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ಸಂದ

ªÀÄÆªÀvÉÛgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ (1979) ºÀvÀÄÛ ¸ÉªÉÄ¸ÀÖgïUÀ¼À-LzÀÄ ªÀµÀðzÀ PÉÆÃ¹ðUÉAzÀÄ
PÀ£ÁðlPÀzÀ°èAiÉÄÃ £ÀA§gï 1gÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ AiÀÄÆ.«.¹.E. ¸ÉÃjzÁUÀ £ÀªÉÄä®ègÀ®Æè CzÀªÀÄå GvÁìºÀ.
ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ, CµÉÖÃ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÉÃªÀ® ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
«±Àé«zÁå®AiÀÄªÀµÉÖÃ C®è, zÉÃ±ÀzÀ C£ÉÃPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥Àæw¶×vÀ «zÁå¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À®Æè ºÉ¸ÀgÀÄ
ªÀiÁrzÀÝ ¨ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ. PÁè¹UÉAzÀÄ PÀÄ½vÀgÉ PÉÆÃuÉ¬ÄrÃ vÀÄA§ÄwÛzÀÝ ºÀwÛgÀ ºÀwÛgÀ £ÀÆgÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ.
¦ÃjAiÀÄqïUÀ¼ÀÄ ¢£À«rÃ ºÀgÀr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt, ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ©qÀÄªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀÄ®¨sÀ
®¨sÀåªÁVzÀÝªÀÅ. D PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄ½vÀÄ MAzÀµÀÄÖ ªÀÄA¢ ºÀgÀmÉ ºÉÆqÉzÀgÉ, ªÀÄvÀÛµÀÄÖ
UÀA©üÃgÀ ªÀzÀ£ÀgÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ªÉÆgÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EªÉgÀqÀÄ vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ vÁªÀÅ PÀÆvÀÄ
avÀæ ©r¸ÀÄªÀªÀgÀÄ, PÀxÉ-PÁªÀå gÀa¸ÀÄªÀªÀgÀÄ, ¸ÀázsÉðAiÉÆAzÀPÉÌ UÁAiÀÄ£À CxÀªÁ £Àl£ÉAiÀÄ C¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀªÀgÀÆ EzÀÝgÀÄ. C PÁ®. ¸ÉªÉÄ¸ÀÖgï MAzÀPÉÌ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀÄ®Ì £ÀÆgÉÊªÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ
¥ÁªÀw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ D PÁ®zÀ°è LzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÀÆ ºÉaÑ£À ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁåAn£À M¼ÀeÉÃ©£À°è
¨sÀzÀæªÁVlÄÖPÉÆ¼ÀÄîwÛzÉÝªÀÅ. §ºÀÄvÉÃPÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¨ÉÊ¹PÀ¯ï §¼À¸ÀÄwÛzÉÝªÀÅ, E®èªÉÃ ©.n.J¸ï.£À §¸ï¥Á¸ï C£ÀÄPÀÆ® ¥ÀqÉ¢zÉÝªÀÅ.
C¥ÀgÀÆ¥ÀPÉÆÌAzÀgÀAvÉ ªÉ¸Áà/¯ÁåA¨ÉæmÁ ¸ÀÆÌlgï CxÀªÁ AiÉÄjhÄÝ
ªÉÆÃlgï¨ÉÊPï PÀtÂÚUÉ ©Ã¼ÀÄwÛzÀÝªÀÅ. PÀ§â£ï ¥ÁPïð, PÉA¥ÉÃUËqÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ wÃgÁ ¸À«ÄÃ¥À«zÀÝgÀÆ
PÁè¸ÀÄUÀ½®è¢zÀÝ ªÀÄzsÁåºÀßUÀ¼ÀAzÀÄ ¨ÉÆÃnAUï ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®¸ÀÆgÀÄ PÉgÉAiÀÄvÀÛ ¸ÉÊPÀ¯ï wgÀÄV¸ÀÄwÛzÉÝªÀÅ.
ºÀÄlÄÖ ºÁQ zÉÆÃtÂ £ÀqÉ¸ÀÄªÀ CªÀPÁ±ÀªÉÃ £ÀªÀÄUÁUÀ zÉÆqÀØ JAlgïmÉÃ£ïªÉÄAmï. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À
gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀµÉÖÃ mÉ£Àê£ï gÀ»vÀ ¸ÀÆÖqÉAmï ¯ÉÊ¥sï £ÀªÀÄäzÁVvÀÄÛ. zÉÃªÀgÁd CgÀ¸ÀÄ C¢üPÁgÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ
UÀÄAqÀÆgÁªï DqÀ½vÀ £ÀqÉ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. gÁdQÃAiÀÄ ¥À®èlUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑVzÀÝ PÁgÀt, ªÀÄÄµÀÌgÀUÀ¼ÀÄ wÃgÁ
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÀÝªÀÅ. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÁUÀ SÁ¸ÀV PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ AiÀÄÆ.«.¹.E.
ªÀÄÄAzÉ ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqÉ¹, £ÀªÀÄä PÁè¸ÀÄUÀ½UÀÆ PÀAlPÀ vÀAzÀÄ, «±Àé«zÁå®AiÀÄ PÀZÉÃjAiÀÄvÀÛ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.
£ÀªÀÄä ¨Áåa£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¥Àæw¶×vÀ L.L.J¸ï¹., L.L.JA., ©.JA.J¸ï.¹.E.,
¸ÉÃjzÀAvÉ ªÉÄÊ¸ÀÆj£À J£ï.L.E., J¸ï.eÉ.¹.E. PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¸ÀÄwÛzÀÝ ®°vÀPÀ¯Á ¸ÀázsÉðUÀ¼À°è
¨sÁUÀªÀ»¹ ºÉZÀÄÑ §ºÀÄªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß VnÖ¹zÀgÀÄ. £ÀªÀÄä®è£ÉÃPÀgÀÄ vÁªÀÅ »AzÉ ¦.AiÀÄÄ.¹. PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÝ
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è £Àl£À ZÀvÀÄgÀgÁVzÀÝgÀÄ.
£ÁªÀÅ JAf¤AiÀÄjAUï ¸ÉÃjzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ
ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï ¨ÁæAaUÉÃ ¸ÉÃjzÀ f.gÀªÉÄÃ±ï D PÁ®PÉÌÃ £Àl£ÉAiÀÄ°è ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrzÀÝ. ªÀAiÀÄ¹ì£À°è
QjAiÀÄªÀ£ÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ¹Ã¤AiÀÄgï vÀAqÀPÉÌ CªÀ£ÉÃ £ÁAiÀÄPÀ£ÁzÀ. PÀ¯É-¸Á»vÀåzÀ°è wÃªÀæ D¸ÀQÛ¬ÄzÀÝ
Dgï.UÀuÉÃ±ï vÀAqÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¸Á»vÀå ¹AZÀ£À ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ. PÁ®ZÀPÀæ GgÀÄ½vÀÄ. 1984gÀ
CPÉÆÖÃ§gï 31gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸ÉªÉÄ¸ÀÖgï£À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë. CAzÉÃ ¥ÀæzsÁ¤ EA¢gÁ UÁA¢
üAiÀÄªÀgÀÄ UÀÄAqÉÃnUÉ §°AiÀiÁzÀgÀÄ. ¥ÀjÃPÉë £ÀªÉA§gï 20PÉÌ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä £ÀAvÀgÀ
JAf¤AiÀÄjAUï PÉÆÃ¹ðUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVzÀÝªÀjUÉ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ ¥ÀzÀ«.
£ÀªÉÆäA¢UÉÃ PÉÆÃ¸ÀÄð
ªÀÄÄV¸ÀÄªÀªÀjzÀÝgÀÄ. CAvÀÆ EAvÀÆ r¸ÉA§gï 31gÀ ¸ÀAeÉ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ©zÀÝªÀÅ. 1984gÀ¯ÉèÃ
¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÉªÀÅ.
PÉ®ªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À N¢UÉAzÀÄ CªÉÄjPÀzÀvÀÛ ºÉÆgÀlgÀÄ. MAzÀµÀÄÖ d£À E°èAiÉÄÃ ¥ÀzÀ«AiÉÆÃvÀÛgÀ
CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ L.L.J¸ï¹.AiÀÄ°è PÀ°PÉ-UÀ½PÉ JgÀqÀPÀÆÌ CªÀPÁ±À«gÀÄªÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ
ºÀÄzÉÝUÉ DPÀ¶ðvÀgÁzÀgÀÄ. E¸ÉÆæÃ, rDgïrN, ¨ÁPïðUÀ½UÀÆ MAzÀµÀÄÖ d£À DAiÉÄÌAiÀiÁzÀgÀÄ. ¥Àæw¶ÖvÀ
E£ï¥sÉÆÃ¹¸ï DUÀµÉÖÃ PÁåA¥À¸ï ¸ÀAzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¹vÀÄÛ. MA¢§âjUÉ C°èAiÉÄÃ PÉ®¸À ¹QÌvÀÄ.
G½zÀAvÉ JZï.J.J¯ï., JZï.JA.n., PÀÄzÀÄgÉªÀÄÄR LgÀ£ï Ngï PÀA¥À¤UÀ¼À®Æè PÉ®ªÀjUÉ CªÀPÁ±À
¹PÀÌªÀÅ. n.«.J¸ï., J.©.©.UÀ¼ÀAxÀ PÀA¥À¤UÀ½UÀÆ PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁzÀgÀÄ. MAzÀµÀÄÖ ¸ÁºÀ¹UÀ¼ÀÄ
vÀªÀÄäzÉÃ GzÀåªÀÄ £ÀqÉ¸À ºÉÆgÀlgÀÄ. E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ ¨ÉÆÃzsÀPÀ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ.
PÉ.J.J¸ï. §gÉzÀÄ ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀzÀvÀÛ®Æ PÉ®ªÀgÀÄ D¸ÀQÛ PÀÄzÀÄj¹PÉÆAqÀgÀÄ. »ÃUÉ ¸ÀA¥ÀPÀð
PÀrzÀÄºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CªÉÄjPÀzÀ°è G£ÀßvÀ CzsÀåAiÀÄ£À, ºÀÄzÉÝUÀ¼À£Àß®APÀj¹zÀÝ n.J¸ï.VjzsÀgï
¨sÁgÀvÀPÉÌ »A¢gÀÄVzÀ.
J®ègÀ ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, DVAzÁUÉÎ UÉmï lÄUÉzÀgïUÀ¼À£ÀÄß
K¥Àðr¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀ. ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄvÉÛ aUÀÄgÉÆqÉ¬ÄvÀÄ.
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PÉÆÃ¸ïð ªÀÄÄV¹zÀ gÀdvÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀAWÀn¹zÁUÀ £À®ªÀvÀÛjAzÀ £À®ªÀvÉÛöÊzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ MnÖUÉ ¸ÉÃjzÉÝªÀÅ. JµÉÆÖÃ d£À
UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀzÀµÀÄÖ ZÀºÀgÉ §zÀ°¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. CzÉµÉÆÖÃ d£À H»¸À®Æ DUÀzÀµÀÄÖ JvÀÛgÀzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£Àß®APÀj¹zÀÝgÀÄ. «zÁåyð ¢£ÀUÀ¼ÀvÀÛ
eÁj ºÉÆÃzÁV£À C£ÀÄ¨sÀªÀ CvÀåAvÀ ªÀÄzsÀÄgÀªÁVvÀÄÛ. ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄzÀÄªÉUÀ¼À ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀjzÁÝgÉ. M§â£ÀAvÀÆ FUÁUÀ¯ÉÃ CdÓ£ÁVzÁÝ£É.
G½zÀAvÉ, ªÀÄzÀÄªÉAiÀiÁUÀzÀ UÀuÉÃ±À£ÀAxÀªÀ£À£ÀÄß ©lÖgÉ, §ºÀÄvÉÃPÀ ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼À ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ E£ÀÆß JAf¤AiÀÄjAUï PÀ°AiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.
M¨ÉÆâ§âgÁV ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼ÀÄ LªÀvÀÛ£ÉAiÀÄ ºÀÄlÄÖºÀ§â DZÀj¹PÉÆ¼ÀÄîwÛzÁÝgÉ. CPÉÆÖÃ§gï 16gÀAzÀÄ FUÀ Vj wgÀÄªÀÄ¯É DVgÀÄªÀ
JQì¯ÁAmï ¸Á¥sïÖªÉÃgï PÀA¥À¤AiÀÄ »jAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀë n.J¸ï.VjzsÀgï£À ºÀÄlÄÖºÀ§â £ÀqÉ¬ÄvÀÄ. FUÀ ±ÀvÁªÀzsÁ¤ qÁ|| Dgï.UÀuÉÃ±ï
DVgÀÄªÀ UÀuÉÃ±À §A¢zÀÝ. EwÛÃZÉUÀµÉÖÃ E£ÉÆáÃ¹¸ï£À ¨ÉÆÃqïðUÉ £ÉÃªÀÄPÀªÁVgÀÄªÀ ©.f.²æÃ¤ªÁ¸ï ºÁdjzÀÝ. n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgï
PÀA¥À¤AiÀÄ EAqÉÆÃ£ÉÃ²AiÀiÁ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ¦.n. n.«.J¸ï.£À CzsÀåPÀë-¤zÉÃð±ÀPÀ ©.J¯ï.¦.¹AºÀ eÉÆvÉVzÀÝ. JQì¯ÁAmï PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÁÜ¥ÀPÀ
ºÁUÀÆ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj J¯ï.ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ gÁªï PÀÆqÁ £ÀªÉÆäA¢VzÀÝ. CªÀ£ÉÆnÖUÉ JQì¯ÁAmï£À ¸ÀºÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ºÁUÀÆ
PÁ¯ÉÃf£À°è £ÀªÀÄä JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ dÆ¤AiÀÄgï ²æÃ£Áxï §A¢zÀÝ. ºÁUÉAiÉÄÃ PÉÆ¯Á¨ÉgÁ ¸À®Æå±À£ïì£À CzsÀåPÀë ºÁUÀÆ ªÀÄÄRå ¤ªÀðºÀuÁ
C¢üPÁj ªÉÆÃºÀ£ï ±ÉÃRgï DUÀ«Ä¹zÀÝ. ¥Àæ¹zÀÞ AiÉÆÃUÀ¨ÉÆÃzsÀPÀ, ¨sÁgÀvÀ QæPÉmï nÃªÀiï£À AiÉÆÃUÀUÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄA¢
gÀzÀ KgÉÆÃ¸ÉàÃ¸ï JAf¤AiÀÄjAUï ¨ÉÆÃzsÀPÀ qÁ||J¸ï.J£ï.NAPÁgï dvÉUÀÆrzÀÝ. n.«.J¸ï. l¨ÉÆÃð J£ÀfðAiÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï
n.Dgï.gÀ«±ÀAPÀgï PÀÆqÁ CAzÀÄ §A¢zÀÝ.
¸ÁzsÀPÀgÀ ¸Á®Ä ¸Á¯ÉÃ £ÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°èzÉ.
CvÀåAvÀ Qj ªÀAiÀÄ¹ì£À°è L.L.J¸ï¹.AiÀÄ ¥ÉÆæ¥sÉ¸Àgï DzÀ qÁ||PÉ.J£ï. ®Që÷äÃ±À,
r.J£ï.J. £ÉmïªÀPïìð£À n.ªÉAPÀlªÀzsÀð£ï, ¨ÉæÃPïì EArAiÀÄ °«ÄmÉqï£À
ªÀiÁå£ÉÃfAUï qÉÊgÉPÀÖgï Dgï.²æÃPÁAvï, ... »AzÉ G¯ÉèÃT¹zÀ f.gÀªÉÄÃ±ï
FUÀ d£À¦æAiÀÄ avÀæ£Àl gÀªÉÄÃ±ï CgÀ«Azï ... E¸ÉÆæÃzÀ°è «eÁÕ¤UÀ¼ÁVgÀÄªÀ
qÁ||gÀAUÀ£Áxï, n.J¸ï.²æÃgÀAUÀ, gÁªÀiïPÀÄªÀiÁgï, r.Dgï.r.N.zÀ f.n.Dgï.E.£À°è
ºÉZÀÄÑªÀj ¤zÉÃð±ÀPÀ ¥Áyð§£ï, AiÀÄÄ.«.¹.E. ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï JAf¤AiÀÄjAUï «¨sÁUÀzÀ
¥ÉÆæ¥sÉ¸ÀgïUÀ¼ÁzÀ ®PÀë÷ät¸Áé«Ä, ¥Á¯ï «½AiÀÄ£ï. ©¯Áð ¸ÀªÀÄÆºÀzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ
¸ÀA¥À£ÀÆä® C©üªÀÈ¢Þ «¨sÁUÀzÀ d£ÀgÀ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï D£ÀAzï dUÀ£ÁßxÀ gÁªï,
¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ qÉ¥ÀÆån PÀ«ÄÃµÀ£Àgï DVgÀÄªÀ £ÀgÉÃAzÀæ ºÉÆÃ¼ÀÌgï .. ¸ÀzÀåPÉÌ
£É£À¦UÉ §AzÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ.
AiÀÄÆ.«.¹.E. EAzÀ PÀ°vÀ £ÀªÀÄä®è£ÉÃPÀgÀÄ EµÉÖ¯Áè ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉÃUÉ? JA§ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁrzÀgÉ ¹UÀÄªÀ
ºÉÆ¼ÀºÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀvÁÛgÀÄ. ªÉÆzÀ¯ÉÃ §gÉzÀAvÉ CvÀÄå£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ ¨ÉÆÃzsÀPÀ ªÀUÀð. «zÁåyðUÀ½UÉ ¹UÀÄwÛzÀÝ MvÀÛqÀ gÀ»vÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷ å. dvÉUÉ
£ÀªÀÄä¯ÉèÃ EzÀÝ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¸ÀázsÉð. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À PÉÆgÉvÉ¬ÄzÀÝ PÁgÀt ¸ÁéªÀ®A©UÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ bÀ® ¸ÀzÁ £ÀªÀÄä°èvÀÄÛ.
J®èPÀÆÌ «ÄV¯ÁV gÁdåzÀ £ÀA§gï 1£ÉAiÀÄ PÁ¯ÉÃeÉA§ ºÉUÀÎ½PÉ AiÀÄÆ.«.¹.E.AiÀÄzÀÄ. »ÃUÁV ¥Àæw¨sÁ¤évÀ «zÁåyðUÀ¼ÉÃ £ÀªÀÄä
¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼ÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. MnÖ£À°è AiÀÄÆ.«.¹.E.¬ÄAzÀ £ÁªÀÅ ¥ÀqÉzÀzÉÝµÀÄÖ? JA§ ¯ÉPÁÌZÁgÀ ªÀÄÄVAiÀÄ¯ÁgÀzÀÄÝ. DAiÀÄPÀnÖ£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
£ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß w¢Ý, wÃr, gÀÆ¦¹zÀ «zÁå¸ÀA¸ÉÜ¬ÄzÀÄ. D MAzÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀzÀ AiÀiÁvÉæAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀªÀgÉ®ègÀÆ zsÀ£ÀågÀÄ.
gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄgÉAiÀÄzÉAiÉÄÃ zÁR°¸À¨ÉÃPÁzÀ MAzÉgÀqÀÄ ¸Á®ÄUÀ½ªÉ. PÁAiÀÄðZÀlÄªÀnPÉ §ºÀÄvÉÃPÀ ¤AvÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ
PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀPÉÌ £Á«zÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄÃ ªÀÄgÀÄ ZÉÊvÀ£Àå §A¢vÀÄ. ºÉZÀÄÑ gÁdQÃAiÀÄ £ÉAl¹ÜPÉ¬ÄzÀÝ J¯ÉPÁÖç¤Pïì «¨sÁUÀzÀ ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt
F PÁAiÀÄðzÀ ¸ÀÆvÀæzsÁj. CªÀ£À MvÁÛAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £À£Àß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ¹Ã¤AiÀÄgï, J¯ÉPÁÖç¤Pïì JAf¤AiÀÄjAUï «zÁåyð
¹.¦.gÀ«PÀÄªÀiÁgï PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÁÜ£À ªÀ»¹PÉÆAqÀ. CªÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÉ. gÀAUÀPÀ«Äð
ªÀiÁ¸ÀÖgï »gÀtÚAiÀÄå, »jAiÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀð SÁ¢æ ±ÁªÀÄtÚ, ¥Àæ¹zÀÞ UÁAiÀÄPÀ ¨Á¼À¥Àà ºÀÄPÉÌÃj, »jAiÀÄ PÀ« qÁ||ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ
EªÀgÉ®ègÀ£ÀÆß ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ½UÉ PÀgÉ¹zÀÝ £É£À¥ÀÄ E£ÀÆß ªÀiÁ¹®è. ºÁUÉAiÉÄÃ «zÁåyðUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ§AzsÀ, ZÀZÉð, UÁAiÀÄ£À ¸ÀázsÉðUÀ¼À£ÀÄß
K¥Àðr¹, CzÀÆÞjAiÀiÁVAiÉÄÃ gÁeÉÆåÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ DZÀj¹zÉÝªÀÅ. E°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÀ gÀ«PÀÄªÀiÁgï M§â PÀ« ºÁUÀÆ PÀvÉUÁgÀ£ÁV DUÀ¯ÉÃ
ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrzÀÝ. ªÀÄÄAzÉ L.L.J¸ï¹.¬ÄAzÀ JA.E. ¥ÀzÀ« ºÁUÀÆ CªÉÄjPÀzÀ ¥Àæw¶×vÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀqÉzÀÄ zÉºÀ°AiÀÄ
L.L.n.AiÀÄ°è ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ£ÁVzÀÝªÀ£ÀÄ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ mÉPÁì¸ï E£ï¸ÀÄÖçªÉÄAmïì£À vÁAwæPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁVzÁÝ£É.
ºÁUÉAiÉÄÃ ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï
JAf¤AiÀÄjAUï «zÁåyðUÀ¼ÉÆA¢UÉÃ ºÉZÀÄÑ MqÀ£Ál«lÄÖPÉÆArzÀÝ ¹«¯ï JAf¤AiÀÄjAUï£À PÉ.¸ÀwÃ±ï PÀÄªÀiÁgï, qÁPÀÖgÉÃmï CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ
£ÀAvÀgÀ CªÉÄjPÀzÀ° PÉ® PÁ®«zÀÄÝ ¸ÀzÀåPÉÌ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À D¯ïÖKgï JAf¤AiÀÄjAUï ¸À«Ãð¸À¸ï£À ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁVzÁÝ£É.
EwºÁ¸ÀzÀ zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ £ÀªÀÄä AiÀÄÆ.«.¹.E. zÉÃ±ÀzÀ £Á®Ì£ÉAiÀÄ CxÀªÁ LzÀ£ÉAiÀÄ JAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃfgÀ§ºÀÄzÀÄ.
ªÀÄzÁæ¸ï ºÁUÀÆ ¥ÀÆ£ÁzÀ°èzÀÝ JAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉZÀÄÑ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. »ÃUÁV
CAzÀÄ ¢ªÁ£ÀgÁVzÀÝ ¸Àgï JA.«±ÉéÃ±ÀégÀAiÀÄå 1912gÀ°è DgÀA©ü¹zÀÄÝ ¸ÀÆÌ¯ï D¥sï JAf¤AiÀÄjAUï. C°è ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ
ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï JAf¤AiÀÄjAUï «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ 1917gÀ°è CzÀÄ ¸ÀPÁðj JAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃeÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ
gÁdåªÀµÉÖÃ C®è, ErÃ zÉÃ±ÀzÀ ªÀÄÄAZÀÆtÂ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¹zÀÞ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ, ¥Àæw¶×vÀ «zÁå¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀéªÀ£ÀÄß Ai ÀÄÆ.«.¹.E.
¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÀÄ ªÀ»¹zÁÝgÉ.
EAxÀ ºÉUÀÎ½PÉAiÀÄ PÁ¯ÉÃfVAzÀÄ PÁAiÀÄPÀ®à ¨ÉÃPÁVzÉ.
AiÀÄÆ.«.¹.E. £ÀAvÀgÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ §ºÀ¼À
JAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄUÀ½AzÀÄ L.L.n. CxÀªÁ J£ï.L.n. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢ªÉ. AiÀÄÆ.«.¹.E.AiÀÄ£ÀÄß D ªÀÄlÖPÉÌ Kj¸ÀÄªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð E¢
ÃUÀ §A¢zÉ. ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÉÆ¹Û°£À°ègÀÄªÀ F «zÁå¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÉÛ «dÈA©ü¸À° JA§ÄzÉÃ £ÀªÉÄä®ègÀ ºÁgÉÊPÉ.
J®èjUÀÆ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ ºÀÈvÀÆáªÀðPÀ ±ÀÄ¨sÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.
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ಸಂುಟ - ೨, ಸಂಚಿಕ - ೧೦

ವಿಷನ್ಯುವಿಇ ಇ ರಷಿಕಿಕ ವರದ
ವಿಷನ್ಮುವಿಸಿಆ ರ್ಷಿಕ ವಯದಿ ಕನದಡದಲಿ ಇ ಆಯಲಿ  ದಂದು ಄ಸಿಸಿದೆ ತ ತಡ, ಇ ಸಂಚಿಕ ಮಲಿ ಇ ನಭಮ ಄ಲ್ಪ ಷಧರ್ ಗಳನುದ ಸಿಭಮ ಭುಂದೆ
ಆಡುತ್ಾ ಆದೆ ತೋಂ . ಅದರ ಆಲಿ ಇ ಈಲ ಇೋಂಖಿಸಲಗದ ಄ಂಶಗಳು ಄ಂದರ - ತ್ ರ ಮ ಭರ ಮಲಿ ಇದುತ ಕ ಲ್ಸ ಮಡಿದ ಹಲ್ವು ಕ ೈಗಳು, ವರ್ಣಿಸಲ್ಸದಳದ
ಸಿಭಮ ಬ ಂಫಲ್, ಪ್ರೋಂತ್ಾಹಗಳು, ವಿದೆಾಥಿಿಗಳ ಈತ್ಾಹ.... !!!
೨ ವಷಿಗಳನುದ ೂರ ೈಸಿದ ವಿಷನ್ಮುವಿಸಿಆ ಇಗ ತನದ ರಿಯದ ಗತರವನುದ ಗ್ಗಿಸಿಸಿಕ ೊಳು್ತ್ಾ ಭುಂದೆ ಷಗಿಸದೆ . ಫಹಳ ಭಂದಿ
ಗ್ರಿಮ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳು ನಭಮ ಜತ್ ಕ ೈಗೊಡಿಸಿದೆತರ ; ವಿದೆಾಥಿಿಗಳು ಈತ್ಾಹದಿಂದ, ಸವ-ಆಚ್ ೆಯಂದ ಄ರ್ ೋಂಕ ಯೋಂಜರ್ ಗಳ ೄಂದಿಗ ನಭಮನುದ ಸಲ್ಸ
-ಸೊಚರ್ ಗಳನುದ, ಬ ಂಫಲ್ವನುದ ಕ ೊೋಂರಿ ಸಂರ್ಕಿಸಿದೆತರ . ಆದು ಫಹಳ ಸಂತ್ ೊೋಂಷ ಭತುಾ ಸ ಮ್ಮಮ ಡುವ ವಿಷಮ.
ಆಂಪ ಟಸ್-೨೦೧೧

ಯಲಿ ಇ

ವಿಷನ್ಮುವಿಸಿಆ

ತಂಡದಿಂದ

"ಐಟಿ-ಅಪ್ಸಾ"

ದನುದವ

ಂದು

ಕಮಿಕರಭವನುದ

ನಡ ಸಿಕ ೊಟಿಿದೆ ತವು.

ಈದೆ ೊಾೋಂಗಯಂಗದಲಿ ಇ ಆಯುವ ವಿವಿಧ ವಿಭಗಗಳನುದ ಕುರಿತು ಇ ಸಪರ್ ಿ ನಡ ಸಿದೆ ತವು. ಸಪರ್ ಿಮಲಿ ಇ ಭಗವಗ್ಸಿ ಗ ದತವರಿಗ ಫಹುಮನ ವಿತರಿಸಿದೆ ತವು.
"ಸಂದ" ಕಮಿಕರಭದ ಭೊಲ್ಕ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳ ೄಂದಿಗ ಸಂವಹನ ನಡ ಸಲ್ು ಄ನುಕೊಲ್ಗುವಂತ್ ಮಧಾಭವನುದ ಸೃರ್ಷಿಸಿದೆ ವು.
ಭನಯಂಜರ್ ಭತುಾ ಶಿಕ್ಷಣ - ದಯಡನೊದ ಷಧಿಸುವ ದೃರ್ಷಿಯಂದ ಹಲ್ವು ಸಣಣ-ಸಣಣ ಸಪರ್ ಿಗಳನುದ, ಕಲಗಳನುದ ಏಿಡಿಸಿದೆ ವ
ತ ು. ಹಲ್ವು
ವಿದೆಾಥಿಿಗಳು ಆದಯ ಸಂೂಣಿ ರಯೋಂಜನ ಡ ದಯು ದನುದವುದು ನಭಮ ಭವರ್ .
ಗರಂಥಲ್ಮದಲಿ ಇ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳ ರ್ ಯವಿಸಿಂದ ುಸಾಕಗಳನುದ ಸರಿಯಗಿಸ ಜ ೊೋಂಡಿಸಿಡುವುದಯ ಭೊಲ್ಕ ಸ ೊಸ ಕ ೈಂಕಮಿಕ ೆ ತ್ ೊಡಗಿಸ,
ಫಹುತ್ ೋಂಕ ಮಶಸಿವಯಗಿಸದೆ ತೋಂ . ರ್ವು ಅಯರ್ ಮ ಷ ಮಿಸಿಯ್ಿ-ನಲಿ ಇ ಒದುತಿಾದೆತಗ, ಷ ದೋಂಗ್ತರ ೊಂದಿಗ ಆದೆ ೋಂ ರಯೋಂಗಕ ೆ ಭುಂದೆಗಿಸ, ಅಗಲ್ೊ ಫಹು
ಪ್ರೋಂತಿಯಂದ ುಸಾಕಗಳನುದ ಜ ೊೋಂಡಿಸಿದೆ ತವು. ಇಗಲ್ೊ ಄ರ್ ೋಂಕ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳು ಸವ-ಆಚ್ ೆಯಂದ ಟ ೊಂಕ ಕಟಿಿ ಇ ಕಮಿದಲಿ ಇ ನಭಮ ಬ ನದ ಗ್ಂದೆ
ಸಿಂತಯು. ಫಹುತ್ ೋಂಕ ದಲಇ ವಿಭಗಗಳ ುಸಾಕದ ಜ ೊೋಂಡಣ ಕ ಲ್ಸ ಭುಗಿಸದಿದೆ . ಭುಂದಿನ ಸಂಚಿಕ ಮಲಿ ಇ, ವಿದೆಾಥಿಿಗಳ ಭೊಲ್ಕ ೋಂ ಸ ಚಿಿನ
ಮಗ್ತಿಮನುದ, ಄ವಯ ಄ನುಬವಗಳನುದ ರಕಟಿಸುತ್ ಾೋಂ .
ತಿಂಗಳ ಗ್ಂದೆ , "ಆನ್ಷ ೈರ್" ದಂಫ ಸಂದ ಕಮಿಕರಭದ ಭೊಲ್ಕ ವಿವಿಧ ಯಂಗಗಳ ಈದಿತಮ್ಮಗಳಲಿ ಇ-ಕಂಪ ಸಿಗಳಲಿ ಇ ಕ ಲ್ಸ
ಮಡುತಿಾಯುವ ನಭಮ ಄ನುಬವಗಳನುದ ಹಂಚಿಕ ೊಂಡು, ವಿದೆಾಥಿಿಗಳದವಯ ಮ್ಮೋಂಲ ಯವ ರಿೋಂತಿಮ ಸಿರಿೋಂಕ್ಷ ಗಳು ಆಯುತಾ ; ಯವ ರಿೋಂತಿಮ
಄ವಕಶಗಳು ಄ವರಿಗ ಲ್ಬಾವಿ ದಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ ವು. ಟುಿ ೧೨೦-೧೩೦ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳು ಭಗವಗ್ಸಿ, ತಭಮ ರವ ದಗಳಿಗ ಈತಾಯ ಕಂಡುಕ ೊಂಡಯು.
ವಿದೆಾಥಿಿ ೋಂತನ - ವಿಷನ್ಮುವಿಸಿಆ ತಂಡದಿಂದ ಹಮಿಮಕ ೊಳ್ಲದ ಭಹತ್ವಕಂಷಿ ಯ ಯೋಂಜರ್ . ಆದಕ ೆ ೨೦೦೮ ಭತುಾ ೨೦೦೯ ಯಲಿ ಇ
ಪಷದ ಬಾಚುಗಳಿಂದ ಸಿಕೆ ರತಿರ್ಕರಯೆ ಄ದುುತ. ಫಹಳಷುಿ ಭಂದಿ, ಷ ದೋಂಗ್ತರ ೊಡರ್ ಜತ್ ಗೊಡಿ, ದೆ ೋಂರ್ಣಗ ಗ ಭುಂದೆದಯು. ವಿದೆಾಥಿಿ ೋಂತನ ಕೆಗಿಸ
಄ರ್ಜಿಗಳನುದ ನಭಮ  ಬಷ ೈರ್ ಭತುಾ ಕಲ ೋಂರ್ಜನಲಿ ಇ ದೆ ೊರ ಮುವಂತ್ ಮಡಿದೆ ವು. ಸುಮಯು ೪೦೦ ಄ರ್ಜಿಗಳು, ಕ ೊರ್ ಮ ದಿರ್ಂಕದೆ ೊಳಗ
ನಭಮನುದ ತಲ್ುಪ್ದವು. ರ್ವು ೂತಿಿಯಗಿಸ ಸುಸುಾ !!! ಸ ೋಂಗ ಅಯೆೆ ಮಡುವುದೆ ಂಫ ಗ ೊಂದಲ್, ದಲ್ಇರಿಗೊ ಸಸಮ ಮಡಬ ೋಂಕ ಂಫ ಹಂಫಲ್ !!!
ಕ ೈಲದಷುಿ ಭಂದಿಗ ಬ ಂಫಲ್ ಸಿೋಂಡುವ ಧೃಡ ಸಿಶಿಮ ಸ ೊಂದಿ, ಄ದಕೆಗಿಸ ಂದು ರ್ಕರಯ ಯೋಂಜರ್ ಮನುದ ಸಿದಧಡಿಸಿದೆ ತೋಂ . ಕಲ ೋಂರ್ಜನ
ಪರಂಶುಪಲ್ಯು, ವಿವಿಧ ವಿಭಗಗಳ ಭುಖ್ಾಸಥಯ ರ್ ಯವಿಸಿಂದ ಭುಂದಿನ ಯದೆ ೊಳಗ ಅಯೆೆಗ ೊಂಡ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳ ಸ ಸಯನುದ ರಕಟಿಸುವ
ಯೋಂಜರ್ ಮನುದ ಸ ೊಂದಿದೆ ತೋಂ .
ಸಂದ- ಸಿಭಮ ಆ-಄ಂಚ್ ಪ ಟಿಿಗ ಗ ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಪದೆ ೋಂ ಫಂದು ತಲ್ುುತಿಾದೆ . ಆದಲ್ಇದೆ ೋಂ ನಭಮ ಄ಂತಜಿಲ್ುಟ( ಬಷ ೈರ್) ಸ ೊಸ
ವಿರ್ಾಸ, ಮಗ್ತಿಯಂದಿಗ ಕಂಗ ೊಳಿಸುತಿಾದೆ . ಆದೆ ಲ್ಇದಕೊೆ ಸೊಪತಿಿ, ಪ ರೋಂಯಣ - ನಭಮ ಕಲ ೋಂಜು- ಮುವಿಸಿಆ, ಄ದರ ೊಂದಿಗ ಸಿಮ್ಮಮಲ್ಇಯ ಪ್ರೋಂತಿ,
ಅಶಿೋಂಿದ, ಭತುಾ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳ ಬ ಂಫಲ್. ಆದೆ ಲ್ಇವೂ ಗ್ೋಂಗ ಭುಂದುವರ ಮಲಿ  ದಂದು ಅಶಿಸುತ್ ಾೋಂ . ದಲ್ಇರಿಗೊ ಭತ್ ೊಾಮ್ಮಮ ಕನದಡ ರಜ ೊಾೋಂತಾವದ
ಸಧಿಿಕ ಶುಭಶಮಗಳು !!!
ವಿಷನ್ಯುವಿಇ ಇ ತೀಂಡ

ಸಂದ
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ಅತಿರ್ಥ ಸೀಂದಕರ ರಿಚಯ
«eÁÕ¤, «eÁÕ£À §gÀºÀUÁgÀ ºÁ¯ÉÆÝqÉØÃj ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À
`²æÃ ¨sÀUÀªÁ£ï ªÀÄºÁ«Ãgï eÉÊ£ï PÁ¯ÉÃeï D¥sï JAf¤AiÀÄjAUï' «zÁå¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è
KgÉÆÃ¸ÉàÃ¸ï JAf¤AiÀÄjAUï «¨sÁUÀzÀ ¹Ã¤AiÀÄgï ¥ÉÆæ¥sÉ¸Àgï DVzÁÝgÉ. F »AzÉ
`gÀPÀëuÁ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀA¸ÉÜ'AiÀÄ (DRDO) ¥ÀæªÀÄÄR PÉÃAzÀæªÁzÀ `¸ÉAlgï
¥sÁgï «Ä°lj KgïªÀyð£É¸ï ~DAqï ¸Ànð¦üPÉÃ±À£ï' (CEMILAC)£À°è «eÁÕ¤ ºÁUÀÆ
dAn ¤zÉÃð±ÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À `«±ÉéÃ±ÀégÀAiÀÄå JAf¤ÃjAUï PÁ¯ÉÃf£À°è' (UVCE)
©.E. ¥ÀzÀ«, ªÀÄzÁæ¸ï£À L.L.n.AiÀÄ JA.mÉPï. ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀÄªÀ ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ PÉ®PÁ® ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À `¨sÁgÀwÃAiÀÄ
«eÁÕ£À ªÀÄA¢gÀ'zÀ°è (IISc) ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁVAiÀÄÆ PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉ. d£À¦æAiÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ°è «eÁÕ£À
«ಷAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀÆ¦¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ, CAPÀtPÁgÀgÁV PÀ£ÀßqÀ NzÀÄUÀjUÉ ¥ÀjavÀgÀÄ. CªÀgÀÄ
`«dAiÀÄPÀ£ÁðlPÀ' ¥ÀwæPÉUÉ `£Émï £ÉÆÃl' ªÁgÀzÀ CAPÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀಷðUÀ½AzÀ §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.
PÀ£ÀßqÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ¢£À ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ¼À°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À «ಷAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ MAzÀÄ
¸ÀºÀ¸ÀæPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ.

ಕ್ಗದ ೨೦೧೧
ದಿರ್ಂಕ ೨೨-೧೦-೨೦೧೧ಯಂದು ನಭಮ ಕಲ ೋಂರ್ಜನಲಿ ಇ ಄ಖಿಲ್ ಭಯತ ವಿದೆಾಥಿಿ ಸಂವ ೃೋಂಧರ್ ರಫಂಧ ಸಪರ್ ಿ ಯದ ‘ಕಗದ’, ಸತತ
ದಂಟರ್ ೋಂ ವಷಿದಲಿ ಇ ತನದ ಗ್ಂದಿನ ವಚಿಸಾನುದ ಕದಿರಿಸಿಕ ೊಂಡು ಮಶಸಿವಯಗಿಸ ೂರ ೈಸಲ್ಪಟಿಿತು. ಐ.ಐ.ಟಿ.ದಂ. ನ ವಿವರಂತ ಸಿದೆ ೋಂಿಶಕರದ
ಪ್ರ||ದಚ್.ದನ್.ಭಸಫಲ್ ಆವಯು ಸಮಯಂಬವನುದ ಈದೆಾಟಿಸಿ ಕಳ ಗಟಿಿಸಿದಯು.
ವಿದೆಾಥಿಿಗಳನುದದೆ ತೋಂಶಿಸಿ ಮತರ್ಡಿದ ಪ್ರ||ಭಸಫಲ್ ಄ವಯು – ‘ಸಂವ ೃೋಂಧರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರಭದ ಄ವಿಭಜಾ ಄ಂಗಗಿಸದೆ . ವಿದೆಾಥಿಿಗಳು
ಜ್ಞನದ ಹರಿವನುದ ಕ ೋಂವಲ್ ಪಠಗಳಿಗ ಮತರ ಸಿೋಂಮಿತಗಿಸರಿಸಿಕ ೊಳ್ದೆ ವಿವಿಧ ಭೊಲ್ಗಳಿಂದ ದೆ ೊರ ಮುವ ದಲ್ಇ ರಿೋಂತಿಮ ಜ್ಞನವನುದ ಸಂಪದಿಸುವ
ತುಡಿತ ಸ ೊಂದಿಯಬ ೋಂಕು. ಕ ೋಂವಲ್ ಧರ್ಜಿರ್ ಮನುದ ಮತರ ಕಲಿ ಕ ಮ ರ್ ಾೋಂಮವರ್ದಗಿಸಸಿಕ ೊಳ್ದೆ ಸದೆ ತ್ಂತಿರಕ ವಿಷಮಗಳನುದ ಄ಬಾಸಿಸುವ ಯೊಢಿ
ಸ ೊಂದಿಯಬ ೋಂಕು . ನಭಮ ಄ರ್ಾಕಯು ಷಂರದೆಯಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದಧತಿಗ ಄ಂಟಿಕ ೊಳ್ದೆ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳ ವೃತಿಾ ಫದುರ್ಕನ ಄ಗತಾತ್ ಗಳಿಗ ಄ನುಗುಣಗಿಸ
ಶಿಕ್ಷಣ ದಗಿಸಸುವ ಸ ೊಣ ಸ ೊಯಲ್ು ಸದೆ ಸಿದಧರಿಯಬ ೋಂಕು ‛ ದಂದಯು .
಄ಧಾಷಿ ಯೋಂಮ ಭಷಣ ಮಡುತ್ಾ ನಭಮ ರ್ ಚಿಿನ ಪರಂಶುಪಲ್ರದ ಡ|| ೋಂಣುಗ ೊೋಂಪಲ್ ಕ . ಅರ್. ತಭಮ ದಂದಿನ ಸೊೂತಿಿದೆಮಕ
ರ್ಟಿಮಲಿ ಇ – ‚ ಕ ೋಂವಲ್ ಄ಂಕಗಳು ಮತರ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳ ಮಶಸಾನುದ

ಸಿಧಿರಿಸುವುದಿಲ್ಇ, ಈತಾಭ ಭಷಣ , ಫಯವರ್ಣಗ , ಄ಭಿವಾರ್ಕಾ ಕಲ ಗಳನುದ

ಷಧಿಸಿಕ ೊಳ್ಬ ೋಂಕು . ವೃತಿಾ ಫದುರ್ಕನಲಿ ಇ ರಿೂಣಿತ್ ಮನುದ ಷಧಿಸಲ್ು ಸಭಮ ಸೊೂತಿಿ, ಸೃಜನಶಿೋಂಲ್ತ್ , ಸುೂಟತ್ ಭುಂತ್ದ
ಷಧಿಸಿಯಬ ೋಂಕು.

ಯವುದೆ ೋಂ

ಅವಿಶೆಯವೂ

ಸಿಷರಯೋಂಜಕವಲ್ಇ

,

ಮುಕಾಮುಕಾತ್ ಗಳನುದ

಄ವಲ ೊೋಂರ್ಕಸಿ

ಫಳಸಿದರ

ಕೌಶಲ್ಗಳನುದ
ಮತರ

಄ದು

ಭಹತವೂಣಿ ಸಿಸುತಾದೆ .ಸದೆ ಅವಿಷೆರಿಸುವಲಿ ಇ ರಮತಿದಸುತಿಾರಿ ‚ ದಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದಯು.
ಟುಿ ಸಲಿ ಇಸಲ್ಪಟಿ ೭೬ ರಫಂಧಗಳಲಿ ಇ ೧೪ ರಫಂಧಗಳನುದ ಭಂಡರ್ ಗ

ಅಯೆೆ ಮಡಲಗಿಸತುಾ. ಅರ್.ವಿ.ಸಿ.ಆ., ಮು.ವಿ.ಸಿ.ಆ.,

ದಸ್.ಜ .ಸಿ.ಆ., ಐ.ಐ.ಟಿ.ಬಿ. ವಿದೆಾಥಿಿಗಳು ರಶಸಿಾಗಳನುದ ಹಂಚಿಕ ೊಂಡಯು. ಐ.ಆ.ಆ.ಆ. ಮು.ವಿ.ಸಿ.ಆ. ಭುಖ್ಾಸಥರದ ಡ||ಪ್.ದಿೋಂಪ ವ ರ್ಯ್
ರ್ಷಿಕ ವಯದಿ ಭಂಡಿಸಿದಯು ಸಗೊ ಡ|| ಕ .ಬಿ.ರಜ ವಂದರ್ಿಣ ಸಲಿ ಇಸಿದಯು.
‘ ಕವಾವಸರವಿರ್ ೊೋಂದೆ ೋಂನ ಕಲ ೊೋಂ ಗಚೆತಿ ಧಿೋಂಭತ್ಂ ‘ ದಂಫ ಸೊರ್ಕಾಮಂತ್ ನಭಮ ಕಲ ೋಂರ್ಜನ ಐ.ಆ.ಆ.ಆ. ವಿಭಗವು ಸದೆ
ಲ್ವಲ್ವಿಕ ಯಂದ , ಸದುದೆ ತೋಂಶೂರಿತ ಕಮಿಕರಭಗಳನುದ ಹಮಿಮಕ ೊಂಡು ವಿದೆಾಥಿಿಗಳ ಸವಿತ್ ೊೋಂಭುಖ್ ಬ ಳವರ್ಣಗ ಮ ಸಿಟಿಿನಲಿ ಇ ಸದೆ ಶರಮಿಸುತಿಾದೆ .
ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗ ೊಮ್ಮಮ ತತ್ರಂಶ ಯಚರ್ ಸಪರ್ ಿ , ಯಕ ೊೆಮ್ಮಮ ವಿವಿಧ ಭರ್ ೊೋಂಯಂಜರ್ ಸಪರ್ ಿಗಳನುದ ಹಮಿಮಕ ೊಳು್ತ್ಾ ಸದೆ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳನುದ
ಚಟುವಟಿಕ ಮಲಿ ಇ ತ್ ೊಡಗಿಸಸುತಿಾದೆ . ಭಗ್ಳ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳಿಗ ರತ್ ಾೋಂಕಗಿಸ ಅಯಂಭಿಸಲದ ಡಫುಇು.ಐ.ಆ. ವಿಭಗವು ನಭಮ ಕಲ ೋಂರ್ಜನಲಿ ಇ ಅಯಂಬಗ ೊಂಡು
ಇಗ ಆತಯ ಕಲ ೋಂಜುಗಳಲಿ ಇ

ಕೊಡ ಜನಪ್ರಮತ್ ಗಳಿಸಿದೆ . ವಿಭಗವನುದ ಮಶಸಿವಯಗಿಸ ನಡ ಸುವಲಿ ಇ ವಿದೆಾಥಿಿ ಅಡಳಿತ ಭಂಡಳಿ ಸಗೊ

ಸವಮಂಷ ೋಂವಕಯ ಪತರ ಭಹತವೂಣಿದದುತ. ಇ ದಲ್ಇ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳಿಗೊ ಮಗಿದಶಿಕರಿಗೊ ನಭಮ ಹೃತೊಪವಿಕ ಄ಭಿನಂದರ್ ಗಳು . ಇ
ಸಂಘಟರ್ ಮು ಗ್ೋಂಗ ಯೆೋಂ ಮಶಸಿವಯಗಿಸ ಭುಂದುವರ ಮಲಿ  ದಂದು ಸರ ೈಸುತ್ ಾೋಂ .
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ಸಂುಟ - ೨, ಸಂಚಿಕ - ೧೦

ಇೀಂಜಿನಯರಿೀಂಗ್ ವಿದ್ಾರ್ಥಿಯ ಸುೊಭತ
ರಗ: (ಶಿವ ಕ್ಯೊ ತೀಂದ್್ ) ತಳ: (ಆದ ತಳ)

ದಲ ರ್ಕಿಕಲ್ ವಿದೆಾಥಿಿ -

ಥ ೋಂರಜಪ ಕಯೋಂ ದೆ ೋಂ
ನಭಗ ಲಇ ಷವಮಿ ಸಿೋಂನು
ರ್ ೊೋಂರ್ಸ್ನುದ ಒದಲರ ಕಪಡಯ ! ಥ ೋಂರಜಪ
ಮೋಂಟಯಂತ್ , ಷಿಟಿಯಂತ್ ಂದೊ ಄ರಿಯೆರ್
ವೋಂಲ ಿೋಂಜಂತ್ , ಕರ ಂಟಂತ್ , ಕಣ ನಯಾ ರ್
ಕಇಸಿನಲಿ ಇ ಕೊಯಲರ ಕಪಡಮಾ ! ಥ ೋಂರಜಪ

ಮ್ಮಕಾಸಿಕಲ್ ವಿದೆಾಥಿಿ -

ಲ ವಿಟಿಪ ಕಯೋಂ ದೆ ೋಂ
ಲ ಕಿರಿಗ ಿಲಇ ಡ ಮ ಸಿೋಂನು
ರ್ ೊೋಂರ್ಸ್ನುದ ಫರ ಮಲರ ಕಪಡಯ ! ಲ ವಿಟಿಪ
ಡಿರಲಿ ಇಂಗಂತ್ ,  ಲಿ ಡಂಗಂತ್ ಂದೊ ಄ರಿಯೆರ್
ಗ ೋಂಯಂತ್ , ಕಪ್ಇಂಗಂತ್ ಕಣ ನಯಾ ರ್
ಫೋಂರ್ ಮಾನ್ ಮತು ಕ ೋಂಳಿ ಬಳಳರ ರ್ ! ಲ ವಿಟಿಪ

ಸಿವಿಲ್ ವಿದೆಾಥಿಿ -

ಕರ್ ಟೆಯಪ ಕಯೋಂ ದೆ ೋಂ
ಸ ಿಗ ಲಇ ಗುಯು ೋಂ ಸಿೋಂನು
ಸಬಿಮಶನುದ ಮಡಲರ ಕಪಡಯ ! ಕರ್ ಟೆಯಪ
ಸಿಕಿಯಂತ್ , ಫ್ಲಇಯಡಂತ್ ಂದೊ ಄ರಿಯೆರ್
ಸ ೈ ೋಂಮಂತ್ ೋಂ, ರ ೈಲ ವಮಂತ್ , ಂದೊ ತಿಳಿಯೆರ್
ಗಇಸ್ ಟ ರೋಂಸ್ ಮಡದೆ ೋಂ ಫದುಕಲರ ರ್ ! ಕರ್ ಟೆಯಪ

ದಲ ಕಿಸಿಕ್ಸಾ ವಿದೆಾಥಿಿ -

ಮಿಟಿಲ್ಪ ಕಯೋಂ ದೆ ೋಂ
ಪರಫಇಂಸ್ಗ ಲಇ ಷವಮಿ ದೆ ೋಂ
ರಿೋಂಕ್ಷ ಲಿ  ಮಕ್ಸಾಿ ಕ ೊಡಿಾ ಕಪಡಯ ! ಮಿಟಿಲ್ಪ
ಡಯೋಂಡಂತ್ , ಟರಯೋಂಡಂತ್ ಂದೊ ಄ರಿಯೆರ್
ಟರಸಿಾಸಿಯಂತ್ , ಸಕುಾಿರ್ಸ್ಂತ್ , ಂದೊ ತಿಳಿಯೆರ್
ಕಇಸಲ್ಇಂತೊ ಄ಥಿಗುತ ಕಪಡಯ ! ಮಿಟಿಲ್ಪ

ದಲ ರ್ಕಿಕಲ್

ಶಭಿಪ ಕಯೋಂ ದೆ ೋಂ

ಸಿವಿಲ್ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳು-

ದಲಇ ಬರಂಚು ಡ ಮ ಸಿೋಂನು

ಮ್ಮಕಾಸಿಕಲ್

ಪರಫಇಂಸ್ ಮಡಲರ ಕಪಡಯ ! ಶಭಿಪ

ದಲ ಕಿಸಿಕ್ಸಾ

ಆಂಟಿಗ ರೋಂಷನ್, ಡಿಪರ ಂಶಿಯೆೋಂಷನ್ ಂದೊ ಄ರಿಯೆರ್
ಷಿಟಿೋಂಕುಾ, ಡ ೈನಮಿಕ್ಸಾ, ಂದೊ ತಿಳಿಯೆರ್
಄ಡಿಿರ್ ನುಾ ಆಲ ತ ಸ ೊೋಂದೆ ರ ಬಿ.ಆ. ಮಡಲರ ರ್ ! ಶಭಿಪ
ಬ್ಬ.ಸುಧಕರ ರ್ಣ್ೈ
ನಲ್ೆನ್ಯ ವಷಿ ವಿದುಾತ್ ವಿಭಗ
(೧೯೬೯ ರ್ ಕ್ಲ್ ಜು ಸೀಂಚಿಕ್್ಯೀಂದ)

ಸಂದ
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ಮೌನದೀಂದಲ್ ಮತನಡುವ ಮದಕ ಸ್ನ ಹಿತರು
ಫಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತಯ ಕಲ ೋಂರ್ಜಗ ಸ ೊೋಂಗಿಸದೆ ತ.ಯವುದೆ ೊೋಂ ಕ ಲ್ಸದ ಮ್ಮಲ ಕ .ಅರ್. ವೃತಾಕ ೆ ಸ ೊಗಿಸದತ ಕಯಣ, ಕಲ ೋಂರ್ಜಗ
ಸ ೊೋಂಗಬ ೋಂಕ ಂದೆ ಸಿಸಿ ಯರದಯು ಆದೆತರ ದಂದು ಸತಿೋಂಶಸಿಗ ಕರ ಮಡಿದೆ .ಸಿಗುತ್ ಾೋಂರ್ ಬ ದಂದು ಄ವನನಂದೆಗ ಕಲ ೋಂರ್ಜನ ಳಗ
ಸ ೊೋಂದವನು ರ್ ೋಂಯಗಿಸ 'ಈರ್ಾಸ ಸಂರ್ಕೋಂಣಿ'ದ ಕಡ ಗ ಸ ೊೋಂಗುತಿಾದೆ ತ.
'ಮಿಂಚು' ದೆಟಿ ಭುಂದೆ ಸ ಜ ೆ ಸಕಲ್ು ಯರ ೊೋಂ ಗ್ಂದಿಸಿಂದ ಕರ ದಂತ್ಯತು.ಏರ್ ೊೋಂ ಭರ ತಂತ್ಗಿಸ ಕರ ದವಯ ಭುಂದೆ ಸ ೊೋಂಗಿಸ
ಸಿಂತ್ .ಅ ನನದ ಷ ದೋಂಗ್ತಯ ಈಲಇಸವನುದ ಕಂಡ .಄ವರಿಫಬಯನುದ ಭರ ತದತಕ ೆ ನನದನುದ ರ್ರ್ ಶಪ್ಸಿದೆ . ಅದರ ಄ವರಿಫಬಯು ಸಂತ್ ೊೋಂಷದಿಂದ
ತಲ ಯಡಿಸುತಿಾದತಯು. ದಶ ೊಿೋಂ ದಿನಗಳ ನಂತಯ ಭಗನನುದ ಕಂಡ ತಂದೆ ತ್ಯಮ ಪ್ರೋಂತಿಮನುದ ಄ವಯಲಿ ಇ ಕಂಡ .
"ಏರ್ ೊೋಂ ಫಡ! ನಭಮರ್ ದೋಂ ಭರ ತು ಸ ೊಗುತಿಾೋಂಯ? ಄ದು ಸಿಸಿದಂದ ಷರ್ಾರ್?"
ದಂದು ಄ವರ ಂದೆಗ ರ್ಚಿಕ ಯಂದ ತಲ ತಗಿಸಿಸಿ ಸಿಂತ್ . ನಭಮ ಷ ದೋಂಹಕ ೆ 6 ವಷಿ ತುಂಫುತಿಾದೆ .
ಅ ಷ ದಗ್ತಯು ಬ ೋಂರ ಯಯೊ ಄ಲ್ಇ.ನಭಮ ಕಲ ೋಂರ್ಜನ ಜ ೊಡಿ ಭಯಗಳು.
6 ವಷಿಗಳ ಗ್ಂದೆ ಷ ದೋಂಗ್ತರಿಲ್ಇದೆ ೋಂ ಫಬರ್ ೋಂ ತಿಯುಗುತಿಾದತವಸಿಗ 'ರಜು'ನಂತಹ ಪರಣ
ಷ ದೋಂಗ್ತನನುದ ರಿಚಯಸಿದ ಷ ದೋಂಗ್ತಯು. ರಿೋಂಕ್ಷ ಮಲಿ ಇ ಫ ೋಂಲ್ ಅಗಿಸ ದೆರಿ ಕಣದೆ ಕೊತಿದತವಸಿಗ
ರ್ ೈಮಿ ತುಂಬಿದವಯು. ಆವಯನುದ ರ್ ೊಡಿದೆಗಲ ಲ್ಇ ಏರ್ ೊೋಂಂದು ಈತ್ಾಹ ಭನದಲಿ ಇ.
ಷ ಮಿಸಿರ್ ಯಜ ಫಂದರ ಆಡಿೋಂ ಕಲ ೋಂಜು ಬಿಕ ೊೋಂ ದನುದತಿಾದತಯೊ ಆವರಿಫಬಯು ಮತರ ದಂದಿನಂತ್ ಅನಂದದಿಂದಿಯುತಿಾದತಯು.ಮ್ಮಮ ರ್ರ್ ೋಂ
"ಕಲ ೋಂರ್ಜನಲಿ ಇ ಯಯೊ ಆಲ್ಇ. ಸವಲ್ಪ ಸ ೊತಿಾಗ ೋಂ ಂಟಿತನ ಕಡುತಿಾದೆ .ಗ್ೋಂಗಿಸಯುಗ ೂತಿಿ ಯಜ ಸ ೋಂಗಿಸಯುತಿಾೋಂಯ?" ದಂದು ಕ ೋಂಳಿದೆ . ಄ದಕ ೆ "಄ಯಾೋಂ
ದಡಡ! ಂಟಿತನ ಸಿನಗಿಸಯಫಹುದು. ನಭಗಲಇ. ರ್ವು ಹುಟಿಿದೆಗಿಸಸಿಂದಲ್ೊ ಜ ೊೋಂಡಿಯಗ ೋಂ ಆದಿತೋಂವಿ. ಗ್ೋಂಗ ೋಂ ಆತಿೋಂಿವಿ. ಏನಂತಿೋಂಮ!" ದಂಫ
ಈತಾಯ ಫಂತು.಄ದನುದ ಕ ೋಂಳಿ ಸಂತ್ ೊೋಂಷದ ಜ ೊತ್ ಗ ಄ಸೊಯೆಮೊ ಅಯತು. "ಸ ೋಂ, ಕಣ್ ಸಕ್ಸ ಬ ಡ ೊವೋಂ! ಸಿನಗೊ ಫಬಳು ಜ ೊೋಂಡಿ ಫಂದೆ ೋಂ
ಫತ್ಿಳ . ಄ವಳಿಗ ನಭಮನುದ ರಿಚಮ ಮಡಿಸಿಾೋಂಮ ಄ಲವ?" ದಂದಯು."ಖ್ಂಡಿತ್!" ದಂದು ಭುಗುಳದಗುತಿಾದೆ ತ. "ರ್ಚಿಕ ರ್ ೊೋಂಡು ಕಳ್" ದಂದು
ಚುಡಯಸುತಿಾದತಯು.
6 ಸಿೋಂ ಷ ಮಿಸಿರ್ ನಲಿ ಇ ಂದು ದಿನ ಕ .ಅರ್.ವೃತಾದಲಿ ಇ ಫಸ್ ಆಳಿದ ನನಗ ಅಶಿಮಿ ಕದಿತುಾ. ಕಲ ೋಂರ್ಜಗ ಸ ೊಸದೆಗಿಸ ಕ ಂು ಫಣಣ
ಫಳಿದಿದತಯು. ಸ ೊಸ ಫಟ ಿಮನುದ ತ್ ೊಟಿ ಭದುಭಗಳಂತ್ ಕಣುತಿಾದತ ನಭಮ ಕಲ ೋಂಜನುದ ರ್ ೊೋಂಡಿ ಖ್ುರ್ಷಯಯತು. ಳಗ ೋಂರ್ಗಿಸದೆ ರ್ ೊೋಂಡ ೊೋಂಣ
ದಂದು ಸ ೊೋಂದರ , ನನದ ಷ ದೋಂಗ್ತರಿಗ ಕ ೊಡಲಿ  ಪ ಟುಿ ಬಿೋಂಳುತಿಾತುಾ.಄ದನುದ ರ್ ೊೋಂಡಿ ಹೃದಮ ಡ ದಂತ್ಗಿಸ ಕಣಣಲಿ ಇ ಸಿೋಂಯು ತುಂಬಿತುಾ.
಄ಸಸಮಕರ್ಗಿಸ ರ್ ೊಡುತ್ಾ ಸಿಂತಿಯುಗ "ಸ ೋಂ ವಿನಯ್!" ದಂದ ಸತಿೋಂಶನ ಕೊಗಿಸಸಿಂದ ದಚಿಯಗಿಸ,"ಯಕ ೊೋಂ ಭಯ ಕಡಿಮುತಿಾದೆತರ ?"
ದಂದು ಕ ೋಂಳಿದೆ .಄ದಕ ೆ ಄ವನು "ಲ ೊೋಂ,ಏರ್ ೋಂರ್ ೊೋಂ ಸ ೋಂಳಿಾೋಂಮಲ್ಇ. ಣಗಿಸರ ೊದರ್ ದಲ್ಇ ಕತಾರಿಸಿ ರ್ಕಇೋಂನ್ ಮಡಾ ಆದೆತರ . ಸಿೋಂರ್ ೊಳ ್!"ದಂದು ಸ ೋಂಳುತ್ಾ
಄ವನ ಪಡಿಗ ಄ವನು ಸ ೊಯಟು ಬಿಟಿ.
ಸ ೊೋಂದ ರ್ಜೋಂವ ಭತ್ ಾ ಫಂದಂತ್ಗಿಸ ಄ವರಿಫಬಯ ಕಡ ರ್ ೊೋಂಡಿದೆ . "ಏರ್ ೊೋಂ, ಗಫರಿ ಄ಗಿಸಬಟಾ? ತಿಂಗಳಿಗ ೊಮ್ಮಮ ಸಿೋಂನು ಮತರ ಸ ೋಂರ್ ಕರ್
ಮಡಿಷ ೊೆ ಫಹುದು.಄ಯೊಕ ೆ ರ್ವು ಮಡಿಷ ೊೆ ಬಯದೆ?" ದಂದು ಗ ೋಂಲಿ  ಮಡಿದಯು.
ಕಲ ೋಂರ್ಜನ ಕ ೊರ್ ಮ ದಿನವೂ ಕೊಡ ರ್ವು ಬ ೋಂರ ಅಗಾ ಆದಿತೋಂವಿ ಄ಂತ ಄ಸಿದಸಲ ೋಂ ಆಲ್ಇ .
ಅಗಗ ಫತಿಿತಿೋಂಿನಲ್ಇ ಄ರ್ ೊದೋಂ ನಂಬಿಕ ಆತುಾ. ಕ ಲ್ಸಕ ೆ ಷ ೋಂರಿದ ಕ ಲ್ ದಿನಗಳಲ ಇೋಂ ಕಲ ೋಂರ್ಜನ
ಫಳಿ ಸ ೊಗ ೊೋಂದು ಕಡಿಮ್ಮಯಗುತ್ಾ ಫಂದಿತು.ಅದಯೊ ಸ ೊದೆಗ ೋಂಲ್ಇ ಄ಕೆರ ಯಂದ
ಮತರ್ಡಿಸುತಿಾದತವಯು, ಂದು ದಿನ ತಿೋಂಯ ಭಂಕಗಿಸ ಕರ್ಣಸುತಿಾದತಯು. ಄ದು ರ್ನು ಡಿಗಿಸರೋಂ
ಸಟಿಿಫಿಕ ೋಂರ್ ಡ ಮಲ್ು ಸ ೊೋಂದ ದಿನ. ಆರ್ ದೋಂನು ಭರ್ ಗ ಸ ೊಯಡಬ ೋಂಕ ನುದಗ "ಆಶ ಿೋಂರ್?
ಊಣ ಭುಗಿಸಯತ್ ೋಂ? ನಭಮನದ ಭರ ಯಲ್ಇ ತ್ರ್ ?" ದಂದು ಄ವರ ಂದೆಗ ದುಖ್ಃ
ತಡ ಮಲಗಲಿ ಲ್ಇ.
ಆಂದು ಄ವರ ಂದ ಸಗ ಯೆೋಂ ಅಯತು. ಄ವಯನುದ ಭರ ತದತಕ ೆ ಕ್ಷಮ್ಮ ಯಚಿಸಿ "ರ್ನು ಭರ ತಯೊ, ಸಿೋಂವು ಭತುಾ ಸಿಭಮ ಪ್ರೋಂತಿ
ಬಿಡಬ ೋಂಕಲಇ!" ದಂದೆ . ಄ದನುದ ಕ ೋಂಳಿ ಄ವಯೊ ಅನಂದಿಸಿದಯು.
- ವಿನಯ ಕುಮರ (೨೦೦೯ ಐಎಸ್ಇ)
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* ಈ ುಟದಲ್ಲಿ ತ್ದ ರಿಇ ರುವ ವಾಕಿಗಳನುನ ಮತುಿ ಜಗಗಳನುನ ಗುರುತಿಇ , ನಮಮ ಈ-ಅೀಂಚ್ (sampada@visionuvce.in) ಗ್ ಕಳುಹಿಇ . *
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ಕಬ್ಬಿಣದ ಅನುಭವಕ್್ೆ ನ್ನನ ಸರ್ಿಮಣಿ
ರಿಚಯ : ಡ || ಆರ್. ಗಣ್ ಶ್ ೊಇ ದಧ ರ್ತವಧನ. ಬ್ಬ. ಇ , ಎೀಂ . ಎಸ್ . ಇ  , ಎೀಂ. ಎ (ಸೀಂಸೃತ ), ಡಿ.ಲ್ಲಟ್. (ಕನನಡ ) ಮುೀಂತದ ಅನ್ ಕ
ದವಿಗಳನುನ ಹ್ದೀಂದದ್ೊರ್. ಇವರ್ದಬ್ಿ ಕವಿ , ವಿದ್ವೀಂಸ , ಬ್ಹುಭಷ ವಿಶರದ , ೊಇ ದಧ ರಗ್ಮಮ ,
ಎಲ್ಿಕೆೀಂತ ಮಿಗ್ಮಲಗ್ಮ ನಶಿಇ ಯ ಹ್ದಗ್ಮತ್ಿನನಬ್ಹುದ್ಗ್ಮದೊ ಅವಧನ ಕಲ್ಗ್ ಮರುಜಿ ವವಿತುಿ ಕಲ್ಯನುನ
ಉತುಿೀಂಗಕ್್ೆ ರಿಇ ದ ಮಹನುಭವ. “ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಅವಧನ ಕಲ್ “ ಎೀಂಬ್ ಬ್ಹುಮನಾ ಅರದದ
ಸೀಂಶ್ ಧನ ೊಬ್ೀಂಧ ಬ್ರ್ದದ್ೊರ್. ಇೀಂಥವರು ನಮಮ ಕ್ಲ್ ಜಿನ ಹಳ್್ಯ ವಿದ್ಾರ್ಥಿಯಗ್ಮದೊರ್ನುನವುದು
ಬ್ಹು ಹ್ಮ್ಮಮಯ ವಿಷಯ. ಹಿ ಗಗ್ಮ ಈ ಸೀಂಚಿಕ್್ಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಲ್ ಖನ ಸೀಂಗೊಹವೀಂದರಿೀಂದ ಉದಧರಿಸಲ್ಟಟ
ಅವರ ಕ್ಲ್ ಜಿನಲ್ಲಿಯ ನ್ನನ ಮುತ್ದಿೀಂದು ನಮಮ ಅವಗಹನ್ಗಗ್ಮ

ಕಲ್ು ಶತಮನಕ ೆ ಭುನದ ನಭಮ ರಜಾದಲಿ ಇಯೆ ಄ತಾಂತ ುರತನ ತ್ಂತಿರಕ ವಿದೆಾಸಂಷ ಥಯೆಂದು ನಭಮ ದೆ ೋಂಶದ ಹಳ ಮ
ತಂತರಜ್ಞನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ ೋಂಂದರಗಳಲಿ ಇ ಂದೆ ಂದೊ ವಿಶುರತದ ಆದೆ ೋಂ ಉರಿನ ಮು.ವಿ.ಸಿ.ಆ. ಮಲಿ ಇ ದೆಖ್ಲದೆ . ಹದಿರ್ ೋಂಳು ವಷಿಗಳೄ ತುಂಬಿಯದ
ನನಗ ಅ ಸ ೊತಿಾಗ ಬ ಂಗಳೄರಿನ ದಂ,ರ್ಜ. ರ ೊೋಂಡಿನ ರಿಚಮವೂ ಆಯಲಿ ಲ್ಇ . ಮತಾಮದಲ್ ಬರಿಗ ವಿರ್ನ ವಿೋಂಧಿಮ ಕ .ಅಯ.ವೃತಾದಲಿ ಇ
ರರರ್ಜಸುವ ನಭಮ ಮು.ವಿ.ಸಿ.ಆ ಗ ಫಂದು ಕಲಿ ರಿಸಿದೆ . ಪ್.ಮು.ಸಿ. ರಿೋಂಕ್ಷ ಗಳು ಭುಗಿಸದು ರ್ಲ್ುೆ ತಿಂಗಳ ಕಲ್ ಄ನುಬವಿಸಿದ ವಿರಭಕ ೆ
ವಿರಭ ಫಂದಿತುಾ. ಇಗಿಸನ ಹುಡುಗಯಂತ್ ನನಗ ದಿಟಿತನವೂ ಆಯಲಿ ಲ್ಇ . ಕ ೋಂವಲ್ ಒದಿ ಄ಂಕ ಡ ದು ಸಿೋಂಟು ಗಳಿಸುವುದೆ ೊಂದೆ ೋಂ ಗ ೊತಿಾದತ ವಿದೆ ಾ.
಄ಲ್ಇದೆ ರ ೋಂಗಿಸಂಗಿಸನ ಪ್ಡುಗು, ದಂರ್ಜಸಿೋಂರಿಂಗ್ ಾಸಂಗದಲಿ ಇ ಧುತಾರ್ ದದುರಗುವ ವ ೈಕ್ಷರ್ಣಕ ಸಪಧಿಸವನ, ಸ ೊಸ ರಿಸಯ, ಸ ೊಸ ಸಹಪಠಿಗಳು,
ಸ ೊಸ ಄ರ್ಾಕಯು – ದಂಬಿ ಭುಂತ್ದ ಸಲ್ುಗಳು ನನದನುದ ಕಂಗ ಡಿಸಿದತವು. ಆವಕ ೆಲ್ಇ ರ್ಕರಿೋಂಟವಿಡುವಂತ್ ಗ್ರಿಮ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳ ಸ ದರಿಕ
ತರಿಸುವ ಮತುಗಳು, ಸವ ಭವಗಳು ,,,,, ದಂರ್ಜಸಿೋಂರಿಂಗಿಸನ ಕ ಇೋಂಶಗಳ ಭಸೂಯವನುದ ಸೃರ್ಜಸುವ ುಷೆರವತಿಕಗಳ ಂಫ
ರಳಮಮ್ಮೋಂಘಗಳ ಮಳಗು ಬ ಳಗುಗಳು ! ಇ ದಲ್ಇ ಸ ೊಯತಟಗಳಲಿ ಇಮೊ ರ್ ರ ಭರ್ ಮವರ್ಗಿಸ, ಪ್.ಮು.ಸಿಯಂದಲ್ೊ ಸಹಪಠಿಯಗಿಸ ,
ದಂರ್ಜಸಿೋಂರಿಂಗಿಸನಲಿ ಇಮೊ

ಡರ್ದಡಿಯಗಿಸದತವನು

ಕ .ದನ್.಄ಯುಣ್.

ಅದರ

ನಭಗ

ನಭಮದೆ ೋಂ

ಸಮರ್ನವಿದಿತತು.

ಮು.ವಿ.ಸಿ.ಆ.

ಸಂೂಣಿಗಿಸ ಮ್ಮರಿಟಿಿನ ಗಂಡುಮ್ಮಟಿಗಿಸದತ ಕಯಣ ಈತಾಯ ಭಯತದ ಸಗೊ ಅ ಕಲ್ದಲಿ ಇ ಆಲಿ ಇಮ ಖಸಗಿಸ ಕಲ ಜುಗಳಲಿ ಇ ತ್ನತವಿಸಿದತ
ಆರಸಿ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳ ಸ ೊಲ್ಬ ಆಲ್ಇದಿಯುವುದರಿಂದ ರ ೋಂಗಿಸಂಗಿಸನ ಕಟ ಸ ಚ್ಿಗಿಸಯದು; ಪ್.ಮು.ಸಿಮ ಸಪರ್ಿಜಗತಿಾನಲಿ ಇಯೆೋಂ ಇರ್ಜ ದಡ ಕಂಡವರಿಗ
ರ್ಲ ೆೈದು ವಷಿ ರ್ ಭಮದಿಯಗಿಸ ಷಗಫಲ್ಇ ದಂರ್ಜಸಿೋಂರಿಂಗ್ ಸಂಕಟಗದು – ದಂಬಿತ್ಾದಿ ಬಯವಷ ಗಳು ನಭಗಿಸದತವು.
಄ಂತೊ ಫಂತ್ ಫಂತು ಅಗಸ್ಿ ೧೪ . ದಂರ್ಜಸಿೋಂರಿಂಗ್ ಾಸಂಗದ ಮದಲ್ರ್ ಮ ದಿನ ! ಬ ಳ್ಂಬ ಳಗ ಿಯೆೋಂ ದದುತ ಸಜೆಗಿಸ ಏಳೄವರ ಮ
ಸ ೊತಿಾನ ಡರಯಂಗ್ ತಯಗತಿಗ ಷಕಷುಿ ಮದಲ ೋಂ ಫಂದು ಷ ೋಂರಿದೆ ತವು. ದಂಟೊವರ ಮ ಸ ೊತಿಾಗ ಡರಯಂಗ್ ಸಲಿ ನ ಬಗಿಸಲ್ು ತ್ ರ ಮಲ್ಪಟುಿ
ಂಫತಾಯ ಸ ೊತಿಾಗ ಄ರ್ಾಕಯು ಫಂದೆಗ ನಭಮ ಈತ್ಾಹ ಲ್ಇ ಆಳಿದಿತುಾ. ಸುಮಯು ೮೦-೯೦ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳು ತಭಮ ತಭಮ ಪ್.ಮು.
ಕಲ ೋಂರ್ಜನ ಶಿಸುಾ – ಕಇಪ್ಾಗಳನುದ ಇ ಄ವಾವಷ ಥಯಡರ್

ಸ ೊೋಂಲಿ ಸಿಕ ೊಂಡು ಮಿಡುಕುತಿಾದತಯು. ಅದರ

ತಯಗತಿಮನುದ ಸಿವೋಂಕರಿಸಿದ ಶಿರೋಂ

ಗ ೊೋಂವಿಂದರಜು ಄ವಯು ಮತರ ಗಂಭಿೋಂಯಗಿಸ , ಚ್ ರ್ದಗಿಸಯೆೋಂ ಪಠ ಮಡಿದತಯು. ಹತೊಾವರ ಮ ಸ ೊತಿಾಗ ತಯಗತಿಯಂದ ಸ ೊಯಫಂದು
ಕಲ ೋಂರ್ಜನ ಭುಖ್ಾ ಕಯಿಲ್ಮದಲಿ ಇ ಸಲಿ ಇಸಬ ೋಂರ್ಕದತ ನಭಮ ಄ಂಕಟಿಿಮ ನಕಲ್ನುದ ಕ ೊಟುಿ ಄ಲಿ ಇಯೆೋಂ ಗಸುಾ ಸಕುತಿಾದತ ಸಿೋಂಸಿಮಗಿಳ ಹದಿತನ
ಕಣುಣಗಳಿಗ ಭಣ ಣಯಚಿ ಸ ೊಯಫಯುವ ಹದನದಲಿ ಇಯೆೋಂ ನನದರ್ ೊದಫಬ ಸಿೋಂಸಿಮರ್ ಸ ೈಜಕ್ಸ ಮಡಿದತ . ನನಗ ೊೋಂದದೆ ಮಲಿ ಇ ಄ವಲ್ರ್ಕೆ ಕುತುಾತಿಾತುಾ.
ಸ ೋಂಗ ೊೋಂ ಄ವರಿಂದ ತಪ್ಪಸಿಕ ೊಂಡು ‘ಫದುರ್ಕದೆ ಮ ಫಡರ್ಜೋಂವ’ ದಂದು ಭರ್ ಷ ೋಂರಿದೆ ತ. ಗ್ೋಂಗ ಭುಗಿಸದಿತುಾ ಮದಲ್ ದಿನ.
ಆಂದು ದೆ ೋಂಶ ವಿದೆ ೋಂಶಗಳಲಿ ಇ ಚದುರಿ ಸ ೊೋಂಗಿಸಯುವ ನನದ ಸಹಪಠಿಗಳಿಗ ಬ ಳಿ್ಮ ಹಫಬದ ರ್ ನಪದಲಿ ಇ ಕಬಿಬಣದಂಥ ಸಾನುಭವವು
ರ್ ನಪ ಂಫ ಸಪಶಿಮಿದಮ ಷ ೊಂರ್ಕಸಿಂದ ಸ ೊರ್ದಗುವ ಚಿನದದ ಹಫಬ ಄ಥ ಕಫಬ ಹುಯುು ತ್ಯದಿಯದು. ಹಯುಷ ಸಿೋಂಡದಿಯದು. ರಭ
ಸಿೋಂತ್ ೋಂಮರಿಗ ತಭಮ ವನಸದ ಄ನುಬವಗಳನುದ

ತಭಮ ರಜಭಂದಿಯದ ಄ಲ್ಂಕಯ ಚಿತರಟಗಳಲಿ ಇ

ಕಂಡಗ

಄ಂದಿನ ರ್ ೊೋಂವೂ

ನಲಿ ಯತ್ ಂದು ಕಳಿದೆಸ ಸ ೋಂಳಿದೆತರ್ ( ಯಘುವಂಶ XIV – 25 ) ಄ಸಿಾಯಲ್ು ರ್ವು ತ್ರ್ ೋಂ ಸ ೋಂಗ ಭಿನದದೆ ೋಂವು.
(ಸೀಂಗೊಹ ಕೃ್ : “ಅಭಿರುಚಿ” - ರ್ತವಧನ ಡ|| ಆರ್. ಗಣ್ ಶ್ )
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ಸಂುಟ - ೨, ಸಂಚಿಕ - ೧೦

ಆಟ್ಿೋ ರೀಂ
"ಅಡು ಭುಟಿದ ಷ ೊಪ್ಪಲ್ಇ, ಸವಿಜ್ಞ ಸ ೋಂಳದ ವಚನವಿಲ್ಇ " ದಂಫಂತ್

ಕಲ ಯಲ್ಇದ ಭನುಷಾಸಿಲ್ಇ.

ರತಿಯಫಬಯಲ್ೊಇ ಂದೆ ೊಂದು ರಿೋಂತಿಮ ಕಲ ಄ಡಗಿಸಯುತಾದೆ .
ನಭಮ ವಿವ ವೋಂಶವಯಮಾ ತ್ಂತಿರಕ ವಿದೆಾಲ್ಮದಲಿ ಇ, ರತಿ ವಷಿವೂ
ತ್ಂತಿರಕ ಭತುಾ ಷಂಸೃತಿಕ ಈತಾವಗಳನುದ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳು ನಡ ಸಿಕ ೊಂಡು
ಫಂದಿದತಯೊ, ಆವುಗಳಲಿ ಇ ತ್ಂತಿರಕತ್ ಗ ಸ ಚುಿ ತುಾ ಸಿೋಂಡಲಗುತಿಾತುಾ. ಅರ್ ೋಂಕ
ವಿದೆಾಥಿಿಗಳಲಿ ಇ ವಿವಿಧ ಕಲರಕಯಗಳು ಸುಾಗಿಸಯುತಾ . ಅ ಕಲರಕಯವು
ಸ ೊಯಸ ೊಮಿಮದೆಗ, ಸಮಜಕ ೆ ತನದದೆ ೋಂ ಅದ ಕ ೊಡುಗ ಮನುದ ಸಿೋಂಡಲ್ು ಸಸಮಕರಿಯಗುತಾದೆ .
೩ರ್ ಷ ಮಿಸಿರ್ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳದ ರ್ವು, ಆದೆ ೋಂ ಅಶಮವನುದ ಸ ೊಂದಿದತ ಕಯಣ, ಜುಲ ೈ ೧೮, ೨೦೧೧ಯಂದು
ಸಮ ೋಂಶಗ ೊಂಡು "ಅರ್ಿಫೋಂಯಂ" ದಂಫ ತಂಡವಂದನುದ ಯಚಿಸಿದೆ ವು. ಇ "ಅರ್ಿಫೋಂಯಂ"  ೋಂದಿಕ ಮ ಭೊಲ್ಕ
ಆನುದ ಸ ಚುಿ ಕಲ , ಷಂಸೃತಿಕ, ಕಯಕುಶಲ್, ಷಗ್ತಾ, ಸಂಗಿಸೋಂತ, ನೃತಾ, ರ್ಟಕಗಳಿಗ ಪರಭುಖ್ಾತ್ ಸಿೋಂಡಲ್ು
ಅಲ ೊೋಂಚಿಸಿದೆ ತೋಂ .
ಆದಯ ಄ಂಗಗಿಸ ಮಟಿಮದಲ್ು ರ್ವುಗಳು ಫಣಣಫಣಣದ, ವಿವಿಧ ವಿರ್ಾಸಗಳ
೨೦ ಕಸದ ಫುಟಿಿಗಳನುದ ತಯರಿಸಿ, ಕಲ ೋಂರ್ಜನ ಪರಂಗಣದಲಿ ಇ ವಿವಿರ್ ಡ ಗಳಲಿ ಇ
ಆರಿಸಿದೆ ತೋಂ . ಄ದು ಆತಯ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳಲಿ ಇ ಸವಚಿತ್ ಭರ್ ೊೋಂಭವವನುದ ಬ ಳ ಸಿ,
ಕಲ ೋಂಜನುದ ಸವಚೆಗಿಸಡಲ್ು ಸ ಚುಿ ರಯೋಂಜನಕರಿಯಗಿಸದೆ . ದಯಡರ್ ಮದೆಗಿಸ
ಚರ್ಲ್ಮದಲಿ ಇ ುಸಾಕಗಳನುದ ವಿಷಮಯುಗಳಗಿಸ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಜ ೊೋಂಡಿಸುವ
ಕಮಿದಲಿ ಇ ತ್ ೊಡಗಿಸದೆ ತೋಂ .
ಇ ವಷಿ ಸ ೊಸದೆಗಿಸ ಕಲ ೋಂಜು ಷ ೋಂರಿದ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳಿಗಗಿಸ, ಷ ಪ ಿಂಫರ್ ೭ರ್ ೋಂ ತ್ರಿೋಂಖ್ು , "ಬಿರಡ್ಜೆ ಮುವರ್
ಹೊಾಭರ್" ದಂಫ ಕಮಿಕರಭವನುದ ಐಆಆಆ-ಮುವಿಸಿಆ ಜತ್ ಗೊಡಿ ಅಯೋಂರ್ಜಸಲಗಿಸತುಾ.
ಇ ನಭಮ "ಅರ್ಿಫೋಂಯಂ"ಸಿಂದ ಆನೊದ ಹಲ್ಯು ಷಂಸೃತಿಕ
ಕಮಿಕರಭಗಳನುದ ಹಮಿಮಕ ೊಳು್ವ ಯೋಂಜರ್ ಮನುದ ಸ ೊಂದಿದೆ ತೋಂ . ಆದಯ
ಸಲ್ುಗಿಸ ರ್ವುಗಳು ಹತುಾ ಜನ ಸದಸಾಯು ರತಿಯ ಷ ೋಂರಿ ಕಮಿಕರಭಗಳನುದ
ಯೊಪ್ಸುತಿಾದೆ ತೋಂ . ಆದಯಲಿ ಇ ನಲ್ವತಾಕೊೆ ಸ ಚುಿ ಜನ ವಿದೆಾಥಿಿಗಳು ಲ್ವಲ್ವಿಕ ಯಂದ
ತ್ ೊಡಗಿಸಕ ೊಂಡಿದೆತರ .
ಸಿಮ್ಮಮಲ್ಇಯಲ್ೊಇ ನಭಮ ಸವಿಮನ ಪರಥಿರ್ ಯೆಂದರ - " ನಭಗ ಆನುದ ಸ ಚುಿ
ಸಹಕಯ ಭತುಾ ಸೊಪತಿಿ ಸಿೋಂಡಿ, "ಅರ್ಿಫೋಂಯಂ"-಄ನುದ ಆನದಷುಿ ಸದೃಢಗಿಸ ಬ ಳ ಸಲ್ು ರ್ ಯಗಿಸ"
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮರ್ ಬ್ಬ ಯು
"ಆಟ್ಿೋ ರೀಂ"
ಸಂದ
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ಕರ್ಿಟಕದ ರಥಭಗಳು


ಕನದಡದ ಮದಲ್ ಄ಯಸ - ಕದಂಫ ವಂಶದ ಭಮೊಯ ವಭಿ



ಕನದಡದ ಮದಲ್ ಗರ್ಣತ ವಸರಜ್ಞ - ಭಸವಿೋಂರಚ್ಮಿ



ಕನದಡದ ಮದಲ್ ವಚನಗತಿಿ - ಄ಕೆಭಸದೆ ೋಂವಿ



ಭಯತಯತದ ರಶಸಿಾ ಡ ದ ಮದಲ್ ಕನದಡಿಗ - ಸರ್.ದಂ.ವಿವ ವೋಂಶವಯಮಾ



ಕಬಿೋಂರ್ ಸಮಮನ್ ಡ ದ ಮದಲ್ ಕನದಡಿಗ - ದಂ.ಗ ೊೋಂಪಲ್ಕೃಷಣ ಄ಡಿಗ



ಂ ರಶಸಿಾ ಡ ದ ಮದಲ್ ಕನದಡಿಗ - ಕು ಂು



ರಷಿತಿ ರಶಸಿಾ ಡ ದ ಮದಲ್ ಮಕ್ಷಗನ ಕಲವಿದ - ಸಡಿ ರಭಗರ್ಣಗ



ರಷಿತಿ ರಶಸಿಾ ಡ ದ ಮದಲ್ ಕನದಡ ಗಮಕ - ಶಿವಮಗಿ ಸುಫಬಣಣ



ರಷಿತಿ ರಶಸಿಾ ಡ ದ ಮದಲ್ ಕನದಡ ಚಲ್ನಚಿತರ - ಬ ೋಂಡಯ ಕಣಣಪ



ರಷಿತಿ ರಶಸಿಾ ಡ ದ ಮದಲ್ ಕನದಡ ನಟಿ - ತ್ರ



ಕನದಡದ ಮದಲ್ ತಿರಕ - ಭಂಗಳೄಯು ಸಮಚ್ಯ



ಕನದಡದ ಮದಲ್ ವಣಿಚಿತರ - ಄ಭಯಶಿಲಿ ಪ ಜಕಣಚ್ರಿ



ಕನದಡದ ರಥಭ ಕೃತಿ - ಕವಿರಜ ಮಗಿ



ಕನದಡದ ಮದಲ್ ಗದಾ ಕೃತಿ - ವಡಡರಧರ್



ಕನದಡದ ರಥಭ ವಸನ - ಹಲಿ ಮಡಿ ವಸನ



ಕನದಡದ ರಥಭ ರ್ಟಕ - ಮಿತ್ರಯವಿಂದ ಗ ೊೋಂವಿಂದ



ಕನದಡದ ರಥಭ ಭುಸಿಇಂ ತತವದಗಯ - ಸಂತ ಶಿಶುರ್ಳ ಶರಿೋಂಪ
ಸುನಲ್ ಆರ್, (೨೦೦೭ ಇ ವಿಲ್)
( ಸೀಂಗೊಹ - ವಿನಾಸ, ಕ್ಲ್ ಜಿನ ರಷಿಕಿಕ ತಿೊಕ್್, ೨೦೦೬)

ಸಲ್ಸ /ಟಿೋಂಕ -ಟಿಪರ್ಣಗಳು
ರತಿ ಬರಿ ಸಿಭಮನುದ ಕ ೊೋಂಯುವಂತ್ , ಇ ಬರಿಮೊ ಸಿಭಮ ಸಲ್ಸ -ಸೊಚರ್ ಗಳಿಗ , ಄ಭಿಪರಮಗಳಿಗ ರ್ವು ಸದೆ
ಭುಕಾಗಿಸಯುತ್ ಾೋಂ . ಕನದಡ ಸಂಚಿಕ ಸ ೋಂಗ ಭೊಡಿ ಫಂದಿದೆ ? ಸಂದದ ಕುರಿತು ಸಿಭಮ ಸಿರಿೋಂಕ್ಷ ಗಳನುದ ಆನದಷುಿ ಬ ಳ ಮುವಂತ್
ಮಡಿದೆ ದಂದು ಭವಿಸುತ್ ಾೋಂ . ಆನದಷುಿ ದಿನಗಳ ಕಲ್- ವಷಿಗಳ ಕಲ್ ಸಂದ ಸಿಭಮ ಆ-಄ಂಚ್ ಪ ಟಿಿಗ ಮನುದ ತಲ್ುಬ ೋಂಕದರ ,
ಸಿಭಮ ಬ ಂಫಲ್ ಄ತಾಗತಾ. ಸಿಭಮ ಫಳಿಯಯುವ ಫೋಂಟ ೊೋಂಗಳನುದ-ಭಧುಯ ರ್ ನುಗಳನುದ ನಭಗ ಕಳುಗ್ಸಿ. ಭುಂದಿನ ಸಂಚಿಕ ಗಳಲಿ ಇ
಄ದನುದ ರಕಟಿಸುತ್ ಾೋಂ .
"ಬರಿಸು ಕನದಡ ಡಿಂಡಿಭವ, ಒ ಕರ್ಿಟಕ ಹೃದಮ ಶಿವ", ದಂಫ ಕು ಂುಯವಯ ಷಲ್ುಗಳನುದ ರ್ ರ್ ಮುತ್ಾ, "ದಲಇದಯು ಆಯು,
ದಂತ್ದಯು ಆಯು, ದಂದೆ ಂದಿಗೊ ಸಿೋಂ ಕನದಡಗಿಸಯು" ದಂದು ಸರ ೈಸುತ್ಾ, ಸಿಮ್ಮಮಲ್ಇರ ೊಂದಿಗ
ಭ ೋಂಟಿಯಗುತ್ ಾೋಂ ದಂದು ಬಯವಷ ಸಿೋಂಡಿ, ವಿದೆಮ ಕ ೊೋಂಯುತಿಾದೆ ೋಂತ  .
| VisionUVCE.in | Sampada@VisionUVCE.in |

ಭುಂದಿನ ಸಂಚಿಕ ಮಲಿ ಇ

