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ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ತುಮಕೂರು: ಹಲವು ಜಾತಿ,
ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಏಕತೆ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾದ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಮದಲ್ಲಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ಸಾವ್ಮಭೌರತ್ವ,
ಸಮಾನತೆಯಆಶಯಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ
ಕ್ಲಸ ನಡೆಯುತಿತಿದೆ. ಅರಾಜಕತೆಯ
ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಯಾಗಿ, ಜನ
ನೆರ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕಳ್ಳುವೊಂತಾಗಿದೆ
ಎೊಂದು ಹಿರಿಯ ವಕರೀಲ ಪ್್ರ.
ರವಿವರ್ಮಕುಮಾರ್ ಆತೊಂಕ
ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.
ತುರಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್್ಯಲಯದ

ಇತಿಹಾಸ ರತುತಿ ಪಾ್ರಚ್ಯಶಾಸತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ಕರೀಲಕೆತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ
ಸೊಂಸ್ಥೆ ವತಿಯೊಂದ ಏಪ್ಮಡಿಸಿದ್ದ
52ನೆರೀ ವಾಷ್ಮಕ ಸಮ್ಮರೀಳನದಲ್ಲಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಸರಸ್್ಯಗಳ್
ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸೊಂಕರಣ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿಮಾತನಾಡಿದರು.
ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ

ಅಡಿಡಿ ಪಡಿಸುವುದೂ ಅಪರಾಧ
ಎೊಂಬ ಕಾನೂನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ.
ಇದೆರೀ ನಿಯರ ಕ್ಲವರಿಗೆ ಧರ್ಮ
ಪ್ರಸಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೌಜ್ಮನ್ಯ ನಡೆಸಲು
ಅಸತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರತಾೊಂಧರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಸುತಿತಿದೆ.
ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹತೆ್ಯಯ ಶಿಕ್ಷೆ
ನಿರೀಡಿದರೆ, ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರೆರೀ
ಕಾನೂನ್ ಕ್ೈಗೆತಿತಿಕಳ್ಳುತಿತಿದ್್ದರೆ.
ನಾ್ಯಯಾಧರೀಶರೊಂತೆ ತಿರೀಪ್್ಮ ಕಟ್್ಟ,

ಭಾರತಿರೀಯ ದೊಂಡ ಸೊಂಹಿತೆಯನ್ನು
ಕಗಗೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇೊಂಥ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವತ್ಮನೆ ನಿರಿರೀಕ್ಷಿಸಲು

ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಇದು ಭವಿರ್ಯ್ಯರದ ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎೊಂದು ಆತೊಂಕ
ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ಎಲಲಿರನೂನು ಒಳಗೊಂಡ,
ಎಲಲಿರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಡಾ.
ಬಿ.ಆರ್. ಅೊಂಬರೀಡಕೆರ್ ರಚಿಸಿದ
ಭಾರತದ ಸೊಂವಿಧಾನ ಇಡಿರೀ ಜಗತಿತಿಗೆ
ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಬರೀರೆ ರಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು
ಇದನೆನುರೀ ಮಾದರಿಯನಾನುಗಿ ಪಾಲನೆ
ಮಾಡುತಿತಿವೆ. ಆದರೆ ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕತಿ ಪರಿಸಿಥೆತಿ
ನಿಮಾ್ಮಣವಾಗಿದೆ. ದೆರೀಶದ ಏಕತೆ
ಕಾಪಾಡುವ ಸೊಂವಿಧಾನವನೆನುರೀ ತಿದು್ದವ,
ತಿರುಚುವ ಹುನಾನುರ ನಡೆಯುತಿತಿದೆ.
ತಪಪುನ್ನು ತರೀರಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ
ದೆರೀಶ ದ್ರರೀಹ ಪಟ್ಟ ಕಟಿ್ಟ, ವಾಕ್
ಸಾ್ವತೊಂತ್ರ್ಯ ಹತಿತಿಕಕೆಲಾಗುತಿತಿದೆ ಎೊಂದು
ಆಪಾದಿಸಿದರು.
ಜನರಿಗೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು

ಮರೀರಿದ ಸವ್ಮ ಸಮಾನತೆಯಭಾರತದ

ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಸಪುಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣ,
ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯಯ, ರಾಜಕರೀಯ
ರನನುಣೆ, ಸಿತ್ರರೀ ಸಮಾನತೆ ಬರೀಕು. ದೆರೀಶ
ಎಷ್ಟರೀ ಬಳೆದರೂ ಆರ್್ಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ
ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಕ್ಲಸವಾದ್ಗ ಜನ
ನೆರ್ಮದಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎೊಂದು
ಹೆರೀಳಿದರು.
ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಸೊಂಸ್ಥೆಯ

ನಿದೆರೀ್ಮಶಕ ಚಕ್ರಬ್ರತ್ ಪಾಲ್ಟ್
ಮಾತನಾಡಿ, ದೆರೀಶದ ಏಕತೆಗೆ ಭಾಷ,
ಧರ್ಮ ರತುತಿ ಆರ್್ಮಕ ಅಸಮಾನತೆಯ
ವಿಚಾರಗಳ್ ಬಹುದಡಡಿ ತಡಕಾಗಿ
ಕಾಡುತಿತಿವೆ. ಆದರೂ ಅವೆಲಲಿಗಳನ್ನು
ಸೊಂವಿಧಾನವು ಒೊಂದೆರೀ ವೆರೀದಿಕ್ಯಲ್ಲಿ
ತೊಂದು ಸರನ್ವಯ ಸಾಧಸುವ ಪ್ರಯತನು
ಮಾಡಿದೆ.ವೆೈಯಕತಿಕಹಿತಾಸಕತಿತರೆದು
ಏಕತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ
ಎೊಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಶಾ್ರೊಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್್ರ.ಓ.

ಅನೊಂತರಾರಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕುಲಪತಿ ಪ್್ರ. ವೆೈ.ಎಸ್. ಸಿದೆ್ದರೀಗೌಡ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್್ರ.ಕ್.ವಿ.
ಗೊಂಗಾನಾಯ್ಕೆ, ಪ್್ರ. ಎಲ್.ಪಿ.
ರಾಜು, ಪ್್ರ. ಯು.ಎಸ್. ಮೂತಿ್ಮ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ರವಿವಮ್ಮಕುಮಾರ್

ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯೆಲಯದ ಇತಿಹಾಸ ಮತುತು ಪ್ರಾಚಯೆಶಾಸತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕ��ಕ ರೀಲ್ಕತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಧಯೆಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಂದ
ಏರ್ಮಡಿಸಿದ್ದ 52ನರೀ ವಾಷ್್ಮಕ ಸಮ್ರೀಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾ.ರವಿವಮ್ಮಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ: ಆತಂಕ
ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಧಮ್ಮಗಳ
ತವರೂರು.ಜಾತಿ, ಧಮ್ಮದ

ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್್ಲ ಅವಕಾಶ
ಇದೆ. ಅದುದೆೇಶದಉನ್ನತಿಗೆ,
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ನೆರವಾಗಲ್
ಪ್್ರ. ಓ. ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ
ವಿಶ್ರಾಂತಕುಲಪತಿ

ಖರ್ಗೆ ಕಂಡರೆಮೋದಿರ್ ಭಯ!
ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯೊಂತ ಹಿೊಂದುಳಿದಲರೀಕಸಭಾ ಕ್ಷೆರೀತ್ರಕ್ಕೆ ದೆರೀಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಭರೀಟಿ
ನಿರೀಡಿ, ಒಬ್ಬ ಕಾೊಂಗೆ್ರಸ್ ಶಾಸಕನನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ರೀಪ್ಮಡೆಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಒಬ್ಬ
ದಲ್ತ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಅಸಪುಪೃಶ್ಯ ವ್ಯಕತಿ ರಲ್ಲಿಕಾಜು್ಮನ್
ಖಗೆ್ಮ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್್ಟಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಕ್ಷೆರೀತ್ರಕ್ಕೆ
ಬೊಂದುರಾಜಕರೀಯ ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿದರು. ಇದು ಆ ಖಗೆ್ಮ ಅವರಸಾರಥ್ಯ್ಮ,
ಅವರಮರೀಲ್ನ ಭಯವನ್ನುತರೀರುತತಿದೆ ಎೊಂದುಪ್್ರ.ರವಿವರ್ಮಕುಮಾರ್
ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟರು.
ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿಈರಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತಿತಿರುವುದುಸರೀಜಿಗರತುತಿ

ಅವರದೌಬ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದಶಿ್ಮಸುತಿತಿದೆ. ರಾಜಕರೀಯ ಅಧಕಾರಕಾಕೆಗಿಯಾವ
ರಟ್ಟಕೂಕೆ ಇಳಿಯಬಲಲಿರು ಎೊಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದುಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎೊಂದು ಪ್ರಧಾನಿ
ಮರೀದಿ ಅವರನ್ನು ಲೆರೀವಡಿಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ತುಮಕೂರು: ಸಾ್ಮಟ್್ಮ ಸಿಟಿ
ಯೊರೀಜನೆಯಡಿ ನಗರದ ಎೊಂಪ್್ರಸ್
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಾ್ಮಣ ಮಾಡಿರುವ
ಸಾ್ಮಟ್್ಮ ಕಾಲಿಸ್ರೂೊಂನ್ನು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಬಿ.
ಜ್ಯರೀತಿ ಗಣೆರೀಶ್ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,

ಸ್ವತೊಂತ್ರ ಪೂವ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಥೆಪನೆಯಾದ
ಎೊಂಪ್್ರಸ್ ಶಾಲೆಯು ನಗರದ
ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾ್ಮಟ್್ಮ
ಸಿಟಿ ಯೊರೀಜನೆಯಡಿ ಸಾ್ಮಟ್್ಮ ಕಾಲಿಸ್
ನಿಮಾ್ಮಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಜಿಲೆಲಿಯ
ಎಲಾಲಿ ಭಾಗದ ವಿದ್್ಯರ್್ಮಗಳಿಗೆ
ಅನ್ಕೂಲವಾಗಲ್ದೆ ಎೊಂದರು.
ನಗರದ ಸಕಾ್ಮರಿ ಪ್್ರಢಶಾಲೆಗೆ

ಹಾಗೂ ಎೊಂಪ್್ರಸ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು
ಸಾ್ಮಟ್್ಮ ಸಿಟಿ ಯೊರೀಜನೆಯಡಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾ್ಮಟ್್ಮ ಕಾಲಿಸ್ ರೂೊಂ,
ಗ್ರೊಂಥಾಲಯ ರತಿತಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಕಲ್ಪುಸಿದ ಅೊಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ರಟ್ಟದ ಶಾಲೆಯನಾನುಗಿ ನಿಮಾ್ಮಣ
ಮಾಡಲಾಗುವುದುಎೊಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾ್ಮಟ್್ಮ ಸಿಟಿ ಯೊರೀಜನೆಯಡಿ

ಹೆಚಿಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್್ಯರ್್ಮಗಳಿಗೆ
ಒದಗಿಸಲು ಇನನುಷ್್ಟ ಅನ್ದ್ನ
ನಿರೀಡುವೊಂತೆ ಸಾ್ಮಟ್್ಮ ಸಿಟಿ
ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆಸೂಚಿಸಿದರು.
ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಿವಾರಿ ಕಾಯ್ಮದಶಿ್ಮ

ಶಾಲ್ನಿ ರಜನಿರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ,
‘ನಿರ್ಮ ಪಠ್ಯ ಕ್ರರಕ್ಕೆ ತಕಕೆೊಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್
ಪಠ್ಯಕ್ರ್ರ್ಯ ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್್ಯರ್್ಮಗಳ್ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು

ಸದ್ಬಳಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾ್ಮಟ್್ಮ ಆಗಿ
ಹೊರಹೊರ್ಮಬರೀಕು ಎೊಂದರು.
ಜಿಲಾಲಿಧಕಾರಿ ಕ್.ರಾಕ್ರೀಶ್

ಕುಮಾರ್, ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ಲ್ರೀಸ್
ವರಿಷ್ಠಾಧಕಾರಿ ವೊಂಶಿಕೃರ್ಣ,,್ಣ ಸಾ್ಮಟ್್ಮ ಸಿಟಿ
ಕೊಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ನಿದೆರೀ್ಮಶಕ
ರೊಂಗಸಾ್ವಮ, ಅಜಯ್, ಎೊಂಪ್್ರಸ್
ಕಾಲೆರೀಜಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿದ್ದಲ್ೊಂಗಪಪು
ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಎಂಪ್ರೆಸ್ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಗೆ ಕ್ಲಿಸ್ರಂ

ಸ್್ರ್್ಮ ಸಿಟಿ ಯೋಜನಯಡಿ ನಗರದ ಎಂಪ್ರಾಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಾ್ಮಣ
ಮಾಡಿರುವ ಸ್್ರ್್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ರಂನ್ನು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಬಿ.ಜ��ಜ ಯೆರೀತಿ ಗಣರೀಶ್
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಜರಾಯ
ದೆರೀವಾಲಯಗಳ ಅಚ್ಮಕರಿಗೆ
ನಿರೀಡುತಿತಿರುವ ತಸಿತಿರೀಕ್ ಮತತಿವನ್ನು
ತಿೊಂಗಳಿಗೆ ₹ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದೂ
ಸ್ರೀರಿದೊಂತೆ ವಿವಿಧ ಬರೀಡಿಕ್ಗಳ
ಈಡೆರೀರಿಕ್ಗಾಗಿ ಒತಾತಿಯಸಿ ‘ಕನಾ್ಮಟಕ
ಧಾಮ್ಮಕ ದತಿತಿ ದೆರೀವಾಲಯಗಳ
ಅಚ್ಮಕರ ರತುತಿ ಆಗಮಕರ ಸೊಂಘ’ದ
ನೂರಾರು ಅಚ್ಮಕರು ರತುತಿ
ಆಗಮಕರು ಸಾ್ವತೊಂತ್ರ್ಯ ಉದ್್ಯನದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಮುನನು ಮೌಯ್ಮ

ವೃತತಿದಿೊಂದ ಸಾ್ವತೊಂತ್ರ್ಯ ಉದ್್ಯನವರೆಗೆ
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಕಾ್ಮರದ ವಿರುದ್ಧ ಘರೀರಣೆ ಕೂಗಿ
ಆಕ್ರರೀಶ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.
‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಿ ದರ್್ಮಯ 34

ಸಾವಿರಮುಜರಾಯದೆರೀವಾಲಯಗಳಿಗೆ
ಪೂಜಾ ಕ್ೈೊಂಕಯ್ಮ ಸ್ರೀರಿ ಹಲವು
ಖಚು್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸಕಾ್ಮರವು ತಸಿತಿರೀಕ್
ಹಣಮಾಸಿಕ ₹ 4 ಸಾವಿರ ನಿರೀಡುತಿತಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಮಕರ ಕ್ೈ ಸ್ರೀರುತಿತಿರುವುದು
₹ 1,400 ಮಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿರೀವನ

ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆರೀ? ರಕಕೆಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ
ನಿರೀಡುವುದು ಹೆರೀಗೆ’ ಎೊಂದು ಅಳಲು
ತರೀಡಿಕೊಂಡರು.
ಸೊಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನಕರಾಮ್,

‘ಬರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸಿಲಿೊಂ ಸಮುದ್ಯಕ್ಕೆ
₹ 410 ಕರೀಟಿ, ಕ್ರಶಿಚಿಯನ್
ಸಮುದ್ಯದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ₹ 200

ಕರೀಟಿ ಅನ್ದ್ನ ನಿರೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಿೊಂದೂ ರಠಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀವಲ ₹ 60
ಕರೀಟಿ ಮರೀಸಲ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಮೂಲಕ ಹಿೊಂದೂ ದೆರೀವಾಲಯ
ರತುತಿ ಅಚ್ಮಕರಿಗೆ ಸಕಾ್ಮರ
ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡಿದೆ’ ಎೊಂದು ಬರೀಸರ
ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

‘ಕ್ರೀೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಮರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ
ಪ್ರಕಾರ ದಿನದ ಸೊಂಭಾವನೆ ₹
249 ನಿರೀಡಬರೀಕು. ಆದರೆ, ಅದೂ
ಸಿಗುತಿತಿಲಲಿ. ಕ್ಲವು ದೆರೀವಾಲಯಗಳ್
ಜಿರೀರರೀ್ಮದ್್ಧರವಾಗದೆದುಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ವಿದು್ಯತ್ ಸೊಂಪಕ್ಮ, ಶೌಚಾಲಯ ರತುತಿ
ನಿರೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ರೀರಿದೊಂತೆ ವಿವಿಧ
ಮೂಲ ಸೌಕಯ್ಮಗಳ ಕರತೆ ಇದೆ.
ನರ್ಮ ಸರಸ್್ಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬರೀಕು’
ಎೊಂದು ಒತಾತಿಯಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಮದಶಿ್ಮ

ಶಿ್ರರೀನಿವಾಸಮೂತಿ್ಮ, ‘ಗಾ್ರರಸಥೆರು
ಅನಧಕೃತವಾಗಿ ಸಮತಿಗಳನ್ನು
ರಚಿಸಿಮುಜರಾಯ ದೆರೀವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ
ಹುೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್್ಟಕೊಂಡು
ಅಚ್ಮಕರಿಗೆ ಕರುಕುಳ ಕಡುತಿತಿದ್್ದರೆ.
ಸಮತಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗಳಿಸಿ
ಹುೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಕಾ್ಮರವು ತನನು
ಸುಪದಿ್ಮಗೆ ಪಡೆಯಬರೀಕು. ಅಚ್ಮಕರು
ರರಣ ಹೊೊಂದಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಸೊಂಗ್ರಹಣ ನಿಧಯೊಂದ ಅವರ
ಕುಟ್ೊಂಬಕ್ಕೆ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ
ನಿರೀಡಬರೀಕು’ ಎೊಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ನಿತಯೆ ₹ 249 ಸಂಬಳಕ್ಕ ಅಚ್ಮಕರ ಆಗರಾಹ್ಕ

ವಿವಿಧ ಬರೀಡಿಕಗಳ ಈಡರೀರಿಕಗೆ ಆಗರಾಹಿಸಿ ಕನಾ್ಮಟಕ ಧಾರ್್ಮಕ ದತಿತು
ದರೀವಾಲಯಗಳ ಅಚ್ಮಕರ ಮತುತು ಆಗರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸದಸಯೆರು ಸ್್ವತಂತರಾ್ಯ
ಉದ್ಯೆನದಲ್ಲಿ ರರಾತಿಭಟನ ನಡಸಿದರು –ರರಾಜಾವಾಣಿ ಚಿತರಾ

ಅಖಿಲಭಾರತಮಹಿಳಾಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಸಾಂಘಟನೆ (ಎಐಎಾಂಎಸ್ಎಸ್),
ಆಲ್ಇಾಂಡಿಯಾಯುನೆೈಟೆಡ್
ಟೆ್ರೇಡ್ಯೂನಿಯನ್ಸಾಂಟರ್
(ಎಐಯುಟಿಯುಸಿ): ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮಹಿಳಾದಿನಾಚರಣೆ. ಉಪಸ್ಥಿತಿ– ಕೆ.ವಿ.
ಭಟ್, ಹರಿಣಿ. ಸಥಿಳ– ಸರ್ತೆರಿಪ್್ರಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ಆವರಣ,ಕರೀತಿತರೀಪು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
10.30.
ಪುಣ್ಯಕರೇಟಿ ಪ್ಕಾಶನ: ಎ.ಬಿ.
ಬಾಳಪ್ಪ ಅವರ ‘ಚಿತ್ರಲರ್’ ಕೃತಿ
ಲರೀರ್ಪತೆಣೆ. ಕೃತಿಲರೀರ್ಪತೆಣೆ–ಪ್್ರ.
ಬಿ.ಕರಿಯಣ್ಣ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್–ಪ್್ರ.ಡಿ.ಎಸ್.
ಮುನರೀಂದ್ರಕುಮಾರ್. ಉಪಸ್ಥಿತಿ–
ಪ್್ರ.ಮ.ಲ.ನ.ಮೂತಿತೆ. ಸಥಿಳ– ಸರ್ತೆರಿ
ಪ್ರಥಮ ದರ್ತೆ ರ್ಲೆರೀಜು ಆವರಣ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.
ತುಮಕೂರುಜಿಲ್ಲಾವಾಣಿಜ್ಯಮತುತು
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಂಸಥೆ: ‘ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತು
ಸಂವಾದರ್ಯತೆಕ್ರಮ’. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್–
ಎಚ್.ಜಿ.ಚಂದ್ರಶರೀಖರ್. ಸಂವಾದ–
ಬಸವರಾಜು,ಮಿಜಾತೆ ಅಜ್ಮತ್ ಉಲ್ಲಾ,
ಸುಭನ್ ಶಮತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಮನರೀಹರ್,
ದಿರೀಪ್ಬಾಲಿದಾಸ್. ಉಪಸ್ಥಿತಿ– ಟಿ.ರ್.
ಗಿರಿರೀಶ್. ಸಥಿಳ– ಎಂಪಿಎಂಸ್ಯಾರ್ತೆ.
ಮಧ್್ಯಹ್ನ 3.
ಕೃಷಿಮತುತು ಕೈಗಾರಿಕಾವಸ್ತು
ಪ್ದಶ್ಶನ: ‘ವಸುತು ಪ್ರದಶತೆನದ
ಮುರ್ತುಯ ಸಮಾರಂಭ’. ಸಾನ್ನಧ್ಯ–
ಸ್ದ್ಧಲಿಂಗ ಸಾವಾಮಿರೀಜಿ. ಬಹುಮಾನ
ವಿತರಣೆ– ಕೆ.ರಾಕೆರೀಶ್ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.
ಪಿ.ಮುದ್ದಹನುಮರೀಗೌಡ, ಕೆ.ವಂಶಿಕೃಷ್ಣ,,್ಣ
ಶುಭಾ ಕಲ್್ಯಣ್, ಆರ್.ಮಾಲ್,
ಮಮತಾ, ಜಲಜಾಕ್ಷಿ. ಸಥಿಳ– ಸ್ದ್ಧಗಂಗಾ
ಮಠ. ಸಂರ್ 6.30
ವಾಸವಿ ಸಾಂಘ: ‘ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ
ಭಾರತ: ಚಿಂತನ–ಮಂಥನ. ಸಥಿಳ–
ಕನ್ಯರ್ಪರಮರೀಶವಾರಿ ದರೀವಸಾಥಿನ, ಎಸ್.
ಎಸ್.ಪುರಂ, 1 ನೆರೀ ತಿರುವು. ಸಂರ್ 6.30.
ಅಲ್ಲಲ್್ಲ ಏನೆೇನು?
ಕೆಸ್ತೂರು (ತುಮಕೂರುತಾಲ್್ಲಕು)
ಯಲ್ಲಮ್ಮದೆೇವಿ ದೆೇವಾಲಯಮಂಡಳಿ:
ಯಲಲಾಮ್ಮದರೀವಿಜಾತ್ರ ಮಹರೀತ್ಸವ.
ಉಪಸ್ಥಿತಿ– ಜಿ.ಪರಮರೀಶವಾರ, ಎಸ್.
ಪಿ.ಮುದ್ದಹನುಮರೀಗೌಡ, ಪಿ.ಆರ್.
ಸುಧ್ಕರ್ಲ್ಲ್, ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ,
ವಿ.ಎಸ್.ಮೂತಿತೆ, ಟಿ.ಕೆ.ಲಕ್ಷಿ್ಮಿನರಸಯ್ಯ,
ನೆರೀತಾ್ರವತಿ ಸುರರೀಶ್, ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ.
ಸಥಿಳ– ಕೆಸ್ತುರು,ಕರೀರಾಹರೀಬಳಿ,
ತುಮಕೂರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.30 ರಿಂದ

ನಗರದಲ್್ಲ ಇಂದು

ತುಮಕೂರು: ‘ನಾನ್ ಬರುವ
ಲರೀಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
‘ಕನಾ್ಮಟಕ ರಿಪಬಿಲಿಕನ್ ಸ್ರೀನಾ
ಪಕ್ಷ’ದಿೊಂದ ತುರಕೂರು ಲರೀಕಸಭಾ
ಕ್ಷೆರೀತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್್ಮಯಾಗಿ ಸಪುಧ್ಮಸುತೆತಿರೀನೆ’
ಎೊಂದು ಜಿಲಾಲಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಅಯ್್ಯಬ್ ಶರಿರೀಫ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ

ಪತಿ್ರಕಾಗರೀಷಠಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು, ‘ಲರೀಕಸಭಾಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯದ ಎಲಲಿ ಲರೀಕಸಭಾ ಕ್ಷೆರೀತ್ರದಿೊಂದ
ನರ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್್ಮಗಳ್ ಸಪುರ್್ಮ

ಮಾಡಲ್ದ್್ದರೆ. ಈಗಾಗಲೆರೀ
ರ ಹಾ ರಾ ರ್ಟ್ ,
ಗು ಜ ರಾ ತ್
ವಿ ಧಾ ನ ಸ ಭಾ
ಚುನಾವ ಣೆಯ ಲ್ಲಿ
ಸಪುರ್್ಮ ಮಾಡಿ
ಶಾಸಕರಾಗಿದ್್ದರೆ ’
ಎೊಂದು ಹೆರೀಳಿದರು.
ಇದು ಬಡವರ

ಹಾಗೂ ದಲ್ತಪರ ಪಕ್ಷವಾಗಿದು್ದ,
ಅಲಪುಸೊಂಖ್್ಯತ, ದಲ್ತರು ಒೊಂದ್ಗಿ
ಹೊರೀರಾಟ ಮಾಡುತಿತಿದೆ್ದರೀವೆ.

ಸಮಾಜಸ್ರೀವೆ ಮಾಡುವ ಆಸಕತಿರಿಗೆ
ಯಾವುದೆರೀ ಜಾತಿ ಭರೀದಭಾವ ಇಲಲಿದೆ
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ರೀಪ್ಮಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಒಗಗೊಟ್್ಟಗಿ ಶ್ರಮಸಲಾಗುವುದು ಎೊಂದು
ಹೆರೀಳಿದರು.
ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕಾಕೆಗಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖೊಂಡರಾದ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಅೊಂಬರೀಡಕೆರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆ
ತರಲಾಗುವುದುಎೊಂದರು.
ಮುಖೊಂಡರಾದ ಮಹಬೂಬ್

ಪಾರ, ಅಯ್್ಯಬ್ ಶರೀಖ್,
ಕರಿರೀೊಂಉಲಾಲಿಗರೀಷಠಾಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಲೋಕಸಭಾಚುನಾವಣೆರ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೋನಾಅಖಾಡಕ್ಕೆ

ಅಯ್ಯೆಬ್
ಶರಿರೀಫ್

ಸಂಸದ ಎಸ್.ಪಿ.ಮುದ್ದಹನ್ಮರೀಗೌಡ

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ಕ್ರರೀಡಾಪಟ್ವಿಗೆ
ದೆರೀಹವೆರೀ ಆಯುಧ. ದೆೈಹಿಕ ದೃಢತೆ
ಕ್ರರೀಡಾಪಟ್ವಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡಿಗಲುಲಿ.
ಆದ್ದರಿೊಂದ ಚಿಕಕೆನಾಯಕನಹಳಿಳು
ಕ್ರರೀಡಾೊಂಗಣಕ್ಕೆ ವಿಶರೀರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ
ಜಿಮ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನ್ದ್ನ
ನಿರೀಡಿದೆ್ದರೀನೆ ಎೊಂದು ಸೊಂಸದ ಎಸ್.
ಪಿ.ಮುದ್ದಹನ್ಮರೀಗೌಡ ಹೆರೀಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲಿಕು ಕ್ರರೀಡಾೊಂಗಣಕ್ಕೆ

ಸೊಂಸದರ ಪಾ್ರದೆರೀಶಿಕ ಅನ್ದ್ನ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಜಿಮ್
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದು್ದ,
ಸಥೆಳಿರೀಯ ಕ್ರರೀಡಾಪಟ್ಗಳ್
ಮುದ್ದಹನ್ಮರೀಗೌಡರಿಗೆ ಅಭಿನೊಂದನಾ
ಸಮಾರೊಂಭ ಏಪ್ಮಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅಭಿನೊಂದನೆ ಸಿ್ವರೀಕರಿಸಿ

ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಾಲ್ಲಿಕಗೆ
ವಿಶರೀರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅನ್ದ್ನ
ನಿರೀಡಿದೆ್ದರೀನೆ. ಜಿಲೆಲಿಯಲೆಲಿರೀ ಮದಲ
ಬಾರಿಗೆ ಸೊಂಸದರ ಅನ್ದ್ನದಲ್ಲಿ
ತಾಲ್ಲಿಕು ಕ್ರರೀಡಾೊಂಗಣದಲ್ಲಿ
ಕ್ರರೀಡಾಪಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಜಿಮ್ ಸೌಲಭ್ಯ
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ ವಾಕೊಂಗ್
ಪಾತ್ಗೆ ₹ 3 ಲಕ್ಷ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
2019ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರರು
ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಕ್ರರೀಡಾೊಂಗಣ ಹಾಗೂ
ಸಕಾ್ಮರಿ ಪ್ರಥರದರ್್ಮ ಕಾಲೆರೀಜಿಗೆ
ರಲ್್ಟಜಿೊಂ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು

ಎೊಂದರು.
‘ಪ್ರತಿರೀ ಗಾ್ರರ ಪೊಂಚಾಯತಿಗೆ ₹

9 ಲಕ್ಷ ಅನ್ದ್ನ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದು್ದ,
ನನನು ವಾ್ಯಪಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಹಾನಗರ
ಪಾಲ್ಕ್, ನಗರಸಭ, ಪ್ರಸಭ,
ತಾಲ್ಲಿಕು ಪೊಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂಗಾ್ರರ
ಪೊಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಮರದ
ಅನ್ದ್ನ ತಲುಪ್ವೊಂತೆ ಎಚಚಿರ
ವಹಿಸಿದೆ್ದರೀನೆ’ ಎೊಂದರು.
ನಾಗಕುಮಾರ್ ಚೌಕರಠ್

ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲ್ಲಿಕು
ಕ್ರರೀಡಾೊಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಅನ್ಕೂಲವಾಗಲು ಶೌಚಾಲಯದ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕ್ರರೀಡಾಪಟ್ಗಳಿಗೆ

ತರಬರೀತುದ್ರರು ಹಾಗೂ
ಕ್ರರೀಡಾೊಂಗಣಕ್ಕೆ ಉತತಿರ ಟ್್ರಕ್
ಅವಶ್ಯಕತೆಯದು್ದ, ಸೊಂಸದರು ಈ
ಬಗೆಗೊ ಗರನ ಹರಿಸಿ ಕ್ರರೀಡಾಪಟ್ಗಳಿಗೆ
ಅನ್ಕೂಲವಾಗುವ ರಿರೀತಿ ಸೌಲಭ್ಯ
ದರಕಸಿಕಡಬರೀಕು ಎೊಂದರು.
ಈಲಾಲಿ ಪೊಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ವೆೈ.ಸಿ.

ಸಿದ್ದರಾರಯ್ಯ, ಬಾಲಿಕ್ ಕಾೊಂಗೆ್ರಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಬಸವರಾಜು, ಉಪನಾ್ಯಸಕ
ಶೈಲೆರೀೊಂದ್ರಕುಮಾರ್, ರಹರದ್
ಹುಸ್ರೀನ್ (ಗುೊಂಡ), ಮಾಜಿ ಪ್ರಸಭಾ
ಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಡಿ.ಚೊಂದ್ರಶರೀಖರ್, ಕಾೊಂಗೆ್ರಸ್
ಮುಖೊಂಡರಾದ ಕ್.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಗೌಡ,
ಬ್ರಹಾ್ಮನೊಂದಉಪಸಿಥೆತರಿದ್ದರು.

ದೈಹಿಕ ದೃಢತೆ ಕರೆೋಡಾಪಟುವಿರ್ ಆಯುಧ

ಸಂಸದ ಎಸ್.ಪಿ.ಮುದ್ದಹನ್ಮರೀಗೌಡ ಚಾಲನ ನಿರೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು

ಸುಧಾ–
ಮಯೂರ
ಓದಿರಿ

ತುಮಕೂರು: ‘ಗಾ್ರಮರೀಣ ಸ್ವಉದ್ಯರೀಗ
ತರಬರೀತಿ ಸೊಂಸ್ಥೆ’, ನಿರುದ್ಯರೀಗ
ಯುವಕ– ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿ
ವಸತಿಯುತ ಉಚಿತ 30 ದಿನಗಳ
ಕೊಂಪೂ್ಯಟರ್ಟ್್ಯಲ್ ರತುತಿ 45 ದಿನಗಳ
ಕೊಂಪೂ್ಯಟರ್ ಡಿಟಿಪಿ ತರಬರೀತಿ ನಿರೀಡಲು
ಅಜಿ್ಮ ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕನನುಡ ಓದಲು ಹಾಗೂ

ಬರೆಯಲು ಬರುವ 18 ರಿೊಂದ 45
ವಯೊರೀಮತಿಯೊಳಗಿನ ಅಭ್ಯರ್್ಮಗಳ್
ಖುದ್್ದಗಿ ಅಥವಾ ಅೊಂಚೆ ಮೂಲಕ
ಅಜಿ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಸಕತಿರು
ಮಾರ್್ಮ 10ರೊಳಗಾಗಿ ಅಜಿ್ಮ
ಸಲ್ಲಿಸಬರೀಕು ಎೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮ: 63610

48969 ಅನ್ನು ಸೊಂಪಕ್ಮಸಬಹುದು.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಟ್ಯೂಲ್ಉಚಿತ ತರಬೋತಿ


