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 21 June 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 today in newspapers, Prajavai 

(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 
 



ಬಳ್ಳಾರಿ
2 ಗುರುವಾರ lಜೂನ್ 21, 2018

ಹವಾಮಾನಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಮೋಡ ಕವಿದವಾತಾವರಣ,
ಸಾಧಾರಣಮಳೆಸಾಧ್ಯತೆ
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ಕಂಪ್ಲಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂ.10
ಮುದ್ದಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೆಲ ಶಿಕ್ಷಕರ
ರ್ಯಕಾ ವೈಖರಿ ಸಮರಕಾಕವಾಗಿಲಲೂ
ಎಂದು ಸಾರಕಾಜನಿಕರು ಮತ್ತು
ಪ್ಲಕರಿಂದ ದೂರು ಬಂದ ರ್ರಣ
ಕ್ಷೇತರಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿರ್ರಿ, ಚುನಾಯಿತ
ರರಾತಿನಿಧಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಭಷೇಟಿ
ನಿಷೇಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಭಯಲ್ಲೂ ಭಾಗರಹಿಸಿದದಾ ಕೆಲ

ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರರಾಸ್ತುತ
ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪುರುಷಷೇತತುಮ
ಹಾಜರಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಶಾಲೆಯಿಂದ
ಹೊರ ಹೊಷೇಗುತಾತುರೆ. ಅದಷೇ ರಿಷೇತಿ,
ಶಿಕ್ಷಕ ಅಬುದಾಲ್ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ
ಪ್ಠ ಮಾಡುವುದಿಲಲೂ. ಇದರಿಂದ
ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಠ, ರರಾರಚನಗಳಂದ
ರಂಚಿತರಾಗುತಿತುದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು
ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ರರ್ಕಾರಣೆ ಮಾಡಬಷೇಕು’
ಎಂದು ಆಗರಾಹಿಸಿದರು.
ಬಿಇಒ ಎಲ್.ಡಿ. ಜಷೇಷಿ
ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹಾಜರಿಹಾಕಿ ತೆರಳುರ
ಶಿಕ್ಷಕ ಪುರುಷಷೇತತುಮ ಅರರಿಗೆ
ರ್ರಣ ಕೆಷೇಳ ನಷೇಟಿಸ್ ಜಾರಿ

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತುಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ
ಅಬುದಾಲ್ ಅರರಿಗೆ ಉತತುಮವಾಗಿ ಪ್ಠ
ಬಷೇಧಿಸ್ರಂತೆಸೂಚಿಸಿದರು.ಮೂರು
ದಿನದಲ್ಲೂ ರಠ್ಯ ವಿಭಜನೆ, ಪ್ಠ ಟಿರ್ಪಣೆ
ಸಷೇರಿದಂತೆ ಎಲಲೂ ರರದಿ ಸಲ್ಲೂಸಬಷೇಕು.
ಇಲಲೂವಾದರೆಷೇ ಈ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ತಡೆ
ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನಿಷೇಡಿದರು.
‘ಎಲಲೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಿಯಾಗಿ

ರ್ಯಕಾನಿರಕಾ ಹಿಸಬಷೇಕು. ಮುಂದಿನ
20ದಿನದಲ್ಲೂಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಎಲಲೂ ಸ್ಧಾರಣೆ
ರ್ಣಬಷೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರುದೂರು ಬರದಂತೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರಹಿಸಬಷೇಕು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ
ಖಾಲ್ ಇರುರ ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದದಾಯನ್ನು
ರರ್ಕಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಗಮನಹರಿಸಿ
ತ್ಂಬಲಾಗುವುದು’ಎಂದುಹಷೇಳದರು.
ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಸಭಯಲ್ಲೂ ಹಾಜರಿದದಾ ಶಿಕ್ಷಕ
ಅಬುದಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಳೆದ ಕೆಲ

ದಿನಗಳಂದ ಅನಾರಷೇಗ್ಯದ ರರಿಣಾಮ
ಪ್ಠಬಷೇಧನೆಮಾಡುರಲ್ಲೂ ತ್ಂದರೆ
ಯಾಗಿದ. ಮುಂದ ಹಿಷೇರ್ಗದಂತೆ
ಎಚ್ಚರರಹಿಸ್ತೆತುಷೇನೆ’ ಎಂದು
ಸ್ಪಷ್ಟರಡಿಸಿದರು. ಜಿಲಾಲೂ ರಂಚಾಯಿತಿ
ಸದಸ್ಯ ಕೆ. ಶಿರಾಷೇನಿವಾಸರಾವ್, ರ್ರಾಮ
ರಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ ಎಂ.ಎಸ್.
ಮಹಾಂತಮ್ಮ, ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ.
ಉಮಷೇಶ, ಸದಸ್ಯರಾದ ತಾಯಣ್ಣ,,್ಣ
ನರಸಣ್ಣ,,್ಣ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರಾದ

ಎಚ್. ದುರುಗರ್ಪ, ಡಿ. ವಂಕಟಷೇಶ,
ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ
ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್. ವಂಕಟಸಾವಾಮಿ,
ಮುಖಂಡರಾದ ಜಡೆ ಮಹಾದಷೇರ,
ಕೆ. ಕುಮಾರ, ಐ. ಚನನುಮಲ್ಲೂರ್ರ್ಕಾನ,
ಮಲ್ಲೂರ್ರ್ಕಾನಸಾವಾಮಿ, ಹೊನ್ನುರ
ಸಾವಾಮಿ, ತಿಮ್ಮರ್ಪ, ಅರಲಕಿ್ಕ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ,,್ಣ
ಆರ್. ಗಣೆಷೇಶ,ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ,
ಸಿಆರ್ಪಿ ಶಿರಾಷೇರ್ಂತ್, ಶಿಕ್ಷಕರು
ಹಾಜರಿದದಾರು.

ನ��ನ ೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ
ಪಾಲಕರಿಂದ ದೂರು; ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರ ವಿಚಾರಣೆ

ಕಿಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಂ.10 ಮುದ್ದಾಪುರ ಸಕಾ್ಯರ ಹಿರರ ಪಾರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಕೆಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರ ಕುರತು ದೂರು ಬಿಂದ ಕಾರಣ ಬಿಇಒ ಎಲ್.ಡಿ.
ಜ��ಜ ೋಷಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಬುಧವಾರ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಿ
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು

l ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿರುದ್ಧ್ಧದೂರು
l ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ
ಸಾವ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರ್ರಹ

l ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವರದಿ
ನಿೇಡಲುಸೂಚನೆ

ಮುಖ್ಯಂಶಗಳುಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ಪಷೇಟಯಲ್ಲೂ ಮಷೇಲೆ್ಷೇತ್ವ ನಿಮಾಕಾಣ
ರ್ಯಕಾ ಚುರುಕುಗಂಡಿದುದಾ,
ಸಷೇತ್ವಯ ರ್ಂಕಿರಾಟ್ ಕಂಬಗಳ ಮಷೇಲೆ
ಕಬಿ್ಬಣದ ತಡೆಗಷೇಡೆ ಅಳರಡಿಸ್ರ
ರ್ಯಕಾಕೆ್ಕ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಸಷೇಮಶಷೇಖರ
ರೆಡಿಡಿ ಬುಧವಾರಚಾಲನೆ ನಿಷೇಡಿದರು.
ಮಷೇರ್ ರಸತುಗೆ ಸಂರಕಕಾ ಕಲ್್ಪಸ್ರ

ಈ ಸಷೇತ್ವ ನಿಮಾಕಾಣ ರ್ಯಕಾಕೆ್ಕ
2004ರಲ್ಲೂ ಚಾಲನೆ ನಿಷೇಡಲಾಗಿತ್ತು.
2013ರಲ್ಲೂ ಮತೆತು ಚುರುಕುಗಂಡಿತ್ತು.
ಆ ನಂತರ ರ್ಂಗೆರಾಸ್ ಅಧಿರ್ರದ
ಅರಧಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಗಿತಗಂಡಿತ್ತು. ಈಗ
ಮತೆತು ಆರಂಭವಾಗುತಿತುದ’ ಎಂದು ರೆಡಿಡಿ
ಸ್ದಿದಾರ್ರರಿಗೆ ತಿಳಸಿದರು.
‘₹ 27 ಕಷೇಟಿ ವಚ್ಚದಲ್ಲೂ ಸಷೇತ್ವ

ನಿಮಾಕಾಣ ರ್ಯಕಾ ಆರಂಭವಾದರೂ,
ವಿಳಂಬದ ರ್ರಣ ಮತೆತು ಸ್ಮಾರು ₹
14ಕಷೇಟಿಯಷ್್ಟ ವಚ್ಚ ಹಚಿ್ಚಸಲಾಗಿದ.

ಗಣೆಷೇಶ ಹಬ್ಬದ ವಷೇಳೆಗೆ ಸಷೇತ್ವ
ನಿಮಾಕಾಣ ಪೂಣಕಾಗಳುಳುರ ನಿರಿಷೇಕ್
ಇದ’ ಎಂದರು.

ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್್ೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚುರುಕು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬಳ್ಳಾರರ ಸತ್ಯನಾರಾರಣಪೋಟೆರಲ್ಲಿ ರೈಲೆವೆ ಮೋಲೆ್ೋತುವರ ಕಾಿಂಕಿರಾಟ್
ಕಿಂಬಗಳ ಮೋಲೆ ಕಬಿಬಿಣದ ತಡೆಗ��ಗ ೋಡೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಬುಧವಾರ
ಆರಿಂಭವಾಯಿತು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬ್ಯಂಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ರೆೈತರ ಎಲಲೂ
ಸಾಲ ಮನಾನು ಮಾಡಬಷೇಕು ಎಂದು
ಆಗರಾಹಿಸಿ ರೆೈತ ಸಂಘದ ರ್ಯಕಾಕತಕಾರು
ನಗರದ ಜಿಲಾಲೂಧಿರ್ರಿ ಕಚಷೇರಿ ಆರರಣ
ದಲ್ಲೂ ಬುಧವಾರ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಾವಾಮಿನಾಥನ್ ರರದಿಯ

ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ರೆೈತರಿಗೆ ಬಡಿಡಿ ರಹಿತ
ಸಾಲ ನಿಷೇಡಬಷೇಕು ಎಂದು ಸಂಘದ
ಜಿಲಾಲೂ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಷೇಣಿ ಬಸರ್ಪ
ಆಗರಾಹಿಸಿದರು.
‘2009ರ ಏಪಿರಾಲ್ನಿಂದ 2017

ರರರೆಗಿನಬಳೆಸಾಲರನ್ನುಮಾತರಾಮನಾನು
ಮಾಡುರ ನಿಧಾಕಾರ ಸಾವಾಗತಾಹಕಾ.
ಆದರೆ ಆ ಅರಧಿಯನ್ನು 2009ರ
ಹಿಂದಿನ ಅರಧಿಯ ಸಾಲರನ್ನು
ಮನಾನು ಮಾಡಬಷೇಕು. ಅದರಂದಿಗೆ
ಅರಧಿಯನ್ನು 2018ರ ಮಷೇರರೆಗೂ
ವಿಸತುರಿಸಬಷೇಕು’ ಎಂದುಒತಾತುಯಿಸಿದರು.
‘ಕೃಷಿ ಉದದಾಷೇಶರ್್ಕಗಿ ರೆೈತ

ಕುಟಂಬದರರು ಆಭರಣಗಳ ಮಷೇಲೆ
ರಡೆದಿರುರ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ ಅಭಿರೃದಿಧಿಗೆ

ರಡೆದಿರುರ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು
ದಿಷೇರ್ಕಾರಧಿ ಸಾಲ, ರಶುಪ್ಲನೆ
ಸಾಲ, ಎತಿತುನರ್ಡಿಸಾಲ,ಟ್ರಾಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ
ಸಾಲ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳಗೆ ನಿಷೇಡಿರುರ
ಸಾಲರನ್ನು ಮನಾನು ಮಾಡಬಷೇಕು’
ಎಂದು ಆಗರಾಹಿಸಿದರು.
‘ರೆೈತರು ನಗರ ಸ್ಥಳಷೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ

ವಾ್ಯಪಿತುಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಂಕುಗಳಲ್ಲೂ
ರಡೆದಿರುರ ಕೃಷಿ ಸಾಲರನ್ನು
ಮನಾನು ಮಾಡಬಷೇಕು. ಸಾಲ ಮನಾನು
ಮಾಡಿದರೆ ರೆೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್್ಟ
ಅನ್ಕೂಲವಾಗುತತುದ. ಆದಷ್್ಟ ಬಷೇಗನೆ
ಈ ಕುರಿತ್ ಕರಾಮ ಕೆೈಗಳಳುಬಷೇಕು’
ಎಂದು ಒತಾತುಯಿಸಿದರು.

ಸಾಲ ಮನಾನಾ: ರೈತರ ಆಗರಾಹ

ಬ್ಯಿಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಎಲಲಿ ಸಾಲ ಮನಾನಾ ಮಾಡಬೋಕು ಎಿಂದು ಆಗರಾಹಿಸಿ ರೈತ
ಸಿಂಘದ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರು ಬಳ್ಳಾರರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರ ಕಚೋರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ಬುಧವಾರ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು

ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದ ಕರ್ಪಗಲ್ಲೂ
ರಸತುಯಲ್ಲೂ ವಿಶಾಲ್ಸೂರರ್
ಮಾರುಕಟ್ಟಮುಂಭಾಗದ
ಸ್ತತುಮುತತು ಸಂಜೆ ವಷೇಳೆಯಲ್ಲೂ
ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಅತಿಯಾಗಿ,
ಸಂಚಾರಕೆ್ಕತ್ಂದರೆಯಾಗಿದ.
ಕರ್ಪಗಲ್ಲೂ ರಸತುಗೆ

ಹೊಂದಿಕಂಡಂತೆ ಹಲವು
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಗಳು, ಆಸ್ಪತೆರಾರಾ್ಪ ಗಳು,
ಹೊಷೇಟಲ್ಗಳವ. ರಸತಿ
ಬಡಾರಣೆಗಳೂಇರುವುದರಿಂದ
ಜನ ಸಂಚಾರ ಹಚಿ್ಚದ.
ಆದರೆ ಇತಿತುಷೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ
ಈ ರಸತುಯಲ್ಲೂ ಸಂಚಾರ
ಸ್ಥಗಿತಗಳುಳುರಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ದಟ್ಟಣೆ
ಹಚು್ಚತಿತುದ.
ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಸಂಜೆ ವಷೇಳೆ ಒಬ್ಬ

ರ್ನ್ಸ್ಟಬಲ್ ನಿಯಷೇಜಿಸ್ವುದು
ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ. ಅಡಾಡಿದಿಟಿ್ಟ
ವಾಹನ ನಿಲ್ಗಡೆಯನ್ನು
ನಿಯಂತಿರಾಸಬಷೇರ್ಗಿದ.
–ಮಧುಸೂದನ್,ಉಮಾಶಂಕರ,

ಸರಸ್ವತಿ, ರಾಜು,

ಸಮರ್ವಕ
ವಿದ್ಯುತ್ಪೂರೈಸಿ
ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದಲ್ಲೂ ಇತಿತುಚಿನ
ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ವಿದು್ಯತ್ಪೂರೆೈಕೆ
ಸಮರಕಾಕವಾಗಿಲಲೂ.ಯಾವುದಷೇ
ಸೂಚನೆ ಇಲಲೂದ ಗಂಟಗಟ್ಟಳೆ
ವಿದು್ಯತ್ಪೂರೆೈಕೆಯನ್ನು
ಸ್ಥಗಿತಗಳಸಲಾಗುತಿತುದ.
ಭಗತ್ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಸ್ತತುಮುತತು

ಇತಿತುಷೇಚಗೆ ರಾತಿರಾ ವಷೇಳೆ ಸಿಂಗಲ್ಫಷೇಸ್
ವಿದು್ಯತ್ಪೂರೆೈಸಲಾಗುತಿತುದ.
ಇದರಿಂದ ಹಲವು

ಸಮಸ್ಯಗಳುಂಟ್ಗುತಿತುವ. ಕೂಡಲೆಷೇ
ಜೆಸಾ್ಕಂ ಕರಾಮ ಕೆೈಗಳಳುಬಷೇಕು.
–ಮಂಜುನಾಥ್, ಭಗತ್ಸಂಗ್

ನಗರ ನಿವಾಸಗಳು

ಆಟೊರಿಕ್ಷಾಗಳ
ಹಾವಳಿ
ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದ ಗಡಿಗಿ
ಚನನುರ್ಪ ರೃತತುದ ನಾಲ್್ಕ ದಿಕಿ್ಕನ
ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಆಟಷೇರಿಕ್ಷಾ
ಚಾಲಕರು ರರಾಯಾಣಿಕರಿರ್ಗಿ
ರ್ಯುತಾತು ನಿಲ್ಲೂವುದರಿಂದ
ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕೆ್ಕತ್ಂದರೆ
ಆಗುತಿತುದ.
ರೃತತುದ ಪಟರಾಷೇಲ್ಬಂಕ್

ಅಂಚಿನಲ್ಲೂ, ರಾಯಲ್
ಟ್ಕಿಷೇಸ್ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ,
ಬಂಗಳೂರು ರಸತು ಆರಂಭದಲ್ಲೂ
ಆಟಷೇರಿಕ್ಷಾದರರಿಂದಲೆಷೇವಾಹನ
ಸಂಚಾರ ನಿಲ್ಗಡೆಯಾಗುತಿತುದ.
ಆಟಷೇರಿಕ್ಷಾದರರ ವಿರುದಧಿ ಕರಾಮ
ಕೆೈಗಳಳುಬಷೇರ್ದಪೊಲ್ಷೇಸರು
ದಿವಾಚಕರಾ ವಾಹನ ಸವಾರರವಾಹನ
ದ್ಖಲೆಗಳ ರರಿಶಿಷೇಲನೆಯಲೆಲೂಷೇ
ಹಚು್ಚ ರ್ಲ ಕಳೆಯುತಾತುರೆ.
ಟಷೇರಿಕ್ಷಾಚಾಲಕರಿಗೆ

ಪೊಲ್ಷೇಸರೆಂದರೆ ಅಳುಕೆಷೇ
ಇಲಲೂವಾಗಿದ. ಹಿಷೇರ್ಗಿ ಅರರು
ನಿಯಮಪ್ಲ್ಸದಸಾರಕಾಜನಿಕರಿಗೆ
ತ್ಂದರೆಕಡುತಿತುದ್ದಾರೆ.

–ಆನಂದ, ರಾಜೋಶ, ನಾಗೋಶ್

ವಾಹನದಟಟುಣೆ ನಿಯಂತ್್ರಸಿ
ಕಂದ್
ಕೊರತೆ

ಹೊಸಪೇಟೆ
ಬೆಳಿಗಗೆ

6.10: ಭಕ್ತಿ ಸಾಗರ (ಭಕ್ತಿ ಗೀರ್ಗಳು)
6.30: ಚಿಂತನ
6.35: ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ
6.40: ಹಸಿರೀ ಉಸಿರು
6.45: ಜಾನಪದ ಗೀರ್ಗಳು
7.15: ಭಾವಗೀರ್ಗಳು
7.45: ಚತ್ರಗೀರ್ಗಳು
8.00: ರೀಡಿಯೊಡಾಕ್ಟರ್
8.35: ಗೀತ ಚತ್ತಿರ
9.05: ಅಮ್ಮ ಹೆೀಳಿದ ಕಥೆ, ಗೀತ
ಚತ್ತಿರ
9.30: ಕರಗಿಂದು ಗೀರ್
12.30: ಐಶ್ವರತೆ

ಸಂಜೆ
5.00: ಚತ್ರಗೀರ್ಗಳು
5.30: ವಿಜರನಗರದ ಐಸಿರಿ
6.15: ದಿನಕ್ಕಿಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂದು
ಉತತಿರ
6.20: ಅಪೀಕ್ಷೆ
6.51: ಕ್ಸಾನ್ವಾಣಿ
7.45: ಚತ್ರಸುಧಾ

ರಾತ್ರಿ
8.30: ಚತ್ರಗೀರ್ಗಳು

ಆಕಾಶವಾಣಿ

ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಾ: ಹೊಟ್ಟ
ನಷೇವು ತಾಳಲಾರದ ವಿಷ ಸಷೇವಿಸಿ
ಹಗರಿಬಮ್ಮನಹಳಳು ಸರ್ಕಾರಿ
ಆಸ್ಪತೆರಾರಾ್ಪ ಯಲ್ಲೂ ಚಿಕಿತೆ್ ರಡೆಯುತಿತುದದಾ
ಸಮಿಷೇರದ ಹಲರ್ಪುರ ರ್ರಾಮದ
ಭರಮರವಾ (35)ಅರರುಮಂಗಳವಾರ
ತಡರಾತಿರಾ ಮೃತರಟಿ್ಟದ್ದಾರೆ.
‘ಭರಮರವಾ ಅರರು ಮೂರು

ರಷಕಾದಿಂದ ಹೊಟ್ಟನಷೇವಿನಿಂದ
ಬಳಲ್ತಿತುದದಾರು. ಮಂಗಳವಾರ
ಮಧಾ್ಯಹನು ತಿಷೇರರಾವಾದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲೂ
ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾರು ಇಲಲೂದ
ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವಿಷ ಸಷೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಷೇರರಾ ಆಸವಾಸ್ಥಗಂಡ ಅರರನ್ನು ಹಚಿ್ಚನ
ಚಿಕಿತೆ್ರ್ಗಿ ಹಗರಿಬಮ್ಮನಹಳಳು
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತೆರಾರಾ್ಪ ಗೆ ದ್ಖಲ್ಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಚಿಕಿತೆ್ ಫಲರ್ರಿಯಾಗದ
ತಡರಾತಿರಾ ಮೃತರಟಿ್ಟದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು
ಪೊಲ್ಷೇಸರು ತಿಳಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತೆಯು

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ‘ಅಧಿರ್ರ ನಿಷೇಡಿದರೆ
24 ಗಂಟಯಳಗೆ ರೆೈತರ ಕೃಷಿ ಸಾಲ
ಮನಾನು ಮಾಡುವುದ್ಗಿ ಘಷೇಷಣೆ
ಮಾಡಿದದಾ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸಾವಾಮಿ,
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಾಯಾಗಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ
ಸಾಲ ಮನಾನುಮಾಡಲ್ ಮಿಷೇನಮಷೇಷ
ಎಣಿಸ್ತಿತುದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ
ರೆೈತ ಮಷೇಚಾಕಾ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ
ಗುರುಲ್ಂಗನಗೌಡ ಟಿಷೇಕಿಸಿದರು.
ರಟ್ಟಣದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚಷೇರಿಯಲ್ಲೂ

ಬುಧವಾರ ರ್ಯಕಾಕತಕಾರ ಸಭ
ಉದದಾಷೇಶಿಸಿಮಾತನಾಡಿದಅರರು, ‘ಕೃಷಿ
ಸಾಲ ಮನಾನು ಮಾಡುರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ
ಕುಮಾರಸಾವಾಮಿ ರಚನ ಭರಾಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಂದು ದಿನ ಜನತೆ ತಕ್ಕ ಪ್ಠ
ಕಲ್ಸಲ್ದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.
ರೆೈತ ಮಷೇಚಾಕಾ ಜಿಲಾಲೂಧ್ಯಕ್ಷ

ಎಂ.ಆರ್. ಬಸರನಗೌಡ, ತಾಲ್ಲೂಕು
ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ. ಬಸರರಾಜ,
ತಾ.ರಂ. ಸದಸ್ಯ ಈಟಿ. ಲ್ಂಗರಾಜ,
ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲಾಲೂ ರರಾಧಾನ ರ್ಯಕಾದಶಿಕಾ

ಎಚ್.ಪೂಜರ್ಪ, ಸಂಜಿಷೇರರೆಡಿಡಿ,
ಲಂಕೆಷೇಶನಾಯ್ಕ, ಶಿರಾಜ್ ಬವಿಹಳಳು,
ಜಯಣ್ಣ ಇದದಾರು.

ಪೂರಕ ರರಿೇಕ್ಷೆ:
656 ವಿದ್ಯುರ್್ವಗಳ್
ಸಂಡೂರು: 2018ನೆನೆ

ಯು
ಷೇ ಸಾಲ್ನ ಎಸ್ಸ್ಲ್್

ಪೂರಕ ರರಿಷೇಕ್ಗಳು ಜೂ.21 ರಿಂದ
28ರರರೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ವ ಎಂದು ಕ್ಷೇತರಾ
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿರ್ರಿ ಐ.ಆರ್. ಅಕಿ್ಕಯರರು
ತಿಳಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಟ್ಟಣದ ಛತರಾರತಿ ಶಿವಾಜಿ

ವಿದ್್ಯಮಂದಿರ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಳಯ
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕತು ರದವಿ ಪೂರಕಾ
ರ್ಲೆಷೇಜಿನ ಪ್ರಾಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ
ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಇ.ಎಸ್ ಬಲಕಿಯರ
ಪ್ರಾಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಗೆಗೆ 9.30
ರಿಂದ ಜರುಗಲ್ವ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೂ
ಒಟ್ಟ 656 ವಿದ್್ಯರ್ಕಾಗಳು ರರಿಷೇಕ್ಗೆ
ನಷೇಂದ್ಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸಾಲಮನ್ನಾ:ಮಾತು
ತಪ್ಪಿದಮುಖಯುಮಂತ್್ರ’ಪ್ರಜಾವಾಣಿೀವಾರ್ತೆ

ಸಿರುಗುಪ್ಪ: ವಿಶವಾಯಷೇಗ ದಿನ
ಆಚರಿಸಲ್ ನಗರದ ಜೆಸಾ್ಕಂ ಇಲಾಖೆ
ಕಚಷೇರಿ ಆರರಣದಲ್ಲೂ ಶಿರಾಷೇ ಕೃಷ್ಣ ಯಷೇಗ
ಸಮಿತಿ ರತಿಯಿಂದ ಯಷೇಗದ ಕುರಿತ್
ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಯಷೇಗ
ರ್ಯಕಾಕರಾಮ ಆಯಷೇಜಿಸಲಾಗಿದ
ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿರ್ರಾಂ
ಹಷೇಳದರು.
ಇಲ್ಲೂಯ ಜೆಸಾ್ಕಂ ಕಚಷೇರಿ

ಆರರಣದಲ್ಲೂ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ
ಸಾಮೂಹಿಕ ಯಷೇಗ ಅಭಾ್ಯಸದಲ್ಲೂ
ಅರರುಮಾತನಾಡಿದರು.
ಶಾಸಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಷೇಮಲ್ಂಗರ್ಪ

ಚಾಲನೆನಿಷೇಡಲ್ದ್ದಾರೆ. ನಗರಸಭಅಧ್ಯಕ್
ಬಿ.ಪ್ರಿಜಾತಮ್ಮ ಭಾಗರಹಿಸ್ರರು
ಎಂದು ತಿಳಸಿದರು. ಟರಾಸ್್ಟ ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ
ಆರ್.ಡಿ.ಉಮಷೇಶ, ನಗರಸಭ ಸದಸ್ಯ
ವಂಕಟರಾಮರೆಡಿಡಿ, ವಿಷೇರೆಷೇಶ್ಗೌಡ,
ಬಲಸ್ಬ್ಬಯ್ಯ, ನಾಗರಾಜಶಟಿ್ಟ,
ಮಂರ್ನಾಥ ಇದದಾರು.

ಸಾಮೂಹಿಕಯೇಗಭ್ಯುಸ
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