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ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರಚ್, ಹಾವೆ�ರಿ, ಶಿವಮೊರ್ಗ, ವಿಜಯನರರ, ಚಿಕ್ಕಮರಳೂರು, ತುಮಕೋರು, ರದರ ಜಿಲೆಲೆರಳಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಹೆೋಂದಿರುವ ಪಾ್ರದೆ�ಶಿಕ ಪತ್್ರಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 25 – ಈ ದೆೇಶದ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಹೆೇಡಿ, 
ಅಹಂಕಾರಿ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರದ ಹಂದೆ 
ಬಚ್ಚಿಟುಟುಕೆೊಂಡಿದಾದಾರೆ. ಈ ದೆೇಶ 
ಅಹಂಕಾರಿ ‘ರಾಜ’ನನುನು ಗುರುತ್ಸುತ್ತಿದೆ 
ಎಂದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕಿ ಪ್್ರಯಾಂಕ 
ಗಾಂಧಿ ವಾದಾ್ರ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದಾದಾರೆ.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಂಧಿ ಅನಹ್ಹತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಕರೆ ನೇಡಿದದಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಸತಾಯಾಗ್ರಹದಲಿಲಿ 
ಪಾಲೆೊೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ 
ದೆೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಹೆೇಡಿ ಎಂಬುದು 
ಸತಯಾ. ಇದನುನು ಹೆೇಳಿದದಾಕಾಕಾಗಿ ನನನುನೊನು ಜೆೈಲಿ 
ಗೆ ಹಾಕಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ಅಹಂಕಾರಿ ರಾಜನಗೆ ಉತತಿರಿಸು 
ವುದು ಈ ದೆೇಶದ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ, 
ಹಂದೊ ಧಮ್ಹದ ಪರಂಪರೆ ಆಗಿದೆ. 
ಇಂತಹ ರಾಜನಗೆ ದೆೇಶದ ಜನ 
ಉತತಿರಿಸಲಿದಾದಾರೆ. ಈ ದಿನದಿಂದ ಎಲಲಿವೂ 

ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದರು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧದ 

ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಡೆ ನೇಡುವಂತೆ 
ದೊರು ನೇಡಿದ ವಯಾಕಿತಿಯೇ ನಾಯಾಯಾಲಯ 
ದಲಿಲಿ ವರ್ಹದ ಹಂದೆ ಕೆೇಳಿದದಾರು. ಆದರೆ, 
ಈಗ ತ್ಂಗಳ ಹಂದೆ 

ಪ್ರಧಾನಿ ಅಹಂಕಾರಿ, ಹೆ�ಡಿ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ರಾಯಕಿ ಪ್್ರಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ವಾದಾ್ರ ಕಿಡಿ

ನವದಹೆಲಿ, ಮಾ. 26 – ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ 
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನುನು ಲೆೊೇಕಸಭಯೆಂದ 
ಅನಹ್ಹಗೆೊಳಿಸಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಕಾಯ್ಹಕತ್ಹರು ದೆೇಶಾದಯಾಂತ ‘ಸಂಕಲ್ಪ ಸತಾಯಾಗ್ರಹ’ 
ನಡಸೆಿದಾದಾರ.ೆ

ದಹೆಲಿಯಲಿಲಿ ರಾಜಘಾಟ್ ನಲಿಲಿ ಪ್ರತ್ಭಟನೆ 
ನಡಸೆಲು ಪೊಲಿೇಸರು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗ ೆ ಅನುಮತ್ 
ನೇಡಲಿಲಲಿ. ನಂತರ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕರು ಮಹಾತ್ಮ 
ಗಾಂಧಿ ಸಾ್ಮರಕದ ಹೆೊರಗ ೆ ದಿನವಿಡಿೇ ಪ್ರತ್ಭಟನೆ 
ನಡಸೆಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಹದಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹ ಪ್್ರಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ವಾದಾ್ರ, 
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹುತಾತ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯ ಮಗ. 
ಅವರು ರಾರಟು್ರದ ಐಕಯಾತಗೆಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಿ.ಮೇ. 
ನಡದೆಿದಾದಾರ.ೆ ಅವರಂೆದೊ ದೆೇಶಕೆಕಾ ಅವಮಾನಸಿಲಲಿ 
ಎಂದರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಚುನಾವಣಯೆಲಿಲಿ ಸ್ಪಧಿ್ಹಸದಂತೆ 
ಉದ್ಧಟ ಸಕಾ್ಹರ ನಷೆೇಧ ಹೆೇರಿದ.ೆ ಇದು ದೆೇಶ ಹಾಗೊ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹತದಲಿಲಿ ಇಲಲಿ ಎಂದರು.

ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ದೆೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನುನು 
ರಕತಿದಿಂದ ಬಳೆಸೆಿದ.ೆ ದೆೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕಾಕಾಗಿ ಏನು 
ಬೆೇಕಾದರೊ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆದಾೇವ.ೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ 

ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ದೆೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕೆಕಾ 
ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದಾದಾರ.ೆ ನಮ್ಮನುನು ಬದೆರಿಸಬಹುದು 
ಎಂದು ಸಕಾ್ಹರ ತ್ಳಿದಿದದಾರ ೆಅದು ತಪ್್ಪ ಎಂದರು.

ಉದಯಾಮ ಗೌತಮ್ ಅದಾನ ಕುರಿತಂತ ೆ ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರನುನು ಪ್ರರ್ನುಸಿದ 
ಕಾರಣಕಾಕಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅನಹ್ಹಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದ.ೆ 
ಇದಕೆಕಾ ದೆೇಶದ ಜನರು ತಕಕಾ ಉತತಿರ ಕೆೊಡಲಿದಾದಾರೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಒ.ಬಿ.ಸಿ. ವಗ್ಹಕೆಕಾ ಸೆೇರಿದ ಮೇದಿ ಸಮುದಾಯಕೆಕಾ 
ಮಾನಹಾನ ಮಾಡಿದದಾಕಾಕಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ 
ರ್ಕೆಷೆಯಾಗಿದ ೆ ಎಂಬುದನುನು ತಳಿಳಿ ಹಾಕಿರುವ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 

ಅಧಯಾಕಷೆ ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಹನ ಖಗೆ್ಹ, ನೇರವ್ ಮೇದಿ 
ಹಾಗೊ ಲಲಿತ್ ಮೇದಿಗ ೆಟೇಕಿಸಿದರ ೆಸಕಾ್ಹರಕೆಕಾ ಏಕೆ 
ನೆೊೇವಾಗುತತಿದ?ೆ ಎಂದು ಪ್ರರ್ನುಸಿದಾದಾರ.ೆ  ಗುಜರಾತ್ ನಲಿಲಿ 
ಪ್ರತ್ಭಟನ ೆ ನಡಸೆಿದ ಹಲವಾರು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪದಾಧಿ 
ಕಾರಿಗಳನುನು ಪೊಲಿೇಸರು ವಶಕೆಕಾ ತಗೆದೆುಕೆೊಂಡಿದಾದಾರ.ೆ

ರ್್ರೇನಗರದಲಿಲಿ ಪ್ರದೆೇಶ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧಯಾಕಷೆ 
ಗುಲಾಮ್ ಅಹಮದ್ ಮೇರ್ ನೆೇತೃತ್ವದಲಿಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಕಾಯ್ಹಕತ್ಹರು ಎಂ.ಎ. ರಸೆತಿಯಲಿಲಿರುವ ಪಕಷೆದ ಕೆೇಂದ್ರ 
ಕಚೆೇರಿಯಲಿಲಿ ಪ್ರತ್ಭಟನ ೆ ನಡಸೆಿದರು. ಪಂಜಾಬ್, 
ಕನಾ್ಹಟಕ, ರಾಜಸಾಥಾನ ಹಾಗೊ ಹರಿಯಾಣಗಳಲೊಲಿ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರತ್ಭಟನ ೆನಡಸೆಿದವು.

ರಾಹುಲ್ ಅನಹಚ್ತೆ: ದೆ�ಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಶಿ್ರ�ರಾಮ ಪರಿವಾರವಾದಿಯ�  
ಪ್್ರಯಾಂಕ ಪ್ರಶೆನೆ

ನಮ್ಮನುನು ಪರಿವಾರವಾದಿ ಎನನುಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಆದರೆ, ರ್್ರೇರಾಮ ದೆೇವರು ಪರಿವಾರ ಹಾಗೊ 
ಈ ಭೊಮಗಾಗಿ ವನವಾಸಕೆಕಾ ಹೆೊೇದರು. 
ಅವರು ಪರಿವಾರವಾದಿಯೇ? ಪಾಂಡವರು 
ಪರಿವಾರವಾದಿಯೇ? ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ 
ಸಂಸಾಕಾರಕಾಕಾಗಿ ಹೆೊೇರಾಟ 

ಪಪು್ಪ ಅಲಲೆ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 

ಹಾವ್ಹರ್್ಹ ಹಾಗೊ ಕೆೇಂಬಿ್ರರ್ಜ್ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯಗಳಲಿಲಿ ಅಧಯಾಯನ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ. 
ಅರ್ಹಶಾಸತಿ್ರದಲಿಲಿ ಸಾನುತಕೆೊೇತತಿರ ಹಾಗೊ ಎಂ.
ಫಿಲ್. ಪದವಿ ಪಡೆದಿದಾದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರನುನು 
ಬಿಜೆಪ್ಯವರು ಪಪ್್ಪ 

NEET/JEE/K-CET CRASH COURSE
@Siddaganga-Davangere Call: 6361616780, 8073301604

ಹಳ�ೇ ಕುಂದುವಾಡ ಗಾರಾಮದ
ಹಂಚಿನಮನ� ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮ�ಪದ ಹಳೆ� ಕುಂದುವಾಡ ನಿವಾಸಿ ದಿ|| ಹಂಚಿನಮರೆ ರಣೆ�ಶಪ್ಪ ಇವರ ಧಮಚ್ಪತ್ನೆ 

ಶರಾೇಮತಿ ಹಂಚಿನಮನ� ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು 

ದಿರಾಂಕ 26-3-2023ರ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್್ರ 7.30ಕೆ್ಕ ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತ�ವೆ. 
ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 90 ವಷಚ್ ವಯಸಾಸಾಗಿತು್ತ. ಮೋವರು ಪುತ್ರರು, ಸೆೋಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸೆ�ರಿದಂತೆ 
ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳರವನುನೆ ಅರಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯಯನುನೆ ದಿರಾಂಕ 27-3-2023ರ ಸೆೋ�ಮವಾರ 

ಮಧಾ್ಯಹನೆ 2ಕೆ್ಕ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮ�ಪದ ಹಳೆ� ಕುಂದುವಾಡದ ರಂಗಾ ರಣೆ�ಶ್ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲೆ ರೆರವೆ�ರಿಸಲಾರುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರಚ್
✦ ಹ�ಚ್. ಜಿ. ದ�ೊಡ್ಡಪ್ಪ  ✦ ಹ�ಚ್. ಜಿ. ಮಂಜಪ್ಪ  ✦ ಹ�ಚ್. ಜಿ. ಧರೇ್ವಶ್

ಹಾಗೊ ಹಂಚಿನಮನ� ರಂಶಸ್ಥರು, ಮೊ. : 94483 39420

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಗುರು ಶವಯರೀಗಿ
ಬಕ್ಕರೀಶ್ವರ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಯ ರಥ್ೋರೀತ್ಸವ

ದಿನಾಂಕ 27.3.2022 ನ�ೇ ಸ�ೊೇಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟ�ಗ� 
ಶರಾೇ ಗುರು ಶರಯೇಗಿ ಬಕ�ಕೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಯ  

ರಥ�ೊೇತ್ಸರವು ನಡ�ಯುತ್ತದ�. 
ಹಾರೋ ಶಿ್ರ� ಸಾವಾಮಯ ಕತೃಚ್ ರದುದುಗೆಗೆ 

ಶಿ್ರ�ಮತ್ ಕವಿತಾ ಗೌಡ ರ್  ಇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕು|| ಚಂದರಾ ಗೌಡ ರ್  
ಮತು್ತ ಕು|| ಸಹರಾ ಗೌಡ ರ್ , ಗೌಡರ ಜಯದೆ�ವಪ್ಪ ರೆಡಿಮೆ�ಡ್  ಗಾಮೆಚ್ಂಟ್ಸಾ

ಇವರಿಂದ ಹೋವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಸೆ�ವೆ.
ರಥೆೋ�ತಸಾವ ಸಂದಭಚ್ದಲ್ಲೆ ವಿ�ರಗಾಸೆ, ಡೆೋಳುಳ ಕುಣಿತ, ಕೆೋ�ಲು-ಮೆ�ಳ, ನಂದಿಕೆೋ�ಲು  

(ಶಿ್ರ� ವಿ�ರಭದೆ್ರ�ಶವಾರ ವಾದ್ಯ ವೃಂದ, ಕೆ. ಐನಹಳಿಳ), ಕಣಿ ಹಲಗಿ (ಹರಪನಹಳಿಳ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಇವರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ), ಗೆೋಂಬಿ ಕುಣಿತ, ಕಿ�ಲುಕುದುರೆ (ಚನನೆಬಸಪ್ಪ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, 

ನರಸಗೆೋಂಡನಹಳಿಳ, ಹೆೋರಾನೆಳಿ ತಾ.) ಸಮಾಳ ವಾದ್ಯ (ರಾರರಾಜ್ ಮತು್ತ ಸಹೆೋ�ದರರಿಂದ) 
ಡ್ರಮ್ ಸಟ್ ರಾಸಿಕ್ ಡೆೋ�ಲ್ ಇನೋನೆ ಹಲವಾರು ಮೆ�ಳರಳಿಂದ ಕೋಡಿದ  

ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಂದ ಶಿ್ರ� ಬಕೆ್ಕ�ಶವಾರ ಮಹಾಸಾವಾಮಯ ರಥೆೋ�ತಸಾವವು ಜರರುತ್ತದೆ. ಆದದುರಿಂದ 
ಸವಚ್ಭಕಾ್ತದಿರಳು ಆರಮಸಿ, ಶಿ್ರ� ಸಾವಾಮಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾರಬೆ�ಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ಶಿ್ರ� ರುರು ಶಿವಯ�ಗಿ ಬಕೆ್ಕ�ಶವಾರ ಮಹಾಸಾವಾಮ ಸೆ�ವಾ ಸಂಘ 
ಹಾರೋ  ಶಿ್ರ� ರುರು ಬಕೆ್ಕ�ಶವಾರ ಸಾವಾಮ ರಥೆೋ�ತಸಾವ ಕಮಟಿ

ಚೌಕಿಪೆ�ಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577 001

ನವದಹೆಲಿ, ಮಾ. 26 – ಗಾ್ರಮೇಣ ಉದೆೊಯಾೇಗ 
ಖಾತ್್ರ ಯೇಜನಯೆ ದಿನಗೊಲಿಯನುನು  ಹಚೆ್ಚಿಸಿ ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಹರ ಆದೆೇಶ ಹೆೊರಡಿಸಿದ.ೆ ಅದರ ಅನ್ವಯ 2023-
24ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಹದಲಿಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಅತ್ ಹಚೆ್ಚಿನ 

357 ರೊ.ಗಳ ದಿನಗೊಲಿ ಪಡಯೆಲಿದ.ೆ ಮಧಯಾ ಪ್ರದೆೇಶ 
ಹಾಗೊ ಛತ್ತಿೇಸ್ ಘಡಗಳು ಅತ್ ಕಡಿಮೆ 221 ರೊ. 
ಪಡಯೆಲಿವ.ೆ ಕನಾ್ಹಟಕ, ಗೆೊೇವಾ, ಮೆೇಘಾಲಯ 
ಹಾಗೊ ಮಣಿಪ್ರಗಳಲಿಲಿ ಕೊಲಿ ದರ 

ಉದೆೋ್ಯ�ರ ಖಾತ್್ರ 
ದಿನರೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಳ

ದಾವಣ 
ಗೆರೆ, 
ಮಾ.26- 
ರಾಜಯಾದ 
ಬಿಜೆಪ್ 
ಸಕಾ್ಹರ 

ದೆ್ವೇರದ ರಾಜಕಾರಣ 
ಮಾಡುತ್ತಿದುದಾ ಈ ಮೊಲಕ 
ಮೇಸಲಾತ್ ಗೆೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟು 
ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಯ ಶಾಸಕ 
ಶಾಮನೊರು ರ್ವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಅವರು ಟೇಕಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಈ ಹಂದೆ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯಾತ 
ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಸಕಾ್ಹರ ಶೆೇ.4 ರರುಟು ಮೇಸ 
ಲಾತ್ಯನುನು ನೇಡಿದುದಾ, ಅದನುನು 
ಹಂಪಡೆದು ಆರ್್ಹಕವಾಗಿ ಹಂ 
ದುಳಿದವರಿಗೆ 

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ ಮುಸಿಲೆಮರಿಗೆ ಮ�ಸಲಾತ್
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 26- 2ಬಿ ವಗ್ಹದಲಿಲಿ ಮುಸಿಲಿಮರಿಗೆ 

ಧಮ್ಹದ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ನೇಡಲಾಗಿದದಾ ಮೇಸಲಾತ್ 
ರದುದಾಗೆೊಳಿಸಿದದಾಕೆಕಾ ಆಕೆಷೆೇಪ್ಸಿರುವ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್, ತಾನು 
ಅಧಿಕಾರಕೆಕಾ ಬಂದರೆ ಈ ಮೇಸಲಾತ್ ಮತೆತಿ ಜಾರಿಗೆ 
ತರುವುದಾಗಿ ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಂಪ್ಟ ಸಭೆಯಲಿಲಿ 2ಬಿ ವಗ್ಹದಲಿಲಿ 
ಮುಸಿಲಿಮರಿಗೆ ಧಮ್ಹದ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ನೇಡಲಾಗಿದದಾ 

ಮೇಸಲಾತ್ ಯನುನು ರದುದಾಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿತುತಿ. ಉಳಿದ ವಗ್ಹಗಳಲಿಲಿ 
ಜಾತ್ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ಮುಸಿಲಿಮ್ ಧಮೇ್ಹಯರಿಗೆ 
ನೇಡಲಾಗಿರುವ ಮೇಸಲಾತ್ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿತುತಿ. 
ಅಲಲಿದೆೇ, ಮುಸಿಲಿಮರನುನು ಶೆೇ.10 ಆರ್್ಹಕ ಮೇಸಲಾತ್ ವಾಯಾಪ್ತಿಗೆ 
ತರುವುದಾಗಿ ತ್ಳಿಸಲಾಗಿತುತಿ. ಈ ಬಗೆೊ ಮಾತನಾಡಿರುವ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ರಾಜಾಯಾಧಯಾಕಷೆ ಡಿ.ಕೆ. ರ್ವಕುಮಾರ್, ಸಕಾ್ಹರ 
ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿದೆ. 

ರರನಯಾನಕೆ್ಕ 
ಹೆೋ�ಲುವ 
ಎಲ್ ವಿಎಂ ರಾಕೆಟ್

ಚೆನೆನುೈ, ಮಾ. 26 – 
ಒನ್ ವೆಬ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನುನು 
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಕಕೆಷೆಗೆ ಸೆೇರಿಸಿರುವ 
ಎಲ್ ವಿಎಂ-3 ರಾಕೆಟ್, 
ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕಿಷೆ ಮಾನವ ಸಹತ 
ಗಗನಯಾನ ಯೇಜನೆಗೆ 
ಬಳಸಲಾಗುವ ರಾಕೆಟ್ 
ಹೆೊೇಲುವ ರಿೇತ್ಯಲಿಲಿದೆ.

ಎಲ್ ವಿಎಂ3 ರಾಕೆಟ್ 
ಇದುವರೆಗೊ ಇಸೆೊ್ರೇ 
ಬಳಸಿರುವ ಅತಯಾಂತ ಭಾರಿೇ 
ತೊಕ ಹೆೊರುವ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ. 
ಇದು ಎಸ್200 ಮೇಟರ್  
ಗಳನುನು 

ಬಿಜೆಪ್ ದೆವಾ�ಷದ 
ರಾಜಕಾರಣ 
ಮ�ಸಲಾತ್ 
ಗೆೋಂದಲ ಸೃಷ್ಟೆ

(2ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)
(2ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)
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ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಯಿತು 

ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲಿಲಿರುವ...

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ದಿ.ಗಾಯತಿರಾ 
ನಧನ: 27.03.2022

ಮಕಕಳಾದ : ಅಂಕಿತ್  ಕುಮಾರ್ , ಸಂಕ�ೇತ್  
ಹಾಗೊ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು.

ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕು ವಡೆಯರ ಬಸವಾಪ್ರ 
ಗಾ್ರಮದ ವಾಸಿ ಎಸ್.ಕೆ. ವಿೇರಭದ್ರಯಯಾ 
(70) ಅವರು ದಿನಾಂಕ 26.3.2023ರ 
ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6.30 ಕೆಕಾ ನಧನರಾದರು. 
ಪತ್ನು, ಮೊವರು ಪ್ತ್ರರು, ಸೆೊಸೆಯಂದಿರು, 
ಮಮ್ಮಕಕಾಳು, ಸಹೆೊೇದರರು, ಸಹೆೊೇದರಿ, 
ಅಳಿಯಂದಿರು ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬಂಧು-
ಬಳಗವನುನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತಯಾಕಿ್ರಯಯು ದಿನಾಂಕ 27.3.2023ರ 
ಸೆೊೇಮವಾರ ಮಧಾಯಾಹನು 12 ಕೆಕಾ ವಡೆಯರ 
ಬಸವಾಪ್ರ ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ನೆರವೆೇರಲಿದೆ.

ವ. ಬಸವಾಪುರದ 
ವಿ�ರಭದ್ರಯ್ಯ ನಿಧನ

ಕುಂಬಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಆಕಸಿ್ಮಕ ಬೆಂಕಿ :  
ಹುಲ್ಲೆನ ಬಣವಿ ಭಸ್ಮ

ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು, ಮಾ. 26 - ಕುಂಬಳೂರು ಗಾ್ರಮದ ಹರಿಹರದ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸೆೇರಿದ ಭತತಿದ ಹುಲಿಲಿನ ಬಣವಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗೆೊ 
ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಕಸಿ್ಮಕ ಬೆಂಕಿಯಂದಾಗಿ ಸುಟುಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ.

 ಹರಿಹರದಿಂದ ಅಗಿನು ಶಾಮಕದಳವರು ಆಗಮಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದದಾರಿಂದ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾಹುತ ತಪ್್ಪದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಾ್ರಮಸಥಾರು ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರೆ. 

ರಾಣೆೇಬೆನೊನುರು,  ಮಾ. 26- 
ನೃತಯಾಗಾರರಿಗೆ ವಾದಯಾ ನುಡಿಸುವ ಅತಯಾಂತ 
ಕೆಳ ಸಮಾಜದಲಿಲಿ ಹುಟಟು ಮೆೇರು 
ಪವ್ಹತವಾದವರು ಅಲಲಿಮಪ್ರಭುಗಳು 
ಎಂದು ಮುಂಡರಗಿ ತೆೊೇಂಟದಾಯ್ಹ 
ಮಠದ ರ್್ರೇ ನಜಗುಣಾನಂದ ಪ್ರಭು 
ಸಾ್ವಮೇಜಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ಇಲಿಲಿನ ತಮ್ಮ ವಾಸತಿವಯಾದ 
ನವಾಸದಲಿಲಿ ಮನೆನು ನಡೆದ ಅಲಲಿಮ 
ಪ್ರಭುಗಳ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮದ ಸಾನನುಧಯಾ 
ವಹಸಿ ರ್್ರೇಗಳು ಉಪದೆೇಶ ನೇಡಿದರು.

ಕೊದಲು ನೆರೆಯಾಗಲಿ, ಹಲುಲಿ ಉದುರಲಿ, 
ನಡು ಬಾಗಲಿ, ಕಾಲ ಮೆೇಲೆ ಕೆೈಯೊರಿ 
ಮೆೇಲೆಳುವಂತಾಗಲಿ ದೆೇಹಕೆಕಾ ಮುಪ್ಪಡರಲಿ 
ಆದರೆ, ಒಣಗುವ ಮರಕೆಕಾ ನೇರೆರೆದು 
ಹಸಿರಾಗಿಸುವಂತೆ ಅನುಭಾವಿಗಳ  ಸಂಪಕ್ಹದಿಂದ 
ನೇರನೆರಿಸಿಕೆೊಂಡು ಆತ್ಮಕೆಕಾ ಅಂದರೆ ಮನಸಿಸಿಗೆ 

ಮುಪ್್ಪ ಬಾರದಂತೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಂಡು ಬದುಕನುನು 
ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿಸಿಕೆೊಳಿಳಿ ಎಂದು ನಜಗುಣಾನಂದ 
ರ್್ರೇಗಳು ಉಪದೆೇರ್ಸಿದರು.

ಬನವಾಸಿಯಲಿಲಿ ಜನಸಿ ಕಾರ್್ಮೇರದ ವರೆಗೆ 
ಸಂಚರಿಸಿದ ಸಾಧನೆಯ ರ್ಖರವೆೇ ಆಗಿದದಾ 
ಅಲಲಿಮಪ್ರಭುಗಳು, ಮೆೇರು ಸಾಧನೆ ಗೆೈದು 
ವಜ್ರದೆೇಹಗಳಾಗಿದದಾಂತಹ ಮಹಾನ್ ಶರಣರ 
ಮನವೊಲಿಸಿ, ಅವರನುನು ಬಸವಣ್ಣನೆಡೆಗೆ 
ಕರೆತಂದವರು ಎಂದು ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮದ ಸಾನನುಧಯಾ 

ವಹಸಿದದಾ ಹಾಸನದ ಮುಕುಂದೆೇಶ್ವರ 
ಮಠದ ಡಾ. ಮಹಾಂತಸಾ್ವಮಗಳು 
ನುಡಿದರು.  

ಹನೆನುರಡನೆ ಶತಮಾನದಲಿಲಿ 
ಸವೊೇ್ಹಚ್ಛ ನಾಯಾಯಾಲಯದ 
ತ್ೇಪ್್ಹನಂತಹ ಮನನುಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದದಾ 
ಅಲಲಿಮಪ್ರಭುಗಳ ಮಾತುಗಳಂತೆಯೇ 
ಇಂದು ನಜಗುಣಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ 
ಮಾತುಗಳು ಮನನುಣೆ ಪಡೆಯುವಂತ್ವೆ. 

ವೆೈದಿಕರ ನಾಡಿನಲಿಲಿ ವೆೈಚಾರಿಕತೆ ಬಿೇಜ ಬಿತ್ತಿ 
ಉತತಿಮ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ 
ಅಪಾರವಾದುದು ಎಂದು ಡಾ. ಮಹಾಂತ 
ರ್್ರೇಗಳು ನುಡಿದರು.

ರತಾನುಕರ ಕುಂದಾಪೂರ, ಎಂ.ಜಿ. ಪಾಟೇಲ, 
ಕರಬಸಪ್ಪ ಮಾಕನೊರ, ವಾಸು ಲದಾ್ವ 
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು. ಕಮಟ ಅಧಯಾಕಷೆ 
ವಾಸು ಗುಪಾತಿ ಸಾ್ವಗತ್ಸಿದರು.

ಮನಸಿಸಾಗೆ ಮುಪು್ಪ ಬಾರದಂತೆ ರೆೋ�ಡಿಕೆೋಳಿಳ
ಅಲಲೆಮಪ್ರಭುರಳ ಜಯಂತ್ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ನಿಜರುಣಾನಂದ ಪ್ರಭು ಶಿ್ರ�ರಳು

ಮ�ಸಲಾತ್ 
ಗೆೋಂದಲ ಸೃಷ್ಟೆ
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ನೇಡುವ 
ಮೇಸಲಾತ್ಯನುನು ನೇಡಲಾಗುವು 
ದು ಎಂಬುದು ಕೆೇವಲ 
ಕಣೆೊ್ಣೇರೆಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಬೆೇಸರ ವಯಾಕತಿಪಡಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಪರಿರ್ರಟು ಜಾತ್ಯವರೆಗೆ 
ಇನುನು ಶೆೇ.15ರಿಂದ 17ಕೆಕಾ ಮೇಸ 
ಲಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲಲಿ. ಆದರೊ ಒಳ 
ಮೇಸಲಾತ್ ಹೆಸರಿನಲಿಲಿ ಅವರಿಗೊ 
ದೆೊ್ರೇಹ ಬಗೆಯಲಾ ಗಿದೆ. ಈ 
ಹಂದಿನಂದಲೊ ವಿೇರಶೆೈವ-
ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ 2ಎ ಮೇಸಲಾತ್ 
ನೇಡಬೆೇಕು ಎಂಬ ಬೆೇಡಿಕೆ 
ಇದದಾರೊ ಸಹ, ಮತೆೊತಿಮೆ್ಮ 
ಕಣೆೊ್ಣೇರೆಸುವ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿರುವ 
ಬಿಜೆಪ್, ಮೇಸಲಾತ್ ಶೆೇಕಡ 50 
ರರುಟು ಮೇರಬಾರದು ಎಂಬು 
ದನೆನುೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಇಟುಟು 
ಕೆೊಂಡು ಜಾತ್-ಜಾತ್ ಮಧೆಯಾ 
ಮೇಸಲಾತ್ ಗೆೊಂದಲವನುನು 
ಸೃಷ್ಟುಸಿ ದೆ್ವೇರ ಮೊಡಿಸುತ್ತಿದೆ 
ಎಂದು ಆರೆೊೇಪ್ಸಿದಾದಾರೆ .

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಜಯಾ ನಾಯ 
ಕರು ಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಚಚೆ್ಹ ನಡೆಸ 
ಲಾಗಿದುದಾ, ಮೇಸಲಾತ್ ಗೆೊಂದ 
ಲದ ಬಗೆೊ ನಾಯಾಯಕಾಕಾಗಿ ನಾಯಾಯಾ 
ಲಯದ ಮರೆ ಹೆೊೇಗಲಾ 
ಗುವುದು ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಹರಪನಹಳಿಳಿ, ಮಾ. 26 - ಕಳೆದ 5 
ವರ್ಹಗಳಲಿಲಿ ತಾಲೊಲಿಕಿನ ರಸೆತಿ, ಚರಂಡಿ, ಆಶ್ರಯ 
ಮನೆ, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೆೇಜು, ವಸತ್ ನಲಯ, ಪದವಿ 
ಕಾಲೆೇಜು  ಸೆೇರಿದಂತೆ ಸಾಕರುಟು ಅಭಿವೃದಿದಾ 
ಕೆಲಸಗಳನುನು ಮಾಡಿದೆದಾೇನೆ ಮುಂದೆಯೊ ಸಹ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಮತ ನೇಡಿ 
ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಕರುಣಾಕರ ರೆಡಿಡಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ತಾಲೊಲಿಕಿನ ನಟೊಟುರು ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ  ಸಮಗ್ರ 
ಹರಪನಹಳಿಳಿ ತಾಲೊಲಿಕಿನ 50 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೇರು 
ತುಂಬಿಸುವ ಯೇಜನೆಯ ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮದ ಅಧಯಾಕಷೆತೆ ವಹಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

2008ರಲಿಲಿ ಸಚ್ವನಾಗಿದಾದಾಗ ತಾಲೊಲಿಕಿನ 
ಸಮಗ್ರ 60 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೇರು ತುಂಬಿಸಲು 
ಕೆರೆಗಳನುನು ಸವೆೇ್ಹ ಮಾಡಿಸಿ, ಸಕಾ್ಹರಕೆಕಾ 
ಪ್ರಸಾತಿವನೆ ಸಲಿಲಿಸಿದೆದಾ. ಅಂದಿನ ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರ 
ಜಗದಿೇಶ್ ಶೆಟಟುರ್ ಇದನುನು ಅನುಷಾಠಾನಗೆೊಳಿಸಿ 
ಯೇಜನೆ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಿದದಾರು. ಆದರೆ 
ವಿರೆೊೇಧ ಪಕಷೆದವರು 2013 ರಲಿಲಿ 
ಶಾಸಕರಾಗಿದದಾ ವೆೇಳೆ 50 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೇರು 
ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆೇ ಬರಿೇ ಟೇಕೆ 
ಮಾಡವುದರಲಿಲಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿ, 
ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಸುಳುಳಿ 
ಹೆೇಳಿ ದಾರಿ ತಪ್್ಪಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, 
ಜನರು ನಂಬುವುದಿಲಲಿ. ಯಾರು ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿದಾದಾರೆ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೆೊತ್ತಿದೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ನನನು ರಾಜಕಿೇಯ ಜಿೇವನದಲಿಲಿ ಇಂದು 
ಸುವಣ್ಹ ಅಕಷೆರದಲಿಲಿ ಬರೆದಿಡುವ ದಿನವಾಗಿದುದಾ 
50 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೇರು ತುಂಬಿಸುವ ಈ ಕಷೆಣ 
ಅತಯಾಂತ ಸಂತೆೊೇರದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಪರಿರ್ರಟು 
ಜಾತ್ ಜನಾಂಗದವರಿಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯ 
ಭವನ  ಹರಪನಹಳಿಳಿ ಪಟಟುಣದ ವಾಲಿ್ಮೇಕಿ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ 3 ಕೆೊೇಟ ರೊ., ಬಂಜಾರ 
ಸಮೊದಾಯ ಭವನಕಾಕಾಗಿ 1 ಕೆೊೇಟ ರೊ., 
ಕಾಮ್ಹಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 
ನಮಾ್ಹಣಕಾಕಾಗಿ   1 ಕೆೊೇಟ  ಹೇಗೆ ಮಾದರಿ 

ತಾಲೊಲಿಕು ಮಾಡುವ ಆಸೆ ನನನುದಾಗಿದೆ 
ಎಂದರು.

ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದಾೇಶ್ವರ ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮ 
ಉದಾಘಾಟಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆಗೆ 
ಪ್ರಧಾನ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಭೆೇಟಯಂದ 
ಪಕಷೆದ ಉತಾಸಿಹ ಹೆಚ್ಚಿದುದಾ, ರಾಜಯಾದಲಿಲಿ 150 
ಕೆಷೆೇತ್ರಗಳಲಿಲಿ ಬಿಜೆಪ್ ಜಯಭೆೇರಿ ಭಾರಿಸಲಿದೆ. 
ಹರಪನಹಳಿಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷೆೇತ್ರದಲಿಲಿ 
400ಕೊಕಾ ಅಧಿಕ ಶಾಲಾ ಕೆೊೇಠಡಿಗಳು 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಅಭಿವೃದಿದಾಗೆ ಶ್ರಮಸಿದ 
ಕರುಣಾಕರ ರೆಡಿಡಿಯವರನುನು ಮತೆೊತಿಮೆ್ಮ ಗೆಲಿಲಿಸಿ 

ಎಂದು ಕರೆ ನೇಡಿದರು.
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೇರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೇಜನೆ   

ಯಡಿಯೊರಪ್ಪನವರ ನೆೇತೃತ್ವದ ಸಕಾ್ಹರದ 
ಮಹತ್ವಪೂಣ್ಹ ಯೇಜನೆಯಾಗಿದುದಾ, 
ಮುಂದಿನ ಸೆಪಟುಂಬರ್, ಅಕೆೊಟುೇಬರ್ ಒಳಗೆ 
ಜಗಳೂರು ಹಾಗೊ ಹರಪನಹಳಿಳಿ ತಾಲೊಲಿಕಿನ 
50 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೇರು ಭತ್್ಹಯಾಗಲಿದೆ 
ಎಂದರು.

ದೊಡಾ  ಮಾಜಿ ಅಧಯಾಕಷೆ ದೆೇವರಮನ 
ರ್ವಕುಮಾರ್, ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ 
ಅಧಯಾಕಷೆರಾದ ಚಲುವಾದಿ ನಾಗಮ್ಮ, ಪ್ರಸಭೆ 
ಅಧಯಾಕಷೆ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಅಶೆೊೇಕ,  ಬಿಜೆಪ್ ತಾಲೊಲಿಕು 
ಎಸ್.ಟ ಘಟಕದ ಅಧಯಾಕಷೆ ತಳವಾರ ಮನೆೊೇಜ, 
ಹಲವಾಗಲು ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ 
ಅಧಯಾಕಷೆ ದಾಯಾಮಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ  ಬಾಗಳಿ 
ಕೆೊಟೆ್ರೇಶಪ್ಪ, ಆರ್. ಲೆೊೇಕೆೇಶ್ . ಎಚ್.ಟ. 
ಗಿರಿೇಶಪ್ಪ, ದಾದಾಪ್ರದ ರ್ವಾನಂದ, 
ನಂದಿಬೆೇವೂರು ರಾಜಪ್ಪ,  ಕಡತ್ ರಮೆೇಶ, 
ಚೌಡಾಪ್ರದ ರಣು್ಮಖಪ್ಪ, 
ಹೆೇಮಂತಕುಮಾರ್ , ಕೆಂಗಳಿಳಿ, ಪ್ರಕಾಶ್, 
ರ್ಂಗಿ್ರಹಳಿಳಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಯು.ಪ್. ನಾಗರಾಜ್,  
ಡಿವೆೈಎಸಿ್ಪ ಹಾಲು ಮೊತ್್ಹರಾವ್, 
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಟ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ, 
ತಹರ್ೇಲಾದಾರ್ ರ್ವಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ್, 
ಎಲ್.ಎನ್.ಟ. ಕಂಪನಯ ಸುಬಾಬಾರೆಡಿಡಿ, 
ಇಂಜಿನಯರ್ ಮಂಜುನಾರ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಇತರರು ಇದದಾರು.

ಹರಪನಹಳಿಳ ಕೆ್ಷ�ತ್ರದಲ್ಲೆ  ಸಾಕಷುಟೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿದೆದು�ರೆ : ಶಾಸಕ ಜಿ.ಕರುಣಾಕರ ರೆಡಿಡಿ

50 ಕೆರೆರಳಿಗೆ ನಿ�ರು ತುಂಬಿಸುವ ಯ�ಜರೆಯ ಉದಾಘಾಟರೆ 

ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು, ಮಾ.26- ಜಿಗಳಿ ಗಾ್ರಮದ ರ್್ರೇ 
ಉಡಸಲಾಂಭಿಕ ದೆೇವಿ ದೆೇವಸಾಥಾನದ ಜಿೇಣೆೊೇ್ಹದಾ್ಧರಕೆಕಾ 
ರ್್ರೇ ಕೆಷೆೇತ್ರ ಧಮ್ಹಸಥಾಳದ ಧಮಾ್ಹಧಿಕಾರಿ  ಡಾ. 
ವಿೇರೆೇಂದ್ರ ಹೆಗೊಡೆ ಅವರು 1.50 ಲಕಷೆ ರೊ.ಗಳನುನು 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದುದಾ, ಭಾನುವಾರ ಧಮ್ಹಸಥಾಳ 
ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೇಜನೆಯ ಜಿಲಾಲಿ ನದೆೇ್ಹಶಕ ವಿ.
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಗನಾಳ ಅವರು, ದೆೇವಸಾಥಾನ  
ಸಮತ್ಗೆ ಡಿಡಿ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಈ ವೆೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 
ನಾಗನಾಳ ಅವರು, ರಾಜಯಾದಲಿಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 12,400 
ದೆೇವಸಾಥಾನಗಳ ಜಿೇಣೆೊೇ್ಹದಾ್ಧರಕೆಕಾ ಡಾ. ವಿೇರೆೇಂದ್ರ 
ಹೆಗೊಡೆ ಅವರು ಸುಮಾರು 140 ಕೆೊೇಟ ರೊ. ನೆರವು 
ನೇಡಿದಾದಾರೆ. 

ಕಳೆದ ಮಾಚ್್ಹ ನಂದ ಈ ಮಾಚ್್ಹ ವರೆಗೆ 1400 
ದೆೇವಸಾಥಾನಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಕೆೊೇಟ ರೊ. ಹಣವನುನು 
ಧಮ್ಹಸಥಾಳದ ಮಂಜುನಾರನ ಪ್ರಸಾದದ ರೊಪದಲಿಲಿ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ. ದೆೇವಸಾಥಾನಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ 25 

ಸಾವಿರ ರೊ.ನಂದ ಸುಮಾರು 25 ಲಕಷೆ ರೊ.ವರೆಗೊ 
ಹಣವನುನು ನೇಡಿದಾದಾರೆ ಎಂದರು.

ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧಯಾಕಷೆ ಜಿ.ಆನಂದಪ್ಪ, 
ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಗೌಡ್ರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಜಿ.
ಎಂ.ಆನಂದಪ್ಪ, ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧಯಾಕಷೆರಾದ ಬಿ.
ಎಂ.ದೆೇವೆೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ, ಮುಖಂಡರಾದ 
ಬಿಳಸನೊರು ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ನಾಗಸನಹಳಿಳಿ ಮಹೆೇಶ್ವರಪ್ಪ, 
ಬಿ.ಸೆೊೇಮಶೆೇಖರಚಾರಿ, ಬಿ.ಬಾಲಪ್ಪ, ಜೆ.ಕೃರ್ಣಮೊತ್್ಹ, 
ಕೆ.ರಣು್ಮಖಪ್ಪ, ಕೆ.ಎಸ್.ನಂದಯಾಪ್ಪ, ಭೆೊೇವಿ ಮಂಜಣ್ಣ, 
ಪತ್ರಕತ್ಹ ಪ್ರಕಾಶ್, ವಿಜಯ ಭಾಸಕಾರ್, ಹಾಲಿವಾಣದ 
ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಜಿ.ಆರ್ .ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಮದೆೊೇಡು ಬಸವ 
ರಾಜಪ್ಪ, ನಂಗಪ್ಪ, ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿ 
ವಸಂತ್ ದೆೇವಾಡಿಗ, ಜಿಗಳಿ ವಲಯ ಮೆೇಲೆ್ವಚಾರಕಿ 
ರ್್ರೇಮತ್ ಪದಾ್ಮವತ್, ಸೆೇವಾ ಪ್ರತ್ನಧಿಗಳಾದ ಮಮತಾ 
ನಾಗರತನು, ಒಕೊಕಾಟದ ಅಧಯಾಕಷೆ ನಾಗರಸನಹಳಿಳಿ 
ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮದಲಿಲಿ 
ಹಾಜರಿದದಾರು.

ಜಿರಳಿ ದೆ�ವಸಾಥಾನಕೆ್ಕ ಧಮಚ್ಸಥಾಳದ ರೆರವು

ಕರಾಟೆ ಸ್ಪಧೆಚ್ : ನರರದ  ಪೃಥ್ವಾ ಪ್ರಥಮ

ದಾವಣಗೆರೆ,ಮಾ.26-  ಬೆಂಗಳೂರಿನ  ಓ.ಎಸ್.ಕೆ.ಫೆಡರೆೇರನ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ವತ್ಯಂದ ಜರುಗಿದ ರಾಷ್ಟು್ರೇಯ ಮಟಟುದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪಧೆ್ಹಯಲಿಲಿ  
ನಗರದ ಹಳೆೇ ಪೆೇಟೆ ಸಕಾ್ಹರಿ ಉನನುತ್ೇಕರಿಸಿದ ಹರಿಯ ಪಾ್ರರಮಕ ಶಾಲೆಯ  
6ನೆೇ ತರಗತ್ ವಿದಾಯಾರ್್ಹ ಆರ್. ಪೃರ್್ವ  ಪ್ರರಮ ಸಾಥಾನ ಗಳಿಸಿದಾದಾನೆ. 

ರ್ಕಷೆಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೆೇರಿಯಲಿಲಿ  ನಡೆದ ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಿ ಕೆಷೆೇತ್ರ 
ರ್ಕಷೆಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಬಣ್ಣನವರು ಪೃರ್್ವಗೆ ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪತ್ರ ಮತುತಿ ಪಾರಿತೆೊೇರಕ  
ನೇಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಹದಲಿಲಿ ಶಾಲಾಭಿವೃದಿದಾ ಮತುತಿ ಮೆೇಲುಸುತಿವಾರಿ ಸಮತ್ಗಳ 
ಸಮನ್ವಯ ವೆೇದಿಕೆ ಜಿಲಾಲಿ ಅಧಯಾಕಷೆ  ರ್ವಕಳಿ ಆಂಜನೆೇಯ, ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹ 
ನಂಗರಾಜ್ ಹಾವನೊರು, ಜಿಲಾಲಿ ಪತ್್ರಕಾ ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹ ರಮೆೇಶ್ ಸಿ. ದಾಸರ್,  
ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಅಧಯಾಕಷೆ ಕೆೊೇಡಬಾಳು ಚೆನನುಬಸಪ್ಪ,    ಸಿ.ಆರ್.ಪ್. ಸದಾನಂದ,   
ರ್ಕಷೆಕಿಯರಾದ ನಮತಾ.ಎಂ.ಎನ್, ವಿಜಯಕುಮಾರಿ, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರಿ, 
ಮಮತ ಡಿ.ಜಿ, ಕಲ್ಪನ, ಜಯರ್್ರೇ, ಸುಜಾತ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತರ 
ವಿಭಾರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ರಾಜಯಾ ಬಿಜೆಪ್ ಸಕಾ್ಹರ 2ಬಿ ಮೇಸಲಾತ್ಯನುನು 
ರದುದಾಪಡಿಸಿರುವುದನುನು ವಿರೆೊೇಧಿಸಿ, ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಹಾಗೊ ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯಾತರ ವಿಭಾಗದ 
ವತ್ಯಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ 10.30ಕೆಕಾ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಜಿಲಾಲಿಧಯಾಕಷೆ ಎಚ್.ಬಿ. ಮಂಜಪ್ಪನವರ ಅಧಯಾಕಷೆತೆಯಲಿಲಿ 
ಜಯದೆೇವ ವೃತತಿದಿಂದ ಎಸಿ ಕಚೆೇರಿಯವರಿಗೆ 
ಪ್ರತ್ಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಎಲೆಬೆ�ತೋರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಸವರದಿದುಗೆ ಸಂರಮೆ�ಶವಾರ ಸಾವಾಮ ರಥೆೋ�ತಸಾವ
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕಿನ 

ಎಲೆಬೆೇತೊರು ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 
31 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30 ಕೆಕಾ ರ್್ರೇ ಸವಗದಿದಾಗೆ 
ಸಂಗಮೆೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮ ಮಹಾರಥೆೊೇತಸಿವ 
ಜರುಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ 9.30 ಕೆಕಾ 
ಉಚಚಿಯಯಾದ ಗಾಲಿಯನುನು ಹೆೊರಕೆಕಾ 
ಹಾಕುವುದು. ನಾಡಿದುದಾ ಬುಧವಾರ ರಾತ್್ರ 

7.30 ಕೆಕಾ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 31 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆೊ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಉಚಚಿಯಯಾ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಸಂಜೆ 4.30 ಕೆಕಾ ಸಂಗಮೆೇಶ್ವರ 
ಸಾ್ವಮಯ ಮಹಾರಥೆೊೇತಸಿವ, ರಾತ್್ರ 8 ಕೆಕಾ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ  ಮೆಲೆೊೇಡಿ ಆಕೆ್ಹಸಾಟು್ರ 
ಇವರಿಂದ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮವನುನು 

ರ್್ರೇ ವಿನಾಯಕ ಸೆನುೇಹ ಬಳಗದ ವತ್ಯಂದ 
ಏಪ್ಹಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಪ್್ರಲ್ 1 ರಂದು ಶನವಾರ ಬೆಳಿಗೆೊ 
8.30 ಮತುತಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಯಲು 
ಜಂಗಿೇ ಕುಸಿತಿ, ರಾತ್್ರ 7.30 ಕೆಕಾ ಸಾ್ವಮ 
ಪಲಲಿಕಿಕಾ ಉತಸಿವದೆೊಂದಿಗೆ ಓಕಳಿ 
ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಅಹಂಕಾರಿ, ಹೆ�ಡಿ
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಹಠಾತತಿನೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ಹೆೇಳಿದರು. ಈಗ 
ಒಂದು ತ್ಂಗಳಲೆಲಿೇ ತ್ೇಪ್್ಹ ಬಂದಿದೆ ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಳೆದ ತ್ಂಗಳಿನಂದ ಉದಯಾಮ ಗೌತಮ್ ಅದಾನ ಬಗೆೊ 
ಪ್ರರ್ನುಸುತ್ತಿದಾದಾರೆ. ಸವಾ್ಹಧಿಕಾರಿ ಧೆೊೇರಣೆಯವರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶೆನುಗೆ ಉತತಿರಿಸಲು 
ಆಗಲಿಲಲಿ. ಹೇಗಾಗಿ ಪ್ರಶೆನು ಕೆೇಳಿದ ವಯಾಕಿತಿಯನೆನುೇ ದಮನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 
ಪ್್ರಯಾಂಕಾ ಆರೆೊೇಪ್ಸಿದರು.

ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಾಯ ಎನುನುತಾತಿರೆ, ದೆೇಶ ವೆೇಗವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನುನುತಾತಿರೆ. ಆದರೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೊ ನರುದೆೊಯಾೇಗ ಏಕೆ 
ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ? ಸಣ್ಣ ವಾಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತಿಲಲಿ? ಸಕಾ್ಹರ ಕೆೇವಲ 
ದಮನಸಲು ಹಾಗೊ ಅದಾನ ಬೆಳೆಸಲು ಮಾತ್ರ ಇದೆಯೇ? ಎಂದವರು 
ಕೆೇಳಿದರು.

ತಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಜಿೇವ್ ಗಾಂಧಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದದಾರು. ಅಂತಹ ಹುತಾತ್ಮರ 
ಪತ್ನು, ಪ್ತ್ರರಿಗೆ ಅವಮಾನಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂದೆಯ ಹೆಸರನುನು ಮಗ 
ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಕಾರ್್ಮೇರಿ ಪಂಡಿತರ ಪರಂಪರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ 
ಸದನದಲಿಲಿ ಈ ಬಗೆೊ ಪ್ರರ್ನುಸಿ, ತಾಯಯ ಮನೆಯ ಹೆಸರನುನು ಏಕೆ 
ಮುಂದುವರೆಸಲಿಲಲಿ ಎನುನುತಾತಿರೆ. ಕಾರ್್ಮೇರಿ ಪಂಡಿತರನುನು ಅವಮಾನ 
ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ರ್ಕೆಷೆಯಾಗುವುದಿಲಲಿ, ಸಂಸತ್ತಿನಂದ ಹೆೊರ 
ಹಾಕುವುದಿಲಲಿ ಎಂದವರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

ಶಿ್ರ�ರಾಮ ಪರಿವಾರವಾದಿಯ�  
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ನಾಯಕಿ ಪ್್ರಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ವಾದಾ್ರ ಹೆೇಳಿದರು.

ಈ ದೆೇಶಕಾಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು 
ಹುತಾತ್ಮರಾದರು ಎಂದು ನಾವು 
ನಾಚ್ಕೆೊಳಳಿಬೆೇಕೆೇ? ಈ ನೆಲದಲಿಲಿ ಹುತಾತ್ಮರ 
ರಕತಿವಿದೆ. ಈ ನೆಲದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನುನು ನಮ್ಮ 
ಕುಟುಂಬದ ರಕತಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಪಪು್ಪ ಅಲಲೆ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಎನುನುತ್ತಿದಾದಾರೆ ಎಂದು 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕಿ ಪ್್ರಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ವಾದಾ್ರ 
ಆಕೆಷೆೇಪ್ಸಿದರು. ಸತಯಾ ನೆೊೇಡದೆೇ ಪಪ್್ಪ ಎನುನು 
ತ್ತಿೇರಿ. ಭಾರತ್ ಜೆೊೇಡೆೊೇ ಯಾತೆ್ರಗೆ ಅವರು 
ಮುಂದಾದಾಗ ಪಪ್್ಪ ಅಲಲಿ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ 
ಗೆೊತಾತಿಯತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ, 
ಅರ್ಹ ಮಾಡಿಕೆೊಳುಳಿತಾತಿರೆ ಎಂದು ಲಕಾಷೆಂತರ 
ಜನರು ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದರು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು, ಮಾ. 26 - 
ಸುಕೆಷೆೇತ್ರ ಕೆೊಕಕಾನೊರು ಗಾ್ರಮದ ಆರಾಧಯಾ 
ದೆೈವ ರ್್ರೇ ಆಂಜನೆೇಯ ಸಾ್ವಮಯ 
ರಥೆೊೇತಸಿವ ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 30ರ 
ಗುರುವಾರ ಜರುಗಲಿದುದಾ, ಗಾ್ರಮ ದೆೇವತೆ 
ದುಗಾ್ಹಂಬಿಕಾ ದೆೇವಿಯ ಜಾತಾ್ರ 
ಮಹೆೊೇತಸಿವವನುನು ಏಪ್್ರಲ್  4 ಮತುತಿ 
5ರಂದು ಹಮ್ಮಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ತೆ�ರಿನ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮರಳು : ರ್್ರೇ 
ಆಂಜನೆೇಯ ಸಾ್ವಮ ರಥೆೊೇತಸಿವದ ಅಂಗ 
ವಾಗಿ ನಾಳೆ ಸೆೊೇಮವಾರ ರಾತ್್ರ 10.30ಕೆಕಾ 
ದೆೇವರಿಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗು 
ವುದು. ದಿನಾಂಕ 29ರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗೆೊ 
ಮತುತಿ ಸಂಜೆ ರ್್ರೇ ಆಂಜನೆೇಯ ಸಾ್ವಮಯ 
ಅಶೆೊ್ವೇತಸಿವ ಹಾಗು ರಾತ್್ರ ರರಕೆಕಾ ಕಳಸ 
ಸಾಥಾಪನೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ರ್್ರೇ ದೆೇವರ 
ಗಜೆೊೇತಸಿವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ 30ರ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗೆೊ 
10.45 ಕೆಕಾ ಸಾಮೊಹಕ ವಿವಾಹಗಳನುನು 
ಏಪ್ಹಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧಾಯಾಹನು 12.30ಕೆಕಾ ರ್್ರೇ 
ಆಂಜನೆೇಯ ಸಾ್ವಮಯ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೆೊೇತಸಿವ 
ಜರುಗಲಿದುದಾ, ನಂತರ ಭಕಾತಿದಿಗಳಿಂದ 
ವಿವಿಧ ಸೆೇವಾ ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯ 
ಲಿವೆ. ಇದೆೇ ದಿನ ತಡರಾತ್್ರ (ಶುಕ್ರವಾರ 

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ) ಮಹಾರಥೆೊೇತಸಿವವು 
ಜರುಗಲಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 31ರ ಶುಕ್ರವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆೊ ರ್್ರೇ ಸಾ್ವಮಯ ಸೆೇವೆ, ಮಧಾಯಾಹನು ರ್್ರೇ 
ಸಾ್ವಮಯ ಭೆೇಟೆ ಆಡಲು ಹೆೊೇಗುವುದು. 
ಸಂಜೆ ಓಕುಳಿ,  ರಾತ್್ರ ಡೆೊಳುಳಿ ಮೆೇಳ ಹಾಗೊ 
ತೆೈಲಾದಿಗಳಿಂದ ಧೊಪ ಹಾಕುವುದು.

ಏಪ್್ರಲ್  1ರ ಶನವಾರ ಬೆಳಿಗೆೊ ರ್್ರೇ 
ಆಂಜನೆೇಯ ಸಾ್ವಮ ರ್್ರೇ ದುಗಾ್ಹಂಬ, ರ್್ರೇ 

ಮಾತಂಗಯಾಮ್ಮ ದೆೇವಿ ಜಿ.ಟ. ಕಟಟು ಹಾಗೊ 
ಕೆೊಮಾರನಹಳಿಳಿಯ ರ್್ರೇ ಬಿೇರ 
ದೆೇವರುಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಗಾ್ರಮದ ಎಲಾಲಿ 
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂದಶ್ಹನ ನೇಡುವವು. ಸಂಜೆ 
ಭೊತ ಸೆೇವೆ ನೆರವೆೇರಲಿದೆ. 

ಅಮ್ಮನ ಹಬ್ಬ : ಏಪ್್ರಲ್  4ರ ಮಂಗಳ 
ವಾರ ರಾತ್್ರ 11 ಗಂಟೆಯಂದ ದೆೇವಿ ಮೆರ 
ವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದುದಾ,  ಏಪ್್ರಲ್  5ರ ಬು 
ಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹಟಟುನ ಕೆೊೇಣನ 
ಬಲಿ ಮತುತಿ ಚರಗ, ಭಕಾತಿದಿಗಳಿಂದ 
ಸೆೇವೆಯ ನಂತರ ಹಾಸಯಾಗಾರರಿಂದ 
ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗುವವು. ಏಪ್್ರಲ್  
6 ಮತುತಿ 7 ರಂದು ಭಕಾತಿದಿಗಳಿಂದ ಸೆೇವೆ 
ಮತುತಿ ಸಂಜೆ, ಹಾಸಯಾಗಾರರಿಂದ ಮನೆೊೇ 
ರಂಜನೆ ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 
ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳ ವಾದಯಾಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ಅಮ್ಮನ ಹಬಬಾಕೆಕಾ ತೆರೆ ಬಿೇಳಲಿದೆ.

ಕೆೋಕ್ಕನೋರಿನಲ್ಲೆ 30ಕೆ್ಕ ಹನುಮಪ್ಪನ ತೆ�ರು
 ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾತೆ್ರ 
ಆರಂಭ : ಏ. 4, 

5ಕೆ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಹಬ್ಬ

ಹರಿಹರ, ಮಾ. 26 – ಧಮ್ಹಸಥಾಳ 
ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೇಜನೆಯ ಸಮುದಾಯ 
ಅಭಿವೃದಿದಾ ವಿಭಾಗದ ಮೊಲಕ ಜಾಞಾನ ದಿೇಪ 
ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮದಡಿ   ಬಿಳಸನೊರು ಸಕಾ್ಹರಿ 
ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಗೆ 10 ಜೆೊತೆ ಬೆಂಚ್, 
ಡೆಸ್ಕಾ ಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲಾಯತು.

ಈ ಸಂದಭ್ಹದಲಿಲಿ ಧಮ್ಹಸಥಾಳ ಗಾ್ರಮಾಭಿ 
ವೃದಿದಾ ಯೇಜನೆಯ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿದಾ 
ವಿಭಾಗದ ಪಾ್ರದೆೇರ್ಕ ನದೆೇ್ಹಶಕ ಆನಂದ 
ಸುವಣ್ಹ, ಹರಿಯ ರ್ಕಷೆಕಿ ಕುಸುಮ, ಜಿಲೆಲಿಯ 
ಹರಿಯ ನದೆೇ್ಹಶಕರಾದ ವಿ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್  
ನಾಗನಾಳ, ಧಮ್ಹಸಥಾಳ ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದಿದಾ 
ಯೇಜನೆಯ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿದಾ 

ವಿಭಾಗದ ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರ್ಪರಾಜ್ , 
ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಯೇಜ ನಾಧಿಕಾರಿ 
ಗಣಪತ್ ಮಾಳಂಜಿ, ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರಾದ 
ಹನುಮಂತ ರೆಡಿಡಿ, ರಾಜಪ್ಪ, ವಿೇರೆೇಶ್ , ಪ್ರಕಾಶ್ , 
ಒಕೊಕಾಟದ ಅಧಯಾಕೆಷೆ ರೆೇಣುಕಾ, ಶಾಲಾಭಿವೃದಿದಾ 
ಸಮತ್ ಸದಸಯಾರಾದ ರೆೇಖಾ, ಒಕೊಕಾಟದ 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶರ್ರೆೇಖಾ, 
ಮೆೇಲಿ್ವಚಾರಕರಾದ ಸಂತೆೊೇಷ್  ಕೆ, ಪ್ರಸನನು, 
ಸೆೇವಾ ಪ್ರತ್ನಧಿ ರೆೇಣುಕಾ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಹಂದಿ ರ್ಕಷೆಕ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಸಾ್ವಗತ್ಸಿದರು. 
ದೆೈಹಕ ರ್ಕಷೆಕ ಜಗದಿೇಶ್ ನರೊಪ್ಸಿದರೆ, 
ಆಂಗಲಿ ಮಾಧಯಾಮ ರ್ಕಷೆಕ ಗಂಗಾಧರ್  
ವಂದಿಸಿದರು.

ಹರಿಹರ : ಬಿಳಸನೋರು ಶಾಲೆಗೆ ಧಮಚ್ಸಥಾಳ 
ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದಿಧಿಯಂದ ಬೆಂರ್, ಡೆಸ್್ಕ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 26- ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೊ ನೆೇಪಾಳ್ 
ಏರ್ ಲೆೈನ್ಸಿ ನ ವಿಮಾನಗಳು ಆಕಾಶದಲಿಲಿ ಡಿಕಿಕಾ ಹೆೊಡೆಯುವ ಅತಯಾಂತ 
ಸಮೇಪ ಬಂದಿದದಾವು. ಆದರೆ, ಪೆೈಲಟ್ ಗಳು ಸಮಯೇಚ್ತ ಕ್ರಮ 
ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿದದಾರಿಂದ ಅನಾಹುತ ತಪ್್ಪದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಹನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ನಲ್ಹಕಷೆ್ಯ ತೆೊೇರಿದ ವೆೈಮಾನಕ ಸಂಚಾರ 
ನಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದ ಇಬಬಾರು ಉದೆೊಯಾೇಗಿಗಳನುನು ಅಮಾನತುತಿಗೆೊಳಿ 
ಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆೇಪಾಳ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ 
ತ್ಳಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆೊ ನೆೇಪಾಳ ಏರ್ ಲೆೈನ್ಸಿ ವಿಮಾನ ಮಲೆೇ 
ಷ್ಯಾದ ಕೌಲಾಲಂಪ್ರದಿಂದ ಕಠ್ಮಂಡುಗೆ ಬರುತ್ತಿತುತಿ. ಆಗ ಏರ್  
ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ನವದೆಹಲಿಯಂದ ಕಠ್ಮಂಡುಗೆ ಬರುತ್ತಿತುತಿ. 
ಎರಡೊ ವಿಮಾನಗಳು ಬಹುತೆೇಕ ಡಿಕಿಕಾ ಹೆೊಡೆಯುವ ಹಂತಕೆಕಾ 
ಬಂದಿದದಾವು. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ 19 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತತಿರದಿಂದ 
ಇಳಿಯುತ್ತಿದದಾರೆ, ನೆೇಪಾಳ ಏರ್ ಲೆೈನ್ಸಿ ವಿಮಾನ ಅದೆೇ ದಾರಿಯಲಿಲಿ 15 
ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತತಿರದಲಿಲಿ ಹಾರುತ್ತಿತುತಿ.

ರಡಾರ್ ನಲಿಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಬಗೆೊ ಮಾಹತ್ 
ದೆೊರೆಯತು. ಆಗ ನೆೇಪಾಳ ಏರ್ ಲೆೈನ್ಸಿ ವಿಮಾನವನುನು 7 ಸಾವಿರ ಅಡಿ 
ತಳಕೆಕಾ ಇಳಿಸಲಾಯತು. ಈ ಘಟನೆಯ ತನಖೆಗೆ ಮೊವರು ಸದಸಯಾರ 
ಸಮತ್ಯಂದನುನು ರಚ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಕಿ್ಕ ಹೆೋಡೆಯುವಷುಟೆ ಹತ್್ತರ 
ಬಂದಿದದು ವಿಮಾನರಳು

ಉದೆೋ್ಯ�ರ ಖಾತ್್ರ 
ದಿನರೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಳ
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಏರಿಕ ೆಅತ್ 
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲಿಲಿದ.ೆ 
ಕನಾ್ಹಟಕದಲಿಲಿ ಈ ಹಂದ ೆ309 
ರೊ. ನಗದಿಯಾಗಿದದಾ 
ಕೊಲಿಯನುನು 316 ರೊ.ಗಳಿಗೆ 
ಹಚೆ್ಚಿಸಲಾಗಿದ.ೆ 

ಕೆೇಂದ್ರ ಗಾ್ರಮೇಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಸಚ್ವಾಲಯ ಈ ಕುರಿತು 
ಅಧಿಸೊಚನೆ ಹೆೊರಡಿಸಿದೆ. 
ಏಪ್್ರಲ್ 1ರಿಂದ ಈ ದರಗಳು 
ಅನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ.

ಕಳದೆ ವರ್ಹಕೆಕಾ 
ಹೆೊೇಲಿಸಿದರ ೆಈ ವರ್ಹ ಕೊಲಿ 
ದರಗಳನುನು 7ರಿಂದ 26 ರೊ. 
ಹಚೆ್ಚಿಸಲಾಗಿದ.ೆ 

ರಾಜಸಾಥಾನದ ಕೊಲಿ ದರ 
231 ರೊ.ಗಳಿಂದ 255 ರೊ.ಗೆ 
ಏರಿಕಯೆಾಗಿದ.ೆ

ಎಸ್.ಎಸ್.ವೆೈದಯಾಕಿೇಯ ವಿಜಾಞಾನ ಮತುತಿ 
ಸಂಶೆೊೇಧನಾ ಕೆೇಂದ್ರದ 12ನೆೇ ವರ್ಹದ ಪದವಿ 
ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 
ಕಾಲೆೇಜಿನ ಆವರಣದಲಿಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಮಾಹಾನ್ಸಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಮೊಲ 
ವಿಜಾಞಾನದ ರಿಜಿಸಟುರ್ ಮತುತಿ ಡಿೇನ್ ಡಾ. ವಿ. ರವಿ 
ಅವರು ಮುಖಯಾ ಅತ್ರ್ಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಸಲಿದಾದಾರೆ. 
ಹರಿಯ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಶಾಮನೊರು ರ್ವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವತ ಅತ್ರ್ಯಾಗಿ ಪಾಲೆೊೊಳಳಿಲಿದುದಾ, 
ಮಾಜಿ ಸಚ್ವ ಶಾಮನೊರು ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಹನ್ 
ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಯಾಕಷೆತೆ ವಹಸುವರು.

ರಾಜಿೇವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾನಲಯದ ಸೆನೆಟ್ 
ಸದಸಯಾ ಡಾ.ರವಿೇಂದ್ರ ಬಣಕಾರ್ ವಿಶೆೇರ 
ಆಹಾ್ವನತರಾಗಿದುದಾ, ಕಾಲೆೇಜಿನ ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲ  
ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿರುವರು.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಎಸೆಸಾಸ್ 
ವೆೈದ್ಯಕಿ�ಯ ಕಾಲೆ�ಜಿನ  
ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ

ಇಂದು ಮಹಿಳಾ ದಿನ
ರ್್ರೇ ಜಗದಂಬಾ ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ. 

ಮಹಳಾ ಮಂಡಳಿಯಂದ   ಮಹಳಾ 
ದಿನಾಚರಣೆಯು ರೆೊೇಟರಿ ಬಾಲಭವನ 
ದಲಿಲಿ ಬೆಳಿಗೆೊ 10.30ಕೆಕಾ ನಡೆಯಲಿದೆ. 
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ನವದಹೆಲಿ, ಮಾ. 26- ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ 
ದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಲ ೆ ಮೊಲಗೆ ೆ ಅಂತ 
ಜಾ್ಹಲ ಸೆೇವ ೆ ತಲುಪ್ಸುವ ಒನ್ ವಬೆ್ ಗೆ 
ಅಗತಯಾವಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸುವ 
ಕಾಯ್ಹ ಪೂಣ್ಹಗೆೊಂಡಿದ.ೆ

ಭಾರತ್ೇಯ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಸಂಸೆಥಾ 
ಇಸೆೊ್ರೇದ ಮಾಕ್್ಹ -3 (ಎಲ್.ವಿ.ಎಂ. 3) 
ರಾಕಟೆ್ ಮೊಲಕ 36 ಒನ್ ವಬೆ್ 
ಉಪಗ್ರಹಗಳನುನು ಭೊಮಯ ತಳ ಕಕೆಷೆಯಲಿಲಿ 
ಅಳವಡಿಕ ೆಮಾಡಲಾಯತು. 

ಒನ್ ವಬೆ್  ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಈ ಯೇಜ 
ನಯೆಲಿಲಿ ಏರ್ ಟಲೆ್ ಸೆೇವ ೆಒದಗಿಸುವ ಭಾರತ್ 
ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿದ.ೆ

ಒನ್ ವಬೆ್ ಸಿಇಒ ನೇಲ್ ಮಾಸಟುರ್ ಸನ್ 
ಹೆೇಳಿಕ ೆ ನೇಡಿದುದಾ, ಒನ್ ವಬೆ್ ಇತ್ಹಾಸದಲಿಲಿ 
ಮಹತ್ವದ ಮೆೈಲಿಗಲುಲಿ ತಲುಪ್ದೆದಾೇವ.ೆ 
ಜಾಗತ್ಕವಾಗಿ ಅಂತಜಾ್ಹಲ ಪೂರೆೈಸಲು 

ಅಗತಯಾವಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಗುರಿ ಮುಟಟುದೆದಾೇವೆ 
ಎಂದಿದಾದಾರ.ೆ

ಇಸೆೊ್ರೇ ರಾಕಟೆ್ ಮೊಲಕ ಒನ್ ವಬೆ್ 
ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಡಾವಣ ೆ ಮಾಡಿರುವುದು 
ಎರಡನೆೇ ಬಾರಿ. ಕಳದೆ ವರ್ಹ ಅಕೆೊಟುೇಬರ್ 
23ರಂದು ಒನ್ ವಬೆ್ ನ 36 ಉಪಗ್ರಹಗಳ 
ಉಡಾವಣ ೆಮಾಡಲಾಗಿತುತಿ.

ಒನ್ ವಬೆ್ ಅಧಯಾಕಷೆ ಸುನೇಲ್ ಭಾರತ್ 
ಮತತಿಲ್ ಹೆೇಳಿಕ ೆ ನೇಡಿದುದಾ, ಭಾರತದಲಿಲಿ 
ಒನ್ ವಬೆ್ ಸೆೇವ ೆ ಒದಗಿಸಲು ಅಗತಯಾವಾದ 
ಗುರಿ ತಲುಪ್ರುವುದಕೆಕಾ ಹಮೆೆ್ಮಯಾಗುತ್ತಿದೆ 

ಎಂದಿದಾದಾರ.ೆ
ಕಳದೆ ಮಾಚ್್ಹ 9ರಂದು ಸೆ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸಿ ನ 

ಫಾಲಕಾನ್ - 9 ರಾಕಟೆ್ ಮೊಲಕ ಒನ್ ವಬೆ್ ನ 
40 ರಾಕಟೆ್ ಗಳನುನು ಕಕೆಷೆಗ ೆಸೆೇರಿಸಲಾಗಿತುತಿ.

ಒನ್ ವಬೆ್ ಕಂಪನಯು ಬಿ್ರಟನ್ 
ಸಕಾ್ಹರ, ಭಾರತ್ ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್, 
ಯೊಟಲೆಿಸಾಯಾಟ್, ಸಾಫ್ಟು ಬಾಯಾಂಕ್, ಹೊಸ್ 
ನಟೆ್ ವಕ್ಸಿ್ಹ ಹಾಗೊ ಹನಾ್ವಹಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ 
ಹೆೊಂದಿದ.ೆ ಒನ್ ವಬೆ್ ಮೊಲಕ ಅಲಾಸಕಾ, 
ಕನೆಡಾ, ಗಿ್ರೇನ್ ಲಾಯಾಂರ್, ಬಿ್ರಟನ್ ಹಾಗೊ 
ಉತತಿರ ಯುರೆೊೇಪ್ ಗಳಲಿಲಿ ಈಗಾಗಲೆೇ 
ಅಂತಜಾ್ಹಲ ಸೆೇವ ೆಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ.ೆ

ಈ ವರ್ಹ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಉಪಗ್ರಹ 
ಮೊಲಕ ಅಂತಜಾ್ಹಲ ಸೆೇವ ೆ ಒದಗಿಸಲು 
ಕಂಪನ ಯೇಜಿಸಿದ.ೆ ಇದಕಾಕಾಗಿ ಅಗತಯಾ 
ಅನುಮತ್ಗಳನುನು ಪಡಯೆುವ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯಲಿಲಿ 
ತೆೊಡಗಿದ.ೆ

ಒನ್ ವೆಬ್ ಉಪರ್ರಹರಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂಣಚ್
ಜರತ್್ತರಾದ್ಯಂತ  

ಉಪರ್ರಹ ಅಂತಜಾಚ್ಲಕೆ್ಕ 
ವೆ�ದಿಕೆ ಸಿದಧಿ

ಹೆಚಾ್ಚದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ವಿಸಿ್ತ�ಣಚ್- ಆತಂಕದಲ್ಲೆ ರೆೈತ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆರಳ ಬೆಲೆಯಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಆಹಾರ ಬೆಳೆರಳನುನೆ ಹೆಚು್ಚ 
ದರದಲ್ಲೆ ಕೆೋಂಡು ತ್ನುನೆವ ಪರಿಸಿಥಾತ್ ಖಂಡಿತಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕೆ್ಕ 

ಉದಾಹರಣೆ ಈಗಾರಲೆ� ಎಣೆಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆರಳು, ದಿವಾದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆರಳು 
ಹಾರೋ ಸಿರಿಧಾನ್ಯರಳ ಬೆಲೆರಳು ರರನಕೆ್ಕ�ರಿರುವುದು.

ಕಳೆದೆರಡು ತ್ಂಗಳಿನಂದ ಬೆೇಸಿಗೆಯ 
ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಸವಳಿದಿದಾದಾರೆ 

ನಮ್ಮ ರೆೈತರು. ಹೆೊೇದ ವರ್ಹ ಸುರಿದ ಭಾರಿೇ 
ಮಳೆಯಂದ ಎಲೆಲಿಡೆ ಕೆರೆ-ಕಟೆಟುಗಳು ತುಂಬಿ, 
ಭೊಮಯ ಒಡಲಲಿಲಿ ಜಲಧಾರೆ 
ಶೆೇಖರಣೆಯಾಗಿದುದಾ, ಭತತಿ ಮತುತಿ 
ಮೆಕೆಕಾಜೆೊೇಳದ ಸಥಾಳದಲಿಲಿ ಈಗ ವಾಣಿಜಯಾ 
ಬೆಳೆಗಳ ರಾಜ ಅಡಿಕೆಯದೆದಾೇ ಕಾರು-ಬಾರು. 
ಜಿಲೆಲಿಯ ಯಾವ ತಾಲೊಲಿಕಿಗೆ ಹೆೊೇದರೊ 
ಹೆೊಸ ತೆೊೇಟಗಳು ನಮ್ಮನುನು ಕೆೈಬಿೇಸಿ 
ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬರುವ ಐದು ವರ್ಹಗಳಲಿಲಿ 
ಅಡಿಕೆಯ ಆರ್್ಹಕ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯ ಬಗೆೊ ಸ್ವಲ್ಪ 
ರೆೈತರು ಯೇಚ್ಸುತ್ತಿದದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬಬಾರು 
ಮುಂದೆ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಲೆಯ ಬಗೆೊ 
ಚ್ಂತ್ಸುತ್ತಿದಾದಾರೆ. ಇಂತಹ ಗೆೊಂದಲಮಯ 
ಸಿಥಾತ್ಗೆ ಇಂದು ರೆೈತರು ತಲುಪ್ದಾದಾರೆಂದರೆ 
ತಪಾ್ಪಗಲಾರದು.

 ಇತ್ತಿೇಚ್ಗೆ ರೆೈತರು ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ 
ಕೆೇಳುವ ಸಾಮಾನಯಾ ಪ್ರಶೆನು ಎಂದರೆ- ಮುಂದೆ 
ಹೆೇಗಿದೆ ಅಡಿಕೆ ಭವಿರಯಾ?. ನಮ್ಮ ಕೆೇಂದ್ರಕೆಕಾ 
ಸಲಹೆಗೆ ಬರುವ ರೆೈತರಲಿಲಿ ಶೆೇಕಡ 90ರರುಟು 
ರೆೈತರು ಅಡಿಕೆಯ ರೆೈತರೆೇ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೆೇ 
ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನನನು ಅನಸಿಕೆಯಲಿಲಿ ಹೆೇಳಿದ 
ಹಾಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಬೆಳೆಯ ವಿಸಿತಿೇಣ್ಹ 
ಹೆಚಾಚಿದರೆ ಅದಕೆಕಾ ಬರುವ ರೆೊೇಗ ಮತುತಿ 
ಕಿೇಟಗಳೂ ಸಹ ಹೆಚುಚಿತತಿವೆ. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ 
ಆಗಿದೆ. 10 ವರ್ಹಗಳಲಿಲಿ ಹಂದೆ 
ಗಮನಾಹ್ಹವಲಲಿದ ರೆೊೇಗ ಕಿೇಟಗಳು ಇಂದು 
ಮುಖಯಾ ರೆೊೇಗ ಕಿೇಟಗಳಾಗಿವೆ. ಜೆೊತೆಗೆ 
ವಾತಾವರಣದ ವೆೈಪರಿೇತಯಾವೂ ಬೆೇರೆ.

ಪ್ರಸುತಿತ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಚಚೆ್ಹಯಲಿಲಿರುವ ವಿರಯಗಳು ಎಂದರೆ- 
ಎಲೆ ಚುಕಿಕಾ ರೆೊೇಗ, ಕಳೆದ ವರ್ಹದ ಅಡಿಕೆಯ 
ಫಸಲು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಹದ ಅಂದಾಜು 
ಫಸಲು, ವಿದೆೇಶದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಆಮದು, ಪ್ರತ್ 
ವಾರ ಅಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆ, ಹೆೊಸ ಕಂಪನಯ 
ಗೆೊಬಬಾರ ಅರವಾ ಔರಧಿ, ಕುರಿ ಗೆೊಬಬಾರ, ಕೆರೆ 
ಮಣು್ಣ, ಚುನಾವಣೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ,  
ಬೆೊೇರ್ ವೆಲ್ ಲಾರಿ ಸಿಕಿತಿಲಲಿ, ಹೇಗೆ ಹಲವಾರು 
ವಿರಯಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಅಂತರಂಗದಲಿಲಿ ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವವು.

ಬಹಳರುಟು ರೆೈತರು ಬಯಲು ಸಿೇಮೆಯಲಿಲಿ 
ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯ ಭವಿರಯಾದ ಬಗೆೊ ಆತಂಕ ಪಡುತ್ತಿ 
ದಾದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲಲಿ ನಾನು ಹೆೇಳುವ ಉತತಿರ 
ಏನೆಂದರೆ, ತಾವಾಯಾರೊ ಧೆೈಯ್ಹ ಗೆಡುವ 
ಪ್ರಶೆನುಯೇ ಇಲಲಿ. ಪ್ರಕೃತ್ಯ  ಆರ್ೇವಾ್ಹದದಿಂದ 
ಬೆಳೆ ಮತುತಿ ಬೆಲೆ ಎಲಲಿವೂ ಸಹ  ಸಮತೆೊೇಲನ 
ವನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳುಳಿತತಿದೆ. ಈ ವಿರಯವನುನು 

ರೆೈತರಿಗೆ ಮನದಟುಟು ಮಾಡಿಸುವುದು ಬಹಳ 
ಕರಟುದ ವಿರಯ. ಬಯಲು ಸಿೇಮೆಯ ಅಡಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗಾರರು ಅದೃರಟುದ ರೆೈತರು. ಅದೆೇ 
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೆೇಶದಲಿಲಿ ಅಡಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗಾರರನುನು ತಾವು ಒಮೆ್ಮ ಭೆೇಟ ನೇಡಿ 
ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಕರಟುಗಳು ತಮಗೆೇ 
ಅರ್ಹವಾಗುತತಿದೆ. ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲೆಲಿಗಳಲಿಲಿ 
ಬರುವ ಎಲೆ ಚುಕಿಕಾ ರೆೊೇಗ, ಹಳದಿ ಎಲೆ 
ರೆೊೇಗ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಆ ರೆೈತರಿಗೆ 
ಇಳುವರಿಯ ಜೆೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಯೊ 
ನಾಶವಾಗುತತಿದೆ. ವಿಸಿತಿೇಣ್ಹ ಗಣನೇಯವಾಗಿ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಯಲು 
ಸಿೇಮೆಯಲಿಲಿ ರೆೊೇಗ ಅರವಾ ಕಿೇಟ ಬಂದರೆ ಆ 
ವರ್ಹದ ಇಳುವರಿ ಹೆೊೇಗುವುದೆೇ ಹೆೊರತು 
ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೆೈತರು 
ಹೆದರುವ ಅಗತಯಾವಿಲಲಿ. ರೆೊೇಗ ಕಿೇಟ ಜಾಸಿತಿ 
ಇರುತೆತಿ, ಆದೆ್ರ ಅದಕೆಕಾ ವೆೈಜಾಞಾನಕವಾಗಿ 
ನಯಂತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವುದರಿಂದ 
ಅದರ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧಯಾವಿದೆ.

 ಮನೆನು ಆತ್್ಮೇಯ ರೆೈತ ಬಾಂಧವರೆೊಬಬಾರು 
ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆೇಳಿದ ಮಾತು, ಸರ್ ನಾನು 
ನಮೊ್ಮರಲಿಲಿ ಗುಟುಕಾ ತ್ನುನುವ ಹುಡುಗರಿಗೆ 
ಬೆೈಯುಯಾವುದಿಲಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಂದಲೆೇ 
ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಥಾರವಾಗಿರುವುದು 
ಎಂದು. ವಾಸತಿವವಾಗಿ ಅವರು ಹೆೇಳಿದ ಮಾತು 
ನಜವೆೇ ಆದರೊ, ಪ್ರತ್ ವರ್ಹ ಒಂದು 
ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶೆೇಕಡ ಹತತಿರರುಟು ಜನತೆ 
ಹೆಚುಚಿವರಿಯಾಗಿ ಗುಟುಕಾದ 

ದಾಸರಾಗುತ್ತಿದಾದಾರೆ. ಅಡಿಕೆಯ ಉಪ 
ಉತ್ಪನನುದ ಬಹುಪಾಲು ಸಹ ಗುಟಾಕಾದೆದಾೇ 
ಆಗಿದೆ. ಹೇಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ 
ಆರೆೊೇಗಯಾಕೆಕಾ ಹಾನಕರವಾದರೊ ಅದರ 
ನಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಯಾವಾಗುತ್ತಿಲಲಿ. ಹೇಗಾಗಿ ಅಡಿಕೆ 
ಬೆಳೆಯಲಿಲಿ ಉಪ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಕುರಿತು 
ಸಂಶೆೊೇಧನೆ ಅಗತಯಾವಿದೆ. ಇಲಲಿವಾದರೆ ನಮ್ಮ 
ಆರ್್ಹಕ ಸಾ್ವರ್ಹಕಾಕಾಗಿ ಯುವ ಜನತೆಯನುನು 
ಬಲಿ ಪಶು ಮಾಡಿದಂತಾಗುತತಿದೆ.

ಇನುನು ಬೆಳೆ ವಿಸಿತಿೇಣ್ಹದ ವಿರಯಕೆಕಾ 
ಬಂದರೆ ನೇರಿನ ಲಭಯಾತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ತೆೊೇಟವನುನು ಮಾಡಿಕೆೊಳಿಳಿ. ಇದನುನು ರೆೈತರಿಗೆ 
ಮನಮುಟುಟುವಂತೆ ಹೆೇಳುವುದು ಕರಟು. ಮನೆನು 
ಒಂದು ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಈ ವಿರಯವನುನು 
ಪ್ರಸಾತಿಪ್ಸಿದಾಗ ರೆೈತರ ಉತತಿರ ಹೇಗಿತುತಿ, ಸರ್, 
ಇಂದು ಭತತಿದಲಿಲಿ ಕೊಲಿ ಕಾಮ್ಹಕರ ಕೆೊರತೆ, 
ಹೆಚುಚಿತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಯ ಖಚು್ಹ ಹಾಗೊ ಬೆಲೆಯ 
ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಇಂದು ಎಕರೆಗೆ 5 ರಿಂದ 
10,000 ಲಾಭ ಸಿಕಕಾರೆ ಹೆಚುಚಿ. ಮೆಕೆಕಾಜೆೊೇಳ 
ಯಾವಾಗಲೊ  ಮಳೆಯಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿ 
ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆ. ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಮಳೆ ಜಾಸಿತಿ 
ಯಾದರೊ ಕರಟು, ಕಡಿಮೆಯಾದರೊ ಕರಟು. 

ಇನುನು ಹಳಿಳಿ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲಿಲಿ  ಕಾಣುವ 
ಮತೆೊತಿಂದು ಸಮಸೆಯಾ ಎಂದರೆ ಕೃಷ್ಗೆ 
ಯುವಕರು ಬೆನುನು ಮಾಡಿರುವುದು. ನಗರ 
ಪ್ರದೆೇಶದ ವಿಲಾಸಿ ಜಿೇವನಕೆಕಾ ಮಾರುಹೆೊೇಗಿ 
ರುವ ಯುವಕರು, ಇಂದು ಕೃಷ್ಯಡೆಗೆ 
ಆಸಕಿತಿಯನುನು ಕಳೆದುಕೆೊಂಡಿರುವುದು ಪರಿಸಿಥಾತ್.  

ಕೃಷ್ ಪರಿಕರಗಳಾದ ಬಿೇಜ, ರಸಗೆೊಬಬಾರ, 
ಔರಧಿಯ ಬೆಲೆ ಗಗನಕೆಕಾೇರಿದೆ. ಹೇಗಿರುವಾಗ 
ನಮಗೆ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತುತಿ ಸಾವಿರ ಸಿಕಕಾರೊ 
ಸಾಕು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆಶಾಭಾವನೆ 
ಎನುನುತಾತಿರೆ ರೆೈತರು. ಅವರ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ 
ಅರ್ಹವಾಗುತತಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಣಿಜಯಾ ಬೆಳೆಗಳ 
ಬೆಲೆಯಂದ ಮುಂದೆ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನುನು 
ಹೆಚುಚಿ ದರದಲಿಲಿ ಕೆೊಂಡು ತ್ನುನುವ ಪರಿಸಿಥಾತ್ 
ಖಂಡಿತ ಬರುತತಿದೆ. ಇದಕೆಕಾ ಉದಾಹರಣೆ 
ಈಗಾಗಲೆೇ ಎಣೆ್ಣಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳು, ದಿ್ವದಳ 
ಧಾನಯಾ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಗೊ ಸಿರಿಧಾನಯಾಗಳ ಬೆಲೆ 
ಹೆಚಚಿಳವೆೇ ಸಾಕಿಷೆ.

ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಧಯಾ 
ಕನಾ್ಹಟಕ ಭಾಗದಲಿಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವರ್ಹಗಳಲಿಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕಷೆ 
ಎಕರೆಯರುಟು ಪ್ರದೆೇಶ ಅಡಿಕೆಯಲಿಲಿ ವಿಸಿತಿೇಣ್ಹ 
ಜಾಸಿತಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 
ಈಗಿರುವ ಭೊಮಯ ಅಂತಜ್ಹಲ ಮತುತಿ 
ಮಳೆಯನುನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಬೆಳೆಯ 
ವಿಸಿತಿೇಣ್ಹ ಜಾಸಿತಿ ಆಗಿರುವುದನುನು ನಾವು 
ಗಮನಸಿದರೆ, ಮುಂದೆೇನಾದರೊ ಎರಡು 
ವರ್ಹಗಳಲಿಲಿ ನಮಗೆ ಮಳೆಯ  ಕೆೊರತೆಯಾಗಿ 
ಅಂತಜ್ಹಲ ಮಟಟು ಕುಸಿದರೆ ಆ ಸನನುವೆೇಶವನುನು 
ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೆೊಳುಳಿವುದೊ ಅಸಾಧಯಾ. 
ಪ್ರತ್ 10 ವರ್ಹಕೆೊಕಾಮೆ್ಮ ಅಡಿಕೆ ತೆೊೇಟಗಳಲಿಲಿ 
ಕಂಡುಬರುವ ಟಾಯಾಂಕರ್ ನೇರಾವರಿ ಪದ್ಧತ್ 
ಮತೆತಿಲಿಲಿ ಬರುವುದೆೊೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಮನೆ 
ಮಾಡಿದೆ. ಹರಿಯರು ಹೆೇಳುವ ಒಂದು 
ಗಾದೆಯಂತೆ ‘ಹಾಸಿಗೆ ಇದದಾರುಟು ಕಾಲು ಚಾಚು’ 
ಎನುನುವಂತೆ ‘ನೇರಿದದಾರುಟು ತೆೊೇಟ ಮಾಡು’ 
ಎಂದು ಈ ಸಂದಭ್ಹದಲಿಲಿ ನಾವು 
ನೆನಪ್ಸಿಕೆೊಳಳಿಬೆೇಕು.

 ಹಾಗೆಯೇ ಹಳೆಯ ತೆೊೇಟಗಳಲಿಲಿ ನಾವು 
ಇತರೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳನುನು ಬೆಳೆಯುವುದರ 
ಬಗೆೊ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲಿಲಿ 
ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಜಾಯಕಾಯ, ಕೆೊೇಕೆೊೇ 
ಮುಂತಾದ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳನುನು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆೇಸಾಯ 
ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುತುವಜಿ್ಹ ವಹಸಬೆೇಕಾದ 
ಅವಶಯಾಕತೆ ಇದೆ. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯ ಹಾಗೆ ನಾವು 
ಬೆಳೆದರೆ ಆಗುವ ನರಟು ಕಟಟುಟಟು ಬುತ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ 
ರೆೈತರು ಬರುವ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಅಡಿಕೆಯ ಬೆಳೆ 
ಮತುತಿ ಬೆಲೆಯ ವೆೈಪರಿೇತಯಾಕೆಕಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ 
ಸಿದದಾರಿರಬೆೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ.1

- ಬಸವನಗೌಡ ಎಂ ಜಿ.
ತೆೊೇಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜಾಞಾನಗಳು, ಐಸಿಎಆರ್ 

ತರಳಬಾಳು ಕೃಷ್ ವಿಜಾಞಾನ ಕೆೇಂದ್ರ, 
ದಾವಣಗೆರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 26 - ವಿಧಾನಸೌಧದ 
ಮುಂದೆ ಸಾಥಾಪ್ಸಿರುವ ಜಗಜೆೊಯಾೇತ್ ಬಸವೆೇಶ್ವರ 
ಹಾಗೊ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮಾ್ಹತೃ ಕೆಂಪೆೇಗೌಡ ಅವರ 
ಪ್ರತ್ಮೆಗಳನುನು ಕೆೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚ್ವ ಅಮತ್ ಷಾ 
ಅನಾವರಣಗೆೊಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಹದಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ಜಗಜೆೊಯಾೇತ್ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು 12 ನೆೇ ಶತಮಾನದಲಿಲಿ 
ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೊಲಕ ಸಮಾಜದ 

ಸಶಕಿತಿೇಕರಣ ಮತುತಿ ಎಲಾಲಿ ವಗ್ಹದ ಜನರನುನು ಒಂದೆೇ 
ವೆೇದಿಕೆಯಡಿ ತಂದು ಲೆೊೇಕಕಲಾಯಾಣದ ಚಚೆ್ಹಯನುನು 
ಆರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದರು. ಕೆಂಪೆೇಗೌಡರು 
ಬೆಂಗಳೂರನುನು ಸರೆೊೇವರಗಳ ನಗರವನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಿದರು ಮತುತಿ ನೊರಾರು ಕೆರೆಗಳನುನು ನಮಾ್ಹಣ 
ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ನೇರಿನ ಮಹತ್ವವನುನು ವಿಶ್ವಕೆಕಾ 
ತ್ಳಿಸಿದರು. ಇಂದು ನಾವು ನೆೊೇಡುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತ್ಕ 
ಸ್ವರೊಪದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದುದಾ 

ಕೆಂಪೆೇಗೌಡರು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದಲಿಲಿ ಸಾಥಾಪ್ತ 

ವಾಗಿರುವ ಬಸವಣ್ಣ ಮತುತಿ ಕೆಂಪೆೇಗೌಡರ 
ಪ್ರತ್ಮೆಗಳು ಇಲಿಲಿಗೆ ಬರುವ ಜನಪ್ರತ್ನ 
ಧಿಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ 
ನಾಯಾಯ ಮತುತಿ ಉತತಿಮ ಆಡಳಿತದ ಸಂದೆೇಶ 
ನೇಡಲಿವೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾ್ಮಯ, ಮಾಜಿ 
ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೊರಪ್ಪ, 
ಕಂದಾಯ ಸಚ್ವ ಆರ್. ಅಶೆೊೇಕ್, 
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ರ್್ರೇ 

ನಮ್ಹಲಾನಂದ ಸಾ್ವಮೇಜಿ, ಸುತೊತಿರು ಮಠದ ರ್್ರೇ 
ರ್ವರಾತ್್ರ ದೆೇರ್ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಾ್ವಮೇಜಿ, ಪೆೇಜಾವರ 
ಮಠದ ರ್್ರೇ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನನುತ್ೇರ್ಹ ಸಾ್ವಮೇಜಿ, 
ಸಿದದಾಗಂಗಾ ಮಠದ ರ್್ರೇ ಸಿದದಾಲಿಂಗ ಸಾ್ವಮೇಜಿ, 
ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪ್ೇಠದ ರ್್ರೇ ವಚನಾನಂದ 
ಸಾ್ವಮೇಜಿ, ಮಾದಾರ ಚನನುಯಯಾ ಪ್ೇಠದ ರ್್ರೇ ಮಾದಾರ 
ಚನನುಯಯಾ ಸಾ್ವಮೇಜಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಬಸವಣಣೆ, ಕೆಂಪೆ�ಗೌಡರ ಪ್ರತ್ಮೆರಳ ಅರಾವರಣ

ರಾಮಪ್ರ (ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶ), ಮಾ. 26 – 
‘ರಾಮಪ್ರಿ ಚಾಕು’ ಶೆೈಲಿಯ ಚಾಕುಗಳು ಬಾಲಿವುರ್ 
ಚ್ತ್ರಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ 80ರ ದಶಕದಲಿಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದದಾವು. 
ಈಗ ರಾಮಪ್ರದ ಚಾಕುಗಳಿಗೆ ಮತತಿರುಟು ಗೌರವ 
ನೇಡಲು ಅಲಿಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 20 ಅಡಿ ಎತತಿರದ 
ರಾಮಪ್ರಿ ಚಾಕುವಿನ ಪ್ರತ್ಮೆಯನೆನುೇ ಸಾಥಾಪ್ಸಿದಾದಾರೆ.

ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶದ ರಾಮಪ್ರದ ಸಣ್ಣ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 
ಘಟಕಗಳು ಉತಾ್ಪದಿಸುವ ರಾಮಪ್ರಿ ಮಡಚುವ 
ಚಾಕುಗಳು ಗುಣಮಟಟುಕಾಕಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಹರಿತವಾದ 
ಅಲಗಿನ ಹಾಗೊ ಹತಾತಿಳೆ ಹಡಿಕೆಯ ಚಾಕುಗಳು ಒಂದು 
ಕಾಲದಲಿಲಿ ಭಾರಿೇ ಬೆೇಡಿಕೆ ಹೆೊಂದಿದದಾವು. ಆದರೆ, 
ಚ್ೇನಾದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಚಾಕುಗಳ 
ಸ್ಪಧೆ್ಹಯಂದಾಗಿ ರಾಮಪ್ರಿ ಚಾಕುಗಳು ಹೆೊಳಪ್ 
ಕಳೆದುಕೆೊಂಡಿದದಾವು.

ಈ ಚಾಕುಗೆ ಮತೆತಿ ಗೌರವ ತಂದುಕೆೊಡಲು ನಗರದ 
ಜನರು ಪ್ರಯತನು ನಡೆಸಿದಾದಾರೆ. ಚಾಕುವಿನ ಪ್ರತ್ಮೆಯನುನು 
ಮರಾದಾಬಾದ್ ವಿಭಾಗಿೇಯ ಆಯುಕತಿ ಆಂಜನೆೇಯ 
ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಉದಾಘಾಟಸಿದಾದಾರೆ. 
ಉತತಿರಾಖಂಡದಿಂದ ರಾಮಪ್ರಕೆಕಾ ಬರುವ ನೆೈನತಾಲ್ 
ರಸೆತಿಯಲಿಲಿ ಪ್ರತ್ಮೆ ಸಾಥಾಪ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗೆೊ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಮಪ್ರದ ಶಾಸಕ 
ಆಕಾಶ್ ಸಕೆಸಿೇನ, ರಾಮಪ್ರಿ ಚಾಕುಗಳು ಒಂದು 
ಕಾಲದಲಿಲಿ ಹೆದರಿಕೆಯ ಸಂಕೆೇತವಾಗಿದದಾವು. ಈಗ ಇದನುನು 
ಕಲೆಯಾಗಿ ಗುರುತ್ಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದಾದಾರೆ.

ಚಾಕುಗಳನುನು ಜಿ.ಎಸ್.ಟ. ವಾಯಾಪ್ತಿಯಂದ ಹೆೊರಗಿಡು 

ವಂತೆ ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರ ಯೇಗಿ ಆದಿತಯಾನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ 
ಮನವಿ ಸಲಿಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೊ ಶಾಸಕರು ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಚಾಕು ಪ್ರತ್ಮೆ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಮಪ್ರಿ ಚಾಕುಗೆ 
ಉತೆತಿೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನೊನು ಸಾಕರುಟು ಕ್ರಮಗಳ 
ಅಗತಯಾವಿದೆ ಎಂದು ಸಥಾಳಿೇಯ ವಾಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ.

90ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲಿಲಿ ರಾಮಪ್ರಿ ಚಾಕು 
ಉತಾ್ಪದಿಸುವ 20ಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಘಟಕಗಳಿದದಾವು. ಇಲಿಲಿನ 
ಹಲವಾರು ಅಂಗಡಿಗಳು, ರೆೈಲೆ್ವ ನಲಾದಾಣ ಹಾಗೊ ಬಸ್ 
ನಲಾದಾಣಗಳಲೊಲಿ ಚಾಕುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದದಾವು. 
ಜನರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯಾಗಿ ಇವುಗಳನುನು ಖರಿೇದಿಸುತ್ತಿದದಾರು 
ಎಂದು ರೆಹಮತ್ ರಜಾ ಖಾನ್ ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ. ಖಾನ್ 
ಕುಟುಂಬದವರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ 

ರಾಮಪುರಿ ಚಾಕು ಪ್ರತ್ಮೆ ಸಾಥಾಪರೆ!

ನೊರು ವರ್ಹಗಳ ಅವಧಿ ಎಂದರೆ 
ಇದಕೆಕಾ ಶತಕ, ಶತಮಾನ ಎಂದೆಲಾಲಿ 

ವಿಶೆೇರವಾಗಿ ಬಣಿ್ಣಸಲಾಗುತತಿದೆ.  ಚೌಕಿಪೆೇಟೆಯ 
ರ್್ರೇ ಗುರು ರ್ವಯೇಗಿ ಬಕೆಕಾೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳ 
ಮಹಾ ರಥೆೊೇತಸಿವಕೆಕಾ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ನೊರು 
ವರ್ಹ. ಆದರೆ, ಈ ರರಕೆಕಾ ನೊರಾರು ವರ್ಹಗಳ 
ಇತ್ಹಾಸ ಇರುವುದು ಒಂದು ಸಾ್ವರಸಯಾ.

ಬಕೆ್ಕ�ಶವಾರರ ಸಂಕಿ್ಷಪ್ತ ಇತ್ಹಾಸ :
ದೆೇವತೆಗಳ ಅವತಾರಗಳು ವಿಶ್ವ ವಾಯಾಪ್ತಿಯಲಿಲಿ 

ಆಗುತತಿವೆಯಾದರೊ ದೆೈವಾಂಶ ಸಂಭೊತರ ಅವ 
ತಾರಗಳು ಪಾ್ರದೆೇರ್ಕವಾಗಿ ಅಲಲಿಲಿಲಿ ಆದ ನದಶ್ಹನ 
ಗಳು ಇವೆ. ರ್್ರೇ ಬಕೆಕಾೇಶ್ವರರ ಜನ್ಮವು ದಾವಣಗೆರೆ 
ಸಮೇಪದ ಗುಮ್ಮನೊರಿನ ಹರೆೇಮಠದ ಬಸವ 
ಲಿಂಗಯಯಾ ಪಾವ್ಹತಮ್ಮನವರ ಗಭಾ್ಹಂಬುದಿಯಲಿಲಿ 
ಪಂಚಗಣಾಧಿೇಶರ ಕೃಪೆ ಹಾಗೊ ಹೆಬಾಬಾಳದ ರ್್ರೇ 
ರುದೆ್ರೇಶ್ವರರ ಆರ್ೇವಾ್ಹದದಿಂದ ಉಳವಿಯ ರ್್ರೇ 
ರೆೇಚ್ ತಂದೆಯವರ ಕಾರುಣಯಾದೆೊಂದಿಗೆ 1770ರಲಿಲಿ 
ಆಗುವಾಗ ಮಗುವಿನ ಬಲಗಿವಿಯ ಮೆೇಲೆ `ಬೆೊಕೆಕಾ' 
ಯಂದು ಅಂದರೆ `ಬಕೆಕಾ'ಯಂದು ಇದದಾದದಾರಿಂದ 
`ಬಕೆಕಾೇಶ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯತು. 

ಗುಮ್ಮನೊರಿನಲಿಲಿ ರ್್ರೇ ಬಕೆಕಾೇಶ್ವರರ ಗದುದಾಗೆ 
ರೊಪದ ಸಾ್ಮರಕವಿದುದಾ, ಅವರ ಪೂವಾ್ಹಶ್ರಮದ 
ವಂಶಸಥಾರು ಅಲಿಲಿದಾದಾರೆ. ಆ ವಂಶದ ರುದ್ರಯಯಾ - 
ರುದ್ರಮ್ಮನವರ ಪ್ತ್ರ ರುದೆ್ರೇಶ್ ರವರು ನವೃತತಿ 
ರ್ಕಷೆಕರಾಗಿದುದಾ, ದಿೇಕಿಷೆತ್ ರಸೆತಿಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ 
ಎದುರಿನಲೆಲಿೇ ವಾಸವಾಗಿದಾದಾರೆ. ಗುಮ್ಮನೊರಿನ ಆ 
ಮನೆಯಲಿಲಿ ಒಂದರುಟು ಗ್ರಂರಗಳ ಕಟುಟು ಇತೆತಿಂದೊ 
ಬಹಳ ಹಂದೆಯೇ ಕಣವಿ ಬಸಸಿಜಜ್ರೆಂಬುವವರು 
ಅಧಯಾಯನಕಾಕಾಗಿ ಅದನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೇದ 
ರೆಂದು ಹೆೇಳುವರು. ಬಾಲಕ ಬಕೆಕಾೇಶಗೆ ಸುಜಾಞಾನ 
ಜಂಗಮ ರ್ವಾಚಾಯ್ಹರಿಂದ ರ್ವ ದಿೇಕೆಷೆ ದೆೊರೆತು, 
ಮುಂದೆ ಜಂಗಮಾವಸೆಥಾಯಲಿಲಿ ದೆೇಶ ಸಂಚಾರ 
ಹೆೊರಟು ಕೆೊಟೊಟುರು, ಸೆೊಂಡೊರು, ಉಜಿಜ್ನ, 

ಹೆೇಮಕೊಟ, ಗೆೊೇಕಣ್ಹ, ಕಂಚ್, ಕಾಳಹಸಿತಿ, ರ್್ರೇಶೆೈಲ, 
ವಾರಣಾಸಿ (ಕಾರ್) ಮುಂತಾದ ಕೆಷೆೇತ್ರಗಳ ಸಂದಶ್ಹನ 
ಮಾಡಿ, ಹರಿಹರ ಸಮೇಪದ ಐರಣಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿಲಿಂದ 
ತುಂಗಭದಾ್ರ ತ್ೇರದ `ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ' ಕೆಷೆೇತ್ರ  
ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸರಕೆಕಾ ಚ್ತೆತಿೈಸಿ ಅಲಿಲಿನ ಸದ್ಭಕತಿ ಸತಯಾಪ್ಪ 
(ಸತಯಾನಾರಾಯಣ) ಶೆಟಟುರಲಿಲಿ  ಕೆಲ ಕಾಲ ಇದುದಾ 
ಆರ್ೇವ್ಹದಿಸಿ ನಂತರ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದು ಹಳೆ 
ನಗರದ ರ್್ರೇ ದುಗಾ್ಹಂಬಿಕಾ ದೆೇವಸಾಥಾನದ 
ಸಮೇಪದಲಿಲಿ ಮಠ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡು ಭಕತಿ ಜನರ, 
ಪ್ರಜನರ, ಪರಿಜನರ ಕರಟು ಕಾಪ್ಹಣಯಾಗಳಿಗೆ 
ಸ್ಪಂದಿಸುತಾತಿ ಚ್ತ್ರದುಗ್ಹದ ರ್್ರೇಮನ್ ನರಂಜನ 
ಜಗದುೊರು ರಾಚವಟಟು ಮುರುಘಾ ರಾಜೆೇಂದ್ರ 
ಸಾ್ವಮಗಳವರ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸಯಾ ಸುಜಾಞಾನ 
ಹೆೊಂದಿ, ಮೆೈಸೊರು ಸಂಸಾಥಾನದ ಮಹಾರಾಜ ರ್್ರೇ 
ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃರ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಮೆೇಲೊ ಅಧಾಯಾತ್್ಮಕ 
ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರಿ 1855ನೆೇ ಇಸಿ್ವಯ ಚೆೈತ್ರ ಶುದ್ಧ 
ಪಂಚಮಯಂದು ತಮ್ಮ ಇಹಲೆೊೇಕದ ಕಾಯ್ಹ 
ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ಚೌಕಿಗುಂಡಿ ಅಂದರೆ 
ಈಗಿನ ಚೌಕಿಪೆೇಟೆಯಲಿಲಿ ಕಿ್ರಯಾ ಕಟಟುಳೆಯಂತೆ ಗದುದಾಗೆ 
ಮಾಡಲಾಯತು. ಈ ಸಥಾಳದಲಿಲಿ ದೆೇವಸಾಥಾನವನುನು 
ಮಾಗಾನಹಳಿಳಿ ವಂಶಸಥಾರು ಆಗಿನ ಅನೆೇಕ ಗಣಯಾರ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಹಸಿದರು. ಗದುದಾಗೆಯಲಿಲಿ ಅಂತ 
ಧಾ್ಹನರಾಗಿ ಈಗಲೊ ಭಕತಿರನುನು ಹರಸುತ್ತಿದಾದಾರೆ.

ಮಹಾರಥೆೋ�ತಸಾವಕೆ್ಕ ವಿಶೆ�ಷತೆ
ರ್್ರೇ ಗುರು ರ್ವಯೇಗಿ ಬಕೆಕಾೇಶ್ವರ 

ಮಹಾಸಾ್ವಮಗಳವರ ಮಹಾರಥೆೊೇತಸಿವವು ಪ್ರತ್ 
ವರ್ಹದ ಚೆೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಯಂದು 
ಪಾರಂಪರಿಕ ಭಕಿತಿ ಶ್ರದಾ್ಧ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ 
ನೆರವೆೇರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸುತಿತ ಈ ಮಹಾರಥೆೊೇತಸಿವಕೆಕಾ 
ಒಂದು ನೊರು ವರ್ಹಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. 

ರಥೆೊೇತಸಿವಕೆಕಾ ಒಂದು ನೊರು ವರ್ಹಗಳೆೇ 
ವಿನಃ ಈ ರರವು ನೊರಾರು ವರ್ಹಗಳ ಇತ್ಹಾಸ 
ಹೆೊಂದಿರುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೂವ್ಹದಲಿಲಿ 

ಈ ರರವು ಹರಿಹರದ ಒಂದು ದೆೇವಿಯ 
ರರವಾಗಿತುತಿ ಎಂದು ತ್ಳಿದು ಬರುತತಿದೆ. 

ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದನುನು ಬಳಸದೆೇ 
ತುಂಗಭದಾ್ರ ನದಿಯ ಹನನುೇರಿನಲಿಲಿ ಅಂದರೆ ನದಿ 

ಅಂಚ್ನ ನೇರಿನಲಿಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿತೆತಿಂದೊ, 
ಶತಮಾನಕೊಕಾ ಹಂದೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ನೊರು 
ರೊಪಾಯಗಳ `ಭಕಿತಿ ಧನ' ಕೆೊಟುಟು ರರವನುನು 
ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ತಂದು ರ್್ರೇ ಬಕೆಕಾೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಯವರ 
ರರವನಾನುಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಂದೊ ಕಿೇತ್್ಹಶೆೇರ 
ಮಾಗಾನಹಳಿಳಿ ಗುರುಸಿದದಾಪ್ಪನವರು ಹೆೇಳಿದುದಾ 
ನನಗಿೇಗಲೊ ನೆನಪ್ದೆ.

ಹೇಗಾಗಿಯೇ ಈ ರಥೆೊೇತಸಿವಕೆಕಾ ನೊರು 
ವರ್ಹಗಳಾದರೊ ರರಕೆಕಾ ನೊರಾರು ವರ್ಹಗಳ 
ಐತ್ಹಯಾವಿದೆ. ಗಾತ್ರದಲಿಲಿ ಭಾರಿೇ ದೆೊಡಡಿದಲಲಿದಿದದಾರೊ 
ಲಕಷೆಣದಲಿಲಿ ಈ ರರವು ಅತಯಾಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. 
ಕಾರಣ ರರದ ಪಾದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ತೆೇರು 
ಗಡೆಡಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ರೊಪ ಲಕಷೆಣಗಳಲಿಲಿ 
ಪೂವ್ಹ ಭಾಗಕೆಕಾ ರ್್ರೇ ಮಹಾಗಣಪತ್, ಪರ್ಚಿಮಕೆಕಾ 
ಪರಾಶಕಿತಿರೊಪ್ೇ ರ್್ರೇ  ಲಕಿಷೆಮಿ, ಉತತಿರಕೆಕಾ ವಿೇಣಾಪಾಣಿ 
ರ್್ರೇ ಸರಸ್ವತ್, ದಕಿಷೆಣಕೆಕಾ ಬಹುಶಃ ರ್್ರೇ ವಿೇರಭದ್ರ, ಈ 
ನಾಲೊಕಾ ಮೆೇಲಾ್ಭಗಗಳಲಿಲಿ ಸಪತ್ನುೇಕ ರಾಗಿ 
ವಾಹನಾರೊಢರಾದ ಅರಟುದಿಕಾ್ಪಲಕರು, 
ದಕಿಷೆಣೆೊೇತತಿರಗಳಲಿಲಿ  ಬೆಸೆದುಕೆೊಂಡಂತ್ರುವ 
ಚತುಷ್ ಚಕ್ರಗಳು, ಪೂವೊೇ್ಹತತಿರಗಳಲಿಲಿ ಗಜ 
ಮಂಡಿ ಸಾಲು, ಆಮ್ರತೆೊೇರಣ ಹಡಿದೆತ್ತಿರುವ 
ಬಾಹುಕಿ ಬೆೊಂಬೆಗಳ ಸೊಕಷೆಮಿಕೆತತಿನೆಗಳು ಇದುದಾ, 
ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಹುರಿಮಂಜು ನಂತರದಲಿಲಿ ಬಣ್ಣ 
ಹಚುಚಿವುದರಿಂದಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೆೊೇಗಿದದಾರೊ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಮತುತಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಂದಮಾತ್ರ 
ರರಗಡೆಡಿಯಲಿಲಿ ಅದು್ಭತವಾಗಿದೆ. ರರದ ಪಾದ ಭಾಗ 
ಅಂದರೆ ಕಟಭಾಗ, ಉದರಭಾಗ ನಾಲುಕಾ 
ದಿಕುಕಾಗಳಿಗೆ ನಾಲುಕಾ ದಾ್ವರಗಳನುನು ಹೆೊಂದಿ ಹೃದಯ 
ಭಾಗವು ಆವತ್ಹ ಮುಚಚಿಲ್ಪಟಟುದುದಾ, ಈ ಎರಡೊ 
ಹಂತಗಳು ಹತಾತಿಳೆಯ ಅದು್ಭತ ಉಬುಬಾ ಚ್ತ್ರಗಳ 
ಫಲಕಗಳನುನು ಹೆೊಂದಿದುದಾ, ರರದ ಬಾಹುಭಾಗವು 
ಪಂಚವಣಾ್ಹತ್ಮಕ ಧ್ವಜ ಸಹಸ್ರಗಳಿಂದ ತೊಗುತ್ತಿದದಾರೆ 
ರ್ರೆೊೇಭಾಗವು ರಕತಿವಣ್ಹದ ಹಂಡೆೇವು, ಮೆೇಲೆ 

ಸುವಣ್ಹ ವಣ್ಹದ `ಕಳಶ' ಮನೆೊೇಹರವಾಗಿದೆ. 
ನಾನಲಿಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿಶೆೇರತೆಗಳನೆನುಲಾಲಿ 

ಕಣುತಿಂಬಿಕೆೊಳಳಿಬೆೇಕೆಂದರೆ, ಮಹಾರಥೆೊೇತಸಿವದ 
ದಿನ ಮಧಾಯಾಹನುದೆೊಳಗೆ ಹೆೊೇಗಿ ನೆೊೇಡಬೆೇಕು. 
ನಂತರವಾದರೆ, ಹೊವಿನ ಅಲಂಕಾರದಿಂದಾಗಿ 
ಮುಚ್ಚಿಹೆೊೇಗಿರುತತಿದೆ. ಹಗಲು ಬೆಳಕೊ ಇರುವು 
ದಿಲಲಿ, ಜನಜಂಗುಳಿಯೊ ಅಪಾರವಾಗಿರುತತಿದೆ. ಈ 
ಮಹಾ ರರದ ತೆೇರು ಗಡೆಡಿಯು ತುಸು ಜಿೇಣಾ್ಹ 
ವಸೆಥಾಯಲಿಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆೊಸ ತೆೇರುಗಡೆಡಿಯ 
ನಮಾ್ಹಣ ಪ್ರಕಿ್ರಯ ಆರಂಭವಾಗಿದುದಾ, ಬಹುಶಃ 
ಈ ನೊರಾರು ವರ್ಹದ ತೆೇರು ಗಡೆಡಿಯನುನು 
ವಿೇಕಿಷೆಸಲು ಈ ವರ್ಹದ ಮಹಾರಥೆೊೇತಸಿವವೆೇ 
ಕೆೊನೆಯ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಕಾಣುತತಿದೆ. ಮುಂದಿನ 
ವರ್ಹ ಹೆೊಸ ತೆೇರುಗಡೆಡಿ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಚೆೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮ 
ಯಂದು ಈ ರಥೆೊೇತಸಿವ ಜರುಗಬೆೇಕಾಗಿದದಾರೊ ಈ 
ವರ್ಹ ರಷ್ಟುಯಂದು ನೆರವೆೇರುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 
ಸೊಯ್ಹನ ದಿನವಾದ ಆದಿತಯಾವಾರದಂದು ಮಹಾ 
ರರವನುನು ಪೂವ್ಹ ದಿಕಿಕಾಗೆ ಎಳೆಯುವಂತ್ಲಲಿವೆಂಬ 
ಪ್ರತ್ೇತ್ ಕೆಲವೆಡೆ ಇದುದಾ, ಭಾನುವಾರದ ಬದಲು 
ಇಂದು ಸೆೊೇಮವಾರ ಈ ಮಹಾ ರಥೆೊೇತಸಿವ 
ಜರುಗಲಿದೆ. ಮಹಾರಥೆೊೇತಸಿವದ ಮುನಾನುದಿನ ರ್್ರೇ 
ಸಾ್ವಮಯ ಗಜವಾಹನೆೊೇತಸಿವವೂ, ಮಹಾರ 
ಥೆೊೇತಸಿವದ ಮಾರನೆಯ ದಿನ  ನಂದಿವಾಹನೆೊೇತಸಿ 
ವವೂ ಇದುದಾ, ಸಾಲಂಕೃತ ಗಜ ವಿಗ್ರಹ ಮತುತಿ 
ಮನುರಯಾ ದೆೇಹ ನಂದಿ ಮುಖದ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವು 
ಹತಾತಿಳೆ ಹಾಗೊ ತಾಮ್ರಗಳಿಂದ ನಮ್ಹಸಿದುದಾ, 
ಅತಯಾಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೆೊೇಡಲೆೇಬೆೇಕೆ ನುನುವಂತ್ದೆ. 

- ಹೆರ್.ಬಿ.ಮಂಜುರಾಥ್  
ಹರಿಯ ಪತ್ರಕತ್ಹ, 

ದಾವಣಗೆರೆ

ಶತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೆ ಶಿ್ರ� ರುರು ಶಿವಯ�ಗಿ ಬಕೆ್ಕ�ಶವಾರ ಮಹಾ ರಥೆೋ�ತಸಾವ
ದಾವಣಗೆರೆ ಚೌಕಿಪೆ�ಟೆಯ ಶಿ್ರ� ರುರು ಶಿವಯ�ಗಿ  

ಬಕೆ್ಕ�ಶವಾರ ಮಹಾಸಾವಾಮ ಮಹಾ ರಥೆೋ�ತಸಾವಕೆ್ಕ  
ನೋರು ವಷಚ್ವಾದರೆ ರಥಕೆ್ಕ ನೋರಾರು ವಷಚ್

²æÃ zÀÄUÁðA©PÁ «zÁå¸ÀA¸ÉÜ (j) ²ªÁf £ÀUÀgÀ zÁªÀtUÉgÉ-577001
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1) DAiÉÄÌ §AiÀÄ¸ÀÄªÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¸Á.² E¯ÁSÉ (DqÀ½vÀ) zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè 

zÁªÀtUÉgÉ EªÀjUÉ ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 2) CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀÇtð ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ zÀÈrüÃPÀÈvÀ zÁR¯É/UÀ¼ÉÆA¢UÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß 

F eÁ»gÁvÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀiÁzÀ 21 ¢£ÀUÀ¼À M¼ÀUÁV F PÉ¼ÀPÁtÂ¹zÀ «¼Á¸ÀPÉÌ Cfð ¸À°è¹ CfðAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß 

G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¸Á.² E¯ÁSÉ (DqÀ½vÀ) zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè zÁªÀtUÉgÉ EªÀjUÉ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ CfðAiÀÄ eÉÆvÉ gÀÆ 1000/- 

(MAzÀÄ ¸Á«gÀ ) gÁ¶ÖçÃPÀÈvÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À r.r /L.¦.N C£ÀÄß CzsÀåPÀëgÀÄ/PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ²æÃ zÀÄUÁðA©PÁ «zÁå ¸ÀA¸ÉÜ (j) 

²ªÁf £ÀUÀgÀ zÁªÀtUÉgÉ EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ w¼À¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. ¤UÀ¢ ¥Àr¹zÀ 

¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ §AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. ªÀiÁ»wUÁV :- 9483748275, 8310457481
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²æÃ zÀÄUÁðA©PÁ «zÁå ¸ÀA¸ÉÜ (j) ²ªÁf £ÀUÀgÀ zÁªÀtUÉgÉ-577001 EzÀgÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ ²æÃ zÀÄUÁðA©PÁ 
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ಸೆೋ�ಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 27, 20234

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ  
ನಿವಿಚ್ನ್ಸಾ  ಕೆಫೆಯಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತಾಸಿಹ 
ಯುವಕರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ವಯಸುಸಿ - 18 ರಿಂದ 28.  
ವಿದಾಯಾಹ್ಹತೆ - SSLC , PUC ಪಾಸ್ ಅರವಾ ಫೆೇಲ್. 

ಸಂಪಕಿ್ಹಸಿ :
ನಿವಿಚ್ನ್ಸಾ  ಕೆಫೆ, ಆಂಜನೆೇಯ ಬಡಾವಣೆ, 
ನೆೇತಾ್ರವತ್ ಹಾಸೆಟುಲ್ ರೆೊೇರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.   

93804 69079

ಹೆೋ�ಟೆಲ್ ಮುರಳಿ
ಬಜೆಟ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್
* 50 ರೊ. ಗೆ ಚ್ಕಕಾನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನ
* 110 ರೊ. ಗೆ ಮಟನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನ
ಸಮಯ : ಮಧಾಯಾಹನು 12.30 ರಿಂದ 
3.30 ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ 6-30ರಿಂದ 9-30. 
ಸಥಾಳ : 2ನೆೇ ಮೆೇನ್, 15ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್, ಅಮತ್ 
ಟಾಕಿೇಸ್ ಕಾಂಪೆಲಿಕ್ಸಿ, ವಿನೆೊೇಬನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

(ಪ್ರತ್ ಶನವಾರ ರಜೆ ಇರುತತಿದೆ.)
95912 76454, 98449 66555

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಹೆೊಸ ಕುಂದುವಾಡ ಹತ್ತಿರ ಸಕಾ್ಹರಿ 

ನೌಕರರ ಬಡಾವಣೆ ಸುತತಿಮುತತಿ  
ಹೆೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಲಿಲಿ 30x50 ಪೂವ್ಹ, 

30x50 ಉತತಿರ, 30x40 ಪರ್ಚಿಮ, 
30x40 ಪೂವ್ಹ-ದಕಿಷೆಣ ಕಾನ್ಹರ್ , 
30x40 ಪರ್ಚಿಮ-ದಕಿಷೆಣ ಕಾನ್ಹರ್ .

ಸಾವಾಮ ಏಜೆಂಟ್ , ವಿದಾ್ಯನರರ
97421 44715 

ಓದುರರ ರಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹಿ�ರಾತುರಳು 
ವಿಶಾವಾಸಪೂಣಚ್ವೆ� ಆದರೋ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹಿತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೆೋ�ಪ, ದೆೋ�ಷ, ರುಣಮಟಟೆ 
ಮುಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವಚ್ಜನಿಕರು 
ಜಾಹಿ�ರಾತುದಾರರೆೋಡರೆಯ� ವ್ಯವಹರಿಸಬೆ�ಕಾರು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾಧಿರಿಯಾರುವುದಿಲಲೆ.

-ಜಾಹಿ�ರಾತು ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

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 ಮುಖಯಾ ರಸೆತಿಯಲಿಲಿರುವ ಟವಿಎಸ್  ಷೆೊೇರೊಂ 
ಪಕಕಾ ಹಾಗೊ ಉದಯ ಬಜಾರ್  ಎದುರಗಡೆ ಇರುವ 

ಸುಸಜಿಜ್ತ ವಾಣಿಜಯಾ ಕಟಟುಡ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. 
ನೆಲ ಮಹಡಿ 3800 ಅಡಿಗಳು, ಮದಲನೆೇ ಮಹಡಿ 

1600 ಅಡಿಗಳು. ಸೆಲಲಿರ್  2400 ಅಡಿಗಳು 
ಸಂಪಕಿ್ಹಸಿ. 

96205 95579

ಕೆಹೆರ್ ಬಿ ಕಾಲೆೋ�ನಿಯಲ್ಲೆ 
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ

30x40 ಉತತಿರ, 30x50 ಪರ್ಚಿಮ, 
40x60 ಪೂವ್ಹ, 50x80 ಪರ್ಚಿಮ 

ರೆೇಟ್  : 2500/- ಮೆೇಲೆ ಸಂಪಕಿ್ಹಸಿ. 
90190 73374
ವರುಣ್  ಚಕ್ರವತ್ಚ್ -ರಿಯಲ್  ಎಸೆಟೆ�ಟ್  ಏಜೆಂಟ್ 

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕಿಲೆ�ನಿಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿ�ರಿನ ತೆೋಟಿಟೆ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್�ಜಾಗಿದದುರೆ ಯಂತ್ರರಳ ನುನೆ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕಿಲೆ�ನ್ ಮಾಡುತೆ್ತ�ವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆ�ವೆಗೆ ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಸೆೇಲ್ಸಿ  ಎಕಿಸಿಕೊಯಾಟವ್   

(ಬಾಯ್ಸಿ , ಗಲ್ಸಿ್ಹ) ಮತುತಿ Tally 
ಅನುಭವವುಳಳಿವರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಸಂಪಕಿ್ಹಸಿರಿ :
ನಯನ ಮೊ�ಟಾಸ್ಚ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫ�. : 97312 90327

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಕೆಬಿಆರ್  ಇಂಡಸಿಟು್ರೇಸ್ ನಲಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು  
ಹುಡುಗರು & ಹುಡುಗಿಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಆಸಕತಿರು ಕೊಡಲೆೇ ಸಂಪಕಿ್ಹಸಿ. 
ತ್ಂಗಳ ಸಂಬಳ +ಕಮೇರನ್  ಇರುತತಿದೆ. 

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

63621 47549

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

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಹಾರ್್ಹ ವೆೇರ್  ಶಾಪ್ ನಲಿಲಿ ಸೆೇಲ್ಸಿ  ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲು ಮಹಳೆಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 
ಸಮಯ : ಬೆ.10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7ರವರೆಗೆ.

ಮಂಡಿಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

63612 16221

ಸೆಕೋ್ಯರಿಟಿ ಗಾಡ್ಚ್ 
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಉತತಿಮ ವೆೇತನ, ESI 
PF ಸೌಲಭಯಾ ಇರುತತಿದೆ.
70012 87756
95351 56531

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

ಶಿಕ್ಷಕ/ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಹುದೆದಾಗಳ ಸಂಖೆಯಾ
1) B.Sc B.Ed (maths/Science )-02
2) BP.Ed/CP.Ed : 02
3) NTC/RBST/B.Sc/B.Com: 02
4) TCH/D.Ed: 02
 ನಿಸರಚ್ ಪಾ್ರಥಮಕ ಹಾರೋ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ 

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

87927 02690, 99862 26454, 98444 43374

ಶಿ್ರ� ರಾಘವೆ�ಂದ್ರ 
ಜೆೋ್ಯ�ತ್ಷಾ್ಯಲಯ
ನಂ.1 ವಶಿ�ಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟೆ 

ನೇವು ಇರಟುಪಟಟುವರು ನಮ್ಮಂತಾಗಲು ಸಿತಿ್ರ-ಪ್ರುರ 
ವರ್ೇಕರಣ, ಗುಪತಿ ಲೆೈಂಗಿಕ ದಾಂಪತಯಾ ಸಮಸೆಯಾ, ನಮ್ಮ 

ಯಾವುದೆೇ ಸಮಸೆಯಾಗಳನುನು 100% ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತಾತಿರೆ. 
ಗಾಂಧಿ ಸಕ್ಹಲ್ , ಆಹಾರ 2000, ದಾವಣಗೆೆರೆ.

89716 99826

3500 ಅಡಿ ಖಾಲ್ ಜಾರ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಸೆಟೆ�ಡಿಯಂ ರಸೆ್ತ - ಆಲೋರ್ ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್ ಹತ್್ತರ
ಗಾ್ರನೆೈಟ್/ ಟೆೈಲ್ಸಿ ಷೆೊೇರೊಮ್, ಈ ಕಾಮಸ್್ಹ 
ಸೆೊಟುೇರ್, ಆಟೆೊೇ ಕನಸಿಲೆಟುಂಟ್ಸಿ , ಕಾರ್ ವಾಶ್/

ಸವಿ್ಹಸ್, ಫಾಮ್್ಹ ಸೆೊಟುೇರ್, ಗೆೊೇಡೌನ್.
95136 99252 

ಸಿಂಚನ ಅಕಾಡೆಮ
SUMMAR GIFT

LKG to SSLC, 
(Ist & II PUC PCMB,  

Commerce, Arts)  
100% ಫಲಿತಾಂಶ, ದಾವಣಗೆರೆ.

8553278258, 8861445913

ಸೆೈಟುರಳು ದೆೋರೆಯುತ್ತವೆ
ಡಾಲಸ್್ಹ ಕಾಲೆೊೇನ ಬನಶಂಕರಿ 

ಬಡಾವಣೆ, ಶಕಿತಿನಗರ, ಡಿಸಿಎಂ 
ಹಾಗೊ ಇತರೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲಿಲಿ 

30x40, 30x50 ಸೆೈಟುಗಳು & 
ಕಮಷ್್ಹಯಲ್  ಸೆೈಟುಗಳು ಉತತಿಮ 

ದರದಲಿಲಿ ದೆೊರೆಯುತತಿವೆ. 
97315 12365

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಸಿಟುೇಲ್ ಫನೇ್ಹಚರ್ ಅಂಗಡಿಯಲಿಲಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ.
ನಯನ ಏಜೆನಿಸಾ�ಸ್, 

ಚಾಮರಾಜ ಪೆ�ಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
99162 36521 

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ರ್ವ-ಪಾವ್ಹತ್ ಲೆೇಔಟ್ ನಲಿಲಿ, ಜೆ.ಹೆಚ್. 

ಪಟೆೇಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲಿ 40x60 North, 
40x60 South, 40x60 West, 40x60 

East, 80x60 North-East Corner.
ಐನಳಿಳ ಚನನೆಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್
99166 12110

ಕರಾಚ್ಟಕ ರೃಹ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೆ 
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ

40x60 South, 40x60 ಅಕಕಾ-ಪಕಕಾ, 
40x60 East, 40x60 ಅಕಕಾ-ಪಕಕಾ, 
40x60 South, 40x60 West.

ಐನಳಿಳ ಚನನೆಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್
99166 12110 

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಡಾಲರ್ಸಿ ಕಾಲೆೊೇನಯಲಿಲಿ

30x55 South, 30x52 
North, 30x40 North, 
30x40 East, 40x50 East.

ಐನಳಿಳ ಚನನೆಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್
99166 12110

ಜಮ�ನು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಶಾಯಾಗಲೆ ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ 1 ಎಕರೆ, 
15 ಗುಂಟೆ ನೇರಾವರಿ ಜಮೇನು 

ಮಾರಾಟಕಿಕಾದೆ. 
ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ :

97434 19009 

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೆೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಹಂಭಾಗ, 

ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆ ` ಬಿ' ಬಾಲಿಕ್, 
ಡೆೊೇರ್ ನಂ : 821/90, ಸೆೈಟ್ ನಂ : 90, 
33x40 ಅಳತೆಯ ಉತತಿರ-ಪೂವ್ಹ 
ಕಾನ್ಹರ್ ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿಕಾದೆ.
99161 49674

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಆವರಗೆರೆಯಲಿಲಿ ಸೆೈಟ್ 30x45, ಉತತಿರ-ದಕಿಷೆಣ 
30x50, ಸಿದ್ಧವಿೇರಪ್ಪ 33x50 ಪೂವ್ಹ 
ಯರಗುಂಟೆ 30x50 ಉತತಿರ ಸೆೈಟ್ KHB 
ಪಕಕಾದಲಿಲಿ 30x40,30x50 ಸೆೈಟುಗಳು ಇವೆ. 
ಏಜೆಂಟರು ಎಸ್. ಯಲೆೋಲೆ�ಜಿರಾವ್
97418 11694

ಗಾಣರಟಿಟೆ ಶಿ್ರ� ಮಾಯಮ್ಮ ದೆ�ವಿ ಜೆೋ್ಯ�ತ್ಷಾ್ಯಲಯ
ಪಂಡಿತ ಭರತ್ ಭಟ್, ಮನೆ ವಿಳಾಸ: ಅಯಯಾಪ್ಪ ಸಾ್ವಮ ದೆೇವಸಾಥಾನ 

ಹಂಭಾಗ ಬಿ.ಐ.ಇ.ಟ ಕಾಲೆೇಜು ರಸೆತಿ, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. `ಬಿ' ಬಾಲಿಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
ನಖರ ಜೆೊಯಾೇತ್ರಯಾ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ, ಪ್್ರೇತ್ಯಲಿಲಿ ನಂಬಿ ಮೇಸ, ಸಿತಿ್ರೇ ಪ್ರುರ 
ಗುಪತಿ ಸಮಸೆಯಾ ಶತು್ಹಕಾಟ ಆಸಿತಿಯಲಿಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತ್ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ 

ಪ್ರಯೇಗ, ಆರೆೊೇಗಯಾ ಸಂತಾನ, ಮದುವೆಯಲಿಲಿ ವಿಳಂಬ, ಹಣಕಾಸಿನ 
ತೆೊಂದರೆ ಇನೊನು ಮುಂತಾದ ಜಾತಕಾಕಾಗಿ, ಉತತಿಮ ಸಲಹೆ ಹಾಗೊ ಅಂತ್ಮ 
ಪರಿಹಾರಕಾಕಾಗಿ ಇಂದೆೇ ಸಂಪಕಿ್ಹಸಿ : 81232 83279  

OM SAI HOME 
MADE PRODUCTS

ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲೆಲಿೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಸಾಲೆ 
ಪದಾರ್ಹಗಳು ಸಿಗುತತಿವೆ. ಸಾಂಬಾರ್  ಪ್ಡಿ, 

ದನಯಾ ಪ್ಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಹಾಗು ಕೊದಲು 
ಉದುರುವ ಸಮಸಯಾಗೆ Hair Oil ಸಿಗುತತಿದೆ.

96063 92059

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಬೊಯಾಟಪಾಲ್ಹರ್ ನಲಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಅನುಭವವುಳಳಿವರಿಗೆ 
ಆದಯಾತೆ. 10,000+ರೊ. ಸಂಬಳ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹತ್ಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಹಸಿ.
ವಾಣಿ ರೆೈಸ್ ಮಲ್ ಪಕ್ಕದ ರಸೆ್ತ 

ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರ ೆ
98807 30328, 91644 91190

BASIC, DTP, TALLY
DATA ENTRY 

TRAINING
FEES : 3000/- ONLY

Call : 8971478270

PART TIME JOBS 
ಮನೆಯಲೆಲಿೇ ಕುಳಿತು ನಾವು ಕೆೊಡುವ 
ಪ್ಸತಿಕ ಬರೆಯುವ ಹಾಗೊ ಫಾರಂ 

ತುಂಬುವ ಮೊಲಕ ತ್ಂಗಳಿಗೆ 
15,000 ರಿಂದ 20,000 ಸಂಪಾದಿಸಿ 

(ಕೆೊೇರಿಯರ್ ಸೌಲಭಯಾವಿದೆ)  
 87490 98879

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಹೌಸ್ ಕಿೇಪ್ಂಗ್ (ಸ್ವಚ್ಛತಾ) 

ಕೆಲಸಕೆಕಾ ಹುಡುಗರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. (ಕೆಲಸದ 
ಅನುಭವ ಇರಬೆೇಕು)

96634 32551

ಹುಡುರರು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಪೆೈಪ್  ಹಾಗೊ ಸಾಯಾನಟರಿ 

ಅಂಗಡಿಯಲಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 
ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಅನುಭವವುಳಳಿವರಿಗೆ ಆದಯಾತೆ.
97388 27452, 74110 25934

WANTED
1) Accountent (only male)
2-3 years experience with tally ERP 9
2) Field Officer & Ex-Serviceman
3) Security Guards
ESI-PF Facility Available

83100 43863, 86603 98210

ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ನಗರದ ಪ್ರತ್ಷ್ಠಾತ CBSE ಶಾಲೆಗೆ 
ಅನುಭವಿ ರ್ಕಷೆಕರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 
Physics / Mathamatics - 2, 
English - 2, Social Science - 1, 
Computer Science - 1, 

ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ : 
98444 43223, 70197 86484

ಸಾಕಲು ಬೆಕಿ್ಕನ 
ಮರಿ ಬೆ�ಕಾದರೆ ಕರೆ 

ಮಾಡಿ
96864 62502, 63635 52021

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ನಂದಿನ ಲೆೇಔಟ್ ಪೂವ್ಹ 30x35, 30x54 ಪರ್ಚಿಮ  
30x50, 30x65, ಮಂಜುನಾರ ಲೆೇಔಟ್ ಪೂವ್ಹ-
ದಕಿಷೆಣ ಕಾನ್ಹರ್ 30x50 & 30x50 (ಅಕಕಾ-ಪಕಕಾ) 
ಪರ್ಚಿಮ-ದಕಿಷೆಣ ಕಾನ್ಹರ್, 30x50 ಬಾತ್ ಡೆೈರಿ 
ಹಂಭಾಗ ಸೆೈಟುಗಳು ದೆೊರೆಯುತತಿವೆ.
ಐರೋರು ವಿಜಯಕುಮಾರ

99457 02495 

ಮರೆರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಲೆೇಔಟ್ ದಕಿಷೆಣ-ಪರ್ಚಿಮ ಕಾನ್ಹರ್ 

40x65, (30000 ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತೆತಿ) ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. 
`ಬಿ' ಬಾಲಿಕ್ ಪೂವ್ಹ 44x60 (ತ್್ರಪೆಲಿಕ್ಸಿ)(ಬಾಪೂಜಿ 
ಸೊಕಾಲ್ ಹತ್ತಿರ), ಸಿದ್ಧವಿೇರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಉತತಿರ 
30x40 (ಶಾಮನೊರು ರಸೆತಿ  ಹತ್ತಿರ) 

ಐರೋರು ವಿಜಯಕುಮಾರ 
99457 02495

HOUSE FOR RENT
Location : `B' Block, S.S. Layout, 4th main, 
3rd cross, ``suragi'' Davanagere, 
Near Raghavendra College. Single 
bedroom, 1st floor, North facing, 
Only vegetarians are preferred.
Contact : 8073546523

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಮಹಳೆಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 
ಗರಿರಠಾ ವೆೇತನ ನೇಡಲಾಗುವುದು.

ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ :
97439 03282

ಸೆೈಟ್ ಸೆ�ಲ್ ಗೆ (KHB) 
ಕನಾ್ಹಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೆೊೇರ್್ಹ ನಲಿಲಿ 

ರಿಜಿಸಟುರ್ ಖಚು್ಹ ಸೆೇರಿ 30x40 ಉತತಿರ 
(31 ಲಕಷೆ), 20x28.5 ಪೂವ್ಹ (14 ಲಕಷೆ)
ಕಿರಣ್ ಬೋಸೋನೆರ್ (ಏಜೆಂಟ್) 
(ಮರೆ ಕಟಟೆಲು ತುಂಬಾ ಚೆರಾನೆಗಿದೆ) 

ಡೆ್ರೈವರ್ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಹೆೊಸ ಆಟೆೊೇಗೆೇರ್ ಹೆೊಂದಿರುವ 
ಫಾಚೊಯಾ್ಹನರ್ ಕಾರ್ ಗೆ ನುರಿತ 

ಡೆ್ರೈವರ್ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ.
ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ : 

88612 84178

ಉಕಕಾಡಗಾತ್್ರ, ಮಾ. 26- ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಕಲಿಯರಿ, 
ಆದರ ೆ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಸಂಸಕಾಕೃತ್ ಬಳಸಬೆೇಡಿ. ಇಂಗಿಲಿಷ್ 
ಸಂಸಕಾಕೃತ್ಯನುನು ಪಾದರಕೆಷೆ ಬಿಡುವ ಸಥಾಳದಲೆಲಿೇ ಬಿಟುಟು 
ಕನನುಡದ ಮನಯೆಳಗ ೆ ಬನನು ಎಂದು ಹರಿಹರದ 
ಹರಿಯ ಸಾಹತ್ ಪೊ್ರ. ಹಚೆ್.ಎ. ಭಿಕಾಷೆವತ್್ಹಮಠ 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಸುಕೆಷೆೇತ್ರ ಉಕಕಾಡಗಾತ್್ರಯ ರ್್ರೇ ಗುರು 
ಕರಿಬಸವೆೇಶ್ವರ ಅಜಜ್ಯಯಾನ ಗದುದಾಗ ೆ ಆವರಣದಲಿಲಿ 
ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕು ಕನನುಡ ಸಾಹತಯಾ ಪರಿರತ್ 
ವತ್ಯಂದ ನನೆನು ಹಮ್ಮಕೆೊಂಡಿದದಾ ಹರಿಹರ 
ತಾಲೊಲಿಕು ಮೊರನೆೇ ಕನನುಡ ಸಾಹತಯಾ ಸಮೆ್ಮೇಳನದ 
ಸಮಾರೆೊೇಪ ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಿ ಅವರು 
ಸಮಾರೆೊೇಪ ಭಾರಣ ಮಾಡಿದರು.

ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಂದ ನಮ್ಮ ನಾಡು, 
ಭಾಷ ೆ ಹಾಗೊ ಸಂಸಕಾಕೃತ್ಯನುನು ಕಳದೆುಕೆೊಳುಳಿತ್ತಿದೆ 
ಎಂದು ಬೆೇಸರ ವಯಾಕತಿಪಡಿಸಿದ ಭಿಕಾಷೆವತ್್ಹಮಠ, 
ಗುರ್  ಮಾನ್ಹಂಗ್, ಮಮ್ಮ, ಡಾಯಾಡಿ ನಮ್ಮ 
ಸಂಸಕಾಕೃತ್ಯಲಲಿ. ನಮಸಾಕಾರ, ಕೆಷೆೇಮವೆೇ, ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ 

ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಸಂಸಕಾಕೃತ್ಯನುನು ಮಕಕಾಳಿಗ ೆ ಕಲಿಸಿ 
ಎಂದು ಪೊೇರಕರಿಗ ೆಕರ ೆನೇಡಿದರು.

ಕನನುಡ ಭಾಷಯೆಲೆಲಿೇ ಸಂಸಕಾಕೃತ್ ಇದ.ೆ ಜಗತ್ತಿನಲಿಲಿ 
ಕನನುಡ ಭಾಷ,ೆ ಸಾಹತಯಾಕೆಕಾ ಇರುವ ವಿಶೆೇರ ಗೌರವ 
ಬೆೇರ ೆಯಾವ ಭಾಷಗೆೊ ಇಲಲಿ. 2 ಸಾವಿರ ವರ್ಹಗಳ 
ಇತ್ಹಾಸ ಇರುವ ಕನನುಡ ಭಾಷ ೆಹಾಗೊ ಅಕಷೆರಗಳನುನು 
ಮನಯೆಂದಲೆೇ ಹಚೆುಚಿ ಬಳಸುವಂತಾಗಬೆೇಕಂೆದರು.

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲಿಲಿನ ಇಚಾ್ಛಶಕಿತಿಯ 

ಕೆೊರತಯೆೇ ಕನನುಡ ಇವತುತಿ ಶೆೊೇಚನೇಯ ಸಿಥಾತ್ಗೆ 
ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದುದಾ, ದೆೇಶದಲಿಲಿ ಹಂದಿ-
ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಗ ೆ ಇರುವ ಮಾನಯಾತ ೆ ಕನನುಡಕೆಕಾ ಯಾಕಿಲಲಿ 
ಎಂದು ಭಿಕಾಷೆವತ್್ಹಮಠ ಪ್ರರ್ನುಸಿದರು.

ಇದೆೊಂದು ಚ್ಂತನಾ ಸಮಾವೆೇಶ. ಇಲಿಲಿ 
ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕವಿತಗೆಳ ಮೊಲಕ ಭಾವನಗೆಳನುನು 
ವಯಾಕತಿಪಡಿಸಿದಾದಾರ.ೆ ಬರವಣಿಗ ೆ ಜಿೇವಮುಖಿ ಮತುತಿ 
ಜನಪರವಾಗಿರಬೆೇಕು ಎಂದು ಯುವ ಕವಿಗಳಿಗೆ 

ಕಿವಿಮಾತು ಹೆೇಳಿದ ಭಿಕಾಷೆವತ್್ಹಮಠ ಅವರು, 
ಕನನುಡದ ಅಭಿರುಚ್, ಸಾಹತಯಾದ ಅಭಿರುಚ್ಯನುನು 
ಇಂತಹ ಸಮೆ್ಮೇಳನಗಳ ಮೊಲಕ ಜನರಲಿಲಿ ಬಳೆಸೆುವ 
ಅಗತಯಾತ ೆಹಚೆಾಚಿಗಿದ ೆಎಂದರು.

ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕು ಕಸಾಪ ಅಧಯಾಕಷೆ ಡಿ.ಎಂ. 
ಮಂಜುನಾರಯಯಾ ಅಧಯಾಕಷೆತ ೆವಹಸಿದದಾರು. ಈ ವೆೇಳೆ 
ವಿವಿಧ ಕೆಷೆೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರಾದ ಲೆೇಖಕ 
ಮಹಾಂತೆೇಶ್ ನಟೊಟುರು, ಪ್ರಕಾಶ ಕೆೊೇಳೂರು, 

ಕೃರ್ಣಮೊತ್್ಹ ಶೆ್ರೇಷ್ಠಾ, ಬಿೇದಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಾದ 
ಜಿಗಳಿ ರಂಗನಾಥ್, ಹೆೊಳಸೆಿರಿಗರೆ ೆ ಎಂ. 
ರ್ವಕುಮಾರ್, ರ್್ರೇಮತ್ ಸುಜಾತ ಗೆೊೇಪ್ನಾಥ್, 
ಹರಿಯರಾದ ಗೆೊೇವಿನಾಳ್ ಮಲಲಿನಗೌಡು್ರ, ನವೃತತಿ 
ರ್ಕಷೆಕರಾದ ಹಂಡಸಘಟಟುದ ಸಿದ್ಧನಗೌಡು್ರ, 
ಭಾನುವಳಿಳಿ ಪ್ಟಟುಪ್ಪ, ಕ.ೆಟ. ರ್ವಾನಂದಪ್ಪ, ಎ.ಡಿ. 
ಕೆೊಟ್ರಬಸಪ್ಪ, ಹಚೆ್.ಜಿ. ಚಕ್ರಸಾಲಿ, ಮುದೆದಾೇರ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಪತ್ರಕತ್ಹ ಪಂಚಾಕಷೆರಿ, ಕ.ೆ ಜೆೈಮುನ, 
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಯಾ ನಾಡಿಗೆೇರ್, ವಾಸವಿ ರಮೆೇಶ್, ಎನ್.
ಬಿ. ಲಿೇಲಾ, ಕಮಲಾಪ್ರ ಪಂಚಾಕಷೆರಿ, ನಾಗರಾಜ್ 
ಮೆಹವಾ್ಹಡ,ೆ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಅಜೆೇಯ್, 
ಹಾಲಿವಾಣದ ಟ. ಕರಿಯಪ್ಪ ಸೆೇರಿದಂತ ೆ ಇನೊನು 
ಅನೆೇಕರನುನು ಗೌರವಿಸಲಾಯತು.

ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸಯಾರಾದ ಎಂ. ನಾಗೆೇಂದ್ರಪ್ಪ, 
ಬಣೆೆ್ಣಹಳಿಳಿ ಹಾಲೆೇಶಪ್ಪ, ಎಪ್ಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧಯಾಕಷೆ ಜಿ. 
ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಟೆೇಲ್, ಹರಿಯ ಸಾಹತ್ ಜ.ೆ 
ಕಲಿೇಂಬಾಷಾ, ಜಡೆಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಸಿರಿಗರೆೆ 
ಪರಮೆೇಶ್ವರಗೌಡ, ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ 

ಉಪಾಧಯಾಕಷೆ ಜಿಗಳಿ ಆನಂದಪ್ಪ, ಮುಖಂಡ ಸಿ.ಎನ್. 
ಹುಲಿಗೆೇಶ್, ತಾ. ಜಡೆಿಎಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧಯಾಕಷೆ 
ಬಂಡೆೇರ ತ್ಮ್ಮಣ್ಣ, ವಾಸನದ ಎಸ್.ಕ.ೆ ಬಸವರಾಜ್, 
ರ್್ರೇ ಕರಿಬಸವೆೇಶ್ವರ ಗದುದಾಗ ೆ ಟ್ರಸ್ಟು ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹ 
ಎಸ್. ಸುರೆೇಶ್, ತಾ. ಪತ್ರಕತ್ಹರ ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕೆಷೆ 
ರ್್ರೇಮತ್ ಶಾಂಭವಿ ಡಿ.ಜಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಜಿಲಾಲಿ 
ಕಸಾಪ ಗೌರವ ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹ ರೆೇವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪ 
ಅಂಗಡಿ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹ ಜಿಗಳಿ 
ಪ್ರಕಾಶ್, ಹಂಡಸಘಟಟು ತ್ಪೆ್ಪೇಸಾ್ವಮ, ರ್ಕಷೆಕ ಜಿ.
ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್, ನವೃತತಿ ಯೇಧ ಸಿರಿಗರೆೆ 
ಪರಶುರಾಮ್, ಕುಂಬಳೂರು ವಾಸು, ಮೆಡಿಕಲ್ 
ಶಾಪ್ ರಾಜಿೇವ್ ನಂದಿಗಾವಿ, ತಾ ಕಸಾಪ 
ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹಗಳಾದ ಡಿ.ಡಿ. ರೆೇವಣನಾಯಕಾ, 
ಚ್ದಾನಂದ್ ಕಂಚ್ಕೆೇರಿ, ಜಿಲಾಲಿ ಕಸಾಪ ಸದಸಯಾ 
ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಮಲೆೇಬನೆೊನುರು ಹೆೊೇಬಳಿ 
ಕಸಾಪ ಅಧಯಾಕಷೆ ದಂಡಿ ತ್ಪೆ್ಪೇಸಾ್ವಮ, ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹ 
ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್, ಮಂಜು ದೆೊಡಡಿಮನ ಮತ್ತಿತರರು 
ಭಾಗವಹಸಿದದಾರು. 

ರಾಜಕಾರಣಿರಳ ಇಚಾಛಾಶಕಿ್ತ ಕೆೋರತೆಯಂದಾಗಿ ಕನನೆಡ ಭಾಷೆಗೆ ಶೆೋ�ಚನಿ�ಯ ಸಿಥಾತ್
ಉಕ್ಕಡಗಾತ್್ರ: ಹರಿಹರ ತಾಲೋಲೆಕು 3ರೆ� ಕನನೆಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೆ್ಮ�ಳನದ ಸಮಾರೆೋ�ಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೆ ಪ್್ರ. ಭಿಕಾ್ಷವತ್ಚ್ಮಠ ಬೆ�ಸರ

(3ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಈ ಚಾಕುವಿನ ಉತಾ್ಪದನೆಯಲಿಲಿ ತೆೊಡಗಿದಾದಾರೆ.
ಹಲವಾರು ಬಾಲಿವುರ್ ಚ್ತ್ರಗಳಲಿಲಿ ಚಾಕುಗಳ ಹೆಸರು ಬಳಸಿ 

ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಾಕುಗಳನುನು ಹಂಸೆಗಾಗಿ ಎಂಬಂತೆ 
ತೆೊೇರಿಸುತ್ತಿದದಾ ಕಾರಣ, ಹನನುಡೆ ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಾನ್ 
ವಿಷಾದಿಸಿದಾದಾರೆ. ಬಾಲಿವುರ್ ಚ್ತ್ರಗಳಲಿಲಿ ಚ್ಲಲಿರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು 
ಹಾಗೊ ಪ್ಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡುವವರೆೇ ಈ ಚಾಕುಗಳನುನು 
ಬಳಸುವುದಾಗಿ ತೆೊೇರಿಸಲಾಗಿತುತಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನ ಸಾಮಾನಯಾರು 
ಚಾಕು ಖರಿೇದಿಸಲು ಹಂಜರಿದರು ಎಂದು ರಜಾ ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ.

ರಾಮಪ್ರಿ ಚಾಕು ಹೆಸರು ದೆೇಶಾದಯಾಂತ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. 
ಆದರೊ, ಈ ಚಾಕುಗಳನುನು ವಿದೆೇರ್ ಮಾರುಕಟೆಟುಗೆ ರಫ್ತಿ ಮಾಡಲು 
ಸಾಧಯಾವಾಗಲಿಲಲಿ. ಚಾಕುಗಳ ಅಲಗಿನ ಉದದಾದ ಮೆೇಲೆ ನಬ್ಹಂಧ 
ಇರುವ ಕಾರಣ ಇವುಗಳ ರಫ್ತಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇನೆೊನುೇವ್ಹ 
ವಾಯಾಪಾರಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಬದ್ ರಜಾ ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ.

ಚ್ೇನಾದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಚಾಕುಗಳು ಮಾರುಕಟೆಟು ಯಲಿಲಿ 
ಆವರಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗೊ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ 
ಮೊಲ ರಾಮಪ್ರಿ ಚಾಕುವಿಗಿಂತ ಅಧ್ಹವಿದೆ. ಹೇಗಾಗಿ ಜನರು 
ನಕಲಿ ಚಾಕುಗಳನೆನುೇ ಖರಿೇದಿಸುತ್ತಿದಾದಾರೆ ಎಂದು ಶಬದ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಹೇಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಉತಾ್ಪದನಾ ಘಟಕಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ. 
ಕರಕುಶಲ ಕಾಮ್ಹಕರು ಬೆೇರೆ ಉದೆೊಯಾೇಗ ಅರಸಿ ಹೆೊೇಗಿದಾದಾರೆ. ಈಗ 
ನಗರದಲಿಲಿ ಒಂದೆೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉತಾ್ಪದನಾ ಘಟಕ ಇಲಲಿ. ಸಣ್ಣ 
ಘಟಕಗಳಷೆಟುೇ ಆಯದಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉತಾ್ಪದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು 
ರೆಹಮತ್ ರಜಾ  ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಚಾಕು ಪ್ರತ್ಮೆ ಸಾಥಾಪನೆ !

ತಕ್ಷಣ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಭತತಿ ಕೆೊಯುಯಾವ ಯಂತ್ರ 

ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳಳಿಲು SSLC & PUC 
ಓದಿರುವ ಹಂದಿ ಭಾಷೆಯುಳಳಿ 

ಯುವಕರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 
(ಸೊಪರ್  ವೆೈಸರ್ ) ಊಟ, ವಸತ್ 

ಆಕರ್ಹಕ ಸಂಬಳ ಕೆೊಡಲಾಗುವುದು.

94823 89317

ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ ಮುಸಿಲೆಮರಿಗೆ ಮ�ಸಲಾತ್
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಆಸಿತಿಯ ರಿೇತ್ಯಲಿಲಿ ಮೇಸ 
ಲಾತ್ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದಾದಾರೆ. ಮೇಸಲಾತ್ 
ಏನೊ ಆಸಿತಿಯಲಲಿ. ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯಾತರ ಹಕುಕಾ. 
ಅವರ ಶೆೇ.4ರರುಟು ಮೇಸಲಾತ್ಯನುನು ಬೆೇರೆ 
ಯಾವುದೆೇ ಸಮುದಾಯಕಾಕಾಗಿ ಕಸಿಯುವುದನುನು 
ವಿರೆೊೇ ಧಿಸುತೆತಿೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಹೆೊೇದರರು, 
ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯಾರು ಎಂದರು.

ಇಡಿ� ಒಕ್ಕಲ್ರ ಹಾರೋ ವಿ�ರಶೆೈವ – 

ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಈ ಪ್ರಸಾತಿಪವನುನು 
ತ್ರಸಕಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದೊ ರ್ವಕುಮಾರ್ ಹೆೇಳಿದರು. 

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕಷೆ ಮುಂದಿನ 45 ದಿನಗಳಲಿಲಿ 
ಅಧಿಕಾರಕೆಕಾ ಬರಲಿದೆ. ಆಗ ಬಿಜೆಪ್ ಸಕಾ್ಹರ 
ಘೆೊೇಷ್ಸಿರುವ ಮೇಸಲಾತ್ ಯನುನು 
ರದುದಾಗೆೊಳಿಸುತೆತಿೇವೆ. ಮುಸಿಲಿಮರನುನು ಒ.ಬಿ.ಸಿ. 
ಪಟಟುಯಂದ ಹೆೊರಕೆಕಾ ತರಲು ಯಾವುದೆೇ 
ಆಧಾರಗಳಿಲಲಿ ಎಂದರು.

ರರನಯಾನಕೆ್ಕ ಹೆೋ�ಲುವ ಎಲ್ ವಿಎಂ ರಾಕೆಟ್
(1ರೆ� ಪುಟದಿಂದ) ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ಗಗನ ಯಾನ ಯೇಜನೆಗೊ ಇದೆೇ ರಿೇತ್ಯ ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸ 
ಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಸೆೊ್ರೇ ಅಧಯಾಕಷೆ ಎಸ್. ಸೆೊೇಮನಾಥ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಈ ರಾಕೆಟ್ ನಲಿಲಿ ಇನೊನು ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಗಗನಯಾನ 
ಯೇಜನೆಯಲಿಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತ್ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆೊೇಮನಾಥ್ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.26- ರಾಜಯಾ 
ಸಕಾ್ಹರವು ಮುಸಲಾ್ಮನರಿಗೆ ನೇಡಿದದಾ 
ಶೆೇ.4ರರುಟು ಮೇಸಲಾತ್ ರದುದಾಪಡಿಸಿ, 
ಇಡಬೊಲಿ್ಯಎಸ್ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಮೇಸಲಾತ್ 
ನೇಡಿರುವುದನುನು ಉಮ್ಮತ್ ಚ್ಂತಕರ ವೆೇದಿಕೆ 
ಅಧಯಾಕಷೆ ಅನೇಷ್  ಪಾರ ಖಂಡಿಸಿದಾದಾರೆ.

ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಹರ ಇತರೆ ಜಾತ್ಗಳಿಗೆ ಖುಷ್ 
ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೊ ಮುಂಬರುವ 
ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಿ ರಾಜಕಿೇಯ ಲಾಭ ಪಡೆ 
ಯುವ ಉದೆದಾೇಶದಿಂದ ಮುಸಿಲಿಂ ಸಮುದಾಯ 
ವನುನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೆೊೇ 
ಪ್ಸಿದಾದಾರೆ. ವಾಸತಿವದಲಿಲಿ ಸಾಚಾರ್ ವರದಿ 
ಪ್ರಕಾರ ಮುಸಿಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸಿಥಾತ್ಗತ್ 
ಎಸ್ ಸಿ ಹಾಗೊ ಎಸ್ ಟ ಸಮುದಾಯದ ಸಿಥಾತ್ 
ಗತ್ಗಿಂತ ತಳಮಟಟುದಲಿಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 
ಜನಸಂಖೆಯಾಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶೆೇ.4ಕಿಕಾಂತ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಸಲಾತ್ ಕೆೊಡಬೆೇಕೆಂದು ರ್ಫಾರಸುಸಿ 

ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗಿದಾದಾಗ ಸಕಾ್ಹರ ಮುಸಲಾ್ಮ ನರಿಗೆ 
ಜನಸಂಖೆಯಾಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಸ ಲಾತ್ 
ಕೆೊಡುವ ಬದಲಿಗೆ, ಇರುಟು ದಿನ ಇದದಾಂ ತಹ 
ಮೇಸಲಾತ್ ಕಿತುತಿ, ಆರ್್ಹಕವಾಗಿ ಮತುತಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರುವಂತಹ 
ಸಮುದಾಯಕೆಕಾ ನೇಡಿರುವುದು ನಾಚ್ಕೆಗೆೇಡಿನ 
ಸಂಗತ್ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೇಕಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಮೇಸಲಾತ್ ಪಡೆದುಕೆೊಂಡಂತಹ 
ಮೆೇಲ್ವಗ್ಹದ ಸಾ್ವಮೇಜಿಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯಾ 
ತರಿಗೆ ಬೆನೆನುಲುಬಾಗಿ ನಲಲಿಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
ಸಕಾ್ಹರದ ಈ ನಡೆಯು ಎರಡು ಸಮು 
ದಾಯಗಳ ಮಧಯಾ ವೆೈರಮಯಾ ಹುಟುಟುವಂತೆ 
ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಮುಸಿಲಿಂ 
ಸಮುದಾಯಕೆಕಾ ಇಡಬೊಲಿ್ಯಎಸ್ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 
ಮೇಸಲಾತ್ ಕೆೊಡುವುದಾದರೆ ಶೆೇ.6ರರುಟು 
ಮೇಸಲಾತ್ಯನುನು ಪ್ರತೆಯಾೇಕವಾಗಿ ನಗದಿಪಡಿ 
ಸಬೆೇಕೆಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಸಿದಾದಾರೆ.

ಮುಸಿಲೆಂ ಮ�ಸಲಾತ್ ರದುದು ; ಖಂಡರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 26 - ನಗರದ ಜೆೈನ್ 

ತಾಂತ್್ರಕ ಮಹಾವಿದಾಯಾಲಯದಲಿಲಿ ಸಾಂಸಕಾಕೃತ್ಕ 
ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮ ಶೃಂಗ  2023   ಅನುನು ಕಾಲೆೇಜಿನ 
ಆವರಣದಲಿಲಿ ಅದೊ್ಧರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯತು. 
ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 
ವಾರದಿಂದ ವಿದಾಯಾರ್್ಹಗಳು  ಅನೆೇಕ ಸ್ಪಧೆ್ಹಗಳಲಿಲಿ 
ಮತುತಿ ಕಿ್ರೇಡೆಗಳಲಿಲಿ ಉತುಸಿಕತೆಯಂದ 
ಪಾಲೆೊೊಂಡಿದದಾರು.

ಡಿನ್  ಅಕಾಡೆಮಕ್ಸಿ ಮಧುಕೆೇಶ್ವರ ಎನ್. 
2022-23  ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೆೇಜಿನ ಪ್ರಗತ್ಯನುನು   
ಪ್ರಸುತಿತ ಪಡೆಸಿದರು. ವಿಶೆೇರ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ತತ್ವ 
ಪ್ರಚಾರಕರಾದ ಯುಗಧಮ್ಹ ರಾಮಣ್ಣ, 
ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾ  ನದೆೇ್ಹಶಕ, ನಟ ಹಾಗು ಹಾಸಯಾ 
ಕಲಾವಿದ ಅರುಣ್  ಸಾಗರ್ ಮತುತಿ ಇಂಜಿನಯರ್ 
- ಕಲಾವಿದ ಆರ್.ಟ.  ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 

ಪಾಲೆೊೊಂಡಿದದಾರು. 
ಕಲಾ ನದೆೇ್ಹಶಕರಾದ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್   

ಅವರು ತಮ್ಮ  ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ಹಾಡು, ಹಾಸಯಾದಿಂದ 
ನೆರೆದಿರುವವರನುನು ರಂಜಿಸಿದದಾಲಲಿದೆೇ, ಪ್ರತ್ಯಬಬಾ 
ವಯಾಕಿತಿಯಲಿಲಿ  ಮಗು ಇರುತಾತಿನೆ.  ಅವನನುನು ಸದಾ 
ಜಾಗೃತ್ಯಲಿಲಿಡುವುದು ಮನುರಯಾನ ಆಂತರಿಕ 
ಸಂತೆೊೇರಕೆಕಾ ಅತ್ ಮುಖಯಾ ಎಂದರು. 
ವಿದಾಯಾರ್್ಹಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಸಂತೆೊೇರವಾಗಿ ನೃತಯಾ 
ಹಾಸಯಾ ಮಾಡುತಾತಿ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಶೃಂಗಕೆಕಾ  ಮೆರಗು 
ತಂದರು. 

ಡಾ. ಡಿ.ಬಿ. ಗಣೆೇಶ್  ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಯಾಕಷೆತೆ 
ವಹಸಿದದಾರು.  ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮದ ಸಂಯೇಜಕರಾದ 
ಡಾ.ರಜನೇಶ್ ಎಂ. ಮರಿಗೌಡರ್  
ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರ್್ರೇಮತ್ ಪ್್ರೇತಾ ಪಾ್ರಧಾಯಾಪಕರು 
ಮತುತಿ ಇತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಜೆೈನ್ ಕಾಲೆ�ಜಿನಲ್ಲೆ ಶೃಂರ  ಸಂಭ್ರಮ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.26- ನಾಯಕ 

ಸಮುದಾಯಕೆಕಾ ಕೆೊಟಟುದದಾ ಭರವಸೆ ಈಡೆೇರಿಸದ 
ಹನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ಬಿಜೆಪ್ ಸಕಾ್ಹರದ ವಿರುದ್ಧ ‘ಬೆೇಡರ 
ಕಿವಿಯಲಿಲಿ ಕಮಲ¬ ಎಂಬ ಘೆೊೇರ ವಾಕಯಾದಂತೆ 
ಕಿವಿಯಲಿಲಿ ಹೊ ಮುಡಿದುಕೆೊಂಡು ನಾಯಕ 
ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಶನವಾರ ನಗರದ 
ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ವೃತತಿದಲಿಲಿ ವಿನೊತನವಾಗಿ 
ಇಂದು ಪ್ರತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣ ಸಂದಭ್ಹ 
ದಲಿಲಿ ಕೆೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚ್ವ ಅಮತ್ ಷಾ ಅವರು 
ಚ್ತ್ರದುಗ್ಹದಲಿಲಿ 100 ಕೆೊೇಟ ರೊ.ಗಳ ಅನುದಾನ 
ಮಂಜೊರು ಮಾಡಿ ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ರ್ೇಮ್ 

ಪಾಕ್್ಹ ನಮಾ್ಹಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ 
ಘೆೊೇಷ್ಸಿದದಾರು. ಜೆೊತೆಗೆ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯದ 

ಬಿ.ರ್್ರೇರಾಮುಲು ಅವರನುನು ಮಾಜಿ ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರ 
ಸಿದ್ಧರಾಮಯಯಾನಂತಹವರ ಎದುರು ಚುನಾವಣಾ 

ಅಭಯಾರ್್ಹಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು, ಉಪಮುಖಯಾ 
ಮಂತ್್ರ ಸಾಥಾನ ನೇಡದೆ ಅನಾಯಾಯ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ 
ಎಂದು ಪ್ರತ್ಭಟನಾಕಾರರು ದೊರಿದರು.

ಇದೆೇ ಸಂದಭ್ಹದಲಿಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.
ವಿೇರಣ್ಣ, ಪ್.ಬಿ.ಅಂಜುಕುಮಾರ್, ಆರ್.
ದೆೇವೆೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಕೆ.ಎಂ.ಚನನುಬಸಪ್ಪ, ಟ.ಎಸ್.
ಕರಿಯಪ್ಪ, ದೆೇವರಾಜ ಕಾಟೆೇ ಹಳಿಳಿ, ರಾಜು 
ಮದಕರಿ, ಪ್.ಅಜಜ್ಯಯಾ, ಪ್ರವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್  
ನಾಯಕ, ಆಂಜನೆೇಯ, ಗುರುರಾಜ್, ಎನ್. 
ಉಮೆೇಶ ಮದಕರಿ, ಪ್ರಭು ನೆೇಲ್ಹಗಿ, ಬೆಳವನೊರು 
ದೆೇವಿ, ಶಾಮ್ ಜಿ, ಸುನೇಲ್ ಕೆ. ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಹನ್, 
ಎಂ.ಆರ್. ನಖಿಲ್ ಮತ್ತಿತರರಿದದಾರು.

ರಾಯಕ ಸಮಾಜದಿಂದ ಕಿವಿಯಲ್ಲೆ ಹೋ ಮೋಡಿದು ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಅನುಭವವುಳಳಿ ನಸ್್ಹ ಮತುತಿ ಆಯಾ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ವಸತ್ ವಯಾವಸೆಥಾ ಇರುತತಿದೆ. 
ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ : ಪ್.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ, ಸಿ.ಜಿ.ಆಸ್ಪತೆ್ರ 
ಹಿಂಭಾರ, ಪೆವಿಲ್ಯನ್ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.
94805 42577, 98450 35710

EC / ಇಸಿ, 
E-swathu, 

Khatha Change
Building Licence
& Other Property 

Documents
96118-66449

ಡೆ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕಟೆರ್ 
ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದುರೆ
ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸಿಸಿಗೆ  

ಡೆ್ರೈವರ್  (ಪ್ರುರ) ಮತುತಿ 
ಕಂಡಕಟುರ್ (ಪ್ರುರ ಅರವಾ ಮಹಳಾ) 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಸಂಪಕಿ್ಹಸಿ :
91642 22937

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಕೆ.ಟ.ಜೆ. ನಗರದ 2ನೆೇ ಮುಖಯಾ 
ರಸತೆಿ, 8ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್ ನ ಉತತಿರದ 
ಮುಖದ 15x40 ಅಡಿಯ ಮನೆ 
(RCC). ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ : 

8105054746, 9844377953

ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ 
`ಸಾಮಥಾ್ಯಚ್ಭಿವೃದಿಧಿ 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ'

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 26- 
`ಸಾವಯವ ಸಿರಿ' ಯೇಜನೆಯಡಿ 
ಜಿಲೆಲಿಯ ರೆೈತರನುನು ಸಾವಯವ 
ಕೃಷ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಉದೆದಾೇ 
ಶದಿಂದ ದಿ್ವತ್ೇಯ ಸಾಮಥಾಯಾ್ಹ 
ಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮವು  ನಾಡಿದುದಾ 
ದಿನಾಂಕ 28 ಮತುತಿ 29 ರಂದು 
ಎರಡು ದಿನಗಳು ಐಸಿಎ ಆರ್- 
ತರಳಬಾಳು ಕೃಷ್ ವಿಜಾಞಾನ ಕೆೇಂದ್ರ 
ದದಲಿಲಿ ಕೃಷ್ ಇಲಾಖೆ 
ಸಹಯೇಗದಲಿಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಜಿಲೆಲಿಯಲಿಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷ್ 
ಯಲಿಲಿ ಆಸಕಿತಿ ಹೆೊಂದಿರುವ ರೆೈತ 
ಮಹಳೆಯರು ಮತುತಿ ಯುವ 
ರೆೈತರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೆೊೇಂದಾ 
ಯಸಲು ಐಸಿಎಆರ್ - ತರಳ 
ಬಾಳು ಕೃಷ್ ವಿಜಾಞಾನ ಕೆೇಂದ್ರ 
(9591426179, 08192-
263462) ವನುನು 
ಸಂಪಕಿ್ಹಸಬಹುದು. 
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ಬ್ರೀಕಾಗಿದಾದಾರ್ 
ಪೆಟೆೋ್ರ�ಲ್ ಬಂಕ್ ನಲ್ಲೆ ಕಾಯಚ್ನಿವಚ್ಹಿಸಲು 

ಯುವಕರು, ಯುವತ್ಯರು. ಸಂಪಕಿಚ್ಸಿ.

ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಫಿಲ್ಲೆಂಗ್ ಸೆಟೆ�ಷನ್
ಲೆೋ�ಕಿಕೆರೆ ಮೆ�ನ್ ರೆೋ�ಡ್, ಇಂಡಸಿಟೆರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ  ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ : 9686 551303, 9980629965

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.26- ಬಿಜೆಪ್ ರಾಜಕಿೇಯ 
ದೆ್ವೇರಕಾಕಾಗಿ ಎಐಸಿಸಿ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 
ಅವರಿಗೆ ಕುಷೆಲಲಿಕ ವಿಚಾರಕೆಕಾ ಜೆೈಲು ರ್ಕೆಷೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆ 
ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೆೊೇಪ್ಸಿ, ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಕಾಯ್ಹಕತ್ಹರು  ದೆೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಪ್್ಪ 
ದಿನ ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕ ಪ್ರದರ್್ಹಸಿ ಭಾನುವಾರ 
ನಗರದಲಿಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲಿಲಿ ಇಂದು 
ಬೆಳಿಗೆೊಯಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೊ ಧರಣಿ ಕುಳಿತ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸಯಾರು ಹಾಗೊ ಕಾಯ್ಹಕತ್ಹರು 
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ರ್ಕೆಷೆಯನುನು  
ಕೊಡಲೆೇ ಹಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಸಿದರು.

ಈ ವೆೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಪಕಷೆ ನಾಯಕ 
ಗಡಿಗುಡಾಳ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿಜೆಪ್ಗೆ ಭಾರತ್ 
ಜೆೊೇಡೆೊೇ ಯಾತೆ್ರಯಂದ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿದುದಾ, 
ಸೆೊೇಲಿನ ಭಿೇತ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. 

ಆದದಾರಿಂದ, ಕುಷೆಲಲಿಕ ವಿರಯವನೊನು ಮುನೆನುಲೆಗೆ 
ತರಲಾಗಿದುದಾ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 
ಅವರನುನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ರಡಯಾಂತ್ರ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು 

ಆರೆೊೇಪ್ಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪ್ ರಾಜಯಾ ಮತುತಿ ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮಾಡದೆೇ 

ಕೆೇವಲ ದೆ್ವೇರದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತಾತಿ ಕಾಲ 
ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ದೆೇಶ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುವುದು 
ಬೆೇಕಿಲಲಿ. ಅಧಿಕಾರದ ಲಾಲಸೆಯಂದ ದೆ್ವೇರದ 

ರಾಜಕಿೇಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 
ಅವರನುನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ನಾಯಾಯಾಲಯ ಆದೆೇಶ 
ನೇಡಿರುವುದು ನೆೊೇಡಿದರೆ ಬಿಜೆಪ್ ನಾಯಾಯಾಂಗ 
ವಯಾವಸೆಥಾಯನೊನು ಹಡಿತದಲಿಲಿಟುಟುಕೆೊಂಡಿ ರುವುದು 
ಮೆೇಲೆೊನುೇಟಕೆಕಾ ಕಾಣುತತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು 

ಹರಿಹಾಯದಾರು.
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹ ದಿನೆೇಶ್ ಕೆ.

ಶೆಟಟು, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸಯಾರಾದ ಎ.ನಾಗರಾಜ್, ಕೆ.
ಚಮನ್ ಸಾಬ್,  ಹೆಚ್.ಜೆ. ಮೆೈನುದಿದಾೇನ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಸಿದದಾರು.

ರಾಹುಲ್  ಗಾಂಧಿ ಶಿಕೆ್ಷ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಆರ್ರಹಿಸಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಧರಣಿನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಶಿ್ರ� ಬಕೆ್ಕ�ಶವಾರ ರಥೆೋ�ತಸಾವ
ಚೌಕಿಪೆೇಟೆಯ ರ್್ರೇ ಗುರು 

ರ್ವಯೇಗಿ ಬಕೆಕಾೇಶ್ವರ ಮಹಾ 
ಸಾ್ವಮಯ ರಥೆೊೇತಸಿವವು 
ಇಂದು ಸಂಜೆ 7 ಕೆಕಾ ನಡೆಯು 
ವುದು.   ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ 
ನಂದಿವಾಹನ ಓಕಳಿ 
ಮಹೆೊೇತಸಿವವು ರಾತ್್ರ 8 ಕೆಕಾ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ರಥೆೊೇತಸಿವ ಸಂದಭ್ಹದಲಿಲಿ ವಿೇರಗಾಸೆ, 
ಡೆೊಳುಳಿ ಕುಣಿತ, ಕೆೊೇಲು-ಮೆೇಳ, 
ನಂದಿಕೆೊೇಲು (ರ್್ರೇ ವಿೇರಭದೆ್ರೇಶ್ವರ ವಾದಯಾ 
ವೃಂದ, ಕೆ. ಐನಹಳಿಳಿ), ಕಣಿ ಹಲಗಿ 
(ಹರಪನಹಳಿಳಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ 
ಮಕಕಾಳಿಂದ), ಗೆೊಂಬಿ ಕುಣಿತ, 

ಕಿೇಲುಕುದುರೆ (ಚನನುಬಸಪ್ಪ 
ಮತುತಿ ಮಕಕಾಳು, ನರಸಗೆೊಂಡ 
ನಹಳಿಳಿ, ಹೆೊನಾನುಳಿ ತಾ.) ಸಮಾಳ 
ವಾದಯಾ (ನಾಗರಾಜ್ ಮತುತಿ 
ಸಹೆೊೇದರರಿಂದ) ಡ್ರಮ್ ಸಟ್ 
ನಾಸಿಕ್ ಡೆೊೇಲ್ ಇನೊನು 

ಹಲವಾರು ಮೆೇಳಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ ಬಹು 
ವಿಜೃಂಭಣೆಯಂದ ರ್್ರೇ ಬಕೆಕಾೇಶ್ವರ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಯ ರಥೆೊೇತಸಿವವು 
ಜರಗುತತಿದೆ ಎಂದು ರ್್ರೇ ಗುರು ರ್ವಯೇಗಿ 
ಬಕೆಕಾೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಾ್ವಮ ಸೆೇವಾ ಸಂಘ 
ಹಾಗೊ ರ್್ರೇ ಗುರು ಬಕೆಕಾೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಾ್ವಮ 
ರಥೆೊೇತಸಿವ ಕಮಟ ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.26- ಭಾರತ್ೇಯ ರೆರ್ ಕಾ್ರಸ್ ಸಂಸೆಥಾಯ ರಾಜಯಾ 
ಶಾಖೆಯು ಶತಮಾನೆೊೇತಸಿವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದುದಾ,  ಇದರ ಸವಿನೆನಪ್ಗಾಗಿ  
ವಿಶಾ್ವರಾಧಯಾ ಕಾಯಾನಸಿರ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಮತುತಿ ಸಂಶೆೊೇಧನಾ ಸಂಸೆಥಾ ಇವರ ವತ್ಯಂದ 
ನಾಡಿದುದಾ ದಿನಾಂಕ 28 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗೆೊ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕಿನ 
ಬೆಳೂಳಿಡಿಯ ಪಟೆೇಲ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯಲಿಲಿ ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ, ಜಿಲಾಲಿ 
ಪಂಚಾಯತ್  ಹಾಗೊ ಬೆಳೂಳಿಡಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತುತಿ ಜಿಲಾಲಿ ಆರೆೊೇಗಯಾ 
ಮತುತಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಸಹಕಾರದೆೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹತ್ 
ಕಾಯಾನಸಿರ್ ತಪಾಸಣಾ ಮತುತಿ ಜಾಗೃತ್ ರ್ಬಿರ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರ್ಬಿರದಲಿಲಿ  ನುರಿತ ವೆೈದಯಾರಿಂದ ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಾನಸಿರ್ ಮತುತಿ 
ಇತರೆ ಕಾಯಲೆಗಳು, ಸತಿನ ಕಾಯಾನಸಿರ್, ಗಭ್ಹಕೆೊರಳಿನ ಕಾಯಾನಸಿರ್ ಬಗೆೊ ಮುಂ 
ಜಾಗ್ರತಾ ಅರಿವು ಹಾಗೊ ಸಂಬಂಧಿತ ತಪಾಸಣೆ ಏಪ್ಹಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಕೆಕಾ 
ಆನಂದ್ ಜೆೊಯಾೇತ್ (9945299152) ಅವರನುನು ಸಂಪಕಿ್ಹಸಬಹುದು.

ಬೆಳೂಳಡಿಯಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಕಾ್ಯನಸಾರ್ 
ಜಾರೃತ್, ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ

ನರರದಲ್ಲೆ ಸಿಇಟಿ, ನಿ�ಟ್ ತರಬೆ�ತ್
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.25- ನಗರದ 

ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ೇಯ ವಿದಾಯಾರ್್ಹ ಪರಿರತ್   
ವತ್ಯಂದ ಉಚ್ತ ಸಿಇಟ / ನೇಟ್ 
ಬೆೊೇಧನಾ ತರಗತ್ಗಳನುನು ಆಯೇಜಿಸಿದೆ 
ಎಂದು   ಸಂಘಟನಾ ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹ 

ಮಂಜುನಾರ ಕೆೊಳೆಳಿೇರ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರೆ.  
ಏಪ್್ರಲ್ 10 ರಿಂದ ತರಗತ್ಗಳು ಆರಂಭ 
ವಾಗಲಿವೆ. ಆಸಕತಿರು ಏಪ್್ರಲ್  5 ರೆೊಳಗಾಗಿ 
ಹೆಸರು ನೆೊೇಂದಾಯಸಬೆೇಕು. ವಿವರಕೆಕಾ 
ಸಂಪಕಿ್ಹಸಿ : 9880544153, 8553644928.

ದಾವಣಗೆರೆ,ಮಾ.26- ನಗರದ ಸುಶಾ್ರವಯಾ 
ಸಂಗಿೇತ ವಿದಾಯಾಲಯ ಹಾಗೊ  ಜಿಲಾಲಿ ಕನನುಡ 
ಸಾಹತಯಾ ಪರಿರತ್ತಿನ ಸಂಯುಕಾತಿಶ್ರಯದಲಿಲಿ  
ಬರುವ ಏಪ್್ರಲ್  16ರಿಂದ  22 ರವರೆಗೆ 
ಹೆಸರಾಂತ ಹರಿಯ ಕವಿ ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. 
ವೆಂಕಟೆೇಶಮೊತ್್ಹಯವರ ಗಿೇತೆಗಳ ಗಾಯನ 
ರ್ಬಿರ `ನನಾದ-8'  ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪ್ರತ್ ವರ್ಹ ನನಾದ - ಗಿೇತ ಗಾಯನ ತರಬೆೇತ್ 
ರ್ಬಿರ ಆಯೇಜಿಸುತಾತಿ ಬಂದಿದುದಾ, ಕನನುಡದ ಕವಿಗಳ 
ಗಿೇತೆಗಳ ಗಾಯನ ತರಬೆೇತ್ಯನುನು ಸಂಗಿೇತಾಸಕತಿರಿಗೆ 
ನೇಡುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 7 ರ್ಬಿರಗಳನುನು ನಡೆಸಿದುದಾ ವರಕವಿ 
ಬೆೇಂದೆ್ರ, ರಾರಟು್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪ್, ರಾರಟು್ರಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್. 
ರ್ವರುದ್ರಪ್ಪ, ಪೆ್ರೇಮಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್ . ನರಸಿಂಹಸಾ್ವಮ, 
ಪದ್ಮರ್್ರೇ ನಸಾರ್ ಅಹಮದ್ , ಪದ್ಮರ್್ರೇ ಡಾ. 
ದೆೊಡಡಿರಂಗೆೇಗೌಡ, ಡಾ. ಎನ್.ಎಸ್.ಲಕಿಷೆಮಿೇನಾರಾಯಣ 
ಭಟಟು ಅವರುಗಳ ಗಿೇತೆಗಳ ತರಬೆೇತ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ   ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೆೇಶಮೊತ್್ಹ 
ಯವರ ಆಯದಾ 10 ಗಿೇತೆಗಳ ಗಾಯನವನುನು   

ಕರೆೊೇಕೆಯಂದಿಗೆ ಹಾಡುವ ತರಬೆೇತ್ 
ನೇಡಲಾಗುವುದು.   ಸುಶಾ್ರವಯಾ ಸಂಗಿೇತ 
ವಿದಾಯಾಲಯದ ನದೆೇ್ಹಶಕರಾದ  ರ್್ರೇಮತ್ 
ಯಶಾ ದಿನೆೇಶ್  ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲಿಲಿ  
ನಡೆಯಲಿರುವ  ರ್ಬಿರದಲಿಲಿ ಗಾಯನ 
ತರಬೆೇತ್ಯಂದಿಗೆ ಕವಿ ಪರಿಚಯ, ಗಾದೆ, 
ಒಗಟು, ರಸಪ್ರಶೆನು, ಮನೆಮದುದಾ ಮುಂತಾದ 

ಚಟುವಟಕೆಗಳು ಇರಲಿವೆ. 
ರ್ಬಿರಾರ್್ಹಗಳಿಗೆ ಹಾಡಿನ ಪ್ಸತಿಕ, ಕರೆೊೇಕೆ ಹಾಗೊ 

ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪತ್ರ ನೇಡಲಾಗುವುದು. ಬರುವ ಏಪ್್ರಲ್ 22 ರ 
ಸಂಜೆ 5ಕೆಕಾ ಸಮಾರೆೊೇಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. 
ರ್ಬಿರಾರ್್ಹಗಳಿಂದ ಹಾಗೊ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಗಾಯಕ-
ಗಾಯಕಿಯರಿಂದ ಹೆಚೆಚಿಸಿ್ವಯವರ ಭಾವಗಿೇತೆ, 
ಚಲನಚ್ತ್ರಗಿೇತೆ ಹಾಗೊ ಧಾರಾವಾಹ ರ್ೇಷ್್ಹಕೆ ಗಿೇತೆಗಳ 
ಗಾಯನ ಜರುಗಲಿದೆ.  ರ್ಬಿರಕೆಕಾ ಸೆೇರಲು ಬಯಸುವ 
ಸಂಗಿೇತಾಸಕತಿರು    ರ್್ರೇಮತ್ ಸುಮ ಗುರುಬಸವರಾಜು 
(9481910353) ಸುಜಾತ ಬಸವರಾಜು  
(9611180596) ಅವರನುನು ಸಂಪಕಿ್ಹಸಬಹುದು.

ಸುಶಾ್ರವ್ಯ ವಿದಾ್ಯಲಯದಿಂದ ಡಾ.ವೆಂಕಟೆ�ಶಮೋತ್ಚ್ 
ಗಿ�ತೆರಳ ಗಾಯನ ಶಿಬಿರ - `ನಿರಾದ-8'ಕೆ್ಕ ಆಹಾವಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.26- ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಹಳೆೇಬಾತ್ 
ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 30 ರಂದು ರ್್ರೇ ಆಂಜನೆೇಯ 
ಸಾ್ವಮ  ಮಹಾ ರಥೆೊೇತಸಿವ ಜರುಗಲಿದುದಾ, ಇದರ 
ಅಂಗವಾಗಿ 31 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ರ್್ರೇ ಹನುಮಂತ ದೆೇವರ 
ದೆೇವಸಾಥಾನ ಸೆೇವಾ ಸಮತ್ ವತ್ಯಂದ ಸಾಮೊಹಕ ವಿವಾಹ 
ಏಪ್ಹಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆೊೇಂದಾಯಸಿಕೆೊಳಳಿಲು ಇದೆೇ 
ದಿನಾಂಕ 25 ಕೆೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದುದಾ, ಮಾಹತ್ಗಾಗಿ ಎಂ.
ಆರ್ ಗಣೆೇಶಯಯಾ (9343416644), ಸಿ.ವಿ.ಅಂಜಿನಪ್ಪ 
ಹರವಿ (8711007970), ಸಿದೆದಾೇಶ್ ಗೌಡು್ರ (97434 
46364), ದಾಸರ ನಾಗರಾಜ (9901362859), ಬೆೇವಿ 
ನಳಿಳಿ ಮಂಜಪ್ಪ (8105047261)  ಅವರನುನು ಸಂಪಕಿ್ಹಸ 
ಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮತ್ಯ ಬಿ.ಮಂಜಪ್ಪ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಹಳೆ�ಬಾತ್ಯಲ್ಲೆ 31 ರಂದು 
ಸಾಮೋಹಿಕ ವಿವಾಹ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 26 - ಕನಾ್ಹಟಕ ಸುಗಮ ಸಂಗಿೇತ 
ಪರಿರತ್ತಿನ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿಧಯಾಕಷೆರನಾನುಗಿ ಸಾಲಿಗಾ್ರಮ 
ಗಣೆೇಶ್ ಶೆಣೆೈ ಅವರನುನು ಅವಿರೆೊೇಧವಾಗಿ ಪ್ನರಾಯಕಾ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿರತ್ತಿನ ರಾಜಯಾ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹ ನಗರ ರ್್ರೇನವಾಸ ಉಡುಪ ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಕರಾಚ್ಟಕ ಸುರಮ ಸಂಗಿ�ತ ಪರಿಷತ್ ಗೆ 
ಸಾಲ್ಗಾ್ರಮ ರಣೆ�ಶ್ ಶೆಣೆೈ ಪುನರಾಯ್ಕ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 26 - ಕುರುಬ 
ಜನಾಂಗವನುನು ಪರಿರ್ರಟು ಪಂಗಡಕೆಕಾ 
ಸೆೇರಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಹರಕೆಕಾ 
ರ್ಫಾರಸುಸಿ ಮಾಡಿ, ರಾಜಯಾದ ಬಿಜೆಪ್ ಸಕಾ್ಹರ 
ನಣ್ಹಯಸಿರುವುದನುನು ಸಾ್ವಗತ್ಸಿ, ಕುರುಬ 
ಸಮಾಜದವರು ನಗರದ ರ್್ರೇ 
ಬಿೇರಲಿಂಗೆೇಶ್ವರ ದೆೇವಸಾಥಾನದಲಿಲಿ ವಿಶೆೇರ 
ಪೂಜೆ ಸಲಿಲಿಸಿ ಬಿಜೆಪ್ ಸಕಾ್ಹರಕೆಕಾ ಕೃತಜಞಾತೆ 
ಸಲಿಲಿಸಿದರು. ಸಿಹ ಹಂಚ್, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ 
ಸಂಭ್ರಮಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಹದಲಿಲಿ ಬಿಜೆಪ್ ರೆೈತ 
ಮೇಚಾ್ಹ ರಾಜಯಾ ಸಂಚಾಲಕ ಕೆೊಳೆೇನಹಳಿಳಿ 
ಬಿ.ಎಂ ಸತ್ೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಹರದ ಬುಡಕಟುಟು ಕಲಾಯಾಣ 
ಸಚ್ವಾಲಯ ಎಸಿಟು ಸೆೇಪ್ಹಡೆಯನುನು 
ಲೆೊೇಕುರ್ ಸಮತ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳ 
ಪ್ರಕಾರ ಅಧಯಾಯನ ಮಾಡಿ ವರದಿ 

ನೇಡುವಂತೆ ಆದೆೇರ್ಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ 
ಮೆೈಸೊರು ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯದ ಕನಾ್ಹಟಕ 
ರಾಜಯಾ ಬುಡಕಟುಟು ಸಂಶೆೊೇಧನಾ 
ಸಂಸೆಥಾಯವರು ಕುಲಶಾಸಿತಿ್ರೇಯ ಅಧಯಾಯನ 
ಮಾಡಿ ಸಕಾ್ಹರಕೆಕಾ ವರದಿ ಸಲಿಲಿಸಿದಾದಾರೆ. 

ರಾಜಯಾದ 25 ಜಿಲೆಲಿಗಳ 50 ತಾಲೊಲಿಕುಗಳಲಿಲಿನ 
102 ಹಳಿಳಿಗಳಲಿಲಿ ಅಧಯಾಯನ ನಡೆಸಿ, ಕುರುಬ 
ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆೊ ಮಾಹತ್ ಮತುತಿ 
ದತಾತಿಂಶಗಳನುನು ಸಂಗ್ರಹಸಲಾಗಿದೆ. ಕುರುಬ 
ಸಮುದಾಯದ ಆದಿ ಗುಣಲಕಷೆಣ, ಸಂಸಕಾಕೃತ್, 

ಭೌಗೆೊೇಳಿಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತುತಿ 
ಶೆೈಕಷೆಣಿಕವಾಗಿ ಹಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ ಹಾಗೊ 
ನಾಚ್ಕೆ ಮತುತಿ ಅಂಜಿಕೆ ಸ್ವಭಾವವನುನು 
ಅಧಯಾಯನ ಮಾಡಿ, ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 
23ರಂದು ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಹರಕೆಕಾ ವರದಿ 
ಸಲಿಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಸಲಿಲಿಸಿ ಒಂದೆೇ 
ದಿನದಲಿಲಿ ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರ ಬಸವರಾಜ 
ಬೆೊಮಾ್ಮಯಯವರು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಹರಕೆಕಾ 
ರ್ಫಾರಸುಸಿ ಮಾಡಿ, ವರದಿ ಕಳುಹಸುವ 
ತ್ೇಮಾ್ಹನ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಹರಿಯ 
ಮುಖಂಡ ಜೆ.ಕೆ.ಕೆೊಟ್ರಬಸಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ದಶಕಗಳ ಹೆೊೇರಾಟಕೆಕಾ 
ಇಂದು ಜಯ ಸಿಕಿಕಾದೆ. ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾ್ಮಯಯವರು ನಮಗೆ 
ಯುಗಾದಿ ಹಬಬಾದ ಬೆಲಲಿ ನೇಡಿದಾದಾರೆ ಎಂದು  
ಸಂತಸ ವಯಾಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ನೆೇಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕಷೆ 
ವಾಸನದ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರ ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾ್ಮಯ 
ಅವರು ಹಂದುಳಿದವರಿಗೆ ನಾಯಾಯಯುತ 
ಮೇಸಲಾತ್ ನೇಡುವ ಮೊಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ನಾಯಾಯದ ಹರಿಕಾರರಾಗಿದಾದಾರೆ ಎಂದು 
ಬಣಿ್ಣಸಿದರು.

ಮುಖಂಡರಾದ ಎ.ಜಿ.ಉದಯಶಂಕರ 
ಗೌಡು್ರ, ಬೆೇತೊರು ಬಸವರಾಜು, 
ಕನಾ್ಹಟಕ ಪ್ರದೆೇಶ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ 
ನದೆೇ್ಹಶಕ ಕನನುವ್ವರ ರೆೇವಣ್ಣ, ಶರ್ ಆಚಾರ್, 
ಪೂಜಾರ ದುರುಗೆೇಶ್, ಸಲಲಿಳಿಳಿ ಗುತಯಾಪ್ಪ, 
ಮಾಯಕೆೊಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, 
ಕೆೊಳೆೇನಹಳಿಳಿ ಜೆ.ಅಂಜನಪ್ಪ, ಕೆ.ಸಿ.
ಹಾಲಸಿದದಾಪ್ಪ, ಕೆ.ಬಿ.ರ್ವಪ್ಪ, ಜಡಗನಹಳಿಳಿ 
ವೆೈ.ಬಿ.ನಂಗಪ್ಪ, ನಜಲಿಂಗಪ್ಪ 
ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಕುರುಬರ ಎಸಿಟು ಸೆೇಪ್ಹಡೆ: ರ್್ರೇ ಬಿೇರೆೇಶ್ವರ ದೆೇವರಿಗೆ ವಿಶೆೇರ ಪೂಜೆ  

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 26- ಒಳ 
ಮೇಸಲಾತ್ಯನುನು ಕೆೇಂದ್ರಕೆಕಾ ರ್ಫಾರಸುಸಿ ಮಾಡಿರುವ 
ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಹರದ ಕ್ರಮವನುನು  ಕನಾ್ಹಟಕ ದಲಿತ 
ಸಂಘರ್ಹ ಸಮತ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ ಸಮತ್ 
ಸಾ್ವಗತ್ಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಯಾ ಸಂಚಾಲಕ ಹೆಗೆೊರೆ 
ರಂಗಪ್ಪ ಸುದಿದಾಗೆೊೇಷ್ಠಾಯಲಿಲಿ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ರಾಜಯಾದಲಿಲಿ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಜನಸಂಖೆಯಾ 
ಆಧಾರದಲಿಲಿ ಮೇಸಲಾತ್ ವಗಿೇ್ಹಕರಣ 
ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಸಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಹಗಳಿಂದ 
ನರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಹೆೊೇರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ 
ಇಂದು ಒಳಮೇಸಲಾತ್  ವಗಿೇ್ಹಕರಣ ಮಾಡಿ 
ಕೆೇಂದ್ರಕೆಕಾ ರ್ಫಾರಸುಸಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟಟುನ 
ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಹರ ಕೊಡ ಒಳ ಮೇಸಲಾತ್ 
ನೇಡುವ ಬಗೆೊ ರ್ೇಘ್ರವೆೇ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೊಳಳಿಬೆೇಕು. 
ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಹರ ಕೊಡ ಆಗಾಗೆೊ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಹರದ 
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತನು ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಂದು 

ಒತಾತಿಯಸಿದರು.
ನಾಯಾಯಮೊತ್್ಹ ನಾಗಮೇಹನ ದಾಸ್ ಅವರ 

ಆಯೇಗದ ರ್ಫಾರಸಿಸಿನ ಅನ್ವಯ ಪರಿರ್ರಟು 
ಜಾತ್ಗಳ ಶೆೇ. 15  ರ ಮೇಸಲಾತ್ಯನುನು ಶೆೇ. 17 ಕೆಕಾ, 
ಪರಿರ್ರಟು ವಗ್ಹಗಳ ಶೆೇ. 3 ರ ಮೇಸಲಾತ್ಯನುನು 
ಶೆೇ. 7 ಕೆಕಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೇಸಲಾತ್ 
ಹೆಚಚಿಳವನುನು ಸಂವಿಧಾನದ 9 ನೆೇ ಪರಿಚೆ್ಛೇದದ 
ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಸೆೇರಿಸಲು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಹರಕೆಕಾ ರ್ಫಾರಸುಸಿ 
ಮಾಡಿ ರಾರಟು್ರಪತ್ಗಳ ಅಂಕಿತ ಬಿೇಳಬೆೇಕಾಗಿದೆ 
ಎಂದರು.

ಇದೆೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಗಿಮಕ್ ಆಗದೆೇ 
ಕೆೇಂದ್ರದ ಸಕಾ್ಹರ ಅನುಮೇದಿಸುವ ಕಡೆಗೆ 
ಸಕಾ್ಹರ ಆದಯಾತೆ ನೇಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಸಿದರು.

ಪತ್್ರಕಾಗೆೊೇಷ್ಠಾಯಲಿಲಿ ಸಮತ್ಯ 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಹೊವಿನಮಡು ಅಂಜಿನಪ್ಪ, 
ಅಳಗವಾಡಿ ನಂಗರಾಜು, ರವಿಬಾಬು, ಗುಮ್ಮನೊರು 
ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಒಳ ಮ�ಸಲಾತ್ ವಗಿ�ಚ್ಕರಣದ 
ಸಕಾಚ್ರದ ಕ್ರಮ ಸಾವಾರತಾಹಚ್

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  
ವಸತ್ ತರಬೆ�ತ್ ಕೆ�ಂದ್ರದ ಉದಾಘಾಟರೆ

ಸೊಫೂತ್್ಹ ಸಂಸೆಥಾ (ದಾವಣಗೆರೆ) ಮತುತಿ ಏನೆಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬೆಂಗ 
ಳೂರು) ಇವರ ಸಂಯುಕಾತಿಶ್ರಯದಲಿಲಿ ದೃಷ್ಟು ವಿಶೆೇರ ಚೆೇತನರಿಗೆ ಕಂಪೂಯಾ 
ಟರ್ ವಸತ್ ತರಬೆೇತ್ ಕೆೇಂದ್ರ ̀ ಪರಿವತ್ಹನ' ಉದಾಘಾಟನಾ ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮವು 
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆೊ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊಫೂತ್್ಹ ಸಂಸೆಥಾಯಲಿಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ರ್ವಾನಂದ ಕಪಾರ್ ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮವನುನು,  ಹರಿಯ 
ಸಿವಿಲ್ ನಾಯಾಯಾಧಿೇಶರಾದ ಪ್ರವಿೇಣ್ ನಾಯಕಾ ಅವರು ಪರಿವತ್ಹನ 
ಕಂಪೂಯಾಟರ್ ವಸತ್ಯುತ ತರಬೆೇತ್ ಕೆೇಂದ್ರವನುನು ಉದಾಘಾಟಸಲಿದಾದಾರೆ.

ಜಿ.ಪಂ.ಉಪ ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹ ಕೃರ್ಣನಾಯಕಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕತಿರಾದ 
ರೆೇಣುಕ, ಮಹಳಾ ಮತುತಿ ಮಕಕಾಳ ಅಙಭಿವೃದಿ್ಧ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನದೆೇ್ಹಶಕರಾದ 
ರ್್ರೇಮತ್ ವಸಂತ್ ಉಪಾ್ಪರ್, ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲಿೇಕರಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. 
ಪ್ರಕಾಶ್, ಏನೆೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಸಿಟು ಪಾ್ರಣನಾರ ನಗರಿ, ನದೆೇ್ಹಶಕ 
ಎನ್. ರ್ವಕುಮಾರ್, ಸೊಫೂತ್್ಹ ಸಂಸೆಥಾ ಕಾಯ್ಹ ನವ್ಹಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಬಿ. 
ರೊಪಾನಾಯಕಾ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಪಾಲೆೊೊಳಳಿಲಿದಾದಾರೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಸಾಹಿತೆೋ್ಯ�ತಸಾವ
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕು ಕನನುಡ ಸಾಹತಯಾ 

ಪರಿರತ್ ವತ್ಯಂದ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೆೇಜು 
ಅಂಗಳದಲಿಲಿ ಸಾಹತೆೊಯಾೇತಸಿವದ ಅಂಗವಾಗಿ 
ದತ್ತಿ ಉಪನಾಯಾಸ ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮವು 
ಮಾಗನೊರು ಬಸಪ್ಪ ಶಾಲೆಯಲಿಲಿ ಇಂದು 
ಮಧಾಯಾಹನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಎಂ.ಬಿ. ಸಂಗಮೆೇಶ್ವರ ಗೌಡು್ರ 
ಅಧಯಾಕಷೆತೆ ವಹಸಲಿದಾದಾರೆ. ಎಸ್.ಆರ್. 

ರ್ರಗುಂಬಿ ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮವನುನು ಉದಾಘಾಟ 
ಸಲಿದಾದಾರೆ. `ವಚನ ಸಾಹತಯಾದಲಿಲಿ ಜಿೇವನ 
ಮೌಲಯಾಗಳು' ವಿರಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್.ಬಿ. 
ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಪನಾಯಾಸ ನೇಡಲಿದಾದಾರೆ. 

ಎ.ಎಸ್. ಕುಸುಮ ಮುಖಯಾ 
ಅತ್ರ್ಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಸಲಿದಾದಾರೆ.  
ಉಪಸಿಥಾತ್ : ಕು. ಲಕಿಷೆಮಿ, ರ್್ರೇಮತ್ ಸುಮತ್ 
ಜಯಪ್ಪ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 26- ನಗರದ 
ಬಾಪೂಜಿ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ಮತುತಿ 
ತಾಂತ್್ರಕ ಮಹಾವಿದಾಯಾಲಯದ `ನಮ್ಮ 
ದವನ' ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ 
ಏಪ್ಹಡಿಸಿದದಾ ವಿವಿಧ ಸ್ಪಧೆ್ಹಗಳಲಿಲಿ ಅತ್ 
ಹೆಚುಚಿ ಅಂಕ ಪಡೆದು ವಿಜೆೇತರಾದವರಿಗೆ 
ಆಕರ್ಹಕ ಟೆೊ್ರೇಫಿ ನೇಡಲಾಯತು.

ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ ಫಾಮೆೇ್ಹಶನ್ ಸೆೈನ್ಸಿ 

ಅಂರ್ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ 
ವಿದಾಯಾರ್್ಹಗಳು 950 ಅಂಕಗಳನುನು 
ಪಡೆಯುವ ಮೊಲಕ ವಿನನುರ್ ಆಗಿ 
ಹೆೊರಹೆೊಮ್ಮದಾದಾರೆ.

ಕಂಪೂಯಾಟರ್ ಸೆೈನ್ಸಿ ಅಂರ್ 
ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ 
ವಿದಾಯಾರ್್ಹಗಳು 400 ಅಂಕಗಳನುನು 
ಪಡೆಯುವ ಮೊಲಕ ರನನುರ್ ಅಪ್ 

ಪ್ರಶಸಿತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.
ಇನ್ ಫಾಮೆೇ್ಹಶನ್ ಸೆೈನ್ಸಿ ಅಂರ್ 

ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ 
ವಿದಾಯಾರ್್ಹಗಳಾದ ಹೆಚ್. ತರುಣ್ ಅವರು 
175 ಅಂಕಗಳನುನು ಪಡೆಯುವ ಮೊಲಕ 
`ದವನ ಕುವರ' ಹಾಗೊ ಎನ್. ಕೃತ್ಕಾ 
ಅವರು 300 ಅಂಕಗಳೆೊಂದಿಗೆ `ದವನ 
ಕುವರಿ' ಪ್ರಶಸಿತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.

ತರುಣ್ ಗೆ `ದವನ ಕುವರ', ಕೃತ್ಕಾಗೆ `ದವನ ಕುವರಿ' ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪ್ರದಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.26- ಮುಸಲಾ್ಮನರ 
2 ಬಿ ಯಲಿಲಿನ ಶೆೇ. 4 ರರುಟು 
ಮೇಸಲಾತ್ಯನುನು ರದುದಾಪಡಿಸಿರುವ 
ಸಕಾ್ಹರದ ಕ್ರಮವನುನು ದಾವಣಗೆರೆ ಮುಸಿಲಿಂ 
ಒಕೊಕಾಟ ಖಂಡಿಸಿದೆ.

ಪತ್್ರಕಾಗೆೊೇಷ್ಠಾಯಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಒಕೊಕಾಟದ ಸಂಚಾಲಕ ನಜಿೇರ್ ಅಹಮದ್ 
ಅವರು, 2 ಬಿ ಮೇಸಲಾತ್ ರದುದಾಪಡಿಸಿರುವ 
ಹಂದೆ  ರಾಜಕಿೇಯ ರಡಯಾಂತ್ರವಿದುದಾ, ಇದರ 
ವಿರುದ್ಧ ಹೆೊೇರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ 
ಎಚಚಿರಿಸಿದರು.

ಹಂದುಳಿದ ವಗ್ಹಗಳ ಪ್ರವಗ್ಹ 2 ಬಿ 
ಅಡಿಯಲಿಲಿದದಾ ಮುಸಿಲಿಮರ ಶೆೇ. 4 ಮೇಸಲಾತ್ 
ಯನುನು ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಹರ ಯಾವುದೆೇ ವರದಿ 
ಪಡೆಯದೆೇ ರದುದಾಪಡಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಅತಯಾಂತ 
ಖಂಡನೇಯ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಧಾಮ್ಹಕ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯಾತರಿಗೆ 2 ಬಿ 
ಮೇಸಲಾತ್ಯನುನು ಇಡೊಲಿ್ಯಎಸ್ ಗೆ 
ವಗಾ್ಹವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಕಾ್ಹರ 
ನಧ್ಹರಿಸಿದೆ. 2 ಬಿ ಅಡಿ ಒಕಕಾಲಿಗರಿಗೆ ಶೆೇ. 
6, 2 ಸಿ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಶೆೇ. 7 ಮೇಸಲಾತ್ 
ನೇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾ್ಮಯ ಹೆೇಳಿಕೆ ಹಂದೆ 
ಚುನಾವಣಾ ಗಿಮಕ್ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ 
ನಾಯಾಯವನುನು ಗಾಳಿಗೆ ತೊರಿರುವ  ಈ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯಯನುನು ಕಾನೊನು ಪ್ರಕಾರ 
ಅನುಷಾಠಾನಗೆೊಳಿಸಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ ಎಂದರು.

ಇದು ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಹರದ ಸಂವಿಧಾನ 
ವಿರೆೊೇಧಿ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯ 
ಸಂದಭ್ಹದಲಿಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯಾತ ಮುಸಲಾ್ಮನರ 
ಮೇಸಲಾತ್ಯನುನು ಮುನೆನುಲೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ದಲಿತರು, ಹಂದುಳಿದ 
ವಗ್ಹಗಳ ಮೇಸಲಾತ್ಯನುನು ಕೊಡ 
ರದುದಾಗೆೊಳಿಸುವ ಹುನಾನುರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು 
ದೊರಿದರು.

ಮೇಸಲಾತ್ ಗೆೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ 
ಸಥಾಳಿೇಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸೆಥಾಗಳ ಅಧಯಾಕಷೆ, 
ಉಪಾಧಯಾಕಷೆರ ಆಯಕಾ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯು 
ಕಳೆದೆೊಂದು ವರ್ಹದಿಂದ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. 
ಇದಿೇಗ ರ್ಕಷೆಣ, ಉದೆೊಯಾೇಗದ ಮೇಸಲಾತ್ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯಯಲೊಲಿ ಗೆೊಂದಲ ಸೃಷ್ಠಾಸಿದೆ. ಶೆೇ. 
4 ಮೇಸಲಾತ್ಯನುನು ರದುದಾಪಡಿಸಿ, 
ಇಡಬೊಲಿ್ಯಎಸ್ ಮೊಲಕ ಮೆೇಲ್ವಗ್ಹದವರ 
ಜೆೊತೆಗೆ ಸೆೇರಿಸಿದುದಾ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲಲಿ. 
ಭ್ರಷಾಟುಚಾರ ಮರೆ ಮಾಚಲು ಉದೆದಾೇಶ 
ಪೂವ್ಹಕವಾಗಿ ರಾಜಯಾ ಸರಕಾರ 
ಮುಸಿಲಿಮರಿಗಿದದಾ 2 ಬಿ ಮೇಸಲಾತ್ಯನುನು 
ರದುದಾಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಪತ್್ರಕಾಗೆೊೇಷ್ಠಾಯಲಿಲಿ ಟ. ಅಸಕಾರ್, 
ಇಬಾ್ರಹಂ ಖಲಿೇಲುಲಾಲಿ, ಘನ ತಾಹೇರ್, 
ಹೆಚ್. ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಕಾಬಾಲ್, 
ನಜಾಮುದಿದಾೇನ್, ಮೌಲಾನಾ ಶಫ್್ಹಲಾಲಿ, 
ಮಹಮದ್ ಸೆೊೇಹಬ್ ಮತ್ತಿತರರು 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು. 

2 ಬಿ ಮ�ಸಲಾತ್ ರದುದು 
ಮುಸಿಲೆಂ ಒಕೋ್ಕಟದ ಖಂಡರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 26 - ವಿಜಯಪ್ರದ ಕಂದಗಲಲಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಸಭಾ ಭವನದಲಿಲಿ ಇಂದು  ಏಪಾ್ಹಡಾಗಿದದಾ ಕೆೇಂದ್ರ ಕನನುಡ ಸಾಹತಯಾ 
ಪರಿರತ್ ನ ಕಾಯ್ಹಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಹಾಗೊ ಸವ್ಹ ಸದಸಯಾರ 106 ನೆೇ 
ವಾಷ್್ಹಕ ಸಾಮಾನಯಾ ಸಭೆಯಲಿಲಿ ಜಿಲಾಲಿ ಕಸಾಪ ಅಧಯಾಕಷೆ ಬಿ.ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ, 
ಮಾಜಿ ಅಧಯಾಕಷೆ ಎ.ಆರ್ ಉಜಜ್ನಪ್ಪ,  ಗೌರವ ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹ ಬಿ.ದಿಳಯಾಪ್ಪ, 
ಸಂಘಟನಾ ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹ ಸಿ.ಜಿ ಜಗದಿೇಶ್ ಕೊಲಂಬಿ, ಕೆೇಂದ್ರ ಕಸಾಪ 
ಸಂಘಟನಾ ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹ ಜಿ.ರುದ್ರಯಯಾ ಭಾಗವಹಸಿದದಾರು. ಈ 
ಸಂದಭ್ಹದಲಿಲಿ  ಕೆೇಂದ್ರ ಕಸಾಪ ಅಧಯಾಕಷೆ ನಾಡೆೊೇಜ ಡಾ.ಮಹೆೇಶ್ ಜೆೊೇಷ್ 
ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಕಸಾಪ ಕುರಿತಂತೆ ಅನೆೇಕ ವಿಚಾರಗಳನುನು ಚಚ್್ಹಸಲಾಯತು.

ಕಸಾಪ 106 ರೆ� ವಾಷ್ಚ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ   
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ಕಸಾಪ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ
ಪಾನ್ ಕಾರ್್ಹ ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್್ಹ ಲಿಂಕ್ ಜೆೊೇಡಣೆಯನುನು ಈ ತ್ಂಗಳ 

ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದರೆ 1000 ರೊ. ನಂತರ ಮಾಡಿಸಿದರೆ 5000 ರೊ. ಎಂದು 
ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಹರದ ಕ್ರಮವನುನು ಖಂಡಿಸಿ ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ವತ್ಯಂದ ಇಂದು ಬೆಳಗೆೊ 11.30ಕೆಕಾ ಸೊಪರ್ ಮಾಕೆ್ಹಟ್ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಅಧಯಾಕಷೆ ಹೆಚ್.ಬಿ ಮಂಜಪ್ಪನವರ ಅಧಯಾಕಷೆತೆಯಲಿಲಿ ಪ್ರತ್ಭಟನೆಯನುನು ಹಮ್ಮಕೆೊಳಳಿ 
ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹ ದಿನೆೇಶ್ ಕೆ.ಶೆಟಟು ತ್ಳಿಸಿದಾದಾರೆ.
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ಸೆೋ�ಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 27, 20236

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”

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

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಮಾ.26 - ಸಾ್ಮಟ್್ಹ ಸಿಟ 
ಯೇಜನಯೆಡಿ ನಗರ ಸೆೇರಿದಂತ ೆ ಜಿಲೆಲಿಯ 
ವಿವಿಧ ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಸಥಾಳಗಳ ಅಭಿವೃದಿದಾಗೆ 
ಅಗತಯಾ ಯೇಜನ ೆ ರೊಪ್ಸಿ ಕ್ರಮ 
ಕೆೈಗೆೊಳುಳಿವಂತ ೆ ಯೇಜನಯೆ ವಯಾವಸಾಥಾಪಕ 
ನದೆೇ್ಹಶಕರಿಗ ೆ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದೆದಾೇಶ್ವರ 
ಸೊಚ್ಸಿದರು.

ಭಾನುವಾರ ನಗರದ ಹೆೊಂಡದ 
ವೃತತಿದಲಿಲಿ ಸಾ್ಮಟ್್ಹ ಸಿಟ ಯೇಜನಯೆಡಿ 
4.30 ಕೆೊೇಟ ರೊ. ವಚೆಚಿದಲಿಲಿ ಪ್ನರಾಭಿ 
ವೃದಿ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಾತನ ಕಾಲದ 
ಕಲಾಯಾಣಿಯನುನು ಲೆೊೇಕಾಪ್ಹಣಗೆೆೊಳಿಸಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಲಾಯಾಣಿಯ ಜಿೇಣೆೊೇ್ಹದಾ್ಧರ 
ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ನನೆಗೆುದಿಗ ೆ ಬಿದಿದಾತುತಿ. 
ದಕಿಷೆಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೆಷೆೇತ್ರದ ಆನಕೆೆೊಂಡ 
ಮತುತಿ ಹೆೊಂಡದ ವೃತತಿ ಈ 2 ಸಥಾಳಗಳಲಿಲಿ 
ಪ್ರಾತನ ಕಾಲದ ಕಲಾಯಾಣಿಗಳಿದುದಾ, ಇದರಲಿಲಿ 
ಹೆೊಂಡದ ವೃತತಿದ ಕಲಾಯಾಣಿಯನುನು 
ಪ್ನರುಜಿಜ್ೇವನ ಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದ.ೆ  ಈಗಾಗಲೆೇ 
ನಮಾ್ಹಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 
ಹಾಗೊ ಕಲಾಯಾಣಿ ಈ ಭಾಗಕೆಕಾ 
ಕಳಶಪಾ್ರಯವಾಗಿವ ೆಎಂದರು.

ಸಮುದಾಯ ಭವನ 
ಉದಾಘಾಟನಗೆೆೊಂಡು ಅನೆೇಕ ದಿನಗಳು 
ಕಳದೆರೊ, ಜನರ ಬಳಕಗೆ ೆ ಇನೊನು 
ಲಭಯಾವಾಗಿಲಲಿ. ಕೊಡಲೆೇ ಪಾಲಿಕಗೆ ೆಹಸಾತಿಂತರ 
ಮಾಡಿ ಭವನ ಜನರ ಉಪಯೇಗಕೆಕಾ 
ಬರುವಂತ ೆಮಾಡಿ ಎಂದು ಸೊಚನ ೆನೇಡಿದ 
ಅವರು, ನಗರದ ಕಲೆವು ವೃತತಿಗಳಲಿಲಿ ಈಗಾ 
ಗಲೆೇ ಮಹಾನ್ ವಯಾಕಿತಿಗಳ ಪ್ತಥಾಳಿ ನಮಾ್ಹಣ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ.ೆ ಉಳಿದ ವೃತತಿಗಳಲೊಲಿ ಇನೊನು 
ಹಲವು ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಪ್ರುರರ ಪ್ತಥಾಳಿ 
ನಮಾ್ಹಣ ಮಾಡಲು ಅಗತಯಾ ಕ್ರಮ 
ಕೆೈಗೆೊಂಡು, ಐತ್ಹಾಸಿಕ ನಗರವನಾನುಗಿ 

ಮಾಡಲು ಯೇಜನ ೆ ಸಿದದಾಪಡಿಸಿ ಕಾಯ್ಹ 
ರೊಪಕೆಕಾ ತನನು ಎಂದು ಸಾ್ಮಟ್್ಹ ಸಿಟ 
ವಯಾವಸಾಥಾಪಕ ನದೆೇ್ಹಶಕರಿಗ ೆತ್ಳಿಸಿದರು.

ಇದೆೇ ಮಾದರಿಯಲಿಲಿ ಜಿಲೆಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ 
ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಸಥಾಳಗಳಾದ ಚನನುಗಿರಿ ತಾಲೊಲಿಕಿನ 
ಹೆೊದಿಗರೆ ೆಗಾ್ರಮದ ರಹಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ 
ಸಮಾಧಿ, ಮಾಯಕೆೊಂಡದಲಿಲಿರುವ 
ಪಾಳೆೇಗಾರ ಹರೆೇಮದಕರಿ ನಾಯಕರ 
ಸಮಾಧಿ ಮತುತಿ ಆನಕೆೆೊಂಡದಲಿಲಿರುವ 
ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಕಲಾಯಾಣಿಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆೊಳಿಸಿದರ ೆ ಇತ್ಹಾಸದ ನನೆಪ್ 
ಸದಾ ಉಳಿಯುತತಿದ.ೆ ಈ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಕಲೆಸಗಳು ಬಿಜಪೆ್ ಸಕಾ್ಹರದ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ 
ನಡದೆಿವ ೆಎನುನುವುದು ಕೊಡ ಸ್ಮರಣಿೇಯವಾಗಿ 
ರುತತಿದ ೆಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಇದಕೊಕಾ ಮುನನು ನಗರದ ದೆೇವರಾಜ 
ಅರಸು ಬಡಾವಣಯೆಲಿಲಿ 2.47 ಕೆೊೇಟ 
ವಚೆಚಿದಲಿಲಿ ನವಿೇಕರಣಗೆೊಂಡಿರುವ 
ಈಜುಕೆೊಳ ಹಾಗೊ ಜಿಲಾಲಿ ಕಿ್ರೇಡಾಂಗಣದಲಿಲಿ 
0.67 ಕೆೊೇಟ ವಚೆಚಿದಲಿಲಿ ನಮಾ್ಹಣ 
ಮಾಡಿರುವ ಒಳಾಂಗಣ ಕಬಡಿಡಿ ಕೆೊೇಟ್ಹನುನು 
ಉದಾಘಾಟಸಿದರು.

ಈ ವೆೇಳ ೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 
ಮೆೇಯರ್ ಬಿ. ಹಚೆ್. ವಿನಾಯಕ, 
ಸದಸಯಾರಾದ ರಾಕೆೇಶ್ ಜಾಧವ್, ಬಿ.ಜ.ೆ 
ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಸನನು ಕುಮಾರ್, 
ಎಲ್.ಡಿ.ಗೆೊೇಣಪೆ್ಪ, ರ್ವಪ್ರಕಾಶ್, 
ಆಯುಕತಿರಾದ ರೆೇಣುಕಾ, ದೊಡಾ ಅಧಯಾಕಷೆ 
ಎ.ವೆೈ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಾಜಿ ಉಪಮೆೇಯರ್ 
ಗಾಯತ್್ರಬಾಯ ಖಂಡೆೊೇಜಿರಾವ್, 
ಸಾ್ಮಟ್್ಹ ಸಿಟ  ವಯಾವಸಾಥಾಪಕ ನದೆೇ್ಹಶಕ 
ವಿೇರೆೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿಜಪೆ್ ಮುಖಂಡರಾದ 
ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಜಾಧವ್, ರಾಜನಹಳಿಳಿ 
ರ್ವಕುಮಾರ್ ಇತರರು ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮದಲಿಲಿ 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 26- ಜಿಲೆಲಿಯನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಪರದತತಿ ಕೆೊಂಡೆೊಯಯಾಲು ಪ್ರತ್ಯಬಬಾ ನಾಗರಿಕರು 
ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಚ್ವರೊ, ಬಾಪೂಜಿ 
ವಿದಾಯಾಸಂಸೆಥಾ ಗೌರವ ಜಂಟ ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹಯೊ ಆದ 
ಶಾಮನೊರು ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಹನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ಮತುತಿ 
ತಾಂತ್್ರಕ ಮಹಾವಿದಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲಿಲಿ ಕಾಲೆೇಜಿನ 
ವತ್ಯಂದ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಆಯೇಜಿಸಿದದಾ `ನಮ್ಮ ದವನ-
23' ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮದ ಸಮಾರೆೊೇಪ ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಿ 
ಮುಖಯಾ ಅತ್ರ್ಯಾಗಿ ಪಾಲೆೊೊಂಡು ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬಿಐಇಟ ಕಾಲೆೇಜಿನಲಿಲಿ  1985 ರಿಂದ `ನಮ್ಮ 
ದವನ' ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಯತು. ಮದಲು 
ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಮೆೈಸೊರಿನ ಜೆಎಸ್ ಎಸ್ 
ಮಹಾವಿದಾಯಾಲಯದವರು. ಆರಂಭದ ವರ್ಹಗಳಲಿಲಿ 
ವಿವಿಧ ಕಾಲೆೇಜುಗಳಿಗೆ ಆಹಾ್ವನ ನೇಡಿ ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತುತಿ. ಆಗ ಕಾಲೆೇಜುಗಳು ಮತುತಿ 
ವಿದಾಯಾರ್್ಹಗಳ ಸಂಖೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇತುತಿ. ಆದರೆ ಈಗ 
ಬಿಐಇಟ ಕಾಲೆೇಜು ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ 
ವಿದಾಯಾರ್್ಹಗಳನುನು ಹೆೊಂದಿದುದಾ, ದವನ ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮವನುನು 
ಪ್ರತ್ ವರ್ಹ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೆೊಂಡು 
ಬರುತ್ತಿರುವುದಕೆಕಾ ಅವರು ಹರ್ಹ ವಯಾಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ನಮಾ್ಹಣಗೆೊಂಡ `ದಾವಣಗೆರೆ 
ಗಾಜಿನ ಮನೆ' ಯಲಿಲಿಯೇ ಸಾವ್ಹಜನಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ 
ಭಾನುವಾರ ಸಂಗಿೇತ ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮಗಳನುನು  ಮಾಡಿದರೆ 
ಅತುಯಾತತಿಮವಾಗಿ ಮೊಡಿಬರಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುತ್ತಿತುತಿ. ಅಲಿಲಿ 
ಸಂಗಿೇತ ಪ್್ರಯರಿಗೆ ಸಂಗಿೇತ ಆಲಿಸಲು, ಗಾಡ್ಹನ್ 
ಜೆೊತೆಗೆ  ಉತತಿಮ ವಾತಾವರಣ ಕೊಡ ಇದೆ ಎಂದು 

ಹೆೇಳಿದರು.
ಜಿಲೆಲಿ, ರಾಜಯಾ, ದೆೇಶದ ಜನ ಒಳೆಳಿಯ ರಿೇತ್ಯಲಿಲಿ 

ಒಂದಾಗಬೆೇಕು. ಜನತೆ ತಮಗೆ ಹಾಗೊ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕಷೆಕೆಕಾ 
ಆರ್ೇವ್ಹದಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಎಸೆಸಿಸೆಸಿಂ ಮನವಿ 
ಮಾಡಿದರು.

ಇದೆೇ ಸಂದಭ್ಹದಲಿಲಿ ಶಾಮನೊರು 
ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಹನ್ ಹಾಗೊ ಬಾಪೂಜಿ ವಿದಾಯಾಸಂಸೆಥಾ ಆಡಳಿತ 
ಮಂಡಳಿ ಸದಸಯಾರಾದ ರ್್ರೇಮತ್ ಪ್ರಭಾ ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಹನ್ 
ದಂಪತ್ಯನುನು ಕಾಲೆೇಜಿನ ವತ್ಯಂದ 
ಗೌರವಿಸಲಾಯತು.

ಕಾಲೆೇಜಿನ ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಬಿ. 
ಅರವಿಂದ್ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಯಾಕಷೆತೆ ವಹಸಿದದಾರು. 
ಕಾಲೆೇಜಿನ ನದೆೇ್ಹಶಕ ಪೊ್ರ. ವೆೈ. ವೃರಭೆೇಂದ್ರಪ್ಪ, 
ಬಾಪೂಜಿ ವಿದಾಯಾಸಂಸೆಥಾಯ ಶೆೈಕಷೆಣಿಕ ನದೆೇ್ಹಶಕ ಡಾ.
ಎಂ.ಜಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ,  ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖಯಾಸಥಾರಾದ ಡಾ.
ಎಸ್.ಎನ್. ರಮೆೇಶ್, ಡಾ.ಜಿ.ಪ್. ದೆೇಸಾಯ, ಡಾ. ಕೆ.ಸಿ. 
ದೆೇವೆೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಮಲಿಲಿಕಾಜು್ಹನ್, ಎಂ.ಸಿ. 
ಪಟೆೇಲ್, ಡಾ.ಎಚ್.ಪ್. ವಿನುತ, ರ್್ರೇಮತ್ ಭಾಗಯಾ 
ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ವಾಸುದೆೇವ ನಾಯಕ್, ಟ.ಎಸ್. 
ಕರಿಬಸವರಾಜು, ಗಾಯಕ ರಾಜೆೇಶ್ ಕೃರ್ಣನ್ 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಸಥಾಳರಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರೋ ಕೆೈಜೆೋ�ಡಿಸಬೆ�ಕು  

ರಾಹುಲ್ ಪದವಿ 
ಬಗೆ್ಗ ಪ್್ರಯಾಂಕ 
‘ಸುಳುಳ’ : 
ಮಾಳವಿ�ಯ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 26 – 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಂಧಿ ಪದವಿಯ ಬಗೆೊ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ ಪ್್ರಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ 
ವಾದಾ್ರ ‘ಸುಳುಳಿ’ ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ 
ಎಂದು ಬಿಜೆಪ್ ಮುಖಂಡ 
ಅಮತ್ ಮಾಳವಿೇಯ 
ಆರೆೊೇಪ್ಸಿದಾದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ 
ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಯಾವುದೆೇ 
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲಿಲಿ 
ಅವರು ಹಾವ್ಹರ್್ಹ ನಂದ 
ಪದವಿ ಪಡೆದ ಉಲೆಲಿೇಖ ಇಲಲಿ. 
ಆದರೆ, ಪ್್ರಯಾಂಕ ವಾದಾ್ರ 
ಅವರು ಸುಳುಳಿ ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ 
ಎಂದು ಮಾಳವಿೇಯ ಆರೆೊೇಪ 
ಮಾಡಿದಾದಾರೆ.

ಎಲ್ ವಿಎಂ 3 ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ಯಶಸಿವಾಯಾದ ಇಸೆೋ್ರ� ಸಂಸೆಥಾ
ರ್್ರೇಹರಿಕೆೊೇಟ, ಮಾ. 26 – ಭಾರತ್ೇಯ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಸಂಸೆಥಾಯಾದ ಇಸೆೊ್ರೇ, ತನನು ಭಾರಿೇ ತೊಕದ ಎಲ್.ವಿ.ಎಂ.3 ರಾಕಟೆ್ ಮೊಲಕ ಒನ್ ವಬೆ್ ಸಮೊಹದ 36 ಅಂತಜಾ್ಹಲ 

ಉಪಗ್ರಹಗಳನುನು ಕಕೆಷೆಗ ೆಸೆೇರಿಸುವಲಿಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿದ.ೆ ಬಳೆಿಗೆೊ 9 ಗಂಟಗೆ ೆಸತ್ೇಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಕೆೇಂದ್ರದ ಮೊಲಕ ರಾಕಟೆ್ ಉಡಾವಣ ೆಮಾಡಲಾ ಯತು.  ಇಸೆೊ್ರೇದ ವಾಣಿಜಯಾ 
ವಿಭಾಗವಾದ ನೊಯಾ ಸೆ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಟರೆ್ ಮೊಲಕ ಎರಡನೆೇ ಬಾರಿ ಒನ್ ವಬೆ್ ಉಪಗ್ರಹದ ಉಡಾವಣ ೆನರೆವೆೇರಿಸಲಾಗಿದ.ೆ ಉಡಾವಣ ೆನಂತರ ಹಲವು ಕಕೆಷೆಗಳಲಿಲಿ ಉಪಗ್ರಗಳನುನು 
ಬಾಹಾಯಾಕಾಶದಲಿಲಿ ಬಿಡಲಾ ಯತು. ಉಡಾವಣಯೆ 20 ನಮರಗಳ ನಂತರ 16 ಉಪಗ್ರಹಗಳನುನು ಹೆೊರಕೆಕಾ ಬಿಡಲಾಯತು. ಉಳಿದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನುನು ನಂತರದಲಿಲಿ ಕಕೆಷೆಗ ೆಸೆೇರಿಸಲಾಯತು. 
ಎನ್.ವಿ.ಎಂ.3 ಮೊಲಕ ಸತತ 6ನೆೇ ಬಾರಿ ಯಶಸಿ್ವೇ ಉಡಾವಣ ೆಮಾಡಲಾಗಿದ.ೆ ರಾಕಟೆ್ 5,805 ಕಜೆಿ ಹೆೊರಯೆನುನು ಭೊಮಯ ತಳ ಕಕೆಷೆಗ ೆರವಾನಸಿದ ೆಎಂದು ಇಸೆೊ್ರೇ ತ್ಳಿಸಿದ.ೆ

ನರರದ ಸೌಂದಯಚ್ವನುನೆ ಹೆಚಿ್ಚಸಲು ಇಟಲ್, 
ಸೆ್ಪ�ನ್ ಮುಂತಾದ ದೆ�ಶರಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ 
ಗಿಡರಳನೋನೆ ಸಹ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೆೋಳಳಲಾಗಿತು್ತ. 
ಆದರೆ, ಇತ್್ತ�ಚಿನ ದಿನರಳಲ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ 
ಬಂದವರು ನರರದ ಸೌಂದಯ�ಚ್ಕರಣದ 
ಕಡೆಯಾರಲ್�, ಗಾಜಿನ ಮರೆಯ  
ಸದುಪಯ�ರದ ಬಗೆ್ಗ ರಮನಹರಿಸುತ್್ತಲಲೆ.

- ಶಾಮನೋರು ಮಲ್ಲೆಕಾಜುಚ್ನ್, 
ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು

ಸಾ್ಮಟ್ಚ್ ಸಿಟಿಯ 
ವಿವಿಧ 
ಕಾಮಗಾರಿರಳನುನೆ 
ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ ಸಂಸದ 
ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದು�ಶವಾರ

ಸಾವಕಚ್ರ್ ಗೆ ರಾಹುಲ್ 
ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು : ಠಾಕೆ್ರ

ಮಾಲೆಗಾಂವ್, ಮಾ. 26 – ಹಂದುತ್ವ 
ಚ್ಂತಕ ವಿ.ಡಿ. ಸಾವಕ್ಹರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಶ್ಹ. 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನುನು 
ಅವಮಾನಸಬಾರದು ಎಂದು ರ್ವಸೆೇನೆ (ಯು.
ಬಿ.ಟ.) ಮುಖಯಾಸಥಾ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕೆ್ರ ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ.

ಮಹಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ (ಎಂ.ವಿ.ಎ.) 
ಮೆೈತ್್ರಕೊಟದಲಿಲಿ ಸೆೇನೆ (ಯು.ಬಿ.ಟ.), ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 

ಹಾಗೊ ಎನ್.ಸಿ.ಪ್.ಗಳಿವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಕಿಷೆಸಲು ಮೆೈತ್್ರಕೊಟ 
ರಚ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲಿಲಿ ಸಂಘಟತವಾಗಿ ಕಾಯ್ಹನವ್ಹಹಸಬೆೇಕಿದೆ 
ಎಂದು ಠಾಕೆ್ರ ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ.

ಸಾವಕ್ಹರ್ ನಮ್ಮ ಆದಶ್ಹ. ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದನುನು 
ಸಹಸುವುದಿಲಲಿ. ಅಂಡಮಾನ್ ಸೆಲುಯಾಲರ್ ಜೆೈಲಿನಲಿಲಿ ಸಾವಕ್ಹರ್ 14 
ವರ್ಹ ಊಹಸಲಾಗದ ಹಂಸೆಗಳನುನು ಅನುಭವಿಸಿದಾದಾರೆ. ನಾವು ಆ 
ಹಂಸೆಗಳ ಬಗೆೊ ಕೆೇವಲ ಓದಬಹುದಷೆಟುೇ. ಅವರು ಹಂಸೆಗೆ 
ಗುರಿಯಾಗಿರುವುದೊ ಒಂದು ರಿೇತ್ಯ ತಾಯಾಗ ಎಂದು ಠಾಕೆ್ರ ಹೆೇಳಿದರು.

ನಾವೆಲಲಿರೊ ಜೆೊತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಕಿಷೆಸಬೆೇಕಿದೆ ಎಂದು 
ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಲು ಬಯಸುತೆತಿೇನೆ. 

ಆದರೆ, ಗಾಂಧಿ ಅವರನುನು ಉದೆದಾೇಶಪೂವ್ಹಕವಾಗಿ 
ಪ್ರಚೆೊೇದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಸಮಯ ಪೊೇಲು ಮಾಡಿದರೆ, 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಯುವುದಿಲಲಿ. 2024 ಕೆೊನೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ 
ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ.

ಶನವಾರ ಹೆೇಳಿಕೆ ನೇಡಿದದಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ‘ನನನು ಹೆಸರು 
ಸಾವಕ್ಹರ್ ಅಲಲಿ, ನನನು ಹೆಸರು ಗಾಂಧಿ. ಗಾಂಧಿ ಯಾರ ಬಳಿಯೊ ಕಷೆಮೆ 
ಯಾಚ್ಸುವುದಿಲಲಿ’ ಎಂದಿದದಾರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 26-  ಸಂಜೆಯ 
ಇಳಿ ಹೆೊತ್ತಿನಲಿಲಿ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಿದುಯಾತ್ 
ದಿೇಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೆೊಂಡಿದದಾ ಬೃಹತ್ 
ವೆೇದಿಕೆಯಲಿಲಿ  ಖಾಯಾತ ಗಾಯಕ ರಾಜೆೇಶ್ 
ಕೃರ್ಣನ್ ಮತತಿವರ ಸಂಗಡಿಗರ ಗಾಯನ 
ಸಂಗಿೇತ ಪ್್ರಯರನುನು 
ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನಾನುಗಿಸಿತು.

ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ 
ಮತುತಿ ತಾಂತ್್ರಕ ಮಹಾವಿದಾಯಾಲಯ 
ರಾಜೆೇಶ್ ಕೃರ್ಣನ್ ರಸಮಂಜರಿ 
ಕಾಯ್ಹಕ್ರಮದ ಅಭೊತಪೂವ್ಹ ಯಶಸಿಸಿಗೆ 
ಸಾಕಿಷೆಯಾಗಿತುತಿ.

ರಾಜೆೇಶ್ ಕೃರ್ಣನ್, ಸರಿಗಮಪ 

ಖಾಯಾತ್ಯ ವಸುರ್್ರೇ ಹಳೆೇಮನ, ಸುಪ್್ರೇತ್ 
ಫಲುೊಣ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಯಾ ಅವರುಗಳ ಸುಮಧುರ 
ಕಂಠದಿಂದ ಹೆೊರಹೆೊಮ್ಮದ ಹಾಡುಗಳು 
ಸಂಗಿೇತ ಪ್್ರಯರಿಗೆ ಮುದ ನೇಡಿದವು.

ರಾಜೆೇಶ್ ಕೃರ್ಣನ್ ತಮ್ಮದೆೇ ಹಟ್ 
ಹಾಡುಗಳ ಮೊಲಕ ಸಹೃದಯರನುನು 
ಸಂಗಿೇತ ಲೆೊೇಕದಲಿಲಿ ತೆೇಲುವಂತೆ 
ಮಾಡಿದರು. `ಕಣಿ್ಣನಲಿಲಿ ಕಣ್ಣನಟುಟು 
ಮನಸಿಸಿನಲಿಲಿ ಮನಸನಟುಟು,  ಉಸಿರೆೇ 
ಉಸಿರೆೇ, ಉಸಿರೆೇ, ಗಿೇತಾಂಜಲಿ.. 
ಹಾಲುಗೆನನುಗೆ, ಬಾಳೆದಿಂಡಿಗೆ ನಮೊ್ಮರ 
ಹೆಣಿ್ಣಗೆ, ಜೆೊತೆಯಲಿ ಜೆೊತೆ ಜೆೊತೆಯಲಿ...., 
ನಗುವ ನಯನ, ಮಧುರ ಮೌನ ಮುಂತಾದ 

ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನೆರೆದಿದೆದಾೇ ಕಾಲೆೇಜಿನ 
ವಿ ದಾಯಾ ರ್್ಹ - ವಿ ದಾಯಾ ರ್್ಹ ನ ಯ ರು , 
ಪೊೇರಕರು, ಸಂಗಿೇತ ಪ್್ರಯರೆಲಲಿರೊ 
ಮಬೆೈಲ್ ಟಾಚ್್ಹ ಲೆೈಟ್ ಬಿಡುವುದಲಲಿದೆೇ 
ನಂತಲೆಲಿೇ ಹೆಜೆಜ್ ಹಾಕುವ ಮೊಲಕ 
ಗಾಯಕರನುನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.

ಒಟಾಟುರೆ ಬಿಐಇಟ ಮೆೈದಾನ ಹೆೊಸ 
ಸಂಗಿೇತ ಲೆೊೇಕವನೆನುೇ ಸೃಷ್ಟು ಮಾಡುವುದಕೆಕಾ 
ಸಾಕಿಷೆಯಾಗಿತುತಿ. 

ವಾದಯಾ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಗಿೇತ ಕೆೈಚಳಕ, 
ಗಾಯಕರ ಆಕರ್ಹಕ ಗಾಯನ, ಸರಿತಾ ಶೆಟಟು 
ಅವರ ಅಚುಚಿಕಟಾಟುದ ನರೊಪಣಾ ಶೆೈಲಿ 
ಎಲಲಿರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯತು.

ಸಂಗಿ�ತ ಲೆೋ�ಕದ ಸೃಷ್ಠಿಗೆ ಸಾಕಿ್ಷಯಾದ ಬಿಐಇಟಿ `ನಮ್ಮ ದವನ' ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮ

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಂಡಿಪೆೇಟೆಯ ಕೆೊೇದಂಡರಾಮ ದೆೇವಸಾಥಾನದಲಿಲಿ ರಾಮ 
ಜನೆೊ್ಮೇತಸಿವದ ಪ್ರಯುಕತಿ  ಇಂದಿನಂದ ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 30ರ ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ 
ಪ್ರತ್ದಿನ ಬೆಳಿಗೆೊ 8 ರಿಂದ ಮಧಾಯಾಹನು 12 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರವಚನ, 
ಮೃತುಯಾಂಜಯ ಜಪ, ನವಗ್ರಹ ಜಪ, ಸೊಯ್ಹ ನಮಸಾಕಾರ, ಪ್ರತ್ದಿನ ಸಂಜೆ 
6.30 ರಿಂದ 9.30ರವರೆಗೆ ಹರಿಕಥೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಶಿ್ರ�ರಾಮ ಜರೆೋ್ಮ�ತಸಾವ : ಇಂದು ಹರಿಕಥೆ 

ಕಿ್ರ�ಡಾಂರಣ ಸವಾಚಛಾ ಮಾಡಿದ ಜರದಿ�ಶ್ 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ. 26 - 

ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ದೆೊಡಡಿ ಸಭೆ, 
ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿದ ಮೆೇಲೆ ಇಡಿೇ 
ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷ್ತಗೆೊಂಡಿ 
ರುತತಿದೆ. ಅದನುನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು 
ಸಾಕರುಟು ಪೌರ ಕಾಮ್ಹಕರು ಬೆೇಕು. 
ಅದರಲೊಲಿ ಎಂಜಲು ತಟೆಟು, ಲೆೊೇಟ 
ಹೇಗೆ ಎಲಲಿವನೊನು ತೆಗೆಯಲು 
ಯಾರಿಗಾದರೊ ಒಂಚೊರು 
ಹಂಜರಿಕೆಯಾಗುತತಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲಾಲಿ 
ಬಿಜೆಪ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಹದರ್್ಹ 
ಜಗದಿೇಶ್ ಹಾಗೊ ಅವರ ತಂಡ ಮಹಾಯಾತೆ್ರಗೆ ಬಂದಿದದಾ ಜನರು 
ಬಿಸಾಡಿದದಾ ಎಂಜಲು ತಟೆಟುಯನುನು ತಾವೆೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಚ್ಛಗೆೊಳಿಸಿದರು. ಅಲಲಿದೆೇ 
ಅವುಗಳು ಪರಿಸರಕೆಕಾ ಧಕೆಕಾಯಾಗಬಾರದೆಂದು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಈ 
ಮೊಲಕ ಮೇದಿ ವಾಕಯಾವನುನು ಕಿ್ರಯ ಮೊಲಕ ಮಾಡಿ ತೆೊೇರಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಮೊ�ದಿ ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮದ ಸಥಾಳ

ದ್ರೀವರಮನಿ 
ಮುರುಗ್ರೀಶ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರಾನಾಟಕ 

ಯೋತ್್ಸ  ಅಸ್ೋರೀಸಿಯರೀಷನ್

ದ್ರೀವರಮನಿ 
ಶವರಾಜ್ 

ವರೀರಶ್ೈವ-ಲ್ಂಗಾಯಿತ 
ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು

ದ್ರೀವರಮನಿ 
ಶವಕುಮಾರ್ 

ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವರೀರಶ್ೈವ-
ಲ್ಂಗಾಯಿತ ಮಹಾಸಭಾ, ದಾವಣಗ್ರ್.

|| ಶಿ್ರ� ಬಕೆ್ಕ�ಶವಾರ ಮಹಾಸಾವಾಮ ಪ್ರಸನನೆ ||

ದಾರಣಗ�ರ� ಚೌಕಿಪ�ೇಟ�ಯ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಶವಯರೀಗಿ  

ಬಕ್ಕರೀಶ್ವರ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಯ 
100 ರ್ರೀ ವಷನಾದ ಮಹಾರಥ್ೋರೀತ್ಸವವು

ಇಂದು (ದಿನಾಂಕ 27.03.2023) 
ಸಂಜ� 7 ಗಂಟ�ಗ� ನಡ�ಯಲಿದ�. 

ಈ ರಥ�ೊೇತ್ಸರದಲಿಲಿ ಪಾಲ�ೊೊಳ್ಳುತಿ್ತರುರ  
ಸರ್ವ ಭಕಾ್ತದಿಗಳಿಗ� ತುಂಬು ಹೃದಯದ 

ಸಾ್ವಗತ... ಸುಸಾ್ವಗತ...


