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 31 December 2018 
The Secretary  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai - 400 001 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Announcement under Regulation 30 of Securities & Exchange Board of India 

(Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015- Newspaper 
Publication - Notice of completion of dispatch of Postal Ballot Notice 

 

In pursuance of provisions of Regulation 30 read with Regulation 47 of SEBI(LODR) 

Regulations, 2015, please find enclosed copies of Notice of completion of dispatch of Postal 

Ballot Notice to shareholders of the Company, published in newspapers, Prajavani (Ballari 

Edition) (Kannada) and Financial Express (All India edition) (English language).   

We request you to take the same on record. 

Thanking You 
 
Yours faithfully 
for The Sandur Manganese & Iron Ores Limited 
 
 
Divya Ajith 
Company Secretary &  
Compliance Officer 
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ಶೇೆಂಗಾಎಣ್ಣೆ (15ಕೆಜಿ)
ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ 1448
ವಾದಿರಾಜ್ 1400
ಗೇಲ್ಡ್ಕಾಯಿನ್ 1400
ಲಕ್ಷ್ೇಹಾವೇರಿ 1630
ಶೇ್ಗುರುಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ 1360
ಎಚ್ಆರ್ 1330
ಶೇೆಂಗಾಬೇಜ(100ಕೆಜಿ)
ಎಚ್ಪಿಎಸ್ಸಿ 8000
ಎಚ್ಸಿಎಸ್ಬಿ 7800
ಎಚ್ಪಿಎಸ್ಎ 7600
ಪಾಮ್ಎಣ್ಣೆ (15 ಕೆಜಿಟಿನ್)
ಎಚ್ಆರ್ 1050
ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ 1032
ಶೇ್ಗುರುಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ 1050
ರುಚಿಗೇಲ್ಡ್(ಪಿಕೆಟಿ) 960
ಲೇಡರ್ಗೇಲ್ಡ್ 620
ರಾಗ್ಗೇಲ್ಡ್ 30
ಸೂರ್ಯಕೆಂತಿಎಣ್ಣೆ (15ಲೇ)
ಸನ್ರಿಚ್ 1300
ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ 1313
ಗೇಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ 1300
ಶೇ್ಗುರುಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ 1360
ಎನ್.ಆರ್ 1300
ಜೆಮಿನಿ 1310
ಸೇಯಾಎಣ್ಣೆ (15 ಕೆಜಿ)
ಎಚ್ಆರ್ 1200
ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ 1178
ಶೇ್ಗುರುಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ 1150
ಕೊಬ್ಬರಿಎಣ್ಣೆ (5ಕೆಜಿ) (15 ಕೆಜಿ)
ಕೆಪಿಎಲ್ಶುದಿಧಿ 980 2930
ಕೆಎಲ್ಎಫ್(ಜಾರ್) 985 2945
ಸಕ್ಕರೆ (101ಕೆಜಿಗಾರಾಸ್) 3200-31800
ಬೆಲ್ಲ (100ಕೆಜಿ )
ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ 3450
ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ 3350
ಕಡ್್ಲಹಿಟ್ಟು (50ಕೆಜಿ )
ಭಾರತ(10ಕೆಜಿ) 570
ಗುಡಗಾಡಿ(10ಕೆಜಿ) 570
ಹೇರಾ 3600
ಹತೇಡ 3300
ಸೂಪರಮೇತಿ 3200
ನಮಸ್ತೆ 3200
ಪುನಾಪಕ್ಾಶ 3200
ಬನಿಸಿ ರವಾ (30ಕೆಜಿ)(50ಕೆಜಿ)
ಎಸ್ಆರ್ಕೆ 1705 1035

ಎಸ್ಕೆ 1705 1035
ವಾಸವಿ 1705 1035
ಗಜರಾಜ 1850 1120
ಗೇಲಡ್ನ್ಬನಿಸಿ 2000
ಇಡಿ್ಲ ರವಾ(50ಕೆಜಿ)
ವಿಐಪಿ 1250
ವಾಸು 1300
ಜೆಎನ್ಆರ್ 1200
ತೊಗರಿಬೆೇಳೆ (100ಕೆಜಿ)
ಲಕ್ಷ್ೇವಸದ 6700
ಶವಲಿಂಗಗುಲ್ಬಗ್ಗ 7500
ಗುಲ್ಬಗಾ್ಗಬೇಲ್ಡ್ 7100
ಗುಲ್ಬಗ್ಗಸಾದಾ 6400
ಪಿಸೂತೆಲ್ 6400
ಕಡ್್ಲಬೆಳೆ (100ಕೆಜಿ)
ಸ್ಪೆಷಲ್(ಬೇಲ್ಡ್) 6800
ಮಿೇಡಿಯಿಂ(ಬೇಲ್ಡ್) 6400
ಉದ್ದಿನಬೆೇಳೆ (100ಕೆಜಿ)
ಜೇಡಿಕುದುರ 10400
ಸಿಲ್ವರ್ಹಾರ್ಸಿ 9400
ಡವ್ಪಿೇ್ಮಿಯಿಂ 8500
ಹೆಸರು ಬೆೇಳೆ (100ಕೆಜಿ)
ಫಸ್ಟೂಕಾ್ವಲಟಿ 7800
ಮಿೇಡಿಯಿಂ 7600
ಮಡಕೆ(100ಕೆಜಿ)
ಬೆಸ್ಟೂ 5800
ಪುಠಾಣಿ(100ಕೆಜಿ)
ನಿಂದಿ(ರೇಣ) 6800
ದಿೇಪಾ 7200
ಅಚ್ಗನಾಗೇಲ್ಡ್ 7200
ಶವಾ 6800
ಅವಲಕ್್ಕ (100ಕೆಜಿ)
ನೈಲಾನ್(10ಕೆಜಿ) 410
ಬಸಿಂತಪೇವಾ 3300
ಪರಿಮಳ 3400-3800
ಪೇಪರ್-1 4000-4200
ಪೇಪರ್-11 3300-3800
ತೆಳುವು 3500-3800
ದಪಪೆ 3100-3300
ಅಕ್್ಕ (100ಕೆಜಿ)
ಸೇನಾಮಸೂರಿ-1 3400-3600
ಸೇನಾಮಸೂರಿ-2 3200-3500
ಬೇ್ಕನ್ರೈಸ್ 1500-2400
ರಾರೈಸ್ 5000-5100
ಅಪುಪೆ 3600
ಸ್ವಸಿತೆಕ್ 3600

ಜೇಳ(100ಕೆಜಿ)
ವಿಜಾಪುರ 4000
ಬಾಸಿ್ಗ 4500
ಕೊೇಳಿಮೊಟ್ಟು
100ಕೆಕೆ 450
10ಕೆಕೆ 50
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ಹುಬ್ಬಳಿಳಿ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ
ಈರುಳ್ಳಿ
ಸ್ಥಳೇಯ 100–900
ತೆಲಗಿ 100–770
ಪುಣೆ 200–1300
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
ಆಗಾ್ 400–1400
ಗದಗ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ
ಕಡ್ಲೆ 3339-5309
ಬಳಳಿ ಶೇಿಂಗಾ 2458–4289
ಗೆಜೆಜೆಶೇಿಂಗಾ 2769–4512
ಹೆಸರು 3039–6006
ಸೂಯ್ಗಕಾಿಂತಿ 3350–3884
ಕುಸುಬಿ 3769-3845
ಬಿಳಗೇಧಿ 2002–3512
ಅಲಸಿಂಧಿ 1811–2712
ಜೇಳ 1012-1769
ಗೇವಿನಜೇಳ 1025–1769
ಉದುದು 3101–4232
ಲಕ್ಷ್ೇಶ್ವರ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ
ಜೇಳ 1260–2215
ಹೆಸರು 3460–5162
ಕಡ್ಲೆ 3369-4529
ಬಳಳಿ ಶೇಿಂಗಾ 3169–4138
ಗೆಜೆಜೆಶೇಿಂಗಾ 2406–4719
ಅಲಸಿಂಧಿ 1819-4970
ಸೆಂಗ್್ಲ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ
ಜೇಳ 2500–2500
ಬಿಳಗೇಧಿ 2000–3000
ಬೆಲಲೆ 3000–3800
ಹಾವೇರಿ ರೆೇಷ್ಮೆಧಾರಣ್
ಬಿತಳಗೂಡು 280-305
ಅಡಿಕೆಧಾರಣ್– ಶಿರಸಿ
ಕಾಳುಮೆಣಸು(100ಕೆಜಿ)

32418-34489
ಬಿಳಗೇಟು 13100-22609
ಕೆಿಂಪುಗೇಟು 18809-21899
ಕೊೇಕಾ 4089-20011
ಬೆಟ್ಟೂ 22009-31399
ರಾಶ 29599-33699
ಚಾಲ 23009-27178

ಗಮನಬೆೇರಡ್ಸ್ಳೆದೆಹಣ
ಕಳುವು

‘ವೈಜಾಞಾನಿಕಮನೇಭಾವ
ಬೆಳೆಸಿಕೊಳಳಿಬೆೇಕು’

ಬಳ್ಳಾರಿ : ನಗರದಭಾರತೀಯ
ಸ್ೀಟ್ಬ್ಯಾಂಕ್ನಮುಖ್ಯ
ಕಚೀರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರು
ಚಾಲಕನ ಗಮನ ಬೀರೆಡೆ ಸಳೆದ
ಕಿಡಿಗೀಡಿಗಳು ₹ 30 ಸಾವಿರ
ದೀಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಐಟಿಎಾಂ ಕಾಲೀಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಯಶವಾಂತ್ಭೂಪಾಲ್ಅವರು

ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗಹೀದ್ಗಚಾಲಕ
ಶಾಂಕರ್ಕಾರಿನ ಬಳಿ ನಾಂತದದಾರು.
ಆ ವೀಳೆ ಬಾಂದದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು
₹10, ₹ 20ನೊೀಟು ಬಿಸಾಡಿ
ಗಮನ ಸಳೆದುಕಾರಿನೊಳಗಿದದಾ
ಹಣದಬ್ಯಗ್ ಕದದಾರು ಎಾಂದು
ಬ್ರೂಸ್ ಪೀಟೆಠಾಣೆಪೊಲ್ೀಸರು
ತಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸಪೇಟೆ:ಪಾರೂಥರ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣದಾಂದಲೀ ವಿದ್್ಯರ್ಮಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಕ
ಮನೊೀಭಾವ ಬಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೀಕು ಎಾಂದು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಧಿ ಇಲಾಖೆಯ
ಮೀಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಹೀಳಿದರು.
ನಗರದ ಚಿತ್ತವಾಡಿಗಿಯ ಪಿಬಿಎಸ್ ಸಕಾಮಿರಿಪಾರೂಥರ್ಕಶಾಲಯಲ್ಲಿ

ಭಾರತಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಸರ್ತಯತಾಲ್ಲಿಕು ಘಟಕಮತ್್ತ ಸವಮಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಅಭಿಯಾನದಾಂದ ಹರ್್ಮಕೊಾಂಡಿದದಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬಕ್್ಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಜನರಲ್ಲಿಮೌಢ್ಯಗಳನ್್ನ ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್್ನಹೀಗಲಾಡಿಸಲು

ವಿಜ್ಞಾನ ಕುರಿತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಳಿಸಬೀಕಾಗಿದೆ ಎಾಂದರು.
ಸರ್ತಯತಾಲ್ಲಿಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಮಾತನಾಡಿ,
‘ದೆೀಶ ಅಭಿವೃದಧಿಯತ್ತ ಸಾಗಲು ವಿಜ್ಞಾನವನ್್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೀಕು. ತಾಂತರೂಜ್ಞಾನದಮೂಲಕಭಾರತ ಬಳವಣಿಗ
ಹಾಂದಲುಸಾಧ್ಯ. ವಿದ್್ಯರ್ಮಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಕ ಆವಿಷ್್ಕರಮಾಡಬೀಕು’
ಎಾಂದು ತಳಿಸಿದರು.
ಸಾಂಪನ್್ಮಲ ವ್ಯಕಿ್ತ ಮೃತ್್ಯಾಂಜಯ, ವಡ್ಡರಹಳಿ್ಳ ಪಾಂಚಾಯಿತ ಸದಸ್ಯ

ಮಹೀಶವಿರಿ ಇದದಾರು.
ಮುನಸಿಪಲ್ ಸಕಾಮಿರಿ ಪ್ರೂಢಶಾಲ, ವಿನೊೀಬಭಾವಪ್ರೂಢಶಾಲ,

ಸಕಾಮಿರಿ ಹಿರಿಯಪಾರೂಥರ್ಕಶಾಲ ವಡ್ಡರಹಳಿ್ಳ, ಸಕಾಮಿರಿ ಹಿರಿಯ
ಪಾರೂಥರ್ಕಶಾಲಯಜಾಂಬುನಾಥಹಳಿ್ಳ ಶಾಲಗಳ ಎಾಂಟನೆೀ ತರಗತಯ
150ಕ್್ಕ ಹಚ್ಚು ವಿದ್್ಯರ್ಮಿಗಳುಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ಸಿರುಗುಪ್ಪ: ಬಹುತೀಕರಿಗ ಕಬಿ್ಬಣದ
ಕಡೆಲಯಾದ ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯಗಳನ್್ನ
ಬಿಡಿಸುವುದು ಈ ಶಾಲಯ ಮಕ್ಕಳಿಗ ಸಲ್ೀಸು.
ಕಷ್ವನ್್ನವ ಮಕ್ಕಳಿಗ ಹಸ ಪಾಠಗಳೂ
ಉಾಂಟು. ಹಿೀಗಾಗಿ ಗಣಿತ ಕಷ್
ಎನ್್ನವವರುಈಶಾಲಯಲ್ಲಿ ವಿರಳ.
ನಗರದ ಎಸ್ಇಎಸ್ ವಿದ್್ಯ

ಸಾಂಸಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರುದಶ
ಕಗಳಿಾಂದ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ
ವರದ್ ಶಾಂಕರ ಅವರ ಪರಿ
ಶರೂಮದ ಫಲ ಇದು ಎಾಂಬುದು
ವಿದ್್ಯರ್ಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ
ಮಾಂಡಳಿಯ ಸ್ಪಷ್ ಅಭಿಪಾರೂಯ.
ವರದ್ಶಾಂಕರ ಅವರ ತರಗತ
ಎಾಂದರೆ ವಿದ್್ಯರ್ಮಿಗಳಿಗ ಎಲ್ಲಿಲಲಿದ ಆಸಕಿ್ತ. ಶರೂದೆಧಿ.
ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ: ಶಾಲಯ 10 ನೆೀ ತರಗತ
ವಿದ್್ಯರ್ಮಿಗಳಿಗ ಗಣಿತ ವಿಷಯವನ್್ನ ನತ್ಯ ಪಾಠ
ಮಾಡುವುದರ ಜೊತಗ ವಿಶೀಷ ತರಗತಗಳನ್್ನ
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣಿತದ ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೀ
90ಕಿ್ಕಾಂತ ಅಧಿಕ ಅಾಂಕ ಪಡೆಯುವಾಂತ ವಿದ್್ಯರ್ಮಿ
ಗಳನ್್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಷ್್ರು

ಸಿದಧಿಹಸ್ತರು.
ಪರೂತವಷಮಿಕನಷ್ 120ವಿದ್್ಯರ್ಮಿಗಳ

ತಾಂಡಕ್್ಕ ಗಣಿತಪಾಠ ಹೀಳಿಕೊಡುತ್ತರುವ
ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್್ಯರ್ಮಿಗಳ
ಪಾಲ್ಗ ಅಚ್ಚುಮಚಿಚುನ ಗಣಿತದ
ಮೀಷ್್ರುಗಿದ್ದಾರೆ., ಪಿಯುಸಿ
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್್ಯರ್ಮಿ
ಗಳಿಗ ಉನ್ನತ
ಶಿಕ್ಷಣದ ದ್ರಿ
ಗಳನ್್ನ ಪರಿಚಯಿ
ಸುವಕ್ಲಸವನ್್ನ
ಮಾ ಡು ತ್ತ ರು
ವು ದು
ಇ ನೊ್ನ ಾಂ ದು
ವಿಶೀಷ. ಅವ

ರಿಾಂದಕಲ್ತಸಾವಿರಾರುವಿದ್್ಯರ್ಮಿ
ಗಳು ವೈದ್ಯಕಿೀಯ, ಎಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕ್ಷೆೀತರೂ
ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಉದ್ಯೀಗಸಥೆರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
‘ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್್ಯರ್ಮಿ

ಗಳಿಗ ವಿಶೀಷ ತರಗತಗಳನ್್ನ ನಡೆಸಿ, ಪರಿೀಕ್ಷಾ
ಭಯ ದೂರ ಮಾಡಲು ಸರಣಿ ಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳನ್್ನ

ಆಯೀಜಿಸಿ ಆತ್ಮ ವಿಶಾವಿಸ ತ್ಾಂಬುತ್ತದ್ದಾರೆ’
ಎಾಂಬುದುಪೊೀಷಕರ ಹಮ್ಮಯನ್ಡಿ.
‘ವರದ್ ಸರ್ ಪಾಠ ತರಗತಗಳನ್್ನ ಯಾವ

ಕಾರಣಕ್್ಕ ತಪಿ್ಪಸುವುದಲಲಿ’ ಎಾಂಬುದು 10ನೆೀ
ತರಗತ ವಿದ್್ಯರ್ಮಿಗಳಾದ ಮಾಂಜುಶಿರೂೀ ಮತ್್ತ
ಮನೊೀಹರ ಅವರಮಾತ್.

ಆಾಂಧರೂದ ಹಳಗುಾಂದಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಢ ಶಿಕ್ಷಣ
ಪಡೆದರುವವರದ್ಶಾಂಕರ, ಸಿರುಗುಪ್ಪದ ವಿಕ್ಜೆ
ಕಾಲೀಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ, ಸಾಂಡೂರಿನಎಸ್ಇಎಸ್
ಪದವಿ ಕಾಲೀಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸಿಸಿ ಮತ್್ತ ಬಳಾ್ಳರಿಯ
ಕೊಟ್್ರುಸಾವಿರ್ ಮಹಾ ವಿದ್್ಯಲಯದಲ್ಲಿ
ಬಿ.ಇಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದದ್ದಾರೆ.

l ಎಾಂ.ಬಸವರಾಜಯ್ಯ

ವರದಾಶಂಕರ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಅಚ್ಚುಮಚ್ಚು...

ಗಣಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ, ಸುಲಭ!

ವರದಾ ಶಂಕರ್ ಮೇಷ್್ರು ಗಣಿತಪಾಠ
ನಮ್ಮೆರಶಾಲೆ

ಕಂಪ್ಲಿ: ‘ಪಾರದಶಮಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್್ತ
ಸೀವಗಳನ್್ನ ಸಕಾಲಕ್್ಕ ಒದಗಿಸುವ
ಹಿನೆ್ನಲಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ ಹಕು್ಕ
ಅಧಿನಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಾಂದು
ಮಾಹಿತ ಹಕು್ಕ ಅಧಿನಯಮದ
ವಿಷಯತಜಞಾ ಎ.ಎಾಂ.ಪಿ. ವಾಗಿೀಶ್
ತಳಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿಲಾಲಿ ಕೃಷಿ ತರಬೀತ

ಕ್ೀಾಂದರೂದಲ್ಲಿ ಹಸದ್ಗಿ ನೆೀಮಕ
ಗಾಂಡ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ
ಆಯೀಜಿಸಿದದಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುನಾದ
ಕಾಯಮಿಕರೂಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ
ತರಬೀತ ನೀಡಿದರು.
‘ಮಾಹಿತ ಹಕು್ಕ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಅಜಿಮಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಜಿಮಿದ್ರರಿಗ
ನಗದತ ಸಮಯದಳಗ
ಕ್ೀಳಿರುವ ಮಾಹಿತಯನ್್ನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒದಗಿಸಬೀಕು.
ಒಾಂದು ನಲಮಿಕ್ಷಷ್ಯವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ
ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲಲಿವ ಅಮಾನತ್ ಕರೂಮ
ಜರುಗುತ್ತದೆ’ ಎಾಂದು ಎಾಂದರು.
ನಾಂತರಪೊರೂಜೆಕ್ರ್ಮೂಲಕಮಾಹಿತ
ಹಕು್ಕ ಅಧಿನಯಮದ ಸಮಗರೂ ರೂಪು
ರೆೀಷೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತರೂ ಸೀರಿದಾಂತ
ಸಮಗರೂಮಾಹಿತ ನೀಡಿದರು.
ಜಿಲಾಲಿ ಕೃಷಿ ತರಬೀತ ಕ್ೀಾಂದರೂದ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನದೆೀಮಿಶಕವಾಮದೆೀವ
ಕೊಳಿ್ಳ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಿರಿಜ್ಅಾಂಗಡಿ,
ರೆೈತ ಸಾಂಪಕಮಿ ಕ್ೀಾಂದರೂದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶಿರೂೀಧರ ಇದದಾರು.

ಆರ್ಟಿಐ ತರಬೇತಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ
ರಾಷಿ್ರುೀಯ ಕಾಾಂಗರೂಸ್ ಪಕ್ಷದ 132ನೆೀ
ಸಾಂಸಾಥೆಪನಾ ದನಾಚರಣೆ ಅಾಂಗವಾಗಿ
ಕಾಾಂಗರೂಸ್ ಪಕ್ಷದ ನ್ರಾರು ಜನ
ಮುಖಾಂಡರು ಮತ್್ತ ಕಾಯಮಿಕತಮಿರು
ಶುಕರೂವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಥಸಾಂಚಲನ
ನಡೆಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮಗಾಾಂಧಿ

ಪರೂತಮಗ ಮಾಲಾಪಮಿಣೆ ಹಾಕುವ
ಮೂಲಕ ಪಥಸಾಂಚಲನಕ್್ಕ ಚಾಲನೆ
ನೀಡಲಾಯಿತ್. ಪುಣ್ಯಮೂತಮಿ, ಬಸ್
ನಲಾದಾಣ, ರೀಟರಿ ವೃತ್ತ, ಅಾಂಬೀಡ್ಕರ
ವೃತ್ತದವರೆಗ ಪಥಸಾಂಚಲನ
ಮಾಡಲಾಯಿತ್. ಇದೆೀ ಸಾಂದಭಮಿದಲ್ಲಿ
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಾಂಬೀಡ್ಕರ್ ಪರೂತಮಗ
ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಶಾಸಕರ ಕಚೀರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಕಾಯಮಿಕರೂಮದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಗಾರೂಮಾಾಂತರ
ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವಿ.ಶಿವಯೀಗಿ
ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯಯದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಾಥೆಪನೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ತಳ ಸಮುದ್ಯದ ಎಲಲಿರಿಗೂ
ನಾ್ಯಯ ಸಿಕಿ್ಕದೆ. ಇಾಂದಗೂ ದಲ್ತರು
ಮತ್್ತ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್್ಯತರ ಕಲಾ್ಯಣಕ್್ಕ ಪಕ್ಷ
ಶರೂರ್ಸುತ್ತದೆ ಎಾಂದರು.
ಕ್ಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಕಲುಲಿಕಾಂಬ

ಪಾಂಪಾಪತ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾ್ಯಗ
ಮತ್್ತ ಬಲ್ದ್ನದ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷ
ಸಾಥೆಪನೆಯಾಗಿದೆ. ದೆೀಶವನ್್ನ ಕಟಿ್ದ,
ದೆೀಶದಸಾವಿತಾಂತರೂಷ್ಯಕಾ್ಕಗಿಪಕ್ಷದಅನೆೀಕರು
ತಮ್ಮ ಪಾರೂಣಾಪಮಿಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಎಾಂದರು. ಇದೆೀ ಸಾಂದಭಮಿದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರು
ನೆಹರೂ, ಗಾಾಂಧಿೀಜಿ, ರಾಜಿೀವ್ಗಾಾಂಧಿ
ವೀಷಭೂಷಣ ಧರಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಗಮನ ಸಳೆದರು. ಕಾಾಂಗರೂಸ್ ಪಕ್ಷದ
ಮುಖಾಂಡರಾದ ಗಾಾಂಧಿೀವಾದ
ಬಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಮಿನಪ್ಪ, ತಮ್ಮನಳ್ಳಪ್ಪ
ಅವರನ್್ನ ಸನಾ್ಮನಸಲಾಯಿತ್.
ಬಲಿಕ್ ಕಾಾಂಗರೂಸ್ ಸರ್ತ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿ.ರಫೀಕ್, ಅಮಾಜಿ
ಹೀಮಣ್ಣ,,್ಣ ಫಹಿೀಾಂ ಬಷ್, ಎಾಂ.ಸಿ.
ವಿೀರಸಾವಿರ್, ಕವಿತಾ ಸಿಾಂಗ್, ಸಾಂದೀಪ್
ಸಿಾಂಗ್, ಸಿ.ಕೃಷ್ಣ,,್ಣ ದ್ದ್ಪಿೀರ್,
ತಾರಿಹಳಿ್ಳ ವಾಂಕಟೆೀಶ್, ಎಚ್.ಎಲ್.
ಕೊೀಟೆರೂೀಶ್, ನಾಂಬಗಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ,,್ಣ
ಗುಜ್ಜಲ ಉಮೀಶ್, ಮಧುರ ಚನ್ನ
ಶಾಸಿ್ರಿ, ರಾಮಾಾಂಜಿನ, ಪರೂಕಾಶ್, ಬಾಂಡೆ
ರಮೀಶ್, ಜಿೀವರತ್ನ, ಬಳಗೂಡ್
ಮಾಂಜುನಾಥ್, ತಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾದವ್,
ಎನ್. ವಾಂಕಟೆೀಶ್, ಲ್ಯಾಕತ್ ಅಲ್,
ಸಾಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ರಮೀಶ್,
ಮರಿದ್ಸ್ ಇದದಾರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ
ಕಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಥಾಪನೆ: ಶಿವಯೋಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಹೊೊಹ ಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೂರಾರು ಜನ ಮುಖಂಡರು ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿದರು

ಕುರುಗೇಡು: ಪಟ್ಣ ತಾಲ್ಲಿಕು
ಕ್ೀಾಂದರೂವಾಗಿ ಒಾಂದು ವಷಮಿ
ಪೂರೆೈಸಿದರೂ ಸಥೆಳಿೀಯವಾಗಿ
ಕಾಯಮಿನವಮಿಹಿಸುತ್ತರುವ ಬಹುತೀಕ
ಕಚೀರಿಗಳ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಬಳಾ್ಳರಿ
ತಾಲ್ಲಿಕು ಎಾಂದು ನಮೂದಸಿದೆ.
ಕ್ಡಲೀ ಬದಲ್ಸಬೀಕು ಎಾಂದು
ಒತಾ್ತಯಿಸಿ ಕನಾಮಿಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೀದಕ್
(ಪರೂವಿೀಣ್ ಶಟಿ್ ಬಣ) ಕಾಯಮಿಕತಮಿರು
ಶುಕರೂವಾರ ಸಥೆಳಿೀಯ ತಹಶಿೀಲಾದಾರ್
ಎಾಂ. ಬಸವರಾಜ ಅವರಿಗ ಮನವಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ತಾಲ್ಲಿಕು ಘಟಕದ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ದುಗಾಮಿಪರೂಸಾದ್,
ವಿ.ರಾಮಾಾಂಜನೆೀಯ, ನರೆೀಶ್,
ನಾಗಾಜುಮಿನ, ವಿ.ಬಸವರಾಜ,ರಾಮು,
ವಿ. ಕುಮಾರ್, ಕ್.ಕೃಷ್ಣಮೂತಮಿ ಮತ್್ತ
ವಿ.ಬಸವರಾಜ ಇದದಾರು.

‘ತಾಲೂಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಕಕೆ
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ’

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಾ: ದೆೀವಸಾಥೆನಗಳು
ಮತ್್ತ ಮಠ ಮಾಂದರಗಳು
ಸೀಾಂಬೀರಿಗಳು ಹರಟೆ ಹಡೆಯುವ
ಕಟೆ್ಗಳಾಗಬರದು. ಬದಲಾಗಿ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ
ಕ್ೀಾಂದರೂಗಳಾಗಬೀಕು ಎಾಂದು
ಕಾಗಿನೆಲಯ ನರಾಂಜನಾನಾಂದಪುರಿ
ಸಾವಿರ್ೀಜಿ ಅಭಿಪಾರೂಯಪಟ್ರು.
ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ಬನ್ನಕಲುಲಿ ಗಾರೂಮದಲ್ಲಿ

ಶುಕರೂವಾರ ಬಿೀರಲ್ಾಂಗೀಶವಿರ ಮೂತಮಿ
ಪರೂತಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾಯಮಿಕರೂಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮೈಲಾರದಲ್ಲಿ ನರ್ಮಿಸುತ್ತರುವ

ಕಾಗಿನೆಲ ಕನಕ ಗುರು ಪಿೀಠದ ಶಾಖ್
ಮಠಕ್್ಕ ಹೂವಿನಹಡಗಲ್ಯ ಕುರುಬ
ಸಮಾಜದವರುಒಾಂದುಎಕರೆಜರ್ೀನ್
ಮತ್್ತ ₹ 1 ಕೊೀಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಾಂದು
ಶಾಲಿಘಿಸಿದರು. ಗಾರೂಮದ ಸೀಬನ
ದ್ರೂಕ್ಷಾಯಣಿಮ್ಮ ಮತ್್ತ ಮಕ್ಕಳು ₹ 51
ಸಾವಿರದೆೀಣಿಗ ನೀಡಿದದಾನ್್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಜಿಲಾಲಿ ಪಾಂಚಾಯಿತ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.

ಗುರುಸಿದದಾಪ್ಪ, ಗಾರೂಮದ ಯಮನ್ರ್
ಸಾಹೀಬ್ ಚೌಡಮ್ಮ ದೆೀವಸಾಥೆನಕ್್ಕ
ನವೀಶನ ನೀಡಿ ಭಾವೈಕ್ಯ ಮರೆದದ್ದಾರೆ.
ಹಾಂಪಸಾಗರದ ನವಲ್ ಹಿರೆೀಮಠದ
ಅಭಿನವ ಶಿವಲ್ಾಂಗ ರುದರೂಮುನ
ಶಿವಚಾಯಮಿ ಸಾವಿರ್ೀಜಿ ಸಾನ್ನಧ್ಯ
ವಹಿಸಿದದಾರು. ಗದದಾಕ್ೀರಿ ಚರಾಂತೀಶವಿರ
ಸಾವಿರ್ೀಜಿಸಾನಧ್ಯ ವಹಿಸಿದದಾರು. ಕುರುಬ
ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲಿಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಬುಡಿ್ಡ ಬಸವರಾಜ ಇದದಾರು.

‘ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
ಸೇಂಬೇರಿಗಳ
ಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಬಾರದು’

ಭಾನುವಾರದಪುರವಣಿ ಓದಿರಿ
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