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ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟ ಅಟ್ಲ ುಂಟ್ , ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಒುಂದು ಹೆಮ್ಮ ಯ
ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆ . ಈ ಕನ್ನ ಡಕೂಟದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅುಂಗ ಮೆರಿಯೆಟಟ ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆ.
೨೦೨೧ರ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಲ ಮೆರೆಯೆಟಟ ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆಯ ಮ್ಕಕ ಳು ತಾವು ಕಲ್ಲತ ಕನ್ನ ಡ
ಭಾಷೆಯನ್ನನ ಸದುಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಒುಂದು ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನ್ಮ್ಮ
ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟಕ್ಕಕ ಒುಂದು ಸುದ್ದಿ ಪತರ ವನ್ನನ (newsletter) ವಿನ್ಯಯ ಸಗೊಳಿಸಲು ಮ್ಕಕ ಳು ನಿರ್ಧಿರ
ಮಾಡಿದರು. ಸುದ್ದಿ ಪತರ ಕ್ಕಕ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನನ ಸಂಗರ ಹಿಸಿ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಚರ್ಚಿ ಮಾಡಿ
ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಪತರ ಇಷಟ ಆಗುವುದು ಎುಂದು ನ್ಯವು
ಭಾವಿಸಿದೆಿ ೋವೆ

ಸುದ್ದಿ ಪತರ -ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟದ ಆಚರಣೆಗಳು
ಮ್ಹಿಳಾ ದ್ದನ್ಯಚರಣೆ - ವಿೋಕ್ಷ:
COVID-Help - ಸಿಮ್ರ ನ್
ಜನ್ವರಿ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ ಕರೋನ್ ವೈರಸ್ ಮುಕತ
ಜೋವನ್ನಿರಿೋಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನನ ವ virtual ಕಾರ್ಯಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಡಾ।
ಅನ್ನ ಭಟ್ ಮಾಡರೇಟರ್ ಆಗಿದದ ರು. ಅಲ್ಲಿ ದದ ಎಲ್ಲಿ
ವೈದಯ ರು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನನ ಕುರಿತು
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾ। ಪ್ರ ಭಾಕರ್ , ಡಾ।ಸಮೋರ್ ಬೆಳಗಜೆ
ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ನ್ಮಮ ದೇಹವನ್ನನ
ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಾಣುವಿನಿಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದು
ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು. ಲಸಿಕೆ ತೆಗುದುಕಿಂಡಾಗ ದೇಹದ
ಮೇಲ್ಲಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನನ ವಿವರಿಸಿದರು. ಡಾ|
ಕಣ್ಣ ನ್ ನಾರಾರ್ಣ್ ಅವರು ಲ್ಲಕ್ ಡೌನ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ
ಹೇಗೆ ಮನ್ಸಸ ನ್ನನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕಳಳ ಬೇಕು ಎಿಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಡಾ| ನ್ರಸಿಿಂಹಲು ನಿೋಲಗಾರು (ಸಣ್ಣ ವ್ಯಯ ಪಾರ
ಸಾಲಕಾಾ ಗಿ PPP paycheck ಪ್ರರ ಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರರ ೋಗಾರ ಮ್ ) ಬಗೆೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು ೫ ವೈದಯ ರ ತಂಡವು ನ್ಮಮ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಮತುತ ಸಾಿಂಕಾರ ಮಕ ರೋಗದಿಂದ ನಾವು ನ್ಮಮ
ಆರೋಗಯ ವನ್ನನ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿ ಸಿಕಳಳ ಬೇಕೆಿಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

https://youtu.be/RrHyJnZm6CI

ಮಾರ್ಚಯ 14, 2021 ರಂದು, ನೃಪ್ತುಿಂಗ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟ
ತಮಮ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ದನಾಚರಣೆರ್ನ್ನನ
ಆಚರಿಸಿತು. ಅವರು ಮಹಿಳೆರ್ರ ಪಾತರ , ಕಡುಗೆ ಮತುತ
ಅವರ ಜವ್ಯಬ್ದದ ರಿಗಳನ್ನನ ವಿವರಿಸಿದರು. ಕೆಲವು
ಹಿಂಗಸರು ಲ್ಲಿಂಗ ಸಮಾನ್ತೆರ್ ಬಗೆೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮತುತ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಿದರೆ, ಮಹಿಳೆರ್ರು ಸಮಾಜವನ್ನನ
ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಿಂಬುದರ ಕುರಿತು ಎಲಿ ರು
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, NKK ರ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು
ಮಹಿಳೆರ್ರು ಮಾಸು ರ್ ಡಿಗಿರ ೋಗಳನ್ನನ ಹಿಂದದಾದ ರೆ,
ಪ್ರ ಶಸಿತ ಗಳನ್ನನ ಗಳಿಸಿದಾದ ರೆ, ಮತುತ ಮಸ್ ಇಿಂಡಿಯಾ
ರನ್ನ ರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದಾದ ರೆ. ಕನೆರ್ಲ್ಲಿ , ಸಮರ್ಗಳು
ಬದಲ್ಲಗುತಿತ ವೆ ಮತುತ ಮಹಿಳೆರ್ರು ಹಚ್ಚಿ ನ್
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನನ ಪ್ಡೆಯುತಿತ ದಾದ ರೆ ಎಿಂದು ಸಮಾಧಾನ್
ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿದ
ಅತಿಥಿಗಳು ಇಿಂದರಾ ರಾಮಸಾಾ ಮ, ಜ್ಯ ೋತಿ ನೂಜ,
ಉಮಾ ಸರ್ವಯಶ್, ಪುಷ್ಪ ಲತಾ ಸುಧಶಯನ್, ಮಂಗಳ
ಉಡುಪ್, ವಿೋಣಾ ರಾವ್, ಜ್ಯ ೋತಾಸ ನ ಹಗೆೆ ಮತುತ
ಹಲವ್ಯರು ಸ್ಪಪ ತಿಯದಾರ್ಕ ಮಹಿಳೆರ್ರು.
https://www.youtube.com/watch?v=OARtRs9eoog

ಬೇಸಿಗೆ ಭರಾಟೆ ಮ್ತು ಅಮ್ಮ ುಂದ್ದರ
ದ್ದನ್ಯಚರಣೆಯ ಸಂಭರ ಮ್ !-ಉಲಾಲ ಸ್ https://www.youtube.com/watch?v=L6h-ClqhFgg
ಅಮಮ ಿಂದರ ದನಾಚರಣೆರ್ನ್ನನ ನೃಪ್ತುಿಂಗ ಕನ್ನ ಡ
ಕೂಟದ Youtube ಲೈವ್” ಕಾರ್ಯಕರ ಮ, 05.15.2021
ರಂದು ಪ್ರ ಸಾರಿಸಲ್ಲಯತು
ವ್ಯ. ಮುರಳಿೋಧರ ತಿೋರ್ಯಹಳಿಳ ರ್ವರು ಬರೆದರುವ "ಅಮಮ
ನ್ನ್ನ ಮಮ ಅಕಾ ರೆ ತೋರುವ ನ್ನ್ನ ಮಮ " ಎಿಂಬ ಹಾಡಿನಿಿಂದ
ಶುರುವ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕರ ಮ, ಅಮಮ ಮಾಡುವ ಇಷ್ು ವ್ಯದ
ತಿಿಂಡಿ, ಅಮಮ ನ್ ಜ್ತೆ ಆಡುವ ಮೊೋಜನ್ ಆಟ, ಅಮಮ
ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳು, ಅಮಮ ನ್ ಜ್ತೆ ನೋಡಿದ ಅದುು ತ
ಜಾಗಗಳು, ಅಮಮ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ಹಿೋಗೆ ಹಲವು
ಬಗೆರ್ ವಿಷ್ರ್ದ ಬಗೆೆ ಮಕಾ ಳು ಮಾತನಾಡಿದರು ನ್ಮಮ
ಮೆರಿಯೆಟು ಶಾಲೆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಾಯ ಪ್ಕ /ಅಧಾಯ ಪ್ಕ್ಷರ್ರ
ಪ್ರಿಶರ ಮ ಮತುತ ಪ್ರೋಷ್ಕರ ಪ್ರರ ೋತಾಸ ಹದಿಂದ ಈ
ಕಾರ್ಯಕರ ಮ ಬಹಳ ಚೆನಾನ ಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದತುತ .
ಮಕಾ ಳು ಕ್ಷೋಬೋಡ್ಯ ಇಿಂದ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನನ
ನ್ನಡಿಸಿ, ಇನ್ನನ ಹಲವು ಮಕಾ ಳು ನೃತಯ , ಹಾಡುಗಳಿಿಂದ
ವಿೋಕ್ಷಕರನ್ನನ ಮನ್ರಂಜಸಿದರು. ಮನೋಹರ್ ಅವರು
ಏಕಪಾತಾರ ಭಿನ್ರ್ ಮಾಡಿದರು. ವ್ಯಣಿಶ್ರ ೋ ರಾವ್
“ರ್ಥಾಪ್ರ ಕಾರ ಸಿಧ್ಧಿ ರಸುತ !!“ ಎಿಂಬ ನಿಲುಹಾಸಯ
ಕಾರ್ಯಕರ ಮವನ್ನನ ನ್ಡೆಸಿಕಟು ರು. ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟ ಇದೆ
ಮೊದಲ ಬ್ದರಿಗೆ Stand up ಕಾಮಡಿ ಎನ್ನನ ವ
ಕಾರ್ಯಕರ ಮವನ್ನನ ಪ್ರ ದಶಯನ್ ಮಾಡಿತುತ .
ಡಾ। ಅನ್ನ ಭಟ್, ಡಾ। ಸುಬರ ಹಮ ಣ್ಯ ಭಟ್ ಮತುತ ,
ಕ್ಷರಣ್ ಭಟ್ ಅವರು ಪ್ರ ಸುತ ತ ಪ್ಡಿಸುವ “ಶ್ರ ೋಮತಿ ಶಂಕರಿ
ಮುತೆತ ರಿ ಮತುತ ದ|ನ್ರಸಿಿಂಹರ್ಯ ಮುತೆತ ರಿ
ವಿದಾಯ ಥಿಯರ್ವತನ್” ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಯ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆರ್ನ್ನನ
ಮುಗಿಸುವ ಪ್ರ ತಿಭಾವಂತ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಕಡಲ್ಲಗುತತ ದೆ.
ಈ ವಷ್ಯದ ವಿದಾಯ ಥಿಯರ್ವತನ್ ವಿಜೇತರು, ಶ್ರ ೋಪ್ರರ ರ್
ಶ್ರ ೋನಿವ್ಯಸ್, ಅದಾ ಕ್ ಭಾರದಾಾ ಜ್, ಅನ್ನಾಯ ಕುಮಾರ್,
ಕ್ಷೋತಿಯ ಭಾರದಾಾ ಜ್. ಅವರಿಗೆ ನ್ಮಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

ಸುದ್ದಿ ಪತರ -ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟದ ಆಚರಣೆಗಳು-ಅನ್ಯವ್
ವನ್ಭೋಜ್ನ್ - ಅನ್ಿವ್

ಕಾಲೇಜು ರೆಡಿನೆಸ್್ -ಅನ್ಿವ್
ನೃಪ್ತುಿಂಗ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟವು ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಯ ೩ ಪ್ರ ಮುಖವ್ಯದ
ನೃಪ್ತುಿಂಗ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟ ಸ್ಪ್ು ಿಂಬರ್ ೨೬ ರಂದು
ಕಾರ್ಯಕರ ಮಗಳನ್ನನ ಹಮಮ ಕಳುಳ ತತ ದೆ.
"ಕಾಲೇಜು ರೆಡಿನೆಸ್ಸ " ಕಾರ್ಯಕರ ಮವನ್ನನ
ಸಂಕಾರ ಿಂತಿ/ಯುಗಾದ ಹಾಗು ದೋಪಾವಳಿ/ರಾಜ್ಯ ೋತಸ ವ
ಏಪ್ಯಡಿಸಲ್ಲಗಿತುತ . ಮಂಗಳ ಮಾಮ್ (ಶ್ರ ೋಮತಿ
ಕಾರ್ಯಕರ ಮಗಳು ಒಳಾಿಂಗಣ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದರೆ,
ಮಂಗಳ ಉಡುಪ್ ) ಈ ಕಾರ್ಯಕರ ಮವನ್ನನ
ವನ್ಭೋಜನ್ವು ಹರಾಿಂಗಣ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಯುತತ ದೆ. ಈ ವಷ್ಯ
ಆಯೋಜಸಿದದ ರು. ಶ್ರ ೋಮತಿ ಸುಮನಾ ಮುದುಗಲ್
COVID Pandemic ನ್ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬ್ದರಿಗೆ
ಅವರು ಈ ವಿಷ್ರ್ದ ಬಗೆೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ವನ್ಭೋಜನ್ ಕಾರ್ಯಕರ ಮವನ್ನನ
ಆಗಸ್ು ೨೯ ೨೦೨೧ ರಂದು ಹಮಮ ಕಳಳ ಲ್ಲಯತು. Cumming ಅವರಿಗೆ ಅಮೊೋಘ್ , ಅಧ್ಧಾ ಕ್, ವಿಶುರ ತ್,ಮತುತ
Fowler Park ನ್ಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಳ ಗೆೆ ಹತುತ ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವ್ಯದ
ಇತರರು ಸಹಾರ್ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಲೇಜಗೆ ಹೋಗುವ
ಕಾರ್ಯಕರ ಮವು Fancy dress competition , ಸಂಗಿೋತ , ಮತುತ
ಮಕಾ ಳು ಹೈಸ್ಪಾ ಲ್ ಮಕಾ ಳು ಮತುತ ಅವರ
ಬಿಂಗೊ ಆಟದಿಂದಗೆ ಸಂಜೆ ೪ ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾಪ್ತ ವ್ಯಯತು. ಪ್ರೋಷ್ಕರಿಗೆ ಸಲಹ ಕಟು ರು. ಎಲಿ ರೂ ಈ
ಮಧಾಯ ಹನ ಭೋಜನ್ ಹಾಗು ತಂಪು ಪಾನಿೋರ್
ಕಾರ್ಯಕರ ಮವನ್ನನ ಬಹಳ ಆನಂದಸದರು.
ಸ್ನ ೋಹತರಿಂದಗಿನ್ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಮತತ ಮೆಮ
ವನ್ಭೋಜನ್ ಕಾರ್ಯಕರ ಮವು ಯಾವ್ಯಗ ಬರುವುದೋ
ಅಿಂದು ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸುದ್ದಿ ಪತರ
ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟದ ಸಮುದಾಯ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳು --ವಿೋಕ್ಷ
ನೃಪ್ತುಿಂಗ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟ, ಅಟ್ಿ ಿಂಟ ನ್ಗರಕೆಾ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ
ಸಹಾರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೇವ್ಯ ಇಿಂಟನಾಯ ಯಷ್ನ್ಲ್ ಅವರು
ಆಯೋಜಸಿದ COVID-RELIEF ನಿಧ್ಧಸಂಗರ ಹದ ಪ್ರ ರ್ತನ ದಲ್ಲಿ NKK ಕೈ
ಜ್ೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತುತ . ಸೇವ್ಯ
ಇಿಂಟನಾಯ ಯಷ್ನ್ಲ್ ನಿಧ್ಧಸಂಗರ ಹಣೆ ಆರೋಗಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮಕಾ ಳ
ಮತುತ ಮಹಿಳೆರ್ರ ಅಭಿವೃದಿ , ನಿರಾಶ್ರ ತರ ಬೆಿಂಬಲ ಮತುತ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲ್ಲಯ ಣ್ ಕೆಿ ೋತರ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತತ ದೆ.

ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟ ನ್ಡೆದು ಬಂದ ಹಾದ್ದ --ಸಿಮ್ರ ನ್

೧೯೭೩ರಲ್ಲಿ ಹರ್ಚ. ಎನ್ . ರಾಮಸಾಾ ಮ ನೃಪ್ತುಿಂಗ
ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಕೆಲವು ಸ್ನ ೋಹಿತರು
ಮತುತ ಸಾ ಯಂ ಸೇವಕರಿಿಂದ ಆರಂಭವ್ಯಯತು.
NKK ರಚ್ಚಸಲು ಅವರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರ ೋರಣೆ ನಿೋಡಿದ
ಸಂಗತಿಯೆಿಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆ ಬಲು ಇಷ್ು
ಮತುತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವ್ಯದ ಆಸಕ್ಷತ ಇತುತ . ಇತರರಿಗೆ
ಕಲ್ಲಸಲು ಒಿಂದು ಸುಿಂದರ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಿಂದು
ನಂಬದದ ರು. ಹರ್ಚ. ಎನ್ . ರಾಮಸಾಾ ಮರ್ವರ ಕೆಲವು
ಮಾತುಗಳು ಹಿೋಗಿದೆ.

ಡಿಸ್ಿಂಬರ್ 10, 2020 ರಂದು, ನೃಪ್ತುಿಂಗ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟವು ಶ್ರ ೋ
ಶಂಕರ ಕಾಯ ನ್ಸ ರ್ ಫಿಂಡೇಶನ್ ಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವ್ಯಗಿ
ಹಣ್ವನ್ನನ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದರು. ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟ ತನ್ನ ಸದಸಯ ರನ್ನನ ಹಚ್ಚಿ ನ್ ” NKK ೧೦ ರಿಿಂದ ೧೫ ಕುಟ್ಟಿಂಬಗಳು ಸೇರಿ ಮನೆರ್ಲ್ಲಿ ಯೇ ಪಾರ ರಂಭವ್ಯಗಿತುತ . ಈಗ
ಅದು ಸಾವಯಜನಿಕವ್ಯಗಿದೆ. NKK ಮುಖಯ ವ್ಯಗಿ ಬದಲ್ಲಗಿದೆ. ಆಗ ಆಥಿಯಕವ್ಯಗಿ
ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ಲ್ಲಿ ಹಣ್ದಾನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರರ ೋತಸ ಹಿಸಿತು.

ಅಷೆು ೋನೂ ಉತತ ಮವ್ಯಗಿರಲ್ಲಲಿ . ಆದರೆ ಈಗ ಹಚ್ಚಿ ನ್ ದೇಣಿಗೆ ಮತುತ ಪಾರ ಯೋಜಕರು
ಇದಾದ ರೆ. NKK ಮೊದಲು ನಿಧಾನ್ವ್ಯಗಿ ವಿಸತ ರಣೆ ಆದರೂ ನಂತರ ಹಚ್ಚಿ ಜನ್ರನ್ನನ
ಸಂಘಟಿಸಿತು. ಈಗ ಕೇವಲ ಒಬಬ ವಯ ಕ್ಷತ ರ್ಲಿ ದೆ ಗುಿಂಪ್ರನ್ ಪ್ರ ರ್ತನ ವ್ಯಗಿದೆ. ಈ
ಬದಲ್ಲವಣೆ ಪ್ರ ಗತಿಗೆ ಒಳೆಳ ರ್ದು.”

ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ --ಸೃಜ್ನ್
ಕಸ್ಪತ ರಿ ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆ ಕಮಮ ಿಂಗ್ ತಂಡದವರಿಗೆ ನ್ಮಮ ಧನ್ಯ ವ್ಯದಗಳು. ಕನ್ನ ಡವನ್ನನ ವಿದೇಶ್ ಭಾಷೆರ್ನಾನ ಗಿ ಮಾಡಲು ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶರ ಮ
ಪ್ಟಿು ದೆ. ಈ ಸತತ ಪ್ರ ರ್ತನ ದಿಂದ ಜಾಜಯಯಾ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಲಖ್ಯಯು ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆರ್ನ್ನನ “Recognized Foreign language “ ಎಿಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಆದದ ರಿಿಂದ,ನಾವು ಅವರ ಬಗೆೆ ಹಮೆಮ ಪ್ಡುತೆತ ೋವೆ ಮತುತ ಅವರನ್ನನ ಪ್ರ ಶಂಸಿಸಲು ಬರ್ಸುತೆತ ೋವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ಡ ಶಾಲ್ಲ ವಿದಾಯ ಥಿಯಗಳಿಗೆ ಜಾಜಯಯಾ
ಸಿೋಲ್ ಆಫ್ bilitracy ನಿೋಡಲ್ಲಗುವುದು.ಪ್ರರ ಡ ಶಾಲ್ಲ ವಿದಾಯ ಥಿಯಗಳು ಕೆಕೆಎಸ್-ಕಮಮ ಿಂಗ್ ಜ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವಂತ್ ಅಸ್ಸ್ಮ ಿಂಟ್ ಪ್ರಿೋಕೆಿ ರ್ನ್ನನ
ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದು.

ಸುದ್ದಿ ಪತರ

ಸದಸಯ ರ ನೆಲ್ಬೆಳ್ಕು ವಿೋಕ್ಷ -(Member Spotlight)

ಹಾಸಯ - ರೋನಿತ್
1.ಗಂಡ: ಲೇ ನಿನ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ಕ್ಕಕ ಸಿೋರೆ ತರಲಾ , ಚೂಡಿದಾರ ತರಲಾ?
ಹೆುಂಡಿು : ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಟೆಟ ಒಗಿಯೋದಕ್ಕಕ ಯಾವುದು ಸುಲುಭ ಅನ್್ ೋತು
ಅದನೆನ ೋ ತನಿನ

೨. ರಂರ್ಜೋವ್ : ರೋನಿತ್ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ವಯಸು್ ಎಷ್ಟಟ ?
ರೋನಿತ್: ರಂರ್ಜೋವ್ , ನ್ನ್ನ ತಂದೆಯ ವಯಸು್ ೯ ವಷಿ.
ರಂರ್ಜೋವ್ : ಅದು ಹೇಗೆ?
ರೋನಿತ್: ಅವರು ತಂದೆಯಾಗಿದುಿ ನ್ಯನ್ ಹುಟಿಟ ದ ಮೇಲೆ.

ಒಗಟುಗಳು --ಓಜ್ಸ್ ಮ್ತು ಸಾಯಿ ಹಂಸಿಕಾ
1.

ಗೂಡಿನ್ಲ್ಲಿ ನ್ ಪ್ಕ್ಷಿ ನಾಡೆಲಿ ನೋಡುತತ ದೆ

2.

ಕಾಸಿನ್ ಕುದುರೆಗೆ ಬ್ದಲದ ಲಗಾಮು

3. ನಿೋರಿಲಿ ದ ಸಮುದರ , ಜನ್ರಿಲಿ ದ ಪ್ಟು ಣ್, ಸಂಚಾರವಿಲಿ ದ ಮಾಗಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ?
4. ಬಡಿಸಿದರೆ ಹೂವು, ಮಡಿಚ್ಚದರೆ
5. ಬಳಿ ಸರದಾರನಿಗೆ ಕರಿ ಟೋಪ್ರ

ಮೊಗುೆ ,ಇದು ಏನ್ನ?

ಉತು ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಲ ….

ಡಾಕು ರ್ ಸುಬರ ಹಮ ಣ್ಯ ಭಟ್ ಅವರನ್ನನ
ಜಾಜಯಯಾದ ರಾಜಯ ಪಾಲಕರಾದ ಬ್ದರ ರ್ನ್
ಕೆಿಂಪ್ ಅವರು Georgia Composite Medical
Board (GCMB) ಗೆ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಜೂಲೈ ೧೯
೨೦೨೧ ರಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಇದು
ನ್ಮಮ ಲಿ ರಿಗೆ ಹಮೆಮ ರ್ ವಿಷ್ರ್. ಡಾಕು ರ್
ಸುಬರ ಹಮ ಣ್ಯ ಭಟ್ ಅವರು ಹಲವ್ಯರು
ಸಮುದಾರ್ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾರ್
ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.

ಕನ್ನ ಡ ರಾಜ್ಯ ೋತ್ ವ --ಸಾಯಿ ಹಂಸಿಕಾ

ಸಾಾ ತಂತರ ಯ ದ ನಂತರ ಒಡೆರ್ರ್ ಮಹಾರಾಜ ಕನಾಯಟಕವನ್ನನ ಭಾರತದ ಒಿಂದು
ಭಾಗವ್ಯಗಲು ಒಪ್ರಪ ಗೆ ನಿೋಡಿದರು. ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ರೂಪ್ಗೊಿಂಡಾಗ ಒಟ್ಟು ೧೯
ಜಲೆಿ ಗಳಳ ನ್ನನ ಒಳಗೊಿಂಡಿತುತ . ಅಿಂದನಿಿಂದ ನ್ವೆಿಂಬರ್ 1 ಕನ್ನ ಡ
ರಾಜ್ಯ ೋತಸ ವವ್ಯಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಲಗುತತ ದೆ

ಸುದ್ದಿ ಪತರ -ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆಗಳ್ ಸುದ್ದಿ :
ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರರ ಯ –ವಿೋಕ್ಷ
ಶ್ಕ್ಷಕರನ್ನನ ಸಂದಶ್ಯಸುವ್ಯಗ, ವಿದಾಯ ಥಿಯಯು ಅವರ ಬೋಧನಾ ಶೈಲ್ಲರ್ ಬಗೆೆ
ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳನ್ನನ ಕೇಳಿದರು,ಮುಖಾಮುಖಿ ಆನೆಿ ೈನ್ ಆಗಿ ಬದಲ್ಲದಾಗ ಬೋಧನೆ
ಹೇಗೆ ಬದಲ್ಲಯತು ಎಿಂದು ಪ್ರ ಶ್ನನ ಸಲ್ಲಯತು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕಾ ಳು ಆನೆಿ ೈನ್ ಆಗಲ್ಲ
ಅರ್ವ್ಯ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲ್ಲ ಚೆನಾನ ಗಿ ಓದುದ ತಾತ ರೆ ಎಿಂದು ಕನ್ನ ಡ
ಶಾಲೆ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಷ ದೋಪಾ ಮಾಮ್ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆನೆಿ ೈನ್ ಮತುತ ಮುಖ ಮುಕ್ಷ
ಎರಡೂ ಇಷ್ು ಆಗುತತ ದೆ ಎಿಂದು ಸಹ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಮಕಾ ಳಿಗೆ ‘ಕ’ ಇಿಂದ
‘ಳ’, ಮತುತ ಕಾಗುಣಿತ ಕಲ್ಲಸುತಾತ ರೆ. ಅವರು ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಸರಳ ವ್ಯಕಯ ಗಳನ್ನನ ಸಹ
ಕಲ್ಲಸುತಾತ ರೆ .
ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಷ ಚೈತಾರ ಮೇಡಂ ಅವರನ್ನನ ಸಂದಶ್ಯಸಿದಾಗ,ಅವರು
ಸಹ ಇದೇ ರಿೋತಿರ್ ಅಭಿಪಾರ ರ್ ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ನ್ಲ್ಲಿ
ಕಲ್ಲಸುವುದು ಇಷ್ು ಪ್ಡುತಾತ ರೆ. ಅವರು ಮೊದಲು substitute ಶ್ಕ್ಷಕ್ಷ ಆಗಿದದ ರು.
ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆದಾಗ, ಅವರು ಪೂಣ್ಯ ಅವಧ್ಧರ್
ಶ್ಕ್ಷಕರಾದರು.ಅವರು ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ತರಗತಿರ್ ಪ್ಠ್ಯ ಪುಸತ ಕದಲ್ಲಿ ರುವ
ಪಾಠ್ವನ್ನನ ಹೇಳಿಕಡುತಾತ ರೆ.
ಮಧು ಸರ್ ಜ್ತೆ ಮಾತಾಡುವ್ಯಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಆನೆಿ ೈನ್ ನ್ಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿಕಡಕೆಾ ಇಷ್ು ಪ್ಡಾತ ರೆ.ಏಕೆಿಂದರೆ ಸಮರ್ದ ಉಳಿತಾರ್ ಆಗುತದೆದ .
ಆದರೆ ಮಧು ಸರ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಪಾಠ್ ಸಹ ಇಷ್ು ಪ್ಡಾತ ರೆ ಏಕೆ ಅಿಂದೆರ
ಮಕಾ ಳು ಇನ್ನ ಚೆನಾನ ಗಿ ಓದುತಾತ ರೆ. ಹೇಳಿಕಡಲು ಸುಲುಭ ಆಗುತತ ದೆ. ಆಯೆಾ
ಇದೆರ ಒಿಂದೋಿಂದು ಸಲ ಆನೆಿ ೈನ್ ತರಗತಿಯಿಂದಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಪಾಠ್
ಮಾಡೊಬಹುದು. ಮಕಾ ಳು ಚೆನಾನ ಗಿ ಓದುತಾತ ರೆ ಅಿಂದುರ ಮಧು ಸರ್. ಅವರ
ಮಕಾ ಳಿಗೆ ’ಅ’ ಇಿಂದ ‘ಅಃ’ ತನ್ಕ ಹೇಳುವುದು ಮತುತ ಬರಿಯೋದು
ಹೇಳಿಕಡುತಾತ ರೆ. ಪಾರ ಣಿಗಳು, ಪ್ಕ್ಷಿ ಗಳು, ಹಣುಣ , ಮತುತ
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನನ ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕಡುತಾತ ರೆ . ಈಗ ಹಸದಾಗಿ ಚ್ಚಕಾ
ಪ್ದಯ ಗಳನ್ನನ ಹೇಳಿಕಡುತಿತ ದಾದ ರೆ.
ಮೆರಿರ್ಟು ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆರ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಕನ್ನ ಡ ಕಲ್ಲಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು
ಪ್ರ ರ್ತನ ಮಾಡುತಿತ ದಾದ ರೆ

ನ್ನ್ನ ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆ-ಒುಂದು ಚುಂತನೆ-ಸೃಜ್ನ್
ನ್ನ್ನ ಹಸರು ಸೃಜನ್. ನಾನ್ನ ತುಿಂಬ್ದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಯ ಕ್ಷತ .ಆದದ ರಿಿಂದ, ನ್ನ್ನ
ಕನ್ನ ಡ ತರಗತಿಗಳು ಹೇಗೆ ನ್ಡೆಯುತಿತ ವೆ ಎಿಂಬುದನ್ನನ ಹಂಚ್ಚಕಳಳ ಲು ನಾನ್ನ
ಬರ್ಸುತೆತ ೋನೆ.ಕನ್ನ ಡ ವಣ್ಯಮಾಲೆಗಳನ್ನನ ಕಲ್ಲಯುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಮತುತ
ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ನ್ನ್ನ ಕನ್ನ ಡ ತರಗತಿಗಳು ನ್ನ್ನ ಮುಿಂದನ್ ಜೋವನ್ಕೆಾ
ಬಹಳ ಸಹಾರ್ಕವ್ಯಗಿವೆ.
ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆರ್ನ್ನನ ನ್ಮಗೆ ಪ್ರಿಚಯಸಲು ನ್ಮಮ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು
ಸಮರ್ವನ್ನನ ನ್ಮಗಾಗಿ ಕಳೆಯುತಾತ ರೆ. ಅದಕಾಾ ಗಿ ನಾನ್ನ ಅವರನ್ನನ
ಪ್ರ ಶಂಸಿಸುತೆತ ೋನೆ.ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆರ್ನ್ನನ ಕಲ್ಲಸಲು ಸೃಜನ್ಶ್ೋಲ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನನ
ಬಳಸುತಾತ ರೆ. ನಾನ್ನ ಅನೇಕ ಕನ್ನ ಡ ಪಾರ ರ್ಯನೆಗಳನ್ನನ ಕಲ್ಲಯುತಿತ ದೆದ ೋನೆ,
ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವರು ತರಗತಿರ್ನ್ನನ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಪಾರ ರ್ಯನೆಗಳನ್ನನ
ಹೇಳಿಕಡುತಾತ ರೆ.ಅನೇಕ ಆಸಕ್ಷತ ದಾರ್ಕ ಆಟಗಳನ್ನನ ಆಡುತೆತ ೋವೆ .
ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲತಿದೆದ ೋವೆಿಂದು ತಿಳಿರ್ಲು ಶ್ಕ್ಷಕರು ಗೆರ ೋಡ್ನ್ನನ ಕನೆರ್ಲ್ಲಿ
ಪ್ರಿೋಕೆಿ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡುತಾತ ರೆ.ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ್ಯಗ
ನಾವು ಯಾವುದೇ ತಪುಪ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಸರಿಪ್ಡಿಸುತಾತ ರೆ.
ತರಗತಿರ್ ಕನೆರ್ಲ್ಲಿ , ನಾವು ನ್ಮಮ ಭಾರತದ ರಾಷ್ು ರಗಿೋತೆ ಹಾಡುವ್ಯಗ, ನ್ನ್ಗೆ
ಕಂಪ್ನ್ವು ಮತುತ ಸಂತೋಷ್ವವ್ಯಗುತತ ದೆ.ನಾನ್ನ ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು
ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾನ್ನ ಸಾ ಲಪ ಕನ್ನ ಡ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನನ
ಕಲ್ಲತಿದೆದ ೋನೆ.ನಂತರ, ನಾನ್ನ ನ್ನ್ನ ಅಜಿ ಮತುತ ಪ್ರೋಷ್ಕರಿಂದಗೆ ಮಾತನಾಡಲು
ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ.ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ವನ್ನನ ನಿೋಡುತತ ದೆ.ನ್ಮಗೆ ಕಲ್ಲಸಿದದ ಕಾಾ ಗಿ
ನ್ನ್ನ ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆಗೇ ನಾನ್ನ ತುಿಂಬ್ದ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದೆದ ೋನೆ.
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ಸುದ್ದಿ ಪತರ -ಕನ್ನ ಡ ತರಗತಿಯ ಬ್ಗೆೆ ಕ್ಕಲ್ವು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ್ ವಿಮ್ರ್ಶಿಗಳು-ತನ್ಮ ಯ್
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ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆ ನಾವು ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮತುತ
ಆನಂದಸುವ ಮೊೋಜನ್ ಸಥ ಳವ್ಯಗಿದೆ. ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆರ್ಲ್ಲಿ
ನ್ನ್ನ ನೆಚ್ಚಿ ನ್ ವಿಷ್ರ್ವೆಿಂದರೆ ಕಲ್ಲಯುವುದು. ನಾನ್ನ
ಕನ್ನ ಡ ತರಗತಿರ್ನ್ನನ 10 ರಲ್ಲಿ 9 ಎಿಂದು ರೇಟ್
ಮಾಡುತೆತ ೋನೆ. ನಾನ್ನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು
ಬರ್ಸುತೆತ ೋನೆ. ಏಕೆಿಂದರೆ ತರಗತಿರ್ ನಂತರ ಎಲಿ ರ ಜ್ತೆ
ಆಟವ್ಯಡಿ ಕನೆಗೆ , ಬೆಕ್ಷಾ ನಿಂದಗೆ ಆಟವ್ಯಡಿ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗುತೆತ ವೆ. ನ್ನ್ನ ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆರ್ ಶ್ಕ್ಷಕರು
ನಿಜವ್ಯಗಿಯೂ ಕರುಣಾಮಯ."
"ನಾನ್ನ ಕನ್ನ ಡವನ್ನನ ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆ ರ್ಲ್ಲಿ ಚೆನಾನ ಗಿ
ಕಲ್ಲಯುತೆತ ೋನೆ. ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆರ್ಲ್ಲಿ ನ್ನ್ನ ನೆಚ್ಚಿ ನ್
ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಯೆಿಂದರೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನನ ಓದುವುದು ಮತುತ
ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಉತತ ರಿಸುವುದು. ನಾನ್ನ 10 ಕೆಾ 10 ನೇ ಕನ್ನ ಡ
ಶಾಲೆರ್ನ್ನನ ರೇಟ್ ಮಾಡುತೆತ ೋನೆ ಮತುತ ನಾನ್ನ ಕನ್ನ ಡ
ಶಾಲೆರ್ನ್ನನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಪ್ರರ ೋತಿಸುತೆತ ೋನೆ. ನಾನ್ನ
ಎಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರನ್ನನ ಪ್ರರ ೋತಿಸುತೆತ ೋನೆ. ಕನ್ನ ಡ ತರಗತಿರ್ ನಂತರ
ನಾವು ಆಡುವ ಆಟಗಳನ್ನನ ನಾನ್ನ ಇಷ್ು ಪ್ಡುತೆತ ೋನೆ. "
"ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲೆಯು ಮೊೋಜನ್ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡವನ್ನನ
ಕಲ್ಲಸುತಿತ ದೆ. ಕನ್ನ ಡ ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ನ್ನ್ನ ನೆಚ್ಚಿ ನ್
ಚಟ್ಟವಟಿಕೆ jeopardy ಆಟ. ನಾನ್ನ ಕನ್ನ ಡ ತರಗತಿರ್ನ್ನನ
10 ಕೆಾ 10 ಎಿಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡುತೆತ ೋನೆ ಮತುತ ನಾನ್ನ
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲರ್ಲು ಇಷ್ು ಪ್ಡುತೆತ ೋನೆ. ನ್ನ್ಗೆ
ಕಲ್ಲರ್ಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡಿದ ನ್ನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡ
ಶಾಲೆರ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನ್ನ ತುಿಂಬ್ದ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದೆದ ೋನೆ. "

