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ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಮ್ಲುಕ್ಟೆ: ಇಲ್ಲಿಯ ಯದುಗಿರಿ
ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂಜಿನ
ನರ್ತನದ ದೃಶ್ಯವೈಭವ ನೋಡುಗರ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್್ಟತ್ತಿದೆ. ಚೆಲುವನಾರಾಯ-
ಣಸ್ವಾಮಿ ದೆೋವಾಲಯ, ಯೋಗನರ-
ಸುಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ
ರಸ್ತಿಗಳ ಮೋಲೂ ಮುಂಜು ಚಾಚಿಕೊ-
ಳ್ಳುತ್ತಿದುದು, ಚುಮಚುಮಚಳಿ ಕಚಗುಳಿ
ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತ್ದಿನ ಹತ್ತಿ ಅಡಿ ದೂರದ

ವಸ್ತಿವೂ ಕಾಣದುಂತೆ ಮುಂಜು
ಮಸ್ಕುರತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುಂಜೆ-
ಯಾಗುತ್ತಿದದುುಂತೆ ಮಲೆನಾಡಿನುಂತೆ
ಬಿಟ್್ಟ ಬಿಡದೆ ಮಳೆ ಸ್ರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 6ರಿುಂದ 9-30
ಗುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಮುಂಜು ಹಾಗೆಯೋ
ಇತ್ತಿ.
ಸ್ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವುಂಬರ್

ಅುಂರ್ಯ, ಡಿಸ್ುಂಬರ್, ಜನವರಿ
ತ್ುಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರುಂಭವಾಗುತ್ತಿದದು
ಚಳಿ ಈ ವರ್ತ ಅಕೊ್ಟೋಬರ್ನಲೆಲಿೋ
ಆರುಂಭವಾಗಿದೆ. ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ-
ಸ್ವಾಮಿ ದೆೋವಾಲಯದ ರಾಜಗೋಪುರ,
ನರಸುಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮಧ್್ಯ
ಮುಂಜಿನಾಟ ನೋಡುವುದೆೋ
ವಿಶಿರ್ಟ ಅನ್ಭವ.
ಭಕತಿರಿಗುಂತೂಈದೃಶ್ಯಗಳ್ ನಯನ

ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನವಾಕುಂಗ್
ಮಾಡುವವರು, ಹಾಲು, ರರಕಾರಿ,
ಮಾರುವರರು, ಪತ್್ರಕಾ ವಿರರಕರು,
ದೆೋವಾಲಯದ ಕೈುಂಕಯ್ತಪರರು
ಬೆಳಳುುಂಬೆಳಿಗೆಗೆ ವಿಶಿರ್ಟ ಅನ್ಭವ ಪಡೆ-
ಯುತ್ತಿದ್ದುರೆ.
ಮುಂಡ್ಯ ಜಿಲೆಲಿಯಲೆಲಿೋ

ಮೋಲುಕೊೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ೋ ಹೆಚುಚು ಚಳಿ
ದ್ಖಲಾಗುರತಿದೆ. ಚಳಿಯತ್ೋವ್ರತೆ ಗರಿರ್ಠ
21 ರಿುಂದ ಕನರ್ಠ 18 ಡಿಗಿ್ರಯವರೆಗೂ
ರಲುಪುರತಿದೆ. ಇದಕ್ಕುಂರಲೂ

ಕಡಿಮಯಾದ ನದಶ್ತನವೂ ಇದೆ.
ಧನ್ಮಾ್ತಸದ ಪೂಜೆಗೆ ಬರುವ
ಭಕತಿರಿಗೆ ಭಕತಿಯ ನಡುವ ಚಳಿ ಏನೂ
ಇಲಲಿ ಎನಸ್ರತಿದೆ.
‘ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿುಂದ

ಸ್ರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಯುಂದ್ಗಿ
ಕರೆ, ಕಟೆ್ಟ ಕೊಳ ಮತ್ತಿ ಕಲಾ್ಯಣ್ಯಲ್ಲಿ
ಹೆಚಿಚುನ ನೋರುತ್ುಂಬಿದೆ.ತೊಟ್ಟಲಮಡು
ಸಹ ತ್ುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು
ಭಕತಿರಿಗೆ ಉಲಾಲಿಸ ನೋಡುತ್ತಿದೆ’
ಎುಂದು ಪಟ್ಟಣದ ನಾಗರಾಜ್
ತ್ಳಿಸದರು.

ಮೇಲುಕ�ೇಟೆ: ಮಂಜಿನ ಚಿತ್ತಾರ

ಮೇಲುಕ�ೇಟೆ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯ ರಾಜಗ�ೇಪರದ ಮೇಲೆ
ಮುಂಜಿನ ಅನಾವರಣ

l ಮಳೆಯಿಂದತಿಂಬಿದ ಕೆರೆ,
ಕಟ್ಟೆಗಳು

l ಹತತು ಅಡಿದೂರದ
ವಸ್ತುವೂಕಾಣದಿಂತೆ
ಆವರಿಸಿದಮಿಂಜು

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ಡಿ.ಕೆ ಸಹೋದರವರ್ತನೆಗೆ
ಡಿಸಿಎಂಆಕ್ೋಪ

ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್್ಠಯ
ಚುನಾವಣೆ: ಶಿ್ರರೀರಾಮುಲು

ಕ್ಲಾರ: ‘ಸ್ವ್ತಜನಕ
ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಆಪಾದನೆ ಸಹಜ.
ಪ್ರಶ್ನು ಕೋಳಿದ್ಗಉರತಿರಿಸಬೆೋಕು.
ಅವನಾ್ಯರು ಎನ್ನುವ ಡಿ.ಕ.
ಶಿವಕುಮಾರ್ಮತ್ತಿ ಡಿ.ಕ.
ಸ್ರೆೋಶ್ರ ನಡವಳಿಕ ಎಷ್್ಟ ಸರಿ
ಎುಂಬ ಬಗೆಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ
ಮಾಡಿಕೊಳಳುಲ್’ ಎುಂದುಉಪ
ಮಖ್ಯಮುಂತ್್ರ ಡಾ.ಸ.ಎನ್.ಅಶವಾರ್ಥ-
ನಾರಾಯಣಕುಟ್ಕದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರಸ್ದಿದುಗಾರ-

ರುಂದಿಗೆಮಾರನಾಡಿ. ‘ನಾನ್
ಸಣಣಿ ವ್ಯಕತಿ. ಡಿ.ಕ ಸಹೋದರರು
ದೊಡ್ಡವರು. ನಕಲ್ಮರದ್ರರ
ಗುರುತ್ನ ಚಿೋಟಿ ಸೃಷ್್ಟ, ಆದ್ಯ
ತೆರಿಗೆ ವುಂಚನೆ ನಡೆಸ್ವವರೂ
ಅವರೆೋ. ಸ್ಪ್ರೋುಂಕೊೋರ್್ತ
ನಕಲ್ಮರದ್ರರ ಗುರುತ್ನ
ಚಿೋಟಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸದ ಪ್ರಕರಣ
ವಜಾಗಳಿಸದ ನುಂರರ

ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ತ್ೋಪು್ತ ಪ್ರಶಿನುಸ್ವ
ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲ್ಪವೂ ತ್ಳಿವಳಿಕಯಲಲಿ’
ಎುಂದು ಟಿೋಕಸದರು.
‘ಡಿ.ಕ ಸಹೋದರರು ನಕಲ್

ಮರದ್ರರ ಗುರುತ್ನ ಚಿೋಟಿ ಬಗೆಗೆ
ಮತೆತಿಮಕತಿವಾಗಿಮಾರನಾ-
ಡುತ್ತಿದ್ದುರೆ. ಅವರುಕಾನೂನ್
ಉಲಲಿುಂಘಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ,
ಬೆೋರೆಯವರುಉಲಲಿುಂಘನೆ
ಮಾಡಿದರೆ ರಪು್ಪ’ ಎುಂದು ವ್ಯುಂಗ್ಯ-
ವಾಡಿದರು.
ನೆೈತ್ಕತೆಯಲಲಿ: ‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ

ಎರಡೂವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ್
ಅವನತ್ಯರತಿ ಸ್ಗಿವ. ಅವರಲ್ಲಿ
ನೆೈತ್ಕತೆಯಲಲಿ. ಕಾುಂಗೆ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ
ಆುಂರರಿಕ ಕಚಾಚುಟ ಹೆಚಿಚುದೆ. ಇನ್ನು
ಜೆಡಿಎಸ್ಮಳ್ಗುತ್ತಿರುವ
ಹಡಗು’ ಎುಂದು ಕೋುಂದ್ರ ಸಚಿವ
ಡಿ.ವಿ.ಸದ್ನುಂದಗೌಡವಾಗಾದುಳಿ
ನಡೆಸದರು.
‘ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರಿಗೂ

ಅಧಿಕಾರದ ಆಸ್ ಇರುರತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಸುಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಸ
ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಿರುಂಗ ಹೆೋಳಿಕ
ನೋಡದೆ ಒುಂದೆೋ ದೃಷ್್ಟಕೊೋನದಿುಂದ
ಸ್ಗಬೆೋಕು. ಉರತಿರ ಕನಾ್ತಟಕದ
ಮಖ್ಯಮುಂತ್್ರ ಎುಂಬ ವಿರ ಬಿೋಜ
ಬಿತ್ತಿವ ಪ್ರಯರನು ಖುಂಡನೋಯ.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಉರತಿರ
ಕನಾ್ತಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಹೆಚುಚು
ಕಾಳಜಿತೊೋರಿದ್ದುರೆ’ ಎುಂದರು.

ಶಿರಾ: ಕಪಸಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕ.ಶಿವಕುಮಾರ್ಹಾಗೂವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದನಾಯಕ
ಸದದುರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರತ್ಷ್್ಠಯ ಪ್ರಶ್ನುಯಾಗಿದೆ. ಅವರು
ಗೆಲುವಿನ ಹಗಲು ಕನಸ್ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದುರೆ ಎುಂದು ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಚಿವ
ಶಿ್ರೋರಾಮಲುಲೆೋವಡಿಮಾಡಿದರು.
‘ಡಿ.ಕ.ಶಿವಕುಮರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನುಂರರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಮೊದಲ

ಉಪಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋರರೆರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋರುಂತೆ ಎನ್ನುವ
ಭಯಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ’ ಎುಂದುಬುಧವಾರಸ್ದಿದುಗೋಷ್್ಠಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲಿೋಷ್ಸದರು.
ಶಿರಾ ಕ್ೋರ್ರದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ದೃಷ್್ಟಯುಂದ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೋುಂದ್ರ ಅವರ ನೆೋರೃರವಾದಲ್ಲಿ
ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವುಖಚಿರ ಎುಂದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ತರ ನೆರೆ ಸಮಸ್್ಯಯ ನವ್ತಹಣೆಯನ್ನು ಸಮಪ್ತಕವಾಗಿ

ನವ್ತಹಿಸ್ತ್ತಿದೆ. ಕೋುಂದ್ರ ಸಕಾ್ತರ ಪ್ರವಾಹ ಸಮಸ್್ಯಯನ್ನು ರಾಷ್್ಟ್ೋಯ ವಿಪತ್ತಿ
ಎುಂದುಘೋಷ್ಸಬೆೋಕು ಎುಂದುರಾಮಲುಅವರು
ಆಗ್ರಹಿಸದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಮಾಗಡಿ: ’ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಿರಕಾಯುವಲ್ಲಿ
ಪುಟ್ಟಣಣಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತ್ತಿದ್ದುರೆ, ಮತೊತಿಮಮಾ
ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಣತೊಟಿ್ಟ-
ದ್ದುರೆ‘ ಎುಂದು ತ್ಲೂಲಿಕು ಅನ್ದ್ನರ
ಕಾಲೆೋಜು ಪಾ್ರುಂಶುಪಾಲರ ಸುಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎುಂ.ಸ.ಗೋವಿುಂದರಾಜು
ತ್ಳಿಸದರು.
ಬಿಜೆಪ ಅಭ್ಯರ್್ತ ಪುಟ್ಟಣಣಿ ಪರವಾಗಿ

ಗುರುವಾರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ
ಮರಯಾಚಿಸ ಮಾರನಾಡಿದರು.
’ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿರ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯ-
ರ್್ತಯಾಗಿರುವ ಪುಟ್ಟಣಣಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ
ಸಮಸ್್ಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ವಲ್ಲಿ ನರ-

ರರಾಗಿದ್ದುರೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಅನ್ದ್ನರ,ಅ-
ನ್ದ್ನರಹಿರ, ಸಕಾ್ತರಿ ಪ್್ರಢಶಾಲೆ
ಮತ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂವ್ತ ಕಾಲೆೋಜಿನ
ಉಪನಾ್ಯಸಕರು, ಪಾ್ರುಂಶುಪಾಲರು
ಮತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕಯಾಗಿ-
ದೆ. ಅನ್ದ್ನ ಕೊಡಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಅವರ
ಸ್ೋವಯನ್ನು ಮರೆಯುವುಂತ್ಲಲಿ.
ಮತೊತಿಮಮಾ ಪುಟ್ಟಣಣಿ ಜಯಗಳಿಸ್ವುದು
ನೂರಕ್ಕ ನೂರು ಸರ್ಯ‘
ಎುಂದರು.
ಪ್್ರಢಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ಸುಂಘದ

ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಂಗಮಾರಯ್ಯ,
ಮುಂಜುನಾಥ ಭೋವಿ ಪುಟ್ಟಣಣಿ
ಪರವಾಗಿ ಮರಯಾಚಿಸದರು. ಶಿಕ್ಷಕರು
ಇದದುರು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತಯಾಚನೆ

ಮಾಗಡಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರುಂಶುಪಲ ಎುಂ.ಸಿ.ಗ�ೇವಿುಂದ ರಾಜು
ಮತಯಾಚಿಸಿದರು. ಗುಂಗಮಾರೇಗೌಡ, ಮುಂಜುನಾಥ ಭ�ೇವಿ ಇದ್ದರು.

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕತ್ತ ನಾಗರಾಜು ಅವರ ನಿಧನಕಕೆ ಶ್ರದ್ಧುಂಜಲಿ
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪತ್ರಕತ್ತರಾದ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ, ಲಕ್ಷ್ೇಪತಿ, ಗುರುಮೂತಿ್ತ,
ನಟರಾಜ್, ಅಕ್ಕೆರು ರಮೇಶ್, ಸ್ಧು ರಮೇಶ್, ಚಿನ್ನಗಿರಿಗೌಡ, ಎ.ಟಿ.
ವುಂಕಟೆೇಶ್, ಶಿವು, ಗ�ೇ.ರಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮುಂಗಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ್ ಇದ್ದರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು
ಗೌರವದಿುಂದ, ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯುಂದ
ಕಾಣುವುದು ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ
ಎುಂದು ಹಿರಿಯ ಸವಿಲ್ ನಾ್ಯಯಾಧಿೋಶ್
ಯಾರಮಾಲ್ ಕಲ್ಪನಾ ಅಭಿಪಾ್ರಯ
ಪಟ್ಟರು.
ಪಟ್ಟಣದ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ

ಸಭಾುಂಗಣದಲ್ಲಿ ತ್ಲೂಲಿಕು ಕಾನೂನ್
ಸ್ೋವಗಳ ಸಮಿತ್, ತ್ಲೂಲಿಕು ವಕೋಲರ
ಸುಂಘ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸುಂಯುಕಾತಿ-
ಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸದದು
ವಿಶವಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ
ಹಾಗೂ ವಿಶವಾ ಮಾನಸಕ ಆರೋಗ್ಯ
ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾಯ್ತಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸ
ಮಾರನಾಡಿದರು.
ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮೂಲೆಗುುಂಪು

ಮಾಡದೆೋ, ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ
ಬೆೋಕು ಎುಂದು ಕವಿಮಾತ್ಹೆೋಳಿದರು.
ಸವಿಲ್ ನಾ್ಯಯಾಧಿೋಶ

ಎುಂ.ಮಹೆೋುಂದ್ರ ಮಾರನಾಡಿ, ‘ಪ್ರತ್-
ಯಬ್ಬರಿಗೂಹಿರಿಯರಮಾಗ್ತದಶ್ತನ
ಅವಶ್ಯಕ. ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರು ವೃದಧಿರಾಗ-
ಲೆೋಬೆೋಕು ಎುಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ್ಕೊಳಳು-

ಬೆೋಕು. ವೃದಧಿರೆುಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕ ಅವರನ್ನು
ಕೋಳ್ದೃಷ್್ಟಯುಂದ ಕಾಣುವುದು
ಕಾನೂನನ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧ ಎುಂದು
ಹೆೋಳಿದರು.
ಜಿಲಾಲಿ ಮಾನಸಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಜ್ಞ

ಡಾ. ಆದಶ್ತ ಮಾರನಾಡಿ, ’ಪ್ರಸಕತಿ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರಮಾಹತೆ್ಯಗಳ ಸುಂಖೆ್ಯ
ಹೆಚಾಚುಗುತ್ತಿದೆ. ಮನ್ರ್ಯನ ಸಮಸ್್ಯಗಳಿಗೆ
ಸ್ವು ಒುಂದೆೋ ಪರಿಹಾರವಲಲಿ. ಹಲವು
ಆರಮಾಹತೆ್ಯಗಳ್ ಮಾನಸಕ ಖಿನನುತೆಯುಂದ

ಆಗಿವ. ಮಾನಸಕವಾಗಿ ಖಿನನುತೆಗೆ
ಒಳಗಾಗುವವರನ್ನು ಪೋರಕರು
ಎಚಚುರದಿುಂದ ಗಮನಸಬೆೋಕು‘ ಎುಂದು
ಹೆೋಳಿದರು.
ವಕೋಲರ ಸುಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ವಿ.

ಗಿರಿೋಶ್, ಸಕಾ್ತರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ
ವಿೋರಭದ್ರಯ್ಯ, ತ್ಲೂಲಿಕು ಪುಂಚಾಯತ್
ಸಹಾಯಕ ನದೆೋ್ತಶಕ ಲೋಕೋಶ್,
ವಕೋಲ ಹೆೋಮುಂತ್, ತ್ಲೂಲಿಕು
ಆರೋಗಾ್ಯಧಿಕಾರಿಡಾ.ರಾಜು ಇದದುರು.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ನಾಯಾಯಾಲಯದ ಸಭುಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶವಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿೇಕರ
ದಿನಾಚರಣೆಯನ್್ನ ಯಾರಮಾಲ್ ಕಲ್ಪನಾ ಉದಘಾಟಿಸಿದರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ರಾಮನಗರ: ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ೋರ್ರದ ಬಿಜೆಪ
ಅಭ್ಯರ್್ತ ಪುಟ್ಟಣಣಿ ಪರ ಜಿಲಾಲಿ
ಅನ್ದ್ನರಹಿರ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿರ
ಮುಂಡಳಿ ಒಕ್್ಕಟದ ಪದ್ಧಿಕಾರಿಗಳ್
ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಚಾರ
ನಡೆಸದರು.
ಈವೋಳೆಮಾರನಾಡಿದಒಕ್್ಕಟದ

ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೆೋಲ್.ಸ,ರಾಜು ಅವರು,
’ಪಕ್ಷ ನೋಡದೆ, ವ್ಯಕತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ,
ಪಕ್ಷಾತ್ೋರವಾಗಿ ಒಕ್್ಕಟದಿುಂದಪುಟ್ಟಣಣಿ
ಪರವಾಗಿ ಮರಯಾಚಿಸ್ತ್ತಿದೆದುೋವ.
ಎಲಾಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೋಟಿ ನೋಡಿ
ಮರ ಹಾಕುವುಂತೆ ಕೋಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ-
ದೆದುೋವ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕನಕಪುರ ಮತ್ತಿ

ಶನವಾರಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಯಾಚನೆ
ಮಾಡಲ್ದೆದುೋವ’ ಎುಂದರು.
’ಶಿಕ್ಷರಕ ಒಲವು ಕ್ಡ ಪುಟ್ಟಣಣಿ

ಪರವಾಗಿಯೋ ಇದೆ. ಅವರ ಬಗೆಗೆ
ಉರತಿಮ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಕೋಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಪುಟ್ಟಣಣಿ ಅವರು ಕೋವಲ ಬೆುಂಗಳೂರು
ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ೋರ್ರಕ್ಕ ಮಾರ್ರ ಸೋಮಿರವಾಗಿಲಲಿ.
ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕ ಮಿೋಸಲಾಗಿದ್ದುರೆ.
ಇವರ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಎಲಲಿರೂ ಒಗೂಗೆಡಿ
ಬೆುಂಬಲ್ಸಲು ತ್ೋಮಾ್ತನಸದೆದುೋವ‘
ಎುಂದರು.
ಒಕ್್ಕಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದಿೋಪ್

ಕುಮಾರ್, ಖಜಾುಂಚಿಬಾಲಗುಂಗಾಧರ್
ಮೂತ್್ತ, ನದೆೋ್ತಶಕ ಅಲಾತಿಫ್
ಅಹಮಮಾದ್ ಮತ್ತಿ ಪದ್ಧಿಕಾರಿಗಳ್
ಇದದುರು.

ಅನುದಾನರಹಿತಶಾಲಾ
ಮಿಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರ

ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಯಾರ್್ತ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಪರವಾಗಿ ಅನ್ದನರಹಿತ ಶಾಲಾ
ಒಕ್ಕೆಟದ ಪದಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತಯಾಚಿಸಿದರು.

ಬಂಗಳೂರು: ‘ಬಾಣಸವಾಡಿಯ
ಷ್ಲಾ್ತಕ್ಸ್ ಪಬ್ನ ಬೌನಸ್ರ್ಗಳ್ ನನನು
ಮೋಲೆ ಹಲೆಲಿ ಮಾಡಿದ್ದುರೆ’ ಎುಂದು
ಆರೋಪಸ ರರುಣ್ ಎುಂಬುವರು
ಬಾಣಸವಾಡಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು
ನೋಡಿದ್ದುರೆ.
‘ಅ. 17ರುಂದು ಸ್ನುೋಹಿರರ

ಜೊತೆ ಪಬ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆದು. ಮದ್ಯ
ಸ್ೋವಿಸ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹರಗಡೆ
ಬುಂದು ಸಗರೆೋರ್ ಸ್ೋದುತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ‘ಧೂಮಪಾನ
ನಭ್ತುಂದಿರ ಪ್ರದೆೋಶ’ ಫಲಕ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಅಷ್್ಟದರೂ ನನನುನ್ನು ಪ್ರಶಿನುಸದದು
ಮೂವರುಬೌನಸ್ರ್ಗಳ್, ನನನು ಮೋಲೆ
ಹಲೆಲಿಮಾಡಿದರು.ಬೂಟ್ಕಾಲ್ನುಂದ
ಒದದುರು. ಕೈ, ಕಾಲು, ದವಡೆಗೆ ತ್ೋವ್ರ
ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲಿ
ಚಿಕತೆಸ್ ಪಡೆಯಸಲಾಗಿದೆ’ ಎುಂದು
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಸದ್ದುರೆ.
’ಪಬ್ ಸಬ್ಬುಂದಿ ವಿರುದಧಿ

ಕಾನೂನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗಳಿಳು’ ಎುಂದು
ರರುಣ್ ಒತ್ತಿಯಸದ್ದುರೆ.

ಪಬ್ಬೌನ್ಸರ್
ವಿರುದ್ಧದೂರು

ಬಂಗಳೂರು: ಐಎಎಸ್, ಐಪಎಸ್
ಹಾಗೂ ಇರರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಸ್ಮಾಜಿಕ ಜಾಲತ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲ್
ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಜನರಿುಂದ
ಹಣ ಪಡೆದು ವುಂಚಿಸ್ತ್ತಿದದು ಸ್ೈಬರ್
ವುಂಚಕರಿಗೆ, ಸಮ್ ಕಾರ್್ತ ವಿರರಕರು
ಸಹಕಾರ ನೋಡಿದದು ಸುಂಗತ್ ಸಐಡಿ
ಪಲ್ೋಸರಿುಂದಹರಬಿದಿದುದೆ.
‘ನಕಲ್ ಖಾತೆ ಸುಂಬುಂಧ

ರಾಜಸ್್ಥನದಅನಸ್ರ್, ಬಲ್್ಬುಂದರ್ ಸಗ್,
ಸ್ೈನ ಹಾಗೂ ಸದ್ದುುಂ ಎುಂಬುವರನ್ನು
ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ಬುಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪೈಕ
ಅನಸ್ರ್ ಹಾಗೂ ಬಲ್ವಾುಂದರ್ ಸುಂಗ್,
ಸಮ್ ಕಾರ್್ತ ವಿರರಕರು. ನಕಲ್
ದ್ಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್್ಟಸ ಪಡೆಯುತ್ತಿದದು
ಸಮ್ ಕಾರ್್ತಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ೈಬರ್
ವುಂಚನೆ ಕೃರ್ಯಕ್ಕ ನೋಡುತ್ತಿದದುರು’
ಎುಂದು ಸಐಡಿ ಸ್ೈಬರ್ ವಿಭಾಗದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ತ್ಳಿಸದರು. ‘ಸ್ೈಬರ್
ವುಂಚನೆಗಾಗಿ ಆರೋಪ ಗಳ್,
ನೂರಾರು ನಕಲ್ ಸಮ್ಕಾರ್್ತಗಳನ್ನು
ಬಳಸದ್ದುರೆ. ನಕಲ್ ಆಧಾರ್ಕಾರ್್ತ,
ಸ್ಥಳಿೋಯ ಗುರುತ್ನ ಚಿೋಟಿಗಳನ್ನು
ಸೃಷ್್ಟಸದ್ದುರೆ. ರಾಜಸ್್ಥನದಲ್ಲಿದದು
ಭರತ್ಪುರದ ಇ–ಮಿರ್ರ ಸ್ೋವಾ ಕೋುಂದ್ರ
ದಲ್ಲಿದದು ದ್ಖಲೆಗಳನ್ನು ಕದುದು ನಕಲು
ಮಾಡುತ್ತಿದದುರು’ ಎುಂದೂವಿವರಿಸದರು.

ಸೈಬರ್ವಂಚಕರಿಗೆ
ಸಿಮ್ವಿರರಕರ
ಸಹಕಾರ

ಬಂಗಳೂರು: ವಿದ್್ಯರ್್ತಗಳನ್ನು
ರರಬೆೋತ್ಯುಂದಿಗೆ ಸಜುಜುಗಳಿಸ್ವ
ಸಲುವಾಗಿ ಕೊೋರಮುಂಗಲದ ಸುಂರ
ಫ್್ರನಸ್ಸ್ ಕಾಲೆೋಜು ಆನ್ಲೆೈನ್ಮೂಲಕ
ಹಮಿಮಾಕೊುಂಡಿದದು ಇುಂಟನ್್ತಶಿಪ್
ಕಾಯ್ತಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 800ಕ್್ಕ ಅಧಿಕ
ವಿದ್್ಯರ್್ತಗಳ್ಭಾಗವಹಿಸದದುರು.
‘ಉದಿದುಮ ಮತ್ತಿ ಸುಂಸ್್ಥಯ ನಡುವ

ಇರುವ ಅುಂರರವನ್ನು ಕಡಿಮಮಾಡಲು
ಈ ಕಾಯ್ತಕ್ರಮ ನೆರವಾಗಲ್ದೆ.
ಜಾಗತ್ಕ ವಾ್ಯಪಾರದ ಅರಿವು
ಮೂಡಿಸಲುಕ್ಡ ಈ ವ್ಯವಸ್್ಥ ಸಹಕಾ-
ರಿಯಾಗುರತಿದೆ. ಕೊೋವಿರ್ಕಾರಣದಿುಂದ
ಈ ಕಾಯ್ತಕ್ರಮವನ್ನು ಆನ್ಲೆೈನ್
ಮೂಲಕ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆದುವು'
ಎುಂದು ಕಾಲೆೋಜಿನ ನದೆೋ್ತಶಕ
ಸ್ೈಮನ್ ತ್ಳಿಸದರು. ‘ವಿದ್್ಯರ್್ತಗಳಿಗೆ
ಇುಂಟನ್್ತಶಿಪ್ ನೋಡಲು 95ಕ್್ಕ ಅಧಿಕ
ಬಹುರಾಷ್್ಟ್ೋಯ ಕುಂಪನಗಳ್, ಸಣಣಿ
ಮತ್ತಿ ಮಧ್ಯಮ ಉದಿದುಮಗಳ್ ಹಾಗೂ
ನವೋದ್ಯಮ ಮುಂದೆ ಬುಂದಿದದುವು.
ವಿದ್್ಯರ್್ತಗಳ್ ಭವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ರಮಮಾ
ಉದೊ್ಯೋಗಕ್ಕ ಬೆೋಕಾದಎಲಲಿಕೌಶಲವನ್ನು
ವೃದಿಧಿಸಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುರೆ’ ಎುಂದರು.
ಕಾಲೆೋಜಿನ ಕಾಯ್ತರುಂರ್ರದ

ಯೋಜನಾ ನದೆೋ್ತಶಕ ಸಮಿೋರಾ
ಫೆನಾ್ತುಂಡಿಸ್ಮಾರನಾಡಿದರು.

ಸಂರಫ್ರಾನ್್ಸಸ್
ಕಾಲೋಜು:ಆನಲೈನ
ಇಂಟನ್ತಶಿಪ್

ಬಂಗಳೂರು: ದಿವಾಚಕ್ರ ವಾಹನ
ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದದು ಆರೋಪದಡಿ
ಇಬ್ಬರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ
ಪಲ್ೋಸರು ಬುಂಧಿಸದುದು, ಅವರಿುಂದ
₹ 6.40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 16 ದಿವಾಚಕ್ರ
ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಜಪತಿಮಾಡಿದ್ದುರೆ.
‘ಸ್ೈಯದ್ರೋರನ್ಅಲ್ಯಾಸ್

ರಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ೈಯದ್ ಸ್ೈಪಾನ್
ಅಲ್ಯಾಸ್ ಸ್ೈಪ್ ಪಾಷ್ ಬುಂಧಿರ.
ಕದದು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುತ್ತಿದದು ಆರೋಪಗಳ್, ಅದ
ರಿುಂದ ಬುಂದ ಹಣವನ್ನು ಐಷ್ರಾಮಿ
ಜಿೋವನಕ್ಕ ಖಚು್ತ ಮಾಡುತ್ತಿದದುರು’
ಎುಂದುಪಲ್ೋಸರು ಹೆೋಳಿದರು.

ವಾಹನ ಕಳವು
ಆರರೀಪಿ ಬಿಂಧನ


