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ಹವಾಮಾನಮುನ್ಸೂಚನೆ
ನಗರದಲ್ಲಿಮೋಡ ಕವಿದ
ವಾತಾವರಣ. ಬಂಗಳೂರು–
ಮಂಗಳೂರುಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ
ಮಳೆಸಾಧ್ಯತೆ.
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ಶನಿವಾರ

ಶಿವಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಮನೆ, ಮಠ,
ಮಂದಿರಕ್ಕಂತ ಮನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕನ ಏಳ್ಗೆ ಇದೆ’
ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಿವಯೇಗಿ
ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇ-
ಶ್ವರ ಸ್್ವಮೇಜಿ ಹೇಳ್ದರು.
ಕನನುಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ

ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನರರದಲ್ಲಿ ಮಂರಳವಾರ
ನಡೆದ ಶಿವಯೇಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ
ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು, ‘ಯುವಕರಮನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ
ಜೊತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಹೇಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಧಮ್ಗ ಕೊಡಬೇಕಾದ
ಅರತಯುವಿದೆ. ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರರ ಧಮ್ಗ
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಧಮ್ಗ. ಅವರ ವಚನರಳಲ್ಲಿ
ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಕಾಣಬಹುದು’ ಎಂದರು.
ಸ್ಹತಿ ಪ್್ರ.ಎಫ್.ಎಸ್. ಕರಿದು-

ರುರನವರ, ‘ಜೊಯುೇತಿಷ ನಂಬಬೇಡಿ.
ಅದು ಅವರವರ ಹೊಟ್ಟಿಪಾಡಿಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ದುಡಿದು ತಿನಿನು
ಎಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರರು ಸ್ರಿದರು’
ಎಂದರು.
‘ಎಲಲಿ ಪಾಪರಳನ್ನು ಮಾಡಿ,

ರಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನುನ ಮಾಡಿದರೆ
ಆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವುದಿಲಲಿ.
ಎಲಲಿರನ್ನುಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಸನಾ್ಮರ್ಗದ-
ಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ವಚನರಳಲ್ಲಿ
ಹೇಳ್ದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.

‘ಬೇವಿ ಸಮಾಜದ ವಡ್ಡರನ್ನು
ಕೇಳಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತತುದೆ. ಆದರೆ,
ವಿಶ್ವದ ಎಲಲಿ ಕೊೇಟ್ರಳನ್ನು,
ದೆಹಲ್ಯ ಸಂಸತತುನ್ನು, ಬಂರಳೂರಿನ
ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು, ಕೊೇಟಯುಂತರ

ದೆೇಗುಲ, ಚರ್್ಗರಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು
ಬೇವಿರಳು’ ಎಂದು ಹೇಳ್ದರು.
‘ಸಕಾ್ಗರ ಬೇವಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ

ಮಂಡಳ್ಗೆ ಅಧಯುಕ್ಷರನ್ನು ನೆೇಮಕ
ಮಾಡಿಲಲಿ. ಅನ್ದ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲಲಿ.
ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಸಕಾ್ಗರಕ್್ಕ ಮುಟ್ಟಿಸುವ
ಅವಶಯುಕತೆ ಇದೆ’ ಎಂದರು.
ಬೇವಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್್ಗಧಯುಕ್ಷ

ರವಿ ಮಾಕಳ್, ‘ಎಲಲಿರಿಗೂ ಆಹಾ್ವನ
ನಿೇಡಿದದಾರೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ಯದ
ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂಕಾಯ್ಗಕ್ರಮಕ್್ಕ
ಬಂದಿಲಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ಯದ ಬಗೆಗೆ
ಸಕಾ್ಗರಕ್್ಕ ಇರುವ ಅಸಡೆ್ಡಯನ್ನು ಇದು
ತೇರಿಸುತತುದೆ’ ಎಂದರು.

‘ಮಠಕ್ಕಿಂತ ಮನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಮರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಲಾತಂಡ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು
ರ್ಯಕಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರಲು

ನಮ್ಮ ತಪ್ಪೂ ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಮ
ಒತ್ತಡ ಅನಿವಾಯಕಾ ಎನಿಸುವಂತೆ
ಆಹ್ವಾನ ನಿೋಡಬೋಕ್ನಿಸುತ್ತದೆ
ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್್ವಮೇಜಿ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಿವಯೋಗಿಸಂಸ್ಥಾನಮಠ

ವಷ್ಷವಾರುದಂಡಸಂಗ್ರಹ

ವಷ್ಷ
ಪ್ರಕರಣಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ

(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ದಂಡಸಂಗ್ರಹ
(₹ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

2012 52.04 53.85

2013 54.33 56.98

2014 74.36 65.92

2015 76.26 70.44

2016 91.80 66.97

2017 94.63 112

2018 83.89 81.25

2019 79.87 89.18

ರಸ್ತೆಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ
ಮರಣಹಂದಿದವರ
ದಿನವಾರುವಿವರ (2019ರಲ್ಲಿ)

ವಾರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಭಾನುವಾರ 140

ಸೋಮವಾರ 87

ಮಂರಳವಾರ 126

ಬುಧವಾರ 105

ಗುರುವಾರ 95

ಶುಕ್ರವಾರ 97

ಶನಿವಾರ 94

ದಂಡದ ವಿವರ

39.79ಲಕ್ಷ
ಮೋಟಾರುವಾಹನರಳ
ಕಾಯ್ದೆಅಡಿ

997
ಕರ್್ಗಟಕಪೊಲೋಸ್
ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ

61,788
ವಾಹನ
ಟೋಯಂಗ್

39.45 ಲಕ್ಷ
ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿಕಾಯಾಮೆರಾ
ಸಹಾಯದಂದದಾಖಲಸಿದಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ

ಉಲಲಿಂಘನೆಯಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕರಣಗಳಸಂಖ್ಯೆ
ನಿಲ್ಗಕ್ಷಷ್ಯಕ್ಷದಚಾಲನೆ 52,038

ಅತೋವೋರದಚಾಲನೆ 61,531

ಸಿರ್ನಲ್ಜಂಪ್ 1,06,2078

ಪಥಶಿಸ್ತು 1,84,766

ತಪ್ಪುಪ್ನಿಲುರಡೆ 10,84,381

ದೋಷಪೂರಿತನೋಂದಣಿಫಲಕ 2,88,568

ನೋಎಂಟಿ್ರ 3,86,389

ಸಮವಸತ್ರಧರಿಸದರುವುದು 2,09,765

ಚಾಲನೆವೋಳೆಮಬೈಲ್ಬಳಕೆ 2,36,867

ಸೆಫ್ಟಿಫ್ಬಲ್ಟಿಧರಿಸದರುವುದು 1,56,592

ಭಾರದವಸ್ತುರಳಸ್ರಣೆ 2,34,262

ಸವಾರಹೆಲ್ಮೆಟ್ಧರಿಸದರುವುದು 20,35,519

ಹಂಬದಸವಾರಹೆಲ್ಮೆಟ್ಧರಿಸದರುವುದು 12,92,374

ಇತರೆ 1,15,339

2019ರಅಂಕಿ–ಅಂಶ

4,688
ಅಪಘಾತರಳು

766
ಸ್ವು

4,253
ಗಾಯ

2019ರ ಅಪಘಾತ

‘ಪ್ರಕರಣಕಡಿಮೆ;
ದಂಡಹೆಚ್ಚು’
‘ಕಳೆದ 2018ಕ್್ಕಹೊೇಲ್ಸಿದರೆ
2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣರಳ ಸಂಖೆಯು
ಇಳ್ಕ್ರ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ,
ದಂಡದ ಸಂರ್ರಹಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ
ಜ್ಸಿತು ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಚಾರ
ವಿಭಾರದ ಹರಿಯಅಧಿಕಾರಿ-
ಯಬ್ಬರು ಹೇಳ್ದರು.
‘2018ರಲ್ಲಿ 83.89 ಲಕ್ಷವಿದದಾ

ಪ್ರಕರಣರಳು 2019ರಲ್ಲಿ 79.87
ಲಕ್ಷ ಆಗಿವ. ₹ 81.25ಕೊೇಟ್
ಇದದಾ ದಂಡ ₹ 89.18ಕೊೇಟ್ಗೆ
ಹಚಾಚಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು
ತಿಳ್ಸಿದರು.

ಬಂರಳೂರು:ನರರದಲಲಿ
2019ರಜನವರಿಯಂದ
ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗಿನಸಂಚಾರ
ನಿಯಮಉಲಲಿಂಘನೆಪ್ರಕರಣ
ಹಾಗೂವಿಧಿಸಲಾದದಂಡದ
ಕುರಿತಅಂಕಿ–ಅಂಶವನು್ನ
ನರರದಪೊಲೋಸರುಬಿಡುರಡೆ
ಮಾಡಿದಾದೆರೆ.ಅದರವಿವರ
ಇಲಲಿದೆ.

ಸಂಚಾರ ದಂಡವೇ ₹89 ಕ��ಕ ೇಟಿ!
₹82.19ಕೋಟಿ
ಮೋಟಾರುವಾಹನರಳ
ಕಾಯ್ದೆಅಡಿ

₹87,400
ಕರ್್ಗಟಕಪೊಲೋಸ್
ಕಾಯ್ದೆಅಡಿ

₹4.91ಕೋಟಿ
ವಾಹನಟೋಯಂಗ್ಮಾಡಿವಿಧಿಸಿದುದೆ

₹2.06ಕೋಟಿ
ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿಕಾಯಾಮೆರಾಸಹಾಯದಂದ
ವಿಧಿಸಿದದಂಡ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಜವಾಹರಲಾಲ್
ನೆಹರೂವಿಶ್ವವಿದ್ಯುಲಯ
ದಲ್ಲಿಗೂಂಡಾಪದ್ಧತಿ
ತಂಡವವಾಡುತಿತುದೆ. ಅಲ್ಲಿನ
ವಿದ್ಯುರ್್ಗರಳನ್ನು ಬೇರೆ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯುಲಯರಳ್ಗೆ ವರ್ಗ
ಮಾಡಿ,ಅನಿದಿ್ಗಷ್ಟಿವಧಿಯವ-
ರೆಗೆ ಜೆಎನ್ಯುಮುಚಚಾಬೇಕು’
ಎಂದು ಅಖಿಲಭಾರತ ಹಂದೂ
ಮಹಾಸಭಾಒತತುಯಿಸಿದೆ.
ಮಂರಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದಿದಾ-

ಗೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿಮಾತನಾಡಿದ
ಮಹಾಸಭಾದರಾಜಯು ಘಟಕದ
ಅಧಯುಕ್ಷ ಡಿ.ವಿವೇಕಾನಂದ
ಸ್್ವಮ,‘ ‘ದೆೇಶವನ್ನು ತ್ಂಡು
ತ್ಂಡುಮಾಡುತೆತುೇವ ಎನ್ನುವ
ದೆೇಶದ್ರೇಹರಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವರನ್ನು ಮಟಟಿ ಹಾಕಬೇಕು’
ಎಂದು ಒತತುಯಿಸಿದರು.
‘ದೆೇಶದ ಏಕತೆಗೆ ಧಕ್್ಕ

ತರುವಘೇಷಣೆರಳನ್ನು
ಕೂಗುವರಾಜಕರಣಿರಳು, ನಟ,
ನಟ್ಯರುಹಾಗೂಬರಹಗಾತಿ್ಗ
ಅರುಂಧತಿರಾಯ್ಅವರನ್ನು
ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಕ್ಗರ್
ಅವರಿಗೆಭಾರತರತನು ನಿೇಡಬೇಕು’
ಎಂದು ಒತತುಯಿಸಿದರು.

‘ಜೆಎನ್ಯು
ಮುಚ್ಚುಸಿ’

ಕಚೋರಿ
ಸ್ಥಳಂತರ
ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ರಾಜಯು ಸಕಾ್ಗರದ
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆರಳ 9
ಕಚೇರಿರಳನ್ನು
ಉತತುರ ಕನಾ್ಗಟಕಭಾರದ
ಜಿಲ್ಲಿರಳ್ಗೆ ಸಥಾಳಾಂತರಿಸುವ
ಪ್ರಕ್ರ್ರ್ರ ಯಯನ್ನು ಕಾಲಮತಿಯಲ್ಲಿ
ಪೂಣ್ಗಗಳ್ಸಿಮತ್ತು ಈ
ಕುರಿತ್ ಫೆಬ್್ರವರಿ 20ರೊಳಗೆ
ಮಾಹತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ’ ಎಂದು
ಹೈಕೊೇರ್್ಗ,
ರಾಜಯು ಸಕಾ್ಗರಕ್್ಕ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತ ಸ್ವ್ಗಜನಿಕ
ಹತಸಕತು ಅಜಿ್ಗಯನ್ನುಮುಖಯು
ನಾಯುಯಮೂತಿ್ಗ
ನೆೇತೃತ್ವದ ವಿಭಾಗಿೇಯ
ನಾಯುಯಪೇಠಮಂರಳವಾರ
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್.
ಸಕಾ್ಗರದ ಪರ ವಕೇಲ

ವಿ.ಶಿ್ರೇನಿಧಿ, ‘ಈಗಾರಲ್ೇ ಎರಡು
ಇಲಾಖೆ ಸಥಾಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಳ್ದ ಇಲಾಖೆರಳ
ಸಥಾಳಾಂತರಕ್್ಕ
ಕ್ರಮ ಕ್ೈಗಳಳಿಲಾಗಿದೆ’
ಎಂದು ತಿಳ್ಸಿದರು.
‘ರಡುವು ನಿರದಿಪಡಿಸಿ-

ಕೊಂಡು ಫೆಬ್್ರವರಿ 20ರೊಳಗೆ
ಮಾಹತಿ ನಿೇಡಿ’ ಎಂದುಸೂಚಿ
ಸಿದನಾಯುಯಪೇಠ, ವಿಚಾರಣೆ
ಮುಂದೂಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪರಾಜಯು ಘಟಕ ಅಧಯುಕ್ಷ ನಳ್ನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ೇಲ್ ಮತ್ತು 18
ಜಿಲ್ಲಿರಳ ಅಧಯುಕ್ಷರಿಗೆ ಇದೆೇ 16 ರಂದು ಅರಮನೆ ಮೈದ್ನದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ
ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಕೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ನಳಿನ್ಗೆನಾಳೆ ಅಭಿನಂದನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಕರ ಸಂಕಾ್ರಂತಿಯ
ದಿನವಾದ ಬ್ಧವಾರ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿನ
ರವಿರಂಗಾಧರೆೇಶ್ವರ ದೆೇಗುಲದ ರಭ್ಗ
ಗುಡಿಯನ್ನು ಸೂಯ್ಗ ರಶಿ್ಮರಳು
ಪ್ರವೇಶಿಸಲ್ವ.

‘ಸೂಯ್ಗರಶಿ್ಮಯು ನೆಲಮಟಟಿ-
ಕ್ಕಂತ 120 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ರವಿ
ರಂಗಾಧರೆೇಶ್ವರ ಸ್್ವಮಯ ರಭ್ಗ-
ಗುಡಿಯನ್ನು ಸಂಜೆ 5.20ರಿಂದ
5.30ರ ಮಧಯುದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಷ
ಹಾದು ಹೊೇರಲ್ದೆ. ಶಿವನ ವಿರ್ರಹಕ್್ಕ
ಎಳನಿೇರು ಮತ್ತು ಹಾಲ್ನಿಂದ

ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’
ಎಂದು ದೆೇಗುಲದ ತಿಳ್ಸಿದೆ.‘ಈ
ವಷ್ಗ 2ದಿನ ತಡವಾಗಿ
ಧನ್ಮಾ್ಗಸ ಪೂಜೆ ಆರಂಭವಾಗಿದುದಾ,
ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ
ಮುಗಿಯುತಿತುದೆ ಎಂದು ದೆೇಗುಲದ
ಅಚ್ಗಕರು ತಿಳ್ಸಿದರು.

ಗವಿಗಂಗಾಧರೋಶ್ವರ ಸ್್ವಮಿ ಸನಿನಿಧಿಗೆಸೂಯ್ಷರಶ್ಮಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದ.ರಾ.ಬೇಂದೆ್ರ
ಕಾವಯು ಕೂಟವು ಪಎರ್.ಡಿ
ವಿದ್ಯುರ್್ಗರಳ್ಗಾಗಿ ಏಪ್ಗಡಿಸಿದದಾ
‘ದ.ರಾ.ಬೇಂದೆ್ರ ಸ್ಮಕೃ್ಮ ತಿ ಲ್ೇಖನ
ಸ್ಪರ್್ಗ–13’ರಲ್ಲಿ ಹಂಪ ಕನನುಡ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯುಲಯದ ಸಂಶೇಧನಾ
ವಿದ್ಯುರ್್ಗ ಎ.ಕ್.ರವಿಶಂಕರ
ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂರಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯು

ಲಯದ ಎಸ್ಪವಿ ಕನನುಡ
ಅಧಯುಯನ ಸಂಸ್ಥಾಯ ಸಂಶೇ
ಧನಾ ವಿದ್ಯುರ್್ಗನಿಮೈತಿ್ರೈ
ಭರ್ ಎರಡನೆೇ ಬಹುಮಾನ,
ತ್ಮಕೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯುಲ-
ಯದಡಾ.ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ
ಕನನುಡ ಅಧಯುಯನಮತ್ತು
ಸಂಶೇಧನಾ ಕ್ೇಂದ್ರದ
ಸಂಶೇಧನಾ ವಿದ್ಯುರ್್ಗ ಕ್.ಎಂ.
ಗೇವಿಂದರಾಜುಮೂರನೆೇ,
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯುಲಯದ
ಕುವಂಪು ಕನನುಡ ಅಧಯುಯನ
ಸಂಸ್ಥಾಯ ಶಭಾನಪ್್ರೇತ್ಸಹಕ
ಬಹುಮಾನಕ್್ಕಆಯ್ಕರ್ಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವು

₹5ಸ್ವಿರ, 2ನೆೇ ಬಹುಮಾನವು
₹4ಸ್ವಿರ,ಮೂರನೆಯ
ಬಹುಮಾನವು ₹3ಸ್ವಿರ
ಹಾಗೂಪ್್ರತ್ಸಹಕ ಬಹು
ಮಾನವು ₹2ಸ್ವಿರ
ಒಳಗಂಡಿದೆ.
ಬೇಂದೆ್ರ ಅವರಹುಟ್ಟಿದ

ದಿನ, ಜ.31ರಂದು ಬಂರಳೂರಿನ
ಕನನುಡ ಸ್ಹತಯು ಪರಿಷತಿತುನಲ್ಲಿ
ಸಂಜೆ 4.30ಕ್್ಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತ-
ರಿಸಲಾಗುವುದುಎಂದುಕೂಟದ
ಅಧಯುಕ್ಷ ತಿಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲ್ೋಖನಸಪುರ್್ಗ:
ರವಿಶಂಕರ್ಗೆ
ಬಹುಮಾನ


