ಲೆ

ಹರಾಜಿನ ಷರತು್ತರಳು : (1) ಹರಾಜಿನಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಬಾ್ಯಂಕ್ನಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಹರಾಜು ಸಥಾಳದಲ್ಲಾ ರೋ.20.000/- ಮುಯಂಗಡ ಠೆ�ವಣಿಯನುನು 
ನಗದು/ಡಿಡಿ. ಮುಖಾಯಂತರ ಪಾವತ್ಸಬೆ�ಕು. ಇದನುನು ಹರಾಜಿನ ಸಮಯಕೆಕಾ ಅಧವಾ ಬಿಡು್ಡದಾರರೆಯಂದು ನೆೋ�ಯಂದಾಯಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಬೆ�ಕು. (2) ಸವಾಲ್ನಲ್ಲಾ 
ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚಿಚುಸುವವರು ಸದರಿ ನಯಮಾವಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರತಕಕಾದುದು. (3) ಹರಾಜಿಗೆ ಮುನನು ಬಾ್ಯಂಕ್ಗೆ ಬರಬೆ�ಕಾದ ಹಣ ಮರುಪಾವತ್ಯಾದಲ್ಲಾ 
ಸದರಿಯವರ ಸ್ವತತನುನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಲಾ. (4) ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದ ನಯಂತರ ಬಯಂದ ಠೆ�ವಣಿಗಳನುನು ಸಿ್ವ�ಕರಿಸುವುದಿಲಲಾ. (5) ಅಧಿಕೃತ 
ಸವಾಲ್  ಮಾಡಿ ಸಿಥಾರಾಸಿತಯನುನು ಕೆೋಳು್ಳವವರು ಮಾರಾಟಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಹರಾಜು ಒಪಿ್ಪದ ತಕಷೆಣ ಮಬಲಗಿನ ಶೆ�ಕಡ 15ರರುಟಿ ಮತತವನುನು ಕೋಡಲೆ� 
ಪಾವತ್ ಮಾಡತಕಕಾದುದು. ಉಳಿದ ಹಣವನುನು ಮತುತ ಸಾಟಿಯಂಪ್ ಪೆ�ಪರ್ ಮಬಲಗನುನು 45 ದಿನಗಳೆೋಳಗಾಗಿ ಪಾವತ್ ಮಾಡತಕಕಾದುದು. ತಪಿ್ಪದದುಲ್ಲಾ ಪಾವತ್ 
ಮಾಡಿರುವ ಹಣವನುನು ಮುಟುಟಿಗೆೋ�ಲು ಮಾಡಿಕೆೋಳ್ಳಲಾಗುವುದು. (ಹರಾಜಿನ ಉಳಿದ ರರತುತಗಳನುನು ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಸೋಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಗಿದೆ)

 ಸಹಕಾರ ಸಂಘರಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು ಹಾರೂ ವಸೂಲಾತ್ ಅಧಿಕಾರಿ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪವಿಭಾರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಆದೆೇಶದ ಮೆೇರೆಗೆ

ಸಹ/-

ಕೆೋ�ದಯಂಡರಾಮ 
ದೆ�ವಸಾಥಾನದಲ್ಲಾ   ಇಯಂದು 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8 ರಿಯಂದ ಮಧಾ್ಹನು 
12 ರವರೆಗೆ ರ್ರಾಣ, 
ಸಯಂಜೆ 6.30 ಕೆಕಾ  ಹರಿಕಥಾ 
ಶ್ರವಣ ನಡೆಯಲ್ವೆ.

ನರರದಲ್ಲೆಂದು
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ADMISSION STARTED FOR

CET–NEET 
CRASH COURSE                                                                   

Classes starts from 27th March 2023 
• Subject Experts will engage the classes.
• Well Prepared and designed study material will be given.
• Alternate day's tests and exams will be conducted.
• Even an average student can also understand the classes easily.
• Limited seats only, Hurry up...
• Separate Hostel Facility is available for both Boys and Girls

(A UNIQUE CENTRE FOR P.U. CLASSES)
# 307 / 2B, I FLOOR, 2ND MAIN, P.J. EXTN 

NEAR STADIUM, DAVANGERE – 4

SCIENCE ACADEMY (R.)

For more Details contact:

    Office: 08192 – 457761, Mobi.: 9980368779, 9448178087
“We don’t have any other branches in Davangere in the name of Academy”

ಎಂ.ಪಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ
ಶ್ಯಾಗಲೆ, 

ಲೆ�ೇಕಿಕೆರೆ ಕ್ೇತ್ರ

ಜಿ.ಎ. ಮಂಜುನ್ಥ
ಶಿರಮಗ�ಂಡನಹಳ್ಳಿ,  

ಸ್ಲಗ್ರರಲ್ಲದ ದ್ವಣಗರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ೇತ್ರ

ಕೆ. ಬಸವರ್ಜಪ್ಪ
ಆಲ�ರು, 

ಅಣಜಿ ಕ್ೇತ್ರ

ರಮೇಶ್ ಬಿ.ಎಸ್.
ಹೆಚ್. ಬಸ್ಪುರ, 

ಮ್ಯಕೆ�ಂಡ ಕ್ೇತ್ರ

ಕುಬೇಂದ್ರಪ್ಪ ಆರ್.ಜಿ.
ರ್ಮಗ�ಂಡನಹಳ್ಳಿ

ಕಬ�ಬೂರು ಕ್ೇತ್ರ

ಶಿ್ರೇಮತಿ ರೆೇಣುಕಮ್ಮ
ಹದಡಿ, 

ಹದಡಿ ಕ್ೇತ್ರ

ಶಿ್ರೇಮತಿ ಜ�ಯಾೇತಿ ಸಿ.ಯು.
ಕಂದಗಲು್ಲ
ಬ್ಡ ಕ್ೇತ್ರ

ನ್ಗರ್ಜ್  ವೈ.ಬಿ.
ಅಧಯಾಕ್ಷರು ವಡಿಡಿನಹಳ್ಳಿ

ಆನಗ�ೇಡು ಕ್ೇತ್ರ

ರ್ಜಪ್ಪ
ಉಪ್ಧಯಾಕ್ಷರು, ಕಿತ�ತೂರು

ನೇರ್ಲಿಗ ಕ್ೇತ್ರ

ಶಿ್ರೇಮತಿ ಸವಿತ ಟಿ.ಎಂ.
ಮಳಳಿೇಕಟ್ತೂ

ಸ್ಲಗ್ರರಲ್ಲದ ದ್ವಣಗರೆ ಉತತೂರ ಕ್ೇತ್ರ

ಮರ್್ಲಕ್ಜುಲಿನಪ್ಪ
ಕಂದಗಲು್ಲ

ಸಕ್ಲಿರದ ನ್ಮ ನಿದೇಲಿಶಿತ ಸದಸಯಾರು

ದಿರಾಂಕ 25.03.2023ರ ಶನಿವಾರ 
ಬಜೆಪ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರಯ ಸಮಾರೊೇಪ 

ಸಮಾರಂಭಕೆ್ಕ ಆರಮಸುತ್್ತರುವ 
ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರರಳಾದ ಸರಾ್ಮನ್ಯ 

ಶ್ರೀ ನರ�ರೀಂದ್ ಮರೀದಿಜಿಯವರಿಗೆ 

ಹಾದಿಚ್ಕ ಸುಸಾ್ವರತ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಪಾರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗಾಮಿೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿ.,
ಕುವೆಂಪು ರಸೆ್ತ, ಕೆ.ಬ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577 002.

ಎ.ಎಾಂ. ಮಾಂಜ್ನಾಥ
ಅಧಯಕ್ಷರ್, ಬಿಜೆಪಿ ರೆೈತ ಮೀರಾಚಾ

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್್ಷಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೀತರಾ.
ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷರ್, ಹಾಲಿ ನಿದೆೀಚಾಶಕರ್
ಪಿ.ಎಲ್ .ಡಿ ಬಾಯಾಂಕ್  ದಾವಣಗೆರೆ

ಕೆ.ಎಾಂ. ರೆೀವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ
ಉಪಾಧಯಕ್ಷರ್, ಬಿಜೆಪಿ ರೆೈತ ಮೀರಾಚಾ
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತತುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೀತರಾ.
ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷರ್, ಹಾಲಿ ನಿದೆೀಚಾಶಕರ್
ಪಿ.ಎಲ್ .ಡಿ ಬಾಯಾಂಕ್  ದಾವಣಗೆರೆ

ಹಾದ್ಚಾಕ ಸ್ಸಾವಾಗತ

ಬಜೆಪ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರಯ ಸಮಾರೊೇಪ 
ಸಮಾರಂಭಕೆ್ಕ ಹೆಚಿಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲೆ ರೆೈತ ಬಾಂಧವರು 

ಆರಮಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್

 Estd : 1988  www.dpksouhard.com R.No.Sou Act/208/111/2006-07

ಡಾ. ಪ್ಭಾಕರ ಕ�ೋರೀರ� ಕ�್ಡಿಟ್ ಸೌಹಾದ್ದ 
ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ, ಅಂಕಲಿ.

ಶಾಖೆ- ದಾವಣಗೆರೆ.
ಕರಾಚ್ಟಕದಾದ್ಯಂತ 50 ಶಾಖೆರಳು ಮತು್ತ 5 ನಿಯೇಜಿತ ಶಾಖೆರಳು

ಸಹಕಾರಿಯ ಆರ್ಚ್ಕ ಸಿ್ಥತ್ 31.03.2022ಕೆ್ಕ

ಸದಸ್ಯರು : 56521
ಠೆೇವು : 1214 ಕೊೇರ್
ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ : 1267 ಕೊೇರ್

ವಾರ್ಚ್ಕ ವಹವಾಟು : 12226 ಕೊೇರ್
ಸಾಲ ಮತು್ತ ಮುಂರಡರಳು : 820 ಕೊೇರ್
ಲಾಭ  : 14 ಕೊೇರ್

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮೆ ಆರ�ೋರೀಗ್ಯ ವಿಮೆ ಜಿರೀವ ವಿಮೆ

ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿಯಲಿಲಿ ಎಲಲಿ ತರಹದ ಜಿರೀವ, ಆರ�ೋರೀಗ್ಯ ಹಾಗೋ  
ಎಲಾಲಿ ರಿರೀತಿಯ ವಾಹನ ವಿಮೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದ�ೋರ�ಯುತ್ತದ�

ಬಂಗಾರದ ಸಾಲ 11.00%
ವಾಹನ ಸಾಲ (ವಾಣಿಜ್ಯ) 11.20%
ರೃಹ ಸಾಲ (ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತು್ತ ವಸತ್) 11.00%
ಇತರೆ ಸಾಲರಳ್ಗೆ 12.50 %

46 ರಿಂದ 90 ದಿನರಳು 7.00%
91 ರಿಂದ 180 ದಿನರಳು 7.50%
181 ರಿಂದ 1 ವಷಚ್ದ ಒಳಗೆ 8.00%
1 ವಷಚ್ದಿಂದ 2 ವಷಚ್ದ ಒಳಗೆ 9.00%
2 ವಷಚ್ದ ಮೆೇಲೆ 8.50%

(ಹರಿಯ ರಾರರಿಕರಿಗೆ 0.50% ಹೆಚಚಿಳ)

ಸಾಲರಳ ಬಡಿ್ಡ ದರ

ಲಾಕರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ

ಠೆೇವಣಿ ಬಡಿ್ಡ ದರ

ಆಡಳ್ತ ಕಚೆೇರಿ : ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೊೇರೆ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಸೌಹಾದಚ್ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮತ, ಅಂಕಲ್. ತಾ|| ಚಿಕೊ್ಕೇಡಿ ಜಿ|| ಬೆಳಗಾವಿ

ಹೆಚಿಚಿನ ಮಾಹತ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ
# 385, ಆರಾಧ್ಯ ಹೌಸ್, 2ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್, ಕೆ.ಬ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಮೊ : 76249 87210

ನನ್ನು್ 21ರೆೇ ವಾಡ್ಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರರಾ್ಗಿ ಆಯ್್ಕ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸುಸಾ ಮಾಡಿದ 

ಶಾಸಕರಾದ  ಡಾ. ಶಾಮನೂರ್ ಶಿವಶಾಂಕರಪ್ಪ ರವರಿರೂ, 

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ  ಶಿರಾೀ ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಲಿಲಿಕಾಜ್ಚಾನ್ ರವರಿರೂ 
ಹಾರೂ ಜಿಲಾಲೆಧ್ಯಕ್ಷರಾದ  ಶಿರಾೀ ಎಚ್.ಬಿ. ಮಾಂಜಪ್ಪ ರವರಿರೂ 
ಹಾರೂ ಆಯ್್ಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ  

ನರರ ಬಾಲೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ  ಶಿರಾೀ ಅಯೂಬ್  ಪೆೈಲಾವಾನ್ ರವರಿರೂ
ಮತು್ತ ಆಯ್್ಕಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ 21ರೆೇ ವಾಡ್ಚ್ ನ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು 

ಕಾಯಚ್ಕತಚ್ರು ಹಾರೂ ಸಮಸ್ತ ರಾರರಿಕರಿರೂ  
ಹೃದಯಪ್ವಚ್ಕ ಅಭಿನಂದರೆರಳನು್ ಸಲ್ಲೆಸುತೆ್ತೇರೆ.

ಗೌಡ್ರಾ ಅಜ್ಜಪ್ಪ
21ರೆೇ ವಾಡ್ಚ್  ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಹೃದಯಪೂವಚಾಕ 
ಅಭಿನಾಂದನೆಗಳು
ಹೃದಯಪೂವಚಾಕ 
ಅಭಿನಾಂದನೆಗಳು

ರಾಹುಲ್ ಶಿಕೆ್ಷಯ ವಿರುದ್ 
ಬೇದಿಗಿಳ್ದು ಹೊೇರಾಟ : ಕಾಂಗೆ್ರಸ್

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 23 – ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿಗೆ 
ಸೋರತ್ ನಾ್ಯಾಲಯ ಜೆೈಲು ಶಕೆಷೆ ವಿಧಿಸಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿ�ದಿಗಿಳಿದು 
ಹೆೋ�ರಾಟ ನಡೆಸಲು ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ನಧವಾರಿಸಿದೆ.

ತೆ�ಜೆೋ�ವಧೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಾ ಶಕೆಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಯಂಧಿ ಪರವಾಗಿ ಕಾನೋನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯಷೆಟಿ� ಅಲಲಾದೆ� ರಾಜಕ್�ಯವಾಗಿ 
ಹೆೋ�ರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ಘೆೋ�ಷ್ಸಿದೆ.

ತ್�ಪಿವಾನ ನಯಂತರ ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಕಷೆ ಮಲ್ಲಾಕಾಜುವಾನ ಖಗೆವಾ ಅವರು 
ಪಕಷೆದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೋ ಸಯಂಸದರ ಸಭೆ ಕರೆದಿದದುರು. ಒಯಂದು 
ಗಯಂಟೆ ಕಾಲ ಸಮಾಲೆೋ�ಚನೆ ನಡೆಸಿದ ನಯಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಜಯ 
ಚೌಕದಲ್ಲಾ ಪ್ರತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ನಧವಾರಿಸಲಾಯಿತು.

ನಯಂತರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯವಾದಶವಾ ಜೆೈರಾಮ್ 
ರಮ�ಶ್, ಸಯಂಸತ್ತನಯಂದ ವಿಜಯ ಚೌಕದ ವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಭಟನೆ 
ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಯಂದರು.

ಪ್ರತ್ಪಕಷೆಗಳ ಜೆೋತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಸಮಾಲೆೋ�ಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 
ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧಾ್ಹನು ರಾರಟಿ್ಪತ್ ದೌ್ರಪದಿ ಮುಮುವಾ ಅವರನುನು ಭೆ�ಟ್ 
ಮಾಡಿ ಈ ವಿರಯದ ಬಗೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಾಸಲಾಗುವುದು ಎಯಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಸೆೋ�ಮವಾರ ದೆಹಲ್ ಹಾಗೋ ಇತರೆ ರಾಜ್ಗಳಲ್ಲಾ ಈ ವಿರಯದ 
ಬಗೆಗೆ ಪ್ರತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕೆ�ವಲ ಕಾನೋನು 
ವಿರಯವಷೆಟಿ� ಅಲಲಾ, ಇದು ಗಯಂಭಿ�ರ ರಾಜಕ್�ಯ ವಿರಯವೂ ಆಗಿದೆ. 
ಇದರಲ್ಲಾ ದೆ�ಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಭವಿರ್ ಇದೆ ಎಯಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಹೆೈದರಾಬಾದ್, ಮಾ. 23 – ರಾರಟಿ್ದ ಭದ್ರತೆ 
ಮ�ಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿ�ರುವ ಭಾರಿ� ಮಾಹಿತ್ ಸೆೋ�ರಿಕೆ 
ಯಯಂದನುನು ಇಲ್ಲಾನ ಸೆೈಬರಾಬಾದ್ ಪೊಲ್�ಸರು ಬಯ 
ಲ್ಗೆ ತಯಂದಿದುದು, ಏಳು ಜನರ ತಯಂಡವನುನು ಬಯಂಧಿಸಿದಾದುರೆ.

ಇವರು 2.55 ಲಕಷೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಯಂದಿ ಹಾಗೋ 
ದೆ�ಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 16.8 ಕೆೋ�ಟ್ ನಾಗರಿಕರ 
ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಮಾರಿದದುರು ಎಯಂದು ಆರೆೋ�ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಯಂದಿ ವಿವರ, ನಾಗರಿಕರ ಮಬೆೈಲ್ 
ಸಯಂಖೆ್, ನ�ಟ್ ವಿದಾ್ರ್ವಾಗಳ ವಿವರ ಸೆ�ರಿದಯಂತೆ 140 
ವಿಧದ ಮಾಹಿತ್ಗಳನುನು ಇವರು ಮಾರುತ್ತದದುರು ಎಯಂದು 
ಸೆೈಬರಾಬಾದ್ ಪೊಲ್�ಸ್ ಆಯುಕತ ಎಯಂ. ಸಿಟಿ�ಫನ್ 
ರವಿ�ಯಂದ್ರ ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕೆಕಾ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದಯಂತೆ 
ಏಳು ಜನರನುನು ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಾ ಬಯಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು 
ನೆೋ�ಯಾ್ಡ ಮತ್ತತರೆ ಕಡೆ ಇದದು ಮೋರು ಕಾಲ್ ಸೆಯಂಟರ್ 

ಕಯಂಪನಗಳಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದದುರು. ಇವರು ಕನರಠಿ 
100 ಸೆೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ ಮಾರಿದಾದುರೆ 
ಎಯಂದು ಪೊಲ್�ಸರು ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಆರೆೋ�ಪಿಗಳ ಬಳಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಯಂದಿಯ ಹುದೆದು, 
ಇಮ�ಲ್, ನೆ�ಮಕ ಸಥಾಳ ಮತ್ತತರೆ ವಿವರಗಳು 
ಪತೆತಯಾಗಿವೆ. ಇದು ರಾರಟಿ್ದ ಭದ್ರತೆಯ ಮ�ಲೆ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿ�ರಲ್ದೆ. ಈ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು 
ಗೋಢಚಾರಿಕೆಗೆ ಹಾಗೋ ಭದ್ರತೆಗೆ ಗಯಂಭಿ�ರ ಅಪಾಯ 
ತರುವ ರಿ�ತ್ಯಲ್ಲಾ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ತೆ ಇದೆ. ಈ ಮಾಹಿತ್ 
ಹೆ�ಗೆ ಸೆೋ�ರಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಯಂಬುದರ ತನಖೆ 
ನಡೆಸುತ್ತದೆದು�ವೆ ಎಯಂದು ಆಯುಕತ ರವಿ�ಯಂದ್ರ ಹೆ�ಳಿದಾದುರೆ.

ನಾಗರಿಕರ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಸೆೈಬರ್ ಅಪರಾಧ 
ಹಾಗೋ ಹಣಕಾಸು ವಯಂಚನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ 
ಎಯಂದೋ ಅವರು ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.

17 ಕೊೇರ್ ರಾರರಿಕರ ಮಾಹತ್ ಸೊೇರಿಕೆ

ಶಾಮನೂರು ಬಳ್ ಯುವಕನ ಹತೆ್ಯ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 23- ಇಲ್ಲಾನ ಶಾಮನೋರು ರಸೆತಯ ಬಿಯಂದಾಸ್ 

ಬಾರ್ ಬಳಿ ಕುತ್ತಗೆ ಕೆೋಯುದು, ಕಲುಲಾ ಎತ್ತ ಹಾಕ್ ಯುವಕನನುನು  ಬಬವಾರ 
ಹತೆ್ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇಯಂದು ಮುಯಂಜಾನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಹತೆ್ಗಿ�ಡಾದ ಯುವಕನನುನು ಹಾವೆ�ರಿ ಜಿಲೆಲಾ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೋಲಾಕ್ನ 
35 ವರವಾ ವಯಸಿಸೆನ ಮಹಾಯಂತೆ�ಶ್ ರ್ಟಟಿಪ್ಪ ಎಯಂದು ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಹತೆ್ಗೆ ನಖರವಾದ ಕಾರಣ ತ್ಳಿದು ಬಯಂದಿಲಲಾ. ಪತ್ನುಯ ತವರು ಮನೆ 
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬುದದು, ಬಸವ, ಭಿ�ಮಾ ನಗರಕೆಕಾ ಆಗಾಗೆಗೆ ಬಯಂದು 
ಹೆೋ�ಗುತ್ತದುದು, ಅದರಯಂತೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಯಂದು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ 
ಬಯಂದಾಗ ಹತೆ್ಗಿ�ಡಾಗಿದಾದುನೆ. ಈತ ಮದ್ ವ್ಸನಯಾಗಿದದು ಎಯಂದು 
ಹೆ�ಳಲಾಗಿದೆ.

ವಿದಾ್ನಗರ ಪೊಲ್�ಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದುದು,  
ಯುವಕನ ಜೆ�ಬಿನಲ್ಲಾ ರೆೈಲೆ್ವ ಟ್ಕೆಟ್ ಪತೆತಯಾಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸಥಾಳಕೆಕಾ 
ಪೊಲ್�ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೆ�ಟ್ ನ�ಡಿ ಪರಿಶ�ಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ನರರಕೆ್ಕ ಇಂದು ಜಿಲಾಲೆ ಉಸು್ತವಾರಿ ಸಚಿವ ಭೆೈರತ್ ಬಸವರಾಜ 
ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಹಾಗೋ ಜಿಲಾಲಾ ಉಸುತವಾರಿ ಸಚಿವ 

ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ (ಭೆೈರತ್) ಅವರು ಇಯಂದು ನಗರಕೆಕಾ 
ಆಗಮಸಲ್ದಾದುರೆ.   ಇಯಂದು ರಾತ್್ರ 9ಕೆಕಾ ನಗರಕಾಕಾಗಿಸುವ 
ಅವರು, ವಾಸತವ್ ಮಾಡುವರು. ನಾಳೆ  ಶನವಾರ ಬೆಳಗೆಗೆ 
11ಕೆಕಾ ಜಿಲಾಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೆ�ರಿಯಲ್ಲಾ ಜಿಲಾಲಾಮಟಟಿದ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆೋಯಂದಿಗೆ ಚಚೆವಾ ನಡೆಸಿ, ಮಧಾ್ಹನು 3ಕೆಕಾ 
ಬಿಜೆಪಿ ಏಪವಾಡಿಸಿರುವ ವಿಜಯ ಸಯಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರಯ 
ಮಹಾಸಯಂಗಮ ಕಾಯವಾಕ್ರಮದಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. 
ನಯಂತರ ಸಯಂಜೆ 6.15ಕೆಕಾ ಚಿಕಕಾಮಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ 
ಬೆಳೆಸುವರು.

ಬಯೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 23 
- ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಮಯಂತ್್ರ ಎಸ್.
ಎಯಂ.ಕೃರಣೆ ಸೆ�ರಿದಯಂತ ೆ54 ಗಣ್ರಿಗೆ 
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತ ನ�ಡಿ ರಾರಟಿ್ಪತ್ 
ದೌ್ರಪದಿ ಮುಮುವಾ ಗೌರವಿಸಿದರು. 

ಬುಧವಾರ ದಹೆಲ್ಯ 
ರಾರಟಿ್ಪತ್ ಭವನದಲ್ಲಾ ನಡದೆ 
ಸಮಾರಯಂಭದಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಎಯಂ. ಕೃರಣೆ 
ಅವರಿಗ ೆಪದ್ಮವಿಭೋರಣ ಪ್ರಶಸಿತ 
ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ಜನವರಿ 25 ರಯಂದು 106 
ಗಣ್ರಿಗ ೆಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತ ಘೆೋ�ರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿತುತ. ಉಳಿದ 52 
ಗಣ್ರಿಗ ೆಮತೆೋತಯಂದು ಕಾಯವಾ 
ಕ್ರಮದಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸಿತ ಪ್ರದಾನ 
ಸಮಾರಯಂಭ ನಡಯೆಲ್ದ.ೆ 

ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ 
ಸೆೇರಿ 54 ರಣ್ಯರಿಗೆ 
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪ್ರದಾನ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ
ಕೆ�ಯಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾವಾರ ನಾ್ಯಾಯಂಗ ವ್ವಸೆಥಾ ಬಳಸಿಕೆೋಯಂಡು 

ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ದೆ್ವ�ರ ರಾಜಕಾರಣ 
ಮಾಡುತ್ತರುವುದನುನು ವಿರೆೋ�ಧಿಸಿ, ಜಿಲಾಲಾ ಕಾಯಂಗೆ್ರಸ್ ವತ್ಯಿಯಂದ ಇಯಂದು 
ಬೆಳಗೆಗೆ 11.30ಕೆಕಾ  ಜಯದೆ�ವ ವೃತತದಲ್ಲಾ ಜಿಲಾಲಾಧ್ಕಷೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮಯಂಜಪ್ಪ 
ಅವರ ಅಧ್ಕಷೆತೆಯಲ್ಲಾ ಪ್ರತ್ಭಟನೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಕಟಟೆಡ ಪರವಾನಗಿ  
ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿ ಕ್ರಮ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.23- 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ವಾ್ಪಿತಯಲ್ಲಾ 
2015-16 ಜುಲೆೈ ಮಾಹೆ 
ಯಿಯಂದ ಕಟಟಿಡ ಪರವಾನಗೆ 
ನ�ಡುವ ಸಯಂದಭವಾದಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ 
ಠೆ�ವಣಿ (Security deposit) 
ಅನುನು ಪಾವತ್ಸಿಕೆೋಳು್ಳತ್ತದುದು, 
ಸದರಿ ಪಾವತ್ಯಾಗಿರುವ 
ಶುಲಕಾವನುನು ಇತರೆ ಕಾಯವಾಗಳಿಗೆ 
ವಿನಯ�ಗಿಸಿಕೆೋಳು್ಳವ ಸಯಂಬಯಂಧ 
ಫೆ. 9 ರಯಂದು ಪಾಲ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಾ ಚಚಿವಾಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆದದುರಿಯಂದ ಮಾಚ್ವಾ 31 
ಕ್ಕಾಯಂತ ಹಿಯಂದೆ ನಯಮಾನುಸಾರ 
ಅನುಮ�ದಿತ ಕಟಟಿಡ ಪರವಾನ 
ಗೆ ನಕೆಷೆಯಯಂತೆ ಕಟಟಿಡ ವನುನು 
ನಮವಾಸಿಕೆೋಯಂಡಿರಬೆ�ಕು ಹಾಗೋ 
ಸಕಷೆಮ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದಿಯಂದ  
occupancy certificate 
ಅನುನು ಪಡೆದುಕೆೋಯಂಡವರು ಮಾತ್ರ 
ಭದ್ರತಾ ಠೆ�ವಣಿ ಮತತವನುನು 
ಹಿಯಂಪಡೆಯಲು ಮಾ. 16 ರಿಯಂದ 
30 ದಿನದೆೋಳಗಾಗಿ ಅಗತ್  
ದಾಖಲೆಗಳೆೋಯಂದಿಗೆ ಅಜಿವಾ 
ಸಲ್ಲಾಸಿದದುಲ್ಲಾ ನಯಮಾನುಸಾರ 
ಪರಿ ಶ�ಲ್ಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ 
ಲಾಗುವುದು ಎಯಂಬುದಾಗಿ ಈ 
ಮೋಲಕ ತ್ಳಿಯ ಪಡಿಸಿದೆ.


