
ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನ ಡಕೂಟಅಟ್ಲ ುಂಟ್ , ಜಾರ್ಜಿಯಾದಕನ್ನ ಡಿಗರ ಒುಂದುಹೆಮ್ಮ ಯ

ಲಾಭರಹಿತಸಂಸೆ್ಥ . ಈಕನ್ನ ಡಕೂಟದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅುಂಗಮೆರಿಯೆಟಟ ಕನ್ನ ಡಶಾಲೆ. 

೨೦೨೧ರ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಲ ಮೆರೆಯೆಟಟ ಕನ್ನ ಡಶಾಲೆಯಮ್ಕಕಳುತಾವುಕಲ್ಲತ ಕನ್ನ ಡ

ಭಾಷೆಯನ್ನನ ಸದುಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲುಒುಂದುಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನ್ಮ್ಮ

ಕನ್ನ ಡಕೂಟಕ್ಕಕ ಒುಂದುಸುದಿ್ದ ಪತರ ವನ್ನನ (newsletter) ವಿನ್ಯಯ ಸಗೊಳಿಸಲುಮ್ಕಕಳುನಿರ್ಧಿರ
ಮಾಡಿದರು. ಸುದಿ್ದ ಪತರ ಕ್ಕಕ ಬೇಕಾದಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನನ ಸಂಗರ ಹಿಸಿ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಚರ್ಚಿಮಾಡಿ

ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಲ ಟೈಪ್ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆಈಸುದಿ್ದ ಪತರ ಇಷಟ ಆಗುವುದುಎುಂದುನ್ಯವು

ಭಾವಿಸಿದಿೆ ೋವೆ
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ಸುದಿ್ದ ಪತರ -ಕನ್ನ ಡಕೂಟದಆಚರಣೆಗಳು

COVID-Help -ಸಿಮ್ರ ನ್

ಜನ್ವರಿ ೨೦೨೧ರಲಿ್ಲ ನ್ಡೆದ ಕರೋನ್ವೈರಸ್ಮುಕತ
ಜೋವನ್ನಿರಿೋಕ್ಷಣೆಎನ್ನನ ವ virtual ಕಾರ್ಯಕರ ಮದಲಿ್ಲ ಡಾ।
ಅನ್ನಭಟ್ಮಾಡರೇಟರ್ಆಗಿದದ ರು. ಅಲಿ್ಲದದ ಎಲಿ್ಲ

ವೈದಯ ರುಕೋವಿಡ್ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನನ ಕುರಿತು

ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾ।ಪ್ರ ಭಾಕರ್ , ಡಾ।ಸಮೋರ್ಬೆಳಗಜೆ

ಅವರುಕೋವಿಡ್ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ನ್ಮಮ ದೇಹವನ್ನನ

ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಾಣುವಿನಿಿಂದಕಾಪಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದು

ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು. ಲಸಿಕೆ ತೆಗುದುಕಿಂಡಾಗದೇಹದ

ಮೇಲ್ಲಗುವಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನನ ವಿವರಿಸಿದರು. ಡಾ| 

ಕಣ್ಣ ನ್ನಾರಾರ್ಣ್ಅವರುಲ್ಲಕ್ಡೌನ್ಸಮರ್ದಲಿ್ಲ

ಹೇಗೆಮನ್ಸಸ ನ್ನನ ಖುಷಿಯಾಗಿಇಟ್ಟು ಕಳಳ ಬೇಕುಎಿಂದು

ಹೇಳಿದರು. ಡಾ| ನ್ರಸಿಿಂಹಲುನಿೋಲಗಾರು (ಸಣ್ಣ ವ್ಯಯ ಪಾರ
ಸಾಲಕಾಾ ಗಿ PPP paycheck ಪ್ರರ ಟೆಕ್ಷನ್ಪ್ರರ ೋಗಾರ ಮ್ ) ಬಗೆೆ

ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು ೫ವೈದಯ ರತಂಡವುನ್ಮಮ ಸುರಕ್ಷತೆ

ಮತುತ ಸಾಿಂಕಾರ ಮಕರೋಗದಿಂದ ನಾವುನ್ಮಮ

ಆರೋಗಯ ವನ್ನನ ಹೇಗೆ ರಕಿ್ಷ ಸಿಕಳಳ ಬೇಕೆಿಂದುತಿಳಿಸಿದರು.

https://youtu.be/RrHyJnZm6CI

ಮ್ಹಿಳಾದ್ದನ್ಯಚರಣೆ -ವಿೋಕ್ಷ: 

ಮಾರ್ಚಯ 14, 2021 ರಂದು, ನೃಪ್ತುಿಂಗ ಕನ್ನ ಡಕೂಟ

ತಮಮ ಮೊದಲಮಹಿಳಾದನಾಚರಣೆರ್ನ್ನನ

ಆಚರಿಸಿತು. ಅವರುಮಹಿಳೆರ್ರಪಾತರ , ಕಡುಗೆಮತುತ

ಅವರ ಜವ್ಯಬ್ದದ ರಿಗಳನ್ನನ ವಿವರಿಸಿದರು. ಕೆಲವು

ಹಿಂಗಸರುಲ್ಲಿಂಗ ಸಮಾನ್ತೆರ್ಬಗೆೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಮತುತ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಿದರೆ, ಮಹಿಳೆರ್ರುಸಮಾಜವನ್ನನ

ಹೇಗೆಸುಧಾರಿಸಬಹುದುಎಿಂಬುದರಕುರಿತುಎಲಿರು

ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, NKK ರ್ಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ಮಹಿಳೆರ್ರುಮಾಸು ರ್ಡಿಗಿರ ೋಗಳನ್ನನ ಹಿಂದದಾದ ರೆ, 

ಪ್ರ ಶಸಿತ ಗಳನ್ನನ ಗಳಿಸಿದಾದ ರೆ, ಮತುತ ಮಸ್ಇಿಂಡಿಯಾ

ರನ್ನ ರ್ ಅಪ್ಆಗಿದಾದ ರೆ. ಕನೆರ್ಲಿ್ಲ , ಸಮರ್ಗಳು

ಬದಲ್ಲಗುತಿತ ವೆಮತುತ ಮಹಿಳೆರ್ರುಹಚಿ್ಚ ನ್

ಅವಕಾಶಗಳನ್ನನ ಪ್ಡೆಯುತಿತ ದಾದ ರೆ ಎಿಂದುಸಮಾಧಾನ್

ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದರು. ಈಕಾರ್ಯಕರ ಮದಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಿದ

ಅತಿಥಿಗಳುಇಿಂದರಾರಾಮಸಾಾ ಮ, ಜ್ಯ ೋತಿನೂಜ, 

ಉಮಾಸರ್ವಯಶ್, ಪುಷ್ಪ ಲತಾಸುಧಶಯನ್, ಮಂಗಳ

ಉಡುಪ್, ವಿೋಣಾರಾವ್, ಜ್ಯ ೋತಾಸ ನ ಹಗೆೆ ಮತುತ

ಹಲವ್ಯರುಸ್ಪಪ ತಿಯದಾರ್ಕಮಹಿಳೆರ್ರು.

https://www.youtube.com/watch?v=OARtRs9eoog

ಬೇಸಿಗೆಭರಾಟೆಮ್ತು ಅಮ್ಮ ುಂದ್ದರ

ದ್ದನ್ಯಚರಣೆಯಸಂಭರ ಮ್ !--

ಉಲಾಲ ಸ್ https://www.youtube.com/watch?v=L6h-ClqhFgg

ಅಮಮ ಿಂದರ ದನಾಚರಣೆರ್ನ್ನನ ನೃಪ್ತುಿಂಗ ಕನ್ನ ಡ

ಕೂಟದ Youtubeಲೈವ್” ಕಾರ್ಯಕರ ಮ, 05.15.2021 

ರಂದುಪ್ರ ಸಾರಿಸಲ್ಲಯತು

ವ್ಯ. ಮುರಳಿೋಧರ ತಿೋರ್ಯಹಳಿಳ ರ್ವರುಬರೆದರುವ "ಅಮಮ

ನ್ನ್ನ ಮಮ ಅಕಾ ರೆತೋರುವನ್ನ್ನ ಮಮ " ಎಿಂಬಹಾಡಿನಿಿಂದ

ಶುರುವ್ಯದಕಾರ್ಯಕರ ಮ, ಅಮಮ ಮಾಡುವಇಷ್ು ವ್ಯದ

ತಿಿಂಡಿ, ಅಮಮ ನ್ಜ್ತೆಆಡುವಮೊೋಜನ್ಆಟ, ಅಮಮ

ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳು, ಅಮಮ ನ್ಜ್ತೆನೋಡಿದಅದುು ತ

ಜಾಗಗಳು, ಅಮಮ ಹೇಳುವಮಾತುಗಳುಹಿೋಗೆ ಹಲವು

ಬಗೆರ್ವಿಷ್ರ್ದಬಗೆೆ ಮಕಾ ಳುಮಾತನಾಡಿದರುನ್ಮಮ

ಮೆರಿಯೆಟು ಶಾಲೆರ್ಎಲಿ್ಲ ಅಧಾಯ ಪ್ಕ /ಅಧಾಯ ಪ್ಕ್ಷರ್ರ

ಪ್ರಿಶರ ಮಮತುತ ಪ್ರೋಷ್ಕರಪ್ರರ ೋತಾಸ ಹದಿಂದಈ

ಕಾರ್ಯಕರ ಮಬಹಳಚೆನಾನ ಗಿಮೂಡಿಬಂದತುತ .

ಮಕಾ ಳು ಕ್ಷೋಬೋಡ್ಯ ಇಿಂದಹಲವುಹಾಡುಗಳನ್ನನ

ನ್ನಡಿಸಿ, ಇನ್ನನ ಹಲವುಮಕಾ ಳುನೃತಯ , ಹಾಡುಗಳಿಿಂದ

ವಿೋಕ್ಷಕರನ್ನನ ಮನ್ರಂಜಸಿದರು. ಮನೋಹರ್ಅವರು

ಏಕಪಾತಾರ ಭಿನ್ರ್ಮಾಡಿದರು. ವ್ಯಣಿಶ್ರ ೋ ರಾವ್

“ರ್ಥಾಪ್ರ ಕಾರ ಸಿಧಿ್ಧ ರಸುತ !!“ ಎಿಂಬ ನಿಲುಹಾಸಯ

ಕಾರ್ಯಕರ ಮವನ್ನನ ನ್ಡೆಸಿಕಟು ರು. ಕನ್ನ ಡಕೂಟಇದೆ

ಮೊದಲಬ್ದರಿಗೆ Stand up ಕಾಮಡಿಎನ್ನನ ವ
ಕಾರ್ಯಕರ ಮವನ್ನನ ಪ್ರ ದಶಯನ್ಮಾಡಿತುತ .

ಡಾ।ಅನ್ನಭಟ್, ಡಾ।ಸುಬರ ಹಮ ಣ್ಯ ಭಟ್ಮತುತ , 

ಕ್ಷರಣ್ ಭಟ್ಅವರುಪ್ರ ಸುತ ತ ಪ್ಡಿಸುವ “ಶ್ರ ೋಮತಿಶಂಕರಿ

ಮುತೆತ ರಿಮತುತ ದ|ನ್ರಸಿಿಂಹರ್ಯ ಮುತೆತ ರಿ

ವಿದಾಯ ಥಿಯರ್ವತನ್” ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಯಪ್ರರ ಢಶಾಲೆರ್ನ್ನನ

ಮುಗಿಸುವಪ್ರ ತಿಭಾವಂತಮಕಾ ಳಿಗೆಕಡಲ್ಲಗುತತ ದೆ.

ಈವಷ್ಯದ ವಿದಾಯ ಥಿಯರ್ವತನ್ವಿಜೇತರು, ಶ್ರ ೋಪ್ರರ ರ್

ಶ್ರ ೋನಿವ್ಯಸ್, ಅದಾ ಕ್ಭಾರದಾಾ ಜ್, ಅನ್ನಾಯ ಕುಮಾರ್, 

ಕ್ಷೋತಿಯಭಾರದಾಾ ಜ್. ಅವರಿಗೆ ನ್ಮಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

https://youtu.be/RrHyJnZm6CI
https://www.youtube.com/watch?v=OARtRs9eoog
https://www.youtube.com/watch?v=L6h-ClqhFgg&fbclid=IwAR1paCIW4hqlk5PFNH1DPu-sGKsZQKTfnad9xM1wTws56b47qiAfTumdJm4


ಸುದಿ್ದ ಪತರ -ಕನ್ನ ಡಕೂಟದಆಚರಣೆಗಳು-ಅನ್ಯವ್

ವನ್ಭೋಜ್ನ್ -ಅನ್ಿವ್
ನೃಪ್ತುಿಂಗ ಕನ್ನ ಡಕೂಟವುಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಯ ೩ ಪ್ರ ಮುಖವ್ಯದ

ಕಾರ್ಯಕರ ಮಗಳನ್ನನ ಹಮಮ ಕಳುಳ ತತ ದೆ. 

ಸಂಕಾರ ಿಂತಿ/ಯುಗಾದಹಾಗುದೋಪಾವಳಿ/ರಾಜ್ಯ ೋತಸ ವ

ಕಾರ್ಯಕರ ಮಗಳು ಒಳಾಿಂಗಣ್ದಲಿ್ಲ ನ್ಡೆದರೆ, 

ವನ್ಭೋಜನ್ವುಹರಾಿಂಗಣ್ದಲಿ್ಲ ನ್ಡೆಯುತತ ದೆ. ಈವಷ್ಯ

COVID Pandemic ನ್ನಂತರಮೊದಲಬ್ದರಿಗೆ

ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ವನ್ಭೋಜನ್ಕಾರ್ಯಕರ ಮವನ್ನನ

ಆಗಸ್ು ೨೯ ೨೦೨೧ರಂದುಹಮಮ ಕಳಳ ಲ್ಲಯತು. Cumming 
Fowler Park ನ್ಲಿ್ಲ ಬೆಳಿಳ ಗೆೆ ಹತುತ ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವ್ಯದ
ಕಾರ್ಯಕರ ಮವು Fancy dress competition , ಸಂಗಿೋತ , ಮತುತ

ಬಿಂಗೊಆಟದಿಂದಗೆಸಂಜೆ ೪ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾಪ್ತ ವ್ಯಯತು. 

ಮಧಾಯ ಹನ ಭೋಜನ್ಹಾಗುತಂಪುಪಾನಿೋರ್

ಸ್ನ ೋಹತರಿಂದಗಿನ್ ಒಡನಾಟದಿಂದಮತತ ಮೆಮ

ವನ್ಭೋಜನ್ಕಾರ್ಯಕರ ಮವುಯಾವ್ಯಗಬರುವುದೋ

ಅಿಂದುಕಾಯುವಂತೆಮಾಡಿದೆ.

ಕಾಲೇಜುರೆಡಿನೆಸ್್ -ಅನ್ಿವ್
ನೃಪ್ತುಿಂಗ ಕನ್ನ ಡಕೂಟ ಸ್ಪ್ು ಿಂಬರ್ ೨೬ರಂದು

"ಕಾಲೇಜುರೆಡಿನೆಸ್ಸ " ಕಾರ್ಯಕರ ಮವನ್ನನ

ಏಪ್ಯಡಿಸಲ್ಲಗಿತುತ . ಮಂಗಳಮಾಮ್ (ಶ್ರ ೋಮತಿ

ಮಂಗಳಉಡುಪ್ ) ಈಕಾರ್ಯಕರ ಮವನ್ನನ

ಆಯೋಜಸಿದದ ರು. ಶ್ರ ೋಮತಿಸುಮನಾಮುದುಗಲ್

ಅವರುಈವಿಷ್ರ್ದಬಗೆೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಅವರಿಗೆ ಅಮೊೋಘ್ , ಅಧ್ಧಾ ಕ್, ವಿಶುರ ತ್,ಮತುತ

ಇತರರು ಸಹಾರ್ಮಾಡಿದರು. ಕಾಲೇಜಗೆಹೋಗುವ

ಮಕಾ ಳುಹೈಸ್ಪಾ ಲ್ಮಕಾ ಳುಮತುತ ಅವರ

ಪ್ರೋಷ್ಕರಿಗೆ ಸಲಹಕಟು ರು. ಎಲಿರೂಈ

ಕಾರ್ಯಕರ ಮವನ್ನನ ಬಹಳ ಆನಂದಸದರು.



ಸುದಿ್ದ ಪತರ

ಕನ್ನ ಡಕೂಟದ ಸಮುದಾಯಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳು --ವಿೋಕ್ಷ

ನೃಪ್ತುಿಂಗ ಕನ್ನ ಡಕೂಟ, ಅಟಿ್ಿಂಟ ನ್ಗರಕೆಾ ಹಲವುವಿಧಗಳಲಿ್ಲ

ಸಹಾರ್ಮಾಡಿದೆ. ಸೇವ್ಯಇಿಂಟನಾಯ ಯಷ್ನ್ಲ್ಅವರು
ಆಯೋಜಸಿದ COVID-RELIEF ನಿಧ್ಧಸಂಗರ ಹದ ಪ್ರ ರ್ತನ ದಲಿ್ಲ NKK ಕೈ
ಜ್ೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿತುತ . ಸೇವ್ಯ

ಇಿಂಟನಾಯ ಯಷ್ನ್ಲ್ ನಿಧ್ಧಸಂಗರ ಹಣೆ ಆರೋಗಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮಕಾ ಳ

ಮತುತ ಮಹಿಳೆರ್ರಅಭಿವೃದಿ , ನಿರಾಶ್ರ ತರ ಬೆಿಂಬಲಮತುತ

ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲ್ಲಯ ಣ್ ಕಿೆೋತರ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾರ್ಮಾಡುತತ ದೆ.

ಡಿಸ್ಿಂಬರ್ 10, 2020 ರಂದು, ನೃಪ್ತುಿಂಗ ಕನ್ನ ಡಕೂಟವು ಶ್ರ ೋ

ಶಂಕರ ಕಾಯ ನ್ಸ ರ್ಫಿಂಡೇಶನ್ ಗೆ ಸಹಾರ್ಮಾಡುವಸಲುವ್ಯಗಿ

ಹಣ್ವನ್ನನ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದರು. ಕನ್ನ ಡಕೂಟ ತನ್ನ ಸದಸಯ ರನ್ನನ ಹಚಿ್ಚ ನ್

ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ಲಿ್ಲ ಹಣ್ದಾನ್ಮಾಡುವಂತೆಪ್ರರ ೋತಸ ಹಿಸಿತು.

ನೃಪತುಂಗಕನ್ನ ಡಕೂಟನ್ಡೆದುಬಂದಹಾದ್ದ --ಸಿಮ್ರ ನ್

೧೯೭೩ರಲಿ್ಲ ಹರ್ಚ. ಎನ್ . ರಾಮಸಾಾ ಮನೃಪ್ತುಿಂಗ

ಕನ್ನ ಡಕೂಟಪಾರ ರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಕೆಲವು ಸ್ನ ೋಹಿತರು

ಮತುತ ಸಾ ಯಂಸೇವಕರಿಿಂದ ಆರಂಭವ್ಯಯತು. 
NKK ರಚ್ಚಸಲುಅವರಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ ಪ್ರ ೋರಣೆ ನಿೋಡಿದ

ಸಂಗತಿಯೆಿಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡಭಾಷೆಬಲುಇಷ್ು

ಮತುತ ಅದರಲಿ್ಲ ನಿಜವ್ಯದಆಸಕ್ಷತ ಇತುತ . ಇತರರಿಗೆ

ಕಲ್ಲಸಲುಒಿಂದುಸುಿಂದರಭಾಷೆಯಾಗಿದೆಎಿಂದು

ನಂಬದದ ರು. ಹರ್ಚ. ಎನ್ . ರಾಮಸಾಾ ಮರ್ವರ ಕೆಲವು
ಮಾತುಗಳುಹಿೋಗಿದೆ. 
” NKK ೧೦ ರಿಿಂದ೧೫ಕುಟ್ಟಿಂಬಗಳು ಸೇರಿ ಮನೆರ್ಲಿ್ಲಯೇ ಪಾರ ರಂಭವ್ಯಗಿತುತ . ಈಗ
ಅದುಸಾವಯಜನಿಕವ್ಯಗಿದೆ. NKK ಮುಖಯ ವ್ಯಗಿಬದಲ್ಲಗಿದೆ. ಆಗಆಥಿಯಕವ್ಯಗಿ

ಅಷೆು ೋನೂಉತತ ಮವ್ಯಗಿರಲ್ಲಲಿ . ಆದರೆಈಗಹಚಿ್ಚ ನ್ದೇಣಿಗೆಮತುತ ಪಾರ ಯೋಜಕರು

ಇದಾದ ರೆ. NKK ಮೊದಲುನಿಧಾನ್ವ್ಯಗಿವಿಸತ ರಣೆಆದರೂನಂತರಹಚಿ್ಚ ಜನ್ರನ್ನನ

ಸಂಘಟಿಸಿತು. ಈಗಕೇವಲಒಬಬ ವಯ ಕ್ಷತ ರ್ಲಿದೆಗುಿಂಪ್ರನ್ಪ್ರ ರ್ತನ ವ್ಯಗಿದೆ. ಈ
ಬದಲ್ಲವಣೆಪ್ರ ಗತಿಗೆಒಳೆಳ ರ್ದು.”

ವಿಶೇಷಸುದಿ್ದ --ಸೃಜ್ನ್

ಕಸ್ಪತ ರಿ ಕನ್ನ ಡಶಾಲೆ ಕಮಮ ಿಂಗ್ತಂಡದವರಿಗೆ ನ್ಮಮ ಧನ್ಯ ವ್ಯದಗಳು. ಕನ್ನ ಡವನ್ನನ ವಿದೇಶ್ಭಾಷೆರ್ನಾನ ಗಿಮಾಡಲುಕನ್ನ ಡಶಾಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶರ ಮ

ಪ್ಟಿು ದೆ. ಈ ಸತತ ಪ್ರ ರ್ತನ ದಿಂದಜಾಜಯಯಾಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಲಖ್ಯಯುಕನ್ನ ಡಭಾಷೆರ್ನ್ನನ “Recognized Foreign language “ ಎಿಂದುಘೋಷಿಸಿದೆ. 

ಆದದ ರಿಿಂದ,ನಾವುಅವರ ಬಗೆೆ ಹಮೆಮ ಪ್ಡುತೆತ ೋವೆಮತುತ ಅವರನ್ನನ ಪ್ರ ಶಂಸಿಸಲುಬರ್ಸುತೆತ ೋವೆ. ಎಲಿ್ಲ ಪ್ರರ ಡಶಾಲ್ಲವಿದಾಯ ಥಿಯಗಳಿಗೆಜಾಜಯಯಾ

ಸಿೋಲ್ಆಫ್ bilitracyನಿೋಡಲ್ಲಗುವುದು.ಪ್ರರ ಡಶಾಲ್ಲವಿದಾಯ ಥಿಯಗಳು ಕೆಕೆಎಸ್-ಕಮಮ ಿಂಗ್ಜ್ತೆ ಕೆಲಸಮಾಡಿಅವಂತ್ಅಸ್ಸ್ಮ ಿಂಟ್ ಪ್ರಿೋಕಿೆರ್ನ್ನನ

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದು.



ಸುದಿ್ದ ಪತರ
ಹಾಸಯ -ರೋನಿತ್

1.ಗಂಡ: ಲೇ ನಿನ್ಗೆಹಬ್ಬ ಕ್ಕಕ ಸಿೋರೆ ತರಲಾ , ಚೂಡಿದಾರತರಲಾ?

ಹೆುಂಡಿು : ನಿಮ್ಗೆಬ್ಟೆಟ ಒಗಿಯೋದಕ್ಕಕ ಯಾವುದುಸುಲುಭಅನ್್ೋತು

ಅದನೆನ ೋ ತನಿನ

೨. ರಂರ್ಜೋವ್ : ರೋನಿತ್ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವಯಸ್ು ಎಷ್ಟಟ ?

ರೋನಿತ್: ರಂರ್ಜೋವ್ , ನ್ನ್ನ ತಂದೆಯವಯಸ್ು ೯ವಷಿ.

ರಂರ್ಜೋವ್ : ಅದುಹೇಗೆ?

ರೋನಿತ್: ಅವರುತಂದೆಯಾಗಿದಿು ನ್ಯನ್ಹುಟಿಟ ದಮೇಲೆ.

ಸದಸಯ ರ ನೆಲ್ಬೆಳ್ಕುವಿೋಕ್ಷ -(Member Spotlight)

ಡಾಕು ರ್ಸುಬರ ಹಮ ಣ್ಯ ಭಟ್ಅವರನ್ನನ

ಜಾಜಯಯಾದ ರಾಜಯ ಪಾಲಕರಾದಬ್ದರ ರ್ನ್

ಕೆಿಂಪ್ಅವರು Georgia Composite Medical 

Board (GCMB)ಗೆ ಸದಸಯ ರಾಗಿಜೂಲೈ೧೯

೨೦೨೧ರಂದುನೇಮಕಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಇದು

ನ್ಮಮ ಲಿರಿಗೆಹಮೆಮ ರ್ವಿಷ್ರ್.ಡಾಕು ರ್

ಸುಬರ ಹಮ ಣ್ಯ ಭಟ್ಅವರುಹಲವ್ಯರು

ಸಮುದಾರ್ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾರ್

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.

ಒಗಟುಗಳು --ಓಜ್ಸ್ಮ್ತು ಸಾಯಿಹಂಸಿಕಾ

1. ಗೂಡಿನ್ಲಿ್ಲನ್ ಪ್ಕಿ್ಷ ನಾಡೆಲಿ ನೋಡುತತ ದೆ

2. ಕಾಸಿನ್ಕುದುರೆಗೆಬ್ದಲದ ಲಗಾಮು

3. ನಿೋರಿಲಿದ ಸಮುದರ , ಜನ್ರಿಲಿದ ಪ್ಟು ಣ್, ಸಂಚಾರವಿಲಿದಮಾಗಯಗಳು ಎಲಿ್ಲ ?

4. ಬಡಿಸಿದರೆಹೂವು, ಮಡಿಚ್ಚದರೆಮೊಗೆು ,ಇದುಏನ್ನ? 

5. ಬಳಿ ಸರದಾರನಿಗೆ ಕರಿಟೋಪ್ರ

ಉತು ರಕೊನೆಯಲ್ಲಲ ….

ಕನ್ನ ಡರಾಜ್ಯ ೋತ್ ವ --ಸಾಯಿಹಂಸಿಕಾ

ಸಾಾ ತಂತರ ಯ ದನಂತರ ಒಡೆರ್ರ್ಮಹಾರಾಜ ಕನಾಯಟಕವನ್ನನ ಭಾರತದ ಒಿಂದು

ಭಾಗವ್ಯಗಲುಒಪ್ರಪ ಗೆ ನಿೋಡಿದರು. ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ರೂಪ್ಗೊಿಂಡಾಗ ಒಟ್ಟು ೧೯
ಜಲಿೆ ಗಳಳ ನ್ನನ ಒಳಗೊಿಂಡಿತುತ . ಅಿಂದನಿಿಂದ ನ್ವೆಿಂಬರ್ 1 ಕನ್ನ ಡ
ರಾಜ್ಯ ೋತಸ ವವ್ಯಗಿಆಚರಿಸಲ್ಲಗುತತ ದೆ



ಸುದಿ್ದ ಪತರ -ಕನ್ನ ಡಶಾಲೆಗಳ್ಸುದಿ್ದ :
ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರರ ಯ –ವಿೋಕ್ಷ

ಶ್ಕ್ಷಕರನ್ನನ ಸಂದಶ್ಯಸುವ್ಯಗ, ವಿದಾಯ ಥಿಯಯುಅವರಬೋಧನಾಶೈಲ್ಲರ್ಬಗೆೆ

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳನ್ನನ ಕೇಳಿದರು,ಮುಖಾಮುಖಿಆನಿೆ ೈನ್ ಆಗಿ ಬದಲ್ಲದಾಗಬೋಧನೆ

ಹೇಗೆಬದಲ್ಲಯತುಎಿಂದುಪ್ರ ಶ್ನನ ಸಲ್ಲಯತು. ಎಲಿ್ಲ ಮಕಾ ಳು ಆನಿೆ ೈನ್ಆಗಲ್ಲ

ಅರ್ವ್ಯಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲ್ಲಚೆನಾನ ಗಿ ಓದುದ ತಾತ ರೆ ಎಿಂದು ಕನ್ನ ಡ

ಶಾಲೆ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಷ ದೋಪಾಮಾಮ್ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆನಿೆ ೈನ್ಮತುತ ಮುಖಮುಕ್ಷ

ಎರಡೂಇಷ್ು ಆಗುತತ ದೆ ಎಿಂದು ಸಹಹೇಳಿದರು. ಅವರುಮಕಾ ಳಿಗೆ ‘ಕ’ ಇಿಂದ

‘ಳ’, ಮತುತ ಕಾಗುಣಿತ ಕಲ್ಲಸುತಾತ ರೆ. ಅವರುಮಕಾ ಳಿಗೆ ಸರಳವ್ಯಕಯ ಗಳನ್ನನ ಸಹ

ಕಲ್ಲಸುತಾತ ರೆ .

ಕನ್ನ ಡಶಾಲೆ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಷಚೈತಾರ ಮೇಡಂಅವರನ್ನನ ಸಂದಶ್ಯಸಿದಾಗ,ಅವರು

ಸಹ ಇದೇ ರಿೋತಿರ್ಅಭಿಪಾರ ರ್ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದರು. ಅವರುಆನ್ಲೈನ್ನ್ಲಿ್ಲ
ಕಲ್ಲಸುವುದುಇಷ್ು ಪ್ಡುತಾತ ರೆ. ಅವರುಮೊದಲು substitute ಶ್ಕ್ಷಕ್ಷ ಆಗಿದದ ರು. 

ಕನ್ನ ಡಶಾಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ಆದಾಗ, ಅವರುಪೂಣ್ಯಅವಧ್ಧರ್

ಶ್ಕ್ಷಕರಾದರು.ಅವರುಮಕಾ ಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ತರಗತಿರ್ಪ್ಠ್ಯ ಪುಸತ ಕದಲಿ್ಲರುವ
ಪಾಠ್ವನ್ನನ ಹೇಳಿಕಡುತಾತ ರೆ.

ಮಧುಸರ್ಜ್ತೆಮಾತಾಡುವ್ಯಗಅವರುಹೇಳಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಆನಿೆ ೈನ್ ನ್ಲಿ್ಲ

ಹೇಳಿಕಡಕೆಾ ಇಷ್ು ಪ್ಡಾತ ರೆ.ಏಕೆಿಂದರೆ ಸಮರ್ದಉಳಿತಾರ್ಆಗುತದೆದ . 

ಆದರೆಮಧುಸರ್ಮುಖಾಮುಖಿಪಾಠ್ ಸಹ ಇಷ್ು ಪ್ಡಾತ ರೆ ಏಕೆ ಅಿಂದೆರ

ಮಕಾ ಳು ಇನ್ನ ಚೆನಾನ ಗಿ ಓದುತಾತ ರೆ. ಹೇಳಿಕಡಲುಸುಲುಭಆಗುತತ ದೆ. ಆಯೆಾ

ಇದೆರ ಒಿಂದೋಿಂದುಸಲ ಆನಿೆ ೈನ್ ತರಗತಿಯಿಂದಗೆಮುಖಾಮುಖಿಪಾಠ್

ಮಾಡೊಬಹುದು. ಮಕಾ ಳು ಚೆನಾನ ಗಿ ಓದುತಾತ ರೆ ಅಿಂದುರ ಮಧು ಸರ್. ಅವರ

ಮಕಾ ಳಿಗೆ ’ಅ’ ಇಿಂದ ‘ಅಃ’ ತನ್ಕಹೇಳುವುದುಮತುತ ಬರಿಯೋದು

ಹೇಳಿಕಡುತಾತ ರೆ.ಪಾರ ಣಿಗಳು, ಪ್ಕಿ್ಷ ಗಳು, ಹಣುಣ , ಮತುತ

ತರಕಾರಿಗಳನ್ನನ ಕನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕಡುತಾತ ರೆ . ಈಗಹಸದಾಗಿ ಚ್ಚಕಾ

ಪ್ದಯ ಗಳನ್ನನ ಹೇಳಿಕಡುತಿತ ದಾದ ರೆ.

ಮೆರಿರ್ಟು ಕನ್ನ ಡಶಾಲೆರ್ಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಕನ್ನ ಡ ಕಲ್ಲಸಲುಸಾಕಷ್ಟು

ಪ್ರ ರ್ತನ ಮಾಡುತಿತ ದಾದ ರೆ

ನ್ನ್ನ ಕನ್ನ ಡಶಾಲೆ-ಒುಂದುಚುಂತನೆ-ಸೃಜ್ನ್

ನ್ನ್ನ ಹಸರುಸೃಜನ್. ನಾನ್ನತುಿಂಬ್ದಕುತೂಹಲಕಾರಿವಯ ಕ್ಷತ .ಆದದ ರಿಿಂದ, ನ್ನ್ನ

ಕನ್ನ ಡ ತರಗತಿಗಳುಹೇಗೆ ನ್ಡೆಯುತಿತ ವೆ ಎಿಂಬುದನ್ನನ ಹಂಚ್ಚಕಳಳ ಲುನಾನ್ನ

ಬರ್ಸುತೆತ ೋನೆ.ಕನ್ನ ಡ ವಣ್ಯಮಾಲೆಗಳನ್ನನ ಕಲ್ಲಯುವುದು, ಬರೆಯುವುದುಮತುತ

ಓದುವುದರಮೂಲಕನ್ನ್ನ ಕನ್ನ ಡ ತರಗತಿಗಳು ನ್ನ್ನ ಮುಿಂದನ್ ಜೋವನ್ಕೆಾ

ಬಹಳ ಸಹಾರ್ಕವ್ಯಗಿವೆ.

ಕನ್ನ ಡಭಾಷೆರ್ನ್ನನ ನ್ಮಗೆ ಪ್ರಿಚಯಸಲುನ್ಮಮ ಶ್ಕ್ಷಕರುಸಾಕಷ್ಟು

ಸಮರ್ವನ್ನನ ನ್ಮಗಾಗಿ ಕಳೆಯುತಾತ ರೆ. ಅದಕಾಾ ಗಿನಾನ್ನಅವರನ್ನನ

ಪ್ರ ಶಂಸಿಸುತೆತ ೋನೆ.ಕನ್ನ ಡಭಾಷೆರ್ನ್ನನ ಕಲ್ಲಸಲುಸೃಜನ್ಶ್ೋಲ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನನ

ಬಳಸುತಾತ ರೆ.ನಾನ್ನಅನೇಕ ಕನ್ನ ಡಪಾರ ರ್ಯನೆಗಳನ್ನನ ಕಲ್ಲಯುತಿತ ದೆದ ೋನೆ, 

ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವರು ತರಗತಿರ್ನ್ನನ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವಮೊದಲುಪಾರ ರ್ಯನೆಗಳನ್ನನ

ಹೇಳಿಕಡುತಾತ ರೆ.ಅನೇಕ ಆಸಕ್ಷತ ದಾರ್ಕಆಟಗಳನ್ನನ ಆಡುತೆತ ೋವೆ .

ನಾವುಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲತಿದೆದ ೋವೆಿಂದು ತಿಳಿರ್ಲುಶ್ಕ್ಷಕರು ಗೆರ ೋಡ್ನ್ನನ ಕನೆರ್ಲಿ್ಲ

ಪ್ರಿೋಕಿೆ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡುತಾತ ರೆ.ತರಗತಿರ್ಲಿ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ್ಯಗ

ನಾವುಯಾವುದೇತಪುಪ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರುನ್ಮಮ ನ್ನನ ಸರಿಪ್ಡಿಸುತಾತ ರೆ. 

ತರಗತಿರ್ಕನೆರ್ಲಿ್ಲ , ನಾವುನ್ಮಮ ಭಾರತದರಾಷ್ು ರಗಿೋತೆಹಾಡುವ್ಯಗ, ನ್ನ್ಗೆ

ಕಂಪ್ನ್ವುಮತುತ ಸಂತೋಷ್ವವ್ಯಗುತತ ದೆ.ನಾನ್ನಕನ್ನ ಡಶಾಲೆಗೆಹೋಗಲು

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದನಂತರ, ನಾನ್ನಸಾ ಲಪ ಕನ್ನ ಡಮಾತನಾಡುವುದನ್ನನ

ಕಲ್ಲತಿದೆದ ೋನೆ.ನಂತರ, ನಾನ್ನನ್ನ್ನ ಅಜಿ ಮತುತ ಪ್ರೋಷ್ಕರಿಂದಗೆಮಾತನಾಡಲು

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ.ಇದುಅವರಿಗೆಸಂತೋಷ್ವನ್ನನ ನಿೋಡುತತ ದೆ.ನ್ಮಗೆ ಕಲ್ಲಸಿದದ ಕಾಾ ಗಿ
ನ್ನ್ನ ಕನ್ನ ಡಶಾಲೆಗೇನಾನ್ನತುಿಂಬ್ದಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದೆದ ೋನೆ.

ಸವಿರುಚ -ಕೊಸಂಬ್ರಿಮಾಡುವವಿರ್ಧನ್-ಸಮ್ರ್ಥಿ

Samarth Kosambari Recipe -

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=fgqsHGORafA


ಸುದಿ್ದ ಪತರ -ಕನ್ನ ಡತರಗತಿಯಬ್ಗೆೆ ಕ್ಕಲ್ವುವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ್ವಿಮ್ರ್ಶಿಗಳು-ತನ್ಮ ಯ್

ಅರುಶ್ , 6 ವಷಿ

ಕನ್ನ ಡಶಾಲೆನಾವು ಕನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡುವಮತುತ

ಆನಂದಸುವಮೊೋಜನ್ ಸಥ ಳವ್ಯಗಿದೆ. ಕನ್ನ ಡಶಾಲೆರ್ಲಿ್ಲ

ನ್ನ್ನ ನೆಚಿ್ಚ ನ್ ವಿಷ್ರ್ವೆಿಂದರೆ ಕಲ್ಲಯುವುದು.ನಾನ್ನ

ಕನ್ನ ಡ ತರಗತಿರ್ನ್ನನ 10 ರಲಿ್ಲ 9 ಎಿಂದುರೇಟ್

ಮಾಡುತೆತ ೋನೆ. ನಾನ್ನಮುಖಾಮುಖಿಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು

ಬರ್ಸುತೆತ ೋನೆ. ಏಕೆಿಂದರೆ ತರಗತಿರ್ನಂತರ ಎಲಿರಜ್ತೆ

ಆಟವ್ಯಡಿ ಕನೆಗೆ , ಬೆಕ್ಷಾ ನಿಂದಗೆ ಆಟವ್ಯಡಿಮನೆಗೆ

ಹೋಗುತೆತ ವೆ. ನ್ನ್ನ ಕನ್ನ ಡಶಾಲೆರ್ಶ್ಕ್ಷಕರು

ನಿಜವ್ಯಗಿಯೂಕರುಣಾಮಯ."

ಸಮತ್ಯ, 8 ವಷ್ಯ
ಸಮ್ತ್ಿ, 8 ವಷಿ

"ನಾನ್ನಕನ್ನ ಡವನ್ನನ ಕನ್ನ ಡಶಾಲೆರ್ಲಿ್ಲ ಚೆನಾನ ಗಿ

ಕಲ್ಲಯುತೆತ ೋನೆ. ಕನ್ನ ಡಶಾಲೆರ್ಲಿ್ಲ ನ್ನ್ನ ನೆಚಿ್ಚ ನ್

ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಯೆಿಂದರೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನನ ಓದುವುದುಮತುತ

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆಉತತ ರಿಸುವುದು. ನಾನ್ನ 10 ಕೆಾ 10 ನೇಕನ್ನ ಡ

ಶಾಲೆರ್ನ್ನನ ರೇಟ್ಮಾಡುತೆತ ೋನೆಮತುತ ನಾನ್ನ ಕನ್ನ ಡ

ಶಾಲೆರ್ನ್ನನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಪ್ರರ ೋತಿಸುತೆತ ೋನೆ. ನಾನ್ನ

ಎಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರನ್ನನ ಪ್ರರ ೋತಿಸುತೆತ ೋನೆ. ಕನ್ನ ಡ ತರಗತಿರ್ನಂತರ

ನಾವುಆಡುವಆಟಗಳನ್ನನ ನಾನ್ನಇಷ್ು ಪ್ಡುತೆತ ೋನೆ. "

ಓಜ್ಸ್ , ೧೦ವಷಿ

"ಕನ್ನ ಡಶಾಲೆಯುಮೊೋಜನ್ ರಿೋತಿರ್ಲಿ್ಲ ಕನ್ನ ಡವನ್ನನ

ಕಲ್ಲಸುತಿತ ದೆ. ಕನ್ನ ಡ ತರಗತಿರ್ಲಿ್ಲ ನ್ನ್ನ ನೆಚಿ್ಚ ನ್

ಚಟ್ಟವಟಿಕೆ jeopardy ಆಟ. ನಾನ್ನಕನ್ನ ಡ ತರಗತಿರ್ನ್ನನ

10 ಕೆಾ 10 ಎಿಂದುರೇಟ್ಮಾಡುತೆತ ೋನೆಮತುತ ನಾನ್ನ

ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಕಲ್ಲರ್ಲುಇಷ್ು ಪ್ಡುತೆತ ೋನೆ. ನ್ನ್ಗೆ

ಕಲ್ಲರ್ಲುಸಹಾರ್ಮಾಡಿದನ್ನ್ನ ಎಲಿ್ಲ ಕನ್ನ ಡ

ಶಾಲೆರ್ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆನಾನ್ನತುಿಂಬ್ದಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದೆದ ೋನೆ. "

ಒಗಟುಗಳು-ಉತು ರ

1.ಕಣುಣ 2.ಸ್ಪಜದಾರ 3.ನ್ಕಿೆ 4.ಛತಿರ 5. ಬೆಿಂಕ್ಷಕಡೆಿ


