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Ref: CEL/NSEBSE/FR/06092021                                                                        6th September, 2021 
 

To, 
 

Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza,   
Bandra Kurla Complex,      
Bandra (East),     
Mumbai – 400 051                                                 
 

Department of Corporate Services ‐ Listing 
BSE Limited 
P. J. Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai – 400 001 
 
 

 
Re: Scrip Symbol: CENTUM/ Scrip Code: 517544 
 
Dear Sir/ Madam, 

 
Sub.:  Newspaper Publication – Postal Ballot Notice intimation 

 
We  are  enclosing  herewith  the  extracts  of  the  newspaper  publication  for  completion  of 
dispatch of the Postal Ballot Notices (in electronic form) published on 5th September, 2021 
in “Financial Express”, (English Newspaper) and “Prajavani” (Kannada Newspaper). 

 

Kindly take the same on your records. 

    

Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Centum Electronics Limited 

 
 

 
Nagaraj K V 
Company Secretary & Compliance Officer 
 
Encl.: a/a 
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ಬಿಂಗಳೂರುನಗರ
2 ಭಾನುವಾರ l ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 5, 2021

ಹವಾಮಾನಮುನ್ಸೂಚನೆ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃಮೋಡ
ಕವಿದವಾತಾವರಣ. ಸಮಂಜೆಮಳೆ
ಸಾಧಯೂತೆ

®ಸೂಯೊೋಕ್ದಯ: 6:08 ಸೂಯಾಕ್ಸ್ತ : 6:28 ಚಮಂದ್ರೋದಯ:ರಾ. 3:30 ಚಮಂದಾ್ರಸ್ತ: ಸಮಂ. 4:41
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ಸರೀಮವಾರ

29° 20°

ಮಂಗಳವಾರ

29° 20°

ಬುಧವಾರ

ಶನಿವಾರದಹವಾಮಾನ : ಗರಿಷ್ಠ 27° ಕನಿಷ್ಠ 20°

ಬಮಂಗಳೂರು: ‘ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೊೀಟ್ನಿನಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುವ ಹೈಬಿ್ರಡ್
ವಿಡಿಯೊ ಸಿಂವಾದ ಮ್ದರಿಯನ್ನು
ಜಲಾಲಿ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲಿಕು ರ್ಯಯ-
ಲಯಗಳಿಗೂ ವಿಸತಿರಿಸಬೀಕು‘ ಎಿಂದ್
ಸುಪಿ್ರೀಿಂ ಕೊೀಟ್ನಿ ರ್ಯಯಮೂತನಿ-
ಯಗ ನೀಮಕಗಿಂಡಿರುವ ಎ.ಎಸ್.
ಓಕಾ ಹೀಳಿದರು.
ಬಿಂಗಳೂರು ವಕ್ೀಲರ ಸಿಂಘದ

ವತಯಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಾ್ಯಿಂಕೆವೆಟ್
ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೊೀಜಸಿದ್ದ
ಕಾಯನಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸುಪಿ್ರೀಿಂ
ಕೊೀಟ್ನಿ ರ್ಯಯಮೂತನಿಯಗ
ನೀಮಕಗಿಂಡಿರುವ ರ್ಯಯಮೂತನಿ
ಬಿ.ವಿ. ರಗರತಾನು ಜತೆ ಸರ್ಮನ
ಸಿವೆೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮ್ತರಡಿದ
ಅವರು, ‘ಎಲಲಿ ರ್ಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ
ಇ-ಸ್ೀವಾ ಕೆೀಿಂದ್ರ ಆರಿಂಭಿಸಬೀಕು.
ವಿದ್್ಯರ್ಮನ ವಿಧಾನಗಳಲಲಿೀ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗ-
ಳನ್ನು ದಾಖಲ್ ಮ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬೀಕು‘
ಎಿಂದ್ ಸಲಹ ನಿೀಡಿದರು.
’ಐದ್ ವರನಿ ಹಳೆಯ ಕೆೀಸುಗಳನ್ನು

2021ರ ಡಿಸ್ಿಂಬರ್ ಒಳಗೆ

ವಿಲೀವಾರಿಗೆ ಗುರಿ ಹೊಿಂದಲಾಗತ್ತಿ.
ಆದರೆ, ಕೊೀವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ
ವಿಳಿಂಬವಾಗದೆ. ಆದರೆ, 2022ರ
ಜೂನ್ ವೆೀಳೆಗೆ ಕರನಿಟಕದ-
ಲ್ಲಿ ಖಿಂಡಿತಾ ಐದ್ ವರನಿಕ್್ಕಿಂತ
ಹಿಿಂದನ ಕೆೀಸುಗಳಿರುವುದಲಲಿ‘ ಎಿಂದ
ಅವರು, ‘ಸಮ್ಜದ ತಳಮಟಟೆದವ-
ರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೆೀಲ ರ್ಯಯದಾನ
ಮ್ಡಲ್ ವಕ್ೀಲರು, ರ್ಯಯರ್ೀಶರು

ಶ್ರಮಿಸಬೀಕು’ ಎಿಂದರು.
‘ಸುಪಿ್ರೀಿಂಕೊೀಟ್ನಿರ್ಯಯಮೂತನಿ

ಎನ್ನುವುದಕ್್ಕಿಂತ ಕರನಿಟಕ ಸಿಜೆಎಿಂದ್
ಕರೆಸಿಕೊಳ್್ಳವುದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇದೆ.
ವಕ್ೀಲ ಉದಯ್ ಹೊಳ್ಳ ತಮ್ಮನ್ನು
ಕನನುಡಿಗ ಎಿಂದ್ ಬಣಿಣಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು
ರನ್ ಒಪು್ತೆತಿೀನ’ ಎಿಂದರು.
ರ್ಯಯಮೂತನಿ ಬಿ.ವಿ. ರಗರತನು

ಮ್ತರಡಿ, ‘ಕನನುಡ ಮಣಿಣಿಗೆ

ರನ್ ಸದಾ ಖುಣಿಯಗರುತೆತಿೀ-
ನ. ದೆಹಲ್ಯಿಂದ ಬಿಂಗಳೂರಿಗೆ
ಬಿಂದ್ ವಕ್ೀಲ್ಕೆ ಆರಿಂಭಿಸಿದ್್ದ,
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಹತವೆದ ನಿಧಾನಿರ’
ಎಿಂದ್ ವೃತತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮೆಲ್ಕು
ಹಾಕ್ದರು.
’ತಿಂದೆ-ಮಗ, ಕೆ.ಎಸ್. ಹಗೆಡಿ ಮತ್ತಿ

ಅವರ ಮಗ ಸಿಂತೊೀಷ್ ಹಗೆಡಿ ಸುಪಿ್ರೀಿಂ
ಕೊೀಟ್ನಿ ರ್ಯಯಮೂತನಿಗಳಾಗ-
ರುವ ದಾಖಲ ಇದೆ. ಇದೀಗ ರನ್
ಸುಪಿ್ರೀಿಂಕೊೀಟ್ನಿ ರ್ಯಯಮೂತನಿ
ಆಗರುವುದರಿಿಂದ ತಿಂದೆ-ಮಗಳ್
ಸವೊೀನಿನನುತ ರ್ಯಯಲಯಕೆ್ಕ ಏರಿದಿಂ
ತಾಗದೆ’ ಎಿಂದ್ರಗರತಾನು ಹೀಳಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್ರ ಬಸವರಾಜ

ಬ್ಮ್್ಮಯಮ್ತರಡಿ, ’ರ್ಯಯಿಂಗ
ತನನು ಸಿಂಸ್ಕಕೃತಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಿಂಡು
ಹೊೀದಾಗ ದೆೀಶ ಸುಭದ್ರವಾಗರುತತಿದೆ.
ರ್ಯಯಿಂಗ ಮತ್ತಿ ಸಕಾನಿರ ಎರಡರ
ಉದೆ್ದೀಶವೂ ಪ್ರಜಾತಿಂತ್ರ ಕಲಾ್ಯಣ
ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೃಷಿಟೆಸುವುದಾಗದೆ ಎಿಂದ್
ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟಟೆರು.
ಅಡವೆಕೆೀಟ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಭುಲ್ಿಂಗ

ರವದಗ, ಬಿಂಗಳೂರು ವಕ್ೀಲರ
ಸಿಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಪಿ. ರಿಂಗರಥ್,
ವಕ್ೀಲರಾದ ಉದಯ್ ಹೊಳ್ಳ,
ಕೆ.ಎನ್. ಪುಟೆಟೆೀಗೌಡ ಅವರು ಓಕಾ
ಮತ್ತಿಬಿ.ವಿ.ರಗರತಾನುಅವರಕಾಯನಿ-
ವೆೈಖರಿಯನ್ನು ನನಪಿಸಿಕೊಿಂಡರು.

‘ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಡಿಯೊಸಂವಾದ
ಮಾದರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು’

ಸುಪ್್ರೀಂ ಕ್�ೀರ್್ಗ ನಾಯಾಯಮೂತಿ್ಗರಳಾಗಿ ನೀಮಕಗೆ�ಂಡಿರುವ ಎ.ಎಸ್. ಓಕಾ
ಮತ್ತಾ ಬಿ.ವಿ.ನಾರರತ್ನಾ ಅವರನ್ನಾ ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರ ಬಸವರಾಜ ಬ�ರ್ಮಾಯಿ
ಸನಾಮಾನಿಸಿದರು. ಬಂರಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಗದರ್್ಗ ಎ.ಎನ್.
ರಂಗಾಧರಯಯಾ, ಹೈಕ್�ೀರ್್ಗ ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖಯಾ ನಾಯಾಯಮೂತಿ್ಗ ಸತಿೀಶ್
ಚಂದ್ರ ಶರ್್ಗ ಇದದೆರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮೕ್ಳನ:ಡಾ.ಜಿ. ಜಗದೕಶ್
ಸೕರಿಮೂವರಿಗೆಪರಾಶಸ್ತಿ
ಬಮಂಗಳೂರು: ಸವೆದೆೀಶಿ ವಿಜಾಞಾನ
ಆಿಂದೊೀಲನ–ಕರನಿಟಕ ಸಿಂಸ್ಥಾ
ಯು ಇದೆೀ 15ರಿಿಂದ 17ರವರೆಗೆ
16ನೀ ಕನನುಡ ವಿಜಾಞಾನ ಸಮೆ್ಮೀಳ-
ನವನ್ನು ಮಿಂಗಳೂರುವಿಶವೆವಿ-
ದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ಹಮಿ್ಮಕೊಿಂಡಿದ್್ದ,
ವಿಜಾಞಾನಿಡ.ಜ. ಜಗದೀಶ್
ಸ್ೀರಿದಿಂತೆಮೂವರುವಿಶೀರ
ಪ್ರಶಸಿತಿಗೆ ಆಯ್್ಕಯಗದಾ್ದರೆ.
ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಗೀಷಿ್ಠ-

ಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಸ್ಥಾಯರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾ್ಯಪಟೆನ್ ಗಣೆೀಶ್ ಕಾಣಿನಿಕ್
ಮ್ತರಡಿ, ‘ಡ.ಎಿಂ. ವಿಶವೆೀ-
ಶವೆರಯ್ಯ ವಿಜಾಞಾನ ಪುರಸಾ್ಕರ’ಕೆ್ಕ
ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞಾನ ಸಿಂಸ್ಥಾಯ
ಏರೀಸ್್ೀಸ್ ವಿಭಾಗದಮುಖ್ಯಸಥಾ
ಡ.ಜ. ಜಗದೀಶ್ ಆಯ್್ಕಯ-
ಗದಾ್ದರೆ. ‘ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಜೀಶಿ
ಸಾಿಂಸ್ಕಕೃತಕ ವಿಜಾಞಾನ ಪುರಸಾ್ಕರ’ಕೆ್ಕ
ಸಿಂಗೀತ ವಿದಾವೆಿಂಸ ವಿದಾ್ಯಭೂರಣ್

ಹಾಗೂ ‘ಡ.ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ರಾರ್
ವಿಜಾಞಾನಪುರಸಾ್ಕರ’ಕೆ್ಕ ಸಿಐಐಆರ್ಸಿ
ನಿದೆೀನಿಶಕಡ. ಕೃರಣಿವೆಿಂಕಟೆೀಶ್
ಆಯ್್ಕಯಗದಾ್ದರೆ’ ಎಿಂದ್
ಮ್ಹಿತ ನಿೀಡಿದರು.
‘ಕರನಿಟಕ ವಿಜಾಞಾನಮತ್ತಿ

ತಿಂತ್ರಜಾಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಹಾಗೂ
ವಿವಿಧ ಸಕಾನಿರಿ ಇಲಾಖ್ಗಳ
ಸಹಯೊೀಗದಲ್ಲಿ ಸಮೆ್ಮೀಳನವನ್ನು
ಮ್ಡಲಾಗುತತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲಲಿ
ವಿಶವೆವಿದಾ್ಯಲಯಗಳ್ಮತ್ತಿ
ಕಾಲೀಜಗಳಿಿಂದಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕರು,
ಸಿಂಶೀಧರ ವಿದಾ್ಯರ್ನಿಗಳ್
ಹಾಗೂಅನವೆೀರಣಾಭಿವೃದ್ಧ ಸಿಂಸ್ಥಾ
ಗಳ ವಿಜಾಞಾನಿಗಳ್ಭಾಗವಹಿಸುತಾತಿ-
ರೆ. ಪಾರಿಂಪರಿಕಮತ್ತಿ ಆಧುನಿಕ
ವಿಜಾಞಾನದ ಎಲಲಿ ಆಯಮಗಳ
ವೆೈಜಾಞಾನಿಕ ಲೀಖನಗಳನ್ನು ಕನನುಡ
ದಲ್ಲಿಮ್ತ್ರ ಮಿಂಡಿಸಲ್ ಅವಕಾಶ
ಇರುತತಿದೆ’ ಎಿಂದ್ ಹೀಳಿದರು.

351 ಅಭ್ಯರ್್ಹಗಳಿಗೆಉದ್ಯೕಗಭಾಗ್ಯ

ಬಮಂಗಳೂರು:ನಗರದಮಲಲಿೀಶವೆರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರಆಯೊೀಜಸಿದ್ದಉದೊ್ಯೀಗ
ಮೆೀಳದಲ್ಲಿ 351 ಅಭ್ಯರ್ನಿಗಳಿಗೆ ನೀಮಕಾತ ಪತ್ರ ನಿೀಡಲಾಯತ್.
ಮೆೀಳದಲ್ಲಿ 42ಕೂ್ಕ ಹಚು್ಚ ಕಿಂಪನಿಗಳ್ ಅಭ್ಯರ್ನಿಗಳ ಸಿಂದಶನಿನ

ನಡೆಸಿದವು. ಒಟುಟೆ 2,050 ಅಭ್ಯರ್ನಿಗಳ್ ನೊೀಿಂದಾಯಸಿಕೊಿಂಡು,
1510 ಅಭ್ಯರ್ನಿಗಳ್ ಹಾಜರಾಗದ್ದರು. ಈ ಪೈಕ್ 582 ಅಭ್ಯರ್ನಿಗಳ-
ನ್ನು ಪಟಿಟೆ ಮ್ಡಿದ ನಿಂತರ ಅಿಂತಮವಾಗ 351 ಅಭ್ಯರ್ನಿಗಳ್ ವಿವಿಧ
ಕಿಂಪನಿಗಳ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಆಯ್್ಕಯದರು.
ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಮತ್ತಿ ಉದ್ಯಮಶಿೀಲ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಡ. ಸಿ.ಎನ್.

ಅಶವೆತಥಾರರಾಯಣ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ನಿಗಳಿಗೆ ನೀಮಕಾತ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಬಮಂಗಳೂರು: ’ನಗರದ ವಿಶವೆೀಶವೆರಯ್ಯ
ಎಿಂಜನಿಯರಿಿಂಗ್ ಕಾಲೀಜಗೆ
(ಯುವಿಸಿಇ) ಐಐಟಿ ಮ್ದರಿಯಲ್ಲಿ
ಸಾವೆಯತತಿತೆ ನಿೀಡುವ ಸಿಂಬಿಂಧ
ಅರ್ವೆೀಶನದಲ್ಲಿ ಮಸ್ದೆ
ಮಿಂಡಿಸಲಾಗುವುದ್’ ಎಿಂದ್ ಉನನುತ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶವೆತಥಾ
ರರಾಯಣ ತಳಿಸಿದರು.
ಬಿ್ರಗೆೀಡ್ ಗೆೀಟ್ ವೆೀ ಕಾ್ಯಿಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ

ನಿಮಿನಿಸಿರುವ ಸರ್.ಎಿಂ.ವಿಶವೆೀಶವೆರಯ್ಯ-
ನವರ 11.6 ಅಡಿ ಎತತಿರದ ರ್ೀಹದ
ಪ್ರತಮೆ ಅರವರಣಗಳಿಸಿ ಶನಿವಾರ
ಮ್ತರಡಿದರು.
‘ಉನನುತ ಹಾಗೂ ತಾಿಂತ್ರಕ

ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ ಒತ್ತಿ ನಿೀಡುವುದ್ ನಮ್ಮ
ಉದೆ್ದೀಶ. ನ್ತನ ರಾಷಿಟೆ್ೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ನಿೀತಯಲ್ಲಿ ಇದಕೆ್ಕ ಹಚಿ್ಚನ ಮಹತವೆ
ಇದೆ. ಯುವಿಸಿಇಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ,
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ನಿಕ ಸಾವೆಯತತಿತೆ

ನಿೀಡಲ್ ನಿಧನಿರಿಸಲಾಗದೆ. ಡ.ಎಸ್.
ಸಡಗೀಪನ್ ನೀತೃತವೆದ ಸಮಿತ
ನಿೀಡಿರುವ ವರದ ಮತ್ತಿ ಶಿಫ್ರಸುಗ-
ಳನ್ನು ಅಿಂಗೀಕರಿಸಲಾಗದೆ’ ಎಿಂದರು.
ವಿಶ್ವರೀಶ್ವರಯ್ಯ ಸಮಾಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಟ್ಸ್್ಟ: ‘ಚಿಕ್ಕಬಳಾ್ಳಪುರದ ಮುದೆ್ದೀನ
ಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್.
ಎಿಂ.ವಿಶವೆೀಶವೆರಯ್ಯನವರ ಸಮ್ರ್
ಅಭಿವೃದ್ಧಗೆ ವಿಟಿಯು ಕುಲಪತ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟೆ ರಚನ
ಮ್ಡಲಾಗುತತಿದೆ’ ಎಿಂದ್ ತಳಿಸಿದರು.
ಪ್ತಮ ಹೆರೀಗಿದ: ಬಿ್ರಗೆೀಡ್ ಸಮೂಹ
ಸಾಥಾಪಿಸಿರುವ ಪ್ರತಮೆಯು ಒಟುಟೆ
1,300 ಕೆ.ಜ. ತೂಕವಿದೆ. ಇದಕಾ್ಕಗ
1,000 ಕೆ.ಜ. ತಾಮ್ರ ಮತ್ತಿ 300
ಕೆ.ಜ. ಮಿಶ್ರರ್ೀಹ ಬಳಸಲಾಗದೆ.
ಖಾ್ಯತ ಶಿಲ್್ ಮ್ಯನ್ ಎನ್.ಬಡಿಗೆೀರ್
ಹಾಗೂ ಅವರ ತಿಂಡದವರು ಇದನ್ನು
ರೂಪಿಸಿದಾ್ದರೆ.

‘ವಿಶೆವಾೕಶವಾರಯ್ಯ ಕಾಲೕರ್ಗೆ
ಸಾವಾಯತ್ತತೆ: ಮಸೂದಮಂಡನ’

ಸಚಿವರಾದ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ
ಮುರುಗೆೀಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ವಿಶ್ವೀಶ್ವರಯಯಾನವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣಗೆ�ಳಿಸಿ
ದರು. ವಿಶ್ವೀಶ್ವರಯಯಾ ತ್ಂತಿ್ರಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪೊ್ರ.ಕರಿಸಿದದೆಪ್ಪ,
ವಿಶ್ವೀಶ್ವರಯಯಾ ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಸತಿೀಶ್ ಮೋಕ್ಷಗಂಡಂ, ಬಿ್ರಗೆೀಡ್
ಸಮೂಹದ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್.ಜೈಶಂಕರ್, ರ್ಲ್ಪ ರ್ಯನ್ ಎನ್.ಬಡಿಗೆೀರ್ ಇದದೆರು

ಮೆೈಸೂರು: ತಾಲ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದರುವ
ಭೂ ಹಗರಣಗಳ ಕುರಿತ್ ಹಿಿಂದನ
ಜಲಾಲಿರ್ಕಾರಿ ರೀಹಿಣಿ ಸಿಿಂಧೂರಿ
ಅವರು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಅದೆೀಶಗಳಿಗೆ
ಮರು ಜೀವ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಮೆೈಸ್ರು ತಾಲ್ಲಿಕು ಜಯಪುರ

ಹೊೀಬಳಿ, ಕಸಬಾ ಹೊೀಬಳಿ, ಶಿ್ರೀ-
ರಿಂಗಪಟಟೆಣ ತಾಲ್ಲಿಕು ಬಳಗಳ
ಗಾ್ರಮದ ಕೆಲವು ಸಥಾಳಗಳನ್ನು ಮರು
ಸವೆನಿ ಮ್ಡುವಿಂತೆ ಭೂದಾಖಲಗಳ

ಇಲಾಖ್ ಆಯುಕತಿರು ಆದೆೀಶಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಪರಿಶಿೀಲನ ಕಾಯನಿಕೆ್ಕ ಮೆೈಸ್ರು
ಜಲಲಿಯ ಅರ್ಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಟುಟೆ

ತಿಂಡ ರಚಿಸಲಾಗದೆ.
ಮಿಂಡ್ಯ ಜಲಲಿ ಭೂ ದಾಖಲಗಳ

ಉಪನಿದೆೀನಿಶಕ ಬಿ.ಜ.ಉಮೆೀಶ್,
ತ್ಮಕೂರಿನ ಸುಜಯ್ ಕುಮ್ರ್,
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಭೂದಾಖಲಗಳ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೀನಿಶಕ ಟಿ.ಕೆ.ರ್ೀಹಿತ್
ತಿಂಡದಲ್ಲಿದಾ್ದರೆ. ಆ.31 ರಿಂದ್
ಆದೆೀಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್್ದ, 10
ದನಗಳ ಒಳಗೆ ವರದ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಂತೆ
ಸ್ಚಿಸಲಾಗದೆ.

ಒತ್ತುವರಿ: ಮರು ಸರ್ವೆಗೆ ಆದೇಶ
‘ಮನಿರೀಷ್ಮೌದ್್ಗಲ್ಅವರು
ಈಆದರೀಶಹೊರಡಿಸಿದಾದಿರೆ.

ಸವರೀಡ್ ಇಲಾಖೆಆಯುಕ್ತರಾದ
ಕೂಡಲರೀ ಅವರುಈರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಪಿ್ರೀಂ
ಆದರೆರೀ?
ಸಾ.ರಾ.ಮಹೆೀಶ್,ಶಾಸಕ

ಬಮಂಗಳೂರು: ತ್ತ್ನಿ ನಿವನಿಹಣಾ
ಕಾಯನಿ ಕೆೈಗೆತತಿಕೊಳ್್ಳತತಿರುವುದ-
ರಿಿಂದ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ
ಇದೆೀ 5ರಿಂದ್ ಬಳಿಗೆಗೆ 7ರಿಿಂದ ಸಿಂಜೆ
7ರವರೆಗೆ ವಿದ್್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲ್ದೆ
ಎಿಂದ್ ಬಸಾ್ಕಿಂ ಹೀಳಿದೆ.
ಬಾ್ಯಡರಹಳಿ್ಳ, ಅಿಂಜರ ನಗರ,

ಬಿಇಎಲ್ ಬಡವಣೆ, ಬಿಇಎಲ್
ಬಡವಣೆ ಎರಡನೀ ಹಿಂತ, ಗಡಡಿದ-
ಕೊೀನೀನಹಳಿ್ಳ,ಮುದ್ದನಪಾಳ್ಯ, ಬಿಡಿಎ
8–9ನೀ ಹಿಂತ, ರೆೈಲವೆ ಬಡವಣೆ,
ಉಪಕಾರ್ ಬಡವಣೆ, ಭವಾನಿ
ಬಡವಣೆ, ಬಾಲಾಜ ಬಡವಣೆ,
ಗಲಲಿರಹಟಿಟೆ, ರತನು ನಗರ, ಮ್ಡ್ರನ್
ಬಡವಣೆ, ಬಿಎಿಂಟಿಸಿ ಡಿಪ,
ಮಹದೆೀಶವೆರ ನಗರ,ಮುನೀಶವೆರ ನಗರ,
ಚನನುಪ್ ಬಡವಣೆ, ಶಿ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ,
ಹಗಗೆನಹಳಿ್ಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುತತಿ–
ಮುತತಿಲ್ನ ಪ್ರದೆೀಶ.
ಕೊಡಿಗೆೀಹಳಿ್ಳ, ಸ್ಕಿಂದನಗರ,

ಚಿಕ್ಕಗಲಲಿರಹಟಿಟೆ, ಪದಾ್ಮವತ
ಬಡವಣೆ, ಸಿೀಗೆೀಹಳಿ್ಳ, ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ
ಪಾಲಿಿಂಟ್, ರಿಂಗೆೀಗೌಡ ಬಡವಣೆ,
ಕನನುಹಳಿ್ಳ, ಶ್ಿಂತಲಾಲ್ ಬಡವಣೆ,
ಎನ್.ಜ.ಎಫ್. ಬಡವಣೆ, ಬಾಲಾಜ
ಬಡವಣೆ, ಎಿಂ.ಪಿ.ಎಿಂ. ಬಡವಣೆ,
9ನೀ ಬಾಲಿಕ್, ಮಲಲಿತತಿಹಳಿ್ಳ, ಕೆಿಂಗುಿಂಟೆ,
ಜಾಞಾನಗಿಂಗೀತ್ರ ನಗರ, ಉಲಾಲಿಳ
ಮುಖ್ಯರಸ್ತಿ, ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ಆಸ್ತೆ್ರ, ಚನಿನುಗಪ್
ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೆೀಶ, ಕಾವೆೀರಿ ಡಬಾ,
ರಿಂಗಮಿಂದರ, ಈರಣಣಿಪಾಳ್ಯ,
ಲ್ಲ್ಬಜಾರ್, ಎಚ್.ಎಿಂ.ವಿ. ಶ್ಲ,
ಆಚಿನಿಡ್ ಶ್ಲ, ಜಯಲಕ್ಷಷ್ಮಮ್ಮ
ಬಡವಣೆ, ಕೊಟಿಟೆಗೆಪಾಳ್ಯ, ಸಜೆ್ಜಪಾಳ್ಯ,
ಸುಮನಹಳಿ್ಳ, ಸುಿಂಕದಕಟೆಟೆಮುಖ್ಯರಸ್ತಿ,
ನಿೀಲಗರಿ ತೊೀಪು, ಹೊಯಸಿಳ ನಗರ,
ಮೊೀಹನ್ ರ್ಯ್ೀಟರ್ ಹತತಿರ,
ಸಿಂಜೀವಿನಿ ನಗರ, ನಿೀಲಕಿಂಠೀಶವೆರ
ನಗರ ಮತ್ತಿ ಸುತತಿಮುತತಿಲ್ನ
ಪ್ರದೆೀಶಗಳ್.

ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇಂದು

ಬಮಂಗಳೂರು:ಹೊಸ್ರು ರಸ್ತಿಯ
ರೂಪೀನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಸವೆದ್
ಆಸ್ತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಕೃತವಾಗ ನಡೆಸುತತಿ
ದ್ದ ಸಾ್ಕ್ಯನಿಿಂಗ್ ಕೆೀಿಂದ್ರವನ್ನು ಮುಚಿ್ಚ,
ಮೂರು ಸಾ್ಕ್ಯನಿಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು
ಶನಿವಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ.
ಗಭನಿಧಾರಣಾ ಪೂವನಿ ಮತ್ತಿ

ಪ್ರಸವ ಪೂವನಿ ಪತೆತಿ ತಿಂತ್ರ ವಿಧಾನಗಳ
(ಲ್ಿಂಗ ಆಯ್್ಕಯ ನಿಷೀಧ) ಕಾಯ್್ದಯ
ಅನವೆಯ ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಲಾಲಿ
ಸಲಹಾ ಸಮಿತ, ಜಲಾಲಿ ತಪಾಸಣಾ

ಮತ್ತಿ ಮೆೀಲ್ವೆಚರಣಾ ಸಮಿತ ಸದಸ್ಯ
ರು ಆಸ್ತೆ್ರಗೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿ, ತಪಾಸಣೆ
ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೆೀಳೆ ಅನರ್ಕೃತವಾಗ
ಕೆೀಿಂದ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತತಿದೆ ಎನ್ನು
ವುದ್ ದೃಢಪಟಿಟೆದೆ. ‘2018 ರಲ್ಲಿಯ್ೀ
ಕೆೀಿಂದ್ರದಸಾ್ಕ್ಯನಿಿಂಗ್ನೊೀಿಂದಣಿಅವರ್
ಮುಗದದೆ. ಸಾ್ಕ್ಯನಿಿಂಗ್ ಮ್ಡಿಸಲ್
ಅನ್ಸರಿಸಬೀಕಾದ ಪ್ರಕ್್ರಯ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ರ್ೀಪ ಕಿಂಡುಬಿಂದದೆ’ ಎಿಂದ್ ಜಲಾಲಿ
ಆರೀಗ್ಯ ಮತ್ತಿ ಕುಟುಿಂಬ ಕಲಾ್ಯಣಾ
ರ್ಕಾರಿಡ. ಶಿ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಳಿಸಿದರು.

ಅನಧಿಕೃತಸಾಕೆಯಾನಿಂಗ್ ಕ್ೕಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಗ
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