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HMIL bets
on Venue
to maintain
growth
R RAVICHANDRAN
Chennai, May 2
HYUNDAI MOTOR INDIA Ltd
(HMIL) is betting big on
Venue, a compact SUV which
will be launched shortly.
Amid challenges and subdued market sentiment,
HMIL expects Venue will not
only give the needed impetus
to maintain its growth
momentum in the domestic
market but also help to attain
leadershipintheoverallsports
utility vehicle (SUV) segment
going forward.
With bookings for Venue
starting onThursday,HMILis
confident that it will sell at
least8,000unitsamonththat
will go up in a fewmonths.
The company hopes that
exports,which is expected to
begin in a few months after
launch,will shore up Venue’s
monthly sales further, said
sources close to the market
developments.Venueisslated
for launch on May 21 and is
being pitted against market
leader Maruti Brezza, Tata’s
Nexon, Ford EcoSport and
M&M’sXUV300,among others, in the compact SUV segment. With Venue in place,
HyundaiIndiasetssalestarget
of 7.4 lakh units in 2019,
including exports.
ThecompactSUVsegment
is growing faster than other
segmens in the PV segment
and has a potential of 30,000
to 35,000 units a month.
Brezza leads the pack with an
average monthly sale of
13,000-14,000 units, followed by other models, said
Siam sources. The SUV segment holds close to 30% of
the overall passenger vehicle
sales in India.
HMILmanagingdirector&
chief executive SS Kim,while
declining to comment on
Venue’ssales,saidlikeitspopular SUV Creta,Venue would
do equally, given the encouraging response from customers. The company has
introduced the Hyundai Blue
Link in the Indian market for
safetyandconvenienceofcustomers and vehicle management relationship services.

THE MYSORE PAPER MILLS LTD
(A Government of Karnataka Undertaking)
32, 5th Floor, (Karnataka State Co-operative Federation Ltd.'s
Building), D. Devaraj Urs Road, (Race Course Road), Bengaluru - 01

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

NOTICE

Notice is hereby given that the following Share Certificates issued by the Company are
reported to have been lost or misplaced and the registered Shareholders/Claimants thereto
have applied to the Company for the issue of duplicate share certificates.
S
Name of the
Certificate No. of
Distinctive Nos.
Folio
Shareholder
No.
No(s).
Shares
No.
From - To

Notice is hereby given that a meeting of the Board of
Directors of the Company will be held on Friday, the 10th
May, 2019, at 11.30 a.m. at the above address, inter alia, to
consider and to take on record the Unaudited Financial
Results (Provisional) for the quarter ended 31.03.2019 in
terms of Clause 41 of the Listing Agreement.

1
2
3
4
5

For The Mysore Paper Mills Limited,
Bengaluru
Date: 02.05.2019

S04242
C01727
R06236
S01109
S00098

Shirish Harsukhlal Shah
Chandraprakash Rao B R
Rita
Saket K Gupta
Sharad Mahadev Aher

*Shares of Rs.10/- face value

Sd/- Mohan D Kulkarni
Company Secretary

153369
156445
265472
19220
507

50*
100*
3*
20**
16**

16248859
16506819
27355457
77039678
49851638

-

16248908
16506918
27355459
77039697
49851653

**Shares of Rs.5/- face value

The public is hereby cautioned against dealing in any manner with the above share
certificates. Any person(s) who has/have any claim in respect of the said share certificate(s)
should lodge claim(s) at the Company’s Regd. Office: 8-2-337, Road No.3, Banjara
Hills, Hyderabad - 500 034 within 15 days of publication of this notice after which no claim(s)
will be entertained and the Company will proceed to issue share certificate(s) of Rs.5/face value in lieu of Rs.10/-face value pursuant to subdivision of shares of the
Company or issue duplicate share certificates(s) of Rs.5/- face value.
For Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.
Sandeep Poddar
Place : Hyderabad
Company Secretary
Date : May 2, 2019
Dr. REDDY’S LABORATORIES LIMITED
Regd. Office: 8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034
CIN: L85195TG1984PLC004507, Tel: 91 40 4900 2900; Fax: 91 40 4900 2999
email: shares@drreddys.com; website:www.drreddys.com

SOBHA LIMITED
CIN: L45201KA1995PLC018475
Registered Office: SOBHA, Sarjapur-Marathahalli Outer Ring Road (ORR),
Devarabisanahalli, Bellandur Post, Bangalore 560103
Website: www.sobha.com, e-mail: investors@sobha.com
Tel: 080 49320000, Fax: 080 49320444

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS
This Notice is given pursuant to the provisions of Section 124(6)
of the Companies Act 2013 read with “Investor Education and
Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund)
Rules, 2016 and subsequent amendments thereto.

QUANTUM MUTUAL FUND
Profit with Process

Investment Manager: Quantum Asset Management Company Private Limited

7th Floor, Hoechst House, Nariman Point, Mumbai - 400021, India
Toll Free No.: 1800-209-3863/1800-22-3863; Toll Free Fax No.: 1800-22-3864
Email: CustomerCare@QuantumAMC.com; Website: www.QuantumMF.com CIN: U65990MH2005PTC156152

Notice Cum Addendum

ADDENDUM NO. 5 / 2019

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Board of Directors of Quantum Trustee Company Private
Limited Trustee to Quantum Mutual Fund has approved the following change in the Scheme
Information Documents (SID) and Key Information Memorandum (KIM) of the Scheme(s) and
Statement ofAdditional Information (SAI) of Quantum Mutual Fund with effect from May 6, 2019
EXTENTION OF TRANSACTIONS THROUGH ELECTRONIC MODE - INTRODUCTION OF
FINANCIAL TRANSACTIONS / NON - FINANCIAL TRANSACTIONS THROUGH INTERACTIVE
VOICE RESPONSE SYSTEM
The Mutual Fund / AMC/ Trustee Company / Registrar or any other agents or representatives of the
Mutual Fund / AMC / Trustee Company / Registrar (“Receiver”) may accept instructions /
transaction requests sent through Interactive Voice Response System (“IVRS”) :
The Receiver will accept requests for Financial and Non–Financial Transactions like
Subscriptions/ Redemption / Repurchase / Switch-in / Switch-out of units and Updation of personal
data / information as prescribed on the website of the AMC / Fund from time to time through IVRS by
an investor (“Sender”) subject to the Sender fulfilling the terms and conditions as prescribed by the
AMC from time to time. The following are the terms and conditions of the IVRS Facility:
(a) The IVRS Facility will be available to existing individual investors who are KYC compliant –
and such other category of the investors as prescribed by the AMC from time to time on its
website. A new investor who wishes to avail this Facility shall first be required to subscribe /
purchase units through the offline / web or such other mode of transactions as may be
prescribed by theAMC from time to time.
(b) The Sender is required to call on Toll Free Numbers1800-22-3863 / 1800-209-3863 and other
number for IVRS available onAMC website and enter the TPIN number.
(c) A transaction request through IVRS shall be accepted only under the folio where Mobile
Number and E-mail ID of the investor are registered with the Fund /AMC.
(d) For the purpose of determining the applicable NAV in accordance with SEBI Mutual Fund
Regulations, the system recorded date and time will be considered.
(e) The Sender can transfer fund through NACH (One Time Mandate) registered with the Fund or
transfer funds before initiation of the transaction request and then input NEFT / RTGS
reference number in the IVRS system.
(f) To consider cut off timing and availability of funds for utilization for determining the applicable NAV,
theprovisionsoftherespectiveSchemeInformationDocumentsoftheSchemewillbeconsidered.
(g) The System will generate and provide a reference number to the Sender on successful
acceptance of the transaction request.
All the terms and conditions for Electronic Facility including indemnity which are applicable for transactions
through Electronic Mode prescribed in the Key Information Memorandums, Scheme Information
Documents and Statement ofAdditional Information shall be applicable through IVRS Facility.
For Quantum Asset Management Company Private Limited
(Investment Manager – Quantum Mutual Fund)
Sd/Jimmy A Patel
Place: Mumbai
Managing Director and Chief Executive Officer
Date: May 02, 2019
DIN: 00109211
Mutual fund investments are subject to market risks read all scheme related documents carefully.

The shareholders may note that the dividend declared by the
Company for the financial year 2011-12 which remained unclaimed
for seven years is due for transfer to Investor Education and
Protection Fund (IEPF) after the closure of the 7th year, i.e 4th August,
2019. The equity shares held by those shareholders who have
not claimed the dividend for the consecutive seven years starting
from 2011-12 is due for transfer to IEPF and will be transferred to
IEPF subsequently on transfer of the dividend amount as per the
procedure set out in the rules.
In compliance with the provisions of the rules, the Company has
sent individual notices at the latest available addresses of the
respective shareholders whose dividends are lying unclaimed for
the last 7 consecutive years, advising them to claim the dividends
expeditiously. Further the Company has uploaded the full details of
shareholders including their folio number or DP-ID-Client ID and
shares due for transfer to IEPF on its website www.sobha.com.
Shareholders are requested to refer to the website to verify the
details of uncashed dividend and shares liable to be transferred
to IEPF.
In case the Company does not receive any communication from
the concerned shareholders by 4th August, 2019, the Company shall
with a view to adhering with the requirements set out in the Rules,
transfer the shares of concerned shareholders to IEPF by due date
i.e., 3rd September, 2019. Please note that no claim shall lie against
the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares
transferred to IEPF pursuant to the said rules.
Shareholders may note that both unclaimed/ unpaid dividend(s) and
the corresponding shares transferred to IEPF including all benefits
accruing thereon, if any, can be claimed back by the shareholders
from IEPF Authority after following the procedure prescribed in the
aforesaid rules.
Concerned shareholders, holding shares in Physical form and
whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the
Company would be issuing duplicate share certificates in lieu of the
original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer
of shares to IEPF as per the Rules and upon issue of such duplicate
share certificates, the Company shall inform the depository by
way of corporate action to convert the duplicate share certificate
into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share
certificate(s) which stand registered in the name of the original
shareholder will stand automatically cancelled and be deemed
non-negotiable. Concerned shareholders holding share in
dematerialized form may note that the Company shall inform the
depository by way of corporate action for transfer of shares in
favour of the DEMAT account of the IEPF.
The shareholder may further note that the details uploaded by the
Company on its website should be regarded and shall be deemed
adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s)
by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF
pursuant to the Rules.
In case the concerned shareholder have any query on the
subject matter and the Rules, they may either contact the
Secretarial Department of the Company at ‘SOBHA’ Sarjapur Marthahalli Outer Ring Road (ORR), Devarabisanahalli, Bellandur
Post, Bangalore – 560103, Tel: 080-49320000, e-mail ID:
investors@sobha.com or Company’s Registrar and Transfer Agent,
Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, L.B.S.Marg,
Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Tel No. 022-25946970, e-mail
ID: iepf.shares@linkintime.co.in.
For Sobha Limited
Date: 02,05,2019
Place: Bangalore

Vighneshwar G Bhat
Company Secretary and
Compliance Officer
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ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆೈಬಿಟ್ಟ ಆಯೋಗ: ಸದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ೇ ದರ್ಥಿರು

ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ
ಸಂಸ್್ಥಗಳ ಚುನಾವಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬಮೂಲ್ ನಿರೇಥಿಶಕರ ಸ್ಥಾನಕೆಕೆ ಹ
ಹೊ
ೊನಾ್ನಲಗನರೊ
ರೊಡ್ಡಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ಹರಿೇಶ್ಕುಮಾರ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು (ಎಡ ಚಿತ್ರ) ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಮೂಲ್ ನಿರೇಥಿಶಕ ಸ್ಥಾನಕೆಕೆ ಜೆಡ್ಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.
ಸಿ.ಜಯಮುತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

ಪಿ.ನಾಗರಾಜು, ಲಿಂಗೇಶ್, ಜಯಮುತ್ತು ಸೇರಿದಿಂತೆ ಪ್ರಮುಖರಿಿಂದ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಬಮುಲ್ ಚುನಾವಣೆ: ನಾಮಪತ್ರ ಭರಾಟೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ರಾಮನಗರ: ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲು
ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೆಂಡಳಿಯ
ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಭರಾಟೆ
ಜ್ರಾಗಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ವಿವಿಧ
ಕ್್ತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ದೇಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ
ಬಮೂಲ್ ಕಚ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು
ಡ್ರಿಯು
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗ್್ರಮೆಂತರ
ಹಾಗೂ
ರಾಮನಗರ
ಜಿಲ್ಲಿಗಳ
ವಾ್ಯಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಂದಿರ. ಜಿಲ್ಲಿಯ
ಐದ್ ಕ್್ತ್ರ ಸ್ರಿದೆಂತೆ ಒಟ್ಟು 13
ಕ್್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಮ್ 12ರೆಂದ್ ಮತದಾನ
ನಡಯಲ್ರ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಇರ್
4 ಕಡ ದಿನವಾಗಿರ.
ನಾಗರಾಜು ನಾಮಪತ್ರ: ರಾಮನಗರ
ಕ್್ತ್ರದಿೆಂದ
ಕೆಎೆಂಎಫ್
ಹಾಲ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್.ನಾಗರಾಜು ಚುನಾವಣಾ
ಅಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ದೇ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಉಮ್ದ್ವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಐದನ್
ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ದೇ ಮಡಿದಾದುರೆ.
ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೂ ಮುನನು
ಅವರು ಬಿಡದಿ ವಿ್ರಾೆಂಜನ್ಯಸ್ವಾಮಿ ರ್ವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಷ
ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸೆಂದಭದೇ
ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ವಿವಿಧ ಎೆಂಪ್ಸಿಎಸ್ಗಳ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥ್ ನಿ್ಡಿದರು.
‘ಸಹಕಾರಿ ಕ್್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲುಕೂ ಬಾರಿ
ನಿ್ವು ನನಗೆ ಆಶ್ವಾದೇದ ಮಡಿದ
ಫಲವಾಗಿ ಹಲವು ರೆೈತಪರವಾದ

ರಾಮನಗರ: ಜಿಲ್ಲಿಯ ನಾಲುಕೂ ನಗರ
ಸ್ಥಳಿ್ಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ಆಡಳಿತಾವಧಿ
ಮುಕಾತಿಯಗೆಂಡು ಎರಡು ರ್ೆಂಗಳು
ಕಳೆದಿದ್ದು, ಇನ್ನು ರ್ೆಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತವ್ ಇರಲ್ರ.
ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯ್ಗ
ಗುರುವಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 22 ಜಿಲ್ಲಿಗಳ
ವಿವಿಧ ನಗರ ಸ್ಥಳಿ್ಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳಿಗೆ
ಚುನಾವಣೆ
ಘ್ಷಿಸಿರ.
ಆದರೆ,
ರಾಮನಗರ
ಜಿಲ್ಲಿಯ
ಒೆಂದೂ
ಸೆಂಸ್ಥಗೂ ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿ ಮಡಿಲಲಿ.
ವಾರ್ದೇವಾರು ಮಿ್ಸಲಾರ್ಗೆ ಆಕ್್ಪ
ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿ ಕೆಲವರು ನಾ್ಯಯಾಲಯದ
ಮಟ್ಟುಲು ಏರಿದಾದುರೆ. ಈ ಹಿನನುಲ್ಯಲ್ಲಿ
ರಾಮನಗರ, ಚನನುಪಟಟುಣ, ಕನಕಪುರ

ಸಿ.ಎಂ ವಿರುದ್ದದ ಖಾಸಗಿ
ದೂರು: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ
ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಕೀರ್ಗಾ

ಬಮುಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಿಂಡಳಿಗ ರಾಮನಗರ ಕ್ೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪಿ.ನಾಗರಾಜು ಗುರುವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು (ಎಡ ಚಿತ್ರ) ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಮೂಲ್ ನಿರೇಥಿಶಕ
ಸ್ಥಾನಕೆಕೆ ಬಮೂಲ್ ಹಾಲ ನಿರೇಥಿಶಕ ಎಸ್.ಲಿಂಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕದನ ಕುತೂಹಲ
ಚನನುಪಟಟುಣ ಕ್್ತ್ರದಿೆಂದ ಗುರುವಾರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖೆಂಡರಾದ
ಲ್ೆಂಗೆ್ಶ್ಕುಮರ್ ಹಾಗೂ ಜಯಮುತುತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಉಮ್ದ್ವಾರಿಕೆ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆಯ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರ.
ಒೆಂರ್ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿದಾದುಗೂ್ಯ ಇಬ್ಬರ ನಡುವ ಈಚಗೆ ರಾಜಕಿ್ಯ
ಜಿದಾದುಜಿದಿದು ಹೆಚ್ಚಿರ. ಇದ್ ಈಗ ಬಮುಲ್ ಚುನಾವಣೆಗೂ ವಿಸತಿರಿಸಿರ.
ಇಬ್ಬರೂ ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸ್ಧ್ಯತೆ ಹೆಚುಚಿ. ಈ ನಡುವ ಬಿಜೆಪ್
ಪಾಳಯದಿೆಂದ ಸಿ.ಪ್.ಯ್ಗೆ್ಶವಾರ್ ಸಹ್ದರ ಸಿ.ಪ್.ರಾಜೆ್ಶ್ ಸ್ಪರ್ದೇಯ
ಸುಳಿವು ನಿ್ಡಿದದುರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಉಮ್ದ್ವಾರಿಕೆ ಖಾರ್್ರಯಾಗಿಲಲಿ.
ಕೆಲಸಮಡಲು
ಸ್ಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಈ ಬಾರಿಯೂ ಎಲಲಿ ಮುಖೆಂಡರ
ಆಶ್ವಾದೇದದಿೆಂದ ಸ್ಪರ್ದೇ ಮಡಿರದು್ನ.
ಎಲಲಿರೂ
ಪಕ್ಷಬ್ಧ
ಮರೆತು

ಬೆಂಬಲ್ಸಬ್ಕು’ ಎೆಂದ್ ಅವರು
ಮನವಿ ಮಡಿದರು.
ಮುಖೆಂಡರಾದ ಸಿದದುಲ್ೆಂಗೆ್ಗೌಡ,
ಶೆಂಕರಪ್ಪ
ಎಚ್.ಸಿ.ರಾಜಣ್ಣ್ಣ,

ಮತನಾಡಿದರು.
ರಾಮನಗರ
ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ಎೆಂಪ್ಸಿಎಸ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಕಾಯದೇದಶದೇಗಳು,
ಜೆಡಿಎಸ್
ಮುಖೆಂಡರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವ್ಳೆ
ಹಾಜರಿದದುರು.
ಇತರರಿಂದಲೂ ನಾಮಪತ್ರ: ಜಿಲ್ಲಿಯ
ಉಳಿದ
ನಾಲುಕೂ
ಕ್್ತ್ರಗಳಿೆಂದಲ್
ಗುರುವಾರ ಹಲವರು ನಾಮಪತ್ರ
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಕನಕಪುರ
ಕ್್ತ್ರದಿೆಂದ
ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್
ಬೆಂಬಲ್ತ
ಅಭ್ಯರ್ದೇಯಾಗಿ ಹಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ
ರಾಜ್ಕುಮರ್
ಉಮ್ದ್ವಾರಿಕೆ
ಹಾಕಿದರು. ಮರಳವಾಡಿ ಹಾಗೂ
ಹಾರ್ಹಳಿಳಿ
ಹ್ಬಳಿಗಳನ್ನು
ಒಳಗೆಂಡ
ಬೆಂಗಳೂರು
ದಕ್ಷಿಣ
ಕ್್ತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ದೇಯಾಗಿ ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್

ಬೆಂಬಲ್ತರಾದ ವೆಂದಲಗದೊಡಿಡಿಯ
ಎಚ್.ಎಸ್.
ಹರಿ್ಶ್
ನಾಮಪತ್ರ
ಹಾಕಿದರು.
ಇರ್
ಕ್್ತ್ರದಿೆಂದ
ಅೆಂಗರಹಳಿಳಿಯ ರಮ್ಶ್ ಸಹ ತಮ್ಮ
ಉಮ್ದ್ವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮಗಡಿ
ಹಾಗೂ
ಕುದೂರು
ಕ್್ತ್ರದಿೆಂದ ಸ್ಪರ್ದೇ ಬಯಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್
ಮುಖೆಂಡರಾದ
ಪೂಜಾರಿಪಾಳ್ಯ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ದೇ,
ಬ್ರ್ವಲ್
ನರಸಿೆಂಹಮೂರ್ದೇ ಹಾಗೂ ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್
ಬೆಂಬಲ್ತ
ಹಾಲ್
ನಿರ್ದೇಶಕ
ನರಸಿೆಂಹಮೂರ್ದೇ
ಈಗ್ಗಲ್್
ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದುರೆ. ರಾಮನಗರ
ಕ್್ತ್ರದಿೆಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖೆಂಡರಾದ
ಶವಲ್ೆಂಗಯ್ಯ
ಕ್ಡ
ನಾಮಪತ್ರ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ
(ಐ.ಟ್) ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ದಾಳಿ ಖೆಂಡಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮೆಂರ್್ರ
ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮರಸ್ವಾಮಿ
ನ್ತೃತವಾದಲ್ಲಿ ಐ.ಟ್.ಕಚ್ರಿ
ಮುೆಂರ ಕಳೆದ ರ್ೆಂಗಳು ನಡದ
ಪ್ರರ್ಭಟನಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತೆ
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಸಲು
ನಿರ್ದೇಶಸಬ್ಕು’ ಎೆಂಬ ಖಾಸಗಿ
ದೂರನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರರ್ನಿಧಿಗಳ ಕೊ್ರ್ದೇ ಪೊಲ್್ಸರಿಗೆ
ವಗ್ದೇಯಿಸಿರ.
ಈ ಕುರಿತೆಂತೆ ಎ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುದೇನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರನ್ನು,
‘ಶಾಸಕರು–ಸೆಂಸದರ ವಿರುದಧಿದ
ಕಿ್ರಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ
ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿಶ್ಷ ನಾ್ಯಯಾ
ಲಯದ ನಾ್ಯಯಾಧಿ್ಶ
ರಾಮಚೆಂದ್ರ ಡಿ.ಹುದಾದುರ
ಅವರು ಗುರುವಾರ ವಿಚಾರಣೆ
ನಡಸಿ, ಮುೆಂದಿನ ಕ್ರಮಕೆಕೂ
ದೂರನ್ನು ಕಮಶದೇಯಲ್
ಸಿಟು್್ರ್ ಪೊಲ್್ಸ್ ಠಾಣೆಗೆ
ವಗ್ದೇಯಿಸಿದರು.

ಕೊಳ್ಳಿ’
‘ಮಹಿಳೆಯರು ಆತ್ಮ್ಮಸ್ಥೈಯ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊ
ಮಹಿಳಾ ಜನಜಾಗೃತಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಿಮಥಿಲಾನಿಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೇಜಿ

ರಾಮನಗರ 3ನೆೇ ವಾರ್ಥಿನ ಚರಿಂಡ್ಯಲ್ಲಿ ಪತೆತುಯಾದ ಮಿಂಡಲ ಹಾವಿನ
ಮರಿಗಳು

ಮೀದಿ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರು:
ಇತಯಾರಗಾಕ್್ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ ಸೂಚನೆ
ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆ್ೆಂದ್ರ
ಮ್್ದಿ ಮತುತಿ ಬಿಜೆಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್
ಶಾ ಅವರ ವಿರುದಧಿದ ಚುನಾವಣಾ ನಿ್ರ್
ಸೆಂಹಿತೆ ಉಲಲಿೆಂಘನಯ ದೂರುಗಳನ್ನು
ಇರ್ ಭಾನ್ವಾರದ ಒಳಗೆ ವಿಚಾರಣೆ
ನಡಸುವೆಂತೆ
ಸುಪ್್ರ್ೆಂ
ಕೊ್ರ್ದೇ
ಗುರುವಾರ ಆಯ್ಗಕೆಕೂ ಸೂಚ್ಸಿತು.
ರವಾ್ಷದ ಭಾಷಣ ಮಡಲಾಗಿರ,
ಮತಪ್ರಚಾರಕೆಕೂ
ಸ್ನ
ಹೆಸರು
ಬಳಸಲಾಗಿರ.
ಇದ್,
ನಿ್ರ್
ಸೆಂಹಿತೆ
ಉಲಲಿೆಂಘನ
ಎೆಂದ್
ದೂರಿ ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಸೆಂಸರ ಸುಶ್ಮತಾ
ರ್ವ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಜಿದೇಯನ್ನು ಮ್
6ರೆಂದ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎತುತಿಕೊಳಳಿಲು
ಮುಖ್ಯ ನಾ್ಯಯಮೂರ್ದೇ ರೆಂಜನ್
ಗಗಯಿ
ನ್ತೃತವಾದ
ಪ್್ಠವು
ನಿಧದೇರಿಸಿತು.
ಅಣ್ವಸತ್ರ ಹೋಳಿಕೆ-ಮೋದಿ ಪರ ಆದೋಶ:
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವ್ಳೆ ಅಣವಾಸತ್ರದ
ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತನಾಡುವ ಮೂಲಕ

ಮುಖ್ಯಿಂಶಗಳು
l ಪ್ರಧಾನಿ ಮೀದಿ, ಅಮಿತ್
ಶಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಿೀತಿಸಂಹಿತೆ
ಉಲಲಿಲಿಂಘನೆ: ದೂರು
l ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಂಸದೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ
ದೆೀವ್ ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ಸಲಲಿಸಿದ
ಅರ್ಗಾ
l ಮೀದಿ ಚುನ್ವಣಾ ನಿೀತಿ
ಸಂಹಿತೆ ಉಲಲಿಂಘಿಸಿಲಲಿ:
ಆಯೀಗ ಸ್ಪ್ಪಷನೆ
ಷ್ಟ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆ್ೆಂದ್ರ ಮ್್ದಿ ಅವರು
ಚುನಾವಣಾ ನಿ್ರ್ ಸೆಂಹಿತೆಯನ್ನು
ಉಲಲಿೆಂಘಿಸಿಲಲಿ ಎೆಂದ್ ಚುನಾವಣಾ
ಆಯ್ಗ ಹೆ್ಳಿರ.
ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ಮ್್ದಿ ವಿರುದಧಿ
ದಾಖಲಾಗಿದದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯಥದೇಗಳಿಸಿರ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಸಂಸ್್ಕೃತಿ, ಪರಿಸರ

ರಾಮನಗರ: ಕುಟ್ೆಂಬದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್್ಣ ಮಕಕೂಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸುತಾತಿರೆ. ಆದದುರಿೆಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ
ಕಿ್ಳರಿಮ, ಸೆಂಕೊ್ಚ ಸವಾಭಾವ ಬಿಟ್ಟು
ಆತ್ಮಸ್ಥಥೈಯದೇ ಬಳೆಸಿಕೊಳಳಿಬ್ಕು ಎೆಂದ್
ಆದಿಚುೆಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಪ್್ಠಾಧ್ಯಕ್ಷ
ನಿಮದೇಲಾನೆಂದನಾಥ
ಸ್ವಾಮಿ್ಜಿ
ಹೆ್ಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಆದಿಚುೆಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ
ಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 22ನ್ ರಾಜ್ಯ
ಮಟಟುದ ಮಹಿಳಾ ಜನಜಾಗೃರ್ ತರಬ್ರ್
ಶಬಿರಕೆಕೂ ಚಾಲನ ನಿ್ಡಿ ಅವರು
ಮತನಾಡಿದರು.
ಮಕಕೂಳು ಹೆಣಾ್ಣಗಲ್, ಗೆಂಡ್ಗಲ್
ಸೆಂಸಕೂಕೃರ್ ಅೆಂಶಗಳನ್ನು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು
ಜಿ್ವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳಿಬ್ಕು.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾರು
ಅೆಂಶಗಳಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ
ಒತತಿನ್ನು
ನಿ್ಡಲಾಗಿರ. ಆದರೆ, ವಿದಾ್ಯರ್ದೇಗಳಲ್ಲಿ
ನೈರ್ಕತೆ, ನಿಸ್ವಾಥದೇತೆ, ಪರ್ಪಕಾರಿ
ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಳೆಸುವೆಂತಹ ಅೆಂಶಗಳು
ಇಲಲಿ ಎೆಂದ್ ಬ್ಸರ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.
ಶಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಪಠ್ಯ
ಪುಸತಿಕದ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ಕಲ್ಸಲಾಗುತತಿರ.
ಗಣಿತದ
ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು,
ವಿಜಾಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕೂರ, ಇರ್ಹಾಸದ
ಪರೆಂಪರೆಯನ್ನು ಕಲ್ಸಿ, ಪರಿ್ಕ್ಯಲ್ಲಿ
ಉರ್ತಿ್ಣದೇರಾಗಿ ಉದೊ್ಯ್ಗ ಮಡಲು
ಕಲ್ಸಿಕೊಡಲಾಗುತತಿರ. ಇದ್ ವಿದಾ್ಯವೆಂತರಾಗಲು ನರವಾದರೆ ಶಬಿರಗಳಲ್ಲಿ
ಧಾಮಿದೇಕ, ಆಧಾ್ಯರ್್ಮಕ, ಯ್ಗ ಹೆ್ಳಿಕೊಡುವುದರಿೆಂದ ಮನಸಿಕ ಒತತಿಡ
ಕಡಿಮಯಾಗಿ ಬೌದಿಧಿಕ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ

ಉಪನ್ಯಾಸ

ಮಹಿಳಾ ಜನಜಾಗೃತಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕೆಕೆ ಗುರುವಾರ ಆದಿಚಿಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ
ಪಿೇಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಮಥಿಲಾನಿಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೇಜಿ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡ್ದರು
ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು
ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸಸಿಗಳಿಂತೆ,
ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಬೆೋಗನೆ
ಸೊರಗುತ್ತವೆ, ಅದೋ ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ
ಸಸಿಗಳು ಬೆೋಗ ಹಿಂದಿಕೊಳುಳುತ್ತವೆ
ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೀಠ

ನರವಾಗಲ್ರ ಎೆಂದರು.
ಮಹಿಳಾ ಜನ ಜಾಗೃರ್ ಶಬಿರದಲ್ಲಿ
ಬದ್ಕನ್ನು ರೂಪ್ಸುವ, ಜಗತತಿನ್ನು
ಅರೈದೇಸಿಕೊಳುಳಿವ
ಪಾಠಗಳನ್ನು
ಅನ್ಭವಿ ಹಿರಿಯರಿೆಂದ, ಪೂಜ್ಯರಿೆಂದ,
ಶಕ್ಷಕರಿೆಂದ
ಕಲ್ಸಿಕೊಡಲಾಗುತತಿರ.
ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ
ಷ್ಯದ ಬದ್ಕು ಸಫಲಗಳಳಿಲು
ಇೆಂತಹ ಶಬಿರಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತತಿವ ಎೆಂದ್ ಹೆ್ಳಿದರು.
ಸಮಸ್ಯಗಳು
ಹರಗಿನಿೆಂದ
ಬರುವುದಿಲಲಿ,
ಅವು
ನಮ್್ಮಳಗೆ

ಸಿಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದಿದಿ

ಸಹಾಯಧನಕ್್
ಅರ್ಗಾ ಆಹಾವಾನ

ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆೊ
ಕೆೊಳಿಳಿಗನಹಳಿಳಿ ಪಿಂಚಾಯಿತಿ ವಾ್ಯಪಿತುಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಆಿಂರೊ
ರೊೇಲನ

‘ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಸಲ್ಲದು’
ಪ್ರಜಾವಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ
(ಕನಕಪುರ):
ಗುಣಮಟಟುದ
ಶಕ್ಷಣ
ಸಿಗಲು
ಶ್ರಮಿಸಬ್ಕೆೆಂದ್ ಸಮನ ಶಕ್ಷಣಕಾಕೂಗಿ
ನಾಗರಿಕರ
ವ್ದಿಕೆ
ಸೆಂಚಾಲಕಿ
ನಾಗರತನು ಬೆಂಜಗೆರೆ ಒತಾತಿಯಿಹಿಸಿದರು.
ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ಹಾರ್ಹಳಿಳಿ ಹ್ಬಳಿ
ಕೊಳಿಳಿಗನಹಳಿಳಿ ಗ್್ರಮ ಪೆಂಚಾಯಿರ್
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ ಶಕ್ಷಣಕಾಕೂಗಿ
ನಾಗರಿಕರ
ವ್ದಿಕೆ
ವರ್ಯಿೆಂದ
ನಡದ ಗ್್ರಮ ಪೆಂಚಾಯಿರ್ ಮಟಟುದ
ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾರ್ ಆೆಂದೊ್ಲನದಲ್ಲಿ

ಮತನಾಡಿದರು.
‘ರ್ಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗರ್
ಮತುತಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಮ್ಲ್
ಅವಲೆಂಬಿತವಾಗಿರ. ರ್ಶದಲ್ಲಿ ಅರ್
ಹೆಚುಚಿ ಯುವಶಕಿತಿಯಿರ. ಇದರದಿಗೆ
ಎಲಲಿರಿಗೂ ಕಡ್ಡಿಯ ಗುಣಮಟಟುದ
ಶಕ್ಷಣ ಸಿಕಕೂರೆ ವಿಶವಾದಲ್ಲಿಯ್ ನಾವು
ಮುೆಂದ್ವರಿದ ರ್ಶವಾಗಬಹುದ್’
ಎೆಂದ್ ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟಟುರು.
ಇೆಂದಿನ ಸಮಜದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ ಕಡ
ಸಮನ ಶಕ್ಷಣದ ಕ್ಗು ಎದಿದುರ.
ಗ್್ರಮ
ಮಟಟುದಲ್ಲಿ
ಚುನಾಯಿತ
ಸದಸ್ಯರು, ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಕರು, ಶಾಲಾ

ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮೆಂಡಳಿ ಸಮಿರ್, ಪ್ರಗರ್ಪರ
ಸೆಂಘಟನಗಳು ಸಕಾದೇರಿ ಶಾಲ್ಗಳನ್ನು
ಬೆಂಬಲ್ಸುರ್ತಿವ. ಈ ದಿಸಯಲ್ಲಿ ಸಕಾದೇರ
ಸ್ವದೇಜನಿಕವಾಗಿ ಸಕಾದೇರಿ ಶಾಲ್ಗಳ
ಮ್ಲ್ ಮರು ವಿಶಾವಾಸ ಮೂಡುವೆಂತೆ
ಮಡಬ್ಕು ಎೆಂದ್ ಹೆ್ಳಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದು ಕೊಳಿಳಿಗನಹಳಿಳಿ
ಗ್್ರಮ ಪೆಂಚಾಯಿರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎನ್.
ಲಕ್ಷಷ್ಮಣ ಮತನಾಡಿದರು.
ಗ್್ರ.ಪೆಂ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್
ಲಲ್ತ
ನಾರಾಯಣಸವಾಮಿ, ಶ್ಭಾ ಬಳಗುಳಿ,
ವ್ದಿಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೆಂಚಾಯಿರ್
ಸದಸ್ಯರು, ಮುಖೆಂಡರು ಇದದುರು.

ರಾಮನಗರ: ತ್ಟಗ್ರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವರ್ಯಿೆಂದ ವಿವಿಧ ಯ್ಜನಗಳಡಿ
ಸಹಾಯಧನ ಪಡಯಲು ರೆೈತರಿೆಂದ
ಅಜಿದೇ ಆಹಾವಾನಿಸಲಾಗಿರ.
ಪ್ರಧಾನ ಮೆಂರ್್ರ ಕೃಷಿ ಸಿೆಂಚಾಯಿ
ಯ್ಜನ, ಸಮಗ್ರ ತ್ಟಗ್ರಿಕೆ
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯ್ಜನ, ನಿ್ರಿನ
ಟ್್ಯೆಂಕರ್ ಖರಿ್ದಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ,
ಅಪಾ್ರಧನ ಹಣ್್ಣಗಳ ಪ್ರರ್ಶ ವಿಸತಿರಣೆ,
ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯ್ಜನ, ಗೆಡಡಿ ಬಾಳೆ,
ಅೆಂಗ್ೆಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ, ಪಪಾ್ಪಯ,
ತರಕಾರಿ ನಿಖರ ಬ್ಸ್ಯ ಪದಧಿರ್ಯಲ್ಲಿ
ಬಳೆಯಲು ಸಹಾಯಧನ, ಜೆ್ನ್
ಸ್ಕಾಣಿಕೆ. ಹಸ ತ್ಟಗಳ ಸ್್ಥಪನ,
ಸೆಂರಕ್ಷಿತ ಬ್ಸ್ಯ, ತ್ಟಗ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾೆಂರ್್ರ್ಕರಣ, ಪಾ್ಯಕ್ ಹೌಸ್
ನಿಮದೇಣ, ಹಣ್್ಣ ಮಗಿಸುವ ಘಟಕ,
ಶ್ಥಲ ಗೃಹ ಘಟಕ ನಿಮದೇಣಕೆಕೂ
ನರವು ಸಿಗಲ್ರ.
ರೆೈತರು ಪಹಣಿ, ಆಧಾರ್
ಕಾರ್ದೇನೆಂದಿಗೆ ಅಜಿದೇಯನ್ನು
ತಾಲ್ಲಿಕು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ತಟಗ್ರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿಸಬ್ಕು. ಅಜಿದೇ ಸಲ್ಲಿಸಲು
ಇರ್ 20 ಕಡಯ ದಿನವಾಗಿರ.

ಇರುತತಿವ, ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬಳೆದ ಮಕಕೂಳು
ನರಳಿನಲ್ಲಿ
ಬಳೆದ
ಸಸಿಗಳೆಂತೆ,
ಅವುಗಳು ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಗ ಬ್ಗನ
ಸೊರಗುತತಿವ,
ಅರ್
ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ
ಬಳೆದ ಸಸಿಗಳು ಹೆಂದಿಕೊಳುಳಿತತಿವ,
ಹಾಗೆಯ್ ಕಷಟುದಲ್ಲಿ ಬಳೆದ ಮಕಕೂಳು
ಎಲಾಲಿ ವಗದೇಕ್ಕೂ ಹೆಂದಿಕೊಳುಳಿತಾತಿರೆ, ಈ ಶಬಿರವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಬೌದಿಧಿಕ
ಮಟಟುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತತಿರ ಎೆಂದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ
ವಿಜಯನಗರ
ಶಾಖಾ ಮಠದ ಸೌಮ್ಯನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ್ಜಿ
ಮತನಾಡಿ, ಹೆಣ್್ಣ ಮಕಕೂಳ ಶಬಿರಗಳು
ಮುೆಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ
ಷ್ಯ ರೂಪ್ಸುವ ಕೆ್ೆಂದ್ರಗಳಿದದುೆಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುೆಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ,
ಉದೊ್ಯ್ಗ, ಶಸುತಿ ಸೆಂಯಮಗಳನ್ನು
ಕಲ್ಸಿಕೊಡುತತಿರ, ಈ ಶಬಿರದಲ್ಲಿ
ನಡಯುವ ಎಲಾಲಿ ಉಪನಾ್ಯಸಗಳನ್ನು
ತಮ್ಮ ಬದ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳಿಬ್ಕು ಎೆಂದ್ ರ್ಳಿಸಿದರು.
ಆದಿಚುೆಂಚನಗಿರಿ
ಶಾಖಾ

ಸೆಂಸಕೂರ್, ಪರಿಸರ ನೈಮದೇಲ್ಯ,
ರೈನೆಂದಿನ ವಾ್ಯಯಾಮ,
ಆರ್ಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅರಿವು,
ಸದಾಚಾರ ಕುರಿತು ವಿಷಯ
ತಜಞಾರು ಶಬಿರದಲ್ಲಿ ಉಪನಾ್ಯಸ
ನಿ್ಡಲ್ದಾದುರೆ. ಯ್ಗ,
ಜ್ರ್ಷ್ಯ
ಷ , ರಾಷಿಟು್್ಯ
ಭಾವೈಕ್ಯದ ಶಬಿರದಲ್ಲಿ ರ್ಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದ್ ಎೆಂದ್
ರ್ಳಿಸಿದರು.
ಹಾಸನ ಶಾಖಾ ಮಠದ
ಶೆಂಭುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ್ಜಿ,
ಚ್ಕಕೂಬಳಾಳಿಪುರ ಶಾಖಾ
ಮಠದ ಮೆಂಗಳನಾಥ
ಸ್ವಾಮಿ್ಜಿ, ಶಬಿರದ ಮುಖ್ಯ
ಶಕ್ಷಕ ನರಸಿೆಂಹಯ್ಯ,
ಆದಿಚುೆಂಚನಗಿರಿ ಶಕ್ಷಣ
ಸೆಂಸ್ಥಯ ಕಾಯದೇದಶದೇ ಡ್.
ಎ.ಟ್. ಶವರಾಮ್ಗೌಡ ಇದದುರು.
ಮಠದ ಕಾಯದೇದಶದೇ ಅನನುದಾನ್-ಶವಾರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ್ಜಿ ಮತನಾಡಿ,,
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವಾವಲೆಂಬಿ ಆಗಿಸಿ
ಸಿ
ಅವರ ವ್ಯಕಿತಿತವಾ ನಿಮದೇಣ ಮಡುವ
ವ
ಸಲುವಾಗಿ ಕಳೆದ 22 ವಷದೇಗಳಿೆಂದ ಈ
ಶಬಿರ ಆಯ್ಜಿಸುತಾತಿ ಬರಲಾಗಿರ..
ಶಬಿರಾರ್ದೇಗಳಿಗೆ ಉಚ್ತ ಊಟ,,
ವಸರ್ ಜತೆಗೆ ಲ್್ಖನ ಸ್ಮಗಿ್ರ ಹಾಗೂ
ಗೂ
ಸಮವಸತ್ರಗಳನ್ನು
ಉಚ್ತವಾಗಿ
ಗಿ
ನಿ್ಡಲಾಗುರ್ತಿರ. ಇರ್ 10ರವರೆಗೆ
ಗೆ
ಶಬಿರ ನಡಯಲ್ರ ಎೆಂದ್ ರ್ಳಿಸಿದರು.

ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹ: ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕ್
ರಾಮನಗರ: ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ತಡಗಟಟುಲು ಸಕಾದೇರವು
ಕಠಿಣ ಕಾನ್ನ್ ಜಾರಿಗೆ ತೆಂದಿರ. ತಪ್್ಪತಸತಿರಿಗೆ
2 ವಷದೇ ಜೆೈಲು ಶಕ್, 1 ಲಕ್ಷಗಳ ದೆಂಡ ವಿಧಿಸಲು
ಅವಕಾಶವಿರ.
ಸ್ವದೇಜನಿಕರು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದೆಂತಹ
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೆಂಡುಬೆಂದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತುತಿ
ಮಕಕೂಳ ಅಭಿವೃದಿದು ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕೆಕೂ ತರಬ್ಕು
ಅಥವಾ 1098 ಮಕಕೂಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ರ್ಳಿಸಬ್ಕು. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ
ಮಡುವವರು, ಮಡುವೆಂತೆ ಪ್ರ್ರೆ್ಪ್ಸುವವರು ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕೆಕೂ
ಸಹಕರಿಸಿದವರ ವಿರುದಧಿ ಕಾನ್ನ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದ್.
ಇೆಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುರ್ ರಾಜಿ-ಸೆಂಧಾನಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲಲಿ ಎೆಂದ್ ಜಿಲಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತುತಿ ಮಕಕೂಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಇಲಾಖೆಯ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಕೌಶಲ ತರಬೀತಿ
ಕಾಯಗಾಕ್ರಮ
ಆರಂಭ

ರಾಮನಗರ: ಅವಕ್ ಸೆಂಸ್ಥಯು ಜಿಲಾಲಿ
ಕೆೈಗ್ರಿಕಾ ಕೆ್ೆಂದ್ರದ ಸಹಯ್ಗದಲ್ಲಿ
ಸವಾ ಉದ್ಯಮ ಆರೆಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ಗಿ ಉದ್ಯಮಶ್ಲತಾ
ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ತರಬ್ರ್ಯನ್ನು
ಹಮಿ್ಮಕೊೆಂಡಿರ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 21 ದಿನಗಳ

ಬ್್ಯಟ್ಪಾಲದೇರ್ ತರಬ್ರ್ಯನ್ನು
ನಿ್ಡಲಾಗುವುದ್. ಗುರುವಾರ
ತರಬ್ರ್ ಆರೆಂಭಗೆಂಡಿದ್ದು,
24ರವರೆಗೆ ನಡಯಲ್ರ. ಆಸಕತಿರು
ಮಹಿರ್ಗೆ ನಗರದ ಕೆೆಂಪ್ಗೌಡ
ವೃತತಿದ ಬಳಿ ಇರುವ ಚೈತನ್ಯ
ಅಕಾಡಮಿ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ
080–23385874, ಮ್ಬೈಲ್
9740996074 ಅಥವಾ
9916745311 ಸೆಂಪಕಿದೇಸಬಹುದ್
ಎೆಂದ್ ಸೆಂಸ್ಥಯ ಅಧ್ಯಕ್ ಟ್.ಎೆಂ. ರಮ
ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ನಗರಸಭೆ
ಹಾಗೂ
ಮಗಡಿ
ಪುರಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯು ಮತೆತಿ
ಮುೆಂದಕೆಕೂ ಹ್ಗಿರ.
ಚನನುಪಟಟುಣ
ನಗರಸಭೆ
ಆಡಳಿತಾವಧಿಯು ಕಳೆದ ಮಚ್ದೇ 14
ರೆಂದ್, ಕನಕಪುರ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ
ನಗರಸಭೆಗಳ
ಆಡಳಿತಾವಧಿಯು
ಮಚ್ದೇ 16ಕೆಕೂ ಕೊನಗೆಂಡಿರ.
ಮಗಡಿ ಪುರಸಭೆಯ ಅವಧಿಯೂ
ಮ.18ಕೆಕೂ ಅೆಂತ್ಯವಾಗಿರ. ಈ ನಾಲ್ಕೂ
ಕಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತವಿರ.
ಜನಪ್ರರ್ನಿಧಿಗಳು ಇಲಲಿದ ಕಾರಣ
ಸ್ಥಳಿ್ಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ದಬಾದೇರು ನಡದಿರ. ಬರಗ್ಲದ
ಹಿನನುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿ್ರಿನ
ವ್ಯವಸ್ಥ, ಒಳಚರೆಂಡಿ, ವಿದ್್ಯತ್ ದಿ್ಪ,
ಕಸ ಸೆಂಗ್ರಹಣೆ ಸ್ರಿದೆಂತೆ ಮೂಲ

ಸೌಕಯದೇಗಳ
ನಿವದೇಹಣೆ
ಅಷ್ಟು
ಸಲ್್ಸ್ಗಿ ನಡದಿಲಲಿ.
ಮುಖಿಂಡರ
ಗೋಳು:
ಐದ್
ವಷದೇ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರ ನಡಸಿದ
ಜನಪ್ರರ್ನಿಧಿಗಳು ಕೆಲವು ರ್ೆಂಗಳಿೆಂದ
ಬರಿಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿರ್ದಾದುರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ
ಬ್ಡಿಕೆಯ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ್ ಬರುವ
ಜನರಿಗೆ
ಉತತಿರ
ಹೆ್ಳುವುದೂ
ಅವರಿಗೆ
ಕಷಟುವಾಗಿರ.
ಹಿ್ಗ್ಗಿ
ಆದಷ್ಟು ಶ್ಘ್ರ ಚುನಾವಣೆ ನಡಸಬ್ಕು
ಎನ್ನುವುದ್ ಎಲಲಿರ ಬಯಕೆಯಾಗಿರ.
ಆದರೆ, ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳ
ಕಾರಣ ಚುನಾವಣಾ ಆಯ್ಗ ಇಲ್ಲಿ
ಚುನಾವಣೆ ನಡಸಲು ಸಮ್ಮರ್ಸಿಲಲಿ. ಈ
ಎಲಲಿ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳು ಮುಕಾತಿಯಗೆಂಡ
ಬಳಿಕವಷಟು್ ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗುವ
ಸ್ಧ್ಯತೆ ಇರ.

ಪಯು ಕಾಲೀಜುಗಳಲಲಿ
ಬಯೀ ಮೆಟ್್ರಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಕಾದೇರಿ ಮತುತಿ ಅನ್
ದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂವದೇ ಕಾಲ್್ಜುಗಳಲ್ಲಿ
ಬ್ಧಕ ಮತುತಿ ಬ್ಧಕೆ್ತರ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿ
ತಕ್ಷಣವ್ ಬಯ್ ಮಟ್್ರಕ್ ಹಾಜ
ರಾರ್ ಪಡಯರ್ ಇದದುಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
ತೆಗೆದ್ಕೊಳುಳಿವುದಾಗಿ ಪದವಿ ಪೂವದೇ
ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಚಚಿರಿಕೆ ನಿ್ಡಿರ.
ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಆನ್ಲ್ೈನ್
ಬಯ್ಮಟ್್ರಕ್ನಲ್ಲಿ
ಹಾಜರಾರ್
ತೆಗೆದ್ಕೊೆಂಡ ಬಗೆಗೆ ಇರ್ 4 ರಳಗೆ
ಕಾಲ್್ಜುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಲಾಖೆಗೆ
ವರದಿ ಮಡಬ್ಕು ಎೆಂದ್ ಇಲಾಖಾ

ಜೆಂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರ್ಶಸಿದಾದುರೆ.
ಸಕಾದೇರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಯ್ಮಟ್್ರಕ್
ಅಳವಡಿಕೆ 2013 ರಲ್ಲಿ್ ಕಡ್ಡಿಯಗಳಿ
ಸಲಾಗಿತಾತಿದರೂ ಅನ್ಷ್ಠಾನ ಆಗಿ
ರಲ್ಲಲಿ. ರಾಜ್ಯದ ಸಕಾದೇರಿ ಮತುತಿ ಅನ್
ದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂವದೇ ಕಾಲ್್ಜು
ಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದಷ್ಟು ಬ್ಧಕ ಮತುತಿ
ಬ್ಧಕೆ್ತರ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿ ಕಾಲ್್ಜುಗಳಿಗೆ
ಹಾಜರಾಗುರ್ತಿಲಲಿ. ಇವರು ಟ್್ಯಷನ್,
ರಿಯಲ್ ಎಸಟು್ರ್ ಮರ್ತಿತರ ಕೆಲಸ
ಮಡಿಕೊೆಂಡು ಓಡ್ಡುರ್ತಿದಾದುರೆ ಎೆಂಬ
ದೂರು ಕೆ್ಳಿ ಬೆಂದಿರ. ಇದಕೆಕೂ ಕಡಿ
ವಾಣ ಹಾಕಿದರೆ ಶಸುತಿ ತರಲು ಸ್ಧ್ಯ
ಎೆಂಬುದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಜಾಯಿಷಿ.

ದುಬೈ: ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಾಂಗ್
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ
ದುಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ ಮತುತಿ ಇೆಂಗೆಲಿೆಂರ್ ಕಿ್ರಕೆರ್ ತೆಂಡಗಳು ಐಸಿಸಿ
ರಾ್ಯೆಂಕಿೆಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟು ಮತುತಿ ಏಕದಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್್ಥನ
ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡಿವ.
ಭಾರತ ಕೆ್ವಲ ಎರಡು ಅೆಂಕಗಳಿೆಂದ ಏಕದಿನ ಕಿ್ರಕೆರ್ ರಾ್ಯೆಂಕಿೆಂಗ್ನಲ್ಲಿ
ಅಗ್ರಸ್್ಥನ ತಪ್್ಪಸಿಕೊೆಂಡಿದ್ದು, ಇೆಂಗೆಲಿೆಂರ್ 123 ಅೆಂಕಗಳೆಂದಿಗೆ ಮ್ದಲ ಸ್್ಥನ
ದಲ್ಲಿರ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್್ರಕಾ(115) 3ನ್ ಸ್್ಥನಕೆಕೂ್ರಿರ. ನ್್ಯಜಿಲ್ೆಂರ್ (113) 4ನ್
ಸ್್ಥನಕೆಕೂ ಇಳಿಯಿತು. ಪಪುವಾ ನ್್ಯಗಿನಿಯಾ 16ನ್ ತೆಂಡವಾಗಿ ಏಕದಿನ ಕಿ್ರಕೆರ್
ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಸ್್ಥನ ಪಡದಿರ.

