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ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ-
ವಿರಲ್ದ್ದು, ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಲ್ದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು– ಮೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದುರಿ-
ಯಲ್ಲಿ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು–ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ
ಮಳೆಯಾಗಲ್ದೆ.
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ಬಂಗಳೂರು: ‘ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
ಜಲಾಶಯದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ
ದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ೇಜಿ
ಸದ ಹೊರತು ಹಾಗೂ ನೇರಿನ ನವ್ವಹಣೆ
ಬದಲಾಗದ ಹೊರತು ಅರ್್ವವತಿ ಮತು್
ಕುಮುದ್ವತಿ ನದಿಗಳ ಪುನರುಜಿ್ೇವನ
ಕನಸಿನ ಮಾತು.’

ಈ ನದಿಗಳನ್ನು ಉಳ್ಸಿಕೊಳ್ಳಿವ
ಆೊಂದೇಲನದಲ್ಲಿ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿದ್ದ
ರ್ಯ್ವಕರ್ವರು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್್ರಯವಿದು.

‘ಈ ನದಿಗಳ್ ಬತು್ವುದರಲ್ಲಿ
ನಗರಿೇಕರಣ ಎಷ್್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರಿ
ದಯೇ, ಬದಲಾದ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯ
ಕೊಡುಗೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದ. ಈ
ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ
ಕೃಷಿಯ ಮೊರೆ ಹೊೇದರೆ ನದಿ ಉಳ್ಸಿ
ಕೊಳಳಿಲು ಖೊಂಡಿತಾ ಸಾಧ್ಯ’ ಎೊಂದು ಆಶಾ
ವಾದ ವ್ಯಕ್ಪಡಿಸುತಾ್ರೆ ಅರ್್ವವತಿ ನದಿ
ಪುನಶ್ೇರನ ಹೊೇರಾಟದ ರೂವಾರಿಗ-
ಳಲ್ಲಿಬ್ಬರಾದ ಜನಾದ್ವನ
ಕೆಸರುಗದ್ದ.

ತಿ ಪ್ಪ ಗ ೊಂ ಡ ನ ಹ ಳ್ಳಿ
ಜಲಾಶಯದ ಒಳ
ಹರಿವು ಹೆಚ್್ಸುವ,
ಅರ್್ವವತಿ ಮತು್
ಕುಮುದ್ವತಿ ನದಿಗಳನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿೊಂದ
ಅರಣ್ಯ ಮತು್ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯು
2003ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರರ್ರ ವಲಯ–1ರಲ್ಲಿ
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ೇಜನ ನೇಡ
ಬೇಕು. ಕೃಷಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಗಬ್ಬರ ಹಾಗೂ
ಜೈವಿಕ ಕ್ೇಟನಾಶಕಗಳನೆನುೇ ಬಳಸಬೇಕು
ಎೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆೇಳಲಾಗಿತು್.
2003ರ ಬಳ್ಕ ನಮಾ್ವಣ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟಿ್ಟನ ನಯೊಂರ್ರಣ ಬದಿ್ದರು
ವುದು ನಜ. ಆದರೆ, ಕೃಷಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲಲಿ
ಎೊಂಬುದು ಹೊೇರಾಟಗಾರರ
ಅೊಂಬೇಣ.

‘ಹೆಚ್್ ನೇರನ್ನು ಬಯಸುವ
ರಾಸಾಯನಕಯುಕ್ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನೆನುೇ
ಈಗಲೂ ಮುೊಂದುವರಿಸಲಾಗು-
ತಿ್ದ. ಅದಕ್್ಕೊಂರಲೂ ಹೆಚಾ್ಗಿ ಕೃಷಿ
ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು
ಬೇರ್ಬಟಿ್ಟ ಕೊರೆಯಲಾಗುತಿ್ದ.
ಭೂಮಿಗೆ ನೇರು ಇೊಂಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಕೆರೆ ಕುೊಂಟೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ

ಪಡಿಸಿರುವ ಅಲ್ವಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯರನು
ಗ ಳೆ  ಲಲಿ ವೂ  ಇ ದ

ರಿೊಂದಾಗಿ ವ್ಯರ್ವವಾಗು
ತಿ್ವೆ’ ಎೊಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ಪಡಿಸು-

ತಾ್ರೆ ಜನಾದ್ವನ ಕೆಸರುಗದ್ದ.
‘ನದಿ ಮತ್ ಜಿೇವಕಳೆ ಪಡೆಯ

ಬೇರ್ದರೆ ಮೊದಲು ಈ ಜಲಾನಯನ
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ, ಬಳೆ ಪದ್ಧತಿ
ಹಾಗೂ ನೇರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು
ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಜಲರ್ಯಗಳ
ಪುನಶ್ೇರನಕೆ್ಕ ಏನದ್ದರೂ ನೊಂರರದ
ಆದ್ಯತ ನೇಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸರ್್ವರ
ಇದಕೆ್ಕ ರದಿ್ವರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದು
ಕೊೊಂಡಿದ’ ಎೊಂದು ಅವರು ತಿಳ್ಸಿದರು.

‘2013–14ರಲ್ಲಿ ಅರ್್ವವತಿ
ಪುನಶ್ೇರನಕೆ್ಕ ₹23 ಕೊೇಟಿಗಳಷ್್ಟ
ಅನ್ದಾನವನ್ನು ಸರ್್ವರ ಮೊಂಜೂರು
ಮಾಡಿತು್. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ, ರ್ವೆೇರಿ
ನೇರಾವರಿ ನಗಮದ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗೆ
ನೇರು ಹರಿಯುವ ರ್ಲುವೆಗಳನ್ನು
ದುರಸಿ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅನೆೇಕ ಕಡೆ
ಈ ರ್ಯ್ವ ಇನ್ನು ಪೂಣ್ವ
ಗೊಂಡಿಲಲಿ. ಈ ರ್ಯ್ವದಲ್ಲಿ
ಜನರು ಒಳಗಳ್ಳಿವೊಂತ ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ, ಅವರಲೂಲಿ ನದಿ

ಪುನಶ್ೇರನದ ಮಹರ್ವದ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು
ಮೂಡಿಸಬೇಕ್ತು್. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೆೇ
ಇಲಲಿ. 2014ರ ಬಳ್ಕ ಜಿಲಾಲಿಡಳ್ರದ
ವತಿಯಿೊಂದ ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳನ್ನು
ದುರಸಿ್ಪಡಿಸಿದು್ದ ಬಟ್ಟರೆ ಈ  ಬಗೆಗೆ
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯರನು ನಡೆದಿಲಲಿ’
ಎೊಂದರು.

‘ಸ್ವಯೊಂಸೇವಾ ಸೊಂಸಥೆಗಳ್ ಜ್ಗೃತಿ
ಮೂಡಿಸಿದ್ದರಿೊಂದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ
ಗಳ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲಾಲಿದರೂ ಈ ನದಿ
ಗಳನ್ನು ಉಳ್ಸಬೇಕೆೊಂಬ ರ್ಳಜಿ
ಮೂಡಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್್ಟ ಕೃಷಿ
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹನ ನೇರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳಿಲಾಗಿದ. ಆದರೆ,
ಅವುಗಳ್ಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತಿ್ರುವುದು
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೇರು. ದುರಸಿ್ ಕೊಂಡ
ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಲುಲಿವ ನೇರು ಕೊಳವೆ
ಬಾವಿಗಳ್ೊಂದ ಎತು್ವ ಅೊಂರಜ್ವಲವನ್ನು
ತುೊಂಬಸುವಷ್್ಟ ಸಾಲುತಿ್ಲಲಿ.
ಸಾಮರ್ಯ್ವಕ್್ಕೊಂರ ಹೆಚ್್ ನೇರೆತು್ತಾ್
ಹೊೇದರೆ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್
ಜಿೇವಕಳೆ ರ್ಣುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿನ
ನೇರಿನ ಲಭ್ಯತ ನೇಡಿಕೊೊಂಡು
ಕಡಿಮ ನೇರು ಬಳಸುವ ಬಳೆಗಳನ್ನು
ಮಾರ್ರ ಬಳೆಸಬೇಕು’ ಎೊಂದು ಸಲಹೆ
ನೇಡಿದರು.

ಸಾಯುವ ನದಿಗೆ ಜೀವಜಲ ಸಾವಯವ
ಅರ್ಕಾವತಿ– ಕುಮುದ್ವತಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ l  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ

l ಪ್ರವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ವಿ.

‘ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ’
ಈಗಲೂ ಈ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮ ಆಗಿಲಲಿ.
10 ವಷ್ವಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯನ್ನು ನೇಡಿದರೆ ಈ ಅೊಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುರ್ದ.
2015ರಲ್ಲಿ ಎೊಂಪಿ್ರ ಸೊಂಸಥೆ ನೇಡಿದ ವರದಿಯಲೂಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ.

‘ಈ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಷ್ವಕೆ್ಕ ಸರಾಸರಿ 800 ಮಿ.ಮಿೇ ಮಳೆ
ಬೇಳ್ರ್ದ. ಆದರೆ, 1200 ಮಿ.ಮಿೇ.ಗೂ ಹೆಚ್್ ನೇರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳಳಿಲಾ-
ಗುತಿ್ದ. ಈ ಪರಿಪ್ಠ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಕೃಷಿಗೆ ಇರಲ್ ಅರವಾ ಗೃಹಬಳಕೆಗೆೇ
ಇರಲ್ ನೇರನ್ನು ಮಿರವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು’ ಎೊಂದು ಸಲಹೆ ನೇಡುತಾ್ರೆ
ಜನಾದ್ವನ್.

‘ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ
ಹಿಂದಕ್ಕಿಡುವುದು
ಅಪಾಯಕಾರಿ’
‘2003ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮರ್ರಿಯಾಗಿ
ಅನ್ಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತಿ್ದ್ದರೆ,
ನದಿಗಳ ಪುನಶ್ೇರನದ ನಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ
16 ವಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ
ಸರ್ರಾರ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ
ರ್ಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿತು್. ಆದರೆ,
ಹಾಗಾಗಿಲಲಿ. ಸರ್್ವರ 16
ವಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ
ಹೆಜ್ ಇಟಿ್ಟಲಲಿ ನಜ. ಆದರೆ,
ಇಟಿ್ಟರುವ ಹೆಜ್ಯನ್ನು ಕೂಡ
ಹೊಂದಕೆ್ಕ ಪಡೆಯುವುದು ಇನ್ನು
ಅಪ್ಯರ್ರಿ. ನದಿಯ ಸೊಂರಕ್ಷಿರ
ಪ್ರದೇಶದ ವಾ್ಯಪಿ್ಯನ್ನು 1
ಕ್.ಮಿೇ.ನೊಂದ 500 ಮಿೇ.ಗೆ
ಇಳ್ಸುವ ನರ್್ವರಕೆ್ಕ ಭವಿಷ್ಯ್ಯಷ ದಲ್ಲಿ
ಭಾರಿ ಬಲೆ ತರಬೇರ್ದಿೇತು’
ಎನ್ನುತಾ್ರೆ ಯುವ ಸೊಂಚಲನದ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚ್ದಾನೊಂದ ಮೂತಿ್ವ.

ಕಾಿಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಿಂಡರಿಿಂದಲೇ ಆಕ್ೇಪ
ಅರ್್ವವತಿ ಹಾಗೂ ಕುಮುದ್ವತಿ ನದಿಗಳ ಸೊಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು
ನದಿಗಳ ತಿೇರದಿೊಂದ 500 ಮಿೇಟರ್ಗೆ ಕುಗಿಗೆಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲಲಿ ಎೊಂದು
ರ್ೊಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖೊಂಡ ಬ.ಕೆ. ಚೊಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆೇಳ್ದಾ್ದರೆ.

ಯಾವುದೇ ರ್ರ್್ವನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೊಂಸಥೆ, ಆಸ್ಪತ್ರ್ರ್ಪ ಹಾಗೂ ಇರರ
ಸೊಂಸಥೆಗಳ್ ಈ ನದಿಗಳ ತಿೇರದಿೊಂದ ಕನಷಠಾ 1 ಕ್.ಮಿೇ ದೂರವಿರಬೇಕು
ಎೊಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅೊಂಗ ಸೊಂಸಥೆಯಾಗಿರುವ ‘ಪರಿಸರ ನವ್ವಹಣೆ
ಮತು್ ನೇತಿ ಸೊಂಶೇಧನಾ ಸೊಂಸಥೆ’ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು್. ಸರ್್ವರ ಈಗ
ರರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 500 ಮಿೇಟರ್ಗೆ ಕುಗಿಗೆಸಿದ. ಈ ನರ್್ವರ ಜನರ
ಮತು್ ಪರಿಸರದ ಪರವಾಗಿಲಲಿ. ಬೊಂಗಳೂರು ನಗರಕೆ್ಕ ಕುಡಿಯುವ ನೇರು
ಪೂರೆೈಸಲು ತಿೇವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಲ್ದ ಎೊಂದಿದಾ್ದರೆ.

‘ಶರಾವತಿಯಿೊಂದ ಬೊಂಗಳೂರಿಗೆ ನೇರು ಪೂರೆೈಸುವ ಯೇಜನೆ
ರೂಪಿಸುತಿ್ರುವ ಸರ್್ವರ, ಈ ಎರಡು ನದಿಗಳ್ಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿ
ಕೆೈಗೊಂಡಿರುವ ನರ್್ವರ ವಿಪಯಾ್ವಸವೆೇ ಸರಿ’ ಎೊಂದು
ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಸಿದಾ್ದರೆ.

ಪರೆಜಾವಾಣಿ
ವಿಶೇಷ

ಬಂಗಳೂರು: ಬಾಣಸವಾಡಿ ಎೊಂಯು
ಎಸ್ಎಸ್ 11 ಕೆ.ವಿ ವಿದು್ಯತ್ ಕೆೇೊಂದ್ರ
ದಲ್ಲಿ ತುತು್ವ ನವ್ವಹಣಾ ರ್ಯ್ವ
ಇರುವುದರಿೊಂದ ಜುಲೆೈ 29 ಹಾಗೂ
30ರೊಂದು ಬಳ್ಗೆಗೆ 9ರಿೊಂದ ಸೊಂಜ
6ಗೊಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯರ್ಯಯ
ಉೊಂಟಾಗಲ್ದ ಎೊಂದು ಬಸಾ್ಕೊಂ ತಿಳ್ಸಿದ.
ಸ್ಥಳಗಳು: ಹೊರಮಾವು ಮುಖ್ಯ ರಸ್,
ಶಕ್್ ನಗರ, ಆಶಿೇವಾ್ವದ್ ರ್ಲ್ನ,
ಪಿ&ಟಿ ರ್ಲ್ನ, ಜ್ಯೇತಿ ನಗರ,
ಹೊರಮಾವು, ಅಗರ, ಕೊಕೊನೆಟ್
ಗಿ್ರೇವ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬಾಬುಸಪ್ಳ್ಯ,
ಅೊಂಜನಾದಿ್ರ ಬಡಾವಣೆ, ಬಾಲಾಜಿ
ಬಡಾವಣೆ, ದಿವ್ಯ ಉನನುತಿ ಬಡಾವಣೆ.

ವಿದುಯುತ್ ವಯುತಯುಯ

ಪಿಯು ಪಠಯುಪುಸ್ತಕ
ಲಭಯು
ಬಂಗಳೂರು: ಪ್ರರಮ ಮತು್
ದಿ್ವತಿೇಯ ಪಿಯು ರರಗತಿಗಳ
ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಪಠ್ಯಕ್ರ್ರ್ಯ ಮದ
35 ಶಿೇಷಿ್ವಕೆಗಳ ಪುಸ್ಕಗಳ್
ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಎೊಂದು
ಕನಾ್ವಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ಕ ಸೊಂಘ
ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಸಿದ.

ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಪಠ್ಯಪು-
ಸ್ಕಗಳ್ಗಿೊಂರ ಕಡಿಮ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ಕಗಳ್ ಲಭ್ಯವಿದು್ದ, ಗರಿಷಠಾ
ಮಾರಾಟ ಬಲೆಗಿೊಂರ ಹೆಚ್್ನ ದರಕೆ್ಕ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿ್ದ್ದಲ್ಲಿ
mdktbs2018@gmail.com
ಇ–ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ನೇಡ
ಬಹುದು ಎೊಂದು ಎೊಂದು ಸೊಂಘದ
ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ನದೇ್ವಶಕರು
ತಿಳ್ಸಿದಾ್ದರೆ.

ಬ ಂ ಗ ಳೂ ರು : ‘ ಬ  ಹು ಮಾ  ಧ್ಯ ಮ
ವಾಗಿರುವ ನಾಟಕ ಕಲೆಯ ಎಲಲಿ
ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಗಿರಿೇಶ ರ್ನಾ್ವಡ
ರಿಗೆ ಹಡಿರವಿತು್. ಭಾಷ್ೊಂರರ ಹೆೇಗಿರ
ಬೇಕೆೊಂಬ ಖಚ್ರ ಅರಿವು ಅವರಿಗಿತು್.
ರ್ನಾ್ವಡರು ಅನ್ವಾದಿಸಿದು್ದ
ನ್ಡಿಯಲಲಿ, ನಾಡಿ ಎೊಂದು ರ್ರೊಂರರು
ಪ್ರಶೊಂಸಿಸಿದ್ದರು’ ಎೊಂದು ಲೆೇಖಕ್
ವನಮಾಲಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಸಾಹರ್ಯ ಅರ್ಡೆಮಿಯ ‘ಶಬ್ದನಾ’
ಭಾಷ್ೊಂರರ ಕೆೇೊಂದ್ರ ಶುಕ್ರವಾರ
ಆಯೇಜಿಸಿದ್ದ ರ್ಯ್ವಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
‘ಅನ್ವಾದಕರಾಗಿ ಗಿರಿೇಶ ರ್ನಾ್ವಡ’
ಕುರಿತು ಮಾರನಾಡಿದ ಅವರು,
‘ಅನ್ವಾದಿರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆೇಗೆ
ನೇಡಬೇಕು ಎೊಂಬುದನ್ನು ರ್ನಾ್ವಡರ
ಕೃತಿಗಳ್ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಸುರ್ವೆ’ ಎೊಂದರು.

‘ರ್ನಾ್ವಡರು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ಬಹು
ಭಾಷಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಭಾಷ್
ಸೂಕ್ಷಷ್ಮತಯ ಮನಸು ಅವರದು.
ಭಾಷ –  ಭಾಷ ನಡುವಿನ ಹಾಗೂ
ಒೊಂದೇ ಭಾಷಯ ವಿವಿಧ ಶೈಲ್ಗಳ

ನಡುವಿನ ಅನ್ವಾದ ಹೆೇಗಿರಬೇಕೆೊಂಬ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರಿಗಿತು್’ ಎೊಂದರು.

‘ಚರಿತ್ರ, ಪುರಾಣ ಮತು್
ಜನಪದದಿೊಂದ ವಸು್ವನ್ನು ಆಯ್್ಕ
ಮಾಡಿಕೊೊಂಡು, ರಮ್ಮದೇ
ಆದ ನವ್ಯತಯ ಛಾಪು ಒತಿ್ದ
ವರು. ಸಥೆಳ್ೇಯ ಅೊಂಶಗಳ್
ಪ್್ರದೇಶಿಕವಾಗಿ ಮತು್ ಜ್ಗತಿಕವಾಗಿ
ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿವಲ್ಲಿ ಅವರ
ಅನ್ವಾದದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪ್ರ’
ಎೊಂದರು.

‘ಕನನುಡದ ಆಡುಭಾಷಯ-
ಲ್ಲಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇೊಂಗಿಲಿಷ್ಗೆ
ಅನ್ವಾದಿಸುವುದು ತುೊಂಬಾ ಕಷ್ಟ.
ಮೂಲವಸು್ವಿಗೆ ಧಕೆ್ಕ ಬಾರದೊಂತ,
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯ-
ನ್ನು ಪ್ರದಶ್ವಕರಿಗೆೇ ಬಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ’ ಎೊಂದು
ವನಮಾಲಾ ಹೆೇಳ್ದರು.

13 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ
ಗಿರಿೇಶ ರ್ನಾ್ವಡರು, ಅಷ್ಟನ್ನು
ಇೊಂಗಿಲಿಷ್ಗೆ ಭಾಷ್ೊಂರರಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಮರಾಠಿಯ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನು
ಕನನುಡಕೆ್ಕ, ಬೊಂಗಾಳ್ಯ ಒೊಂದು
ನಾಟಕವನ್ನು ಇೊಂಗಿಲಿಷ್ಗೆ ರೊಂದಿದಾ್ದರೆ.

‘ಕಾರ್ನಾಡರು ಭಾಷಿಂತರಿಸಿದುದು
ನುಡಿಯಲ್ಲ, ರ್ಡಿ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬಂಗಳೂರು: ಕನಾ್ವಟಕ ಸಾಹರ್ಯ
ಅರ್ಡೆಮಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ
‘ಸಿೇಮಾತಿೇರ ಸಾಹರ್ಯ ಪಬ್ವ’ ರಾಷ್ಟ್ರ
ಮಟ್ಟದ ಸಾಹರ್ಯ ಸಮಾವೆೇಶ ಆಗಸ್್ಟ
1ರಿೊಂದ 3ರವರೆಗೆ ರವಿೇೊಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ೇರ್ರ-
ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದ.

ಅರ್ಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರವಿೊಂದ
ಮಾಲಗತಿ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದಿ್ದಗೇಷಿಠಾ

ಯಲ್ಲಿ ಮಾರನಾಡಿ,‘ಸಮಾವೆೇಶದಲ್ಲಿ
170ಕೂ್ಕ ಹೆಚ್್ನ ಸಾಹತಿಗಳ್ ಭಾಗ-
ವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಸಾಹತಿ
ಬರಗೂರು ರಾಮಚೊಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿೊಂದ
40 ಪುಸ್ಕಗಳ್ ಬಡುಗಡೆಯಾಗಲ್ವೆ.
ರ್ಯ್ವಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲ-
ಯದ ವಿಶಾ್ರೊಂರ ಕುಲಪತಿ ಬ.ಎ.ವಿವೆೇಕ
ರೆೈ ಉದಾಘಾಟಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ’ ಎೊಂದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ
‘ಸೀಮಾತೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರ್ಬ’

ಮಾಗಡಿ: ತಾಲೂಲಿಕ್ನ ಸಾವನದುಗ್ವದಲ್ಲಿನ ಮುಜರಾಯಿ
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮೇನರಸಿೊಂಹಸಾ್ವಮಿ ದೇವಾಲಯದ
ರ್ಣಿಕೆ ಹುೊಂಡಿ ತರೆದು ಎಣಿಸಲಾಯಿತು. ರ್ಣಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ
₹32.50 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಸೊಂಗ್ರಹವಾಗಿದ ಎೊಂದು ರಹಶಿೇಲಾ್ದರ್ ಎನ್.
ಟಿ.ನರಸಿೊಂಹಮೂತಿ್ವ ತಿಳ್ಸಿದಾ್ದರೆ.

ಕಾಣಿಕೆ
ಹಿಂಡಿ
ಎಣಿಕೆ


