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REGISTERED OFFICE 

‘SATYALAYA’, No.266 

Ward No.1, Palace Road 

Sandur — 583 119, Ballari District, 
Karnataka, India 

Telephone: +91 08395 260301 

Fax: +91 8395 260473 

  

BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai — 400 001 

Dear Sir / Madam, 

Sub: Announcement under Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 -Newspaper Publication. 

Ref: Company Code: 504918 

In compliance with the various General Circulars and clarifications issues by Ministry of Corporate 

Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) on holding Annual General 

Meeting through Video Conferencing or Other Audio Visual means the Company has published 

Public Notice in the newspapers - Financial Express (English) and Prajavani (Kannada) dated 24 

August 2021, before sending the notices and copies of the financial statements inter-alia, providing: 

(a) the manner in which the members who are holding shares in physical form or who have not 

registered their email addresses with the company can cast their vote through remote e- 

voting or through the e-voting system during the meeting; and 

(b) the manner in which the persons who have not registered their email addresses with the 

company can get the same registered. 

(c) The manner in which the members can give their mandate for receiving dividends directly 

in their bank accounts through ECS or any other means 

Copies of Financial Express (English) and Prajavani (Kannada) containing the above-mentioned 

notices are enclosed herewith. 

We request you to take the same on record. 

Thanking you, 

Your sincerely, 

for The Sandur Managanese & Iron Ores Ltd 

= 
. 

Bijan K r Dash 
Compa ecretary & Chief Compliance Officer 

MINES OFFICE: Deogiri - 583112, Sandur Taluk, Ballari District 

Tel: +91 8395 271025 / 28 / 29 / 40; Fax: +91 8395 271066 

PLANT OFFICE: Metal & Ferroalloy Plant, Vyasankere, Mariyammanahalli — 583 222, Hosapete Taluk, Ballari District 

Tel: +91 8394 244450 / 244335 
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NOTICE

National Financial Reporting Authority

7th- 8,th Floor, Hindustan Times House, 18-20 K.G. Marg,

New Delhi-110001

NFRA invites applications from officers/officials of All India or Central Civil Services/ State Government

& Union Territories Governments/ RBI/ Public Sector Banks/Government Financial Institutions/Regulatory

Bodies/Public Sector Undertakings/Autonomous and Statutory Bodies/Other Government Institutions/ Armed

Forces (as applicable in terms of respective Vacancy Circulars dated 12.08.2021) for appointment in NFRA on

the following posts :

(i) Executive Director to Assistant General Manager

(ii) Manager and Assistant Manager

(iii) Senior Private Secretary and Private Secretary

(iv) Personal & General Assistant Grade I, II and III

(v) Driver

on deputation or short-term contract basis or on deputation/re-employment as applicable as per details

given on its website : https://nfra.tjov.in. Interested and eligible officers/officials may apply accordingly

in stipulated format through proper channel on or before 60 days from date of publication of the

advertisement in Employment News.

davp:07122/11/0004/2122

ARVIND FASHIONS LIMITED

CIN - L52399GJ2016PLC085595

Regd. Office: Main Building, Arvind Limited Premises, Naroda Road, Ahmedabad - 380025

Website: www.arvindfashions.com Email: investor.relations@arvindbrands.co.in

Tele.: +91 79 68268000-8108-09

NOTICE OF THE EXTRAORDIANARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORAMTION

NOTICE is hereby given that the Extraordinary General meeting (EGM) of the members of the

Company will be held on Thursday, September 16, 2021 at 11:00 a.m. (IST) through Video

Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the General

Circular No. 10/2021 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No. 17/2020 dated April

13, 2020, No.22/2020 dated June 15, 2020, No. 33/2020 dated September 28, 2020 and No.

39/2020 dated December 31, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ( "MCA Circulars")

to transact the business as set out in the Notice of EGM.

In compliance with the above circulars, the Notice of the EGM will be sent only by electronic mode

to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depositories. The

Notice of the EGM will also be made available on the website of the Company at www.arvindfash-

ions.com websites of stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India

Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL at

www.evoting.nsdl.com.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time,

Secretarial Standards-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India on General

Meetings and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations 2015, The Company is providing the facility of remote e-Voting as well as e-Voting dur-

ing the EGM to all the members to cast their vote electronically on all the resolutions as set out in

the Notice of the EGM. The Company has engaged the services of National Securities Depository

Limited ('NSDL'), for providing the e-Voting facility to the Members. Facility for e-Voting during the

EGM will be made available to those Members who attend the EGM and have not already casted

their vote through remote e-Voting.The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior

to the EGM may also attend / participate in the EGM through VC / OAVM but shall not be entitled

to cast their vote again. The details of e-Voting and the process of e-Voting will be provided in the

Notice of the EGM.

The remote e-Voting period will commence at 09:00 A.M.(IST) on Monday, 13th September, 2021

and will end at 05:00 P.M. (IST) on Wednesday, 15th September, 2021. The remote e-Voting mod-

ule shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The cut-off date for determining eligibility of members through remote e-Voting and voting at the

EGM is Friday, September 10, 2021. Any person, who acquires shares of the Company andbe-

comes a Member of the Company after sending of the Notice and holds shares as of the cut-off

date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in mention-

ing their demat account number/folio number, PAN, name and registered address. The procedure

for electronic voting is available in the Notice of EGM as well as in the mail sent to Members by

NSDL. Please refer e-Voting user manual for Shareholders available in the download section at

www.evoting.nsdl.com.

The Members who have not registered their e-mail address with Company can now register the

same by sending a communication to the Company at investor.relations@arvindbrands.co.in or to

the RTA, Link lntime India Private Limited at ahmedabad@linkintime.co.in, by providing their Folio

no., Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID+CLID), Name,

Scanned copy of physical share certificate (front and back)/client master or copy of Consolidated

Account statement, PAN (self-attached scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attached

scanned copy of Aadhar Card).

In case of any queries, you may refer the FrequentlyAsked Questions (FAQs) for Shareholders and

e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com

or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Shareholders, who

need assistance before or during the EGM, can contact NSDL official Ms. Sarita Mote on Toll free

no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

By order of the Board

For, Arvind Fashions Limited

Date: 23.08.2021 Vijay Kumar B S

Place:Bangalore Company Secretary & Compliance Officer

BENGALURU
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ಹವಾಮಾನಮುನೂ್ಸಚನ
ಜಿಲೆ್ಲಯಲಿ್ಲ ಮೊರೀಡ ಕವಿದ
ವಾತ್ವರಣ ಇರಲಿದ. ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಮಳೆ
ಸಾಧ್ಯತ್.
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ಕುಷಟುಗಿಯಲ್ಲಿ ರ್ರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಕಾಯಗಾಕರಾಮ ನಡೆಯಿತು ಅಳವಂಡಿಯ ರ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚಷೇರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಕೊಪ್ಳ: ಬ್ರಹ್ಮಶ್್ರೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರು
ಜಯಂತಿ ಅಂಗರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಿಡಳಿತದ
ವತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್್ರೇ ನಾರಾಯಣಗುರು
ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕೆಕೆ ಪ್ಷಪು ನಮನ
ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಯಿತು.

ಕೊಪಪುಳ ಜಿಲ್ಲಿಡಳಿತ
ಹಾಗೂ ಕನನುಡ ಮತು್ತ ಸಂಸಕೆಕೃತಿ
ಇಲ್ಖೆಯ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಿ
ಬ್ರಹ್ಮಶ್್ರೇ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅವರ
ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇಮರ್ರ
ಕೊೇವಿರ್-19 ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳರ್ಗಿ
ಆಚರಿಸಲ್ಯಿತು.

ಹಚ್ಚಿವರಿ ಜಿಲ್ಲಿಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಪಿ.
ಮಾರುತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್್ರೇ ನಾರಾಯಣಗುರು
ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕೆಕೆ ಪ್ಷ್ಪುಪವಾಣೆ
ಮಾಡಿ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸ್ದರು.
ಡಿ.ಯು.ಡಿ.ಸ್ ತಹಶ್ೇಲ್ದುರ್ ರಾಜು
ಪಿರಂಗಿ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖೆ ಸ್ಬ್ಬಂದಿ

ಇದದುರು.

‘ಗುರುಗಳ ಆದಶಗಾ
ಅಳವಡಿಸಕಳಿಳಿ’
ಕುರಟ್ಗಿ: ಪಟ್ಟಣ ಸ್ೇರಿದಂತೆ ತ್ಲೂಲಿಕಿನ
ಸಕಾವಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ್ ಮತು್ತ ಶಾಲೆ
ಕಾಲೆೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ

ಬ್ರಹ್ಮಶ್್ರೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ
ಆಚರಿಸಲ್ಯಿತು.

ಇಲ್ಲಿಯ ತಹಶ್ೇಲ್ದುರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಸರಳ ಕಾಯವಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸ್ದದು ಶಾಸಕ ಅಮರೆೇಗೌಡ
ಬಯಾ್ಯಪ್ರ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವರ
ಭಾವಚಿತ್ರಕೆಕೆ ಪ್ಷಪುನಮನ ಸಲ್ಲಿಸ್ದರು.

ಈ ಸಂದಭವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ

ಅವರು,‘ಕೆೇರಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ದ
ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದದು
ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವರು ಜ್ತಿ
ತ್ರತಮ್ಯ ನಿರ್ರಿಸ್ ಸಮಾನತೆ ತರಲು
ಚಳವಳಿ ರೂಪಿಸ್ದರು. ಗುರುಗಳ ತತ್ವ
ಮತು್ತ ಆದಶವಾ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ
ಸ್ೇಮಿತಗೊಳ್ಬಾರದು’ ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳಿದರು.

ತಹಶ್ೇಲ್ದುರ್ ಎಂ.ಸ್ದದುೇಶ, ಈಡಿಗ

ಸಮುದಾಯ ಸಂಘದ ತ್ಲೂಲಿಕು
ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾಕಾಂತಗೌಡ,
ಶುಕರಾಮಪಪು ಗೊೇತಗಿ, ಶರಣಪಪು
ಹಂಪನಾಳ, ಶ್್ರೇನಿರ್ಸ ಈಳಗೆೇರ,
ಅಶೇಕ ವಣಗೆೇರಿ, ಪಟ್ಟಣ
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ
ಈಳಗೆೇರ, ಬಸವರಾಜ ಭಾಗ್ಯದ ಸ್ೇರಿ
ತ್ಲೂಲಿಕಿನ ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯದ
ಪ್ರಮುಖರು ಕಾಯವಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಪಾಲಗೆಂಡಿದದುರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ರ್ರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ: ಭಾವಚಿತರಾಕಕೆ ಗೌರವ ನಮನ

ಸಮಾನತೆಯ ಹರಿಕಾರನ ಸĿರಣೆ
‘ನಾರಾಯಣಗುರುಮಹಾನ್ಸಂತ’
ಅಳವಂಡಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು
ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲ್ಯಿತು.
ಪಿಡಿಒ ರುದ್ರಯ್ಯ ಹಿರೆೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ,‘ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ್ ಮಹಾನ್
ಸಂತರಾಗಿದದುರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಉಪ ತಹಶ್ೇಲ್ದುರ್ ಶರಣಬಸವೆೇಶ
ಕಳಿ್ಮಠ, ಮುಖಂಡರಾದ ಹನ್ಮಪಪು ಜೊೇಗಿನ, ಪರಶುರಾಮ ವಡಡುರ,
ಪ್ರಕಾಶ ಈಳಿಗೆೇರ,ನಜಿೇರ್ ಕಂಪಿಲಿ, ತೇಟಯ್ಯ ಅರಳೆಮಠ, ಮಲಲಿಪಪು,
ಸ್ಬ್ಬಂದಿ ದೇವೆಂದ್ರರಡಿಡು, ಶ್ವಮೂತಿವಾ, ಕೊಟ್ರಪಪು, ಪ್ರಶಾಂತ, ಹನ್ಮಂತ
ಹಾಗೂ ಏಕಯ್ಯ ಇದದುರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚಷೇರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು

ಕಾರಟಗಿ: ‘ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ದಿನದಂದು
ನಾಡಿನ ರ್ಲ್್ಮೇಕಿ ಜನಾಂಗದ ಚಾರಿತಿ್ರಕ
ಪ್ರುಷ, ಗಂಡುಗಲ್ ಕುಮಾರರಾಮನ
ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುತಿ್ತರುವುದರ ಹಿಂದ
ಹುನಾನುರ ಅಡಗಿದ. ಇದು ಆತಂಕ
ಸೃರ್್ಟಸ್ದ’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪರಿಶ್ಷ್ಟ
ಪಂಗಡಗಳ ಸಕಾವಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ
ತ್ಲೂಲಿಕು ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಹನ್ಮಂತಪಪು ಚಂದಲ್ಪ್ರ
ಹೇಳಿದಾದುರೆ.

ಈ ಬಗೆಗೆ ಪತಿ್ರಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿರುವ
ಅವರು,‘ಗಂಡುಗಲ್ ಕುಮಾರರಾಮರು
ರ್ಲ್್ಮೇಕಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್್ರೇಷಠಾ ಶಕಿ್ತ.
ಅವರ ಶೌಯವಾ, ಸಾಹಸ, ಆಡಳಿತ
ನಿೇತಿ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಯುತ
ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ
ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದ. ಪರನಾರಿ
ಸಹೇದರ ಎಂಬ ಲೇಕಮನನುಣೆಯೂ
ಅವರದಾಗಿದುದು, ಉನನುತ ಚಾರಿತ್ರಯಾಕೆಕೆ
ತಿಲಕ ಪಾ್ರಯರ್ಗಿದದುರು’ ಎಂದವರು
ಹೇಳಿದಾದುರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಜಯಂತಿಗೂ
ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕೂಕೆ ಯಾವುದೇ
ಸಂಬಂಧವಿಲಲಿದಿದದುರೂ, ಅವರಿಗಿರುವ
ಪರನಾರಿ ಸಹೇದರ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು
ಆಚರಣೆಗೆ ತಳ್ಕು ಹಾಕಿ ನಾಡಿನ
ಒಂದು ದಡಡು ಸಮುದಾಯವನನುೇ
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ
ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಗುಪ್ತ ಅಜಂಡ್
ಎಣಿಯಲ್ಗಿದ ಎಂದಿದಾದುರೆ.

ಚರಿತ್್ರ ತಿರುಚುವ
ಹುನಾ್ರ: ಆರೋಪ

ಯಲಬುಗಾ್ಷ: ಇಲ್ಲಿನ ಜಸಾಕೆಂ
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳರ್ರ (ಆ.24)
ಬಳಿಗೆಗೆ 11ಕೆಕೆ ವಿದು್ಯತ್ ಗಾ್ರಹಕರ ಕುಂದು
ಕೊರತೆ ಸಭ ನಡೆಯಲ್ದ.

ಗಾ್ರಹಕರು ಸಭಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ
ಸಮಸ್್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಚಚಿವಾಸ್
ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಂದು
ಜಸಾಕೆಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸ್ದಾದುರೆ.

ವಿದುಯಾತ್ರ್್ರಹಕರ
ಸಭ ಇಂದು
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ಮಡಕೆಕೆರೀರಿ (ಹನುಮಸಾಗರ):
‘ಗಭಿವಾಣಿಯರು ಪ್ರ್್ಟಕ ಆಹಾರ
ಸ್ೇವಿಸಬೇಕು. ಸಮಯಕೆಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ
ವೆೈದ್ಯರ ಸಲಹಯಂತೆ ಮಾತೆ್ರ
ಸ್ೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೊೇಗ್ಯ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು’ ಎಂದು
ಡ್.ಪ್ರಶಾಂತ ಹೇಳಿದರು.

ಸಮಿೇಪದ ಮಡಿಕೆಕೆೇರಿ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಸೇಮರ್ರ ನಡೆದ ತ್ಯಂದಿರ
ಸಭಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಹುಟ್್ಟವ ಮಕಕೆಳ್ ಆರೊೇಗ್ಯರ್ಗಿರ

ಬೇಕಾದರೆ ಸಮತೂಕದ ಆಹಾರ,
ಮಿತ ರ್್ಯಯಾಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು
ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

ಅಂಗನರ್ಡಿ ಕಾಯವಾಕತೆವಾ
ಶಾಂತ್ ಹಿರೆೇಮಠ, ಆಶಾಕಾಯವಾಕತೆವಾ
ನಿೇಲಮ್ಮ ಎಮಿ್ಮ, ಶಾಂತ್ ಬನಕನಾಳ,
ಗಭಿವಾಣಿಯರಾದ ಮಲಲಿಮ್ಮ ಹಸಳಿ್,
ಹುಲ್ಗೆವ್ವ ಹಸಳಿ್, ಹನ್ಮವ್ವ
ಈಳಿಗೆೇರ, ರೆೇಣವ್ವ ಬಿಂಜರ್ಡಗಿ,
ರೆೇಣುಕಾ, ರತ್ನು, ಯಲಲಿಮ್ಮ, ಆಶಾ
ಈಳಿಗೆೇರ ಹಾಗೂ ನಾಗರತನು ಹಸಳಿ್
ಸಭಯಲ್ಲಿ ಇದದುರು.

ಪ್ಷ್ಟುಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಸಲಹೆ

ಹನ್ಮಸ್ಗರ ಸಮಷೇಪದ ಮಡಿಕಕೆಷೇರಿ ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೊಷೇಮವಾರ ನಡೆದ
ತಾಯಂದಿರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಪರಾಶಾಂತ ಮಾತರ್ಡಿದರು
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ಯಲಬುಗಾ್ಷ: ‘ತ್ಲೂಲಿಕಿನ
ಚಿಕಕೆಮಾ್ಯಗೆೇರಿ ಗಾ್ರಮವನ್ನು ಹೇಬಳಿ
ಕೆೇಂದ್ರವನಾನುಗಿ ಘೇರ್ಸಬೇಕು’ ಎಂದು
ಒತ್್ತಯಿಸ್ ಚಿಕಕೆಮಾ್ಯಗೆೇರಿ ಹಾಗೂ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ನ ಗಾ್ರಮಗಳ ಗಾ್ರಮಸಥಿರು
ತಹಶ್ೇಲ್ದುರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ
ಸಲ್ಲಿಸ್ದರು.

ಯಲಬುಗಾವಾ ಹೇಬಳಿಯಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೇಕಗೊಳಿಸ್ ಗಾ್ರಮವನ್ನು ಹೇಬಳಿ
ಕೆೇಂದ್ರವನಾನುಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಚಿಕಕೆಮಾ್ಯಗೆೇರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ,
ತ್ಲೂಲಿಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳ
ಸಾಥಿನಮಾನವಿದ. ಅಲಲಿದ, ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಕೆೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿದ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ
ಗಾ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ವಿವಿಧ
ಗಾ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ೇರಿಸ್ ಹಸ ಹೇಬಳಿ
ನಿಮಿವಾಸ್ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ
ಪ್ರೇತ್ಸಿಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು
ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊೇರಿದಾದುರೆ.

ತ್ಲೂಲಿಕು ಕೆೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೆೇವಲ
10 ಕಿ.ಮಿ. ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ
ಚಿಕಕೆಮಾ್ಯಗೆೇರಿ ಪ್ರದೇಶಕೆಕೆ ಹೇಬಳಿ
ಸಾಥಿನಮಾನ ನಿೇಡಿದರೆ ಬೇವೂರ,
ವಣಗೆೇರಿ, ಗೆದಗೆೇರಿ ಹಾಗೂ ಮುರಡಿ

ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ್್ಯಪಿ್ತಯ ವಿವಿಧ
ಗಾ್ರಮಸಥಿರಿಗೆ ಅನ್ಕೂಲರ್ಗಲ್ದ.
ವಿವಿಧ ಸಕಾವಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾಯವಾಗಳನ್ನು
ಹೇಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ ತ್ಲೂಲಿಕು
ಕೆೇಂದ್ರಕೆಕೆ ಹೇಗಲು ಸಾಧ್ಯರ್ಗುತ್ತದ.
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸಗಳ್
ಆಗುವುದರಿಂದ ಸಕಾವಾರ ಈ ಬಗೆಗೆ
ವಿಶ್ೇಷ ಕಾಳಜಿ ತೇರಿ ಬೇಡಿಕೆ
ಈಡೆೇರಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮಕೆೈಗೊಳ್ಬೇಕು
ಎಂದು ಗಾ್ರಮಸಥಿರು ಈ ವೆೇಳೆ

ಆಗ್ರಹಿಸ್ದಾದುರೆ.
ನಿವೃತ್ತ ಶ್ಕ್ಷಕ ಈರಪಪು ಅಂಗಡಿ,

ಸೂಗಿರಪಪು ಬಳಿಗಾರ, ಬಸವರಾಜ
ಕುಡಗುಂಟಿ, ಯಮನೂರಪಪು
ಕುರಿ, ಶರಣಕುಮಾರ ಅಮರಗಟಿ್ಟ,
ಹನಮಂತಪಪು ಉಪಾಪುರ, ರಾಮಣ್
ಹಿರೆೇಮನಿ, ಈರಣ್ ಮಸಾಲ್, ಗೂಳಪಪು
ರೊಡಡುರ, ಶರಣಪಪು ಚಂಡೂರ ಹಾಗೂ
ಗವಿಸ್ದದುಪಪು ಯಲಬುಗಿವಾ ಸ್ೇರಿದಂತೆ ಈ
ವೆೇಳೆ ಹಲವರು ಇದದುರು.

ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ: ಹ�ೇಬಳಿ ಸ್ಥಾನಮ್ನಕ್್ಕ ಆಗ್ರಹ
ಸುತತಿಮುತತಿಲ ರ್ರಾಮಗಳ ರ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ತಹಶಿಷೇಲಾದಾರ್ಗ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕ

ಯಲಬುರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ತಹಶಿಷೇಲಾದಾರ್ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ತಳವಾರ ಅವರಿಗ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು

l ತಾಲೂಲಿಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ
10 ಕಿ.ಮ್ೕದೂರದಲ್ಲಿರುವ
ರ್್ರಮ

l ಜಿ.ಪಂ, ತಾ.ಪಂ ಕ್ೕತ್ರಗಳ
ಸ್ಥಾನಮಾನ

l ರ್್ರಮಸಥಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ

ಮುಖ್ಯಂಶಗಳು

ಕೊಪ್ಳ: ಸಂಕಷ್ಟಕೆಕೆ ಒಳಗಾದ
ಮಕಕೆಳ್ ಮತು್ತ ಮಹಿಳೆಯರ
ಶ್್ರೇಯೇಭಿವೃಧಿಧಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ
ಮತು್ತ ಮಕಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಇಲ್ಖೆಯ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಖಿ ಒನ್ ಸಾ್ಟಪ್
ಸ್ಂಟರ್ 2014 ರಿಂದ ನಗರದ
ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪುತೆ್ರಯ 2ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಯವಾನಿವವಾಹಿಸುತಿ್ತದ.

ಸಾವವಾಜನಿಕ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ
ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ದೌಜವಾನ್ಯಕೊಕೆಳಗಾದ
ಮಗು ಮತು್ತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಉಚಿತ
ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಚಿಕಿತೆಸಿ, ಆಪ್ತ
ಸಮಾಲೇಚನ, ಪಲ್ೇಸ್ ನರವು,
ಕಾನೂನ್ ನರವು, ತ್ತ್ಕೆಲ್ಕ ವಸತಿ
ನರವು ನಿೇಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಕುಟ್ಂಬದೂಂದಿಗೆ ಪ್ನವವಾಸತಿ
ಕಲ್ಪುಸಲ್ಗುತ್ತದ.

ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಿತ ಹಣು್
ಮಕಕೆಳ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ವಿವಿಧ ನರವು ಪಡೆಯಲು ಬೇರೆ-
ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಲೆದಾಡುವುದನ್ನು
ತಪಪುಸ್ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸಮಗ್ರ ರಿೇತಿಯ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ
ಬಂಬಲ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದ. ತುತುವಾ
ಸಮಸ್್ಯಗಳಾದ ಲೆೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ,
ಬಾಲ್ಯವಿರ್ಹ, ವರದಕ್ಣೆ
ಕಿರುಕುಳ, ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸ್,

ಕಟ್ಂಬಿಕ ಹಿಂಸ್, ಮಕಕೆಳ ಮತು್ತ
ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಲೆೈಂಗಿಕ
ದುರುಪಯೇಗ, ಅಪಹರಣ,
ಸ್ೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಇತರೆ ಸಮಸ್್ಯ,
ಕುಂದು ಕೂರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕೆಕೆ
ಸಖಿ ಕೆೇಂದ್ರಕೆಕೆ ನೇರರ್ಗಿ
ಸಂಪಕಿವಾಸಬಹುದಾಗಿದ.

ನಗರದ ಸಕಾವಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿ
ಆಸಪುತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ಸಖಿ ಕೆೇಂದ್ರ ಕಾಯವಾ
ನಿವವಾಹಿಸುತಿ್ತದುದು, ಈ ಕೆೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬ ಸ್ಂಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಆಪ್ತಸಮಾಲೇಚಕರು, ಇಬ್ಬರು
ಸಮಾಜ ಕಾಯವಾಕತವಾರು, ಇಬ್ಬರು
ಕಾನೂನ್ ಸಮಾಲೇಚಕರು,
ಸ್ಕೂ್ಯರಿಟಿ ಸ್ಬ್ಬಂದಿ, ಇದಲಲಿದ
ಮಹಿಳಾ ಪಲ್ೇಸ್ ಸ್ಬ್ಬಂದಿ
ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ (24x7) ಸ್ೇವೆಗೆ
ಲಭ್ಯವಿರುತ್್ತರೆ.

ನಂದ ಮಕಕೆಳ್ ಹಾಗೂ
ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತ ಮಹಿಳಾ
ಸಹಾಯರ್ಣಿ 181 ಹಾಗೂ
ಸಖಿ-ಒನ್ ಸಾ್ಟಪ್ ಸ್ಂಟರ್ಗೆ
ದೂ- 08539-225941,
8217646873, 990127578,
8317414157, 866094836
ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ ಪರಿಹಾರ
ಪಡೆಯಬಹುದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸ್ದ.

ಸಖಿ-ಒನ್ಸ್ಟುಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭ
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ಅಳವೆಂಡ: ಗಾ್ರಮದ ಕೆೇಂದಿ್ರೇಯ
ಸಕಾವಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರರಮಿಕ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವವಾಜನಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ
ಇಲ್ಖೆ ಹಾಗೂ ಅಜಿೇಂ ಪ್ರೇರ್
ಜಿೇ ಫಂಡೆೇಶನ್ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಿ
ಬಟಗೆೇರಿ, ಅಳವಂಡಿ ಹಾಗೂ
ಕವಲೂರ ಕಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ನಲ್-
ಕಲ್ ಬೇಧಿಸುವ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭಾ್ಯಸ
ಹಾಳೆಗಳ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಕಲ್ಕಾ ವಿಧಾನ
ಕಾಯಾವಾಗಾರ ಆಯೇಜಿಸಲ್ಗಿತು್ತ.

ಅಜಿೇಂ ಪ್ರೇರ್ ಜಿೇ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಕಾ
ಕೆೇಂದ್ರದ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ದೇವರಾಜ,
ವಿೇರೆೇಂದ್ರ, ಸುನಿೇತ್ ಅವರು
ಶ್ಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚಚಿವಾಸ್ದರು.

ಸ್ಆರ್ಪಿ ಬಸವರಾಜ ಜಿೇರ್
ಮಾತನಾಡಿ ಅಭಾ್ಯಸ ಹಾಳೆಗಳ
ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸ್ದರು.

ಮುಖ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕ ಸಾಂಬಾಚಾರಿ,
ಸ್ಆರ್ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುವಾನ ಯತನುಳಿ್,
ನಿದೇವಾಶಕರಾದ ಅಶೇಕ ತವದಿ,
ಶ್ವಗಾ್ಯನಮ್ಮ ಹಳಿ್ಕೆೇರಿ ಹಾಗೂ ಗಿೇತ್
ಬಟಗೆೇರಿ ಇದದುರು.

ಕಲ್ಕಾ ವಿಧಾನಕಾರ್ಗಾರ್ರ

ಅಳವಂಡಿ ರ್ರಾಮದ ಸಿಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಕಾ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು
ಕಾರ್ಗಾರ್ರ ನಡೆಯಿತು

ಕೊಪ್ಳ: ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೆೇರಿಕೆ
ಆಗ್ರಹಿಸ್ ಸೇಮರ್ರ (ಆ.25) ರಂದು
ಬಂಗಳೂರು ಚಲೇ ಕಾಯವಾಕ್ರಮ
ಹಮಿ್ಮಕೊಳ್ಲ್ಗಿದ ಎಂದು
ಅಂಗನರ್ಡಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಿ
ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ದ.

ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿರುವ
ಅವರು, ಕೊೇವಿರ್ ಸಂದಭವಾದಲ್ಲಿ
ಮಕಕೆಳ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಪ್ರ್್ಟಕತೆ
ತಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸ್ದದುೇವೆ. ಆದರೂ
ಪ್ರಯೇಜನರ್ಗಿಲಲಿ ಎಂದರು.

ಕೊರೊನಾ ಸಂದಭವಾದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ
ಕುಟ್ಂಬದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
ನಿೇಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ೇರಿದಂತೆ
ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೆೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್
ಆ. 25 ರಂದು ಬಂಗಳೂರು ಚಲೇ
ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ಹಮಿ್ಮಕೊಳ್ಲ್ಗಿದ
ಎಂದು ಅಂಗನರ್ಡಿ ನೌಕರರ
ಸಂಘದ ಕಲ್ವತಿ ಮಣೆೇದಾಳ,
ದುರುಗಮ್ಮ ಹಸಕೆೇರ, ಮಹಾಂತಮ್ಮ,
ಅಮರಮ್ಮ, ಲಲ್ತ್ ಅರಳಿ, ಸಾವಿತಿ್ರ
ಜೊೇಶ್ ಮುಂತ್ದವರು ತಿಳಿಸ್ದಾದುರೆ.

ಬಂಗಳೂರುಚಲೕನಾಳೆ

ಮುನರಾಬಾದ್ನ ಹೊಸ ಲಂರ್ಪುರ ಸಕಾಗಾರಿ ಪ್ರಾಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ
ಸುಪಿರಾಷೇತ್ ಪಾಟಷೇಲ, ರ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸಯಾ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಹುಲುಗಪ್ಪ, ಗಣಯಾರಾದ
ವಸಂತ ರ್ಯಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಗಾಗಳಿಗ ಮಾಸ್ಕೆ ವಿತರಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು

ಸ್ಪರ್್ಯತಮಾಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸ್ದಧಿತೆ ನಡೆಸುತಿ್ತದಿದುೇರಾ? ರಾ್ಯಂರ್, ಅತು್ಯತ್ತಮ
ಅಂಕ ಗಳಿಸ್ ಸಕಾವಾರಿ ಉದ್ಯೇಗ ಗಿಟಿ್ಟಸುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದಿದುೇರಾ? ಹಾಗಾದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹಮ್ಮಯ ‘ಪ್ರಜ್ರ್ಣಿ –ಡೆಕಕೆನ್
ಹರಾಲ್ಡು’ ಇನನುಂದು ಮಹತ್ವದ ಹಜಜಾ ಇಟಿ್ಟವೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸ,
ಬಾಯಾಂಕಿಂಗ್, ರೖಲೆ್ವ, ಸಬ್ ಇನ್ಸೆ್ಕಟುರ್,ಪೊಲ್ೕಸ್ಕಾನ್ಸೆಟುೕಬಲ್,
ಎಫ್ಡಿಎ.. ಹಿೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಗೆಯ ಸಪುಧಾವಾತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳ ಓದಿಗೆ ನರವು
ನಿೇಡುವ ‘ಎಕ್ಸಾಂಮ್ಸಟೆರ್ಮೈಾಂಡ್’ ಇ–ಪೇಪರ್ ಹರತರುತಿ್ತವೆ.

ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮತು್ತ ಕನನುಡ ಎರಡೂ ಭಾಷಯಲ್ಲಿರುವ ಮತು್ತ ರ್ರದ
ಐದು ದಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ‘ಎಕ್ಸಾಂಮ್ಸಟೆರ್ಮೈಾಂಡ್’ ಈ ಎಲಲಿ ಸಪುಧಾವಾತ್ಮಕ
ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗಿ್ರಯನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಿದ. ಜನರಲ್ ಸಟೆಡಿೋಸ್,ಸ್ಟೆಯಾಟಿಕ್, ಕರಾಂಟ್ಅಫೋಸ್್ಯ,
ರೋಸನಾಂಗ್ಎಬಿಲಿಟಿ, ಇಾಂಗಿಲಿಷ್ಲಯಾಾಂಗ್್ವೋಜ್ ಆಯಾಾಂಡ್ವಬ್ಯಲ್ಎಬಿಲಿಟಿ,
ಕ್ವಲಿಟ್ೋಟಿವ್ಆಪ್ಟೆಟ್ಯಾಡ್, ಪರೆಬಾಂಧಗಳು,ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು
ಮುಂತ್ದವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾದರಿ ಪ್ಶನುರೀತತೆರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪೂರಕವಾದ
ಆಡಿಯೊ ಮತು್ತ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲ್ದ.

ಚಂದ್ದ್ರರಾಗಲು ಸಂಪಕಿಗಾಸ
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ಮೊಬೈಲ್: 96060 82252 bit.ly/emmstudent
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