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ಧಮಚ್ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ 
ಮೇಸಲಾತ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲಲೆ

2ಬಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಧರ್್ಗಧ್ರದ 
ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನೇಡಲ್ದ 
ಮೇಸಲ್ತಿ ರದುದುಗೆೊಳಿಸುವ ನಧ್್ಗ 
ರವನುನು ಸಮರ್್ಗಸ್ಕೆೊಂಡಿರುವ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ ಬಸವರ್ಜ 
ಬೆೊರ್ಮಾಯಿ, ಜ್ತಿ ಆಧ್ರದ ಮೇಲೆ 
ಮೇಸಲ್ತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಸಂವಿಧ್ನ ಶಿಲ್ಪಿ 
ಅಂಬೆೇಡ್ಕರ್ ತಿಳಿಸ್ದದುರು ಎಂದಿದ್ದುರೆ.

ಆಂಧರಿ ಪರಿದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲಪಿಸಂಖ್್ಯತರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ದ 
ಮೇಸಲ್ತಿಯನುನು ನ್್ಯಯ್ಲಯ ರದುದುಗೆೊಳಿಸ್ತುತು 
ಎಂಬುದನೊನು ಅವರು ಪರಿಸ್ತುಪಿಸ್ದ್ದುರೆ.

ಆದರೆ, ಕೆಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಂರಡರಳು ಪರಿವರ್ಗ 1 ಹ್ರೊ 
ಪರಿವರ್ಗ 2ಎ ರಳಲ್ಲಿ ಮೇಸಲ್ತಿ ಪಡೆಯುತಿತುದ್ದುರೆ. ಅವರು 
ಅದೆೇ ಮೇಸಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲ್ದ್ದುರೆ ಎಂದು 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ ಹೆೇಳಿದರು. 2 ಬಿ ಯಲ್ಲಿ 

ಬೆಂರಳೂರು, ರ್. 24 – ಲ್ಂಗ್ 
ಯತ ಹ್ರೊ ಒಕ್ಕಲ್ರರ ಮೇಸಲ್ತಿ 
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, 2ಬಿ ವರ್ಗದ ಮುಸ್ಲಿಮರನುನು 
ಇ.ಡಬೊಲಿಯೂ.ಎಸ್.ಗೆ ವಗ್್ಗಯಿಸಲು 
ಹ್ರೊ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ತಿಯವರಿಗೆ ಒಳ 
ಮೇಸಲ್ತಿ ಜ್ರಿಗೆ ತರಲು ರ್ಜ್ಯ 
ಸಕ್್ಗರ ಮಹತ್ವದ ನಧ್್ಗರ 
ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳ 
ಲ್ದ ಈ ನರ್ಗಯರಳನುನು ಪತಿರಿಕ್ಗೆೊೇಷ್ಠಿ 
ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ 
ಬಸವರ್ಜ ಬೆೊರ್ಮಾಯಿ, ಇದುವರೆರೊ 
3ಎ ದಲ್ಲಿದದು ಒಕ್ಕಲ್ರ ಹ್ರೊ ಇತರೆ 
ಜ್ತಿಯವರನುನು 2ಸ್ಗೆ ತರಲ್ರುವುದು. 
3ಬಿಯಲ್ಲಿದದು ಲ್ಂಗ್ಯತ ಹ್ರೊ ಇತರೆ 
ಜ್ತಿಯವರನುನು 2ಡಿಗೆ ತರಲ್ರುವುದು 

ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
2ಸ್ ವರ್ಗಕೆ್ಕ ಬರುವ ಒಕ್ಕಲ್ರ 

ಮತಿತುತರೆ ಸಮುದ್ಯರಳ ಮೇಸಲ್ತಿ 
ಯನುನು ಶೆೇ.4ರಿಂದ ಶೆೇ.6ಕೆ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ರು 
ವುದು. 2ಡಿ ವರ್ಗಕೆ್ಕ ಬರುವ ಲ್ಂಗ್ಯತ 
ಹ್ರೊ ಇತರರ ಮೇಸಲ್ತಿಯನುನು 
ಶೆೇ.5ರಿಂದ ಶೆೇ.7ಕೆ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ರುವುದು 
ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ತಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ 
ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಹ್ರೊ ಸ್ಥಾನರ್ನರಳಿಗೆ 
ಅನುರುರವ್ಗಿ ನ್್ಯಯ ಒದಗಿಸಲು 
ಒಳಮೇಸಲ್ತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ರುವುದು 
ಎಂದು ಬೆೊರ್ಮಾಯಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ಅದರಂತೆ ಎಸ್.ಸ್. ಮೇಸಲ್ತಿ 
ಯನುನು ನ್ಲು್ಕ ರುಂಪುರಳ್ಗಿ ವಿಭಜಿಸ 
ಲ್ರುವುದು. ಎಸ್.ಸ್. 

ಒಕ್ಕಲ್ರ, ಲ್ಂಗಾಯತರ ಮೇಸಲಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ
ಪರಿಶಿಷಟೆ ಜಾತ್ಯವರಿಗೆ ಒಳ ಮೇಸಲಾತ್ 

`2ಬಿ'ಯಲ್ಲೆದ್ದ ಮುಸ್ಲೆಮರು ಇ.ಡಬೂಲೆಯೂ.ಎಸ್.ಗೆ ವರಚ್

ಉಜ್ವಲ ಯೇಜರೆ 
ಇರೊೊಂದು ವಷಚ್ ವಿಸ್ತರಣೆ 

ನವದೆಹಲ್, ರ್. 24 – ಪರಿಧ್ನ ಮಂತಿರಿ 
ಉಜ್ವಲ ಯೇಜನೆಯಡಿ ನೇಡಲ್ರುವ ಸಬಿಸಿಡಿ 
ಯನುನು ಕೆೇಂದರಿ ಸಕ್್ಗರ ಇನೆೊನುಂದು ವಷ್ಗ ಕ್ಲ 
ವಿಸತುರಿಸ್ದೆ. ಉಜ್ವಲ ಯೇಜನೆಯ 

ಕೆೇಂದ್ರ ರೌಕರರ ತುಟ್ಟೆಭತೆ್ಯ 
ಶೆೇ.4ರಷುಟೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ನವದೆಹಲ್, ರ್. 24 – ಕೆೇಂದರಿ ಸಕ್್ಗರಿ 
ನೌಕರರು ಹ್ರೊ ಪಿಂಚಣಿದ್ರರ ತುಟ್್ಟ 
ಭತೆ್ಯಯನುನು ಶೆೇ.4ರಷು್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಗಿದೆ.

47.58 ಲಕ್ಷ ಉದೆೊ್ಯೇಗಿರಳು ಹ್ರೊ 
96.76 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದ್ರರಿಗೆ ಈ ಹೆಚಚಿಳ 
ನೆರವ್ರಲ್ದೆ. ಬೆೊಕ್ಕಸಕೆ್ಕ ವಷ್ಗಕೆ್ಕ 
12,815.60 ಕೆೊೇಟ್ ರೊ.ರಳ ವೆಚಚಿವ್ರಲ್ದೆ. 
ಜನವರಿ 1, 2023ರಿಂದ ಅನ್ವಯವ್ರುವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತುಟ್್ಟ ಭತೆ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ರಾಹುಲ್ ಅನಹಚ್ತೆ ನಂತರ 
ವಯರಾಡ್ ಕೆ್ಷೇತ್ರ ತೆರವು

ನವದೆಹಲ್, ರ್. 24 – ರ್ನಹ್ನ 
ಪರಿಕರರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಶಿಕೆ್ಷಗೆ ರುರಿಯ್ಗಿರುವ 
ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ನ್ಯಕ ರ್ಹುಲ್ ಗ್ಂಧಿ 
ಅನಹ್ಗಗೆೊಂಡಿರುವ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು 
ಪರಿತಿನಧಿಸುತಿತುದದು ವಯನ್ಡ್ ಲೆೊೇಕಸಭ್ ಕೆ್ಷೇತರಿ 
ಖ್ಲ್ಯ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಘೆೊೇಷ್ಸಲ್ಗಿದೆ.

ಲೆೊೇಕಸಭ್ ಕ್ಯ್್ಗಲಯ ಈ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿ 
ಸೊಚನೆ ಹೆೊರಡಿಸ್ದೆ. 2019ರ ರ್ನಹ್ನ ಪರಿಕ 
ರರದಲ್ಲಿ ಸೊರತ್ ನ್್ಯಯ್ಲಯ 

ಬೆಂರಳೂರು, ರ್. 24- ಮೇಸಲ್ತಿ 
ಹೆಚಚಿಳ ವಿಚ್ರವ್ಗಿ ರ್ಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್್ಗರ 
ಕನ್್ಗಟಕದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ತಿ ಹ್ರೊ 
ಪಂರಡದ ಸಮುದ್ಯರಳಿಗೆ ದೆೊರಿೇಹ 
ರ್ಡುತಿತುದೆ ಎಂದು ಕ್ಂಗೆರಿಸ್  ರ್ಜಭವನ 
ಚಲೆೊೇ ಪರಿತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತು.

ಕೆಪಿಸ್ಸ್ ಕಚೆೇರಿಯಿಂದ ಪರಿತಿಭಟನ್ 
ಯ್ತೆರಿ ನಡೆಸ್, ರ್ಜ್ಯಪ್ಲರನುನು ಭೆೇಟ್ 
ರ್ಡಿ ಶೆೊೇಷ್ತ ಸಮುದ್ಯರಳಿಗೆ ಮೇಸ 
ರ್ಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್್ಗರವನುನು 
ವಜ್ಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕು ಎಂಬ ಮನವಿ 
ಸಲ್ಲಿಸ್ದರು.

ರ್ಜ್ಯಪ್ಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ 
ಹೆೊರಬಂದ ನಂತರ ರ್ಧ್ಯಮರಳಿಗೆ 
ಪರಿತಿಕ್ರಿಯೆ ನೇಡಿದ ಕೆಪಿಸ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. 
ಶಿವಕುರ್ರ್ ರ್ಜ್ಯದ ಎಲಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ತಿ 
ಹ್ರೊ ಪಂರಡದ ಸಮುದ್ಯರಳ 
ಮೇಸಲ್ತಿ ಹ್ರೊ ಸಮಸೆ್ಯರಳ ಅಧ್ಯಯನ 

ರ್ಡಲು ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ಸಕ್್ಗರ 
ನ್ರಮೇಹನ್ ದ್ಸ್ ಅವರ ಸಮತಿ ರಚನೆ 
ರ್ಡಿತುತು. ಈ ಸಮತಿ ಶಿಫ್ರಸುಸಿ ಬಂದ 
ನಂತರ ಇದು ಜ್ರಿ ಆರಬೆೇಕು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಸಮುದ್ಯರಳಿಗೆ ನ್್ಯಯ ಸ್ರಬೆೇಕು 
ಎಂದು ನ್ವು ಆರರಿಹ ರ್ಡಿದೆವು ಎಂದರು.

ನಮಮಾ ಒತತುಡಕೆ್ಕ ಮಣಿದ ಸಕ್್ಗರ 
ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿೇರ್್ಗನ ರ್ಡಿ ಸುಗಿರಿೇವ್ಜೆಞೆ 
ಹೆೊರಡಿಸ್ ಅದನುನು ರ್ಜ್ಯಪ್ಲರಿಗೆ 
ಕಳುಹಿಸ್ತುತು. ನಂತರ ವಿಧ್ನ ಮಂಡಲ 
ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚ್ರವ್ಗಿ ಕ್ನೊನು 
ತಂದ್ರ ನ್ವು ಒಮಮಾತದ 

ಮೇಸಲಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ : ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಿಂದ 
ರಾಜಭವನ ಚಲೊೇ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಡೆಹರ್ಡೊನ್, ರ್. 24 – 
ಉತತುರ್ಖಂಡ ಸಕ್್ಗರ ಅಬಕ್ರಿ ನೇತಿ 
ಸಡಿಲ್ಸ್ದುದು, ಮನೆರಳಲೆಲಿೇ ಅಧಿಕೃತ ವೆೈಯಕ್ತುಕ 
ಬ್ರ್ ರಳನುನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೇಡಿದೆ.

ಶುಲ್ಕ ಪ್ವತಿಸ್ ಮನೆರಳಲೆಲಿೇ 
ಬ್ರ್ ರಳನುನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅನುಮತಿ 
ಪಡೆದವರು 60 ಲ್ೇಟರ್ ಮದ್ಯವನುನು 
ಸಂರರಿಹಿಸಬಹುದು. ಪರಿಸಕತು 9 ಲ್ೇಟರ್ ಮದ್ಯ 

ಸಂರರಿಹಿಸಲು ರ್ತರಿ ಅನುಮತಿ ಇದೆ.
ಇದಕ್್ಕಗಿ ವ್ಷ್್ಗಕ 12 ಸ್ವಿರ ರೊ. 

ಶುಲ್ಕ ಪ್ವತಿಸಬೆೇಕ್ದೆ. ಇದರ ಜೆೊತೆಗೆ 
ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಬ್ರ್ ರಳಿಗೆ 50 ಸ್ವಿರ ರೊ.ರಳ 
ಗ್್ಯರಂಟ್ ಸಹ ಪಡೆಯಲ್ರುವುದು.

ಕನಷಠಿ ಐದು ವಷ್ಗರಳ ಕ್ಲ ಆದ್ಯ 
ತೆರಿಗೆ ರಿಟನ್್ಗ ಸಲ್ಲಿಸ್ದವರು ರ್ತರಿ 
ಬ್ರ್ ರಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಉತ್ತರಾಖಂಡ : ಮರೆರಳಲೆಲೆೇ ಬಾರ್ ಗೆ ಅನುಮತ್

ಪರಿಶಿಷಟೆರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ 
ಸಕಾಚ್ರದಿಂದ ದೊ್ರೇಹ 

ಎಂದು ಆರೊೇಪ

ನವದೆಹಲ್, ರ್.24- ಈಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆೊೇಲ್ 
ಪ್ಲಿಜ್ರಳ  ಜ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಆಧರಿತ 
ಟೆೊೇಲ್ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಜ್ರಿಗೆ ತರಲ್ರುವುದು ಎಂದು 
ಕೆೇಂದರಿ ಹೆದ್ದುರಿ ಸಚ್ವ ನತಿನ್ ರಡ್ಕರಿ ತಿಳಿಸ್ದ್ದುರೆ.

ಸಂಚ್ರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮ ರ್ಡಲು ಹ್ರೊ 
ಹೆದ್ದುರಿರಳಲ್ಲಿ ಎಷು್ಟ ಕ್.ಮೇ. ಚಲ್ಸ್ರುತ್ತುರೆೊೇ 
ಅಷು್ಟ ದೊರಕೆ್ಕ ರ್ತರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಈ ಕರಿಮ 
ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಲ್ರುತಿತುದೆ 

ಟೊೇಲ್ ಪಾಲೆಜಾರಳ ಬದಲು ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧರಿತ ವ್ಯವಸೆಥೆ
ಎಷುಟೆ ಸಂಚರಿಸುತ್್ತೇರೊೇ 
ಅಷಟೆಕೆ್ಕ ಮಾತ್ರ ಟೊೇಲ್

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 25, 20232

ದ್ವರಗೆರೆ ಸಮೇಪದ ಶ್ಮನೊರು ಗ್ರಿಮದ ನವ್ಸ್ 
ದಿ. ಪೂಜಾರ್  ರದಿ ಭೇಮಪ್ಪ ಅವರ ಧಮಚ್ಪತ್ೊ 

ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಜಾರ್  ದುಗ್ಗಮ್ಮ  
ಅವರು ದಿನ್ಂಕ 24.03.2023 ರ ಶುಕರಿವ್ರ ಸಂಜೆ 6.30 ಕೆ್ಕ ನಧನರ್ದರು. 

ಮೃತರಿಗೆ 85 ವಷ್ಗ ವಯಸ್ಸಿಗಿತುತು. ಇಬ್ಬರು ಪುತರಿರು, ಐವರು ಪುತಿರಿಯರು, 
ಸೆೊಸೆಯಂದಿರು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮಮಮಾಕ್ಕಳು ಹ್ರೊ ಅಪ್ರ ಬಂಧು ಬಳರವನುನು 

ಅರಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನುನು ದಿನ್ಂಕ 25.03.2023 ರ 
ಶನವ್ರ  ಮಧ್್ಯಹನು 1 ಕೆ್ಕ ಶ್ಮನೊರು  ರುದರಿಭೊಮಯಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರಿಸಲ್ರುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರಚ್
ಮೊ : 96114 80788, 82175 17059

ಶಾಮನೂರು ಪೂಜಾರ್  ದುಗ್ಗಮ್ಮ ನಿಧನ 

|| ಶಿ್ರೇ ಮೆೈಲಾರ ಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನೊ||

21ರೆೇ ವಷಚ್ದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಪತ್ೊ : ✦ ಕಿರುವಾಡಿ ಲೆೇ ಔಟ್  
ಹಂಡಸಕಟೆಟೆ ದಿ.ಗೌಡ್ರ ಮಂಜಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಾದ: 
✦ ದಿ. ಡಾ|| ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ  
✦ಎಂ.ಮಂಜುರಾಥ್  (ಇಆರ್ ) 
✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಾರರತೊ ದಂಡಿನ್   
✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಎಂ. ಶಾರದಾ ಪೂಜಾರ್  
✦ ದಿ. ಎಂ.ಸರೊೇಜಕುಮಾರಿ  
✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಎಂ. ಶಾಂತಕುಮಾರಿ  
✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಎಂ. ರೆೇಣುಕಾ ಉಪಾ್ಪರ್

ದಿ|| ಹಂಡಸಕಟೆಟೆ ಗೌಡ್ರ 
ಎಂ.ಮಲಲೆಪ್ಪನವರು

ನೇವು ನಮಮಾನನುರಲ್ ಇಂದಿಗೆ 21 ವಷ್ಗರಳು 
ಸಂದವು. ಸದ್ ನಮಮಾ ಸಮಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ,

ಅಳಿಯಂದಿರಾದ: ✦ ದಿ. ಡಾ|| ಎಲ್.ಎಲ್.ದಂಡಿನ್, ಡಿಹೆಚ್ಓ, ಗೆೊೇಕ್ಕ್
✦ ದಿ. ಸುಭಾಷ್ ಪೂಜಾರ್, ರೆೈಲೆ್ವ ಇಲ್ಖೆ, ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳ
✦ ಹೆರ್.ಎನ್.ಮಹಾಬಲೆೇಶ್ವರ, ನವೃತತು ಡಿವೆೈಎಸ್ ಪಿ, ದ್ವರಗೆರೆ.
✦ ಡಿ.ಹೆರ್ . ರಾರರಾಜ್, ಎಲ್ಎಲ್ ಬಿ, ಲ್್ಯಂಡ್  ಡೆವಲಪರ್ .
✦ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಪಾ್ಪರ್, ಕ್ಲಿಸ್ಕ್ ಐಎಎಸ್, ಕೆಎಎಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಸಕ್ಗಲ್, ಧ್ರವ್ಡ.
ಸೊಸೆಯಂದಿರು: ✦ ಡಾ|| ಎ.ಪಾವಚ್ತಮ್ಮ ✦ ರಾಜೆೇಶ್ವರಿ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ: ✦ ಡಾ|| ಸಂಜರಾ✦ ಡಾ|| ವಿಕಾಸ್ (ಯುಕೆ) ✦ ಸಹನ (ಇಆರ್ )  
✦ ಡಾ. ಪರಶುವಿೇರ್, (ಇಆರ್ ) ಮುಂಬೆೈ ✦ ಡಾ|| ಸಪೊ ದಂಡಿನ್ ✦ ಡಾ. ನವಿೇನ್  ✦ ಡಾ|| 
ಸಂದಿೇಪ್ ದಂಡಿನ್ ✦ ಡಾ|| ಪವಿತ್ರ ✦ ಡಾ|| ರಾಘವೆೇಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಮನಿ ✦ ಡಾ|| ತೆೇಜಸ್್ವನಿ 
ದೊಡ್ಡಮನಿ ✦ ವಿಕ್ರಮ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ✦ ಅನುಪ ✦ ನಿತ್ನ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ✦ ಪವನ್ ಪೂಜಾರ್  
✦ ಡಾ.ಪವಿತ್ರ ದಂಡಿನ್  ✦ ಭರತ್ ಗೌಡ ✦ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ ✦ ಆಯಚ್ನ್  ✦ ಭುವನಗೌಡ ✦ 

ಪಿ್ರೇತಮ್ ಉಪಾ್ಪರ್  ✦ ಆದ್ಯ ✦ ಆಯುಷ್  ಮತು್ತ ಗೌಡ್ರ ವಂಶಸಥೆರು, ಹಂಡಸಕಟೆಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಉಕ್ಕಡಗ್ತಿರಿ, ರ್.24 - ಸುಕೆ್ಷೇತರಿ 
ಉಕ್ಕಡಗ್ತಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪವ್ಡ ಪುರುಷ ಶಿರಿೇ ರುರು 
ಕರಿಬಸವೆೇಶ್ವರ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ರದಿದುಗೆ 
ಆವರರದಲೆಲಿೇ ಹರಿಹರ ತ್ಲೊಲಿಕು ಮೊರನೆೇ 
ಕನನುಡ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಸಮಮಾೇಳನವು ಶುಕರಿವ್ರ 
ಯಶಸ್್ವಯ್ಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಗ್ರಿಮದ ಬಯಲು ರಂರ 
ಮಂದಿರದ ಆವರರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಿ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ 
ಶಿರಿೇಮತಿ ಕರಿಬಸಮಮಾ ಅವರು ರ್ಷ್ಟ್ರ 
ಧ್ವಜ್ರೆೊೇಹರ ಮತುತು ಜಿಲ್ಲಿ ಕಸ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಬಿ.ವ್ಮದೆೇವಪಪಿ ಅವರು ಕನನುಡ 
ಧ್ವಜ್ರೆೊೇಹರ ಹ್ರೊ ತ್ಲೊಲಿಕು ಕಸ್ಪ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಂ.ಮಂಜುನ್ಥಯ್ಯ ಅವರು 
ಪರಿಷತಿತುನ ಧ್ವಜ್ರೆೊೇಹರ ನೆರವೆೇರಿಸ್, 
ವಂದನೆ ಸ್್ವೇಕರಿಸ್ದರು.

ನಂತರ ಸಮಮಾೇಳನ್ಧ್ಯಕ್ಷರ ಮರವಣಿಗೆಗೆ 
ಉಪತಹಶಿೇಲ್ದುರ್ ಆರ್.ರವಿ ಚ್ಲನೆ 
ನೇಡಿದರು.

ಸಮಾರಂಭ : ಮರವಣಿಗೆ ನಂತರ 
ಸ್್ವತಂತರಿಯೂ ಯೇಧ ಗೆೊೇವಿನಹ್ಳ್ ದಿ.ದಡಿಡಿ 
ನಂರನ ಗೌಡರ ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ಸಮಮಾೇಳನವನುನು 
ಹಿರಿಯ ಸ್ಹಿತಿ ಹ್ವೆೇರಿಯ ಸತಿೇಶ್ 
ಕುಲಕಣಿ್ಗ ದಿೇಪ ಬೆಳಗಿಸ್ ಉದ್ಘಾಟ್ಸ್ದರು.

ಈ ವೆೇಳೆ ರ್ತನ್ಡಿದ ಸತಿೇಶ್ 
ಕುಲಕಣಿ್ಗ ಅವರು, ದಲ್ತ ಸಂಘಟನೆ ಮತುತು 
ಬಂಡ್ಯ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಮೊಲಕ 
ನ್ಡಿನ ರಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ 

ಕನನುಡ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಬಹಳ ವಿಶೆೇಷತೆ ಹೆೊಂದಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಹಿತ್ಯಕೆ್ಕ ಪರಿರತಿಪರ ಸಪಿಶ್ಗ ಇದೆ. 

ಹ್ಗ್ಗಿಯೆೇ ಈ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಸಮಮಾೇಳನಕೆ್ಕ 
ಗ್ರಿಮೇರ ಪರಿದೆೇಶದ ಕೃಷ್ಕ ಹ್ರೊ ಸ್ಹಿ 
ತಿ್ಯಕ, ಕೃಷ್ಕರ್ದ ಕಮಲ್ಪುರದ ಷರುಮಾಖಪಪಿ 
ಅವರನುನು ಸಮಮಾೇಳನ್ಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನುಗಿ ಆಯೆ್ಕ 
ರ್ಡಿದ್ದುರೆ ಎಂಬುದು ನನನು ಭ್ವನೆ ಆಗಿದೆ.

ಷಟಪಿದಿ ಎಂದರೆ ಇವತಿತುನ ಕವಿರಳಿಗೆ 
ಗೆೊತಿತುಲಲಿ. ಷಟಪಿದಿ ಕ್ವ್ಯ ಸಮುದರಿದಷು್ಟ ಆಳವ್ 
ಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಹಿತಿಗೆ ಮೊಲ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಗೆೊತಿತು 
ದದುರೆ ರ್ತರಿ ಉತತುಮ ಕ್ವ್ಯ ಹೆೊರ ಬರಲು 
ಸ್ಧ್ಯ ಎಂದು ಕುಲಕಣಿ್ಗ ಹೆೇಳಿದರು. ಯ್ವ 
ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಂದೆೊೇಲನ ಇರುತತುದೆಯೇ 
ಅಲ್ಲಿ ಹೆೊಸ ಚ್ಂತನೆ ಇರುತತುದೆ ಎಂದರು.

ಜ್ರತಿೇಕರರ ಮತುತು ಕೆೊೇಮುವ್ದದ 
ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದುತಿತುರುವ ನ್ವು ಜ್ರೃತ 
ರ್ರಬೆೇಕ್ದೆ. ಉತತುರ ಕೆೊಡುವವರಿಗಿಂತ ಪರಿಶೆನು 
ಕೆೇಳುವವರು ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದುರೆ. ಕನನುಡದ 
ವರದಿರಳು ಧೊಳು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಅನುಷ್ಠಿನ 
ಆಗಿರುವ ವರದಿರಳು ಒಂದೆರಡು ರ್ತರಿ 
ಎಂದ ಸತಿೇಶ್ ಕುಲಕಣಿ್ಗ ಅವರು, ಕ್ವ್ಯದ 
ಜೆೊತೆಗೆ ಅನುಸಂಧ್ನ ಆರಬೆೇಕು. ಸ್ಕಷು್ಟ 
ಬೆಳೆದಿರುವ ರ್ಹಿತಿ ತಂತರಿಜ್ಞೆನದ ಮೊಲಕ 
ಕನನುಡವನುನು ಮತತುಷು್ಟ ಬಲಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕು. 
ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನಮಗೆ ಬೆಳಕ್ರಬೆೇಕೆೇ ಹೆೊರೆತು 
ಬೆಂಕ್ಯ್ರಬ್ರದು. ಜನರ ನರಿೇಕೆ್ಷ 
ಹೆೊಂದಿರುವ ಕಸ್ಪ ಇತಿತುೇಚ್ನ ಧೆೊೇರಣೆ 

ರಳಿಂದ ಹೆೊರಬರಬೆೇಕೆಂದು ಆರರಿಹಿಸ್ದರು.
ರ್ಜಿ ಶ್ಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರಿೇಶ್ 

ರ್ತನ್ಡಿ, ಬೆಂರಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನನುಡ 
ರ್ತನ್ಡಲು ಬಂದರೊ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನಲೆಲಿೇ 
ರ್ತನ್ಡುವ ಶೆೊೇಕ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೆೊಂಡಿದ್ದುರೆ. 
ಕನನುಡ ನ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಪರಿತಿಯಬ್ಬರೊ ಕನನುಡದಲ್ಲಿ 
ಕಡ್ಡಿಯವ್ಗಿ ರ್ತನ್ಡುವಂತಹ ಆದೆೇಶ 
ಜ್ರಿಯ್ರಬೆೇಕೆಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಚಂದರಿಶೆೇಖರ್ 
ಪೂಜ್ರ್ ರ್ತನ್ಡಿ, ಸ್ಹಿತ್ಯಕೆ್ಕ ಶಕ್ತು, ಭಕ್ತು 
ಎರಡೊ ಇದೆ. ಸ್ಹಿತ್ಯವನುನು ಓದಿದವರ 
ಮನಸುಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೆೊೇಚನೆ ಹೆೊಂದಿರುವುದಿಲಲಿ. 
ಸಮಮಾೇಳನದ ಸಂಖೆ್ಯಗಿಂತ, ಜನರಿಗೆ ಸ್ಹಿತ್ಯದ 
ಬಗೆಗೆ ಅಭಿರುಚ್, ಅರಿವು ಮೊಡಿಸುವುದು 
ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.

ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ಮುಖಂಡ ನಂದಿಗ್ವಿ 

ಶಿರಿೇನವ್ಸ್ ರ್ತನ್ಡಿ, ಕನನುಡ ಸಮಮಾೇಳನ 
ರಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೆೊಸ ಹೆೊಸ ವಿಷಯ 
ಇತಿಹ್ಸದ ಪರಿಚಯವೂ ಆರುತತುದೆ ಎಂದರು.

ರ್ಜಿ ಶ್ಸಕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಶಂಕರ್ 
ರ್ತನ್ಡಿ, ಕನನುಡ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ 
ಯ್ವುದೆೇ ರ್ಜಕ್ೇಯ ಪರಿಭ್ವಕೆ್ಕ ಒಳಗ್ರದೆೇ 
ಸ್ವತಂತರಿವ್ಗಿ ಕನನುಡ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸ 
ರ್ಡಬೆೇಕೆಂದರು.

ಆಶಯ ನುಡಿರಳನ್ನುಡಿದ ಜಿಲ್ಲಿ ಕಸ್ಪ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವ್ಮದೆೇವಪಪಿ ಅವರು, ಸ್ಹಿತ್ಯ 
ಎಲಲಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಿ ಬೆಳೆಯಬೆೇಕು. ಜ್ನಪದ 
ಸ್ಹಿತ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಷರ ಸ್ಹಿತ್ಯದವರೆಗೆ 
ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಹಿತ್ಯವನುನು ಬಲಪಡಿಸಬೆೇಕು. ಈ 
ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಸಮಮಾೇಳನರಳು ಪೂರಕವ್ಗಿ 
ಕೆಲಸ ರ್ಡುತಿತುವೆ. ಹರಿಹರ ತ್ಲೊಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ 
ಇದುವರೆರೊ 3 ಸಮಮಾೇಳನರಳು ರ್ತರಿ 
ನಡೆದಿದುದು, ಇದಕೆ್ಕ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತುಯ ಕೆೊರತೆಯೆೇ 
ಕ್ರರ ಎಂದರು.

ಸಮಮಾೇಳನ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಕಮಲ್ಪುರದ ಬಿ.
ಷರುಮಾಖಪಪಿ ರ್ತನ್ಡಿ, ಪರಿತಿಷೆಠಿ, ಸ್ಥಾನರ್ನ, 
ಅಧಿಕ್ರದ ಲ್ಲಸೆಗೆ ಕನನುಡ-ಕನ್್ಗಟಕವನುನು 
ಬಳಸ್ಕೆೊಳ್ಳಬೆೇಡಿ. ಕನನುಡ ಶ್ಲೆರಳನುನು ಉಳಿಸ್ 
ಬೆಳೆಸಬೆೇಕು. ಪರಭ್ಷೆಯೆೇ ಸವ್ಗಸ್ವ ಎಂಬ 
ಪೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಿಯ ತಪುಪಿ. ನ್ರರಿಕತೆಯ 
ವೆೈಭವಿೇಕರರಕ್್ಕಂತ, ಸ್ಂಸ್ಕಕೃತಿಕ ವೆೈಭವಿೇಕ 
ರರ ಹೆಚ್ಚಿರಲ್. ಜ್ತಿಯನುನು ಮೇರಿ ರ್ನವಿೇ 
ಯತೆಯ ನೇತಿ ಬೆಳೆಯಲ್. ಪರಿತಿಮನೆಯಲೊಲಿ 

ಕನನುಡದ ಅಕ್ಷರ, ಕ್ರುಣಿತ, ಸಂವತಸಿರ, 
ಋತುರಳು, ವ್್ಯಕರರ ಕಲ್ಸುವ ತುತು್ಗ 
ಅನವ್ಯ್ಗತೆ ನಮಮಾ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಹಿರಿಯರ್ದ ಸ್ರಿಗೆರೆ ನ್ರನಗೌಡುರಿ, ಶಿರಿೇ 
ಕರಿಬಸವೆೇಶ್ವರ ರದುದುಗೆ ಟರಿಸ್್ಟ ಕಮಟ್ 
ಕ್ಯ್ಗದಶಿ್ಗ ಎಸ್.ಸುರೆೇಶ್, ಬಿಇಓ 
ಎಂ.ಹನುಮಂತಪಪಿ, ಶಿರಿೇ ಕೆ್ಷೇತರಿ ಧಮ್ಗಸಥಾಳ 
ಯೇಜನ್ಧಿಕ್ರಿ ವಸಂತ್ ದೆೇವ್ಡಿರ, 
ಜಿಲ್ಲಿ ಕಸ್ಪ ರ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ಎ.ಆರ್.
ಉಜಿ್ಜನಪಪಿ, ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಹೊಗ್ರ್, ಡ್. 
ಮಂಜುನ್ಥ್ ಕುಕ್್ಗ, ಜಿಲ್ಲಿ ಕಸ್ಪ ಗೌರವ 
ಕ್ಯ್ಗದಶಿ್ಗರಳ್ದ ಬಿ.ದಿಳೆ್ಯಪಪಿ, 
ರೆೇವರಸ್ದದುಪಪಿ ಅಂರಡಿ, ಸಂಘಟನ್ 
ಕ್ಯ್ಗದಶಿ್ಗರಳ್ದ ಜಿರಳಿ ಪರಿಕ್ಶ್, 
ಜರದಿೇಶ್ ಕೊಲಂಬಿ, ಜಿಲ್ಲಿ ಕಸ್ಪ ಸದಸ್ಯ 
ರಿಯ್ಜ್ ಅಹಮದ್, ತ್.ಸಕ್್ಗರಿ ನೌಕರರ 
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಕೆ.ಭೊಮೇಶ್, 
ಗೌರವ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಉಮಮಾರ್ಣ, ತ್.ಪ್ರಿ.ಶ್ಲ್ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಚಂದರಿಪಪಿ, 
ಪೌರಿಢಶ್ಲ್ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಸ್.ಜಯರ್ಣ, ಪೌರಿಢಶ್ಲ್ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ 
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶಪಪಿ ಬೊದಿಹ್ಳ್, ತ್. 
ಕಸ್ಪ ಗೌರವ ಕ್ಯ್ಗದಶಿ್ಗ ಚ್ದ್ನಂದ್ 
ಕಂಚ್ಕೆೇರಿ, ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು ಹೆೊೇಬಳಿ ಕಸ್ಪ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಂಡಿ ತಿಪೆಪಿೇಸ್್ವಮ, ಕ್ಯ್ಗದಶಿ್ಗ 
ಚಂದರಿಶೆೇಖರ್, ಹೆೊೇರ್ಟಗ್ರ ಎಕೆ್ಕಗೆೊಂದಿ 
ರುದರಿಗೌಡ, ಹಿರಿಯರ್ದ ಪರಿ. 
ಹೆಚ್.ಎ.ಭಿಕ್್ಷವತಿ್ಗಮಠ, ಪರಿ. ಸ್.ವಿ.
ಪ್ಟ್ೇಲ್, ಡ್. ಎ.ಬಿ.ರ್ಮಚಂದರಿಪಪಿ, ಹೆಚ್.
ಕೆ.ಕೆೊಟರಿಪಪಿ, ಜೆ.ಕಲ್ೇಂ ಭ್ಷ್, ಎನ್.ಎಸ್.
ರುದರಿಗೌಡ, ಪಿಡಿಓ ರ್ಮಚಂದರಿಪಪಿ, 
ಕಂದ್ಯ ನರಿೇಕ್ಷಕ ಆನಂದ್, ಗ್ರಿಮ 
ಲೆಕ್್ಕಧಿಕ್ರಿ ಆನಂದ್ ತಿೇಥ್ಗ ಹ್ರೊ 
ಇತರರು ಭ್ರವಹಿಸ್ದದುರು.

ಹರಿಹರ ತ್ಲೊಲಿಕು ಕಸ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಡಿ.ಎಂ.ಮಂಜುನ್ಥ್ ಪ್ರಿಸ್ತುವಿಕವ್ಗಿ 
ರ್ತನ್ಡಿದರು. ಕೆೊೇಶ್ಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ 
ಮಹ್ಂತೆೇಶ್ ಸ್್ವರತಿಸ್ದರು. ಎನ್.
ಎಂ.ಶಿರಿೇಧರಮೊತಿ್ಗ ನರೊಪಿಸ್ದರು. ಹೆಚ್.
ಎಂ.ಸದ್ನಂದ್ ವಂದಿಸ್ದರು.

ಪ್ರತ್ಷೆಠೆ, ಸಾಥೆನಮಾನ, ಅಧಿಕಾರ ಲಾಲಸೆಗಾಗಿ ಕನೊಡ-ಕರಾಚ್ಟಕವನುೊ ಬಳಸ್ಕೊಳಳಬೆೇಡಿ

ಉಕ್ಕಡಗ್ತಿರಿಯಲ್ಲಿ  ಹಮಮಾಕೆೊಂಡಿದದು ಹರಿಹರ ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಮೊರನೆೇ ಕನನುಡ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಸಮಮಾೇಳನದ ಬಹಿರಂರ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ  
ತ್ಲೊಲಿಕು ಕಸ್ಪ ಗೌರವ ಕ್ಯ್ಗದಶಿ್ಗ ಬಿ.ಬಿ. ರೆೇವರನ್ಯ್್ಕ 
ಮಂಡಿಸ್ದ ನರ್ಗಯರಳು ಈ ರಿೇತಿ ಇವೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂತರರ್ಷ್್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗ್ರಿಕ್ 
ಕೆೇಂದರಿವೆಂದು ಪರಿಸ್ದ್ಧವ್ಗಿದದು ಹರಿಹರ ನರರವು ಮತೆತು ಆ 
ವೆೈಭವವನುನು ಹೆೊಂದಲು ಈಗ್ರಲೆೇ ಸಥಾಳ ನರದಿ ರ್ಡಿರುವ 
ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ಗ್ರಿಮರಳ್ದ ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿ ಯೊರಿಯ್ 
ಹ್ರೊ ಹನರವ್ಡಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಎಥೆನ್ಲ್ ಕ್ಖ್್ಗನೆರಳನುನು 
ಶಿೇಘರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೆೇಕು. 

ದ್ವರಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರಂಭಿಸಲು ಉದೆದುೇಶಿಸ್ರುವ 
ಸಕ್್ಗರಿ ಮಡಿಕಲ್ ಕ್ಲೆೇಜನುನು ದ್ವರಗೆರೆಗೆ ಬದಲು 
ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರಂಭಿಸಬೆೇಕು. 

ಹರಿಹರವು ರ್ಜ್ಯದ ಕೆೇಂದರಿ ಬಿಂದುವ್ಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ 
ನರರದಿಂದಲೆೇ ರ್ಜ್ಯದ ಇತರೆ ನರರರಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಗ 
ಹೆೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಸುರಕ್್ಷತ ದೃಷ್್ಟಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸೆತುಯನುನು 
ನಮ್ಗಸಬೆೇಕು. 

ಹರಿಹರೆೇಶ್ವರರು ನೆಲೆಸ್ರುವ ದಕ್್ಷರ ಕ್ಶಿ ಎಂಬ ಪರಿತಿೇತಿಗೆ 
ಪ್ತರಿವ್ಗಿರುವ ಹರಿಹರೆೇಶ್ವರ ಪ್ರಿಚ್ೇನ ದೆೇವ್ಲಯವನುನು "ಎ" 
ಗೆರಿೇಡ್ ಗೆ ಪರಿವತಿ್ಗಸುವ ಮೊಲಕ ಹರಿಹರವನುನು ಪರಿವ್ಸ್ 
ಕೆೇಂದರಿವನ್ನುಗಿ ರ್ಡಬೆೇಕು. 

 ಹರಿಹರ ನರರವು ವೆೇರವ್ಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿತುರುವುದರಿಂದ 
ಪರಿತೆ್ಯೇಕ ಹರಿಹರ ನರರ್ಭಿವೃದಿ್ಧ ಪ್ರಿಧಿಕ್ರ ರಚ್ಸಬೆೇಕು ಹ್ರೊ 
ಹರಿಹರವು ರ್ಜ್ಯದ ಕೆೇಂದರಿ ಬಿಂದುವ್ಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತ 
ನವ್ಗಹಣೆ ದೃಷ್್ಟಯಿಂದ ಹರಿಹರವನುನು ಉಪ ರ್ಜಧ್ನ ಕೆೇಂದರಿ 
ರ್ಡುವ ಮೊಲಕ ಸುರಮ ಆಡಳಿತ ಹ್ರೊ ಸಮಯ 
ಉಳಿತ್ಯಕೆ್ಕ ಅವಕ್ಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೆೇಕು. 

ದ್ವರಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಎರಡನೆಯ ಅತಿದೆೊಡಡಿ 
ನರರವ್ಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನ್ನುಧರಿಸ್ ನರರಕೆ್ಕ 
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಕನನುಡ ಭವನವನುನು ನಮ್ಗಸಬೆೇಕು ಮತುತು 
ಮುಂದಿನ ವಷ್ಗ ದ್ವರಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಉದೆದುೇಶಿಸ್ರುವ 
ವಿಶ್ವ ಕನನುಡ ಸಮಮಾೇಳನ ಸರ್ರಂಭದ ನಮತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು 
ಗೆೊೇಷ್ಠಿರಳನುನು ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಆಯೇಜಿಸಬೆೇಕೆಂದು 
ಒತ್ತುಯಿಸಲ್ಯಿತು.  

ಸಮೆ್ಮೇಳನದಲ್ಲೆ  
ಮಂಡಿಸ್ದ ನಿಣಚ್ಯರಳು

ಉಕ್ಕಡಗಾತ್್ರ : 
ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲೆಕು 
3ರೆೇ ಕನೊಡ ಸಾಹತ್ಯ  

ಸಮೆ್ಮೇಳರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 
ಷಣು್ಮಖಪ್ಪ

ದ್ವರಗೆರೆ, ರ್.24- ನರರದ ಜೆೇನುರೊಡು 
ಮಹಿಳ್ ಸರ್ಜ ದಿಂದ ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 29ರಂದು 
ಭಕ್ತು ಗಿೇತೆ ಸಮೊಹ ಗ್ಯನ ಸಪಿಧೆ್ಗ 
ಏಪ್ಗಡಿಸಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿರಿೇಮತಿ ರೆೇಖ್  
(7349556455) ತಿಳಿಸ್ದ್ದುರೆ.

ಗಿೇತೆ ಗಾಯನ ಸ್ಪಧೆಚ್ಕುರುಬರಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಬೆಲಲೆ : ಸತ್ೇಶ್ 
ದ್ವರಗೆರೆ, ರ್. 24 - ಕುರುಬ ಸಮುದ್ಯವನುನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ 

ಪಂರಡಕೆ್ಕ ಸೆೇರಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ರ್ಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್್ಗರ ಕೆೇಂದರಿ 
ಸಕ್್ಗರಕೆ್ಕ ಶಿಫ್ರಸುಸಿ ರ್ಡಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ 
ಬಸವರ್ಜ ಬೆೊರ್ಮಾಯಿಯವರ ನೆೇತೃತ್ವದ ಸಚ್ವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಈ ಸಂಬಂಧ ತಿೇರ್್ಗನ ರ್ಡಿ ನರ್ಗಯಿಸ್ರುವುದನುನು ಬಿಜೆಪಿ ರೆೈತ 
ಮೇಚ್್ಗ ರ್ಜ್ಯ ಸಂಚ್ಲಕ ಹ್ರೊ ಕುರುಬ ಸರ್ಜದ ಹಿರಿಯ 
ಮುಖಂಡ ಕೆೊಳೆೇನಹಳಿ್ಳ ಬಿ.ಎಂ. ಸತಿೇಶ್ ಸ್್ವರತಿಸ್ದ್ದುರೆ. 
ಸ್ರ್ಜಿಕವ್ಗಿ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವ್ಗಿ, ಆರ್್ಗಕವ್ಗಿ ತಿೇರ್ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ 
ಕುರುಬರಿಗೆ ಯುಗ್ದಿ ಹಬ್ಬದ ಬೆಲಲಿ ಕೆೊಟ್್ಟರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್್ಗರ 
ಸ್ರ್ಜಿಕ ನ್್ಯಯದ ಪರಿಪ್ಲನೆ ರ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆೇಳಿದ್ದುರೆ.

ಬೆಂರಳೂರು, ರ್. 24 - ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ 
ರ್ಜಕ್ೇಯ ಚ್ರಕ್ಯ ಎಂದೆೇ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೆೊಂಡಿ 
ರುವ ಕೆೇಂದರಿ ರೃಹ ಸಚ್ವ ಅಮತ್ ಷ್, ಬಿಜೆಪಿ 
ಹಿರಿಯ ನ್ಯಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೊರಪಪಿ 
ಅವರ ನವ್ಸದಲ್ಲಿ ಉಪಹ್ರ ಸೆೇವನೆಗೆ 
ಆರಮಸ್ದ್ರ ಒಂದು ಚ್ರಕ್ಯ ನಡೆ ಇಟ್ಟರು. 

ಮನೆಗೆ ಅತಿರ್ ಬಂದ ಸಂದಭ್ಗದಲ್ಲಿ 
ಯಡಿಯೊರಪಪಿನವರು ಗೌರವಿತವ್ಗಿ ಷ್ 
ಅವರಿಗೆ ಹೊರುಚಚಿ ನೇಡಿ, ಬರರ್ಡಿಕೆೊಳ್ಳಲು 
ಮುಂದ್ದರು.  ತಕ್ಷರ ಹೊರುಚಚಿ ಸ್್ವೇಕರಿಸದ 
ಷ್ ತಮಮಾ ಪುತರಿ ವಿಜಯೆೇಂದರಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ 
ನನಗೆ ಕೆೊಡಿಸ್ ಎಂದರು. ಇದರಿಂದ ತಬಿ್ಬಬ್್ಬದ 

ಯಡಿಯೊರಪಪಿನವರು ಏನೊ ತಿಳಿಯದೆೇ 
ಸತುಬ್ಧಗೆೊಂಡರು. ಬದಿಯಲೆಲಿೇ ಇದದು 

ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿಯವರು ಯಡಿಯೊರಪಪಿನವರಿಗೆ 
ಮನವರಿಕೆ ರ್ಡಿಕೆೊಟ್ಟ ನಂತರ ತಮಮಾ ಪುತರಿನಗೆ 
ಹೊರುಚಛಾ ಹಸ್ತುಂತರಿಸ್ದರು. 

ವಿಜಯೆೇಂದರಿ ಅವರಿಂದ ಹೊರುಚಛಾ 
ಸ್್ವೇಕರಿಸ್ದ ಷ್ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆಯೆೇ 
ಅಪಿಪಿಕೆೊಳು್ಳವುದರ ಮೊಲಕ ನಮಮಾ 
ಕುಟುಂಬವನುನು ಪಕ್ಷ ಕಡೆರಣಿಸ್ಲಲಿ ಎಂಬ 
ಸಂದೆೇಶವನುನು ಯಡಿಯೊರಪಪಿ ಮತುತು ರ್ಜ್ಯದ 
ಜನತೆಗೆ ನೇಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್್ವಯ್ದರು. 

ಅಷೆ್ಟೇ ಅಲಲಿ ಉಪಹ್ರ ಸಂದಭ್ಗದಲೊಲಿ 
ವಿಜಯೆೇಂದರಿ ಅವರಿಂದಲೆೇ ವಿವಿಧ ಖ್ದ್ಯರಳನುನು 
ತರಿಸ್ಕೆೊಂಡು ಸೆೇವನೆ ರ್ಡಿದರು.

ಬಿಎಸ್ ವೆೈ ಪುತ್ರನಿಂದ ಹೂರುಚ್ಛ ಪಡೆದ ಷಾ

ಹರಿಹರ, ರ್. 24 - ಬಿಜೆಪಿ 
ಮತುತು ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷರಳ ಮೇಸದ 
ರ್ತುರಳಿಗೆ ಮರುಳ್ರದೆ ಜ್ತ್ಯತಿೇತ 
ಮನೆೊೇಭ್ವನೆ ಹೆೊಂದಿರುವ 
ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಮತ ಹ್ಕುವಂತೆ 
ರ್ಜಿ ಶ್ಸಕ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಶಿವಶಂಕರ್ 
ಮನವಿ ರ್ಡಿಕೆೊಂಡರು.

ನರರದ ಬೆಂಕ್ನರರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ 
ಪಕ್ಷದ ಅಲಪಿಸಂಖ್್ಯತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷದವರನುನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ 
ಸೆೇಪ್ಗಡೆ ರ್ಡಿಕೆೊಂಡು ನಂತರ 
ರ್ತನ್ಡಿದ ಅವರು, ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷವು 
ಬಡವರಿಗೆ 200 ಯೊನಟ್ ವಿದು್ಯತ್ 
ಉಚ್ತ. ಮಹಿಳೆಗೆ 2000 ಕೆೊಡುವ ಗ್್ಯರಂಟ್ 
ನೇಡುತಿತುರುವ ಇವರಿಗೆ ಕಳೆದ 65 ವಷ್ಗ 
ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಸಂದಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಡ 
ವರು ನೆನಪ್ರಲ್ಲಲಿವೆೇ? ಎಂದು ಪರಿಶಿನುಸ್ದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸಕ್್ಗರ 
ಎನುನುತ್ತು ನ್ಯಕರು ರ್ತುರಳಿಂದಲೆೇ 
ಜನರನುನು ಮರಳು ರ್ಡುತ್ತು ಹೆೊರಟ್ದ್ದುರೆ. 
ಈ ಸಕ್್ಗರರಳಿಂದ ಬಡವರ ಬದುಕು 
ದುಸತುರವ್ಗಿದೆ. ಸ್ಲ್ಂಡರ್, ಪೆಟೆೊರಿೇಲ್, 
ಡಿೇಸೆಲ್, ರಸಗೆೊಬ್ಬರದ ದರರಳು 
ಏರಿಕೆಯ್ಗಿ ರೆೈತರು, ಬಡವರು ಬದುಕುವುದೆೇ 
ಕಷ್ಟ ಎಂಬಂತ್ಗಿದೆ. ಹ್ಗ್ಗಿ ಕ್ಂಗೆರಿಸ್-
ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷರಳನುನು ನಂಬಬೆೇಡಿ ಎಂದರು.

ಕೆ್ಷೇತರಿದಲ್ಲಿ ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಯೆ್ಕಯ್ದ 
ನಂತರ ಕೆ್ಷೇತರಿದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲ್ಲಿ 10 ವಷ್ಗದ 
ಹಿನನುಡೆಯ್ಗಿದೆ. ನರರದಲ್ಲಿ ಯ್ವುದೆೇ 
ರ್ರುಕಟೆ್ಟರಳ ನರ್್ಗರ ರ್ಡಲ್ಲಲಿ. ರಸೆತುಯ 
ಡಿವೆೈಡರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗಿಡವನೊನು ನೆಡಲ್ಲಲಿ. 
ಯ್ವುದೆೇ ಅಭಿವೃದಿ್ಧರಳನುನು ರ್ಡಬೆೇಕೆಂದರೆ 
ಬುದಿದುವಂತಿಕೆ ಬೆೇಕು ಅಂದ್ರ ರ್ತರಿ ಕೆ್ಷೇತರಿ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹ್ರೊ ಸಕ್್ಗರದ ಯೇಜನೆರಳನುನು 
ತರಲು ಸ್ಧ್ಯ ಎಂದರು.

ಕಳೆದ 2018ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕೆಪಿಸ್ಸ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುರ್ರ್ ನನನುನುನು 
ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಸೆೇಪ್ಗಡೆಯ್ರುವಂತೆ 
ಆಹ್್ವನಸ್ದದುರು. ಆದರೆ ನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ದೆದು. 
ಅಂದು ನ್ನು ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಸೆೇರಿದದುರೆ, 
ಇಂದು ರ್ಮಪಪಿ ಶ್ಸಕರು ಆರುತಿತುರಲ್ಲಲಿ 
ಎಂದು ತಿರುಗೆೇಟು ನೇಡಿದರು.

ಕಳೆದ ಬ್ರಿ ರುಲ್ಮ್ ನಬಿೇ ಆಜ್ದ್ 
ಹರಿಹರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಮತ 
ಹ್ಕ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹ್ಕ್ದ ಹ್ಗೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದದುರು. ಇವತುತು ಅವರು ಕೊಡ 
ಬಿಜೆಪಿ ಜೆೊತೆ ಕೆೈ ಜೆೊೇಡಿಸ್ದ್ದುರೆ. ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ 
ಪಕ್ಷದ ಮೇಸದ ರ್ತುರಳಿಗೆ 
ಮರುಳ್ರಬ್ರದು ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಈ ವೆೇಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ 
ಅರ್ನುಲ್ಲಿ, ನರರಸಭ್ ಸದಸ್ಯರ್ದ ಆರ್.
ಸ್ ಜ್ವಿೇದ್, ಬಿ.ಅಲ್ತುಫ್, ರ್ಜಿ ಸದಸ್ಯ 
ಹ್ಜಿ ಅಲ್, ಮುಖಂಡರ್ದ ಹನುಮಂತ 
ನ್ಯಕ್, ವ್ಹಿಬ್ ಸ್ಬ್, ಮುಜ್ಮಲ್, 
ಅಸ್ರಿಖ್ನ್, ಅಜಗೆರ್, ಹಜರತ್ ಮತಿತುತರರು 
ಉಪಸ್ಥಾತರಿದದುರು.

ಬಿಜೆಪಿ - ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  
ಮಾತುರಳಿಗೆ ಮರುಳಾರಬೆೇಡಿ

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ  
ಹೆರ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್

ಜರಳೂರು, ರ್. 24 - ಆಡಳಿತ 
ಸಕ್್ಗರರಳು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆರಳನುನು 
ಒಡೆದ್ಳುತಿತುವೆ. ಇದಕೆ್ಕ ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟ್ಸ್ 
ನೌಕರರ ಹೆೊೇರ್ಟವೆೇ ಸ್ಕ್್ಷಯ್ಗಿದೆ. 
ನ್್ಯಯಯುತ ಹಕು್ಕರಳಿಗ್ಗಿ ಸಂಘಟ್ತ 
ಹೆೊೇರ್ಟ ಅರತ್ಯ. ಎಂದು ಸಕ್್ಗರಿ 
ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರ್ಜ್್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್.ಎಸ್. 
ಷಡಕ್ಷರಿ ಕರೆ ನೇಡಿದರು.

ಪಟ್ಟರದ ತರಳಬ್ಳು ಭವನದಲ್ಲಿ 
ಕನ್್ಗಟಕ ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್್ಗರಿ ನೌಕರರ 
ಸಂಘದಿಂದ ಹಮಮಾಕೆೊಂಡಿದದು ವ್ಣಿಜ್ಯ 
ಮಳಿಗೆರಳ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ, ವಿಚ್ರ ಸಂಕ್ರರ, 
ಮಹಿಳ್ ದಿನ್ಚರಣೆ, ಸೆೇವ್ ರತನು  ಪುರಸ್್ಕರ  
ಪರಿದ್ನ ಕ್ಯ್ಗಕರಿಮ ವನುನು ಉದ್ಘಾಟ್ಸ್ 
ಅವರು ರ್ತನ್ಡಿದರು.

ಕಳೆದ ದಶಕರಳಿಂದ ಅನೆೇಕ ಬ್ರಿ ಮುಷ್ಕರ 
ನಡೆಸ್ದರೊ  ಯ್ವುದೆೇ ಪರಿಯೇಜನವ್ಗಿಲಲಿ. ನನನು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ನಂತರ ರ್ಜ್ಯವ್್ಯಪಿ ಸಂಚರಿಸ್ ಸಕ್್ಗರಿ 
ನೌಕರರ ಸಮಸೆ್ಯರಳನುನು ಆಲ್ಸ್ ನಂತರ 
ಸಮಯೇಚ್ತವ್ಗಿ ಮುಷ್ಕರಕೆ್ಕ ಕರೆ ನೇಡಿದೆ.

ಸಂಘಟನ್ ಶಕ್ತುಗೆ ಸಪಿಂದಿಸ್ದ ಆಡಳಿತ ಸಕ್್ಗರ 
ನಮಮಾ ಬೆೇಡಿಕೆರಳನುನು ಈಡೆೇರಿಸ್ದೆ. 7 ನೆೇ ವೆೇತನ 
ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  ಬೆೇಡಿಕೆಗೆ ಶೆೇ.17 ರಷು್ಟ ಮಧ್ಯಂತರ 
ವೆೇತನ ಜ್ರಿಗೆೊಳಿಸ್ದೆ. ಏಪಿರಿಲ್ 23 ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
ಶೆೇ.40 ರಷು್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನರಿೇಕೆ್ಷಯಿದೆ.

ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ರದ್ಧತಿರೊ ಶಿಫ್ರಸುಸಿ ರ್ಡಿದೆ. 
ಸಂಘಟನೆ ದಿಕು್ಕ ತಪಿಪಿಸುವ ವದಂತಿರಳಿಗೆ 

ಕ್ವಿಗೆೊಡಬೆೇಡಿ. ನಂಬಿಕೆ ಯಿಟು್ಟ ಕೆೈಜೆೊೇಡಿಸ್ ನಮಮಾ 
ಧ್ವನಯ್ಗಿ ಕೆಲಸ ರ್ಡುವೆ ಎಂದರು.

ತಮಳುನ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸರಕ್ರ ಎಸ್ಮಾ ಜ್ರಿಗೆೊ 
ಳಿಸ್ ಸಕ್್ಗರಿ  ನೌಕರರ ಹೆೊೇರ್ಟವನುನು ಹತಿತುಕ್್ಕದೆ. 
ಆದರೆ, ನಮಮಾ ರ್ಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಖೆರಳ ನೌಕರರ 
ಒಕೊ್ಕರಲ್ನ ಸಹಕ್ರದಿಂದ ಹೆೊೇರ್ಟ ಯಶಸ್್ವಯ್ 
ರುತಿತುದೆ. ಯ್ವುದೆೇ ರ್ಜಿೇರಹಿತ ದಿಟ್ಟ ಹೆೊೇರ್ಟ 
ನನನುದು  ಎಂದು ಆತಮಾವಿಶ್್ವಸ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸ್ದರು.

ಸಂಘಟನೆಯ ನರಂತರ ಒತತುಡಕೆ್ಕ ಮಣಿದು 
ಸಕ್್ಗರ ರೊ. 1500 ಕೆೊೇಟ್ ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ಸಕ್್ಗರಿ 
ನೌಕರರ 30 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬರಳಿಗೆ ನರದು ರಹಿತ 
ಸ್ಮಾಟ್್ಗ ಕ್ಡ್್ಗ ವಿತರಿಸ್, ರ್ಜ್ಯದ  ಪರಿತಿಷ್ಠಿತ 
ಆಸಪಿತೆರಿರಳಲ್ಲಿ ಚ್ಕ್ತೆಸಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕ್ಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ದೆ. 
ಅಲಲಿದೆ ಕೆಜಿಐಡಿ ಸ್ಲದ ಮತತು ನೆೇರವ್ಗಿ ಬ್್ಯಂಕ್ 

ಖ್ತೆಗೆ ಜರ್ ರ್ಡುತಿತುದೆ. ಮಹಿಳ್ ನೌಕರರಿಗೆ 6 
ತಿಂರಳು ವೆೇತನ ಸಹಿತ ಶಿಶುಪ್ಲನ್ ರಜೆ 
ಘೆೊೇಷ್ಸ್ದೆ ಎಂದು ರ್ಹಿತಿ ನೇಡಿದರು.

ಸರ್ಜದಲ್ಲಿ ಸಕ್್ಗರಿ ನೌಕರನ ವೃತಿತುಗೆ 
ಪವಿತರಿವ್ದ ಗೌರವವಿದೆ. ಕೆೊೇವಿಡ್ ನ ಲ್ಕ್ ಡೌನ್ 
ಸಂಕಷ್ಟದ ವೆೇಳೆ  ಸಕ್್ಗರಿ ನೌಕರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದದುರೊ 
ವೆೇತನ ಪ್ವತಿಸ್ದೆ. ಆದದುರಿಂದ ತ್ವುರಳು 
ಆತಮಾಸ್ಕ್್ಷಯಿಂದ ದಿನದ 24 ರಂಟೆರಳ ಕ್ಲ 
ಕ್ಯಕದಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿ ತಮಮಾ ಜವ್ಬ್ದುರಿ ಮರೆಯಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಎಸ್. ಷಡಕ್ಷರಿ ಕ್ವಿರ್ತು ಹೆೇಳಿದರು.

ಶ್ಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ರ್ಮಚಂದರಿ ರ್ತನ್ಡಿ, 
ಸಕ್್ಗರಿ ನೌಕರರು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸೆಥಾಗೆ 
ಬೆನೆನುಲುಬ್ಗಿದುದು. ರ್ಜ್್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಷಡಕ್ಷರಿ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 
ಇಲ್ಖೆರಳ ಅಭಿವೃದಿದು ಕೆಲಸರಳಿಗೆ 

ಕುಂಠಿತವ್ರದಂತೆ ಆರೆೊೇರ್ಯಕರವ್ಗಿ 
ಹೆೊರ್ಟ ನಡೆಸ್ರುವುದು ಶ್ಲಿಯೂಘನೇಯ 
ಎಂದರು.

ಪಟ್ಟರದಲ್ಲಿ  ರೊ. 10 ಲಕ್ಷ ವೆಚಚಿದ 
ವ್ಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆರಳ ಕಟ್ಟಡಕೆ್ಕ ಅನುದ್ನ 
ಒದಗಿಸ್ದುದು, ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ಸಕ್್ಗರಿ ನೌಕರರ 
ಶೆರಿೇಯಭಿವೃದಿದುಗೆ ಸದ್ ಬದದುನ್ಗಿರುವೆ 
ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೇಡಿದರು.

ಸಕ್್ಗರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. 
ಪ್ಲ್ಕ್್ಷ, ಪೌರಿಢಶ್ಲ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ 
ರ್ಜ್್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಸ್ದದುಬಸಪಪಿ, ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. 
ಬಸವರ್ಜ್ ರ್ತನ್ಡಿದರು. ನೌಕರರ 
ಸಂಘದ ತ್ಲೊಲಿಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್.  ಚಂದರಿಪಪಿ 
ಕ್ಯ್ಗಕರಿಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ದದುರು.  

ಸರ್ರಂಭದಲ್ಲಿ ದ್ವರಗೆರೆ ದಕ್್ಷರ ವಲಯ 
ಬಿಇಓ ದ್ರುಕೆೇಶ್, ಕೆೇಂದರಿ ಸಂಘದ ರ್ಜ್ಯ 
ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ದೆದುೇಶ್, ಪಲ್ೇಸ್ ವೃತತು ನರಿೇಕ್ಷಕ 
ಶಿರಿೇನವ್ಸ್, ಶಿವಮರಗೆ ಸಕ್್ಗರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ 
ಜಿಲ್ಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಮೊತಿ್ಗ, ಲೆೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ 
ಎಇಇ ರುದರಿಪಪಿ, ತ್ಲೊಲಿಕು ಸಕ್್ಗರಿ ನೌಕರರ 
ಸಂಘದ ರ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ಅಜ್ಜಪಪಿ ನ್ಡಿರರ್, 
ರವಿಕುರ್ರ್, ಶಶಿಧರ್, ಎ.ಎಲ್. ತಿಪೆಪಿೇಸ್್ವಮ, 
ರುರುಮೊತಿ್ಗ, ಡಿ.ಡಿ. ಹ್ಲಪಪಿ, ತಿಪೆಪಿೇಸ್್ವಮ, 
ನವೃತತು ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪ್ಲಯ್ಯ, ಸರ್ಜಕಲ್್ಯರ 
ಇಲ್ಖೆ ಸಹ್ಯಕ ನದೆೇ್ಗಶಕ ಬಿ. ಮಹೆೇಶ್ವರಪಪಿ, 
ಸತಿೇಶ್, ಸ್.ಬಿ. ನ್ರರ್ಜ್, ಪಿ.ಎಂ. ರುದೆರಿೇಶ್, 
ಹನುಮಂತೆೇಶ್ ಮುಂತ್ದವರು ಉಪಸ್ಥಾತರಿದದುರು.

ಜರಳೂರಿನ ಕ್ಯ್ಗಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್್ಗರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರ್ಜ್್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್.ಎಸ್.ಷಡಕ್ಷರಿ ಅಭಿಮತ

ಸಕಾಚ್ರಿ ರೌಕರರ ಹಕು್ಕರಳಿಗೆ  ಸಂಘಟ್ತ ಹೊೇರಾಟ ಅರತ್ಯ

ಜರಳೂರಿನ ಗಾ್ರಮಾಂತರದಲ್ಲೆ 
 ಇಂದು ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಸೆೊಕೆ್ಕ ವಿ.ವಿ. ಕೆೇಂದರಿದ ವ್್ಯಪಿತುಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಮರಳ 
ಎನ್.ಜೆ.ವೆೈ ರ್ರ್ಗರಳು ಮತುತು ನೇರ್ವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ 
ರ್ರ್ಗರಳಲ್ಲಿ  ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9 ರಿಂದ ಮಧ್್ಯಹನು 1 ರಂಟೆವರೆಗೆ 
ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವ್ರಲ್ದೆ  ಹೆೊಸಕೆರೆ, ರಡಿರ್ಕುಂಟೆ, 
ಗೌಡಗೆೊಂಡನಹಳಿ್ಳ, ಕ್್ಯಸೆೇನಹಳಿ್ಳರಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 6 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ 
ಹ್ರೊ ಗೌರಿೇಪುರ, ಮಲೆರ್ಚ್ಕೆರೆ, ಹಿರೆೇಬನನುಹಟ್್ಟ ರಳಲ್ಲಿ ಮಧ್್ಯಹನು 
3 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವ್ರಲ್ದೆ.

ಬ್ಪೂಜಿ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ಮತುತು ತ್ಂತಿರಿಕ ಮಹ್ವಿದ್್ಯಲಯದ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತುರುವ ಮೊರು ದಿನರಳ `ನಮಮಾ ದವನ -23' ಇಂದು 
ಸಂಜೆ 7 ರಂಟೆಯ  ಕ್ಯ್ಗಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಪೂಜಿ ಸಂಸೆಥಾಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 
ಸದಸ್ಯ ಎ.ಎಸ್. ವಿೇರರ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಯ್ಗಿ ಭ್ರವಹಿಸಲ್ದ್ದುರೆ. ಬಿಐಇಟ್ 
ಕ್ಲೆೇಜಿನ ನದೆೇ್ಗಶಕ ಪರಿ. ವೆೈ. ವೃಷಭೆೇಂದರಿಪಪಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಿಸಲ್ದ್ದುರೆ. ಉಪಸ್ಥಾತಿ : ಡ್. ಹೆಚ್.ಬಿ. ಅರವಿಂದ್, ಡ್. ಎಸ್.ಎನ್.
ರಮೇಶ್,  ಡ್. ಎಸ್.ಬಿ. ಮಲ್ಲಿಕ್ಜು್ಗನ್, ಪರಿ. ಕರಿಬಸವರ್ಜು, ಪರಿ. 
ಭ್ರ್ಯ ಶ್ಂತಕುರ್ರ್,  ಪರಿ. ಕೆ.ಬಿ.ಎಲ್. ವ್ಸುದೆೇವ ನ್ಯಕ.

ಬಿಐಇಟ್ಯ ‘ನಮ್ಮ ದವನ' ದಲ್ಲೆ ಇಂದು

ರಾಳೆ `ಕುಂಟ ಕೊೇಣ' ಹಾಸ್ಯ ರಾಟಕ
ದ್ವರಗೆರೆ, ರ್.24- ಜೆೇವಗಿ್ಗಯ ವಿಶ್ವಜೆೊ್ಯೇತಿ ಶಿರಿೇ ಪಂಚ್ಕ್ಷರ 

ನ್ಟ್ಯ ಸಂಘದ  ಕಲ್ವಿದರಿಂದ ನ್ಡಿದುದು ದಿನ್ಂಕ 26 ರ ಭ್ನುವ್ರ 
ಮಧ್್ಯಹನು 3 ರಂಟೆ ಮತುತು ಸಂಜೆ 6 ರಂಟೆಗೆ   ಚ್ಂದೆೊೇಡಿ ಲ್ೇಲ್ ಕಲ್ 
ಕೆ್ಷೇತರಿದಲ್ಲಿ, ರ್ಜರ್ಣ ಜೆೇವಗಿ್ಗ ವಿರಚ್ತ `ಕುಂಟ ಕೆೊೇರ'ಭ್ರ-2ರ ಹ್ಸ್ಯ 
ಭರಿತ ನ್ಟಕ ಪರಿದಶ್ಗನ ಏಪ್ಗಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.
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1. ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ : 2014ರಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನರರದಲ್ಲೆ ನಡೆದ ಚುರಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಂದಭಚ್ದಲ್ಲೆ ಮೊೇದಿಯವರು ಕಮಲಕೆ್ಕ ಮತ ನಿೇಡಿ, 
ರಾವು ಕಮಲದಲ್ಲೆ ಲಕಿ್ಷ್ಮಯನುೊ ಕಳಿಸುತೆ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಂದು ಹೆೇಳಿದಂತೆ ಇಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯನುೊ ಸಾ್ಮಟ್ಚ್ ಸ್ಟ್ಯರಾೊಗಿ 
ಅಭವೃದಿಧಿ ಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಮಲದಲ್ಲೆ ಲಕಿ್ಷ್ಮಯನುೊ ಕಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ.

2. ಅಯರೀಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ : ಇದು 2024ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಸ್ದ್ದವಾರಲ್ದೆ. ಮುಂದಿನ ಚುಣಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೆೇ ತ್ಂರಳುರಳ ಮೊದಲು 
ಜನವರಿ 24, 20244 ರಂದು ಉದಾಘಾಟರೆಗೊಳಳಲ್ದೆ. ಕೊೇಟ್ಯಂತರ ಹಂದೂರಳ ಭಾವರೆರಳನುೊ ಈಡೆೇರಿಸುವ ರಭಚ್ರೃಹದಲ್ಲೆ ರಾಮ್ ಲಲಾಲೆ 
ಅವರನುೊ ಪುನಃ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾರುವುದು ಎಂದು ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತ್ತದೆ. 

3. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹ್ೂರೀತ್ಸವ : ಭಾರತವು ತನೊ 75ರೆೇ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯೂದ ವಷಚ್ವನುೊ ರುರುತ್ಸುತ್್ತರುವಾರ ಸಕಾಚ್ರವು `ಆಜಾದಿ ಕಾ 
ಅಮೃತ್ ಮಹೊೇತ್ಸವ' ಎಂಬ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮವನುೊ ಪಾ್ರರಂಭಸ್ದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯೂ ಹೊೇರಾಟಕೆ್ಕ ಕೊಡುಗೆ ನಿೇಡಿದ ಎಲಲೆರನುೊ ರುರುತ್ಸ್ 
ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾರುತ್್ತದೆ. 

4. ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್ ಗರರೀಬ್ ಕಲಾಯೆಣ ಅನ್ನ ಯರೀಜನ್ [PMGKAY] - ಇದು ಕೊೇವಿಡ್ ನ ಮೊದಲ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೆ 
ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೆರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರವನುೊ ಘೊೇಷಿಸ್ದರು. ನಂತರ ಎರಡರೆೇ ತರಂರದಲ್ಲೆ ಯೇಜರೆಯನುೊ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ 
ಯೇಜರೆಯ ಮೂಲಕ 80 ಕೊೇಟ್ ಫಲಾನುಭವಿರಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ ತ್ಂರಳು ಉಚಿತ ಪಡಿತರವನುೊ ನಿೇಡಲಾಯಿತು. 

5. ಎಲಲಿರಗೂ ಕ್ೂರೀವಿಡ್ ವಾಯೆಕ್್ಸನ್ರೀಷನ್ - ಕೊೇವಿಡ್-19 ರ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ ಸಕಾಚ್ರವು 
ರಾಷಟೆ್ರವಾ್ಯಪಿ ಲಸ್ಕೆ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮವನುೊ ಪಾ್ರರಂಭಸ್ತು. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ ದೊಡ್ಡ ವಾ್ಯಕಿ್ಸರೆೇಷನ್ ಡೆ್ರೈವ್  ಎಂದು ಹೆೇಳಲಾಗಿದು್ದ, ಭಾರತವು ಇದುವರೆಗೆ 
193 ಕೊೇಟ್ ಡೊೇಸ್ ರಳಷುಟೆ ದೆೇಶದ ಸಮಸ್ತ ರಾರರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊೇವಿಡ್ ಲಸ್ಕೆ ನಿೇಡಿದು್ದ ಮಾತ್ರವಲಲೆದೆ, ರೆರೆಯ 48 ದೆೇಶರಳಿಗೆ ಲಸ್ಕೆ 
ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿೇಡಿದಾ್ದರೆ. ದೆೇಶವು 15 ರಿಂದ 18 ವಷಚ್ ವಯಸ್್ಸನ ತನೊ ಹೆಚಿ್ಚನ ಹದಿಹರೆಯದ ಜನಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಲಸ್ಕೆ ಹಾಕುವಲ್ಲೆ ಯಶಸ್್ವಯಾಗಿದೆ. 
ಭಾರತವು ತನೊ ವಯಸ್ಕ ರಾರರಿಕರಿಗೆ ಮುರೆೊಚ್ಚರಿಕೆ ಡೊೇಸ್ ಗಾಗಿ ತನೊ ಅಭಯಾನವನುೊ ಯಶಸ್್ವಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್್ತದೆ. 

6. ಅಫಾಘಾನಿಸಾಥಾನ ಮತುತು ಉಕ್್ರೀನ್ ನಿಂದ ರಕಷ್ಣಾ ಕಾರಾಯಾಚರಣ್ಗಳು - ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ರೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲೆ , ತಾಲ್ಬಾನ್ 
ಅಫಾಘಾನಿಸಾ್ತನ್ ವನುೊ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ಲುಕಿರುವ ಭಾರತ್ೇಯರನುೊ ರಕಿ್ಷಸಲು ಅಫಾಘಾನಿಸಾಥೆನದಲ್ಲೆ ದೆೇವಿಶಕಿ್ತ ಕಾಯಾಚ್ಚರಣೆಯನುೊ 
ಪಾ್ರರಂಭಸಲಾಯಿತು, ಅಫಾಘಾನಿಸಾಥೆನದಿಂದ 700 ಕೂ್ಕ ಹೆಚು್ಚ ಜನರನುೊ ಸಥೆಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಯುದಧಿಪಿೇಡಿತ ಉಕೆ್ರೇನ್ ನಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಚ್ಚರಣೆ 
ನಡೆಸ್ರುವುದು ಸಕಾಚ್ರದ ಮತೊ್ತಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿದೆೇಶಿ ಪ್ರಜೆರಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಸುಮಾರು 23000 ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ರಳನುೊ 
ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಚ್ರ ಸುರಕಿ್ಷತವಾಗಿ ಸಥೆಳಾಂತರಿಸ್ದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾಚ್ಚರಣೆರಳ ಮೆೇಲ್್ವಚಾರಣೆರಳ ರಾಲು್ಕ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನುೊ ವಿಶೆೇಷ ಪ್ರತ್ನಿಧಿರಳಾಗಿ 
ಉಕೆ್ರೇನ್ ನ ರೆರೆಯ ರಾಷಟೆ್ರರಳಿಗೆ ಕಳುಹಸಲಾಗಿದೆ. 

7. ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಯರೀಜನ್ - ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಜನ ಆರೊೇರ್ಯ ಯೇಜರೆ [PM-JAY] ಅಡಿ ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ 
ಯೇಜರೆಯನುೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿರವರು ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲೆ ಪಾ್ರರಂಭಸ್ದರು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದೊಡ್ಡ ಸಕಾಚ್ರಿ ಪಾ್ರಯೇಜಿತ 
ಆರೊೇರ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಯೇಜರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೇಜರೆಯು 11 ಕೊೇಟ್ರೂ ಹೆಚು್ಚ ಬಡ ಮತು್ತ ದುಬಚ್ಲ ಕುಟುಂಬರಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ 5 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯಿರಳ ಆರೊೇರ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನುೊ ಒದಗಿಸುವ ಉದೆ್ದೇಶವನುೊ ಹೊಂದಿದೆ.  PM-JAY ಯ ಫಲಾನುಭವಿರಳು ಭಾರತ್ೇಯ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ 
ಅತ್ಯಂತ ವಂಚಿತರಾದ 40% ಗೆ ಸೆೇರಿದಾ್ದರೆ.

8. ಉಜ್ವಲ ಯರೀಜನ್ - 2016ರಲ್ಲೆ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಉಜ್ವಲ ಯೇಜರೆ ಹೆಸರಿನ ಉಚಿತ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಸಂಪಕಚ್ ಯೇಜರೆಯು 
ಲಕಾ್ಷಂತರ ಕುಟುಂಬರಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸ್ಲ್ಂಡರ್ ರಳಿಗೆ ಪ್ರವೆೇಶವನುೊ ಒದಗಿಸ್ದೆ. ಇದು 80 ಮಲ್ಯನ್ ಭಾರತ್ೇಯ ಮಹಳೆಯರ  
ಆರೊೇರ್ಯಕರ ಜಿೇವನಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆದೆ.

9. ಕ್ಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ ನಿಧಿ ಯರೀಜನ್ - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ ನಿಧಿ [PM-KISAN] ಯೇಜರೆಯಡಿಯಲ್ಲೆ, ಅಹಚ್ ರೆೈತ 
ಕುಟುಂಬರಳಿಗೆ ವಷಚ್ಕೆ್ಕ 6,000 ರೂಪಾಯಿರಳ ಆರ್ಚ್ಕ ಪ್ರಯೇಜನವನುೊ ಒದಗಿಸಲಾರುತ್ತದೆ, 2,000 ರೂಪಾಯಿರಳ ಮೂರು ಸಮಾನ 
ಕಂತುರಳಲ್ಲೆ ಅನುದಾನ ಪಾವತ್ಸಲಾರುತ್ತದೆ. ಫಲಾನುಭವಿರಳ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ರೆೇರವಾಗಿ ಹಣ ವಗಾಚ್ವಣೆಯಾರುತ್ತದೆ. ಈ ವಷಚ್ದ ಜನವರಿ 1 
ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 10.09 ಕೊೇಟ್ರೂ ಹೆಚು್ಚ ರೆೈತರಿಗೆ ಈ ಯೇಜರೆಯಡಿ ಆರ್ಚ್ಕ ಸಹಾಯದ 10 ರೆೇ 
ಕಂತಾಗಿ 20,900 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಬಿಡುರಡೆಯಾದ ಇತ್್ತೇಚಿನ ಕಂತ್ರೊಂದಿಗೆ, ಯೇಜರೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಒಟುಟೆ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು 1.8 ಲಕ್ಷ 
ಕೊೇಟ್ ರೂಪಾಯಿರಳನುೊ ಮುಟ್ಟೆದೆ. ಈ ಯೇಜರೆಯ ಮೂಲಕ ರೆೈತರ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆರಳಿರ ರೆೇರವಾಗಿ  ವಷಚ್ಕೆ್ಕ ರೂ. 6000 ಹಣವನುೊ 
ವಗಾಚ್ಯಿಸಲಾಯಿತು. 

10. ಬಿಮಾ ಮತುತು ಪಂಚಣಿ ಯರೀಜನ್ - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಜಿೇವನ್ ಜೊ್ಯೇತ್ ಬಿಮಾ ಯೇಜರೆ [PMJJBY] ಮತು್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ಸುರಕಾ್ಷ 
ಯೇಜರೆ [PMSBY] ರಳನುೊ 2015 ರಲ್ಲೆ ಪಾ್ರರಂಭಸಲಾಯಿತು. ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಬಡವರು ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿರುವವರಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನುೊ 
ಒದಗಿಸುವ ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೇಜರೆಯನುೊ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. 

11. ಎಲಲಿರಗೂ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯರೀಜನ್ - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರು ಜೂನ್ 2015 ರಲ್ಲೆ ಪಾ್ರರಂಭಸ್ದ ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತ್್ರ ಆವಾಸ್ ಯೇಜರೆಯು 2022 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಎಲಲೆರಿರೂ ವಸತ್ ಖಾತ್್ರಪಡಿಸುವ ರುರಿಯನುೊ ಹೊಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ 2022ರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲೆ 
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿಮಚ್ಲಾ ಸ್ೇತಾರಾಮನ್ 80 ಲಕ್ಷ ಮರೆರಳನುೊ ಪೂಣಚ್ಗೊಳಿಸಲು 48000 ಕೊೇಟ್ ರಳನುೊ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಚ್ಕ ವಷಚ್ದಲ್ಲೆ 
ಗಾ್ರಮೇಣ ಮತು್ತ ನರರ ಎರಡೂ ಭಾರರಳಲ್ಲೆ ಮೇಸಲ್ಡುವುದಾಗಿ ತ್ಳಿಸ್ದಾ್ದರೆ. 

12. ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಯರೀಜನ್ - ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರು 2014ರಲ್ಲೆ ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಅಭಯಾನವನುೊ 
ಘೊೇಷಿಸ್ದರು. ಅಂದು ಅವರು ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯವನುೊ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರತ್ಜೆಞೆ ಮಾಡಿದರು. 
ಈ ಯೇಜರೆ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಸಕಾಚ್ರವು 11.5 ಕೊೇಟ್ ಮರೆರಳಲ್ಲೆ ಶೌಚಾಲಯರಳನುೊ ನಿಮಚ್ಸ್ದೆ. 2022-2023ರ 
ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲೆ ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ್ ಮಷನ್ ಗಾಗಿ ರೂ.7192 ಕೊೇಟ್ರಳನುೊ ನಿರದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತು್ತ 2021-2026ರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ರೂ.141678 ಕೊೇಟ್ರಳನುೊ ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ್ ಮಷನ್ ಗಾಗಿ ಖಚುಚ್ ಮಾಡಲಾರುತ್ತದೆ. 

13. ಮುದಾ್ ಯರೀಜನ್ - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಮುದಾ್ರ ಯೇಜರೆ (PMMY) ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮರಳಿಗೆ ರೂ.10 
ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲವನುೊ ಒದಗಿಸುವ ಸಕಾಚ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಯೇಜರೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾ್ಯಂಕ್ ರಳು, ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು 
ಸಂಸೆಥೆರಳು, ಬಾ್ಯಂಕಿಂಗ್ ಅಲಲೆದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿರಳು (ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸ್.) ಮತು್ತ ಮೆೈಕೊ್ರೇ ಫೆೈರಾನ್್ಸ 
ಸಂಸೆಥೆರಳಿಂದ ಸಾಲವನುೊ ನಿೇಡಲಾರುತ್್ತದೆ. 

14. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಬಲಪಡಿಸುವಿಕ್ - ಜೊ್ಯೇತ್ ಬಿಮಾ ಯೇಜರೆ - ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ 
ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕೆ್ಷಯ ಯೇಜರೆಯಂದನುೊ ಹಮ್ಮಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾ್ವತಂತ್ರಯೂ ಸ್ಕಿ್ಕ 7 ದಶಕರಳ ಬಳಿಕವೂ ಸಂಪೂಣಚ್ 
ಕತ್ತಲಲ್ಲೆ ಮುಳುಗಿರುವ 18 ಸಾವಿರ ಹಳಿಳರಳಿಗೆ ವಿದು್ಯತ್ ಸಂಪಕಚ್ ಕಲ್್ಪಸುವ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕೆ್ಷಯ ಯೇಜರೆಯಿದು. 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಾ್ವತಂತೊ್ರಯೂೇತ್ಸವ ಭಾಷಣದಲ್ಲೆ ವಿದು್ಯತ್ ಸಂಪಕಚ್ವಿಲಲೆದ ಎಲಾಲೆ ಹಳಿಳರಳಿಗೆ 
ಸಾವಿರ ದಿನರಳೊಳಗೆ ವಿದು್ಯತ್ ಕಲ್್ಪಸಲಾರುವುದು ಎಂದು ಘೊೇಷಿಸ್ದ್ದರು. ವಿದು್ಯತ್ ಸಂಪಕಚ್ದ ಜೊತೆಗೆ 
ಹೊಸ ಕನಸುರಳು, ಆಕಾಂಕೆ್ಷರಳು, ನಿರಿೇಕೆ್ಷರಳು ಎಲಲೆವೂ ಆ ಹಳಿಳರಳ ನಿವಾಸ್ರಳನುೊ ತಲುಪಿಸುತ್್ತದೆ. 

15. ಸರ್ಯಾಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್  - ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಭಾರತ್ೇಯನು ಸೆೇರೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವ ಸ್ೇಮತ 
ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ (ಸಜಿಚ್ಕಲ್ ಸೆಟೆ್ರೈಕ್ ) ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸಾ್ತನ ರಡಿ ರೆೇಖೆಯ ಬಳಿ ಉರ್ರರ ತರಬೆೇತ್ ತಾಣರಳ 
ಮೆೇಲೆ ಭಾರತ್ೇಯ ಸೆೇರೆ ಸ್ೇಮತ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ದೆ ಎಂದು ಭಾರತ್ೇಯ ಮಲ್ಟರಿ ಸೆೇರೆಯ ಮಹಾ 
ನಿದೆೇಚ್ಶಕ ಲೆಫ್ಟೆನಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಣಬಿೇರ್ ಸ್ಂಗ್ ಸೊ್ಪೇಟಕ ಮಾಹತ್ ಬಹರಂರ ಪಡಿಸ್ದ 
ನಂತರ ಎಲಲೆರಲೂಲೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿದೆ. ಸಜಿಚ್ಕಲ್ ಸೆಟೆ್ರೈಕ್  ಎಂದರೆ ಯುದ್ದದಂತಹ 
ಸನಿೊವೆೇಶರಳು ನಿಮಾಚ್ಣವಾದರ ಭಾರಿೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿರಳಾರುತ್ತವೆ. ಪಾ್ರಣಹಾನಿ, ಆಸ್್ತ-

ಪಾಸ್್ತ ಹಾನಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೆ ಹಾನಿರಳಾರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಹಾನಿರಳನುೊ ತಪಿ್ಪಸಲು ಹಾರು ಶತು್ರ ಪಾಳೆಯದ ಎಲಾಲೆ ವರಚ್ದ ಮೆೇಲೆ 
ಸಾಮೂಹಕವಾಗಿ ಎರರುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿದಿಚ್ಷಟೆ ಜಾರದಲ್ಲೆ ನಿದಿಚ್ಷಟೆ ವರಚ್ದ ಮೆೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದೆೇ ಸಜಿಚ್ಕಲ್ ಸೆಟೆ್ರೈಕ್  ಅಥವಾ ಸ್ೇಮತ ದಾಳಿ 
ಎಂದು ಕರೆಯಲಾರುತ್ತದೆ.

16. ಆರ್ಯಾಕಲ್ 370ರ ರದ್ದತಿ - ಆರಸ್ಟೆ  5, 2019ರಂದು ಕೆೇಂದ್ರ ರೃಹ ಸಚಿವ ಅಮತ್ ಷಾ ಅವರು ಆಟ್ಚ್ಕಲ್ 370 ಅನುೊ ರದು್ದಗೊಳಿಸಲು, 
ಜಮು್ಮ ಮತು್ತ ಕಾಶಿ್ಮೇರ ಮತು್ತ ಲಡಾಖ್ ಕೆೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶವನುೊ ಸಂಸತ್್ತನಲ್ಲೆ ತರಲು ಮಸೂದೆಯನುೊ ಅಂಗಿೇಕರಿಸ್ದರು. ಮುಖ್ಯವಾಹನಿ 
ಜಮು್ಮ ಮತು್ತ ಕಾಶಿ್ಮೇರಕೆ್ಕ ವಿಶೆೇಷ ಸಾಥೆನಮಾನ ನಿೇಡುತ್್ತದ್ದ 370ರೆೇ ವಿಧಿಯನುೊ ರದು್ದಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಜಮು್ಮ ಕಾಶಿ್ಮೇರ ಮತು್ತ ಲಡಾಖ್  ಎರಡು 
ಕೆೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶರಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವುದಾಗಿ ಸಕಾಚ್ರ ಘೊೇಷಿಸ್ತು.

17. ಭಾರತದ ಆರ್ಯಾಕತ್ಗ್ ವ್ರೀಗ ಪಥ - ಎನ್.ಡಿ.ಎ. ಸಕಾಚ್ರದ ರೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಚ್ಕತೆಯು ಜರತ್್ತನಲ್ಲೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ 
ವೆೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್್ತರುವ ಆರ್ಚ್ಕತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮದೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಚ್ಕತೆಗೆ ಈ ವಷಚ್ವೂ ಐತ್ಹಾಸ್ಕ ವಷಚ್ವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ರಾಕೆಟ್ ವೆೇರದಲ್ಲೆ 7.4% ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಜರತ್್ತನ ಬಲಾಢ್ಯ ದೆೇಶರಳ ಪೆೈಕಿ ಭಾರತವನುೊ ಅತ್ ವೆೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್್ತರುವ 
ದೆೇಶವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲೆಸ್ದೆ. 

18. ಸಮೃದಧಿ ಭಾರತಕಾಕಾಗಿ ರ್ರೈತರ ಸಬಲ್ರೀಕರಣ -  ಕೃಷಿಗೆ ಉತೆ್ತೇಜನ ನಿೇಡಲು ಹಲವು ಯೇಜರೆರಳನುೊ ಹಮ್ಮಕೊಳಳಲಾಗಿದೆ.  
ರೆೈತರು ಎಂದೆಂದಿರೂ ಭಾರತದ ಬೆರೆೊಲುಬಾಗಿದಾ್ದರೆ. ರೆೈತರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದಧಿತ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳಳಲು ಉತೆ್ತೇಜನ  
ನಿೇಡುವ ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದ ಪರಂಪರಾರತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೇಜರೆಯನುೊ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತು್ತ ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನೊರಳ 
ರಫ್್ತಗಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕಾ್ಕಗಿಯೇ ವಿಶೆೇಷ ಯೇಜರೆಯನುೊ ಆರಂಭಸಲಾಗಿದೆ. ಮಣು್ಣ ಆರೊೇರ್ಯ ಕಾಡ್ಚ್ ವಿತರಿಸಲಾರುತ್್ತದು್ದ,  
ಸುಸ್ಥೆರ ಕೃಷಿ ಅಭವೃದಿ್ದಗೆ ರೆರವಾರುತ್್ತದೆ. 

19. ಜನ್ ದನ್ : 48.45 ಕೊೇಟ್ ಫಲಾನುಭವಿರಳು ಇದುವರೆಗೆ ರೂ. 194,783.87 ಕೊೇಟ್ ಬಾ್ಯಲೆನ್್ಸ ಫಲಾನುಭವಿರಳ ಖಾತೆರಳಲ್ಲೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 6.55 ಲಕ್ಷ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಮತ್ರರು ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಶಾಖೆರಳಿಲಲೆದ ಬಾ್ಯಂಕಿಂಗ್ ಸೆೇವೆರಳನುೊ ಒದಗಿಸುತ್್ತದಾ್ದರೆ.

20. ಹಂದ್ಂದೂ ಕಾಣದ ಪಾರದರಯಾಕತ್ಯತತು - ಪಾರದಶಚ್ಕ ಮತು್ತ ಭ್ರಷಾಟೆಚಾರ ರಹತ ಆಡಳಿತದಿಂದ ದೆೇಶಕೆ್ಕ ಭಾರಿೇ ಹತಾನುಭವ, 
ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲೆ ನಿಣಾಚ್ಯಕ ನಿಧಾಚ್ರರಳ ಬದಲು ಅರೆಬರೆ ನಿಣಚ್ಯರಳು, ಭ್ರಷಾಟೆಚಾರ ಮತು್ತ ವಿವೆೇಚರೆ ರಹತ ನಿಧಾಚ್ರರಳಿಗೆ 
ಸಾಕಿ್ಷಯಾಗಿತು್ತ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವಷಚ್ದಲ್ಲೆ ಭ್ರಷಾಟೆಚಾರದ ಒಂದೂ ಪ್ರಕರಣರಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲಲೆ. 

21. ಭವಯೆ ಭವಿಷಯೆದತತು - ಎನ್.ಡಿ.ಎ. ಸಕಾಚ್ರವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತು್ತ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭವೃದಿಧಿಗೆ ಭಾರಿೇ ಉತೆ್ತೇಜನ ನಿೇಡುತ್್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾ್ಯಪಿ್ತ ಮತು್ತ 
ರುಣಮಟಟೆವನುೊ ಹೆಚಿ್ಚಸುವ ದೃಷಿಟೆಯಿಂದ ಹಲವು ವಿಶೆೇಷ ಯೇಜರೆರಳನುೊ ಹಮ್ಮಕೊಳಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲಾಲೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲರಳ ಮೆೇಲ್್ವಚಾರಣೆಗೆ 
ಸಂಪೂಣಚ್ವಾಗಿ ಮಾಹತ್ ತಂತ್ರಜಾಞೆನ ಆಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ಪಾ್ರಧಿಕಾರವನುೊ ರಚಿಸ್ದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ವಿದಾ್ಯಲಕಿ್ಷ್ಮ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಡಿ ಈ 
ಯೇಜರೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ತರಬೆೇತ್ಯ ರುಣಮಟಟೆ ಹೆಚಿ್ಚಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಮದನ್ ಮೊೇಹನ್ ಮಾಳವಿಯಾ ಅಭಯಾನವನುೊ 
ಆರಂಭಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕಾಡೆಮಕ್ ಜಾಲ ನಿಮಚ್ಸಲು ‘ಗಾ್ಯನ್’ ಎಂಬ ಜಾರತ್ಕ ಜಾಲ ಸೃಷಿಠೆಸಲಾಗಿದು್ದ, ಜರತ್್ತನ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥೆರಳಿಂದ 
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಬೊೇಧಕರು, ವಿಜಾಞೆನಿರಳು ಮತು್ತ ಉದ್ಯಮರಳನುೊ ರಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲೆ ಆಹಾ್ವನಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೆೇಶದ ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ರಳಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ 
ಮೌಲ್ಯಯುತ ತರಬೆೇತ್ ನಿೇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾರಲ್ದೆ. 

22. ಹಂದ್ಂದೂ ಇಲಲಿದಂತಹ ಭಾರತದ ಜ್ೂರೀಡಣ್ - ಪುನರುತಾಥೆನದ ಭಾರತಕೆ್ಕ ಮೂಲ ಸೌಕಯಚ್ರಳ ಸೃಷಿಠೆ ಮೊದಲು ದಿನದಿಂದಲೆೇ 
ಎನ್.ಡಿ.ಎ. ಸಕಾಚ್ರವು ಮೂಲ ಸೌಕಯಚ್ ಅಭವೃದಿಧಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಒತು್ತ ನಿೇಡುತ್್ತರುವುದು ನಿಚ್ಚಳ. ಅದು ರೆೈಲೆ್ವ ಆಗಿರಬಹುದು, ರಸೆ್ತ, ಹಡರು ಕೆ್ಷೇತ್ರವೆೇ 
ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಕಾಚ್ರವು ಸಂಪಕಚ್ ಜಾಲವನುೊ ಅಭವೃದಿಧಿ ಪಡಿಸಲು ಹೆಚಿ್ಚನ ಶ್ರಮ ವಹಸುತ್್ತದೆ. ರೆೈಲೆ್ವಯು ಮೊಟಟೆಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥೆಕ 
ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತು್ತ ಮೂಲ ಸೌಕಯಚ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡಿದೆ. ರಾಜಕಿೇಯ ಗಿಮಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೊಸ ರೆೈಲುರಳ ಘೊೇಷಣೆ ಈರ 
ನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 

23. ತಿ್ವಳಿ ತಲಾಖ್ ನಿಷ್ರೀಧ : ಈ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ತ್್ರವಳಿ ತಲಾಕ್ ನಿೇಡುವುದು ಶಿಕಾ್ಷಹಚ್ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ನ ಮೂಲಕ, 
ಬರಹದ ಮೂಲಕ, ಮೆಸೆೇಜ್, ಇ-ಸಂದೆೇಶರಳ ಮೂಲಕ ತಲಾಖ್ ನಿೇಡಲಾರುತ್್ತತು್ತ. ಇನುೊ ಈ ನಿಯಮ ಉಲಲೆಂಘಿಸ್ದರೆ, ರರಿಷಠೆ 3 ವಷಚ್ದವರೆಗೆ 
ಜೆೈಲು ಹಾರೂ ದಂಡವಿದೆ. ಅಲಲೆದೆ ತ್್ರವಳಿ ತಲಾಕ್ ಸಂತ್ರಸೆ್ತಯು ಪತ್ಯಿಂದ ಜಿೇವರಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಅಹಚ್ಳಾಗಿರುತಾ್ತಳೆ.

24. ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತದ್ಡ್ಗ್ - ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತವು 2019ರಲ್ಲೆ ನಡೆದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ 150ರೆೇ ಜನ್ಮ ಜಯಂತ್ಗೆ ದೆೇಶವು ಸಲ್ಲೆಸ್ ಅತ್ದೊಡ್ಡ 
ಕೃತಜಞೆತೆಯಾಗಿದೆ. 2014ರ ಅಕೊಟೆೇಬರ್ 2, ರಂದು ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಅಭಯಾನಕೆ್ಕ ರಾಜಪಥದಲ್ಲೆ ಚಾಲರೆ ನಿೇಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಶಿ್ರೇ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೊೇದಿಯವರು ಹೆೇಳಿದ ಮಾತ್ದು, ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಅಭಯಾನವನುೊ ದೆೇಶದ ಉದ್ದರಲಕೂ್ಕ ರಾಷಿಟೆ್ರೇಯ ಚಳವಳಿ ರೂಪದಲ್ಲೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾರುತ್್ತದೆ. 
ಈ ಸಾಮೂಹಕ ಅಭಯಾನದ ರೆೇತೃತ್ವ ವಹಸ್ದ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರರಳು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿೇಜಿಯವರ ಸ್ವಚ್ಚ ಮತು್ತ ಆರೊೇರ್ಯಕರ ಭಾರತದ ಕನಸನುೊ 
ಈಡೆೇರಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಜನತೆಗೆ ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು. ಖುದು್ದ ಶಿ್ರೇ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರೆೇ ಮಂದಿರ ಮಾರಚ್ ಪೊಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೆ ಸ್ವಚ್ಚತಾ 
ಅಭಯಾನವನುೊ ನಡೆಸ್ದ್ದರು. ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಅಭಯಾನದ ಅಂರವಾಗಿ, ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಮೂಹಕ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಆಂದೊೇಲನಕೆ್ಕ ಚಾಲರೆ ನಿೇಡಿದ ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತ್್ರರಳು, ಖುದು್ದ ಪೊರಕೆ ಹಡಿದು ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಆರಂಭಸ್ದ್ದರು. ಯಾರು ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ಸಥೆಳರಳಲ್ಲೆ ಉರುಳಲೂ ಬಾರದು, ಇತರರಿಗೆ ಉರುಳಲೂ 
ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೆೇಳಿದರು. 

25. ವಂದ್ರೀ ಭಾರತ್ ರ್ರೈಲು : ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರು ಚಾಲರೆ ನಿೇಡಿದ ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್  ಇಂದು ದೆೇಶದ 
ವಿವಿದೆಢೆಯಲ್ಲೆ ಸಂಚರಿಸುತ್್ತದು್ದ, ಅತು್ಯತ್ತಮ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತು್ತ ವಧಿಚ್ತ ರೆೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನುೊ ನಿೇಡುತ್್ತದೆ. ವಂದೆೇ 

ಭಾರತ್ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್  ಭಾರತ್ೇಯ ರೆೈಲೆ್ವಯ ಇತ್್ತೇಚಿನ ಆಭರಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮದೆ.

26. ಉಡಾನ್ ಯರೀಜನ್ : ಈ ಯೇಜರೆಯಡಿ ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ವಾಯುಯಾನ ಸೌಲಭ್ಯರಳನುೊ ಅಭವೃದಿಧಿ 
ಮಾಡಲಾರುತ್್ತದೆ. ಪ್ರತ್ 800 ಕಿಲೊೇಮೇಟರ್ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲ್ಲೆ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಕಲ್್ಪಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಸಂಪಕಚ್ ವ್ಯವಸೆಥೆಯಲ್ಲೆ 
ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾರುತ್್ತದೆ. ಉಡಾನ್ ಯೇಜರೆಯಡಿ ಎಂಟು ಅಂತರರಾಷಿಟೆ್ರೇಯ ಮಾರಚ್ರಳಲೂಲೆ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ 
ಆರಂಭಸಲು ಸಕಾಚ್ರ ನಿಧಚ್ರಿಸ್ದೆ.

27. ಕನಾಯಾಟಕಕ್ಕಾ ರಸ್ತು-ರ್ರೈಲು ಕ್ೂಡುಗ್ : ಬೆಂರಳೂರು-ಮೆೈಸೂರು ಟಾ್ರಫ್ಕ್ ರಹತ ದಶಪಥ ಹೆದಾ್ದರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ-
ಕಾರವಾಡ 160 ಕಿ.ಮೇ. ಷಟ್ಪಥ ಹೆದಾ್ದರಿ, ಕೊಳೆಳೇಗಾಲದಿಂದ ಕೆೇರಳದ ರಡಿಗೆ 586 ಕೊೇಟ್ ವೆಚ್ಚದ ರಸೆ್ತ * ಕರಾಚ್ಟಕದ ಸಾರಿಗೆ 
ಅಭವೃದಿಧಿಗೆ 1.45 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟ್ ಅನುದಾನ, ಕರಾಚ್ಟಕದ ರಾಷಿಟೆ್ರೇಯ ಹೆದಾ್ದರಿ-40 ಅಭವೃದಿಧಿ, 10 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೆ ಶಿರಾಡಿ 
ಘಾಟ್ ರಸೆ್ತ ಅಭವೃದಿಧಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳಾಳಪುರ-ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಹೊಸ ರೆೈಲು ಮಾರಚ್, ರದರ-ಯಲವಿಗಿ ಹೊಸ ರೆೈಲು ಮಾರಚ್ ಸೌಲಭ್ಯ, 
ರದರ-ವಾಡಿ ಹೊಸ ರೆೈಲು ಮಾರಚ್ ಚಾಲರೆ, ಶಿವಮೊರ್ಗ-ರಾಣೆೇಬೆನೂೊರು ಹೊಸ ರೆೈಲು ಮಾರಚ್ ಮಂಜೂರು * ರಾಯದುರಚ್-

ತುಮಕೂರು ಹೊಸ ರೆೈಲು ಮಾರಚ್, ದಾವಣಗೆರೆ-ಚಿತ್ರದುರಚ್-ತುಮಕೂರು ಹೊಸ ರೆೈಲು ಮಾರಚ್, ಕರಾಚ್ಟಕ ರೆೈಲೆ್ವ 
ವಲಯಕೆ್ಕ 1,828 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಅನುದಾನ, * ಬಿೇದರ್-ರುಲ್ಬರಚ್ ರೆೈಲು ಮಾರಚ್, ಕರಾಚ್ಟಕದ 27 ನರರರಳ 

ಅಭವೃದಿಧಿಗೆ ಅಮೃತ್ ಯೇಜರೆ, ಕರಾಚ್ಟಕದ 9 ನರರರಳು ಸಾ್ಮಟ್ಚ್ ಸ್ಟ್ ಅಡಿ ಅಭವೃದಿಧಿ ಕರಾಚ್ಟಕಕೆ್ಕ 12 
ಹೊಸ ವಾಯುಮಾರಚ್ರಳ ಸೌಲಭ್ಯ.

28. ಕಾಶ ಕಾರಡಾರ್ : ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ ಕನಸ್ನ ಯೇಜರೆ ಆಗಿರುವ ಕಾಶಿ 
ವಿಶ್ವರಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್  ಯೇಜರೆ. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವರಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ವಿಶ್ವರಾಥ ದೆೇರುಲ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ 
ರಂಗಾ ನದಿಯನುೊ ರೆೇರವಾಗಿ ಸಂಪಕಿಚ್ಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ದೆೇರುಲ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ರಂಗಾ 
ನದಿಗೆ ರೆೇರವಾದ ಸಂಪಕಚ್ವಿರಲ್ಲಲೆ. ಇದಿೇರ ಕಿಕಿ್ಕರಿದ ಪ್ರದೆೇಶ, ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಯಾವುದೆೇ 
ಅಡೆತಡೆರಳಿಲಲೆದೆ ರಂಗೆಯ ಲಲ್ತಾ ಘಾಟ್ ಗೆ ಭಕ್ತರು ಮಂದಿರದಿಂದ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಬಹುದು. 
ದೆೇರುಲದಲ್ಲೆ ನಿಂತೆೇ ಪ್ರಸ್ದಧಿ ರಂಗಾರತ್ಯನುೊ ಕಣು್ತಂಬಿಕೊಳಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಎನ್.ಎ. ಮುರುಗ್ರೀಶ್  
ಬಿಜ್ಪ ಯುವ ಮುಖಂಡರು, ದಾವಣಗ್ರ್.

ದಾವಣಗೆರೆ ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಆಯೇಜಿಸ್ರುವ  'ವಿಜಯ ಸಂಕಲಪಿ ರಾತ್್'ಯ 
'ಮಹಾ ಸಂಗಮ' ಸಮಾರ್ೂರೀಪ ಕಾಯಯಾಕ್ಮಕ್ಕಾ ಆಗಮಿಸುತಿತುರುವ 

ಅತು್ಯತ್ತಮ ಹಾರೂ ವಿಶ್ವ ರಾಯಕ, ಭಾರತ ದೆೇಶದ ಜನಪಿ್ರಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರರಳಾದ

ಶ್ರೀ ನರ�ರೀಂದ್ ಮರೀದಿಜರೀಯವರಿಗ� 
ಹೃದಯಪೂವಚ್ಕ ಸಾ್ವರತ... ಸುಸಾ್ವರತ...

ನಮ್ಮ ನ್ಚ್್ಚನ ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್ಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರ್ರೀಂದ್ ಮರೀದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 26-05-2014ರ ರುಭ ದಿನದಂದು ಭಾರತದ ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್ಗಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ವಹಸಿಕ್ೂಂಡರು. 
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ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 25, 20234

REQUIRED  
COMMERCIAL 

LAND FOR RENT
- Shamanur road 
- Ring road 
- Service road
Shamanur to Vidyanagar.
Call : 99889-94562

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 
ಪಕ್ಕ ಹ್ರೊ ಉದಯ ಬಜ್ರ್  ಎದುರರಡೆ ಇರುವ 

ಸುಸಜಿ್ಜತ ವ್ಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಬ್ಡಿಗೆಗಿದೆ. 
ನೆಲ ಮಹಡಿ 3800 ಅಡಿರಳು, ಮದಲನೆೇ ಮಹಡಿ 

1600 ಅಡಿರಳು. ಸೆಲಲಿರ್  2400 ಅಡಿರಳು 
ಸಂಪಕ್್ಗಸ್. 

96205 95579

ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  ಆಪರೆೇಟರ್  
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

ಕನನುಡ ಭ್ಷ್ ಜ್ಞೆನವುಳ್ಳ, ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ 
ಅನುಭವವಿರುವ ಮಹಿಳ್/ಪುರುಷ 

ಅಭ್ಯರ್್ಗರಳು ಸಂಜೆ 4.00 ರಿಂದ ರ್ತಿರಿ 
10.00ರವರೆಗೆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದುರೆ.

08192 254736

 
 
 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಷೆೊೇ ರೊಂನಲ್ಲಿ ರ್್ಯನೆೇಜರ್   

ಆಗಿ ಕೆಲಸ ರ್ಡಲು  
ಹುಡುರರು ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದುರೆ.

ಸಂಬಳ 15,000/-

99867 01190

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
 ಆನಗೆೊೇಡು ಹೆೊೇಬಳಿ ಅರಜಿ 
ಕ್ರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮಷ್್ಗಯಲ್  ಸೆೈಟು 

ರ್ರ್ಟಕ್್ಕದೆ. ಉತತುರ-ದಕ್್ಷರ 100 
ಅಡಿ ಪೂವ್ಗ-ಪಶಿಚಿಮ 115 ಇದೆ. 
ಹಾಲೆೇಕಲುಲೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ

73490 46381, 9739058135, 
98860 53510

ಕೆಹೆರ್ ಬಿ ಕಾಲೊೇನಿಯಲ್ಲೆ 
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ

30x40 ಉತತುರ, 30x50 ಪಶಿಚಿಮ, 
40x60 ಪೂವ್ಗ, 50x80 ಪಶಿಚಿಮ 

ರೆೇಟ್  : 2500/- ಮೇಲೆ ಸಂಪಕ್್ಗಸ್. 
90190 73374
ವರುಣ್  ಚಕ್ರವತ್ಚ್ -ರಿಯಲ್  ಎಸೆಟೆೇಟ್  ಏಜೆಂಟ್ 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
TATA Power Solar 

Marketing ರ್ಡಲು ಉತ್ಸಿಹಿ 
ಪದವಿೇಧರ ಯುವಕರು ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದುರೆ.  
Please contact :   ಬಿ.ಜಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ 

ಜಯದೆೇವ ಸಕ್ಗಲ್ , ದ್ವರಗೆರೆ. 
99001 42052

WANTED
Banking Sector Tele Caller 

(Female Only) 
Qualification : Any Degree
81237 63199 

Interview time : 11AM

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫ್ಂಗ್ )

ನಮಮಾ ಮನೆ ಮತಿತುತರೆ ಕಟ್ಟಡರಳ 
ಬ್ತ್ ರೊಂ, ಬ್ಲ್ಕನ, ಟೆರೆೇಸ್ , 
ನೇರಿನ ತೆೊಟ್್ಟ, ಗೆೊೇಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನೇರಿನ ಟ್್ಯಂಕ್ , ಎಲ್ಲಿ ರಿೇತಿಯ 
ನೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ ರಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್್ಗಸ್: 
ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗ್್ಯರಂಟ್.

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಸರಸ್ವತಿ ಬಡ್ವಣೆ, `ಬಿ' ಬ ಲ್ಿಕ್, 1ನೆೇ ಮೇನ್, 

4ನೆೇ ಕ್ರಿಸ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕ್ಲೆೇಜ್ 
ಎದುರು ರಸೆತು, ``ಶಿರಿೇಕರ" #829/15,  

ಪೂವ್ಗ ದಿಕು್ಕ, 2ಬೆಡ್ ರೊಂ, ಬೆೊೇರ್/
ಮುನಸಿಪಲ್ ನೇರು, ಕ್ರ್ ಪ್ಕ್್ಗಂಗ್,  

1ನೆೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
96203 99426

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕಿಲೆೇನಿಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟ್ಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗಿದ್ದರೆ ಯಂತ್ರರಳ ನುೊ ಬಳಸ್  

ರಾವು ಕಿಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕಿಚ್ಸ್

99863 61250
91132 85992

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಸೆೇಲ್ಸಿ  ಎಕ್ಸಿಕೊ್ಯಟ್ವ್   

(ಬ್ಯ್ಸಿ , ರಲ್ಸಿ್ಗ) ಮತುತು Tally 
ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದುರೆ. 

ಸಂಪಕ್್ಗಸ್ರಿ :
ನಯನ ಮೊೇಟಾಸ್ಚ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 97312 90327

ಸ್ಂಚನ ಅಕಾಡೆಮ
SUMMAR GIFT

LKG to SSLC, 
(Ist & II PUC PCMB,  

Commerce, Arts)  
100% ಫಲ್ತ್ಂಶ, ದ್ವರಗೆರೆ.

8553278258, 8861445913

ಮರೆಯ ಮೂಲ ಪತ್ರ ಕಳೆದಿದೆ
ಜಿ.ಆರ್. ಶಿವರ್ಜ್ ಬಿನ್ ರಂಗ್ಚ್ರಿ 

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಸಂಖೆ್ಯ  
# 607/25B, ರೌನೆೇಶ್ವರ ಬಡ್ವಣೆ, 

ದ್ವರಗೆರೆ. ಮನೆ ಖ್ಲ್ ರ್ಡುವ್ರ ಮೊಲ 
ಪತರಿ ಕಳೆದಿದೆ. ಯ್ರಿಗ್ದರೊ ಸ್ಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ 

ನಂಬರ್ ಗೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಕರೆ ರ್ಡಿ.

ಫೇ. : 83100 94788

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
10X30 ಡುಪೆಲಿಕ್ಸಿ  ಮನೆ, ಚ್ಮುಂಡೆೇಶ್ವರಿ 
ಟ್ಕ್ೇಸ್  ಹಿಂಭ್ರ, ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟ್ಸ್ ರಸೆತು, 

ಆಂಜನೆೇಯ ಬಡ್ವಣೆ, 
3ನೆೇ ಕ್ರಿಸ್ , ನಟುವಳಿ್ಳ, ದ್ವರಗೆರೆ.

98804 93373, 81478 38049

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಆಸಪಿತೆರಿಯಲ್ಲಿ  ನಸ್್ಗ ರಳು  

ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದುರೆ. ನುರಿತ, ಅನುಭವವುಳ್ಳ 
ANM ಮತುತು  GNM  ಆದವರು  ತಮಮಾ 

ಬಯೇಡೆೇಟ್ದೆೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್್ಗಸ್: 

98450 35710

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

P.J. Extention, Davangere.
96204 53208

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ 
ಡಿಸ್ಎಂ ಟೌನ್ ಶಿಪ್  
6ನೆೇ ಮೇನ್ , 4ನೆೇ 

ಕ್ರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ 1BHK ಮನೆ 
ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ವಿಚ್ರಿಸ್. 
97401 11769

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕೆಬಿಆರ್  ಇಂಡಸ್್ಟ್ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ರ್ಡಲು  
ಹುಡುರರು & ಹುಡುಗಿಯರು ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದುರೆ. 

ಆಸಕತುರು ಕೊಡಲೆೇ ಸಂಪಕ್್ಗಸ್. 
ತಿಂರಳ ಸಂಬಳ +ಕಮೇಷನ್  ಇರುತತುದೆ. 

ವಿದಾ್ಯಹಚ್ತೆ : ಎಸ್ .ಎಸ್ .ಎಲ್ .ಸ್, ವಿಳಾಸ : 
ಆರ್ ಎಂಸ್ ಲ್ಂಕ್  ರಸೆ್ತ, ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

63621 47549

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಕೆಹೆಚ್ ಬಿ 40x60 ಪೂವ್ಗ ಸೆೈಟ್  
ನಂ. 391, ಅಡಿಗೆ 2450 ರೊ. 

ತುತ್್ಗಗಿ ರ್ರ್ಟಕ್್ಕದೆ.
ಮನೆ/ಸೆೈಟ್ಗ್ಗಿ ಸಂಪಕ್್ಗಸ್. 

ಏಜೆಂಟ್  ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 
99647 29123

PART TIME JOBS 
ಮನೆಯಲೆಲಿೇ ಕುಳಿತು ನ್ವು ಕೆೊಡುವ 
ಪುಸತುಕ ಬರೆಯುವ ಹ್ರೊ ಫ್ರಂ 

ತುಂಬುವ ಮೊಲಕ ತಿಂರಳಿಗೆ 
15,000 ರಿಂದ 20,000 ಸಂಪ್ದಿಸ್ 

(ಕೆೊೇರಿಯರ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ)  
 87490 98879

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಛ್ಪ್ ಕ್ರದ ದೆೊರೆಯುವ 
ಆಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನನುಡ, ಇಂಗಿಲಿಷ್  

ಟೆೈಪಿಸ್್ಟ  ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದುರೆ.
97392 94066

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಪೇದ್ರ್  ಸೊ್ಕಲ್  

(ಶ್ಮನೊರು) ಹತಿತುರ 
20x30 ಸೆೈಟು ರ್ರ್ಟಕ್್ಕದೆ.

ಸಂಪಕ್್ಗಸ್. 
95918 29780,  80731 78139

CHANGE OF NAME
I Yashavantha Narajjara Baramanagouda (old 
name) resident of #120, vaddinahalli, Hiremega-
lageri, Harapanahalli taluk, vijaya nagara Dist-
583125. I have changed my name as Yasha-
vanth Narajjara Baramanagouda (New Name) 
Vide affidavit dated 20.03.2023 sworn before 
Notary I.P Brahma kumar. In future all my deal-
ings & transactions will be in my new name  
Yashavanth Narajjara Baramanagouda

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಸ್ದದುರ್ಮೇಶ್ವರ ಬಡ್ವಣೆ, ನಟುವಳಿ್ಳ 
ನೊ್ಯ-ಎಕ್ಸಿ ಟೆನ್ಷನ್ , 39x61 ಉತತುರ 

ಅಭಿಮುಖ. ಸಂಪಕ್್ಗಸ್ :
94805 98917
84948 20288

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ನೊತನವ್ಗಿ ಪ್ರಿರಂಭವ್ರುತಿತುರುವ 

ಕಂಪನಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ರ್ಡಲು 
ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದುರೆ.

* ಟೆಲ್ಕ್ಲರ್  - 20
* ಟೆಲ್ಕ್ಲ್ಂಗ್ ರ್್ಯನೆೇಜರ್ - 02
* ಸ್ಪಿೇಡ್ ಕನನುಡ ಟೆೈಪಿಸ್್ಟ - 01
 ಮದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮದಲ ಆದ್ಯತೆ 

82969 57816

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
Ex- servicemen ಮತುತು 
ಸೆಕೊ್ಯರಿಟ್ ಗ್ಡ್್ಗ  ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದುರೆ. 

ಉತತುಮ ಸಂಬಳವಿರುತತುದೆ.
81056 99985, 89715 04492

+91 88927 31378

ಮರೆಯ ರಿೇ ಪೆೇಂಟ್ಂಗ್ 
ಹಳೆಯ ಮತುತು ಹೆೊಸದ್ದ 

ಮನೆ, ಆಫೇಸ್ , ಗೆೊೇಡೌನ್ , 
ಫ್್ಯಕ್ಟರಿರಳಿಗೆ ಕಡಿಮ ಖಚ್್ಗನಲ್ಲಿ 

ಒಳೆ್ಳಯ ಪೆೇಂಟ್ಂಗ್ 
ರ್ಡಿಸ್ಕೆೊಡಲ್ರುವುದು. 

ಸಂಪಕಿಚ್ಸ್: 72046 33302

ಸೆೈಟುರಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ
ಡ್ಲಸ್್ಗ ಕ್ಲೆೊೇನ ಬನಶಂಕರಿ 

ಬಡ್ವಣೆ, ಶಕ್ತುನರರ, ಡಿಸ್ಎಂ 
ಹ್ರೊ ಇತರೆ ಬಡ್ವಣೆರಳಲ್ಲಿ 

30x40, 30x50 ಸೆೈಟುರಳು & 
ಕಮಷ್್ಗಯಲ್  ಸೆೈಟುರಳು ಉತತುಮ 

ದರದಲ್ಲಿ ದೆೊರೆಯುತತುವೆ. 
97315 12365

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
LIC ಕ್ಲೆೊೇನಯಲ್ಲಿ 30x40 

West ದೆೇವರ್ಜ ಅರಸ್  
ಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ 40x60 West 
ಪಿರಿಯ ದಶಿ್ಗನ ಸೊ್ಕಲ್  ಹತಿತುರ, 
ಐನಳಿಳ ಚನೊಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್ 

99166 12110

MBA, MBA, MBA
Program your Mindset 
for Financial freedom 
Really want to become 
solo Entrepreneur,  
Huge opportunities in life 
Insurance Business for 
MBA's (Anybody can, 
Standing in MBA / working in 
MNC for Additional income) 
Send details yourself and tell 
this to all your Contacts, Batch-
mates for send their resume 
(Dont call) in PDF format to 
94487 29058

ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ
ದ್ವರಗೆರೆ ವ್ಸ್ಯ್ದ ನ್ನು ಟ್.ಕೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ S/o ಟ್. ಕಲಲೆಪ್ಪ #2372/2, 9ನೆೇ 
ಕ್ರಿಸ್  ಶಿರಿೇ ಸ್ಯಿಬ್ಬ್ ದೆೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭ್ರ ಎಂ.ಸ್.ಸ್ `ಎ' ಬ ಲ್ಿಕ್  ದ್ವರಗೆರೆ. ನ್ನು 
ವಿನುತ ವಿ. ಬಿನ್  ಎ.ಜಿ. ವಿಠಲ್  ಇವರ ದ್ವರಗೆರೆ ತ್ಲೊಲಿಕು ಕಸಬ್ ಹೆೊೇಬಳಿ 
ಕುಂದುವ್ಡ ಗ್ರಿಮದ ಸವೆೇ್ಗ ನಂ. 184/2 ಸ್ ರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತುೇರ್ಗ 5 ಎಕರೆ 4 ರುಂಟೆವುಳ್ಳ 
ಜಮೇನು ಚ್ತರಿದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಿಧಿಕ್ರಿರಳವರಿಂದ ವ್ಸೆೊೇಪಯೇರಕ್್ಕಗಿ ನಂ. ಎ.ಎಲ್ .
ಎನ್ .ಎಸ್ .ಆರ್ . 144/1992-93 ತ್ರಿೇಖು 16/08/1993 ರ ಆಡ್ಗರ್  ಪರಿಕ್ರ 
ಅಲ್ನೆೇಷನ್  ಆಗಿದುದು, ಸದರಿ ಪರಿದೆೇಶದ ಪೆೈಕ್ ಪಶಿಚಿಮ ಭ್ರದ 2.20 ರುಂಟೆ ಪರಿದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ವಿಂರಡಿಸ್ರುವ ಸೆೈಟುರಳ ಬಗೆಗೆ ತಯ್ರು ರ್ಡಿರುವ ಕಂಬೆೈನ್ಡಿ  ಲೆೇಔಟ್  ಪ್ಲಿನನುನು ದಿನ್ಂಕ 
15.05.1993ರಂದು ದ್ವರಗೆರೆ ನರರ್ಭಿವೃದಿ್ಧ ಪ್ರಿಧಿಕ್ರ ಇವರಿಂದ ನಂ. DUDA/
TPM/2029/209/1992-93 ಪರಿಕ್ರ ಅಪೂರಿವಲ್  ರ್ಡಿಸ್ದುದು, ಸದರಿ ಸೆೈಟ್ಗೆ 
ದೆೊಡಡಿಬ್ತಿ ಮಂಡಲ ಪಂಚ್ಯಿತುಯಲ್ಲಿ ಮತುತು ದ್ವರಗೆರೆ ಮಹ್ನರರ ಪ್ಲ್ಕೆಯ 
ಕುಂದುವ್ಡ ವಿಭ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ಖಲ್ರುವ ಸೆೈಟ್  ನಂ.15 ಇದರ ಡೆೊೇರ್  ನಂ. 2242/15ಎ 
ಅಳತೆ : 87x32 ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಗ ಪಶಿಚಿಮ ಮತುತು ಉತತುರ ಭ್ರದ ನವೆೇಶನದ ನಂ. 
2242/15A ಅಳತೆ : 47x32 ಅಡಿ = 1504 ಚದುರಡಿವುಳ್ಳ ಕ್ಲ್ ನವೆೇಶನಕೆ್ಕ 
ಚಕು್ಕಬಂದಿ : ಪೂವಚ್ : ಇದೆೇ ಸೆೈಟ್  ನಂಬರ್  ಪೆೈಕ್ ಉಳಿದ 40-32 ಅಡಿ ಜ್ರ, ಪಶಿ್ಚಮ : 
40 ಅಡಿ ಅರಲದ ರಸೆತು, ಉತ್ತರ : 30ಅಡಿ ಅರಲದ ರಸೆತು, ದಕಿ್ಷಣ : ಸೆೈಟ್  ನಂ. 39 ಈ ಸೆೈಟ್ನ 
ಬಗೆಗೆ ಯ್ವುದೆೇ ತಂಟೆ, ತಕರ್ರು ಇದದುರೆ ಈ ಜ್ಹಿೇರ್ತು ಪರಿಕಟಗೆೊಂಡ 15 ದಿನರಳೆೊಳಗೆ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪೇನ್  ನಂಬರ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಕೆೊೇರಲ್ಗಿದೆ. ಟ್.ಕೆ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ

ಮೊ : 98444 13201, 97316 92111

ಸ್ಪಷಿಟೆೇಕರಣ - ಪ್ರಕಟಣೆ
1) ಎ.ವಿ. ರವಿೇಂದ್ರ ಬಿನ್  ಎ.ಷಣ್ಮಖಯ್ಯ, 2) ಎ.ವಿ. ಶಿ್ರೇದತ್  ಬಿನ್  

ಎ.ಷಣ್ಮಖಯ್ಯ, 3) ಎ.ವಿ. ಶಿವದೆೇವ್  ಬಿನ್  ಎ.ವಿಶೆ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ 4) ಎ.ವಿ. 
ನಿರಂಜನ್  ಬಿನ್  ಎ.ವಿಶೆ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ.

ದ್ವರಗೆರೆ ತ್ಲೊಲಿಕು ಆವರಗೆೊಳ್ಳ ಗ್ರಿಮ ವ್ಸ್ರಳ್ದ ನ್ವುರಳು 
ಸ್ವ್ಗಜನಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೆೇನೆಂದರೆ ಷೆಡೊ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಣಿಸ್ರುವ 
ಜಮೇನುರಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಕು್ಕ ಇದುದು, ಈ ಬಗೆಗೆ ವಿವ್ದ ಉಂಟ್ಗಿ, ರ್ಜ್ಯದ 
ಬೆಂರಳೂರು ಹೆೈಕೆೊೇಟ್್ಗ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ .ಎಸ್ .ಎ 1494/15ರಲ್ಲಿ ಅಪಿೇಲು 
ಚ್ಲ್ತುಯಲ್ಲಿರುತತುದೆ. ಪರಿಕರರ ಅಂತಿಮವ್ಗಿ ಮುಕ್ತುಯವ್ರುವವರೆರೊ 
ಸದರಿ ಅಪಿೇಲು ಪರಿಕರರದ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗ್ರರು ಷೆಡೊ್ಯಲ್ 
ಜಮೇನುರಳನುನು ರ್ರ್ಟ ರ್ಡಿದಲ್ಲಿ  ಅದು ಸ್ಂಧುವ್ರುವುದಿಲಲಿ. 
ಪಕ್ಷಗ್ರರು ರ್ರ್ಟ ರ್ಡುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಮಬೆೈಲ್  
ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಕರೆರ್ಡಿ, ತಿಳಿಸ್ರಿ.

ಷೆಡೂ್ಯಲ್ 
ಆವರಗೆೊಳ್ಳದ ಜಮೇನು ರಿ. ಸವೆ್ಗ ನಂ. 102/11, ವಿಸ್ತುೇರ್ಗ 0=35 

ರುಂಟೆ, ಆವರಗೆೊಳ್ಳದ ಜಮೇನು ರಿ. ಸವೆ್ಗ ನಂ. 95/5, ವಿಸ್ತುೇರ್ಗ 1=15 
ಎಕರೆ. 

ಮೊಬೆೈಲ್  ನಂ. 82172 88956 / 84949 51219, 
99022 64980 / 94482 33449

ದ್ವರಗೆರೆ, ರ್.24- ಕನ್್ಗಟಕ 
ರ್ಜ್ಯ ರೆೈತ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮತಿ ವತಿಯಿಂದ 
ರ್ಗಿ ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದರಿ ತೆರೆಯಲು ಹ್ರೊ 
ವಿವಿಧ ಬೆೇಡಿಕೆರಳನುನು ಈಡೆೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತು 
ಯಿಸ್ ನರರದ ಗ್ಂಧಿೇ ವೃತತುದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಿಧಿ 
ಕ್ರಿ ಕಚೆೇರಿವರೆಗೆ ಕ್ಲನುಡಿಗೆ ಮುಖ್ಂತರ 
ಬಹಿರಂರ ಪರಿತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್, ನಂತರ 
ಜಿಲ್ಲಿಧಿಕ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಯಿತು.

ಪರಿತಿಭಟನೆ ಉದೆದುೇಶಿಸ್ ಕನ್್ಗಟಕ ರ್ಜ್ಯ 
ರೆೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಿ ಪರಿಧ್ನ ಕ್ಯ್ಗದಶಿ್ಗ 
ಈಚಘಟ್ಟದ ಕರಿಬಸಪಪಿ ಎ.ಆರ್ ರ್ತನ್ಡಿ, 
ರೆೈತರು ದ್ವರಗೆರೆ ತ್ಲೊಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಗ್ರು 
200 ಹೆಕೆ್ಟೇರ್ , ಹಿಂಗ್ರು 700 ಹೆಕೆ್ಟೇರ್ , 
ಬೆೇಸ್ಗೆ 100 ಹೆಕೆ್ಟೇರ್  ಒಟು್ಟ 1000 
ಹೆಕೆ್ಟೇರ್ ನಲ್ಲಿ ರ್ಗಿ ಬಿತತುನೆ ರ್ಡಿದುದು, ಸರ್ಸರಿ 
3 ಸ್ವಿರ ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಬರುವ 
ನರಿೇಕೆ್ಷಯಿದೆ. ಜಿಲೆಲಿಯ 6 ತ್ಲೊಲಿಕ್ನಲ್ಲಿಯೊ 
ರೆೈತರು ರ್ಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದುರೆ. ಸ್ರಿಧ್ನ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಪರಿಧ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ರ್ಗಿ ಬೆಳೆ 
ಬೆಳೆಯಲು ಪರಿೇತ್ಸಿಹಿಸುವ ಸಕ್್ಗರ ಖರಿೇದಿ 
ಕೆೇಂದರಿ ತೆರೆಯದೆೇ ಅರ್ಯಕ ರೆೈತರನುನು 
ಇಕ್ಕಟ್್ಟಗೆ ಸ್ಲುಕ್ಸ್, ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಳು್ಳವ ಪರಿಯತನು 

ರ್ಡಿದೆ ದೊರಿದರು.
ರೆೈತರಿಂದ ರ್ಗಿ ಖರಿೇದಿ ಮತಿಯನುನು 20 

ರಿಂದ 50 ಕ್್ವಂಟ್ಲ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೆೇಕು. 
ಬಿಪಿಎಲ್  ಕ್ಡ್್ಗ ದ್ರರಿಗೆ 75 ಯೊನಟ್ 
ಉಚ್ತ ವಿದು್ಯತ್  ಹ್ರೊ ವ್ಹನ ಖರಿೇದಿಗೆ 
3.5 ಲಕ್ಷ ಸಬಿಸಿಡಿ ನೇಡುವುದ್ಗಿ ಸಕ್್ಗರ 
ಘೆೊೇಷಣೆ ರ್ಡಿತುತು. ಆದರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ 
ರ್ತರಿ ಸ್ೇಮತ ಎಂಬಂತೆ 75 ಯೊನಟ್ 
ಉಚ್ತ ವಿದು್ಯತ್  ಮತುತು ವ್ಹನ ಖರಿೇದಿ 
ಸಹ್ಯಧನ ನೇಡಲ್ರುತಿತುದೆ. ಬಿಪಿಎಲ್  

ಕ್ಡ್್ಗ ಹೆೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಬಡವರಿರೊ 
ಯೇಜನೆ ವಿಸತುರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತುಯಿಸ್ದರು.

ರೆೈತರು ಪಹಣಿ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದೆ 10 
ರೊ. ಶುಲ್ಕ ನರದಿ ಪಡಿಸಲ್ಗಿತುತು. ಆದರೆ, 
ದಿಢೇರನೆ 10 ರೊ.ರಳಿಂದ 25 ರೊ.ರಳಿಗೆ 
ಹೆಚ್ಚಿಸ್ರುವುದನುನು ಖಂಡಿಸ್ದ ಅವರು, 
ಜಿಲ್ಲಿಡಳಿತ, ರ್ಜ್ಯ ಮತುತು ಕೆೇಂದರಿ 
ಸಕ್್ಗರರಳು ಜಿಲೆಲಿಯ ರೆೈತರಿಗೆ 
ಸ್ರಬೆೇಕ್ಗಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯ ದೆೊರಕ್ಸುವಲ್ಲಿ 
ವಿಫಲವ್ಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೆೊೇಪಿಸ್ದರು.

ಇದೆೇ ಏಪಿರಿಲ್  1 ರೆೊಳಗ್ಗಿ ಖರಿೇದಿ 
ಕೆೇಂದರಿ ತೆರೆಯದಿದದುರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನರಳಲ್ಲಿ 
ರೆೈತರಿಂದ ಉರರಿ ಪರಿತಿಭಟನೆ ಹಮಮಾಕೆೊಳ್ಳಲ್ 
ರುವುದು ಎಂದು ಎಚಚಿರಿಕೆ ನೇಡಿದರು.

ಪರಿತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರೆೈತ ಮುಖಂಡರ್ದ 
ಆಲೊರು ಮಂಜಪಪಿ ಬಿ.ಸ್, ಪರಮೇಶ್ವರಪಪಿ 
ಬುಳ್್ಳಪುರ, ಬಿ.ಸ್ ದೆೇವೆೇಂದರಿಪಪಿ, 
ಚ್ಕ್ಕರಂರೊರು ಮಹೆೇಶ್ವರಪಪಿ, ಕೆೊರಟ್ಗೆರೆ 
ಜಯರ್ಣ, ಕೆಂಪರ್ಣ, ಸ್ದೆದುೇಶ್, ಶಿವರ್ಮಪಪಿ, 
ರಂಗ್ಧರ್ , ಹನುಮಂತಪಪಿ ಮತಿತುತರರಿದದುರು.

ರಾಗಿ ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು ರೆೈತ ಸಂಘ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ದ್ವರಗೆರೆ, ರ್.24- ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ 
ನರರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ವಿಜಯ ಸಂಕಲಪಿ 
ಯ್ತೆರಿ ಸರ್ರೆೊೇಪ ಸರ್ರಂಭವಲಲಿ, 
ಭರಿಷ್ಟರ ಮಹ್ಸಂರಮ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಿ 
ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ಮುಖಂಡರು ಆರೆೊೇಪಿಸ್ದರು.

ಶುಕರಿವ್ರ ನರರದ ಜಯದೆೇವ ವೃತತುದಲ್ಲಿ 
ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಏಪ್್ಗಡ್ಗಿದದು 
ಪರಿತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯ್ಗಕತ್ಗರು ಬಿಜೆಪಿ 
ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್್ಕರ ಹ್ಕ್ದರು.

ಸಕ್್ಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೆೇಕ ಸಚ್ವರು 
ಭರಿಷ್್ಟಚ್ರದಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿದ್ದುರೆ. ಜಿಲ್ಲಿ ಉಸುತು 
ವ್ರಿ ಸಚ್ವ ಭೆೈರತಿ ಬಸವರ್ಜ್ ಮತುತು ಸಂಸದ 
ಜಿ.ಎಂ.ಸ್ದೆದುೇಶ್ವರ ಅವರುರಳು ತಲ್ ಶೆೇ.20 
ರಷು್ಟ ಭರಿಷ್್ಟಚ್ರ ನಡೆಸುತಿತುದ್ದುರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಿ 
ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ಮುಖಂಡರು ದೊರಿದರು.

ಇಂತಹ ಭರಿಷ್ಟಚ್ರವನುನು ಕಂಡು ಕ್ರ 
ದಂತಿರುವ ಪರಿಧ್ನ ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದಿಯ 
ವರನುನು ಕರೆಸ್ ಭರಿಷ್ಟರ ಮಹ್ಸಂರಮ ನಡೆ 
ಸುತಿತುದ್ದುರೆ. ಯ್ರದೆೊದುೇ ದುಡುಡಿ ಯಲಲಿಮಮಾನ 
ಜ್ತೆರಿ ಎಂಬಂತೆ ರ್ಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಹರವನುನು 
ಪೇಲು ರ್ಡಲ್ರುತಿತುದುದು, ರ್ಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ 
ಮಂಕುಬೊದಿ ಎರಚ್ ಅನ್್ಯಯ ಎಸಗಿರುವ 

ಬಿಜೆಪಿರರಿಗೆ ಯ್ವ ಮುಖ ಹೆೊತುತುಕೆೊಂಡು 
ಚುನ್ವಣೆ ಎದುರಿಸಬೆೇಕೆಂಬ 
ಗೆೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದುರೆ ಎಂದು ಟ್ೇಕ್ಸ್ದರು.

ನ್ ಕ್ವೂಂಗ್ ಎನುನುವ ಮೇದಿಯವರು 
ಶೆೇ.40 ರಷು್ಟ ಭರಿಷ್ಟ ಸಕ್್ಗರವನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸು 
ತಿತುರುವುದನುನು ನೆೊೇಡಿದರೆ, ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್್ಗರದ 
ಭರಿಷ್್ಟಚ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇದಿಯವರಿರೊ ಪ್ಲು 
ಇದೆಯೆೇ? ಎಂದು ಪರಿಶಿನುಸ್ದ ಅವರು, ಮೇದಿ 

ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ ಕೆೇಳಲು ಮುಂದ್ಗಿರುವ 
ರ್ಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜನತೆ ತಕ್ಕಪ್ಠ ಕಲ್ಸಲ್ದ್ದುರೆ 
ಎಂದರು.

ಪರಿತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ಂಗೆರಿಸ್  
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್ .ಬಿ ಮಂಜಪಪಿ, ಪರಿಧ್ನ 
ಕ್ಯ್ಗದಶಿ್ಗ ದಿನೆೇಶ್ ಕೆ.ಶೆಟ್್ಟ, ಜಿ.ಪಂ 
ರ್ಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸವಂತಪಪಿ, ಪ್ಲ್ಕೆ ವಿರೆೊೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಕ ರಡಿರುಡ್ಳ್ ಮಂಜುನ್ಥ್ , 

ಮುಖಂಡರ್ದ ಕೆ.ಜಿ ಶಿವಕುರ್ರ್, ಎ.
ನ್ರರ್ಜ್ , ಕೆ.ಎನ್  ಮಂಜುನ್ಥ್, 
ಅನತ್ಬ್ಯಿ, ಸುಷ್ಮಾ ಪ್ಟ್ೇಲ್ , 
ದ್ರಿಕ್್ಷಯರಮಮಾ, ರ್ಜೆೇಶ್ವರಿ, ಜಯರ್ಣ, 
ತಕ್ಕಡಿ ಮಂಜುನ್ಥ್ , ಹೆಚ್ .ಕೆ 
ಚಂದರಿಶೆೇಖರ್ , ಮಹಮಮಾದ್  ಸಮೇಉಲ್ಲಿ, 
ಜಮನುಳಿ್ಳ ನ್ರರ್ಜ್ , ರುರುರ್ಜ್ , ಹರಿೇಶ್ 
ಬಸ್ಪುರ ಮತಿತುತರರಿದದುರು.

ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರ ಭ್ರಷಟೆರ ಮಹಾಸಂರಮ : ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಆರೊೇಪ

ಟೊೇಲ್ ಪಾಲೆಜಾರಳ ಬದಲು 
ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧರಿತ ವ್ಯವಸೆಥೆ

ಮೂರು 
ವಷಚ್ರಳಲ್ಲೆ 
ಟೊೇಲ್ 
ಸಂರ್ರಹ 1.40 
ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟ್ 
ರೂ.ರಳಿಗೆ 
ಹೆಚ್ಚಳ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದ್ದುರೆ.
ಸರ್ರಂಭವಂದರಲ್ಲಿ ರ್ತನ್ಡಿದ 

ಸಚ್ವರು, ಟೆೊೇಲ್ ಮೊಲಕ ಎನ್.
ಹೆಚ್.ಎ.ಐ. (ರ್ಷ್್ಟ್ರೇಯ ಹೆದ್ದುರಿ ಪ್ರಿಧಿಕ್ರ) 
ಪಡೆಯುತಿತುರುವ ಆದ್ಯ ಈರ ವಷ್ಗಕೆ್ಕ 40 
ಸ್ವಿರ ಕೆೊೇಟ್ ರೊ. ಆಗಿದೆ. 2-3 ವಷ್ಗರಳಲ್ಲಿ 
ಇದು 1.40 ಲಕ್ಷ ಕೆೊೇಟ್ ರೊ.ರಳಿಗೆ 
ತಲುಪಲ್ದೆ ಎಂದರು.

ಈಗಿರುವ ಟೆೊೇಲ್ ಪ್ಲಿಜ್ರಳನುನು 
ಬದಲ್ಸಲು ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಆಧರಿತ ಟೆೊೇಲ್ 
ವ್ಯವಸೆಥಾ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹೆೊಸ ತಂತರಿಜ್ಞೆನರಳ 
ಬಳಕೆಗೆ ಸಕ್್ಗರ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸುತಿತುದೆ. ಆರು ತಿಂರಳಲ್ಲಿ ನ್ವು ಹೆೊಸ 
ತಂತರಿಜ್ಞೆನ ಅಳವಡಿಸುತೆತುೇವೆ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸ್ದರು.

ಕ್್ಯಮರ್ರಳ ಮೊಲಕ ಸ್ವಯಂ ಚ್ಲ್ತವ್ಗಿ ವ್ಹನರಳ 
ಸಂಖೆ್ಯಯನುನು ರುರುತಿಸುವ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಲ್ರುತಿತುದೆ. ಇದು 
ಜ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ವ್ಹನರಳನುನು ನಲ್ಲಿಸದೆೇ ಟೆೊೇಲ್ ಸಂರರಿಹಿಸಲು 
ಸ್ಧ್ಯವ್ರಲ್ದೆ ಎಂದು ರಡ್ಕರಿ ಹೆೇಳಿದ್ದುರೆ.

2018-19ರಲ್ಲಿ ಟೆೊೇಲ್ ಪ್ಲಿಜ್ರಳ ಬಳಿ ವ್ಹನರಳು ಸರ್ಸರಿ 
ಎಂಟು ನಮಷ ನಲುಲಿತಿತುದದುವು. 2020-21ರ ನಂತರ ಫ್ಸ್್ಟ ಟ್್ಯಗ್ ರಳ 
ಅಳವಡಿಕೆಯ್ಗಿ ಈ ಅವಧಿ 47 ಸೆಕೆಂಡ್ ರಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯ್ಗಿದೆ 
ಎಂದವರು ತಿಳಿಸ್ದರು.

ಕೆಲ ಸಥಾಳರಳಲ್ಲಿ ಟೆೊೇಲ್ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಸುಧ್ರಿಸ್ದೆ. ಆದರೆ, ನರರರಳ ಬಳಿ 
ಸಂಚ್ರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬ ಕಂಡು ಬರುತಿತುದೆ 
ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಒಕ್ಕಲ್ರ, ಲ್ಂಗಾಯತರ ಮೇಸಲಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ)- ಎಡ ರುಂಪಿಗೆ ಶೆೇ.6, ಎಸ್.ಸ್. - 
ಬಲ ರುಂಪಿಗೆ ಶೆೇ.5.5, ಎಸ್.ಸ್. ಸಪಿಕೃಶ್ಯರ್ದ ಬಂಜ್ರ, 
ಭೆೊೇವಿ, ಕೆೊರಚ ಹ್ರೊ ಕೆೊರಮ ಮುಂತ್ದವರಿಗೆ 
ಶೆೇ.4.5 ಮತುತು ಇತರೆ ಸರ್ಣ ಸಮುದ್ಯರಳಿಗೆ ಶೆೇ.1ರ 
ಮೇಸಲ್ತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ರುವುದು ಎಂದವರು ತಿಳಿಸ್ದರು.

ಇನೊನು ಕೆಲ ಸರ್ಣ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದ್ಯರಳ ಬಗೆಗೆ 
ಜಯಪರಿಕ್ಶ್ ಹೆರಡೆ ನೆೇತೃತ್ವದ ಹಿಂದುಳಿದ 
ಆಯೇರರಳ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ತುಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಈ 
ಜ್ತಿರಳ ಹೆಸರು ಯ್ವುದೆೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗರಳ 
ಪಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ ಇಲಲಿ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ರ್ಡಿ ಕರಿಮ 
ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಲ್ರುವುದು ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದರು. 
ರ್ಜ್ಯದ ನ್ಲು್ಕ ಜಿಲೆಲಿರಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಡು ಕುರುಬ ಹ್ರೊ 
ಗೆೊಂಡ ಕುರುಬ ಸಮುದ್ಯರಳನುನು ಎಸ್.ಟ್. ವರ್ಗಕೆ್ಕ 
ಸೆೇರಿಸಲು ಈಗ್ರಲೆೇ ಕೆೇಂದರಿ ಸಕ್್ಗರಕೆ್ಕ ಶಿಫ್ರಸುಸಿ 
ರ್ಡಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆೊರ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸ್ದರು.

ಮೇಸಲಾತ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲಲೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಧಮ್ಗದ ಆಧ್ರದ ಮೇಲೆ 
ರ್ತರಿ ಮೇಸಲ್ತಿ ಪಡೆಯುತಿತುದದುವರನುನು ಇ.ಡಬೊಲಿಯೂ.
ಎಸ್. (ಆರ್್ಗಕವ್ಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರ ವರ್ಗ) ಮೇಸ 
ಲ್ತಿ ರುಂಪಿಗೆ ವಗ್್ಗಯಿಸಲ್ರುವುದು. 2ಬಿ ಯಲ್ಲಿ 
ರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಆದ್ಯದ ಮತಿ ಇತುತು. ಅದೆೇ 
ಆಧ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇ.ಡಬೊಲಿಯೂ.ಎಸ್. ಮೇಸ 
ಲ್ತಿ ಪಡೆಯಲ್ದ್ದುರೆ. ಅವರು ಶೆೇ.4ರ ಮೇಸಲ್ತಿ 
ರುಂಪಿನಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಸಲ್ತಿ ರುಂಪಿಗೆ ಹೆೊೇರುತಿತು 
ದ್ದುರೆ ಎಂದು ಸ್ಎಂ ವಿವರಿಸ್ದರು. ಪಿಂಜ್ರ್, 
ನದ್ಫ್, ಚಪಪಿರ್ ಬಂದ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ 
ರುವ 12-13 ವೃತಿತು ಆಧರಿತ ಜ್ತಿರಳಲ್ಲಿರುವ 
ಅಲಪಿಸಂಖ್್ಯತರಿಗೆ ನರಮವಂದನುನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ 
ರುವುದು ಎಂದವರು ಇದೆೇ ಸಂದಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ಮೇಸಲಾತ್ : ರಾಜಭವನ ಚಲೊೇ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಬೆಂಬಲ ನೇಡಿ ಅನುಮೇದನೆ 
ನೇಡಿದೆವು. ನಂತರ ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್್ಗರ ಇದನುನು ಕೆೇಂದರಿ 
ಸಕ್್ಗರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕ್ತುತು. ಕಳೆದ ನ್ಲೆ್ಕೈದು 
ತಿಂರಳಿಂದ ಕೆೇಂದರಿ ಸಕ್್ಗರಕೆ್ಕ ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಸ್ತುವನೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಈ ವಿಚ್ರವ್ಗಿ ಸಂಸತಿತುನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿನುಸ್ದ್ರ, ಕೆೇಂದರಿ 
ಮಂತಿರಿರಳೆೇ ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್್ಗರದಿಂದ ಯ್ವುದೆೇ 
ಪರಿಸ್ತುವನೆ ಬಂದಿಲಲಿ ಎಂಬ ಸತ್್ಯಂಶ ಹೆೊರಬಂದಿತು. 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ದೆೊಡಡಿ ಸಹ್ಯ ರ್ಡಿದೆದುೇವೆ ಎಂದು 
ಸುಳು್ಳ ಹೆೇಳುವ ಮೊಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್್ಗರ ಅವರಿಗೆ 
ದೆೊರಿೇಹ ರ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೆೊೇಪಿಸ್ದರು.

ರ್ಜ್ಯಪ್ಲರನುನು ಭೆೇಟ್ ರ್ಡಿ ಈ ಸಕ್್ಗರದ 
ಸುಳ್ಳನುನು ಮನವರಿಕೆ ರ್ಡಿಕೆೊಟ್್ಟದೆದುೇವೆ.   ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ 
ಪಕ್ಷ ಹೆೊೇರ್ಟಕೆ್ಕ ಮುಂದ್ದ ನಂತರ ನನೆನು ರ್ತಿರಿ 
ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯ್ಗದಶಿ್ಗರಳ ಮೊಲಕ ಕೆೇಂದರಿಕೆ್ಕ 
ಪರಿಸ್ತುವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪತರಿ ಬರೆಯಲ್ಗಿದೆ ಎಂದರು. 

ರ್ಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ದೆೊರಿೇಹ ಬಗೆದಿರುವ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಕ್್ಗರ ಅಧಿಕ್ರದಲ್ಲಿ 
ಮುಂದುವರಿಯಬ್ರದು. ಕೊಡಲೆೇ ಈ ಸಕ್್ಗರವನುನು 
ವಜ್ಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ರ್ಜ್ಯಪ್ಲರನುನು ಕೆೇಳಿದುದು, 
ಈ ವಿಚ್ರವ್ಗಿ ಪರಿಶಿೇಲನೆ ನಡೆಸುತೆತುೇವೆ ಎಂದು 
ಅವರು ಭರವಸೆ ನೇಡಿದ್ದುರೆ ಎಂದರು.

ದ್ವರಗೆರೆ, ರ್.24- ಬಿಜೆಪಿ 
ನ್ಯಕರು ದೆ್ವೇಷದ ರ್ಜಕ್ರರ 
ರ್ಡುತಿತುದುದು, ಕ್ಂಗೆರಿಸ್  ರ್ಷ್್ಟ್ರೇಯ ನ್ಯಕ 
ರ್ಹುಲ್ ಗ್ಂಧಿ ಅವರನುನು ಎದೆರುಂದಿಸುವ 
ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ ನ್್ಯಯ್ಂರ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು 
ದುಬ್ಗಳಕೆ ರ್ಡಿಕೆೊಳು್ಳತಿತುದ್ದುರೆ ಎಂದು 
ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ಂಗೆರಿಸ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್ .ಬಿ ಮಂಜಪಪಿ 
ಆರೆೊೇಪಿಸ್ದರು.

ಇಂದಿಲ್ಲಿ ಸುದಿದುಗ್ರರೆೊಂದಿಗೆ ಅವರು 
ರ್ತನ್ಡಿದರು. ಸ್ವಿರ್ರು ಕೆೊೇಟ್ ಹರವನುನು 
ಬ್್ಯಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲ ಪಡೆದು ದೆೇಶ ಬಿಟು್ಟ ಹೆೊೇಗಿರುವ 
ನೇರವ್  ಮೇದಿಯಂತಹವರನುನು ಉದ್ಹಣೆ ನೇಡಿ, 
ಮೇದಿ ಎಂಬ ಉಪನ್ಮ ಹೆೊಂದಿರುವ ಅನೆೇಕರು 
ಭರಿಷ್್ಟಚ್ರದಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿದ್ದುರೆ ಯ್ಕೆ? ಎಂದು 
ಪರಿಶಿನುಸ್ದದು ರ್ಹುಲ್  ಗ್ಂಧಿಯವರ ಹೆೇಳಿಕೆಯನುನು 
ಸ್ವ್ಗಜನಕ ವ್ಯಕ್ತುಯಿಂದ ಅಜಿ್ಗ ಸಲ್ಲಿಸ್, ಬಿಜೆಪಿ 

ಆಡಳಿತವಿರುವ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನ್್ಯಯ್ಂ 
ರದ ಮೇಲೆ ಒತತುಡ ತಂದು ನ್್ಯಯ್ಲ 
ಯದಿಂದ 2 ವಷ್ಗ ಶಿಕೆ್ಷ ವಿಧಿಸುವ ತಿೇಪು್ಗ 
ಬರುವಂತೆ ರ್ಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್್ವಯ್ಗಿದ್ದುರೆ. 
ಆದರೆ, ನ್್ಯಯ್ಂರ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಬಿಜೆಪಿರರ 
ಸ್ವತತುಲಲಿ. ಕ್ಂಗೆರಿಸ್  ರ್ಷ್್ಟ್ರೇಯ ನ್ಯಕರು 
ಈ ಕುರಿತು ಸುಪಿರಿೇಂ ಕೆೊೇಟ್್ಗ ನಲ್ಲಿ ದ್ವೆ 
ಹೊಡಲು ಸ್ದದುತೆ ನಡೆಸ್ದುದು, ಸುಪಿರಿೇಂ 

ಕೆೊೇಟ್್ಗ ನಲ್ಲಿ ರ್ಹುಲ್  ಗ್ಂಧಿಯವರಿಗೆ ನ್್ಯಯ 
ಸ್ರುತತುದೆಂಬ ವಿಶ್್ವಸವಿದೆ ಎಂದರು.

ರ್ಹುಲ್  ಗ್ಂಧಿಯವರ ಭ್ರತ್  ಜೆೊೇಡೆೊೇ 
ಯ್ತೆರಿ ಕ್ಯ್ಗಕರಿಮ ಹ್ರೊ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಜನ 
ವಿರೆೊೇಧಿ ನೇತಿರಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆೈಗೆೊಂಡ ಸಂಘಟನ್ತಮಾಕ 
ಹೆೊೇರ್ಟರಳನುನು ಹತಿತುಕು್ಕವ ಕೆಲಸವನುನು ಬಿಜೆಪಿ 
ರ್ಡುತಿತುದೆ. ಇಂತಹ ದೆ್ವೇಷದ ರ್ಜಕ್ರರವನುನು 
ಬಿಜೆಪಿಯ ನ್ಯಕರು ಕೆೈ ಬಿಡಬೆೇಕೆಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ದೆ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ: ಕಿಡಿ

ವಯರಾಡ್ ಕೆ್ಷೇತ್ರ ತೆರವು
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಎರಡು ವಷ್ಗರಳ ಜೆೈಲು ಶಿಕೆ್ಷ ವಿಧಿಸ್ದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ, 
ರ್ಹುಲ್ ಗ್ಂಧಿ ಅನಹ್ಗಗೆೊಂಡಿದ್ದುರೆ. ಲೆೊೇಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈರ 
ಜಲಂಧರ್, ಲಕ್ಷದಿ್ವೇಪ ಹ್ರೊ ವಯನ್ಡ್ ಕೆ್ಷೇತರಿರಳು ತೆರವ್ಗಿವೆ. 

ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ಸದಸ್ಯ ಸಂತೆೊೇಖ್ ಸ್ಂಗ್ ಚೌಧರಿ ನಧನದ ನಂತರ 
ಜಲಂಧರ್ ಕೆ್ಷೇತರಿ ತೆರವ್ಗಿದೆ. ಎನ್.ಸ್.ಪಿ. ಸಂಸದ ಮಹಮಮಾದ್ ಫೆೈಜಲ್ 
ಹತೆ್ಯ ಪರಿಕರರದಲ್ಲಿ ಸ್ಲುಕ್ 10 ವಷ್ಗ ಜೆೈಲು ಶಿಕೆ್ಷ ಎದುರಿಸುತಿತುರುವ 
ಕ್ರರ, ಲಕ್ಷದಿ್ವೇಪ ಕೆ್ಷೇತರಿ ತೆರವ್ಗಿದೆ.

ಉಜ್ವಲ : ವಿಸ್ತರಣೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) 
ಫಲ್ನುಭವಿರಳಿಗೆ ಪರಿತಿ 
ಸ್ಲ್ಂಡರ್ ಅಡುಗೆ ಅನಲಕೆ್ಕ 
200 ರೊ. ಸಬಿಸಿಡಿ 
ನೇಡಲ್ರುತಿತುದೆ. ಪರಿಸಕತು ಈ 
ಯೇಜನೆಯಲ್ಲಿ 9.59 ಕೆೊೇಟ್ 
ಫಲ್ನುಭವಿರಳಿದ್ದುರೆ.

ಇರೆ್ವಸ್ಟೆ  ಮಾಡಲು 
ಸೆೈಟುರಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ

ಗ್ಲಿಸ್  ಹೌಸ್  ಹತಿತುರ 30x40, 
30x50, 40x60 ಸಕ್್ಗರಿ 

ನೌಕರರ ಬಡ್ವಣೆ, ಬ್ಲ್ಜಿ 
ಲೆೇಔಟ್ , 40x50. ಮನೆರಳು 

30x40, 40x60
Veeresh : 76765 58585

Change of Name
I Pratiksha jain (old name) resident 
of #1892/1, 2nd Main 1st Cross, SS 
Layout, A Block, Davangere. Karna-
taka-577004. I have changed my 
name as Pratiksha Samarth (New 
Name) Vide affidavit dated 24.03.2023 
sworn before notary I P.M Prathapa-
rudra, Davanagere. In future al my 
dealings & transactions will be in my 
new name Partiksha Samarth

WANTED 
Senior Accoutant  

Sales man, Interior Designer 
having knowledge of Auto 
Cad (Attractive Salary with 

PF and ESI)
Contact : Ambika Furniture 

843, Ashoka Road, Davanagere-577002
94816 71954

HOUSE TO LET
2 BHK well furnished 

house for rent 
(vegetarian) 

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

EC / ಇಸ್, 
E-swathu, 

Khatha Change
Building Licence
& Other Property 

Documents
96118-66449

ಡೆ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕಟೆರ್ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ನರರ ಸ್ರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ  

ಡೆರಿೈವರ್  (ಪುರುಷ) ಮತುತು 
ಕಂಡಕ್ಟರ್ (ಪುರುಷ ಅಥವ್ ಮಹಿಳ್) 

ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದುರೆ. ಸಂಪಕ್್ಗಸ್ :
91642 22937

ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾಯ್ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ರ್ಡಲು 

ಪಿಯುಸ್ ಪ್ಸ್ಗಿರುವವರು 
ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದುರೆ. ಬಯೇಡೆೇಟ್ದೆೊಂದಿಗೆ 
ಸಂಪಕಿಚ್ಸ್ : ನವೇದಯ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್್ಸ
# 34, ಮುರುಘರ್ಜೆೇಂದರಿ ಕ್ಂಪೆಲಿಕ್ಸಿ, 

ಶಿವಪಪಿಯ್ಯ ಸಕ್ಗಲ್ ಬಳಿ, ನಟುವಳಿ್ಳ 
ರಸೆತು, ದ್ವರಗೆರೆ.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಪೆಟೆೊರಿೇಲ್ ಬಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ರ್್ಯನೆೇಜರ್ 

ಹುದೆದುಗೆ ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದುರೆ. 
ಅನುಭವವುಳ್ಳರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. 

ಸಂಪಕಿಚ್ಸ್ : ಶಂಕರಲ್ೇಲಾ ಫ್್ಯಯಲ್ ಸೆಟೆೇಷನ್
ಜೆೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪಕ್ಕ, ಆವರಗೆರೆ - ದ್ವರಗೆರೆ. 
90190-94446



ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 25, 2023 5

Contact : Mr David
# 2491, Near Bakkeshwara School, 9th Main,

M.C.C.' A' Block, Davangere
Mob : 94482 33494

10th Std. Tuition Classes
Regular Batches starts from 1st of April 2023

Subjects : Maths & Science
(Excellent Coaching with an experience of 33 

years in teaching profession)

ಅಂತ್ಮ ಹಂತದ ಸ್ದಧಿತಾ ವಿೇಕ್ಷಣೆ
ದ್ವರಗೆರೆ, ರ್.24- ಮಹ್ಸಂರಮ 

ಸರ್ವೆೇಶದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸ್ದ್ಧತೆಯನುನು ಬಿಜೆಪಿ 
ನ್ಯಕರು ಇಂದು ಪರಿಶಿೇಲ್ಸ್ದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಪತರಿಕತ್ಗರೆೊಂದಿಗೆ 
ರ್ತನ್ಡಿದ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸ್ದೆದುೇಶ್ವರ, ನ್ಳಿನ 
ಕ್ಯ್ಗಕರಿಮಕೆ್ಕ ಪರಿಧ್ನ ಮಂತಿರಿ ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದಿ 
ಅವರ ಜೆೊತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ ಬಸವರ್ಜ ಬೆೊರ್ಮಾಯಿ 
ಹ್ರೊ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೊರಪಪಿ 
ಭ್ರವಹಿಸಲ್ದ್ದುರೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಕೆೇಂದರಿ ಸಚ್ವರ್ದ  ಧಮೇ್ಗಂದರಿ ಪರಿಧ್ನ್, 
ಪರಿಹ್ಲಿದ್ ಜೆೊೇಷ್, ಶೆೊೇಭ ಕರಂದ್ಲಿಜೆ, ಭರವಂತ 
ಖೊಬ್, ನ್ರ್ಯರಸ್್ವಮ ಅವರೊ 
ಉಪಸ್ಥಾತರಿರಲ್ದ್ದುರೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿಧ್ನ ಕ್ಯ್ಗದಶಿ್ಗ ಮಹೆೇಶ್ 
ಟೆಂಗಿನಕ್ಯಿ ರ್ತನ್ಡಿ, ಮಧ್್ಯಹನು 1.30ರಿಂದ 
ಸಭ್ ಕ್ಯ್ಗಕರಿಮ ಆರಂಭವ್ರಲ್ದೆ. ರ್ಜ್ಯದ 52 
ಸ್ವಿರಕೊ್ಕ ಹೆಚುಚಿ ಬೊತ್ ರಳಿಂದ ಕ್ಯ್ಗಕತ್ಗರು 
ಬರಲ್ದ್ದುರೆ ಎಂದರು. ಶ್ಸಕರುರಳ್ದ ಎಸ್.ಎ. 

ರವಿೇಂದರಿನ್ಥ್, ಎಂ.ಪಿ. ರೆೇರುಕ್ಚ್ಯ್ಗ, ಪರಿಷತ್ 
ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್. ನವಿೇನ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ವಿೇರೆೇಶ್ 
ಹನರವ್ಡಿ, ಮುಖಂಡರ್ದ ಬಸವರ್ಜ ನ್ಯ್ಕ, 
ರ್ಜನಹಳಿ್ಳ ಶಿವಕುರ್ರ್, ಯಶವಂತರ್ವ್ 
ಜ್ಧವ್, ಬಿ.ಜಿ. ಅಜಯ್ ಕುರ್ರ್, ಅನತ್ 
ಮತಿತುತರರು ಉಪಸ್ಥಾತರಿದದುರು.

ಭದ್ರತೆಗೆ 4 ಸಾವಿರ ಸ್ಬ್ಬಂದಿ
ನರರದ ಒಳಗೆ ಸರ್ವೆೇಶ ನಡೆಯುತಿತುರುವು 

ದರಿಂದ ಸಂಚ್ರ ರ್ರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದಲ್ವಣೆ 
ರ್ಡಲ್ಗಿದೆ. ಬಸ್ ನಲ್ದುರರಳನುನು ನರರದ 
ಹೆದ್ದುರಿಗೆ ವಗ್್ಗಯಿಸಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಪಲ್ೇಸ್ 
ವರಿಷ್ಠಿಧಿಕ್ರಿ ಸ್.ಬಿ. ರಿಷ್ಯಂತ್ ತಿಳಿಸ್ದ್ದುರೆ.

ಸರ್ವೆೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವವರ ತಪ್ಸಣೆಗೆ 80 
ಕೆೇಂದರಿರಳನುನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಭದರಿತೆಗ್ಗಿ 4 
ಸ್ವಿರದಷು್ಟ ಸ್ಬ್ಬಂದಿಯನುನು ನಯೇಜಿಸಲ್ಗಿದೆ 
ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ನರರದ ಜಿ.ಎಂ.ಐ.ಟ್. ಕ್ಲೆೇಜಿನ ಪಕ್ಕದ 
400 ಎಕರೆ ಪರಿದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ರುವ 
ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಹ್ಸಂರಮ ಅಧಿವೆೇಶನವನುನು 
ನಭೊತೆೊೇ ಎಂಬ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಸಕಲ 
ಸ್ದ್ಧತೆರಳು ಪೂರ್ಗಗೆೊಂಡಿವೆ.

ಮಧ್್ಯಹನು 1.30ಕೆ್ಕ ವೆೇದಿಕೆ 
ಕ್ಯ್ಗಕರಿಮರಳು ಆರಂಭವ್ರಲ್ದುದು, 
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಿಧ್ನ ಮಂತಿರಿ ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದಿ 
ಅವರು ಕ್ಯ್ಗಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ದ್ದುರೆ.

600 ಅಡಿ ಅರಲ ಹ್ರೊ ಸ್ವಿರ ಅಡಿ 
ಉದದುದ ವಿಶ್ಲವ್ದ ಶ್ಮಯ್ನ ಹ್ರೊ 
ಮೊರು ವೆೇದಿಕೆರಳನುನು ಅಳವಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಈ 
ಶ್ಮಯ್ನ ಒಳಗೆ ಪರಿಧ್ನ ಮಂತಿರಿ ರೆೊೇಡ್  
ಷೆೊೇ ನಡೆಸುವುದು ವಿಶೆೇಷವ್ಗಿರಲ್ದೆ.

ಲಕ್್ಷಂತರ ಜನರು ಸರ್ವೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಪ್ಲೆೊಗೆಳ್ಳಲ್ದುದು, ಅವರು ಹತಿತುರದಿಂದ ಪರಿಧ್ನ 
ಮೇದಿ ನೆೊೇಡಲು ಅನುಕೊಲವ್ರುವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರೆೊೇಡ್  ಷೆೊೇ ಆಯೇಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. 
ರ್ಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆೇ ಮದಲ ಬ್ರಿಗೆ ಸರ್ವೆೇಶದ 

ಪೆಂಡ್ಲ್ ಒಳಗೆ ರೆೊೇಡ್  ಷೆೊೇ 
ನಡೆಸಲ್ರುತಿತುದೆ.

ತೆರೆದ ವ್ಹನದಲ್ಲಿ ಮೇದಿ ರೆೊೇಡ್  ಷೆೊೇ 
ನಡೆಸಲು ಅರತ್ಯ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. 
ಶ್ಮಯ್ನದಲ್ಲಿ ಸುರ್ರು ಅಧ್ಗ ಕ್.ಮೇ. 
ಉದದುಕೆ್ಕ ರೆೊೇಡ್  ಷೆೊೇ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಕ್ಯ್ಗಕರಿಮದ ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ 
ಕುಚ್್ಗರಳನುನು ಅಳವಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸುತತುಲೊ 50 
ಬೃಹತ್ ಎಲ್ ಇಡಿ ತೆರೆರಳನುನು ಅಳವಡಿಸ್ 
ಕ್ಯ್ಗಕರಿಮದ ವಿೇಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕ್ಶ 
ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಕ್ಯ್ಗಕರಿಮಕ್್ಕಗಿ ಸ್ವಿರದಷು್ಟ 
ಸಂಚ್ರಿ ಶೌಚ್ಲಯರಳನುನು ಅಳವಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

300 ಕೌಂಟರ್ ರಳ ಮೊಲಕ ಆಹ್ರ 
ವಿತರಣೆ ವ್ಯವಸೆಥಾ ರ್ಡಲ್ಗಿದೆ. ಜಿಎಂಐಟ್ 
ಆವರರದಲ್ಲಿ ತ್ತ್್ಕಲ್ಕ ಆಸಪಿತೆರಿ 
ತೆರೆಯಲ್ಗಿದದುರೆ, ನರರದ ಸ್.ಜಿ. ಆಸಪಿತೆರಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಬ್ಲಿಕ್ ಅನುನು ಸರ್ವೆೇಶ ಸಂಬಂಧ 
ಕ್ಯಿದುರಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಮುಂಬರುವ ವಿಧ್ನಸಭ್ ಚುನ್ವಣೆ 

ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆೇಶ ರ್ಜಕ್ೇಯ 
ಪ್ರಿಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೆೊಂಡಿದೆ. ಈ 
ಚುನ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಪಿಷ್ಟ ಬಹುಮತ 
ಪಡೆಯುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ರುರಿಯ್ಗಿದೆ. 
ಪರಿಧ್ನ ಮೇದಿ ಭ್ರವಹಿಸಲ್ರುವ ಈ ಬೃಹತ್ 
ಸರ್ವೆೇಶ, ಚುನ್ವಣೆಗೆ ದಿಕೊಸಿಚ್ಯ್ರಲ್ದೆ 
ಎಂಬ ನರಿೇಕೆ್ಷ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರದ್ದುಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ನರರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಸ್ದದುರ್ಮಯ್ಯನವರ 75ನೆೇ ಜನಮಾ ದಿನದ ಅಮೃತ 
ಮಹೆೊೇತಸಿವ ರ್ಜ್ಯದಲಲಿಷೆ್ಟೇ ಅಲಲಿದೆೇ 
ರ್ಷ್ಟ್ರದಲೆಲಿೇ ಸುದಿದು ರ್ಡಿತುತು. ಸರ್ವೆೇಶದಿಂದ 
ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ಗೆ ಸ್ಕಷು್ಟ ಉತ್ಸಿಹವೂ ದೆೊರೆತಿತುತು. 
ಈ ಉತಸಿವದ ಜೆೊತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ವೆೇಶವನುನು 
ಹೆೊೇಲ್ಕೆ ರ್ಡಲ್ರದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ 
ಮುಖಂಡರು ಹೆೇಳುತಿತುದ್ದುರೆ. ಆದರೊ, ಬಿಜೆಪಿ 
ಬಲ್ಷಠಿವ್ಗಿರುವ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇದಿ 
ಸರ್ವೆೇಶವನುನು ನಭೊತೆೊೇ ಎಂಬಂತೆ 
ನಡೆಸುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ಉದೆದುೇಶ 
ಎಂಬುದು ಕಂಡು ಬರುತಿತುದೆ.

ಇಂದು ಮೊೇದಿ ಮಹಾಸಂರಮ
ಸರ್ವೆೇಶವನುನು ಚುನ್ವಣ್ ದಿಕೊಸಿಚ್ ರ್ಡಲು ಕೆೇಸರಿ ಪಡೆ ಸಜು್ಜ

ನರರಕೆ್ಕ ಇಂದು 
ಉಸು್ತವಾರಿ ಸಚಿವ

ನರರ್ಭಿವೃದಿ್ಧ ಹ್ರೊ ಜಿಲ್ಲಿ 
ಉಸುತುವ್ರಿ ಸಚ್ವ ಬಿ.ಎ. 
ಬಸವರ್ಜ್ (ಭೆೈರತಿ) ಅವರು 
ಇಂದು ನರರಕೆ್ಕ ಆರಮಸಲ್ದ್ದುರೆ.

ಬೆಳಗೆಗೆ 11ಕೆ್ಕ ಜಿಲ್ಲಿಧಿಕ್ರಿರಳ 
ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕ್ 
ರಿರಳೆೊಂದಿಗೆ ಚಚೆ್ಗ ನಡೆಸುವ 
ಸಚ್ವರು, ಮಧ್್ಯಹನು 3ಕೆ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ 
ವತಿಯಿಂದ ಏಪ್ಗಡಿಸಲ್ಗಿರುವ 
ವಿಜಯ ಸಂಕಲಪಿ ಯ್ತೆರಿ ಕ್ಯ್ಗ 
ಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಭ್ರವಹಿಸುವರು.

ನರರಕೆ್ಕ ಇಂದು ಗೊೇವಿಂದ ಕಾರಜೊೇಳ 
ಜಲ ಸಂಪನೊಮಾಲ ಸಚ್ವ ಗೆೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ರಜೆೊೇಳ ಅವರು  

ಇಂದು ನರರಕೆ್ಕ ಆರಮಸಲ್ದ್ದುರೆ. ಮಧ್್ಯಹನು 2.30ಕೆ್ಕ ನರರಕೆ್ಕ ಆರಮಸುವ 
ಅವರು, ಪರಿಧ್ನ ಮಂತಿರಿಯವರೆೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಯೇಜಿಸ್ರುವ 
ಸ್ವ್ಗಜನಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರವಹಿಸುವರು.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ಸುರಮ ಸಂಗಿೇತ 

ವನತ್ ಸರ್ಜದ `ಶೃತಿ' 
ಸಂಗಿೇತ - ನೃತ್ಯ ವೆೇದಿಕೆ ಆಶರಿಯದಲ್ಲಿ 
ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಕೆ್ಕ ವನತ್ ಸರ್ 
ಜದ ಸತ್ಯಸ್ಯಿ ರಂರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 
ಸ್ರರದ ಹಿಂದೊಸ್ಥಾನ ಗ್ಯಕ 
ರ್ದ ವಿದುಷ್ ವಸುಧ್ ಶಮ್ಗ ಅವ 
ರಿಂದ ಸುರಮ ಸಂಗಿೇತ  ಕ್ಯ್ಗ 
ಕರಿಮ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ರ್ದ ಅನುರ್ಧ ರಮೇಶ್, ಕ್ಯ್ಗ 
ದಶಿ್ಗ ಗಿೇತ್ ಬದಿರಿನ್ಥ್  ತಿಳಿಸ್ದ್ದುರೆ.

ಚುರಾವಣೆ ಬಂದಾರ 
ಮಾತ್ರ ಮೊೇದಿಗೆ 
ಕರಾಚ್ಟಕದ ರೆನಪು

ದ್ವರಗೆರೆ, ರ್. 24-  
ಚುನ್ವಣೆ ಸಂದಭ್ಗ ಬಂದ್ರ 
ರ್ತರಿ ಪರಿಧ್ನ ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದಿ 
ಅವರಿಗೆ ಕನ್್ಗಟಕದ 
ನೆನಪ್ರುತತುದೆ. ರ್ಜ್ಯದ ಜನರ 
ಕಷ್ಟರಳಿಗೆ ಸಪಿಂದಿಸದ ಮೇದಿ 
ಕೆೇವಲ ಓಟ್ಗ್ಗಿ ದ್ವರಗೆರೆಗೆ 
ಬರುತಿತುದ್ದು ರೆಂದು ಕೆಪಿಸ್ಸ್ ವಕ್ತುರ 
ಡಿ. ಬಸವರ್ಜ್ ಟ್ೇಕ್ಸ್ದರು.

ಸುದಿದುಗೆೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರ್ತನ್ 
ಡಿದ ಅವರು, ಕನ್್ಗಟಕ ಸಕ್್ಗರಕೆ್ಕ 
ನ್್ಯಯಯುತವ್ಗಿ ಸ್ರಬೆೇಕ್ಗಿದದು 
ಜಿಎಸ್ ಟ್ ಪರಿಹ್ರವನುನು ನೇಡದೆೇ 
ಮಲತ್ಯಿ ಧೆೊೇರಣೆ ಅನುಸರಿ 
ಸ್ದ್ದುರೆ ಎಂದರು. ಕನ್್ಗಟಕದಿಂದ 
ಕೆೇಂದರಿದ ಖಜ್ನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೆೊಂಡು 
ರ್ಜ್ಯಕೆ್ಕ ಬರಬೆೇಕ್ದ ಪ್ಲನೊನು ಸಹ 
ಕಳೆದ 9 ವಷ್ಗರಳಿಂದ ಕೆೊಡದೆೇ 
ಜನತೆಗೆ ವಂಚ್ಸ್ಕೆೊಂಡು ಬರುತಿತುರು 
ವುದು ರ್ಜ್ಯಕೆ್ಕ ರ್ಡಿದ ದೆೊರಿೇಹ 
ವ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಡಿಕ್ರಿದರು.

ನ್್ಯಯ್ಂರ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನೊನು 
ಸಹ ದುಬ್ಗಳಕೆ ರ್ಡಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ 
ಎಂದು ದೊರಿದ ಅವರು, ಪರಿಧ್ನ 
ಮಂತಿರಿ ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದಿ ಅವರು 
ಸವ್್ಗಧಿಕ್ರಿಯಂತೆ ಆಡಳಿತ 
ನೇಡುತಿತುದ್ದುರೆಂದು ಆರೆೊೇಪಿಸ್ದರು.

ಪತಿರಿಕ್ಗೆೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ 
ಮುಖಂಡರ್ದ ಕೆ.ಎನ್. ಮಂಜು 
ನ್ಥ್, ಮಹಮದ್ ಜಿಕ್ರಿಯ್, 
ಸುರೆೇಶ್ ಜ್ಧವ್, ಎನ್.ಎಸ್. 
ವಿೇರಭದರಿಪಪಿ ಉಪಸ್ಥಾತರಿದದುರು. 

ದ್ವರಗೆರೆ, ರ್. 24- ಇಡಿೇ ವಿಶ್ವವೆೇ 
ಭ್ರತವನುನು ನೆೊೇಡುವಂತೆ ರ್ಡಿದ ಪರಿಧ್ನ 
ಮಂತಿರಿ ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದಿ ಅವರು ನರರಕೆ್ಕ ಆರಮ 
ಸುತಿತುರುವುದು ನಮಮಾ ಪುರ್ಯ ಎಂದು ಶೆೊೇಷ್ತರ 
ವರ್ಗರಳ ಒಕೊ್ಕಟದ ಜಿಲ್ಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ಡದ ಆನಂದ 
ರ್ಜ್ ಅಭಿಪ್ರಿಯಪಟ್್ಟದ್ದುರೆ.  ಕಳೆದ 8 ವಷ್ಗರಳಲ್ಲಿ 
ಭ್ರತ ದೆೇಶವನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯತತು ಕೆೊಂಡೆೊಯುದು 
ಭರಿಷ್್ಟಚ್ರವಿಲಲಿದೆೇ ಕೆೇಂದರಿದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತು 

ಇತಿಹ್ಸ ನಮ್ಗಸ್ದ ಹೆರಗೆಳಿಕೆ  ಪರಿಧ್ನ 
ಮೇದಿಯವರ್ಗಿದೆ. ರ್ಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದೆದು ಮತುತು 
ಶೆೊೇಷ್ತ ಸರ್ದ್ಯ ರಳಿಗೆ ಸಂವಿಧ್ ನಕ ಹಕು್ಕ  
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಗೆೊಲಲಿರ ಹಟ್್ಟರಳಿಗೆ, ಲಂಬ್ಣಿ ಹಟ್್ಟರಳ 
ಸಮದ್ಯದ ವರಿಗೆ ಕಂದ್ಯ ಗ್ರಿಮರಳು ಎಂದು 
ಹಕು್ಕ ಪತರಿ  ನೇಡುವುದರ ಮೊಲಕ ಹೆಚುಚಿ 
ಪ್ರಿಧ್ನ್ಯತೆಯನುನು ಶೆೊೇಷ್ತ ವರ್ಗರಳಿಗೆ 
ಕೆೊಟ್್ಟದ್ದುರೆ. ನ್ಳೆ ದಿನ್ಂಕ 25  ರಂದು ನರರಕೆ್ಕ 

ಆರಮಸುತಿತುರುವ ಪರಿಧ್ನ ಮೇದಿ ಯವರಿಗೆ 
ಶೆೊೇಷ್ತರ ವರ್ಗರಳ ಒಕೊ್ಕಟ ಸ್್ವರತಿಸುತತುದೆ 
ಎಂದು ಬ್ಡದ ಆನಂದರ್ಜ್ ತಿಳಿಸ್ದರು.   
ಸೆೊೇಲ್ಲಲಿದ ಸರದ್ರದಂತಿರುವ ಸಂಸದ ಜಿಎಂ.
ಸ್ದೆದುೇಶ್ವರ ಅವರ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ರುವ 
ಪರಿಧ್ನಯವರ ಕ್ಯ್ಗಕರಿಮಕೆ್ಕ ಹೆಚುಚಿ ಜನ ಸೆೇರಿ 
ಐತಿಹ್ಸ್ಕ ಸರ್ವೆೇಶ ಇತಿಹ್ಸ ಸೆೇರುವಂತ್ರಲ್ 
ಎಂದು ಆನಂದರ್ಜ್ ಆಶಯ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸ್ದ್ದುರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೇದಿಯವರ ಆರಮನವೆೇ ಪುಣ್ಯ : ಬಾಡದ ಆನಂದರಾಜು

ಬೆಂರಳೂರು, ರ್. 24 - 3 
ದಶಕರಳ ಮದಲ ಹಂತದ ಹೆೊೇರ್ಟ 
ಇಂದು ಯಶಸುಸಿ ಕಂಡಿದೆ, 
ಪಂಚಮಸ್ಲ್ ಸಮುದ್ಯದ 
ಪರಿತಿಯಬ್ಬರಿರೊ ಮೇಸಲ್ತಿಯ 
ಲ್ಭ ದೆೊರಕ್ಸ್ಕೆೊಡುವ ಎರಡನೆೇ 
ಹಂತದ ಹೆೊೇರ್ಟಕೆ್ಕ ಹರಿಹರ ಪಿೇಠ 
ಅಣಿಯ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಹರ 
ವಿೇರಶೆೈವ ಲ್ಂಗ್ಯತ ಪಂಚಮಸ್ಲ್ ಜರದುಗೆರು 
ಪಿೇಠದ ಪಿೇಠ್ಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ಶಿರಿೇ ವಚನ್ನಂದ  
ಸ್್ವಮೇಜಿ  ಪರಿತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ದರು.  ಇಂದು ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್್ಗರ 
ಪಂಚಮಸ್ಲ್ ಸಮುದ್ಯಕೆ್ಕ 2ಡಿ ಮೇಸಲ್ತಿಯ 
ಮೊಲಕ ಶೆೇ. 7 ರಷು್ಟ ಪ್ರಿತಿನಧ್ಯ ನೇಡುವ ಸಪಿಷ್ಟ 
ನಧ್್ಗರದ ಘೆೊೇಷಣೆಯ ನಂತರ ರ್ಧ್ಯಮರಳಿಗೆ 
ಈ ಪರಿತಿಕ್ರಿಯೆ ನೇಡಿದರು. 

ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸ್ಲ್ ಪಿೇಠ ಸಮುದ್ಯಕೆ್ಕ 
ಮೇಸಲ್ತಿಯನುನು ದೆೊರಕ್ಸ್ಕೆೊಡುವ ಪ್ರಿಥಮಕ 
ರುರಿಯ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ದ ಪಿೇಠವ್ಗಿದೆ. ಈ 
ಪಿೇಠದ ಪಿೇಠ್ಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ನಂತರ ಹೆೊೇರ್ಟವನುನು 
ಮತತುಷು್ಟ ತಿೇವರಿಗೆೊಳಿಸ್ದೆದುವು. ಈ ಹೆೊೇರ್ಟವನುನು 
ಸೊಕತು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನನುಡೆಸುವ ಮೊಲಕ ಆಯೇರಕೆ್ಕ 
ಸೊಕತು ದ್ಖಲ್ತಿಯನುನು ಸಲ್ಲಿಸ್ದೆದುವು. ಸೊಕತು 
ದ್ಖಲ್ತಿ ಹ್ರೊ ಸಮಪ್ಗಕವ್ದ ವ್ದದ 

ಪರಿಣ್ಮವ್ಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೇರ 
ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನುನು ನೇಡಿದೆ. ಈ 
ವರದಿಯ ಅನ್ವಯ ಹ್ರೊ ರ್ಷ್್ಟ್ರೇಯ 
ನ್ಯಕರೆೊಂದಿಗಿನ ಚಚೆ್ಗ ಫಲ 
ನೇಡಿದುದು, ಇಂದು ಮೇಸಲ್ತಿಯ ಸಪಿಷ್ಟ 
ಚ್ತರಿರ ದೆೊರೆತಿದೆ. ಇದನುನು ನ್ವು 
ಸ್್ವರತಿಸುತೆತುೇವೆ. ನಮಮಾ ಸಮುದ್ಯಕೆ್ಕ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹ್ರೊ ಸ್ರ್ಜಿಕ ಮತುತು 

ಉದೆೊ್ಯೇರದಲ್ಲಿ ಮೇಸಲ್ತಿ ದೆೊರೆಯುವುದು 
ಅರತ್ಯವಿತುತು. ಅದು ಇಂದು ಈಡೆೇರಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು 
ಅನುಷ್ಠಿನಗೆೊಂಡು ನಮಮಾ ಸಮುದ್ಯದ ಎಲಲಿರಿರೊ 
ಅದರ ಸದುಪಯೇರ ಆರಬೆೇಕು. ಈ ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ 
ನ್ವು ಕ್ನೊನ್ತಮಾಕವ್ಗಿ ಹ್ರೊ 
ಸಂವಿಧ್ನ್ತಮಾಕವ್ಗಿ ಎರಡನೆೇ ಹಂತದ 
ಹೆೊೇರ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಕೆೊಳು್ಳತೆತುೇವೆ. ಎಲಲಿರಿರೊ 
ಮೇಸಲ್ತಿಯ ಲ್ಭ ದೆೊರಕ್ಸ್ಕೆೊಡುವವರೆರೊ 
ವಿಶರಿಮಸುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಸಪಿಷ್ಟಪಡಿಸ್ದರು. 

ಈಗ್ರಲೆೇ ಕೆೇಂದರಿ ಓಬಿಸ್ಯ ಪಟ್್ಟನಲ್ಲಿ 
ಪಂಚಮಸ್ಲ್ರಳನುನು ಸೆೇರಿಸಬೆೇಕು ಎನುನುವ ಪರಿಸ್ತುಪ 
ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯ್ಗ ದಶಿ್ಗರಳ ಮುಂದಿದೆ. ಕೆೇಂದರಿ 
ಸಕ್್ಗರ ನಮಮಾ ಮನವಿಯನುನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಗ್್ಗಯಿಸ್ದುದು 
ಅದರ ಬಗೆಗೆಯೊ ನರಂತರ ಹೆೊೇರ್ಟ ನಡೆಯಲ್ದೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಮೊದಲ ಹಂತದ ಹೊೇರಾಟ ಯಶಸ್್ವ- 
ಎರಡರೆೇ ಹಂತದ ಹೊೇರಾಟಕೆ್ಕ ಅಣಿ

ಶೊೇಷಿತರ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೆೇಶ
ದ್ವರಗೆರೆ, ರ್. 24- ಕನ್್ಗಟಕ ಶೆೊೇಷ್ತ ಸಮುದ್ಯರಳ 

ಮಹ್ ಒಕೊ್ಕಟದಿಂದ ಬರುವ ಏಪಿರಿಲ್ 2 ರ ಭ್ನುವ್ರ ಮಧ್್ಯಹನು 1 
ರಂಟೆಗೆ ಬೆಂರಳೂರು ಅರಮನೆ ಮೈದ್ನದಲ್ಲಿ `ಸಂವಿಧ್ನ, ಸ್ರ್ಜಿಕ 
ನ್್ಯಯ, ಸಹಬ್ಳೆ್ವ ಮತುತು ಸ್್ವಭಿರ್ನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ಗಿ' ಶೆೊೇಷ್ತರ 
ಸಂಕಲಪಿ ಸರ್ವೆೇಶವನುನು ಹಮಮಾಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹ್ ಒಕೊ್ಕಟದ 
ಮುಖಂಡ ಕೆ.ಎಂ. ರ್ಮಚಂದರಿಪಪಿ ಸುದಿದುಗೆೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ದರು.

ರ್ಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ ಸ್ದ್ಧರ್ಮಯ್ಯ, ಶೆೊೇಷ್ತ ವರ್ಗರಳ 
ಮುಖಂಡರ್ದ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಪಿರಿಯ್ಂಕ ಖಗೆ್ಗ, ಹೆಚ್.ಸ್. 
ಮಹ್ದೆೇವಪಪಿ, ಸತಿೇಶ್ ಜ್ರಕ್ಹೆೊಳಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮುನಯಪಪಿ, ಹೆಚ್.
ಆಂಜನೆೇಯ, ಅಲಪಿಸಂಖ್್ಯತರ ಮುಖಂಡರು ಸೆೇರಿದಂತೆ ಮತಿತುತರರೆ 
ರರ್ಯರನುನು ಸರ್ವೆೇಶಕೆ್ಕ ಆಹ್್ವನಸಲ್ರುವುದು ಎಂದರು.

ದಲ್ತ ಮುಖಂಡ ರ್ವಳಿ್ಳ ಶಂಕರ್ ರ್ತನ್ಡಿ, ಕನ್್ಗಟಕದ 
ರ್ಜಕ್ೇಯ ದಿಕ್ಕನೆನುೇ ಬದಲ್ಯಿಸುವ ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ ಶೆೊೇಷ್ತ 
ಸಮುದ್ಯರಳ ಸರ್ವೆೇಶ ಬೆಂರಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿತುದುದು, 
ಕನ್್ಗಟಕದ ಸಂದಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹುದೆೊಡಡಿ ಸರ್ವೆೇಶ ಇದ್ಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜ್ತಿ, ಪಂರಡರಳ ಮೇಸಲ್ತಿ ಪರಿರ್ರವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ದೆದುೇವೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿ 
ಮೊಗಿಗೆ ತುಪಪಿ ಸವರಿದ್ದುರೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಪತಿರಿಕ್ಗೆೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಹ್ ಒಕೊ್ಕಟದ ಅನಂತನ್ಯಕ್, 
ಬಸವರ್ಜನ್ಯ್ಕ, ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮಂಜಪಪಿ, ಹ್ಲೆೇಕಲ್ ಎಸ್.ಟ್. 
ಅರವಿಂದ್, ಲ್ಂರರ್ಜ್, ಫುಟ್್ಬಲ್ ಗಿರಿೇಶ್, ಇಟ್್ಟರುಡಿ ಮಂಜುನ್ಥ್, 
ಆದಶ್ಗ ಯಲಲಿಪಪಿ, ಬ್ಡ್ ರವಿಕುರ್ರ್ ಮತಿತುತರರು ಉಪಸ್ಥಾತರಿದದುರು.

ಹೆೊನ್ನುಳಿ,ರ್.24- ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ಹತೊತುರು ಗ್ರಿಮ ಪಂಚ್ಯಿತಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಗಿ ಬಿ.ಎಂ. ಮೇಘರ್ಜ  ಅವಿರೆೊೇಧವ್ಗಿ ಆಯೆ್ಕಯ್ದರು.  
ನಕಟ ಪೂವ್ಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಗಿದದು ಮಹೆೇಂದರಿ ಅವರ ರ್ಜಿೇನ್ಮಯಿಂದ 
ತೆರವ್ಗಿದದು ಸ್ಥಾನಕೆ್ಕ  ಚುನ್ವಣೆ ನಡೆಯಿತು.  ಬಿ.ಎಂ. ಮೇಘರ್ಜ ಅವರು 
ಒಬ್ಬರೆೇ ತಮಮಾ ಉಮೇದುವ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ದದುರಿಂದ ಚುನ್ವಣ್ಧಿಕ್ರಿರಳ್ದ 
ಮೃತು್ಯಂಜಯಸ್್ವಮ  ಅವರ ಆಯೆ್ಕಯನುನು ಘೆೊೇಷ್ಸ್ದರು.  ಈ 
ಸಂದಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ರೊಪ್ ಚನೆನುೇಶ್, ರ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ 
ಹನುಮಂತಪಪಿ ರ್ರಿಕೆೊಪಪಿ, ಸದಸ್ಯರ್ದ ಸ್ದದುಪಪಿ, ಮಹೆೇಂದರಿ, ಗಿರಿಜಮಮಾ, 
ಈರಮಮಾ, ಸ್ವಿತರಿಮಮಾ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಾತರಿದದುರು.

ಹತೂ್ತರು ಗಾ್ರ.ಪಂ.ಗೆ ಮೆೇಘರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಕೆೊೇದಂಡರ್ಮ ದೆೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರ್ಮ 

ಜನೆೊಮಾೇತಸಿವದ ಪರಿಯುಕತು ವಿವಿಧ 
ಕ್ಯ್ಗಕರಿಮರಳನುನು ಏಪ್ಗಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಇಂದಿನಂದ ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 30ರ 
ರುರುವ್ರದವರೆಗೆ ಪರಿತಿದಿನ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8 ರಿಂದ 
ಮಧ್್ಯಹನು 12 ರವರೆಗೆ ಶಿರಿೇರ್ಮ ಪ್ರ್ಯರ, 
ಪುರ್ರ ಪರಿವಚನ, ಮೃತು್ಯಂಜಯ ಜಪ, ನವರರಿಹ 

ಜಪ, ಸೊಯ್ಗ ನಮಸ್್ಕರ ಹ್ರೊ ಪರಿತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6.30 ರಿಂದ 
9.30ರವರೆಗೆ ಹರಿಕಥ್ ಶರಿವರ, ಮಂತರಿ ಪುಷಪಿ ರ್ಜ್ಶಿೇವ್್ಗದ ಪೂವ್ಗಕ 
ಮಹ್ ಮಂರಳ್ರತಿ ಪೂಜೆರಳು ನಡೆಯಲ್ವೆ.

ನರರದಲ್ಲೆಂದು ಶಿ್ರೇರಾಮ ಪಾರಾಯಣ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರುಗಳ ನಿರಿರೀಕ�ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪ್ಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

ಮ. 87229 99997, 87225 55557

ಶಾಮನೂರು ಕಲ�ಲಿರೀಶ್ ಜ.ಆರ್.

ಶಾಮನೂರು ಕಲ�ಲಿರೀಶ್ ಜ.ಆರ್. ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ

ಬ�ಣ�ಣೆನಗರಿ 
ದಾವಣಗ�ರ�ಯಲ್ಲಿ

ಬಿಜ್ಪ ಮಹಾಸಂಗಮಬಿಜ್ಪ ಮಹಾಸಂಗಮ

ಅವರಿಗೆ ಹಾದಿಚ್ಕ ಸುಸಾ್ವರತ... 
ಈ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯ ಹಾರೂ ರಾಷಟೆ್ರ 

ಮಟಟೆದಲ್ಲೆ ಇತ್ಹಾಸ ಸೃಷಿಟೆಸಲೆಂದು ಆಶಿಸುವ...

ಶ್ರೀ ನರ�ರೀಂದ್ ಮರೀದಿ 

 ದಾವಣಗೆರೆ ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲ್ರುವ 

ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಾ ಸಂಗಮ 
ಐತ್ಹಾಸ್ಕ ಸಮಾರಂಭಕೆ್ಕ ಆರಮಸುತ್್ತರುವ

ನರರದಲ್ಲೆ ಸ್ಇಟ್, 
ನಿೇಟ್ ತರಬೆೇತ್

ದ್ವರಗೆರೆ, ರ್.24- ನರರದ 
ಅಖಿಲ ಭ್ರತಿೇಯ ವಿದ್್ಯರ್್ಗ 
ಪರಿಷತ್   ವತಿಯಿಂದ ಉಚ್ತ ಸ್ಇಟ್ 
/ ನೇಟ್ ಬೆೊೇಧನ್ ತರರತಿರಳನುನು 
ಆಯೇಜಿಸ್ದೆ ಎಂದು   ಸಂಘಟನ್ 
ಕ್ಯ್ಗದಶಿ್ಗ ಮಂಜುನ್ಥ ಕೆೊಳೆ್ಳೇರ 
ತಿಳಿಸ್ದ ದ್ುರೆ. ವಿವರಕೆ್ಕ ಸಂಪಕ್್ಗಸ್ : 
9880544153, 8553644928.



 ದ್ವರಗೆರೆ, ರ್. 24  -   ನ್ಳೆ ದಿನ್ಂಕ 25 ರ ಶನವ್ರ     ಪರಿಧ್ನ ಮಂತಿರಿರಳ ಪರಿವ್ಸ ಕ್ಯ್ಗಕರಿಮ 
ನರರದಲ್ಲಿ ಏಪ್್ಗಡ್ಗಿರುವ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚ್ರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟ್ರುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಕ್ರರ, ದಿ್ವತಿೇಯ 
ಪಿಯುಸ್ ವ್ಷ್್ಗಕ ಪರಿೇಕೆ್ಷಗೆ ಹ್ಜರ್ರುವ ವಿದ್್ಯರ್್ಗರಳು ಪರಿೇಕ್್ಷ ಕೆೇಂದರಿರಳಿಗೆ ನರದಿತ ಸಮಯಕೆ್ಕ 
ಮುಂಚ್ತವ್ಗಿ ಆರಮಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಿಧಿಕ್ರಿ ಶಿವ್ನಂದ ಕ್ಪಶಿ ಕರೆ ನೇಡಿದ್ದುರೆ. ನ್ಳೆ ಶನವ್ರ ದಿ್ವತಿೇಯ 
ಪಿಯುಸ್  ರ್ಜ್ಯ ಶ್ಸತು್ರ ಹ್ರೊ ಸಂಖ್್ಯಶ್ಸತು್ರ ವಿಷಯ ಪರಿೇಕೆ್ಷರಳು ಜರುರಲ್ದುದು, ಸಂಚ್ರ ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಂದಭ್ಗದಲ್ಲಿ 
ವಿದ್್ಯರ್್ಗರಳು ಬಸ್, ಆಟೆೊೇ,  ಶ್ಲ್ ವ್ಹನರಳ ಮೊಲಕ ಪರಿೇಕ್್ಷ ಕೆೇಂದರಿಕೆ್ಕ ಸಕ್ಲದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಯ್ವುದೆೇ 
ತೆೊಂದರೆಯ್ರದಂತೆ ಅನುಕೊಲ ರ್ಡಿಕೆೊಡಲು ಸ್ವ್ಗಜನಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಿಡಳಿತ ಮನವಿ ರ್ಡಿಕೆೊಂಡಿದೆ.

ಪರಿೇಕಾ್ಷ ಕೆೇಂದ್ರರಳಿಗೆ ಬೆೇರ ಆರಮಸಲು ಜಿಲಾಲೆಡಳಿತ ಮನವಿ
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ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 25, 20236

ದಿ್ವತ್ೇಯ ವಷಚ್ದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಶ್ರೀ ರಾಮಣಣೆ ಎ.ಎಂ.
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಹಾನರರ ಪಾಲ್ಕೆ ರುತ್್ತಗೆದಾರರ ಸಂಘ

ನಿೇವು ನಮ್ಮನೊರಲ್ (25.03.2023) ಇಂದಿಗೆ ಎರಡು ವಷಚ್ರಳಾದವು
ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೆರುವ,

ನಿೇವು ಹಾಕಿಕೊಟಟೆ ಮಾರಚ್ದಲ್ಲೆ ಮುನೊಡೆಯುತ್್ತರುವ...

ಕುಟುಂಬ ವಗಥಿ, ಸ�ನರೀಹಿತರು
ವಿಜಯನರರ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಂಡಜಿಜಿ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

7) Office Staff

YOGI RAM
SHASHI EDUCATIONAL TRUST ®

LAITHA INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
#67/1, Lokikere Main, Road, Davanagere-577005

B.Com, M.Com 
Graduators

ಪ್ರಥಮ ವಷಚ್ದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ
|| ಶಿ್ರೇ ಮೆೈಲಾರ ಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ನಿಲಯ||

ದಿ|| ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪಾಲ ಶಾರದ
ವೆೈಶ್ಯ ಸೆೇವಾ ಭೂಷಣ ಪಾಲ ರಾಜರುಪ್ತ ಇವರ ಧಮಚ್ಪತ್ೊ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಾಸವಿ ಭಜರಾ ಮಂಡಳಿ, ಎಸ್.ಕೆ.ಪಿ. ರಸೆ್ತ

ಇವರ ಪ್ಥಮ ವಷಯಾದ "ಪೂಜಾ ಕಾಯಯಾಕ್ಮ"ವನು್ನ 
ದಿರಾಂಕ : 26.03.2023ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಸ್ವರೃಹ - #247/1, 2ರೆೇ ಮೆೇನ್ ರೊೇಡ್, 

17ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ ,  ಕೆ.ಟ್.ಜೆ. ನರರ, ದಾವಣಗೆರೆ-2. ಇಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾರುವುದು.  

ನಿೇವು ನಮ್ಮನೊರಲ್ ಇಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಷಚ್ವಾಯಿತು.
ನಿೇವು ತೊೇರಿದ ಮಾರಚ್ದಶಚ್ನದಲೆಲೆೇ ಮುನೊಡೆಯುತಾ್ತ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೆರುವ...

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರಚ್ : ಪತ್ : ವೆೈಶ್ಯ ಸೆೇವಾ ಭೂಷಣ ಪಾಲ ರಾಜರುಪ್ತ
ಪಿ.ಆರ್. ಲಕಿ್ಷ್ಮಕಾಂತ, ಪಿ.ಎಲ್. ಪಾವನಿ, ಪಿ.ಎಲ್. ನಿಹಾರಿಕ

ಪಿ.ಆರ್. ತ್ಲಕ್ , ಅಶಿ್ವನಿ ಪಿ.ಟ್, ಅಧಿತ್ ಪಿ.ಟ್.
ಪಾಲ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಪಿ.ಎಸ್. ಪದ್ಮ, ಪಿ.ಎಸ್. ಶಂಕರ್ , ಪಿ.ಎಸ್. ಶಶಾಂಕ್ 

ಪಾಲ ನಿಂರಯ್ಯ ಶೆಟು್ರ ಪಿ.ಎನ್. ಸುಮತ್ರ, ವರುಣ್  ಪಿ.ಎನ್.

ಮೆೈಲಾರೆೇಶ್ವರ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್್ಸ  
ಚಾಮರಾಜ ಪೆೇಟೆ ಸಕಚ್ಲ್ , ದಾವಣಗೆರೆ-1.

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”ದ್ವರಗೆರೆ, ರ್.24- ನರರದ ಜೆೇನುರೊಡು ಮಹಿಳ್ 

ಸರ್ಜದಿಂದ ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 29ರಂದು ಭಕ್ತು ಗಿೇತೆ ಸಮೊಹ  
ಗ್ಯನ ಸಪಿಧೆ್ಗ ಏಪ್ಗಡಿಸಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿರಿೇಮತಿ ರೆೇಖ್  
(7349556455) ತಿಳಿಸ್ದ್ದುರೆ.

ಗಿೇತೆ ಗಾಯನ ಸ್ಪಧೆಚ್ಗೆ ಆಹಾ್ವನ

ಬೆಂರಳೂರು, ರ್. 24- ಕುಟುಂಬದವರ 
ಸಲಹೆಯಂತೆ ವರುಣ್ ವಿಧ್ನಸಭ್ ಕೆ್ಷೇತರಿದಿಂದಲೆೇ 
ಈ ಬ್ರಿ ಚುನ್ವಣ್ ಕರಕ್್ಕಳಿಯುವುದ್ಗಿ 
ವಿಧ್ನಸಭೆಯ ಪರಿತಿಪಕ್ಷದ ನ್ಯಕ ಸ್ದದುರ್ಮಯ್ಯ 
ಅಧಿಕೃತ ಘೆೊೇಷಣೆ ರ್ಡಿದ್ದುರೆ. 

ಸುದಿದುಗ್ರರೆೊಂದಿಗೆ ರ್ತನ್ಡಿದ ಅವರು, ನಮಮಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ವರುಣ್ದಿಂದ ಸಪಿಧಿ್ಗಸುವಂತೆ ಹೆೇಳಿದ್ದುರೆ. ಈ ಕೆ್ಷೇತರಿದಲೆಲಿೇ ಟ್ಕೆಟ್ 
ನೇಡುವಂತೆ ಹೆೇಳಿದೆದುೇನೆ. ಇನೆೊನುಂದು ಕೆ್ಷೇತರಿದಲ್ಲಿ ಸಪಿಧಿ್ಗಸುವಂತೆಯೊ 
ನಮಮಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದ್ದುರೆ. 

ನನಗೆ 25 ಕೆ್ಷೇತರಿರಳಲ್ಲಿ ಸಪಿಧಿ್ಗಸುವಂತೆ ಆಹ್್ವನವಿದೆ. ಎರಡನೆೇ 
ಕೆ್ಷೇತರಿದಲ್ಲಿ ಸಪಿಧಿ್ಗಸುವ ವಿಚ್ರ ವರಿಷಠಿರಿಗೆ ಬಿಟ್್ಟದುದು.  

ಸ್ದದುರ್ಮಯ್ಯ ಕೆೊನೆರೊ ಅಧಿಕೃತ ಹೆೇಳಿಕೆ ನೇಡುವುದರ ಮೊಲಕ 
ಗೆೊಂದಲರಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದುರೆ. ಅಷೆ್ಟೇ ಅಲಲಿ ಪಕ್ಷದ ಮದಲ ಪಟ್್ಟ 
ಬಿಡುರಡೆರೊ ರಹದ್ರಿ ರ್ಡಿಕೆೊಟ್್ಟದ್ದುರೆ.  ಆದರೆ ಸ್ದದುರ್ಮಯ್ಯ 
ಎರಡು ಕೆ್ಷೇತರಿರಳಿಂದ ಸ್ಫಧಿ್ಗಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುಳಿವು ನೇಡಿದ್ದುರೆ. ಆ ಕೆ್ಷೇತರಿ 
ಯ್ವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಕುತೊಹಲ ಮೊಡಿದೆ. 

ಪುತರಿ ಯತಿೇಂದರಿ ಸ್ದದುರ್ಮಯ್ಯ ಅವರ ರ್ಜಕ್ೇಯ ಭವಿಷ್ಯದ 
ಹಿತದೃಷ್್ಟಯಿಂದ ವರುಣ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಫಧಿ್ಗಸುವ ಬಗೆಗೆ ಈ ಮದಲು 
ಸ್ದದುರ್ಮಯ್ಯ ಚ್ಂತಿತರ್ಗಿದದುರು. ಆದರೆ ಇದಿೇರ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ 
ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ವರುಣ್ ಕೆ್ಷೇತರಿವನುನು ಒಪಿಪಿಕೆೊಂಡಿದ್ದುರೆ.

ವರುಣಾದಿಂದ ಕಣಕೆ್ಕ : ಸ್ದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಇರೊೊಂದು ಕೆ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೂ ಕಣಕಿ್ಕಳಿಯಲು ಇಂಗಿತ

ನವದೆಹಲ್ ರ್. 24 – ಸಕ್್ಗರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಲು ಸಮತಿಯಂದನುನು 
ರಚ್ಸುವುದ್ಗಿ ಕೆೇಂದರಿ ಹರಕ್ಸು ಸಚ್ವೆ ನಮ್ಗಲ್ ಸ್ೇತ್ರ್ಮನ್ ತಿಳಿಸ್ದ್ದುರೆ.ರ್ಷ್್ಟ್ರೇಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜನೆಯನುನು 
ಸುಧ್ರಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಮನವಿರಳು ಬಂದಿರುವ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತಿ ರಚ್ಸಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚ್ವೆ ತಿಳಿಸ್ದ್ದುರೆ.

ಕೆೇಂದ್ರ ರೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಶಿೇಲರೆಗೆ ಸಮತ್ : ನಿಮಚ್ಲ ಸ್ೇತಾರಾಮನ್ 


