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ಮದ್ದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೊೇಡಿಹಳ್ಳಿ
ಗ್ರಾಮದ ಪರಾದಿೇಪ್ ಅರರ ಪತಿ್ನ
ಲಕ್ಷಿ್ಮಿ
(25)
ಮಾಂಗಳವಾರ
ಅನ್ಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟಿ್ಟದಾದಾರೆ.
‘ಮಗಳ ಗಾಂಡ ಪರಾದಿೇಪ್ ಹಾಗೂ
ಅತೆತು
ಚೆನ್ನಮಮಿ
ರರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ
ನಿೇಡಿದುದಾ, ಅರರೆೇ
ಮಗಳ್ಗೆ
ನೇಣು
ಹಾಕಿ
ಕೊಲ
ಮಾ ಡಿ ದಾದಾ ರೆ ’
ಕ್ಷ್ಮಿ
ಎಾಂದು ಲಕ್ಷಿ್ಮಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಶಿರಮಮಿ ಪಟ್ಟಣದ ಠಾಣೆ ಪಲಿೇಸರಗೆ
ದ್ರು ನಿೇಡಿದಾದಾರೆ.
ಮಳರಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರದೊಡಿ್ಡ
ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷಿ್ಮಿ ಅರರನ್್ನ ಪರಾದಿೇಪ್
ಅರರಗೆ ಕೊಟ್ಟ 4 ರರ್ವಗಳ ಹಿಾಂದೆ
ಮದುವ
ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.
ದಾಂಪತಿಗೆ
ಒಾಂದ್ರರೆ
ರರ್ವದ
ಮಗನಿದಾದಾನ.
ಲಕ್ಷಿ್ಮಿಯನ್್ನ ಕೊಲ ಮಾಡಿದುದಾ,
ಆರೇಪಿಗಳನ್್ನ ಬಾಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ
ನಿೇಡಬೆೇಕು ಎಾಂದು ಕುರದೊಡಿ್ಡ ಗ್ರಾ.
ಪಾಂ ಮಾಜಿ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಪುಟ್ಟಸಾ್ವಮ್
ಆಗರಾಹಿಸಿದಾದಾರೆ.
ಪರಾಕರಣ ಸಾಂಬಾಂಧ ಪರಾದಿೇಪ್
ಅರರನ್್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಪಲಿೇಸರು
ರಶಕೆ್ಕ ಪಡೆದಿದಾದಾರೆ. ಅತೆತು ಚೆನ್ನಮಮಿ
ನಾಪತೆತುಯಾಗಿದಾದಾರೆ.

ಮ್ಲುಕ್ಟೆ:
ಆಯಿಜನನಾಯಾ
ಚಾಯ್ವರ 675ನೇ ಜಯಾಂತ್ಯಾತ್ಸರ
ನ. 29ರಾಂದು ಮೇಲುಕೊೇಟೆಯಲಿಲೂ
ನಡೆಯಲಿದುದಾ, ನಾಂಜಿೇಯರ್ ಆಯಿ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿಲೂ ಸಾಂಭರಾಮ ಮನ ಮಾಡಿದೆ.
ವೈರ್ಣರ ಪರಾಂಪರೆಯ ಪರಾಮುಖ
ವೈರ್ಣರ ಸಾಂತರಾದ ಸಾ್ವಮ್ ಆಯಿ
ಜನನಾಯಾಚಾಯ್ವರು ಕಿರಾ.ಶ. 1344ರಲಿಲೂ
ಮೇಲುಕೊೇಟೆಯಲಿಲೂ
ಜನಿಸಿ,
ಚೆಲುರನಾರಾಯಣನ
ಕೆೈಾಂಕಯ್ವ
ನಡೆಸುರ ಜತೆಗೆ ಭಾರತಾದಯಾಾಂತ
ವೈರ್ಣರ ಭಕಿತು ಸಿದಾ್ಧಾಂತ ಪಸರಸಲು
ಶರಾಮ್ಸಿದಾದಾರೆ.
ರಾಮಾನ್ಜಾರ
ಪರಾಂಪರೆಯ
74ನೇ
ಸಿಾಂಹಾಸನಾಧಿಪತಿಗಳಲಿಲೂ
ಒಬ್ಬರಾದ
ಆಸೂರಪೆರುಮಾಳ್,
ರಾಮಾನ್ಜಾ ಚಾಯ್ವರು ಚೆಲುರ
ನಾರಾಯಣನ ಕೆೈಾಂಕಯ್ವ ಮುಗಿಸಿ
ಮೇಲುಕೊೇಟೆಯಿಾಂದ
ಶಿರಾೇರಾಂಗಕೆ್ಕ
ಹಿಾಂದಿರುಗಿದ ನಾಂತರವೂ ಇಲಲೂೇ ನಲಸಿ
ಚೆಲುರನ ಕೆೈಾಂಕಯ್ವದಲಿಲೂ ತೊಡಗಿದದಾರು.
ಇದೆೇ ರಾಂಶದಲಿಲೂ 13ನೇ ಶತಮಾನದಲಿಲೂ
ಆಸೂರ ಲಕ್ಷಣಾಚಾಯ್ವರ ಸತ್್ಪ್ಪತರಾರಾಗಿ
ಆಸೂರ
ದೆೇರರಾಜಪೆರುಮಾಳ್
ಅರತರಸಿದರು.

ವೈಷ್ಣವ ದೆೋಗುಲಗಳ ಜಿೋರೋಣೋದ್ಧಾರಕ
ಮಣವಾಳಮಾಮುನಿಗಳಿಗೋ

ಮೇಲುಕ್�
ಕ್�ೇಟಯಲ್ಲಿ ನಂಜಿೇಯರ್ ಆಯಿ ಸ್ವಮಗಳ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್್ಯತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯಿತ್ (ಎಡಚಿತ್ರ).
ಆಯಿಜನನಾ್ಯಚಾಯ್ಯ ಸ್ವಮ

ಶಿ್ರೇಭಾಷ್ಯ
ಷದ ವಿಚಾರಗೇಷ್್ಠ

ಆಚಾಯ್ವರ ಗರಾಾಂಥಗಳ ವಾಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಕುರತಾಂತೆ ನ.28 ಮತ್ತು 29ರಾಂದು
ರಾರ್ಟ್ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗೇರ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಿರುಪತಿ, ಶಿರಾೇರಾಂಗಾಂ,
ತಿರುರಲಿಲೂಕೆೇಣಿ, ಆಾಂಧರಾದ ವಿದಾ್ವಾಂಸರು ಆಯಿಸಾ್ವಮ್ಗಳ್ ರಚಿಸಿದ
ಆಚಾಯ್ವಹೃದಯ, ಶಿರಾೇರರನಭೂರಣ ವಾಯಾಖ್ಯಾನ ಗರಾಾಂಥಗಳ ಉಪನಾಯಾಸ
ಮತ್ತು ಶಿರಾೇಭಾರಯಾ
ರ ಮತಿಮನಮಿಥ ಮಾಂಥನ ಸಭೆಯಲಿಲೂ ಭಾಗರಹಿಸಲಿದಾದಾರೆ.
ಜಯಾಂತಿಯಾಂದು ಸಾಂಜ ಚೆಲುರನಾರಾಯಣಸಾ್ವಮ್ ಉತ್ಸರವಿದೆ.
ಶಸತ್ರಪ್ರಾಂಗತರಾದ ದೆೇರರಾಜ
ಪೆರುಮಾಳ್
ಚೆಲುರನಾರಾಯಣ
ಸಾ್ವಮ್ಗೆ ಪರಾತಿನಿತಯಾ ಹೂವಿನ ಮಾಲ
ಗಳನ್್ನ, ರಾತಿರಾ ವೇಳೆ ಪರಚಿಕಪೂ್ವರ
ಕೆೇಸರ ಮ್ಶಿರಾತ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್್ನ

ಅಪಿ್ವಸುತಿತುದದಾರು.
ಒಾಂದು
ದಿನ
ದೆೇಹಾಲಸಯಾದಿಾಂದ ಹಾಲು ಕೊಾಂಡೊ
ಯುಯಾವುದು ವಿಳಾಂಬವಾದಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ತಿರುನಾರಾಯಣನೇ ಇಾಂದೆೇಕೆ ಆಯಿ
(ತಾಯಿ) ಹಾಲಿಲಲೂ ಎಾಂದು ಕೆೇಳ್ದನಾಂತೆ.

ಅಾಂದಿನಿಾಂದ ದೆೇರರಾಜರಗೆ ಆಯಿ
ಜನನಾಯಾಚಾಯ್ವ ಎಾಂದೆೇ ಹಸರಾಯಿತ್.
ರಾಮಾನ್ಜಾಚಾಯ್ವರ ಕಾಲದ
ನಾಂತರ
ಜಿೇಣಾ್ವರಸ್ಥೆ
ತಲುಪಿದದಾ
ನೂರಾರು ವೈರ್ಣರ ದೆೇಗುಲ ಗಳನ್್ನ
ಜಿೇರೇ್ವದಾ್ಧರ
ಮಾಡಿದ
ಸಾಂತ
ಮಣವಾಳ
ಮಾಮುನಿಗೆ
ಆಯಿ
ಜನನಾಯಾಚಾಯ್ವರು ಗುರುವಾಗಿ, ವೈರ್ಣರ
ಸಾಂಪರಾದಾಯದ ವಿಚಾರಧ್ರೆಗಳನ್್ನ
ಬೇಧಿಸಿದರು.
ತಮ್ಳ್ನಾಡಿನ
ಆಳ್್ವತಿ್ವರುನಗರಯಲಿಲೂ ದಿರಯಾಪರಾಬಾಂಧದ
ಸಾರತಿಳ್ಸುರ ಗರಾಾಂಥವಾದ ಆಚಾಯ್ವ
ಹೃದಯವಾಂಬ
ಸಕಲಾಥ್ವಗಳನೂ್ನ
ವಿರರಸಿ ಕಾಲಕ್ಷೆೇಪ ನಿೇಡುತಿತುದದಾರು.

ಕೈದಿಗಳು ಬದುಕು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ
ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನಾ್ಯಯಾಧೇಶ ಎಚ್.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಲಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಮಂಡ್ಯ: ‘ಎಲಲೂರನೂ್ನ ಪಿರಾೇತಿಯಿಾಂದ
ಕಾಣುರ
ಮನೇಭಾರ
ಬೆಳೆಸಿಕೊಾಂಡಾಗ ಮಾತರಾ ಸಮಾಜದಲಿಲೂ
ಉತತುಮ ಜಿೇರನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧಯಾ.
ಕೆೈದಿಗಳ್ ತಮಮಿ ತಪ್ಪನ್್ನ ತಿದುದಾಕೊಾಂಡು
ಮುಾಂದಿನ
ಬದುಕನ್್ನ
ಉತತುಮ
ರೇತಿಯಲಿಲೂ
ರೂಪಿಸಿಕೊಳಳಿಬೆೇಕು’
ಎಾಂದು ಹಿರಯ ಸಿವಿಲ್ ನಾಯಾಯಾಧಿೇಶ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಮಾಂಜುನಾಥ್
ಸಲಹ
ನಿೇಡಿದರು.
ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲು ಗೆಳೆಯರ
ಬಳಗದ
ರತಿಯಿಾಂದ
ಇತಿತುೇಚೆಗೆ
ಕನಾ್ವಟಕ ರಾಜಯಾೇತ್ಸರ ಅಾಂಗವಾಗಿ
ನಗರದ
ಜಿಲಾಲೂ
ಕಾರಾಗೃಹದಲಿಲೂ
ನಡೆದ ‘ನಮಮಿ ನಾಡು ನಮಮಿ ಹಾಡು
ಕಾಯ್ವಕರಾಮ’ದಲಿಲೂ ಮಾತನಾಡಿದರು.
‘ಯಾವುದೊೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ
ನಿಮಮಿನ್್ನ
ಅಪರಾಧಿಗಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತತುದೆ.
ಬದುಕನ್್ನ
ಬದಲಿಸಿಕೊಳಳಿಲು
ವಿಪುಲ
ಅರಕಾಶಗಳ್ವ. ನಿೇವು ಬದಲಾದರೆ
ನಿಮಮಿ ಕುಟಾಂಬಕೆ್ಕ ಒಳೆಳಿಯದಾಗುತತುದೆ’
ಎಾಂದು ಹೇಳ್ದರು.

ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್
ಸದಸ್ಯ ಕ್.ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
ಕಾಯ್ವಕರಾಮ
ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ
ವಿಧ್ನ ಪರರತ್ ಸದಸಯಾ ಕೆ.ಟಿ.
ಶಿರಾೇಕಾಂಠೇಗೌಡ
ಮಾತನಾಡಿ,
‘ಕಾರಾಗೃಹದಲಿಲೂ ಅಾಂಧರ ಗೆಳೆಯರ
ಬಳಗ ನಡೆಸುತಿತುರುರ ಕಾಯ್ವಕರಾಮ
ಅಥ್ವಪೂಣ್ವ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದಿಾಂದ
ಕೂಡಿದೆ.
ಸಾ್ವತಾಂತರಾ್ಯ
ನಾಂತರದ
ಭಾರತದಲಿಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಾಂಡ ದೊಡ್ಡ
ಸಮಸ್ಯಾ ರಾಜಯಾಗಳ ವಿಾಂಗಡಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಸದಾ್ವ ್ವರಲಲೂಭಭಾಯ್
ಪಟೆೇಲ್
ಅರರಗೆ
ಹಣೆಗ್ರಕೆ
ನಿೇಡಿದ

ಬಳ್ಕ ಅರರು ಭಾಷಯ ಆಧ್ರದಲಿಲೂ
ರಾಜಯಾಗಳನ್್ನ
ಮರುವಿಾಂಗಡಣೆ
ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತರಾ ಈ ಸಮಸ್ಯಾ
ಬಗೆಹರಸಲು ಸಾಧಯಾ ಎಾಂದಿದದಾರು. ಬಳ್ಕ
ರೂಪುಗಾಂಡಿದೆದಾೇ
ಭಾಷಾವಾರು
ರಾಜಯಾಗಳ್. 1973ರ ನ.1ರಾಂದು
ಮೈಸೂರು ರಾಜಯಾರನ್್ನ ಕನಾ್ವಟಕ
ಎಾಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತ್’
ಎಾಂದರು.
ಬಳ್ಕ
ನಡೆದ
ಸಾಂಗಿೇತ
ಕಾಯ್ವಕರಾಮದಲಿಲೂ ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿರರುದರಾಪ್ಪ

ರರನಯ ಗಿೇತೆಗಳ್ ನರೆದಿದದಾರರನ್್ನ
ರಾಂಜಿಸಿತ್. ದೃರ್್ಟ ವಿಶೇರ ಚೆೇತನ
ಬಳಗದ
ಸಾಂಸಾಥೆಪಕ
ಕೆ.ಪರಾಸಾದ್,
ಮೊೇಹನ್ಕುಮಾರ್,
ಜಯಣ್ಣ್ಣ,
ಕಾಜಿಯಾ ಅಜುಾಂ, ಮಾಂಜುನಾಥ್,
ಉಪನಾಯಾಸಕರಾದ ನಾಂದಿನಿ, ಜಿಲಾಲೂ
ಕಾರಾಗೃಹ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕ
ಪಿ.ಎಸ್.
ಅಾಂಬೆೇಕರ್, ಜೈಲರ್ಗಳ್ದ ಮಹೇಶ್
ಸಿ.ಶನಭಾಗ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಭಜಾಂತಿರಾ,
ಪತರಾಕತ್ವರಾದ
ಕೆ.ಸಿ.ಮಾಂಜುನಾಥ್,
ಕೆ.ಎನ್.ರವಿ ಇದದಾರು.

ಆದಚುಂಚನಗಿರಿ: ವೈಭವದ ಲಕ್ಷ ದೇಪೇತಸೂವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ
ವ್ಯಕಿತೆಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಡಾ.ಎಂ.ವಿ.ವಂಕಟೇಶ್ ಭೇಟಿ ನೇಡಿ ಸಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು

ಮೃತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ
ನಾಗಮಂಗಲ:
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ
ರಾಮದೆೇರನಹಳ್ಳಿ ಗೆೇಟ್ ಬಳ್ ಭಿೇಕರ
ರಸ್ತು
ಅಪಘಾತದಲಿಲೂ
ಮೃತಪಟ್ಟ,
ಪಟ್ಟಣದ ಅಲ್- ಫಲಾಲೂ ಸಹಕಾರ
ಬಯಾಾಂಕ್ನ 8 ನಿದೆೇ್ವಶಕರ ಮನಗಳ್ಗೆ
ಜಿಲಾಲೂಧಿಕಾರ ಡಾ.ಎಾಂ.ವಿ.ವಾಂಕಟೆೇಶ್
ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ ಸಾಂಬಾಂಧಿಕರಗೆ ಸಾಾಂತ್ವನ
ಹೇಳ್ದರು.

‘ಮೃತರ
ಕುಟಾಂಬದರರು
ಜಿೇರನದ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೆೇ ರೇತಿಯಲಿಲೂ
ಆತಮಿವಿಶ್ವಸ
ಕಳೆದುಕೊಳಳಿಬರದು.
ಧೈಯ್ವದಿಾಂದ
ಇರಬೆೇಕು.
ಸಕಾ್ವರದಿಾಂದ ಸಿಗುರ ಎಲಾಲೂ ರೇತಿಯ
ಸರಲತ್ತುಗಳನ್್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಡಲು ಅಗತಯಾ
ಕರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿತೆತುೇನ’ ಎಾಂದು
ಜಿಲಾಲೂಧಿಕಾರ ಭರರಸ್ ನಿೇಡಿದರು.

ಕ್ೇುಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಕಕೆ ಪಾಠ: ವುಂಕಟೆೇಶ್
ಮೈಸೂರು:
‘ಮಹಾರಾರ್ಟ್ದಲಿಲೂ
ಅಧಿಕಾರದ ಚಕಾ್ಕಣಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕಾ್ಕಗಿ
ಸಾಂವಿಧ್ನರನ್ನೇ
ಬುಡಮೇಲು
ಮಾಡಲು
ಮುಾಂದಾಗಿದದಾ
ಕೆೇಾಂದರಾ
ಸಕಾ್ವರಕೆ್ಕ ಸುಪಿರಾೇಾಂಕೊೇಟ್್ವ ತಕ್ಕಪ್ಠ

29° 19°

ಶನಿವಾರ

28° 18°

ಭಾನುವಾರ

28° 18°

ಮೇಲುಕ್�
ಕ್�ೇಟಯಲ್ಲಿ ಆಯಿಜನನಾ್ಯಚಾಯ್ಯರ 675ನೆೇ ಜಯಂತ್್ಯತ್ಸವ ನಾಳೆ, ವಿಚಾರಗೆ�
ಗೆ�ೇಷ್ಠಿ

ನಂಜೀಯರ್ ಆಯಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಮಳವಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಂಬೆೇ
ಗೌಡನದೊಡಿ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲಿಲೂ ವಿದುಯಾತ್
ತಾಂತಿ ದುರಸಿತು ವೇಳೆ ವಿದುಯಾತ್ ಕಾಂಬ
ಮುರದು ಬಿದಿದಾದದಾರಾಂದ ಸ್ಸ್್ಕ
ನೌಕರ, ಮದ್ದಾರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ
ಬಪ್ಪಸಮುದರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸುಪಿರಾೇತ್
(26) ಅರರ ಕಾಲು ಮುರದಿದೆ.
ಮೂರು ರರ್ವಗಳ್ಾಂದ
ಸ್ಸ್್ಕನಲಿಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತುರುರ
ಸುಪಿರಾೇತ್, ವಿದುಯಾತ್ ತಾಂತಿ
ದುರಸಿತುಗಳ್ಸುತಿತುದದಾರು.
ಈ ವೇಳೆ ವಿದುಯಾತ್ ಕಾಂಬ
ಮುರದುಬಿದಿದಾದೆ. ಜತೆಗಿದದಾ
ಸಿಬ್ಬಾಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಅರರನ್್ನ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪ್ಪತೆರಾಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ
ಪರಾಥಮ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಕೊಡಿಸಿದಾದಾರೆ.
ಹಚಿಚಿನ ಚಿಕಿತೆ್ಸಗ್ಗಿ ಮೈಸೂರನ
ಆಸ್ಪ್ಪತೆರಾಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಾಂಬಾಂಧ ಗ್ರಾಮಾಾಂತರ
ಪಲಿೇಸ್ ಠಾಣೆಯಲಿಲೂ ಪರಾಕರಣ
ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ

ಬುಧವಾರದ ಹವಾಮಾನ : ಗರಿಷ್ಠ 30° ಕನಿಷ್ಠ 20°

ಚಂದ್್ದಯ: ಬೆ. 7:53 ಚಂದ್್ಸ್ತ: ಸಂ. 7:36

ಗೃಹಿಣಿ ಸಾವು:
ಕಲೆ ಆರೇಪ

ವಿದ್್ಯತ್ ಕುಂಬ
ಮುರಿದ್ ಸೆಸ್ಕೆ
ನೌಕರನಿಗೆ ಗಾಯ

ಹವಾಮಾನ

ಮಂಡ್ಯ

ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ಗುರುವಾರದ ಉಷ್ಣಾಂಶ

ಕಲಿಸಿದೆ’ ಎಾಂದು ಕಾಾಂಗೆರಾಸ್ ಮುಖಾಂಡ
ಎಚ್.ಎ.ವಾಂಕಟೆೇಶ್ ತಿಳ್ಸಿದಾದಾರೆ.
‘ಇದು
ಎಲಾಲೂ
ಪಕ್ಷಗಳ್ಗೂ
ಮಾಗ್ವದಶಿ್ವ ಆಗಬೆೇಕು’ ಎಾಂದು
ಪತಿರಾಕಾ ಪರಾಕಟಣೆಯಲಿಲೂ ಹೇಳ್ದಾದಾರೆ.

ನಾಗಮಂಗಲ: ಕಾತಿೇ್ವಕ ಮಾಸದ
ಪರಾಯುಕತು
ಆದಿಚಾಂರನಗಿರಯಲಿಲೂ
ಆಯೇಜಿಸಿದದಾ ಲಕ್ಷ ದಿೇಪೇತ್ಸರ
ವೈಭರದಿಾಂದ ನಡೆಯಿತ್.
ಅಮಾವಾಸ್ಯಾ
ಅಾಂಗವಾಗಿ
ಬೆಳ್ಗೆಗೆಯಿಾಂದಲೇ
ಕ್ಷೆೇತರಾದ
ಕಾಲ
ಭೆೈರವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಗಾಂಗ್ಧರೆೇಶ್ವರ
ಮೂತಿ್ವಗಳ್
ಸ್ೇರದಾಂತೆ
ಎಲಾಲೂ
ದೆೇವಾಲಯಗಳ
ಮೂತಿ್ವಗಳ್ಗೆ
ಪಿೇಠಾಧಯಾಕ್ಷ ನಿಮ್ವಲಾನಾಂದ ನಾಥ
ಸಾ್ವಮ್ೇಜಿ
ಅರರ
ನೇತೃತ್ವದಲಿಲೂ
ಪಾಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ಸ್ೇರದಾಂತೆ ವಿವಿಧ
ಪೂಜಾ ಕಾಯ್ವಗಳ್ ಜರುಗಿದವು.
ನಾಗಲಿಾಂಗೆೇಶ್ವರ
ಸಾ್ವಮ್
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿಲೂ ಹೇಮ ಹರನ ಸ್ೇರದಾಂತೆ
ಬಲಗಾಂಗ್ಧರನಾಥ ಸಾ್ವಮ್ೇಜಿ ಅರರ
ಗದುದಾಗೆ ಪೂಜ ಕಾಯ್ವಕರಾಮಗಳ್
ನರವೇರದವು.
ಸಾಂಜ 6 ಗಾಂಟೆಗೆ ಗೇಧೂಳ್
ಲಗ್ನದಲಿಲೂ ಕಾಲಭೆೈರವೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮ್
ದೆೇವಾಲಯದಲಿಲೂ
ಸಿದ್ಧ
ಮಾಡಿದದಾ
ಮುಖಯಾ ಜಯಾೇತಿಯನ್್ನ ಚಾಂರಶಿರಾೇಗಳ್

ಸುಧಾ, ಮಯೂರ
ಓದ್ರಿ

ಆದಿಚಂಚನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಕ್ಷ ದಿೇಪೋತ್ಸವ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ನಮ್ಯಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಮೇಜಿ ಚಾಲನೆ ನೇಡಿದರು
ಬೆಳಗುರ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ ದಿೇಪೇತ್ಸರ
ಕಾಯ್ವಕರಾಮಕೆ್ಕ ಚಾಲನ ನಿೇಡಿದರು.
ಕಲಾಯಾಣಿಯಲಿಲೂ ಗಾಂಗ್ ಪೂಜ ನಡೆದ
ನಾಂತರ ಭಕತುರು ಸಹ ದಿೇಪಗಳನ್್ನ
ಬೆಳಗುರ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ ದಿೇಪೇತ್ಸರಕೆ್ಕ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ರಾಜಯಾದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ್ಾಂದ

ಬಾಂದಿದದಾ ಭಕತುರು ಲಕ್ಷ ದಿೇಪೇತ್ಸರದಲಿಲೂ
ಭಾಗರಹಿಸಿ ದೆೇರರ ದಶ್ವನ ಪಡೆದರು.
ಎಲಲೂ
ಭಕತುರಗೆ
ಅನ್ನಪೂಣೆೇ್ವಶ್ವರ
ಭರನದಲಿಲೂ
ಅನ್ನ
ಸಾಂತಪ್ವಣೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತ್.
ಮಠದ ಪರಾಧ್ನ ಕಾಯ್ವದಶಿ್ವ
ಪರಾಸನ್ನನಾಥ ಸಾ್ವಮ್ೇಜಿ ಇದದಾರು.

ಗುರುಗಳಾಗಿದದು ಆಯಿಜನನ್ಯಾ
ಚಾಯಣೋರು ಸ್ಮರಣೋಯರು. ಅವರ
ಜಯುಂತಿಯನುನು ವೈಭವಯುತವಾಗಿ
ನಡೆಸುತಿತಿದೆದುೋವ.
ಆಯಿ ನರಸುಂಹನ್
ಪರಮಕಾರುಣಿಕರಾದಆಯಿಸಾ್ವಮ್
ಗಳ್ ಆಚಾಯ್ವಹೃದಯ, ತಿರುಪ್್ಪವೈ,
ಶಿರಾೇರರನಭೂರಣ,
ತಿರುಮಾಲೈ,
ಪೆರಯತಿರುಮೊಳ್
ವಾಖ್ಯಾನಗಳ್
ಮತ್ತು
ಉಪನಿರದ್
ಸಾರವಾದ
ಕುರಾಂಗಿ ಪಾಂರಕವಾಂಬ ಅದುಭುತವಾದ
ಸತುೇತರಾ ಮತ್ತು ಮುಕತುಶಲೂೇಕಗಳಲಲೂದೆ,
ಪದಯಾಗಳನೂ್ನ ರಚಿಸಿದಾದಾರೆ. ಮಣವಾಳ
ಮಾಮುನಿ ರಚಿಸಿದ ಶಿರಾೇಶನ್ದಾಸ
ಗುರುಪರಾಪತಿತು ಮತ್ತು ಶಿರಾೇಶನ್ದಾಸ
ಮುನಿಮಾಂಗಳಮ್
ಆಯಿಯರರ
ಹಿರಮಯನ್್ನ ಸಾರುತತುದೆ.

30ರಿಂದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರ
ಮಳವಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಂತಿ
ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ 2019–
20ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್
16ನೇ ರರ್ವದ ವಾರ್್ವಕ ವಿಶೇರ
ಶಿಬಿರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಯಾತನಹಳ್ಳಿ
ಗ್ರಾಮದಲಿಲೂ ನ.30ರಾಂದ
ಡಿ.6ರರರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ.
ನ.30ರಾಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
3 ಗಾಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾ್ವರ
ಹಿರಯ ಪ್ರಾಥಮ್ಕ ಶಲಯ
ಆರರಣದಲಿಲೂ ಶಸಕ ಡಾ.ಕೆ.
ಅನ್ನದಾನಿ ಕಾಯ್ವಕರಾಮ
ಉದಾಘಾಟಿಸಲಿದಾದಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಾಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಯಾಕ್ಷೆ ಎಾಂ.ಕೆ.ನಾಗಮಣಿ
ನಾಗೆೇಗೌಡ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ ರಹಿಸಲಿದುದಾ,

ಧ್ವಜಾರೇಹಣರನ್್ನ ಜಿಲಾಲೂ
ಪಾಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯಾ ಸುಜಾತಾ
ಸುಾಂದರಾಪ್ಪ ನರವೇರಸುರರು.
ರಾರ್್ಟ್ೇಯ ಸ್ೇವಾ ಯೇಜನಯ
ವಿಭಾಗಿೇಯ ಅಧಿಕಾರ ಡಾ.ಟಿ.
ಕೆ.ರವಿ, ಜಿಲಾಲೂ ಪಾಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯಾ
ರವಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಚಾಯಿತಿ
ಸದಸ್ಯಾ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮಿ,
ಮನ್ಮುಲ್ ನಿದೆೇ್ವಶಕ
ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಪುರಸಭೆ ಸದಸಯಾ
ಸಿದದಾರಾಜು, ಶಾಂತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಯ
ಕಾಯ್ವದಶಿ್ವ ಎಾಂ.ಎಚ್.ಕೆಾಂಪಯಯಾ,
ತಿಮಮಿೇಗೌಡ, ಪುಟಿ್ಟೇರೆೇಗೌಡ,
ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಪ್ರಾಾಂಶುಪ್ಲ ಎಾಂ.ಸಿ.
ಶಿರಪ್ಪ ಭಾಗರಹಿಸಲಿದಾದಾರೆ.

ಮೇಲುಕೇಟೆಗೆ ಶಿವರಾಜ್
ಚೌಹಾಣ್ ಕುಟುಂಬ ಭೇಟಿ

ಇುಂದ್ ಆರೇಗ್ಯ
ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ

ಮಂಡ್ಯ: ಸಮೃದಿ್ಧ ಲಯನ್್ಸ, ಕೃರ್ಕ,
ಸಹಕಾರ
ಲಯನ್್ಸ,
ಮ್ಮ್್ಸ,
ರಧ್ವಮಾನ್ ಜೈನ್ ನೇತಾರಾಲಯ,
ಭಾರತಿೇಯ ದಾಂತ ವೈದಯಾಕಿೇಯ ಸಾಂಘ,
ನಾಯಾರನಲ್ ಹಲ್ತು ಒರಲ್ ಪ್ಲಿಸಿ,
ವಿವಿಧ ಸಾಂಘ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೇಗ
ದೊಾಂದಿಗೆ ನ. 28ರಾಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ
ಕೊತತುತಿತು ಸಕಾ್ವರ ಹಿರಯ ಪ್ರಾಥಮ್ಕ
ಶಲ ಆರರಣದಲಿಲೂ ಉಚಿತ ಆರೇಗಯಾ
ತಪ್ಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ.
ಇಸಿಜಿ, ಮಧುಮೇಹ, ದಾಂತ,
ಸಿತ್ರೇರೇಗ, ರಮ್ವರೇಗ, ಕಿೇಲು
ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ತಪ್ಸಣೆ, ಕಣಿ್ಣನ
ಪರೆ ತಪ್ಸಣೆ, ಶಸತ್ರ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಮೂಲಕ
ಐಒಎಲ್ ಲನ್್ಸ ಅಳರಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾ
ಗುವುದು. ಕಣಿ್ಣನ ಶಸತ್ರಚಿಕಿತೆ್ಸಗೆ ಆಧ್ರ್
ಕಾರ್್ವ ತರಬೆೇಕು. ಬೆಳ್ಗೆಗೆ 9.30ರಾಂದ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
1.30ರರರೆಗೆ
ಶಿಬಿರ
ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊ. 9380759918,
9448101081 ಸಾಂಪಕಿ್ವಸಬಹುದು.

ಮ್ಲುಕ್ಟೆ: ಮಧಯಾಪರಾದೆೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖಯಾಮಾಂತಿರಾ ಶಿರರಾಜ್ ಸಿಾಂಗ್
ಚೌಹಾಣ್ ಹಾಗೂ ಅರರ ಪತಿ್ನ ಸಾಧ್್ನ ಮೇಲುಕೊೇಟೆಗೆ ಬುಧವಾರ
ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯ ಯೇಗ್ನರಸಿಾಂಹಸಾ್ವಮ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ
ಮಾಡಿಸಿದರು.
ಬೆಳ್ಗೆಗೆ 11 ಗಾಂಟೆ ಸುಮಾರಗೆ ಕುಟಾಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಾಂದ
ಚೌಹಾಣ್, ಚೆಲುರನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮ್ಯ ದಶ್ವನ ಪಡೆದರು.
ತಿರುನಾರಾಯಣಸಾ್ವಮ್ ಮತ್ತು ಯದುಗಿರ ನಾಯಕಿ ಅಮಮಿನರರು,
ರಾಮಾನ್ಜರ ದಶ್ವನ ಪಡೆದರು.
‘ಇಲಿಲೂ ನಡೆಯುರ ಪರಾಮುಖ ಉತ್ಸರ ಅಥವಾ ಮಹೇತ್ಸರಗಳಲಿಲೂ ಸ್ೇವ
ಮಾಡುರ ಮೂಲಕ ಚೆಲುರನಾರಾಯಣನ ಕೆೈಾಂಕಯ್ವದಲಿಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗುರ
ಬಯಕೆ ಇದೆ. ರಾಮಾನ್ಜರ ದಿರಯಾಕ್ಷೆೇತರಾದ ದಶ್ವನದಿಾಂದ ಪುನಿೇತ ಭಾರ
ಉಾಂಟಾಗಿದೆ’ ಎಾಂದು ಶಿರರಾಜ್ ಸಿಾಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ತಿಳ್ಸಿದರು
ದೆೇರಸಾಥೆನದ
ಕಾಯ್ವನಿವಾ್ವಹಕ
ಅಧಿಕಾರ
ನಾಂಜೇಗೌಡ,
ಅರ್ವಕರಾದ ವಿದಾ್ವನ್ ಆನಾಂದಾಳ್್ವರ್, ಸಾ್ವಮ್ ಸನಿ್ನಧಿಯ ಪರಚಾರಕ
ಪ್ಥ್ವಸಾರಥಿ, ಅರ್ವಕ ನಾರಾಯಣಭಟ್ಟರ್, ಚಿನ್ನಜಿೇಯರ್ ಮಠದ
ಹರಕೃರ್ಣ ಇದದಾರು.

ಕ್ಷಯರೇಗದುಂದ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ
ನಾಲ್ವರ ಸಾವು: ಮಹೇಶ್

ಮುಂಡ್ಯ: ಕನಾನಾಟಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಮಂಡ್ಯ: ಅಖಾಂಡ ಕನಾ್ವಟಕ ರಕ್ಷಣಾ
ಸ್ೇವಾ ದಳ ರತಿಯಿಾಂದ ನಗರದ
ಗ್ಾಂಧಿ ಭರನದಲಿಲೂ ಬುಧವಾರ 64ನೇ
ಕನಾ್ವಟಕ ರಾಜಯಾೇತ್ಸರ ಕಾಯ್ವಕರಾಮ
ನಡೆಯಿತ್.
ಸ್ೇವಾ ದಳ ಸಾಂಸಾಥೆಪಕ, ರಾಜಯಾ
ಘಟಕದ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಸಿಾಂಹ ಶಿರಗೌಡ
ಮಾತನಾಡಿ,
‘ಸ್ೇನಯಿಾಂದ
ನಿರೃತಿತುಯಾದ ನಾಂತರ ನಾಡು, ನ್ಡಿ,
ಜಲ ರಕ್ಷಣೆಗ್ಗಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ೇವ
ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಾಂಬ ಉದೆದಾೇಶದಿಾಂದ
ಸ್ೇವಾದಳ
ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದುದಾ,
ಕನಾ್ವಟಕದಾದಯಾಾಂತ ಹೇರಾಟಗಳಲಿಲೂ
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ.
ನಾಡಿನ
ಸಮಸ್ಯಾ ಬಗೆಹರಸಲು ಸದಾ ಕಟಿ
ಬದ್ಧರಾಗಿರುತೆತುೇವ’ ಎಾಂದು ತಿಳ್ಸಿದರು.
ಬದುಕು ಬೆಳಕು ಸ್ೇವಾ ಸಮ್ತಿ
ಅಧಯಾಕ್ಷ
ಎಚ್.ಆರ್.ಅರವಿಾಂದ್,
ಸ್ೇವಾ ದಳದ ರಾಜಯಾ ಆಯ್್ಕ ಸಮ್ತಿಯ
ಎಾಂ.ಲ್ೇಕೆೇಶ್, ರಕಿೇಲ ಎಾಂ.ಗುರು
ಪರಾಸಾದ್, ಕಾನೂನ್ ಸಲಹಗ್ರರಾದ
ಪದಾಮಿ, ದೆೇರರಾಜ, ರತ್ನಮಮಿ, ಜಡಿಎಸ್
ನಾಯಕಿ ನಿೇನಾ ಪಟೆೇಲ್, ಬೆಟ್ಟಸಾ್ವಮ್,
ಪರಾವಿೇಣ್ ಇದದಾರು.

ನಾಗಮಂಗಲ:
ದೆೇಶದಲಿಲೂ
ಕ್ಷಯರೇಗಕೆ್ಕ ತ್ತಾತುಗಿ ಸರಯಾಗಿ
ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಪಡೆಯದೆೇ ಪರಾತಿ ನಿಮ್ರಕೆ್ಕ
3ರಾಂದ 4 ಜನರು ಮೃತಪಡುತಿತುದಾದಾರೆ
ಎಾಂದು ಬಿಾಂಡಿಗನವಿಲ ಆರೇಗಯಾ
ಕೆೇಾಂದರಾದ ಹಿರಯ ಆರೇಗಯಾ ಸಹಾಯಕ
ಮಹೇಶ್ ಹೇಳ್ದರು.
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ
ಪಿ.ನೇರಲಕೆರೆ
ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾ್ವರ ಪ್ರಾಢಶಲಯಲಿಲೂ
ಆಯೇಜಿಸಿದದಾ ಸಕಿರಾಯ ಕ್ಷಯರೇಗ ಪತೆತು
ಆಾಂದೊೇಲನದಲಿಲೂ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕ್ಷಯರೇಗ ಬಯಾಕಿ್ಟೇರಯಾಗಳ್ಾಂದ
ಬರುರ
ಕಾಯಿಲಯಾಗಿದುದಾ,
ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ
ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ವಿದಾಯಾಥಿ್ವಗಳ್
ತಮಮಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲಿಲೂ ಯಾರಗ್ದರೂ
ದಿೇಘಾ್ವರಧಿಯ ಕೆಮುಮಿ, ಕಫಾದಲಿಲೂ
ರಕತು ಬರುವುದು, ದೆೇಹದ ತೂಕ
ಕಡಿಮಯಾಗುತಿತುರುರ
ಲಕ್ಷಣಗಳ್
ಕಾಂಡು ಬಾಂದರೆ ಅರರಗೆ ಆರೇಗಯಾ
ಪರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಾಂತೆ ತಿಳ್ರಳ್ಕೆ
ನಿೇಡಬೆೇಕು ಎಾಂದು ಸಲಹ ನಿೇಡಿದರು.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆರ�
ರ�ೇಗ್ಯ
ಸಹಾಯಕ ಮಹೇಶ್ ಕ್ಷಯರ�
ರ�ೇಗದ
ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು
ಶಲ ಶಿಕ್ಷಕ ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ,
‘ರೇಗಿ ಕೆಮುಮಿವಾಗ ಕರರಸತ್ರದಿಾಂದ
ಬಯಿ
ಮುಚಿಚಿಕೊಳಳಿಬೆೇಕು.
ಕಾಂಡಕಾಂಡಲಿಲೂ
ಉಗುಳ್ವುದನ್್ನ
ನಿಯಾಂತಿರಾಸುರ
ಮೂಲಕ
ರೇಗ
ಇತರರಗೆ
ಹರಡದಾಂತೆ
ತಡೆಯಬಹುದು’ ಎಾಂದರು.
ಮುಖಯಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಹಾಬುದಿದಾೇನ್
ಡಿ.ಬಣಕಾರ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಉಮಾದೆೇವಿ,
ಶಿಕ್ಷಕ ನಟರಾಜ್ ಇದದಾರು.

ರಾಜ್ಯೇತಸೂವ
ಆಚರಣೆ

ಚಿತ್ರಾವಳಿ

ದೆಹಲಿಯಲಿಲಾ ಡಿ.12ಕ್ಕೆ ಪಡಿತರ
ವಿತರಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಮಂಡ್ಯ: ‘ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಸಮಸ್ಯಾ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆೇಡಿಕೆ
ಈಡೆೇರಕೆಗೆ ಆಗರಾಹಿಸಿ ಡಿ.12ರಾಂದು
ದೆಹಲಿಯ
ಜಾಂತರ್ಮಾಂತರ್ನಲಿಲೂ
ಪರಾತಿಭಟನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ’ ಎಾಂದು
ಕನಾ್ವಟಕ ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ವರ ಪಡಿತರ
ವಿತರಕರ ಸಾಂಘದ ರಾಜಯಾ ಘಟಕದ
ಅಧಯಾಕ್ಷ, ರಾರ್್ಟ್ೇಯ ಕಾಯಾ್ವಧಯಾಕ್ಷ
ಟಿ.ಕೃರ್ಣಪ್ಪ ತಿಳ್ಸಿದರು.
ಸೇಮವಾರ ಸುದಿದಾಗೇರ್ಠಿಯಲಿಲೂ
ಮಾತನಾಡಿದ ಅರರು ‘ಕೆೇಾಂದರಾ ಸಕಾ್ವರ
ವಿರುದ್ಧ ಪರಾತಿಭಟನ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತುದುದಾ,
ರಾಜಯಾದ ಎಲಾಲೂ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರು,
ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್
ಕಾಯ್ವದಶಿ್ವಗಳ
ಭಾಗರಹಿಸಲಿದಾದಾರೆ. ಪರಾತಿ ಕಿ್ವಾಂಟಲ್ಗೆ
₹250
ಕಮ್ರನ್
ನಿೇಡಬೆೇಕು,
ಅಕಿ್ಕಯಾಂದಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಅಡುಗೆ ಎಣೆ್ಣ್ಣ,
ಉಪು್ಪ ಸ್ೇರದಾಂತೆ ಇತರೆ ಸಾಮಗಿರಾ
ನಿೇಡಬೆೇಕು, ಛತಿತುೇಸ್ಗಡ ಹಾಗೂ
ಪುದುಚೆರಯಲಿಲೂ ಕಾರ್್ವದಾರರಗೆ ನೇರ
ಹಣ ಸಾಂದಾಯ ಮಾಡುತಿತುರುವುದನ್್ನ
ಇತರೆಡೆಯೂ ವಿಸತುರಸಲು ಕೆೇಾಂದರಾ
ಸಕಾ್ವರ ಕೂಡಲೇ ನಿಲಿಲೂಸಬೆೇಕು’ ಎಾಂದು

ಆಗರಾಹಿಸಲಾಗುವುದು.
‘ರಾಜಯಾದಲಿಲೂ
ಮುಾಂದಿನ
ದಿನಗಳಲಿಲೂ ಎರಡು ಕೆ.ಜಿ. ಅಕಿ್ಕ
ಕಡಿತಗಳ್ಸಿ 1 ಕೆ.ಜಿ. ಬೆೇಳೆ ಕೊಡಲು
ತಿೇಮಾ್ವನಿಸಲಾಗುತಿತುದುದಾ, ಬಡಜನರ
ಹಕು್ಕ
ಕಸಿಯಲಾಗುತಿತುದೆ.
ಕೆೇಾಂದರಾ
ಸಕಾ್ವರ
ನಿೇಡುರ
ಪಡಿತರರನ್್ನ
ಕಡಿತಗಳ್ಸದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರಾಮಾಣದಲಿಲೂ
ನಿೇಡಬೆೇಕು.
ಇಲಲೂದಿದದಾಲಿಲೂ
ರಾಜಯಾದಲಿಲೂಯೂ ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲೂ
ಪರಾತಿಭಟನ
ಹಮ್ಮಿಕೊಳಳಿಲಾಗುತತುದೆ’
ಎಾಂದು ಎರಚಿರಕೆ ನಿೇಡಿದರು
‘ದೆಹಲಿಯಲಿಲೂ
ಡಿ.2ರಾಂದ
13ರರರೆಗೆ ದಿನಕೆ್ಕ ಮೂರು ಅಥವಾ
ನಾಲು್ಕ ರಾಜಯಾಗಳ್ ಸ್ೇರ ನಿರಾಂತರವಾಗಿ
ಪರಾತಿಭಟನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಡಿ.
12ರಾಂದು ಕೆೇರಳ, ಮಹಾರಾರ್ಟ್,
ತೆಲಾಂಗ್ಣ,
ಕನಾ್ವಟಕ
ರಾಜಯಾದ
ವಿತರಕರು ಪರಾತಿಭಟನ ನಡೆಸಲಿದಾದಾರೆ.
ಜಿಲಲೂಯಲಿಲೂ 21ಸಾವಿರ ವಿತರಕರದುದಾ,
12ಸಾವಿರ ಮಾಂದಿ ಪ್ಲ್ಗೆಳ್ಳಿರ
ನಿರೇಕ್ಷೆ ಇದೆ’ ಎಾಂದರು. ಜಿಲಾಲೂ ಘಟಕದ
ಅಧಯಾಕ್ಷ
ರಾಜಣ್ಣ್ಣ,
ದೆೇರರಾಜು,
ರಾಜೇಗೌಡ, ಶಿರಣ್ಣಗೌಡ, ಜರರೆೇಗೌಡ,
ಜಯರಾಮು ಇದದಾರು.

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ರಂಗನಾಥನಗರ ಸಮುದ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಭಾ (ಬಿಎಂಎಸ್) ವತಿಯಿಂದ
ಈಚೆಗೆ ಆರ�
ರ�ೇಗ್ಯ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ವಿತರಣಾ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತ್

ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಳನಕ್ರ ಪಾ್ರಥಮಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ಉದ�
ದ�್ಯೇಗಿ ಎಲ್.ಕ್.ಶಿವರಾಜು ಅವರು ₹1 ಲಕ್ಷ
ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪ್್ಯಟರ್, ಲೆೇಖನ ಸಮಗಿ್ರಗಳನ್ನು ನೇಡಿದರು. ರೇಣುಕಾ ಶಿವರಾಜ್, ರೂಪೇಶ್, ಮಂಜೇಶ್, ಸುರೇಶ್ ಇದದೂರು

