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ಕರಿಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ

9606912151

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರ,
ಪರಿಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕೆಕೆ ತಲುಪದೇ
ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾಬೇರಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನುಹಾಕಿದರಕೂಡಲೇ
ಈ ಸಂಖ್್ಯಯನ್ನು ಸಂಪಕಿಕಿಸಿ.

ಕಲ್ಯ(ಮಾಗಡಿ): ‘ಕೆರೆ, ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು
ಎಲ್ಲರ ಜೀವನಾಡಿಗಳಾಗಿವೆ’ ಎಂದು
ತಾಲ್್ಲಕು ಮೀನುಗಾರರ ಕ್ೀಮಾಭಿ
ವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಕೆ.ಜ.ಸಿದ್ದರಾಜು
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಲಯಾದ ಕೆರೆಯಲ್್ಲ ಬೆಳೆದ್ರುವಕೊಳೆ
ಗಿಡಗಳನುನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ
ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಕೆಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.

‘ತಾಲ್್ಲಕಿನ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳ ಹೂಳೆ-
ತಿತಿಸುವಲ್್ಲ ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಖೆ
ವತಿಯಂದ ಹಣ ಖಚಾ್ಯಗಿರುವುದರ
ದಾಖಲೆ ಇರುವುದನುನು ಬಿಟಟೆರೆ ಹೂಳು
ತೆಗೆಯಲೆೀ ಇಲ್ಲ. ಕಲಯಾದ ಕೆರೆಯನುನು
ಸುತತಿಲ್ ಒತ್ತಿವರಿ ಮಾಡಲ್ಗಿದೆ.
ಯೀಜನಾ ಪ್್ರಧಿಕಾರದ ವತಿಯಂದ

2 ವರ್ಯಗಳ ಹಂದೆ ₹ 1 ಕೊೀಟಿ
ದುರಸಿತಿಗಾಗಿ ಖಚಾ್ಯಗಿದೆ ಎನನುಲ್ಗು-
ತಿತಿದೆ. ಏರಿ ಮೀಲ್ನ ಮಣ್ಣನುನು ಸಮ
ಮಾಡಿದು್ದ ಬಿಟಟೆರೆ ಕೆರೆ ದುರಸಿತಿಯಾಗಿ-
ಲ್ಲ. ಒತ್ತಿವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಆರೀಪಿಸಿದರು.

‘ಕೆರೆಯ ಸುತತಿಲ್ ತಂತಿಬೆೀಲ್
ಹಾಕಲ್ಗುತಿತಿದು್ದ, ತಿೀರಾ ಕಳಪೆ
ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಬೆೀಲ್
ನಮ್ಯಸಿ ಒಂದುವಾರ ಕಳೆದ್ಲ್ಲ. ಆಗಲೆೀ
ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್್ದವೆ. ಗುತಿತಿಗೆ-
ದಾರರನುನು ಕೆೀಳಿದರೆ ಉಡಾಫೆ ಉತತಿರ
ನೀಡುತಿತಿದಾ್ದರೆ.ಬೆಸತಿ ಸಮುದಾಯದವರ
ಜೀವನೀಪ್ಯಕೆಕೆ ಕೆರೆ ಆಶ್ರಯ
ನೀಡಿದೆ. ಕೆರೆ ನೀರಿನಲ್್ಲ ಬೆಳೆದು
ನಂತಿರುವಸತೆತಿ,ಗಣೀಶನಕಡಿಡಿ,ಕಸವನುನು
ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಕಾ್ಯರದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ

ಮಾಡುತಿತಿದೆ್ದೀವೆ’ ಎಂದು ಹೀಳಿದರು.
ಗಂಗಾಮತಸ್ಥ, ಬೆಸತಿ ಸಮುದಾಯದ

ಮುಖಂಡ ಗಂಗಭೈರಯಯಾ ಮಾತನಾಡಿ,
‘ಕೆರೆ ಮೀನುಗಾರರಪ್ರಂಪರಿಕ ಸ್ವತ್ತಿ.
ಮುಂದ್ನ ಪಿೀಳಿಗೆಗೆ ಕುಲಕಸುಬಾದ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉಳಿಸುನ ನಟಿಟೆನಲ್್ಲ ಕೆರೆ
ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳುವುದುನಮ್ಮಲ್ಲರ ಕತ್ಯವಯಾ-
ವಾಗಬೆೀಕು. ಕೆರೆ ಒತ್ತಿವರಿ ತಡೆಯಲು
ಸಕಾ್ಯರಕೆಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ದೆ್ದೀವೆ’ ಎಂದರು.

ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ
ಶಂತರಾಜು, ಮರಿಸ್್ವಮಯಯಾ,
ಅನನುದಾನಯಯಾ, ಜಯಣ್ಣ,,್ಣ ಬೆಟಟೆಯಯಾ,
ಮಂಡಿ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಕೆೀಬಲ್
ಅನನುದಾನ, ಸಿದ್ದಯಯಾ ಕೆರೆಯಲ್್ಲನ ಕೊಳೆ
ಹುಲ್ಲನುನು ತೆಪ್ಪದಲ್್ಲ ಕೆರೆಯಂದ ಹೊರಗೆ
ಸ್ಗಿಸಿದರು. ಬೆಸತಿ ಸಮುದಾಯದ
ಮಹಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಕೊಳೆ
ಗಿಡಗಳನುನು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಕರಿಸಿದರು.

ಕಲ್ಯ ಕೆರೆ: ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮೀನ್ಗಾರರ ಕ್ೀಮಾಭಿವೃದಿಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊೊಗ ಳಿಸುತಿತಿರುವುದು

ಕನಕಪುರ:
ಸ್ತನೂರುಹೊೀಬಳಿ
ಕುರುಬರಹಳಿಳು
ಗಾ್ರಮದಕಾಂಗೆ್ರಸ್
ಮುಖಂಡ ತಮ್ಮಣ್ಣ
ಅಲ್ಯಾಸ್ ಸಿದ್ದಲ್ಂಗೆೀಗೌಡ (49)
ಗುರುವಾರ ಹೃದಯಾಘಾತದ್ಂದ
ನಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಪತಿನು ಶಶಿಕಲ್,
ಪುತ್ರ ಇದಾ್ದರೆ. ಕುರುಬರಹಳಿಳುಯಲ್್ಲ
ಅಂತಯಾಕಿ್ರ್ರಯಾ ಯೆ ನಡೆಯತ್.

ನಿಧನವಾರ್ಕಿ
ತಮ್ಮಣ್ಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಕನಕಪುರ: ಮುಸಲ್್ಮನರ ಹಬ್ಬವಾದ
ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್್ರ ಅನುನು ತಾಲ್್ಲಕಿ-
ನಾದಯಾಂತ ಬುಧವಾರ ಸಂಭ್ರಮದ್ಂದ
ಆಚರಿಸಲ್ಯತ್.

ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಂದ
ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಕೆೈಗೊಂಡಿದ್ದ
ಮುಸಲ್್ಮನರು ಉಪವಾಸ ಅಂತಯಾ
ಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಮೂಹಕ ಪ್್ರರ್ಯನೆ
ಸಲ್್ಲಸಿದರು.

ಕನಕಪುರ ನಗರದ ನವಾಜ

ಬೀರೆಯಲ್್ಲ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಸ್ವಿರಾರು
ಮಂದ್ ಸ್ಮೂಹಕ ಪ್್ರರ್ಯನೆ
ಕೆೈಗೊಂಡರು.ಹೊಸಉಡುಗೆತೊಡುಗೆ
ಗಳಲ್್ಲ ಹಾಜರಾಗಿ, ಧಾಮ್ಯಕ ಗುರುಗಳ
ನೆೀತೃತ್ವದಲ್್ಲ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಮಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ನಮಾಜ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ
ಯುವಕರ ತಂಡ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ
ಬಿೀದ್ಗಳಲ್್ಲ ಘೀರಣ ಕೂಗುತಾತಿ,
ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಸ್ರುತಾತಿ ಸ್ಗಿತ್.
ಪೊಲ್ೀಸರು ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದರು.

ಕನಕಪುರ:ಮುಸಲ್್ಮನರಿಂದಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಕನಕಪುರದ ನವಾಜಿ ಬೆೊೊಬೆ ೀರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮುಸಲ್ಮಾನರು
ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ರಾಮನಗರ:ತಾಲ್್ಲಕಿನಲ್್ಲ ಇಲ್ಖೆಯ
ಪೂವಾ್ಯನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆೀ ಕೆಲವು
ಖಾಸಗಿ ಶಲೆಗಳು ಕಾಯ್ಯ ನವ್ಯಹಸು-
ತಿತಿದು್ದ, ಅಂತಹ ಶಲೆಗಳಿಗೆಪೊೀರಕರು
ಮಕಕೆಳನುನು ದಾಖಲ್ಸಬಾರದು ಎಂದು
ಕ್ೀತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣಯಲ್್ಲ
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಈ ಶಲೆಗಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ
ತರಗತಿ ನಡೆಸುತಿತಿದು್ದ, ಅದನುನು ಸ್ಥಗಿತ-
ಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನೀಟಿಸ್ ನೀಡಲ್ಗಿದೆ.
ಈ ಶಲೆಗಳಲ್್ಲ 6ರಿಂದ 8ನೆೀ ತರಗತಿಗೆ
ಮಕಕೆಳನುನು ದಾಖಲು ಮಾಡಬಾರದು

ಎಂದು ಅವರು ಹೀಳಿದಾ್ದರೆ.
ಶಾಲಗಳ ವಿವರ: ರಾಮನಗರದ
ಗುಡ್ ಹೊೀಪ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಲೆ, ಗಿ್ರೀನ್
ಫಿೀಲ್ಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಲೆ, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಆಂಗ್ಲ
ಶಲೆ, ಯಾರಬ್ ನಗರದ ಝಡ್.ಎಂ.
ಆಂಗ್ಲ ಶಲೆ, ಮಹಬೂಬ್ ನಗರದ
ಝಡ್.ಎಂ ಆಂಗ್ಲ ಶಲೆ, ಹೈಫಾ
ಇಮಾ್ರನ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಲೆ, ಮಹಬೂಬ್
ನಗರದ ನೀಬಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಲೆ,
ಮನಮಾನಹಳಿಳುಯ ಆದಶ್ಯ ಇಂಗಿ್ಲಷ್
ಸ್ಕೆಲ್, ಬನನುಕುಪೆ್ಪ (ಕೆೈಲ್ಂಚ) ನೆಹರು
ಆಂಗ್ಲ ಶಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ
ತಾಲ್್ಲಕಿನ ಕವಣಾಪುರದ ಕೆ್ರರೈಸ್ಟೆ ನಗರ
ಆಂಗ್ಲ ಶಲೆ.

ಅನಧಿಕೃತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ
ದಾಖಲಾಗದಂತೆ ಸೂಚನೆ

ಮಾಗಡಿ: ಸಕಾ್ಯರಿ ಆದೆೀಶದ ಅನ್ವಯ
ಮುಜರಾಯ ಇಲ್ಖೆಯ ದೆೀವಾಲಯ
ಗಳಲ್್ಲ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್್ರರ್್ಯಸಿ ಪಜ್ಯನಯಾ
ಜಪ,ಹೊೀಮ ನಡೆಸಲ್ಯತ್.

ಸೀಮೀಶ್ವರ ಸ್್ವಮ ದೆೀವಾಲಯ
ದಲ್್ಲ ಆಗಮಕ ವಿದಾ್ವನ್ ಕೆ.ಎನ್.
ಗೊೀಪ್ಲ ದ್ೀಕ್ಷಿತ್ ಹೊೀಮಾಧಿಗಳನುನು
ನೆರವೆೀರಿಸಿದರು. ತಿರುಮಲೆ ತಿರು
ವೆಂಗಳನಾರ ರಂಗನಾರ ಸ್್ವಮ
ದೆೀವಾಲಯದಲ್್ಲ ಗುರುವಾರ
ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟ್ಗೆ ಮಾಂಡವಯಾ
ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಇಳಿದು ಪೂಜೆ ಸಲ್್ಲಸಿದ

ಅಚ್ಯಕರಾದ ಕಾತಿೀ್ಯಕ್, ವೆಂಕಟ್ೀಶ್
ಅಯಯಾಂಗಾರ್, ಗೊೀವಿಂದರಾಜನ್,
ಶಿ್ರೀಕೃರ್ಣ ಅಯಯಾಂಗಾರ್, ಶಿ್ರೀಶೈಲ ಭಟಟೆರ್,
ಶಿ್ರೀನವಾಸ ರಂಗನ್ ಮಂತ್ರಪಠಣ
ಮಾಡುವಮೂಲಕ ಪಜ್ಯನಯಾಹೊೀಮ,
ಜಪ ನಡೆಸಿದರು.

ರಂಗನಾರ ಸ್್ವಮಗೆ ವಿಶೀರ
ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲ್ಗಿತ್ತಿ. ಭಕತಿರು
ದೆೀವರ ದಶ್ಯನ ಪಡೆದರು. ಶಿ್ರೀಪ್-
ದಕಾವಲುಗಾರರು, ದೆೀವಾಲಯದ
ಸಿಬ್ಬಂದ್ ಹೊೀಮದಲ್್ಲ ಭಾಗವಹಸಿ,
ಮಳೆಯಾಗಲ್ ಎಂದುಪ್್ರರ್್ಯಸಿದರು.

ಮಳೆಗಾಗಿಪ್ರಾರ್್ಥಸಿಪೂಜೆ,ಹೋಮ
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