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ರಾಮನಗರ

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರತಿಮೆ
ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿಯ ಅನಾವರಣ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ
ನ.24ರಂದು ಸಾಮಂದಿಪುರ ಗ್್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ
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ಭಾರತೇಯ ಸ್ೇಟ್ ಬ್ಯಂಕ್ ಮುದಗರೆ ಶಾಖೆ ಉಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ ವಿಲೀನ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಇಂದು ದೇವೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಮಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೃತ್ತದಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಣ
ರ್ಡಲಾಗಿರುವ ರ್ಜಿ ಪರಾಧಾನಮಂತ್ರಾ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಕಂಚಿನ
ಪರಾತ್ಮೆ ಅನಾವರಣ ಕಾರಮಾಕರಾಮ ನ.24ರಂದು
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ನಡೆರಲ್ದ.
ಸುರ್ರು 7 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಈ
ಪರಾತ್ಮೆರನ್ನು ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ
ಅಭಿರ್ನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ
ಮುಖಂಡರು, ಕಾರಮಾಕತಮಾರು ಸುರ್ರು ₹35
ಲಕ್ಷ ವಚ್ಚದಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಣ ರ್ಡಿದುದು, ಕಳೆದ
ಒಂದು ವರಮಾದಿಂದ ಈ ಪರಾತ್ಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ
ಕಾಮಗ್ರಿ ನಡೆದಿತ್್ತ.
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಪರಾಧಾನಮಂತ್ರಾಯೊಬ್ಬರ
ಅನಾವರಣವಾಗಲು
ಪರಾತ್ಮೆ ಅನಾವರಣಗೊಳುಳುತ್್ತರುವುದು
ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ
ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇರವಾಗಿದ.
ದೇವೇಗೌಡ ಪುತ್ಥಳಿ
ಕಾರಮಾಕರಾಮಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ
ರ್ಡಿಕೊಳಳುಲಾಗಿದ.
ಪರಾತ್ಮೆ ಅನಾವರಣ ಕಾರಮಾಕರಾಮದಲ್ಲೂ ರ್ಜಿ ಪರಾಧಾನಿ ಎಚ್.
ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಾ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುರ್ರಸಾವಾಮಿ, ಶಾಸಕಿ ಅನಿತಾ
ಕುರ್ರಸಾವಾಮಿ, ಹಲವಾರು ಮಂತ್ರಾಗಳು, ಶಾಸಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದ್ದುರೆ
ಎಂದು ಪರಾಕಟಣೆ ತ್ಳಿಸಿದ.

ಸಸೊ
ೊಫೇಟದಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ, ಹಾಸಿಗ ಮತತಾತರ ಉಪಕರಣ ಸುಟ್್ ಹ
ಹೊ
ೊೇಗಿವ

ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸೇರಿಕೆಯಂದ
ಸ್ೇಟ: ವೃದಧೆಗೆ ಗಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಕನಕಪುರ:
ಅಡುಗೆ
ಅನಿಲ
ಸೇರಿಕ್ಯಂದ್ಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್್ತ
ಕೊಂಡು ಮನರಲ್ಲೂದದು ಟಿ.ವಿ ಸ್ೇಟಿ
ಸಿದುದು ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾನಿ|
ಗಿೇಡಾಗಿವ. ಉರ್ಯಂಬಳಿಳು ಹೇಬಳಿ
ಹೂಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡೆೇಗೌಡರ
ಮನರಲ್ಲೂ
ಈ
ಅವಘಡ
ಸಂಭವಿಸಿದ.
ಮನರಲ್ಲೂದದು
ವಂಕಟಲಕ್ಷಷ್ಮ್
(65) ತ್ೇವರಾವಾಗಿ ಗ್ರಗೊಂಡಿದುದು,
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕೊ್ಟೇರಿಯಾ ಆಸಪೂಪೂತೆರಾಗೆ
ದ್ಖಲ್ಸಲಾಗಿದ. ವಿದು್ಯತ್ ಉಪ
ಕರಣ, ಹಾಸಿಗೆ, ಮಂಚ ಸೇರಿದಂತೆ
₹2ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳು

ನಾರವಾಗಿವ.
ಘಟನೆ ವಿವರ: ಗುಂಡೆೇಗೌಡ ಅವರು
ಸವಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಮನ ನಿಮಿಮಾಸಿ, ತಾಯ
ವಂಕಟಲಕ್ಷಷ್ಮ್ ಒಬ್ಬರನನುೇ ಬಿಟ್ಟ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ನಲಸಿದದುರು. ಅವರು
ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೊ ಮನರಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ
ಕ್ಲಸ ಮುಗಿಸಿ, ನಂತರ ಜಮಿೇನಿನ
ಕ್ಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದದುರು. ಮನಗೆ ಸಂಜೆ
6ಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ದಿೇಪ
ಹಚ್ಚಲು ಬೆಂಕಿ ಕಡಿಡಿ ಗಿೇರಿದ್ಗ ಬೆಂಕಿ
ಹತ್್ತಕೊಂಡಿದ.
ಬೆಂಕಿರಲ್ಲೂ
ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದದು
ಅವರ ಚಿೇರಾಟ ಕ್ೇಳಿ ನರೆರವರು
ಕೂಡಲೇ ಸಹಾರಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಸುಟ್ಟ
ಗ್ರಗಳಿಂದ ನರಳುತ್್ತದದು ಅವರನ್ನು
ಆಸಪೂಪೂತೆರಾಗೆ ದ್ಖಲ್ಸಿದ್ದುರೆ.

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದಗೆರೆ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂರುವ
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.
ಶಾಖ್ರನ್ನು
ಚನನುಪಟ್ಟಣ
ಎಸ್.
ಬಿ.ಐ.ನಂದಿಗೆ ವಿಲ್ೇನ ರ್ಡುವ
ಪರಾರಾಕಿರಾಯೆ ಕ್ೈಬಿಡುವಂತೆ ಆಗರಾಹಿಸಿ ಕಸೂ್ತರಿ
ಕನಾಮಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕ್ರ ಪದ್ಧಿ
ಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರು
ಶುಕರಾವಾರ ಬ್ಯಂಕ್ ಎದುರು ಪರಾತ್ಭಟನ
ನಡೆಸಿದರು.
1980ರಲ್ಲೂ ಈ ಬ್ಯಂಕ್ ಎಸ್.
ಬಿ.ಎಂ. ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಪಾರಾರಂಭವಾಗಿತ್್ತ.
ಇದಿೇಗ ಬ್ಯಂಕ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ
ಕಾರಮಾನಿವಮಾಹಿಸುತ್್ತದ. ಆದರೆ ಈ
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬ್ಯಂಕ್ ಶಾಖ್ರನ್ನು ಮತೆ್ತ
ಚನನುಪಟ್ಟಣ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬ್ಯಂಕ್ ಗೆ
ವಿಲ್ೇನ ರ್ಡಿ ಮುದಗೆರೆ ಶಾಖ್ರನ್ನು
ಮುಚ್್ಚವ ಹುನಾನುರ ರ್ಡಲಾಗುತ್್ತದ.
ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ
ಆರ್ಮಾಕ ವಹಿವಾಟ ನಡೆಸಲು ಅನಾನ್
ಕೂಲವಾಗುತ್ತದ ಎಂದು ಪರಾತ್ಭಟನ
ಕಾರರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಕಸೂ್ತರಿ
ಕನಾಮಾಟಕ
ಜನಪರ
ವೇದಿಕ್ರ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ರಮೆೇಶ್ ಗೌಡ ರ್ತನಾಡಿ, ಅನೇಕ
ವರಮಾಗಳಿಂದ ಮುದಗೆರೆ ಶಾಖ್ಯು
ಇಲ್ಲೂ ಕಾರಮಾನಿವಮಾಹಿಸುತ್್ತದ. ಈ
ಶಾಖ್ಯಂದ ಅನೇಕ ವಿದ್್ಯರ್ಮಾಗಳು,
ಸಿತ್ೇ ರಕಿ್ತಸಂಘದ ಮಹಿಳೆರರು,ಪಂಚಣಿ
ದ್ರರಿಗೆ
ಅನ್ಕೂಲವಾಗಿತ್್ತ.
ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶಾಖ್ರಲ್ಲೂ ದಿನವಹಿ
₹10 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟ ನಡೆಯುತ್್ತದುದು,
ಈ ಬ್ಯಂಕಿನಿಂದ ಸುತ್ತಲ್ನ ಜನರು
ಉಪಯೊೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳುಳುತ್್ತದದುರು.
ಆದರೆ ಬ್ಯಂಕಿನ ಮೆೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು

50 ಶಾಖೆ ವಿಲೇನ

ಚನ್ನಪಟ್ಣ ತ್ಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದಗರೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಶಾಖೆಯನ್್ನ ಪಟ್ಣದ ಎಸ್.
ಬಿ.ಐ. ಜ
ಜೊ
ೊತೆ ವಿಲೇನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಭಟನೆ
ಡೆಸಲಾಯಿತು
ನಡೆಸ
ಇಷ್್ಟ ವಹಿವಾಟ ನಡೆಸುತ್್ತರುವ
ಬ್ಯಂಕ ಅನ್ನು ಚನನುಪಟ್ಟಣ ಶಾಖ್ ಜೊತೆ
ವಿಲ್ೇನ ರ್ಡುತ್್ತರುವುದು ನಾಚಿಕ್
ಗೆೇಡಿನ ವಿಚಾರ ಎಂದರು.
ಬ್ಯಂಕ್
ಅನ್ನು
ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ
ವಗ್ಮಾವಣೆಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆ
ರರು ಹಾಗೂ ಪಂಚಣಿದ್ರರಿಗೆ
ಸಾಕಷ್್ಟ
ಅನಾನ್ಕೂಲವಾಗಲ್ದ.
ಪಟ್ಟಣ
ಶಾಖ್ರಲ್ಲೂ
ಸಾವಿರಾರು
ಗ್ರಾಹಕರಿದುದು, ಅಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಲ್
ಬ್ಯಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತ್ಂಬಿ ತ್ಳುಕು
ತ್್ತರುತ್ತದ. ಶಾಖ್ರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಕ್ಲವು
ನಿಮಿರಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಹೇಗುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅತ್ ಹೆಚ್್ಚ
ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಂದಿರುವ ಪಟ್ಟಣದ
ಶಾಖ್ಗೆ ಹೇದರೆ ಒಂದು ದಿನವಲಾಲೂ
ಬ್ಯಂಕಿನಲ್ಲೂಯೆೇ ಕಳೆಯುವಂತಾಗುತ್ತದ.
ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ರೆೈತರಿಗೆ
ಯಾವ ರಿೇತ್ರ ಪರಾಯೊೇಜನವಾಗುತ್ತದ
ಎಂದು ಪರಾಶನುಸಿದರು.

ವೇದಿಕ್ರ ಜಿಲಾಲೂ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಯೊೇಗಿೇಶ್ ಗೌಡ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲಾಲೂ
ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಉರ್ರಂಕರ್,
ಮದ್ದುರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತ್ಪೂಪೂರು
ರಾಜೆೇಶ್, ರೆೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲಾಲೂ
ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಣಿಗೆರೆ ಮಲಲೂರ್ಯ,
ಜೆಡಿಎಸ್
ವಕಾ್ತರ
ಜೆೈಕುರ್ರ್,
ಮುಖಂಡ
ಮೆಹರಿೇಶ್,
ರ್ಜಿ
ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗೆೇಂದರಾ,
ಕ್ಂಪೇಗೌಡ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಸತ್ಯವತ್,
ಮುಖಂಡರಾದ
ಸಂತೇಷ್,
ಸಂಪತ್, ಜಗದಿೇಶ್, ಸೇಮಶೇಖರ್,
ಶವರಾಮು,
ನಾಗಣ್ಣ್ಣ,
ಅಂಕಣ್ಣ್ಣ,
ಶೈಲಜಾ, ಮಲಲೂೇಶ್, ಮಹದೇವು,
ತ್ಬ್ಬಣ್ಣ, ಪರಾೇಮ, ಬೆಳಕ್ರೆ ನಾಗೆೇಶ್,
ಓದೇಶ್, ತಮ್ರ್ಯ, ಅಭಿ, ಕುರ್ರ್,
ಶವಮ್, ಮಂಚಮ್, ಪುರಪೂ, ಮಂಜುಳ,
ಮಂಗಳಮ್,
ಜೊ್ಯೇತ್,
ಕಮಲ,
ವಿಮಲ, ವಾಣಿ, ವರಲಕ್ಷ್ ಹಾಗೂ
ಸುತ್ತಲ್ನ ಗ್ರಾಮಸಥೆರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರು.

ಸಥೆಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮುಖ್ಯ ಶಾಖ್ರ
ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ದಿನೇಶ್ ಅವರು,
‘ಕ್ೇಂದರಾ ಶಾಖ್ಯು ಇಡಿೇ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ 50 ಬ್ಯಂಕ್
ಶಾಖ್ಗಳನ್ನು ವಿಲ್ೇನಗೊಳಿಸಲು
ಮುಂದ್ಗಿದುದು ಅದರಲ್ಲೂ
ಮುದಗೆರೆ ಶಾಖ್ಯು
ಒಂದ್ಗಿದ. ಇದನ್ನು
ಸಥೆಳ್ಂತರ ರ್ಡಿದರೂ
ನಿಮ್ ಖಾತೆಗಳೆಲಾಲೂ ಹಾಗೆಯೆೇ
ಉಳಿದುಕೊಳುಳುತ್ತವ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ
ಸೇವಾ ಕ್ೇಂದರಾವನ್ನು ಪಾರಾರಂಭ
ರ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರವನನುಲಾಲೂ
ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುತ್ತದ’
ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.
‘ನಿಮ್ ಸೇವಾ ಕ್ೇಂದರಾದ
ಅವರ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲಲೂ. ಅದು
ಕ್ೇವಲ ಗುರ್ಸ್ತನ ಕ್ಲಸ.
ಆದದುರಿಂದ ಬ್ಯಂಕನ್ನು ಸಥೆಳ್ಂತರ
ರ್ಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲಲೂ
ಎಂದು ಪಟ್ಟ ಹಿಡಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಬ್ಯಂಕಿನಲ್ಲೂ
40 ಸಾವಿರ ಖಾತೆಗಳಿವ.
ಈ ಶಾಖ್ರನ್ನು ಅಲ್ಲೂಗೆ
ಸಥೆಳ್ಂತರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್್ಟ
ಅನಾನ್ಕೂಲವಾಗುತ್ತದ’
ಎಂದು ಪರಾತ್ಭಟನಕಾರರು
ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ದಿನೇಶ್
ಹಿರಿರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ
ಚಚಿಮಾಸಿ ಶೇಘರಾ ತ್ೇರ್ಮಾನ
ಕ್ೈಗೊಳುಳುತೆ್ತೇನ ಎಂದು
ತ್ಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಾತ್ಭಟನ
ಕ್ೈಬಿಡಲಾಯತ್.

ಸುದ್ದಿಗೊ
ಗೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವಾದಿ ಭೂಹಳಿಳಿ ಪುಟ್ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಸರ

ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರ ಶಶ�
�ೋಷಣೆ–
ಣೆ–ಟೋಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ರಾಮನಗರ:
ಬಿಸಿಯೂಟ
ತಯಾರಕರನ್ನು
ಎಲಾಲೂ
ಪಕ್ಷಗಳ
ಸಕಾಮಾರಗಳು ಶೇರಣೆ ರ್ಡುತ್್ತವ
ಎಂದು
ಪರಿಸರವಾದಿ
ಭೂಹಳಿಳು
ಪುಟ್ಟಸಾವಾಮಿ ಬೆೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಶುಕರಾವಾರ
ನಡೆದ
ಸುದಿದುಗೊೇಷ್ಠಿರಲ್ಲೂ
ರ್ತನಾಡಿದ
ಅವರು,
ಇವರ
ಸಮಸ್ಯಗಳನ್ನು
ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಕಾಮಾರಗಳು ಮನಸು್ಸ
ರ್ಡುತ್್ತಲಲೂ. ಕ್ೇಂದರಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಮಾರದ
ಸಚಿವರಲ್ಲೂ
ಸೇವಾ
ಮನೇಭಾವ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ.

ಸಮಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಪೂಂದಿಸುತ್್ತಲಲೂ. ಅಧಿಕಾರ
ಎಂದರೆ ಸೇವ ರ್ಡುವುದು ಎಂದಥಮಾ.
ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸಂದಭಮಾದಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರ
ಎಂದರೆ ಹಣ, ಆಸಿ್ತ ರ್ಡುವುದು
ಎಂದ್ಗಿದ ಎಂದರು.
ಬಿಸಿಯೂಟ
ತಯಾರಕರದು
ಪರಾಜಾಪರಾಭುತವಾ
ವ್ಯವಸಥೆರಲ್ಲೂ
ಜಿೇತ
ಪದ್ಧತ್ರ ಇನನುಂದು ರೂಪವಾಗಿದ.
ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರ ಜಿೇವನ ಕನಿರಠಿ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಇದ. ಸಕಾಮಾರ ಇವರನ್ನು
ಜಿೇತದ್ಳುಗಳಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳುಳುತ್್ತದ
ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಚ್ನಾಯತ ಪರಾತ್ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹೃದರ
ಇಲಲೂದಂತೆ ಆಗಿದ. ನಮ್ನ್ನು ಆಳುವವರ

ಅಂತಸು್ತ
ಗಗನಮುಖಿಯಾಗುತ್್ತದ,
ಜನತೆರ
ಬದುಕು
ಪಾತಾಳ
ತಲುಪುತ್್ತದ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾವುಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಾ
ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲೂದ್ದುರೆ.
ಇವರ
ಭಾವುಕತೆಯಾದರೂ
ಬಿಸಿಯೂಟ
ತಯಾರಕರ
ಸಂಕರ್ಟವನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಲ್. ಕನಿರಠಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಇವರ
ದುಡಿಯುತ್್ತದ್ದುರೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಅಕ್ಷರ ದ್ಸೇಹ ಬಿಸಿಯೂಟ
ತಯಾರಕರ ಫೆಡರೆೇರನ್ನ ಜಿಲಾಲೂ
ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಚ್. ನಿಮಮಾಲ
ರ್ತನಾಡಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರಿಗೆ
ಕನಿರಠಿ ವೇತನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ

ಆಗರಾಹಿಸಿ
ಡಿಸಂಬರ್
2ರಿಂದ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫರಾೇಡಂ ಪಾಕಿಮಾನಲ್ಲೂ
ಹಗಲುರಾತ್ರಾ
ಅನಿದಿಮಾಷ್್ಟವಧಿ
ಧರಣಿ ರ್ಡಲಾಗುತ್ತದ ಎಂದು
ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ
ರಾಜ್ಯ
ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಭುಗೌಡ
ರ್ತನಾಡಿ, ಬೆೇಡಿಕ್ಗಳನ್ನು ಸಕಾಮಾರ
ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕು.
ಹೇರಾಟಕ್ಕೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸಂಘಟನ
ವತ್ಯಂದ ಬೆಂಬಲ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು
ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.ಅಕ್ಷರ ದ್ಸೇಹ
ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರ ಫೆಡರೆೇರನ್ನ
ಜಿಲಾಲೂ ಘಟಕದ ಕಾರಮಾದಶಮಾ ಎಂ ಲತಾ
ಇದದುರು

29ರಂದು ಉಪನಾಯಾಸ, ಸಂವಾದ
ಕನಕಪುರ: ನಗರದ ಹಂಸವಾಹಿನಿ
ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲೂ ‘ಮಂಥನ
ಕನಕಪುರ’ ಉಪನಾ್ಯಸ ಮತ್್ತ
ಸಂವಾದ ಕಾರಮಾಕರಾಮವು ನ. 29
ರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆರಲ್ದ.
ಲೇಖಕ ಎಸ್.ಎನ್.
ಸೇತೂರಾಮ್ ಅವರು ‘ಕುಟಂಬ
ವ್ಯವಸಥೆರ ಇತ್-ಮಿತ್’ ಕುರಿತ್
ಉಪನಾ್ಯಸ ಮತ್್ತ ಸಂವಾದ
ಕಾರಮಾಕರಾಮ ನಡೆಸಿಕೊಡಲ್ದ್ದುರೆ.

ವಕಿೇಲರ ಸಂಘಧ ರ್ಜಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಕಿೇಲ ಕ್.ನಂಜೆೇಗೌಡ
ಕಾರಮಾಕರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸಲ್ದ್ದುರೆ.
ಸಂವಾದದಲ್ಲೂ
ಪಾಲ್ಗೊಳುಳುವವರು ಪ್ರಾ.
ತ್ಮೆ್ೇಗೌಡ 96329
00961 ಮತ್್ತ ವಿನಯ್ ಎಂ.
ಮಳಗ್ಳು 96322 08065
ಸಂಪಕಿಮಾಸಬಹುದು.

ಮಳೆ– ದಿೀಪೀತ್ಸವ ಅಸ್ತವಯಾಸ್ತ

ಮಾಗಡಿ: ಮಳೆಯಂದ್ಗಿ ತ್ರುವಂಗಳನಾಥ ರಂಗನಾಥ ಸಾವಾಮಿ
ಲಕ್ಷದಿೇಪ್ೇತ್ಸವ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಯತ್.
ಶುಕರಾವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ರಾತ್ರಾ 8.15ರ ವರೆಗೂ
ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್್ತ. ಕ್ಲವು ಮಹಿಳೆರರು ಸುರಿಯುವ ಮಳೆರಲ್ಲೂ
ದಿೇಪ ಹಚ್್ಚತ್್ತದದುರು. ದಿೇಪ್ೇತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಾಲರಕ್ಕೆ ವಿದು್ಯತ್
ದಿೇಪಾಲಂಕಾರ ರ್ಡಲಾಗಿತ್್ತ.
ಕಳೆದ ವರಮಾ ಲಕ್ಷದಿೇಪ್ೇತ್ಸವದಲ್ಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖ್್ಯರಲ್ಲೂ ಭಕ್ತರು
ಸೇರಿದದುರು. ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿರ ನಡುವ ದಿೇಪ್ೇತ್ಸವ ನಡೆಯತ್.
ಮಳೆರಲ್ಲೂ ಮಿಂದದದು ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರಮಾನ ಪಡೆದರು.
ತ್ರುವಂಗಳನಾಥ ರಂಗನಾಥ ಸಾವಾಮಿ, ಲಕ್ಷ್ೇಅಮ್ನವರು, ಕಾರ್ಕ್
ಅಮ್ನವರು, ಬೆಳಯೊೇರಂಗರ್ಯ, ಶರಾೇಕೃರ್ಣ್ಣ, ಗರುಡ, ಆಂಜನೇರ ಸಾವಾಮಿ,
ಮಲಗಿರುವ ರಂಗನಾಥ ಸಾವಾಮಿ, ಸೂರಮಾದೇವರು, ಅನನುಪೂಣೆೇಮಾರವಾರಿ
ಅಮ್ನವರು, ಆಳ್ವಾರರು, ಗಣಪತ್, ಬಿಸಲುರ್ರಮ್ ದೇವಿ, ಬೆಟ್ಟದ
ಮೆೇಲ್ನ ಕಂಬದ ನರಸಿಂಹ ಸಾವಾಮಿ, ರ್ರಮ್ದೇವಿ, ಶರಾೇನಿವಾಸ ಸಾವಾಮಿ
ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇರ ಅಲಂಕಾರ ರ್ಡಿ ಪೂಜಿಸಲಾಯತ್.
ಸುರಿಯುವ ಮಳೆರ ನಡುವ ಧವಾನಿವಧಮಾಕ ಮೂಲಕ ದೇವರ ನಾಮ
ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಯತ್. ಸಮಿತ್ ವತ್ಯಂದ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲಾಯತ್.

ಸುದ್ದಿಗೊ
ಗೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವಾದಿ ಭೂಹಳಿಳಿ ಪುಟ್ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು

‘ಕಾವ್ಯ್ಯಶ್ರೇ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಬ್್ಬರು
ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಶರಾೇನಿವಾಸು ‘ಕಾವ್ಯ್ಯಶರಾೇ’
ಪರಾರಸಿ್ತಗೆ ಆಯೆಕೆಯಾಗಿದ್ದುರೆ. ಮಂಡ್ಯದ
ಡಾ.ಜಿೇ.ರಂ.ಪರಮಶವರ್ಯ
ಸಾಹಿತ್ಯ
ವೇದಿಕ್, ಜಿಲಾಲೂ ವಿೇರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ,
ಕನನುಂಬಡಿ
ದಿನಪತ್ರಾಕ್
ಹಾಗೂ
ಕನನುಡ ಮತ್್ತ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ ಇಲಾಖ್
ವತ್ಯಂದ ನ.25ರಂದು ಮಂಡ್ಯ
ನಗರದ ಗ್ಂಧಿಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲೂ
ನಡೆಯುವ 25ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ
ಕವಿಕಾವ್ಯ ಮೆೇಳದಲ್ಲೂ ಈ ಪರಾರಸಿ್ತ

ನಿೇಡಲಾಗುವುದು.
'ನಿೇ ಜಿಗುಟವಷ್್ಟ ಚೂಟಿ' ಎಂಬ
ಕವನ ಸಂಕಲನ ಹರತಂದಿದ್ದುರೆ.
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್್ತ
ಜಿ ಲಾಲೂ ಮ ಟ್ಟ ದ
ಕ ವಿ ಗೊ ೇ ಷ್ಠಿ ಗ ಳ ಲ್ಲೂ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದುರೆ.
ಸದ್ಯ
ಮಕಕೆಳ
ಪೌ ರ ಪರಾ ಜೆಞೆ ಗ್ ಗಿ
ಸಕಿರಾರ ನಾಗರಿಕತವಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸು
ಎಂಬ ಸಕಾಮಾರೆೇತರ
ಸಂಸಥೆರಲ್ಲೂ
ಪರಾೇರಕರಾಗಿ
ಕ್ಲಸ
ರ್ಡುತ್್ತದ್ದುರೆ.

ಭೂಮಿಕಾ ಓದಿರಿ

