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  7 November 2019 

The Secretary 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Mumbai - 400 001 
  
Dear Sir / Madam, 
 
Sub -  Compliance with Regulations 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015  

Please find enclosed herewith copies of Financial Express (English) and Prajavani (Kannada) dated 

6 November 2019 concerning newspaper advertisements for Notice of Dispatch of Postal ballot 

Notice 

We request you to kindly take the same on record 

Thanking you. 

Yours faithfully 
for The Sandur Manganese & Iron Ores Limited 
 
 
Divya Ajith 
Company Secretary & 
Compliance Officer 
 
 
Encl: A/a 
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ಬಳ್ಳಾರಿ
3A ಬುಧವಾರ l ನವೆಂಬರ್ 6, 2019

ಹವಾಮಾನಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿಹಾಗೂಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ
ಮೋಡ ಕವಿದವಾತಾವರಣಮತ್ತು
ಬಿಸಿಲು ಇರಲ್ದೆ.

® ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:20 ಸೂರ್ಯೋಸ್ತ: 5:52 ಚಂದ್್ದಯ:ಮ. 2:09 ಚಂದ್್ಸ್ತ: ರಾ. 2:01

32° 20°
ಗರಿಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ

ಬುಧವಾರದಉಷ್ಣಾಂಶ

ಹ
ವಾ
ಮಾ
ನ

32° 22°

ಗುರುವಾರ

31° 22°

ಶುಕ್ರವಾರ

31° 20°

ಶನಿವಾರ

ಮಂಗಳವಾರದ ಹವಾಮಾನ: ಗರಿಷ್ಠ 31° ಕನಿಷ್ಠ 21°

ಹೊಸಪ್ಟೆ: ‘ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ
ಸರೀವೇಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ
ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರವೇಹಿಸುತತಿಲಲಿ. ಈ
ಕುರಿತು ಅನೀಕ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರ.
ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕಯವೇ ಕಲ್ಪಿಸಿ,
ದೀಶದ ಗೌರರ ಉಳಿಸಿ’ ಎಂದು ಪ್ರವಾ
ಸೀದ್ಯಮ ಸಚಿರ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ಸೂಚನಕೊಟ್ಟರು.
ಮಂಗಳವಾರ ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ಕಮಲಾ

ಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೀದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ
ಪ್ರಗತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಮಾತನಾ
ಡಿದ ಅರರು, ‘ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗ
ರಿಗೆ ಹೆಚಿಚಿನ ಸೌಕಯವೇ ಕಲ್ಪಿಸಬೀಕು.
ಅತ ಹೆಚ್ಚಿ ವಿದೀಶಗರು ಭೆೀಟಿ
ನಿೀಡುರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಇದಾಗಿದ.
ವಿರೂಪಾಕ್ೀಶ್ವರ ದೀರಸ್ಥಾನ ಎದುರಿನ
ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಮಪವೇಕ ರ್ಯರಸ್ಥಾ ಮಾಡಿ’
ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.
‘ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ಹಂಪಿ ಹಾಗೂ ಇಡಿೀ

ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರವಾದ
ಪ್ರತೆ್ಯೀಕ ಯೀಜನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ
ಬೀಕು. ಜಿಲ್ಲಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ
ಸಮಗ್ರ ಮತುತಿ ಕೊ್ರೀಢೀಕೃತ ಯೀಜನ
ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಸಂಪಕವೇ,
ಶೌಚಾಲಯ,ರಸತರ್ಯರಸ್ಥಾ, ಕುಡಿಯುರ

ನಿೀರು, ಆತಥ್ಯ ಸ್ೀರಿ ಸಮಗ್ರ ವಿರರವುಳ್ಳ
ಯೀಜನಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಸಕಾವೇರಕೆಕೆ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲ್ಸಿ
ಅನ್ಷ್ಠಾನಕೆಕೆ ತರಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು
ಹೆೀಳಿದರು.
‘ಯಾತ್ರನಿವಾಸಗಳಸದುಪಯೀಗ,

ನಿರವೇಹಣೆಯಅಗತ್ಯಎಷ್್ಟಎಂಬುದನ್ನು
ತಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೀಕು. ಸಿರುಗುಪಪಿ ತಾಲ್ಲಿ

ಕಿನ ತೆಕಕೆಲಕೊೀಟೆ ಸಮೀಪದ ರರವಿನ
ಮಲ್ಲಿೀಶ್ವರ ದೀರಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರ
ನಿವಾಸ ನಿಮವೇಸಲು ಅನ್ದಾನ ಬಿಡು
ಗಡೆಮಾಡಿದು್ದ, 25 ದಿನದೊಳಗೆ ನಿರೀ
ಶನ ನಿೀಡದಿದ್ದರೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯ
ಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.
ಶಾಸಕ ಸೀಮಲ್ಂಗಪಪಿ, ಜಿಲಾಲಿಧಿ

ಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ನಕುಲ್, ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾ
ಯಿತ ಸಿ.ಇ.ಒ ನಿತೀಶ್, ಉಪವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ತನಿ್ವೀರ್ ಶೀಖ್ ಆಸಿೀಫ್,

ಡಿರೈಎಸಿಪಿವಿ.ರಘುಕುಮಾರಈಸಂದರವೇ
ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.

ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ��ಸ ೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೋಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು

ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಗೌರವ ಉಳಿಸಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ವಿಜಯವಿಠಲ ದೆೋವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ
ಹೋಗಲುಬ್ಯಾಟರಿಚಾಲ್ತ

ವಾಹನಗಳ ವಯಾವಸ್ಥಾಮಾಡಬೋಕು.
ಯಾರಿಗೂತಂದರೆ ಆಗಬ್ರದು
ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಸಚಿವ

ಹಂಪಿಉತಸೂವಕ್ಕೆ
ದಿನಂಕ ನಿಗದಿ
ಹಂಪಿಉತ್ಸರಕೆಕೆ

ನಿದಿವೇಷ್ಟ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಸಹಜ
ಘಟನ ಜರುಗಿದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ
ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದುಎಂದು
ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಹೆೀಳಿದರು.
ಸುದಿ್ದಗಾರರಂದಿಗೆ

ಮಾತನಾಡಿದ ಅರರು,
‘ಯಾವುದೀ ಬಲ್ ತೆತಾತಿದರೂ
ಸರಿಮಂಟಪಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳು
ಉಳಿಯಲ್ೀಬೀಕು. ಈಬಾರಿ
ನಡೆಯಲ್ರುರ ಹಂಪಿಉತ್ಸರದ
ಮುಖ್ಯರೀದಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರು
ಬಸರಣ್ಣ ಮಂಟಪದಿಂದ
ಗಾಯತ್ರ ಪಿೀಠದ ಹತತಿರ
ಸಥಾಳಂತರಿಸುವುದಕೆಕೆ
ತಾಂತ್ರಕ ರರದಿ ಪಡೆದು
ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೊಳ್ಳಬೀಕು’ ಎಂದು
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗೆಸೂಚಿಸಿದರು.

ಹೊಸಪ್ಟೆ: ‘ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ರಷವೇವಿಡಿೀ
ಕಾಯವೇಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ
ದೀಶ–ವಿದೀಶದ ಹೆಚಿಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯ
ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ವೇಸಲಾಗುವುದು’
ಎಂದುಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ನಕುಲ್
ತಳಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸರದ

ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲನ ನಡೆಸಿ, ಬಳಿಕ ನಡೆದ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿಮಾತನಾಡಿದ ಅರರು, ‘ಪ್ರತ
ತಂಗಳ ಎರಡನೀ ಶನಿವಾರ ಮತುತಿ
ಭಾನ್ವಾರ ಸ್ಂಸಕೆಕೃತಕ, ವಿಷಯಾಧಾ
ರಿತ, ಮಾ್ಯರಾಥಾನ್ ಸ್ೀರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ
ಕಾಯವೇಕ್ರಮ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಯೀಜನ ರೂಪಿಸ
ಬೀಕು’ ಎಂದು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ
ತನಿ್ವೀರ್ ಶೀಖ್ ಆಸಿೀಫ್ ಅರರಿಗೆ
ಸೂಚಿಸಿದರು.
‘ಜ. 11, 12ರಂದು ನಡೆಯಲ್ರುರ

ಹಂಪಿ ಉತ್ಸರಕೆಕೆ ಈಗಿನಿಂದಲ್ೀ ಸಿದ್ಧತೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೀಕು.ಸ್ವಚ್ಛತಾಕೆಲಸಶುರು
ಮಾಡಬೀಕು. ನಾಲುಕೆ ರೀದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾಯವೇಕ್ರಮನಡೆಯಲ್ದು್ದ,ಯಾವುದೀ
ರಿೀತಯ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ನೀಡಿ
ಕೊಳ್ಳಬೀಕು’ ಎಂದು ನಿದೀವೇಶನರನ್ನು
ನಿೀಡಿದರು.
‘ಉತ್ಸರಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹತುತಿ ದಿನ

ದೊಳಗೆಅಂದಾಜುರಚಚಿ, ಕಾಯವೇಕ್ರಮ
ಗಳ ವಿರರ, ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಿಪಿಸ

ಬೀಕಾದಕಾಯವೇಕ್ರಮಸ್ೀರಿದಂತೆವಿರರ
ವಾದ ರರದಿಯನ್ನು ಸಮತ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ
ನಿೀಡಬೀಕು’ ಎಂದುಸೂಚಿಸಿದರು.
‘ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ವಿಜಯನಗರ

ರೈರರ, ತುಂಗಾ ಆರತ, ಹಂಪಿ ಬೈ
ನೈಟ್, ಹಂಪಿ ಬೈ ಸ್ಕೆಕೈ, ಧ್ವನಿ ಮತುತಿ
ಬಳಕು, ಶಾ್ವನ ಪ್ರದಶವೇನ, ಕುಸಿತಿ,
ಮೆಹಂದಿ,ರಂಗೊೀಲ್ಸಪಿರ್ವೇ, ಕರಕುಶಲ
ರಸುತಿಗಳ ಪ್ರದಶವೇನ, ದೀಸಿ ಆಹಾರ,
ಫಲಪುಷಪಿ ಪ್ರದಶವೇನ, ಶಲಪಿಕಲಾ ಶಬಿರ,
ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಬಿರ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸಪಿರ್ವೇ
ನಡೆಯಲ್ರ. ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಂಟೆೀಜ್
ಕಾರು ರಾ್ಯಲ್ ಹಮಮಾಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’

ಎಂದು ತಳಿಸಿದರು.
ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯಿತ ಸಿ.ಇ.ಒ ಕೆ.

ನಿತೀಶ್, ಪ್್ರಬಷನರಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಅಧಿ
ಕಾರಿ ಈಶ್ವರ್ ಕಾಂಡೂ, ಹೆಚ್ಚಿರರಿ
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಮಂಜುನಾಥ,ಉಪವಿಭಾ
ಗಾಧಿಕಾರಿ ರಮೆೀಶ ಕೊೀನರೆಡಿಡಿ,
ಡಿ.ಯು.ಡಿ.ಸಿ ಯೀಜನಾ ನಿದೀವೇಶಕ
ರಮೆೀಶ, ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ
ಪ್ರದೀಶ ನಿರವೇಹಣಾ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ
ಆಯುಕತಿ ಪಿ.ಎನ್.ಲೀಕೆೀಶ್, ಎಎಸ್ಐ
ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ಪಿ.ಕಾಳಿಮುತುತಿ,ಅಧಿ
ಕಾರಿಗಳದ ರಾಜಪಪಿ, ಬಿ.ಕೆ.ರಾಮ
ಲ್ಂಗಪಪಿ ಇದ್ದರು.

‘ಹಂಪಿ: ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಾರ್ಷಕ್ರಮ’

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ನಕುಲ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ
ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೋಲಿಸಿದರು

ಅತಿಥಿಉಪನ್್ಯಸಕರ
ಕಾಯಮಾತಿಗೆಒತ್ತಾಯ

‘ನನುಅಂಜನಹಾಕಿಲ್ಲ’

ಬಳ್ಳಾರಿ: ‘ಸಕಾವೇರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ವೇ
ಕಾಲ್ೀಜುಗಳ ಅತಥಿಉಪನಾ್ಯಸಕರ
ಸ್ೀರಯನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸುರಂತೆ
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವೇರರನ್ನು ಒತಾತಿಯಿಸಿ
ಅತಥಿಉಪನಾ್ಯಸಕರ ರಾಜ್ಯ
ಸಮನ್ವಯ ಸಮತ ಜಿಲಾಲಿ ಘಟಕದ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ
ಮಂಗಳವಾರ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.
‘ರಾಜ್ಯದ 412 ಕಾಲ್ೀಜುಗಳಲ್ಲಿ

ಕನಿಷಠಾ ಗೌರರಧನ ಪಡೆದು
ಅನೀಕ ರಷವೇಗಳಿಂದ 12,800
ಅತಥಿಉಪನಾ್ಯಸಕರು ಸ್ೀರ
ಸಲ್ಲಿಸುತತಿದಾ್ದರೆ. ಪ್ರತ ರಷವೇ
ಲಕ್ಷಾನ್ಗಟ್ಟಲ್ ವಿದಾ್ಯಥಿವೇಗಳ
ರವಿಷ್ಯಷ ರೂಪಿಸುರರರಿಗೆ 9
ತಂಗಳುಮಾತ್ರ ಗೌರರಧನ
ನಿೀಡಲಾಗುತತಿದ’ ಎಂದುರಾಜ್ಯ
ಘಟಕದಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಹಾಗೂ

ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ದುರುಗಪಪಿ
ದೂರಿದರು.
‘ಈಗಾಗಲ್ೀ 2ಬಾರಿ ನಡೆದ

ಉಪನಾ್ಯಸಕ ನೀಮಕಾತಯಿಂದ
ಸುಮಾರು 5ಸ್ವಿರ ಅತಥಿ
ಉಪನಾ್ಯಸಕರು ಕೆಲಸ
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಪುನಃಹೊಸ
ನೀಮಕಾತಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅರರ
ಕುಟಂಬಗಳು ಬಿೀದಿಗೆ ಬಿೀಳುತತಿರ’
ಎಂದರು.
ಉಪನಾ್ಯಸಕರಾದ ಎರಿ್ರಸ್್ವಮ,

ಶಾ್ಯಮೂತವೇ, ಕೆ.ಬಸಪಪಿ,
ಟಿ.ರುದ್ರಮುನಿ, ಡಿ.ಸಿದ್ದೀಶ್,
ರಮೆೀಶ್, ಶರಮೂತವೇ,ಹಾಲ್ೀಶ್,
ಅಮಾಜಾದ್ಪಾಷ್, ಶಂಕರ್,
ಗೊೀಣಿಬಸಪಪಿ, ನಾಗರಾಜ,
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಹಾಗೂರವಿಕುಮಾರ್
ಈ ಸಂದರವೇದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.

ಹೊಸಪ್ಟೆ: ‘ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪಿನರರು ಅನಹವೇ ಶಾಸಕರ
ಕುರಿತುಮಾತನಾಡಿರುರ ವಿಡಿಯಯಾರುಮಾಡಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು
ಹೆೀಳುವುದಕೆಕೆ ನಾನ್ ತನಿಖಾಏರ್ಂಟನಲಲಿ. ನಾನ್ ಅಂಜನಾಹಾಕಿಲಲಿ.
ಅಂಜನಾಹಾಕೊೀಸ್ಮಥ್ಯವೇ ಇರೀದು,ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿರುರ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ನರರಿಗೆ’ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೀದ್ಯಮ ಸಚಿರ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ
ಪ್ರತಕಿ್ರಯಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂರ್ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ಹಂಪಿಗೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿದ ಬಳಿಕ

ಸುದಿ್ದಗಾರರ ಪ್ರಶನುಗೆ ಪ್ರತಕಿ್ರಯಿಸಿದ ಅರರು, ‘ಅಂಜನಾಹಾಕೊೀದಕೆಕೆ
ಬರುರಕಾಂಗೆ್ರಸ್ನರರು ಕೆಲರರ ಹೆಸರು ಹೆೀಳುತತಿದಾ್ದರೆ. ಅರರನನುೀ ಈ
ವಿಚಾರ ಕೆೀಳಿದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು’ ಎಂದರು.
‘ವಿಡಿಯಯಾರಕಾರಣಕೆಕೆ ಲ್ೀಕ್ ಆಯುತಿ ಎನ್ನುವುದುಗೊತತಿಲಲಿ.

ಪ್ರಕರಣನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಕುರಿತು ಹೆಚಿಚಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಲಾರೆ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.
‘ಯಡಿಯೂರಪಪಿನರರನ್ನು ನಮಮಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸವಾವೇನ್ಮತದಿಂದ

ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗಿದ. ನಮಮಾಲ್ಲಿಯಾವುದೀ ಭಿನಾನುಭಿಪಾ್ರಯವಿಲಲಿ.
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನರರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹಲರರು ಪ್ರಶನುಸಿದಾ್ದರೆ.
ಅದನ್ನು ಹಲವುಮುಖಂಡರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯ್ೀ ವಿರೀಧಿಸಿದಾ್ದರೆ’
ಎಂದರು.

ಹೊಸಪ್ಟೆ: ‘ರರರಸ್ ಕೊಟಿ್ಟರುರಂತೆ
ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸತಿರಿಗೆ ನರವು ನಿೀಡದ
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವೇರದ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ ನ.
7ರಂದು ಬಂಗಳೂರಿನ ಸದಾಶರ
ನಗರದಲ್ಲಿರುರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರ ಬಿ.ಎಸ್.
ಯಡಿಯೂರಪಪಿ ಅರರ ನಿವಾಸಕೆಕೆ
ಮುತತಿಗೆ ಹಾಕಲು ತೀಮಾವೇನಿಸಲಾಗಿದ’
ಎಂದು ಕನಾವೇಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೆೈತ ಸಂಘ
ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸ್ೀನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯವೇ
ದಶವೇ ರ್.ಕಾತವೇಕ್ ತಳಿಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದಿ್ದ

ಗೊೀರ್ಠಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರರು,
‘ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರವಾಹ
ಸಂತ್ರಸತಿರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನರವು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗು
ವುದು ಎಂದು ಸಿ.ಎಂ. ಅಕೊ್ಟೀಬರ್
ಮೊದಲ ವಾರ ಬಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರರರಸ್ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಆದರೆ,
ಅದನ್ನು ಈಡೆೀರಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿ
ದಾ್ದರೆ.ಹಿೀಗಾಗಿ,ಹೊೀರಾಟಕೆಕೆನಿಧವೇರಿಸ
ಲಾಗಿದ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.
‘ಅಂದು ಬಳಿಗೆಗೆ ಬಂಗಳೂರಿನ

ಮೌಯವೇ ರೃತತಿದಿಂದ ಸಿ.ಎಂ. ನಿವಾಸದ
ರರೆಗೆ ರಾ್ಯಲ್ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ
ಸ್ವಿರಾರು ರೆೈತರು ಪಾಲಗೆಳ್ಳಲ್ದಾ್ದರೆ.
ನಂತರ ಸಿ.ಎಂ.ಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ
ಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.
‘ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4,394

ಗಾ್ರಮಗಳು ಜಲಾರೃತವಾಗಿರ.
2,05,000 ಮನಗಳು ಸಂಪೂಣವೇ
ನಾಶವಾಗಿರ. 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಬಳೆ
ನಾಶವಾಗಿದ. ಹಿೀಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು
ಸಕಾವೇರ ಗಂಭಿೀರ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತತಿಲಲಿ.
ಕೆೀಂದ್ರ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ದಾನ ಬಿಡು
ಗಡೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ’ ಎಂದು

ಆರೀಪಿಸಿದರು.
‘ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವೇರದ ಸ್ಲ ಮನಾನು

ರರರಸ್ ಹುಸಿಯಾಗಿದ. ತಾಲ್ಲಿಕಿನ
ಏಕೆೈಕ ಸಕಕೆರೆ ಕಾಖಾವೇನ ಐ.ಎಸ್.ಆರ್.
ಆರಂರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಿ.ಎಂ. ರರ
ರಸ್ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅದು ಕೂಡ ಈಡೆೀ
ರಿಸಿಲಲಿ. ತಾಲ್ಲಿಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ ನಾಲುಕೆ
ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬುಬು ರೆೈತರು ಬಳೆದಿದಾ್ದರೆ.
ಸಣ್ಣ,,್ಣ ಅತ ಸಣ್ಣ ರೆೈತರೆೀ ಹೆಚಿಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯ
ಯಲ್ಲಿದು್ದ, ಅನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಕಬುಬು ಸ್ಗಿ
ಸುರ ಸ್ಮಥ್ಯವೇ ಅರರಿಗಿಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ
ಕೂಡಲ್ೀ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೆೀರೆಗೆ
ಕಾಖಾವೇನ ಆರಂಭಿಸಬೀಕು’ ಎಂದು
ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
‘ತುಂಗರದಾ್ರ ಜಲಾಶಯದಿಂದ

ನದಿಗೆ 212 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಅಡಿ ನಿೀರು
ಹರಿದು ಹೊೀಗಿದ. ಪ್ರತ ರಷವೇ ಇದೀ
ರಿೀತ ಆಗುತತಿದ. ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು
ಸಕಾವೇರ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಚಿಂತಸುತತಿಲಲಿ.
ಹೊಸ ನಿೀರಾರರಿ ಯೀಜನಗಳನ್ನು
ರೂಪಿಸಬೀಕು. ಸಥಾಳಿೀಯ ಶಾಸಕರು
ಸಕಾವೇರದ ಮೆೀಲ್ ಒತತಿಡ ಹೆೀರಬೀಕು’
ಎಂದು ಒತಾತಿಯಿಸಿದರು.
ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲಿಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಣ್ಣಕಿಕೆ

ರುದ್ರಪಪಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯವೇದಶವೇ ಎಲ್.
ಎಸ್.ರುದ್ರಪಪಿ, ಕಾಯವೇದಶವೇ ಮಲ್ಲಿ
ಕಾಜುವೇನ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣಕುಮಾರ,
ಜಂಬಾನಹಳಿ್ಳ ರಾಘರೀಂದ್ರ, ಖಜಂಚಿ
ನದಿೀಮ್, ಕಾನೂನ್ ಸಲಹೆಗಾರ
ಎ.ಮರಿಯಪಪಿ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾಯವೇ
ದಶವೇಗಳು ಸಂಗಪಪಿ, ಅಯ್ಯಣ, ಸಹ
ಕಾಯವೇದಶವೇ ಹೆೀಮರೆಡಿಡಿ, ಸಂಚಾಲಕ
ರಾದ ಉದಾ್ದನಯ್ಯ ಸ್್ವಮ, ನಾಗೆೀಶ್,
ಕಮಲಾಪುರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗ
ರಾಜಹೂಗಾರ ಇದ್ದರು.

‘ಸಿ.ಎಂ ನಿವಾಸಕ್ಕೆಮುತ್ತಿಗೆ ನಳೆ’

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಅಂಚೆ ಜಿೀರ ವಿಮೆ
(ಪಿಎಲ್ಐ)ಮತುತಿ ಗಾ್ರಮೀಣ
ಅಂಚೆ ಜಿೀರ ವಿಮೆ (ಆರ್ಪಿಎಲ್ಐ)
ಪಾಲ್ಸಿದಾರರು ಸತತವಾಗಿ ಐದು
ರಷವೇಗಳ ಕಾಲ ಪಿ್ರೀಮಯಂ
ಪಾರತಸದೀ ನಿಂತುಹೊೀಗಿರುರ,
ನಿಜಿೀವೇರಗೊಂಡಿರುರ
ಪಾಲ್ಸಿದಾರರು ತಮಮಾ ಉತತಿಮ
ಆರೀಗ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ರೈದ್ಯಕಿೀಯ
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಧಪಟ್ಟ
ದಾಖಲಾತಗಳನ್ನು ಡಿ. 31ರ
ಒಳಗಾಗಿ ಹತತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೆೀರಿಗೆ
ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪುನರ್ಜಿೀರಗೊಳಿಸಲು
ಅರಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ ಎಂದು
ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿೀಕ್ಷಕ
ಕೆ.ಮಹಾದೀರಪಪಿ ತಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಅಂಚೆ ಜಿೀರ ವಿಮಾ

ನಿಯಮಗಳು 2011ರ ತದು್ದಪಡಿ
ನಿಯಮಗಳುಮತುತಿ ನಿಬಂಧಗಳು
ಸೂಚನ 25-1/2011 LI
(Part-II) 2019ನೀ ಸ್.
19ರ ಪ್ರಕಾರಪಾಲ್ಸಿದಾರರು
ಸತತ ಐದು ರಷವೇಗಳ ಕಾಲ
ಪಿ್ರೀಮಯಂಪಾರತಸದೀ ನಿಂತು
ಹೊೀಗಿರುರಪಾಲ್ಸಿಗಳನ್ನು
2020ನೀ ಜನರರಿ 1ರ ನಂತರ
ಪುನರುಜಿಜಾೀರನಗೊಳಿಸಲು
ಆಗುವುದಿಲಲಿ.
ಕೊನಯ ಪಿ್ರೀಮಯಂ

ಪಾರತಯದಿನಾಂಕದಿಂದ ಐದು
ರಷವೇಮೀರಿದಪಾಲ್ಸಿಗಳನ್ನು
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ
ಪುನರುಜಿಜಾೀರನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೀಕು
ಎಂದು ಅರರು ತಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮೆಪುನಜೀಜೀವನಕ್ಕೆ
ಡಿ. 31ಕೊನೆೀ ದಿನ: ಮಹಾದೀವಪ್ಪ

ಕಂಪಿಲಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಂದ ಸ��ಸ ೋಮವಾರ ಏಪ್ಪಡಿಸಿದ್ದ
ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂಗಿ ದ��ದ ಡ್ಡ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರ ‘ಕಡೆಬೆಟ್ಟ’ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಗಣಿ ಮಾಲಿೋಕ ಗೆ��ಗೆ ಗ್ಗ ಚನನುಬಸವರಾಜ ಲ��ಲ ೋಕಾಪ್ಪಣೆ
ಮಾಡಿದರು. ಕ.ಮ.ಹೋಮಯ್ಯಸಾಸಾ್ಯ ವಾಮಿ, ಗಂಡೂರು ಪವನ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ

ಕೊಟ್ಟೂರು:ಕೊಟ್್ಟರುಮತುತಿಕೂಡಿಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲಿಕಿನ 54
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ತುಂಬಿಸುರಯೀಜನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ
ನಿೀಲನಕ್ ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸಿದು್ದ, ಶಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಕಾವೇರಕೆಕೆ
ಪ್ರಸ್ತಿರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದುಎಂದುಕೊಟ್್ಟರು ಚೆಂಬರ್
ಆಫ್ಕಾಮಸ್ವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರಧರ್ ಶಟಿ್ಟ ಹೆೀಳಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ‘ಪ್ರಜವಾಣಿ’ಯಂದಿಗೆಮಾತನಾಡಿದ

ಅರರು,ಕೂಡಿಲಿಗಿ ಮತುತಿಕೊಟ್್ಟರುತಾಲ್ಲಿಕುಗಳ
ಸುಮಾರು ಶೀ 80ರಷ್್ಟ ಜನ ಕೃರ್ ಅರಲಂಬಿತರಾಗಿದು್ದ,
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ತುಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ
ಜನರಿಗೆಉದೊ್ಯೀಗದೊರೆಯುತತಿದ ಎಂದರು.
‘ರಾಜವಾಳಜಕೆ್ವಲ್ನಿಂದಕೂಡಿಲಿಗಿ ಬಳಿಯ

ಹರದಿಗೆ ಪೈಪ್ಲ್ೈನ್ಮೂಲಕ ನಿೀರು ತರಬೀಕಿದ.
ಹರದಿ,ಕೊಟ್್ಟರುಮತುತಿಕೂಡಿಲಿಗಿಭಾಗದ ಎತತಿರದ

ಪ್ರದೀಶಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ
ಸಂಪಕವೇ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಹಳ್ಳಗಳ
ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು
ತುಂಬಿಸಬಹುದಾಗಿದ.
ಕೆರೆಗಳುತುಂಬುವುದರಿಂದ
ಅಂತಜವೇಲಮಟ್ಟ
ಹೆಚಿಚಿ ರೆೈತರಿಗೆ
ಅನ್ಕೂಲವಾಗಲ್ದ.
ಕೃರ್ ಅಭಿರೃದಿ್ಧಯಿಂದ
ಆಥಿವೇಕ ಸಿಥಾತಕೂಡ
ಸುಧಾರಿಸಲ್ದ. ಈಯೀಜನಗೆ ಸುಮಾರು ₹ 600ಕೊೀಟಿ
ರಚಚಿವಾಗಲ್ದು್ದ, ಕೆರಲ 2 ಟಿಎಂಸಿ ನಿೀರು ಎಲಲಿ ಕೆರಗಳನ್ನು
ತುಂಬಿಸಲುಸ್ಕಾಗುತತಿದ’ ಎಂದರು.

ಕೊಟ್ಟೂರು ಚೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟೂ ಮಾಹಿತಿ

ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟಿ್ಟ

ಕ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ತಂಬಿಸಲುಪ್ರಸ್ತಿವ

ನಯಕ ಭೀಟಿ
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರಧಾನಕಾಯವೇದಶವೇ ಜಿ.ಕುಮಾರ
ನಾಯಕ ನ. 7ರಂದು ಬಳ್ಳರಿಗೆ ಭೆೀಟಿ
ನಿೀಡಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ
ಗೆ್ರೀಡ್–1 ಆಪತಿ ಕಾಯವೇದಶವೇ ಟಿ.ವಿ.
ಜಗನಾನುಥ ಶಟಿ್ಟ ತಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಅಂದು ಸಂರ್ 5.30ಕೆಕೆ ಸಮಾಜ

ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿೀನದ
ವಿದಾ್ಯಥಿವೇ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿ
ವಾಸತಿರ್ಯಹೂಡಲ್ದಾ್ದರೆ. ನ.8ರಂದು
ಬಳಿಗೆಗೆ 11ಕೆಕೆ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ
ಕಚೆೀರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೀಷ
ಮತದಾರರನಂದಣಿ ಕುರಿತು
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಹಾಗೂಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲ್
ದಾ್ದರೆ. ನಂತರ ವಿದಾ್ಯಥಿವೇ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ
ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿ ಕೆೀಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಕೆಕೆ
ಮರಳಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದು ತಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಅಜಜೀ ಆಹಾವಾನ
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಜಿಲ್ಲಿಯ ಕುರುಗೊೀಡು
ಮತುತಿ ಕುರೆೀಕುಪಪಿ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ
2019–20ನೀ ಸ್ಲ್ನ ಡೆೀ-ನಲ್ಮಾ
ಯೀಜನಯಡಿ ನಗರ ಸ್ವಯಂ
ಉದೊ್ಯೀಗ ಕಾಯವೇಕ್ರಮದಡಿ ಸ್ವಯಂ
ಉದೊ್ಯೀಗ ಮತುತಿ ಗುಂಪುಉದೊ್ಯೀಗ
ಕೆೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಹವೇರಿಂದಸ್ಲ
ಪಡೆಯಲುಅಜಿವೇ ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಗಿದ
ಎಂದುಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ತಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಅಜಿವೇಗಳನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಕಚೆೀರಿ

ಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಗ
ಳಂದಿಗೆ ನ.26ರ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೀಕು.

ಸಂಕ್ಷಿಪತು ಸುದ್ದಿ
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