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ಇಂದು ವಿದುಯುತ್
ವಯುತಯುಯ
ರಾಮನಗರ: ಬಂಗಳೂರು-–
ಮೈಸೂರು ರಸತು ವಸತುರಣೆ
ಹಿನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ವಾ್ಯಪಿತುಯಲ್ಲಿ ವದು್ಯತ್
ಕಂಬಗಳನು್ನ ರಸತು ಬದ್
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಯಮಾ
ಹಮ್ಮಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ.
ಆದದಿರಿಂದ ಇದೀ 6 ರಂದು
ಬಳಿಗೆಗೊ 10 ಗಂಟಯಿಂದ ಸಂಜೆ
6 ಗಂಟಯವರಗೆ ಸಿಪಿಟಿ-1
ಮಾಗಮಾಕೆಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಟಿಪು್ನಗರ, ಶೀರ್ ಹೊೀಟಲ್,
ತಟ್ಟಕೆರ, ಯಾರಬ್ ನಗರ,
ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ., ಪಿ.ಟಿ.
ಎಸ್, ಹನುಮಂತನಗರ,
ಬಸರೀಶ್ವರನಗರ,
ವನಾಯಕನಗರ,
ವಂದ್ರಗುಪ್್, ಕಲಾನಗರ,
ಕರಮೀಗಳದೊಡಿ್ಡ ಹಾಗೂ
ಅಬ್ಬೂರು ಮಾಗಮಾಕೆಕು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿದೀಶಗಳಲ್ಲಿ
ವದು್ಯತ್ ಸರಬರಾಜುನಲ್ಲಿ
ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲ್ದ ಎಂದು
ಬಸಾಕುಂ ಪರಿಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದ.

ಕಣ್ವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿತಿಭಟನೆ ನಾಳೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ರಾಮನಗರ:
‘ಕಣ್ವ
ಮುಳುಗಡೆ
ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಿರುವ
ಹಕ್ಕುಪತರಿಗಳಿಗೆ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪೌತಿ
ಖಾತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತುಯಿಸಿ ಇದೀ
7ರಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಐಜೂರು ವೃತತುದಲ್ಲಿ
ಪರಿತಿಭಟನೆ
ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’
ಎಂದು
ಮುಖಂಡ
ನವೀನ್ಗೌಡ
ಹೀಳಿದರು.
ಕಣ್ವ
ಮುಳುಗಡೆ
ನಿರಾಶ್ರಿತರ
ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣುಗುಡೆ್ಡ ರೈತರ
ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳ
ವಾರ ಸುದ್ದಿಗೀಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಜಯಪುರ,
ವಜಯಪುರ
ಕನ್ನಮಂಗಲದೊಡಿ್ಡ,
ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣು
ಗುಡೆ್ಡದೊಡಿ್ಡ, ರಾಜೀವ್ ಗಂಧಿಪುರ
ಗರಿಮಗಳ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಪರಿತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲ್ಲಿದ್ದಿರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಣ್ವ ಡ್ಯಂ ನಿಮಾಮಾಣ ಮಾಡುವ
ಸಂದಭಮಾದಲ್ಲಿ
ಮುಳುಗಡೆಯಾದ
ರೈತರಿಗೆ 1948ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣುಗುಡೆ್ಡ
ಸರೀಮಾ ನಂಬರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500
ಎಕರ ಭೂಮಯನು್ನ ರೈತರಿಗೆ ಮಂಜೂ

ರಾತಿ ಮಾಡಿದ. ಅದರಲ್ಲಿ 100
ಎಕರ
ಭೂಮಯನು್ನ
ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಮೀಸಲ್ರಿಸಿದ. ಉಳಿದ 400 ಎಕರ
ಭೂಮಯನು್ನ ಜಯಪುರ, ವಜಯಪುರ
ಕನ್ನಮಂಗಲದೊಡಿ್ಡ,
ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣು
ಗುಡೆ್ಡದೊಡಿ್ಡ, ರಾಜೀವ್ ಗಂಧಿಪುರದ
ಕಣ್ವ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿರ
ಎಂದರು.
ಆದರ
ಇದುವರಗೆ
ಅವರಿಗೆ
ಪಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ದ್ಖಲೆ ಮಾಡಿಲಲಿ.
ಅಂದ್ನ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು
ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೀಶದಂತೆ 80
ವರಮಾಗಳಿಂದ
ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣುಗುಡೆ್ಡ
ಅರಣ್ಯ
ಭೂಮಯಲ್ಲಿ
ಸಾಗುವಳಿ
ಮಾಡುತಿತುರುವ 639 ಜನರಿಗೆ ಬಗರ್
ಹುಕ್ಂ ಸಾಗುವಳಿ ಪರಿಮಾಣ ಪತರಿ
ನಿೀಡಿದುದಿ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿರು
ವುದ್ಲಲಿ ಎಂದರು.
ಅರಣ್ಯ ಭೂಮ ಎಂದು ಕಾರಣ
ಹೀಳುತಿತುದ್ದಿರ. ಈ ಬಗೆಗೊ ಜಲಾಲಿಡಳಿತಕೆಕು
ಅನೆೀಕ ಬಾರಿ ಮನವ ಮಾಡಿದರೂ
ಸಹ ಸ್ಂದನೆ ಇಲಲಿದ ನಿರಾಶ್ರಿತ
ರೈತರಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯವಾಗುತಿತುದ ಎಂದು
ಆರೀಪಿಸಿದರು.
ನಿರಾಶ್ರಿತ
ರೈತ
ತಿಮ್ಮಯ್ಯ

ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯ ಹಲವು ವರಮಾ
ಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯಯಾಗಿಯೀ ಉಳಿದ್ದ.
ನಮ್ಮ ಪೂವಮಾಜರಿಂದ ಉಳುಮ ಮಾಡಿ
ಜೀವನ ನಡೆಸುತಿತುರುವ ಭೂಮಯ
ಹಕ್ಕು ನಮಗಿಲಲಿದಂತ್ಗಿದ. ಜತೆಗೆ
ಸಕಾಮಾರದ ಸವಲತ್ತು ಯಾವುದೂ
ಸಿಗುತಿತುಲಲಿ ಎಂದರು.
ರೈತರಲ್ಲಿರುವ ದ್ಖಲಾತಿ ಪಡೆದು
ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳನು್ನ
ದ್ಖಲ್ಸಬೀಕ್.
ಭೂಮಯಲ್ಲಿ
ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ
ಸಾಗುವಳಿ
ಪತರಿ ನಿೀಡಬೀಕ್. ರಾಷ್್ಟ್ೀಯ ಹದ್ದಿರಿಗೆ
ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳತಿತುರುವ ರೈತರಿಗೆ
ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲು ರೈತನ ಜಮೀನಿನ
ಗಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಬೀಕ್ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿರಾಶ್ರಿತ ಗರಿಮದ ರೈತರಾದ
ಶ್ವಮಾದೀಗೌಡ, ಗೀಪಿ, ಪುಟ್ಟಣಣು,
ಮಹೀಶ್, ರಮೀಶ್, ರಂಕಟೀಶ್
ಮೂತಿಮಾ, ಸೀಮಶೀಖರ್, ಶ್ವ
ರಾಜು,
ಚಂದರಿಯ್ಯ,
ಚಾಮಯ್ಯ,
ಕೆಂಪಲ್ಂಗಯ್ಯ, ನಿಂಗಯ್ಯ, ಪರಿಕಾಶ್,
ಮಹೀಶ್, ಚೌಡೆೀಗೌಡ, ಮಂಜುನಾಥ್,
ಶ್ವಣಣುಣು, ಚಿಕಕುಬೀರಯ್ಯ, ಅರಣ್
ಕ್ಮಾರ್ ಇದದಿರು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದ್ದಿ

ಇಂದು
ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ
ಜಯಂತಿ
ರಾಮನಗರ: ಜಲಾಲಿಡಳಿತ, ಜಲಾಲಿ
ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು
ಸಂಸಕುಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ
ಸಹಯೀಗದಲ್ಲಿ ಶ್ವಯೀಗಿ
ಸಿದದಿರಾಮೀಶ್ವರ ಜಯಂತಿಯನು್ನ ಇದೀ
6ರಂದು ಬಳಿಗೆಗೊ 11 ಗಂಟಗೆ ಇಲ್ಲಿನ
ಗುರುಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ.
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ ಎಚ್.ಡಿ.
ಕ್ಮಾರಸಾ್ವಮ ಕಾಯಮಾಕರಿಮವನು್ನ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ದ್ದಿರ. ಶಾಸಕಿ
ಅನಿತ್ಕ್ಮಾರಸಾ್ವಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸಲ್ದ್ದಿರ. ಸಾಹಿತಿ ಡ. ರಾಜು
ಗುಂಡಪುರ ಉಪನಾ್ಯಸ ನಿೀಡಲ್ದ್ದಿರ
ಎಂದು ಪರಿಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದ.

'ಸ್ಪಶ್ಮ ಕುಷ್ಠರೇಗ
ಅರಿವು’ ಆಂದೇಲನ
ಕನಕಪುರ: ಕ್ರಠಿ ರೀಗಮುಕತು
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆ
ವತಿಯಿಂದ ತ್ಲ್ಲಿಕ್ ಮಟ್ಟದ 'ಸ್ಶಮಾ
ಕ್ರಠಿರೀಗ ಅರಿವು ಆಂದೊೀಲನ'ವು
ಫೆ.6 ರಂದು ನಗರದ ಹಳೆೀ ಹರಿಗೆ
್ ರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಮಕಕುಳ ಆಸ್ತೆರಿ
ಬಳಿಗೆಗೊ 9.30ಕೆಕು ನಡೆಯಲ್ದ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗ್ಯ ದಂತ
ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್್ಟ್ೀಯ ಆರೀಗ್ಯ
ಕಾಯಮಾಕರಿಮ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ
ಕಾಯಾಮಾಗರವು ಅದೀದ್ನ
ಬಳಿಗೆಗೊ 10.30ಕೆಕು ಹಳೆ ನಗರಸಭೆ
ಸಭಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲ್ದ.
ವಧಾನ ಪರಿರತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ರವ
ಕಾಯಮಾಕರಿಮಕೆಕು ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಲ್ದ್ದಿರ.
ಶಾಲಾ ಮಕಕುಳು ಮತ್ತು ಆಶಾ
ಕಾಯಮಾಕತೆಮಾಯರಿಂದ ಕ್ರಠಿ ರೀಗ
ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾವು ನಗರದ ಪರಿಮುಖ
ಬೀದ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದ.
ಜಲಾಲಿಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಲಾಲಿ
ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಆರೀಗ್ಯ ಮತ್ತು
ಕ್ಟಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ, ತ್ಲ್ಲಿಕ್
ಆರೀಗ್ಯಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ತ್ಲ್ಲಿಕ್
ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವವಧ ಇಲಾಖೆಗಳು,
ಸ್ವಯಂ ಸೀವಾ ಸಂಸಥೆಗಳ ಆಶರಿಯದಲ್ಲಿ
ಈ ಕಾಯಮಾಕರಿಮ ನಡೆಯಲ್ದ ಎಂದು
ತ್ಲ್ಲಿಕ್ ರೈದ್್ಯಧಿಕಾರಿ ಡ.ಎಂ.
ವ.ಕ್ಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಿರ.

ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ
ಸಭೆ ಇಂದು
ರಾಮನಗರ: ರಾಷ್್ಟ್ೀಯ ಸಫಾಯಿ
ಕಮಮಾಚಾರಿ ಆಯೀಗದ ಸದಸ್ಯ
ಜಗದ್ೀಶ ಹಿರೀಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ
ಇದೀ 6ರಂದು ಬಳಿಗೆಗೊ 10 ಗಂಟಗೆ
ಇಲ್ಲಿನ ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೀರಿ
ಸಭಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಫಾಯಿ ಕಮಮಾಚಾರಿ
ಮುಖಂಡರ ಹಾಗೂ ಡಿ ಗೂರಿಪ್
ನೌಕರರ ಕ್ಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಯನು್ನ
ಹಮ್ಮಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ ಎಂದು ಪರಿಕಟಣೆ
ತಿಳಿಸಿದ.
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ಇಂದು ವಿದುಯುತ್
ವಯುತಯುಯ
ರಾಮನಗರ: ಬಂಗಳೂರು-–
ಮೈಸೂರು ರಸತು ವಸತುರಣೆ
ಹಿನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ವಾ್ಯಪಿತುಯಲ್ಲಿ ವದು್ಯತ್
ಕಂಬಗಳನು್ನ ರಸತು ಬದ್
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಯಮಾ
ಹಮ್ಮಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ.
ಆದದಿರಿಂದ ಇದೀ 6 ರಂದು
ಬಳಿಗೆಗೊ 10 ಗಂಟಯಿಂದ ಸಂಜೆ
6 ಗಂಟಯವರಗೆ ಸಿಪಿಟಿ-1
ಮಾಗಮಾಕೆಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಟಿಪು್ನಗರ, ಶೀರ್ ಹೊೀಟಲ್,
ತಟ್ಟಕೆರ, ಯಾರಬ್ ನಗರ,
ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ., ಪಿ.ಟಿ.
ಎಸ್, ಹನುಮಂತನಗರ,
ಬಸರೀಶ್ವರನಗರ,
ವನಾಯಕನಗರ,
ವಂದ್ರಗುಪ್್, ಕಲಾನಗರ,
ಕರಮೀಗಳದೊಡಿ್ಡ ಹಾಗೂ
ಅಬ್ಬೂರು ಮಾಗಮಾಕೆಕು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿದೀಶಗಳಲ್ಲಿ
ವದು್ಯತ್ ಸರಬರಾಜುನಲ್ಲಿ
ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲ್ದ ಎಂದು
ಬಸಾಕುಂ ಪರಿಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದ.

ಕಣ್ವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿತಿಭಟನೆ ನಾಳೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ರಾಮನಗರ:
‘ಕಣ್ವ
ಮುಳುಗಡೆ
ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಿರುವ
ಹಕ್ಕುಪತರಿಗಳಿಗೆ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪೌತಿ
ಖಾತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತುಯಿಸಿ ಇದೀ
7ರಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಐಜೂರು ವೃತತುದಲ್ಲಿ
ಪರಿತಿಭಟನೆ
ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’
ಎಂದು
ಮುಖಂಡ
ನವೀನ್ಗೌಡ
ಹೀಳಿದರು.
ಕಣ್ವ
ಮುಳುಗಡೆ
ನಿರಾಶ್ರಿತರ
ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣುಗುಡೆ್ಡ ರೈತರ
ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳ
ವಾರ ಸುದ್ದಿಗೀಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಜಯಪುರ,
ವಜಯಪುರ
ಕನ್ನಮಂಗಲದೊಡಿ್ಡ,
ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣು
ಗುಡೆ್ಡದೊಡಿ್ಡ, ರಾಜೀವ್ ಗಂಧಿಪುರ
ಗರಿಮಗಳ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಪರಿತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲ್ಲಿದ್ದಿರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಣ್ವ ಡ್ಯಂ ನಿಮಾಮಾಣ ಮಾಡುವ
ಸಂದಭಮಾದಲ್ಲಿ
ಮುಳುಗಡೆಯಾದ
ರೈತರಿಗೆ 1948ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣುಗುಡೆ್ಡ
ಸರೀಮಾ ನಂಬರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500
ಎಕರ ಭೂಮಯನು್ನ ರೈತರಿಗೆ ಮಂಜೂ

ರಾತಿ ಮಾಡಿದ. ಅದರಲ್ಲಿ 100
ಎಕರ
ಭೂಮಯನು್ನ
ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಮೀಸಲ್ರಿಸಿದ. ಉಳಿದ 400 ಎಕರ
ಭೂಮಯನು್ನ ಜಯಪುರ, ವಜಯಪುರ
ಕನ್ನಮಂಗಲದೊಡಿ್ಡ,
ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣು
ಗುಡೆ್ಡದೊಡಿ್ಡ, ರಾಜೀವ್ ಗಂಧಿಪುರದ
ಕಣ್ವ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿರ
ಎಂದರು.
ಆದರ
ಇದುವರಗೆ
ಅವರಿಗೆ
ಪಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ದ್ಖಲೆ ಮಾಡಿಲಲಿ.
ಅಂದ್ನ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು
ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೀಶದಂತೆ 80
ವರಮಾಗಳಿಂದ
ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣುಗುಡೆ್ಡ
ಅರಣ್ಯ
ಭೂಮಯಲ್ಲಿ
ಸಾಗುವಳಿ
ಮಾಡುತಿತುರುವ 639 ಜನರಿಗೆ ಬಗರ್
ಹುಕ್ಂ ಸಾಗುವಳಿ ಪರಿಮಾಣ ಪತರಿ
ನಿೀಡಿದುದಿ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿರು
ವುದ್ಲಲಿ ಎಂದರು.
ಅರಣ್ಯ ಭೂಮ ಎಂದು ಕಾರಣ
ಹೀಳುತಿತುದ್ದಿರ. ಈ ಬಗೆಗೊ ಜಲಾಲಿಡಳಿತಕೆಕು
ಅನೆೀಕ ಬಾರಿ ಮನವ ಮಾಡಿದರೂ
ಸಹ ಸ್ಂದನೆ ಇಲಲಿದ ನಿರಾಶ್ರಿತ
ರೈತರಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯವಾಗುತಿತುದ ಎಂದು
ಆರೀಪಿಸಿದರು.
ನಿರಾಶ್ರಿತ
ರೈತ
ತಿಮ್ಮಯ್ಯ

ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯ ಹಲವು ವರಮಾ
ಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯಯಾಗಿಯೀ ಉಳಿದ್ದ.
ನಮ್ಮ ಪೂವಮಾಜರಿಂದ ಉಳುಮ ಮಾಡಿ
ಜೀವನ ನಡೆಸುತಿತುರುವ ಭೂಮಯ
ಹಕ್ಕು ನಮಗಿಲಲಿದಂತ್ಗಿದ. ಜತೆಗೆ
ಸಕಾಮಾರದ ಸವಲತ್ತು ಯಾವುದೂ
ಸಿಗುತಿತುಲಲಿ ಎಂದರು.
ರೈತರಲ್ಲಿರುವ ದ್ಖಲಾತಿ ಪಡೆದು
ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳನು್ನ
ದ್ಖಲ್ಸಬೀಕ್.
ಭೂಮಯಲ್ಲಿ
ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ
ಸಾಗುವಳಿ
ಪತರಿ ನಿೀಡಬೀಕ್. ರಾಷ್್ಟ್ೀಯ ಹದ್ದಿರಿಗೆ
ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳತಿತುರುವ ರೈತರಿಗೆ
ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲು ರೈತನ ಜಮೀನಿನ
ಗಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಬೀಕ್ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿರಾಶ್ರಿತ ಗರಿಮದ ರೈತರಾದ
ಶ್ವಮಾದೀಗೌಡ, ಗೀಪಿ, ಪುಟ್ಟಣಣು,
ಮಹೀಶ್, ರಮೀಶ್, ರಂಕಟೀಶ್
ಮೂತಿಮಾ, ಸೀಮಶೀಖರ್, ಶ್ವ
ರಾಜು,
ಚಂದರಿಯ್ಯ,
ಚಾಮಯ್ಯ,
ಕೆಂಪಲ್ಂಗಯ್ಯ, ನಿಂಗಯ್ಯ, ಪರಿಕಾಶ್,
ಮಹೀಶ್, ಚೌಡೆೀಗೌಡ, ಮಂಜುನಾಥ್,
ಶ್ವಣಣುಣು, ಚಿಕಕುಬೀರಯ್ಯ, ಅರಣ್
ಕ್ಮಾರ್ ಇದದಿರು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದ್ದಿ

ಇಂದು
ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ
ಜಯಂತಿ
ರಾಮನಗರ: ಜಲಾಲಿಡಳಿತ, ಜಲಾಲಿ
ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು
ಸಂಸಕುಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ
ಸಹಯೀಗದಲ್ಲಿ ಶ್ವಯೀಗಿ
ಸಿದದಿರಾಮೀಶ್ವರ ಜಯಂತಿಯನು್ನ ಇದೀ
6ರಂದು ಬಳಿಗೆಗೊ 11 ಗಂಟಗೆ ಇಲ್ಲಿನ
ಗುರುಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ.
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ ಎಚ್.ಡಿ.
ಕ್ಮಾರಸಾ್ವಮ ಕಾಯಮಾಕರಿಮವನು್ನ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ದ್ದಿರ. ಶಾಸಕಿ
ಅನಿತ್ಕ್ಮಾರಸಾ್ವಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸಲ್ದ್ದಿರ. ಸಾಹಿತಿ ಡ. ರಾಜು
ಗುಂಡಪುರ ಉಪನಾ್ಯಸ ನಿೀಡಲ್ದ್ದಿರ
ಎಂದು ಪರಿಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದ.

'ಸ್ಪಶ್ಮ ಕುಷ್ಠರೇಗ
ಅರಿವು’ ಆಂದೇಲನ
ಕನಕಪುರ: ಕ್ರಠಿ ರೀಗಮುಕತು
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆ
ವತಿಯಿಂದ ತ್ಲ್ಲಿಕ್ ಮಟ್ಟದ 'ಸ್ಶಮಾ
ಕ್ರಠಿರೀಗ ಅರಿವು ಆಂದೊೀಲನ'ವು
ಫೆ.6 ರಂದು ನಗರದ ಹಳೆೀ ಹರಿಗೆ
್ ರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಮಕಕುಳ ಆಸ್ತೆರಿ
ಬಳಿಗೆಗೊ 9.30ಕೆಕು ನಡೆಯಲ್ದ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗ್ಯ ದಂತ
ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್್ಟ್ೀಯ ಆರೀಗ್ಯ
ಕಾಯಮಾಕರಿಮ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ
ಕಾಯಾಮಾಗರವು ಅದೀದ್ನ
ಬಳಿಗೆಗೊ 10.30ಕೆಕು ಹಳೆ ನಗರಸಭೆ
ಸಭಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲ್ದ.
ವಧಾನ ಪರಿರತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ರವ
ಕಾಯಮಾಕರಿಮಕೆಕು ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಲ್ದ್ದಿರ.
ಶಾಲಾ ಮಕಕುಳು ಮತ್ತು ಆಶಾ
ಕಾಯಮಾಕತೆಮಾಯರಿಂದ ಕ್ರಠಿ ರೀಗ
ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾವು ನಗರದ ಪರಿಮುಖ
ಬೀದ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದ.
ಜಲಾಲಿಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಲಾಲಿ
ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಆರೀಗ್ಯ ಮತ್ತು
ಕ್ಟಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ, ತ್ಲ್ಲಿಕ್
ಆರೀಗ್ಯಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ತ್ಲ್ಲಿಕ್
ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವವಧ ಇಲಾಖೆಗಳು,
ಸ್ವಯಂ ಸೀವಾ ಸಂಸಥೆಗಳ ಆಶರಿಯದಲ್ಲಿ
ಈ ಕಾಯಮಾಕರಿಮ ನಡೆಯಲ್ದ ಎಂದು
ತ್ಲ್ಲಿಕ್ ರೈದ್್ಯಧಿಕಾರಿ ಡ.ಎಂ.
ವ.ಕ್ಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಿರ.

ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ
ಸಭೆ ಇಂದು
ರಾಮನಗರ: ರಾಷ್್ಟ್ೀಯ ಸಫಾಯಿ
ಕಮಮಾಚಾರಿ ಆಯೀಗದ ಸದಸ್ಯ
ಜಗದ್ೀಶ ಹಿರೀಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ
ಇದೀ 6ರಂದು ಬಳಿಗೆಗೊ 10 ಗಂಟಗೆ
ಇಲ್ಲಿನ ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೀರಿ
ಸಭಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಫಾಯಿ ಕಮಮಾಚಾರಿ
ಮುಖಂಡರ ಹಾಗೂ ಡಿ ಗೂರಿಪ್
ನೌಕರರ ಕ್ಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಯನು್ನ
ಹಮ್ಮಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ ಎಂದು ಪರಿಕಟಣೆ
ತಿಳಿಸಿದ.

