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ಕನ್ನಡ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ: ಕವಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ
ಮಾಲಾಪ್ಪಣೆಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ
ತಿೀ.ನಿಂ.ಶ್ರೀ ವೃತತು, ತಿೀ.ನಿಂ. ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಮೆ–ತಿೀ.ನಿಂ.
ಶಿಂಕರನಾರಾಯಣ, ಬೆಳಿಗೆಗೆ 7.40ಕ್ಕೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್
ಪಶಚಿಮದ್ವಾರ ಕುವಿಂಪು ಪ್ರತಿಮೆ–ಶಿಂಕರ್ ಸಿ.ಕ್.,
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 7.50ಕ್ಕೆ ಬಸವನಗುಡಿನಾಯಾಷನಲ್ಕಾಲೀಜು
ವೃತತು, ಎಚ್.ಎನ್. ಪ್ರತಿಮೆ–ಪ್್ರ.ಸ.ನ. ವಿಶವಾೀಶವಾರಯಯಾ.
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಬಸವನಗುಡಿನಾಯಾಷನಲ್ಕಾಲೀಜು
ವೃತತು, ಬಿ.ಎಿಂ.ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಮೆ–ರಮೆೀಶ ಮರಿಯಪ್ಪ.
ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆ–ಡಾ.ಆರ್.ಶೀಷಶಾಸಿ್ರಿ, ಡಾ.ತಿೀ.
ನಿಂ.ಶಿಂಕರನಾರಾಯಣ, ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ–ಡಾ.ಎಿಂ.
ಚದ್ನಿಂದಮೂತಿ್ಪ. ಸ್ಥಳ–ಬಸವನಗುಡಿನಾಯಾಷನಲ್
ಕಾಲೀಜು ವೃೃತತುತು, ಬಿ.ಎಿಂ.ಶ್ರ್ರೀ ಪ್ರ್ರತಿಮೆ ಎದುರು. ಬೆ. 8
ಕನ್ನಡಯುವಜನ ಸಂಘ: ಧವಾಜಾರೀಹಣ–
ಜಗದೀಶ ರೆಡಿಡಿ, ಅತಿಥಿ–ಪ್್ರ.ಎನ್.ವಿ. ನರಸಿಿಂಹಯಯಾ,
ಗೀತಾ, ಭದ್ರೀಗೌಡ. ಸ್ಥಳ–ನಿಂ. 1, ಎಚ್.ಸಿದ್ದಯಯಾ ರಸ್ತು,
ಪೂರ್್ಪಮಾಹೀಟೆಲ್ಮಿಂಭಾಗ,ಹಿಂಬೆೀಗೌಡ
ನಗರ (ವಿಲ್ಸ್ಸನ್ ಗಾಡ್ಪನ್), ಬೆಳಿಗೆಗೆಗೆ 8
ಕಪಿಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಮತ್ತು
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ:ಉದ್ಘಾಟನೆ–ಕ್.ಪಿ.ಪುತ್ತುರಾಯ,
ಅತಿಥಿ–ಕ್.ಎಸ್. ಸತಿೀಶ, ದೀಪಿಕಾ,ವಾರ್ಮೂತಿ್ಪ,
ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ–ನಿಜಾ್ಪ ಸರಾಪ್. ಸ್ಥಳ–ಕ್.ಎ.ಪಿ.ಎಲ್.
ಕಾರ್್ಪನೆಯ ಆವರಣ, ನಿಂ. 14, 2ನೆೀ ಹಿಂತ,
ಪಿೀಣಯಾಯಾ. ಬೆಳಿಗೆಗೆಗೆ 8.30
ಬಸವನಗುಡಿ ಗಿರಿನಗರನಾಗರಿಕರ ವಯೋದಿಕೆ:
ಉಚತ ಕನ್ನಡ ಪತಿ್ರಕ್ಗಳ ವಿತರಣೆ–ವಿ.ಎಸ್.
ಮೀಹನ್ಕುಮಾರ್, ಎ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣ,,್ಣ ನಾಗರಾಜ್. ಸ್ಥಳ–
ಬಸವನಗುಡಿ ಗರಿನಗರನಾಗರಿಕರ ವೀದಕ್, ನಿಂ.
696, 7ನೆೀ ಕಾ್ರಸ್, 16ನೆ ಮೆೀನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ,
ಬೆಳಿಗೆಗೆಗೆ 9
ಬೆಂಗಳೂರು ನಯೋರು ಸರಬರಾಜುಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ
ಮಂಡಳ್ನೌಕರರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ: ಧವಾಜಾರೀಹಣ–
ಕಾಗ್ಪಲ್ಯೀಧರಾಘವೀಿಂದ್ರ. ಸ್ಥಳ–ಬನಪ್ಪ ಸ್ೀವಾ
ಠಾಣೆ, ಜಲಮಿಂಡಳಿ, ಕ್.ಜಿ.ರಸ್ತುತು, ಬೆಳಿಗೆಗೆಗೆ 9
ಕೆಂಪಯೋಗೌಡನಗರನಾಗರಿಕರ ವಯೋದಿಕೆ:
ಧವಾಜಾರೀಹಣ–ಆರ್.ವಿ.ದೀವರಾಜ್, ಅತಿಥಿ–ಪ್್ರ.

ಎನ್.ವಿ. ನರಸಿಿಂಹಯಯಾ, ಕ್.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜು,
ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ–ಕ್.ಮಾಯಣ್ಣ,,್ಣ ಸ್ಥಳ–ನಿಂ.118, 1ನೆೀ
ಅಡಡಿರಸ್ತು, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ಕ್ೀಶವಶಲ್ಪ ವೃತತು,
ಕ್.ಜಿ.ನಗರ, ಬೆಳಿಗೆಗೆಗೆ 9
ಕರುನಾಡ ಗೆಳೆಯರು:ರಾಜಯಾೀತ್ಸವ ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮ.
ಅತಿಥಿ–ಲೀಕ್ೀಶ ಬಿ.ಆರ್., ಸುರೆೀಶ ಚಿಂದ್,
ರಾ.ಲಕ್ಷ್ೀನಾರಾಯಣ,ಲೀಕ್ೀಶಮೂತಿ್ಪ,
ಯೀಗೆೀಶ ಎಿಂ., ಸೀಮಶೀಖರ್. ಸ್ಥಳ–ಮಾಮ್
ಜ್ಯಾಸ್ ಅಡಡಿ, ಕಿಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಿಂಗಣದ ಎದುರು,
ಗಣಪತಿ ದೀವಸ್್ಥನದ ಪಕಕೆ, ರಾಜಾರಾಿಂಮೀಹನ್
ರಾಯ್ರಸ್ತುತು, ಬೆಳಿಗೆಗೆಗೆ 9.30
ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ: ಧವಾಜಾರೀಹಣ–ವಲಿಬಾಷಾ.
ಆಯೀಜನೆ, ಸ್ಥಳ–ಕನ್ನಡ ಕಟೆಟೆ, ಚಿಂದ್ರಶೀಖರಭಾರತಿ
ಬಡಾವಣೆ, ಕನ್ನಡ ಕಟೆಟೆ ರಸ್ತು, ಬಾ್ರಹ್ಮಣರ ಕಾಫಿಬಾರ್
ಎದುರು, ಶಿಂಕರಪುರ, ಬೆಳಿಗೆಗೆಗೆ 10
ಕೆಯೋಂದಿ್ರಯೋಯ ಸದನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ:ಧವಾಜಾರೀಹಣ–
ಜಾನಕನಾಯರ್. ಅತಿಥಿ–ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಯ್, ಎಸ್.
ಡಿ.ಹಿರೆೀಮಠ್, ಸಿ.ಎನ್.ಮಧುಸೂದನ್, ನಿತಿನ್
ಕೃಷ್ಣ ಶಣೆೈ, ಅಮೃತ ಜೈನ್, ಅಕ್ಷತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್,
ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ–ಮ.ಚಿಂದ್ರಶೀಖರ್. ಸ್ಥಳ–ಕ್ೀಿಂದ್ರೀಯ ಸದನ
ಪ್ರವೀಶದ್ವಾರ, ಕನ್ನಡ ಧವಾಜ ಸತುಿಂಭದ ಆವರಣ. 2ನೆೀ
ಬಾಲಾಕ್, 2ನೆೀಮಖಯಾರಸ್ತು, ಕೀರಮಿಂಗಲ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ
10.30
ಗಯೋಕಾಕ್ಚಳವಳ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ವೃತತು
ಲಯೋಕಾರ್ಥಣೆಮತ್ತುಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಪುತ್ಥಳ್
ಅನಾವರಣ: ಅತಿಥಿ–ಗಾಯಕ ವಿಜಯ್ಪ್ರಕಾಶ,
ಪ್ರಬಿಂಧ ಸ್ಪರ್್ಪ ವಿಜೀತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರದ್ನ.
ಆಯೀಜನೆ–ನಮ್ಮ ಮಲಲಾೀಶವಾರಿಂ. ಸ್ಥಳ– ಮಲಲಾೀಶವಾರಿಂ

18ನೆೀ ಕಾ್ರ್ರಸ್, ಬೆಳಿಗೆಗೆಗೆ 10
ಕೆಯೋಂದಿ್ರಯೋಯ ಸದನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ:ಧವಾಜಾರೀಹಣ–
ಜಾನಕನಾಯರ್. ಅತಿಥಿ–ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಯ್, ಎಸ್.
ಡಿ.ಹಿರೆೀಮಠ್, ಸಿ.ಎನ್.ಮಧುಸೂದನ್, ನಿತಿನ್
ಕೃಷ್ಣ ಶಣೆೈ, ಅಮೃತ ಜೈನ್, ಅಕ್ಷತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್,
ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ–ಮ.ಚಿಂದ್ರಶೀಖರ್. ಸ್ಥಳ–ಕ್ೀಿಂದ್ರೀಯ ಸದನ
ಪ್ರವೀಶದ್ವಾರ, ಕನ್ನಡ ಧವಾಜ ಸತುಿಂಭದ ಆವರಣ. 2ನೆೀ
ಬಾಲಾಕ್, 2ನೆೀಮಖಯಾರಸ್ತು, ಕೀರಮಿಂಗಲ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ
10.30
ಡಿ.ಎಸ್.ಮಾ್ಕ್್ಸ ಪ್್ರರರ್್ಥಸ್ ಕನ್ನಡರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ,
‘ಡಿ.ಎಸ್.ಮಾ್ಕ್್ಸ ಸಾಹಿತ್ ಶ್ರಯೋ’ರ್ರಶಸ್ತು ರ್ರದಾನ:
ಉದ್ಘಾಟನೆ–ಮೆೀಯರ್ ಗಿಂಗಾಿಂಬಿಕ್ಮಲಿಲಾಕಾಜು್ಪನ್.
ಅತಿಥಿ–ಮಲಲಾೀಪುರಿಂ ವಿಂಕಟೆೀಶ. ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ–ಆನಿಂದ.
ಪ್ರಶಸಿತು ಪುರಸಕೆಕೃತರು–ಡಾ.ಎಿಂ.ಜಿ.ನಾಗರಾಜ್,ಡಾ.ಡಿ.
ಎನ್.ಅಕಕೆ, ಡಾ.ವಿೀರಣ್ಣ ರಾಜ್ರ,ಡಾ.ಜಗನಾ್ನಥ
ಹೆಬಾಬಾಳೆ, ಡಾ.ಎಚ್.ಟಿ.ಶೈಲಜಾ, ಪ್ರೀಮಾಭಟ್.
ಸ್ಥಳ–ಡಿ.ಎಸ್.ಮಾಯಾಕ್್ಸ ಕಚೀರಿ ಆವರಣ, ನಾಗವಾರ
ಬೆಸ್ಕೆಕೆಿಂ ಕಚೀರಿ ಹತಿತುತುರ. ಬೆಳಿಗೆಗೆಗೆ 11
ಕನ್ನಡ ಅಂದು–ಇಂದು–ಮಂದುವಿಚಾರ
ಸಂಕಿರಣ: ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ–
ಡಾ.ಚಿಂದ್ರಶೀಖರ ಕಿಂಬಾರ. ಅತಿಥಿ–ಪ್್ರ.ಎಸ್.
ಜಿ.ಸಿದ್ದರಾಮಯಯಾ, ಡಾ.ವಸುಿಂಧರಾಭೂಪತಿ.
ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ–ಪ್್ರ.ಕ್.ಎಸ್.ನಿಸ್ರ್ ಅಹಮದ್. ಬೆಳಿಗೆಗೆ
11.30ಕ್ಕೆ ಗೀಷ್ಠಿ–1. ಪ್್ರಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸ್ಹಿತಯಾದಲಿಲಾ
ಕನ್ನಡ–ಕನಾ್ಪಟಕ– ಟಿ.ವಿ.ವಿಂಕಟಾಚಲಶಾಸಿ್ರಿ,
‘ನವೀದಯಕಾಲದ ಕವನಗಳಲಿಲಾ ಕನ್ನಡ’–

ಡಾ.ಸಿದ್ದಲಿಿಂಗ ಪಟಟೆಣಶಟಿಟೆ. ‘ಕನ್ನಡ ಚಲನಚತ್ರ,
ನಾಟಕಗಳಲಿಲಾ ಕನ್ನಡ’–ಎನ್.ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರಮೂತಿ್ಪ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ಗೀಷ್ಠಿ–2. ‘ಕನ್ನಡಮಾಧಯಾಮ–
ಶಕ್ಷಣದ ಬಿಕಕೆಟ್ಟೆಗಳು’–ಪದ್ಮರಾಜ ದಿಂಡಾವತಿ.
‘ಕಾದಿಂಬರಿ, ಕಥೆ, ಲೀಖನಗಳಲಿಲಾ ಕನ್ನಡ’–ಎಸ್.ಆರ್.
ವಿಜಯಶಿಂಕರ್. ‘ಸಮೆ್ಮೀಳನಾಧಯಾಕ್ಷರಭಾಷಣಗಳಲಿಲಾ
ಕನ್ನಡಭಾಷೆ, ಸಿಂಸಕೆಕೃತಿ’–ಕಾ.ವಿಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂತಿ್ಪ.
‘ಕನ್ನಡ ಪತಿ್ರಕ್ಗಳು–ಕನ್ನಡಜಾಗೃತಿ’ ರಾ.ನಿಂ.
ಚಿಂದ್ರಶೀಖರ. ಸಿಂಜ 5ಕ್ಕೆಮಾತ್, ಹರಟೆ. ನಿಗ್ಪಮನ.
ಆಯೀಜನೆ– ಸಪ್ನ ಬುಕ್ಹೌಸ್. ಸ್ಥಳ–ಕನಾ್ಪಟಕ
ಗಾಿಂಧಿಸ್್ಮರಕ ನಿಧಿ, ಗಾಿಂಧಿ ಭವನ, ಕುಮಾರ
ಪ್ಕ್್ಪಪೂವ್ಪ.
ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಧವಾಜಾರೀಹಣ– ಎಸ್.
ಮನಿಸ್ವಾಮಿ. ಉದ್ಘಾಟನೆ–ಡಾ.ವ.ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್.
ಉಪನಾಯಾಸ–ಚಿಂದ್ರಕಲಾ. ವಿಷಯ– ಶವರಾಮ
ಕಾರಿಂತರ ‘ಚೀಮನದುಡಿ’ ವಯಾವಸ್್ಥಯಲಿಲಾ
ದಮನಕಾರಿ ಸಿಂಘಷ್ಪದ ನೆಲಗಳು. ಅತಿಥಿ–ಕ್.ಎನ್.
ಅಶವಾತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ರೆಡಿಡಿ. ಆಯೀಜನೆ–ಕಾಡುಗುಡಿ
ಜನಪದಸ್ಿಂಸಕೆಕೃತಿಕ ವೀದಕ್. ಸ್ಥಳ–ವೀದಕ್ ಆವರಣ,
ಯಲಾಲಾಲಾರೆಡಿಡಿಡಿ ಸಕ್ಪಲ್ ಹತಿತುತುರ, ಕಾಡುಗುಡಿ. ಸಿಂಜ 6.30
ಇಂಡಿಯನ್ಮೆಡಿಕಲ್ಅಸಯೋಸ್ಯಯೋಷನ್:
ಸಿಎಿಂಇ, ಪದ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣಮತ್ತು ಕನ್ನಡ
ರಾಜಯಾೀತ್ಸವ. ಸ್ಥಳ–ಬಿ.ಎಿಂ.ಸಿ. ಸಭಾಿಂಗಣ,ಹಸ
ಕಟಟೆಡ, 6ನೆೀ ಮಹಡಿ, ಕ್.ಆರ್. ರಸ್ತು, ಕೀಟೆ ಹತಿತುರ,
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.45

ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸಜ್ಜಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯೂಬ್, ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ,
ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ಲ್ಯೂಬ್ಗಳು, ಸಾಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು,
ಕೌಶಲ್ಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಗತಿಗಳು, ಸಂಗೀತ ಸಲಕರಣೆಗಳು,
ಅತ್ಯೂಧುನಿಕ ಗ್ಂಥಾಲಯ, ‘ಸ್ಟಡಿ ರಂ’, ಸಿಸಿಟಿವಿ
ಕ್ಯೂಮೆರಾ, ಶುದಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು, ಸೌರ ದ್ೀಪದ
ಸೌಲಭಯೂಗಳ ಜತೆಗೆ ವಿದ್ಯೂರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯೂರ್ಟ್
ವೀತನಗಳು...

ಇದು ಇಂಗಲಾಷ್ ಮಾಧಯೂಮದ ಖಾಸಗ
‘ಹೈಟೆಕ್’ ಶಾಲೆಯ ಚಿತ್ಣವಲಲಾ. ನಗರದ
ಥಣಿಸಂದ್, ಇಮಮಾಡಿಹಳಿಳಿ, ಶೀಗೆಹಳಿಳಿ
ಸಕ್ಟ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಚಿತ್ಣ.
ವೈರ್ಫೀಲ್ಡ್, ಕ್ಡುಗೀಡಿ,

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಸಮೀಪದ ಈ ಭಾಗಗಳು
ನಗರಿೀಕರಣದ ಹೊಡೆತಕೆಕೆ ಸಿಲುಕಿ
‘ಸಿಲಿಕ್ನ್ ಸಿಟಿ’ಯ ಅಂಗವಾಗ
ಬೆಳೆಯುತಿತಿವ. ಹಲವಾರುಬಹುರಾಷ್ಟ್ೀಯ
ಕಂಪನಿಗಳು,ದೊಡಡ್ ಮಾಲ್ಗಳುಹಾಗೂ
ಬೃಹತ್ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳು ಬೆಳೆದು

ನಿಂತಿವ.
ಇದಕೆಕೆ ಪ್ರಕವಾಗ ಹಲವಾರು ಖಾಸಗ ಮತ್ತಿ

ಇಂಗಲಾಷ್ ಮಾಧಯೂಮ ಶಾಲೆಗಳು ಇಲಿಲಾವ. ಇಲಿಲಾನ ಕೆಲ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲಾ ಪ್ವೀಶ ಶುಲಕೆವೀ
ವರಟ್ಕೆಕೆ 1.50 ಲಕ್ಷ ರಪಾಯಿ!ಮೂಲ ಸೌಕಯಟ್ದ
ಜತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಬೀಧನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾ ಖಾಸಗ
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗ ನಿಲುಲಾವಲಿಲಾ ಈ ಮೂರು
ಸಕ್ಟ್ರಿಶಾಲೆಗಳುಯಶಸಿವಿಯಾಗವ. ಇದರಪರಿಣಾಮ
ಪ್ತಿ ವರಟ್ ಇಲಿಲಾ ದ್ಖಲ್ಗುತಿತಿರುವ ವಿದ್ಯೂರ್ಟ್ಗಳ
ಸಂಖ್ಯೂ ಏರುತಿತಿದೆ.
ಥಣಿಸಂದ್ರ ಶಾಲೆರಲ್ಲಿ 986 ವಿದ್್ರ್್ಯಗಳು!:
ಇಲಿಲಾನ ನಮೂಮಾರ ಸಕ್ಟ್ರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ಥಮಕ ಶಾಲೆ
ಆರಂಭವಾದದುದು 1945ರಲಿಲಾ. 1994ರಲಿಲಾ 230
ವಿದ್ಯೂರ್ಟ್ಗಳಿದದು ಸಂಖ್ಯೂ 2007ರವೀಳೆಗೆ 500
ದ್ಟಿತ್ತಿ. 2010ರಲಿಲಾ 600 ತಲುಪಿತ್ತಿ. ಈ ವರಟ್
ಇಲಿಲಾನ ವಿದ್ಯೂರ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೂ 986! ಇದರಲಿಲಾ 491
ಬಾಲಕಿಯರು.
1994ರಲಿಲಾ ಕೆೀವಲ ಐದು ಕೊಠಡಿಗಳಿದದು ಈ

ಶಾಲೆಯಲಿಲಾೀಗ 23 ಕೊಠಡಿಗಳಿದುದು, 23 ಶಕ್ಷಕರಿದ್ದುರೆ.
ಇದೆೀ ಶಾಲೆಯಲಿಲಾ ಸಕ್ಟ್ರಿ ಪ್್ಢಶಾಲೆ ಕೂಡ ಇದುದು,
ಅಲಿಲಾ 600 ವಿದ್ಯೂರ್ಟ್ಗಳು ಓದುತಿತಿದ್ದುರೆ.
ಏನಯೋನು ಸೌಲಭ್ಗಳಿವೆ: ಕೆಲ ಎನ್ಜ್ಒಗಳು ಇಲಿಲಾನ
ಹಣ್ಣುಮಕಕೆಳಿಗೆ ಪ್ತೆಯೂೀಕ ಶೌಚಾಲಯನಿಮಟ್ಸಿಕೊಟಿ್ಟವ.
ಎಲಲಾ ಮಕಕೆಳಿಗೂ ಕೂಡಲು ಡೆಸ್ಕೆ ಇವ. ನಲಿಕಲಿ
ವಿಭಾಗದಲಿಲಾ ಮಕಕೆಳು ಕೂಡಲು 300 ಮಾಯೂರ್ಗಳಿವ.
‘ಪಾಯೂಡ್ ಬನಿಟ್ಂಗ್’, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ಯೀಗಾಲಯಮತ್ತಿ
ಗ್ಂಥಾಲಯಗಳಿವ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯೂಬ್ ಇದುದು,
ಅಲಿಲಾ 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಎರಡು ಲ್ಯೂಪ್ಟಾಪ್ಗಳಿವ.
‘ಮಾನಯೂತ್ ರೀಟರಿ’ವತಿಯಿಂದ ಕೆಲ ಕೊಠಡಿಗಳು
ನವಿೀಕರಣಗಂಡಿದುದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯೂಬ್
ಸುಸಜ್ಜಿತಗಂಡಿದೆ.
ಎನ್ಜ್ಒಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಇಲಿಲಾ ಪ್ತಿ ವರಟ್

ನಡೆಯುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೆೀಳಕೆಕೆ ಸುತತಿಮುತತಿಲಿನ
ಖಾಸಗ ಶಾಲ್ ವಿದ್ಯೂರ್ಟ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರೆ.
ಥಣಿಸಂದ್ದಲಿಲಾ ಒಟ್್ಟ 64 ಖಾಸಗ ಶಾಲೆಗಳಿದದುರೆ,
ಈ ಶಾಲೆಯ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲಿಲಾಯೀ ಏಳು
ಖಾಸಗ ಶಾಲೆಗಳಿವ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಪಟ್ಕ
ಪೈಪೀಟಿಯನ್್ನ ನಿೀಡುತಿತಿರುವ ‘ನಮೂಮಾರ ಸಕ್ಟ್ರಿ
ಹಿರಿಯ ಪಾ್ಥಮಕ ಶಾಲೆ’ಗೆ ನಾಗವಾರ, ಹಗೆಡ್ ನಗರ,
ಸಾರಾಯಿ ಪಾಳಯೂ, ರಾಚೀನಹಳಿಳಿ, ಥಣಿಸಂದ್ದ
ವಾಯೂಪಿತಿಯ ವಿದ್ಯೂರ್ಟ್ಗಳು ಹಚಿಚಿನ ಸಂಖ್ಯೂಯಲಿಲಾ ಪ್ವೀಶ
ಪಡೆಯುತಿತಿದ್ದುರೆ ಎನ್್ನತ್ತಿರೆ ಮುಖಯೂ ಶಕ್ಷಕ ತಿಮಮಾಪ್ಪ
ಮತ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಶಕ್ಷಕಿ ಸುನಂದ್ ಬಾಯಿ. ಶಾಲೆಗೆ
ಕೊಳವಬಾವಿ ಮತ್ತಿ ಮಕಕೆಳು ಬಿಸಿಯೂಟ ಸೀವಿಸಲು
‘ಹಾಲ್’ ನಿಮಟ್ಸಬೆೀಕಿದುದು, ಅದಕ್ಕೆಗ ದ್ನಿಗಳ
ನಿರಿೀಕ್ಷೆಯಲಿಲಾದೆದುೀವ ಎನ್್ನತ್ತಿರೆ ಅವರು.
ಸಾಟಿಯಿಲಲಿದ ಇಮ್ಮಡಿಹಳಿಳಿ ಶಾಲೆ: 1980ರಲಿಲಾ
ಪಾ್ರಂಭವಾಗರುವ ಇಮಮಾಡಿಹಳಿಳಿಯ ಸಕ್ಟ್ರಿ
ಪ್್ಢಶಾಲೆ ವೈರ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಯೂಪಿತಿಯಲಿಲಾ ಅಸಿತಿತವಿ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತತಿಂದು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ.
ಉತತಿರ ಪ್ದೆೀಶ, ಬಿಹಾರ, ಪಶಚಿಮ ಬಂಗಾಳ,
ಮಹರಾರ್ಟ್ದ್ಂದ ಉದೊಯೂೀಗ ಅರಸಿ ಈ ಭಾಗದಲಿಲಾನ
ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಎಂಎನ್ಸಿ ಕಚೀರಿಗಳು,
ಮಾಲ್ಗಳು, ಆಸ್ಪತೆ್್್ಪ ಗಳು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂರ್ಗಳಲಿಲಾ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತಿರುವ ಸಕುಯೂರಿಟಿ ಸೀರಿದಂತೆ ಇತರ
ಕ್ಮಟ್ಕ ವಗಟ್ದವರ ಮಕಕೆಳು ಈ ಶಾಲೆಯಲಿಲಾ ಪಾಠ
ಕಲಿಯುತಿತಿದ್ದುರೆ. ಅಷ್ಟೀ ಅಲಲಾ ಎರಡು ವರಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ
ಟಿಬೆರ್ ಮತ್ತಿ ಶ್ೀಲಂಕ್ದ ಪೀರಕರ ಇಬ್ಬರು
ಮಕಕೆಳು ಸಹಇಲಿಲಾನ ಕನ್ನಡಮಾಧಯೂಮದಲಿಲಾಯೀ ಕಲಿತ್
10ನೆೀ ತರಗತಿಉತಿತಿೀಣಟ್ರಾಗದ್ದುರೆ.
ಒಂಬತ್ತಿ ಎಕರೆಯಷ್್ಟ ಆಟದ ಮೆೈದ್ನ

ಹೊಂದ್ರುವ ಈ ಶಾಲೆಯಲಿಲಾ ಮೂಲ ಸೌಕಯಟ್ಕೆಕೆ
ಕೊರತೆಯಿಲಲಾ. ಸಮುದ್ಯ ಸಹಭಾಗತವಿದಡಿ
ಐಟಿಪಿಎಲ್ನಲಿಲಾರುವ ವಿವಿಧ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು,
‘ರೀಟರಿಐಟಿಕ್ರಿಡಾರ್’, ‘ಬಾಲೀತ್ಸವ’ಎನ್ಜ್ಒ,

‘ಕ್ಯೂಬ್ ಜಮಟ್ನಿ’ ಕಂಪನಿಯ ಎಸ್ಆರ್ಎಫ್
ಪ್ತಿಷ್ಠಾನ, ಅವಸರ್ ಪ್ತಿಷ್ಠಾನ, ಅಗಸತಿ್ಯ ಫಂಡೆೀರನ್
ಸೀರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಸಥೆಗಳು ಉದ್ರ ಕೊಡುಗೆ
ನಿೀಡಿ ಅಗತಯೂ ಮೂಲ ಸೌಕಯಟ್ವನ್್ನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಕಲಿ್ಪಸಿವ. 2012ರಿಂದ ಇಲಿಲಾಯವರೆಗೆ ಈ ಸಂಸಥೆಗಳೆಲಲಾ
ಸೀರಿ ಅಂದ್ಜು 1.50 ಕೊೀಟಿ ರಪಾಯಿ ಖರ್ಟ್
ಮಾಡಿವಿವಿಧಸೌಕಯಟ್ಗಳನ್್ನ ಈಶಾಲೆಗೆ ಒದಗಸಿವ.
ಅಗಸತಿ್ಯ ಪ್ತಿಷ್ಠಾನ ಅತ್ಯೂಧುನಿಕ ‘ಸೈನ್್ಸ ಲ್ಯೂಬ್‘,

‘ಕ್ಯೂಬ್ ಜಮಟ್ನಿ’ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಗ್ಂಥಾಲಯ ಮತ್ತಿ
ಅಧಯೂಯನ ಕೊಠಡಿ, ‘ರೀಟರಿ ಐಟಿ ಕ್ರಿಡಾರ್’
35 ಲ್ಯೂಪ್ಟಾಪ್ ನಿೀಡುವುದರ ಜತಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ಲ್ಯೂಬ್ ನಿಮಟ್ಸಿಕೊಟಿ್ಟವ. ಜತೆಗೆ ರೀಟರಿ ಇಲಿಲಾನ
ವಿದ್ಯೂರ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗ 350 ಸೌರ ದ್ೀಪಗಳನ್್ನ
ನಿೀಡಿದೆ. 10ನೆೀ ತರಗತಿ ಪರಿೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ
ವಿದ್ಯೂರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಸಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿಯಲಿಲಾ
ಈ ಸೌರ ದ್ೀಪಗಳನ್್ನ ಶಾಲೆಯವರು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಕೊಡುತ್ತಿರೆ. ಮೂರು ದ್ನಕೊಕೆಮೆಮಾ ಶಾಲೆಗೆ ತಂದು
ವಿದ್ಯೂರ್ಟ್ಗಳು ಇದನ್್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಮನೆಗೆಒಯುಯೂತ್ತಿರೆ. ಪರಿೀಕ್ಷೆನಂತರಸೌರದ್ೀಪಗಳನ್್ನ
ಶಾಲೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಸುತ್ತಿರೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿೀಕ್ಷಾ
ತಯಾರಿಗೆ ವಿದುಯೂತ್ ಸಮಸಯೂ ಅಡಿಡ್ಯಾಗುವುದ್ಲಲಾ.
ಬಾಲೀತ್ಸವ ಎನ್ಜ್ಒ ಇಲಿಲಾಗೆ ಎರಡು ‘ಸಾಮಾರ್ಟ್

ಕ್ಲಾಸ್’ ಮತ್ತಿ ‘ಬಯೀಮೆಟಿ್ಕ್’ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್್ನ
ನಿೀಡಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲಲಾ ಶಕ್ಷಕರು ನಿತಯೂ ಶಾಲೆಗೆ
ಬರುವಾಗಮತ್ತಿಹೊರಡುವಾಗಬಯೀಮೆಟಿ್ಕ್ನಲಿಲಾ
ಹಾಜರಾತಿಯನ್್ನ ದ್ಖಲಿಸುತಿತಿದ್ದುರೆ. ಶಾಲೆಯ
ಕ್ರಿಡಾರ್ ಮತ್ತಿ ಆವರಣ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣಾಗಾವಲಿಗೆ
ಒಳಪಟಿ್ಟದೆ ಎನ್್ನತ್ತಿರೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯೂ ಶಕ್ಷಕ ಎನ್.
ಶವಾರೆಡಿಡ್.
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನರವು: ಈಶಾಲೆಯಲಿಲಾ ಅತ್ಯೂತತಿಮ
ಅಂಕಗಳಿಸುವಕೆಲವಿದ್ಯೂರ್ಟ್ಗಳಿಗೆಅವಸರ್ಪ್ತಿಷ್ಠಾನ
ಉನ್ನತ ಶಕ್ಷಣದ ಖರ್ಟ್ ವಚಚಿವನ್್ನ ಭರಿಸುತಿತಿದೆ.
ಇದರ ಸೌಲಭಯೂ ಪಡೆದ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯೂರ್ಟ್ಗಳು
ವೈದಯೂಕಿೀಯ ಮತ್ತಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂಜ್ನಿಯರಿಂಗ್ ಶಕ್ಷಣ
ಪಡೆಯುತಿತಿದ್ದುರೆ. ಒಬ್ಬರು ಎಂಎನ್ಸಿಯಂದರಲಿಲಾ
ಉದೊಯೂೀಗ ಪಡೆದ್ದ್ದುರೆ. ಇದೆೀ ರಿೀತಿರೀಟರಿಮತ್ತಿ
ಬಾಲೀತ್ಸವ ಸಂಸಥೆಗಳೂ ಕೆಲ ವಿದ್ಯೂರ್ಟ್ಗಳನ್್ನ ದತ್ತಿ
ಪಡೆದುಅವರಉನ್ನತ ಶಕ್ಷಣಕೆಕೆ ನೆರವಾಗುತಿತಿವ ಎಂದು
ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಿರೆ.
‘ಈ ಶಾಲೆಯ ಐದು ಕಿ.ಮೀ ವಾಯೂಪಿತಿಯಲಿಲಾ 15

ಖಾಸಗ ಪ್್ಢಶಾಲೆಗಳಿವ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಪೈಪೀಟಿ
ನಿೀಡುತಿತಿರುವ ನಮಮಾ ಶಾಲೆಯಲಿಲಾ ಒಟ್್ಟ 450
ವಿದ್ಯೂರ್ಟ್ಗಳಿದ್ದುರೆ. ಶಾಲೆಯಲಿಲಾನ ಸೌಕಯಟ್ ಮತ್ತಿ
ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್್ನ ಗಮನಿಸಿರುವ ಸಮೀಪದ ಖಾಸಗ
ಶಾಲೆಯ 15 ವಿದ್ಯೂರ್ಟ್ಗಳು ಎರಡು ವರಟ್ಗಳಲಿಲಾ
ಇಲಿಲಾ ಪ್ವೀಶ ಪಡೆದ್ದ್ದುರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ
ನಿೀಡಿದರು.

ಸು

ಈ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್್ನ ನೋಡಿ..

ಎಸ್. ಸಂರತ್

ವೈಟ್ಫಯೋಲ್ಡ್ ಬಳ್ಯ ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಸಕಾ್ಥರಿಪ್್ರಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಸತು್ಯ ಫಂಡಯೋಷನ್ ನರ್್ಥಸ್ಕೊರ್ಟೆರುವ ‘ಸೈನ್್ಸ ಲಾ್ಬ್’

ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ 75 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ವೈರ್ಫೀಲ್ಡ್, ವರ್ಟ್ರು, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಸುತತಿಮುತತಿಲಿನ ಸಕ್ಟ್ರಿಮತ್ತಿ
ಕನ್ನಡಮಾಧಯೂಮಶಾಲೆಗಳ ಬಲವದಟ್ನೆಗೆ ಸುಮಾರು 75ಕೂಕೆ ಹರ್ಚಿ
ಸಂಸಥೆಗಳು ಸಕ್ಟ್ರದ ಜತೆ ಕೆೈಜೀಡಿಸಿವ. ಇದರಲಿಲಾ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು,
ಎನ್ಜ್ಒಗಳು,ದ್ನಿಗಳು, ಸಮುದ್ಯಪಾಲಗಾಳುಳಿವಿಕೆ ಹಚಿಚಿದೆ.
ಇವುಗಳಲಿಲಾ ಶೀ 20ರಷ್್ಟ ಸಂಸಥೆಗಳುಶಾಲ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗುತಿತಿದದುರೆ, ಉಳಿದ ಸಂಸಥೆಗಳುಮೂಲಸೌಕಯಟ್ ವೃದ್ಧಿಗೆ
ಕೊಡುಗೆ ನಿೀಡುತಿತಿವ. ಕೆಲ ಸಂಸಥೆಗಳುಮಕಕೆಳಲಿಲಾ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯಜ್ಗೃತಿ
ಕ್ಯಟ್ಕ್ಮಗಳನ್್ನ ನಡೆಸುತಿತಿವ. ಇವಲಲಾದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಕ್ಟ್ರಿಶಾಲೆಗಳು
ಸಶಕತಿವಾಗುತಿತಿರುವುದರ ಜತೆಗೆ ಇಲಿಲಾನ ಮಕಕೆಳ ಕಲಿಕ್ಸಾಮಥಯೂಟ್ವೂಹಚಾಚಿಗುತಿತಿದೆ ಎನ್್ನತ್ತಿರೆ ಬೆಂಗಳೂರು
ದಕ್ಷಿಣ (ವಲಯ–4) ಕ್ಷೆೀತ್ ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕ್ರಿ ಸಲಿೀಂಪಾಷ್.

ರಾಜಧಾನಿಬಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸರ್ಕಾರಿ
ಕನ್ನಡಶಾಲೆಗಳುಖಾಸಗಿ, ಇಂಗಿಲಿಷ್
ಮಾಧ್ಯಮದಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಮರಕಾಕ
ಪೈಪೋಟಿನಿೋಡುತ್ತಿವೆ.ಖಾಸಗಿಮತ್ತಿ
ಸಮುದಾಯದಸಹಭಾಗಿತ್ವದಂದಾಗಿಈ
ಶಾಲೆಗಳುಮೂಲಸೌಕಯಕಾದಂದಗೆ
ಬಲವಧಕಾನೆಗಂಡಿದ್ದು, ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳನ್್ನ
ಸ್ಳೆಯುತ್ತಿವೆ...

ಸಲ್ಯೋಂಪ್ಷಾ,

ಮಖ್ ಶಕ್ಷಕ ಶವಾರೆಡಿಡ್

ವಾಟಾಳ್ನಾಗರಾಜ್ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಯೋಯ ಸನಾ್ಮನ: ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ
ಧವಾಜಾರೀಹಣಮತ್ತು ಸನಾ್ಮನ–ಮಾಜಿಮಖಯಾಮಿಂತಿ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯಯಾ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಕ್ಕೆ ಮೆೈಸೂರುಬಾಯಾಿಂಕ್ ಹತಿತುರ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ದೀವತೆಯಮೆರವರ್ಗೆಗೆ
ಚಾಲನೆ–ಮಖಯಾಮಿಂತಿ್ರ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ನಿ್ನಧಯಾ–ಸಿದ್ದಲಿಿಂಗ
ಶವಾಚಾಯ್ಪಸ್ವಾಮಿೀಜಿ. ಅತಿಥಿ–ಗಿಂಗಾಿಂಬಿಕ್ಮಲಿಲಾಕಾಜು್ಪನ್, ಎನ್.
ಮಿಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸ್ದ್, ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ–ವಾಟಾಳ್ನಾಗರಾಜ್. ಸಿಂಜ 6.30ಕ್ಕೆ
ನೃಪತ್ಿಂಗ ಮಿಂಟಪದಲಿಲಾ ಕನ್ನಡ ಒಕ್ಕೆಟದಮಖಿಂಡರಿಗೆ ಸನಾ್ಮನ. ಅತಿಥಿ–
ರಾಮಚಿಂದ್ರಗೌಡ. ಆಯೀಜನೆ–ಕನಾ್ಪಟಕ ರಾಜಯಾೀತ್ಸವ ಸಮಿತಿ. ವಾಟಾಳ್ನಾಗರಾಜ್

ಕನ್ನಡಶಾಲೆಗೆಬಂತ್ ‘ಪಲಿೋಸ್ಕೂಲ್’
ಕ್ಡುಗೀಡಿ ಸಮೀಪದ ಶೀಗೆಹಳಿಳಿ
ಸಕ್ಟ್ರಿ ಹಿರಿಯಪಾ್ಥಮಕಶಾಲೆಯಲಿಲಾ
246 ವಿದ್ಯೂರ್ಟ್ಗಳಿದ್ದುರೆ. ಇಲಿಲಾಗೆ
ಸಮೀಪದಲಿಲಾಯೀ ಸುಮಾರು 10ಖಾಸಗ,
ಇಂಗಲಾಷ್ಮಾಧಯೂಮಶಾಲೆಗಳಿವ. ಈಖಾಸಗ
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆಮತತಿಷ್್ಟ ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಿೀಡುವ
ಸಲುವಾಗ ಪ್ಸಕತಿ ವರಟ್ದ್ಂದ ಇಲಿಲಾ ‘ಪಲಾೀ
ಸ್ಕೆಲ್’ ತೆರೆಯಲು ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಖ್ ಅವಕ್ಶ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ. ಅವಸರ್ಫಂಡೆೀರನ್ನವರು
ತಮಮಾ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟ್ವಟಿಯಡಿ ‘ಪಲಾೀ
ಸ್ಕೆಲ್’ ನಡೆಸುತಿತಿದ್ದುರೆ. ಈ ವರಟ್
ಎಲ್ಕೆಜ್ಗೆ 24ಮಕಕೆಳುದ್ಖಲ್ಗದುದು
ಎಲಲಾರಿಗೂ ಸಮವಸತ್ರ,ಶೂ, ಸಾಕ್್ಸ, ಪಠಯೂ,
ಆಟಿಕೆಗಳನ್್ನ ಉಚಿತವಾಗ ಒದಗಸಿದೆ.
ಅಲಲಾದೆಬೀಧಿಸಲುನ್ರಿತ ಶಕ್ಷಕರನ್್ನ ನಿಯೀಜ್ಸಿದೆ.

ಶಯೋಗೆಹಳ್ಳಿ ಪ್್ರರರ್ಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವ
‘ಪಲಿಯೋಸ್ಕೂಲ್’ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯುತತುರುವಪುಟಾಣಿಗಳು

ಭಾರತ್ವಿದಾ್ಸಂಸ್ಥ:
ಕನ್ನಡ ರಾಜಯಾೀತ್ಸವ.
ಅತಿಥಿ–ಪ್ರಕಾಶ
ಬೆಳವಾಡಿ, ಕ್.ರಾಮ,
ಎಿಂ. ಕೃಷ್ಣದ್ಸ್,
ಬಿ.ಎಲ್.ನಿಂದನಿ,ಪ್್ರ.
ಎನ್.ಎಸ್. ವಿಜಯ,

ಟಿ.ಆರ್. ವಿಂಕಟರೆಡಿಡಿ. ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ–ಎಸ್.
ಟಿ.ಸೀಮಶೀಖರ್. ಆಯೀಜನೆ–ಭಾರತ್
ವಿದ್ಯಾಸಿಂಸ್್ಥ. ಸ್ಥಳ–ಕ್.ಆರ್.ಮರುದೀವಗೌಡ
ಸಭಾಿಂಗಣ,ಭಾರತ್ ವಿದ್ಯಾಸಿಂಸ್್ಥ ಆವರಣ,
16ನೆೀಮಖಯಾರಸ್ತು, 4ನೆೀ ಬಡಾವಣೆ. ಜಯ

ರ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ

ಅಖಿಲ ಕನಾ್ಥಟಕ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳ್ ಕೆಯೋಂದ್ರ ಸರ್ತ: ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10ಕ್ಕೆ
ಧವಾಜಾರೀಹಣ–ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್. ಸಿಿಂಧ್ಯಾ, ವಿ.ಸೀಮಣ್ಣ,್ಣ ಅತಿಥಿ–ಪಿ.ಸಿ.
ಮೀಹನ್, ಉದಯ್ಗರುಡಾಚಾರ್, ಆರ್. ಸಿಂಪತ್ರಾಜ್, ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ–
ಗುರುದೀವ್ನಾರಾಯಣ್ಕುಮಾರ್.ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಶಕ್ಷಣ
ಜಾಗೃತಿ ವಷಾ್ಪಚರಣೆಉದ್ಘಾಟನೆ–ಮಖಯಾಮಿಂತಿ್ರ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ,
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ಕ್ಿಂಪೀಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆಮಾಲಾಪ್ಪಣೆ, ಕನ್ನಡ ಸಿಂಸಕೆಕೃತಿ
ಮೆರವರ್ಗೆ, ಸ್ಥಳ–ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಕ್ೀಿಂದ್ರ ಕಚೀರಿ ಆವರಣ. ಉದ್ಘಾಟನೆ–
ಗಿಂಗಾಿಂಬಿಕ್ಮಲಿಲಾಕಾಜು್ಪನ, ಅತಿಥಿ–ಪದ್ಮನಾಭ ರೆಡಿಡಿ, ಎನ್.ಮಿಂಜುನಾಥ
ಪ್ರಸ್ದ್, ಎಚ್.ರವಿೀಿಂದ್ರ, ಆಋ್ಋ . ವಸಿಂತಕುಮಾರ್, ಕ್.ಉಮೆೀಶ ಶಟಿಟೆ,
ರಾತಿ್ರ 7.30ಕ್ಕೆ ರಾಜಯಾೀತ್ಸವ, ಪ್ರಶಸಿತು ಪ್ರದ್ನ–ಸ್ನಿ್ನಧಯಾ–ಶವಾನುಭವ
ಚರಮೂತಿ್ಪ, ಉದ್ಘಾಟನೆ–ರಾಮಚಿಂದ್ರ ಗೌಡ, ಪರಮೆೀಶವಾರ ಪುಲಿಕ್ೀಶ ಪ್ರಶಸಿತು ಪ್ರದ್ನ–ಡಾ.ಸಿ.
ಸೀಮಶೀಖರ್, ಅತಿಥಿ–ಅ. ದೀವೀಗೌಡ,ಡಾ.ಅಶೀಕ್, ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ–ಗುರುದೀವನಾರಾಯಣಕುಮಾರ್,
ಸ್ಥಳ–ಜಿ. ನಾರಾಯಣಕುಮಾರ್ವೀದಕ್. ಪರಮೆೀಶವಾರ ಪುಲಿಕ್ೀಶ ಮಹಾಮಿಂಟಪ, ಬನ್ನಪ್ಪ ಪ್ಕ್್ಪ ಆಟದ
ಮೆೈದ್ನ, ಹಲಸೂರು ಗೆೀಟ್ಪ್ಲಿೀಸ್ಠಾಣೆ ಪಕಕೆ, ಕ್ಿಂಪೀಗೌಡ ರಸ್ತು.

ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸಾವಾರ್

ಚಾಮರಾಜಪಯೋಟ್
ನಾಡಹಬ್ಬದ ಕನ್ನಡ
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ
ಸರ್ತ:ಮೆರವರ್ಗೆಗೆ
ಚಾಲನೆ–ಮಾಜಿ
ಮಖಯಾಮಿಂತಿ್ರ
ಸಿದ್ದರಾಮಯಯಾ.
ಅತಿಥಿ–ದನೆೀಶ
ಗುಿಂಡೂರಾವ್, ಪಿ.ಸಿ.
ಮೀಹನ್, ರಾಮಲಿಿಂಗಾ ರೆಡಿಡಿ, ಸೌಮಾಯಾ
ರೆಡಿಡಿ, ಬಸವನಗೌಡಬಾದ್ಲಿ್ಪ, ಆರ್.ವಿ.
ದೀವರಾಜ್, ರಿಜಾವಾನ್ ಹಷ್ಪದ್ ಅಹ್ಮದ್,
ಜಿ.ಎ.ಭಾವ,ಕೀಕಲ ಚಿಂದ್ರಶೀಖರ್, ಸುಜಾತ
ಡಿ.ಸಿ.ರಮೆೀಶ, ಗೌರಮ್ಮಗೀವಿಿಂದರಾಜ್,
ಬಿ.ವಿ.ಗಜೀಿಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಆಯೀಜನೆ,
ಸ್ಥಳ–ಚಾಮರಾಜಪೀಟೆನಾಡಹಬಬಾದ ಕನ್ನಡ
ರಾಜಯಾೀತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, 3ನೆೀಮಖಯಾರಸ್ತು, 2ನೆೀ
ಅಡಡಿರಸ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೀಟೆ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30
ಸಥೆಳ–ನಂ.105, ಶ್ೀನಿವಾಸ ನಿಲಯ,
3ನೆೀಮುಖಯೂರಸತಿ, 7ನೆೀ ಅಡಡ್ರಸತಿ,
ಚಾಮರಾಜಪೀಟೆ. ಬೆಳಿಗೆಗಾ 10.30

ಸ್ದ್ದರಾಮಯ್

ಈಜು ಸ್ಪರ್್ಥ: 5ರಿಿಂದ 17ವಷ್ಪದೊಳಗನ
ಮಕಕೆಳಿಗೆ. ಅತಿಥಿ–ಭಾಸಕೆರ್ರಾವ್.
ಆಯೀಜನೆ–ರೀಟರಿ ಕಲಾಬ್ ಆಫ್
ಬೆಿಂಗಳೂರು. ಸ್ಥಳ– ನೆಟಟೆಕಲಲಾಪ್ಪ ಈಜು
ಕ್ೀಿಂದ್ರ, ಡೆಕಕೆನ್ ಇಿಂಟರ್ನಾಯಾಷನಲ್ಸೂಕೆಲ್,
ಸುಬ್ರ್ರಹ್ಮ್ಮಣಯಾಯಾಪುರ. ಬೆಳಿಗೆಗೆಗೆ 10.30
ಕನಾ್ಥಟಕಪ್ಲಿಂಟಸ್್ಥ
ಅಸಯೋಸ್ಯಯೋಷನ್ನವಾರ್್ಥಕ ಸಮಾವಯೋಶ:
ಅತಿಥಿಗಳು– ಡಿ.ವಿ.ಸದ್ನಿಂದಗೌಡ, ಸುರೆೀಶ
ಪ್ರಭು. ಸನಾ್ಮನ– ಡಾ. ಎಿಂ.ವಿ. ರಾಜಿೀವ್
ಗೌಡ, ಎಿಂ.ಎಸ್.ಬೀಜಗೌಡ. ಆಯೀಜನೆ–
ದ ಕನಾ್ಪಟಕಪ್ಲಾಿಂಟಸ್್ಪ ಅಸೀಸಿಯೀಷನ್.
ಸ್ಥಳ– ದ ಲಲಿತ್ ಅಶೀಕ, ಕುಮಾರಕೃಪ
ರಸ್ತುತು, ಹೆೈೈಗೌ್ರ್ರಿಂಡ್್ಸ್ಸ. ಬೆಳಿಗೆಗೆಗೆ 10.30
ಮಕಕೂಳಉತ್ಸವ:ಯು.ಕ್, ಜಿಿಂಬಾಬೆವಾ,
ಜಕ್ ರಿಪಬಿಲಾಕ್, ಇಥಿಯೀಪಿಯಾ,
ಸಿವಾಡ್ಜರ್ಲಿಂಡ್, ಸ್್ಪೀನ್, ಭಾರತದಲಿಲಾನ ದ
ರಾಯನ್ ಇಿಂಟರ್ನಾಯಾಷನಲ್ಸೂಕೆಲ್ನ
ಶಕ್ಷಕರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ‘ಶೀಪಿಿಂಗ್ ದನ
ಫ್ಯಾಚರ್’ಶೀ. ಆಯೀಜನೆ– ರಾಯನ್
ಇಿಂಟರ್ನಾಯಾಷನಲ್ಸೂಕೆಲ್. ಸ್ಥಳ–
ಎಿಂಎಲ್ಆರ್ ಸಭಾಿಂಗಣ, ದೀವಸಿಂದ್ರ
ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಬಡಾವಣೆ, ಮಹಾದೀವಪುರ,
ವೈೈಟ್ಫಿೀಲ್ಡಿಡಿ. ಬೆಳಿಗೆಗೆಗೆ 11
ಪಿ.ಸ್. ಸಕಾ್ಥರ್ಮಾ್ಜಿಕ್ಷಯೋ.
ಆಯಯೋಜನೆ: ಪಿ್ರಯಾ ಕಲಚಿರಲ್, ಸ್ಥಳ:
ಟೌನ್ಹಾಲ್, ಸಿಂಜ 4 ಮತ್ತುತು 7
ಸಾಯಿನೃತ್ಯೋತ್ಸವ. ಆಯಯೋಜನೆ:ಸ್ಯಿ
ಇಿಂಟರ್ನಾಯಾಷನಲ್, ಸ್ಥಳ: ಶುಕ್ರ ಸಭಾಿಂಗಣ.
ಮಲಲಾಲಾೀಶವಾವಾರಿಂ 15ನೆೀ ಅಡಡಿಡಿರಸ್ತುತು. ಸಿಂಜ 5.30
ರಂಗಾಭಿವಂದನಂ ನೃತ್ ಕಾಯ್ಥಕ್ರಮ:
ಆಯೀಜನೆ: ನಾಟಯಾ ನಿನಾದ ನೃತಾಯಾಲಯ
ಟ್ರಸ್ಟೆ. ಕಲಾವಿದರು: ಅಚ್ಪತ ಸಿದ್್ಧಥ್ಪ,
ಅನುಷಾರಾಘವೀಶ, ಚರಸಿವಾ ಎಿಂ, ಕವನ
ಎಿಂ, ಕೀತ್ಪನಾ ಎಿಂ, ಕೃತಿಕಾ ಆರ್, ನಿಂದತಾ
ವಿ,ಪೂವಿ್ಪ ಎಿಂ. ಸ್ಥಳ: ಎಡಿಎ ರಿಂಗ
ಮಿಂದರ, ಜ.ಸಿ ರಸ್ತುತು. ಸಿಂಜ 5.30
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅವರ ‘ಮಂಕುತಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ’
ಬಗೆ್ಗ ಗಮಕವಾಚನ:ವಾಚಸುವವರು–
ಕುಮಾರ್ಪ್ರಣವ್ ಎಸ್. ಭಾರದ್ವಾಜ್.

ವಯಾರ್ಯಾನ– ಜಯಲಕ್ಷ್ಗೀಪಿನಾಥ್.
ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ– ಜಗದೀಶ ರೆಡಿಡಿ. ಆಯೀಜನೆ–
ಕನ್ನಡಯುವಜನ ಸಿಂಘ. ಸ್ಥಳ– ಸಭಾಿಂಗಣ,
ಕನ್ನಡಯುವಜನ ಸಿಂಘ, ನಿಂ 1, ಸಿದ್ದಯಯಾ
ರಸ್ತು,ಹಿಂಬೆೀಗೌಡನಗರ.ಪೂರ್್ಪಮಾ
ಹೀಟೆಲ್ಮಿಂಭಾಗ. ಸಿಂಜ 6.30
ವಿ ಆರ್ ದಿ ವಲ್ಡ್್ಥ– ದಿಮೆೈಕೆಲ್
ಮ್್ಸ್ಕಲ್ಫಾರ್ಬೆಟರ್ ವಲ್ಡ್್ಥ ಸಂಗಿಯೋತ
ಕಾಯ್ಥಕ್ರಮ. ಆಯಯೋಜನೆ ಇಂಬ್್ರಗಿಲ
ಪ್್ರಡಕ್ಷನ್್ಸ. ಸ್ಥಳ:ಗುಡ್ ಶಫಡ್್ಪ
ಸಭಾಿಂಗಣ, ರೆಸಿಡೆನಿ್ಸ್ಸ ರಸ್ತುತು. ಸಿಂಜ 7.
‘ನಮೆ್ಗಯೋನ್ ಬೆಲೆನೆಯೋ ಇಲಾವಾ’ ನಾಟಕ
ರ್ರದಶ್ಥನ. ಆಯಯೋಜನೆ: ಪಯಣನಾಟಕ
ತಿಂಡ. ಸ್ಥಳ: ಕಲಾಗಾ್ರಮ, ಮಲಲಾತತು ಹಳಿಳಿ,
ಸಿಂಜ 7.30
ಉಚಿತ ಆಯುವಯೋ್ಥದ ಚಿಕಿತ್್ಸ ಶಬಿರ
ಹಾಗೂಗಣ್ರಿಗೆ ಧನವಾಂತರಿ ಪುರಸಾಕೂರ:
ಪುರಸಕೆಕೃತರು–ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ,
ಡಾ.ಗೀಪ್ಲಕೃಷ್ಣ,,್ಣ ಮಾಲತಿ ಜಿ. ಶಟಿಟೆ,
ರಾಜೀಶ ಭಟ್, ಅತಿಥಿ–ಪಿ.ಎಚ್.
ರಾಜಕುಮಾರ್, ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್,
ಆಯೀಜನೆ, ಸ್ಥಳ–ಉಪ್ಧಯಾ ಮತ್ತು ಕಿಂಪನಿ,
ದಕ್ಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಿಂಘ,ಪೂರ್್ಪಮಾ
ರೆಸಟೆೀರೆಿಂಟ್,ಡಾಬರ್ ಇಿಂಡಿಯಾ,
ಪೂರ್್ಪಮಾರೆಸಟೆೀರೆಿಂಟ್ನಮಹಡಿ
ಮೆೀಲ, ಎಚ್.ಸಿದ್ದಯಯಾ ರಸ್ತು, ವಿಲ್ಸನ್
ಗಾಡ್ಪನ್, ಬೆಳಿಗೆಗೆಗೆ 10
ಐ ಲವ್ ಬೆಂಗಳೂರುಅಭಿಯಾನದ
ಅಂಗವಾಗಿಗಯೋಪ್ಲನ್ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ಆಯೀಜನೆ–
ಗೀಪ್ಲನ್ಮಾಲ್, ಸ್ಥಳ–ಗೀಪ್ಲನ್
ಸಿಗೆ್ನೀಚರ್ಮಾಲ್, ಹಳೆಯಮದ್್ರಸ್ ರಸ್ತು,
ಸಿಂಜ 4ರಿಿಂದ 8
ರಂಗಭೂರ್
‘ಮಾಯಾಬೆಯೋಟ್’ ನಾಟಕ ರ್ರದಶ್ಥನ:
ರಚನೆ–ಕ್.ವೈ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ,
ನಿದೀ್ಪಶನ–ನಿಂಜುಿಂಡೆೀಗೌಡ ಸಿ.,
ಸ್ಥಳ–ಪ್ರಭಾತ್ ಕ್.ಎಚ್. ಕಲಾಸೌಧ,
ಹನುಮಿಂತನಗರ, ಬಸವನಗುಡಿ. ಸಿಂಜ
6.45.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು

ದಾಖಲೆಬರೆದ ‘ವಿಲನ್’
ಶವಣಣು – ಸುದ್ೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ‘ದ್
ವಿಲನ್’ ಚಿತ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ
ಇಡಿೀ ಚಿತ್ತಂಡ ಸುದ್ದುಗೀಷಠಾ ಕರೆದು,
ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಯನ್್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತಿ.
ಅಂದು ನಡೆದ ಸುದ್ದುಗೀಷಠಾಯಲಿಲಾ
ನಿಮಾಟ್ಪಕಸಿ.ಆರ್.ಮನೀಹರ್ಅವರು
‘ಈ ಚಿತ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಹುಶಃ
ಮೂವತ್ತಿ ಕೊೀಟಿ ರಪಾಯಿ’ ಎಂದು
ಹೀಳಿದದುರು.
ಅವರು ಅಂದು ನಿೀಡಿದುದು

ಅಕೊ್ಟೀಬರ್ 21ರವರೆಗನ
ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಹಿತಿ. ಈಗ
ಇನ್ನಷ್್ಟ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳು
ಹೊ
‘ಮೊ
ವಿ
ನ
ಅ

ಎನ್್ನವಂತಹ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ
ಸಿನಿಮಾ ಉದಯೂಮದ ಮಟಿ್ಟಗೆ ವಿಲನ್
ಚಿತ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾವಟ್ಕ್ಲಿಕ ದ್ಖಲೆ’
ಎನ್್ನತಿತಿವಮೂಲಗಳು.
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೆೈಸ್ರು,

ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳಿಳಿ –
ಧಾರವಾಡಗಳಂತಹ ಪ್ಮುಖ
ನಗರಗಳನ್್ನ ಹೊರತ್ಪಡಿಸಿದರೆ,

ಸಣಣು ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿಲಾ ‘ಒಳೆಳಿಯ
ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಮಾತ್
ಬಾಗಲು ತೆರೆಯುವ’
ಚಿ ತ್ ಮ ಂ ದ್ ರ ಗ ಳು
ಕೆಲವು ಇವಯಂತೆ. ‘ದ್
ವಿಲನ್’ ಚಿತ್ ಅಂತಹ

ಚಿತ್ಮಂದ್ರಗಳ ಬಾಗಲು
ತೆರೆಸುವಲಿಲಾ ಯಶಸು್ಸ ಕಂಡಿದೆ
ಎನ್್ನತಿತಿವಮೂಲಗಳು.
ದ್ ವಿಲನ್ ಚಿತ್ದ ಮೊದಲ

ವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹ 50 ಕೊೀಟಿಗಂತ
ದೆ. ಎರಡನೆಯ ವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹
ಕೊೀಟಿಗೂ ಹರ್ಚಿ. ಎರಡನೆಯವಾರ
ಗಳಳಿಲು ಇನ್್ನ ಕೆಲವು ದ್ನಗಳು
ಹಾಗಾಗ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೊತತಿ ಇನ್ನಷ್್ಟ
ಬಹುದುಎನ್ನಲ್ಗುತಿತಿದೆ.
ಚಿತ್ದ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಗದ್ ಮಾಡಿರುವ
ರ್ ದರ ಹರ್ಚಿ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೆೀಪ
ಭದಲಿಲಾ ಒಮೆಮಾ ವಯೂಕತಿವಾಗತ್ತಿ.
ಯ ಸಿನಿಮಾಮಾಡಿದೆದುೀವ. ಹಾಗಾಗ
ಚೂರು ಹರ್ಚಿ ಹಣ ನಿೀಡಿ’ ಎಂದು
ಂಡ ಆಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತಿ. ಆಗನ
ಪಕೆಕೆ ಹಚಿಚಿನ ಬಲ ದೊರೆತಿಲಲಾ ಎಂಬ
ಯಲಿಲಾ ಇದೆ ಈಗ ಆಗರುವ ಕಲೆಕ್ಷನ್.

ಸಿನಿಹನಿ
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ಶವ
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