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'ಬೆಂಗಳೂರುಮೂಲದನಾನುಕುಟೆಂಬದೆಂದಿದೆ
ಸದ್ಯ ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ್ದೇನೆ. ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಕೆಲವು
ಪದಗಳನುನು ನೆನೆಯಲುಬಯಸುತ್ದೇನೆ.ಹೊಲ-ಗದೆ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಕಳೆ ತಗೆಯಲುಉಪಯದೇಗಿಸುತ್್ದ್ ಕಬ್ಬಿಣದಸಾಧನಕೆಕೆ
'ಕುರ್ಜಿಗೆ' ಎನುನುತ್್ದ್ರು. ಚಪಾತ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಲಟ್ಟ-
ಣಿಗೆಯನುನು ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಲತ್್ಡೆ' ಎನುನುತ್್ದ್ರು.
ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿಮಾಡಿದ 'ನೆಲವು' ಅನುನು 'ನೆಲ್ಲಿ' ಎೆಂದೂ ಕರೆಯುವರು. ಮಳೆಗೆ
ನೆನೆಯದೆಂತ ತಲೆ ಹೆಂಬದಿಯೆಂದಮೊಣಕಾಲ ತನಕಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್್ದ್ ವಸತ್ರ
'ಕೊಪಾಪಾಳೆ'. ಪುಟ್ಟ ಮಕಕೆಳನುನು ಬಚ್ಚಗಿಡಲು ತಲೆಗೆಹಾಕುವಟದೇಪಿಯತುದಿಗೆ
ನೆರಿಗೆ ಕಟ್್ಟಹೊಲ್ಯುತ್್ದ್ ವಿಧಾನಕೆಕೆ 'ಕುೆಂಚಿಗೆ' ಎನುನುತ್್ದೆ್ವು.

ಕೆ.ಸಿ.ರತ್ನಶ್ರೀ, ಗುರುಗ್ರಾಮ, ಹರಿಯಾಣ

'ಗ್ರಾಮದೇಣಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನನಾನುದರೂ ಕೆಳಗೆ ಇಡು ಎನನುಲು
'ಮಡಗು' ಎನುನುವರು. ಆ ಬದಿಹೊದೇಗು ಎನನುಲು 'ಆಚಾರಿ',
ಈ ಬದಿಬಾಎನನುಲು 'ಈಚಾರಿ' ಶಬ್ಗಳ್ ಬಳಕೆಯಾಗು-
ತ್್ದ್ವು. ಹಸು ಅಥವಾಎಮ್ಮೆ ಗರಜಿ ಧರಿಸಿದ್ರೆ 'ಗುಬ್ಬಿ'
ಅಥವಾ 'ತನೆ'ಯಾಗಿದೆ ಎೆಂಬಸೂಚಕ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ದೆ.
ಜಠರದಿೆಂದಮ್ದೇವನುನು ಬಾಯಗೆ ತೆಂದು ಜಗೆಯುವುದನುನು
'ಮ್ಲುಕು' ಅಥವಾ 'ನಮ್ರಾ' ಎೆಂಬ ಪದಗಳನುನು ಬಳಕೆಮಾಡಲಾಗುತ್ದೆ.

ಬಾಲಸುಬ್ಹ್ಮಣ್ಯ, ಬಿಟಿಎಂಬಡಾವಣೆ

'ಕೃಷಿ ಕುಟೆಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಳೆದಿರುವವರು ಇೆಂದು
ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನೆದೇಕ ಪದಗಳನುನು ಕೆದೇಳಿರುತ್್ರೆ.
ದಿನಗಳ್ಉರುಳಿದೆಂತ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯೂಹೆಂದಿನ
ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್್ವೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸುವಸಾಧನಗುದ್ಲ್ಯನುನು
'ಮಮಟ್' ಎೆಂದು ಕರೆಯುತ್್ದ್ರು.ತ್ದೇಟದಕಾಲುವೆ
'ಹಕಕೆಲು' ಎೆಂದು ಕರೆಯಲಪಾಡುತ್್ತು್. ಸ್ವಚ್ಛತಗೆ ಬದೇಕಾದ
ಪೊರಕೆಗೆ 'ಬರಲು' ಎನುನುತ್್ದೆ್ವು. ಗ್ಡಿಯಚಕರಾದ ತಡೆಗೆ 'ಕಡಾಣಿ' ಬಳಕೆ-
ಯಾಗುತ್್ತು್. ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆಗೆ 'ಮ್ದೆ' ಎನುನುತ್್ದ್ರು.

ಮನರೀನ್ಮಣಿ,ಬಂಗಳೂರು

ಹವಾಮಾನಮುನ್ಸೂಚನೆ
ನಗರದಲ್ಲಿಮರೀಡ ಕವಿದ
ವಾತಾವರಣ.
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ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪದ ಸೆಂಭ್ರಮ
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಡಗರದ ಹೊತ್್ನೊಳಗೆ ಕನನುಡ ಪದ ಸಮೃದಿ್ಧ, ಶಬ್ಧದ
ಸೊಗಡು, ಕನನುಡತನದ ವೆೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನುನು ಕಟ್್ಟಕೊಡಲು ‘ಪರಾಜಾವಾಣಿ’ಯು ‘ಪದ
ಸೆಂರರಾಮ’ವನುನು ಆರೆಂಭಿಸುತ್್ದೆ.
ನಿರೀವು ಮಾಡಬರೀಕಾದುದು ಇಷ್ಟೆ: ನಿಮಮೆ ಊರು–ಕೆದೇರಿ, ಹಳಿಳು–ತ್ೆಂಡಾ, ಹಟ್್ಟ,
ಪದೇಟೆಯ ಸೆಂದಿಗೆಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದೇವು ಬಳೆಯುತ್್ ಬೆಂದ ಹಾಗೆ ನಿಮಮೆನುನು
ಬಹುವಾಗಿ ಕಾಡಿದ, ಈಗ ಮರೆಯಾಗುತ್್ರುವ ಆಯ್ ಐದು ಪದಗಳ ಪಟ್್ಟ
ಹಾಗೂ ಆ ಪದಗಳ್ ಏಕೆ ಸದಾ ನಿಮಮೆನುನು ಕಾಡುತ್ವೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆ್ಗ ನಾಲುಕೆ
ಸಾಲುಗಳನುನು ಬರೆದುಕಳ್ಹಸಿ. ಪದಮತ್ ಗರಿಷ್ಠ 50. ನಿಮಮೆದೆಂದುಭಾವಚಿತರಾ,
ವಿಳಾಸವೂಜತಗಿರಲ್.

9606038256

ಬಂಗಳೂರು: ಸದೇನೆಯ ಸದೇವಾ ಘಟಕದ
(ಎಎಸ್ಸಿ) ಮೊದೇಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಸಾಹಸ
ಪರಾದಶಜಿನ ತೆಂಡವಾದ ‘ಟಾನಜಿಡದೇಸ್’
127ಮದೇ.ಉದ್ದ ಬೆಂಕಿಸುರೆಂಗವನುನು
ಹಾದು ಹೊದೇಗುವುದು ಸದೇರಿದೆಂತ
ಒಟ್ಟ ಒೆಂಬತು್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳನುನು
ನಿಮಜಿಸುವ ಪರಾಯತನು ನಡೆಸಿದೆ.
ಕಾ್ಯ.ಶಿವೆಂ ಸಿೆಂಗ್ ನೆದೇತೃತ್ವದ 34

ಮೆಂದಿ ಸಾಹಸಿದೇ ಸೈನಿಕರ ತೆಂಡವು
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೊದೇಮವಾರ ಮತು್
ಮೆಂಗಳವಾರ ನಾಲುಕೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ
ನಿಮಜಿಸುವ ಹಾಗೂ ಐದು ಹಳೆ
ದಾಖಲೆಗಳನುನುಮ್ರಿಯುವಪರಾಯತನುಗ-
ಳನುನು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಪೂಣಜಿಗಳಿಸಿತು.
ಬೆಂಕಿಯ ಸುರೆಂಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ
ಸಾಗುವ ಸಾಹಸ, ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನವ
ಪಿರಮಡ್ಗಳ್ ಸಾಗುವ ಪರಿ,
ಹಮ್ಮೆಖವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಸುವ
ಚಾಲಾಕಿತನಗಳ್ಮ್ೈನವಿರೆದೇಳಿಸಿದವು.
2014ರ ಸ.5ರೆಂದು ದಕ್ಷಿಣ

ಆಫ್ರಾಕಾದ ಎನಿರಾಕೊ ಶದೇಮನ್
ಮತು್ ಆ್ಯೆಂಡೆರಾ ಡಿಕಾಕ್ ಅವರು
ಬೆಂಕಿಯ ಸುರೆಂಗದಲ್ಲಿ 120.4 ಮದೇ.
ದೂರವನುನು ಕರಾಮಸಿದು್ ಈ ಹೆಂದಿನ
ದಾಖಲೆಯಾಗಿತು್. ಟಾನಜಿಡದೇಸ್
ತೆಂಡದ ಕಾ್ಯ.ಶಿವೆಂ ಸಿೆಂಗ್ 130
ಮದೇ.ಉದ್ದ ಬೆಂಕಿ ಸುರೆಂಗವನುನು
ಗುರಿಯನುನು ಹೊೆಂದಿದ್ರು. 127 ಮದೇ
ಉದ್ದ ಸುರೆಂಗವನುನು ಕರಾಮಸುವ
ಮೂಲಕಹೊಸದಾಖಲೆ ನಿಮಜಿಸಿದರು.

ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 15 ಮೆಂದಿಯ
ಪಿರಮಡ್ಹೊತು್1ಕಿ.ಮದೇದೂರವನುನು
48.12 ಸಕೆೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾಮಸಿದ್
ದಾಖಲೆಯನುನು ಟಾನಜಿಡದೇಸ್ ತೆಂಡ
ಸುಧಾರಿಸಿಕೊೆಂಡಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ
ಟಾನಜಿಡದೇಸ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನುನು
ನಿಮಜಿಸಿತು್. ಈ ಬಾರಿ 17 ಮೆಂದಿ
ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕಿ.ಮದೇ
ದೂರವನುನು 46.26 ಸಕೆೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಕರಾಮಸಿದರು. ಕಾ್ಯ.ಶಿವೆಂ ಸಿೆಂಗ್
ಹಾಗೂ ನಿದೇಲಾೆಂಜನ್ ಬದೇಜ್ ಬೈಕ್
ಚಲಾಯಸಿದ್ರು.
ಮೂರು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 32

ಮೆಂದಿಯ ಪಿರಮಡ್ಹೊತು್ 1 ಕಿ.ಮದೇ
ದೂರವನುನು 56.23 ಸಕೆೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಕರಾಮಸಿದ್ ಟಾನಜಿಡದೇಸ್ ತೆಂಡದ ಈ
ಹೆಂದಿನ ದಾಖಲೆಯೂ ಮ್ರಿದುಬ್ತು್.
ಈ ಬಾರಿ 34 ಮೆಂದಿ ಮೂರು

ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕಿ.ಮದೇ ದೂರವನುನು
54.35 ಸಕೆೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದರು.
ಹೃಷಿಕೆದೇಶ್ ಯಾದವ್, ಅಮಜೆದ್ ಖಾನ್
ಹಾಗೂ ದಿದೇಪಕ್ ಕುಮಾರ್ಯಾದವ್
ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಸಿದ್ರು.
ಹಮ್ಮೆಖವಾಗಿ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್

ದೂರ ಚಲ್ಸುವ ಹಳೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು
ಉತ್ಸಾಹ ಸೈನಿಕರು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದರು.
ಈ ಹೆಂದೆ 2014ರ ಅ.07ರೆಂದು

ಡೆದೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸಾ ತೆಂಡವು ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ
ಹಮ್ಮೆಖವಾಗಿ ಚಲ್ಸಿ 202 ಕಿ.ಮದೇ
ದೂರವನುನು ಕರಾಮಸಿತು್. ಟಾನಜಿಡದೇಸ್
ತೆಂಡದ ಪರಾದಿದೇಪ್ ಎಸ್.ಎಸ್ 204.4
ಕಿ.ಮದೇ ದೂರವನುನು ಹಮ್ಮೆಖವಾಗಿ
ಕರಾಮಸಿದರು.
ಹೆಂದಿನ ಸಿದೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಯೂರಿ

ಕುಳಿತು ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಸುವ ಹಳೆ
ದಾಖಲೆಯೂ ಪತನಗೆಂಡಿತು.
2015ರಲ್ಲಿ ಇದೆದೇ ತೆಂಡದ ಸವಾರ 19
ಕಿ.ಮದೇ ದೂರವನುನು 22 ಸಕೆೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಕರಾಮಸಿದು್ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತು್. ಎಸ್.
ವಿ.ರಿನು ಈ ರಿದೇತ್ 305.4 ಕಿ.ಮದೇ

ದೂರವನುನು ಕರಾಮಸಿದರು.
‘ಲ್ಮಾಕೆ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾಡ್ಸಾಜಿ,

ಗಿನಿನುಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವಲ್ಲ್ಜಿ ರೆಕಾಡ್ಸಾಜಿ
ಹಾಗೂ ವಲ್ಲ್ಜಿ ರೆಕಾಡ್ಸಾಜಿ ಸೆಂಸಥೆಗಳ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಸಾಹಸ ಪರಾದಶಜಿನದ
ಸಥೆಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ರು. ಈ ಸಾಹಸ
ಪರಾದಶಜಿನದ ವಿಡಿಯದೇ ದಾಖಲೆಗಳನುನು
ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ದೆ್ದೇವೆ. ಒೆಂದು
ತ್ೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ದೃಡಿದೇಕರಣ
ಪತರಾ ಕೆೈಸದೇರುವ ನಿರಿದೇಕ್ಷೆ ಇದೆ’ ಎೆಂದು
ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾವಜಿಜನಿಕ
ಸೆಂಪಕಾಜಿಧಿಕಾರಿ ಗುರುಪರಾಸಾದ್
‘ಪರಾಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತ್ಳಿಸಿದರು.

127ಮೀ.ಉದ್ದದ ಬೆಂಕಿ ಸುರೆಂಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಸವಾರಿ
ಐದು ಹಳೆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಯೋಧರು l ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ?

ದೊಮ್ಮಲೂರಿನ ಎಎಸ್ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೆೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ
ಸುರೆಂಗದ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಬೆಂದ ಎಸಿಎಸ್ ಟೊನಾಮಾಡೆೊೇಸ್ ತೆಂಡದ ಶಿವೆಂ ಸಿೆಂಗ್ ವಿರ್ವದಾಖಲೆ ರ್ಡಿದರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ : ಅನೂಪ್ ರಾಘ .ಟಿ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ:ಹೊಸಪ್ರಯತ್ನಗಳು
l ಒೆಂದೆದೇ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ 12 ಮೆಂದಿಯಮಾನವ ಪಿರಮಡ್ಹೊತು್ 1 ಕಿ.ಮದೇ
ದೂರವನುನು 51.30 ಸಕೆೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರಾಮಸುವಹೊಸ ಪರಾಯತನುವನುನು ಕಾ್ಯ.
ಶಿವೆಂ ಸಿೆಂಗ್ಮಾಡಿದರು.

lಟಾನಜಿಡದೇಸ್ ತೆಂಡ ಐದುಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 44 ಮೆಂದಿಯ ಪಿರಮಡ್
ಹೊತು್ 1 ಕಿ.ಮದೇದೂರವನುನು 53.30 ಸಕೆೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾಮಸಿತು.
ಮಹಾೆಂತದೇಶ್ ಕಲಾಮದಿ, ಬ್.ಕೆ.ರಾಮರ್, ಅಭಿನ್ಭುಜ್ಲ್,ಮನಿದೇಶ್
ಹಾಗೂಶೈಲೆದೇಶ್ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಸಿದ್ರು.

l 39 ಮೆಂದಿಯಪಿರಮಡ್ನೊೆಂದಿಗೆ ಏಳ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಮೂಲಕ
1200 ಮದೇದೂರವನುನು 1 ನಿಮಷ 11 ಸಕೆೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾಮಸುವ
ಮೂಲಕಟಾನಜಿಡದೇಸ್ಹೊಸದಾಖಲೆ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ. ಈ ಪಿರಮಡ್ 209
ಇೆಂಚುಗಳಷ್್ಟ ಎತ್ರವಿತು್. ಕಾ್ಯ.ಶಿವೆಂ ಸಿೆಂಗ್, ನಿದೇಲಾೆಂಜನ್ ಬದೇಜ್,
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜಿನ, ಜ್.ಎಸ್.ಯಾದವ್, ಪರಾದಿದೇಪ್ ಎಸ್.ಎಸ್, ಘಗ್ಜಿ
ವಿಜಯ್, ಪಿ.ಮ್ರುಗೆದೇಶನ್ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಸಿದ್ರು.

lಕಾಲ್ನಲೆಲಿದೇ ಬೈಕ್ನಹಾ್ಯೆಂಡಲ್ ನಿಯೆಂತ್ರಾಸಿ 305.4 ಕಿ.ಮದೇ ಕರಾಮಸುವ
ಹೊಸ ಪರಾಯತನುವನುನು ಶವಾಲೆ ರವಿದೇೆಂದರಾಮಾಡಿದರು.

ಅೆಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಅೆಂಗವಾಗಿ ವೆಲೆೊೇಜ್ ಈವ್ ಸೆಂಸಥೆಯ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್್ಮಕೊೆಂಡಿದದು ಕಾಯಮಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಭಾವೆಂತ ಮಕಕುಳಿಗೆ ಪ್ರರಸಿತು ಪ್ರದಾನ ರ್ಡಲಾಯಿತ್.ಅೆಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ದೇಹದಾರ್ಢಮಾ ಪಟು ಎ.ವಿ.ರವಿ, ಮಮತಾ
ಶೆಂತಕುರ್ರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖೆಂಡ ಜೆ.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ನಟಿಯರಾದ ವಾಣಿಶ್ರೀ, ಅಧ್್ವತಿ ಶೆಟಿಟಿ, ಚೆಂದನಗೌಡ ಹಾಗೂ ರೊೇಶಿನಿ
ತೆಲಕುರ್, ನಿದೇಮಾರಕ ರರ್ನೆಂದ್, ಮಯೂರಿ ಉಪಾಧ್್ಢಯ, ಪಿ.ಏಕಾನೆಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರು.

ಬಂಗಳೂರು: ನಗರದ ವಿ.ವಿ. ಪುರ
ನಿವಾಸಿ ಎಸ್.ಎನ್.
ಚದೇತನಾ (63)
ನಿಧನರಾದರು.
ಅವರು ದೂರ

ದಶಜಿನದ ಹರಿಯ
ಕಿರಾದೇಡಾ ನಿಮಾಜಿಪಕ

ರಾಗಿ ನಿವೃತ್ರಾದ ಕೆ. ಈಶ್ವರ್ರಾವ್
ಪತ್ನು. ಅವರಿಗೆ ಪುತರಾ ಇದಾ್ರೆ. ‘ವಿಲಸಾನ್
ಗ್ಡಜಿನ್ ಸಮೆಶಾನದಲ್ಲಿ ಸೊದೇಮವಾರ
ಅೆಂತ್ಯಕಿರಾಯೆ ನೆರವೆದೇರಿಸಲಾಯತು’
ಎೆಂದುಕುಟೆಂಬದವರು ತ್ಳಿಸಿದಾ್ರೆ.

ಎಸ್.ಎನ್. ಚೇತನಾ
ನಿಧನವಾರ್ತೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನುನು
ಆರೆಂಭಿಸುವ ಕುರಿತೆಂತ ಇಲಾಖೆಯ
ರ್ಲಾಲಿಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್, ಕ್ಷೆದೇತರಾ
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ್, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೆಂಘಟನೆಗಳ ಪರಾತ್ನಿಧಿಗಳ್,
ಎಸ್ಡಿಎೆಂಸಿಗಳ ಪದಾಧಿಕರಿಗಳ್,
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆದೇತರಾದ ತಜ್ಞ ಜೊತ
ಸಮಾಲದೇಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ
ವರದಿಯನುನು ಸಾವಜಿಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ ಅನುಬಿಕುಮಾರ್
ಅವರು ಇಲಾಖೆಯ ಪರಾಧಾನ
ಕಾಯಜಿದಶಿಜಿಗೆ ಇತ್್ದೇಚಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾ್ರೆ.
ಎಲಲಿ ಮ್ನೆನುಚ್ಚರಿಕೆಗಳನುನು

ತಗೆದುಕೊೆಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್

ತ್ೆಂಗಳಿನಿೆಂದ ಒೆಂಬತ್ನೆದೇ ತರಗತ್
ಯೆಂದ 12ನೆದೇ ತರಗತ್ವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗ
ಳನುನುಆರೆಂಭಿಸಬಹುದೆೆಂಬಅಭಿಪಾರಾಯ
ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಿೆಂದ ವ್ಯಕ್ವಾಗಿದೆ
ಎೆಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ರು
ತ್ಳಿಸಿದಾ್ರೆ ಎೆಂದುಗತ್್ಗಿದೆ.
ಪರಾಧಾನ ಕಾಯಜಿದಶಿಜಿಯವರು

ವರದಿಯನುನು ಪರಿಶಿದೇಲ್ಸಿದ ಬಳಿಕ
ಪಾರಾಥಮಕ ಮತು್ ಪ್ರಾಢ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಚಿವ ಎಸ್. ಸುರೆದೇಶ್ಕುಮಾರ್
ಅವರು ನಿದೇಡಲ್ದಾ್ರೆ. ಸಚಿವರು
ವರದಿಯನುನು ಮ್ಖ್ಯಮೆಂತ್ರಾಗೆ
ಸಲ್ಲಿಸಲ್ದು್ ಅವರಿಬಬಿರು ಚಚಿಜಿಸಿದ
ಬಳಿಕ ಶಾಲಾರೆಂರದ ಬಗೆ್ಗ ಸಪಾಷ್ಟ ಚಿತರಾಣ
ಸಿಗಲ್ದೆ ಎೆಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಮೂಲಗಳ್ಹೆದೇಳಿವೆ.

ಶಾಲಾರಂಭ: ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ದಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಕೊಲೆ ಬದರಿಕೆ,
ಕೊಲೆ ಯತನು, ಹಲೆಲಿ, ಸಕಾಜಿರಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಅಡಿಲ್ ಸದೇರಿದೆಂತ
8 ಪರಾಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್
ಕಾಡನ್ರು ಪಾಳ್ಯದ ನಿವಾಸಿ
ಶಿವಶೆಂಕರ್ ಎೆಂಬುನನುನು ದಡಲ್-
ಬಳವೆಂಗಲ ಪೊಲ್ದೇಸರು ಗೂೆಂಡಾ
ಕಾಯೆ್ಯಡಿ ಬೆಂಧಿಸಿದಾ್ರೆ ಎೆಂದು
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾೆಂತರ ಎಸ್ಪಿ ರವಿ
ಡಿ.ಚನನುಣ್ಣನವರ್ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ರೆ.

ಗಂಡಾಕಾಯ್ದೆಯಡಿ
ಬಂಧನ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ:ಕುರಿಮ್ದೇಯಸಲುಹೊದೇಗಿದ್
ಇಬಬಿರು ಬಾಲಕರು ಬಚ್ಚನಹಳಿಳು
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಳ್ಗಿ ಮೆಂಗಳವಾರ
ಮೃತಪಟ್್ಟದಾ್ರೆ.
ತ್ಲ್ಲಿಕಿನ ದಿಬ್ಬಿರಹಳಿಳು ಗ್ರಾಮದ

ಮೂತ್ಜಿ ಹಾಗೂ ನಾಗಮಣಿಯವರ
ಮಗ ದಶಜಿನ್ (15)ಹಾಗೂಕಾಚಹಳಿಳು
ಗ್ರಾಮದ ಮೆಂರ್ನಾಥ ಹಾಗೂ
ಗೆಂಗರತನುಮಮೆ ಅವರ ಮಗ ಶಿವ (14)
ಮೃತರು.

ಕೆರೆಯಲ್ಲಿಮುಳುಗಿಬಾಲಕರಿಬ್ಬರುಸಾವು

ಬಂಗಳೂರು: ಬಸಾಕೆೆಂ ವಿದು್ಯತ್
ಕೆದೇೆಂದರಾಗಳಲ್ಲಿ ತುತುಜಿ ಕಾಯಜಿನಿವಜಿ-
ಹಣೆ ಕೆೈಗೆತ್್ಕೊೆಂಡಿರುವುದರಿೆಂದ
ನ.12ರಿೆಂದ 21ರವರೆಗೆ ಬಳಿಗೆ್ಗ
10ರಿೆಂದ ಸೆಂಜ್ 5 ಗೆಂಟೆಯವೆರೆಗೆ
ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ
ಆಗಲ್ದೆ ಎೆಂದು ಪರಾಕಟಣೆ ತ್ಳಿಸಿದೆ.
ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು: 12ರೆಂದು
ಶಾಸಿತ್ರದೇನಗರ ಬೈರಪಪಾ ಬಾಲಿಕ್,
ತ್್ಯಗರಾಜನಗರ, ಟಾಟಾ ಸಿಲ್ಕೆ ಫಾರೆಂ,

ನಾಗಸೆಂದರಾ ವೃತ್, 13ರೆಂದು ಗಣೆದೇಶ
ಮೆಂದಿರ ರಸ್, ತ್್ಯಗರಾಜನಗರ,
17ರೆಂದು ಬ್ಇಎೆಂಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ
3ನೆದೇ ಹೆಂತ, 18-19ರೆಂದು
ಸೌತ್ಎೆಂಡ್ ವೃತ್, ತ್್ಯಗರಾಜನಗರ,
ಭುವನೆದೇಶ್ವರಿ ಅಪಾರ್ಮ್ಜಿೆಂರ್
ಸಮ್ಚ್ಚಯ, 20ರೆಂದು ರಾಘವೆದೇೆಂದರಾ
ಸಾ್ವಮ ದೆದೇವಸಾಥೆನ, ಬ್ಇಎೆಂಲ್
3ನೆದೇ ಹೆಂತ, 21ರೆಂದು ಬಾಗೆದೇಗೌಡ
ಬಡಾವಣೆ.

ತುತುತುಕಾಯತುನಿವತುಹಣೆ
ನಾಳೆಯಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಯುತಯುಯ


