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ಸಂಪುಟ: ೫; ಸಂಚಿಕೆ: ೧೦ 
ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೫  

ವಿಶೆೋಷಗಳು  

 ಸಂಪಾದಕೋಯ  
ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಸಲ ಕ್ನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೋ ಸಂಪಾದಕೋಯ 
ಇರಲ ಂದು "ಸಂಪ್ದ" ತ್ಂಡ ತೋರ್ಾಾನ್ ರ್ಾಡಿ, ಪ್ರತ ವರ್ಾದ 
ಪ್ದಧತಯನ್ುನ ಮುಂದುವರ ಸುವುದ ಂದು ಒಮಮತ್ದಂದ ನಿರ್ಾರಿಸಿದ ವು. 
ಮೊದಲ್ಲಗ  ನಿಮ್ಮಮಲಿರಿಗ್ "ಕ್ನ್ನಡ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ಧಾಕ್ 
ಶುಭಾಶಯಗಳು" !!   

 ಓದುವ ಹವ್ಾಾಸ ಮತ್ುು ಅದರ ಪಾಾಮುಖ್ಾತೆ 
ನ್ಮ್ಮಮಲಿರಿಗ್ ಒಂದಲಿ ಒಂದು ಹವ್ಾಯಸ ಖಂಡಿತ್ ಇದ ದೋ ಇರುತ್ ತ. ಆದರ  

ಓದುವ ಹವ್ಾಯಸ ಇರುವಂತ್ಹವರು ಬ ರಳ ಣಿಕ ಯರ್ುು ಜನ್ ರ್ಾತ್ರ 

ಅನ ್ ನೋದು... 

 ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜವ್ಾಬಾಾರಿ  
ಈ ನ್ವ್ ಂಬರ್ ತಂಗಳ ೋ ಹೋಗ ! ಅದ ಷ ್ ುೋ ನ ನ್ಪ್ುಗಳ ಬುತತಯನ್ುನ 

ಪ್ರತ ವರ್ಾ ಹ ್ ತ್ುತ ತ್ರುತ್ಾತ, ಮುಂದನ್ ವರ್ಾಕ ೆ ಇಂದನ್ 

ಸವಿನ ನ್ಪ್ುಗಳನ್ುನ ... 

ಸಂಪದ ತ್ಂಡ: ಚಿತಾಾ ಎಸ್ ರೆಡ್ಡಿ (೭ನೆ ಸೆಮ್, ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ಸ್); ಮೋಘಶ್ಾೋ (೭ನೆ ಸೆಮ್, ಐಎಸ್ಇ); ಯಶಸಿಿ ನಾಯಕ್ಸ(೭ನೆ ಸೆಮ್, ಐಎಸ್ಇ); 
ಅನಿೋಸ್ ಫಾತಿಮಾ (೭ನೆ ಸೆಮ್, ಸಿಎಸ್ಇ);  ವಿಶಾಲ್ ಕೆ (೫ನೆ ಸೆಮ್, ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ಸ್); ಶೆೈನಾ ಏನ್ (೩ನೆ ಸೆಮ್, ಐಎಸ್ಇ);   

ಸಿರ್ಪ್ ಈ;  ಶ್ಾೋಹಷಷ ಡ್ಡ ವಿ; ಸತಿೋಶ್ ಎ ಜಿ (ವಿಷನ್ ಯುವಿಸಿಇ) 

ಸಂಚಿಕೆಯೊಳಗೆ  
ಪು.೧ - ಸಂಪಾದಕೋಯ  ಪು.೭ - ಕಾಗದ ೨೦೧೫ರ ವರದಿ  

ಪು.೨ - ವಿಯು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷವ್ೆೋತ್ನ್  ಪು.೮ - ಕಕಕ - ಸವಿನೆನ್ಪು  

ಪು.೬ - ಯುವಿಸಿಇ - ಬೆಂಗಳೂರು ರೆೈಸಿಂಗ್  ಪು.೧೨ - ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಸಿಂಹಾವಲೆ್ ೋಕನ್  

ಮನ್ಸಿನ್ಂಗಳದಲ್ಲಿ ಯುವಿಸಿಇ 

ವಿಷನ್ ಯುವಿಸಿಇ  ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷವ್ೆೋತ್ನ್ 

೪೪ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳು !! ಶುಭಾಶಯಗಳು !! 
           - ಇನ್ನಷುಟ ವಿವರಗಳು ೨ನೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ  

https://twitter.com/VisionUVCE
https://www.facebook.com/groups/194835590540855/
https://www.linkedin.com/company/10255171
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 ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಸಲ ಕ್ನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೋ ಸಂಪಾದಕೋಯ ಇರಲ ಂದು "ಸಂಪ್ದ" ತ್ಂಡ ತೋರ್ಾಾನ್ ರ್ಾಡಿ, ಪ್ರತ 
ವರ್ಾದ ಪ್ದಧತಯನ್ುನ ಮುಂದುವರ ಸುವುದ ಂದು ಒಮಮತ್ದಂದ ನಿರ್ಾರಿಸಿದ ವು.  

 ಮೊದಲ್ಲಗ  ನಿಮ್ಮಮಲಿರಿಗ್ "ಕ್ನ್ನಡ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ಧಾಕ್ 
ಶುಭಾಶಯಗಳು" !! ಈ ಸಂಚಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಬಹಳರ್ುು ಕ್ನ್ನಡ ಲ ೋಖನ್ಗಳನ್ುನ ನಿೋವು 
ಓದಬಹುದು. ನಾವು ಹಳ ಯ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳನ್ುನ ಮತ್ುತ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲ್ಲನ್ ಯುವಿಸಿಇ 
ಕಾಲ ೋಜಿನ್ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳನ್ುನ "ಕ್ನ್ನಡ"ದ ಕ್ುರಿತ್ು ಕ ಲವು ಲ ೋಖನ್ಗಳನ್ುನ ಕ್ಳುಹಸುವಂತ್  
ಕ ್ೋರಿದ ದವು. ಅದಕ ೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ವ್ಾಗಿ ಸಪಂದಸಿ, ತ್ಮಮ ಬರಗಳನ್ುನ, ಅನಿಸಿಕ ಗಳನ್ುನ 
ಕ್ಳುಹಸಿಕ ್ಟ್ು ಎಲಿರಿಗ್ ರ್ನ್ಯವ್ಾದಗಳು. ನಿಮಗ್ ಸಹ ಕ್ನ್ನಡಲ್ಲಯಿಾಗಲ್ಲ ಅಥವ್ಾ 

ಆಂಗಿಭಾಷ ಯಲಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಮ ನ ನ್ಪ್ುಗಳನ್ುನ ಕ್ಳುಹಸಿರ ಂದು ಕ ್ೋರುತ್ ತೋವ್ .  

 ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ್ ದುುಃಖಕ್ರ ವಿರ್ಯ - ೨ ದನ್ಗಳ ಹಂದ , ೧೯೭೦ರಲ್ಲ ಿ ಮ್ಮಕಾಯನಿಕ್ಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ದವಿಯನ್ುನ ಪ್ಡ ದದದ  
"ಕಕ್ೆ" - ಎ. ಪಿ. ಕ್ೃರ್ಣರಾಜ್ ರವರು ನ್ಮ್ಮಮಲಿರನ್ನಗಲ್ಲದಾದರ . ಅತ್ಯಂತ್ ಕರಯಾಶೋಲರಾಗಿದದ ಅವರು, ಕರಿಯರಿಗ  ರ್ಾದರಿಯಾಗಿ, ಸ್ಪತಾಯ 
ಬುಗ ೆಯಾಗಿದದರು. ಅವರ ಜತ್ ಗಿನ್ ಸಂಪ್ದ ತ್ಂಡ ನ್ಡ ಸಿದ ಸಂದಶಾನ್ ೫೭ ಮತ್ುತ ೫೮ ನ  ಸಂಚಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಟ್ವ್ಾಗಿತ್ುತ. ಈ 
ಸಂಚಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ುರಿತ್ಾದ ಒಂದು ಕರು ಲ ೋಖನ್ವನ್ುನ ಮರು ಪ್ರಕ್ಟಿಸುತತದ ದೋವ್  (ಸಂಚಿಕ  ೫೪). ಸಂಪ್ದ ತ್ಂಡ ಅವರ ಆತ್ಮಕ ೆ 
ಶಾಂತಯನ್ುನ ಕ ್ೋರುತ್ತದ  ಮತ್ುತ ಅವರ ಕ್ುಟ್ುಂಬಕ ೆ ಈ ತ್ುಂಬಲಾರದ ನ್ರ್ುವನ್ುನ ಸಹಸುವ ಶಕತಯನ್ುನ ಆ ಭಗವಂತ್ ನಿೋಡಲ ಂದು 
ಪಾರರ್ಥಾಸುತ್ ತೋವ್ . 

 ೨೦೧೫ ನ  ಸಾಲ್ಲನ್ "ವಿರ್ನ್ ಯುವಿಸಿಇ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ್ ೋತ್ನ್ " ಪ್ಡ ದವರ ವಿವರಗಳನ್ುನ ನ್ಮಮ ಅಂತ್ಜಾಾಲ ಪ್ುಟ್ದಲ್ಲ ಿಈಗಾಗಲ ೋ 
ಘ್ೋಷಿಸಿದುದ, ಈ ಸಂಚಿಕ ಯಲ್ಿ ಕ್್ಡ ಮತ್ ್ ತಮ್ಮಮ ಪ್ರಕ್ಟಿಸುತತದ ದೋವ್ . ಬಾಯಂಕ್ ನ್ ಕ ಲ ತ್ಾಂತರಕ್ ತ್ ್ ಂದರ ಗಳಂದಾಗಿ ಸವಲಪ 
ವಿಳಂಬವ್ಾಗಿದುದ, ನ್ವ್ ಂಬರ್ ತಂಗಳ ಎರಡನ  ಶನಿವ್ಾರ ಎಲಿ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಗ  "ವಿದಾಯರ್ಥಾ ವ್ ೋತ್ನ್" ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಮಯ ಹಾಗು 
ಸಥಳದ ವಿವರಗಳನ್ುನ ಇನ ನರಡು ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಳಸಲಾಗುವುದು. ಐದನ ಯ ವರ್ಾವೂ ಕ್್ಡ ನಿಮ್ಮಮಲರಿ ಬಿಚ್ುುಮನ್ಸಿನ್ ಸಹಕಾರದಂದ ಈ 
ಸತ್ಾೆಯಾವು ಸುಸ್ತ್ರವ್ಾಗಿ ನ್ಡ ದದ . ನ್ಮೊಮಂದಗ  ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವ್ಾಗಿ ಅಥವ್ಾ ಪ್ರ ್ ೋಕ್ಷವ್ಾಗಿ ಕ ೈಜ ್ೋಡಿಸಿದ ಎಲರಿಿಗ್ ವಂದನ ಗಳು. ಅತ 
ಶೋಘ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲ್ಲನ್ ಸಕ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ್ ವಿವರಗಳನ್ುನ ನ್ಮಮ ಅಂತ್ಜಾಾಲ ಪ್ುಟ್ವ್ಾದ www.visionuvce.in ಪ್ರಕ್ಟಿಸಲಾಗುವುದು.  

 ಕಾಲ ೋಜಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳರ್ುು ಚ್ಟ್ುವಟಿಕ ಗಳು ನ್ಡ ಯುತತದುದ, ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ ಉತ್ಾಸಹ ಮತ್ುತ ಆಸಕತಯನ್ುನ ನ ್ ೋಡಿ ಬಹಳ 
ಸಂತ್ ್ ೋರ್ವ್ಾಗುತ್ತದ . "ವಿನಿಮಯ" ತ್ಂಡದ ಜತ್ ಗ್ಡಿ "ಬ ಂಗಳೂರು ಪ್ುಸತಕ ್ೋತ್ಸವ"ಕ ೆ ಭ ೋಟಿ ನಿೋಡಿ ಕ ಲವು ಹ ್ ಸ ಪ್ುಸತಕ್ಗಳನ್ುನ 
ಖರಿೋದಸಿದ ದೋವ್ .  ಅಕ ್ುೋಬರ್ ಮರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ೋಜಿನ್ಲ್ಲಿ "ರಕ್ತದಾನ್ ಶಬಿರ"ವನ್ುನ ಏಪ್ಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ುತ. ಅದಲಿದ ೋ "ಬ ಂಗಳೂರು ರ ೈಸಿಂಗ್" 
ಎಂಬ ಸವಯಂಸ ೋವ್ಾ ಸಂಸ ಥಯ ವತಯಂದ ಕಾಲ ೋಜಿನ್ ಹ ್ ರಗ ್ ೋಡ ಗಳ ಸವಚ್ಛತ್  ಕಾಯಾಕ್ರಮ ಕ್್ಡ ನ್ಡ ದದುದ ನ್ಮ್ಮಮಲರಿಿಗ್ ಅತೋವ 
ಸಂತ್ ್ ೋರ್ ಹಾಗು ವಿಷಾದಗಳ ರಡನ್್ನ ಉಂಟ್ು ರ್ಾಡಿದ . ಇದ ೋ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳ ಯ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಸ ೋರಿ ಒಂದು ದನ್ ಸವಚ್ಛತ್ಾ 
ಕಾಯಾಕ್ರಮವನ ನೋಕ  ಹಮ್ಮಮಕ ್ಳಳಬಾರದು ? ನಿಮಮ ಅನಿಸಿಕ ಗಳಗ , ಅಭಿಪಾರಯಗಳಗ  ಸಾವಗತ್. 

 ವಿದಾಯರ್ಥಾವ್ ೋತ್ನ್ ಒಂದ ೋ ಅಲಿದ ೋ, ಅವರಿಗ  ರ್ಾಗಾದಶಾನ್ ನಿೋಡುವ "ಮ್ಮಂಟ್ರ್ ಶಪ್" ಕಾಯಾಕ್ರಮವನ್ುನ ಆರಂಭಿಸಿ, ಸುರ್ಾರು 
೧೩೦ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಮತ್ುತ ೬೦ ಹಳ ಯ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ ನ್ಡುವ್  ಸಂಪ್ಕ್ಾ ಬ ಸ ದದ ದೋವ್ . ಈ ವರ್ಾವೂ ಕ್್ಡ "National Level Go 

Karting" ಸಪರ್ ಾಯಲ್ಲ ಿ ಭಾಗವಹಸಲು ಸಿದಧವಿರುವ ಮ್ಮಕಾಯನಿಕ್ಲ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳನ್ುನ ಪ್ರೋತ್ಾಸಹಸಿದ ದೋವ್ . ಇನ್ುನ ಕ ಲವು 
ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹಂದನ್ ವರ್ಾದ ಹಾಗ ಯೋ, ಮತ್ ್ ತಂದು ಲಾಯಬ್-ನ್ಲ್ಲಿ ಬ ೋಕಾಗಿರುವ ಉಪ್ಕ್ರಣಗಳನ್ುನ ಹ ್ ಸದಾಗಿ ತ್ರಿಸುವ ಮತ್ುತ 
ತ್ ್ ಂದರ ಗ ್ ಳಗಾಗಿರುವ ಇನಿನತ್ರ ಯಂತ್ರಗಳನ್ುನ ರಿಪ ೋರಿ ರ್ಾಡುವ ಯೋಜನ ಯನ್ುನ ಹ ್ ಂದದ ದೋವ್ . ನಿಮ್ಮಮಲರಿ ಬ ಂಬಲ ಮತ್ುತ 
ರ್ಾಗಾದಶಾನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 

- ಸತಿೋಶ (ಸಂಪದ ತ್ಂಡ) 

ಸಂಪಾದಕೋಯ  

http://www.visionuvce.in
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We are glad to announce that below listed candidates have been selected as  VisionUVCE 
Scholarship Awardees for the year 2015-2016. 
 
 

 

Full Scholarships    

Name Branch Name Branch 

SUBRAHMANYA DEVADIGA BE - Civ RAJASHEKARA G BE - Civ 

ANUSHA HEBBAR BE - ECE MAHESHA R BE- EEE 

ABHISHEK S BE - Mech GURUPRASAD SHIVANAND ODA BE-Civ 

VEERESHA CY BE - Mech LAKSHMI G.R BE - Civ 

PREMRAJ BE - Civ K N SAGAR BE - Civ 

GIRISH S KHARVI BE - Civ SHRUTHI H N BE - CSE 

SHRIKANT BE - ECE PRADEEP KUMAR C BE - EEE 

DURUGESH N BE - Civ AKSHATA BE - Civ 

NAVEENA B P BE - Civ K ANIL SAGAR BE - EEE 

BOODAYYA S JADIMATH BE - EEE AMBIKA K C BE - ISE 

SHITAL NANASAHEB PARIT BE - Civ Suresh M BE - CSE 

    

Half Scholarships    

Name Branch Name Branch 

GOURAKKA.WALI. BE - Civ SANGMESH BE - Mech 

CHETHANA GOWDA K B BE - Mech SANDHYA .S.C BE - EEE 

PRIYA.G BE- CSE DEVARAJU C N BE - Civ 

SACHIN SANJAY PUJERI BE - CSE SHARANAMMA BE-Civ 

SANTHOSH KUMAR.R BE - Civ SUMA H.K BE - EEE 

MANJUNATH CHAPPARAD BE - Civ VEENASHREE T S BE - CSE 

POORNIMA B BE - ISE MOHAMMED RAFEEQ BE - CSE 

MADHUKUMARA C R BE - Mech ADARSH V BE - Civ 

PRAKASHA V BE - Civ B.GANESH BE - ISE 

SWATI BE - Civ BASAVARAJ MAHADEV TELI BE - Mech 

MANISHA G BE - CSE BHARATH S BE - Mech 

VISIONUVCE SCHOLARSHIPS 2015-16 
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ಓದುವ ಹವ್ಾಾಸ ಮತ್ುು ಅದರ ಪಾಾಮುಖ್ಾತೆ 
 ನ್ಮ್ಮಮಲರಿಿಗ್ ಒಂದಲಿ ಒಂದು ಹವ್ಾಯಸ ಖಂಡಿತ್ ಇದ ದೋ ಇರುತ್ ತ. ಆದರ  ಓದುವ ಹವ್ಾಯಸ ಇರುವಂತ್ಹವರು ಬ ರಳ ಣಿಕ ಯರ್ುು 
ಜನ್ ರ್ಾತ್ರ ಅನ ್ ನೋದು ಯೋಚಿಸಬ ೋಕಾದ ವಿಚಾರ. ಯಾಕ  ಹೋಗ  ಅಂತ್ ನ ್ ೋಡಿದ ರ ನ್ನ್ಗನಿನಸ ್ ೋದು, ಬಹುಶುಃ ಅದು ಇತ್ರ ಹವ್ಾಯಸಗಳ 
ತ್ರಹ ಸುಲಭದ ಹವ್ಾಯಸ ಅಲಿ. ನಿೋವು ಯಾವುದ ್ ೋ ಬಾಲ್ಲವುಡ್ ಸಿನ ರ್ಾನ್ ನಿಮಮ ಮ್ಮದುಳನ್ುನ ಸಿವಚ್ ಆಫ್ ರ್ಾಡಿ ಕ್್ಡ ನ ್ ೋಡಬಹುದು. 
ಆದರ  ನಿೋವು ಓದುವ್ಾಗ ಸಂಪ್ೂಣಾ ಜಾಗೃತ್ರಾಗಿರಬ ೋಕಾಗುತ್ ತ. ಇದು ಮೊದಮೊದಲ್ಲಗ  ಕ್ರ್ುದ ಕ ಲಸ ಅನಿನಸ ್ ೋದರನ್ದಲ ೋನ ್ ೋ ಏನ ್ ೋ 
ಅನ ೋಕ್ರು ಪ್ುಸತಕ್ ಓದುವ ಗ ್ ೋಜಿಗ  ಹ ್ ೋಗ ್ ೋದಲ.ಿ  ಆದರ  ಒಮ್ಮಮ ಓದುವುದರಲ್ಲಿನ್ ಅಭಿರುಚಿ ಬ ಳ ದ ಮ್ಮೋಲ  ಅದು ನಿಮಮ ಅಚ್ುುಮ್ಮಚಿುನ್ 
ಹವ್ಾಯಸವ್ಾಗುತ್ತದ  ಎನ್ುನವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವ್ ೋ ಇಲಿ. 
 ಪ್ುಸತಕ್ಗಳು ಈ ಭ್ಮ್ಮಯ ಮ್ಮೋಲ್ಲನ್ ರ್ಾನ್ವ ಜಿೋವನ್ದ 
ಇಲ್ಲಿಯವರ ಗಿನ್ , ಊಹಸಬಹುದಾದ ಭವಿರ್ಯದ ಮತ್ುತ ಪ್ರಚ್ಲ್ಲತ್ 
ವತ್ಾರ್ಾನ್ಕ ೆ ಹಡಿದ ಕ್ನ್ನಡಿ. ಪ್ುಸತಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ್ ಜಾನನ್ರಾಶ, ಅವುಗಳ 
ವಿಸಾತರ ಅಮೊೋಘ್. ಅಲಿದ  ಈಗಿನ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ರ್ಾರ್ಯಮದ 
ಸಹಾಯದಂದ ನಿಮಗ  ಬ ೋಕ ಂದ ಪ್ುಸತಕ್ ಕ್ಷಣರ್ಾತ್ರದಲ್ಲ ಿಬಹು ಸುಲಭವ್ಾಗಿ 
ನಿಮಮ ಕ ೈ ಸ ೋರಬಲಿದು. ಹೋಗಿರುವ್ಾಗ ಓದುವ ಹವ್ಾಯಸವನ್ುನ 
ರ್ಡಿಸಿಕ ್ಳಳದ  ಇರುವುದು ಅಕ್ಷಮಯ ಅಪ್ರಾರ್ವ್ ೋ ಸರಿ.   
 ಓದುವುದರಿಂದ ದ ್ ರಕ್ುವ ಲಾಭ ಏನ್ು ಅಂತ್ ನಿೋವು 
ಕ ೋಳ ೂೋದಾದ ರ, ಆ ಲಾಭಗಳ ಪ್ಟಿು ಹೋಗಿರಬಹುದು. 
೧) ಓದು ಸೃಜನ್ಶೋಲತ್ ಯನ್ುನಹ ಚಿುಸುತ್ತದ   

ನಿೋವು ಒಂದು ಪ್ುಸತಕ್ವನ್ುನ ಓದುವ್ಾಗ ಸಾರ್ಾನ್ಯವ್ಾಗಿ ನಿಮಮ ಮ್ಮದುಳು ಓದುತತರುವ ವಿಚಾರದ ಕ್ುರಿತ್ಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ುನ 
ಮನ್ಸಿಸನ್ಲ್ಲ ಿಮ್ಡಿಸುತ್ತ , ವಿರ್ಯವನ್ುನ ಗರಹಸುತ್ತ ಹ ್ ೋಗುತ್ತದ . ಒಂದು ಪ್ುಸತಕ್ದಲ್ಲನಿ್ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವನ್ುನ ಓದುವರ್ುರಲ್ಲಿ ನಿಮಮದ ೋ 
ಆದ, ಆ ಪ್ುಸತಕ್ದ ಬಗ ಗಿನ್ ಸವಂತ್ ಪ್ರಿಕ್ಲಪನ  ನಿಮಮದಾಗುತ್ತದ . ಇದ ್ ಂದು ತ್ ರನಾದ ಸುಲಭದ ಮ್ಮದುಳನ್ ವ್ಾಯಯಾಮ. ಶರಿೋರದ ಇತ್ರ 
ಅಂಗಗಳಗ  ಹ ೋಗ  ವ್ಾಯಯಾಮ ಬ ೋಕ ್ೋ ಹಾಗ  ಮ್ಮದುಳಗ  ಕರಯಾಶೋಲವ್ಾಗುವ, ಕಾಲಪನಿಕ್ ಲ ್ ೋಕ್ವನ್ುನ ಕ್ಟ್ುುವ ಸಾಮಥಯಾಕಾೆಗಿ 
ಪ್ುಸತಕ್ವನ್ುನ ಓದುವ ವ್ಾಯಯಾಮ ಅತ್ಾಯವಶಯಕ್. 
೨) ನಿಮಮ ಶಬದಕ ್ೋಶ ಹ ಚ್ುುತ್ತದ  
 ನ್ಮಮಲಿನ ೋಕ್ರು ರ್ಾತ್ನಾಡುವ್ಾಗ ಸಮಪ್ಾಕ್ವ್ಾದ ಪ್ದದ ಬಳಕ ಯ ಬದಲ್ಲಗ  – ‘ಅದು ಇದು ’ ಇತ್ಾಯದ ಸವಾನಾಮಗಳನ್ುನ 

ಬಳಸುತ್ ತೋವ್ . ಒಂದು ವ್ ೋಳ  ಪ್ದಗಳು ತಳದದದರ್ ಬಳಸುವ್ಾಗ ಅದನ್ುನ ಮರ ಯುತ್ ತೋವ್ . ಇದಕ ೆ ಕಾರಣ ನ್ಮಮ ಅತ ಪ್ರಿಮ್ಮತ್ವ್ಾದ 

ಶಬದಕ ್ೋಶ. ಭಾಷ  ಸಂವಹನ್ ರ್ಾರ್ಯಮವ್ ನಾದದರ , ಪ್ರಿಪ್ಕ್ವವ್ಾದ, ಶಕತಯುತ್ವ್ಾದ, ಅಥಾಪ್ೂಣಾವ್ಾದ ಸಂಭಾರ್ಣ ಗ  ಉತ್ತಮ ಶಬದಗಳ 

ಭಂಡಾರವನ್ುನ ನ್ಮಮ ಬತ್ತಳಕ ಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕ ್ಳುಳವುದು ಅತ್ಾಯವಶಯಕ್. ಪ್ುಸತಕ್ಗಳನ್ುನ ಓದುವುದರಿಂದ ನ್ಮಮ ಶಬದ ಭಂಡಾರ ಬ ಳ ಯುತ್ತದಷ ುೋ 

ಅಲಿದ , ಅಷಾುಗಿ ಉಪ್ಯೋಗಿಸದ , ತಳದರುವ ಪ್ದಗಳು ಸಲ್ಲೋಸಾಗಿ ನಾಲ್ಲಗ ಯ ತ್ುದಯಲ್ಲಿ ನ್ಲ್ಲದಾಡುತ್ತವ್ . 

೩) ನಾವು ಕ್ಂಡಿರದ ಪ್ರಪ್ಂಚ್ದ ಪ್ರಿಚ್ಯ ನ್ಮಗಾಗುತ್ತದ  
 ನ್ಮಮ ಜಿೋವಿತ್ದ ಅವರ್ಧಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ಂಚ್ದ ಮ್ಲ  ಮ್ಲ ಯನ್ುನ ತರುಗಿ, ಅದರ ಪ್ರಿಚ್ಯ ರ್ಾಡಿಕ ್ಳುಳವುದು ಅಶಕ್ಯ. ಅದಕೆರುವ ಏಕ ೈಕ್ 

ರ್ಾಗಾವ್ ಂದರ  ಪ್ುಸತಕ್ಗಳನ್ುನ ಓದುವುದು. ಅಲಿದ  ಯಾವುದ ್ ೋ ಪ್ುಸತಕ್ದಲ್ಲಿ ಓದದ ಸಥಳಕ ೆ ನಿೋವು ಭ ೋಟಿ ನಿೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮಗ  

ಅಪ್ರಿಚಿತ್ವ್ಾಗಿರುವುದಲಿ , ಆ ಪ್ುಸತಕ್ವನ್ುನ ಓದದದರ ಪ್ರಿಣಾಮ ನಿೋವು ಅಲ್ಲಿನ್ ವಿಶ ೋರ್ತ್ ಗಳನ್ುನ ಆಗಲ ೋ ನಿಮಮದಾಗಿಸಿಕ ್ಂಡಿರುತತೋರಿ. ಡಾಯನ್ ಬರರನ್ ರ 

‘ineferno’, ‘da vinci kode’ ಇತ್ಾಯದ ಪ್ುಸತಕ್ಗಳಲ್ಲನಿ್ france, italy ಮುಂತ್ಾದ ಸಥಳಗಳ ಪ್ರಿಚ್ಯವ್ಾಗಲ್ಲ , ಇಲವಿ್ ೋ ‘ಜ ್ೋಗಿ’ ಯವರ ಪ್ುಸತಕ್ಗಳಲ್ಲನಿ್ 

ಉಪಿಪನ್ಂಗಡಿ, ‘ಕ್ಲಿಡೆದ kt’ , ಅಥವ್ಾ ತ್ ೋಜಸಿವಯವರ  ಬರಹಗಳಲ್ಲಿನ್ ಮ್ಡಿಗ ರ ಯ  ಪ್ರಿಚ್ಯ ಓದುವ ಹವ್ಾಯಸವಿಲಿದ  ನ್ನ್ಗ  ಆಗುವ ಸಾರ್ಯತ್  

ಇರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಸಥಳಗಳಗ  ನಾನ್ು ಭ ೋಟಿ ನಿೋಡಿ ನಿಜಕ್್ೆ ಆ ವಿಶ ೋರ್ತ್ ಗಳನ್ುನ ಅನ್ುಭವಿಸಿದಾಗ ಆದ ಆನ್ಂದಕ ೆ ಪಾರವ್ ೋ ಇಲಿ. 
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೪) ಪ್ುಸತಕ್ಗಳು ಮನ್ುರ್ಯರ ವತ್ಾನ ಯನ್ುನ ಅರ ೈಾಸಿಕ ್ಲುಿವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ 
ರ್ಾಡುತ್ತವ್  
 ಮ್ಲತ್ಹ ಮನ್ುರ್ಯರಾದ ನಾವು ನ್ಮಮ ಜಿೋವಿತ್ ಕಾಲದಲ್ಲ ಿಅನ ೋಕ್ ಸಹ 
ಜಿೋವಿಗಲ ್ ಡನ  ಒಡನಾಡುವ ಸಂದಭಾ ಬರುತ್ತದ . ಹೋಗಿರುವ್ಾಗ ಆಯಾ ಪ್ರದ ೋಶ 
ಭಾಷ ಗಲ್ಲಗನ್ುವ್ಾಗಿ ಇರುವ ಜನ್ರ ್ ಡನ  ಬ ರ ಯಲು ಪ್ುಸತಕ್ಗಳ ಮ್ಲಕ್ ಅವರ 
ಜಿೋವನ್ ಶ ೈಲ್ಲ, ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ಾಯದಗಳನ್ುನ ತಳದಾಗ ರ್ಾತ್ರ ನ್ಮಮ 
ಅವರ ್ ಂದಗಿನ್ ಸಂಪ್ಕ್ಾ ಸುಲಲ್ಲತ್ವ್ಾಗುತ್ತದ . ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ೂತಾ 
ಮನ್ಶಾಯಸರವನ ್ ನೋ , ಮನ್ುರ್ಯಶಾಸರವನ ್ ನೋ ಓದದದದರ್ ಸರಳ ಕಾದಂಬರಿಗಳು 
ಕ್್ಡ ಒಂದು ಪ್ರದ ೋಶದ ಜನ್ರನ್ುನ ಬಹಳ ಸಮಪ್ಾಕ್ವ್ಾಗಿ ಪ್ರಿಚ್ಯಸುತ್ತವ್ . 
೫) ಓದುವುದು ಗರಹಣ ಶಕತಯನ್ುನ ಹ ಚಿುಸುತ್ತದ . 
 ನಾವು ರ್ಾಡುತತರುವ ಯಾವುದ ೋ ಕಾಯಾದಲ್ಲ ಿ ನಾವು ಆ ಕ ಲಸದ ಕ್ುರಿತ್ಾದ ವಿಚಾರವನ್ುನ ಓದುವುದರಿಂದ 
ತ್ಪಿಪಸಿಕ ್ಳಳಲ್ಲಕಾೆಗದು. ಓದುವ ಹವ್ಾಯಸ ನಿಮಮದಾಗಿದದರ , ನಿೋವು ಬಹಳ ಸುಸ್ತ್ರವ್ಾಗಿ ಯಾವುದ ೋ ಬರವನಿಗ ಯಲ್ಲಿನ್ ಅವಿಚಾರವನ್ುನ 
ಗರಹಸಬಲ್ಲಿರಿ. ಇದು ನ್ಮಮ ಬಹಳರ್ುು ಸಮಯವನ್ುನ ಉಳಸುತ್ತದ .  
 ಹೋಗ  ಪ್ಟಿು ರ್ಾಡುತ್ಾತ ಹ ್ ೋದರ  ಓದುವ ಹವ್ಾಯಸದಲ್ಲಿನ್ ಇನ್್ನ ಅನ ೋಕ್ ಲಾಭಗಳನ್ುನ ಬರ ಯುತ್ಾತ ಹ ್ ೋಗಬಹುದು. ಇಷ ್ ುಂದು 
ಲಾಭದಾಯಕ್ವ್ಾದ ಹವ್ಾಯಸ ಹ ಚ್ುು ಖಚಿಾಲಿದ  , ಕ ೋವಲ ನಿಮಮ ಆಸಕತಯಂದ ನಿಮಮದಾಗಬಹುದಾದರ , ತ್ಡವ್ ೋಕ  ? ಈಗಲ ೋ ಒಂದು 
ಪ್ುಸತಕ್ವನ್ುನ ಕ ೈಗ ತತಕ ್ಂಡು ಆರಂಭಿಸಿ ನಿಮಮ ಪ್ಯಾಟ್ನ . ಸಂಸುೆುತ್ದಲ ್ ಿಂದು ರ್ಾತದ   
 ಕಾವಯ ಶಾಸರ ವಿನ ್ ೋದ ೋನ್ ಕಾಲ ್ ೋ ಗಚ್ುತ ರ್ಧೋಮತ್ಾಂ | 
 ವಯಸನ ನ್ ಚ್ ಮ್ರ್ಾಾನಾಮ್ ನಿದರಯಾ ಕ್ಲಹ ೋನ್ ವ್ಾ || 
ಬುದಧವನ್ತ್ುರ ಕಾವಯ ಶಾಸರಗಳ ಕ್ುರಿತ್ು ವಿಚಾರ ರ್ಾಡುತ್ಾತ ತ್ಮಮ ಸಮಯ ಕ್ಳ ಯುತ್ಾತರ , ಅದ ೋ ದಡಡರು ವಯಸನ್ದಲ್ಲಿ , ನಿದ ರ ಅಥವ್ಾ 
ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಹಾಲು ರ್ಾಡುತ್ಾತರ . ನಿೋವು ಯಾರ ಂಬುದನ್ುನ ನಿೋವ್ ೋ ಸವತ್ಹ ನಿರ್ಾರಿಸಿ. 

- ಯೊೋಗೆೋಶ ಕೆ ಎಸ್ ,  ೨೦೧೨ ಸಾಲ್ಲನ್ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷ  

ಪ್ರವಶಗ ್ ಳಸುವ ನಾಡು-ಶೃಂಗ ೋರಿ 
ನಿಸಾಗದ ಒಡಲು ಈ ಕ್ನ್ನಡ ನಾಡು 
ಪ್ಶುಮ ಘ್ಟ್ುಗಳ ತ್ವರು ನ್ಮಮ ಹ ಮ್ಮಮಯ ನಾಡು 
ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ನ್ದಗಳ ಬಿೋಡು 
ಅತ ಮರ್ುರ ಮಳ ರಾಯನ್ ಊರು ಈ ಮಳ ನಾಡು 
ಎಲ  ಗಿಡಗಳ ಮ್ಮೋಲ  ತ್ುಂತ್ುರು ಇಬಬನಿಯ ಸಾಲು ನ ್ ೋಡುವುದ ೋ ಅತ ಅದುುತ್ 
ಎತ್ತ ನ ್ ೋಡಿದರ್ ಹಸಿರಿನ್ ಬುಟಿು ಮತ್ುತ ಕ್ಣಮನ್ ಸ ಳ ಯುವ ಹ್ಗಳ ಪ್ಟಿು 
ದೃಶಯವ್ ೋ ಅಗ ್ ೋಚ್ರ,ಸಹೃದಯರ ್ ೋ ಬನಿನ ನ್ಗರದ ಬ ೋಲ್ಲ ದಾಟಿ,ಹಸಿರಿನ್ ಜ ್ತ್  ಮಳ ರಾಯನ್ ಸಮ್ಮಮಲನ್ವ್ಾಗ ್ ೋಣ. 
ಆಹಾ! ನ ್ ೋಡುವವರ ಮನ್ ರ ್ ೋರ್ಾಂಚ್ನ್. 
ಭ ್ ೋಗಾರ ಯುವ ಜಲಪಾತ್ದ ಶಬಧವು,ಕ ೋಳುವ ಕ್ವಿಯಾಗುವನ್ು ನಿಶಶಬಧ. 
ಪ್ಶುಮ ಘ್ಟ್ುಗಳೋಗ ವಿಶವ ಮ್ಮಚಿುದ ತ್ಾಣ ಎಂದು ಹ ಸರುವ್ಾಸಿಯಾಗಿದ  
ನ್ಡ ಸಿರಿ ಅಲ್ಲಿಗ  ನಿಮಮ ಪ್ಯಣ!!  

-ಭಾವನ್, ೧ನೆೋ ಸೆಮ್ ಸಿಎಸ್ಇ 



 6 

 

UVCE - BENGALURU RISING!! 

ಕನಾಷಟಕವನ್ುನ ಇಷಟಪಡಲು ಕಾರಣವ್ೆೋನ್ು? 
         ತ್ನ್ನದ ೋ ಆದ ಛಾಪ್ು ಸಾಂಸೃತಕ್ ಚ್ರಿತ್ ರ ಹಾಗ್ ಪ್ರಂಪ್ರ ಯನ್ುನ ಹ ್ ಂದರುವ ನ್ಮಮ ಸುಭದರ ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ವು ಈದ ೋಶಕ ೆ 
ಅನ್ುಪ್ಮ ಕ ್ಡುಗ ಗಳನ್ುನ ನಿೋಡುವುದರ ಜ ್ತ್  ತ್ನ್ನ ಹರಿಮ್ಮ, ಗರಿಮ್ಮಯನ್ುನ ಹ ಚಿುಸಿಕ ್ಂಡು ನಾನ್ು ಇರ್ುಪ್ಡಲು 
ಕಾರಣವ್ಾಗಿದ .ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಎನ್ುನವುದು ಇಂದು ನಿನ ನಯದಲಿ.ಕ್ವಿಗಳು ಕ್ವನ್ ಕ್ಟಿು ಹಾಡಿದಾದರ .ದ ್ ರ ಗಳು ರಾಜಯ ಕ್ಟಿು 
ಆಳದಾದರ .ಕ್ನ್ನಡಿಗರು ಎಂದು ಅವರ ಜಿೋವನ್ವನ್ುನ ಕ್ಟಿುಕ ್ಂಡು ಎಂದನಿಂದಲ್ ಅದು ಅವರ ಬದುಕನ್ಲ್ಲಿ ಭಾವನ ಯಲ್ಲಿ ಬ ಳ ದುಕ ್ಂಡು 
ಬಂದದ .ಅದು ಅವರ ಉಸಿರು,ಜಿೋವದ ಜಿೋವ,ರಕ್ತದ ರಕ್ತ.ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಜಿೋವವ್ಾಹನಿಯಾಗಿ ನ್ನ್ನ ರ್ಮನಿ ರ್ಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದದ .  

-ಶ್ವಕುಮಾರ್ , ೧ನೆೋ ಸೆಮ್ ಸಿಎಸ್ಇ 

The outer walls of UVCE are brimming and shining now !! Thanks to the efforts of volunteers from 
Bangalore Rising group. The students, faculty also joined hands with them later in the day. We are 
thankful to the entire group of volunteers and also would like to add that we are inspired and motivated 
to take up such initiatives on our own !! 
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 KAGADA 2015, the National Annual Paper Symposium of 

IEEE UVCE was held on 9th October, 2015. The symposium was 

inaugurated by Mr.Javed G S, Research Scholar, IISc. He encour-

aged students to take up research and emphasized its importance 

through his inaugural speech. Dr.P Deepa Shenoy, Chairman, De-

partment of Computer Science, UVCE gave a boost to students 

through her inspiring humorous speech. As a part of the inaugura-

tion, few of the students of UVCE were felicitated for their outstanding achievements at various compe-

titions and thereby making UVCE proud. 

 There were 5 categories at KAGADA 2015 

and each of the categories got a tremendous response. 

The UG and PG sections witnessed a contrast of Re-

search Papers from various streams of engineering. 

WIE- Women in Engineering category was aimed at 

encouraging women to showcase their capacity in the 

field of research. The project presentation witnessed 

the participants showcasing their working models and 

the judges evaluated them on the basis of innovation, feasibility and presentation. Poster presentation 

saw the huge participation with the participants presenting 

their innovating ideas whilst making it very difficult for the 

judges to come to a conclusion regarding the winner. 

 15 papers in categories of UG, PG and WIE were 

shortlisted out of 39 papers. 3 projects and 20 posters were 

shortlisted to be presented at the conference. STAR( Stu-

dent ,Teacher And Research Program) event was one of the 

focal points of KA-

GADA 2015. Over 100 participants from various colleges like 

RVCE, PESIT, BMSCE, BNMIT and so on took part in KA-

GADA 2015. 

 The valedictory function was graced b the presence of 

Mr.Sudheendra Koushik. The students who took part as well as 

the ones who played the role as audience got an opportunity to 

express their opinion on the conference so that the betterment and improving of the symposium could be 

done efficiently for the coming years. The conference ended with the announcement of the winners and 

the giving away of their prizes.  

- Vishal Bhatta, 5th Sem ECE 

KAGADA 2015 
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A TRIBUTE 

Dr. A P KrishnaRaj Sir, Mechanical - Batch of  1967. He was truly a great human being whom 
I in person had the opportunity to meet. The warmth with which he welcomed students, 
shared his experiences and knowledge was just splendid. When we had visited him at his 
house once, his words were so inspiring and joyous without the least bit of signs of the 
health issues he was going through, and when I went back I was instilled with a zeal to do 
more in engineering, with my passion and with my life. It is a feeling of melancholy that 
surrounds us ever since the news od his demise has fallen on our ears.  As tribute, team 
SAMPADA decided to publish this piece of his interview we had taken from his a while ago.  
  
Dear Team Sampada,  
 I was pleasantly surprised to see myself, once again in print 

pertaining to my Alma-mater. Kindly don't get confused; I am 

A.P.Krishnaraj (Kikka), who wrote about the article on Sir. 

M.Visvesvaraya, "The Versatile Genius". It was written 47 years ago, 

when UCE, had its Golden Jubilee Celebrations and a special magazine 

was released during, 1967-68. Sir.MV was the one who initiated to 

bring the first Engineering College in Mysore state. It was apt for me 

to choose his profile for the Special magazine. Till then the college 

name was UCE and from very next year, 1968, the name changed to 

VCE, subsequently to UVCE. Recently, I received a copy of Sampada, 

from one of my friends, Vol: 4, Issue: 6, of June 2013 and found my 

name in it. I was not aware of Sampada, earlier.  

 Apart from the article, I drew sketches for the technical contribution from other students. In 

fact, my photograph along with a miniature art of Meenakshi temple got accommodated in the 

magazine. During the college days, I was bit active. In final year, for the Educational Tour and for 

the Project Tour, l was one of the Secretaries to lead the Tours. I used to display the Tour programs 

on the notice board, in the form of sketches with the concurrence of Principal, then Prof. B.P. Go-

pala Krishna, B.Sc, BE, AMIE. Students used to enjoy the sketches. After coming back from the 

Tour, I used to put up the photographs on the notice board.  

 After passing out with Mechanical Engineering, l fully got 

immersed in the rat-race of career building. Innumerable experi-

ence from abroad as well as in India, I gained. Finally, I superannu-

ated from M/S Hindustan Aeronautics Ltd., as a Senior Executive, 

during 2004. Now, I started writing my Autobiography, listing out 

all my activities, right from my childhood. It is too interesting to 

write at this age. It is mainly meant for relatives and friends only.”  

 We were extremely happy that we were able to rekindle 

the memories of the college days for one of the senior alumni. We 

immediately replied back thanking him and expressing interest to 

personally meet him. There was equally enthusiastic reply from 

Mr Krishnaraj saying he also wanted to meet the younger genera-

tion and students and discuss about various topics. Due to semes-

ter exams going on, we could not gather students for our visit. 

Myself and Tejas N from final year ECE went to have a conversa-

tion and get some advice from the senior alumni. We had a great conversation and enjoyed lis-

tening to his college days and UVCE glorious tales then.   
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ಈ ನವೆಂಬರ್ ತೆಂಗಳೇ ಹೀಗೆ! ಅದೆಷ್ಟ ೀ ನೆನಪುಗಳ ಬುತಿಯನ್ನು  ಪ್ರ ತ ವರ್ಷ ಹೊತಿ್ತ  ತರುತಿ್ತ , 

ಮೆಂದಿನ ವರ್ಷಕೆ್ಕ  ಇೆಂದಿನ ಸವಿನೆನಪುಗಳನ್ನು  ಕೆಂಡೊಯ್ಯು ತಿ್ತ , ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಉಲ್ಲ ಸವನ್ನು ೆಂಟು ಮಾಡುತಿದೆ. 

 ಹತಿ್ತ  ವರ್ಷಗಳ ಹೆಂದಿನ ಮಾತ್ತ - ನವೆಂಬರ್ ೧, ೨೦೦೫ : ಎೆಂದಿನಂತೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಳಪ್ರ ವೇಶಿಸ್ಸದ 

ನನಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಲ ನ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಸ್ವಾ ಗತಸ್ಸತಿ್ತ . ಹಳದಿ, ಕ್ಕೆಂಪು ಜೀಡಿ ಬಣಣ ಗಳು ಎಲ್ಲಲ ಡೆ ತೀರುತಿತಿ್ತ . 

ಆಗಲೇ ನನಗರಿವಾಗಿದ್ದು  ಅೆಂದ್ದ ರಾಜು ೀತಿ ವವೆಂದ್ದ!. ಪ್ರ ತ ವರ್ಷ ಒೆಂದಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ದ 

ರಿೀತಯಲ್ಲಲ ಉಲ್ಲಲ ಸವನ್ನು ೆಂಟು ಮಾಡುವ ನಾಡ ಉತಿ ವ, ಅೆಂದ್ದ ಬೇರೆಯದೇ ಅನ್ನಭವವನ್ನು  ಹೊತಿ್ತ  

ತಂದಿತಿ್ತ . ಅದೇ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟಟ ಲ್ ವಿದ್ಯು ರ್ಥಷಗಳ ಜತೆ ನಾನ್ನ ಬೆರೆತದ್ದು . ಅದೆಂದ್ದ ಬೇರೆಯದೇ 

ವಿಶಿರ್ಟ  ಲೀಕ. ಸ್ಟು ೀಹ, ಸಹಬಾಳ್ವಾ , ಸೌಹಾದಷತೆಯನ್ನು  ವಿಶೇರ್ ರಿೀತಯಲ್ಲಲ  ಕಲ್ಲಸ್ಸದ್ದು  ಹಾಸ್ಟಟ ಲ್ ಸ್ಟು ೀಹತರು. 

ಎಲ್ಲ ರೂ ಜತೆಗೂಡಿ ಏಪ್ಷಡಿಸ್ಸದು  ಕಾಯಷಕರ ಮಕೆ್ಕ  ’ಮಿಮಿಕ್ರರ  ದಯಾನಂದ್’ ವಿಶೇರ್ ಅತರ್ಥಯಾಗಿ 

ಭಾಗವಹಸ್ಸದು ರು. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟ ೀ ನೆನಪುಗಳು ನಮಮ  ಯ್ಯ.ವಿ.ಸ್ಸ.ಇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ತ ವರ್ಷ ಇೆಂತಹ ಆಚರಣೆ 

ಸ್ವಮಾನು ವಾದರೂ, ಒೆಂದಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ದ ಕಾರಣಕೆ್ಕ  ವಿಶೇರ್ವನಿಸುತಿದೆ.  

 ಇಷ್ಟಟ  ಹಬಬ ದ ಆಚರಣೆಯ ವಿರ್ಯವಾದರೆ, ಭಾಷೆಯ ಆಚರಣೆ ನಮಮ ಲ್ಲಲ  ಬೇರೆಯದೇ 

ಆಲೀಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು  ಒಡುು ತಿದೆ. ಕನು ಡಿಗರಾಗಿ ತೆಂಗಳಿಡಿೀ ಹಬಬ ವನಾು ಚರಿಸುವುದಷೆಟ ೀ 

ನಮಮ  ಕತಷವು ವೇ? ವೃತಿಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ದವಿೀಧರರಾದ ನಮಮ  ವೃತಿ  ಜಿೀವನದ ವಿಸಿ್ವರ ಅಷ್ಟಟ  ಸಣಣ ದ್ಯಗಿರುವುದಿಲ್ಲ . 

ಪ್ರ ಯೀಗ, ಸಂಶೀಧನೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಜಗತಿನ ಎಲ್ಲಲ ಡೆ ಗುರುತಸ್ಸಕಳುು ವ ನಾವು, ನಮಮ  ನಾಡು, ನ್ನಡಿ, 

ಸಂಸೆ ೃತಯನ್ನು  ಉಳಿಸ್ಸ ಜಗತಿನಾದು ೆಂತ ಸ್ವರುವ ಜವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು  ಹೊತಿರುತಿೆೀವನ್ನು ವುದನ್ನು  ಮರೆಯ್ಯವ 

ಹಾಗಿಲ್ಲ . ನಮಮ  ಕಾಲೇಜನ್ನು  ನಿಮಿಷಸ್ಸದ ಸರ್. ಎೆಂ. ವಿಶ್ಾ ೀಶ್ಾ ರಯು ನವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ರಿಗೂ ಸ್ಪೂ ತಷಯಾಗಬೇಕು. 

ಭಾರತವಷೆಟ ೀ ಅಲ್ಲ ದೇ ಜಗತಿ್ತ  ಕಂಡ ಶ್ರ ೀರ್ಠ  ಅಭಿಯಂತರರಲ್ಲಲ , ವಿಶ್ಾ ೀಶ್ಾ ರಯು ನವರು ವಿಶೇರ್ ಸ್ವಾ ನವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದಿದ್ಯು ರೆ. ಇೆಂತಹ ಅಭಿಯಂತರರು ಕನು ಡ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ನಿೀಡಿದ ಕಡುಗೆಗಳು ಅಪಾರ. ಇದು  

ಜಾಗದಲ್ಲಲ ೀ ಆಳವಾದ ಬೇರುಬಿಟುಟ , ಇಲ್ಲಲ ೀ ಬೆಳ್ವದವರು, ನಮಮ  ಭೂಮಿಯ ರಸವನ್ನು  ಹೀರಿ ಇಲ್ಲಲ ೀ ಫಲ್ವನ್ನು  

ಕಟ್ಟ ೆಂತಹ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ. ಇೆಂದೂ ಕೂಡ ಮಂಡು , ಮೈಸ್ಪರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಲ ಗಳಲ್ಲಲ ನ ಎಷ್ಟ ೀ 

ಮನೆಗಳಲ್ಲಲ  ಮನೆಯ ಹರಿಯರ ಚಿತರ ಪ್ಟ್ಗಳ ಜತೆ ವಿಶ್ಾ ೀಶ್ಾ ರಯು ನವರ ಚಿತರ ಪ್ಟ್ ಕಾಣಸ್ಸಗುತಿದೆ. ಇದಲ್ಲ ವೇ 

ಜಿೀವನದ ಸ್ವರ್ಷಕತೆ!  

ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜವ್ಾಬಾಾರಿ  

 He also displayed the valuable keepsake he has preserved from then - Education Tour 

Guide of his batch. We took couple of photos of it. He also spoke about his experiences in HAL 

and other interests like writing auto-biography and painting.  

 It was then that he took us to have a look at the “Classical Paintings” he has done over 

time. Both of us were stunned looking at the paintings in front of us. He said it took around 6-7 

months for each painting as it needed 7 layers of paint and then drying and other processing 

tasks. The Classical Painting technique was evolved by the 15th-16th Century Masters. Few of the 

paintings looked so real that we could not differentiate between them and the photos. He also 

been featured in the International magazine of “Swarovski” crystals in which the crystal painting 

cannot be distinguished as not a photograph until it is mentioned.  

 

We will surely miss the enthusiasm with which Sir used to take part in Alumni Activities 
with college. You may not be with us any more Sir, but you will always stay in our hearts! 

This is our SALUTE to you.   

-Team SAMPADA 
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 ವಿಶ್ಾ ೀಶ್ಾ ರಯು ನವರು ಒಬಬ  ಹೆಮ್ಮಮ ಯ ಕನು ಡಿಗನಾಗಿ ಕನು ಡಿಗರ ಜನಮನದಲ್ಲಲ  ಅಜರಾಮರರಾಗಿ 

ಉಳಿದಿದ್ಯು ರೆ. ನಾವಲ್ಲಲ ೀ ಇರಲ್ಲ, ಎೆಂತಹ ದಡು  ಸ್ವಾ ನಕೆ್ಕ ೀರಿದರೂ, ನಮಮ  ನಾಡು ನ್ನಡಿಗೆ ಕ್ರೀತಷ ತರುವಂತಹ, 

ನಮಮ  ನ್ನಡಿ, ಸಂಸೆ ೃತಯನ್ನು  ಎತಿರ ಸ್ವಾ ನಕೆ್ಕ  ಕೆಂಡೊಯ್ಯು ವಂತಹ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕು.  

  ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವಾ ವಲಂಬನೆಯಿಲ್ಲ ದೇ ಕನು ಡಿಗರಿಗೆ ಇೆಂದಿನ ಎಲ್ಲಲ  ತಂತರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಕನು ಡ 

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ಯೇ ಒದಗಿಸಲು ಸ್ವಧು ವಿಲ್ಲ ವೇ? ಗಣಕಯಂತರ  ವಿಜಾಾ ನದಲ್ಲ ೆಂತೂ ಇದ್ದ ಖಂಡಿತ್ತ ಸ್ವಧು ವೆಂಬುದ್ದ 

ನನು  ನಂಬಿಕ್ಕ. ಅರಬಿೀ, ಜಪಾನಿೀ, ಜಮಷನಿ, ಮೊದಲ್ಲದ ಭಾಷೆಗಳ  ಕ್ರೀಲ್ಲಮಣೆಗಳನ್ನು  ಹೊೆಂದಿದ 

ಗಣಕಯಂತರ ಗಳನ್ನು  ಕಂಡಾಗ, ಇದನ್ನು  ಕನು ಡಕೊ  ವಿಸಿರಿಸಬಾರದೇಕ್ಕ ಎೆಂಬ ಆಲೀಚನೆಗಳು ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ 

ಬರುವುದ್ದೆಂಟು.   

 ಇದೆಂದ್ದ ಸಣಣ  ಉದ್ಯಹರಣೆಯಷೆಟ ೀ. ಹೀಗೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳಲ್ಲಲ , ನಮಮ  ಸಂಸೆ ೃತಯನ್ನು  

ಕಾಪಾಡಿಕೆಂಡು ಮೆಂದ್ದವರೆಯಬಹುದಲ್ಲ ವೇ? ಮನಸಿು  ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೂ ಅಸ್ವಧು ವಲ್ಲ . ಆದರೆ, 

ಎಲ್ಲಲ ಯವರೆಗೆ ಕನು ಡದ ಬಗೆೆ  ನಿಜವಾದ ಹಾಗು ಗಾಢವಾದ ಕಾಳಜಿಗಳು ನಮಮ  ಸಮದ್ಯಯದ ಅೆಂತರಾಳದಿೆಂದಲ್ಲ 

ಹುಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು, ಒೆಂದ್ದ ಎಚಚ ರದಂತೆ ಅವರನ್ನು  ಆವರಿಸ್ಸಕಳುು ವುದಿಲ್ಲ ವೀ ಅಲ್ಲಲ ಯವರೆಗೆ ಕನು ಡ ಪ್ರವಾದ 

ಯಾವ ಹೊೀರಾಟ್ವೂ ನಿರಿೀಕಿ್ರತ ಫಲ್ವನ್ನು  ನಿೀಡಲ್ಲರದ್ದ.   

 ಇತಿೀಚೆಗೆ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತರ ಗಳು, ’ಇೆಂಗಿಲ ೀಷ್, ಹೆಂದಿ, ಚಿೀನಿೀ ಭಾಷೆಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಪ್(app) 

ಗಳನಾು ಳುವ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ ’ ಎೆಂಬ ಹೇಳಿಕ್ಕಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದು ರು.  ಭಾರತದ ಪಾರ ಚಿೀನ ಹಾಗೂ, ಶಿರ ೀಮಂತ 

ಸಂಸೆ ೃತಯ ಕನು ಡ ಇದರಿೆಂದ ಹೊರತ್ತಗ ಬೇಕ್ಕ? ಖಂಡಿತ್ತ ಇಲ್ಲ . ನಾವು ಕನು ಡಿಗರು. ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಕೆ್ಕ  

ಹೆಸರಾದವರು. ಪ್ರ ಪಂಚದ ಎಲ್ಲಲ ಡೆ ನಮಮ  ಗುರುತನ್ನು ಳಿಸುವಂತಹ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಮ  ಜನ 

ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನದಿೆಂದ ಬಾಳುವುದನ್ನು  ಜಗತಿೆೀ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬಾು ರಿ ನಮಮ ದ್ಯಗಿರುತಿದೆ. ಇದಕೆ್ಕ  

ಎಲ್ಲ ರೂ ಕೈಜೀಡಿಸುತಿೀರಲ್ಲ ವೇ?  

- ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್. ವಿ 

೨೦೦೯ (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ವಿಭಾಗ) 

ಕ್ನ್ನಡ ಎ ಂದ ್ ಡನ  ಕ್ನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದ ಗರಂರ್ಥಗಳು 
ಲಬ್ ಡಬ್ ಎನ್ುನವ ಬದಲು ಕ್ನ್ನಡ ಕ್ನ್ನಡ ಎಂದ ನ್ುನತ್ತವ್  
ಕ್ನ್ನಡದ ನಾದ ಎದ ಯನ್ುನ ಝಲ್ ಎನಿಸುತತರಲು 
ನಾವ್ ಲಿರ್ ಮ್ಕ್ ಪ ರೋಕ್ಷಕ್ರಾಗಿ ತ್ಲ ದ್ಗಿ ಆಲ್ಲಸುತತರಲು 
ಯಾರ ್ ೋ ಕಡಿಗ ೋಡಿಗಳು ಕ್ನ್ನಡಿಗರ ಬಗ  ೆಅವಹ ೋಳನ್ ರ್ಾಡುವ್ಾಗ 
ಅವರನ್ುನ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದಂದ ಕ್ಷಮ್ಮಸಿ ಅವರನ್ುನ  
ನ್ಮಮವರಂತ್  ಪಿರೋತಸುತ್ ತೋವ್  
ಇಂತ್ ಕ್ನ್ನಡಿಗರ ಮರ್ ಯ ನಾನ ್ ಬಬ ಕ್ನ್ನಡಿಗ ಎಂದು  
ಹ ೋಳಲು ಹ ಮ್ಮಮ ತ್ಾಯ ಕ್ನ್ನಡಾಂಬ  ಚಿರ ಋಣಿ  

- ಮಾಲಾಶ್ಾೋ, ೧ನೆೋ ಸೆಮ್  ಇಸಿಇ 
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 ದಾರವಿಡ ಭಾಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಮುಖಯವುಳಳ ಭಾಷ ಯ್ ಭಾರತ್ದ ಪ್ುರಾತ್ನ್ವ್ಾದ ಭಾಷ ಗಳಲ್ಲ ಿ ಒಂದ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ನ್ನಡ ಭಾಷ ಯನ್ುನ 
ಅದರ ವಿವಿರ್ ರ್ಪ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಸುರ್ಾರು ೪೫ ದಶಲಕ್ಷ ಜನ್ರು ಆಡು ನ್ುಡಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಲ್ಲದಾದರ . ಕ್ನ್ನಡ 
ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ರಾಜಯದ ಆಡಳತ್ ಭಾಷ .ಜಗತತನ್ಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಹ ಚ್ುು ಮಂದ ರ್ಾತ್ನಾಡುವ ಭಾಷ ಯಂಬ 
ನ ಲ ಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ್ ಂಬತ್ತನ ಯ ಸಾಥನ್ ಕ್ನ್ನಡಕೆದ . ೨೦೧೧ರ ಜನ್ಗಣತಯ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತತನ್ಲ್ಲ ಿ೬.೪ ಕ ್ೋಟಿ 
ಜನ್ಗಳು ಕ್ನ್ನಡ ರ್ಾತ್ನಾಡುತ್ಾತರ  ಎಂದು ತಳದುಬಂದದ . ಇವರಲ್ಲಿ ೫.೫ ಕ ್ೋಟಿ ಜನ್ಗಳ ರ್ಾತ್ೃಭಾಷ  
ಕ್ನ್ನಡವ್ಾಗಿದ . ಕ್ದಂಬ ಲ್ಲಪಿಯಂದ ರ್ಪ್ುಗ ್ ಂಡ ಕ್ನ್ನಡ ಲ್ಲಪಿಯನ್ುನ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ ಕ್ನ್ನಡ ಭಾಷ ಯನ್ುನ 
ಬರ ಯಲಾಗುತ್ತದ . ಕ್ನ್ನಡ ಬರಹದ ರ್ಾದರಿಗಳಗ  ಸಾವಿರದ ಐನ್್ರು ವರುರ್ಗಳ ಚ್ರಿತ್ ರಯದ . ಕರ.ಶ. 
ಆರನ ಯ ಶತ್ರ್ಾನ್ದ ಪ್ಶುಮ ಗಂಗ ಸಾರ್ಾರಜಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಒಂಬತ್ತನ ಯ ಶತ್ರ್ಾನ್ದ 
ರಾರ್ರಕ್್ಟ್ ಸಾರ್ಾರಜಯದ ಕಾಲದಲ್ಲ ಿ ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹತ್ಯ ಅತ್ಯಂತ್ ಹ ಚಿುನ್ ಹ ಚಿುನ್ ರಾಜಾಶರಯ 
ಪ್ಡ ಯತ್ು.ಅದಲಿದ  ಸಾವಿರ ವರುರ್ಗಳ ಸಾಹತ್ಯ ಪ್ರಂಪ್ರ  ಕ್ನ್ನಡಕೆದ .ವಿನ ್ ೋಬಾ ಭಾವ್  ಕ್ನ್ನಡ 
ಲ್ಲಪಿಯನ್ುನ ಲ್ಲಪಿಗಳ ರಾಣಿಯಂದು ಹ ್ ಗಳದಾದರ . 
 ಕ್ನ್ನಡದ ಕ್ುಲಪ್ುರ ್ ೋಹತ್ರಾದ ಆಲ್ರು ವ್ ಂಕ್ಟ್ರಾವ್, ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಏಕೋಕ್ರಣ ಚ್ಳುವಳಯನ್ುನ 
೧೯೦೫ ರಲ್ಲಿ ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು. ೧೯೫೦ರಲ್ಲ,ಿ ಭಾರತ್ವು ಗಣರಾಜಯವ್ಾದ ನ್ಂತ್ರ ಭಾರತ್ದ ವಿವಿರ್ ಪಾರಂತ್ಯಗಳು, ಭಾಷ ಗಳ ಆರ್ಾರದ ಮ್ಮೋಲ  
ರಾಜಯಗಳಾಗಿ ರ್ಪ್ು ಗ ್ ಂಡವು. ಈ ಹಂದ  ರಾಜರ ಆಳವಕ ಯಲ್ಲ ಿದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿಹಲವ್ಾರು ಸಂಸಾಥನ್ಗಳನ್ುನ ಒಳಗ ್ ಂಡಂತ್  ರಾಜಯಗಳು 
ರ್ಪ್ುಗ ್ ಂಡಿದದವು. ಕ್ನ್ನಡ ರ್ಾತ್ನಾಡುವ ಪಾರಂತ್ಯಗಳು ಸ ೋರಿ, ಮ್ಮೈಸ್ರು ರಾಜಯವು ಉದಯವ್ಾಯತ್ು. 
 ಹ ್ ಸದಾಗಿ ಏಕೋಕ್ೃತ್ಗ ್ ಂಡ ರಾಜಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲ ಿಹ ್ ಸ ಘ್ಟ್ಕ್ದ ಕ ್ೋರ್ ರ್ಪ್ುಗ ್ ಂಡು ಮುಂಚಿನ್ ರಾಜಯದ ಹ ಸರು ಇರಲ ಂದು 
"ಮ್ಮೈಸ್ರು" ಹ ಸರನ್ುನ ಉಳಸಿಕ ್ಂಡರು. ಆದರ  ಉತ್ತರ ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ದ ಜನ್ರ ತ್ಕ್ಾ ರ್ಾನ್ಯತ್ ಗಾಗಿ, ರಾಜಯದ ಹ ಸರು ನ್ವ್ ಂಬರ್ ೧, ೧೯೭೩ 
ರಂದು "ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್" ಎಂದು ಬದಲಾಯತ್ು. 
 ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ದ ೋವರಾಜ ಅರಸ್ ರಾಜಯದ ಮುಖಯಮಂತರಯಾಗಿದದರು. ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಏಕೋಕ್ರಣದ ಮನ್ನಣ  ಇತ್ರ ವಯಕತಗಳಗ್ 
ಸ ೋರುತ್ತದ . ಅವರ ಂದರ  ಅನ್ಕ್ೃ, ಕ . ಶವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್, ಕ್ುವ್ ಂಪ್ು, ರ್ಾಸಿತ ವ್ ಂಕ್ಟ ೋಶ್ ಅಯಯಂಗಾರ್, ಎ.ಎನ್. ಕ್ೃರ್ಣರಾವ್ ಮತ್ುತ ಬಿ.ಎಂ. 
ಶರೋಕ್ಂಟ್ಯಯ ಮುಂತ್ಾದವರು. 

 ಕ ಂಪ್ು ಮತ್ುತ ಹಳದ ಕ್ನ್ನಡ ರ್ವಜಗಳು ರಾಜಯದ ಎಲ ಿಡ  ಹಾರಿಸಲಪಡುತ್ತವ್ . ಕ್ನ್ನಡ 
ರಾಜಯಗಿೋತ್  ("ಜಯ ಭಾರತ್ ಜನ್ನ್ನಿಯ ತ್ನ್ುಜಾತ್ ")ಯನ್ುನ ಹಾಡಲಾಗು ತ್ತದ . ಸಕ್ಾರಿ ಕ್ಚ ೋರಿ 
ಮತ್ುತ ಹಲವ್ಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದ ೋಶಗಳಲ್ಲ ಿ ವ್ಾಹನ್ಗಳ ಮ್ಮೋಲ  ಭುವನ ೋಶವರಿ ಚಿತ್ರವನಿನಟ್ುು 
ಮ್ಮರವಣಿಗ  ನ್ಡ ಸಲಾಗುತ್ತದ . 
 ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವವನ್ುನ ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತ್ ೋಕ್ ಹಂದ್ಗಳು, ಮುಸಿಮಿರು ಮತ್ುತ 
ಕರಶುಯನ್ನರು ರ್ಮಾಬ ೋರ್ವಿಲಿದ  ಆಚ್ರಿಸುತ್ಾತರ  ಹಾಗ್ ಸಕಾಾರ ಮ್ಮರವಣಿಗ  ಆಟ ್ೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳು 
ಮತ್ುತ ಇತ್ರ  ವ್ಾಹನ್ಗಳು ಕ್ನ್ನಡ ರ್ವಜದ ಬಣಣಗಳಾದ ಕ ಂಪ್ು ಮತ್ುತ ಹಳದ ವಣಾಗಳ ಬಾವುಟ್ 

ದ ್ ಂದಗ  ಅಲಂಕ್ರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತವ್ . ರಾಜಯ ಸಕಾಾರ ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವದ ದನ್ ವಿವಿರ್ ಕ್ಷ ೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನಿೋಯ ಸ ೋವ್  ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರ್ಕ್ರಿಗ  
ಪ್ರಶಸಿತ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುತ್ತದ . 
 ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಸಕಾಾರದ ವತಯಂದ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸಿತಗಳನ್ುನ ಪ್ರದಾನ್ ರ್ಾಡಲಾಗುತ್ತದ . ಹಲವು 
ಸಾಂಸೃತಕ್ ಕಾಯಾಕ್ರಮಗಳನ್ುನ ವಿಶವದಾದಯಂತ್ ಹಮ್ಮಮಕ ್ಳಳಲಾಗುತ್ತದ . ರಾಜಯದ ಮುಖಯಮಂತರ ಸಾರ್ಕ್ರಿಗ  ಈ ಪ್ರಶಸಿತಯನ್ುನ ವಿತ್ರಿಸುತ್ಾತರ . 
 ನ್ವ್ ಂಬರ್ ೧೧ ರಂದು ಅರ್ಧಕ್ೃತ್ವ್ಾಗಿ ಕ್ನ್ನಡ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವವು ಆಚ್ರಣ ಯಾದರ್, ನ್ವ್ ಂಬರ್ ತಂಗಳ ಮೊದಲ ದನ್ ಕ್ನ್ನಡ 
ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವವನ್ುನ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದ . 
 

- ವಿಗೆನೋಶ್ ಶೆಣೆೈ , ೧ನೆೋ ಸೆಮ್ ಸಿವಿಲ್ 

ಕನ್ನಡ ಮತ್ುು ಕನಾಷಟಕ  



ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ  
 ೨೦೦೦ ವರ್ಾಗಳ ಇತಹಾಸ ಇರುವ ಕ್ನ್ನಡ ಎಂಬ ಮ್ರಕ್ಷರದ ಪ್ದ ಕ ೋಳದ ್ ಡನ  ಮ್ಮೈ ಮನ್ 
ಪ್ುಳಕ್ಗ ್ ಳುಳವುದು.ಪ್ಂಪ್,ರನ್ನ,ಜನ್ನ ಮೊದಲಾದ ಕ್ವಿಗಳಂದ ಪ್ೋಷಿಸಲಪಟ್ು ಕ್ನ್ನಡ ಇಂದು ಈ ನಾಡಿನ್ಲ್ಲ ಿಇಂಗಿಹ ್ ೋಗುತತದ . ಕ ೋವಲ 
ನ್ವ್ ಂಬರ್ ತಂಗಳನ್ಲಿಷ ುೋ ಕ್ನ್ನಡ ಕ್ನ್ನಡ ಎಂಬ ಕ್್ಗು ಎಲ ಿಡ  ಕ ೋಳಬರುತ್ತದ  ನ್ಂತ್ರದ ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಣಮರ !!! ಇದಕ ೆ ಕಾರಣ ಇಂದನ್ 
ಜನ್ತ್  ಪ್ರಭಾಷಾ ವ್ಾಯಮೊೋಹಕ ೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು.ಇದಕ ೆ ಸಣಣ ವಿಶ ಿೋರ್ಣ  ಎಂದರ  ವಲಸಿಗರು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಜ ್ತ್  ನಾವು ಅವರ 
ಭಾಷ ಯಲ ಿೋ ವಯವಹರಿಸುತ್ ತೋವ್ .ಇದು ಕ್ನ್ನಡಿಗರ ಸಕ್ಲಭಾಷಾ ಪ್ರಿಣತ ತ್ ್ ೋಪ್ಾಡಿಸುತ್ಾತದರ್ ಕ್ನ್ನಡ ಭಾಷ  ಹಾಗ್ ಸಂಸೃತಯ 
ಅಳವಿಗ  ಕಾರಣವ್ಾಗುತತದ .ಆದರ  ನ ರ ಹ ್ ರ  ರಾಜಯಗಳ ಪ್ರಿಸಿಥತ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ್ ಜನ್ರ 
ಭಾಷಾಪಿರಯತ್  ಪ್ರಶಂಸನಿೋಯ.ತ್ಮಮ ಭಾಷ ಯನ್ುನ ಬಿಟ್ುುಕ ್ಡದ  ಅದನ್ುನ ಉಳಸಿಕ ್ಂಡು 
ಹ ್ ೋಗುವ ಪ್ರಿ ಅದುುತ್.ಅದನ್ುನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕ ್ಳುಳವುದು ಉತ್ತಮ. 
 ಹಾಗ ಯೋ ಪ್ರಸುತತ್ ಪ್ರಿಸಿಥಗ  ಮತ್ ್ ತಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕ್ನ್ನಡ ರ್ಾತ್ನಾಡುವ 
ಕ್ನ್ನಡಿಗರ ಸಂರ್ ಯ ಕ್ರಮ್ಮೋಣ ಕ್ಷಿೋಣಿಸುತತರುವುದು.ಪ್ೋರ್ಕ್ರ ೋ ತ್ಮಮ ಮಕ್ೆಳ ಜ ್ತ್  ಆಂಗ ಿ
ಭಾಷ ಯಲ್ಲಿ ರ್ಾತ್ನಾಡುತ್ಾತರ .ಮುಂದನ್ ಪಿೋಳಗ ಗ  ರವ್ಾನ ಯಾಗಬ ೋಕಾಗಿದದ ಕ್ನ್ನಡ 
ಸಂಸೃತ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಅಳವಿಗ  ಮೊದಲಾಗುತ್ತದ . ಕ್ನ್ನಡವನ್ುನ ನಾವು ಉಳಸಿದರ ಹ ್ ರತ್ು 
ಕ್ನ್ನಡಕ ೆ ಉಳವಿಲಿ.ಒಂದು ಭಾಷ ಯ ಅಳವು ಎಂದರ  ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಾಗಳ 
ಅನ್ುಭವ,ಇತಹಾಸ,ಸಂಸೃತ,ವ್ ೈವಿರ್ಯತ್  ಇವ್ ಲಿದರ ಅಳವು.ಇಷ ುಲಾಿ ಹ ೋಳದ ನಾನ್ು ಪ್ರಭಾಷಾ ಅಥವ್ಾ ಆಂಗಿಭಾಷಾ ದ ವೋಷಿಯಲಿ 
ಎಲಾಿ ಭಾಷ ಯನ್ುನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸ ್ ೋಣ,ಕ್ಲ್ಲಯೋಣ.ಆದರ  ನ್ಮಮತ್ನ್ ನ್ಮಮಭಾಷ ಯನ ನಂದಗ್ ಬಿಡಬಾರದು. 
 ಕ ೋವಲ ಭಾರ್ಣ ಬರಹದಂದ ಏನ್್ ಸಾರ್ಯವ್ಾಗದು ಆರ್ುನಿಕ್ ಯುಗದಲ್ಲ ಿ ಅಳವಿನ್ಂಚಿನ್ಲ್ಲರಿುವ ಕ್ನ್ನಡ 
ಉಳಯಬ ೋಕ್ು.ಅದರ ಡ ಗ  ಕಾಯಾಗತ್ರಾಗಬ ೋಕ್ು.ಕ್ನ್ನಡ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮ್ಮೋಪಿಸುತತದ  ಇನಾನದರ್ ಬದಲಾವಣ  ಅಗತ್ಯ.ಕ ೋವಲ ಈ 
ತಂಗಳಗಷ ುೋ ಇದು ಮ್ಮೋಸಲಾಗಿರದ ೋ ಎಂದಗ್ ಕ್ನ್ನಡ ಕ್ಹಳ  ಮೊಳಗುತತರಲ್ಲ.ಕ ೋವಲ ಆಡಳತ್ ಭಾಷ ಯಾಗಿರದ  ನ್ಮಮ  ದ ೈನ್ಂದನ್ 
ಬದುಕನ್ಲ್ಿ ಕ್ನ್ನಡವನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ ್ಳ ೂಳೋಣ. ಆಂಗಿಭಾಷ  ಇರಲ್ಲ ಆದರ  ಕ್ನ್ನಡ ಎಂದ ಂದಗ್ ಮರ ಯಾಗದರಲ್ಲ ಎನ್ುನವುದ ್ ಂದ ೋ 
ಆಶಯ.ಎಲರಿಿಗ್ ಕ್ನ್ನಡ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾರ್ಯಗಳು.  
ನ್ನ್ನ ಪಾಕಾರ ಕನ್ನಡದ ಮಹತ್ಿ 
ಅತ್ಯಂತ್ ಪಾರಚಿೋನ್ ಭಾಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನ್ನಡವೂ ಒಂದು.ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿರ್ಾನ್ವು ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿದ ಇಪ್ಪತ್ ತರಡು ಭಾಷ ಗಳಲ್ಲ ಿ ಕ್ನ್ನಡವೂ 
ಒಂದು.ಕ್ನ್ನಡವು ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ರಾಜಯ ಭಾಷ ಯಾಗಿ ರಾಜಯದ ಎಲಾಿ ಮ್ಲ  ಮ್ಲ ಯಲ್ಿ ಮನ ರ್ಾತ್ಾದ ತ್ಾಯಭಾಷ ,ನಾಡಭಾಷ  
ನ್ಮ್ಮಮದ ಯ ಭಾಷ .ಸಂಸೃತಯ ರ್ಾರ್ಯಮವ್ಾಗಿ ಸಂಸಾೆರ ನಿೋಡುವ ಶುದಧವ್ಾದ ಕ್ನ್ನಡಭಾಷ ,ಶರೋಗಂರ್ದಭಾಷ .ಅದರ 
ಹರವು,ವಿಶರ್ುವ್ಾದ ವಯಕತತ್ವ ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ,ಮ್ಮಗಿಲಗಲ ಎಂಬಂತ್  ಕಾವ್ ೋರಿಯಂದ ಗ ್ ೋದಾವರಿಯ ನ್ದಗಳ ನ್ಡುನ್ಣ ನಾಡು 
ಕ್ನ್ನಡ ಭಾಷಿಕ್ರದುದ.ಕ್ನ್ಮಡವ್ ಂಬುಂದು ಕ್ಸ್ತರಿ ಭಾಷ  ಅಂದ ್ ಂದು ಸ ್ ಬಗಿನ್ ಜ್ಞಾನ್ದ ನಿರ್ಧ.ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರ ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿದ ಮ್ರು 
ಶಾಸಿರತೋಯ ಭಾಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನ್ನಡವೂ ಒಂದು.ಹೋಗಾಗಿ ಕ್ನ್ನಡ ನ್ನ್ನ ಮೊದಲ ಪಿರೋತ. 
ವಿಜಯಪುರ ಸಂಸೃತಿ 
ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ದ ಹೃದಯವ್ ೋ ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಿಲ ಿ.ಸವಾರಿಗ್ ಇಂಬು ಕ ್ಡುವ ಸವಾರ ನ ್ ೋವುಗಳಗ  ಸಪಂದಸುವ ತ್ಾನ್ು ನ ್ ೋವಂಡು 
ಇನ ್ ನಬಬರಿಗ  ನ್ಲ್ಲವನ್ುನ ಕ ್ಡುವ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಗಳು ವಿಜಾಪ್ುರ ಜಿಲ ಿಯವರು.ವಿಜಾಪ್ುರ ಜಿಲ ಿ ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ದ ಗಂಡುಮ್ಮಟಿುದ 
ಭ್ಮ್ಮ.ಇಲ್ಲನಿ್ ಜನ್ ಪ್ರಭಾವತ್ುಃ ಉದಾರಿಗಳು,ಕ್ಲಾಪ್ೋರ್ಕ್ರು ,ರ್ರಲಯಗಳ ಆರಾರ್ಕ್ರು.ಈ ನ ಲವನ್ುನ ಹಲವ್ಾರು ಸಂತ್ರು,ಶರಣರು 
ಪಾವನ್ಗ ್ ಳಸಿದಾದರ .ವಿೋರಶ ೈವ ಶರಣರು,ಮುಸಲಾಮನ್ ಸಂತ್ರು ಜನ್ತ್ ಯನ್ುನ ರ್ಮಾರ್ಾಗಾದಲ್ಲಿ ಶತ್ಶತ್ರ್ಾನ್ಗಳಂದ ಮುನ್ನಡ ಸಿದ 
ಸಂಸೃತಯನ್ುನ ಕಾಣಬಹುದು.ವಿಶವದ ಕ್ಲಾಸಾಮರಕ್ ಪ್ರಂಪ್ರ ಗಳಲ್ಲಿಯೋ ವಿಸಮಯವನ್ುನಂಟ್ು ರ್ಾಡುವ 'ಗ ್ ೋಳಗುಮಮಟ್' ವಿಜಾಪ್ುರ 
ಜಿಲ ಿಯನ್ುನ ವಿಶವದ ನ್ಕಾಶ ಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಸಿಕ ್ಳುಳವಂತ್  ರ್ಾಡಿದ . 

- ರಮಾಶ್ಾೋ, ೩ನೆೋ ಸೆಮ್  ಇಸಿಇ 
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