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ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಾರು ಬೀಜ ಮೀಳ
ವಾ

ಡಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ
ತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆ, ಸತತ ಬರದ
ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಹೈರಾಣಾಗಿರುವ ರೈತ
ಸಮೂಹದ ನೆರವಿಗಾಗಿ ‘ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ’ ಕೃಷಿ
ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಮಾಸಂತ್ಯದಲ್ಲಿ
ಮೂರು ದಿನ ಮಂಗಾರು ಬೀಜ ಮೀಳ
ಆಯೀಜಿಸಿದೆ.
ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗಂಡ ಹಸಿರು ಕ್ರಂತಿಯ
ನಂತರ; ನಮ್ಮ ದೆೀಸಿ ತಳಿಗಳ ಬೀಜ ಸಂಸಕೆಕೃತಿ,
ಬೀಜ ಜ್ಞಾನ, ಬೀಜ ಪರಂಪರ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ.
ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಜೀತು ಬದಿದಿದದಿ ರೈತ
ಸಮದಾಯ ಇದಿೀಗ ಬರದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದೆ.
ಬರವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬೆಳೆಯುವ, ಫಸಲು ನೀಡುವ
ದೆೀಸಿ ತಳಿಗಳ ಬೀಜದ ಹುಡುಕಟದಲ್ಲಿದೆ.
ರೈತರ ಅನ್ಕೂಲಕಕೆಗಿ ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ
2015ರಿಂದಲೂ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಮೀಳ ಆಯೀಜಿಸಿದುದಿ, ಇದಿೀಗ ಜೂನ್ 28, 29,
30ರಂದು ಮಂಗಾರು ಬೀಜ ಮೀಳ ನಡೆಸಲು
ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
2015ರಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೀಳ, 2016,
2017, 2018ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬೀಜೀತ್ಸವ
ನಡೆಸಿದದಿ ‘ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ’ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇದಿೀಗ
ಮೂರು ದಿನ ಮಂಗಾರು ಬೀಜ ಮೀಳ
ನಡೆಸಲ್ದೆ. ಈಗಾಗಲೀ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದ
30 ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಕರ ಗಂಪುಗಳು ಮೀಳದಲ್ಲಿ
ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನೀಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕಂಡಿದುದಿ,
ಈ ಸಂಖ್್ಯ ಮೀಳ ಆರಂಭದೊತಿತಿಗೆ ಇನನುಷ್ಟು
ಹಚ್ಚಲ್ದೆ.
400ಕೂಕೆ ಹಚ್್ಚ ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳ ಪ್ರದಶ್ಶನ:
ಹತುತಿ ತರಹದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಬೀಜ,
ಮೌಲ್ಯವರ್್ಶತ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಪ್ರದಶ್ಶನ ಹಾಗೂ
ಮಾರಾಟ. 250ಕೂಕೆ ಹಚ್್ಚ ಭತತಿದ ದೆೀಸಿ ತಳಿಯ
ಬೀಜಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 25 ತಳಿಯ ಭತತಿ ಹಾಗೂ
ಅಕಿಕೆಯ ಮಾರಾಟ, ಪ್ರದಶ್ಶನ. 150ಕೂಕೆ ಹಚ್್ಚ
ದೆೀಸಿ ತರಕರಿಯ ಬೀಜಗಳ ಪ್ರದಶ್ಶನ, ಗೆಡೆಡೆ–
ಗೆಣಸು... ಹಲಸಿನ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಪ್ರದಶ್ಶನ
ಮಾರಾಟ ಮೈಸೂರಿನ ಮಂಗಾರು ಬೀಜ
ಮೀಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ನದೆೀ್ಶಶಕ ಕೃಷ್ಣ್ಣಪ್ರಸದ್ ಮಾಹಿತಿ
ನೀಡಿದರು.
ಜೂನ್ 28ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೀಲಾರ ಜಿಲಲಿಯ
ಮಳಬಾಗಲು ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಕುರುಬರಹಳಿಳಿಯ
ರೈತ ಬೀಜ ಮಾತೆ ಡಿ.ಪಾಪಮ್ಮ ಮೀಳಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ನೀಡಲ್ದಾದಿರ. 29ರ ಶನವಾರ ಸವಯವ
ಬೀಜೀತಾ್ಪದನೆ ತರಬೆೀತಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ

ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಿೀಜಗಳು

ಮೇಳದ ’ಬೇಜ’ ವೈಶಿಷ್ಟ
ಷ್ಯ್ಟ್ಯ..!

ತಮಿಳುನಾಡಿನ
ದೇಸಿ ಹತ್ತಿ ತಳಿ..!
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರುಂಗನ ಪರುತಿ (ಹತಿತಿತಿ)
ದೆೀಸಿ ಹತಿತಿ ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳ ಪ್ರದಶ್ಶನದ ಜತೆ,
ಕ್ೈಯಲಲಿೀ ತಯಾರಿಸಿದ ಹತಿತಿಯ ಬಟೆಟುಗಳನ್ನು
ಮಾರಾಟಕಿಕೆಡಲ್ದೆ. ಚೆನೆನುನೈನ ತುಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹ
ತನನು ಹತಿತಿ ತಳಿ, ಬಟೆಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಿ್ಶಸಲ್ದೆ.
ರಾಷಟು್ರ ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪುರಸಕೆಕೃತ ಗೆಡೆಡೆ–ಗೆಣಸು
ಬೆಳೆಗಾರ ಕ್ೀರಳದ ಶಾಜಿ 200 ವಿವಿಧ
ಜ್ತಿಯ
ಗೆಡೆಡೆ–ಗೆಣಸು
ಪ್ರದಶಿ್ಶಸಲ್ದಾದಿರ.
ಮಾನಂದವಾಡಿಯ ಬೆಳೆಗಾರರ ಗಂಪ್ಂದು
ಮೀಳದಲ್ಲಿ 15ಕೂಕೆ ಹಚ್್ಚ ವಿವಿಧ ಜ್ತಿಯ
ಬಾಳೆ ಕಂದುಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಿ್ಶಸಲ್ದೆ ಎಂದು
ಕೃಷ್ಣ್ಣಪ್ರಸದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೃಷಿಕಲಾ
50
ವಿವಿಧ
‘ಸೀರ’
ಪ್ರದಶಿ್ಶಸಲ್ರುವುದು
ವಿಶೀಷ.
ಪುತ್ತಿರಿನ
ಅನಲ್ ಜ್ಕ್ ಹಲಸು ಉದ್ಯಮದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಣ
ಬಚಿ್ಚಡಲ್ದುದಿ, ಹಣಿ್ಣನ ಪ್ರದಶ್ಶನ, ಮಾರಾಟ
ನಡೆಸಲ್ದಾದಿರ. ಮೀಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೈತರು ಹಲಸಿನ
ಗಿಡ ತಂದರ, ಉತತಿಮ ತಳಿಯ ಹಲಸಿನ ಗಿಡಗಳ
ಕಸಿ ಮಾಡಿಕಡಲ್ದಾದಿರ.
ನೀಂದಣಿ ಕಡ್ಡೆಯ. ಈ ತರಬೆೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಸ್ಶರಿ,
ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವಿಕ್, ನಾಟಿ, ಬತತಿನೆ ಸ್ೀರಿದಂತೆ ಇನನುತರ
ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗವುದು.

ತಾರೀಡಿ ಸುರೀಶ
ಜ್ಞಾನ ಸಂತಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಲಲಿ ವಧು–ವರರೀ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಯೀಗ್ಯರು
ಎಂಬುದನ್ನು ನೀಡಿದೆವು. ವರನ್ ನಾರಾಯಣ ಸವಾರೂಪನಾದರ
ವಧುವು ಲಕ್ಷ್ೀ ಸವಾರೂಪಳು. ವರನ್ ಮಹೀಶವಾರನಾದರ ಅವಳು
ಪಾವ್ಶತಿ ಸವಾರೂಪಳು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೃಷಿಟು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗತಿತಿರುವ
ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ತತವಾಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನರ್ಸುವವರು. ಆಷ್ಶ ಸಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು ಅರ್ಶಮಾಡಿಸಬಲಲಿ ಶವಾೀತಕ್ೀತು, ಸುವಚ್ಶಲಾ ಮಂತಾದವರ
ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವಿವಾಹ ಆರಂಭವಾಗವ ರಿೀತಿಯೂ
ಇದನೆನುೀ ಪ್ರತಿಬಂಬಸುತತಿದೆ.
ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಶಿ ಯಾತೆ್ರಯ ಪ್ರಕರಣವಂದು ಬರುತತಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು ಗರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಯ್ಶದ ನಯಮಗಳನೆನುಲಾಲಿ
ಪೂಣ್ಶವಾಗಿ ಪಾಲ್ಸಿ ಮಾಲಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಉತತಿರ ದಿಕಿಕೆನಲ್ಲಿರುವ
ಪವಿತ್ರ ಕಶಿ ಕ್ೀತ್ರದತತಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತಾತಿನೆ. ವಯಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ ಚಿಕಕೆವನ್.
ಆದರ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಕನ್. ಅಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷ ಜೆೈ ಶಂಕರ್
ಎಂದು ಹೊೀಗತಿತಿರುವಾಗ ಕನಾ್ಯ ಪಿತೃಗಳು ‘ಜೆೈ ಶಂಕರ್ ಬದಲು, ಜೆೈ
ಪಾವ್ಶತಿ ಶಂಕರ್ ಆಗ’ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಪಾ್ರರ್್ಶಸಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ಕರದೊಯು್ಯತಾತಿರ. ‘ನನನುಳಗೆ ಬೆಳಗತಿತಿರುವ ಜ್ಯೀತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೀ
ಧರಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬಲಲಿ ಸುಕ್ತಳಾದ ಕನೆ್ಯಯಬ್ಬಳಿದಾದಿಳೆ.
ಅವಳನ್ನು ಸಿವಾೀಕರಿಸಿ ಧನ್ಯೀ ಗೃಹಸಥೆಥೆಶ್ರಮಃ ಎನ್ನುವುದನ್ನು

ವಾಷಿ್ಶಕ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತಿತಿರುವ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲಲಿಯ ಕುಂದಗೀಳದ
ಸಂಜಿೀವಿನ ಸವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಬಳಗ ‘ಕರಲು’ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೀಜ ಪ್ರದಶಿ್ಶಸಲ್ದೆ. ಭೀಕರ
ಬರದಲೂಲಿ ಬದಲಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಗಿಗಿಸುವಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಳಗ
ತಲ್ಲಿೀನವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮೀದಿ ತಮ್ಮ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸತಿಪಿಸಿದದಿ ಆನೆೀಕಲ್ನ ‘ಅಂಕುರ’
ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಸವಯವ ತರಕರಿ ಹಾಗೂ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಿ್ಶಸಲ್ದೆ. ಪಿರಿಯಾಪಟಟುಣದ
ಜೆೀನ್ಕುರುಬ ಮಹಿಳೆಯರ ಕನನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಗೆಡೆಡೆ–ಗೆಣಸು, ಮೌಲ್ಯವರ್್ಶತ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು
ಪ್ರದಶ್ಶನಕಿಕೆಡಲ್ದೆ.
ಶಿರಸಿಯ ವನಸಿತ್ೀ ಗಂಪು ತರಕರಿ ಬೀಜ, ಮೌಲ್ಯರ್್ಶತ ಉತ್ಪನನುಗಳು, ಕೃಷಿ ಪುಸತಿಕ,
ಪಿರಿಯಾಪಟಟುಣದ ಸಹಜ ಕೃಷಿಕರ ಬಳಗ ತರಕರಿ ಬೀಜ, ಮಂಡ್ಯದ ಬಯಲುಸಿೀಮ ಬೆಳೆಗಾರರ
ಸಂಘ ಭತತಿ ಮತುತಿ ಅಕಿಕೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಸಹಜ ಸಿೀಡ್್ಸ ಬಳಗ 150 ಬಗೆಯ ತರಕರಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ,
ಭತತಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಿ್ಶಸಲ್ದೆ.
ಶಿವಮಗಗಿದ ನವಿಲಯ ಸವಯವ ಸಂಶೀಧನಾ ಕ್ೀಂದ್ರ 130 ಭತತಿದ ತಳಿ ಪ್ರದಶ್ಶನದ
ಜತೆಯಲಲಿೀ ವೈಜ್ಞಾನಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲ್ದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಸಹಜ ಕೃಷಿಕರಾದ ಕ್ೈಲಾಸಮೂತಿ್ಶ,
ಎ.ಪಿ.ಚಂದ್ರಶೀಖರ್ ತಮ್ಮ ತೀಟದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅನಾವರಣಗಳಿಸಲ್ದಾದಿರ.
ಹಗಗಿಡದೆೀವನಕೀಟೆ ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಕಡಿನ ಪಿೀಪಲ್ ಟಿ್ರೀ ರೈತರ ಗಂಪು ಕಡಿನ ಉತ್ಪನನು
ಪ್ರದಶಿ್ಶಸಿದರ, ಹೊಳೆನರಸಿೀಪುರದ ವಸುಂಧರ ಗಂಪು ರಾಜಮಡಿ ಭತತಿ ಹೊತುತಿ ಬರಲ್ದೆ.
ಬೆಳವಲ ಫಂಡೆೀಶನ್ನ ಸವಯವ ತೀಟದ ಅಪರೂಪದ ತರಕರಿ–ಹಣ್್ಣ ಖರಿೀದಿಗೆ
ಲಭ್ಯವಿರಲ್ವ. ಪ್್ರ.ನಂಜಂಡಸವಾಮಿ ಅವರ ಅಮೃತಭೂಮಿಯ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹವೂ
ಮೀಳದಲ್ಲಿರಲ್ದೆ.
30ರ ಭಾನ್ವಾರ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ‘ಬೀಜ
ವಿನಮಯ’ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಬೀಜ, ಗಿಡ,
ಬಳಿಳಿ,
ಕೃಷಿ
ಪುಸತಿಕಗಳನ್ನು
ಆಸಕತಿರು

ಸರ್ಶಕಪಡಿಸಿ’ ಎಂದು ಪೂಜ್ದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಸಲಂಕೃತ ಕನೆ್ಯಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕಡುತಾತಿರ.
ಧಮ್ಶ ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು
ಆಶಿೀವ್ಶದಿಸುತಾತಿರ. ಲೀಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪ್ರಜೆ ಬೆೀಕು.
ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಯಾದವನ್ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೀ
ವಿಹರಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕ್ೀತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ
ಇಳಿದು ಬಂದು ತನನು ಧಮ್ಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೆೀಕು.
’ತಂದೆ ಏನ್ ತಂದೆ? ಎಂದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಂದೆ–
ಎಂದು ಹೀಳುವ ಪಿತನಾಗಬೆೀಕಪಾ್ಪ’ ಎಂದು ಶಿ್ರೀರಂಗ
ಮಹಾಗರುಗಳು ನ್ಡಿಯುತಿತಿದದಿರು. ಈ ತತವಾವನ್ನು
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು ಕಶಿ ಯಾತೆ್ರಯ ಒಂದು ತಾತಿವಾಕವಾದ ಮತುತಿ
ರಸಮಯವಾದ ಸನನುವೀಶ.
’ಧಮೀ್ಶಚ ಅಥೆೀ್ಶಚ ಕಮೀಚ ನಾತಿ ಚರಾಮಿ’ ಧಮಾ್ಶರ್ಶ
ಕಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಕ್ಯನ್ನು ಮಿೀರಿ ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ವರನಗೂ,
ನನನುನ್ನು ಸದಾ ಅನ್ವತಿ್ಶಸುವವಳಾಗ, ’ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಗೂಡಿ
ಈ ಜಿೀವನ ರರವನ್ನು ಎಳೆಯೀಣ’ ಎಂದು ವಧುವಿಗೂ ನಡೆಯುವ
ಸಂವಾದ, ಹಿರಿಯರ ಆದೆೀಶಗಳು. ಮೀಕ್ಷವಂಬ ಮಖ್ಯಪುರುಷಾರ್ಶ
ಸಧನೆಗಾಗಿ ತಕುಕೆದಾದ ಶುದ್ಧ ಮನೀಧಮ್ಶವು ಓತಪ್್ರೀತವಾಗಿ
ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬರುತತಿದೆ.
ಸಲಂಕೃತ ಕನಾ್ಯದಾನದ ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನನುವಾದ ಮನಸಿ್ಸನಂದ

ಜಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್

ಒಂದನೇ ಪುಟದಂದ
ಅವರ ಆಸಕಿತಿ, ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಗಮನಸಿ
ಶಿವರಾತಿ್ರೀಶವಾರನಗರದ ರಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೆೀತಿ
ನೀಡಲಾಗತತಿದೆ ಎನ್ನುತಾತಿರ ಶಿ್ರೀಕಂತ್.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟಟುಣೆ ಕಡಿಮ
ಇರುವುದರಿಂದ ತರಬೆೀತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಾ್ಯಸಕ್ಕೆ
ಅನ್ಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ
ರಿಂಗ್ ರೀಡ್ನಲೂಲಿ ಅಕಡೆಮಿಯ ಸ್ಕೆೀಟರ್ಗಳು
ಅಭಾ್ಯಸ ನಡೆಸುತಾತಿರ. ರೀಲರ್ ಸ್ಪೀಟ್್ಸ್ಶ
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಚ್್ಚ ಬೆೀಡಿಕ್ ಇರುವ
ಸ್ಕೆೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲೂಲಿ ಉತತಿಮ ಸ್ಪಂದನೆ
ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಖುಷಿಯೂ ಅಕಡೆಮಿಗೆ ಇದೆ.

ಇತ್ತೇಚಿನ ದನಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ೇರ್ಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು
ಆಸಕ್ತರು ಬರುತ್ತದ್ದಾರೆ. ಈ
ಕ್ೇಡೆಗೆ ಪ್ೇತಾಸಾಹವೂ
ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ
ಕಾರಣದಂದಲೇ ನಮ್ಮ
ಕ್ೇಡಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ 7
ಏಕಲವಯು ಪ್ಶಸ್್ತ ಸ್ಕ್ದೆ.
ಇದು ಕ್ೇಡಾ ಕ್ೇತ್ದಲ್ಲಿ
ಉತ್ತಮ ಸಾಧನಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ
ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತ ಪಡೆದವರು
ಹಲವು ದ್ಖಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮ...
ಶ್ೇಕಾಂತ್ ರಾವ್ ತರಬೇತ್ದಾರ

ತಾ್ಯಜ್ಯ ದನದ
ಹೊಟ್್ಟಗೆ..!

ಸವಾಚ್ಛ ಮೈಸೂರಿನ ಗರಿಗೆ ಮಕಕೆಗವಂತೆ
ನಗರದ ಒಳಭಾಗದ ವಿವಿಧ
ಬಡ್ವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಲಿಲಲಿೀ ತಾ್ಯಜ್ಯದ ರಾಶಿ
ನತ್ಯವೂ ಗೀಚರಿಸುತಿತಿದೆ. ಕಸ ವಿಲೀವಾರಿ
ಸಮಪ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯದಾಗಿದೆ.
ಕಸದ ರಾಶಿಯಳಗೆ ದನಗಳು
ಆಹಾರ ಅರಸುವುದು ನಡೆದಿದುದಿ,
ಪಾಲಿಸಿಟುಕ್ ತಾ್ಯಜ್ಯವೂ ಜ್ನ್ವಾರು
ಹೊಟೆಟು ಸ್ೀರುತಿತಿದುದಿ, ಆರೀಗ್ಯಕ್ಕೆ
ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇನನುಂದೆಡೆ ಪರಿಸರವೂ
ಕಲುಷಿತಗಳುಳಿತಿತಿದೆ.
ಎಂ.ಎನ್.ಜೇಯಿಸ್ ರಸ್ತ
ನಿವಾಸ್ಗಳು,

ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಫೆಸಿಟುವಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ
ಮೈಸೂರಿನ
ಗಾನಭಾರತಿೀ
ವಿೀಣೆ
ಶೀಷಣ್ಣ
ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೀಜಿಸಿದದಿ 37ನೆೀ ಸಂಚಿಕ್
ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ನೃತ್ಯ ರಸಿಕರಿಂದ ತುಂಬ
ತುಳುಕುತಿತಿದದಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದ ಹೊನಲು
ಹರಿಯಿತು. ಈ ನೃತ್ಯೀತ್ಸವದ ಸಂಯೀಜಕರಾದ
ಮೈಸೂರು ಬ.ನಾಗರಾಜ್ ಮತುತಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ
ಷ್ಯರಾದ
ಲಕ್ಷ್ೀನಾರಾಯಣ ಜೆೀನಾ, ಅಂದು ವಿಶವಾಕಪ್
ಕಿ್ರಕ್ಟ್ನ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸತಿನ ತಂಡದ ನಡುವ
ಹೈವೀಲಟುೀಜ್ ಪಂದ್ಯವಿದದಿರೂ; ನೃತ್ಯೀತ್ಸವಕ್ಕೆ
ಸಕಲಕ್ಕೆ
ಆಗಮಿಸಿದದಿ
ಕಲಾ
ರಸಿಕರನ್ನು
ಹೃತ್್ಪವ್ಶಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕಂಡರು.
ಈ ಬಾರಿಯ ನೃತ್ಯೀತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ
ಶೈಲ್ಯ ನೃತ್ಯ ಕ್ೀಂದ್ರಬಂದುವಾಗಿತುತಿ. ನಾಲುಕೆ
ಮಂದಿ ಮಹಿಳಾ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ
ಅಮೀಘ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದಶ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ
ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಕ್ಷಮಿತಾ ಆರ್.ಶಾಸಿತ್: ಕನಾ್ಶಟಕ ಕಲಾಶಿ್ರೀ
ಡ್.ಸುಪಣಾ್ಶ ವಂಕಟೆೀಶ್ ಶಿಷ್ಯ
ಷ್ಯಯಾದ ಕ್ಷಮಿತಾ
ಆರ್.ಶಾಸಿತ್, ಪಾ್ರರಂಭಕ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಶಿ್ರೀಮದ್
ಪಯೀನರ್ ನಕ್ೀತನ ಚಕ್ರಪಾಣೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ ಹಜೆಜಾ
ಹಾಕಿದರು. ಇದು ನರಸಿಂಹ ದೆೀವರನ್ನು ಕುರಿತಾದ
ಕೃತಿಯಾಗಿತುತಿ. ರಾಗಮಾಲ್ಕ್ ರಾಗ ಹಾಗೂ ಖಂದ
ಚಾಪು ತಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಯೀಜನೆಗಂಡಿದದಿ ಈ ಕೃತಿ
ವಿದಾವಾನ್ ಜಿ.ಗರುಮೂತಿ್ಶಯವರ ರಚನೆಯಾಗಿತುತಿ.
ತಮ್ಮ ಎರಡನೆೀ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿತಾ ವಾಗೆದಿೀಶವಾರಿ
ರಾಗ ಮತುತಿ ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಯೀಜನೆಗಂಡಿದದಿ
ಕನನುಡ ಕೃತಿಗೆ ನೃತಾ್ಯಭನಯ ನೀಡಿದರು. ಇದು
ಪಾವ್ಶತಿಯನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಓಂಕರ ಬಂದು
ಮಧ್ಯ ನಲಯೀ ಶಿ್ರೀಚಕ್ರ ರಾಜ ರಾಜೆೀಶವಾರಿ ಎಂಬ
ಕೃತಿಯಾಗಿತುತಿ. ಕ್ಷಮಿತಾರವರು ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯವನ್ನು
ಸಂಸಕೆಕೃತದಲ್ಲಿ ಮತುತಿಸವಾಮಿ ದಿೀಕ್ತರು ರಚಿಸಿದದಿ
ಆನಂದ ನಟನ ಪ್ರಕಶಮ್ ಚಿತ್ಸಬೆೀಸಮ್ (ಕ್ೀದಾರ
ರಾಗ, ಮಿಶ್ರ ಚಾಪು ತಾಳ) ಎಂಬ ಕೃತಿಯಂದಿಗೆ
ಸಮಾಪಿತಿಗಳಿಸಿದರು.
ಅಚ್ಶನಾ ಎಂ.ಸಿ.: ರಸಿಕ ಪ್ರದಶ್ಶಕ ಕಲಗಳ
ಅಕಡೆಮಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶನಯಾದ ಎಂ.ಸಿ.ಅಚ್ಶನಾ
ಡ್.ಬ.ಆರ್.ಶೀಷಾದಿ್ರಯವರ ವಿರಚಿತ ಕದೊ್ಯೀತ್
ರಾಗ ಮತುತಿ ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಯೀಜಿತಗಂಡಿದದಿ
ಪುಷಾ್ಪಂಜಲ್ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರದಶ್ಶನ
ಆರಂಭಸಿದರು. ನಂತರ ರೀವತಿ ರಾಗ ಹಾಗೂ
ಗೌಳ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಯೀಜನೆಗಂಡಿದದಿ ಹಾಗೂ
ಮೈಸೂರು
ವಾಸುದೆೀವಾಚಾರ್
ವಿರಚಿತ
ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಶಿ್ರೀ ಗೌರಿ ಸುತಮ್ ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ
ತಮ್ಮ ಅಮೀಘವಾದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದಶ್ಶನ ನೀಡಿ
ಪ್ರೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೂಕವಿಸ್ಮಯಗಳಿಸಿದರು. ಶಿ್ರೀ
ಕನಕದಾಸರ ವಿರಚಿತ ಬಾರೀ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನನನು ಭಕತಿರ
ಮನೆಗಿೀಗ ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ ನತಿ್ಶಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ

ಪುರೀಹಿತರು ಸಭಾಸದರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ’ಸುಲಗಾನು
ಸವಧಾನಾಃ ಸುಮಹೂತಾ್ಶಃ ಸವಧಾನಾಃ’ ಎಂದು
ಘೀಷಣೆ ಮಾಡುತಾತಿರ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿ್ರೀಯ
ಮನೀಬುದಿ್ಧಗಳೆಲಲಿವೂ ಈ ಸುಮಹೂತ್ಶದಲ್ಲಿ
ಸವಧಾನವಾಗಿದುದಿ,
ವಧು–ವರರನ್ನು
ಮಂಗಳಮಯವಾದ ಮನಸಿ್ಸನಂದ ನೀಡಿರಿ
ಎಂದು ಪಾ್ರರ್್ಶಸುತಾತಿರ. ಆದರ, ಇಂದಿನ
ದುದೆ್ಶಸ್ಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಖ್ೀದವಾಗತತಿದೆ.
ಗಲಾಟೆಗಳು, ಅಸಂಬದ್ಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು
ವಾದ–ವಿವಾದಗಳು, ಕ್ೀವಲವಾದ ಲೌಕಿಕ ಭಾವಗಳು
ವಿವಾಹದ ಉದೆದಿೀಶವನೆನುೀ ವ್ಯರ್ಶಗಳಿಸುತಿತಿವ.
ಈ ವಿವಾಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಂದ ಕಲದಲ್ಲಿದದಿ ಮಂತ್ರಗಳು, ಮಂಗಳ
ವಾದ್ಯಗಳು, ದ್ರವ್ಯಗಳು, ದೆೈವ ಪಿ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುತಿತಿದದಿ ಉಪಚಾರಗಳುಇಂದು ವಿಸ್ಮ್ಮಕೃತವಾಗಿ ಜಿೀವಚ್ಛವದಂತಾಗಿರುವುದು ಶೀಚನೀಯವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಮತುತಿ ಮಂದಿನ ಹತುತಿ ತಲಮಾರುಗಳು ಉದಾ್ಧರವಾಗಬೆೀಕ್ಂಬ,
ಶಾಶವಾತ ಬ್ರಹ್ಮಲೀಕ ಸಿದಿ್ಧಸಬೆೀಕ್ಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವು ಕನಾ್ಯದಾನದ
ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುತತಿದೆ. ಹಿೀಗೆ ದಾಟಿಸಬೆೀಕದರ ಅಳಿಯನಾದವನ್
ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಶನಾಗಿರಬೆೀಕು. ಅಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷನನ್ನು ಅಚ್್ಯತ
ಎಂದು ಪೂಜಿಸುವುದು ಎಂತಹ ಹೃದಯಂಗಮವಾದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
(ಮಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ)

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ
ಆಟಟಿಕ್ಯುಲಕೇಟ್
ನೃತಯುಕೇತ್ಸವ..!
ಪ್ರದಶ್ಶನ ಸಮಾಪಿತಿಗಳಿಸಿದರು.
ಸುಮಂಗಲಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವರುಣ್:
ವಿದುಷಿ ಶಿ್ರೀಮತಿ ರೀಖಾ ದಿನೆೀಶ್ಕುಮಾರ್ (ಬೆನಕ
ನಾಟ್ಯಮಂದಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು) ಶಿಷ್ಯ
ಷ್ಯಯಾದ ಇವರು,
ಶಿ್ರೀ ತಾಳಪಕಕೆಮ್ ಅಣ್ಣಮಾ್ಮಚಾಯ್ಶ
ವಿರಚಿತ ಜಯ ಜ್ನಕಿ ರಮಣ ಜಯ
ವಿಭೀಷಣ ಶರಣ ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ
ನತಿ್ಶಸಿದರು. ನಂತರ, ವೀಣ್
ಗಾನನೆೀ ಕೀರಿ ಎನ್ಮನಮ್ ಎಂಬ
ಕೃತಿಗೆ ನೃತಾ್ಯಭನಯ ನೀಡಿದರು.
ನಂತರ ಶಿ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ
ದೆೀವರನಾಮ ಕಡಗೀಲ ತಾರಣ್ಣ
ಚಿನನುವೀ ಎಂಬ ಕೃತಿ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ
ಸಮಾಪಿತಿಗಳಿಸಿದರು.
ಮೇಖಲ ಭಾರದ್ವಾಜ್: ಶಿ್ರೀಮತಿ ಬ.ಭಾನ್ಮತಿ

ಮತುತಿ ಶಿೀಲಾ ಚಂದ್ರಶೀಖರ್ ಶಿಷ್ಯ
ಷ್ಯಯಾದ ಇವರು,
ದಾರುವಣ್ಶದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಆರಂಭಸಿದರು.
ಕಮಾಚ್ ರಾಗ ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿದದಿ ಮಾತೆೀ ಮಲಯ
ಧವಾಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜ್ತೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಮತತಿಯ್ಯ
ಭಾಗವತರ್ರವರ ಕೃತಿಯಾಗಿತುತಿ. ಕನೆಯಲ್ಲಿ
ರಾಗಮಾಲ್ಕ್ ರಾಗ ಮತುತಿ ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿ
ಸಂಯೀಜನೆಗಂಡಿದದಿ ಶಿ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ
ಭಾರತಿೀಯರ್ರವರ ಕಣ್ಣಮ್ಮ ಕೃತಿಗೆ
ಅಭನಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ
ಪ್ರದಶ್ಶನವನ್ನು ಸಮಾಪಿತಿಗಳಿಸಿದರು.
ಈ
ಎಲಲಿ
ನೃತ್ಯ
ಪ್ರದಶ್ಶನಗಳು
ಅಮೀಘವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದು, ಪ್ರೀಕ್ಷಕರ
ಮಚ್್ಚಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ವಿಶವಾಕಪ್ ಕಿ್ರಕ್ಟ್
ಜವಾರವಿದದಿರೂ
ಆಟಿ್ಶಕು್ಯಲೀಟ್
ನೃತ್ಯೀತ್ಸವಕ್ಕೆ
ಪ್ರೀಕ್ಷಕರ ಬರವಿರಲ್ಲಲಿ.

ನಾದ
ಲೀಕ

ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ನೃತ್ಯ

ಅಸಹ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ತಪ್ಪಿಸಿ
ಡಿ.ಬನ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತಿ ಬದಿಯ ಖಾಲ್ ನವೀಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಟುಕ್ ತಾ್ಯಜ್ಯ ಸುರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅಸಹ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ
ನಮಾ್ಶಣವಾಗಿದೆ.
ಅಲಲಿದೆೀ, ಸಥೆಳದಲಲಿೀ ಸವ್ಶಜನಕರು ಮೂತ್ರ ವಿಸಜಿ್ಶಸುವುದು ಮಂದುವರಯುತಿತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದುನಾ್ಶತ
ಬೀರುತಿತಿದುದಿ, ಕಲೀಜ ವಿದಾ್ಯರ್್ಶಗಳಿಗೆ ತಂದರಯಾಗತಿತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಅರ್ಕರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕ್ೈಗಳಳಿಬೆೀಕು.

ವಿನಮಯ
ಮಾಡಿಕಳಳಿಬಹುದು.
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ಶಿವಪ್ರಸದ್–8867252979
ಸಂಪಕಿ್ಶಸಬಹುದು.

ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆ...

ನಗರದಲ್ಲಿ
ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್
ಕಲರವ...

ಕಂದು ಕೊರತೆ

ರೇಗ ಹರಡದಂತ್ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ
ಕ್.ಆರ್.ಮಹಲಾಲಿದ ವಿೀಣೆೀಶವಾರ ರಸ್ತಿ ಬದಿಯ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೀಲ ಸಥೆಳಿೀಯರು ಸುರಿದಿರುವ ಕಸದ ರಾಶಿಯಿಂದ
ಸವ್ಶಜನಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದರಯುಂಟಾಗತಿತಿದೆ.
ಕಸದ ಮೀಲ ಮಳೆ ನೀರು ಬದುದಿ, ಆಹಾರ ಕಳೆತು ದಿನೆೀ–ದಿನೆೀ ಸಳೆಳಿಗಳು ಹಚ್್ಚತಿತಿವ. ಜನರು ಸಂಕ್ರಮಿಕ
ರೀಗ ಹರಡುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದಾದಿರ. ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಅರ್ಕರಿಗಳು ಶಿೀಘ್ರದಲಲಿೀ ತಾ್ಯಜ್ಯ ವಿಲೀವಾರಿ ಮಾಡಿಸಬೆೀಕು
ಹಾಗೂ ತಾ್ಯಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಕಸದ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಇಡಬೆೀಕು.
್ಯ ್ಪ
ಪ್ಶಂತ್ ಹರ್ಟಿ, ವಿದಾರ್

ಸ್ವ್ಪಜನಿಕರಲ್ಲಿ
ಜಾಗೃತ್ ಮೂಡಿಸಿ
ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂರ್ ರಸ್ತಿಯ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪ್ಪತೆ್ರ
ಮಂಭಾಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮನೆನುಚ್ಚರಿಕ್
ಸೂಚನಾ ಫಲಕದ ಮಂಭಾಗದಲಲಿೀ ಸಥೆಳಿೀಯರು ಕಸ
ಸುರಿದಿರುವುದು ಕಸ ಬದಿದಿರುವ ಸಮಿೀಪದಲಲಿೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ
ಅಣಕವಾಡಿದಂತಿದೆ.
ಪಾಲಿಸಿಟುಕ್ ತಾ್ಯಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚರಂಡಿ ಹೂಳನ್ನು ಆಸ್ಪ್ಪತೆ್ರ
ಮಂದೆ ಸುರಿದಿದುದಿ, ಸಂಕ್ರಮಿಕ ರೀಗಕ್ಕೆ ಆಹಾವಾನ
ನೀಡಿದಂತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಅರ್ಕರಿಗಳು ತಾ್ಯಜ್ಯ ವಿಲೀವಾರಿ
ಮಾಡಿಸಿ, ಸವ್ಶಜನಕರಲ್ಲಿ ಜ್ಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೆೀಕು.
್ಯ ್ಪ
ಅಖಿಲ್ ಅಹಮದ್, ವಿದಾರ್

ಮುನ್ೇಟ

ಜೂನ್ 26, ಬುಧವಾರ

ಜೂನ್ 28, ಶುಕರೆವಾರ

ಮೈಸೂರಿನ
ಸಂವಹನ ಪ್ರಕಶನದ
ವತಿಯಿಂದ ಜೂನ್
26ರಂದು ಪತ್ರಕತ್ಶ
ರವಿ ಪಾಂಡವಪುರ
ಅವರ ರಚನೆಯ
‘ರೈಟ್–ರೈಟ್’ ಹಾಗೂ
‘ಅಯ್ಯೀ ದಾ್ಯವ್ರೀ’
ಕೃತಿಗಳ ಲೀಕಪ್ಶಣೆ
ಕಯ್ಶಕ್ರಮವನ್ನು
ಹಮಿ್ಮಕಳಳಿಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಜೆ
4.30ಕ್ಕೆ
ಮಾನಸಗಂಗೀತಿ್ರ
ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ
ರಾಣಿ
ಬಹದ್ದಿರ್
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಯ್ಶಕ್ರಮ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ನಗರದ
ಯೀಗಾನರಸಿಂಹಸವಾಮಿ
ದೆೀವಸಥೆನದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಪ್್ರ.ಭಾಷ್ಯ
ಷ್ಯಂ ಸವಾಮಿೀಜಿ ಸನನುಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು.
ಶಾಸಕ ಅಡಗೂರು ಎಚ್.ವಿಶವಾನಾಥ್ ಕೃತಿ ಬಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲ್ದುದಿ,
ನವೃತತಿ
ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲ
ಪ್್ರ.
ಎಂ.ಕೃಷ್ಣೀಗೌಡ ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವರು.
ಸಹಿತಿ
ಡ್.ಸಿ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸುವರು.

ಮೈಸೂರಿನ ತನ್–ಮನ್ ಪ್ರಕಶನ ಹಾಗೂ ಕನನುಡ
ಸಹಿತ್ಯ ಕಲಾಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 28ರಂದು
ಡ್.ಕ್.ಶಿವರಾಮ ಕರಂತ ಅವರ ‘ಮೂಕಜಿಜಾಗೆ ಐವತುತಿ
’ ಕೃತಿ ಬಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮಿ್ಮಕಳಳಿಲಾಗಿದೆ.
ಅಂದು
ಸಂಜೆ
5ಗಂಟೆಗೆ
ಕಲಾಮಂದಿರ
ಆವರಣದ ಮನೆಯಂಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಯ್ಶಕ್ರಮ
ನಡೆಯಲ್ದುದಿ, ಪತ್ರಕತ್ಶ ಕ್.ಬ.ಗಣಪತಿ ಕೃತಿ ಬಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವರು.
ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಕ್ಎಸ್ಒಯು ಕನನುಡ ವಿಭಾಗದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡ್.ಕವಿತಾ ರೈ ಕೃತಿ ಕುರಿತು
ಮಾತನಾಡುವರು. ಚಿಂತಕ ಡ್.ಕಬ್ಬನಾಲ ವಸಂತ
ಭಾರದಾವಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.

ತ್ಂಗಳ ಕಾರ್ಪಕರೆಮ

ನೀವೂ ಕಳುಹಿಸಿ

ಕೃತ್ಗಳ ಲೇಕಾರ್ಪಣೆ

ನಗರದ
ತಾ್ಯಗರಾಜ
ಸಂಗಿೀತ
ಸಭಾ
ಚಾರಿಟಬಲ್
ಟ್ರಸ್ಟು
ವತಿಯಿಂದ
ತಿಂಗಳ
ಕಯ್ರ್ಶಕಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೂನ್ 25ರಿಂದ
ವಿವಿಧ ಕಯ್ಶಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮಿ್ಮಕಳಳಿಲಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 25ರಂದು ಶಿ್ರೀರಾಂಪುರದಲ್ಲಿರುವ
ಲಕ್ಷ್ನರಸಿಂಹ ದೆೀವಸಥೆನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ವಿದಾವಾನ್
ಮೈಸೂರು ರಾಜಲಕ್ಷ್ ಅವರಿಂದ ವಿೀಣಾ ವಾದನ
ನಡೆಯಲ್ದುದಿ, ಇವರಿಗೆ ವಿದಾವಾನ್ ಕಂಚನ ಈಶವಾರ
ಭಟ್ (ಮೃದಂಗ), ಎಂ.ಆರ್.ಮಂಜನಾಥ್
(ಘಟಂ) ವಾದ್ಯ ಸಹಕರ ನೀಡುವರು.
ಜೂನ್
26ರಂದು
ಕುವಂಪುನಗರದ
ಗಾನಭಾರತಿೀ
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ
ವಿದಾವಾನ್
ಎಂ.ನಶಾಂತ್
ಅವರು
ಗಾಯನ
ಪ್ರಸುತಿತಪಡಿಸಲ್ದುದಿ, ಇವರಿಗೆ ಕ್.ಜೆ.ದಿಲ್ೀಪ್
ಪಿಟಿೀಲ್ನಲ್ಲಿ, ಸುನಾದ್ ಆನ್ರು ಕಂಜಿರ
ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ ನೀಡಲ್ದಾದಿರ.

‘ಮೂಕಜ್ಜಿಗೆ ಐವತ್ತಿ’ ಕೃತ್ ಬಡುಗಡೆ

‘ಮೆಟ್ರೊ’ ಕುಂದುಕೊರತೆ, ಕ್ಯುಂಪಸ್
ಕಲರವ, ಲೇಖನ ಕಳುಹಿಸಲು...
ಇ ಮೆೇಲ್: mysoremetro@prajavani.
co.in

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್;
95133
22937

