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ರಾಜ್ಯ

ಶುಕ್ರವಾರ l ಮೇ 10, 2019

ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ತುಡಿಯುವವರನ್ನು ಕ್ೈಹಿಡಿಯುವ ಪತ್ರಿಕ್�ೋದ್ಯಮ l ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ೋತರಿದಲ್ಲಿ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶ

�ೇಡಿಸುವ ಕೌಶಲ
ಬೇಕಿರುವುದು ಓದಿಸುವ,, ನನ�

l

ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಬಹುತೇಕ
ಎಲ್ಲರ ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆ. ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸೆಯಲ್್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದವರು ಈ
ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ೇರುವುದು ಹಂದಿನಂದಲೂ
ಇದೆ. ಕಲಾ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ಂತಯ್ೇ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್್ಲ ಕಲಾ
ವಿಭಾಗಗಳ್ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳ
ಪೈಕಿ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಮತ್ತಿ
ಪತ್ರಿಕೊೇದಯೆಮ ಕಲ್ಕ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು
ಉದಯೆೇಗ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದು
ನಸಸೆಂಶಯ. ಮುದರಿಣ– ಆನ್ಲೈನ್,
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧಯೆಮ ಮತ್ತಿ ವಿದುಯೆನ್ಮಾನ
ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಶಾಲ ವಿಭಾಗದಡಿಯಲ್್ಲ ಈ ಕ್ೇತರಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಂವಹನದ
ವ್ಯೆಪ್ತಿಯೂ
ದಡ್ಡದಾಗಿದು್,
ಅವಕಾಶಗಳೂ
ಅಧಿಕವ್ಗಿವೆ.
ಶಬ್ವನ್ನು
ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ಉತತಿಮವ್ಗಿ
ಮಾತನ್ಡಲು

ಶಿಕ್ಷಣ ದಿಕ್ಕು
ಬರುವವರು
ಪತ್ರಿಕೊೇದಯೆಮವನ್ನು
ವ್ಯೆಸಂಗ ಮಾಡದೆಯೂ ಉತತಿಮ ಪತರಿಕತ್ತರಾಗಬಹುದು. ಈ ಕೌಶಲವನ್ನು
ಕಲ್ಸುವ ಶಿಕ್ಷಣವೆೇ ಪತ್ರಿಕೊೇದಯೆಮ.
ಮುದರಿಣ, ವಿದುಯೆನ್ಮಾನ ಮಾಧಯೆಮಗಳಲ್್ಲ ಕ್ಲಸದ ಅವಕಾಶದ ಜತಗೆ ಇಂದು
ನೂರಾರು ಸುದಿ್ ವೆಬ್ಸ್ೈಟ್ಗಳ್,
ಬಹುಮಾಧಯೆಮ
ವೆೇದಿಕ್ಗಳ್
ಕ್ಲಸ
ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಾಹೇರಾತ್,
ಸಾವ್ತಜನಕ ಸಂಪಕ್ತ, ಮಾಧಯೆಮ
ಸಲಹೆಗಾರ, ಕಂಟಂಟ್ ಬರಹಗಾರ,
ಭಾಷಂತರಕಾರ... ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ
ಇದೆ್ೇ ಇದೆ.
‘ಪತ್ರಿಕ್ ಓದುವ ಮಂದಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದಾ್ರೆ.
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ
ಎಲ್ಲವೂ
ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೇಗಿದ್ರೂ
ಕ್ೈಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸಾಧನದಲ್್ಲ ಬರುವ
ಮಾಹತ್ಯನ್ನು ಓದಿಸುವ, ಕ್ೇಳಿಸುವ,

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತ್:
14ರಿಿಂದ ನಿರಶನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾವ್ತಜನಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖ್ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ
ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು
ನೆೇಮಸಿಕೊಳಳುಲು
ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಡಿಇಡಿ,
ಬಿಇಡಿ
ಜತಗೆ ಟಿಇಟಿ ಅಹ್ತತ ಪಡೆದವರನ್ನು
ನೆೇಮಕಾತ್ಯಿಂದ ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೆೇಮಕಾತ್ ತಡೆಹಡಿಯಬೇಕು
ಎಂದು
ಆಗರಿಹಸಿ
ಅವಕಾಶ
ವಂಚಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದೆೇ 14ರಿಂದ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು ನಿಧಿ

ಆಮರಣಂತ ಉಪವ್ಸ ಸತಾಯೆಯೆಗರಿಹ
ನಡೆಸಲ್ದಾ್ರೆ.
ನಗರದ ಫರಿೇಡಂ ಪ್ರ್್ತನಲ್್ಲ ಈ
ಸತಾಯೆಯೆಗರಿಹ ನಡೆಯಲ್ದು್, ರಾಜಯೆದ ಎಲ್ಲ
ಭಾಗಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ಲ್ಗಿಳಳುಲ್ದಾ್ರೆ. ಕಾನೂನನ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರಿಗೂ
ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತ ಮಾಡಬೇಕು
ಎಂದು ಒತಾತಿಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು
ನಂದ
ಶಿಕ್ಷಕರು
ಪರಿಕಟಣಯಲ್್ಲ
ತ್ಳಿಸಿದಾ್ರೆ.

ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಉದ್ರ ಕೊಡುಗೆ
ನೀಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ– ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮಾತೃ ಸಂಸ್್ಥ ದಿ ಪ್ರಿಂಟಸ್್ತ (ಮೆೈಸ್ರು)
ಪರಿನೈವೆಟ್ ಲ್ಮಟಡ್ ಸಾ್ಥಪ್ಸಿರುವ ಟರಿಸ್ಟು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್್ಲ
ಉತ್ತಿೇಣ್ತರಾದ ಅಹ್ತ ಬಡ ವಿದಾಯೆರ್್ತಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕೆಗಿ ಧನ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಾವ್ತಜನಕರು ಮತ್ತಿ ದಾನಗಳ್ ಸಂಸ್್ಥಯ
ಈ ಉದೆ್ೇಶಕ್ಕೆ ನೆರವ್ಗಬೇಕ್ಂದು ಕೊೇರುತತಿೇವೆ. ಚೆರ್ ಅರವ್ ಡಿ.ಡಿ.
ರೂಪದಲ್್ಲ ಹಣವನ್ನು ‘Deccan Herald-Prajavani Relief Trust' ಹೆಸರಿಗೆ
ಕಳ್ಹಸಬಹುದು.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್್ಲ www.prajavani.net/edurelief/index.html
ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ವಗಾ್ತಯಿಸುವ ಸೌಲಭಯೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಾವಿರ
ರೂಪ್ಯಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ನೆರವು ನೇಡುವವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಜಾವ್ಣಿ ಮತ್ತಿ
ಡೆಕಕೆನ್ ಹೆರಾಲ್್ಡನಲ್್ಲ ಪರಿಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದೆೇಣಿಗೆಗೆ ಆದಾಯ ತರಿಗೆ
ಸ್ಕ್ಷನ್ 80 ಜಿ ಅನ್ಯ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ತರಿಗೆ ವಿನ್ಯಿತ್ ಇದೆ.
2019ರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್್ಲ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಮತ್ತಿ ಆರ್್ತಕವ್ಗಿ ಹಂದುಳಿದ ವಿದಾಯೆರ್್ತ–ವಿದಾಯೆರ್್ತನಯರು ಮಾತರಿ
ಈ ನೆರವು ಕೊೇರಿ ಅಜಿ್ತ ಸಲ್್ಲಸಬಹುದು. ಅಜಿ್ತಯಲ್್ಲ ವಿಳಾಸ, ಮೊಬೈಲ್
ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಿತರ ವಿವರಗಳಿರಬೇಕು. ಲಕೊೇಟ ಮೆೇಲ ‘ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವಿಗೆ
ಅಜಿ್ತ’ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕು. ಅಜಿ್ತಯ ಜೊತ ಖಾತ ಸಂಖ್ಯೆ, ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ
ನಂಬರ್ ಉಳಳು ಬಾಯೆಂರ್ ಪ್ಸ್ಬುರ್ ಪುಟದ ಪರಿತ್ಯನ್ನು ಸಲ್್ಲಸಬೇಕು.
ಸೂಚನೆ: ದೆೇಣಿಗೆ ನೇಡುವವರು ಲಕೊೇಟ ಮೆೇಲ ‘ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವಿಗೆ
ಕೊಡುಗೆ’ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲು ಮನವಿ.
ವಿಳಾಸ: ಮಾಯೆನೆೇಜರ್, ಡೆಕಕೆನ್ ಹೆರಾಲ್್ಡ– ಪರಿಜಾವ್ಣಿ ಪರಿಹಾರ
ಟರಿಸ್ಟು, ನಂ.75,ಮಹಾತಮಾಗಾಂಧಿರಸ್ತಿ, ಬಂಗಳೂರು–560001

ಪತ್ರಕತ್ತರಿಗೆ ಹೊಸ
ಅವಕಾಶಗಳು
lಜಾಹೇರಾತ್ ಬರಹಗಾರ
lಡಿಜಿಟಲ್ ಬರಹಗಾರ
lಮಾರುಕಟಟು ಸಂಶೇಧಕ
lಬಹುಮಾಧಯೆಮ ಪರಿಣತ
lವಿಜಾಞಾನ ಬರಹಗಾರ
lಕಾಪ್್ತರೆೇಟ್ ಸಂವಹನ
ಪರಿಣತ
lಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ
ಪರಿಣತ
lಕಿರಿೇಡಾ ಮಾಹತ್ ನದೆೇ್ತಶಕ
lತಾಂತ್ರಿಕ ಬರಹಗಾರ
lಕಂಟಂಟ್ ಮಾಕ್್ತಟರ್

ನೇಡಿಸುವ ತಾಕತ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆಯೇ
ಆತನೆೇ ಇಂದು ಸಮರ್ತ ಪತರಿಕತ್ತ
ಎನಸುತಾತಿನೆ. ವಯೆವಧಾನವೆೇ ಇಲ್ಲದ
ಇಂದಿನ
ಜಗತ್ತಿನಲ್್ಲ,
ಜನರನ್ನು
ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಳೆಯುವಂತ ಮಾಡುವ
ಕಲಯಲ್ಲೇ ಪತರಿಕತ್ತನ ಯಶಸ್ಸೆ

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್್ರಕೇದ್ಯಮ ಕಾಲೇಜುಗಳು

ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸಿಟುಟ್ಯೆಟ್ ಆಫ್ ಜನ್ತಲ್ಸಂ ಅಂಡ್ ನೂಯೆ ಮೇಡಿಯಾ,
ಬಂಗಳೂರು; ಏಷಯೆ
ಷಯೆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಜನ್ತಲ್ಸಂ, ಚೆನೆನುನೈ; ಇಂಡಿಯನ್
ಇನ್ಸಿಟುಟ್ಯೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಮುಯೆನಕ್ೇಷನ್, ನವದೆಹಲ್;
ಕ್ಸೆೇವಿಯರ್ ಇನ್ಸಿಟುಟ್ಯೆಟ್ ಆಫ್ ಕಮುಯೆನಕ್ೇಷನ್, ಮುಂಬೈ; ಸಿಂಬಯಾಸಿಸ್
ಇನ್ಸಿಟುಟ್ಯೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಮುಯೆನಕ್ೇಷನ್, ಪುಣ; ಎ.ಜೆ.ಕಿದಾ್ಯಿ ಮಾಸ್
ಕಮುಯೆನಕ್ೇಷನ್ ರಿಸರ್್ತ ಸ್ಂಟರ್, ನವದೆಹಲ್; ಮುದಾರಿ ಇನ್ಸಿಟುಟ್ಯೆಟ್
ಆಫ್ ಕಮುಯೆನಕ್ೇಷನ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್; ಮನೇರಮಾ ಸ್ಕೆಲ್ ಆಫ್
ಕಮಯೆನಕ್ೇಷನ್, ಕೊಟ್ಟುಯಂ; ಮುಂಬೈ ಎಜುಕ್ೇಷನ್ ಟರಿಸ್ಟು, ಮಂಬೈ; ದಿ
ಟೈಮ್ ಸ್ಕೆಲ್ ಆಫ್ ಜನ್ತಲ್ಸಂ, ನವದೆಹಲ್.
ಅಡಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತಾತಿರೆ ಹರಿಯ ಪತರಿಕತ್ತ
ಹಾಗೂ ಬಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್
ಇನ್ಸಿಟುಟ್ಯೆಟ್ ಆಫ್ ಜನ್ತಲ್ಸಂ ಆಂಡ್
ನೂಯೆ ಮೇಡಿಯಾದ (ಐಐಜೆಎನ್ಎಂ)
ಪ್ರಿಧಾಯೆಪಕ ನ್ಗೆೇಶ್ ಹೆಗಡೆ.
‘ಅವಕಾಶ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಸ್ಪರ್್ತ ತ್ೇವರಿವ್ಗಿದೆ. ಸ್ಂತ
ಪರಿಶರಿಮದಿಂದ ಮಾತರಿ ಇಲ್್ಲ ಬಳವಣಿಗೆ
ಸಾಧಯೆ’ ಎಂಬುದು ಇನನುಬ್ಬ ಹರಿಯ
ಪತರಿಕತ್ತ
ಎಸ್.ಗಣೇಶನ್
ಅವರ
ಅನಸಿಕ್.

ಹೊಸ
ಪ್ೇಳಿಗೆಯಲ್್ಲ
ಕಲ್ಕಾ
ಉತಾಸೆಹ ಇದೆ. ಆಧುನಕ ತಂತರಿಜಾಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಒಗಿಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದಾ್ರೆ. ಆದರೂ
ಪರಿಶರಿಮ ಮತ್ತಿ ಶರಿದೆಧೆಗೆೇ ಈ ಕ್ೇತರಿ
ಒಲ್ಯುತ್ತಿರುವುದು
ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ
ಎನ್ನುತಾತಿರೆ ಮೆೈಸ್ರು ವಿಶ್ವಿದಾಯೆಲಯದ ಪತ್ರಿಕೊೇದಯೆಮ ವಿಭಾಗದ
ಮುಖಯೆಸ್ಥ ಪ್ರಿ.ಪುಟಟುಸಾ್ಮ.
ರಾಜಯೆದಲ್್ಲ
ಬಹುತೇಕ
ಎಲ್ಲ
ವಿಶ್ವಿದಾಯೆಲಯಗಳಲ್್ಲ,
ಅವುಗಳಿಗೆ
ಒಳಪಟಟು ಹಲವ್ರು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್್ಲ

ನೌಕಾಪಡಯಿಂದ ‘ಸುವಣ್ತ ತ್್ರಭುಜ’ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಗಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಕಾರವಾರ: ಸಮುದರಿದಲ್್ಲ ಮುಳ್ಗಿರುವ
ಮೇನ್ಗಾರಿಕಾ ದೇಣಿ ‘ಸುವಣ್ತ
ತ್ರಿಭುಜ’ದ ಅವಶೇಷಗಳ ಚಿತರಿಗಳನ್ನು
ಭಾರತ್ೇಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಗುರುವ್ರ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷಟು್ರದ ಮಾಲಾ್ನ್ನಂದ
ಅಂದಾಜು 35 ಕಿ.ಮೇ. ದೂರದ
ಆಳ ಸಮುದರಿದಲ್್ಲರುವ ದೇಣಿಯ
ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು
ಮೆೇ
3ರಂದು
ನೌಕಾಪಡೆಯ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಹಾಗೂ
ಮೇನ್ಗಾರರು
ಪತತಿ
ಹಚಿಚಿದ್ರು.
ನೌಕಾಪಡೆಯ ‘ಐಎನ್ಎಸ್ ನರಿೇಕ್ಷರ್’
ಹಡಗು
ಹಾಗೂ
‘ಸೇನ್ರ್’
ತಂತರಿಜಾಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇಣಿ
ಪತತಿ ಹಚಚಿಲಾಗಿತ್ತಿ.
ಬಳಿಕ
ಸಮುದರಿದಾಳಕ್ಕೆ
ತರಳಿದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಳ್ಗು
ತಜಞಾರು,
‘ಸುವಣ್ತ
ತ್ರಿಭುಜ’
ದೇಣಿಯ
ಅವಶೇಷಗಳಿರು
ವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ
ವಿಡಿಯ
ಪರಿರಿಕಿರಿಯ್ಗಳನ್ನು
ಚಿತ್ರಿೇಕರಣ
ಹಾಗೂ

ಭಾರತ್ೋಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ‘ಸುವರ್ಣ
ತ್ರಿಭುಜ’ ದ
ದ�
�ೋಣಿಯ ಚಿತರಿ (ಮೋಲಿನದು)
ಫೇಟೊಗಾರಿಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಿ.
ಡಿ.15ರಂದು
ಮಲ್ಪಯಿಂದ
ಹೊರಟಿದ್
ದೇಣಿಯಲ್್ಲ
ಏಳ್
ಮೇನ್ಗಾರರಿದ್ರು.
ತ್ಂಗಳ್ಗಳೆೇ
ಕಳೆದರೂ ಅವರ ಹಾಗೂ ದೇಣಿಯ
ಸುಳಿವು
ಸಿಕಿಕೆರಲ್ಲ್ಲ.
ಈವರೆಗೆ
ದೇಣಿ
ಮಾತರಿ
ಪತತಿಯಾಗಿದು್,
ಮೇನ್ಗಾರರ
ಸುಳಿವು
ಇನೂನು
ಸಿಕಿಕೆಲ್ಲ.

ವಿದ್್ಯರ್್ತಗಳ ಅನಿಸ್ಕೆ
‘ಪುಸತಿಕ ಖರಿೇದಿ ಮಾಡಿದ’
‘ಪರಿಜಾವ್ಣಿ’ ನೇಡಿದ ಶಿಷಯೆ
ಷಯೆವೆೇತನದಿಂದ ಪಠಯೆಪುಸತಿಕ
ಖರಿೇದಿಸಿದೆ. ಪರಿರಮ ಪ್ಯುಸಿಯಲ್್ಲ ಹೆಚುಚಿ ಅಂಕ
ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವ್ಯಿತ್. ಕ್.ಆರ್.ಪೇಟಯ
ಸಾಕೆಲಸ್್ತ ಪ್ಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್್ಲ ಓದುತ್ತಿದು್, ಶೇ 95 ಅಂಕ
ಗಳಿಸಿದೆ್ೇನೆ. ಪತ್ರಿಕ್ಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ನ್ನ್ ಎಂದಿಗೂ
ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಇರ್ಥಿನ್ ಶರೀಫ್, ಕ.ಆರ್.ಪೇಟೆ

‘ಮನೇಸ್ಥೈಯ್ತ ತಿಂಬಿತ’

‘ಪರಿಜಾವ್ಣಿ’ ಶಿಷಯೆ
ಷಯೆ ವೆೇತನವು ನನಗೆ ಕಾಲೇಜು ಪರಿವೆೇಶ
ಶುಲಕೆ ಭರಿಸಲು ನೆರವ್ಯಿತ್. ವಿದಾಯೆಭಾಯೆಸಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು
ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತ ಮೂಡಿದಾಗ
ಇಂತಹ ನೆರವು ಮನೇಸ್್ಥ್ಥನೈಯ್ತ ಹೆಚಿಚಿಸಿತ್. ಎಲ್ಲ ಅಹ್ತ
ಬಡ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಇಂತಹ ನೆರವು ಮತತಿ ಮತತಿ ಸಿಗಲ್ ಎಂದು
ಹಾರೆೈಸುವೆ.
ವಿಜೀತಾ ಮೊಗೆೀರ, ಭಟಕೆಳ

ದ�
ದ
�ೋಣಿಯ ಸಂಗರಿಹ ಚಿತರಿ

ಕಡಿಂಗೇಡ್ಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಉಡುಪಿ: ಮಣಿಪ್ಲ ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣ
ಅಕಾಡೆಮಯ ರಾಷಟು್ರಕವಿ ಗೊೇವಿಂದ
ಪೈ
ಸಂಶೇಧನ್
ಕ್ೇಂದರಿದಿಂದ
ನೇಡುವ
‘ಕಡೆಂಗೊೇಡು್ಲ
ಕಾವಯೆ
ಪರಿಶಸಿತಿ’ಗೆ ಗಿರಿೇಶ ಜಕಾಪುರೆ ಅವರ
‘ಅಲ್ಲಮನ ಗಜಲ್ಗಳ್’ ಅಪರಿಕಟಿತ
ಕವನ ಸಂಕಲನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪತ್ರಿಕೊೇದಯೆಮ ವ್ಯೆಸಂಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜತಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸಿಟುಟ್ಯೆಟ್ ಆಫ್
ಜನ್ತಲ್ಸಂ ಅಂಡ್ ನೂಯೆ ಮೇಡಿಯಾ
(ಐಐಜೆಎನ್ಎಂ), ಏಷಯೆ
ಷಯೆನ್ ಕಾಲೇಜ್
ಆಫ್ ಜನ್ತಲ್ಸಂನಂತಹ ಸಂಸ್್ಥಗಳ್
ಗುಣಮಟಟುದ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಶಬ್ ದುಡಿಸುವ ಕಲ ಗೊತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತ್ಯ
ಅಗತಯೆವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕೊೇದಯೆಮ
ವ್ಯೆಸಂಗ ಮಾಡಿದೆ್ೇ ಆದರೆ ವಿಮಶಾ್ತತಮಾಕವ್ಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಮಾಡುವುದು,
ಯಾವುದೆೇ
ವಿಷಯದ
ಮೆೇಲ
ನರಗ್ತಳವ್ಗಿ
ಮಾತನ್ಡುವುದು
ಅರವ್
ಬರೆಯುವುದು, ಸ್ಂತ
ನವ್ತಹಣ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು,
ನಮೊಮಾಳಗಿನ
ಆಂತರಿಕ
ಕೌಶಲ
ಹೊರಗೆಳೆಯುವುದು, ನ್ಯಕತ್ ಗುಣ
ಬಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು,
ಸವ್ಲುಗಳಿಗೆ
ರಚನ್ತಮಾಕ ಮತ್ತಿ ಸ್ತಂತರಿ ನಲುವು
ತಳೆಯುವುದು, ಸಮಯ ಪರಿಪ್ಲನೆ,
ಇನನುಬ್ಬರ ಮಾತ್ ಕ್ೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ
ಮತ್ತಿ ತಂಡವ್ಗಿ ರಚನ್ತಮಾಕವ್ಗಿ
ದುಡಿಯುವ ಕೌಶಲ ನಮಮಾದಾಗುತತಿದೆ.

ಯುವತ್ಯ ಮೇಲ
ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್್ಯಚಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್್ಲನ ಲ್ಂಗಾಂಬುಧಿ
ಪ್ಳಯೆ ಸಮೇಪದ ನಜ್ತನ ಪರಿದೆೇಶದಲ್್ಲ,
ಯುವತ್ ಮೆೇಲ ಬುಧವ್ರ ರಾತ್ರಿ
ಮೂವರು ಸಾಮೂಹಕ ಅತಾಯೆಚಾರ
ಎಸಗಿದು್, ಆಕ್ಯ ಸ್ನುೇಹತನ ಮೆೇಲ
ತ್ೇವರಿ ಹಲ್ಲ ನಡೆಸಿದಾ್ರೆ.
‘ಫೇಸ್ಬುರ್’ನಲ್್ಲ ಪರಿಚಯವ್ಗಿದ್ ವಿವ್ಹತ ವಯೆಕಿತಿಯಂದಿಗೆ ಸ್ನುೇಹ
ಬಳೆಸಿದ್ ಯುವತ್ಯು, ಸುತಾತಿಟಕ್ಕೆಂದು
ಬುಧವ್ರ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತಿವರೆ ವೆೇಳೆಗೆ
ಬೈರ್ನಲ್್ಲ ಲ್ಂಗಾಂಬುಧಿಪ್ಳಯೆ ಬಳಿ
ಬಂದಿದಾ್ರೆ. ಈ ವೆೇಳೆ ಅಲ್್ಲ ಮದಯೆ
ಸ್ೇವಿಸುತ್ತಿದ್ ಮೂವರು, ಯುವತ್
ಮೆೇಲ
ಅತಾಯೆಚಾರ
ನಡೆಸಿದಾ್ರೆ.
ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಸ್ನುೇಹತನ ಕಾಲನ್ನು
ಕಲ್್ಲನಂದ ಬಲವ್ಗಿ ಜಜಿಜಿದಾ್ರೆ. ಆತನ
ತಲ ಮತ್ತಿ ಎದೆಯ ಭಾಗಗಳ ಮೆೇಲ
ತ್ೇವರಿವ್ಗಿ ಹಲ್ಲ ನಡೆಸಿದಾ್ರೆ ಎಂದು
ತ್ಳಿದುಬಂದಿದೆ.
‘ಮೆೇಲ್ನುೇಟಕ್ಕೆ
ಯುವತ್ಯ
ಮೆೈಮೆೇಲ
ಯಾವುದೆೇ
ಗಾಯದ

ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ
ಆಯೇಗಕಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮನವಿ
ನವದೆಹಲಿ:
ಹಾಸನ
ಲ್ೇಕಸಭೆ
ಚುನ್ವಣಯ ಮತದಾನದ ಮುನ್ನು
ದಿನ ಹೊಳೆನರಸಿೇಪುರದಲ್್ಲ ಸಚಿವ
ಎರ್.ಡಿ.ರೆೇವಣ್ಣ
ಬಂಗಾವಲುಪಡೆ
ವ್ಹನದಲ್್ಲ
ಹಣ
ಸಾಗಿಸಿದ್
ಪರಿಕರಣ ಕುರಿತ್ ಸ್ತಂತರಿ ತನಖ್ಗೆ
ಆದೆೇಶಿಸುವಂತ ಕೊೇರಿ ಕನ್್ತಟಕದ
ಬಿಜೆಪ್
ನಯೇಗವು
ಕ್ೇಂದರಿ
ಚುನ್ವಣ ಆಯೇಗಕ್ಕೆ ಗುರುವ್ರ
ಮನವಿ ಸಲ್್ಲಸಿತ್.
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‘ಬಂಗಾವಲು ಪಡೆ ವ್ಹನದಲ್್ಲದ್
₹ 1.20 ಲಕ್ಷ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ
ಪರಿಕರಣ ಕುರಿತ್ ಇದುವರೆಗೆ ತನಖ್
ನಡೆಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ರಾಜಯೆ ಬಿಜೆಪ್ ಉಸುತಿ
ವ್ರಿ ಕ್.ಮುರುಳಿೇಧರ ರಾವ್ ಸುದಿ್ಗಾರ
ರಿಗೆ
ತ್ಳಿಸಿದರು.
‘ಪ್ಲ್ೇಸ್
ವ್ಹನ ಮತ್ತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಸಿ
ಕೊಂಡು ಹಣ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಯೆ
ಚುನ್ವಣ ಆಯುಕತಿರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್್ಲಸಿ
ದ್ರೂ ಪರಿಯೇಜನವ್ಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.

ಗುರುತ್ಗಳ್
ಕಂಡು
ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಆರೇಪ್ಗಳ್ ಹಲ್ಲ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ
ಬದರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಹೆಚಿಚಿನ ಪರಿತ್ರೇಧ
ತೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುವತ್ ಹೆೇಳಿದಾ್ರೆ.
ಇವರನ್ನು ವೆೈದಯೆಕಿೇಯ ತಪ್ಸಣಗೆ
ಕಳ್ಹಸಲಾಗಿದು್,
ವರದಿಯನ್ನು
ನರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’
ಎಂದು
ಪ್ಲ್ೇಸರು ತ್ಳಿಸಿದಾ್ರೆ.
ಮೆೈಸ್ರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಐಜಿಪ್
ಉಮೆೇಶ್ಕುಮಾರ್, ಜಿಲಾ್ಲ ಪ್ಲ್ೇಸ್
ವರಿಷಠಾಧಿಕಾರಿ
ಅಮತ್
ಸಿಂಗ್,
ಡಿವೆೈಎಸ್ಪ್ ಕ್ಷಮಾ ಮಶಾರಿ, ಇನ್ಸ್್ಪಕಟುರ್
ಜಯಪರಿಕಾಶ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಿ
ಪರಿಶಿೇಲನೆ ನಡೆಸಿದಾ್ರೆ.
‘ಪರಿಕರಣ ದಾಖಲ್ಸಿಕೊಳಳುಲಾಗಿದು್, ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ತನಖ್
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಡಿವೆೈಎಸ್ಪ್
ಕ್ಷಮಾ ಮಶಾರಿ ಹೆೇಳಿದರು.
ಈ ಕುರಿತ್ ‘ಪರಿಜಾವ್ಣಿ’ಗೆ ಪರಿತ್ಕಿರಿಯಿಸಿದ ಎಸ್.ಪ್ ಅಮತ್ಸಿಂಗ್,
‘ಪರಿಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೇರವ್ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೇಪ್ಗಳ ಪತತಿಗೆ ವಿಶೇಷ
ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು
ತ್ಳಿಸಿದರು.

