
£ÀªÉA§gï 6,2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ¯èUÉ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¢Ã¥ÁªÀ¹AiÀÄ£ÀÄß ´ÀA¨sÀæªÀÄ ´ÀqÀUÀgÀ¢AzÀ DZÀj´À®Á¬ÄvÀÄ.´ÁéUÀvÀ 

ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ±æÃªÀÄw.gÁd±æÃ gÀªÉÄÃ°ï, ±æÃªÀÄw.¤gÀÄ¥ÀªÀÄ °ÀªÀÄð, ±æÃªÀÄw.vÀ °ÁµÛç, ±æÃªÀÄw.ªÁtÂ gÁeÉÃ°ï, 

±æÃªÀÄw.UÁAiÀÄwæ ªÀÄÄvÀå ªÀÄvÀÄÛ ±æÃAiÀÄÄvÀ ±æÃzsÀgÀ ªÀÄzsÀÄVjAiÀÄªÀgÀÄ CZÀÄÑPÀmÁÖV ¤ªÀð·µzÀgÀÄ. PÁ¦ü ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÉÆÃqÀ 

§AzÀªÀgÀ£ÀÄß DzÀjµvÀÄ. 

 

 ´ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ´ÁéUÀvÀ ¨sÁ²ÀtzÀ¯è ±æÃªÀÄw.dAiÀÄ±æÃ ªÀÄÆwðAiÀÄªÀgÀÄ ªÀiÁvÁr ´À¨sÁAUÀt zÉÆgÀQzÀÝPÉÌ ´ÀAvÀ´À ªÀåPÀÛ ¥Àrµ, 

´À©üPÀgÀ vÁAiÀiÁßr£À M«UÉ °ÁèX´ÀÄvÁÛ ´ÀAeÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ¯è ´ÀÄªÀiÁgÀÄ 110 PÀ®Á«zÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ·´ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÁV 

¶ÉÃ¹zÀgÀÄ. ¶ÁUÀÆ JèjUÀÆ ´Àgï¥ÉæöÊ´ï DV ªÉÄÊ´ÀÆj¤AzÀ ·jAiÀÄ PÀ®Á«zÉAiÉÆ§âgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«gÀÄªÀÅzÁV ¶ÉÃ¹zÀgÀÄ. 

 

´ÀAeÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ´ÀÆvÀæzsÁgÀgÁV «zÁå ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÛ¥Àæ´Ázï zÀA¥ÀwUÀ¸ÀÄ vÀªÀÄä ´ÀgÀ´À-«gÀ´À ´ÀA¨sÁ²ÀuÉ¬ÄAzÀ JègÀ 

ªÀÄ£À gÀAfµzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ £ÁA¢AiÀiÁV PÀÄ||£ÀªÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ||RÄ³ ´ÀÄ°ÁæªÀåªÁV "AiÀiÁPÀÄAzÉÃAzÀÄ vÀÄ²ÁgÀ¶ÁgÀzsÀªÀ¸À" 

ªÀÄvÀÄÛ "«£ÁAiÀÄPÀ, «WÀß«£Á°ÀPÀ" VÃvÉUÀ¸À£ÀÄß ¶ÁrzÀgÀÄ.¥ÀÄwÛUÉ ªÀÄoÀzÀ ±æÃ ´ÀÄUÀÄuÉÃAzÀæ wÃxÀð ´Áé«ÄUÀ¸ÀÄ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ 

ªÀÄÆPÀ D±ÃªÀðZÀ£À ¤Ãr ´ÀªÀðjUÀÆ °ÀÄ¨sÀPÉÆÃjzÀgÀÄ. qÀ®Áè´ï£À¯è PÀÈ²ÀÚ §ÈAzÁªÀ£ÀzÀ ´ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ §UÉÎ EZÉÒ 

ªÀåPÀÛ¥ÀrµzÀgÀÄ. 

 

´ÁA´ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¸À¯è 

ªÉÆzÀ¯UÉ CgÀ¸ÀÄªÀÄ¯èUÉ PÀ£ÀßqÀ 

°Á®ÉAiÀÄ ªÀÄPÀÌ¸ÀÄ "¨ÉAqÉPÁ¬Ä 

vÉÆAqÉPÁ¬Ä" ¶ÁrUÉ ªÀÄÄzÁÝV ¶ÉeÉÓ 

¶ÁQzÀgÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ "¥sÀÆå²À£ï 

qÁ£ïì"£À¯è ´ÀÆvÀæzsÁgÀgÀÄ ¶ÉÃ¹zÀ 

¶ÁUÉ 'mÉ£Àë£ï, PÀ£ÀÆá÷å²À£ï' J®Áè 

©lÄÖ Qqïì ¥sÀÆå²À£ï §UÉÎ JègÀ 

UÀªÀÄ£À ¶Àj¬ÄvÀÄ. ªÀÄPÀÌ¸À qÁ£ïì 

´ÀÆ¥Àgï DV ªÀÄÆr §AzÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ 

±¸Éî ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Áà¸É UÀ¹µvÀÄ. 

'PÀ£ÁðlPÀ ´ÀAVÃvÀ vÀgÀAUÀ' 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ¯è ªÀÄPÀÌ¸ÀÄ vÀªÀÄä 

´ÀAVÃvÀ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ GvÀÛªÀÄ ¥ÀæzÀ°Àð£À 

¤ÃrzÀgÀÄ. ªÀÄPÀÌ¸À ´ÁzsÀ£É JwÛ 

PÁtÄwvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, 

eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ°ÀµÛ «eÉÃvÀ PÀA¨ÁgÀgÀ 

´ÀÄ¥ÀæµzÀÞ "PÁqÀÄ PÀÄzÀÄgÉ" ¶ÁrUÉ 

CgÀ¸ÀÄªÀÄ¯èUÉ PÀ£ÀßqÀ °Á®ÉAiÀÄ ªÀÄPÀÌ¹AzÀ £ÀÈvÀå ¥ÀæzÀ°Àð£À. ªÀÄPÀÌ¸À ªÉÃ²À ªÀÄvÀÄÛ £ÀÈvÀå JgÀqÀÆ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À ´É¸É¬ÄvÀÄ. 

PÀA¨ÁgÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¦Ã¹UÉAiÀÄ ªÀÄPÀÌ¸ÀÄ CªÉÄjUÀ£ÀßqÀzÀ¯è ¶ÉÃ¹zÀÄÝ §tÚPÀnÖvÀÄÛ.      

 ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀzÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ 

                                         PÀ£ÀPÀ wgÀÄªÀÄ¯É 
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 J®èjUÀÆ ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÁæAwAiÀÄ ±ÀÄ¨sÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ 



PÀgÀÄ£ÁqÀ VÃvÉ 'dAiÀÄ¨sÁgÀvÀ d£À¤AiÀÄ vÀ£ÀÄeÁvÉ' ´À©üPÀgÀ£ÀÄß vÁAiÀiÁßqÀ ¦æÃwAiÀÄ¯è vÉÃ¯µvÀÄ. 'CvÉÛ ´ÉÆ´ÉAiÀÄgÀ 

಄ದಧೂರಿ  ¢Ã¥ÁªÀ¹' ¶É´ÀjUÉ vÀPÀÌAvÉ £ÁlPÀªÀÅ PÀÆqÀ ಄ದಧೂರಿ AiÀiÁV ªÀÄÆr §A¢vÀÄ. Jè ¥ÁvÀæzsÁjUÀ¸À CZÀÑ 

PÀ£ÀßqÀzÀ Gಚ್ಹಾgÀuÉ CZÀÑj vÀjµvÀÄ. ZÉÆPÀÌªÁzÀ ¤zÉÃð°À£À PÀÆqÀ."¨Á¤UÉè ¶À§â" £ÀÈvÀå JègÀ PÀtÂÚUÉ ¶À§âªÁV 

´ÉÆUÀ´ÁV ªÀÄÆr§AvÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ "Mrµì £ÀÈvÀå"- °ÀAPÀgÁZÁAiÀÄðgÀ £ÀªÀ zÀÄUÉðAiÀÄ ªÉÄÃ¯£À «gÀavÀ 

PÀÈw CvÀåAvÀ ¨sÀQÛ¥ÀÆtðªÁVvÀÄÛ.  

 

±æÃªÀÄw. gÁd±æÃ gÀªÉÄÃ°ï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CzsÀåPÀëgÀ ¨sÁ²ÀtzÀ¯è JèjUÀÆ °ÀÄ¨sÀ PÉÆÃj D ¢£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ 

´ÀÜ¸ÁªÀPÁ°À zÉÆgÀQzÀÄÝ CzÀÈ²ÀÖ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ PÁgÀtgÁzÀ ±æÃªÀÄw.dAiÀÄ±æÃ ªÀÄÆwðAiÀÄªÀjUÉ zsÀ£ÀåªÁzÀ 

¶ÉÃ¹zÀgÀÄ.F ¨ÁjAiÀÄ £ÉÆÃAzÀtÂUÉ ¥ÉÃ ¥Á®ï G¥ÀAiÉÆÃVµzÀÄÝ ´À¶ÁAiÀÄPÀªÁVzÉ JAzÀÄ ¶ÉÃ¸ÀÄvÁÛ, ªÀÄÄA¢£À 

AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁZïð 25 gÀAzÀÄ ¶ÉÆ´À ´À«ÄwAiÀÄ ¤ªÀiÁðtPÉÌ ´ÀzÀ´ÀågÉègÀ ´À¶ÀAiÉÆÃUÀ PÉÆÃjzÀgÀÄ. 

ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¶ÉÆvÀÛ ªÀÄ¯èUÉ PÀ£ÀßqÀPÀÆlzÀ PÁAiÀÄðzÀ±ðUÀ¸ÁzÀ ±æÃAiÀÄÄvÀ ´ÀÄPÀÄªÀiÁgï 

ªÀÄÄvÀågÀªÀgÀÄ Jè ¥ÁæAiÉÆÃdPÀgÀÄ, HlzÀ ªÀåªÀ´ÉÜ ªÀiÁrzÀ GqÀÄ¦ PÉ¥sÉ, CA¢£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ´ÀÜ¸ÁªÀPÁ°À 

zÉÆgÀQµzÀ dAiÀÄ±æÃ ªÀÄÆwðAiÀÄªÀgÀÄ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ¯è ¨sÁUÀªÀ·µzÀ ¥ÉÆÃ²ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¸ÀÄ, ´ÀÆvÀæzsÁgÀ zÀvÀÛ 

zÀA¥ÀwUÀ¸ÀÄ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DUÀ«ÄµzÀ Jè PÀ£ÀßrUÀjUÀÆ ´À«ÄwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV zsÀ£ÀåªÁzÀ ¶ÉÃ¹zÀgÀÄ. 

 

ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ JègÀ ªÀÄ£ÀgÀAfµzÀÄÝ, zÉÆqÀØªÀgÀ PÉÆÃ®ÁlzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ- ªÀÄ£ÀªÉÆÃ¶ÀPÀ 'PÀÈ²ÀÚ ¯Ã®É' 

£ÀÈvÀå. HlzÀ ¶ÉÆvÀÄÛ ¶ÀwÛgÀ §AzÀAvÉ, "G¦àlÄÖ" £ÁlPÀ £ÀUÀÄ«£À C®É J©âµvÀÄ. ¢Ã¥ÁªÀ¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ 

´Àgï¥ÉæöÊ´ï ¨sÁUÀ, ¢ªÀAUÀvÀ PÉ. J´ï. C°ÀévÀÜgÀ ¥ÀÄwæ, ±æÃªÀÄw «dAiÀÄ ªÀÄÆwðAiÀÄªÀjAzÀ £ÀÈvÀå. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 

CzÀÄãvÀªÁV ªÀÄÆr§AzÀÄ PÀ®ÉUÉ ªÀAiÀÄµì£À ªÉÄÃgÉ Eè JA§ÄzÀ£ÀÄß ´Á©ÃvÀÄ ªÀiÁrvÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV CA¢£À 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ gÁ²ÀÖçVÃvÉAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄªÁV JègÀÆ ´ÀAvÀ´À¢AzÀ HlzÀ ¶Á®ï£ÀvÀÛ £ÀqÉzÀgÀÄ. ªÉÆzÀ¯UÉ 

´Àéà UÀ¯©¯AiÀiÁzÀgÀÆ JègÀ ´À¶ÀPÁgÀ¢AzÀ Hl ´ÁªÀPÁ°ÀªÁV ´ÁVvÀÄ. gÀÄaAiÀiÁzÀ Hl, Q« vÀÄA§ PÀ£ÀßqÀ 

ªÀÄvÉÛÃ£ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ? 'PÀ£ÀßqÀ J£É PÀÄtÂzÁqÀÄªÀÅzÉ£ÉßzÉ, PÀ£ÀßqÀ J£É Q« ¤«ÄgÀÄªÀÅzÀÄ' JA§ PÀ«ªÁtÂ J²ÀÄÖ ´ÀvÀå! 

 J¯ÁègÀÄ §gÉAiÉÆÃ code£À®Æè bugsK 

ಕಂಪ್ು   ಷಂಕಹಾಂತಿ ಷಂಚಿಕೆ 2012  
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codeVAvÀ commentK eÁ¹Û 

ಕಂಪ್ು   ಷಂಕಹಾಂತಿ ಷಂಚಿಕೆ 2012  

 ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಷಂದೆೀವ 
                                      - ರಹಜಶ್ಾೀ ರಮೀಶ್ 

ªÀÄ¯èUÉ ´ÀAWÀzÀ £À£Àß ¦æÃwAiÀÄ §AzsÀÄ «ÄvÀæjUÉ, 

 

¶ÉÆ´À ªÀ²ÀðzÀ ¶Á¢ðPÀ °ÀÄ¨sÁ°ÀAiÀÄUÀ¸ÀÄ. 2012 ¤ªÉÄäèjUÀÄ M¸Éî DgÉÆÃUÀå, AiÀÄ°À´ÀÄì vÀgÀ¯ JAzÀÄ D±´ÀÄwÛÃ¤.  

 

ªÀÄ¯èUÉ ´ÀAWÀzÀ E-¥ÀwæPÉ, PÀA¥ÀÄ-´ÀAPÁæAw ´ÀAaPÉUÉ ªÀÄPÀgÀ ´ÀAPÀæªÀÄt ¶À§âzÀ °ÀÄ¨sÁ°ÀAiÀÄUÀ¸ÉÆA¢UÉ 

´ÁéUÀvÀ. ´ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¨É¸ÀUÉÎ C¨sÀåAd£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ zÉÃªÀgÀ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr, J¸ÀÄî ¨Éè wAzÀÄ M¸Éî ªÀiÁvÁr, 

UÁ¹¥Àl ¶Áj´ÉÆÃzÀÄ J²ÀÄÖ ´ÀA¨sÀæªÀÄ, CèªÁ?  

 

F ªÀ²Àð ´ÀAPÁæAw ¶À§â °À¤ªÁgÀ/¨sÁ£ÀÄªÁgÀ DVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ErÃ ªÁgÁAvÀå DZÀj´À§¶ÀÄzÀÄ. HlPÉÌ, 

©µ ©µ ¶ÀÄVÎ wAzÀÄ ªÀÄzsÁå¶Àß ¤ªÀÄä ªÀÄ¯èUÉ §AzsÀÄUÀ¸À §gÀ¶À, ´ÀÄ¢Ý, ´ÀªÀiÁZÁgÀ, EvÁå¢ vÀA¢gÀÄªÀ E

-PÀA¥ÀÄ ªÀ£ÀÄß ´À«AiÀÄÄ«j. £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÈ¨sÁ²É PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄÄvÀÄÛUÀ¸À£ÀÄß ¥ÉÆÃtÂµ, PÀA¥ÀÄ JA§ M¸Éî 

¶ÁgÀªÁV ªÀÄÆrµzÀ ±æÃªÀÄw ¥ÀÆtÂðªÀÄ ´ÀÄ§æ¶Àätå CªÀjUÉ ªÀÄ¯èUÉ ´À«Äw ¥ÀgÀªÁV, ªÀÄ¯èUÉ ´ÀzÀ´ÀågÀ 

¶ÁUÀÆ J®Áè NzÀÄUÀgÀ ¥ÀgÀªÁV £À£Àß zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¸ÀÄ. ¤ÃªÉ®Áè EzÀ£ÀÄß N¢, 

N¢µ, D£ÀA¢µ, ¤ªÀÄä C¤µPÉUÀ¸À£ÀÄß w¹´ÀÄ«gÉAzÀÄ £ÀA©gÀÄwÛÃ¤.  

 

PÀ¸ÉzÀ ªÀ²ÀðzÀ ¢Ã¥ÁªÀ¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ §¶À¸À Cದಧೂj DV £ÀqÉ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ AiÀÄ°ÀµìUÉ PÁgÀtgÁzÀ 

£À£Àß ´À«Äw ´ÀzÀ´ÀåjUÉ, Jè ´ÀéAiÀÄA´ÉÃªÀPÀjUÉ, ªÀÄ£ÀgÀAd£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ¯è ¥ÁvÀæªÀ·µzÀªÀjUÉ 

¶ÁUÀÄ vÀ¥ÀàzÉ §AzÀÄ £ÀªÉÆäqÀ£É D ´ÀÄAzÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ¯è ¨sÁUÀªÀ·µzÀ ªÀÄ¯èUÉ ´ÀzÀ´ÀåjUÉ £À£Àß 

¶ÀÈvÀÆàªÀðPÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¸ÀÄ.  

 

ªÀÄ¯èUÉ ´ÀAWÀzÀ ªÀÄÄA¢£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ AiÀÄÄUÁ¢ - 2012 DZÀj´ÀÄ vÀAiÀiÁj °ÀÄgÀÄ DVzÉ. ¶ÉaÑ£À ªÀiÁ·w 

´ÀzsÀåzÀ®Éè w¹´ÀÄwÛÃ«.  

 

ªÀÄvÉÆÛªÉÄä JèjUÀÄ ´ÀAPÁæAw ¶À§âzÀ °ÀÄ¨sÁ°ÀAiÀÄUÀ¸ÀÄ!  

 

J®ÁèzÀgÀÄ EgÀÄ JAvÁzÀgÀÄ EgÀÄ JAzÉAzÀÄ PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄ  

eÉÊ ·Azï! eÉÊ PÀ£ÁðlPÀ!  

 

EAw ¤ªÀÄä «°Áéµ  

gÁd±æ gÀªÉÄÃ°ï 

ಮುಖಪ್ುಟ 

 

Thank you Meena Bhardwaj for the wonderful job you have done along with other members 

of your group. The newsletter is filled with such delightful information!!! 

I was proud to know how accomplished our "DFW Kannadiga Balaga" is. 

 

Keep up the good job. 

 

- Kamakshi Gopal 

ಟೀಕೆ-ಟಪ್ಪಣಿ 
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ಷುಗ್ಗುಯಹನ  

 
ಹೆೊಷ  ಶಷೂ  ನುಗ್ಗು  

 ನ  ಸಶಷ  ಜಗ್ಗು 
 ತಿಳಿ  ಮೊಳಕೆಯ  ಹಿಗ್ಗು  
 ಸಸಿರಿಸಿದೆ ಈ  ಷುಗ್ಗು  !  

 

 ಕಹಮನಬಿಲ್ಲಿನ  ಮುಗ್ಗಲಹಗ್ಗ  

 ಕಹಗದು  ಗಹಳಿಪ್ಟವಹಗ್ಗ 

 ಕಬ್ುು ಷಕಕರೆಯಚ್ುು  ಜೆೊತ್ೆಯಹಗ್ಗ 

 ಎಳುು-ಬೆಲಹಿ  ಸಿಹಿ  ನುಡಿಯಹಗ್ಗ !  

 

ತಟುುತ ನೆೀಗ್ಗಲ ಕಹಾಂತಿ 

ಬಿೀರುತ  ಷೊಯಷನ  ಭಹಾಂತಿ  

ನೀಡುತ  ಶ್ೀತಲ  ವಿಶಹಾಂತಿ 

ಮರುಗ್ಗದೆ  ಮಕರ  ಷಂಕಹಾಂತಿ !  

*** 

laptopUÉÆAzÀÄ PÁ® i-padUÉÆAzÀÄ PÁ® 

ನೆರೆಮನೆಯ ನರುಗಂಪ್ು 
                  -  ಅಭಿಜೀತ್  ಪ್ರಹ್ಲಾದ್,NJ  

ಮುಖಪ್ುಟ 

 

JèjUÀÆ ªÀÄPÀgÀ ´ÀAPÁæAwAiÀÄ °ÀÄ¨sÁ°ÀAiÀÄUÀ¸ÀÄ. 

 

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¶À§âUÀ¸ÉÃ ·ÃUÉ. ªÀÄÆvÀB ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ DgÁzsÀPÀgÁzÀ £ÀªÀÄUÉ C¯èAiÀÄ ¥Àæw wgÀÄªÀÇ ¥ÀÆeÁ¶Àð, ¥Àæw  ´ÀAZÀ£ÀªÀÇ ´ÀqÀUÀgÀ. £ÉÃ´ÀgÀ vÀ£Àß ¥ÀxÀ 

§zÀ®Á¬Ä´ÀÄªÀ F ´ÀAPÁæAw ¥ÀªÀðPÁzÀ DZÀgÀuÉUÀ¹UÀÆ CzÉÃ £ÀAlÄ.  ZÀ¹UÉ ªÉÄÊ MtUÀzÀAvÉ ¥ÀÄ³ÖPÀgÀ J¸ÀÄî-¨ÉèzÀ «Ä°Àæt ªÀÄvÀÄÛ ´ÀÄVÎAiÀÄ ¶ÉÆ´À 

¥sÀ´À¯£À ¶ÀAZÀÄ«PÉ. ¨É¸É vÉUÉAiÀÄÄ  °Àæ«ÄµzÀ eÁ£ÀÄªÁgÀÄUÀ¹UÀÆ d¸ÀPÀ, ¥ÀÆeÉ, ´ÀÄUÁæ´À ¨sÉÆÃd£À. F ¨ÉÃj£À aUÀÄgÀÄUÀ¸ÁzÀ £ÀªÀÄUÉ J¯èzÀÝgÀÆ,  

´ÀAPÁæAw ¶ÁUÀÆ ªÀÄvÉÛ®Áè ¶À§âUÀ¸ÀÆè CzÉÃ ´ÀA¨sÀæªÀÄ, ´ÀAvÉÆÃ²À. PÉªÀÅ DZÀgÀuÉUÀ¸ÀÄ §zÀ®ÁzÀ zÉÃ°À-PÁUÀ¸À¯è ªÀÄgÉAiÀiÁzÀgÀÆ, M¸ÀV£À ¶ÀÆgÀt 

ªÀÄvÁåªÀÅzÉÆÃ gÀÆ¥ÀzÀ¯è vÀ£Àß PÀA¥À£ÀÄß ¥À´Àj´ÀÄªÀÅzÀÄ CZÀÑjAiÀÄ «²ÀAiÀÄ. 

 

F ´ÀAPÁæAw ¤ªÉÄäèjUÀÆ °ÀÄ¨sÀ vÀgÀ¯, zsÀ£ÁvÀäPÀ §zÀ®ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ©A©´À¯. ¶ÁgÉÊPÉUÀ¸À eÉÆvÉAiÀÄ¯è  ¤ªÉÄäègÀ "E-PÀA¥ÀÄ" ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¤ªÀÄä ªÀÄr¯

UÉ §A¢zÉ. EzÀÄ ¤ªÉÄäègÀ, MAzÀÄ ´ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ´ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ  ´ÀAUÀæ¶À. EzÀgÀ ´ËgÀ¨sÀªÀ£ÀÄß ¶ÉaÑ´ÀÄ ¤ªÉÄäègÀ ´À¶ÀPÁgÀ, ´À¶É, ¥ÉÆæÃvÁì¶À 

CvÀåUÀvÀå.§¤ß, ¶ÉaÑ£À  jÃwAiÀÄ¯è ¥Á®ÉÆÎ¹î JAzÀÄ «£ÀªÀÄæ PÉÆÃjPÉ.  

 

´ÀAPÁæAw "¶ÉÆ´À §UÉAiÀÄ¯ §gÀ¯, ´ÀÄR ´Á«gÀ vÀgÀ¯".  

°ÀÄ¨sÁ°ÀAiÀÄUÀ¸ÉÆArUÉ  

¥ÀÆtÂðªÀÄ ´ÀÄ§æ¶Àätå 

ಷಂಪಹದಕೀಯ  

              - ೂರ್ಣಿಭ  ಷುಫರಸಮಣ್ಯ  

ಕಂಪ್ು   ಷಂಕಹಾಂತಿ ಷಂಚಿಕೆ 2012  
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code ªÀiÁqÀPÉÌ §zÉÆÃð£ÀÄ product ¸Àj E®è CAzÀ£ÀAvÉ 

         ಪ್ರಿಚ್ಯ  
  - ಮೀನಹ ಭಹರದಹಾಜ್ 

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗುುಗಳು 

ಮುಖಪ್ುಟ 

ಡಲ್ಹಿಸ್ ಮೆಟ ಧರೋ ನಗಯವಹಸಿಗಳಿಗ   ಚಿಯರಿಚಿತ ಹ ಷಯು ಕುಭಹರಿ ನಹಗಶ್ರೋ ವಿದಹಯವಂಕರ್. 

ಆಳ ಷುಶ್ಹರಯ ಗಹಮನಕ ೆ ಭನ ಸ ಧೋಲದರಿಲಿ. ಷಂಗೋತದಲ್ಲಿ ಷವಹಲು ಎದುಯಹಗುುದು 

ಕ್ರರಮಹಶ್ೋಲತ ಮಲ್ಲಿ. ಯಹಗ, ಅಲ್ಹನ ,ಷವಯರಸಹಾಯ,ಷವಯ ಕಲಪನ ಮಲ್ಲಿ ಄ಯ ರತ್ರಬ  

ಹ ಧಯಹ ಧಭುಮತಾದ . ಆಳಿಗ  ಆಯು ಷಪಶಟ ಈಚ್ಹಾಯಣ , ಯಹಗ ಜ್ಞಹನ ನ ಧೋಡಿದಯ , ಆಳು 

಄ಮೆರಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಫ ಳ ದ ಸುಡುಗಯೋ ಎನುನ ಄ಚ್ಾರಿಮನುನ ಭಧಡಿಷುತಹಾಳ .  

 
ನಹಗಶ್ರೋ ಫಂದಿಯುುದು ಷಂಗೋತಗಹಯಯ ಕುಟುಂಫದಿಂದ. ೃತ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸಹಪ ಟವೋರ್ ಆಂಜಿನಿಮರ್ 
ಅದಯಧ ರೃತ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಗಹಮಕ್ರಮಹದ ತಹಯಿ ಜಮಶ್ರೋಮಯ ೋ ಮೊದಲ ಗುಯು. ದ ಧಡಡಭಮ 

ಶ್ರೋಭತ್ರ. ಗಹಮತ್ರರ ಕಧಡ ಗಹಮಕ್ರ ಹಹಗು ಷದಯ ಮೆೈಷಧಯು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮದ ಷಂಗೋತ ವಿಬಹಗದ ಭುಖ್ಯಸ ೆ. 
ತಹತ ಶ್ರೋಕಂಠಮಯನಯು ಯೊಲ್ಲನ್ ವಹದಕಯು. ಮೆೈಷಧರ್ ಷಹ ಧೋದಯಯ ಂದ ೋ ಖ್ಹಯತ್ರಮಹಗಯು ಮೆೈಷಧರ್ ಭಂಜುನಹಥ್ ಹಹಗು 
ಮೆೈಷಧರ್ ನಹಗಯಹಜ್ ಄ಯ ತಂದ ಮಯ ಒಡನಹಡಿಗಳು ಹಹಗಧ ಅಾ ಮಿತರಯಧ ಹೌದು. 
 
ಫಹಲಯದಿಂದಲ್ ೋ ನಹಗಶ್ರೋಗ  ಷಂಗೋತದ ಮೆೋಲ್  ವಿಶ್ ೋಶ ಅಷಕ್ರಾ. ೨೦೦೪ ನ ೋ ಆಷವಿಮಲ್ಲಿ ಷದಯ ಮೆೈಷಧರಿನಲ್ಲಿ ಆಯು ಶ್ರೋಭತ್ರ.ಎಂ. 
ವಿ. ಄ನಿತಹ ಄ರಿಗ  ನಹಗಶ್ರೋಮನುನ ರಿಚ್ಯಿಷಲ್ಹಯಿತು. ಄ರಿಂದ ಶ್ಹಸ ಧರೋಕಾವಹಗ ಷಂಗೋತ ಕಲ್ಲಕ  ಹರಯಂಬವಹಯಿತು. ಎಲಿ 
ಭಕೆಳು ಄ಜಿಿ ತಹತನ ಭನ ಗ  ಫ ೋಸಿಗ  ಯಜಹ ಕಳ ಮಲು ಹ ಧೋದಯ , ನಹಗಶ್ರೋ ಄ಮೆೋರಿಕಹದಿಂದ ಷಂಗೋತ ಕಲ್ಲಮಲು ಮೆೈಷಧರಿಗ  
ಫಯುತ್ರಾದದಳು. ನಂತಯ ಷೆಳಿೋಮ ಗಹಮಕ್ರಮಯಹದ ಶ್ರೋಭತ್ರ. ಆಂದು ಭಹಮಿ ಹಹಗು ದಿೋ ಶ್ರೋನಿವಹಸ್ ಄ರಿಂದ ಹ ಚಿಾನ 
ಭಹಗಿದವಿನ ಡ ದಳು. ಕಳ ದ ಎಯಡು ತ್ರಂಗಳಿಂದ ಄ಮೆೋರಿಕಹ ರವಹಷದಲ್ಲಿಯು, ಅಕಹವವಹರ್ಣಮಲ್ಲಿ 'ಎ' ದಜ ಿ 
ಗಹಮಕ್ರಮಹದಂಥ ವಿದುಷಿ ಶ್ರೋಭತ್ರ ಪಿ. ಯಭಹ ಄ರಿಂದ ಷತತವಹಗ ಷಂೂಣ್ಿ ಕಛ ೋರಿ ನಡ ಷಲು ಫ ೋಕಹದ ಄ಂವಗಳನುನ 
ಕಲ್ಲತಳು. 
 
೨೦೦೬ ನ ೋ ಆಷವಿಮಲ್ಲಿ ಕಹಭತ್ ಹ ಧೋಟ ಲ್ ಮೆೈಷಧರ್ ನಯು ನಡ ಷು ನಿತಯ ಷಂಗೋತ ಧೋತಸ ಕಹಮಿಕರಭದಲಿ್ಲ 
ಬಹಗಹಿಸಿದದಲಿದ , ರತ್ರ ಫ ೋಸಿಗ ಗ  ತಪದ  ಫ ಂಗಳೄರಿನ 'ಷಂಧಹಯ ಷಂಜಿೋವಿನಿ' ೃದಹೂವರಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಮರಿಗ  ಹಹಡಿ 
ಭನಯಂಜಿಷುತ್ರಾದದಳು. 
 
ಷಂಗೋತಲಿದ  ವಿಜ್ಞಹನ ಷಂಶ್ ೃೋಧನ ಮಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ುಟ ಅಷಕ್ರಾ ಹ ಧಂದಿಯು ನಹಗಶ್ರೋ, ಷೆಳಿೋಮ ವಿವವ ವಿದಹಯನಿಲಮದ ಅಯ ಧೋಗಯ ವಿಜ್ಞಹನ 
ಆಲ್ಹಖ್ ಮ ಭುಖ್ಯಷೆಯಹಗಯು ಶ್ರೋ. ಄ಲಕಹನಂದ ಫಷು ಹಹಗು ಡಹ!!ಚ್ಂದರಮೊೋಸನ್ ಄ಯ ಧಡಗಧಡಿ ಕ್ರೋಮೊೋ ಥ ಯಥಿಕ್ ಡರಗ್ 
ಯ ಸಿಸ ಟನ್ಸ ಹಹಗು ಚ್ಭಿ ಖ್ಹಯಿಲ್ ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಹದ ಲುಸ್ ಄ನುನ ರಥಭ ಸಂತದಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿಮು ಫಗ ೆ ಷಂಶ್ ೃೋಧನ ಮನುನ 
ನಡ ಸಿ, ಯಹಜಯ ಭಟಟದ ವಿಜ್ಞಹನ ರದವಿನದಲ್ಲಿ ರಥಭ ಫಸುಭಹನನುನ ಗಳಿಸಿದಹದಳ . ೧೨ನ ೋ ತಯಗತ್ರಮನುನ ಄ತ್ರ ಹ ಚ್ುಾ 
಄ಂಕಗಳನುನ ಡ ಮುುದಯ ಧಂದಿಗ  ಭುಗಸಿ, ೂಣ್ಿ ವಿದಹಯಥಿಿ ವ ೋತನದ ಧಂದಿಗ  ಷೆಳಿೋಮ ಕಹಲ್ ೋಜನಲ್ಲಿ  ವ ೈದಯಕ್ರೋಮ ೂಿ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ನುನ ಄ಬಯಸಿಷುತ್ರಾದಹಳ .  

ನಹಗಶ್ಾೀ ವಿದಹಯವಂಕರ್ 

ಕಂಪ್ು   ಷಂಕಹಾಂತಿ ಷಂಚಿಕೆ 2012  
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 architect ಮಹಡಿದೆಾೀ design 

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗುುಗಳು 

ಮುಖಪ್ುಟ 

 
ಕಳ ದ ಜನರಿಮಲ್ಲಿ ಬಹಯತಕ ೆ ಬ ೋಟಿ ಕ ಧಟುಟ ಮೆೈಷಧಯು ನಗಯದಲ್ಲಿ ರಿೂಣ್ಿ ಕಛ ೋರಿಮನುನ 
ನಿೋಡಿಯುತಹಾಳ . ಆಳಿಗ  ಒಂದು ಅಡಿಯೊೋ ಸಿಡಿಮನುನ ಹ ಧಯ ತಯು ಅವಮೂ ಈಂಟು. ಕುಭಹರಿ 
ನಹಗಶ್ರೋಗ  ಕನನಡ ಹಹಗು ಭಲ್ಲಿಗ  ಕನನಡ ಷಂಘದ ಫಗ ೆ ಄ಹಯ ಄ಭಿಭಹನ. ತನನ ರತ್ರಫ ಗ  ಄ಕಹವದ 
ವ ೋದಿಕ ಮನುನ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ ಧಟಟ ಭಲ್ಲಿಗ  ಕನನಡ ಷಂಘನುನಷದಹ ಷಮರಿಷುತಹಾಳ . ಇ ಫಸುಭುಖ್ ರತ್ರಬ  
ಕು.ನಹಗಶ್ರೋಮ ಬವಿಶಯ ಈಜಿವಲವಹಗಲ್ಲ,  ಄ಳ ಗಹಮನ ಎಲ್ಹಿ ಕಡ  ಷರಿಷಲ್ಲ ಎಂದು ಭಲ್ಲಿಗ  
ಕನನಡ ಷಂಘ ಹಹಯ ೈಷುತಾದ .  
 

ಕಂಪ್ು   ಷಂಕಹಾಂತಿ ಷಂಚಿಕೆ 2012  

Well, child, I’ll tell you: 
Life for me is like a circus. 
It’s had terrible times in it, 
And fear, 
And falling from the top of your formation. 
And broken bones hurt a lot especially when 
Falling 20 feet. 
But all the time 
I have been pushing ahead, 
And working hard, 
And having success, 
And sometimes making money in the process. 
  
So, child, don’t you turn back. 
Don’t give up on your dreams. 
‘cause you find it worth living. 
Don’t you stop thinking positive – 
For I am still hoping you don’t fall 20 feet, 
I am still there hoping you succeed, 
And life for me is like a circus. 
                *** 

Life metaphor Poem  

                                   - Navin Chikkodi, 6th Grade 



 
ನಭಮ ಭಗು ಇಗಹಗಲ್ ೋ  ಕ್ರಂಡರ್ ಗಹಟಿನ್ ಗ  ಹ ಧೋಗುತ್ರಾದ  ಎಂದಯ  

ನಿಭಗಹಗಲ್ ೋ ಄ನುಬವಹಗಯು ವಿಶಮ- ಕ್ರರಷಮಸ್ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಶ್ಹಲ್ಹ 
ಕಹಮಿಕರಭದಲಿ್ಲ ಫಣ್ಣ ಫಣ್ಣದ ಄ಂಗಮನುನ ತ ಧಟುಟ ಭುದುದ ಭಕೆಳು 
ಸಹಲ್ಹಗ ವ ೋದಿಕ  ಮೆೋಲ್  ಫಂದು ಕ್ರರಷಮಸ್ ಹಹಡುಗಳನುನ ಹಹಡುತಹಾಯ . ಭಗು 
ಇ ರಿೋತ್ರಮ ಕಹಮಿಕರಭಕ ೆ ತಮಹಯಹಗುತ್ರಾದ  ಎನುನ ಕಲಪನ ಮಧ ನಭಮಲ್ಲಿ 
ಆಯುುದಿಲಿ. ಆದ ೋ ರಿೋತ್ರ ನಿಭಮ ಭಕೆಳು ಮಿಡ್ಲಿ ಷಧೆಲ್ ೆ ಫಂದಿದಹದಯ ಂದಯ  
ನಿಭಮ ಭಕೆಳು ಒಂದಲಿ ಒಂದು ವಹದಯನುನ ನುಡಿಷುತ್ರಾಯುತಹಾಯ . “಄ಯ ಯ , 
ನಹು ಷಂಗೋತವ ಂದಯ  ಗರ್ಣತದಷ ಟೋ ಕಿ್ರಶಟಕಯವಹದ ವಿಶಮ! ಆದು ಎಲಿರಿಗಧ 
ಒಲ್ಲದು ಫಯುುದಿಲಿ” ಎಂದು ಕ ಧಂಡಿದ ದಲಿ. ಫರಿ ಅಯು ತ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ ದ ಧಡಡ 
ದ ಧಡಡ ಯಚ್ನ ಗಳನುನ ತಹು ಆಶಟಟಟ ಯೊೋಲ್ಲನನಲ್ ಧಿೋ, ವಿಯೊೋಲದಲ್ ಧಿೋ, 
ಕಹಿರಿಯೊೋನ ಟನಲ್ ಧಿೋ ಄ಥವಹ ಸಹಕ ಧಸೋಫೋನನಲ್ ಧಿೋ ನಿಭಮ ಭಕೆಳು ನಿಭಮ 
ಭುಂದ  ಭಂಡಿಸಿಯುುದನುನ ನ ಧೋಡಿಯುತ್ರಾೋರಿ. ಇ ರಿೋತ್ರಮ 
ಕಹಮಿಕರಭನುನ ನ ಧೋಡಿದಹಗಲ್ ಲಿ ನಹತ್ಿ ಡಲ್ಹಿಸ್ ವಹಸಿಗಳಿಗ  
ಚಿಯರಿಚಿತಯಹಗದದ ಶ್ರೋಭತ್ರ ಆಂದು ಭಹಮಿಮರಿಗ  ಄ನಿನಸಿದುದ ಆಶುಟ, 
“ನಭಮ ಶ್ಹಸಿರೋಮ ಷಂಗೋತಕ ೆ 
ಹಶ್ಹಾತಯ ಷವಯ ರಸಹಾಯನುನ 
ಹಹಕ್ರ ಕ ಧಟಟಯ  ಹರಮವಃ 
ಭಕೆಳಿಗ  ಷಂಗೋತದ ನ ಧೋಟಸ 
ಗಳನುನ ಓದಲು 
ಷುಲಬವಹಗಫಸುದು”. ಇ 
ರಿಕಲಪನ ಮನುನ ರಯೊೋಗಸಿ 
ಭಕೆಳ ತಂಡನುನ 
ತಮಹರಿಸಿ, ಸಲವಹಯು 
ವಹದಯಗ ಧೋಷಿಟಮ 
ಕಹಮಿಕರಭಗಳನುನ ಆತಾಯು. ಕ ಲು ಶಿಗಳ ಹಿಂದ  ಄ಂತಸ 
ಕಹಮಿಕರಭದಲಿ್ಲ ಬಹಗಹಿಸಿ ಄ದನುನ ಅನಂದಿಸಿದದ  ಕುಭಹರಿ ನಹಗಶ್ರೋ 
ಭನಸಿನಲಿ್ಲ ಄ನಿಸಿದುದ, ತನಗಹದ ಅ ಄ನುಬ ಫ ೋಯ  ಭಕೆಳಿಗಧ ಅಗಫ ೋಕು 
ಎಂದು. ಆದನುನ ತಹಯಿ ಶ್ರೋಭತ್ರ ಜಮಶ್ರೋ ವಿದಹಯವಂಕರ್ ಹಹಗು ಅತ್ರೀಮ 
ಮಿತರಯಲಿ್ಲ ಒಫಬಯಹದ ಹ ಗೆಡ  ದಂತ್ರಗಳ ಭುಂದಿಟಟಳು.  
ಶ್ರೋಭತ್ರ ಷುಭನ ಄ರಿಂದ ಭಕೆಳ ಪೋಶಕರಿಗ  ಒಂದು ಆಮೆೋಲ್ 
ಷಂದ ೋವ ಫಂದಿತು.  “ನಿಭಮ ಭಕೆಳು ತಭಮನುನ ಮಹುದಹದಯು ಒಂದು 
ವಹದಯ ನುಡಿಷುುದಯಲ್ಲಿ ತ ಧಡಗಸಿಕ ಧಂಡಿದದಯ , ಹಶ್ಹಾತಯ ಷವಯ 
ರಸಹಾಯಗಳನುನ ಓದಲು ಫಯುುದಹದಯ , ನಹು ಄ರಿಗ  ಒಂದು 
ವಹದಯಗ ಧೋಷಿಟಗ  ಕುಭಹರಿ ನಹಗಶ್ರೋ ಹಹಗು ಶ್ರೋಭತ್ರ ಜಮಶ್ರೋ ಄ಯ 
ಭಹಗಿದವಿನದಲ್ಲಿ ತಮಹರಿ ಭಹಡುತ ಾೋವ . ಇ ವಿಶಮನುನ ನಿಭಮ 
ಸ ನೋಹಿತಯ ಗುಂಲಿ್ಲ ಆಯು ಅಷಕಾ ಪೋಶಕರಿಗ  ಹಹಗು ಭಕೆಳಿಗ  ತ್ರಳಿಸಿ” 
ಎಂದು ವಿನಂತ್ರಸಿದಯು.  ಅಷಕ್ರಾ ತ ಧೋರಿಸಿ ಫಂದ ಭಕೆಳ ಷಂಖ್ ಯ 
೪೦.  ನಹನಹ ಚ್ಟುಟಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ತ ಧಡಗಸಿಕ ಧಂಡಿಯು ಭಕೆಳಿಗ  ತಯಫ ೋತ್ರ 

ನಿೋಡಲು ಷರಿಮಹದ ಷಭಮ ಸುಡುಕು ದ ಧಡಡ ಷವಹಲು ಎದುರಿಷ ಫ ೋಕಹಗ ಫಂದಿತು 
ಶ್ರೋಭತ್ರ ಜಮಶ್ರೋ ಄ರಿಗ . ರತ್ರ ಬಹನುವಹಯ ತಲ್ಹ ಒಂದುಯ  ಗಂಟ  ಄ಧಿಮಲ್ಲಿ 
ಸಂತ ಸಂತವಹಗ ೬ ರಿಂದ ೭ ಕೃತ್ರಗಳನುನ ಕಲ್ಲಷಲ್ಹಯಿತು. ಕಹಿರಿಯೊೋನ ಟನಲ್ಲಿ ೫, 
ಕ ಧಳಲು ನುಡಿಷಲು 7, ಕ್ರೋ ಫ ಧೋಡನಿಲ್ಲಿ 9 , ಟರಂ ಟನಲ್ಲಿ 2, ಗಟಹರ್ ನುಡಿಷಲು 2, 
ಯೊಲ್ಲನ್ ನುಡಿಷಲು 10, ಭೃದಂಗ ಹಹಗು ತಫಲ ಸ ೋರಿ ಷುಭಹಯು ೫ ಭಕೆಳು 
ಬಹಗಹಿಸಿದದಯು. ಆದಯಲ್ಲಿ ಬಹಗಹಿಸಿದದ ೯೦ ರತ್ರ ವತ ಭಕೆಳಿಗ  ಶ್ಹಸಿರೋಮ 
ಷಂಗೋತದ ತಯಫ ೋತ್ರ ಆಲಿದ  ಆದದಯು, ಹಶ್ಹಾತಯ ಷಂಗೋತದ ಄ರಿು ಆದದಂತಯು. ಆದು 
ಭಕೆಳಿಗ  ವಿಶ್ ೋಶವಹಗ ಏಿಡಿಸಿದದ ವಹದಯ ಗ ಧೋಷಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಹಗತುಾ.  
ಕಳ ದ ಸ  ಟಂಫನಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ ನ್ ಗರಂಥ ಬಂಡಹಯದ (ಲ್ ೈಫರರಿ)ಷಬಹಂಗಣ್ದಲ್ಲಿ ಇ 
ಕಹಮಿಕರಭನುನ ಏಿಡಿಷಲ್ಹಗತುಾ. ಷಬಹಂಗಣ್ದ ಅಷನಗಳಿಗ  ೩೦೦ ಜನಯ ಮಿತ್ರ 
ಆಯುುದರಿಂದ ಒಂದ ೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಯಡು ರದವಿನನುನ ಏಿಡಿಷಫ ೋಕಹಗ ಫಂದಿತು. 
ಎಯಡು ರದವಿನಗಳು ತುಂಫು ಗೃಸ ರದವಿನವಹಗತುಾ. ಶ್ರೋಭತ್ರ ಜಮಶ್ರೋಮಯು 
ಆದನುನ ಒಂದು ಈಚಿತ ರದವಿನನಹನಗ ನಡ ಷ ಫ ೋಕು. ಅಷಕ್ರಾ ಈಳಳ ಜನಯು ಏನಹದಯು 
ದ ೋರ್ಣಗ ಮನುನ ನಿೋಡಲು ಫಮಸಿದಹದದಯ , ಄ದನುನ Little Kids Rock or Ability Unlimitedಗ  

ನಿೋಡಲು ಕ ಧೋರಿದಯು. ಷೆಳದಲ್ ಿೋ ಷುಭಹಯು 
$೫೦೦೦ನುನ ಷಂಗರಹಿಷಲ್ಹಯಿತು.  
ಭಕೆಳು ಄ತ್ರ ಕಿ್ರಶಟಕಯವಹದ ಕೃತ್ರಗಳನುನ 
ಶ್ರೋಭತ್ರ ಜಮಶ್ರೋ ಹಹಗು ಕುಭಹರಿ 
ನಹಗಶ್ರೋಮಯ 
ಮೆೋಯು  ಭಹಗಿದವಿನದಲ್ಲಿ 
ಷುಲಲ್ಲತವಹಗ ನುಡಿಸಿದಯು. ನಹಟ 
ಯಹಗದಲ್ಲಿ ಭುತುಾಸಹವಮಿ ದಿೋಕ್ಷಿತಯು 
ಯಚಿಸಿಯು “ಭಹಹಗಣ್ತ್ರಂ”, 
ತಹಯಗಯಹಜಯ ಮೆೋಯು ಕೃತ್ರ “ಎಂದಯ ಧೋ 

ಭಹಹನುಬಹುಲು” ಹಹಗು ವಹದಯ ಘಧೋಷಿಿಗಳಿಗ  ಹ ೋಳಿ ಭಹಡಿಸಿದಂತ  ಆಯು 
ಪಿ.ಷುಫರಭಣ್ಯ ಄ಮಯರ್ ಄ಯ ಜನಪಿರಮ ಯಚ್ನ  ಕದನ ಕುತಧಸಲ ಯಹಗದ  “ಯಘು 
ಂವಷುಧಹಂಫುಧಿ”  ರೋಕ್ಷಕಯನುನ ಕಹಮಿಕರಭದ ಕ ಧನ ಮಯ ಗಧ ಄ಮಸಹೆಂತದಂತ  
ಸ ಳ ಯಿತು. ಕಹಮಿಕರಭ ಭುಗದಯು ಜನಯ  ಕಯತಹಡನ ಕ ಧನ ಮಯ ಗಧ 
ಭುಂದುಯ ಯಿತು.  
ಫಸುಜನಯ ಄ ೋಕ್ಷ ಮ ಮೆೋಯ ಗ  ಇ ಕಹಮಿಕರಭನುನ ಎಯಡನ  ಫಹರಿಗ , ಆದ  ತ್ರಂಗಳ 
೨೧ಯ ಸಹಮಂಕಹಲ ೫ರಿಂದ ೭ ಗಂಟ ಮಯ ಗ  Granville Art Centerನಲಿ್ಲ 
ಏಿಡಿಷಲ್ಹಗದ . ED Gurukul  ಹಹಗು FunAsia Radio  ಆದಯ ರಭುಖ್ 
ಹರಯೊೋಜಕಯಹಗಯುತಹಾಯ . ಇ ಕಹಮಿಕರಭದಲಿ್ಲ ಷಂಗರಸವಹಗು 
ಸಣ್ನುನ Association for India Development Inc.,(AID) ಄ಯ   ಯೊೋಜನ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಹದ, ಗಹರಭಹಂತಯ ರದ ೋವದ  ಭಕೆಳ ಹರಥಮಿಕ ಅಯ ಧೋಗಯ ಷುಧಹಯಣ ಗ   ಹಹಗು 
ಭಕೆಳ ೌಷಿಟಕ ಅಹಹಯ ಯೊೋಜನ ಗ  ಷದಿವನಿಯೊೋಗ ಭಹಡಲ್ಹಗುತಾದ . ಕನನಡಿಗರಿಂದ 
ಯೊೋಜಿಷಲಪಟಟ, ಫಸುತ ೋಕ ಕನನಡ ಭಕೆಳು ಕಧಡಿಯು ಇ ಕಹಮಿಕರಭಕ ೆ ಫನಿನ, ಫಂದು 
ಪರೋತಹಸಹಿಸಿ. 
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"ªÉÃzÀ ´ÀÄ¸ÁîzÀgÀÆ UÁzÉ ´ÀÄ¸ÁîUÀzÀÄ" CAvÁ£ÉÃ MAzÀÄ UÁzÉ EzÉ. CAxÁzÀæ¯è 'K£À¥Áà EzÀÄ, ´ÀÄ¸ÀÄîUÁzÉÃ£Á?' CAvÀ  D°ÀÑAiÀÄð ¥ÀrÛ¢ÃgÁ? ¶ËzÀÄ 

¤dªÁUÀÆè "±ªÀ¥ÀÆeÉÃ¯ PÀgÀr ©lÖ ¶ÁUÉ?" C£ÉÆßÃzÀÄ ´ÀÄ¸ÀÄî UÁzÉÃ£ÉÃ. ´ÀÄ¸ÀÄîUÁzÉ  C£ÉÆßÃzÀQÌAvÀ "vÀ¥ÀÄàUÁzÉ" CAzÀgÉ ¶ÉZÀÄÑ ´Àj. 

 

£À£ÀUÉ ´Àéà D ¶ÀÄZÀÄÑ, F ¶ÀÄZÀÄÑ eÉÆvÉ UÁzÉUÀ¸À ¶ÀÄZÀÄÑ ´Àéà eÁµÛ£ÉÃ EzÉ. «ÄQÌzÀ ¶ÀÄZÀÄÑUÀ¸ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ CAvÀ  ¶ÉZÀÄÑ vÀ®É PÉr´ÉÆÌAqÀÄ DªÉÄÃ®É ¤ÃªÀÅ 

¶ÀÄZÁÑUÉâÃr. Eè, ¶ÉaÑ£À «ªÀgÀ ¨ÉÃPÉÃ ¨ÉÃPÀÄ CAzÉæ zÀAiÀÄ«lÄÖ £À£Àß  UÀAqÀ, ªÀÄPÀÌ¸À£ÀÄß PÉÃ¹. KPÉAzÀgÉ £À£Àß ¶ÀÄaÑ£À ¥sÀ®Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¸ÀÄ CªÀgÉÃ C®Áé? 

¶ÉÆÃVè ©r, CzÉ®Áè AiÀiÁQÃUÀ? ´ÀದಯPÉÌ £À£Àß UÁzÉ ¶ÀÄaÑ£À §UÉÎ ¶ÉÃ¹ÛÃ¤. 

 
£Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ UÁzÉ PÉÃ¹zÀÆæ, CzÀÄ J¯èAzÀ §AvÀÄ, AiÀiÁªÀ PÁzÀ¯è §AvÀÄ, AiÀiÁPÉ §AvÀÄ, CxÀð K£ÀÄ CAvÀ vÀ®É  PÉr´ÉÆÌ¸ÉÆîÃzÀÄ eÁµÛ. ·ÃUÉ MAzÀì 

aPÀÌªÀ¸ÁVzÁÝUÀ(JÆæ MAzÉÃ ´À aPÀÌªÀgÁVgÉÆÃzÀÄ) AiÀiÁzÉÆÃð G´Á§jUÉ ¶ÉÆÃVzÀÝPÉÌ "¶ÉÆÃUÉÃ, §Azï ©lÄî  ªÀÄzsÀå, M¸ÉîÃ ±ªÀ¥ÀÆeÉÃ¯ PÀgÀr 

©lÖ ¶ÁUÉ" CAvÀ GV´ÉÆÌAqÉ. CªÀÅöæ GVÃwzÁgÉ C£ÉÆßÃ ¥ÀjeÁÕ£Á£ÀÆ E®ÉÝ 'AiÀÄÄgÉÃPÁ! £À£Àß ´ÀA°ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ «²ÀAiÀÄ µPÀÄÛ'CAvÀ µPÁÌ¥ÀmÉÖ 

RÄ³AiÀiÁV C«æUÉ xÁåAPïì ¶ÉÃ¸ÉÝ. CªÀÅöæ 'EzÁåªÉÇÝÃ Æ´ÀÄ' C£ÉÆÌAqÀÄ ´ÀÄªÀiÁßzÀÄæ. 

 

´Àj «²ÀAiÀÄ µPÀÄÛ, E£ÀÄß £ÀrÃ¨ÉÃPÀ®Áè ´ÀA°ÉÆÃzsÀ£É. £À£ÀUÉ UÉÆwÛzÀÝ ±ªÀ£À PÀvÉÃ£É®Áè ªÉÄÄPÀÄ ¶ÁQzÉ. AiÀiÁªÀ  PÀvÉÃÆ PÀgÀr PÁuÉèÃ Eè. ´Àj £Á£ÉÃ 

K£ÉÃ£ÉÆÃ H¶É ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ £À£ÀßzÉÃ yAiÀÄjUÀ¸À£ÀÄß ¶ÉÆ´ÉzÉ. CzÀPÉÌ C¥ÀÆàçªÀ´ïð  ¨ÉÃPÀ®Áè, §qÀ¥Á¬Ä £À£ÀßtÚ µPÀÝ, ´Àj CªÀ£À vÀ®É PÉÆgÉzÉ. CªÀ£ÀÆ 

PÉÃ¹ PÉÃ¹ ´ÁPÁV "£ÉÆÃqÉÃ, PÀgÀrUÀ¹UÉ  ·rvÀ eÁµÛ. K£ÀÄ ªÀiÁrzÀÆæ ¥ÀlÄÖ ©qÀè. ±ªÀ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÉÆÃgÀÄ ¨sÀAiÀÄ ¨sÀQÛ EAzÀ ªÀiÁrÛvÁðgÉ. ·A¢£À 

PÁzÀ¯è AiÀiÁgÉÆÃ gÁPÀë´À, M¸Éî ªÀgÀ ¥ÀqÉAiÀÄPÉÌ ±ªÀzsÁå£À ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ vÀ¥À´ÀÄì ªÀiÁqÁÛ EzÀÝ CAvÀ  PÁtÄvÉÛ. DUÀ ¶ÉzÀgï ¥ÀÄPÀè EAzÀæ CªÀ£À vÀ¥À´ÀÄì 

¶Á¸ÀÄ ªÀiÁqÀPÉÌ AiÀiÁAiÀiÁðgÉÆÃ C¥ÀìgÉÃ£Àð qÁå£ïì ªÀiÁqÀPÉÌ PÀ¹ìvÁð£É.  EªÀÅöß PÁågÉÃ C£Àßè. CzÀPÉÌ ¥Áè£ï ªÀiÁr CVßÃ£ÉÆÃ, ªÀgÀÄt£ÉÆßÃ , AiÀiÁgÉÆÃ 

UÀAzsÀªÀð£ÉÆßÃ zÉÆqÀØ PÀgÀr ªÀiÁr bÀÆ ©nÖvÁð£É. CzÀPÉÌ F UÁzÉ ¶ÀÄnÖ¨ÉÆÃðzÀÄ" CAvÀ CªÀß  yAiÀÄj ¶ÉÃ¹zÀ. £Á£ÀÄ ´ÀÄªÉÄß M¥ÉÆà÷ÌAqÉæ ´ÀA°ÉÆÃzsÀ£É 

¶ÉµæUÉÃ CªÁä£À C®Áé. CzÀPÉÌ 'D gÁPÀë´À£À ¶É´ÀgÉÃ£ÀÄ?, CªÀ£ÀÄ K£ÀÄ ªÀgÀ ¥ÀqÉzÀ?' CAvÉ®Áè ¥Àæ°Éß PÉÃ¸ÉÝ. 'C²ÀÖPÀÆÌ  £Á£ÀÄ N¢gÉÆÃ PÀvÉÃ¯, £ÉÆÃrgÉÆ 

µ¤ªÀiÁ J®ÁèªÀÝçÆè gÁPÀë´ÀgÀÄ vÀ¥À´ÀÄì ªÀiÁqÉÆÃªÁUÀ "NA £ÀªÉÆÃ §æ¶Àä zÉÃªÁAiÀÄ  £ÀªÀÄB" CAvÀ §æ¶Àä£Àß®Áé zsÁå£À ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ. gÁªÀt K£ÉÆÃ DvÀä¯

AUÀ vÀUÉÆ¸ÀîPÉÌ ±ªÀ£Àß vÀ¥À´ÀÄì ªÀiÁqÀÝ,  E´ÉÆÌAqÀ. CzÀ£Àß ªÁ¥À´ï vÀgÀPÉÌ £ÁgÀzÀ UÀuÉÃ°À£À eÉÆvÉ ¦üûnÖAUï ElÖ. ¶ÁUÁzÉæ UÁzÉ "±ªÀ¥ÀÆeÉÃ¯ D£É ©lÖ  

¶ÁUÉ" CAvÀ E¨ÉÃðPÁVvÀÄÛ C®Áé, PÀgÀr AiÀiÁPÉ' CAvÀ ¥Án´ÀªÁÄ ¶ÁPÉÝ. C«ßUÉ gÉÃV, "¶ÉÆÃUÉÃ®ÉÃ, D UÁzÉ §zÉÆÃð£ÉÎ ¤£ÀßAvÀ  PÀgÀrUÀÄî EgÀÄvÉé 

CAvÀ UÉÆwÛ¯ðè. UÉÆwÛzÉæ "±ªÀ¥ÀÆeÉÃ¯ ¥ÀÆtÂðªÀÄ£Àß ©mï ¶ÁUÉ" CAvÁ£É §¢ðgÉÆÃ£ÀÄ. £Á£ÉÃ£ÉÆÃ M¸Éî  QæPÉmï ªÀiÁåZï £ÉÆÃrÛzÉÝ. §Azï ©lÄî 

±ªÀ¥ÀÆeÉÃ¯ PÀgÀr" CAvÀ §AiÀÄÝ . 

 

CªÀÅöß §AiÀÄÝ C£ÉÆßÃ CªÁä£ÀQÌAvÀ, £À£ï PÀÄvÀÆ¶À E£ÀÆß eÁµÛ DAiÀÄÄÛ. UÁzÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ wgÀÄªÀÅ µPÀÛ®Áè C£ÀÛ. ´Àj  ¶ÉÃVzÀÆæ vÁvÀAUÉ ¥ÀÄgÁt J®Áè 

ZÉ£ÁßV UÉÆvÀÛ®Áè, CªÀæ£Éß PÉÃ¸ÉÆÃt CAvÀ gÀeÁ §gÉÆÃªÀUÀÆð PÁzÉ. CzÀ£Àß  PÉÃ¸ÀPÉÌ gÀeÁ AiÀiÁPÉ CAzÁæ? £ÀªÀiï vÁvÀ£À HjUÉ ¶ÉÆÃUÉâÃPÀ®Áè? DUÀ 

¥sÉÆÃ£É®Áè E²ÉÆÖAzÀÄ E¯ðè. E¢ÝzÀÆæ ©®ï §AzÉäÃ®É £ÀAUÉ ªÀÄAUÁîwð DVgÉÆÃzÀÄ. PÁUÀzÀ §jÃ§¶ÀÄzÀÄ.  DzÀgÉ CªÀÅöæ GvÀÛgÀ §gÉzÀÄ, £À£ÉÎ 

CzÀgÀ¯è C£ÀÄªÀiÁ£À §AzÀÄ, ¥Àæ°ÉßUÉÆAzÀÄ PÁUÀÝ PÀ¹ì, CªÀÅöæ CzÀPÉÌ GvÀÛgÀ  §gÉzÀÄ, ªÀÄvÉÛ ¥Àæ°Éß- GvÀÛgÀ F UÉÆÃ¸ÀÄ, ¥ÉÆÃ´ïÖªÀiÁå£ï °Á¥À JqÀÆð ¨ÉÃqÀ 

CAvÀ gÀeÁ §gÉÆÃªÀUÀÆð PÁzÉ. 

 

gÀdzÀ¯è vÁvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¶ÉÆzÁUÀ CªÀæ£Àß PÉÃ¹zÉ. DUÀ CªÀÅöæ ¶ÉÃ¹zÀÄæ "CAiÉÆåÃ D UÁzÉÃ£ÉÃ vÀ¥ÀÄà. CzÀÄ ¤dªÁUÀÆè  '±ªÀ¥ÀÆeÉÃ¯ PÀgÀrUÉ ©lÖ ¶ÁUÉ' 

CAvÀ. F «ÃgÀ°ÉÊªÀgÀÄ EvÁðgÀ®Áè, CªÀÅöæ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÉÆÃ E²ÀÖ¯AUÁ£À MAzÀÄ ¥ÀÄlÖ qÀ©âÃ¯  EmÉÆÌArvÁðgÉ. D qÀ©âÃUÉ "PÀgÀrUÉ" CAvÀ ¶É´ÀgÀÄ. 

CªÀÅöæ ±ªÀ£Àß ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÉÆÃªÁUÀ F ¯AUÀ EgÉÆÃ PÀgÀrUÉ vÀÄA¨Á  ªÀÄÄRå. CzÉ Eè CAzÉæ K£ÀÄ ¥ÀÆeÉ£ÀÆ £ÀqÉAiÀÄè. EzÀÄ D UÁzÉ CxÀð" CAvÀ 

«ªÀjµzÀÄæ. 

 

DVèAzÀ £Á£ÀÄ µPïµPÉÆÌÃjUÉ EzÀæ §UÉÎ ®ÉPÀÑgï PÉÆrÛ¢Ã¤. FUÀ ¤ªÀiï ´À¢ð. UÉÆvÁÛAiÀÄÛè, E£ÉäÃ®É AiÀiÁgÁzÀÆæ  PÉìzÀ ªÀÄzsÉå §AzÉæ "±ªÀ¥ÀÆeÉÃ¯ 

PÀgÀr" CAvÀ §AiÉÄâÃr. §zÀ¯UÉ °Á¦AUï ¶ÉÆÃzÁUÀ zÀÄqÉÆØÃ, PÁqÉÆÃð  ªÀÄgÉwzÉæ DUÀ "±ªÀ¥ÀÆeÉÃ¯ PÀgÀrUÉ ©lÖ ¶ÁUÉ" CAvÀ CAzÉÆÌ¹. ¨sÁgÀvÀPÉÌ 

¶ÉÆÃUÉÆÃªÁUÀ nPÉmï, ¥Á´ï¥ÉÆÃmïð ªÀÄ£ÉÃ¯  ªÀÄgÉvÀÄ KgÉÆàÃmïðUÉ §AzÀÄ DUÀ F UÁzÉ £É£À¦´ÉÆÌ¸ÉÆîÃ ¶ÁUÉ ªÀiÁqÉÆÌÃ¨ÉÃr. £ÉÆÃr, F UÁzÉÃ¯ 

PÀgÀrUÉ ¥ÀzÀzÀ¯è 'UÉ' CPÀëgÀ  ©nÖzÀÄÝ M¸ÉîÃ "±ªÀ¥ÀÆeÉÃ¯ PÀgÀrUÉ ©lÖ ¶ÁUÉ" DAiÀÄÛ®Áé?  

 

user M¦àzÀÆæ tester ©qÀ ಮುಖಪ್ುಟ 

¸ÀÄ¼ÀÄîUÁzÉ   

 - ೂರ್ಣಿಭ  ಷುಫರಸಮಣ್ಯ  
ಕಂಪ್ು   ಷಂಕಹಾಂತಿ ಷಂಚಿಕೆ 2012  

 "²ªÀ¥ÀÆeÉÃ° PÀgÀrUÉ ©lÖ ºÁUÉ"  

 "²ªÀ¥ÀÆeÉÃ° PÀgÀr ©lÖ ºÁUÉ"  
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code ªÀiÁqÀPÉÌ §zÉÆÃð£ÀÄ design ªÀiÁqÁÛ£ÉåÃ? 

ಮಹಯರಥಹನ್ ಯಶೆೃೀಗಹಥೆ  
                                          - ಮೀನಹ ಭಹರದಹಾಜ್ 

ಮುಖಪ್ುಟ 

ಮಲ್ಲಿಗ  ಕನನಡ ಷಂಘದ ನಿಭಮ ುಟ ವಿಬಹಗದಲ್ಲಿ ಈಲ್ ಿೋಖಿಸಿದಂತ  ಭಹಯಯಥಹನ್ ಮಶ್ ೃೋಗಹಥ  ಭುಂದುಯ ದಿದ . ಷತತವಹಗ 

ಕಳ ದ ಭಧಯು ಶಿಗಳಿಂದ ಇ ಭಹಯಯಥಹನನಲ್ಲಿ ಭಲ್ಲಿಗ  ಕನನಡ ಷಂಘದ ಷದಷಯಯು ತಭಮನುನ ತಹು ತ ಧಡಗಸಿಕ ಧಂಡಿದಹದಯ . 
ಅಗಹಗ ೆ ಒಂದು ೫ ಕ  ಓಡಿದ ಫಗ ೆಯೊೋ , ರಿಲ್ ೋ ಓಡಿದ ಫಗ ೆಯೊೋ ಄ಫಬಫಹಬ ಎಂದಯ  ಒಂದು ಹಹಫ್ ಭಹಯಯಥಹನ್ ಫಗ ೆಯೊೋ 
ಕ ೋಳುತ್ರಾದದ ನಹು ಇಗ ೨೬.೨ ಮೆೈಲ್ಲಗಳನುನ ಮವಸಿವಮಹಗ ಭುಗಸಿದ ವಿಶಮನುನ ಕ ೋಳುತ್ರಾದ ದೋವ .  

 
ಜಿೋನದಲಿ್ಲ ಷವಹಲುಗಳನುನ ಸಿವೋಕರಿಸಿ ಄ದನುನ ಎದುರಿಷದಿದದಯ  ಜಿೋನ ನಿೋಯಷ 
ಎನಿಷಫಸುದು. ಷವಹಲುಗಳು ಅತಮ ಸ ೈೆಮಿ ಹ ಚಿಾಷು ಸಹಧನೂ ಹೌದು. 
ಭಧಯು ಯುಶಗಳ ಹಿಂದ  ಭಧಯು ಮೆೈಲು ಓಡುುದು ನಮಿಮಂದಹಗದ 
ಕ ಲಷವ ಂದು ಬಹವಿಸಿದದ ನಭಮ ಗುಂಪಿನ ಷದಷಯಯು, ಇ ಶಿ “ನಹು ರಿಲ್ ೋ 
ಓಡಿದ ದೋವ , ಹಹಫ್ ಭಹಯಯಥಹನ್ ಕಧಡ ಭಹಡಿದುದ ಅಯಿತು. ಭುಂದ ೋನು? ಫುಲ್ 
ಭಹಯಯಥಹನ್(೨೬.೨ ಮೆೈಲು) ಭಹಡಿಯೋ ಬಿಡ ಧೋಣ್” ಎಂದಹಗ ಎದುಯಹದ ರಶ್ ನ, 
ನಭಗ  ಄ಶುಟ ದಧಯ ಕರಮಿಷುಶುಟ ದ ೈಹಿಕ ವಕ್ರಾ , ಄ದಕ ೆ ತಮಹರಿ ನಡ ಷುಶುಟ 
ಷಭಮ ಆದ ಯೋ ಎಂದು. ತಯಫ ೋತ್ರ ಷಭಮದಲಿ್ಲ ಫ ೋಕಹಗು ಭಹಗಿ ನಕ್ಷ , 
ನಿೋರಿನ ಯಸ ೆ ಆದನ ನಲ್ಹಿ ನಭಗ  ನಹವ ೋ ಭಹಡಿಕ ಧಳುಳುದು ಕಶಟವಹಗ ಫಸುದು. 
ಆದಯಲ್ ಿೋ ಄ನುಬವಿಯು ಮಹುದಹದಯು ಗುಂಪಿಗ  ನಭಮನುನ ನಹು 

ನ ಧೋಂದಹಯಿಸಿಕ ಧಳುಳುದು ಒಳ ಳಮದು ಎಂದು ನಿಧಿರಿಸಿದ ು. ಎಲಿರಿಗಧ ಸತ್ರಾಯವಿಯು    ಸ ಧಟೋರ್ ನಡ ಷು ಭಹಯಯಥಹನ್ 
ತಯಫ ೋತ್ರಗ  ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಧರ್ ಚಿಕ ಧೆೋಡಿ, ನಿೋಲ್ಲಭ ಚಿಕ ಧೆೋಡಿ, ವಿನಮ ಯಹವ್, ಶ್ರೋಧರ್ ಭಧುಗರಿ, ಪಿರಮ ಯಹವ್, ವಿೋಣಹ 
ಡಡಗ,ಮಿೋನಹ ಬಹಯದಹವಜ್,ಷತಯ ಶ್ಹಸಿರ,ಲತಹ ಶ್ಹಸಿರೋ,ವುಬ ಶ್ರೋತಸ ನ ಧೋಂದಹಯಿಸಿದ ು. ಹಿಂದ  ೂಣ್ಿ ಭಹಯಯಥಹನ್ 
ಓಡಿ ಄ನುಬವಿದದ ಶ್ರೋ ಯಘುಯಹಮ್, ಭಧು ಶ್ಹಸಿರ ಹಹಗು ಗ ಧೋವಿಂದ್ ಡಡಗಮಯು ತಭಮದ ೋ ಗುಂನುನ ಯಚಿಸಿ ಷವಮಂ 
ತಯಫ ೋತ್ರಮನುನ ನಡ ಸಿದಯು. ಶ್ರೋ ಶ್ರೋತಸ ಯಹಭನಹಥನ್ ಹಹಗು ಶ್ರೋಶ ಯಹವ್ ಄ಯು ಹಹಫ್ ಭಹಯಯಥಹನ್ ಭಹಡುುದ ಂದು 
ನಿಧಿರಿಸಿದಯು.  
 
ಕಳ ದ ಡಿಸ ಂಫರ್ ೪ ಯಂದು ಡಲ್ಹಿಸ್ 
ಡೌನ್ ಟೌನನಲ್ಲಿ ನಡ ದ ವ ೈಟ್ ಯಹಕ್ 
ಭಹಯಯಥಹನನಲ್ಲಿ ಭಲ್ಲಿಗ  ಕನನಡ 
ಷಂಘದ ೧೬ ಷದಷಯಯು, 
ಸವಹಭಹನ ವ ೈರಿೋತಯದ ನಡುವ  
೨೬.೨ ಮೆೈಲನುನ ಮವಸಿವಮಹಗ 
ಭುಗಸಿಯುತಹಾಯ . . ಆದಲಿದ  ಶ್ರೋ 
ಯಹಜ ೋಶ್ ಯಹವ್( ರಿಚ್ಡಸಿನ್ ), ಶ್ರೋ 
ದತಾರಸಹದ್( ಿೋನ ಧೋ), ಶ್ರೋಭತ್ರ 
ವಿದಹಯ ದತಾ( ಿೋನ ಧೋ), ಶ್ರೋಭತ್ರ 
ಗೋತಹ ಶ್ಕುಭಹರ್(಄ವಿಿಂಗ್) 
ಹಹಗಧ ಶ್ರೋಭತ್ರ ಷುಭಹ 
ಶ್ರೋಸರಿಮಯು(ಪಲರ್ ಭೌಂಡ್ಲ) 
ಷಸ ಹಹಫ್ ಭಹಯಯಥಹನುನು 
ಮವಸಿವಮಹಗ ಭುಗಸಿಯುತಹಾಯ .  
ಆಯ ಲಿರಿಗಧ ಭಲ್ಲಿಗ  ಕನನಡ ಷಂಘದ ಯವಹಗ ಄ಭಿನಂದನ ಗಳು.  

ಕಂಪ್ು   ಷಂಕಹಾಂತಿ ಷಂಚಿಕೆ 2012  
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deadline PÁ®zÀ°è overtime ಮುಖಪ್ುಟ 

ಭುಂದಿನ ಷಂಚಿಕ ಮನುನ  ಮುಗಹದಿ 2012ಯ ವ ೋಳ ಗ  ಸಿದೂಡಿಷಲ್ಹಗುುದು.ನಿಭಮ ಷಲಹ , ಷಧಚ್ನ , ವಿಭಶ್ ಿಗಳಿಗ  ಷದಹ ಸಹವಗತ. ನಿಭಮ ಅಷಕ್ರಾಮ ವಿಶಮ, ಯದಿ, 
ರವಹಷ ಕಥನ, ಄ನುಬ, ಄ಭಿಹರಮ, ಚಿತರಕಲ್ , ಯಂಗಯಚಿತರ, ಹ ಧಷಯುಚಿ, ಹಹಡು-ಸಸ , ತರ, ದಫಂಧ, ಯಷರಶ್ ನ, ರಕಟಣ , ವಿಜ್ಞಹನ, ವ ೈದಯಕ್ರೋಮ, ಸಹಭಹಜಿಕ, 
ಯಹಜಕ್ರೋಮ,  ರಚ್ಲ್ಲತ, ಸಹಹಿತಯ, ಷಂಗೋತ, ಚ್ಲನಚಿತರ, ಹಹಷಯ, ವಿಭಶ್ ಿ, ಅಯ ಧೋಗಯ, ುಷಾಕ ರಿಚ್ಮ, ವಹರ್ಣಜಯ, ಯಹಹಯ ಭುಂತಹದ ಮಹುದ ೋ ವಿಬಹಗಕ ೆ 
ಕ ಧಡುಗ ಗಳನುನ mkantcommittee@gmail.com ವಿಳಹಷಕ ೆ ಕಳುಹಿಸಿ.  

ಕಂಪ್ು   ಷಂಕಹಾಂತಿ ಷಂಚಿಕೆ 2012  ಚಿತ್ಹಾಳಿ 
ಭಲ್ಲಿಗ  ದಿೋಹಳಿ ಷಭಹಯಂಬದ ಚಿತರಗಳು 


