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

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ. 25 - ರಾಜ್ಯದ ಉಜ್ವಲ 
ಭವಿಷ್ಯಕಾಕಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಸಕಾಕಾರಗಳ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ 
ಹೆೊರ ಬಿಂದು ಬಿಜಪೆಿಗ ೆ ಪೂಣಕಾ ಬಹುಮತ 
ನೀಡಬೆೀಕದ.ೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕೆಕಾ ಪೂಣಕಾ 
ಬಹುಮತದ ಸ್ಥಿರ ಸಕಾಕಾರ ಬೆೀಕದ ೆಎಿಂದು ಪರಿಧಾನ 
ಮಿಂತ್ರಿ ನರೆೀಿಂದರಿ ಮೀದ ಕರ ೆನೀಡಿದಾದಾರ.ೆ

ನಗರದ ಜಿ.ಎಿಂ.ಐ.ಟಿ. ಪಕಕಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 
ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದದಾ ಬಿಜಪೆಿಯ ವಿಜಯ ಸಿಂಕಲ್ಪ 
ರಥಯಾತೆರಿಗಳ ಮಹಾಸಿಂಗಮ ಸಮಾವೆೀಶದಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಮೀದ, ಕನಾಕಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ಅವಕಾಶವಾದ, ಸಾ್ವರ್ಕಾ ಮೈತ್ರಿ ಸಕಾಕಾರಗಳನುನು 
ನೆೊೀಡಿದೆದಾೀವ.ೆ ಇಿಂತಹ ಸಕಾಕಾರಗಳಿಂದ 
ಕನಾಕಾಟಕಕೆಕಾ ಸದಾ ನಷ್ಟವಾಗಿದ ೆಎಿಂದರು.

`ಜೆೊೀಡ್ - ತೆೊೀಡ್' (ಪಕ್ಷ ಒಡಯೆುವ 
ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡುವ) ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹೆೊರ 
ಬರಬೆೀಕು. ವೆೀಗದ ಬಳೆವಣಿಗಯೆತ್ತ ಕರದೆೆೊಯ್ಯ 
ಬೆೀಕು. ಬಿಜಪೆಿಯು ಕನಾಕಾಟಕವನುನು ವಿಕಸ್ತ 
ಭಾರತದ ಚಾಲನಾ ಶಕ್ತ ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ದ.ೆ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜಪೆಿ ಸಕಾಕಾರ ಇದಾದಾಗ ಮಾತರಿ ನಾನು 
ಹಚೆ್ಚಿನ ಸೆೀವ ೆಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಿಂದರು.

ಬಿಜಪೆಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಚ್ಹೆನುಯಾದ 
ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸಮೃದಧಿ, ಸಿಂಪತು್ತ, ಹೊಡಿಕ ೆ ಹಾಗೊ 
ಮುನನುಡಯೆುವ ಬಲ್ಷ್ಠ ವಿಶಾ್ವಸ ಇದ.ೆ ವಿಶ್ವ ಇಿಂದು 
ಭಾರತದ ಕಡ ೆ ನೆೊೀಡುತ್್ತದದಾರ,ೆ ಭಾರತ 
ಕನಾಕಾಟಕದ ಕಡ ೆ ನೆೊೀಡುತ್್ತದ.ೆ ಕನಾಕಾಟಕ 
ಹೊಡಿಕ ೆ ಆಕರ್ಕಾಸುವ ತಾಣ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳ ರದೆ ನೇಡಿ ಸರಾಮಾನಸಲಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ನಳ್ನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೇಲ್ 
ಪ್ರಧಾನಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ರಾಯಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾಲಾಪಚ್ಣೆ ಮಾಡಿದರೆ,  
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದೇಶ್ವರ ಪೆೇಟ ತೊಡಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಮಾಯಿ ಅವರು ಬೆಳ್ಳ ರದೆ ನೇಡಿದರು.

`ಜೊೇಡ್-ತೊೇಡ್' ಸಕಾಚ್ರ ಬೆೇಡ
ರಾಜ್ಯದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕೆ್ಕ ಬಹುಮತದ ಸಿಥಿರ ಸಕಾಚ್ರ ಬೆೇಕಿದೆ: ಪ್ರಧಾನ

ಮೊೇದಿಗೆ 
ಬೆಳ್ಳ ರದೆ

ಬೆಿಂಗಳೂರು, ಮಾ. 25- ರಾಜ್ಯ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ 124 
ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳ ಮದಲ ಪಟಿ್ಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪರಿತ್ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ 
ಸ್ದದಾರಾಮಯ್ಯ ಮೈಸೊರಿನ (ವರುಣಾ), ಕೆಪಿಸ್ಸ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ (ಕನಕಪುರ) 
ಕೆೀಿಂದರಿದ ಮಾಜಿ ಸಚ್ವ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಯಪ್ಪ 
(ದೆೀವನಹಳಳಿ) ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಿಂತ್ರಿ ಡಾ. 

ಜಿ.ಪರಮೀಶ್ವರ್ (ಕೆೊರಟಗೆರೆ) ಕೆಪಿಸ್ಸ್ ಪರಿಚಾರ 
ಸಮಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಿಂ.ಬಿ. ಪಾಟಿೀಲ್ (ಬಬಲೆೀಶ್ವರ) 
ಸೆೀರಿದಿಂತೆ ವಿವಾದವಿಲಲಿದ ಕೆ್ಷೀತರಿಗಳಗೆ ಎಐಸ್ಸ್ 

ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳನುನು ಪರಿಕಟಿಸ್ದೆ. 
ಸ್ದದಾರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪಧೆಕಾಗಿಳಯಬೆೀಕೆಿಂದದದಾ 

ಕೆೊೀಲಾರ, ಬದಾಮಿ, ಕಡೊರು ಹಾಗೊ 
ಚಾಮುಿಂಡೆೀಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೀತರಿಗಳಗೆ ಅಭ್ಯ 
ರ್ಕಾಗಳನುನು ಅಿಂತ್ಮಗೆೊಳಸ್ಲಲಿ. 

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಪಟಟೆ ಬಿಡುರಡೆ : ಎಸೆಸೆಸ್ , ಎಸೆಸೆಸೆಸೆಂಗೆ ಟಕೆಟ್ 

JAIN GROUP OF INSTITUTIONS 
BANGALORE.-SINCE 1991 

85 INSTUTIONS-80000+ STUDENTS-
5000+FACULTY 

JAIN PUBLIC SCHOOL, 
CHALGERI, RANEBENNUR, HAVERI DIST 

CBSE AFFILIATION NO:830788 

LOOKING FOR PASSIONATE & EXPERIENCE GRADUATE & 
POST GRADUATE  WITH RELEVANT PROFESSIONAL 

QUALIFICATION FOR THE FOLLOWING POSTS  

PRIMARY TEACHERS (PRT)  
SECONDARY TEACHERS(TGT)  

SENIOR SECONDARY TEACHERS(PGT) 
SUBJECTS –  

ENGLISH, SOCIAL SCIENCE, MATHEMATICS, SCIENCE  
COMMERCE(ACCOUNTS/BUSINESS STUDIES) 

OTHER VACANCY 
COMPUTER TEACHER (BCA)   

ACCOUNTANT/ADMIN (BCOM/BBA) 

WALK IN INTERVIEW EVERY MONDAY & WEDNESDAY  
BETWEEN 10.00 AM TO 3.00 PM 

OR 
CANDIDATES CAN SEND DETAILED RESUME  WITH RELEVANT 

CERTIFICATES TO 
jpsrnrcareers@gmail.com & MOB/WHATSAPP : 9844378101 

  
  CANDIDATES WITH FLUENCY IN ENGLISH  WILL BE GIVEN 

PREFERANCE 

HOW TO APPLY 

ಹರಿಹರದ ವಿೇರಶೆೈವ ಲ್ಂಗಾಯತ  
ಪಂಚಮಸಾಲ್ ಪಿೇಠದ 

ಧಮಚ್ದಶಿಚ್ರಳು, 
ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ಅಬಚ್ನ್ 

ಕೊೇ-ಆಪ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನ 
ನದೆೇಚ್ಶಕರೂ ಆದ  

ಶಿ್ರೇ ಜೊ್ಯೇತ್ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ 
ದಿ : ಮುರುಗೆೇಶಪ್ಪ ಕುಂಕೊೇದ್ 

ಅವರ ಧಮಚ್ಪತ್ನಿ 

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಮ್ಮ  

ದುಃಖತಪ್ತರು
ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ಪಾಟರೀಲ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮದಿನಿ ಮೆರ�ೆ, 

ಶ್ರೀ ಜೆ್ಯರೀತಿ ಪ್ಕಾಶ, ಶ್ರೀ ಗಿರಿಮಲೆಲರೀಶ್ ಮತುತು 
ಮಕ್ಕಳು ಅಳಿಯಂದಿರು ಹಾಗ್ ಸೆ್ಸೆಯಂದಿರು.

ಕುಂಕ�ೋರೀದ್ ವಂಶಸ್ಥರು  ಬಂಧುಗಳು ಮತುತು ಮಿತ್ರು, ಹ�ೋನಾನಾಳಿ

ಅವರು ದಿರಾಂಕ 25.03.2023ರ ಶನವಾರ ಬೆಳ್ಗೆ್ಗ 9.45ಕೆ್ಕ ಬೆಂರಳೂರಿನ ನವಾಸದಲ್ಲೆ 
ವಿಧಿವಶರಾಗಿದಾದರೆ  ಎಂದು ತ್ಳ್ಸಲು  ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ. 

ಮೃತರಿಗೆ 83 ವಷಚ್ ವಯಸಾಸೆಗಿತು್ತ.  ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆಯನುನಿ  
ದಿರಾಂಕ 26.03.2023ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳ್ಗೆ್ಗ  10 ರಂಟೆಗೆ 

ಹೊರಾನಿಳ್ಯ ತಕ್ಕನಹಳ್ಳ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆರುವ ತೊೇಟದಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾರುವುದು.

ಶ್ರೀಮತಿ  ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಮ್ಮ  ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು ಲ್ಿಂಗದಹಳಳಿ ಗಾರಿಮದ ವಾಸ್ 
ಜಿ.ಯು. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರ 

ಪುತ್ರಾದ ಜಿ.ಬಿ ರ�ರೀವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ
ಅವರು ದನಾಿಂಕ 25.03.2023 ರ ಶನವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 12.32 ಕೆಕಾ 

ನಧನರಾದರು. ಮೃತರಿಗೆ 42 ವಷಕಾ ವಯಸಾಸಾಗಿತು್ತ. ಪತ್ನು, ಓವಕಾ ಪುತರಿ, 
ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬಿಂಧು ಬಳಗವನುನು ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ 
ಅಿಂತ್ಯಕರಿಯೆಯನುನು  ದನಾಿಂಕ 26.03.2023 ರ ಭಾನುವಾರ ಬಳೆಗೆಗೆ 11.15 ಕೆಕಾ  

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು ಲ್ಿಂಗದಹಳಳಿ ಗಾರಿಮ ಮೃತರ ಜಮಿೀನನಲ್ಲಿ 
ನೆರವೆೀರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರಚ್ - ಮೊ :99005 83936, 87625 50502

ಲಂಗದಹಳಿಳಿ ಜಿ.ಬಿ. ರೆರೀವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಿಧನ 

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

Shamanur Education Trust (R.)

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

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

CLASSES START FROM 
27th MARCH 2023

21 DAYS FREE BRIDGE COURSE

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

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

REGISTER 
NOW

ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭ ಹಾರೆೈಕೆಗಳು

✦ ಶಿವಗಂಗಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್   ✦ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫ್ರೂಂಡ್ಸ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶವಗಂಗಾ
ರಾಜಯ ಉಪಾಧಯಕ್ಷರು, ಅ.ಭಾ.ವರೀ. ಮಹಾಸಭಾ ಯುವ ಘಟಕ

ಇಂದು ಹುಟುಟೆಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೆರುವ 
ಉದ್ಯಮಿರಳೂ, ನಮಮಾ ಆತ್ಮಾೇಯರೂ ಆಗಿರುವ 

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಹ�ಚ್. ಶವಕುಮಾರ್ 
ಅವರಿಗೆ ಹುಟುಟೆಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯರಳು.

ಆರಿಫ್  ಹುಸೆರೀನ್ ರಾಜು ರೆಡ್ಡಿ
ಬಸವರಾಜು ಶವಗಂಗಾ

ಜಿಲಾಲೆಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಿಸಾನ್  ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ , ದಾವಣಗೆರೆ. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದ್ಶೆರೀಖರ್ ಜಯಪ್ಕಾಶ್ ಗೌಡ

ಅನಹಚ್ಗೊಂಡರೂ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕೆ್ಕ 
ಹೊೇರಾಟ : ರಾಗಾ

ನವದೆಹಲ್, 
ಮಾ. 25 
– ಸಿಂಸತ್್ತನಿಂದ 
ಆಜಿೀವ ಅನಹಕಾ 
ಗೆೊಳಸ್ದರೊ, 

ಜೆೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ ದರೊ ಪರಿಜಾ 
ಪರಿಭುತ್ವ ರಕ್ಷಸಲು ಹೆೊೀರಾಟ 
ಮಾಡುತೆ್ತೀನೆ ಎಿಂದು ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ 
ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ 

ಗೊೇಧಿ ಹಿಟಟೆಗಾಗಿ 
ನೂಕು ನುರ್ಗಲು, 
ರಾಲ್ವರ ಸಾವು

ಲಾಹೆೊೀರ್, ಮಾ. 25 
– ಪಾಕಸಾ್ತನದ ಪಿಂಜಾಬ್ 
ಪಾರಿಿಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾಕಾರದಿಂದ 
ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್್ತದದಾ ಗೆೊೀಧಿ 
ಹಿಟು್ಟ ಪಡೆಯಲು ತೆರಳದದಾ 
ನಾಲ್ವರು ಹಿರಿಯರು ಸಾವನನುಪಿ್ಪದ 
ಘಟನೆ ನಡೆದದೆ.

ಮುಲಾ್ತನ್, ಮುಜಾಫರನಗರ 
ಹಾಗೊ ಫೆೈಸಲಾಬಾದ್ ನಗರ 
ಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ಕೆೀಿಂದರಿಗಳಗೆ 
ಜನರು ಮುತ್್ತಗೆ ಹಾಕದಾಗ 
ನೊಕು ನುಗಗೆಲು ನಡೆದವೆ. ಆಗ 
ಸಾವುಗಳು ಸಿಂಭವಿಸ್ರುವುದಾಗಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಳಸ್ದಾದಾರೆ.

ಮಾಯಕೊಂಡಕೆ್ಕ ಬಸವಂತಪ್ಪ

ಹರಿ-ಹರ ಸಂರಮಕೆ್ಕ ನಮನ
ಹರಿಹರೆೇಶ್ವರ ಮಂದಿರವು ಹರಿ - ಹರರ 
ಸಂರಮವಾಗಿದೆ. ಸಮಾವೆೇಶ ನಡೆಯುತ್್ತರುವ 
ಸಥಿಳವು ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾರೂ ಹರಿಹರರಳ ನಡುವೆ 
ಇದೆ. ಈ ಸಥಿಳದಲೆಲೆೇ ಬಿಜೆಪಿಯ 4 ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ 
ರಥ ಯಾತೆ್ರರಳ ಮಹಾಸಂರಮವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಹೆೇಳ್ದರು.
ಯಾತೆ್ರ ಕೆೈಗೊಂಡವರ ದಶಚ್ನ ಪಡೆದವರಿರೂ 
ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಥ ಯಾತ್್ರ 
ರಳ ದಶಚ್ನದ ಅವಕಾಶ ನನನಿ ಸೌಭಾರ್ಯ ಎಂದ 
ವರು ತ್ಳ್ಸಿದರು. ನನನಿ ಸಹೊೇದರ, ಸಹೊೇದರಿ 
ಯರಿಗೆ ನಮಸಾ್ಕರರಳು. (2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(5ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 26, 20232

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗೆ (ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ  
ಮತು್ತ DHUDA), ಬಿಲ್್ಡಿಂಗ್  ಪಾಲಿನ್ (ವಾಸು್ತ ಪರಿಕಾರ), 

ಎಸ್್ಟಮೀಷನ್, ಕನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತು್ತ ಮಟಿೀರಿಯಲ್ ಕಾಿಂಟಾರಿಯಾಕ್್ಟ  
ಹಾಗೊ ಅಲ್ನೆೀಷನ್, ಲೆೀಔಟ್  ಪಾಲಿನ್  ಮತು್ತ ಅಭಿವೃದಧಿ  

(Development) ಮಾಡಿಕೆೊಡಲಾಗುವುದು. 

ಸಿಂಪಕಕಾಸ್ :   ಪಿ್ರಯಾಂಕ ಜಿ.ಪಿ., ಇಂಜಿನಯರ್ 
+91 70190 70400

#1066, 2ರೆೇ ಮೆೇನ್ , 1ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ , ಓಂಕಾರ ರಣಪತ್ ದೆೇವಸಾಥಿನ 
ಎದುರು, ನಜಲ್ಂರಪ್ಪ ಲೆೇಔಟ್ , ದಾವಣಗೆರೆ-577004.

ಅರಸಿ ಕನಸೆಲೆಟೆನಸೆ ಸವಿೇಚ್ಸಸ್ 

dvg -2243,  Siz : 12x2

PÀ£ÁðlPÀ  ¸ÀPÁðgÀ               (ªÁtÂdå vÉjUÉ E¯ÁSÉ)

ªÁtÂdå vÉjUÉUÀ¼À dAn DAiÀÄÄPÀÛgÀªÀgÀ PÀbÉÃj (DqÀ½vÀ),

«¨sÁVÃAiÀÄ À̧gÀPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Ȩ́ÃªÁ vÉjUÉ PÀbÉÃj,
ªÁtÂdå vÉjUÉ s̈ÀªÀ£À, zÉÃªÀgÁeï CgÀ̧ ï §qÁªÀuÉ,  zÁªÀtUÉgÉ.

¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï 08192-231359, 08192-254838

mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉ

¸À»/- ªÁtÂdå vÉjUÉUÀ¼À dAn DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ

(DqÀ½vÀ), «¨sÁVÃAiÀÄ ̧ ÀgÀPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ̧ ÉÃªÁ

vÉjUÉ PÀbÉÃjUÉ, zÁªÀtUÉgÉ.
ªÁ¸ÁE/zÁªÀtUÉgÉ/1093/

PÉJ¸ïJA¹J/2022-23

ªÁtÂdå vÉjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ, ªÁtÂdå vÉjUÉUÀ¼À dAn DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ

(DqÀ½vÀ), «.¸À&¸ÉÃvÉ. PÀbÉÃj, zÁªÀtUÉgÉ ºÁUÀÆ F «¨sÁUÀzÀ

C¢üÃ£À PÀbÉÃjUÀ½UÉ 05 ̈ sÀzÀævÁ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ 13 ±ÀÄavÀéUÁgÀgÀ

¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÇgÉÊ¸ÀÄªÀ ̧ À®ÄªÁV

¢é-®PÉÆÃn/¢é-¨sÁUÀUÀ¼À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ̧ ÀPÁðgÀzÀ E-

¥ÉÇæPÀÆågïªÉÄAmï ¥Áèmï ¥sÁgÀA ªÀÄÆ®PÀ mÉAqÀgï PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ.

¸ÀzÀj mÉAqÀj£À ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, £ÀªÀÄÆ£É ªÀÄvÀÄÛ

EvÀgÉ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ eÁ®vÁt https://ctax.kar.nic.in £À°è

®¨sÀå«gÀÄvÀÛªÉ.

(1) Last date and time for receipt of bid: 21.04.2023
at 5.00 P.M. (2) Date, time and venue for opening of
technical bid: 25-04-2023 at 11. AM (3) Date, time
and venue for opening of financial bid; 29-04-2023
at 11.00 AM  ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÁV F

ªÉÄÃ®ÌAqÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀb ÉÃj ªÉÃ¼ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¥ÀQð¹

¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÁVzÉ.

¸ÀASÉå:-¹§âA¢.8/2022-23/n.£ÀA.3854  ¢£ÁAPÀ: 23.03.2023 ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ, ನೆೀಕಾರ, ಸಿಂತ ದೆೀವರ 
ದಾಸ್ೀಮಯ್ಯ ಬಸವ ಪೂವಕಾಯುಗ ಕರಿ.ಶ. 980 ರ 
ಚೆೈತರಿ ಶುದದಾ ಪಿಂಚಮಿಯಿಂದು ಸುರಪುರ ತಾಲೊಲಿಕನ 
ಮುದನೊರು ಗಾರಿಮದ ನೆೀಕಾರ ಕುಲದ 
ಶಿವಭಕ್ತರಾದ ಶಿಂಕರಿ ಹಾಗೊ ರಾಮಯ್ಯ  ದಿಂಪತ್ 
ಪುಣ್ಯಗಭಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಸುತಾ್ತರೆ. 

ಕುಲಕಸುಬು ನೆೀಕಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್್ತದದಾ 
ದಾಸ್ೀಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅಧಾ್ಯತ್ಮದ ಹಸ್ವಾಗಿದುದಾ 
ಅದನನು ತ್ೀರಿಸ್ಕೆೊಳಳಿಲು ಶಿರಿೀ ಶೆೈಲಕೆಕಾ ತೆರಳ ಅಲ್ಲಿ 
ಚಿಂದರಿಗುಿಂಡ ಶಿರಿೀಗಳಿಂದ ದೀಕೆ್ಷ ಪಡೆದು ಕಾಯಕದ 
ಜೆೊತೆ ಜನರ ಬದುಕಗೆ ಹತ್್ತರ ಹಾಗೊ 
ಆದಶಕಾವೆನಸುವ ವಚನಗಳನುನು ರಚ್ಸುತಾ್ತರೆ.     
ಆರಾಧ್ಯ ದೆೈವ ರಾಮನಾಥ ಅಿಂಕತದೆೊಿಂದಗೆ  
ರಚ್ಸ್ರುವ ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 176 ವಚನಗಳು 
ದೆೊರಕವೆ.

ಒಿಂದು ಬಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಿಶಿರಿತ ಅಕಕಾ, 
ಇನೆೊನುಿಂದರಲ್ಲಿ ಕಬಿ್ಬನ ಕೆೊೀಲು  ನೀಡಿ ಮರಳು 
ಬೆೀಪಕಾಡಿಸದೆ, ನೀರು ಉಪಯೀಗಿಸದೆ ಇವೆರಡ 
ರಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ನೀಡುವ ದಾಸ್ಮಯ್ಯ 
ಪಿಂಥವನೊನು ಒಪಿ್ಪ ಗೆೊಬೊ್ಬರಿನ ನೆೀಕಾರ ದಿಂಪತ್ 
ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಹಾಗೊ ಮಹಾದೆೀವಿಯರ ಪುತ್ರಿ 

ದುಗಗೆಳೆ, ಕಬಿ್ಬನ ಹಾಲು ಬೆರೆಸ್ ಅದರ ಸ್ಪೆ್ಪ ಉರಿಸ್ 
ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ನೀಡಿ ದಾಸ್ೀಮಯ್ಯರನುನು 
ವಿವಾಹವಾಗುತಾ್ತಳೆ.

ಮಡದ ದುಗಗೆಳೆಯಿಂದ ಕೆಲ ಅನಾವಶ್ಯಕ 
ಮಾತುಗಳ ನದಶಕಾನಗಳೆೊಿಂದಗೆ  ದುಗಗೆಳೆಯಿಂತ  
ಮಡದ ಸ್ಕಕಾರೆ ಸಿಂಸಾರ ಲೆೀಸು, ಮಾರುತ್ತರದ 
ಮಡದ ಸ್ಕಕಾರೆ  ವಿರಕ್ತ ಲೆೀಸು ಎಿಂದು 
ಸಮಸೆ್ಯಯಿಂದಗೆ ಆಗಮಿಸ್ದದಾ ವಿದಾ್ವಿಂಸರು 
ಹಾಗೊ ಸನಾ್ಯಸ್ಗಳಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತಾ್ತರೆ. ಇಿಂತಹ 
ಅನೆೀಕ ಪರಿಸಿಂಗಗಳು ಅವರ ಬದುಕನಲ್ಲಿ ನಡೆದವೆ.

ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಿಂತ್ವೆ. 
ಸತ್ಪತ್ಗಳೆೊಿಂದಾದ ಭಕ್ತ ಹಿತವಾಗಿಪು್ಪದು 
ಶಿವಿಂಗೆ,  ಭಕ್ತನಿಂಗಣವೆೀ ವಾರಣಾಸ್, ನೆರೆಹೆೊರೆ 
ನಿಂಬಿ ಕರೆದರೆ ನರಿ, ಕುದುರೆಯಾಗಿ ಹರಿಯನೆ ?, 
ಅಿಂಧಕನ ಕೆೈ ಅಿಂಧಕ ಇಡುವಿಂತೆ, ಮಣಿಗಳ ಸೊತರಿ 
ದಿಂತೆ, ಹುಣಸೆಯ ಹೊವೆಲಲಿ ಕಾಯಾಗ ಬಲುಲಿದೆೀ?, 
ಕೆನೆಯಲಲಿದ ಮಸರ ಕಡೆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಹನ 
ತುಪ್ಪವಿಲಲಿ, ಲೆೊೀಕದ ಸಿಂದೆೀಹಗಳೆತ್ತಬಲಲಿರು?, ಕತೆ್ತ 
ಬಲುಲಿದೆ ಕಸೊ್ತರಿ ವಾಸನೆಯ, ನವಿಲು 
ನಲ್ಯುತೆ್ತಿಂದೆೊಡೆ ಕಾಡುಕೆೊೀಳ ಪುಚಚಿವ 
ತೆರಕೆೊಿಂಡಿಂತೆ, ಹರಿದಗೆೊೀಣಿಯಲೆೊಬ್ಬ ಕಳವೆ 
ತುಿಂಬಿದ, ಗಿಂಡನುಳಳಿಮ್ಮನ ಗೌರಿಯೆಿಂದು ಕಿಂಡೆ, 
ಶಿವಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ನಜ ಕೆೈಲಾಸಕೆಕಾ ಹೆೊೀದರೆ, ಈಶನ 
ಶರಣರು ವೆೀಶಿವ ಹೆೊೀದರೆ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಲ್ಿಂಗವ 
ಕಟಿ್ಟದಡೆೀನು?, ಆಚಾರ ಸಹಿತವಿದದಾಡೆ ಗುರುವೆಿಂಬೆ, 
ಅನ್ಯರ ಹೆೊಗಳುವ ಕುನನುಗಳನೆೀನೆಿಂಬೆ ಹೆೀಳ, ಆಸೆ  
ಪರಿಣಾಮಕೆಕಾ ಬೆೀಸತು್ತ ಹೆೊೀಯತು.

ನುರಿತ ಇಂಜಿನಯರ್  -
ದೆೇವರ ದಾಸಿೇಮಯ್ಯ ಅನುಭವಿ ಇಂಜಿನ 

ಯರ್ ಇದದಂತೆ. ಅವರು ವಚನರಳನುನಿ ರಚಿಸುವು 
ದರ ಮೂಲಕ ನೇಲನಕೆ್ಷ ತಯಾರಿಸಿ ಹಾಕಿದ ಭದ್ರ 
ವಾದ ಬುರಾದಿ ಮೆೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅತ್ಯಂತ 
ಸುಂದರವಾದ, ಭವ್ಯವಾದ ಸೌಧವನನಿ ನಮಿಚ್ಸಿ 
ದರು. ದಾಸಿೇಮಯ್ಯ ಅವರನನಿ ನಮಮಾ ರುರುಕುಲದ 

ಲ್ಲೆರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಸಾ್ತರಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸಿ ದಿೇಕೆ್ಷ 
ನೇಡಿದವರು ಸೂಯಚ್ಸಿಂಹಾಸರಾ ಪಿೇಠದ 
ಅಂದಿನ ಜರದು್ಗರು ಶಿ್ರೇ ಚಂದ್ರರುಂಡ 
ಭರವತಾ್ಪದರು.

-  ಶಿ್ರೇಶೆೈಲ ಜರದು್ಗರು ಡಾ: ಚನನಿಸಿದ್ಧರಾಮ 
ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾಯಚ್ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿರಳು

ವಚನರಳ ರೆೇಕಾರ ದೆೇವರ ದಾಸಿೇಮಯ್ಯ ಜಯಂತ್  

ಪಾಗಾ (ರುಮಾಲು ಸುತು್ತವ ಪದ್ಧತ್) 

ಶಿವರಾತ್ರಿಯಿಂದು ಶಿರಿೀ ಶೆೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಕಾನನ 
ಶಿಖರ ಹಾಗೊ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಿಂದಗಳಗೆ ಸುತ್ತಲು 
ದೆೀವಸಾಥಿನದ ಕರೆಯ ಮೀರೆಗೆ ಆಿಂಧರಿಪರಿದೆೀಶದ 
16 ದೆೀವಾಿಂಗ ಕುಟುಿಂಬಗಳು ತಲಾ ನೊರೆಿಂಟು 
ಗಜದ ಬಟೆ್ಟಯನುನು ಕಟು್ಟನಟಾ್ಟದ  ಮಡಿ 
ಉಡಿಗೆಯಿಂದ ನೆಯುದಾಕೆೊಿಂಡು  ದೆೀವಸಾಥಿನಕೆಕಾ 
ತರುತಾ್ತರೆ.  ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮರುದನ  ಆ ಬಟೆ್ಟಯನುನು 
ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ತುಿಂಡಾಗಿಸ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರಿಸಾದದ ರೊಪ 
ದಲ್ಲಿ ಹಿಂಚುವ ಪದದಾತ್ ಈಗಲೊ  ನಡೆಯುತ್್ತದೆ.  

ದಾಸ್ೀಮಯ್ಯ ಅವರು ಅದುಭುತ ಹಾಗೊ 
ದವ್ಯವಾದ ವಸ್ತ್ರವನನು ನೆೀಯುದಾ ಶಿವನಗೆ ಅಪಿಕಾಸ್ 
ತವನಧಿ ಪಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷ ಎಿಂಬಿಂತೆ ಶಿರಿೀ 
ಶೆೈಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಾಗಾ ಅಿಂದರೆ ರುಮಾಲು 
ಸುತು್ತವ ಈ  ಪದಧಿತ್ಯನುನು ಹೆೊೀಲ್ಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್್ತದೆ.

- ಮರೊೇಹರ ಮಲಾಲೆಡದ, ರಾಣೆೀಬೆನೊನುರು.

ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವ 
ರೆೇಕಾರ ಸಂತ, ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ 
ಶಿ್ರೇ ದೆೇವರ ದಾಸಿೇಮಯ್ಯ ಅವರ 
ಜಯಂತ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸವಚ್ರಿರೂ 

ಹಾದಿಚ್ಕ ಶುಭಾಶಯರಳು.

ದೆೇವರ ದಾಸಿೇಮಯ್ಯ ಜಯಂತ್ 
ಶುಭಾಶಯರಳು

ಬಸವರಾಜ ಪಿ. ಲಕೆ್ಷ್ೇಶ್ವರ
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 

ನಗರಸಭೆ ರಾಣೆೀಬೆನೊನುರು.

ಶೆೈಲಜಾ ಬ. ಲಕೆ್ಷ್ೇಶ್ವರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿರಿೀ ಬನಶಿರಿೀ ಸೌಹಾದಕಾ 

ಸಹಕಾರಿ ನ., ರಾಣೆೀಬೆನೊನುರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 25 - ನೆಹರು ಯುವ ಕೆೀಿಂದರಿ ಮತು್ತ 
ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಧಿ ಸಿಂಸೆಥಿಗಳ ಸಹಯೀಗದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಿಂವಾದ 
ಇಿಂಡಿಯಾ@2047 ಕಾಯಕಾಕರಿಮ ನಡೆಸ್ಕೆೊಡಲು ಜಿಲೆಲಿಯ  ಸಮು 
ದಾಯ ಅಭಿವೃದಧಿ ಸಿಂಸೆಥಿಗಳಿಂದ ಅಜಿಕಾಗಳನುನು ಆಹಾ್ವನಸಲಾಗಿದೆ. 
ಆಸಕ್ತ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಧಿ ಸಿಂಸೆಥಿಗಳು ಜಿಲಾಲಿ ನೆಹರು ಯುವ 
ಕೆೀಿಂದರಿದಲ್ಲಿ ನಗದತ ಅಜಿಕಾ ನಮೊನೆಯನುನು ಪಡೆದು ಇದೆೀ ದನಾಿಂಕ 
29 ರೆೊಳಗಾಗಿ  ಅಜಿಕಾ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು. ವಿವರಕೆಕಾ ಸಿಂಪಕಕಾಸ್ : ಜಿಲಾಲಿ 
ಡಳತ ಭವನದ ಕೆೊಠಡಿ ಸಿಂಖೆ್ಯ - 42 ರ ಜಿಲಾಲಿ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ನೆಹರು ಯುವ ಕೆೀಿಂದರಿ (ಮಬೆೈಲ್ 9901863789). 

ಯುವ ಸಂವಾದ ಇಂಡಿಯಾ@2047

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ.25- ಶನವಾರ 
ಬಿಜಪೆಿಯಿಂದ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದದಾ ಜನಸಿಂಕಲ್ಪ 
ಯಾತೆರಿ ಮಹಾಸಿಂಗಮ ಕಾಯಕಾಕರಿಮಕೆಕಾ ವಿವಿಧ 
ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಂದ ಜನರು ಆಗಮಿಸ್ದದಾರು.

ಬಿಗಿ ಬಿಂದೆೊೀಬಸ್್ತ ಹಿನೆನುಲಯೆಲ್ಲಿ 
ಬಳೆಗೆಗೆಯಿಂದಲೆೀ ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆ್ತಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ 
ಸಿಂಖೆ್ಯ ವಿರಳವಾಗಿತು್ತ. ಮಧಾ್ಯಹನು 12ರ ನಿಂತರ 
ಕಾಯಕಾಕರಿಮಕೆಕಾ ಜನರು  ಆಗಮಿಸತೆೊಡಗಿದರು.

ಪರಿಧಾನ ಮೀದ ಅವರನುನು ನೆೊೀಡಲು 
ಮಹಿಳಯೆರು ತಮ್ಮ ಚ್ಕಕಾ ಮಕಕಾಳೆೊಿಂದಗ ೆಉತುಸಾಕ 
ತಯೆಿಂದ ಆಗಮಿಸ್ದದಾರು. ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 
ಬಿಂದ ಯುವಕರು, ವೃದದಾರೊ ಬಿರು ಬಿಸ್ಲನೊನು 
ಲಕೆಕಾಸದ ೆಕಾಯಕಾಕರಿಮದತ್ತ ಹಜೆೆಜೆ ಹಾಕುತ್್ತದದಾರು. 

ಸಮಾವೆೀಶಕೆಕಾ ಆಗಮಿಸ್ದವರನುನು ಮಟಲ್ 
ಡಿಟಕೆ್ಟರ್ ಮೊಲಕ ತಪಾಸಣ ೆ ನಡಸೆ್ ಒಳ 
ಬಿಡಲಾಗುತ್್ತತು್ತ. ಎರಡನೆೀ ಹಿಂತದಲ್ಲಿ 
ಬಾ್ಯಗ್ ಗಳನುನು ಸಾಕಾಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್್ತತು್ತ.

ಸುಮಾರು 400 ಎಕರ ೆ ಪರಿದೆೀಶದಲ್ಲಿ 
600x1000 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಶಾಮಿಯಾನದಲ್ಲಿ 
ಮೊರು ವೆೀದಕ ೆ ನಮಿಕಾಸಲಾಗಿತು್ತ. ಮಧ್ಯಮ 

ವೆೀದಕಯೆಲ್ಲಿ  ಪರಿಧಾನ ಮೀದ ಹಾಗೊ ಪರಿಮುಖ 
ಗಣ್ಯರಿಗ ೆಮಾತರಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತು್ತ.  30ಕೊಕಾ 
ಹಚೆುಚಿ ಎಲ್ ಇಡಿ ಸ್ಕಾ್ೀನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತು್ತ.

ಜಿ.ಎಿಂ.ಐ.ಟಿ ಕಾಲೆೀಜಿನಿಂದ ಕಾಯಕಾಕರಿಮ 
ನಡಯೆುವ ಸಥಿಳದವರಗೆ ೆದಾರಿಯುದದಾಕೊಕಾ ಉಚ್ತ 
ವಾಗಿ ನೀರಿನ ಪಾಕಟೆ್ ಗಳನುನು ಹಿಂಚಲಾಗುತ್್ತತು್ತ. 
ಬಿಸ್ಲ್ನ ದಾಹಕೆಕಾ  ಪರಿತಪಿಸುತ್್ತದದಾ ಜನತ ೆನೀರು, 
ಮಜಿಜೆಗ,ೆ ಕಬಿ್ಬನ ಹಾಲು ಸೆೀರಿದಿಂತ ೆ ತಿಂಪು 
ಪಾನೀಯಗಳ ಮರ ೆಹೆೊೀಗುತ್್ತದದಾರು.

ವಿಐಪಿ ಹಾಗೊ ವಿವಿಐಪಿ ಪಾಸ್  ತಪಾಸಣೆ 
ವೆೀಳ ೆ ಆಗಾಗ ನೊಕು ನುಗಗೆಲು ಉಿಂಟಾಗಿ, 
ಪೊಲ್ೀಸರೆೊಿಂದಗ ೆಮಾತ್ನ ಚಕಮಕಗಳು ನಡದೆ 
ಘಟನಗೆಳೂ ನಡದೆವು. ಮೀದ ಆಗಮಿಸ್ದಾಗ, 
ರೆೊೀಡ್ ಶೆೊೀ ನಡಸೆುವಾಗ ಹಾಗೊ 
ಮಾತನಾಡುವಾಗ `ಮೀದ ಮೀದ' ಎಿಂಬ 
ಕೊಗು ಮುಗಿಲು ಮುಟು್ಟತ್್ತತು್ತ. ಮಾಜಿ 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೊರಪ್ಪ 
ವೆೀದಕಯೆಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆೊರಟಾಗಲೊ 
ಸಹ ಜನರು ಕೆೀಕ,ೆ ಶಿಳೆಳಿ ಹಾಕ ಸಾ್ವಗತ್ಸ್ದರು.

ಕೆೇಸರಿ ಶಾಲುರಳ ರಾಶಿ: ಬಿಂದವರು ಹಗೆಲು 

ಮೀಲ ೆ ಹಾಕಕೆೊಳಳಿಲು ಬಿಜಪೆಿ ಚ್ಹೆನುಯುಳಳಿ ಕೆೀಸರಿ 
ಶಾಲುಗಳಗ ೆಕೆೊರತ ೆಇರಲ್ಲಲಿ. ಸಮಾವೆೀಶ ಸಥಿಳದ 
ಬಳ ಶಾಲುಗಳನುನು ರಾಶಿ ಹಾಕಲಾಗಿತು್ತ. ಕಾಯಕಾ 
ಕತಕಾರು ಬಿಂದವರಿಗಲೆಾಲಿ ಶಾಲು ವಿತರಿಸುತ್್ತದದಾರು.

ಗೊೇದಿ ಪಾಯಸ, ಪಲಾವ್, ಮೊಸರನನಿ: 
ಸಮಾವೆೀಶಕೆಕಾ ಬಿಂದವರಿಗ ೆ ಗೆೊೀದ ಪಾಯಸ, 
ಪಲಾವ್ ಹಾಗೊ ಮಸರನನು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತು್ತ.  
350 ಕೌಿಂಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಡಿಸಲಾಯತು.  
ಬಳೆಗೆಗೆ ಬಿಂದವರಿಗಾಗಿ ಬಳೆಗೆಗೆ 6 ಗಿಂಟಯೆಿಂದಲೆೀ 
ಉಪಿ್ಪಟು್ಟ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಸುಮಾರು 30 
ಸಾವಿರಕೊಕಾ ಹಚೆುಚಿ ಜನರು ಉಪಹಾರ ಸೆೀವಿಸ್ 
ದಾದಾರ ೆಎಿಂದು ಸಿಂಘಟಕರೆೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತ್ ನೀಡಿ 
ದರು.  9 ಗಿಂಟಯೆಿಂದ ಊಟ ವಿತರಿಸಲಾಯತು. 
ಊಟದ ವ್ಯವಸೆಥಿ ಅಚುಚಿಕಟಾ್ಟಗಿತು್ತ.

ನೇರಿನ ಕಾ್ಯನ್ ಹೊತೊ್ತಯದ ಜನ: 
ಸಮಾವೆೀಶ ಮುಗಿದು ವಾಪಸ್ ಹೆೊರಟಾಗ  
ಕಲೆವರು ಕುಡಿಯಲು ಇಡಲಾಗಿದದಾ 20 ಲ್ೀಟರ್ 
ನೀರಿನ ಕಾ್ಯನ್ ಗಳನೆನುೀ ಹೆೊತೆೊ್ತಯದಾರು. ಮತೆ್ತ 
ಕಲೆವರು ಜಾಹಿೀರಾತುಗಳ ಫೆಲಿಕ್ಸಾ ಗಳನುನು 
ಕೆೊಿಂಡೆೊಯದಾರು.

ಬಿಸಿಲೆೇರುತ್್ತದದಂತೆ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಹರಿದು ಬಂದ ಜನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 25 - ವಿಶ್ವದ ಧಿೀಮಿಂತ 
ದೆೀಶಗಳು ಸಿಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಇಿಂತಹ ಸಿಂದಭಕಾ 
ದಲ್ಲಿ ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ ನರೆೀಿಂದರಿ ಮೀದ ಅವರು 
ಭಾರತವನುನು ಆರ್ಕಾಕ ಶಕ್ತಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್, 
ಮುಿಂದನ 25 ವಷಕಾಗಳನುನು ಅಮೃತ ಕಾಲ 
ಮಾಡುವ ಶಕ್ತ ಹೆೊಿಂದದಾದಾರೆ ಎಿಂದು ಮುಖ್ಯ 
ಮಿಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾ್ಮಯ ಬಣಿ್ಣಸ್ದರು.

ನಗರದ ಜಿ.ಎಿಂ.ಐ.ಟಿ. ಪಕಕಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 
ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದದಾ ಮಹಾಸಿಂಗಮ ಸಮಾವೆೀಶ 
ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆೊಮಾ್ಮಯ, ಮೀದ 
ಜಗತ್್ತನ ನಾಯಕ ಎಿಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆೀಳುವುದಲಲಿ. 
ಪಾಕಸಾ್ತನದ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರೆೀ ಮೀದ 
ಅವರಿಂತಹ ನಾಯಕ ಬೆೀಕು ಎನುನುತ್್ತದಾದಾರೆ. 
ಮೀದ ರಿೀತ್ಯ ಬಲ್ಷ್ಠ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆೀಕು 
ಎಿಂದು ಚ್ೀನಾದ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದು ವರದ ಮಾಡಿದೆ 
ಎಿಂದರು. ಆದರೆ, ವಿರೆೊೀಧ ಪಕ್ಷಗಳವರು 
ಭಾರತದ ಪರಿಜಾಪರಿಭುತ್ವವನುನು ವಿದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಿೀಗಳೆಯುತ್್ತದಾದಾರೆ. ಬೆೀರೆ ದೆೀಶಗಳ ಸಹಾಯ 
ಪಡೆಯುವ ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸಕೆಕಾ ಕೆೈ ಹಾಕದಾದಾರೆ. 
ಇಿಂತಹವರ ನಾಯಕತ್ವ ನಾಡಿಗೆ ಬೆೀಕಾ? ಇದು 
ನಾಡಿನ ದೆೀಶದೆೊರಿೀಹದ ಕೆಲಸ ಎಿಂದು ಅವರು 
ಪರೆೊೀಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಿಂಧಿಯವರನುನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡರು.

2014ಕೆಕಾ ಹೆೊೀಲ್ಸ್ದರೆ ಈಗ ಹೆದಾದಾರಿ, 
ರೆೈಲೆ್ವ ಸೆೀರಿದಿಂತೆ ಹಲವು ಯೀಜನೆಗಳಗೆ ಐದು 
ಪಟು್ಟ ಹೆಚುಚಿ ಹಣ ಕೆೀಿಂದರಿದಿಂದ ಬರುತ್್ತದೆ. 
ಭದಾರಿ ಮೀಲದಾಿಂಡೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಕೆೀಿಂದರಿ 
ಸಕಾಕಾರದಿಂದ 5,300 ಕೆೊೀಟಿ ರೊ. ಹಣ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದವರು ಹೆೀಳದರು.

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. 
ಯಡಿಯೊರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಇನುನು ಎರಡು 
ತ್ಿಂಗಳು ಸಮಯ ಮಿೀಸಲ್ಟು್ಟ ಮನೆ ಮನೆಗೆ 
ತೆರಳ ಮೀದ ಸಕಾಕಾರ, ಬೆೊಮಾ್ಮಯ ಸಕಾಕಾರದ 
ಸಾಧನೆಗಳನುನು ತ್ಳಸ್ದರೆ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ 
ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ರಥಯಾತೆರಿಗಳ 
ಸಮಾರೆೊೀಪ ಸಮಾರಿಂಭವಲಲಿ, ವಿಜಯ 
ಯಾತೆರಿಯ ಆರಿಂಭ ಎಿಂದರು.

ಆತ್ಮನಭಕಾರ ಭಾರತ, ನೊತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್, 
ಮುದಾರಿ ನೀತ್, ಜನ್ ಧನ್, ಉಜ್ವಲ, ಸುರಕ್ಷ 
ಬಿಮಾ, ಆವಾಸ್, ಆರೆೊೀಗ್ಯ ಯೀಜನೆಗಳ 
ಮೊಲಕ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೆರವು 
ನೀಡಲಾಗುತ್್ತದೆ. ಕೆೀಿಂದರಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸವಲತು್ತ 
ತಲುಪದ ಒಿಂದೆೀ ಒಿಂದು ಮನೆ ಇಲಲಿ ಎಿಂದು 
ಯಡಿಯೊರಪ್ಪ ಹೆೀಳದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ರಾರ್್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಧಾನ ಕಾಯಕಾದಶಿಕಾ 
ಸ್.ಟಿ. ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಕಕಾ, 

ವಿದು್ಯತ್ ಸಿಂಪಕಕಾ, ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆ ಸೆೀರಿ ಎಲಲಿ 
ಯೀಜನೆಗಳನುನು ಜಾತ್ - ಧಮಕಾ ನೆೊೀಡದೆೀ 
ನೀಡಿದುದಾ ಬಿಜೆಪಿ. ಆದರೊ, ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ನವರು 
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆೊೀಮುವಾದವನುನು ಹುಡುಕುತಾ್ತರೆ 
ಎಿಂದು ಆಕೆ್ಷೀಪಿಸ್ದರು.

ಕೆೊರೆೊನಾ ಸಿಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ 130 ಕೆೊೀಟಿ 
ಜನರ ಪಾರಿಣ ಉಳಸ್ದವರು ನರೆೀಿಂದರಿ ಮೀದ 
ಎಿಂದು ಸಚ್ವ ಬಿ. ಶಿರಿೀರಾಮುಲು ತ್ಳಸ್ದರು.

ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ಗಾ್ಯರಿಂಟಿಗಳು ಸುಳುಳಿ 
ಭರವಸೆಯಷೆ್ಟೀ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ 150 ಸಾಥಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ 
ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರ ಕೆೊಡುವ ಪರಿತ್ಜೆಞೆ ನಮ್ಮದಾಗಲ್ 
ಎಿಂದು ಮಾಜಿ ಸಚ್ವ ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕರೆ 
ನೀಡಿದರು.

ಕಾಯಕಾಕರಿಮದ ವೆೀದಕೆ ಮೀಲೆ ಬಿಜೆಪಿ 
ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ನಳನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಿೀಲ್, ಕೆೀಿಂದರಿ 
ಸಚ್ವರಾದ ರಾಜಿೀವ್ ಚಿಂದರಿಶೆೀಖರ್, 
ಪರಿಹಾಲಿದ್ ಜೆೊೀರ್, ಶೆೊೀಭ ಕರಿಂದಾಲಿಜೆ, ಸಿಂಸದ 
ಜಿ.ಎಿಂ. ಸ್ದೆದಾೀಶ್ವರ, ಸಚ್ವರಾದ ಭೆೈರತ್ 
ಬಸವರಾಜ, ಸ್.ಸ್. ಪಾಟಿೀಲ್, ಗೆೊೀವಿಿಂದ 
ಕಾರಜೆೊೀಳ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್ರಿಗಳಾದ 
ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಸದಾನಿಂದ ಗೌಡ, ಮಾಜಿ 
ಸಚ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದ, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ 
ಕೆ.ಎಸ್. ನವಿೀನ್ ಮತ್್ತತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದದಾರು.

ಮೊೇದಿಯಿಂದ ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಬೊಮಾಮಾಯಿ

ನಮಮಾ ಉತ್ತರ ತಪು್ಪ...
ವಿಶ್ವದೆಲೆಲಿಡೆ ಹಿಿಂದೊಸಾ್ತನದ ಜೆೈಕಾರ ಆಗುತ್್ತದೆ. ಇದಕೆಕಾ ಕಾರಣ ಯಾರು?
ಈ ಪರಿಶೆನುಯನುನು ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ನರೆೀಿಂದರಿ ಮೀದ ಕೆೀಳದರು. ಆಗ ನೆರೆದದದಾ 

ಜನರು `ಮೀದ... ಮೀದ...' ಎಿಂದು ಘೆೊೀಷಣೆ ಕೊಗಿದರು.
`ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ತಪು್ಪ...' ಎಿಂದ ಮೀದ, ಇದಕೆಕಾ ಕಾರಣ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ 

ಚಲಾಯಸ್ರುವುದು. ನಮ್ಮ ಮತಗಳ ಶಕ್ತಯಿಂದ ಪರಿಪಿಂಚದಲ್ಲಿ ಹಿಿಂದೊಸಾ್ತನದ 
ನಗಾರಿ ಭಾರಿಸಲಾಗುತ್್ತದೆ. ಕನಾಕಾಟಕದಲೊಲಿ ನಮ್ಮ ಮತದ ಶಕ್ತಯಿಂದ, ರಾಜ್ಯವನುನು 
ವಿಶ್ವ ಪರಿಸ್ದಧಿ ಮಾಡಿ ಎಿಂದರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗಾ್ಯರಂಟ 
ಚುರಾವಣೆ ನಂತರ ಗಾಳ್ಗೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 25 - ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆ ಹಾಗೊ 
ಗಾ್ಯರಿಂಟಿಗಳ ಮೊಲಕ ವಿಂಚ್ಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ಪರಿಣಿತ್ ಹೆೊಿಂದದೆ. 
ಪರಿತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಿಂಚೆ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ಸುಳುಳಿ ಗಾ್ಯರಿಂಟಿಗಳ 
ಘೆೊೀಷಣೆ ಹೆೊರಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಿಂದು ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ ನರೆೀಿಂದರಿ 
ಮೀದ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡಿದಾದಾರೆ.

ನಗರದ ಜಿ.ಎಿಂ.ಐ.ಟಿ. ಪಕಕಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೀಜಿಸಲಾ 
ಗಿದದಾ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಜಯ ಸಿಂಕಲ್ಪ ರಥಯಾತೆರಿಗಳ ಮಹಾಸಿಂಗಮ 
ಸಮಾವೆೀಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೀದ, ಹಿಮಾಚಲ ಪರಿದೆೀಶದ 
ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಿಂಚೆ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ನವರು ದೆೊಡ್ಡ ಭರವಸೆಗಳನುನು 
ನೀಡಿದದಾರು. ಉಚ್ತ ಕೆೊಡುಗೆಗಳ ಡಿಂಗೊರ ಭಾರಿಸ್ದದಾರು ಎಿಂದು 
ಹೆೀಳದರು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ಗೆದದಾ ನಿಂತರ ಮದಲ 
ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ  ಗಾ್ಯರಿಂಟಿಗಳ ಸುದದಾಯೆೀ ಇಲಲಿ. ಈ ಭರವಸೆಗಳು 
ಗಾಳಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೆೊೀದವೆೀ? ಎಿಂದು ಮೀದ ಪರಿಶಿನುಸ್ದರು. 
ಇಿಂತಹ ಸುಳುಳಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ನಿಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ? 
ಇಿಂತಹ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. 
ಸಿಂಪೂಣಕಾವಾಗಿ ಕತೆ್ತಸೆಯಬೆೀಕು ಎಿಂದವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷಕೆಕಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಜೆಿಂಡಾ ಇಲಲಿ. ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ 
ಕೆಲವೊಮ್ಮ ತನನು ಕನಸುಗಳನುನು ಸಾವಕಾಜನಕವಾಗಿ ಹೆೀಳ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದು `ಮೀದ ತೆೀರಿ ಖಬರ್  ಖುದೆೀಗಿ' (ಮೀದ 
ಸಮಾಧಿಯಾಗಲ್) ಎನುನುವುದು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರು `ಮೀದ 
ತೆೀರಾ ಕಮಲ್ ಖಿಲೆೀಗಾ' (ಮೀದ ಕಮಲ ಅರಳುತ್ತದೆ) ಎಿಂಬ 
ಸಿಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ ಎಿಂಬುದು ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ಗೆ ಗೆೊತ್್ತಲಲಿ. ಕನಾಕಾಟಕದ 
ಜನತೆ ಕಮಲ ಅರಳಸಲ್ದಾದಾರೆ ಎಿಂಬ ವಿಶಾ್ವಸ ದೆೀಶದ ಜನರಲೊಲಿ 
ಇದೆ ಎಿಂದರು.

ಡಬಲ್ ಇಿಂಜಿನ್ ಸಕಾಕಾರ ಇಲಲಿದದದಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಿಂಬುದಕೆಕಾ 
ಪಿಎಿಂ - ಕಸಾನ್ ಯೀಜನೆಯೆೀ ಉದಾಹರಣೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಕೆೀಿಂದರಿ 
ಸಕಾಕಾರ ಈ ಯೀಜನೆ ಆರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ - 
ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಕಾಕಾರ ಇತು್ತ. ಕೆೀಿಂದರಿ ಸಕಾಕಾರ ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಹೆೀಳದರೊ ಈ 
ಯೀಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ರೆೈತರ ಹೆಸರುಗಳನುನು ಕಡಿಮ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಕಳಸಲಾಗಿತು್ತ ಎಿಂದು ಮೀದ ಹೆೀಳದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೆೀತೃತ್ವದ  
ಸಕಾಕಾರ ಬಿಂದ ನಿಂತರ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ - ಜೆಡಿಎಸ್ ತಪು್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ 
ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷ ರೆೈತರು ಪಿಎಿಂ - ಕಸಾನ್ ಯೀಜನೆಗೆ 
ಸೆೀಪಕಾಡೆ ಆಗಿದಾದಾರೆ. ಈ ಯೀಜನೆ ಮೊಲಕ ಕೆೀಿಂದರಿ ಸಕಾಕಾರವಷೆ್ಟೀ 
ಅಲಲಿದೆೀ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಕಾರವೂ ರೆೈತರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್್ತದೆ. ಇದು ಡಬಲ್ 
ಇಿಂಜಿನ್ ಸಕಾಕಾರದ ಲಾಭ ಎಿಂದವರು ಹೆೀಳದರು.

ಹರಿ-ಹರ ಸಂರಮಕೆ್ಕ ನಮನ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಕರಾಚ್ಟಕದ ನನನಿ ಭಾಜಪ ಕಾಯಚ್ಕತಚ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ 
ನಮಸಾ್ಕರರಳು... ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಕನನಿಡದಲ್ಲೆ ತಮಮಾ 
ಮಾತುರಳನುನಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. `ನನಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಾ್ಕರ ಪ್ರತ್ 
ಬಾರಿ ನಮಮಾ ಆಶಿೇವಾಚ್ದ ಹೆಚುಚುತ್ತಲೆೇ ಇದೆ. ವಿಕಸಿತ ಕರಾಚ್ಟಕಕೆ್ಕ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ 
ಸಕಾಚ್ರಕೆ್ಕ ನಮೆಮಾಲಲೆರ ಆಶಿೇವಾಚ್ದ ಇದೆ. ಶಿ್ರೇ ಹರಿಹರೆೇಶ್ವರ, ತಾಯಿ ಭುವರೆೇಶ್ವರಿ, 
ಈ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಎಲಲೆ ಪವಿತ್ರ ಮಠರಳ್ಗೆ ಆದರ ಪೂವಚ್ಕ ನಮನ' ಎಂದರು.

`ಜೆೊೀಡ್-ತೆೊೀಡ್' ಸಕಾಕಾರ ಬೆೀಡ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಆಗಬೆೀಕು ಎಿಂಬುದು 
ಬಿಜಪೆಿಯ ದೃರ್್ಟಕೆೊೀನ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೆೀ 
ಕೆೊರೆೊನಾ ಕಾಲದಲೊಲಿ ಕನಾಕಾಟಕ ಹೊಡಿಕಯೆಲ್ಲಿ 
ಮದಲ ಸಾಥಿನದಲ್ಲಿದ ೆಎಿಂದರು.

ಕನಾಕಾಟಕದ ಮೊಲಭೊತ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಆಧುನೀಕರಣವಾಗುತ್್ತದ.ೆ ಕೃರ್ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 
ಸೆೀವಾ ವಲಯ, ಉತಾ್ಪದನಾ ವಲಯದವರಗೆೆ 
ಪರಿತ್ ವಲಯ ವಿಸ್ತರಣಯೆಾಗುತ್್ತದ.ೆ ಬಿಜಪೆಿ 

ಸಕಾಕಾರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಯುವಕರಿಗ ೆ ಅನಿಂತ 
ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃರ್್ಟಯಾಗುತ್್ತವ ೆಎಿಂದರು.

ಬಿಜಪೆಿಯು ಆರೆೊೀಪದ ರಾಜಕಾರಣ 
ಬದಲ್ಸ್ ಸಾಧನಯೆ ರಾಜಕಾರಣ ಆರಿಂಭಿಸ್ದ.ೆ 
ಇದನುನು ಕಳದೆ ಮೊರು ವಷಕಾಗಳಲ್ಲಿ 
ತೆೊೀರಿಸ್ದೆದಾೀವ.ೆ ಅಭಿವೃದಧಿ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 
ಬಿೆಂಗಳೂರು ವೆೈಟ್ ಫೀಲ್್ಡ  ಮಟೆೊರಿೀ, 
ತುಮಕೊರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಯಾದ ಬಹಳ ದೆೊಡ್ಡ 

ಹಲೆ್ಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾಖಾಕಾನ,ೆ ಶಿವಮಗಗೆ ವಿಮಾನ 
ನಲಾದಾಣ, ಹುಬ್ಬಳಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ ದೆೊಡ್ಡ ರೆೈಲೆ್ವ 
ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರಿಂ, ಬಿೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೊರು 
ಎಕ್ಸಾ ಪೆರಿಸ್ ವೆೀ, ಐಐಟಿ ಧಾರವಾಡ ಶಾಶ್ವತ 
ಕಾ್ಯಿಂಪಸ್  ಮುಿಂತಾದ ಯೀಜನಗೆಳು 
ಜಾರಿಯಾಗಿವ.ೆ ಇದು ಅಹೆೊೀರಾತ್ರಿ ಶರಿಮಿಸುವ 
ಡಬಲ್ ಇಿಂಜಿನ್ ಸಕಾಕಾರದ ಸಾಧನ ೆ ಎಿಂದು 
ಮೀದ ತ್ಳಸ್ದರು.

ಮಧಾ್ಯಹನಿ 3.05 ನಮಿಷಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಹೆಲ್ಕಾಪಟೆರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನ ಮೊೇದಿ 
ಆರಮಿಸಿದರು. 3.15ಕೆ್ಕ ಆರಂಭವಾದ 
ರೊೇಡ್ ಶೊೇ 10 ನಮಿಷರಳ ಕಾಲ 
ನಡೆಯಿತು.  ಸಮಾವೆೇಶದ ಸುತ್ತ ತೆರೆದ 
ಜಿೇಪಿನಲ್ಲೆ ನಂತು ರೊೇಡ್ ಶೊೇ ನಡೆಸಿದ 
ಪ್ರಧಾನ ಅವರಿಗೆ  ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಬಸವರಾಜ 
ಬೊಮಾಮಾಯಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ  ಬಿ.
ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ 
ನಳ್ೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೇಲ್ 
ಭಾರವಹಿಸಿದದರು.
ರೆರೆದಿದದ ಜನರು ಮೊೇದಿ ಮೊೇದಿ ಎಂದು 
ಘೊೇಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಕಾಯಚ್ಕತಚ್ರು 
ಹೂವಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು.

10 ನಮಿಷದ ರೊೇಡ್ ಶೊೇ 

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಿಂಗಮ ಸಮಾವೆೀಶ ನಡೆಯುವಾಗಲೆೀ ಕಲಬುರಗಿ 
ಮೀಯರ್ ಹಾಗೊ ಉಪ ಮೀಯರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ದೆ. 
ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯ ಸಿಂಕಲ್ಪಕೆಕಾ ಶುಭ ಸಿಂಕೆೀತ ಎಿಂದು ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ ನರೆೀಿಂದರಿ 
ಮೀದ ಹೆೀಳದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೆೀಶ, ಕಲಬುರಗಿಯ ತ್ೀಪುಕಾಗಳು 
ಡಬಲ್ ಇಿಂಜಿನ್ ಸಕಾಕಾರವನುನು ವಾಪಸ್ ತರುವ ನಧಾಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಿಂಬುದರ 
ದೆೊಡ್ಡ ಸಿಂಕೆೀತ ಎಿಂದವರು ಹೆೀಳದರು. ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ರಾರ್್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಕಾನ 
ಖಗೆಕಾ ಅವರ ತವರಾದ ಕಲಬುರಗಿಯಲೆಲಿೀ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ಮುಗಗೆರಿಸ್ದೆ. ಇದಕೊಕಾ ಮೀದ 
ಕಾರಣ ಎಿಂದು ಅವರು ಆರೆೊೀಪಿಸುತಾ್ತರೆೊೀ ಏನೆೊೀ? ಎಿಂದವರು ಕುಟುಕದರು.

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಜಯ ಶುಭದ ಸಂಕೆೇತ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಿೀಪಿಸುತ್್ತರುವಿಂತೆಯೆೀ ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ 
ನರೆೀಿಂದರಿ ಮೀದ ರಾಜ್ಯಕೆಕಾ ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಭೆೀಟಿ ನೀಡುತ್್ತದಾದಾರೆ. ಏಪಿರಿಲ್ ಮದಲ 
ವಾರದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ ಸಿಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಕಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೊಗೆಳಳಿಲು ರಾಜ್ಯಕೆಕಾ ಪರಿಧಾನ 
ಬರಲ್ದಾದಾರೆ. ಸಮಾವೆೀಶದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತ್ಳಸ್ದ ಮೀದ, ಏಪಿರಿಲ್ ಮದಲ 
ವಾರದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕನಾಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೊಗೆಳಳಿಲು ಮತೆ್ತ ಬರುತೆ್ತೀನೆ ಎಿಂದರು. ಈ ನಡುವಿನ ಹತು್ತ 
ದನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಂಘಟನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಯಾವ ಕರಿಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ 
ಎಿಂಬ ವಿವರಗಳನೊನು ಪಡೆಯುತೆ್ತೀನೆ ಎಿಂದು ಮೀದ ತ್ಳಸ್ದರು.

ಏಪಿ್ರಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೆ ಮತೆ್ತ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ

ಕಾಯಚ್ಕತಚ್ಗೆ ಕಪಾಳ ಮೊೇಕ್ಷ, ಜನರಿಗೆಂತ ಗೌರವ?
ಹರಿಹರ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ 

ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಿಂತೆ 
ಒತಾ್ತಯಸುತ್್ತದದಾ ಅವರ ಬೆಿಂಬಲ್ಗರೆೊಬ್ಬರ 
ಕಪಾಳಕೆಕಾ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ನಾಯಕ ಸ್ದದಾರಾಮಯ್ಯ 
ಭಾರಿಸ್ದದಾನುನು ಪರೆೊೀಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಸಾ್ತಪಿಸ್ದ ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ ನರೆೀಿಂದರಿ 
ಮೀದ, ಕಾಯಕಾಕತಕಾರನೆನುೀ ಗೌರವಿಸದವರು ಜನರಿಗೆ 

ಗೌರವಿಸುತಾ್ತರೆಯೆೀ? ಎಿಂದು ಪರಿಶಿನುಸ್ದರು. 
ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ಚ್ಕಕಾವರಿಲಲಿ, 
ಯಾರೊ ದೆೊಡ್ಡವರಿಲಲಿ. ಎಲಲಿ 
ಕಾಯಕಾಕತಕಾರೊ ಸಮನಾಗಿದೆದಾೀವೆ. ಪರಿತ್ 

ಕಾಯಕಾಕತಕಾ ಸಶಕ್ತ ಸಹಭಾಗಿ, ಪರಮ ಮಿತರಿ, ನನನು ಸಹೆೊೀದರ ಎಿಂದು 
ಮೀದ ಬಣಿ್ಣಸ್ದರು.

ರಾಮಪ್ಪ ಬೆಂಬಲ್ರನ ಕಪಾಳಕೆ್ಕ ಭಾರಿಸಿದ 
ಸಿದದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಮೊೇದಿ ತರಾಟೆ

ದಾವಣಗೆರೆ : ಕಲಾಕುಿಂಚ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಏಪಕಾಡಿಸ್ದದಾ 
ಗೃಹಿಣಿ ಸ್ಪಧೆಕಾಯ  ವಿಜೆೀತರಿಗೆ  ಇಿಂದು ಸಿಂಜೆ 5 ಗಿಂಟೆಗೆ ರೆೊೀಟರಿ 
ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ : ಶಿರಿೀಮತ್ 
ಜೆೊ್ಯೀತ್ ಗಣೆೀಶ್ ಶೆಣೆೈ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ : ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಶಿರಿೀಮತ್ 
ಕೆ.ಎಸ್.ಶೆೈಲಜಾ. ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳು : ಶಿರಿೀಮತ್ ನೀಲಮ್ಮ ಸಿಂಗನಬಸಪ್ಪ 
ಮಾಗಾನಹಳಳಿ,  ಡಾ|| ಶಾಿಂತಾ ಭಟ್, ಹೆೀಮಾ ಶಾಿಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ.

ರೃಹಿಣಿ ಸ್ಪಧೆಚ್ : ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ

ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೆೀಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್್ತರುವ ̀ ನಮ್ಮ ದವನ'- 23 ಸಮಾರೆೊೀಪ ಸಮಾರಿಂಭವು ಇಿಂದು ಸಿಂಜೆ 
6.30 ಕೆಕಾ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ : ಡಾ. ಹೆಚ್.ಬಿ. ಅರವಿಿಂದ್. ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳು : ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಕಾನ್, ಖಾ್ಯತ ಗಾಯಕ ರಾಜೆೀಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ಡಾ. ಎಸ್.ಎನ್. ರಮೀಶ್, ಪೊರಿ. ವೆೈ. ವೃಷಭೆೀಿಂದರಿಪ್ಪ.

ನರರಕೆ್ಕ ಇಂದು  
ಗಾಯಕ ರಾಜೆೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್
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ಶಿ್ರೇ ಮುರುಘರಾಜೆೇಂದ್ರ ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟವ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಲ್., ದಾವಣಗೆರೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಖಾಲ್ ಇರುವ  
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹುದೆದರಳ ಭತ್ಚ್ಗಾಗಿ ಅಹಚ್ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ರಳ್ಂದ ಅಜಿಚ್ ಆಹಾ್ವನಸಲಾಗಿದೆ
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ಫೇನ್ : 08192 257901/255875, 230304, e-mail : muruga.bank@yahoo.com

ಕರಿ.
ಸಿಂ.

ಹುದೆದಾ
ಹುದೆದಾಗಳ 
ಸಿಂಖೆ್ಯ

ವಗಕಾಗಳ 
ವಿವರ

ಗರಿಷ್ಠ 
ವಯೀಮಿತ್

ವೆೀತನ ಶೆರಿೀಣಿ ಕನಷ್ಠ ವಿದಾ್ಯಹಕಾತೆ
ಅಹಕಾತಾ 
ಅವಧಿ

ಅನುಭವ

01 ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕರು 01 ಸಾಮಾನ್ಯ
35 

ವಷಕಾಗಳು

20000-500-
21000-600-
24600-700-
28800-800-33600 
-900 -36300

(i) ಅಿಂಗಿೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್್ತೀಣಕಾರಾಗಿರಬೆೀಕು 
(ii) ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ ಅಥವಾ ಇದಕೆಕಾ ಸರಿಸಮಾನವಾದ 
ಪರಿೀಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿ ಕನನುಡವನುನು ಒಿಂದು ಭಾಷೆಯನಾನುಗಿ ಅಧ್ಯಯನ 
ಮಾಡಿರಲೆೀಬೆೀಕು. (iii) ಸಕಾಕಾರದಿಂದ ಅಿಂಗಿೀಕೃತಗೆೊಿಂಡ 
ಸಿಂಸೆಥಿಯಿಂದ ಮೊಲ ಕಿಂಪೂ್ಯಟರ್  ಆಪರೆೀಷನ್ಸಾ ಮತು್ತ ಅಪಿಲಿಕೆೀಷನ್  
ಕೆೊೀಸಕಾನುನು ಮಾಡಿರಬೆೀಕು ಮತು್ತ (iv) ಭಾರತದ ಕಾನೊನನ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಥಿಪಿಸಲಾದ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ 
ಪಡೆದದದಾರೆ ಅಿಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಗಳಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಎರಡು 
ವಷಕಾಗಳು

i) ಬಾ್ಯಿಂಕಿಂಗ್  ಕೆ್ಷೀತರಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯಿಂಕನಲ್ಲಿ ಕನಷ್ಟ 
ಐದು ವಷಕಾಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಮೀಲ್ಪಟ್ಟ ಹುದೆದಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ. ii) 
ಹಣಕಾಸು ನವಕಾಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ 
ಹೆೊಿಂದರಬೆೀಕು. iii) MBA in 
Finance ಆದವರಿಗೆ ಪರಿಥಮ 
ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

02 ಲೆಕಾ್ಕಧಿಕಾರಿ 01 ಸಾಮಾನ್ಯ
35 

ವಷಕಾಗಳು

16000-400-
17200-450-
19000-500-21000-
600-24600-700-
28800-800-29600

i) ಭಾರತ್ೀಯ ಕಾನೊನನಿಂದ ಸಾಥಿಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೆೀ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಲಯದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ/ಸಹಕಾರ/ನವಕಾಹಣೆ 
ಪದವಿೀಧರರಾಗಿರಬೆೀಕು. ii) ಕಿಂಪೂ್ಯಟರ್  ಆಪರೆೀಷನ್ಸಾ ಮತು್ತ ಅಪಿಲಿಕೆೀಷನ್ಸಾ  
ಜಾಞೆನದ ಜೆೊತೆಗೆ ಟಾ್ಯಲ್ ಕೆೊೀಸ್ಕಾ  ತೆೀಗಕಾಡೆ ಪತರಿವನುನು ಹೆೊಿಂದರಬೆೀಕು. iii) 
ಕನನುಡವನುನು ಓದುವ ಸಾಮಥ್ಯಕಾದ ಜೆೊತೆ ಕನನುಡದ ಜಾಞೆನ, ಬರೆಯುವಿಕೆ 
ಕನನುಡವನುನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೆೀಕು ಮತು್ತ ಅಥಕಾ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳಿಬೆೀಕು.

ಎರಡು 
ವಷಕಾಗಳು

i) ಬಾ್ಯಿಂಕಿಂಗ್  ನವಕಾಹಣೆ 
ಸಿಂಸೆಥಿಯಲ್ಲಿ ಕನಷ್ಟ  
ಎರಡು ವಷಕಾಗಳ ಕಾಲ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ 
ಹೆೊಿಂದರಬೆೀಕು.

03
ಕಿರಿಯ 
ಸಹಾಯಕರು 04 ಸಾಮಾನ್ಯ

35 
ವಷಕಾಗಳು

11600-200-12000-
250-13000-300-
14200-350-15600-
400-17200-450-
19000-500-21000

i) ದ್ವತ್ೀಯ ಪಿಯುಸ್ಯಲ್ಲಿ ಉತ್್ತೀಣಕಾರಾಗಿರಬೆೀಕು. 
ii) ಕನನುಡವನುನು ಓದುವ ಸಾಮಥ್ಯಕಾದ ಜೆೊತೆ ಕನನುಡ ಜಾಞೆನ, 
ಬರೆಯುವಿಕೆ, ಕನನುಡವನುನು ಸ್ವಚಚಿವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೆೀಕು ಮತು್ತ 
ಅಥಕಾ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳಿಬೆೀಕು.  iii) ಕಿಂಪೂ್ಯಟರ್  ಆಪರೆೀಷನ್ಸಾ   
ಮತು್ತ ಅಪಿಲಿಕೆೀಷನ್ಸಾ  ಜಾಞೆನವಿರಬೆೀಕು.

ಎರಡು 
ವಷಕಾಗಳು

i) ಕನಷ್ಟ ಎರಡು ವಷಕಾಗಳ 
ಕಾಲ ಬಾ್ಯಿಂಕಿಂಗ್  ಹಣಕಾಸು 
ನವಕಾಹಣಾ / ಲೆಕಕಾ 
ಪರಿಶೆೊೀಧಕರ ಸಿಂಸೆಥಿಯಲ್ಲಿ  
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ.

04
ಅಟೆಂಡರ್  / 
ಸಿಪಾಯಿ 02

ST-1

OBC-1

40
ವಷಕಾಗಳು

38 
ವಷಕಾಗಳು

9600-200-12000-
250-13000-300-
14200-350-14550

i) ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಯಲ್ಲಿ ಉತ್್ತೀಣಕಾರಾಗಿದುದಾ, ಕನನುಡವನುನು 
ಓಿಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಓದರಬೆೀಕು.

ಎರಡು 
ವಷಕಾಗಳು

i) ಕಚೆೀರಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ 
ಅನುಭವವಿರಬೆೀಕು.
ii) ಕಡತ/ದಾಖಲೆಗಳನುನು 
ನವಕಾಹಿಸುವ ಜಾಞೆನವಿರಬೆೀಕು.

ಸೂಚರೆರಳು :  1) ಮೀಲಾಕಾಣಿಸ್ದ ಹುದೆದಾಗಳಗೆ ಅಜಿಕಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೆೊನೆಯ ದನಾಿಂಕ 20-04-2023ರ ಸಿಂಜೆ 5-00 ಗಿಂಟೆಯಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕಕಾದುದಾ. 2) ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳು ಅಜಿಕಾಗಳನುನು ಬಾ್ಯಿಂಕನ ಕೆಲಸದ 
ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಕಾ ಶುಲಕಾ ರೊ. 1000-00ಗಳನುನು ಮತು್ತ ಹಿಿಂದುಳದ ವಗಕಾ, ಪ.ಜಾ. ಮತು್ತ ಪ.ಪಿಂ. ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳು ರೊ. 500-00ಗಳನುನು ಕೌಿಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾವತ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೆೊಳಳಿಬಹುದು.  
3) ಅಜಿಕಾಯಿಂದಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಕಾಯು ಇತ್್ತೀಚ್ನ ಒಿಂದು ಪಾಸ್ ಪೊೀಟ್ಕಾ  ಅಳತೆಯ ಭಾವಚ್ತರಿವನುನು ಅಿಂಟಿಸ್ರಬೆೀಕು. 4) ವಿದಾ್ಯಹಕಾತೆಯ 1) ಮಾಕ್ಸಾಕಾ  ಕಾಡ್ಕಾ ಗಳು 2) ಪದವಿ ಸಟಿಕಾಫಕೆೀಟ್ ಗಳ ಸ್ವಯಿಂ 
ದೃಢೀಕೃತ ಜೆರಾಕ್ಸಾ  ಪರಿತ್ಗಳನುನು ಲಗತ್್ತಸ್ರಬೆೀಕು. 5) ವಿಳಾಸದ ದೃಢೀಕರಣ ಪರಿತ್ (ಆಧಾರ್  ಕಾಡ್ಕಾ ) 6) ಹಾಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್್ತರುವ / ಈ ಹಿಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಿಂಸೆಥಿಯಿಂದ ಅನುಭವ ದೃಢೀಕರಣ ಪತರಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 7) ಕಿಂಪೂ್ಯಟರ್  ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೆೀಗಕಾಡೆ ಹೆೊಿಂದದ ದೃಢೀಕರಣ ಪರಿತ್ಗಳನುನು ಹಾಗೊ ಇತರೆ ಅಹಕಾತೆಗಳದದಾಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ದಾಖಲೆ ಪರಿತ್ಗಳನುನು ಅಜಿಕಾಯಿಂದಗೆ ಲಗತ್್ತಸ್ ಕೆೊನೆಯ ದನಾಿಂಕ  
20-4-2023ರ ಸಾಯಿಂಕಾಲ 5-00 ಗಿಂಟೆಯಳಗೆ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕಕಾದುದಾ. 8) ಅಜಿಕಾದಾರರು ತಪು್ಪ ಮಾಹಿತ್ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಪಕಾಕ ಮಾಹಿತ್ ನೀಡದದದಾಲ್ಲಿ ಅಿಂತಹ ಅಜಿಕಾಗಳು ತ್ರಸಕಾಕೃತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸಹಿ/-
ಸದಸ್ಯ ಕಾಯಚ್ದಶಿಚ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೆೇಮಕಾತ್ ಸಮಿತ್ ಹಾರೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಚ್ನವಚ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿ

ಶಿ್ರೇ ಮುರುಘರಾಜೆೇಂದ್ರ ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟವ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಲ್., ದಾವಣಗೆರೆ

ಬೆಿಂಗಳೂರು, ಮಾ. 25- ದೆೀಶದಲ್ಲಿ 
ಎಲಲಿರಿಗೊ ಒಿಂದೆೀ ಕಾನೊನು. ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಿಂಧಿಗೆ ಒಿಂದು ಉಳದವರಿಗೆ ಇನೆೊನುಿಂದಲಲಿ.  
ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೊನು ವ್ಯವಸೆಥಿಯದುದಾ ಕಾನೊ 
ನನ  ಪರಿಕಾರ ಎಲಾಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಿಂದು 
ಸ್ಎಿಂ ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾ್ಮಯ ತ್ಳಸ್ದರು. 

ಸುದದಾಗಾರರೆೊಿಂದಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಿಂಧಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಿ 
ದರೊ  ನಡೆಯುತ್ತದೆ  ಎನುನುವ  ಭಾವನೆ ಇದೆ . 
ಅವರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಳಿಲು ಅವಕಾಶವಿತು್ತ 
ಎಿಂದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಳಿ 

ಲ್ಲಲಿ. ವಿರೆೊೀಧ ಪಕ್ಷದವರನುನು 
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆೊೀಲ್ಸಬೆೀಕು ಅಥವಾ 
ಸಿಂಸತ್್ತನಲ್ಲಿ  ಚಚೆಕಾ ಮಾಡಬೆೀಕು. ಅದು 
ಬಿಟು್ಟ ಹಾದಬಿೀದಯಲ್ಲಿ ವೆೈಯಕ್ತಕ ನಿಂದನೆ 
ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೊ 
ಅದಕೆಕಾ  ಕಾನೊನು ಇದೆ ಎಿಂದರು.  ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಿಂಧಿ ಕೆೀವಲ ವ್ಯಕ್ತಯ ವಿರುದಧಿ ಅಲಲಿ ಒಿಂದು 
ವಗಕಾದ ವಿರುದಧಿ ಮಾತನಾಡಿದಾದಾರೆ. ಬಹಳ 
ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಿಂದ ನೆೊೀವಾಗಿದೆ. 
ಅವರೆಲಲಿರೊ ಪರಿಕರಣ ದಾಖಲ್ಸ್ದುದಾ, 
ನಾ್ಯಯಾಲಯ ತ್ೀಪುಕಾ ನೀಡಿದೆ ಎಿಂದರು. 

ರಾಹುಲ್ ಗೆ ಏನು ಮಾತರಾಡಿದರೂ 
ನಡೆಯುತೆ್ತ ಎಂಬ ಭಾವರೆ : ಬೊಮಾಮಾಯಿ

ಇಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 
ಅನಹಚ್ತೆ ವಿರುದ್ಧ ಸತಾ್ಯರ್ರಹ

ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 25 – ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ನಾಯಕ 
ರಾಹುಲ್ ಗಾಿಂಧಿ ಅನಹಕಾಗೆೊಳಸ್ರುವುದನುನು 
ವಿರೆೊೀಧಿಸ್ ಎಲಾಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೊ ಜಿಲಾಲಿ 
ಕೆೀಿಂದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಿಂಧಿ ಪರಿತ್ಮಗಳ ಎದುರು ಒಿಂದು 
ದನದ ಸತಾ್ಯಗರಿಹ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಿಂದು 
ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ತ್ಳಸ್ದೆ.

ಬೆಳಗೆಗೆ 10 ಗಿಂಟೆಗೆ ಸತಾ್ಯಗರಿಹ ಆರಿಂಭವಾಗಿ 
ಸಿಂಜೆ 5 ಗಿಂಟೆಗೆ ಮುಕಾ್ತಯವಾಗಲ್ದೆ. 
ರಾಜಧಾನಯ ರಾಜಘಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 
ಸತಾ್ಯಗರಿಹದಲ್ಲಿ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಕಾನ 
ಖಗೆಕಾ ಹಾಗೊ ಪಕ್ಷದ ಪರಿಧಾನ ಕಾಯಕಾದಶಿಕಾ 
ಪಿರಿಯಾಿಂಕ ಗಾಿಂಧಿ ವಾದಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದಾರೆ.

ಸರೇಚ್ತ್ತಮ 
ಸೆೇವಾ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗೆ 
ಅಜಿಚ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 25- 
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳು 
ಹಾಗೊ ನೌಕರ ರಿಗೆ  2023ನೆೀ 
ಸಾಲ್ನ ಸವೊೀಕಾ ತ್ತಮ ಸೆೀವಾ 
ಪರಿಶಸ್್ತ ಪಡೆಯಲು ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಮೊಲಕ ನಾಮ ನದೆೀಕಾಶನ 
ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸಲಾ 
ಗಿದೆ. ಅಜಿಕಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸು 
ವವರುhttps://dparar.
k a r n a t a k a . g o v . i n   
ಅಥವಾ http://sarvo-
thamaawards.karnata-
ka.gov.in  ಮೊಲಕ ಇದೆೀ 
ದನಾಿಂಕ 31 ರೆೊಳಗಾಗಿ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮುಖಾಿಂತರ ಅಜಿಕಾ 
ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಿಂದು ಡಿಸ್ 
ಶಿವಾನಿಂದ ಕಾಪಶಿ ತ್ಳಸ್ದಾದಾರೆ.

ಜೆೀವಗಿಕಾಯ ವಿಶ್ವಜೆೊ್ಯೀತ್ 
ಶಿರಿೀ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ನಾಟ್ಯ ಸಿಂಘದ  
ಕಲಾವಿದರಿಿಂದ ಇಿಂದು 
ಮಧಾ್ಯಹನು 3 ಗಿಂಟೆ ಮತು್ತ ಸಿಂಜೆ 
6 ಗಿಂಟೆಗೆ   ಚ್ಿಂದೆೊೀಡಿ ಲ್ೀಲಾ 
ಕಲಾ ಕೆ್ಷೀತರಿದಲ್ಲಿ, ರಾಜಣ್ಣ 
ಜೆೀವಗಿಕಾ ವಿರಚ್ತ `ಕುಿಂಟ 
ಕೆೊೀಣ'ಭಾಗ-2ರ ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ 
ನಾಟಕ ಪರಿದಶಕಾನ  ಏಪಕಾಡಿಸ 
ಲಾಗಿದೆ  ಎಿಂದು ನಟಿ ಜಯ 
ಲಕ್ಷ್ಮ ಪಾಟಿೀಲ್ ತ್ಳಸ್ದಾದಾರೆ. 
`ಮಜಾ ಭಾರತ’ ಧಾರಾವಾಹಿ  
ನಟಿ ನೀಲಾ ಜೆೀವಗಿಕಾ    ಹಾಸ್ಯ 
ಪಾತರಿದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್್ತದಾದಾರೆ 
ಎಿಂದು  ನಸಗಕಾ ಕಲಾ ಸಿಂಘದ 
ಸಿಂಚಾಲಕರಾದ ರಿಂಗ ನಟಿ 
ಶೆೈಲಜಾ ಕುಿಂದಾಪುರ (80950 
08587) ತ್ಳಸ್ದಾದಾರೆ. 

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು 
`ಕುಂಟ ಕೊೇಣ' 
ರಾಟಕ ಪ್ರದಶಚ್ನ

ಚ್ಕೆೊಕಾೀಡಿ-ಸದಲಗಾ  ಗಣೆೀಶ್ ಹುಕೆಕಾೀರಿ
ಕಾಗವಾಡ  ಭರಮಗೌಡ ಅಲಗೌಡ ಕಾಗೆ
ಕುಡಚ್ - ಎಸ್ ಸ್  ಮಹೆೀಿಂದರಿ ಕೆ. ತಮ್ಮಣ್ಣನವರ್
ಹುಕೆಕಾೀರಿ ಎ.ಬಿ. ಪಾಟಿೀಲ
ಯಮಕನಮರಡಿ - ಎಸ್ ಟಿ ಸತ್ೀಶ್ ಜಾರಕಹೆೊಳ
ಬೆಳಗಾವಿ ಗಾರಿಮಾಿಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬಾ್ಬಳಕಾರ್
ಖಾನಾಪುರ ಡಾ. ಅಿಂಜಲ್ ನಿಂಬಾಳಕಾರ್
ಬೆೈಲಹೆೊಿಂಗಲ ಮಹಾಿಂತೆೀಶ್ ಶಿವಾನಿಂದ ಕೌಜಲಗಿ
ರಾಮದುಗಕಾ ಅಶೆೊೀಕ್ ಎಿಂ. ಪಟ್ಟಣ
ಜಮಖಿಂಡಿ ಆನಿಂದ ಸ್ದುದಾ ನಾ್ಯಮಗೌಡ
ಹುನಗುಿಂದ ವಿಜಯಾನಿಂದ ಎಸ್. ಕಾಶಪ್ಪನವರ್
ಮುದೆದಾೀಬಿಹಾಳ ಸ್.ಎಸ್. ನಾಡಗೌಡ
ಬಸವನಬಾಗೆೀವಾಡಿ ಶಿವಾನಿಂದ ಪಾಟಿೀಲ
ಬಬಲೆೀಶ್ವರ ಎಿಂ.ಬಿ. ಪಾಟಿೀಲ
ಇಿಂಡಿ ಯಶವಿಂತರಾಯಗೌಡ ವಿ. ಪಾಟಿೀಲ್
ಜೆೀವಗಿಕಾ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಧರಿಂ ಸ್ಿಂಗ್
ಸುರಪುರ -ಎಸ್ ಟಿ ರಾಜಾವೆಿಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ
ಶಹಾಪುರ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಗೌಡ
ಚ್ತಾ್ತಪುರ -ಎಸ್ ಸ್ ಪಿರಿಯಾಿಂಕ್ ಖಗೆಕಾ
ಸೆೀಡಿಂ ಡಾ. ಶರಣಪರಿಕಾಶ್ ಪಾಟಿೀಲ್
ಚ್ಿಂಚೆೊೀಳ - ಎಸ್ ಸ್ ಸುಭಾಷ್ ವಿ. ರಾಥೆೊೀಡ್
ಗುಲ್ಬಗಾಕಾ -ಉತ್ತರ ಖನೀಝ್ ಫಾತ್ೀಮಾ
ಆಳಿಂದ ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟಿೀಲ
ಹುಮನಾಬಾದ್ ರಾಜಶೆೀಖರ್ ಬಿ. ಪಾಟಿೀಲ
ಬಿೀದರ್ ದಕ್ಷಣ ಅಶೆೊೀಕ್ ಖೆೀಣಿ
ಬಿೀದರ್ ರಹಿೀಿಂ ಖಾನ್
ಭಾಲ್ಕಾ ಈಶ್ವರ್ ಖಿಂಡೆರಿ
ರಾಯಚೊರು ಗಾರಿ. - ಎಸ್ ಟಿ ಬಸನಗೌಡ ದದದಾಲ್
ಮಸ್ಕಾ-ಎಸ್ ಟಿ ಬಸನಗೌಡ ತುರುವಿಹಾಳ
ಕುಷ್ಟಗಿ ಅಮರೆೀಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ ಬಯಾ್ಯಪುರ
ಕನಕಗಿರಿ-ಎಸ್ ಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ತಿಂಗಡಗಿ
ಯಲಬುಗಾಕಾ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡಿ್ಡ
ಕೆೊಪ್ಪಳ ಕೆ. ರಾಘವೆೀಿಂದರಿ
ಗದಗ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟಿೀಲ
ರೆೊೀಣ ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟಿೀಲ
ಹುಬ್ಬಳಳಿ-ಧಾರವಾಡ-ಪೂವಕಾ ಪರಿಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ
ಹಳಯಾಳ ಆರ್.ವಿ. ದೆೀಶಪಾಿಂಡೆ
ಕಾರವಾರ ಸತ್ೀಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೆೈಲ್
ಭಟಕಾಳ ಮಿಂಕಾಳ ಸುಬ್ಬ ವೆೈದ್ಯ
ಹಾನಗಲ್ ಶಿರಿೀನವಾಸ್ ವಿ. ಮಾನೆ
ಹಾವೆೀರಿ -ಎಸ್ ಸ್ ರುದರಿಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
ಬಾ್ಯಡಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ಎನ್. ಶಿವಣ್ಣನರ್

ಹಿರೆೀಕೆರೊರು ಯು.ಬಿ. ಬಣಕಾರ್
ರಾಣೆೀಬೆನೊನುರು ಪರಿಕಾಶ್ ಕೆ. ಕೆೊೀಳವಾಡ
ಹಡಗಲ್ -ಎಸ್ ಸ್ ಪಿ.ಟಿ. ಪರಮೀಶ್ವರ ನಾಯ್ಕಾ
ಹಗರಿಬೆೊಮ್ಮನಹಳಳಿ- ಎಸ್ ಸ್ ಎಲ್.ಬಿ.ಪಿ. ಭಿೀಮಾ ನಾಯ್ಕಾ
ವಿಜಯನಗರ ಎಚ್.ಆರ್. ಗವಿಯಪ್ಪ
ಕಿಂಪಿಲಿ -ಎಸ್ ಟಿ ಜೆ.ಎನ್. ಗಣೆೀಶ್
ಬಳಾಳಿರಿ -ಎಸ್ ಟಿ ಬಿ. ನಾಗೆೀಿಂದರಿ
ಸಿಂಡೊರು -ಎಸ್ ಟಿ ತುಕಾರಾಿಂ
ಚಳಳಿಕೆರೆ -ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ.ರಘುಮೊತ್ಕಾ
ಹಿರಿಯೊರು ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್
ಹೆೊಸದುಗಕಾ ಗೆೊೀವಿಿಂದಪ್ಪ ಬಿ.ಜಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ  ಉತ್ತರ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಕಾನ್
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಣ ಶಾಮನೊರು ಶಿವಶಿಂಕರಪ್ಪ
ಮಾಯಕೆೊಿಂಡ -ಎಸ್ ಸ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜು
ಭದಾರಿವತ್ ಸಿಂಗಮೀಶ್ವರ ಬಿ.ಕೆ.
ಸೆೊರಬ ಮಧು ಬಿಂಗಾರಪ್ಪ
ಸಾಗರ ಗೆೊೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೆೀಳೂರು
ಬೆೈಿಂದೊರು ಕೆ. ಗೆೊೀಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ
ಕುಿಂದಾಪುರ ಎಿಂ. ದನೆೀಶ್ ಹೆಗೆ್ಡ
ಕಾಪು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆೊರಕೆ
ಶೃಿಂಗೆೀರಿ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೆೀಗೌಡ
ಚ್ಕಕಾನಾಯಕನಹಳಳಿ ಕರಣ್ ಕುಮಾರ್
ತ್ಪಟೊರು ಕೆ. ಷಡಕ್ಷರಿ
ತುರುವೆೀಕೆರೆ ಕಾಿಂತರಾಜ್ ಬಿ.ಎಿಂ.
ಕುಣಿಗಲ್ ಡಾ.ಎಚ್.ಡಿ. ರಿಂಗನಾಥ್
ಕೆೊರಟಗೆರೆ - ಎಸ್ ಸ್ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೀಶ್ವರ
ಶಿರಾ ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಿಂದರಿ
ಪಾವಗಡ -ಎಸ್ ಸ್ ಎಚ್.ವಿ. ವೆಿಂಕಟೆೀಶ್
ಮಧುಗಿರಿ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ
ಗೌರಿಬಿದನೊರು ಶಿವಶಿಂಕರ್ ರೆಡಿ್ಡ ಎನ್.ಎಚ್.
ಬಾಗೆೀಪಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬಾ್ಬರೆಡಿ್ಡ
ಚ್ಿಂತಾಮಣಿ ಡಾ.ಎಿಂ.ಸ್. ಸುಧಾಕರ್
ಶಿರಿೀನವಾಸಪುರ ಕೆ.ಆರ್. ರಮೀಶ್ ಕುಮಾರ್
ಕೆೊೀಲಾರ ಕೆಜಿಎಫ್- ಎಸ್ ಸ್ ರೊಪಕಲಾ ಎಿಂ ಶಶಿಧರ್
ಬಿಂಗಾರಪೆೀಟೆ - ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್.ಎನ್. ನಾರಾಯಣಸಾ್ವಮಿ
ಮಾಲೊರು ಕೆ.ವೆೈ. ನಿಂಜೆೀಗೌಡ
ಬಾ್ಯಟರಾಯನಪುರ ಕೃಷ್ಣ ಭೆೈರೆೀಗೌಡ
ರಾಜರಾಜೆೀಶ್ವರಿ ನಗರ ಕುಸುಮ ಹನುಮಿಂತರಾಯಪ್ಪ
ಮಲೆಲಿೀಶ್ವರಿಂ ಅನೊಪ್ ಅಯ್ಯಿಂಗಾರ್
ಹೆಬಾ್ಬಳ ಭೆೈರತ್ ಸುರೆೀಶ್ 
ಸವಕಾಜಞೆ ನಗರ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾಜ್ಕಾ
ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ರಿಜಾ್ವನ್ ಅಷಕಾದ್

ಶಾಿಂತ್ನಗರ ಎನ್.ಎ. ಹಾ್ಯರಿಸ್
ಗಾಿಂಧಿನಗರ ದನೆೀಶ್ ಗುಿಂಡೊರಾವ್
ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ
ಗೆೊೀವಿಿಂದರಾಜನಗರ ಪಿರಿಯಾಕೃಷ್ಣ
ವಿಜಯನಗರ ಎಿಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಚಾಮರಾಜಪೆೀಟೆ ಜಮಿೀರ್ ಅಹಮದ್ 
ಬಸವನಗುಡಿ ಯು.ಬಿ. ವೆಿಂಕಟೆೀಶ್
ಬಿಟಿಎಿಂ ಲೆೀಔಟ್ ರಾಮಲ್ಿಂಗಾ ರೆಡಿ್ಡ
ಜಯನಗರ ಸೌಮಾ್ಯ ರೆಡಿ್ಡ
ಮಹಾದೆೀವಪುರ-ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ. ನಾಗೆೀಶ್
ಆನೆೀಕಲ್ -ಎಸ್ ಸ್ ಬಿ. ಶಿವಣ್ಣ
ಹೆೊಸಕೆೊೀಟೆ ಶರತ್ ಬಚೆಚಿೀಗೌಡ
ದೆೀವನಹಳಳಿ -ಎಸ್ ಸ್ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಯಪ್ಪ
ದೆೊಡ್ಡಬಳಾಳಿಪುರ ಟಿ. ವೆಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ
ನೆಲಮಿಂಗಲ -ಎಸ್ ಸ್ ಶಿರಿೀನವಾಸಯ್ಯ ಎನ್
ಮಾಗಡಿ ಎಚ್.ಸ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ರಾಮನಗರ ಇಕಾ್ಬಲ್ ಹುಸೆೀನ್ ಎಚ್.ಎ.
ಕನಕಪುರ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಮಳವಳಳಿ -ಎಸ್ ಸ್ ಪಿ.ಎಿಂ. ನರೆೀಿಂದರಿಸಾ್ವಮಿ
ಶಿರಿೀರಿಂಗಪಟ್ಟಣ ಎ.ಬಿ. ರಮೀಶ್ ಬಿಂಡಿಸ್ದೆದಾೀಗೌಡ
ನಾಗಮಿಂಗಲ ಚಲುವರಾಯಸಾ್ವಮಿ
ಹೆೊಳೆನರಸ್ೀಪುರ ಶೆರಿೀಯಸ್ ಎಿಂ.ಪಟೆೀಲ್
ಸಕಲೆೀಶಪುರ ಮುರಳ ಮೀಹನ್
ಬೆಳ್ತಿಂಗಡಿ ರಕ್ಷತ್ ಶಿವರಾಮ್
ಮೊಡುಬಿದರೆ ಮಿಥುನ್ ರೆೈ
ಮಿಂಗಳೂರು (ಉಳಾಳಿಲ) ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ 
ಬಿಂಟಾ್ವಳ ರಮಾನಾಥ ರೆೈ
ಸುಳ್ಯ -ಎಸ್ ಸ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಿ.
ವಿರಾಜಪೆೀಟೆ ಎ.ಎಸ್. ಪೊನನುಣ್ಣ
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕೆ. ವೆಿಂಕಟೆೀಶ್
ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಡಿ. ರವಿಶಿಂಕರ್
ಹುಣಸೊರು ಎಚ್.ಪಿ. ಮಿಂಜುನಾಥ್
ಹೆಗಗೆಡದೆೀವನಕೆೊೀಟೆ -ಎಸ್ ಟಿ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್
ನಿಂಜನಗೊಡು ಎಸ್ ಸ್ ದಶಕಾನ್ ಧುರಿವನಾರಾಯಣ್
ನರಸ್ಿಂಹರಾಜ ತನ್ವೀರ್ ಸೆೀಠ್
ವರುಣಾ ಸ್ದದಾರಾಮಯ್ಯ
ಟಿ. ನರಸ್ೀಪುರ -ಎಸ್ ಸ್ ಎಚ್.ಸ್. ಮಹದೆೀವಪ್ಪ
ಹನೊರು ಆರ್. ನರೆೀಿಂದರಿ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸ್. ಪುಟ್ಟರಿಂಗಶೆಟಿ್ಟ
ಗುಿಂಡುಲಿಪೆೀಟೆ ಕೆ.ಎಿಂ. ಗಣೆೀಶ್ ಪರಿಸಾದ್

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುರಾವಣೆ : ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ರಳ ಮೊದಲ ಪಟಟೆ ಬಿಡುರಡೆ

ಅನಹಚ್ತೆಯಿಂದ ವಿಪಕ್ಷರಳ್ಗೆ ಅಸ್ತರಾ
ನವದೆಹಲ್, ಮಾ. 25 – ಲೆೊೀಕಸಭೆ 

ಯಿಂದ ಅನಹಕಾಗೆೊಳಸ್ರುವುದನುನು ಖಿಂಡಿಸ್ 
ತಮ್ಮ ಬೆಿಂಬಲಕೆಕಾ ಬಿಂದರುವ ಪರಿತ್ಪಕ್ಷಗಳಗೆ 
ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಿಂಧಿ 
ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ದುದಾ, ಅನಹಕಾತೆಯ ಮೊಲಕ 
ಸಕಾಕಾರ ಪರಿತ್ಪಕ್ಷಗಳಗೆ ದೆೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ ಕೆೊಟಿ್ಟದೆ 
ಎಿಂದದಾದಾರೆ. ಪರಿತ್ಪಕ್ಷಗಳ ಜೆೊತೆಗೊಡಿ 
ಕಾಯಕಾನವಕಾಹಿಸುವ ನರಿೀಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ 

ಹೆೀಳರುವ ಅವರು, ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ ನರೆೀಿಂದರಿ ಮೀದ ಆತಿಂಕದಿಂದ 
ಪರಿತ್ಕರಿಯಸುತ್್ತದಾದಾರೆ ಎಿಂದದಾದಾರೆ.

ಸತ್ಯ ಹೆೊರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಿಂಬ ಭಿೀತ್ಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಧಾನ, ವಿಪಕ್ಷಗಳಗೆ 
ದೆೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ ನೀಡಿದಾದಾರೆ. ಭರಿಷ್ಟ ಅದಾನಯನುನು ಪರಿಧಾನ ಏಕೆ ರಕ್ಷಸುತ್್ತದಾದಾರೆ 
ಎಿಂದು ಜನರು ಪರಿಶಿನುಸುತ್್ತದಾದಾರೆ ಎಿಂದೊ ರಾಹುಲ್ ಹೆೀಳದಾದಾರೆ.

ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ

ಮೆೇಷ (ಅಶಿ್ವನ, ಭರಣಿ, ಕೃತ್್ತಕಾ) 
(ಚೂ.ಚೆೇ.ಚೊೇ.ಲ.ಲ್.ಉ.ಲೆೇ.ಲೊ.ಅ.)

ಖಾಸಗಿ ಕಿಂಪನಯಲ್ಲಿರುವ ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳಗೆ ಜವಾಬಾದಾರಿ ಹೆಚಚಿಲ್ದೆ.
ಸಾಮೊಹಿಕ ಸನನುಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವೆೀಶ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಭಾರಿೀ ಆರ್ಕಾಕ 
ನಷ್ಟವನುನು ಅನುಭವಿಸಬೆೀಕಾದೀತು. ಏರುಪೆೀರಾಗಿದದಾ ವಾ್ಯಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನುನು 
ಸರಿದೊಗಿಸಲು ಹರಸಾಹಸಪಡಬೆೀಕಾದೀತು. ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವೆೀಶ 
ಮಾಡಿದಾದಾದರೆ ಅಪಮಾನ ತಪಿ್ಪದದಾಲಲಿ. ಆರಕ್ಷಕ ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ 
ಕತಕಾವ್ಯವನುನು ನಭಾಯಸಲಾರದೆ, ತಮ್ಮ ಮೀಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೀಲೆ 
ಮುನಸ್ಕೆೊಳುಳಿವರು. ಆರ್ಕಾಕ ಸ್ಥಿತ್ಗತ್ ಸುಧಾರಿಸಲ್ದೆ. ಭಾನು-ಸೆೊೀಮ-ಮಿಂಗಳ-
ಶುಭ ದನಗಳು.

ವೃಷಭ (ಕೃತ್್ತಕಾ, 2,3,4, ರೊೇಹಿಣಿ, ಮೃರ 1,2)
(ಇ.ಉ.ಎ.ಒ.ವ.ವಿ.ವು.ವೆ.ರೇ)
ನಮ್ಮ ವೆೈಯಕ್ತಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಗೆ ಅನುಭವಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ 

ಸಲಹೆಗಳು ಸ್ಗಲ್ವೆ. ಹಣಕಾಸ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರೆೊಿಂದಗೆ ಕಠಿಣ 
ನಧಾಕಾರಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳಿವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಕಾಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 
ಅನರಿೀಕ್ಷತವಾಗಿ ವಗಾಕಾವಣೆ, ಹೆೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಸು ನೆಮ್ಮದ ಕಾಣಲ್ದಾದಾರೆ. 
ಪೆೀಪರ್ ಮಾಟ್ಕಾ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಗೆ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚಚಿಲ್ದುದಾ ಅಧಿಕ ಲಾಭವಾಗಲ್ದೆ. 
ಹಣಕಾಸ್ನ ವ್ಯವಹಾರವೆೀನದದಾರೊ ಸಮಾನ ಮನಸಕಾರೆೊಿಂದಗಿರಲ್.ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳಗೆ 
ಉತ್ತಮ ದನಗಳು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಿಂಕಣಬಲ ಇಷ್ಟರಲೆಲಿೀ ಕೊಡಿಬರಲ್ದೆ. 
ಗುರು-ಶುಕರಿ-ಶನ-ಶುಭ ದನಗಳು.

ಮಿಥುನ (3,4, ಆರಿದಾ್ರ, ಪುನವಚ್ಸು 1,2,3)
(ಕ.ಕಿ.ಕು.ಘ, ಔ, ಚ.ಕೆ.ಕೊೇ.ಹ.)
ಅತ್ಯಾದ ಕರಿದ ಪದಾಥಕಾಗಳ ಸೆೀವನೆಯಿಂದ ಚಮಕಾಕೆಕಾ 

ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಲೆಗಳು ನಮ್ಮನುನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಅತ್ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ 
ಕಾಯಕಾಗಳು ಕೆಲಕಾಲ ವಿಳಿಂಬವಾಗಲ್ವೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾಳೆ್ಮ ಅತ್ಮುಖ್ಯ 
ಎಿಂಬುದನುನು ಮರೆಯದರಿ.ಬಿಂಧುಗಳೆೊಿಂದಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಾಗಾ್ವದವನುನು 
ಮಾಡಬೆೀಡಿ. ಖಾದ್ಯತೆೈಲ ಹಾಗು ಸ್ಹಿತ್ಿಂಡಿ ಮಾರಾಟ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಲ್ದೆ. 
ಆದಾಯದ ಮೊಲದಲ್ಲಿ ಕರಿಮೀಣ ಹೆಚಚಿಳ ಕಿಂಡುಬರಲ್ದೆ. ಮಕಕಾಳ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸದಲ್ಲಿ 
ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದ ಕಾಣುವಿರಿ. ಗುರುಗಳನುನು ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸ್ರಿ. 
ಬುಧ-ಗುರು-ಶುಕರಿ-ಶುಭ ದನಗಳು.

ಕಕಾಚ್ಟಕ (ಪುನ 4, ಪುಷ್ಯ, ಆಶೆಲೆೇಷ)
(ಹಿ.ಹು.ಹೆ.ಹೂ.ಡ.ಡಿ.ಡು.ಡೆ.ಡೊೇ)
ಕೆಲಸ ಕಾಯಕಾಗಳ ಹಾಗೊ ಮನೆ ತನದ ಕಹಿ ಪರಿಸಿಂಗದಿಂದ 

ಹೆೈರಾಣಾದ ನಮಗೆ ದೆೀವ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ, ಮಾನಸ್ಕ ನೆಮ್ಮದ 
ಕಿಂಡುಕೆೊಳುಳಿವಿರಿ. ನೆರೆಹೆೊರೆಯವರೆೊಿಂದಗೆ ಹೆೊಿಂದಕೆೊಳಳಿಲು ಪರಿಯತ್ನುಸುವಿರಿ. 
ಕಳೆದು ಹೆೊೀಗಿದದಾ  ಅಮೊಲ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಅನರಿೀಕ್ಷತವಾಗಿ ಮರಳ ಕೆೈಸೆೀರಲ್ವೆ. 
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ, ಉನನುತ ಸಾಥಿನಮಾನ ಬಯಸುವವರಿಿಂದ ಮುಜುಗರ 
ಅನುಭವಿಸಬೆೀಕಾದೀತು. ಪರಿಕೃತ್ ಪಿರಿಯರು, ಸೆನುೀಹಿತರೆೊಿಂದಗೆ ಹೆೊರಡುವರು. 
ಸೆೊೀಮ-ಬುಧ-ಗುರು-ಶುಭ ದನಗಳು.

ಸಿಂಹ ( ಮಘ, ಪುಬ್ಬ, ಉತ್ತರ 1)
(ಮ.ಮಿ.ಮು.ಮೊೇ.ವೆ.ಟ.ಟ.ಟು.ಟೆ)
ಅತು್ಯತಾಸಾಹದಿಂದ ಆರಿಂಭಿಸ್ದ ಕೆಲಸ ಕಾಯಕಾಗಳಗೆ, ಸಿಂಗಾತ್ಯ 

ಹಾಗೊ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ನೆರವು ದೆೊರೆಯಲ್ದೆ. ವಿದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಓದಬೆೀಕೆಿಂಬ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳ ಬಯಕೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆರವು ದೆೊರೆಯಲ್ದೆ. ಚ್ಕಕಾಮಕಕಾಳ 
ಆರೆೊೀಗ್ಯವನುನು ಯಾವುದೆೀ ಕಾರಣಕೊಕಾ ಅಲಕ್ಷಸಬೆೀಡಿ. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸಗಟು 
ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮಧ್ಯವತ್ಕಾಗಳಿಂದ ವಿಂಚನೆಯಾಗುವ ಸಿಂಭವವಿದೆ. ಖಾಸಗಿ 
ಕಿಂಪನ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನವಾಯಕಾ ಪರಿಸಿಂಗದಲೊಲಿ ರಜೆ ಸ್ಗದೆೀ ಹೆೊೀಗಬಹುದು. 
ಆರ್ಕಾಕ ಪರಿಗತ್ ಉತ್ತಮಗೆೊಳಳಿಲ್ದೆ. ಭಾನು-ಸೆೊೀಮ-ಬುಧ-ಶುಭ ದನಗಳು.

ಕರಾ್ಯ (ಉತ್ತರಾ 2,3,4, ಹಸಾ್ತ, ಚಿತಾ್ತ 1,2)
(ಟೊೇ.ಪ.ಪಿ.ಪು.ಷ.ಣ.ಠ.ಪೆ.ಪೇ)

ಪರಿತ್ ಯಿಂದರಲೊಲಿ ಯಶಸುಸಾ ಕಾಣಲೆೀಬೆೀಕೆಿಂಬ ನಮ್ಮ ಹಿಂಬಲಕೆಕಾ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಪರಿಶರಿಮ ಬೆೀಕಾಗಬಹುದು. ಮಿಂದಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್್ತರುವ ಆರ್ಕಾಕ ಪರಿಸ್ಥಿತ್, 
ನಮ್ಮ ಹೆೊಸ ಯೀಜನೆಗಳಗೆ ಅಡಿ್ಡಯಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ವಾತೆಕಾಗಳ 
ನವಕಾಹಣೆಯನುನು ನಾಜೊಕಾಗಿ ನವಕಾಹಿಸಬೆೀಕಾಗಬಹುದು. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ 
ಆರೆೊೀಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷು್ಟ ಎಚಚಿರದಿಂದರುವುದು ಮೀಲು. ಮಡದಯ 
ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಕಷು್ಟ ನೆರವು ದೆೊರೆಯಲ್ದುದಾ, ಅದನುನು ನಸಸಾಿಂಕೆೊೀಚವಾಗಿ 
ಪಡೆದುಕೆೊಳಳಿ. ಗುರುಗಳ ದಶಕಾನ ಪಡೆಯರಿ. ಮಿಂಗಳ-ಗುರು-ಶುಕರಿ-ಶುಭ 
ದನಗಳು.

ತುಲಾ (ಚಿತಾ್ತ 3,4, ಸಾ್ವತ್, ವಿಶಾಖ 1,2,3)
(ರ.ರಿ.ರು.ರೆ.ರೊ.ತ.ತ್.ತು.ತೆ.)
ಆಯುವೆೀಕಾದ ವೆೈದ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗು ನಾಟಿ ವೆೈದ್ಯರಿಗೆ ಬೆೀಡಿಕೆ ಹೆಚಚಿಲ್ದೆ. 

ಜೆೊತೆಗೆ ಆದಾಯವೂ ವೃದಧಿಸಲ್ದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಅತ್ಕೆೊೀಪ, ಅನಾಹುತಕೆಕಾ 
ಕಾರಣವಾದೀತು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷು್ಟ ಎಚಚಿರದಿಂದರುವುದು ಮೀಲು. 
ನರುದೆೊ್ಯೀಗಿ ಪದವಿೀಧರರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ವೆೀತನದ ನೌಕರಿ ದೆೊರೆಯಲ್ದೆ. ಮಗನ 
ಓದನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾದ ನರಿೀಕೆ್ಷಬೆೀಡ. ನಡೆಯಬೆೀಕಾಗಿರುವ ಮಿಂಗಳ 
ಕಾಯಕಾಗಳಗೆ ವಿಘನುಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಿಂಭವವಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜನರನುನು 
ಓಲೆೈಸಲು ಹರ ಸಾಹಸಪಡುವರು. ಗುರು-ಶುಕರಿ-ಶನ-ಶುಭ ದನಗಳು.

ವೃಶಿಚುಕ (ವಿಶಾಖ 4, ಅನೂ, ಜೆೇಷ್ಠ)
(ತೊ.ನ.ನ.ನು.ರೆ.ರೊೇ.ಯ.ಯಿ.ಯು.)
ಅಲಕೆ್ಷಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಅಪಘಾತಕೆಕಾ 

ಕಾರಣವಾದೀತು.ಬಿಂಧುಗಳೆೊಿಂದಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ನ ಮೀಲೆ ನಗಾ 
ಇರಲ್. ಉನನುತಾಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಕೆೊಿಂಡವರಿಗೆ ನಶಿಚಿತ ಫಲ್ತಾಿಂಶ ಪಡೆಯುವ 
ಸಮಯ ಈಗ ಒದಗಿ ಬರಲ್ದೆ. ಮಗನ ವಿವಾಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಿಂಬಾ 
ಗೆೊಿಂದಲಕೆೊಕಾಳಗಾಗುವಿರಿ. ಆದಾಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದದಾರೊ, ಅಷೆ್ಟೀ ಖಚೊಕಾ 
ಇರುವುದರಿಿಂದ, ಉಳತಾಯದ ಮಾತುಬೆೀಡ. ಅಪವಾದದ ಭಯ ಸದಾ ನಮ್ಮನುನು 
ಕಾಡಲ್ದೆ. ಮಡದ, ಮಕಕಾಳ ಕೆೊೀರಿಕೆ ಮಿತ್ಮಿೀರದಿಂತೆ ನೆೊೀಡಿಕೆೊಳಳಿ. ಸೆೊೀಮ-
ಮಿಂಗಳ-ಬುಧ-ಶುಭ ದನಗಳು.

ಧನಸುಸೆ (ಮೂಲ, ಪೂವಾಚ್ಷಾಢ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ) 
(ಯೆ.ಯೇ. ಬ.ಬಿ.ಬು.ಧ.ಫ.ಡ.ಬೆ.)
ಪರಿಯಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೆೀಟಿಯಾಗಲ್ರುವ ಹೆೊಸ ಗೆಳೆಯನಿಂದ 

ನಮ್ಮ ಕೌಟುಿಂಬಿಕ ಹಾಗೊ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಲವು ಸಮಸೆ್ಯಗಳಗೆ ಪರಿಹಾರ 
ದೆೊರೆಯಲ್ದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಧುರಿೀಣರು ಪಕಾ್ಷಿಂತರ ಪರಿಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಜನರನುನು 
ಗೆೊಿಂದಲಕೆಕಾ ದೊಡುವರು.ವಿದೆೀಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಕಕಾಳಿಂದ ಭಜಕಾರಿ ಉಡುಗೆೊರೆ 
ಸ್ಗಲ್ದೆ. ಹಣು್ಣ-ಹೊವು-ತರಕಾರಿ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಗೆ ಅತ್ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಲ್ದೆ. 
ಅನರಿೀಕ್ಷತವಾಗಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತ ಕಾಣಲ್ದೆ, ಹಾಗೆಿಂದ ಮಾತರಿಕೆಕಾ ಚ್ಿಂತೆಬೆೀಡ. 
ಹಿರಿಯರ ಆರೆೊೀಗ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲಕೆ್ಷಬೆೀಡ.ವಿಷು್ಣ ಸಹಸರಿನಾಮ ಪಠಿಸ್. 
ಸೆೊೀಮ-ಬುಧ-ಗುರು-ಶುಭ ದನಗಳು.

ಮಕರ (ಉತ್ತರಾಷಾಢ 2,3,4, ಶ್ರವಣ, ಧನಷಾ್ಠ 1,2)
(ಜೊ.ಜ.ಜಿ.ಜೆ.ಶಿ.ಶು.ಶೆೇ.ಶೊೇ.ರ.ಗಿ)
ತಿಂತರಿಜಾಞೆನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ್ ಪಡೆದವರಿಗೆ ವಿದೆೀಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆೀಡಿಕೆ 

ಬರಲ್ದೆ.ಮಕಕಾಳು ಮಾಡುತ್್ತರುವ ಹುಚುಚಿ ವೆಚಚಿ ನಮ್ಮನುನು ಚ್ಿಂತೆಗಿೀಡುಮಾಡಲ್ದೆ. 
ಸಕಾಕಾರಿೀ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಪೆೀಕ್ಷತ ಸಥಿಳಗಳಗೆ ವಗಾಕಾವಣೆಯಾಗಲ್ದೆ. ಹೆಚುಚಿತ್್ತರುವ 
ಶತುರಿಗಳನುನು ಅಲಕ್ಷಸುವುದೆೀ ಇರುವ ನಗರಿಹಉಪಾಯ. ಕೃರ್ ವಿಜಾಞೆನದ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳಗೆ ಸಕಾಕಾರದಿಂದ ಸಕಲ ಸೌಲತು್ತಗಳು ದೆೊರೆಯಲ್ವೆ. 
ಹೆೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಧಿ ಕಿಂಡರೊ, ಲಾಭಾಿಂಶ ಅಷ್ಟಕಕಾಷೆ್ಟೀ. ಯಾರಿಿಂದಾಗಲೆೀ 
ಆಗಲ್ ಅತ್ಯಾದ ನರಿೀಕೆ್ಷಯಟು್ಟಕೆೊಳಳಿಬೆೀಡಿ. ಕುಲ ದೆೀವತಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. 
ಗುರು-ಶುಕರಿ-ಶನ-ಶುಭ ದನಗಳು.

 ಕುಂಭ (ಧನಷಾ್ಠ, ಶತಭಿಷಾ, ಪೂವಾಚ್ಭಾದ್ರ 1,2,3)
(ರು.ಗೆ.ಗೊ.ಸ.ಸಿ.ಸು.ಸೆ.ಸೊೇ.ದ)
ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬೆೀಡಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಿಕಾಕರ ಬೆೀಡಿಕೆಗಳಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ 

ಬರದೆೀ ಹೆೊೀದೀತು. ಆಸ್್ತಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಕೆೊೀಟಿಕಾನ ಮುದದಾತು್ತ, ಹಿರಿಯರ 
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಮುಗಿಯಲ್ದೆ. ಹೆೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನುನು 
ಆರಿಂಭಿಸುವ ಮದಲು ಅದಕೆಕಾ ಬೆೀಕಾದ ಆರ್ಕಾಕ ಮೊಲವನುನು ಮದಲೆೀ 
ಕಿಂಡುಕೆೊಳುಳಿವುದು ಉತ್ತಮ. ಉನನುತಾಧ್ಯಯನಕೆಕಾ ಹೆೊೀಗಲ್ರುವ ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳು, 
ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ  ಈ ಮದಲೆೀ ನಧಕಾರಿಸುವುದು ಮೀಲು. ಬಡವರಿಗೆ ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ 
ಅನನುದಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.ಗಣಪತ್ಯನುನು ಆರಾಧಿಸ್.ಭಾನು-ಸೆೊೀಮ-
ಶನ-ಶುಭ ದನಗಳು.

ಮಿೇನ (ಪೂವಾಚ್ಭಾದ್ರ 4, ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ, ರೆೇವತ್)
(ದಿ.ದು.ಖ.ಝ.ಥ.ದೆ.ದೊೇ.ಖ.ಚ.ಚಿ.)
ಹೆೊಸದಾಗಿ ನೌಕರಿಗೆ ಸೆೀರಿರುವವರು ಮೀಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೆೊಿಂದಗೆ 

ಜಾಣೆ್ಮ ಯಿಂದ ವತ್ಕಾಸುವುದು ಮೀಲು. ಹದಗೆಟ್ಟ ಹಣಕಾಸ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ ಸುಧಾರಿಸಲು, 
ಬಿಂಧುಗಳ ನೆರವು ದೆೊರೆಯಲ್ದೆ. ಸಮಸೆ್ಯ ಯಾವುದೆೀ ಇರಲ್ ಮುಕ್ತ ಮಾತುಕತೆ 
ಯಿಂದ ಮಾತರಿ ಪರಿಹಾರ ಕಿಂಡುಕೆೊಳಳಿಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಿಂಬುದನುನು ಮರೆಯ ಬೆೀಡಿ. 
ಮಕಕಾಳ ನಡಾವಳಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಬರಲ್ರುವ ವ್ಯತಾ್ಯಸ ಮನಸ್ಸಾನ ನೆಮ್ಮದ ಹಾಳು 
ಮಾಡಲ್ದೆ. ಮತೆೊ್ತಬ್ಬರ ಸಮಸೆ್ಯಯ ಸುಳಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಲುಕದಿಂತೆ ಎಚಚಿರ ವಹಿಸ್. 
ದೊರ ಪರಿಯಾಣ ಒಳೆಳಿಯದಲಲಿ. ಭಾನು-ಬುಧ-ಗುರು-ಶುಭ ದನಗಳು.

ವಿಶೆೇಷ ದಿನರಳು : ದಿರಾಂಕ: 30.3.2023 ರೆೇ ರುರುವಾರ ಶಿ್ರೇ ರಾಮನವಮಿೇ.

ದಿರಾಂಕ : 26.03.2023 ರಿಂದ 01.04.2023
- ಜಯತ್ೇರಾಚ್ಚಾರ್ ವಡೆೇರ್, ದಾವಣಗೆರೆ. 



ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 26, 20234

(ಉತ್ತರರಳು ಮುಂದಿನ ವಾರಕೆ್ಕ)

ಪದವಾಣಿ - 56ರ ಉತ್ತರರಳು :
ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆ್ಕ : 1) ಮಂತಾ್ರಲೊೇಚರೆ 3) ವರದಾ 4) ರಭಸ  

6) ಜಸಿನಮ (ಮನಸಿಸೆಜ) 8) ತುರುರಲು 9) ಕಿತಾಪತ್ 11) ಸಿರಿವಂತ  
14) ಕಳಹಾ (ಹಾಳಕ)  15) ಯವನ 16) ಸಬರಮತ್.

ಮೆೇಲ್ನಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ :   1) ಮಂದಾಸನ 2) ರೆರವೆೇರು 3) ವನಜ 5) ಸವಾಲು  
7) ಮಹತ್ 8) ತುಳಸಿ 9) ಕಿರಾತ 10) ಪರಿಹಾಸ 12) ರಿಯಾಯಿತ್ 13) ತಲ್ಲೆೇನ.

ಪದವಾಣಿ-58 ರಚರೆ : ಮಮತಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ 
ದಾವಣಗೆರೆ.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14

ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆ್ಕ :
1) ರಥವನುನು ನಡೆಸುವವ 3
3) ವಾದದ ಜೆೊತೆ ಬರುವ ತಕರಾರು  3
5) ನಾಲಕಾಕ್ಷರದ ಮರುಕ  4
7) ಚಾಿಂದರಿಮಾನದ ಪರಿಕಾರ ಒಿಂಭತ್ತನೆೀ ತ್ಿಂಗಳು 4
9) ನರಸ್ಿಂಹ ತ್ರುಗಿ ನಿಂತ್ದಾದಾನೆ 4
11) ಕೆೈ ವಶವಾದದುದಾ  4
13)  ಕರುವಿನ ಮೀಲೆ ತೆೊೀರಿದ ಅನುಕಿಂಪ 3
14) ವ್ಯತಾ್ಯಸ ಹಿೀಗಾಗಿದೆ 3 
ಮೆೇಲ್ನಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ :
2) ಧೊಳು ತುಿಂಬಿದ ರಾತ್ರಿ 3
4) ರಾಶಿಯನುನು ಒಳಗೆೊಿಂಡ ಸಮುದರಿ 3
5) ಬಿಂಗಾರದ ಬೆಟ್ಟ 5
6) ಕೆಿಂಪು ಶಿರಿೀಗಿಂಧ 5
7) ದಾರಿ ತೆೊೀರಿಸುವವ 5
8) ತಮಿಳನ ಸೊಪರ್  ಸಾ್ಟರ್  5
10) ಗಿಳಯ ಮೈ ಬಣ್ಣ 3
12) ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ ಲೆಕಕಾಶಾಸ್ತ್ರ 3

ಮರೆ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ
# 545/65, ಶಿವ ನಲಯ, 1ನೆೀ ಮಹಡಿಯ 

1 BHK ಮನೆ ಮೌನೆೀಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, 
ಮೌನೆೀಶ್ವರ ದೆೀವಸಾಥಿನದ ಹತ್್ತರ, 

ದಾವಣಗೆರೆ. (ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಗೆ ಮಾತರಿ)
4817 20696, 94816 71662

ಬಿಲ್್ಡಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ಚಾಮರಾಜಪೆೇಟೆ ಸಕಚ್ಲ್  ಹತ್್ತರ, 
ಕಲೆಲೆೇಶ್ವರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂರಡಿ ಮೆೇಲಾಭಾರ 
ದಲ್ಲೆ 3 ಮಹಡಿ ಇರುವ 10,000 
ಚದುರ ಅಡಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾರ 
ಇರುವ ಬಿಲ್್ಡಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ :
ಮ. : 98453 17181

ಮರೆರಳು, ಸೆೈಟುರಳು 
ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ

ಜೆ.ಹೆಚ್  ಪಟೆೀಲ್  ನಗರದಲ್ಲಿ 
20x30 ಅಳತೆಯ 2 ಬೆಡ್  ರೊಮಿನ 

ಮನೆಗಳು, ಸೆೈಟುಗಳು (40x60, 
30x40) ಮಾರಾಟಕಕಾವೆ. ಸಿಂಪಕಕಾಸ್ : 
94482 33389, 80500 29144

ಶಿ್ರೇ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ 
ಜೊ್ಯೇತ್ಷಾ್ಯಲಯ
ನಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟೆ 

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ನಮ್ಮಿಂತಾಗಲು ಸ್್ತ್ರ-ಪುರುಷ 
ವಶಿೀಕರಣ, ಗುಪ್ತ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ದಾಿಂಪತ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯ, ನಮ್ಮ 

ಯಾವುದೆೀ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು 100% ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 
ಗಾಿಂಧಿ ಸಕಕಾಲ್ , ಆಹಾರ 2000, ದಾವಣಗೆೆರೆ.

89716 99826

JOBS
HR, Civil Engineer, Autocad Draftsman, 

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

Marketing, Cashier, Digital Marketing 

98444 92888

ಗೊೇಡೌನ್  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಎಪಿಎಿಂಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿ ಬಾಲಿಕ್ , 137, 

ಗೆೊೀಡೌನ್  5280 ಅಡಿ, ಅಳತೆಯ 
ಗೆೊೀಡೌನ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

ಚೌಡೆೀಶ್ವರಿ ದೆೀವಸಾಥಿನ ಎದುರಿಗೆ, 
ಆಿಂಜನೆೀಯ ದೆೀವಸಾಥಿನದ ಹತ್್ತರ.

95350 61255, 79751 91291

ಸಿಂಚನ ಅಕಾಡೆಮಿ  
(Summar Gift)

Grammar & Spoken English 
With Notes.  

100% Results
ದಾವಣಗೆರೆ.

85532 78258, 88614 45913

ಸಮಮಾರ್  ಕಾ್ಯಂಪ್ 
ಶಾಲಾ ಮಕಕಾಳಗಾಗಿ 

ಸೆೊ್ಪೀಕನ್  ಇಿಂಗಿಲಿಷ್  & 
ಕಿಂಪೂ್ಯಟರ್  ತರಬೆೀತ್.

ವಿಕಾಸ್  ಅಕಾಡೆಮಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.
CT : 93802 29199

OFFICES FOR RENT
Commercial 400 Sq.ft on 

1st Floor and 1250sq.ft on 
2nd floor, 24x7 water & 

wash room facilities. 
Near to Court circle & P.B Road, 
Commercialy interested. contact .
87468 12999

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

ನೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ )

ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್್ತತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೊಿಂ, ಬಾಲಕಾನ, ಟೆರೆೀಸ್ , 
ನೀರಿನ ತೆೊಟಿ್ಟ, ಗೆೊೀಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನೀರಿನ ಟಾ್ಯಿಂಕ್ , ಎಲಾಲಿ ರಿೀತ್ಯ 
ನೀರಿನ ಲ್ೀಕೆೀಜ್ ಗಳಗೆ ಸಿಂಪಕಕಾಸ್: 
ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಿಂಟಿ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಟೆಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಹದಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ್ತಯಲ್ಲಿರುವ ಟಿವಿಎಸ್  ಷೆೊೀರೊಿಂ 
ಪಕಕಾ ಹಾಗೊ ಉದಯ ಬಜಾರ್  ಎದುರಗಡೆ ಇರುವ 

ಸುಸಜಿಜೆತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. 
ನೆಲ ಮಹಡಿ 3800 ಅಡಿಗಳು, ಮದಲನೆೀ ಮಹಡಿ 

1600 ಅಡಿಗಳು. ಸೆಲಲಿರ್  2400 ಅಡಿಗಳು 
ಸಿಂಪಕಕಾಸ್. 

96205 95579

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಸರಸ್ವತ್ ಬಡಾವಣೆ, `ಬಿ' ಬಾಲಿಕ್, 1ನೆೀ ಮೀನ್, 

4ನೆೀ ಕಾರಿಸ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಲೆೀಜ್ 
ಎದುರು ರಸೆ್ತ, ``ಶಿರಿೀಕರ" #829/15,  

ಪೂವಕಾ ದಕುಕಾ, 2ಬೆಡ್ ರೊಿಂ, ಬೆೊೀರ್/
ಮುನಸಾಪಲ್ ನೀರು, ಕಾರ್ ಪಾಕಕಾಿಂಗ್,  

1ನೆೀ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
96203 99426

ಕೆಹೆರ್ ಬಿ ಕಾಲೊೇನಯಲ್ಲೆ 
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ

30x40 ಉತ್ತರ, 30x50 ಪಶಿಚಿಮ, 
40x60 ಪೂವಕಾ, 50x80 ಪಶಿಚಿಮ 

ರೆೀಟ್  : 2500/- ಮೀಲೆ ಸಿಂಪಕಕಾಸ್. 
90190 73374
ವರುಣ್  ಚಕ್ರವತ್ಚ್ -ರಿಯಲ್  ಎಸೆಟೆೇಟ್  ಏಜೆಂಟ್ 

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕಿಲೆೇನಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನೇರಿನ ತೊಟಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗಿದದರೆ ಯಂತ್ರರಳ ನುನಿ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕಿಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
10X30 ಡುಪೆಲಿಕ್ಸಾ  ಮನೆ, ಚಾಮುಿಂಡೆೀಶ್ವರಿ 
ಟಾಕೀಸ್  ಹಿಿಂಭಾಗ, ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸ್ ರಸೆ್ತ, 

ಆಿಂಜನೆೀಯ ಬಡಾವಣೆ, 
3ನೆೀ ಕಾರಿಸ್ , ನಟುವಳಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.

98804 93373, 81478 38049

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಸೆೀಲ್ಸಾ  ಎಕಸಾಕೊ್ಯಟಿವ್   

(ಬಾಯ್ಸಾ , ಗಲ್ಸಾಕಾ) ಮತು್ತ Tally 
ಅನುಭವವುಳಳಿವರು ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಸಿಂಪಕಕಾಸ್ರಿ :
ನಯನ ಮೊೇಟಾಸ್ಚ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 97312 90327

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಕೆಬಿಆರ್  ಇಿಂಡಸ್್ಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು  
ಹುಡುಗರು & ಹುಡುಗಿಯರು ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಆಸಕ್ತರು ಕೊಡಲೆೀ ಸಿಂಪಕಕಾಸ್. 
ತ್ಿಂಗಳ ಸಿಂಬಳ +ಕಮಿೀಷನ್  ಇರುತ್ತದೆ. 

ವಿದಾ್ಯಹಚ್ತೆ : ಎಸ್ .ಎಸ್ .ಎಲ್ .ಸಿ, ವಿಳಾಸ : 
ಆರ್ ಎಂಸಿ ಲ್ಂಕ್  ರಸೆ್ತ, ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

63621 47549

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 
ಡಿಸ್ಎಿಂ ಟೌನ್ ಶಿಪ್  
6ನೆೀ ಮೀನ್ , 4ನೆೀ 

ಕಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ 1BHK ಮನೆ 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ವಿಚಾರಿಸ್. 
97401 11769

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಪೊೀದಾರ್  ಸೊಕಾಲ್  

(ಶಾಮನೊರು) ಹತ್್ತರ 
20x30 ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಕಾದೆ.

ಸಿಂಪಕಕಾಸ್. 
95918 29780,  80731 78139

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಸ್ದದಾರಾಮೀಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ನಟುವಳಳಿ 
ನೊ್ಯ-ಎಕ್ಸಾ ಟೆನ್ಷನ್ , 39x61 ಉತ್ತರ 

ಅಭಿಮುಖ. ಸಿಂಪಕಕಾಸ್ :
94805 98917
84948 20288

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

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
Ex- servicemen ಮತು್ತ 
ಸೆಕೊ್ಯರಿಟಿ ಗಾಡ್ಕಾ  ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಉತ್ತಮ ಸಿಂಬಳವಿರುತ್ತದೆ.
81056 99985, 89715 04492

+91 88927 31378

3BHK ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 
ನಜಲ್ಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 
3BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. 

ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಗೆ ಮಾತರಿ.
99006 17813

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗಿದೆ
ಸರಸ್ವತ್ ಬಡಾವಣೆ, ಜಯನಗರ, 
ಶಿವಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಬಡಾವಣೆ,  

ಶಕ್ತ ನಗರ, ಆಿಂಜನೆೀಯ ಬಡಾವಣೆ, 
ಸ್ದದಾವಿೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೀಸ್ ಗೆ ಇವೆ. ಶಿವಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ.
78997 60749, 99726 75759

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
1ನೆೀ ಮಹಡಿ, 2 ಬೆಡ್ ರೊಮ್, ಬೆೊೀರ್ 
ಕಾಪೊಕಾರೆೀಷನ್ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. 

1 ಹಾಲ್,ವಾಲ್ ಡೆೊರಿೀಪ್, 2 ಶೆೊೀಕೆೀಸ್, 
2 ಅಟ್ಟ, ವಿದಾ್ಯನಗರ ಪಾಕ್ಕಾ ಪಕಕಾ, 4th ಮೀನ್, 
7th ಕಾರಿಸ್, H/2 ಶಶಿಕರಣ್ ನಲಯ.

95917 47333, 97416 78794

ಸೆೈಟುರಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ
ಡಾಲಸ್ಕಾ ಕಾಲೆೊೀನ ಬನಶಿಂಕರಿ 

ಬಡಾವಣೆ, ಶಕ್ತನಗರ, ಡಿಸ್ಎಿಂ 
ಹಾಗೊ ಇತರೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 

30x40, 30x50 ಸೆೈಟುಗಳು & 
ಕಮರ್ಕಾಯಲ್  ಸೆೈಟುಗಳು ಉತ್ತಮ 

ದರದಲ್ಲಿ ದೆೊರೆಯುತ್ತವೆ. 
97315 12365

HOUSE TO LET
East Faced Double bed 

room house (First floor) to 
let. at SS Layout, 3rd 
main, "B" block near 

Rishi School near to Ring 
Road Circle, Davangere.
98456 99806

ಮರೆ ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
30x40, 35x50, 55x50  

ಸೆೈಟು 30x50, 30x40, 30x40  
ಡೊಪೆಲಿಕ್ಸಾ , 20x30 ಡೊಪೆಲಿಕ್ಸಾ  

ಮನೆಗಳು  ಮಾರಾಟಕಕಾವೆ.
ಏಜೆಂಟ್  : ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ

99647 29123

SHOP FOR RENT
In MCC B block,  

3rd main, 3rd cross 
Dimension : 24x14 

Contact : 
99641 45161

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಹಾಡ್ಕಾ ವೆೀರ್  ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆೀಲ್ಸಾ  ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 
ಸಮಯ : ಬೆ.10 ರಿಿಂದ ಸಿಂಜೆ 7ರವರೆಗೆ.

ಮಿಂಡಿಪೆೀಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

63612 16221

FOR SALE
TATA Winger  

(School Van) 2014 Madel 
Excellent Condition 
Vehicle is for sale 

94824 16911, 98864 68390

HOUSE FOR RENT
3 BHK House first floor, 

East Face, Borwell water 
facility. Shivakumarswamy 

layout, 2nd stage 
90714 88329, 98444 88240

ಲೊೇನ್ ಕೊಡಲಾರುತ್ತದೆ 
ವಾ್ಯಪಾರ ಸಾಲ, ಆಸ್್ತ ಸಾಲ, ಆಸ್್ತ 

ಖರಿೀದ, ರಿಪೆೀರಿ ಸಾಲ, ಉದೆೊ್ಯೀಗ 
ಸಾಲ, ವೆೈಯಕ್ತಕ ಸಾಲ,  ಇನುನು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತ್ಗೆ ಸಿಂಪಕಕಾಸ್ :

74835 24662

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಬನಿಂಶಕರಿ ಬಡಾವಣೆ,  

ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆೀಕಾನಿಂದ ಶಾಲೆ ಹತ್್ತರ, 
ಗೌರಿಿಂಡ್  ಫಲಿೀರ್ , 2 ಬೆಡ್ ರೊಿಂ, 
ಬೆೊೀರ್ ವೆಲ್ , ಕಾರ್  ಪಾಕಕಾಿಂಗ್  

ಇರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ.
94439 74981, 87379 78909

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
1 BHK, 13ನೆೀ ಕಾರಿಸ್ ,  

ಸ್ದಧಿವಿೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, 
ಬಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ. ರೆೊೀಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

70198 58742

LADY RECEPTIONIST 
WANTED

Lady receptionist wanted knowing 
good English, English typing skills

 & computer knowledge at
SHEETAL DIAGNOSTIC CENTRE 

P.J.Extension, 7th Cross Near 
Byadgi Shetru School Davanagere. 

Contact with resume.
94485 90794,96263 44451

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಫೀಲ್್ಡ ಸವಿೀಕಾಸ್  ಟೆಕನುೀರ್ಯನ್. ವಿದಾ್ಯಹಕಾತೆ 

: ಐಟಿಐ ಫಟ್ಟರ್, ಡಿಪೊಲಿೀಮಾ ಇನ್  
ಮಕಾ್ಯನಕಲ್, ಸಾ್ಯಲರಿ ನೆಗೆೊೀರ್ಯೆೀಬಲ್,
ಸಿಂಪಕಕಾಸ್ : ಅನು ಏಜೆನಸೆೇಸ್ , ಕಾವೆೀರಿ 

ಫಾಮಾಕಾ ಎದುರು, ವಾಸವಿ ರೆೊೀಡ್, 
ಪರಿಜಾವಾಣಿ ಆಫೀಸ್  ಕೆಳಗೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಫೇ. : 98442 47494

SITE FOR SALE 
30x40 east, 30x50 west 
K.M layout (KHB) 50x80 

north bypass service 
road, circuit house.

Ph. : 97418 57775

1BHK ಹೊಸ ಮರೆ ಹಾರೂ 
ಮಳ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ
ನಟುವಳಳಿ ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ ನಗರ 

ಪೊಲ್ೀಸ್  ಠಾಣೆ, ಹೆಚ್ ಕೆಆರ್  ರೆೊೀಡ್  
ಹತ್್ತರ, ಓಿಂ ಶಾಿಂತ್ ಕಾಿಂಪೆಲಿಕ್ಸಾ  

95358 11373, 70196 35030

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
50x50 ft , ಉತ್ತರದ ಸೆೈಟು, 40 ಅಡಿ 

ರೆೊೀಡು, ದಕ್ಷಣಕೆಕಾ 10 ಅಡಿ ಪಾಕ್ಕಾ 
ಸೆೈಟು ಮಧ್ಯ, ಪಶಿಚಿಮದ ಸೆೈಟಿನ 

ಮಧ್ಯನೊ 10ಅಡಿ ಜಾಗ, ಡಾಲರ್ ಸಾ 
ಕಾಲೆೊೀನ ಮತೆ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೌಕರರ 

ಕಾಲೆೊೀನ ಮಧ್ಯದ ಲೆೀಔಟು 3650/ft.
+91 82966 70984

WANTED
Any Degree with Computer 

knoweldge is must. for 
Male & Female. Contact : 
Excellent Electronics, 
#2137/1, 4th Main, 3rd Cross, MCC 

A Block, Davanagare. 577004. 
Tel No. 98865 15100

ಮಳ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ವಿವಿಧ ಉದೆದಾೀಶಗಳಗೆ 

ಅನುಕೊಲವಾಗುವಿಂತಹ 1200 ಚದುರಡಿ 
ಅಳತೆಯುಳಳಿ ಸೆಲಲಿರ್ /ಮಳಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

99725 35329
6ನೆೀ ಕಾರಿಸ್  ಕುವೆಿಂಪು ನಗರ ದವನ ಕಾಲೆೀಜ್  

ಹತ್್ತರ. BIET ರೆೊೀಡ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
1BHK, 13ನೆೀ ಕಾರಿಸ್  

ಸ್ದಧಿವಿೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ ರೆೊೀಡ್ , 

ದಾವಣಗೆರೆ
70198 58742

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ 
ಎಲೆಕಾಟೆರಾನಕ್  ಸವಿೇಚ್ಸ್  ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲೆ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು 
ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ಬಸವಾಪಟಟೆಣ - 5 ಫೇಸ್ಟೆ .
PUC, ITI, Diploma ಆಗಿರುವ 

ದ್ವಚಕರಿ compulsory.

94822 57570

ಜಮಿೇನು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
2 ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ 

ಜಮಿೀನು ಮಾರಾಟಕೆಕಾ ಇದೆ.
ಮತ್್ತ ಗಾರಿಮ

94480 03997

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
RTO ಆಫೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆ 

ಡೆೊೀರ್ ನಿಂ 20x30 

ಅಲ್ನೆೀಷನ್ 20x30. ಏಜೆಿಂಟರು 

93534 88902

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ರಶಿ್ಮ ಹಾಸೆ್ಟಲ್ ಹತ್್ತರ 30x50 ಕಾನಕಾರ್ 40 
ಅಡಿ ರಸೆ್ತಗೆ, ವಾಜಪೆೀಯ ಲೆೀಔಟ್ 30x50 

ಕಾನಕಾರ್ 40 ಅಡಿ ರಸೆ್ತಗೆ, ಡಾಲಸ್ಕಾ 
ಕಾಲೆೊೀನ 50x50 ಉತ್ತರ 40 ಅಡಿ ರಸೆ್ತಗೆ, 
ವಿವೆೀಕಾನಿಂದ ಬಡಾವಣೆ 30x50 ಉತ್ತರ. 
95385 65909

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಶಿವ-ಪಾವಕಾತ್ ಪೂವಕಾ 40x60 (ಅಕಕಾ-ಪಕಕಾ) 30x55, 
30x65 (ಅಕಕಾ-ಪಕಕಾ), 30x44, ಪಶಿಚಿಮ 30x56, 40x30, 
ಬನಶಿಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ ( ಸಿಂಭರಿಮ್ ಹೆೊೀಟೆಲ್ ಹತ್್ತರ) ಪೂವಕಾ 
40x60, ಪಶಿಚಿಮ 30x67, ಪಶಿಚಿಮ-ದಕ್ಷಣ 40x70.

ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ
99457 02495

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಎಸ್, ಎಸ್, `ಎ' ಬಾಲಿಕ್ (ಶಾರದಾಿಂಬ 

ದೆೀವಸಾಥಿನ ಹಿಿಂಭಾಗ) ಪೂವಕಾ 60x90, 
ವಿದಾ್ಯನಗರ ( ಕಾಫ ಡೆೀ ಸಕಕಾಲ್) ಪೂವಕಾ 
60x90, ದೆೀವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ ಪಶಿಚಿಮ 
40x60 (ಪಿರಿಯಾ ದಶಿಕಾನ ಸೊಕಾಲ್ ಹತ್್ತರ) 

ಐರೂರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ
99457 02495

ಮರೆರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ 
ಸ್ದಧಿವಿೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಪೂವಕಾ 30x40 

(ಮೀಲೆ ಕೆಳಗೆ)(ಶಾಮನೊರು ರಸೆ್ತ ಹತ್್ತರ), 
ವಿದಾ್ಯನಗರ ಪೂವಕಾ 30x40, ಜೆ.ಹೆಚ್. 

ಪಟೆೀಲ್ ಬಡಾವಣೆ ಉತ್ತರ 30x50, 20x30.
ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ

99457 02495

ರೂಮ್ - ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಡಿ.ಸ್.ಎಮ್. 
ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಬಡಾವಣೆಯ, `ಸ್' ಬಾಲಿಕ್ 
1ನೆೀ ಮೀನ್, 4ನೆೀ ಕಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ 15x10 
ರೊಮ್ ವಿಥ್ ಅಟಾ್ಯಚ್ ರೊಮ್ 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 

ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ :
99024 12406

ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ನಗರದ ಪರಿತ್ರ್್ಠತ CBSE ಶಾಲೆಗೆ 
ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 
Physics / Mathamatics - 2, 
English - 2, Social Science - 1, 
Computer Science - 1, 

ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ : 
98444 43223, 70197 86484

ಸೆಕೂ್ಯರಿಟ ಗಾಡ್ಚ್ 
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಉತ್ತಮ ವೆೀತನ, ESI 
PF ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
70012 87756
95351 56531

3500 ಅಡಿ ಖಾಲ್ ಜಾರ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಸೆಟೆೇಡಿಯಂ ರಸೆ್ತ - ಆಲೂರ್ ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್ ಹತ್್ತರ
ಗಾರಿನೆೈಟ್/ ಟೆೈಲ್ಸಾ ಷೆೊೀರೊಮ್, ಈ ಕಾಮಸ್ಕಾ 
ಸೆೊ್ಟೀರ್, ಆಟೆೊೀ ಕನಸಾಲೆ್ಟಿಂಟ್ಸಾ , ಕಾರ್ ವಾಶ್/

ಸವಿಕಾಸ್, ಫಾಮ್ಕಾ ಸೆೊ್ಟೀರ್, ಗೆೊೀಡೌನ್.
95136 99252 

2 ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 
ಡೆೊೀ.ನಿಂ. 240/2, 4ನೆೀ ಮೀನ್, ಪಿ.ಜೆ. 
ಬಡಾವಣೆ, ನಸಕಾರಿ ಜೆೈನ್ ವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ಹತ್್ತರ, ರಾಿಂ ಅಿಂಡ್ ಸಕಕಾಲ್ ಬಳ 2 
ಬೆಡ್ ರೊಿಂ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. 

ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ :
9380921540, 8310690042

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ನಜಲ್ಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಆರ್.ವಿ. ಪಬಿಲಿಕ್ 

ಶಾಲೆ ರಸೆ್ತ,  # 264, 2ನೆೀ ಕಾರಿಸ್ `` 
ಕನಕಶಿರಿೀ'' ಬಿಲ್್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾಕಕಾಿಂಗ್ , 
ನಲ್ಲಿ ನೀರು, ಬೆೊೀರ್ ನೀರು, ಇರುವ 2ನೆೀ 
ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. 

ವಿಚಾರಿಸಿ :
80958 99966, 98443 26096  

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಬಿನನು ಕಿಂಪನ ರೆೊೀಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ 

ಮನೆಗೆ ಲ್ಿಂಗಾಯತ 
ಅನುಭವವುಳಳಿ ಅಡುಗೆಯವರು 

ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಾರೆ.

63631 97523

ಶಾಪ್ & ವಾಸು್ತ ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆ
ಶಾಪ್ ಮತು್ತ ಪೂವಕಾ ಮುಿಂಬಾಗಿಲ್ನ 2 & 3 
ಬೆಡ್ ರೊಿಂ, ಡೆೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಇಿಂಡಿಯನ್ & 
ವೆಸ್ಟನ್ಕಾ ಟಾಯೆಲಿಟ್, ನೀರಿನ ಸೌಕಯಕಾವುಳಳಿ 

ಮನೆ, # 408, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, 8ನೆೀ ಮುಖ್ಯ, 
8ನೆೀ ಅಡ್ಡ ರಸೆ್ತ, ಮೀದ ಕಾಿಂಪೌಿಂಡ್ ಹತ್್ತರ.
9538641980, 9380797651

GEN COMPUTERS
We provide proffessional 

training on all programming 
languages like C, C++, Java, 
Python, Oracle, Java Script 

Etc. For further inforamation. 
Contact : 

99641 45161

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ. ನಗರದ 2ನೆೀ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ೆತ, 8ನೆೀ ಕಾರಿಸ್ ನ ಉತ್ತರದ 
ಮುಖದ 15x40 ಅಡಿಯ ಮನೆ 
(RCC). ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ : 

8105054746, 9844377953

ಶಿಕ್ಷಕ/ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಹುದೆದಾಗಳ ಸಿಂಖೆ್ಯ
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
 ನಸರಚ್ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಹಾರೂ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ 

`C' ಬಾಲಿಕ್, SOG ಬಡಾವಣೆ, ಇಿಂಡಸ್್ಟ್ರಯಲ್ 
ಏರಿಯಾ, ದಾವಣಗೆರೆ. 

87927 02690, 99862 26454, 98444 43374

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
1) ಟಾ್ಯಲ್ ಆಪರೆೀಟರ್ (ಮಹಿಳೆಯರು) - 2  

ಅನುಭವವಿರುವವರು 2) ಕಾ್ಯರ್ಯರ್  
(ಪುರುಷರು) -2 ಅನುಭವವುಳಳಿವರು 3)

ಪಾ್ಯಕಿಂಗ್ & ಡಿಸಾ್ಪಯಾಚ್ಿಂಗ್ (ಪುರುಷರು) -4
ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ: ದಾ್ವರಕಾ ಟೆ್ರೇಡಸ್ಚ್

ಎಿಂ.ಜಿ.ರೆೊೀಡ್, ಗಡಿಯಾರ ಕಿಂಬದ ಹತ್್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಮೊ:  91083 22256

HOUSE TO LET
Real estate Agent 

3 BHK House
2 BHK House

1 BHK House available.
Pakka vastu Residential 

area's.
M : 63606 62436

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
 ರಶಿ್ಮ ಹಾಸೆ್ಟಲ್  ಹತ್್ತರ (30x40) ಪಶಿಚಿಮ 

ದಕಕಾನ ಕಾನಕಾರ್  ಪಕಕಾದ ಸೆೈಟು 
ಮಾರಾಟಕಕಾದೆ. ಹಾಗೊ (20x50) ಉತ್ತರ 
ದಕಕಾನ ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಕಾದೆ. ಮಿಂಜುನಾಥ 

ಲೆೀಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕಕಾದೆ.

96066 68295
(ಮಧ್ಯವತ್ಕಾಗಳಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ)

ಎರಡರೆೇ ಸಂಬಂಧಕೆ್ಕ ವರ 
ಬೆೇಕಾಗಿದೆ

ಒಿಂದು ಹೆಣು್ಣ ಮಗು ಇದೆ. 
ಲ್ಿಂಗಾಯತರು. ಜಾತ್ 

ಅಭ್ಯಿಂತರವಿಲಾಲಿ. ಬಿಜಿನೆಸ್  
ಅಥವಾ ನೌಕರಿ ಸಿಂಪಕಕಾಸ್. 

97413 00358

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
JH ಪಟೆೀಲ್ ಮತು್ತ ಕನಾಕಾಟಕ ಗೃಹ 

ಮಿಂಡಳಯಲ್ಲಿ KHB-40X60 ವೆಸ್್ಟ. 
20x30 ಪೂವಕಾ, 30x40ಉತ್ತರ. 30x50, 

ಸೌತ್-ನಾತ್ಕಾ (ಕಮರ್ಕಾಯಲ್)
JH P-40X60 ಉತ್ತರ, 20X30 ಪೂವಕಾ 

30X40 ಉತ್ತರ. 30x50 ವೆಸ್್ಟ. 
ಕಿರಣ್ ಬೂಸೂನಿರ್ (ಏಜೆಂಟ್ )

97315-63409

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
HITECH HOSPITAL ಹಿಿಂಭಾಗ 
30X40 ಉತ್ತರ, ಪಶಿಚಿಮ ಕಾನಕಾರ್ 

30X40 ಉತ್ತರ. 
ಕಿರಣ್ ಬೂಸೂನಿರ್  (AGENT)

98440-63409, 97315-63409

ಕಮರ್ಚ್ಯಲ್ ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
(45 ಲಕ್ಷಕೆ್ಕ) ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಖಚುಕಾ ಸೆೀರಿ 

KHB ತುಿಂಗಾಭದಾರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
30x51.5 (1545 ಅಡಿ ) ದಕ್ಷಣ ಮತು್ತ 
ಉತ್ತರ ರೆೊೀಡ್ ಇದೆ. ಬನನುಕೆೊೀಡ್ ನ 60 
ಅಡಿ ರಸೆ್ತಗೆ, ಬಸವೆೀಶ್ವರ ಸೊಕಾಲ್ ಎದುರು.
ಕಿರಣ್ ಬೂಸೂನಿರ್  (AGENT)
98440-63409
(30x40 ಉತ್ತರ 20x30 ಪೂವಕಾ ಸೆೀಲ್ ಗೆ)

ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
 ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತ್ಯಲ್ಲಿರುವ 

Maruti Suzuki Zen Estilo 
Car ಮಾರಾಟಕಕಾದೆ.

 Model : 2010/ ಪೆಟೆೊರಿೀಲ್ 

70903 58242, 97392 94066

ಅನಹಚ್ಗೊಂಡರೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕೆ್ಕ ಹೊೇರಾಟ : ರಾಗಾ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಗಾಿಂಧಿ ಹೆೀಳದಾದಾರೆ. ಲೆೊೀಕಸಭೆ 
ಯಿಂದ ಅನಹಕಾತೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ನಿಂತರ ಮದಲ 
ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊೀರ್್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ 
ಅವರು, ಸಿಂಸತ್್ತನಲ್ಲಿ ತಾವು ಅದಾನ ಕುರಿತು ಮಾಡುವ 
ಮುಿಂದನ ಭಾಷಣದಿಂದ ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ ನರೆೀಿಂದರಿ 
ಮೀದ ಬೆದರಿದಾದಾರೆ. ಜನರ ಮನಸಸಾನುನು ಬೆೀರೆಡೆಗೆ 

ಸೆಳೆಯಲು ಈ ಕರಿಮ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು 
ಆರೆೊೀಪಿಸ್ದಾದಾರೆ. 

ಅದಾನ ಕುರಿತು ಪರಿಶಿನುಸುವುದನುನು ಮುಿಂದುವರೆ 
ಸುತೆ್ತೀನೆ. ಅದಾನ ಶೆಲ್ ಸಮೊಹಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ 
ಕೆೊೀಟಿ ರೊ. ಹೊಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವವರು ಯಾರು 
ಎಿಂಬ ಪರಿಶೆನು ಈಗಲೊ ಇದೆ ಎಿಂದವರು ಹೆೀಳದಾದಾರೆ.

ರಾಣೆೇಬೆನೂನಿರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು ವಿದು್ಯತ್  ಇಲಲೆ
ರಾಣೆೀಬೆನೊನುರು ನಗರದ ವಿದಾ್ಯನಗರ 1 ರಿಿಂದ 9ನೆೀ ಕಾರಿಸ್ ಹಾಗೊ 

ಗೌರಿಶಿಂಕರ ನಗರ ಪರಿದೆೀಶಗಳಗೆ ಇಿಂದು ಬೆಳಗೆಗೆ 10 ರಿಿಂದ ಸಿಂಜೆ 
6ರವರೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್ ಸರಬರಾಜು ಇರುವುದಲಲಿ. 

ಚಳಳಿಕೆರೆ, ಮಾ. 25- ಪಾರಿಥಮಿಕ ಆರೆೊೀಗ್ಯ ಕೆೀಿಂದರಿ ಮಿೀರಾಸಾಬಿ 
ಹಳಳಿಯಲ್ಲಿ `ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯ ರೆೊೀಗ ದನ' ಕಾಯಕಾಕರಿಮ ಆಚರಿಸಲಾಯತು. 
ನಿಂತರ ಶಾಲಾ ಮಕಕಾಳಿಂದ ಮಿೀರಾಸಾಬಿಹಳಳಿ ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ಘೆೊೀಷ 
ವಾಕ್ಯದೆೊಿಂದಗೆ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಲಾಯತು.

ಚಳಳಕೆರೆ : ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯರೊೇರ ದಿರಾಚರಣೆ

ಮಲೆೀಬೆನೊನುರು,ಮಾ.25- ಯಲವಟಿ್ಟ 
ಗಾರಿಮ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲ್ಲಿ ತ್ೀವರಿವಾಗಿ ಹದಗೆಟಿ್ಟದದಾ 
ಜಿಲಾಲಿ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ (ಮಲೆೀಬೆನೊನುರು-ಸ್ರಿಗೆರೆ 
ರಸೆ್ತ)ಯನುನು 2.30 ಕೆೊೀಟಿ ರೊ. ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ಸ್.ಸ್. ರಸೆ್ತಯನಾನುಗಿ ಮಾಡುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ ಶನವಾರ ಗುದದಾಲ್ ಪೂಜೆ ನೆರವೆೀರಿಸ್ 
ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಗಾರಿ.ಪಿಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಹೆಚ್. ಮಹೆೀಿಂದರಿಪ್ಪ, ಮುಖಿಂಡರಾದ 
ಹುಲ್ಮನ ಚಿಂದರಿಪ್ಪ, ಹೆೊರಟಿ್ಟ ರಾಜು, ಕೆೊಟೆರಿೀಶ್ ನಾಯಕಾ, ಸುರೆೀಶ್ 
ನಾಯಕಾ, ಆನಿಂದ್  ನಾಯಕಾ, ಖಲಿಂದರ್ ಸಾಬ್, ದಾದಾಪಿೀರ್, 
ನಾಗರಾಜ್  ನಾಯಕಾ, ರಾಣೆೀಬೆನೊನುರು ಜಯನಾಯಕಾ, ಪಿಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ಇಓ 
ಶೆೀಖರಪ್ಪ, ತಾ. ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ಎಸ್ಸಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿರಿೀಮತ್ 
ಸವಿತಾಬಾಯ  ಮತ್್ತತರರು ಈ ವೆೀಳೆ ಹಾಜರಿದದಾರು.

ನಿಂತರ ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ ಅವರು ಕೆ.ಎನ್. ಹಳಳಿ ಗಾರಿಮದಲೊಲಿ ಸ್ಸ್ 
ರಸೆ್ತ ನಮಾಕಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಮಲಾಪುರ, ನಾಗೆೀನಹಳಳಿ, ಹರಳಹಳಳಿ, ಹಾಲ್ವಾಣ ಗಾರಿಮಗಳ 
ಸ.ಹಿ.ಪಾರಿ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತು್ತ ಮಲೆೀಬೆನೊನುರಿನ ಸಕಾಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂವಕಾ 
ಕಾಲೆೀಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚಿವರಿ ಶಾಲಾ ಕೆೊಠಡಿಗಳ ನಮಾಕಾಣಕೊಕಾ ಶಾಸಕ ಎಸ್. 
ರಾಮಪ್ಪ ಅವರು ಇದೆೀ ದನ ಗುದದಾಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು.

ಸಿಸಿ ರಸೆ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲರೆ

ಯಲವಟಟೆ 

ಹರಪನಹಳಳಿ, ಮಾ.25- ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ 
ರಾರ್್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಿಂಧಿ 
ಅವರ ಲೆೊೀಕಸಭಾ ಸದಸತ್ವ ರದುದಾ 
ಗೆೊಳಸ್ರುವುದನುನು ಖಿಂಡಿಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಕಾರದ ವಿರುದಧಿ ಘೆೊೀಷಣೆ 
ಕೊಗುವ ಮೊಲಕ ಯುವ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ಕಾಯಕಾಕತಕಾರು ಪಟ್ಟಣದ 
ಹಿರೆೀಕೆರೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶನವಾರ ಪರಿತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸ್ದರು.

ಈ ವೆೀಳೆ ಯುವ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತೊ್ತರು ಬಸವರಾಜ, ಟಿ.ಎ.ಪಿ.
ಸ್ ಎಿಂ.ಎಸ್ ನದೆೀಕಾಶಕ ಎಿಂ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಕಾಿಂತ್, ಯುವ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ಜಿಲಾಲಿ 
ಕಾಯಕಾದಶಿಕಾ ಎಚ್.ಬಾಲಾಜಿ,  ಮುಖಿಂಡ ಕಲಲಿಳಳಿ ಗೆೊೀಣೆಪ್ಪ, ಶಮಿೀ, 
ರಿಯಾಜ್, ಜಿಶಾನ್, ಪರಿಸಾದ್ ಕಾವಡಿ, ಸೆೀವಾದಳದ ಗುರುಸ್ದದಾಪ್ಪ, 
ಹನುಮಿಂತ, ಎಿಂ.ವಿ. ಚ್ರಿಂಜಿೀವಿ, ಭಿೀಮಜಜೆ, ಗೆೊೀಣೆಪ್ಪ, ಶಿಂಕರ್, ಕೃಷ್ಣ, 
ಸಾಧಿಕ್, ಚ್ಕಕಾನಗೌಡ, ಸಿಂತೆೊೀಷನಾಯಕಾ, ಗಣೆೀಶ್, ಶಿವು, ಶಶಿಧರ್ 
ಮತ್್ತತರರು ಭಾಗವಹಿಸ್ದದಾರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಲೊೇಕಸಭಾ ಸದಸತ್ವ 
ರದುದ ಖಂಡಿಸಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಹರಪನಹಳ್ಳ

ವಾಹ್  ಚಾಯ್  !! 
ರಿರ್  ಚಾಯ್  !! 

ಶಿ್ರೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಫ ಕಂಪನ  
ಮಿಂಡಿಪೆೀಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.  

ವೆೆೊಬೆೈಲ್  : 94487 27084

ಶೆ್ರೇಯಸ್ ಉದರ, ಲ್ವರ್ , 
ಕರುಳು ರೊೇರರಳ ಚಿಕಿತಾಸೆ ಕೆೇಂದ್ರ

ಉದರ, ಲ್ವರ್, ಕರಳು, ಪಾ್ಯನ್ ಕರಿಯಾಸ್,  
ಎಿಂಡೆೊೀಸೆೊಕಾೀಪಿ, ಸಕಕಾರೆ ಕಾಯಲೆ ತಜಞೆರು

8th Main, 8th Cross, 
P.J. Extension, Davangere.

08192-237325, 94837 23166

M.D. (MED), D.M. (Gastro), F.A.C.G. 
(USA), P.G.C.C. Diab. Care (Aust)

ಡಾ. ಇ.ಆರ್. ಸಿದೆದೇಶಿ

ಚಿತ್ರಹಳ್ಳ ಗೊೇಟನ ಅಡಿಕೆ 
ಸಸಿರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ತರಳಬಾಳು ಕೃರ್ ಕೆೀಿಂದರಿದ 
ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ವೆೈಜಾಞೆನಕವಾಗಿ ಸಿಂಸಕಾರಿಸ್ 

ಬೆಳೆಸ್ದ 2 ವಷಕಾದ  ಉತ್ತಮ ಅಡಿಕೆ 
ಸಸ್ಗಳು ಕೆೈದಾಳ್ ಹತ್್ತರದ ತೆೊೀಟದಲ್ಲಿ 

ಮಾರಾಟಕಕಾವೆ.
98807 39392

WANTED
Manager Minimum 3 Yrs 
Experience  Male/Female

Required - 2, Salary 10-15k 
Contact With Bio Data

Btw 10 Am To 1 Pm
SRI VEERHANUMAN AGRO RICE TECH , 

Lokikeri Road, Davangere 

94498 28280

ಹೊಟೆಲ್ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ  
ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ

ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ 10:30
ಸಂಬಳ ರೂ. 12000 ತ್ಂರಳ್ಗೆ, ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ
ಮರೆ ಅಡುಗೆ ಹಳ್ಳಊಟ

ವಿದಾ್ಯನರರ, ದಾವಣಗೆರೆ
63635 43487

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 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸಾಗೆ  

ಡೆರಿೈವರ್  (ಪುರುಷ) ಮತು್ತ 
ಕಿಂಡಕ್ಟರ್ (ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ) 

ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಸಿಂಪಕಕಾಸ್ :
91642 22937

ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾಯ್ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಪಿಯುಸ್ ಪಾಸಾಗಿರುವವರು 
ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಬಯೀಡೆೀಟಾದೆೊಿಂದಗೆ 
ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ : ನರೇದಯ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸೆ
# 34, ಮುರುಘರಾಜೆೀಿಂದರಿ ಕಾಿಂಪೆಲಿಕ್ಸಾ, 

ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ಸಕಕಾಲ್ ಬಳ, ನಟುವಳಳಿ 
ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಪೆಟೆೊರಿೀಲ್ ಬಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾ್ಯನೆೀಜರ್ 

ಹುದೆದಾಗೆ ಬೆೀಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 
ಅನುಭವವುಳಳಿರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. 

ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ : ಶಂಕರಲ್ೇಲಾ ಫ್್ಯಯಲ್ ಸೆಟೆೇಷನ್
ಜೆೈನ್ ಟೆಿಂಪಲ್ ಪಕಕಾ, ಆವರಗೆರೆ - ದಾವಣಗೆರೆ. 
90190-94446

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಸಿ್ವೇಟ್ಸೆ ಅಂರಡಿಯಲ್ಲೆ  

ಕಿಲೆೇನಂಗ್ ಮತು್ತ ಕೌಂಟರ್  ಕೆಲಸಕೆ್ಕ 
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತು್ತ ಪುರುಷರು 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ. ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ
 73377 24694

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ದೆೀವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ 
`ಎ' ಬಾಲಿಕ್  9ನೆೀ ಕಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ 

ಡೆೊೀರ್  ನಿಂ. 144 ನಿಂಬರಿನ 
ಮನೆಯ ಒಿಂದನೆೀ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 

ನೀರಿನ ಸೌಕಯಕಾ ಇರುವ 3 ಬೆಡ್ 
ರೊಿಂ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಿಂಪಕಕಾಸ್
94480-47506

ಓದುರರ ರಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹಿೇರಾತುರಳು 
ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣಚ್ವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹಿತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟೆ 
ಮುಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವಚ್ಜನಕರು 
ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೆೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾರು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾ್ಧರಿಯಾರುವುದಿಲಲೆ.

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕರು

ರೆೇತ್ರ ದಾನ ಶೆ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ
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ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ. 25- ಪರಿಸು್ತತ ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾ 
ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು  ನಶಿಸ್ 
ಹೆೊೀಗುತ್್ತವ ೆಎಿಂಬ ಆತಿಂಕ ಅಧಾ್ಯಪಕರು ಮತು್ತ 
ಪೊೀಷಕರನುನು ಕಾಡುತ್್ತದ ೆಎಿಂದು ರಾಣೆೀಬನೆೊನುರು 
ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗೆರು ತಾಿಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲ 
ಯದ ಪಾರಿಧಾ್ಯಪಕರೊ, ಸಾಹಿತ್ಗಳಾದ ಡಾ. 
ಎಿಂ.ಇ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆೊನಾನುಳ ಹೆೀಳದರು.

ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ ಇಿಂಜಿನಯರಿಿಂಗ್ ಮತು್ತ 
ತಾಿಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ  
ನನೆನು ಏಪಾಕಾಡಾಗಿದದಾ `ನಮ್ಮ ದವನ'-23 
ಕಾಯಕಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಯಾಗಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳು ಬಳೆಯೆುವ ಪರಿಯತನು ಮಾಡ 
ಬೆೀಕು. ಮಾಡದದದಾರ ೆಬದುಕು ಕೆೊಳತೆು ಹೆೊೀಗು 
ವುದು ಖಚ್ತ. ಹುಚುಚಿ ಹುಚುಚಿ ಕನಸುಗಳ ಬನೆನುತ್್ತ 
ಹೆೊೀಗುವ ಬದಲು ಪಾರಿಮಾಣಿಕ ಕನಸುಗಳನುನು 
ಕಾಣಬೆೀಕು. ನಮ್ಮ ಯಶಸುಸಾ ನಮ್ಮ ಕೆೈಯ್ಯಲ್ಲಿದೆ 
ಎಿಂದರು. ಹೆೀರಳವಾಗಿ ಪುಗಸಟೆ್ಟ ಸ್ಗುವಿಂತದುದಾ 
ಉಪದೆೀಶ. ಉಪದೆೀಶ ಮಾಡಬೆೀಕಾದರ ೆನಾನು 
ಪಕ್ವ, ಪಕಾಕಾ ಇದೆದಾೀನಯೆೆೀ ಎಿಂದು ಮನಗಿಂಡು 
ಉಪದೆೀಶ ಮಾಡಬೆೀಕು. ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳು 
ಹಿಿಂದನಿಂತ ೆ ಕಷ್ಟಪಡುವಿಂತ್ಲಲಿ.  ಏನೆೀ ಮಾಹಿತ್ 
ಬೆೀಕಾದರೊ ನಮ್ಮ ಬರೆಳ ತುದಯಲ್ಲಿ ಸ್ಗುತ್ತದ.ೆ 
(ಗೊಗಲ್ ) ಮನುಷ್ಯ ಹಕಕಾಯಿಂತ ೆಹಾರುವುದನುನು 
ಕಲ್ತ, ಮಿೀನನಿಂತ ೆಈಜುವುದನುನು ಕಲ್ತ. ಆದರೆ 
ಭೊಮಿ ಮೀಲ ೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳುವುದನುನು 

ಮಾತರಿ ಕಲ್ಯಲ್ಲಲಿ ಎಿಂದರು.
`ಹಣತ ೆ ಹಚುಚಿತೆ್ತೀನ ೆ ನಾನು, ಕತ್ತಲಯೆನುನು 

ದಾಟುತೆ್ತೀನಿೆಂಬ ಭರಿಮಯಿಂದಲಲಿ. ಇರುವಷು್ಟ 
ಹೆೊತು್ತ ನನನು ಮುಖ ನಾನು, ನನನು ಮುಖ ನೀನು 
ನೆೊೀಡಬಹುದಿೆಂಬ ಒಿಂದೆೀ ಒಿಂದು ಆಸಯೆಿಂದ. 
ಹಣತ ೆಆರಿದ ಮೀಲ ೆನೀನು ಯಾರೆೊೀ, ನಾನು 
ಯಾರೆೊೀ' ಎಿಂಬ ಕವನದ ಮೊಲಕ ಮಾತು 
ಆರಿಂಭಿಸ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಾವ್ಯಕೆಕಾ ತನನುದೆೀ ಆದ 
ತಾಕತು್ತ , ಉಸ್ರು ಇದ ೆಎಿಂದು ಹೆೀಳದರು.

`ದವನ' ಕಾಯಕಾಕರಿಮದ ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ 

ರ್ಗಳೆೊಟಿ್ಟಗ ೆ ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾ ಮುಖಿಂಡರಿಗ ೆ ವೆೀದಕೆ 
ಮೀಲ ೆ ಕೊರಿಸ್ ಹೊ ಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಗೌರವಿ 
ಸುತ್್ತರುವುದು ಬಾಪೂಜಿ ಇಿಂಜಿನಯರಿಿಂಗ್ 
ಮತು್ತ ತಾಿಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಸಿಂಸಕಾಕೃತ್, 
ಸಿಂಸಾಕಾರದ ಪರಿತ್ೀಕ. `ದವನ' ಅಿಂದರ ೆ ಅದು 
ಒಿಂದು ಸೆೊಗಸಾದ ಪರಿಮಳ ಉಿಂಟು ಮಾಡುವ 
ಗಿಡ. ಇದನುನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆೀರಳವಾಗಿ ಬಳೆಯೆು 
ತಾ್ತರ.ೆ ಎಲ ೆಮತು್ತ ಕಾಿಂಡವನುನು ಹಾರಗಳು ಮತು್ತ 
ಹೊ ಗುಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತಾ್ತರ.ೆ ಇಿಂತಹ 
ಪರಿಮಳ ಬಿೀರುವ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯಾದ 

`ದವನ' ಎಿಂದು ಬಿಐಇಟಿಯವರು ಇಟಿ್ಟರುವುದು 
ಅಥಕಾಪೂಣಕಾ ಎಿಂದರು.

ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೆೀಜಿನ ಪಾರಿಚಾಯಕಾ ಡಾ. 
ಹಚೆ್.ಬಿ. ಅರವಿಿಂದ್ ಅವರು ಸಮಾರಿಂಭದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ೆ ವಹಿಸ್ದದಾರು. ನದೆೀಕಾಶಕ ಪೊರಿ. ವೆೈ. 
ವೃಷಭೆೀಿಂದರಿಪ್ಪ, ಡಿೀನ್ ಡಾ. ಎಸ್.ಎನ್. 
ರಮೀಶ್, ಸ್ೀನಯರ್ ಫಾ್ಯಕಲ್್ಟ ಎಿಂ.ಸ್. 
ಪಾಟಿೀಲ್, ಮಕಾ್ಯನಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಾರಿಧಾ್ಯಪಕ 
ಡಾ.ಕ.ೆಸ್. ದೆೀವೆೀಿಂದರಿಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ 
ಪಾರಿಧಾ್ಯಪಕರಾದ ಡಾ.ಹಚೆ್.ಪಿ. ವಿನುತ, ಡಾ.
ಎಸ್.ಬಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಕಾನ್, ಪೊರಿ. ಭಾಗ್ಯ 
ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪೊರಿ. ಕ.ೆಬಿ.ಎಲ್. ವಸುದೆೀವ್ 
ನಾಯಕ, ಪೊರಿ. ಕರಿಬಸವರಾಜು  ಉಪಸ್ಥಿತರಿದದಾರು.

ಇದೆೀ ವೆೀಳ ೆಕಾಲೆೀಜಿನ ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾ ಸಿಂಘದ 
ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾ ಮುಖಿಂಡರಾದ 
ಎಿಂ.ಹಚೆ್. ಕರಿಬಸವರಾಜ್, ಟಿ.ಎನ್. ಅಪೆೀಕಾ್ಷ, 
ಟಿ.ವಿ. ಹಷಾಕಾ, ಸಿಂತೆೊೀಷ್ ಪವನ್, ಸೆೈಯದ್ 
ಜಬಿೀವುಲಾಲಿ, ವಿ.ಎಸ್. ವಿವೆೀಕ್, ವಿ.ಅಪೆೀಕಾ್ಷ, 
ಎಲ್. ದೀಪಕ್, ಸ್. ಗಿರಿೀಶ್, ರಕ್ಷತ್ ಗೌಡ, 
ಸಹನಾ ಆಚಾರ್, ಬಿ.ಎಸ್. ಸಿಂಜನಾ, ವೆೀಣು 
ಜಡಿಯಪ್ಪನವರ್, ಚಿಂದುರಾಣಿ, ಆರ್. ನಯನ 
ರಾಘವೆೀಿಂದರಿ, ಎನ್. ಶಿರಿೀತೆೀಜ, ವಿಘೆನುೀಶ, ಹಚೆ್.
ಟಿ. ಐಶ್ವಯಕಾ, ಎಸ್. ಮೀಹನ್, ಜಿ.ಎಸ್. 
ನಾಗದಶಕಾನ್, ನಖಿಲ್, ಕ.ೆಹಚೆ್. ರೆೊೀಹನ್, 
ಎಸ್.ಯು. ರುದೆರಿೀಶ್, ಬಿ.ಎಲ್.ಪರಿಮೀದ್ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ದದಾರು. ಅನುಷಾ  ನರೊಪಿಸ್ದರು.

ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೆ ಕುಸಿಯುತ್್ತರುವ ಮೌಲ್ಯರಳು

`ನಮಮಾ ದವನ-23' ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕ, 
ಸಾಹಿತ್ ಡಾ. ಎಂ.ಇ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆತಂಕ

ಆರೆಕೊಂಡದಲ್ಲೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಮಾಚ್ಣ

ದಾವಣಗೆರೆ,ಮಾ.25- ಆನೆಕೆೊಿಂಡ 
ಮತು್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ನ ಜನತೆಯ ಆಶಯದಿಂತೆ 
ನೊತನ ಶಾಲಾ ಕೆೊಠಡಿಗಳನುನು 
ಲೆೊೀಕಾಪಕಾಣೆಗೆೊಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಹಿರಿಯ 
ಶಾಸಕ ಶಾಮನೊರು ಶಿವಶಿಂಕರಪ್ಪ ತ್ಳಸ್ದರು.

ಆನೆಕೆೊಿಂಡ ಗಾರಿಮದ ಮಾಗಾನಹಳಳಿ 
ರುದರಿಪ್ಪ ಕೆೊಟರಿಬಸಪ್ಪ ಸಕಾಕಾರಿ ಹಿರಿಯ 
ಪಾರಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸಾ್ಮಟ್ಕಾ ಸ್ಟಿ ವತ್ಯಿಂದ 
ನೊತನವಾಗಿ ನಮಿಕಾಸ್ರುವ ಕೆೊಠಡಿ ಮತು್ತ 
ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನುನು ಉದಾಘಾಟಿಸ್ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೀತರಿದ 
ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲ್ಲಿ ಸಾ್ಮಟ್ಕಾ ಸ್ಟಿ ವತ್ಯಿಂದ ಸಕಾಕಾರಿ 
ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಉದೆದಾೀಶದಿಂದ ಅಿಂದಾಜು ರೊ.4 ಕೆೊೀಟಿ 
ಅನುದಾನ ತೆಗೆದರಿಸ್, ಅಿಂದಾಜು  ರೊ.1.06 
ಕೆೊೀಟಿ ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ  ಆನೆಕೆೊಿಂಡ ಗಾರಿಮದ 

ಮಾಗಾನಹಳಳಿ ರುದರಿಪ್ಪ ಕೆೊಟರಿಬಸಪ್ಪ ಸಕಾಕಾರಿ 
ಹಿರಿಯ ಪಾರಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 8 ಕೆೊಠಡಿಗಳು 
ಮತು್ತ ಶೌಚಾಲಯ ನವಿೀಕೃತಗೆೊಳಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಿಂದು ಅವರು ಹೆೀಳದರು.

ಮಾಗಾನಹಳಳಿ ರುದರಿಪ್ಪನವರ ಕುಟುಿಂಬ 
ವಗಕಾದವರು 1958ರಲ್ಲಿ ಈ ನವೆೀಶನ ದಾನ 
ನೀಡುವ ಮೊಲಕ ಈ ಭಾಗದ ಮಕಕಾಳ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕಾ 
ಅನುವು ಮಾಡಿಕೆೊಟಿ್ಟದಾದಾರೆ. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ 
ಸಾವಿರಾರು ಸಿಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳು 
ಶಿಕ್ಷಣವಿಂತರಾಗಿದಾದಾರೆ ಎಿಂದ ಅವರು, 
ಮಾಗಾನಹಳಳಿ ರುದರಿಪ್ಪ ಕುಟುಿಂಬ ವಗಕಾವನುನು 
ಅಭಿನಿಂದಸ್ದರು.

ಪಾಲ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಗೌಡುರಿ 
ರಾಜಶೆೀಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಹಿಿಂದೆ ಆರೆೊೀಗ್ಯ ಮತು್ತ ಉಚ್ತ ಕೆೊೀವಿಡ್ 
ಲಸ್ಕೆ ಶಿಬಿರ ನಡೆದಾಗ ಶಾಲೆಯ ದುಸ್ಥಿತ್ಯ 
ಬಗೆಗೆ ಆನೆಕೆೊಿಂಡದ ನವಾಸ್ಗಳು ಗಮನಕೆಕಾ 

ತಿಂದದದಾರು. ಇಿಂದು ಶಾಲಾ ಕೆೊಠಡಿಗಳು 
ನಮಾಕಾಣಗೆೊಿಂಡಿದುದಾ, ಎಸೆಸಾಸ್ ಅವರ 
ಸಹಕಾರ ಅಭಿನಿಂದನಾಹಕಾವಾದದುದಾ ಎಿಂದರು.

ಮುಖಿಂಡ ಎ.ಎಚ್.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕೆ್ಷೀತರಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಿಂಬಣ್ಣ 
ಪಾರಿಸಾ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆನೆಕೆೊಿಂಡ 
ಮತು್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ನ ನವಾಸ್ಗಳು ಪಟ್ಟಣದ 
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಗೆ ಮಾರುಹೆೊೀಗದೆೀ, 
ಸಕಾಕಾರದಿಂದ ಮಕಕಾಳಗೆ ನೀಡುವ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಬಳಸ್ಕೆೊಿಂಡು ಶಿಕ್ಷಣವನುನು 
ಕೆೊಡಿಸ್ ಎಿಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಸಿಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪಿಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ 
ಬೆೀತೊರು ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶಿವಲ್ೀಲಾ ಕೆೊಟರಿಯ್ಯ, ಸಥಿಳದಾನ ರುದರಿಸಾ್ವಮಿ, 
ಎಪಿಎಿಂಸ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಿಂ.ಎಸ್.ಕೆೊಟರಿಯ್ಯ, 
ಪಾಲ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರೆೀವಣಸ್ದದಾಪ್ಪ 
(ಪುಟ್ಟಣ್ಣ), ಕೆ.ಸ್.ಲ್ಿಂಗರಾಜ್, ಗೌಡುರಿ ಅಜಜೆಪ್ಪ, 
ಆನೆಕೆೊಿಂಡ ನಾಗರಾಜ್, ಎಿಂ.ಸ್.ನಾಗರಾಜ್, 
ನಾಗವೆೀಣಿ, ಶೆೊೀಭಾರಾಣಿ, ಸಾ್ಮಟ್ಕಾ ಸ್ಟಿ 
ನದೆೀಕಾಶಕ ಎಿಂ.ನಾಗರಾಜ್, ಹರಿೀಶ್ ಕೆ.ಎಲ್.
ಬಸಾಪುರ, ಎಸ್ ಡಿಎಿಂಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐ.ರವಿ ಮತು್ತ 
ಸದಸ್ಯರು, ಶಿರಿೀಗಿಂಧ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಕಾನ್, 
ಹೆೀಮಣ್ಣ, ಬೆನೊನುರು ಚಿಂದರಿಣ್ಣ, ರವಿಕುಮಾರ್, 
ಗೌಡುರಿ ಸ್ದದಾಣ್ಣ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ 
ರಾಮಗಿರಿ ಶೆೀಖರಪ್ಪ, ಎ.ಆರ್.ರವಿಕುಮಾರ್, 
ಮಿಂಜುನಾಥ್, ಮಧು, ಬಸವರಾಜ್  ಮತು್ತ 
ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದದಾರು.

ಹುಟುಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಶುಭ ಕೊೇರುವವರು :
✦  ಹ�ಚ್. ದಿವಾಕರ್ , ಸಂಚಾಲಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕೊೇಷ್ಠ 
    ಹಾರೂ ನಕಟಪೂವಚ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ವಕಿೇಲರ ಸಂಘ

✦  ಎ.ಸಿ. ರಾಘವ�ರೀಂದ್, ವಕಿೇಲರು ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕೊೇಷ್ಠ

✦  ಎಲ್. ದಯಾನಂದ, ವಕಿೇಲರು ಮತು್ತ ಜಿಲಾಲೆಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪರಿಷತ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

✦  ಜ�.ಎಸ್. ಹ�ೋನನಾಪ್ಪ  

✦  ಎ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ ವಕಿೇಲರು, ಸಂಚಾಲರು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕೊೇಷಟೆ, ದಕಿ್ಷಣ ಮಂಡಲ   

✦  ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್  ಸುವ�ವೆ ✦  ಆಲೋರು ಪ್ಕಾಶ್  ✦  ತಿರುಮಲ�ಲರೀಶ್  
✦  ಡಿ.ಎಸ್. ಶವಶಂಕರಪ್ಪ ✦  ನಿರೀಲಕಂಠಯ್ಯ ರೊೇಟರಿ  
✦  ಟಿ.ಎನ್. ಕಿರಣ್  ✦ ಸಿದು್ದ, ಸಾಯಿನಧಿ ಕಮೂ್ಯನಕೆೇಷನ್  ✦  ರಮರೀಶ್
✦  ರಾಜಿರೀವ್ , ಹೆರ್ ಡಿಎಫ್ ಸಿ ಬಾ್ಯಂಕ್   ✦  ಪಿ.ವಿ. ಶವಕುಮಾರ್ ✦  ಕಿಶ�ೋರೀರ್ 
✦  ಆದಿ ಸುಬ್ಮಣ್ಯ ✦  ಆದಶ್ವೆ  ✦  ಸನಾ ✦  ಸಾನಿಯಾ ✦  ತತ್ವ

ಇಂದು ಹುಟುಟೆಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳುಳತ್್ತರುವ  
ಆತ್ಮಾೇಯ ಸೆನಿೇಹಿತರಾದ 

ಶ್ರೀ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಇಂಗಳಗಿ ಮತು್ತ 

ಶ್ರೀ ಅಜಿರೀರ್  ಪಠಾಣ್  
ಅವರಿಗೆ ಹುಟುಟೆಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯರಳು.

ಶ್ರೀ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಇಂಗಳಗಿ ಶ್ರೀ ಅಜರೀರ್  ಪಠಾಣ್  

ಕುಂಟ ಕ�ೋ�ಣ - 2ಕುಂಟ ಕೆ್ರೀಣ - 2
ಸಥಿಳ : ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಚಂದ�ೋರೀಡಿ ಲರೀಲಾ 
ಕಲಾಕ�್ಷರೀತ್, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. `ಬಿ' ಬಾಲೆಕ್   

ಕುವೆಂಪು ನರರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ದಿರಾಂಕ : 26.03.2023ರಂದು 
ಕೆೇವಲ 1 ದಿನ ಮಾತ್ರ 2 ಆಟರಳು. 

ಮಧಾ್ಯಹನಿ 3 ರಂಟೆಗೆ ಸಂಜೆ 6 ರಂಟೆಗೆ

ರಂರಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಹಾಯಾಥಚ್ವಾಗಿ ನಸರಚ್ ಕಲಾ ಸಂಘ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳ ಇವರು ಅಪಿಚ್ಸುವ 

ವಶ� ಜೆ್ಯರೀತಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ನಾಟಯ ಸಂಘ (ರಿ.) ಜೆರೀವಗಿಗಿ

ಸಂಸಾರ ಸಮರೀತ ನ�ೋರೀಡುವಂತಹ ಫುಲ್  ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕ

ರಾಜಣ್ಣ ಜೆೇವಗಿಚ್ ಕೃತ...

ಮಜಾ ಭಾರತ, ಮಜಾ ಟಾಕಿೇಸ್  ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ನಿರೀಲಾ ಜ�ರೀವಗಿವೆ ಇವರು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೆ

ಬಿೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 26- 2ಎ ಮಿೀಸಲಾತ್ ಪಡೆ 
ಯಲು ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಛ ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ  ತಡ ೆ ಇರುವು 
ದರಿಿಂದ 2ಡಿ ಎಿಂಬ ಹೆೊಸ ಪರಿವಗಕಾವನುನು ಸೃರ್್ಟಸ್ ಸಕಾಕಾರ 
ಶೆೀ. 7ರ ಮಿೀಸಲಾತ್ ಕೆೊಟಿ್ಟರುವುದು ನಮ್ಮ ನರಿಂತರ ಹೆೊೀ 
ರಾಟಕೆಕಾ ಪರಿಥಮ ಐತ್ಹಾಸ್ಕ  ಜಯವಾಗಿದ.ೆ ಆದದಾರಿಿಂದ 
ತಾತಾಕಾಲ್ಕವಾಗಿ ಹೆೊೀರಾಟವನುನು ಸಥಿಗಿತಗೆೊಳಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಿಂದು ಕೊಡಲ ಸಿಂಗಮ ಪಿಂಚಮಸಾಲ್ ಜಗದುಗೆರು ಶಿರಿೀ 
ಬಸವ ಜಯ ಮೃತು್ಯಿಂಜಯ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ ಹೆೀಳದಾದಾರ.ೆ

ಬಿೆಂಗಳೂರು ಸಾ್ವತಿಂತರಿಯಾ ಉದಾ್ಯನವನದಲ್ಲಿ ಶನವಾರ 
71ನೆೀ ದನದ ಸತಾ್ಯಗರಿಹ ವೆೀದಕಯೆಲ್ಲಿ ಏಪಕಾಡಿಸ್ದದಾ ರಾಜ್ಯ  
ಕಾಯಕಾ ಕಾರಿಣಿ ಸಭಯೆನುನು ಉದೆದಾೀಶಿಸ್ ಶಿರಿೀಗಳು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಚುನಾವಣ ೆನಿಂತರ ಮಿೀಸಲಾತ್ ಹಚೆಚಿಳಕಾಕಾಗಿ ಹಾಗೊ 
ಎಲಾಲಿ ಲ್ಿಂಗಾಯತರ ಒಬಿಸ್ ಮಿೀಸಲಾತ್ಗಾಗಿ ಹೆೊೀರಾಟ 

ಮು ಿಂ ದು ವ ರೆ 
ಸಲಾಗುವುದು ಎಿಂದು 
ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ ಹೆೀಳದರು.

ನಮ್ಮ ಹೆೊೀರಾಟ 
ದಿಂದ ಎಲಾಲಿ ಲ್ಿಂಗಾ 
ಯತ ಒಳಪಿಂಗಡಗಳಗೆ 
ಹಾಗೊ ಇತರ ೆಸಮಾಜ 
ಗಳಗ ೆ ಮಿೀಸಲಾತ್  
ಪಡಯೆಲು ಅವಕಾಶ 
ವಾಯತು ಎಿಂದರು.

ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ತಡಯೆಾಜೆಞೆ ತರೆವುಗೆೊಳಸ್ 
ಮಿೀಸಲಾತ್ ನೀಡುವಿಂತ ೆ ಪರಿಯತ್ನುಸ್ದ ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ 
ನರೆೀಿಂದರಿ ಮೀದ, ಗೃಹ ಸಚ್ವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹಾಗೊ 
ಆದೆೀಶ ಪಾಲ್ಸ್ದ  ಮುಖ್ಯ ಮಿಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ 
ಬೆೊಮಾ್ಮಯಯ ವರಿಗ ೆಶಿರಿೀಗಳು ಅಭಿನಿಂದಸ್ದರು. 

ಸಕಾಕಾರದ ಆದೆೀಶ ಸ್ಗುವವರಗೆೊ ಇಲೆಲಿೀ ಇದುದಾ 
ಆದೆೀಶ ಸ್ಕಕಾ ಮೀಲ ೆ ಕೊಡಲ ಸಿಂಗಮ ಕೆ್ಷೀತರಿಕೆಕಾ ತರೆಳುತೆ್ತೀನ.ೆ 
ಸಕಾಕಾರದ ಆದೆೀಶ ಪರಿತ್ ಸ್ಕಕಾ ಮೀಲಯೆೆೀ ಎಲಲಿರೊ 
ವಿಜಯೀತಸಾವ ಆಚರಿಸಬೆೀಕು ಎಿಂದು ಶಿರಿೀಗಳು ಸಮಾಜ 
ಬಾಿಂಧವರಿಗ ೆಕರ ೆನೀಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪರಿತ್ಯ 
ಬ್ಬರೊ ಬುತ್್ತಕಟಿ್ಟಕೆೊಿಂಡು ಬಿಂದು ನನನು ಜೆೊತ ೆಹೆೊೀರಾಟ 
ಮಾಡಿದರು ಎಿಂದು  ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತಾನಾಡಿದ  
ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ ಕಣಿ್ಣೀರು ಹಾಕದರು. ನಮ್ಮ ಹೆೊೀರಾಟಕೆಕಾ ಕಲೆ 
ದೆೊಡ್ಡ ಮಠಗಳು ನಮಗ ೆಬಿೆಂಬಲ ನೀಡಲ್ಲಲಿ ಎಿಂದರು.

ಮಿೇಸಲಾತ್ ಹೊೇರಾಟಕೆ್ಕ ವಿರಾಮ
ಮಿೇಸಲಾತ್ ಹೆಚಚುಳ ನಮಮಾ ಹೊೇರಾಟದ ಫಲ: ಜಯಮೃತು್ಯಂಜಯ ಶಿ್ರೇ

ಹರಿಹರ, ಮಾ.25- ಪಿಂಚಮಸಾಲ್ ಸಮು 
ದಾಯಕೆಕಾ ಮಿೀಸಲಾತ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಶರಿಮಿಸ್ದ ಸ್ಎಿಂ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾ್ಮಯ ಹಾಗೊ ಕೆೀಿಂದರಿ ಸಚ್ವ 
ಪರಿಹಾಲಿದ್  ಜೆೊೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಹರಿಹರ ವಿೀರಶೆೈವ 
ಲ್ಿಂಗಾಯತ ಪಿಂಚಮಸಾಲ್ ಜಗದುಗೆರು ಶಿರಿೀ 
ವಚನಾನಿಂದ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿೀಜಿ ಅಭಿನಿಂದಸ್ದರು.

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಯಕಾಕರಿಮ 
ಮುಗಿಸ್ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿನ ಶಿರಿೀಮಠಕೆಕಾ ಆಗಮಿಸ್ದ 

ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೊ ಕೆೀಿಂದರಿ 
ಸಚ್ವರು ಶಿರಿೀಗಳೆೊಿಂದಗೆ ಚಚೆಕಾ ನಡೆಸ್ದರು.

ಪಿಂಚಮಸಾಲ್ ಸಮುದಾಯ ಕಳೆದ 
ಮೊರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹರಿಹರ 
ಪಿಂಚಮಸಾಲ್ ಪಿೀಠದ ನೆೀತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ದ 
ಹೆೊೀರಾಟಕೆಕಾ ಯಶಸುಸಾ ದೆೊರಕಸ್ 
ಕೆೊಟಿ್ಟದದಾೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬೆೀಡಿಕೆ 
ಇನನುರ್್ಟತು್ತ. ಆದರೆ, ಮದಲ ಹಿಂತವಾಗಿ ಶೆೀ. 
7ರಷು್ಟ ಮಿೀಸಲಾತ್ ನೀಡಿದದಾೀರಿ. ಮುಿಂದನ 
ದನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಿೀಸಲಾತ್ ನಮ್ಮ 
ಸಮುದಾಯದ ಎಲಲಿರಿಗೊ ಆದಷು್ಟ 

ಶಿೀಘರಿವಾಗಿ ತಲುಪಬೆೀಕು ಎನುನುವುದು ನಮ್ಮ 
ಆಶಯವಾಗಿದುದಾ, ಇದಕೆಕಾ ಪೂರಕವಾದ ಕರಿಮಗಳನುನು 
ಕೆೈಗೆೊಳುಳಿವಿಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್ರಿಗಳಗೆ ತ್ಳಸ್ದೆದಾೀವೆ. 

ಅದೆೀ ರಿೀತ್ ಕೆೀಿಂದರಿ ಸಕಾಕಾರ ಓಬಿಸ್ ಪಟಿ್ಟಯಲ್ಲಿ 
ಪಿಂಚಮಸಾಲ್ಗಳಗೆ ಸಾಥಿನ ದೆೊರಕಸ್ಕೆೊಡುವಿಂತೆ 
ಪರಿಹಾಲಿದ್  ಜೆೊೀರ್ ಅವರಿಗೊ ವಿನಿಂತ್ಸ್ದೆದಾೀವೆ ಎಿಂದು 
ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ ಹೆೀಳದರು.

ಬೊಮಾಮಾಯಿ-ಪ್ರಹಾಲೆದ್ ಜೊೇರ್ಗೆ 
ವಚರಾನಂದ ಶಿ್ರೇರಳ ಅಭಿನಂದರೆ

ಪಟಟೆ ಬಿಡುರಡೆ : ಎಸೆಸೆಸ್ , ಎಸೆಸೆಸೆಸೆಂಗೆ ಟಕೆಟ್ 
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) 93 ರ ಹಿರಿಯ ಶಾಮನೊರು 
ಶಿವಶಿಂಕರಪ್ಪ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಣದಿಂದ 
ಕಣಕಕಾಳಯುತ್್ತದದಾರೆ, 86 ರ ಮುನಯಪ್ಪ 
ದೆೀವನಹಳಳಿಯಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪರಿವೆೀಶಿಸಲು 
ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಟಿ್ಟದೆ. 

ಹಾಲ್ ಶಾಸಕ ಯತ್ೀಿಂದರಿ ತಮ್ಮ ತಿಂದೆ 
ಸ್ದದಾರಾಮಯ್ಯಗಾಗಿ ವರುಣಾ ಕೆ್ಷೀತರಿ ಬಿಟು್ಟಕೆೊಟಿ್ಟದದಾರೆ, 
ಟಿ.ನರಸ್ೀಪುರದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಬೆೊೀಸ್ ತಮ್ಮ ತಿಂದೆ 
ಮಹದೆೀವಪ್ಪಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಟಿ್ಟದಾದಾರೆ. 

ಸುನೀಲ್ ಬೆೊೀಸ್ ಟಿ. ನರಸ್ೀಪುರದಲೊಲಿ, 
ಮಹದೆೀವಪ್ಪನವರನುನು ನಿಂಜನಗೊಡು ಕೆ್ಷೀತರಿದಲ್ಲಿ 
ಕಣಕಕಾಳಸಲು ಪಕ್ಷ ಮದಲು ತ್ೀಮಾಕಾನಸ್ತು್ತ. ಆದರೆ 
ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ಕಾಯಾಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಧುರಿವನಾರಾಯಣ್ ಇತ್್ತೀಚೆಗೆ 
ನಧನರಾಗಿದುದಾ, ಅವರ ಪುತರಿ ದಶಕಾನ್ 
ಧುರಿವನಾರಾಯಣ್ ಗೆ ನಿಂಜನಗೊಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಧಿಕಾಸಲು 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ನಾಲುಕಾ ಕುಟುಿಂಬದವರು ತಿಂದೆ-ಪುತರಿ ಇಲಲಿವೆೀ 
ಪುತ್ರಿಯರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದದಾದಾರೆ. ಶಾಮನೊರು 
ಶಿವಶಿಂಕರಪ್ಪ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಣದಿಂದ ಸ್ಪಧಿಕಾಸ್ದದಾರೆ, 
ಅವರ ಪುತರಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಕಾನ್ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಉತ್ತರದಿಂದ ಕಣಕಕಾಳಯಲು ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. 

ಅದೆೀ ರಿೀತ್ ಹಾಲ್ ಶಾಸಕ ರಾಮಲ್ಿಂಗಾರೆಡಿ್ಡ 
ಬಿಟಿಎಿಂ. ಲೆೀಔಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸೌಮ್ಯರೆಡಿ್ಡ 
ಜಯನಗರದಿಂದಲೊ, ಮುನಯಪ್ಪ 
ದೆೀವನಹಳಳಿಯಿಂದ ಹಾಗೊ ಅವರ ಪುತ್ರಿ 
ರೊಪಾಶಶಿಕಲಾ ಬಿಂಗಾರಪೆೀಟೆಯಿಂದ 
ಕಣಕಕಾಳದದಾದಾರೆ. ಎಿಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಿಜಯನಗರದಿಂದಲೊ, 
ಅವರ ಪುತರಿ ಪಿರಿಯಾಕೃಷ್ಣ ಗೆೊೀವಿಿಂದರಾಜನಗರ 

ಕೆ್ಷೀತರಿದಿಂದ ಕಣಕಕಾಳಯುತ್್ತದಾದಾರೆ. 
124 ಕೆ್ಷೀತರಿಗಳಗೆ ಪರಿಕಟಿಸ್ರುವ ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳಲ್ಲಿ 

ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ ವಿೀರಶೆೈವ ಸಮುದಾಯಕೆಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಆದ್ಯತೆ 
ನೀಡಿದದಾರೊ, ಉಳದ ಎಲಾಲಿ ಜಾತ್ ಜನಾಿಂಗಗಳಗೊ 
ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್್ವಯಾಗಿದೆ. 

ಲ್ಿಂಗಾಯತ-32, ಎಸ್ ಸ್-22,  ಒಕಕಾಲ್ಗ-19, 
ಎಸ್ ಟಿ-10, ಮುಸ್ಲಿಿಂ-9,   ಕುರುಬ-6, ರೆಡಿ್ಡ-5, 
ಈಡಿಗ-5, ಬಾರಿಹ್ಮಣ-5, ಮರಾಠ-2, ರಜಪೂತ, 
ಕುಿಂಬಾರ, ಬಿಂಟರು, ಕರಿಶಿಚಿಯನ್ ಹಾಗೊ ಬೆಸ್ತರಿಗೆ 
ತಲಾ ಒಿಂದು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಉಳದ ಕೆ್ಷೀತರಿಗಳಗೆ ಇನುನು ಮೊರು, ನಾಲುಕಾ 
ದನಗಳಲೆಲಿೀ ಪಟಿ್ಟ ಪರಿಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ಪರಿದೆೀಶ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತ್ಳಸ್ದಾದಾರೆ. 

ಬಹುತೆೀಕ ಶೆೀಕಡ 95 ರಷು್ಟ ಹಾಲ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ 
ಸ್ಗಲ್ದೆ. ಕೆಲವು ಕೆ್ಷೀತರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಸಿಂಧಾನ 
ನಡೆಯುತ್್ತದುದಾ, ಎರಡನೆೀ ಪಟಿ್ಟಯಲ್ಲಿ ಉಳದ 
ಹೆಸರುಗಳು ಪರಿಕಟವಾಗಲ್ವೆ ಎಿಂದರು. 

ನಿಂಜನಗೊಡಿನಿಂದ ಧುರಿವನಾರಾಯಣ್ ಅವರು 
ಸ್ಪಧಿಕಾಸಬೆೀಕತು್ತ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನುನು ಅಗಲ್ದಾದಾರೆ. 
ಹಿೀಗಾಗಿ ಯುವಕರಾದ ಅವರ ಪುತರಿನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ 
ನೀಡಿದೆದಾೀವೆ ಎಿಂದರು. 

ಸ್ದದಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೆ್ಷೀತರಿದ ಆಯೆಕಾಯನುನು 
ಅವರ ವಿವೆೀಚನಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿತು್ತ. ಅವರು 
ವರುಣಾದಿಂದ ಸ್ಪಧಿಕಾಸಲು ಇಚ್ಚಿಸ್ದಾದಾರೆ. ಅದರಿಂತೆ 
ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ ಎಿಂದರು.

ಸ್ದದಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮತೆೊ್ತಿಂದು ಕೆ್ಷೀತರಿದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಪಧಿಕಾಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಡುತ್್ತೀರಾ? ಎಿಂಬ 
ಪರಿಶೆನುಗೆ ಹೆೈಕಮಾಿಂಡ್ ಇದಕೆಕಾ ಉತ್ತರಿಸಬೆೀಕು ಎಿಂದರು. 

ಸಾ್ಮಟ್ಕಾ  ಸ್ಟಿ ಲ್ಮಿಟೆಡ್  ವತ್ಯಿಂದ ದೆೀವರಾಜ ಅರಸು 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನವಿೀಕರಣಗೆೊಿಂಡಿರುವ ಈಜುಕೆೊಳ ಹಾಗೊ ಹೆೊಿಂಡದ 
ಸಕಕಾಲ್ ಹತ್್ತ ರ ಹೆೊಸದಾಗಿ ನಮಿಕಾಸಲಾದ ಕಲಾ್ಯಣಿ ಮತು್ತ ಜಿಲಾಲಿ 
ಕರಿೀಡಾಿಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮಿಕಾಸ್ದ ಒಳಾಿಂಗಣ ಕಬಡಿ್ಡ ಕೆೊೀಟ್ಕಾ ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಸಮಾರಿಂಭವು ಇಿಂದು ಬೆಳಗೆಗೆ 10.30 ಕೆಕಾ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಉದಾಘಾಟನೆ : ಸಚ್ವ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಭೆೈರತ್). ಉಪಸ್ಥಿತ್ : 
ಶಾಮನೊರು ಶಿವಶಿಂಕರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎ. ರವಿೀಿಂದರಿನಾಥ್,  ಜಿ.ಎಿಂ ಸ್ದೆದಾೀಶ್ವರ.   
ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳು : ಡಾ.ವೆೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾ್ವಮಿ, ಮೀಹನ್ ಕುಮಾರ್ 
ಕೆೊಿಂಡಜಿಜೆ, ಅಬುದಾಲ್ ಜಬಾ್ಬರ್, ಬಿ.ಹೆಚ್. ವಿನಾಯಕ,  ಯಶೆೊೀಧ ಹೆಗಗೆಪ್ಪ,  
ರಾಕೆೀಶ್ ಯಶವಿಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಜಿ.ಎಸ್. ಮಿಂಜುನಾಥ್, ಎ.ವೆೈ 
ಪರಿಕಾಶ್, ಶಿರಿೀಮತ್ ಸುಚೆೀತಾ ಮಹಲ್ಿಂಗಪ್ಪ ನೆಲವಿಗಿ ಮತು್ತ ಇತರರು.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು  
ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿರಳ ಉದಾಘಾಟರೆ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ವಿದಾ್ಯರ್ಚ್ ವೆೇತನ 
ವಿತರಣೆ, ರಸಮಂಜರಿ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ  

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 25- ಸಿಂಕಲ್ಪ ಸೆೀವಾ 
ಫೌಿಂಡೆೀಶನ್  ವತ್ಯಿಂದ ಜಾಞೆನಯೀಗಿ ಶಿರಿೀ ಸ್ದೆದಾೀಶ್ವರ  
ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ ಸ್ಮರಣಾಥಕಾ ಹಾಗೊ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ 
ಜನುಮ ದನದ ಅಿಂಗವಾಗಿ ಬಡ ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳಗೆ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾ ವೆೀತನ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೊ ಸಿಂಗಿೀತ ಸಿಂಜೆ 
ಕಾಯಕಾಕರಿಮ ಶಿರಿೀ ಶಿವಯೀಗಾಶರಿಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ನಾಳೆ ದನಾಿಂಕ 26 ರಿಂದು ಸಿಂಜೆ 5 ಗಿಂಟೆಗೆ 
ಹಮಿ್ಮಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಫೌಿಂಡೆೀಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. 
ಮಹಾಿಂತೆೀಶ್ ಸುದದಾಗೆೊೀರ್್ಠಯಲ್ಲಿ ತ್ಳಸ್ದಾದಾರೆ.

ಸಾನನುಧ್ಯ : ರಾಜಯೀಗಿನ ಬರಿಹಾ್ಮಕುಮಾರಿ 
ಲ್ೀಲಾಜಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ :  ಹೆಚ್.ಎನ್. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಕಾನಪ್ಪ. 
ಸನಾ್ಮನ :ಅಥಣಿ ಎಸ್. ವಿೀರಣ್ಣ. ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳು : 
ಕೆ. ಕರಿಬಸಪ್ಪ,  ಜಿ. ಮಹಾಿಂತೆೀಶ್, ದೆೀವರಮನ 
ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಿನಾಯಕ ಪೆೈಲಾ್ವನ್, ಬಿ.ಜಿ. ಅಜಯ್ 

ಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಟಿ. ವಿೀರೆೀಶ್, ಶಿರಿೀನವಾಸ 
ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ, ಮಣಿ ಸಕಾಕಾರ್, ಬಿ.ಎಿಂ. ದಾರುಕೆೀಶ್, 
ಪರಿಸನನುಕುಮಾರ್,  ಎನ್. ಬಕೆಕಾೀಶ್, ಇ.ಎಿಂ. 
ಮಿಂಜುನಾಥ, ಅಿಂಬರಕರ್ ರಮೀಶ್ ಮತ್್ತತರರು.

ಈ ಸಿಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ದಾನಗಳ ಮತು್ತ ಸಿಂಕಲ್ಪ 
ಫೌಿಂಡೆೀಶನ್ ವತ್ಯಿಂದ ನೆೀರವಾಗಿ 25 ರಿಿಂದ 30 
ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗೆ ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾ ವೆೀತನದ 
ಚೆಕ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಿಂದು ಮಹಾಿಂತೆೀಶ್ 
ಹೆೀಳದರು.  ವೆೀದಕೆ ಕಾಯಕಾಕರಿಮದ ನಿಂತರ ಭಾರತ್ 
ವಾದ್ಯ ವೃಿಂದದವರಿಿಂದ ಸಿಂಗಿತ ರಸಮಿಂಜರಿ 
ಕಾಯಕಾಕರಿಮ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಿಂದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊೀರ್್ಠಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಕಲ್ಪ ಫೌಿಂಡೆೀಷನ್ 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎನ್. ಬಕೆಕಾೀಶ್, ಪರಿಕಾಶ್, ಕರಣ್ 
ಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದದಾರು. 

ನರರದಲ್ಲೆಂದು ರಾಜ್ಯಮಟಟೆದ ಓಪನ್ ರಾ�ಪಿಡ್ ಚೆಸ್ ಪಂದ್ಯ
ಜಿಲಾಲಿ ಚೆಸ್ ಅಸೆೊೀಸ್ಯೆೀಷನ್ ವತ್ಯಿಂದ 

ಕನಾಕಾಟಕ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಓಪನ್ ರಾ�ಪಿಡ್ ಚೆಸ್ 
ಪಿಂದಾ್ಯವಳಯು ಗುರುಭವನದಲ್ಲಿ ಇಿಂದು ಬೆಳಗೆಗೆ 
10-30 ಕೆಕಾ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಿಂದು  ಟಿ. ಯುವರಾಜ್ 

(9945613469, 7259310197) ತ್ಳಸ್ದಾದಾರೆ. 
ಉದಾಘಾಟನೆ: ದನೆೀಶ್ ಕೆ. ಶೆಟಿ್ಟ. ಮುಖ್ಯ 

ಅತ್ರ್ಗಳು : ಗಡಿಗುಡಾಳ್ ಮಿಂಜುನಾಥ್,  
ಎ. ನಾಗರಾಜ್.

ಬೆಿಂಗಳೂರು, ಮಾ. 25- ಕೆೊೀಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕೆ್ಷೀತರಿದಿಂದಲೊ ಸ್ಪಧಿಕಾಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ಕೆೀಳದೆದಾೀನೆ ಎಿಂದು 
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪರಿತ್ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ದದಾರಾಮಯ್ಯ 
ಇಿಂದಲ್ಲಿ ತ್ಳಸ್ದಾದಾರೆ. 

ಮುಿಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಿಂಗೆರಿಸ್ 
124 ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳ ಮದಲ ಪಟಿ್ಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದುದಾ, 
ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ದದಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವರುಣಾ ಕೆ್ಷೀತರಿದಿಂದ 
ಕಣಕಕಾಳಯಲು ಪಕ್ಷ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಟಿ್ಟದೆ.  ಪಟಿ್ಟ 
ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಂತರ ಸುದದಾಗಾರರೆೊಿಂದಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಸ್ದದಾರಾಮಯ್ಯ, ವರುಣಾ ಮತು್ತ ಕೆೊೀಲಾರ ಎರಡೊ ಕಡೆ 
ಟಿಕೆಟ್ ಕೆೊಡುವಿಂತೆ ಹೆೈಕಮಾಿಂಡ್ ಗೆ ಕೆೀಳದೆದಾೀನೆ ಎಿಂದರು.

ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ನಲುಲಿವಿಂತೆ 
ಹೆೈಕಮಾಿಂಡ್ ತ್ಳಸ್ದೆ. 
ಕೆೊೀಲಾರ ಕೊಡಾ ಕೆೀಳದೆದಾೀನೆ. 
ಆದರೆ ವರಿಷ್ಠರ ನಧಾಕಾರವೆೀ 
ಅಿಂತ್ಮ ಎಿಂದವರು ಹೆೀಳದ 
ರು. ಹಾಲ್ ಆರು ಶಾಸಕರ ಕೆ್ಷೀತರಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚಿ ಆಕಾಿಂಕ್ಷಗಳ ದಾದಾರೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಆ ಕೆ್ಷೀತರಿಗಳಗೆ 
ಟಿಕೆಟ್ ಘೆೊೀಷಣೆಯಾ ಗಿಲಲಿ. ಪಕ್ಷ ಸಮಿೀಕೆ್ಷ ಯನೆನುೀ ಮಾನ 
ದಿಂಡ ವಾಗಿಟು್ಟಕೆೊಿಂಡು ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳ ಆಯೆಕಾ ಮಾಡಿಲಲಿ. ಕೆಳ 
ಹಿಂತದ ಎಲಾಲಿ ಘಟಕಗಳಿಂದಲೊ ಮಾಹಿತ್ ಪಡೆದು, 
ನಿಂತರ ಪಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳನುನು ಆಯೆಕಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಿಂದರು.

ಕೊೇಲಾರದಿಂದಲೂ ಟಕೆಟ್ ಕೆೇಳ್ದೆದೇರೆ : ಸಿದದರಾಮಯ್ಯ

ನರರದಲ್ಲೆ ಹರಿಕರೆ
ಕೆೊೀದಿಂಡರಾಮ ದೆೀವಸಾಥಿನದಲ್ಲಿ 

ರಾಮ ಜನೆೊ್ಮೀತಸಾವದ ಪರಿಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ 
ಕಾಯಕಾಕರಿಮಗಳನುನು ಏಪಕಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಿಂದನಿಂದ ಇದೆೀ ದನಾಿಂಕ 30ರ 
ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ಪರಿತ್ದನ ಬೆಳಗೆಗೆ 8 
ರಿಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹನು 12 ರವರೆಗೆ ಶಿರಿೀರಾಮ 
ಪಾರಾಯಣ, ಪುರಾಣ ಪರಿವಚನ, ಮೃ 
ತು್ಯಿಂಜಯ ಜಪ, ನವಗರಿಹ ಜಪ, 
ಸೊಯಕಾ ನಮಸಾಕಾರ, ಪರಿತ್ದನ ಸಿಂಜೆ 
6.30 ರಿಿಂದ 9.30ರವರೆಗೆ ಮೈಸೊರಿನ 
ಹರಿಕೀತಕಾನ ಸರಸ್ವತ್ ಶಿರಿೀಮತ್ ವಾಣಿ 
ಮತು್ತ ಬೆಿಂಗಳೂರಿನ ಹರಿಕಥಾ ಗಾನ 
ಕೆೊೀಗಿಲೆ ಶಿರಿೀಮತ್ ವಿೀಣಾ 
ಅವರುಗಳಿಂದ ಹರಿಕಥೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ವಿವಿಧ ಕೊೇಸ್ಚ್ ರಳ 
ತರಬೆೇತ್ಗೆ ಅಜಿಚ್  

ಹರಿಹರ, ಮಾ. 25-   
ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಧಿ  ಉದ್ಯಮಶಿೀಲತೆ 
ಮತು್ತ ಜಿೀವನೆೊೀಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ವತ್ 
ಯಿಂದ ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಿಂ ದ ಅಭ್ಯರ್ಕಾ 
ಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕೆೊೀಸುಕಾಗಳ ಉಚ್ತ 
ತರಬೆೀತ್ಗಾಗಿ ಅಜಿಕಾ ಆಹಾ್ವನಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವರಕೆಕಾ ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕನ 
ಹಲಾಕಾಪುರ ಇಿಂಡಸ್್ಟ್ರಯಲ್ 
ಏರಿಯಾದ ಸಕಾಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ 
ಮತು್ತ ತರಬೆೀತ್ ಕೆೀಿಂದರಿ    (90353 
72971, 90665 83066, 91643 
69670) ರನುನು ಸಿಂಪಕಕಾಸಬಹುದು.
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ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 26, 20236

ರುರು-ಲ್ಂರ -ಜಂರಮಾರಾಧರೆ
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಉಮಾದೆೇವಿ ಕಕಿಚ್ಕೆರೆ 
ಮಠದ ಕೆ.ಹೆರ್ .ರೆೇವಣಸಿದದಯ್ಯ 

ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ದಾವಣಗೆರೆ 
ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞೆಪನೆಗಳು.

ದನಾಿಂಕ 14.03.2023ನೆೀ 
ಮಿಂಗಳವಾರ ಸಿಂಜೆ 6 ಕೆಕಾ 

ನನನು ಪೂಜ್ಯ ಪತ್ಯವರಾದ 
ಶ್ರೀ ಕರ್ಗಿಕೆರೆರೀಮಠದ 

ಕೆ.ಹೆಚ್ . ರೆರೀವಣಸಿದ್ದಯಯ
 ಇವರು ಲ್ಿಂಗೆೈಕ್ಯರಾದ ಪರಿಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಿಂತ್ಗಾಗಿ 
ಗುರು-ಲಂಗ-ಜಂಗಮಾರಾಧನೆಯನುನು ದನಾಿಂಕ 

26.03.2023ನೆೀ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗೆಗೆ 11ಕೆಕಾ ಮೃತರ ಸ್ವಗೃಹ, #2691/1 
2ನೆೀ ಮೀನ್, 3ನೆೀ ಕಾರಿಸ್ , ಎಿಂಸ್ಸ್ `ಬಿ' ಬಾಲಿಕ್  ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 

ನೆರವೆೀರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಶಚಿಯಸ್ರುವುದರಿಿಂದ, ತಾವುಗಳು 
ಆಗಮಿಸ್, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆಕಾ ಚ್ರಶಾಿಂತ್ಯನುನು ಕೆೊೀರಬೆೀಕಾಗಿ ವಿನಿಂತ್.

ಇಿಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಉಮಾದೆೇವಿ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, 
ಅಳ್ಯಂದಿರು, ಮೊಮಮಾಕ್ಕಳು, ಕಕಿಚ್ಕೆರೆ ಮಠದ ವಂಶಸಥಿರು, ಹಾರೂ 
ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು. ಮೊ : 98861 71716, 98441 87814

|| ಶಿ್ರೇ ಕರಿಸಿದೆದೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನನಿ ||                                       || ಶಿ್ರೇ ವಿೇರಭದೆ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನನಿ ||

Walk	in	Interview

Subject

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

Qualification Medium

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

BA/B.Ed English 04English

BA/B.Ed English 04Social	Science

BA/B.Ed Kannada 04Kannada

BA/B.Ed Hindi 04Hindi

03BA/B.PEd English
Physical	Education

M-01,	F-02

	3	Yrs	Experience	Compulsory.		Send	your	Resume	to	

mohammedsajjad4u@gmail.com

Venue:	VISION	INTERNATIONAL	SCHOOL

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

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

Walk	in	Interview	on	27	&	28	Mar	2023	Time:	10.30	AM

Post

Invites Application for the following Posts of English Medium School

29£ÉÃ ªÀiÁZïð 2023 §ÄzsÀªÁgÀzÀAzÀÄ

DˉïªÉÃ¸ï ¨É¸ïÖ PÉÃgï ºÁ¹àlˉï (¹n ¸ÉAlæˉï D¸ÀàvÉæ, WÀlPÀ-2) 

¸ÀªÀÄAiÀÄ: ¨É½UÉÎ 9.30 jAzÀ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ

¸ÉàöÊgï Qè¤Pï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ¹n ¸ÉAlæ¯ï D¸ÀàvÉæ, zÁªÀtUÉgÉ

EªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛ±ÀæAiÀÄzÀ°è

AiÀÄ±À¹é¤ DgÉÆÃUÀå «ªÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥sÀˉÁ£ÀÄ¨sÀ«UÀ½UÁV 
GavÀ ªÀÄAr a¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ QÃ®Ä ªÀÄgÀÄeÉÆÃqÀuÁ vÀ¥Á¸ÀuÁ ²©gÀ 

1720, ºÀzÀr gÀ¸ÉÛ, ºÀ¼ÉAiÀÄ J¸ï.J£ï.Dgï D¸ÀàvÉæ, zÁªÀtUÉgÉ

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV PÀgÉªÀiÁr : 63615 98523
(AiÀÄ±À¹é¤ «ªÀiÁAiÉÆÃd£É ®¨sÀå«gÀÄvÀÛzÉ)

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄÆ¼É ºÁUÀÆ QÃ®Ä ±À¸ÀÛçaQvÀìPÀjAzÀ

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”

ರಡಿರುಡಾಳು ಕರೆೇಗೌಡ್ರ ಶಂಕರಗೌಡು್ರ ನಧನ

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲೆಲಿ, ಹರಪನಹಳಳಿ ತಾ. ಗಡಿಗುಡಾಳು ಗಾರಿಮದ ವಾಸ್  
ಶಿರಿೀಮತ್ ಗೌರಮ್ಮ ಇವರ ಪತ್ಯವರಾದ ಕರೆೇಗೌಡ್ರ ಶಂಕರಗೌಡು್ರ ಅವರು 

ದನಾಿಂಕ : 25.03.2023ರ ಶನವಾರ ಸಿಂಜೆ 06:10ಕೆಕಾ ನಧನರಾದರೆಿಂದು 
ತ್ಳಸಲು ವಿಷಾದಸುತೆ್ತೀವೆ. ಮೃತರಿಗೆ 81 ವಷಕಾ ವಯಸಾಸಾಗಿತು್ತ. ಇವರು 

ಮಕಕಾಳು, ಸಹೆೊೀದರ, ಸಹೆೊೀದರಿಯರು, ಅಳಯಿಂದರು, ಸೆೊಸೆಯಿಂದರು, 
ಮಮ್ಮಕಕಾಳು ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬಿಂಧು-ಮಿತರಿರನುನು ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ 

ಅಿಂತ್ಯಕರಿಯೆಯನುನು ದನಾಿಂಕ : 26.03.2023ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 
12.30ಕೆಕಾ ಇವರ ಸ್ವಗಾರಿಮ ಗಡಿಗುಡಾಳನಲ್ಲಿ ನೆರವೆೀರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರಚ್
ಮೊ. : 9980700922, 7760757678, 9731436644

WANTED

CONTACT
MAHA AUTOMOBILE

#5961, Opp. Vani Rice Mill, Shivakumara, 
Swamy Layout, Hadadi Road, Davanagere.

■ Service Manager 
■ Sales Executive 
■ Advisor ■ Billing
■ Water Wash
Any degree holders

M : 7624999245, 9449853295, 
9611686717

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 25 – 
ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ ನರೆೀಿಂದರಿ ಮೀದ 
ಅವರು ರೆೊೀಡ್ ಷೆೊೀ ನಡೆಸುವ 
ವೆೀಳೆ ವ್ಯಕ್ತಯೀವಕಾ ಪರಿಧಾನ ಕಡೆ 
ಧಾವಿಸ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದದೆ. ಆದರೆ, 
ಭದರಿತಾ ಸ್ಬ್ಬಿಂದ ಆತನನುನು 
ದೊರದಲೆಲಿೀ ತಡೆದದಾದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ 
ಭದರಿತಾ ವೆೈಫಲ್ಯ ಆಗಿಲಲಿ ಎಿಂದು 
ಪೊಲ್ೀಸರು ತ್ಳಸ್ದಾದಾರೆ.

ಭದರಿತಾ ಬಾ್ಯರಿಕೆೀಡ್ ಮಿೀರಿ ವ್ಯಕ್ತಯೀವಕಾ ಪರಿಧಾನ ಮೀದ ಕಾರಿನ 
ಕಡೆ ಧಾವಿಸ್ದ ವಿಡಿಯೀ ವೆೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಯನುನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ 
ಒಳಪಡಿಸ್ದಾಗ ಕೆೊಪ್ಪಳದ ಮೊಲದವನು ಎಿಂಬುದು ಗೆೊತಾ್ತಗಿದೆ. 
ಈತನನುನು ವಶಕೆಕಾ ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು 
ಪೊಲ್ೀಸ್ ಮೊಲಗಳು ತ್ಳಸ್ವೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಭದರಿತಾ 
ಲೆೊೀಪವಾಗಿಲಲಿ ಎಿಂದರುವ ಪೊಲ್ೀಸ್ ವರಿಷಾ್ಠಧಿಕಾರಿ ಸ್.ಬಿ. ರಿಷ್ಯಿಂತ್, 
ಘಟನೆ ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ ಸಮಿೀಪದಲೊಲಿ ನಡೆದಲಲಿ. ವ್ಯಕ್ತ 
ದೊರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೆೀ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ತ್ಳಸ್ದಾದಾರೆ.

ರೆೊೀಡ್ ಷೆೊೀ ಮಾಗಕಾದಲ್ಲಿನ ಬಾ್ಯರಿಕೆೀಡ್ ಒಿಂದು ಅತ್ಯಾದ 
ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕುಸ್ದತು್ತ. ವ್ಯಕ್ತಯೀವಕಾ ಇದನುನು ದಾಟಿದದಾ. 
ಆತನನುನು ತಕ್ಷಣವೆೀ ತಡೆಯಲಾಗಿದುದಾ, ಬಾ್ಯರಿಕೆೀಡ್ ದುರಸ್್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಿಂದವರು ಹೆೀಳದಾದಾರೆ. ಎ.ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ. (ಕಾನೊನು ಸುವ್ಯವಸೆಥಿ) ಅಲೆೊೀಕ್ 
ಕುಮಾರ್ ಹೆೀಳಕೆ ನೀಡಿದುದಾ, ವ್ಯಕ್ತಯೀವಕಾ ಪರಿಧಾನ ವಾಹನದ ಬಳ 
ತೆರಳಲು ವಿಫಲ ಯತನು ಮಾಡಿದದಾ. ತಕ್ಷಣವೆೀ ನಾನೊ ಹಾಗೊ ಎಸ್.ಪಿ.ಜಿ. 
ಸ್ಬ್ಬಿಂದ ಸುರಕ್ಷತ ದೊರದಲ್ಲಿ ತಡೆದದೆದಾೀವೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಸೊಕ್ತ ಕರಿಮ 
ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಿಲಾಗುವುದು ಎಿಂದದಾದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಕಡೆ ಧಾವಿಸುತ್್ತದದ  
ವ್ಯಕಿ್ತ ತಡೆದ ಪಲ್ೇಸರು ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 25- ಕುರುಬ ಸಮಾಜಕೆಕಾ ಎಸ್.ಟಿ. 

ಮಿೀಸಲಾತ್ ನೀಡಲು ಕೆೀಿಂದರಿ ಸಕಾಕಾರಕೆಕಾ ಶಿಫಾರಸುಸಾ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾಕಾರ ನಣಕಾಯ ಕೆೈಗೆೊಿಂಡಿರುವುದಕೆಕಾ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ ಗುರುಪಿೀಠದ 
ಶಿರಿೀ ನರಿಂಜನಾನಿಂದಪುರಿ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ ಸಾ್ವಗತ್ಸ್ದುದಾ, ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್ರಿ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾ್ಮಯ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಿಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ದಾದಾರೆ.

2021 ರಲ್ಲಿ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಿಂದ ಬೆಿಂಗಳೂರು ವರೆಗೆ 360 ಕ.ಮಿೀ. 
ದೊರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಿಂಡರ ಜೆೊತೆಗೆ ಪಾದಯಾತೆರಿ ಮಾಡಿದೆದಾವು. 
ಎಸ್.ಟಿ. ಸೆೀಪಕಾಡೆ ಮಾಡಿ ಎಿಂದು ಕೆೀಿಂದರಿ ಸಕಾಕಾರಕೆಕಾ ಮನವಿ ಕೊಡ 
ಸಲ್ಲಿಸ್ದೆದಾವು. ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಕಾರವು ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸ್, ಅದರ 
ವರದ ತರಿಸ್, ಈಗ ಕೆೀಿಂದರಿ ಸಕಾಕಾರಕೆಕಾ ಶಿಫಾರಸುಸಾ ಮಾಡಲು 

ನಧಕಾರಿಸ್ದೆ. 
ಇದಕೆಕಾ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಸಿಂಪೂಣಕಾ ಜವಾಬಾದಾರಿಯನುನು ಮುಖ್ಯ 

ಕಾಯಕಾದಶಿಕಾಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಷು್ಟ ಬೆೀಗ ಕೆೀಿಂದರಿ ಸಕಾಕಾರಕೆಕಾ 
ಕಳುಹಿಸ್ಕೆೊಡಲ್ ಎಿಂದು ಬೆಳೂಳಿಡಿ ಶಾಖಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶಿರಿೀ 
ನರಿಂಜನಾನಿಂದಪುರಿ ಸಾ್ವಮಿೀಜಿ ಆಗರಿಹಿಸ್ದಾದಾರೆ. 

ಕುರುಬ ಸಮಾಜಕೆ್ಕ ಎಸ್ .ಟ. ಮಿೇಸಲಾತ್ ಶಿಫಾರಸುಸೆ : ಕಾಗಿರೆಲೆ ನರಂಜರಾನಂದಪುರಿ ಶಿ್ರೇ ಹಷಚ್


