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NOTICE
th

ORDINARY BUSINESS

the report of the Auditors thereon.
`

`

offers herself for re-appointment.
Ordinary Resolution:

RESOLVED THAT

rd

68th

SPECIAL BUSINESS
Special Resolution:

RESOLVED THAT



Special Resolution:
RESOLVED THAT

Ordinary Resolution:
RESOLVED THAT

Ordinary Resolution:
RESOLVED THAT

`

Special  Resolution:
RESOLVED THAT

`

RESOLVED FURTHER THAT

Ordinary Resolution:
RESOLVED THAT

remuneration of `
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NOTES

48 HOURS BEFORE THE MEETING.

OTHER GOVERNING BODY.

Wednesday, 20th September 2017 to Tuesday,
26th September 2017 (Both days inclusive).

Share Transfer Agent.

Financial Year Unclaimed Dividend as on
31 May 2017  (in `) Date of Declaration Due date for Transfer to

IEPF
2009-10

(Final dividend) 29 September 2010
2010-11

(Final dividend) 10 September 2011

(Final dividend) 2 November 2021

(Final dividend) 19 September 2015
2015-16

(Final dividend)

(Interim dividend-I) 12 November 2016

(Interim dividend-II) 0 *
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rd Annual General Meeting is annexed.

rd Annual

(NSDL).

used for voting on future e-voting resolution(s) for The Sandur Manganese & Iron Ores Limited  or

Details

User ID



p.m.

at the venue of the Annual General Meeting, either through ballot or polling paper and shareholders

their right at the meeting.

voting done through remote e-voting shall prevail and voting done at the general meeting will be treated

for The Sandur Manganese & Iron Ores Limited

MD. ABDUL SALEEM



8

EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 3
Vatsala Watsa,

for approval.

resolution and Vatsala Watsa herself, who is interested in this resolution relating to her.
Item No. 5
Nazim Sheikh,

th

of the Nomination and Remuneration Committee, the Board has re-designated Nazim Sheikh as the Managing

the shareholders.

`



9

` `

form part of remuneration.
Minimum Remuneration:

Item No. 6
U. R. Acharya,

` `
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form part of remuneration.
Minimum Remuneration:

thereof.

Federation of India Mineral Industries and Sandur Laminates Limited.

Item No. 7
K. V. Ramarathnam

a strategist.

nd Annual General Meeting held on
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th

normal business hours.

Item No. 8
G. P. Kundargi

until his retirement on 31 August 2016.

ensuing 63rd

deposit of `
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business hours.

Item No. 9

`

`1200

Item No. 10
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`

in this item.

for The Sandur Manganese & Iron Ores Limited

MD. ABDUL SALEEM



ANNEXURE
(Refer Items 5 and 6 of the Notice of AGM)

I. General Information
(1)
(2)

(3)
`lakh

2016-17 2015-16

508.30

Total expenditure

0
Tax

(5) Nil Nil

II.A Information about Nazim Sheikh:
(1) Background details:
(2) Past remuneration: `

` `
` `128.99 lakh.

(3) Recognition and Awards: Nil

Remuneration proposed:

(5)
position and person:

(6) Pecuniary relationship directly or indirectly with the company or relationship with the managerial
personnel, if any:
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II.B Information about U. R. Acharya:
(1) Background details

(2) Past remuneration: `
` `
` `

(3) Recognition and Awards: Nil

(5) Remuneration proposed:

(6)
position and person:

Pecuniary relationship directly or indirectly with the Company or relationship with the managerial
personnel, if any:

III. Other information
1.

2. Steps taken for improvement:

3.

IV. Disclosures:

part of the annual report.

for The Sandur Manganese & Iron Ores Limited

MD. ABDUL SALEEM
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3Bಬಳ್ಳಾರಿಶನಿವಾರ l ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2017

l ಶಶಕಂತ ಎಸ್. ಶಂಬಳ್ಳಾ

ಹೊಸಪೇಟೆ: ಇಲ್ಲಿನ ತಂಗಭದ್ರ
ಜಲಶಯದ ಕಲವಗಳಗ ಗುರುವರ
ರಾತ್ರಯಂದ ನೋರು ಹರಸುತ್ತುದ್ದ, ರೈತ
ಸಮುದಯದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡದ.

ಎಡದಂಡ ಮುಖಥ ಕಲವ
(ಎಲ್.ಬಿ.ಸ.) ಹರತಪಡಸ ಉಳದ
ಎಲ್ಲಿ ಕಲವಗಳಗ ಸಪ್ಟುಂಬರ್,
ಅಕ್ಟುೋಬರ್ ಹಾಗೂ ನವಂಬರ್
ತಂಗಳಲ್ಲಿ ತಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ದನ ನೋರು
ಹರಸಲ (ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಪದ್ಧತ)
ಇತ್ತುೋಚಗ ಬಂಗಳೂರನಲ್ಲಿ ನಡದ
ತಂಗಭದ್ರ ನೋರಾವರ ಸಲಹಾ ಸಮತ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಧಯರಸಲಗಿತ್ತು. ಅದರಂತ
ಕಲವಗಳಗ ನೋರು ಬಿಡಲಗುತ್ತುದ.
ಬಲದಂಡ ಕಳಮಟ್ಟುದ ಕಲವಗ
(ಆರ್.ಬಿ.ಎಲ್.ಎಲ್.ಸ.) ಒಟ್ಟು ನಲ್ಕೆ
ಟ.ಎಂ.ಸ. ಅಡ ನೋರು ಮೋಸಲಟ್ಟುದ್ದ,
ಅದಕ್ಕೆ ನಗದಪಡಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನತಥ
675 ಕಥಸಕ್ ನೋರು ಹರಸಲಗುವುದ. 

ಬಲದಂಡ ಮೋಲ್ಮಾಟ್ಟುದ ಕಲವಗ
(ಆರ್.ಬಿ.ಎಚ್.ಎಲ್.ಸ.) ಆರು
ಟ.ಎಂ.ಸ. ಅಡ ನೋರು ಮೋಸಲಡ
ಲಗಿದ್ದ, ನತಥ 3,200 ಕಥಸಕ್ ನೋರು
ಬಿಡಲಗುವುದ. ಎರಡೂ
ಕಲವಗಳಲ್ಲಿ ಹರಯುವ ನೋರು
ಬಳ್ಳಾರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೋಶದ
ಕಡಪ, ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲಿಗಳ ನಡುವ
ಹಂಚಕ ಮಡಲಗಿದ.

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಿಗ ನೋರುಣಸುವ
ಎಡದಂಡ ಮುಖಥ ಕಲವಗ ಒಟ್ಟು 22
ಟ.ಎಂ.ಸ. ನೋರು ಮೋಸಲಡಲಗಿದ.
ಸ.1ರಂದ 30ರ ವರಗ ನತಥ 2,800
ಕಥಸಕ್, ಅ. 1ರಂದ ನ. 30ರ ವರಗ
3,800 ಕಥಸಕ್ ನೋರು
ಹರಸಲಗುವುದ. 

ಇನ್ನು ರಾಯ, ಬಸವ, ಬಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ
ವಜಯನಗರ ಕಲವಗ ತಲ ಎರಡು
ಟ.ಎಂ.ಸ. ಅಡ ನೋರು ಹಂಚಕ ಮಡ

ಲಗಿದ್ದ, 120 ದನಗಳ ವರಗ ನತಥ
200 ಕಥಸಕ್ ನೋರು ಬಿಡಲಗುವುದ.
12 ಟ.ಎಂ.ಸ. ಅಡ ನೋರು ಕಡಯಲ

ಮೋಸಲಡಲಗಿದ. ಗುರುವರ ರಾತ್ರ
ಯಂದ ಎಲ್.ಬಿ.ಸ.ಗ 1,064 ಕಥಸಕ್,
ಆರ್.ಬಿ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಸ.ಗ 700 ಕಥಸಕ್
ಹಾಗೂ ಆರ್.ಬಿ.ಎಚ್.ಎಲ್.ಸ.ಗ 500
ಕಥಸಕ್ ನೋರು ಹರಸಲಗುತ್ತುದ. ದನ
ಕಳದಂತ ನೋರನ ಪ್ರಮಣ ಹಚ್ಚಿಸ
ಲಗುವುದ ಎಂದ ತಂಗಭದ್ರ
ಜಲಶಯ ಆಡಳತ ಮಂಡಳ ತಳಸದ.

‘ಯಾವ ಕಲವಗ ಎಷ್ಟು ನೋರು
ಹರಸಬೋಕ ಎಂದ ನಧಯರವಗಿ
ದಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೆಂತ ನೋರು ಹರಸ
ಲಗುವುದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತಲ್ಲಿ.

ಆದರ, ಒಂದೋ ಬರಗ ಹಚ್ಚಿನ
ಪ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಕಲವಗ ನೋರು ಬಿಟ್ಟುರ
ಕಲವ ಒಡದ ಹೋಗಬಹುದ.
ಹಾಗಗಿ ದನದಂದ ದನಕ್ಕೆ ನೋರನ
ಪ್ರಮಣ ಹಚ್ಚಿಸಲಗುವುದ’ ಎಂದ
ಮಂಡಳ ಕಯಯದಶಯ ಡ. ರಂಗರಡ್ಡೆ
‘ಪ್ರಜಾವಣ’ಗ ತಳಸದರು.
ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ: ತಡವಗಿಯಾದರೂ
ಕಲವಗಳಗ ನೋರು ಹರಸುತ್ತುರುವು
ದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಸಂತಸಗೊಂಡದ್ದರ. ಕೃಷ
ಚಟವಟಕಯಲ್ಲಿ ತಡಗಿಸಕಂಡ
ದ್ದರ. ಮಕ್ಕೆ ಜೋಳ, ಮಣಸನಕಯ,
ಜೋಳ ಹಾಕದವರು ಸದಥ ನರಾಳರಾಗಿ
ದ್ದರ. ‘ಮಕ್ಕೆಜೋಳ, ಮಣಸನಕಯ,
ಜೋಳ ಹಾಕರುವವರಗ ತತಯಗಿ
ನೋರನ ಅಗತಥವತ್ತು. ಸಕಲಕ್ಕೆ ನೋರು
ಹರಸುತ್ತುರುವುದ ಒಳ್ಳಾಯ ವಚಾರ.
ಆದರ, ನಲ್ಕೆ ತಂಗಳ ನೋರು ಹರಸ
ಬೋಕ’ ಎನ್ನುತ್ತುರ ಕನಯಟಕ ರಾಜಥ ರೈತ
ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸರು ಸೋನ ಜಿಲ್ಲಿ
ಅಧಥಕ್ಷ ಜ. ಕತಯಕ್. 

ಮೊದಲ ಬೆಳೆ ಕೈ ಸೀರುವುದು ಖಚತ, ಜಲಾಶಯದಲŃ ನೀರಿನ ಸಂಗŁಹ ಹೆಚĬದ್ದಕħ ಸಂತಸ

ಕಾಲುವೆಗೆ ಹರಿದ ನೀರು; ಅನĺದಾತನಗೆ ಖುಷಿ

4ಟಿಎಂಸಿ
ಅಡಿ

ಬಲದಂಡೆ
ಕೆಳಮಟ್ಟದ
ಕಾಲುವೆಗೆ

6
ಟಿಎಂಸಿ
ಅಡಿ, 

ಬಲದಂಡೆ
ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ
ಕಾಲುವೆಗೆ

22
ಟಿಎಂಸಿ
ಅಡಿ, 

ಬಲದಂಡೆ
ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ
ಕಾಲುವೆಗೆ

ತುಂಗಭದ್ರಾಜಲಾಶಯದಿಂದ
ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೆಯಾದ

ನೀರು

2
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.

ಅಡಿ
ರಾಯ,
ಬಸವ,
ಬೆಲ್ಲ

ಕಾಲುವೆಗೆ

2
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.

ಅಡಿ
ವಿಜಯ
ನಗರ

ಕಾಲುವೆಗೆ

ಹೊಸಪೀಟೆಯ ತಂಗಭದŁ ಜಲಾಶಯದ ಬಲದಂಡೆ ಮೀಲĿಟıದ ಕಾಲವೆಗ
ನೀರು ಹರಿಸುತĶರುವುದು

ಇಲ್ಲಿನ ತಂಗಭದ್ರ
ಜಲಶಯಕ್ಕೆ ಕಳದ ಮೂರು
ದನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮರು ಆರು
ಟ.ಎಂ.ಸ. ಅಡಗೂ ಅಧಿಕ ನೋರು
ಹರದ ಬಂದದ.

ಶುಕ್ರವರ ಅಣೆಕಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ
67.752 ಟ.ಎಂ.ಸ. ಅಡ ನೋರನ
ಸಂಗ್ರಹ ದಖಲಗಿದ. ಗುರುವರ
65.282 ಟ.ಎಂ.ಸ. ಅಡ,
ಬುಧವರ 63.671 ಟ.ಎಂ.ಸ.

ಅಡ, ಮಂಗಳವರ 61.736
ಟ.ಎಂ.ಸ. ಅಡ ನೋರು
ಸಂಗ್ರಹವಗಿತ್ತು.

ಗುರುವರ 20,524
ಕಥಸಕ್ನಷ್ಟುದ್ದ ಒಳಹರವು
ಶುಕ್ರವರ 31,303 ಕಥಸಕ್ಗ
ಹಚ್ಚಿಳವಗಿದ. ಬುಧವರ
23,438 ಕಥಸಕ್, ಮಂಗಳವರ
17,422 ಕಥಸಕ್ ಒಳಹರವು
ದಖಲಗಿತ್ತು.

67 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಅಡಿ ನೋರು ಸಂಗ್ರಹ: 
ಒಳಹರಿವು ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ
ನೇರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರು

ವುದು ಖುಷಿ ವಿಚರ. ಇನ್ನೂ 25
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರು ಬಂದರ ಎರಡನೇ
ಬೆಳೆಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಜೆ. ಕಾತತಿಕ್ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ

ಚಿತŁವಳಿ

1. ಹಗರಿಬೊಮĿನಹಳńಯ ಪಟıಣದ
ನಂದೀಶŅರ ವಿವಿದೊದĸೀಶ
ಸೌಹಾಧೇ ಸಹಕಾರಿ ಬŀಂಕ್ನಲŃ
ರಾಜŀ ಸೌಹಾಧೇ ಸಂಯುಕĶ
ಸರಕಾರಿ ಕಲĽರ್ೇ ವಿಭಾಗದ
ನದೀೇಶಕ ವಿಶŅನಥ
ಹಿರೀಮಠರನĺ
ಸನĿನಸಲಾಯಿತ

2. ಬುಧವಾರ ನಸುಕನ ಜಾವ ಕŁೀನ್
ಸಹಾಯದಂದ ತಂಗಭದŁ
ಕಳಮಟıದ ಕಾಲವೆಯಲŃ
ಗಣಪನ ಪŁತಮಗಳನĺ
ವಿಸರ್ೇಸಲಾಯಿತ

3. ಹೊಸಪೀಟೆಯಲŃ ಬುಧವಾರ
ಬೆಳಗĩ ಆರು ಗಂಟೆಯವರಗ
ಗಣೀಶನ ಪŁತಮಗಳನĺ
ಕಾಲವೆಯಲŃ ವಿಸಜೇನ
ಮಡಲಾಯಿತ

4 ಸಾವೇಜನಕರಿಗ ವಿತರಿಸಲ
ತಂದದ್ದ ಪŃಸıಕ್ ಕಸದ ಬುಟıಗಳು
ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷೇಗಳಂದ
ಹೊಸಪೀಟೆಯ ಪಂಡುರಂಗ
ಕಾಲೊನಯ ಸಮುದಯ

ಭವನದಲŃ ದೂಳು ತನĺತĶ ಬಿದĸವೆ
5. ಹೊಸಪೀಟೆಯ ಸುಧಾಶಂಕರಗೌಡ

ಮŀನೀಜ್ಮಂಟ್ ಕಾಲೀರ್ನಲŃ
ಗುರುವಾರ ಪುಸĶಕ ಪŁದಶೇನ
ಹಮĿಕೊಳńಲಾರ್ತĶ

6. ಹಗರಿಬೊಮĿನಹಳń ತಲŃಕನ
ರಾಯರಾಳು ತಂಡಾದ ಸಕಾೇರಿ
ಹಿರಿಯ ಪŁಥಮಕ ಶಾಲಯ
ಮುಖŀ ಶಿĔಕ ರ್.ನೀಲಪĻ ವಯೀ
ನವೃತĶಯಾದ ಹಿನĺಲಯಲŃ
ಗŁಮಸķರು ಅವರನĺ
ಸನĿನಸದರು. ತಲŃಕು
ಪಂಚಾಯಿತ ಮರ್ ಸದಸŀ
ಆರ್.ಕೃಷĵನಯħ, ಗŁಮ
ಪಂಚಾಯಿತ ಅಧŀಕ್ಷೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ Ŀ,
ಸದಸŀರಾದ ರವಿ, ಸೀತನಯħ,
ರವಿನಯħ ಇದĸರ

7. ಮರಿಯಮĿನಹಳń ಸಮೀಪದ
ನಂದಬಂಡಿ ಗŁಮದಲŃ ಬುಧವಾರ
ಹಮĿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕŃಸıರ್ ಮಟıದ
ಪŁತಭಾ ಕಾರಂರ್ ಕಾಯೇಕŁಮ
ದಲŃ ವಿವಿಧ ಶಾಲಯ ಮಕħಳು
ಭಾಗವಹಿಸದ್ದರು
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ಕಲಬುಗಿಗಿ: ಬಳ್ಳಾರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹೂವನ
ಹಡಗಲಯಲ್ಲಿ ಅನಕಂಪ ಆಧರದ
ನೋಮಕತಗ ಸುಳ್ಳಾ ದಖಲತ
ನೋಡರುವ ಕಂದಯ ಇಲಖೆಯ
ಗ್ರೋಡ್–2 ತಹಶೋಲ್ದರ್ ಸೋರದಂತ
ಮೂವರನ್ನು ಅಮನತಗೊಳಸ
ಪ್ರದೋಶಕ ಆಯುಕ್ತು ಹಷಯ ಗುಪ್ತು
ಗುರುವರ ಆದೋಶ ಹರಡಸದ್ದರ.

ಸಂಡೂರು ತಹಶೋಲ್ದರ್ ಕಚೋರ
ಗ್ರೋಡ್–2 ತಹಶೋಲ್ದರ್ ಕ.ರಾಘವೋಂದ
್ರರಾವ್, ಶರಸ್ತುೋದರರಾದ ಕಟ್ರಮ್ಮಾ
ಎಚ್.ಎಂ. ಹಾಗೂ ಗ್ರಮ ಲಕ್ಕೆಧಿಕರ
ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರ ಕಂದಯ ನರೋಕ್ಷಕ
ಸ.ಎಂ.ಕಟ್ರೋಶ್ ಅಮನತ
ಗೊಂಡವರು.

ಸಕಯರ ಸೋವಯಲ್ಲಿರುವಗಲೋ
ಮರಣ ಹಂದದ ಸಹ ಶಕ್ಷಕ ಮಂಜು
ನಥ ಮರಗೂರ ಅವರ ಪುತ್ರ ಶವಕ
ಮರ ಎಂ.ಎಂ. ಇವರಗ ಅನಕಂಪ
ಆಧರದ ಮೋಲ ದ್ವತೋಯ ದಜಯ

ಗುಮಸ್ತು (ಎಸ್ಡಸ) ಹುದ್ದಗ ನೋಮಕ
ಮಡುವಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಸವಯಜನಕ ಶಕ್ಷಣ
ಇಲಖೆ ಹಚ್ಚಿವರ ಆಯುಕ್ತುರ ಕಚೋರಗ
ಪ್ರಸ್ತುವ ಸಲ್ಲಿಕಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ
ಕೂಲಂಕಷವಗಿ ವಚಾರಣೆ ನಡಸದಗ
ಮೂವರು ಸಬ್ಬಂದ ಸುಳ್ಳಾ ದಖಲ
ನೋಡರುವುದ ಕಂಡು ಬಂದದ.
‘ಶವಕಮರ ಅವರ ಹಿರಯ ಸಹೋ
ದರ ಎಂ. ದಯಾನಂದ ಅವರು ಮಸಕ
ಪತ್ರಕ ವರದಗರರಾಗಿದ್ದ ವಷಯಕ
₹25,000, ಇನ್ನುಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಎಂ.
ಮುರುಗೋಶ ಪ್ರಥಮಕ ಶಾಲ ಶಕ್ಷಕ
ರಾಗಿದ್ದ ವಷಯಕ ₹3.60 ಲಕ್ಷ
ಆದಯ ಹಂದದ್ದರ. ಆದರ ಅಜಿಯ
ದರರ ಕಟಂಬದ ವಷಯಕ ಆದಯ
₹1 ಲಕ್ಷ ಇದ ಎಂದ ಮೂವರೂ
ಸಬ್ಬಂದ ಸುಳ್ಳಾ ಪ್ರಮಣ ಪತ್ರ ನೋಡ
ಕತಯವಥಚಥತ ಎಸಗಿದ್ದರ. ಆದ್ದರಂದ
ಅವರನ್ನು ಅಮನತ ಮಡಲಗಿದ’
ಎಂದ ಆದೋಶದಲ್ಲಿ ತಳಸಲಗಿದ.

ತಹಶೀಲĸರ್ ಸೀರಿ
ಮೂವರ ಅಮಾನತುಕಂಪ್ಲಿ: ಇಲ್ಲಿಗ ಸಮೋಪದ ರಾಮಸಗರ

ಗ್ರಮದ ಮಹಾಂತೋಶ್ವರ ಕಲಥಣ
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹಸಪೋಟ ತಂಗಭದ್ರ
ತೋಟಗರಕ ರೈತ ಉತ್ಪದಕರ
ಕಂಪನಯ ದ್ವತೋಯ ಮಹಾಸಭೆ
ಶುಕ್ರವರ ನಡಯತ.

ಸಭೆ ಅಧಥಕ್ಷತ ವಹಿಸದ್ದ ಕಂಪನಯ
ಅಧಥಕ್ಷ ಬಿ. ರಾಮಂಜನೋಯಲ
ಮತನಡ, ‘2016–17ನೋ ಸಲನಲ್ಲಿ
ಕಂಪನ ₹32ಸವರ ನವ್ವಳ ಲಭ
ಗಳಸದ’ ಎಂದ ತಳಸದರು. 

‘ಒಂದ ಸವರ ರೈತರು
ಕಂಪನಯಲ್ಲಿ ಸದಸಥರಾಗಿದ್ದ, ₹10ಲಕ್ಷ
ಷೋರು ಬಂಡವಳ ಹಂದದ. ಒಣ
ಮಣಸನಕಯ ಮರಾಟದಂದ
ಕಂಪನಗ ₹64 ಸವರ ಲಭ ಬಂದದ’
ಎಂದ ವವರಸದರು.

‘ತೋಟಗರಕ ಯೋಜನಗಳನ್ನು
ಅಹಯ ಫಲನಭವಗಳಗ ನೋಡುವ
ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ ತಂಗಭದ್ರ ತೋಟ
ಗರಕ ರೈತ ಉತ್ಪದಕರ ಕಂಪನ
ಸದಸಥರಗೂ ಆದಥತ ನೋಡಬೋಕ’

ಎಂದ ಅಧಿಕರಗಳನ್ನು ಕೋರದರು.
ತೋಟಗರಕ ಇಲಖೆ ಸಹಾಯಕ

ನದೋಯಶಕ ರಾಜೋಂದ್ರ ಮತನಡ,
‘ಬಳ ಹಣ್ಣ ಮಗಿಸುವ ಕಠಡ
ನಮಯಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ ಮಟ್ರಕ್ ಟನ್
ಸಮಥಥಯಕ್ಕೆ ₹35ಸವರ ಸಹಾಯಧನ
ಇಲಖೆ ನೋಡುತ್ತುದ’. ‘ಒಣ ಮಣಸನ
ಕಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಶೋತಲ ಕಠಡ
ನಮಯಣಕ್ಕೆ ಶೋ 25 ಇಲ್ಲಿವೋ ಗರಷ್ಠ
₹50ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ನೋಡಲಗು

ತ್ತುದ’ ಎಂದ ಹೋಳದರು. ಕಂಪನ
ಕಯಯದಶಯ ಅಕ್ಕೆ ಗಿರ ರಾಜ್ ‘ಸಮಗ್ರ
ಕೃಷ ಚಟವಟಕ’ ಮತ್ತು ಹಸಪೋಟಯ
ಅಣಬ ಬಳಗರ ಸದ್ದೋಶ್ ‘ಅಣಬ ಕೃಷ’
ಕರತ ಮತ ನಡದರು. ಪ್ರಗತಪರ
ರೈತ ಟ. ನೋಲಕಂಠಯಥಸ್ವಮ, ತ.ಪಂ
ಸದಸಥ ಎಚ್. ಜಗನ್ನುಥಗೌಡ, ಕಂಪನ
ಯ ಉಪಧಥಕ್ಷ ದೊಡ್ಡೆ ಬಸಪ್ಪ, ನದೋಯ
ಶಕರಾದ ರಾಘವರಡ್ಡೆ, ಸುರೋಶ ಬಬು,
ವೈ.ಎಂ. ಕಮರಸ್ವಮ ಇದ್ದರು.

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೈತ ಉತĻದಕರ ಸಭೆ

ಕಂಪŃ ಸಮೀಪದ ರಾಮಸಾಗರದಲŃ ಶುಕŁವಾರ ನಡೆದ ತಂಗಭದŁ
ತೀಟಗರಿಕ ರೈತ ಉತĻದಕರ ಕಂಪನಯ ಮಹಾಸಭೆಯಲŃ ತೀಟಗರಿಕ
ಸಹಾಯಕ ನದೀೇಶಕ ರಾಜೀಂದŁ ಮತನಡಿದರು

ಬಕŁೀದ್ ಹಬĽದ ಮುನĺ ದನವಾದ ಬಳńರಿಯ ಕೌಲ್ಬಜಾರ್ನಲŃ ಶುಕŁವಾರ
ಸಂಜ ಆಡುಗಳ ಮರಾಟ ಭರದಂದ ನಡೆದತĶ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ತಥಗ ಬಲದನದ ಸಂಕೋತ
ವದ ಬಕ್ರೋದ್ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನು
ದನವದ ಶುಕ್ರವರ ನಗರದ ವವಧೆಡ
ಆಡುಗಳ ಮರಾಟ ಭರದಂದ
ನಡಯತ. 

ತಲ್ಲಿಕನ ಹಲವು ಹಳ್ಳಾಗಳಂದ
ಅಷ್ಟುೋ ಅಲ್ಲಿದ, ಆಂಧ್ರದ ಕಲವು
ಗ್ರಮಗಳ ರೈತರು ತವು ಪೋಷಸದ
ಆಡುಗಳನ್ನು ಮರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದದ್ದರು. 

ನಗರದ ಕೌಲ್ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೋಶದಲ್ಲಿ
ಮರಾಟದ ಭರಾಟ ಜೋರಾಗಿ ಕಂಡು
ಬಂತ. 
₹15,000ದಂದ 60,000ದವರಗ

ಆಡುಗಳ ದರ ನಗದಯಾಗಿತ್ತು.
ಬಜಾರ್ನ ಸಣ್ಣ ಮರುಕಟ್ಟು ರಸ್ತು,
ಪಲೋಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಕ್ಕೆದ ರಸ್ತು
ಸೋರದಂತ ಹಲವಡ ಆಡುಗಳ
ಮರಾಟ ನಡದತ್ತು. 

ಬಕ್ರೋದ್: ಆಡು
ವ್ಯಪಾರ ಜೋರು

‘ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಕ್ರೋಡೆ
ಸಹಕಾರಿ’
ಸಂಡೂರು: ‘ಕ್ರೋಡಗಳ ಉತ್ತುಮ
ಆರೋಗಥದ ಜತಗ ಕಲಕಗ ಅಗತಥವದ
ಏಕಗ್ರತ ಬಳಸಲ ಸಹಕರಯಾಗಿವ’
ಎಂದ ಬಿಕಜಿ ಕಂಪನಯ ವಥವಸ್ಥಾಪಕ
ಪ. ಶ್ರೋನವಸ್ರಾವ್ ಹೋಳದರು.

ತಲ್ಲಿಕನ  ನಂದಹಳ್ಳಾಯಲ್ಲಿರುವ
ವಜಯನಗರ ಶ್ರೋಕೃಷ್ಣದೋವರಾಯ ವಶ್ವ
ವದಥಲಯದ ಸ್ನುತಕೋತ್ತುರ ಕೋಂದ್ರ
ದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸದ್ದ ವಶ್ವವದಥಲಯದ
7ನೋ ಅಂತರ ಮಹಾವದಥಲಯಗಳ
ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳ ಬಲ್
ಬಥಡ್ಮಾಂಟನ್ ಪಂದಥವಳಯ ಉದ್ಘಾ
ಟನ ಕಯಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ
ಮತನಡದರು. 

‘ಬಿಕಜಿ ಕಂಪನ ಕಣ್ಣನ ತಪಸಣೆ,
ಚಕತ್ಸೆ ಮುಂತದ ಆರೋಗಥ ಹಾಗೂ
ಸಮಜಿಕ ಚಟವಟಕಗಳೊಂದಗ
ಕ್ರೋಡಗಳಗೂ ಹಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸೆಹ
ನೋಡುತ್ತುದ’ ಎಂದರು. 

ವಶ್ವವದಥಲಯದ ವದಥ ವಷಯಕ
ಪರಷತ್ ಸದಸಥ ಸ.ಕ. ವಶ್ವನಥ್
ಕ್ರೋಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನ ನೋಡದರು.
ಕೋಂದ್ರದ ನದೋಯಶಕ ಸ. ವಂಕಟಯಥ
ಕ್ರೋಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರದರು.
ವಶ್ವವದಥಲಯದ ಕ್ರೋಡಾ ವಭಾಗದ
ಮುಖಥಸ್ಥಾ ಕವತಗೌಡ, ಪ್ರಧಥಪಕರಾದ
ಪ.ಸ. ನಗನರ್, ಎಂ.ಡ. ಕಣದಳ,
ಎಂ.ಆರ್. ಪಟೋಲ್, ಹನ್ನುರ
ಸ್ವಮ, ಪವತ್ರ ಆಲರ್, ಗುಂಡಪ್ಪ,
ಕ.ಜಿ. ಸುಮ, ಚೌಡಪ್ಪ, ರಮೋಶ್
ರಾಯಚೂರ್, ದೈಹಿಕ ಶಕ್ಷಣ ವಭಾಗದ
ಸೋಮಪ್ಪ ಬಡಗೋರ್, ಆರ್.
ಶವರಾಮಪ್ಪ, ಪ್ರವೋಣ್ಸಂಗ್, ಪಂಪನ
ಗೌಡ, ಹರಪನಹಳ್ಳಾ ಕಟ್ರೋಶ್,
ಪಪಯಥ ಉಪಸ್ಥಾತರದ್ದರು. 

ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
ಅವ್ಯವಹಾರ:
ತನಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ಬಸವ ವಸತ ಯೋಜನಯಡ
ಮಂಜೂರಾದ ಮನಗಳನ್ನು ನಮಯಸ
ಕಡುವಲ್ಲಿ ಅವಥವಹಾರ ನಡದದ್ದ,
ತನಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಾಬೋಕ ಎಂದ
ಒತ್ತುಯಸ ಕಸನ್ ಸಭಾ ನೋತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಕಂದಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ವಥಪ್ತುಯ
ಫಲನಭವಗಳ ಪ್ರತಭಟನ
ನಡಸದರು.

2010–11ನೋ ಸಲನಲ್ಲಿ ಬಸವ
ವಸತ ಯೋಜನಯಡ ಮನ ಗಳ
ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ, ಇವುಗಳ
ನಮಯಣದ ಜವಬ್ದರ ಹತ್ತುದ್ದ
ಭೂಸೋನ ನಗಮದ ಅಧಿಕರಗಳ
ಯಾರಗೂ ಮನ ನಮಯಣ ಮಡ
ಕಟ್ಟುಲ್ಲಿ. ಇದರಂದ ಫಲನಭವಗಳ
ಕಂಗಲಗಿದ್ದ, ಕೂಡಲೋ ಮನಗಳನ್ನು
ನಮಯಸ ಕಡಬೋಕ ಎಂದ ಆಗ್ರಹಿಸ
ದರು. ಸಪಐ ತಲ್ಲಿಕ ಕಯಯದಶಯ
ಎಚ್. ವೋರಣ್ಣ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇದ್ದರು.

ವಿಶ್ವ ಆದಿವಸಿ
ದಿನಾಚರಣೆ ನಾಳೆ 
ಕಂಪ್ಲಿ: ‘23ನೋ ಆದವಸ ದನಚರಣೆ
ಇದೋ 3ರಂದ ಬಳ್ಳಾರ ಬಳಯ
ಶ್ರೋಧರಗಡ್ಡೆ ಗುಡಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡ
ಯಲದ’ ಕನಯಟಕ ರಾಜಥ ಆದವಸ
ರಕ್ಷಣಾ ಪರಷತ್ ರಾಜಥ ಸಂಘಟನ
ಕಯಯದಶಯ ಎಚ್.ಪ. ಶಕರ ರಾಮು
ತಳಸದರು.

ಇಲ್ಲಿಯ ಹಕ್ಕೆಪಕ್ಕೆ ಕಲೊನಯಲ್ಲಿ
ಶುಕ್ರವರ ನಡದ ವಶ್ವ ಆದವಸ
ದನಚರಣೆ ಪೂವಯಭಾವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಮತನಡ, ‘ಆದವಸ ರಕ್ಷಣಾ
ಪರಷತ್ತು ರಾಜಥ ಸಂಘಟನ ಸಮತ ಸಭೆ
ಹಾಗೂ ನತನ ಪದಧಿಕರಗಳ ಆಯ್ಕೆ
ಇದೋ ವೋಳ ನಡಯಲದ’ ಎಂದ
ಹೋಳದರು. ‘ಅಲಮರ, ಅರ ಅಲ
ಮರ ಮತ್ತು ವಮುಕ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ

ತಿಮ್ಮಾಪುರ ವಿರುದ್ಧ
ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ:
ಈಶ್ವರಪ್ಪ
ಬಳ್ಳಾರಿ: ‘ಭತಥಗಗಿ ಬಗಲಕೋಟ
ವಳಸ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಎಂಪ ಮೋಯರ್
ಚನವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಯಸಲ
ಬಂಗಳೂರನ ವಳಸ ಕಟ್ಟು, ಅಕ್ರಮ
ಎಸಗಿರುವ ಸಚವ ಆರ್.ಬಿ. ತಮ್ಮಾಪುರ
ವರುದ್ಧ ಕನನ ಹೋರಾಟ
ನಡಸಲಗುವುದ’ ಎಂದ ವಧನ
ಪರಷತ್ ವರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕ
ಕ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೋಳದರು.

ಮೊಕದ್ದಮಯಂದರ ವಚಾರಣೆಗ
ಹಾಜರಾಗಲ ಇಲ್ಲಿನ ನಥಯಾಲಯಕ್ಕೆ
ಶುಕ್ರವರ ಬಂದದ್ದ ಅವರು
ಸುದ್ದಗರರಂದಗ ಮತನಡದರು.

ಪ್ರತಿ ಶನವರ
ಭೂಮಿಕಾ ಓದಿರಿ


