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ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು
ಬಿಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಸೊಗಸಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು.
ಯುವಜನರು ಹಾಡು ಸಂಗಿೇತಕ್ಕೆ
ಹಜ್ಜೆಹಾಕಿದರು. ಚಿಂತಕರು ದೇಶದ
ಆರ್ಥಿಕತೆ, ರಾಜಕಿೇಯದ ಕುರಿತು
ಚಚಿಥಿಸಿದರು.
ಆಸಕ್ತರ ಮನ ತಣಿಸುವ ಕಲಾಕೃತಿ-

ಗಳಿದ್ದವು. ನಾಟಕ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ
ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದಶಥಿನವೂಇತು್ತ.
ದೊಮ್ಮಲೂರಿನ ‘ಬಂಗಳೂರು

ಇಂಟರ್ನಾಯಾಷನಲ್ ಸಂಟರ್’ನ
(ಬಿಐಸಿ)‘ಬಂಗಳೂರುಕಟ್ಟೆ’ಯಲ್ಲಿಭಾನ್
ವಾರ ಕಲಾಲೇಕವೇ ಮೇಳೈಸಿತು್ತ. ಈ
ಸಂಸಥೆಯು ‘ಬಿಐಸಿಫೆಸ್ಟೆ’ ಆಯೇಜಿಸುವ
ಮೂಲಕ ತನನು ಹೊಸ ಕಟಟೆಡದ
ಪ್ರಂಗಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕಂಡಿತು.
ಜಯಾೇತಿ ಸೇವಾ ಅಂಧ ಮಕಕೆಳ

ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಳಿಗ್ಗೆ ವೃಂದ
ಗಾಯನ ನಡೆಸಿಕಟಟೆರು. ತಂಡದ
ನಾಯಕ ಪ್ರವಿೇಣ್ ಮಂದ್ಳತ್ವದಲ್ಲಿ
ಸಾಮೂಹ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಶೇತು್ರಗಳು
ತಲೆದೂಗಿದರು. ಎನ್ಸಂಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಫೇರಂ ನಡೆಸಿಕಟಟೆ ವಾಯಾನ್ಗಾರ್ಥಿ
ನಾಟಕ ಗಮನ ಸಳಯಿತು.
ವುಡ್ ಕಟ್ ಪ್ರೆಂಟೆಂಗ್: ‘ಹಿಪ್ಪೊ
ಕಯಾಂಪಸ್’ ವತಿಯಿಂದ ಮಕಕೆಳಿ
ಗಾಗಿಯೇ ಕಯಥಿಕ್ರಮ ರೂಪಿಲಾಗಿತು್ತ.

ಇಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಗೂಡಿ
ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತೊದಲು
ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ‘ಗಾಂಧೇಜಿ
ದಂಡಿಯಾತೆ್ರ ಕಥನ’ ಕ್ೇಳುತ್್ತ, ಬಾಪೂ
ಜಿಯ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ಬಿಡಿಸಿದರು. ‘ವುರ್ ಕಟ್ ಪಿ್ರಂಟಂಗ್’
ಮಾಡಿಖುಷಿಪಟಟೆರು.
ಸಮಕಲ್ನ ನೃತಯಾ ಪ್ರಕರವಾದ

ಅಟಟೆಕಕೆಲರಿ ಕಣ್ತಂಬಿಕಳುಳುವ ಅವಕ
ಶವೂ ಇಲ್ಲಿತು್ತ. ಜಪನಿ ಶೈಲ್ಯ
ಸಂಗಿೇತ ಆಲ್ಸುವ ಅವಕಶವೂಇತು್ತ.
‘ಬಂಗಳೂರು ಪನೇರಮಾ’

ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ತಜ್ಞರು ನಗರ ಬಳದು
ಬಂದ ಕಥಾನಕಗಳನ್ನು ಕಟಟೆಕಟಟೆರು.
ಕಂಟೇನ್ಮಂಟ್ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ
ಬಗ್ಹಾಗೂಅದರ ವೈಶಿಷಟೆಷ್ಯ ಕಣೆಯಾ-

ಗುತಿ್ತರುವ ಕುರಿತು, ಬಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಕಟಟೆದರ, ಸಥೆಳವನ್ನು
ಹೇಗ್ ಬಳಸಿಕಳಳುಬೇಕ್ಂಬ ಕುರಿತು
ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕಂಡರು.
40ಕ್ಕೆಹಚ್ಚುಕಲಾಕೃತಿಗಳು‘ಆಟ್ಥಿ

ಪರ್ಥಿ’ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಥಿನಗಂಡವು. ತೆೈಲ
ವಣಥಿ, ಜಲವಣಥಿ, ಅಕ್್ರಲ್ರ್, ಮಿಶ್ರ
ಮಾಧಯಾಮ, ಪ್ೇಟ್್ರರೈಟ್, ಪಿ್ರಂಟ್

ಮೇಕಿಂಗ್ ಗಮನ ಸಳದವು. ‘ಚಿಂತನ’
ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ‘ಪಡ್ಡಾಯಿ’ತುಳು
ಸಿನಿಮಾ ವಿೇಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕವಿಗಳು ‘ಕನನುಡ

ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಆಧುನಿಕತೆ’ಯನ್ನು
ಹುಡುಕಿದರು. ಶಿವರಾಮ ಕರಂತರ
ಕಲಾ–ಸಾಹಿತಯಾ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಬಿಐಸಿ ಫೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರ ಚಿಲಿಪಿಲಿ: ಹಿರಿಯರ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ, ನೃತ್ಯ, ಗಾನ, ಕಥನ

‘ಮೈಕ್ರೊ ಫೈನಾನ್ಸೂ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ’
‘ದ್ಶದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್್ ಫೈನಾನ್ಸಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ’ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು
ತಜ್ಞ ನಾರಾಯಣ್ರಾಮಚಂದ್ನ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಕ್ಶಿಲಾ ಸಂಸಥೆಯು ‘ಬಿಐಸಿ ಫೆಸ್ಟೆ’ನ ‘ರ್ಂಕರ್ ಕಟ್ಟೆ’ಯಲ್ಲಿ

ಆಯೇಜಿಸಿದ್ದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರುಮಾತನಾಡಿದರು.
‘ದೇಶದಲ್ಲಿ 6ಕೇಟಉದಯಾಮಗಳಿವ. ಆದರ, ನಮ್ಮ ರಾಷಿಟೆ್ೇಕೃತ

ಬಾಯಾಂರ್ಗಳು 60ದೊಡಡಾ ಉದಯಾಮಗಳಿಗ್ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚು ಸಾಲಗಳನ್ನು
ಕಡುತಿ್ತವ. ಇಂದುದೊಡಡಾ ಕಂಪನಿಗಳು ₹ 5ಕೇಟಸಾಲವನ್ನು
ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತವ. ಆದರ, ಸಣ್ಣ ಉದಯಾಮಿ ₹ 5 ಲಕ್ ಸಾಲ
ಪಡೆಯಲೂಅಲೆದ್ಡುವ ಸಿಥೆತಿ ಇದ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವಯಾಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
‘ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳನ್ನುಕಡುವಉತ್ತಮ ವಯಾವಸಥೆ ರೂಪಿಸಿದರ, ಮೈಕ್ರ

ಫೆೈನಾನ್್ಸ ಕ್ೇತ್ರ 3ಕೇಟಗಾ್ರಹಕರನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದ. ಇದರತ್ತ ಆರ್ಥಿಕ
ತಜ್ಞರುಹಾಗೂಆಡಳಿತಗಾರರು ಸಹ ಹಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತಿ್ತಲಲಿ’ ಎಂದು
ದೂರಿದರು.
‘ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸಯಾಗಳಿಗ್ನೇಟು ಅಮಾನಿಯಾೇಕರಣ ಒಂದೇ

ಪರಿಹಾರವಾಗಲಾರದು.ಮಧಯಾಮ ವಗಥಿ ಚಿನನು ಖರಿೇದಿಗ್ ವಯಾಯಿಸುವ
ಮೊತ್ತವನ್ನು,ಮೂಯಾಚ್ವಲ್ ಫಂರ್ನಲ್ಲಿಹೂಡಿದರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಚಲನಶಿೇ-
ಲವಾಗುತ್ತದ. ಜನರಿಗೂಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದ. ಈ ಕುರಿತು ಆ ವಗಥಿದಲ್ಲಿ ಅರಿವು
ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದ’ ಎಂದರು.

‘ಬೆಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟೆ’ಯಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸಿದ ಕಲಾಲ��ಲ ೇಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ತಂಪಾದಗಾಳಿ–
ಇಂಪಾದ ಸಂಗೀತ
ಕ್ಂದ್ದಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ
(ರೂಫ್ಟಾಪ್) ಬೆಳಿಗೆಗೆಯಂದ
ಸಂಜೆವರೆಗೂಜಾಕ್ಆ್ಯಂಡ್
ಎನ್ಸಂಬಲ್ ತಂಡವಾದ್ಯ ಸಂಗ್ತ
ಮೊಳಗಸಿತು. ಜತೆಗೆಗಾಯನವೂ
ಇತು್ತ.
ಸುತ್ತಲ್ನವಾತ್ವರಣದಿಂದ

ಬಿೇಸಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ತಂಗಾಳಿಗ್
ಮೈಯಡುಡಾತ್್ತ, ಸಂಗಿೇತವನ್ನು
ಆಸಾ್ವದಿಸುತ್ತ, ಆಸಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿದ್ದ
ಆಟ–ಗಲಾಟಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗ್ಯಲ್ಲಿ
ಇಷಟೆದಹೊತ್ತಗ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ,
ಖರಿೇದಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಫುರ್ಕೇ-
ಟ್ಥಿನಲ್ಲಿ ಬಗ್ಬಗ್ಯಖಾದಯಾಗಳನ್ನು
ಸವಿದರು.

ಬಿಐಸಿ ಕೋೆಂದ್ರವನುನು ಸೆಂದರವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟ್ಟಗಳ
ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದಮಾಹಿತಿ
ಆಸಕ್ತಿದ್ಯಕವಾಗಿತುತಿ
ಸೆಂಧ್ಯಾ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ

ಫೆಸ್್ಟ ಅನುನು ತುೆಂಬಾಚೆನ್ನುಗಿ
ಆಯೋಜನೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥೆಂಕರ್
ಕಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ ಸೆಂವಾದಗಳು ನನಗೆ
ತುೆಂಬಾಇಷ್ಟವಾದವು.
ರಿತೇಶ್ಕುಮಾರ್, ಹೆಗಡೆನಗರ

ಫೆಸ್್ಟ ತುೆಂಬಾಚೆನ್ನುಗಿತುತಿ. ನ್ನು
ಇಲ್ಲಿಡ್್ರಯೆಂಗ್ಮಾಡಿದೆ, ಕಥೆ
ಹೆೋಳಿದೆ.ಮತ್ತಿಮ್ಮೆ ಫೆಸ್್ಟ ನಡೆದರೆ,
ಅಮಮೆನೆಂದಿಗೆಮತ್ತಿ ಬರುತ್ತಿೋನೆ
ಸೌಜನ್ಯಾ, 4ನೇ ತರಗತಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ

ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತ್ ನಿೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ನಿರೆಂತರವಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ಈ
ಸೆಂಸ್ಥೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖಸಾಮಾಜಿಕ,
ಸಾೆಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೋೆಂದ್ರವಾಗುತತಿದೆ
ಆಯಾನಿಚೆಂಡಿಮಾಯಾಥ್ಯಾ, ಬ್ರಂಟನ್ರೇಡ್

1. ಬಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ ನ್್ಯಷನಲ್ ಸಂಟರ್ನ ನೂತನ ಕಟಟ್ಡದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಬಿಐಸಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿಲೀನರಾಗಿರುವುದು. 2. ‘ಬಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟ್’ಯ ಆ್ಯಂಫಿಥಿಯಲೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸುತುತ
ಪಡಿಸಿದರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಸ್.

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಜ್್ಞನದ ವಿಷಯ
ಸಾಮಾನಯಾ ಜನರಿಗೂ ಅಥಥಿವಾಗುವ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಯಾಕ್ಷಿಕ್ ನಿೇಡಿದ ಬಾಲ
ವಿಜ್್ಞನಿಗಳಿಗ್ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ಹಸರಿನಲ್ಲಿ
‘ರಾಮನ್ಯುವವಿಜ್್ಞನ ಸಂಶೇಧಕ
ಪ್ರಶಸಿ್ತ‘ ನಿೇಡಿಪ್್ರೇತ್್ಸಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಲೆಲಿೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿ.ವಿ.

ರಾಮನ್ ಅವರ ಮನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ಭಾನ್ವಾರ ಆಯೇಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತಿಮ
ಹಂತದ ವಿಜ್್ಞನ ಮಾದರಿ ಪ್ರದಶಥಿನ
ಸಪೊರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಯಾಕ್ಷಿಕ್
ಪ್ರದಶಿಥಿಸಿದ ಮಕಕೆಳನ್ನು ಪ್ರಶಸಿ್ತಗ್ ಆಯಕೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (3ರಿಂದ 4ನೇ

ತರಗತಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಬೈನ
ಮಂದ್ರ್ ಕಲ್ಹತಕೆರ್ ಮೊದಲ ಸಾಥೆನ
ಪಡೆದ. ಎನ್.ಕ್. ಶ್ವೇತ್, ಬಂಗಳೂರಿನ
ಎನ್.ಆರ್.ನಿಹಾರ್, ತಿ್ರಪುರಾದ
ಸುಮಾದಿತ್ಯಾ ಪಲ್ ರನನುರ್ ಅಪ್
ಆದರು.
ಮಾಧಯಾಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಧಾರವಾಡದ ಸುಮಾ ತುರಮರಿ
ಮೊದಲ ಸಾಥೆನ ಪಡೆದಳು. ರನನುರ್
ಅಪ್ಗ್ ಮಧುರೈನ ಕ್.ಎಂ.ಜಗದಿೇಶ್ವರ್

ಹಾಗೂ ಸುಹಾಮ್ ಜೇಶಿ
ಪತ್ರರಾದರು.
ಪ್್ರಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಿಕ್ೇತ್

ವೇಣಗೇಪಲ ಮೊದಲ ಸಾಥೆನ
ಪಡೆದ. ಕ್.ವಿನಾಯಕಪ್ರಭು ಹಾಗೂ
ಶ್ರೇಷ್ಠಯಾದವ ರನನುರ್ ಅಪ್ ಆದರು.
ಮೊದಲ ಸಾಥೆನ ಪಡೆದವರಿಗ್ ತಲಾ

₹20,000 ನಗದು ಮತು್ತ ₹7,000
ಮೊತ್ತದ ಕಿಟ್ ಹಾಗೂ ರನನುರ್ ಅಪ್
ಆದವರಿಗ್ ತಲಾ ₹5,000 ನಗದು
ಮತು್ತ ₹4,000 ಮೊತ್ತದ ಕಿಟ್
ನಿೇಡಲಾಯಿತು.
ಉತತಿಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸಿತಿ: ವಿಜ್್ಞನ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಭಿನನು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ
ಮಕಕೆಳಿಗ್ ಕಲ್ಸುವ ಶಿಕ್ಕರಿಗ್ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಶಸಿ್ತ ನಿೇಡಲಾಯಿತು.
ಮೊದಲ ಸಾಥೆನ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಕರಿಗ್

ತಲಾ ₹25,000 ನಗದು ಮತು್ತ

ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ರನನುರ್ ಅಪ್
ಪಡೆದವರಿಗ್ ತಲಾ 10,000, ಪ್ರಮಾಣ
ಪತ್ರ ನಿೇಡಿ ಸನಾ್ಮನಿಸಲಾಯಿತು.
ಭೌತಶಾಸತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖುಷ್ಬು

ಲಾಹೊೇಟ (ಮೊದಲ ಸಾಥೆನ),
ಮನಮೊೇಹನ್ (ರನನುರ್ ಅಪ್), ರಸಾ-
ಯನಶಾಸತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಾಕಿರಣ್
ಕುರಥಿ (ಮೊದಲ ಸಾಥೆನ), ಮಿೇನಾ
ದೇವಕಥಿರ್ (ರನನುರ್ ಅಪ್) ಹಾಗೂ
ಜಿೇವಶಾಸತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್.ಎನ್.
ನಿತ್ಯಾ (ಮೊದಲ ಸಾಥೆನ), ಜ್್ಞನೇಶ್ವರ್

ಗೇಮತಿ (ರನನುರ್ ಅಪ್) ಪ್ರಶಸಿ್ತ
ಪಡೆದರು.
ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪ್ರದ್ನ ಸಮಾರೆಂಭ:
ರಾಮನ್ ಅವರ ಮನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿ.ವಿ.
ರಾಮನ್ ಅವರ ಸೊಸ ಡ್ಮಿನಿಕ್ಯಾ
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿ ಮಕಕೆಳು ಹಾಗೂ
ಶಿಕ್ಕರಿಗ್ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪ್ರದ್ನ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರಧಾಯಾಪಕ ಕ್.ಎಸ್.ದ್್ವರಕನಾಥ್
ಹಾಗೂ ಡ್. ಜಯಂತ ಮೂತಿಥಿ
ಹಾಜರಿದ್ದರು.

20 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಆಯ್ಕ ಪ್ರಕ್್ರಯ l ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್್ಯಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 126 ಮಕ್ಕಳು

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್್ಯಥಿ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಂಪು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಸಿಕೊೊಕ ಂಡರು. ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಅವರ ಸೊೊಸ ಸ
ಡಾಮಿನಿಕ್್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ಪ್್ರಧಾ್ಯಪಕ ಕ.ಎಸ್.ದ್ವಾರಕನ್ಥ್ ಹಾಗೂ ಜಯಂತಮೂತಿ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
ಚಿತ್ರ

ರಾಷಟಿಷೀ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಥಿ
ಇನ್ಸಿಟೆಟ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೆ,
ಇನನುೇವೇಷನ್ ಆಯಾಂರ್ ಸೈನ್್ಸ
ಪ್ರಮೊೇಷನ್ಫಂಡೆೇಶನ್
(ಐಎಸ್ಪಿಎಫ್), ರ್ಂರ್ಟ್ಯಾರ್
ವತಿಯಿಂದ ದೇಶದ್ದಯಾಂತ
ಹಮಿ್ಮಕಂಡಿದ್ದ ಸಪೊರ್ಥಿಗ್ 5,356
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುನೇಂದಣಿ
ಮಾಡಿಸಿಕಂಡಿದ್ದರು.
ಆ ಪೈಕಿ 1,187

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶದ 20
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಪ್ರದೇಶಿಕ
ಮಟಟೆದ ವಿಜ್್ಞನ ವಸು್ತ ಪ್ರದಶಥಿ-
ನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 126
ಮಕಕೆಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ
ಆಯಕೆಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ.

ಬಾಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ‘ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್’ ಪ್ರಶಸಿತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಮಖಯಾಮಂತಿ್ರ ಎರ್.ಡಿ.
ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಮತು್ತ ಸಚಿವ ರೇವಣ್ಣ
ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರ ಬೇರ ಯಾವ
ನಾಯಕರೂ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮಾಧಯಾಮದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಣ ನಿೇಡುವ ಕುರಿತು
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತಲಲಿ. ಈ ಕಯಥಿಕ್ರಮವೂ
‘ಕುಟುಂಬ’ ಯೇಜನಯಂತ್ಗಿದ’
ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ
ಪಟೇಲ ಲೆೇವಡಿಮಾಡಿದರು.
ಕನಾಥಿಟಕ ಬಂಡ್ಯ ಸಾಹಿತಯಾ

ಸಂಘಟನಯು ದಲ್ತ ಹಕುಕೆಗಳ ಸಮಿತಿ
ಸಹಯೇಗದೊಂದಿಗ್ ನಗರದಲ್ಲಿ
ಭಾನ್ವಾರ ಆಯೇಜಿಸಿದ್ದ ‘ಪ್ರಥಮಿಕ
ಶಿಕ್ಣದಲ್ಲಿಬೇಧನಾಮಾಧಯಾಮ’ ಚಿಂ-
ತನಾಗೇಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿಮಾತನಾಡಿದರು.
‘ಜ್ರಿಗ್ ತರುವ ಕುರಿತು

ತಜ್ಞರಂದಿಗ್ ಚಚಿಥಿಸಿ ನಿಧಾಥಿರ
ಕ್ೈಗಳುಳುವುದ್ಗಿ ಮಖಯಾಮಂತಿ್ರ
ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರ, ಯಾವುದೇ
ಚರ್ಥಿ ನಡೆಸದಯೇ 1 ಸಾವಿರ
ಸಕಥಿರಿ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮಾಧಯಾಮದಲ್ಲಿ
ಶಿ ಕ್ ಣ ಆ ರ ಂ ಭಿ ಸು ವು ದ್ ಗಿ
ಘೇಷಿಸಿ ಮಾತಿಗ್ ತಪಿಪೊದ್್ದರ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದಯನ್ನು ನೇಡಿ
ರಾಜಕಿೇಯ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬಳಸಿಕಳಳುಲ್’
ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತುಹೇಳಿದರು.

‘ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ
ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಮಾಧಯಾಮದ
ಕುರಿತು ತಳದ ನಿಲುವನ್ನು ಮಾಜಿ
ಮಖಯಾಮಂತಿ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯಯಾ ಈಗಲೂ
ತಳಯಬೇಕು. ಸಕಥಿರದಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ
ತರಬೇಕು. ನಾವು ಸಹ ಹೊೇರಾಟಕ್ಕೆ
ಅಣಿಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಿಕ್ಣ ತಜ್ಞ ಡ್.ವಿ.ಪಿ.ನಿರಂ-

ಜನಾರಾಧಯಾ,‘ಭಾಷಾ ಮಾಧಯಾಮದ
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಮಕಲೆಯಪ್ರಚಾರಕರಂತೆ
ವತಿಥಿಸುತಿ್ತದ್ದೇವ. ವತಥಿನಯನ್ನು
ಬದಲಾಯಿಸಿಕಳಳುದಿದ್ದರ, ಅಪಯ
ಖಂಡಿತ’ ಎಂದು ಎಚಚುರಿಸಿದರು.
‘ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಬಲತ್ಕೆರದ

ಸಾಥೆನದಿಂದ ಐಚಿಛಿಕ ಸಾಥೆನಕ್ಕೆ ನಿಯಂ-
ತ್ರಣಗಳಳುದಿದ್ದರ, ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಣ
ಮಾಧಯಾಮ ತೊಲಗಿ ಪ್ರದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗ್
ಸಾಥೆನ ಲಭಿಸದಿದ್ದರ, ಹತು್ತ ವಷಥಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸಾಧಸಬೇಕದುದನ್ನು ನೂರು ವಷಥಿ-
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಸಲಾರದ ದೇಶ
ರೇಗಿಯಂತಿರಬೇಕಗುತ್ತದ’ ಎಂಬ
ಕುವಂಪು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಅವರು
ಉಲೆಲಿೇಖಿಸಿದರು.

ಇಂಗಲಿಷ್ಮಾಧ್ಯಮ: ಚಂಪಾಟ್ೀಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಕುಮಾರಸಾವಾಮಿಅವರಿಗೆ
ವಚನಭ್ರಷ್ಟ ಪದದಕುರಿತು

ಹೆಮ್ಮೆ ಇದದಾೆಂತಿದೆ. ಅವರುಭಾಷಾ
ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಕೊಟ್ಟ
ಮಾತಿನೆಂತ್ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲಲಿ
ಚೆಂದ್ರಶೇಖರಪಾಟೇಲ,ಸಾಹಿತಿ

ಚಿಂತನ್ಗೆೊೊಗೆ ಲೀಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿ.ಪಿ.ನಿರಂಜನ್ರಾಧ್ಯ ಅವರು ಚಂದ್ರಶಲೀಖರ ಪ್ಟಲೀಲ
ಅವರ ಜತೆ ಚಚಿ್ಯಸಿದರು. (ಎಡದಿಂದ) ಭಕತುರಹಳ್ಳಿ ಕಾಮರಾಜ್, ಎಂ.ಅಬ್್ದಲ್
ರೆಹಮಾನ್ ಪ್ಷ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎನ್.ನ್ಗರಾಜ್ ಇದ್ದರು –ಪ್ರಜ್ವಾಣಿಚಿತ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರು:ಸಾ್ಮಟ್ಥಿಫೇನ್ಮೂಲಕಮನ
ರಂಜನಒದಗಿಸುವಅಮಜ್ನ್ಪ್ರರೈಂ, ಜಿೇ5,
ನಟ್ಫ್ಲಿಲಿಫ್ರ್್ಸನಂತಹ (ಒಟಟ) ವೇದಿಕ್ಗಳ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟ.ವಿ. ಕಯಥಿಕ್ರಮಗಳಿಗ್
ಸಾವುಬರಲ್ದಯೇ?
ಇಂಥದೊ್ದಂದು ಪ್ರಶನು ಕ್ೇಳಿಬಂದಿದು್ದ

ಬಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷಿಟೆ್ೇಯ ಸಿನಿಮೊೇತ್ಸ
ವದ ವೇದಿಕ್ಯಲ್ಲಿ. ‘ಸಾ್ಮಟ್ಥಿಫೇನ್,
ಸಾ್ಮಟ್ಥಿಡಿಜಿಟಲ್ಸಾಧನಗಳಮೂಲಕಮನ
ರಂಜನಾಹೂರಣಒದಗಿಸುವವೇದಿಕ್ಬಳಸು
ವವರ ಸಂಖ್ಯಾ ಹಚ್ಚುತಿ್ತದ. ಮನರಂಜನಯ
ಭವಿಷಯಾಯಾಷ ಇದೇ’ ಎಂದರು ‘ಜಿೇ5’ ಸಂಸಥೆಯ
ಪ್ರತಿನಿಧ ಆರ್.ಸೂಯಥಿನಾರಾಯಣ್.
‘ಅಧಯಾಯನವಂದರ ಪ್ರಕರ ವಯಾಕಿ್ತ

ಯಬಬು ತನನು ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 16ರಷ್ಟೆ
ಸಮಯವನ್ನು ಸಾ್ಮಟ್ಥಿಫೇನ್ ಬಳಕ್
ಯಲ್ಲಿ ಕಳಯುತಿ್ತದ್್ದನ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ
ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೊೇಗುವಷ್ಟೆ ಸಮಯ ಇಲಲಿ.
ಒಟಟ ವೇದಿಕ್ಗಳಿಗ್ ಸಣ್ಣ ಪಟಟೆಣಗಳಲ್ಲಿ
ದೊಡಡಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾ್ರಹಕರು ಇದ್್ದರ.
ಮಂದಿನ ವಷಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ.ವಿ. ಕಯಥಿ-
ಕ್ರಮಗಳು ಇಲಲಿವಾಗಬಹುದು’ ಎಂದರು
ಸೂಯಥಿನಾರಾಯಣ್.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ 30 ಒಟಟವೇದಿಕ್ಗಳು

ಇವ. ದೇಶದ ಒಟುಟೆ 50 ಕೇಟ ಜನ
ಈ ವೇದಿಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನಾ

ಕಯಥಿಕ್ರಮ ವಿೇಕ್ಷಿಸುವ ದಿನಗಳು ಹತಿ್ತರ-
ದಲ್ಲಿವ. ಈ ವೇದಿಕ್ಗಳ ಇಂದಿನ ವಾಷಿಥಿಕ
ಆದ್ಯ ₹3 ಸಾವಿರ ಕೇಟ. ಅದು
2023ರ ಹೊತಿ್ತಗ್ ₹13 ಸಾವಿರ ಕೇಟಗ್
ಹಚ್ಚುವ ಅಂದ್ಜು ಇದ ಎಂದು ನಿದೇಥಿಶಕ
ಗಂಗಾಧರಸಾಲ್ಮಠ ಹೇಳಿದರು.
‘ಇಂತಹ ವೇದಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕ್ ಮಾಡು-

ತಿ್ತರುವವಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 63ರಷ್ಟೆ ಜನ ಹಿಂದಿ
ಕಯಥಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು,ಶೇ7ರಷ್ಟೆಜನಇಂಗಿಲಿಷ್
ಕಯಥಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಇತರ ಶೇ 30ರಷ್ಟೆ ಜನ
ಪ್ರದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಕಯಥಿಕ್ರಮ ವಿೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತ-
ದ್್ದರ. ಪ್ರದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಕಯಥಿಕ್ರಮ-
ಗಳಿಗ್ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡಡಾ ಅವಕಶ ಇದ’ ಎಂದರು

ಪಪಥಿಲ್ ಆಯಾರ ಫ್ಲಂಸ್
ಸಂಸಥೆಯ ನಿದೇಥಿಶಕ ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ
ಶಿ್ರೇಭಕ್ತ.
‘ಕನನುಡ ಏಕ್ಲಲಿ?’: ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಅತಿಹಚ್ಚು ಜನ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳ
ಪಟಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನನುಡ ಏಳನಯ ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿದ.
ಹಿೇಗಿದ್ದರೂ ಒಟಟ ವೇದಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನನುಡದ
ಕಯಥಿಕ್ರಮಗಳು ಹಚಿಚುಲಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶನು
ಕ್ೇಳಿಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ್
ಅವರು, ‘ಕನನುಡದ ವಬ್ ಸಿರಿೇಸ್ಗಳನ್ನು
ಹಾಗೂ ಒಟಟ ವೇದಿಕ್ಗಳಿಗಾಗಿಯೇ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕನನುಡದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು
ವಿೇಕ್ಷಿಸುವಕಲ ಹತಿ್ತರ ಬರುತಿ್ತದ’ ಎಂದರು.

ಮನರಾಂಜನೆ ಭವಿಷ್ಯ್ಯಷ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆ?
‘ಕನ್ನಡದಪಾರೊತಿನಿಧ್ಯ ಗಣನಿೀಯ’
‘ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸಕೆಕೃತಿಯ ಶಿಕ್ಣ ನಿೇಡುವ ಕ್ಲಸವನ್ನು ರಾಜಸಾಥೆನ ಸಿನಿಮೊೇತ್ಸವ
ಮಾಡುತಿ್ತದ’ ಎಂದು ಆ ಸಿನಿಮೊೇತ್ಸವದ ನಿದೇಥಿಶಕ ಸೌಮೇಂದ್ರ ಹಷ್ಥಿ ಹೇಳಿದರು.
‘ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸಕೆಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮೊೇತ್ಸವಗಳಪತ್ರ’ ಗೇಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ

ಅವರುಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ನಾನ್ ಆಯೇಜಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮೊೇತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕನನುಡಭಾಷೆಯ
ಬಿಂಬ, ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದಶಥಿನ ಕಂಡಿವ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನನುಡ
ಸಿನಿಮಾಗಳಪ್ರತಿನಿಧಯಾ ಗಣನಿೇಯವಾಗಿ ಇತು್ತ’ ಎಂದರು.
‘ಸಿಡಿನು ಫ್ಲಂ ಫೆಸಿಟೆವಲ್ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಷಥಿ ಆಸಟೆ್ೇಲ್ಯಾದಬೇರ ಬೇರ

ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತೊ್ರೇತ್ಸವ ನಡೆಯುತಿ್ತದ. ಬೇರ ಬೇರಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂಅದು
ಸಿಡಿನು ಫ್ಲಂ ಫೆಸಿಟೆವಲ್ ಎಂದೇಖಾಯಾತ. ಬಂಗಳೂರು ಸಿನಿಮೊೇತ್ಸವವನೂನು ಬಳಗಾವಿ
ಧಾರವಾಡದಂತಹಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಸಟೆ್ೇಲ್ಯಾವಾಸಿ
ಕನನುಡಿದ ಸುದಶಥಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಯ ವಯಾಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಮಂಬೈ, ರ್ನನುರೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್,
ತಿರುವನಂತಪುರಗಳಿಗ್ ನಾವು ಹೊೇದ್ಗ
ಅಲ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾಉದಯಾಮವು ಕನನುಡದ ಕ್ಜಿಎಫ್
ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ. ಕನನುಡ ಸಿನಿಮಾ
ಉದಯಾಮ ಇಂಥದೊ್ದಂದು ಸಿಥೆತಿಗ್ ಬರಬೇಕು
ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕನಸಾಗಿತು್ತ...’

ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿೇಲ್ ನಿದೇಥಿಶನದ, ಯಶ್
ಅಭಿನಯದ ‘ಕ್ಜಿಎಫ್’ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ
ಬಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷಿಟೆ್ೇಯ ಸಿನಿ-
ಮೊೇತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಿೇಗ್ ಹಮ್ಮಯಿಂದ
ಮಾತನಾಡಿದವರು ಕನಾಥಿಟಕ
ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಡೆಮಿ ಅಧಯಾಕ್
ನಾಗತಿಹಳಿಳು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಕ್ಜಿಎಫ್
ಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರ ಜತೆ ಸಂವಾದ

ಕಯಥಿಕ್ರಮ ಸಿನಿಮೊೇತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
‘ಕನನುಡ ಸಿನಿಮಾ ಉದಯಾಮದವರು

ಎರವಲು ಪಡೆಯುವವರು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತದು್ದ
ಇರುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬಚ್ಚ್ಚುಮಾತುಗಳುಇದ್ದವು.
ಆದರ, ಕ್ಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರ ಕನನುಡದ ಹಮ್ಮ. ಇದು
ತ್ಂತಿ್ರಕವಾಗಿ ಕ್ಡ ಬಹಳ ಹಸರು ಮಾಡಿದ’
ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಚ್ಚುಗ್ ವಯಾಕ್ತಪಡಿಸಿ-
ದರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿೇಲ್ ಮತು್ತ ಯಶ್ ಅವರು
ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ.

‘ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆ ಯಶಸು್ಸ ಸಿಗುತ್ತದ ಎಂದು
ಭಾವಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ, ನಾವಲಲಿರೂ ಇದೇ ನಮ್ಮ
ಜಿೇವನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದವು’
ಎಂದರು ಚಿತ್ರದಛಾಯಾಗ್ರಹಕಭುವನ್ಗೌಡ.
‘ಕೇಲಾರ ಗೇಲ್ಡಾ ಫ್ೇಲ್ಡಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ

ನಡೆದ ಶೇಕಡ 80ರಷ್ಟೆ ಚಿತಿ್ರೇಕರಣದಲ್ಲಿ
ಕಯಾಮರಾವನ್ನು ಹಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕಂಡು
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿನ ಶೇಕಡ 95ರಷ್ಟೆ
ದೃಶಯಾಗಳು ಒರಿಜಿನಲ್. ಉಳಿದ ಶೇಕಡ 5ರಷಟೆನ್ನು
ಮಾತ್ರ ಸಿಜಿ ಎಫೆರ್ಟೆಸ್ ಬಳಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದು್ದ’
ಎಂದರುಭುವನ್.
ಒಳಳುಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತನು

ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತರಬೇಕು. ಪ್ರಯತನುಕ್ಕೆ
ತಕಕೆ ಪ್ರಶಂಸ ಒಂದಲಲಿ ಒಂದು ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ
ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದ ಎಂದರು ಚಿತ್ರದ ಸಂಗಿೇತ
ನಿದೇಥಿಶಕ ರವಿ ಬಸೂ್ರರು.

ಹೊರಗಿನವರ ಹುಬ್ೇರಿಸಿದ
ಕನ್ನಡದ ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸಿನಿಮಾ

ಹೆಚ್ಚಿದ ಜನಸಂದಣಿ
ವಾರಾಂತಯಾದ ರಜ್ ಇದ್ದ ಕರಣ ಸಿನಿಮಾ
ಪಿ್ರಯರು ಸಿನಿಮೊೇತ್ಸವದತ್ತ ಹಚಿಚುನ
ಸಂಖ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕ್ಲವು
ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗ್ ಆಸನಗಳು ಭತಿಥಿಯಾದ
ಕರಣ ಸಿನಿಮಾವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಶ
ಸಿಗದ ಪ್ರಸಂಗಗಳೂ ನಡೆದವು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಸೆಂಕ್ಷಿಪತಿ ಸದಿದಾ
ಅಂಗವಿಕಲರ
ಉದ್ಯೀಗ ಮೀಳ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಾಗೂ
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲ್ೇಕರಣ
ನಿದೇಥಿಶನಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ
ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ಉದೊಯಾೇಗ
ಮೇಳಕೇರಮಂಗಲದ ಕ್.ಎಸ್.ಆರ್.
ಪಿ. 4ನೇ ಬಟ್ಲ್ಯನ್ ಮೈದ್ನದಲ್ಲಿ
ಭಾನ್ವಾರ ನಡೆಯಿತು.
ಐಟ, ಬಿಪಿಓ, ಬಾಯಾಂಕಿಂಗ್,

ಹೊೇಟ್ಲ್ ಉದಿ್ದಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ
150 ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.
ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರ ಅಂಗವಿಕಲರು
ನೇಂದಣಿಮಾಡಿಕಂಡಿದ್ದರು.
ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ

ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಕಯಥಿಕತಥಿರು
ಅಂಗವಿಕಲರಿಗ್ ಸಹಕರಿಸಲು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಒಟುಟೆ 599
ಅಂಗವಿಕಲರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ

ಹಾಗೂ 2,343 ಜನ ತ್ತ್ಕೆಲ್ಕವಾಗಿ
ಆಯಕೆಯಾದರು.

ಫೀರ್ಸೂಧೆ ಪರೊಶಸ್ತಿಗೆ
ಆಹ್ವಾನ
ಬೆಂಗಳೂರು:ಫೇಬ್್ಸಥಿ ಇಂಡಿಯಾ
ಸಂಸಥೆಯಿಂದ ನಿೇಡುವ ‘ಫೇಬ್್ಸಥಿ
ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸೈನ್’ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗ್
ಅಹಥಿರಿಂದನಾಮನಿದೇಥಿಶನ ಆಹಾ್ವ-
ನಿಸಲಾಗಿದ.
ವಾಸು್ತಶಿಲಪೊ ಮತು್ತ ವಿನಾಯಾಸ

ಕ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನಿೇಯ ಸೇವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ-
ವರನ್ನು ಪ್ರಶಸಿ್ತಗ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದ.
ಅಜಿಥಿ ಸಲ್ಲಿಕ್ಗ್ ಇದೇ 28 ಕನಯ
ದಿನ. ಅಹಥಿರನ್ನು ನಾಮನಿದೇಥಿಶನ
ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ
ತಿಳಿಸಿದ.
ಮಾಹಿತಿಗ್: wwww.forbesindia.

com/designawards/
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ಬೆಂಗಳೂರು: ಯಲಹಂಕ
ತ್ಲೂಲಿಕಿನ ಅದ್ದ ಗಾ್ರಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ
(92) ಅವರು ಭಾನ್ವಾರ ಸಂಜ್
ನಿಧನರಾದರು.
ಅವರು ಪತಿ ಮನಿಹನ್ಮಯಯಾ

ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕತಥಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅದ್ದ

ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು
ಮ ಕಕೆ ಳಿ ದ್್ದ ರ .
ಅದ್ದ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಸೊ ೇ ಮ ವಾ ರ
ಬಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟ್ಗ್
ಅ ಂ ತಯಾ ಕಿ್ರ ಯ

ನಡೆಯಲ್ದ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು
ತಿಳಿಸಿದ್್ದರ.

ಲಕ್ಷ್ಮಷ್ಮಕ್ಮ್ಮ
ನಿಧನವಾತ್ತೆ

ಮಾರಾಮಾರಿ:ವ್ಯಕ್ತಿಗೆಚಾಕುಇರಿತ

ಕುರಂಬಾರಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಸಾಥಾಪನಗೆ ಶಿಫಾರಸು

ಬೆಂಗಳೂರು:ನಾಗವಾರಪಳಯಾದಲ್ಲಿ
ಭಾನ್ವಾರ ಎರಡುಗುಂಪುಗಳ
ನಡುವಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿದು್ದ,
ಶಂಕರ್ ಎಂಬುವರಹೊಟ್ಟೆಗ್
ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿಯಲಾಗಿದ.
ತಿೇವ್ರ ಗಾಯಗಂಡ ಶಂಕರ್

ಅವರನ್ನು ಮಣಿಪಲ್ಆಸಪೊತೆ್ರಪೊ ಗ್
ದ್ಖಲ್ಸಲಾಗಿದ.
‘ಶಂಕರ್, ಫೆೈನಾನ್್ಸ ವಯಾವಹಾರ

ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಎನನುಲಾಗಿದ.
ಸಥೆಳಿೇಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಪ್ರವಿೇಣ್
ಹಾಗೂಮಣಿಕಂಠನ್ ಎಂಬುವರೇ
ಅವರಿಗ್ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದು್ದ,
ಅವರಿಬಬುರು ಸದಯಾ ತಲೆಮರಸಿಕಂ-
ಡಿದ್್ದರ’ ಎಂದು ಬೈಯಪಪೊನಹಳಿಳು
ಪ್ಲ್ೇಸರು ಹೇಳಿದರು.
‘ಮೂಡಲಗ್ೇರಿಬಾರ್

ಬಳಿಯಅಪಟ್ಥಿಮಂಟ್

ಸಮಚಚುಯದ ಎದುರು ಶಂಕರ್
ಅವರನ್ನುಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ
ಕರದಿದ್ದ ಆರೇಪಿಗಳು, ಜಗಳ
ತೆಗ್ದಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ್ಗಿ
ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿತು್ತ.
ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಶಂಕರ್ರಹೊಟ್ಟೆ
ಹಾಗೂಎದಭಾಗಕ್ಕೆ ಚ್ಚಿಚುದ್ದ
ಆರೇಪಿಗಳು, ಸಥೆಳದಿಂದ ಪರಾರಿ-
ಯಾಗಿದ್ದರು.’
ಹಿರಿಯ, ಕ್ರಿಯಸಾಥೆನಕ್ ಜಗಳ:
‘ಶಂಕರ್ಹಾಗೂಆರೇಪಿಗಳು,
ರೌಡಿ ಚಟುವಟಕ್ಯಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿಸಿಕಂಡಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ
ಹಾಗೂಕಿರಿಯಸಾಥೆನಕಕೆಗಿ ಅವರ
ನಡುವ ಪೈಪ್ೇಟ ಶುರುವಾಗಿತು್ತ.
ಅದೇ ಕರಣಕ್ಕೆ ಈಮಾರಾಮಾರಿ
ನಡೆದಿರಬಹುದು’ ಎಂದು
ಪ್ಲ್ೇಸ್ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವ.

ನಲಮಂಗಲ: ಕುಂಬಾರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಿಗಮ ಸಾಥೆಪಿಸಿ ಕುಂಬಾರರನನು ಅಧಯಾ-
ಕ್ರನಾನುಗಿ ಮಾಡಲು ಸಕಥಿರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು
ಸಂಸದ ಎಂ.ವಿೇರಪಪೊಮೊಯಿಲ್ ಭರವಸ ನಿೇಡಿದರು.
ಜಿಲಾಲಿ ಕುಂಬಾರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮಿ್ಮಕಂಡಿದ್ದ ಸವಥಿಜ್ಞ

ಜಯಂತಿಉದ್ಘಾಟಸಿಮಾತನಾಡಿದರು.
ಶಾಸಕ ಡ್.ಕ್.ಶಿ್ರೇನಿವಾಸಮೂತಿಥಿ, ಸಮಾಜದ ಕಟಟೆಡಕಕೆಗಿ

ತ್ಲೂಲಿಕಿನಲ್ಲಿ 2 ಎಕರ ಜ್ಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕಟಟೆರ, ತಹಶಿೇಲಾ್ದರ್
ಮತು್ತ ಜಿಲಾಲಿಧಕರಿಯಿಂದಮಂಜೂರುಮಾಡಿಸಿಕಡುವುದ್ಗಿಭರವಸ
ನಿೇಡಿದರು. ಯೇಜನಾ ಪ್ರಧಕರದ ಅಧಯಾಕ್ ಎನ್.ಪಿ.ಹೇಮಂತಕುಮಾ-
ರ್, ‘ಜ್ಗ ಮಂಜೂರಾದ ತಕ್ಣ ನಕ್ಗ್ ಅನ್ಮೊೇದನಮಾಡಿಕಡಲಾ-
ಗುವುದು. ಅನ್ದ್ನವನೂನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.
ಕುಂಬಾರ ಸಂಘದ ಜಿಲಾಲಿಧಯಾಕ್ ವಂಕಟ್ಚಲಯಯಾ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕ್ಗಳ
ಮನವಿಯನ್ನು ಸಂಸದರಿಗ್ ಮತು್ತ ಶಾಸಕರಿಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
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