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ಇಂಧನ ರಹಿತ
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ಭತ್ತ ನ್ಟ ಯಿಂತರಿ
ಪಿವಿಸಿ ಪೆೈಪ್ಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಯಿಂತರಿ

ಭತತಾದ ನಾಟಿಗಾಗಿ ಬಾಯಾಟರಚಲಿತ ಭತತಾ ನಾಟಿ ಯಂತ್ ಬಹಳ ಸಹಕಾರ.
ಭತತಾದ ಕೃಷಯೂ ಸ್ಕಷ್ಟಿ ವಷಕ್ಗಳ ಹಂದೆಯೇ ಯಾಂತಿ್ೇಕರಣ
ಗಂಡಿದೆ. ಪಟ್ೇಲ್, ಡಿೇಸಲ್ ಬಳಸಿ ನಾಟಿ ಮ್ಡುವ ಯಂತ್ಗಳು ಲಗೆಗೆ
ಇಟಿಟಿವ. ಆದರೆ, ಪ್ಜ್ವಲ್ ರೂಪಿಸಿದ ಯಂತ್ ಸಂಪೂಣಕ್ ಪರಸರ ಸನುೇಹ.
ಎರಡು ಗಂಟ ಬಾಯಾಟರ ಚಜ್ಕ್ ಮ್ಡಿದರೆ ಆರು ಗಂಟಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ
ಮ್ಡಬಲಲಿದು. ಇಂಧನದ ಅವಲಂಬನ ಇಲಲಿ. ರೆೈತರಗೆ ಆರ್ಕ್ಕವಾಗಿ
ಹೊರೆಯೂ ಅಲಲಿ. ಬಿಡಿಭ್ಗಗಳ ಜೊೇಡಣೆಯೂ ಸರಳವಾಗಿದುದಾ, ಸ್ಮ್ನಯಾ
ರೆೈತರಗೂ ಅಥಕ್ವಾಗುತತಾದೆ.

ತತಾದ ನಾಟಿಯಲಿಲಿ ಸ್ಂಪ್ದ್ಯಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪಿ್ಯ. ಯಾಂತಿ್ೇಕರಣ
ವಿಧಾನ ದುಬಾರ ಎಂದು ಮಡಿ ಮ್ಡಿದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ರೆೈತರು ಕೆೈಯಿಂದಲೇ
ನಾಟಿ ಮ್ಡುತ್ತಾರೆ. ಯುವ ಸಂಶೇಧಕ ಪ್ಜ್ವಲ್ ಮ್ನವಚಲಿತ ಹಾಗೂ
ಇಂಧನ ರಹತ ಭತತಾದ ನಾಟಿ ಯಂತ್ವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂ.ಎಸಿಸ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಕ್ ಪ್ಜ್ವಲ್.
ಪ್ಜ್ವಲ್ ಅವರಗೆ ರೆೈತರಗೆ ನರವಾಗುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನ ಮೊಳೆತ ಬಗೆ
ಪ್ಜ್ವಲ್ಗೆ
ಸಂಶೇಧನಯಲಿಲಿ
ತಡಗಬೇಕು ಎಂಬ
ವಿಚರ
ತುಡಿತವಿತುತಾ. ಬಿ.ಎಸಿಸ್ ಮೊದಲ ವಷಕ್ ಅಧಯಾಯನ ಮ್ಡುತಿತಾರುವಾಗಲೇ ಭತತಾ
ನಾಟಿ ಯಂತ್ದ ಸಂಶೇಧನಯಲಿಲಿ ತಡಕಂಡಿದದಾರು. ಐದು ವಷಕ್ಗಳ ಹೊಳೆದ ಕಥಯೂ ಆಸಕತಾದ್ಯಕ. ರಾಷಟಿ್ೇಯ ಸಂಶೇಧನಾ ಫಂಡೆೇಷನ್
ಪ್ಯತನುದಿಂದ ಈ ಉಪಕರಣಕೆಕಾ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ನ್ೇಡಿದ್ದಾರೆ.
(ಎನ್.ಐ.ಎರ್) ಮ್ನವಚಲಿತ (ಮ್ಯಾನ್ವಲ್) ಭತತಾ ನಾಟಿ
ಒಟುಟಿ ಎರಡು ಮ್ದರಗಳನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಂತ್ ತಯಾರಸುವಂತೆ ಸಂಶೇಧಕರಗೆ ಸವಾಲು
ಹಾಕತುತಾ. ಈ ಸವಾಲು ಸಿ್ವೇಕರಸಿದ ಪ್ಜ್ವಲ್
ಒಂದು ಕೆೈಯಿಂದ ಚಲನ ಮ್ಡುವ ನಾಟಿ ಯಂತ್,
ಓದಿನಂದಿಗೆ
ಹೊಸ ಸ್ಧಯಾತೆಯತತಾ
ಚಿತತಾ
ಇನನುಂದು ಬಾಯಾಟರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲಸ
ಹರಸಿದರು. ಪಿಯುಸಿ, ಪದವಿ ಓದು ಮುಗಿದು
ಮ್ಡುವ ‘ಎಲಕಟಿ್ಕಲ್ ಯಂತ್’.
ಎಂಎಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ವೇಶ ಮ್ಡುತಿತಾದದಾಂತೆಯೇ
ಒಂದು ಎಕರೆ ಅಥವಾ
ಪಾ್ಯೇಗಿಕ ಪರೇಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಮಣಿಣುನ
ಅವರ ಕನಸು ಸ್ಕಾರಗಂಡಿತು.
ಅದಕಕಾಂತ ಚಿಕಕಾ ಗದೆದಾಯಲಿಲಿ ನಾಟಿ
ಗದೆದಾಯಲಿಲಿ ನಾಟಿಯನ್ನು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಮ್ಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲಿಲಿ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು
ಕಾಯಕ್ಕೆಕಾ
ಮ್ನವಚಲಿತ
ಇದರಂದ್ಗಿಯೇ ಆಸಿಕಾಲಲಿೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಟಡ್
ಜೊೇಡಿಸಿ
ಯಂತ್ ರೂಪಿಸಿದರು. ಈ
ಯಂತ್
ಉಪಯುಕತಾ.
ಕಂಪನ್ ಎಲಕಟಿ್ಕಲ್ ನಾಲುಕಾ ಯಂತ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ
ಅಸ್ಷಟಿ ಪರಕಲ್ನಗೆ ಇನನುಷ್ಟಿ ಸ್ಷಟಿ ರೂಪ
ಇದರಂದ ನಾಟಿ ಕಾಯಕ್
ಮ್ರುಕಟಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡುತಿತಾದೆ. ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳ
ಕಡಲು
ನರವಾಗಿದುದಾ ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳಯ
ವೇಗವಾಗಿ ಪೂಣಕ್ಗಳು್ಳತತಾದೆ.
ಲಿಲಿಯೇ ಮ್ರುಕಟಟಿಯಲಿಲಿ ಈ ಯಂತ್ ಖರೇದಿಗೆ ಲಭಯಾ
ದೆೇಶಪಾಂಡೆ ಫಂಡೆೇಷನ್. ಈ ಸಂಸ್ಥಯ
ಕೂಲಿಗಳಿಗೆ
ನ್ೇಡಬೇಕಾದ
ವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಗಡ ಬುಕಕಾಂಗ್ ಮ್ಡಿದರೆ ಯಂತ್
ಲಿೇಡ್ ವಿಭ್ಗವು ಅವರಗೆ ತ್ಂತಿ್ಕ ನರವು,
ಖಚ್ಕ್
ಸಹ
ಉಳಿಯುತತಾದೆ.
ವನ್ನು ಪೂರೆೈಸುತೆತಾೇವ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ಜ್ವಲ್
ಮ್ಗಕ್ದಶಕ್ನ ಮ್ಡಿತು. ಎಂ.ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಕ್
ಒಂದಕಕಾಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆಯಲಿಲಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ

ಪರಿಜ್ವಲ್

ಸುರೇಶ್, ಶಿವಾನಿಂದ, ಪರಿಜ್ವಲ್ ಹಾಗೂ ರ್ತ್ಯಾನಿಂದ

ಎಸ್.ಶವಾನಂದ ಹಾಗೂ ನ್ತ್ಯಾನಂದ ಅವರು ಈ ಉಪಕರಣದ ವಿನಾಯಾಸ
ರಚನಗೆ ನರವಾದರು. ಲಿೇಡ್ ಸಂಸ್ಥಯ ‘ತಲಾಶ್' ಸ್ರ್ಕ್ಯಲಿಲಿ ಈ ಸ್ಧನಕೆಕಾ
ಅಪಾರ ಮಚ್ಚುಗೆ ದರೆಯಿತು.
‘ಎನ್ಐಎರ್ ಸವಾಲು ಸಿ್ವೇಕರಸಿದ ನಂತರ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನ್ೇಡಿ
ಸ್ಂಪ್ದ್ಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಮ್ಹತಿ ಸಂಗ್ಹಸಿದೆ. ಐದು ವಷಕ್ಗಳ
ಅಧಯಾಯನ ನಡೆಸಿದೆ. ಇನ್ನುಬ್ಬರು ಸನುೇಹತರು ಬಂಬಲವಾಗಿ ನ್ಂತಿದದಾರಂದ
ಇಂಧನ ಬಳಸದ ನಾಟಿ ಯಂತ್ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ಜ್ವಲ್.
‘1964ರಂದಲೂ ಭ್ರತದಲಿಲಿ ಇಂಥ ಸಂಶೇಧನಗಳು ಜಾರಯಲಲಿವ.
ಪ್ತಿಫಲ ಮ್ತ್ ಸಮಪಕ್ಕವಾಗಿಲಲಿ. ಈಗಲೂ ಚಿೇನಾ, ಜಪಾನ್ ರೂಪಿಸಿದ
ಯಂತ್ಗಳೆೇ ಮ್ರುಕಟಟಿಯನ್ನು ಆಳುತಿತಾವ’ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
v
ಸಂಪಕಕ್: 99011 36899.

ಎಸ್ಡಿಎಂ: ಸಾಧನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು
ಪರಿಮೇದ ಜಿ.ಕೆ.
ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಂದೆ ಧಾರವಾಡದಲಿಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಶ್ೇ ಧಮಕ್ಸ್ಥಳ
ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮ (ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಎ) ಜಿಲಲಿಯ ಅನೇಕ ಯುವ
ಕ್ಕೆಟಿಗರ ಕ್ಶಲಕೆಕಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಕಾಡೆಮಯಲಿಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ
ಆಟಗಾರರು ವಿವಿಧ ವಯೇಮತಿಯಳಗಿನ ಟೂನ್ಕ್ಗಳಲಿಲಿ ರಾಜಯಾ ತಂಡದಲಿಲಿ
ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆೇ ಕಲಿಬ್ನ ನ್ತಿನ್ ಭಿಲಲಿ ಪ್ತಿಷಠಿತ ರಣಜಿ ಟೂನ್ಕ್ಯಲಿಲಿ ರೆೈಲ್ವ ತಂಡದಲಿಲಿದ್ದಾರೆ.
1999ರಲಿಲಿ ನ್ೇಧಜ್ ಕುಮ್ರ್ ಜೈನ್ ಮುಂದ್ಳತ್ವದಲಿಲಿ ಕಲಿಬ್
ಆರಂಭವಾಯಿತು. 2013ರ ವರೆಗೂ ಅವರೆೇ ಕಲಿಬ್ನ ಕಾಯಕ್ದಶಕ್ಯಾಗಿದದಾರು.
ಈಗ ಭಗವಾನ್ ಆರ್. ಶಾಬಾದಿ ಕಲಿಬ್ ಮುನನುಡೆಸುತಿತಾದ್ದಾರೆ. ಮಹಳಾ ಕ್ಕೆಟ್ಗೆ
ಉತೆತಾೇಜನ ನ್ೇಡಲು ಪ್ತಿವಷಕ್ ವನ್ತೆಯರಗೆ ಉಚಿತ
ತರಬೇತಿ ನ್ೇಡುತ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸಕೆಕಾ ನಾಲುಕಾ ನಟ್ಸ್
ಮತುತಾ ಅಸೊಟಿ್ೇಟರ್ಕ್ ಪಿಚ್ ಇವ.
ಅಕಾಡೆಮ
ಆರಂಭವಾದ
ಬಳಿಕ
ಇಲಿಲಿಯವರೆಗೆ 33 (14 ವಷಕ್ದ ಒಳಗಿನವರು),
38 (16 ವಷಕ್ದ ಒಳಗಿನವರು), 35 (19
ವಷಕ್ದ ಒಳಗಿನವರು), 5 (25 ವಷಕ್ದ
ಒಳಗಿನವರು) ಮತುತಾ 8 (23 ವಷಕ್ದ
ಒಳಗಿನವರು) ಆಟಗಾರರು ರಾಜಯಾ ತಂಡದಲಿಲಿ
ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಪ್ತಿನ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡದ ಕನಾಕ್ಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಂಡದಲಿಲಿ ಎಸ್ಡಿಎಂನ 27
ಆಟಗಾರರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟ ಓಟ

ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿತಿಭೆಗಳಗೆ ವೃತಿತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್
ತರಬೀತಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೀ
ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೀಕು ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೆೀರಿದೆ.
ಇದರಿಿಂದ ಅನೀಕ ಆಟಗಾರರು ರಾಜ್ಯ ತಿಂಡದಲ್ಲಿ
ಆಡುವಿಂತಾಗಿದೆ

ಭಗವಾನ್ ಆರ್. ಶಾಬಾದಿ, ಕಾರ್ಯದರ್್ಯ, ಎಸ್ಸಿಎಂ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ವಿಹಾರ

2017–18ರ ಕೆಎರ್ಸಿಎ 2ನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಟೂರ್ಸ್ಯಲ್್ಲ ಚಿಂಪಿಯನ್ ಆದಾಗ ಎರ್ಡಿಎಿಂ ತಿಂಡ

ನ್ತಿನ್ ಭಿಲಲಿ ಎಂಟು ವಷಕ್ಗಳಿಂದ ರೆೈಲ್ವ ರಣಜಿ ತಂಡದ ಕಾಯಂ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೆೈ ಬಾಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನ್ತಿನ್ ಕನಾಕ್ಟಕ ಪಿ್ೇಮಯರ್ ಲಿೇಗ್ (ಕೆಪಿಎಲ್)
ಟೂನ್ಕ್ಯಲಿಲಿ ಮೈಸೂರು ವಾರಯಸ್ಕ್, ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳ ಟೈಗಸ್ಕ್, ಬಳಗಾವಿ ಪಾಯಾಂಥಸ್ಕ್
ಮತುತಾ ರಾರ್ಸ್ಟಿಸ್ಕ್ ತಂಡಗಳಲಿಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ. ತನ್, ಕೆ. ಬಿಪಿನ್, ತೆೇಜಸ್ ವಾಗೆಲಿ,
ರಾಜು ಕಲಾಲ್, ಹಬಿೇಬ್ ತ್ಡಪತಿ್ ಮತುತಾ ಅಜಿೇಮ್ ಘಂಟನನುವರ ಕೆಪಿಎಲ್ನಲಿಲಿ
ಪಾಲಗೆಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆೇಜಸ್ 25 ವಷಕ್ದ ಒಳಗಿನವರ ತಂಡದಲಿಲಿ ಗೇವಾ ರಾಜಯಾ
ಪ್ತಿನ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಮ್್ನ್ ಖಾನ್, ರಾಜು ಕಲಾಲ್, ಶವಾಜಿ ಒಡ್ಡರ, ಹಬಿೇಬ್
ತ್ಡಪತಿ್, ಜಿ. ರತನು ಕೇಚ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಡಿಎಂ ತಂಡ ಜಿಂದ್ಲ್ ಸಿಟಿೇಲ್ ಕಪ್ ಟೂನ್ಕ್ಯಲಿಲಿ ನಾಲುಕಾ ಬಾರ ಪ್ಶಸಿತಾ
ಜಯಿಸಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಧಾರವಾಡ ವಲಯದ ಮೊದಲ ಡಿವಿಷನ್ ಟೂನ್ಕ್ಯಲಿಲಿ

ನಾಲುಕಾ ಬಾರ ಚಂಪಿಯನ್ ಮತುತಾ ಎರಡು ಸಲ ರನನುಸ್ಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಡಿವಿಷನ್ನಲಿಲಿ ಎರಡು ಸಲ, ಮೂರನೇ ಡಿವಿಷನ್ನಲಿಲಿ ಒಂದು ಸಲ
ಪ್ಶಸಿತಾ ಗೆದುದಾಕಂಡಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳ ಸೊ್ೇಟ್ಸ್ಕ್ ಕಲಿಬ್ ಆಯೇಜಿಸಿದದಾ ಚಂಪಿಯನ್ಸ್
ಪಿ್ೇಮಯರ್ ಲಿೇಗ್, ಚಿತ್ದುಗಕ್ದಲಿಲಿ ನಡೆದ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಕಪ್ ಟೂನ್ಕ್ ಮತುತಾ
2011ರಲಿಲಿ ಹೊನಾನುಳಿ ಟಿ–20 ಓಪನ್ ಟೂನ್ಕ್ಯಲಿಲಿ ಪ್ಶಸಿತಾ ಪಡೆದಿದೆ.
ಈ ಅಕಾಡೆಮಯಲಿಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಜಯ ಪಾಟಿೇಲ ಬಿಸಿಸಿಐ ಲವಲ್–3
ಅಂಪೈರ್, ಜಿ. ಶ್ೇನ್ವಾಸ ಕೆಎಸ್ಸಿಎಯಿಂದ ಅಹಕ್ತೆ ಪಡೆದ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನಯ ಅರಳಿಕಟಿಟಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಸೊಕಾೇರರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ಡುತಿತಾದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ
ಟೂನ್ಕ್ಗಳಲಿಲಿ ಗೆಲುಲಿವ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಡಿಎಂ ವಿವಿಧ ವಯೇಮತಿಯಳಗಿನ
v
ಟೂನ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಯಶಸುಸ್ ಕಂಡಿದೆ.

ದಂಡೆೇಲಿರಲಿಲಿ ಮೊಸಳೆ ಕಂಡಾಗ

ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗುತಿತಾದದಾ ದಿನಗಳು, ಇನನುೇನ್ ಕೇಸ್ಕ್
ಮುಗಿಸಿ ಮತೆತಾ ಜಿೇವನ ಮತತಾಂದು ತಿರುವಿನತತಾ ಹೆಜಜೆ
ಹಾಕಬೇಕನ್ನುವಷಟಿರಲಿಲಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಸನುೇಹಸಂಬಂಧವಂದು
ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟಿಟಿಹಾಕಬಿಡುತತಾದೆ.
ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತಿತಾದರೆ
ದಾ ಮಮೊರೆೇಬಲ್ ಡೆೇಸ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟಿ
ದಡದ್
್ಡ ಗುತತಾಲಿತುತಾ. ಅಪರಚಿತರಾಗಿ ಕಾಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಹೆಜಜೆ
ಇಟಟಿವರು ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಆತಿ್ಮೇಯರಾದಿ್ವ. ಬಿಟುಟಿ ಇರುವುದು
ಕಷಟಿ ಎನ್ಸಿವಷ್ಟಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಹಚಕಾಂಡಿ್ವ. ಅದೆಷಟಿೇ ಬಾರ
ಆಡಿದ ಜಗಳಗಳು, ಮುನ್ಸಿಕಂಡ ಕ್ಷಣಗಳು, ತಮ್ಷಗಾಗಿ
ಮ್ಡಿದ ರಾಯಾಗಿಂಗ್ಗಳು, ಲಾಸ್ಟಿ ಬಂಚ್ನಲಿಲಿ ಕುಳಿತು ಮ್ಡಿದ
ಕೇಟಲಗಳು ಎಲವೂ
ಲಿ
ಇನ್ನು ಸವಿಸವಿ ನನಪುಗಳು.
ಈ ನನಪಿಗೆ ಮತತಾಂದು ಹೊಸ ಸೇಪಕ್ಡೆ ಅದುವೇ

ದ್ಂಡೆೇಲಿ ಟಿ್ಪ್. ಇತಿತಾೇಚಗಷಟಿ ನಮ್ಮ ಪತಿ್ಕೇದಯಾಮ
ವಿಭ್ಗದಿಂದ ದ್ಂಡೆೇಲಿಗೆ ಹೊೇಗಿದದಾ ‘ಒನ್ ಡೆೇ ಟಿ್ಪ್’
ಅಂತೂ ಮರೆಯೇಕೆ ಸ್ಧಯಾವೇ ಇಲ.ಲಿ ಅಷಟಿಂದು ಮನರಂಜನ
ಅಲಿಲಿ ಮನಸೂರೆಗಂಡಿತುತಾ. ಜೂನ್ಯಸ್ಕ್, ಸಿೇನ್ಯಸ್ಕ್
ಎಲೂ್ ಸೇರ ಹೊೇದಂತಹ ಫಸ್ಟಿ ಟಿ್ಪ್ ಅದು. ಅಷಟಿೇ ಅಲ;ಲಿ
ಇದು ಮರೆಯದೆೇ ಇರೇದಕೆಕಾ ಮುಖಯಾ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ.
11 ವಷಕ್ಗಳ ನಂತರ ಮತೆತಾ ನಮ್ಮ ವಿಭ್ಗದಿಂದ ಟಿ್ಪ್ಗೆ
ಹೊೇಗಿದು!ದಾ ಮುಂಜಾನ 7.30ಕೆಕಾ ಬಸ್ ಯೂನ್ವಸಿಕ್ಟಿ
ದ್ರಯಲಿಲಿ ಹೊರಡಾತಾಯಿದಂ
ದಾ ಗೆ, ಸ್ಂಗ್ ಪೇಲಿ ಆಯುತಾ. ಎಲೂ್
ಮೈಚಳಿ ಬಿಟುಟಿ ಕುಣಿಯೇಕೆ ಶುರು ಮ್ಡಿಯೇ ಬಿಟು್. ದಿನವೂ
ಮ್ತ್ಡಬೇಡಿ ಅಂತಿದದಾ ನಮ್ ಸರ್ ಆವತುತಾ ಯಾವುದೆೇ
ರಸಿಟಿ್ಕ್ಷನ್ ಹಾಕೆದಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮ್ಡೇಕೆ ಪಮಕ್ಶನ್ ಕಟಿಟಿದು್.

ಬಳಿಗೆಗೆ ಮೊದುಲಿ ಹೊೇಗಿದುದಾ ದ್ಂಡೆೇಲಪ್ನ ದೆೇವಸ್ನ
್ಥ ಕೆಕಾ.
ಪ್ವಾಸ ಸುಖಕರವಾಗಿ, ಖುಷಯಾಗಿರಲಂದು ಪಾ್ರ್ಕ್ಸಿ
ಮುಂದೆ ಹೊೇಗಿದುದಾ ಕ್ಕಡೆೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ. ಯಪಾ್ ಕಪಾ್ದ
ಕಾಳಿದೆೇವಿಯ(ಕಾಳಿನದಿ) ಮಡಿಲಲಿಲಿ ಮರದ ಬಡಿಯ
್ಡ ಂತಹ
ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಎಲೂ್ ಅಬಾ್ಬ! ಎನ್ನುವ ಉದ್ಗೆರ
ತೆಗೆದು ಕಣರ
ಣು ಳಿಸಿ ನೇಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟಿ ಫೇಟ
ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯ ಮ್ಡಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಯಾಪ್ ಸಟಿೇಟಸ್ಗೆ ಹಾಕದ್ದಾ
ಆಯುತಾ.
ಬಹುತೆೇಕ ಜನರು ದ್ಂಡೆೇಲಿಗೆ ಬರುವುದೆೇ ಅಂಬಿಕಾ
ನಗರದಲಿರು
ಲಿ ವ
ಸಕಾರೈ
ಪಾಯಿಂಟ್
ನೇಡೇದಕೆಕಾ.
ಸಮುದ್ಮಟಟಿದಿಂದ 1530 ಅಡಿ ಎತತಾರದಿಂದ ನೇಡುತಿತಾದರೆ
ದಾ
ಆಹಾ! ಪ್ಕೃತಿಯ ಸಂದಯಕ್ ಅದೆೇಷ್ಟಿ ಚಂದ. ಮಧಾಯಾಹನು
ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಮೌಳಂಗಿ ಇಕೇ
ಪಾರ್ಕ್ನತತಾ ಮುಖ ಮ್ಡಿದಿ್ವ.
ಹೆಚ್ಚು ಎಂಜಾಯ್ ಮ್ಡಿದೆದಾ
ಇಲಿ.ಲಿ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಯುತಿತಾದದಾ
ಕಾಳಿನದಿ, ಸುತತಾಲೂ ಹಚಚುಹಸಿರು
ವಾತ್ವರಣ, ತಣಗೆ
ಣು ಬಿೇಸುತಿತಾರುವ
ಗಾಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆಡಲು ಜೊೇಕಾಲಿ,
ಟೈರ್ ವಿೇಲ್, ಜಾರುಬಂಡೆ ಕಂಡು
ಮತೆತಾ ಮಕಕಾಳಾದಿ್ವ. ಝುಳುಝುಳು
ಸದುದಾ ಮ್ಡುತಿತಾದದಾ ನದಿಯಲಿಲಿ
ಕಾಲು ಇಳಿಬಿಟುಟಿ ನ್ೇರಲಿಲಿ ಕುಳಿತು
ಒಬಿ್ಗಬು್
ನ್ೇರೆರೆಚ್ತತಾ
ಕಳೆದುಹೊೇಗಿದಿ್ವ್ವ.
ಇದರ
ಮರ್
ರ್ಯಾಯಾಯೇ ಗೂ
ಗೂ್್ಪ್ ಫೇಟಸ್
ಸ್,,
ನೇಚರ್ ಫೇಟಗ್ಫ್
ಫ್,, ಮೊ
ಮೊೇೇಜು

ಮಸಿತಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕೆಯು
ನ್ರಂತರವಾಗಿತುತಾ.
ಕಾಳಿನದಿಯ
ಬಿ್ಜ್
ಮೇಲ
ಒಂದಿಷ್ಟಿ
ಫೇಟಸ್
ತೆಗೆಸೊಕಾಂಡಾ್ಯುತಾ
ಅಂತ
ಫೇಸ್
ಕಡೇಕೆ
ಮುಂದ್ದೆ್
ವಾಹನಗಳು
ಬರುತಿತಾದಂ
ದಾ ತೆ ಕೆೇಳುತಿತಾದದಾ ಗಡಗಡ
ಸಂಡ್ಗೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತವೂ
ಜಾಸಿತಾಯಾಗುತಿತಾತುತಾ.
ಆದ್್
ಅಲಿಯ
ಲಿ
ಸಿೇನರಗೆ ಸಂಪೂಣಕ್
ಸೊೇತೇಗಿದಿ್ವ.
ಅಷಟಿತಿತಾಗೆ
ಸೂಯಕ್ ಕೂಡ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮನಗೆ
ಹೊೇಗೇಕೆ ಸಿದವಾ
್ಧ ಗಿ ಕತತಾಲಿನ
ಸುಳಿವು ಕಟಟಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೂ
ಮತೆತಾ ಧಾರವಾಡದತತಾ ಹಂತಿರೇಗೇಕೆ ಅಣಿಯಾದಿ್ವ.
ಬಿಸಿಲಿನ್ಂದ ಬಳಲಿದ್್ ನಮ್ಮಲಿರು
ಲಿ ವ ಜೊೇಷ್ ಕಂಚಿತುತಾ
ಕಮ್ಮಯಾಗಿರಲಿಲ.ಲಿ ಬಸಣಿಣು ಬಾ.. ಸ್ಂಗ್ ಅಂತೂ ಹುಡುಗರನ್ನು
ಸಿೇಟ್ ಮೇಲ ಕುಳಿತುಕಳ್ಳೇಕೆ ಬಿಟಿಟಿರಲಿಲ.ಲಿ ಎಲರ
ಲಿ ಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮಂಟ್ ಕಟಿಟಿದುದಾ ನಮ್ ಜಗದುಗೆರು.
ಆನ ಸೈಜ್ ಇರೇ ಇವನ್ ಜೊೇಕೆ ಸ್ಂಗ್ಗೆ ಝೇರೇ
ಫ್ಗರ್ನ್ನು ಮೇರಸೊೇ ರೆೇಂಜ್ಗೆ ಸೊಂಟ ಬಳಕಸುತಿತಾರುವಾಗ
ಎಲೂ್ ಒನ್ಸ್ಮೊೇರ್ ಅಂತ್ ಶಳೆ್ಳ ಹೊಡದಿದೆದಾ ಹೊಡದಿದು.ದಾ
ಧಾರವಾಡ ಸಮೇಪವಾಗುತಿತಾದಂ
ದಾ ಗೆ ಎಲೂ್ ಹೊೇಲ್ಸೇಲಾಗಿ
ಹೆಜಜೆ ಹಾಕ ಖುಷಯ ವಿರಾಮ ಕಟಿ್ವ. ಒಟಿಟಿನಲಿಲಿ ಪಿಜಿ ಲೈರ್ನ ದಿ
ಬಸ್ಟಿಟಿ ಮಮೊರ ಈ ಒನ್ ಡೆೇ ಟಿ್್ಪ್.

ಚಿತ
ಚಿ
ತ್ರಗಳು
ಳು:: ವಿ
ವಿಶ್
ಶ್ವಾಸ್
ವಾ ಅಂಗಡಿ

ಎನ್ನುವುದು ಜಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ, ಲೇಡಿಸ್ ಫೇರ್ಬಿಡ್ಡನ್
ಎಂಬುದರಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದೆೇ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಇದು ಡಚ್ನ kolf, ಸ್ಕಾಟಿಷ್ನ
goulfನ್ಂದ ಬಂದಿದೆ ಎನನುಲಾಗಿದೆ. ಅದೆೇನೇ
ಇರಲಿ. ಈ ಆಟ 14ನೇ ಶತಮ್ನದಲಿಲಿ
ಸ್ಕಾಟ್ಲಾಯಾಂಡ್ನಲಿಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತಂತೆ.
1457ರಲಿಲಿ ಕಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ II ಯುವಕರು ಈ
ಆಟದಲಿಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವಯಾಯ ಮ್ಡುತ್ತಾರೆ
ಎಂದು ಅದನ್ನು ನ್ಷೇಧಿಸಿದದಾರಂತೆ. 1502ರಲಿಲಿ
ನ್ಷೇಧ ಹಂಪಡೆದ ಮೇಲ 1552ರಲಿಲಿ ಗಾಲ್ಫ್
ಕಲಿಬ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎನನುಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಡೇ: ಅವಳಿ ದಿನ. ಅವಳಿ ಮಕಕಾಳ
ಸಂಬಂಧವೇ ಒಂದು ರೇತಿಯ ವಿಶೇಷ.
ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧದ ಆಚರಣೆ ದಿನವೇ ಇದು. ನ್ಯಾಯಾರ್ಕ್ನ
ಮ್ಯಾನ್ಹಟನ್ನ ಕ್ಲಿಡಿಯಾ ಎವಾಟ್ಕ್ ತನನು ಅವಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕಕಾಳನ್ನು
ಚಿಕಕಾ ವಯಸಿಸ್ನಲಿಲಿ ಕಳೆದುಕಂಡ ಮೇಲ ಈ ದಿನದ ಆಚರಣೆ
ಆರಂಭಿಸಿದರಂತೆ.
ಇಿಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಡೇ: ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಹಲವು ಸಂದಭಕ್ದಲಿಲಿ
ಮ್ನ ಉಳಿಸುತತಾದೆ. 1849ರಲಿಲಿ ವಾಲಟಿರ್ ಹಂಟ್ ತನನು ಸನುೇಹತನ್ಗೆ
ನ್ೇಡಬೇಕದದಾ $15ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಡಿದು,
ಹೊಸ ರೇತಿಯಲಿಲಿ ಅವರಗೆ ವಾಪಸ್ ನ್ೇಡಿದರಂತೆ.
ಡೇ ಆಫ್ ಪಿಿಂಕ್: ಗುಲಾಬಿ ಬಣಣು ಎಂದರೆ ಯಾರಗೆ ಇಷಟಿವಿಲಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅದು ಪಿ್ೇತಿಯ ಸಂಕೆೇತವಲಲಿವೇ? ಆದರೆ, ಉದಯಾೇಗ, ಶಾಲ ಮತುತಾ
ಸಮ್ಜದಲಿಲಿ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲಿಲಿ ಬದರಸುವ, ಪಕ್ಷಪಾತ ಮ್ಡುವವರ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷಟಿ್ೇಯ ದಿನವನ್ನು ಪಿಂರ್ ಡೆೇ ಎಂದು
ಆಚರಸಲಾಗುತತಾದೆ.
l ಏಪ್ರಿಲ್ 11
ಪೆಟ್ ಡೇ: ಸ್ಕು ಪಾ್ಣಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮುದುದಾ. ಅವುಗಳನ್ನು
ಪಿ್ೇತಿಸುವುದೆೇ ಒಂದು ಸೊಬಗು. ಇಂತಹ ಪಾ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಪಿ್ೇತಿ
ತೇರಸಲಂದೆೇ ಈ ದಿನ ಮೇಸಲಂತೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಸ್ಕು ಪಾ್ಣಿಗಳನ್ನು ದತುತಾ
ತೆಗೆದುಕಳ್ಳಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ಮ್ರಾಟ ಮ್ಡಬಾರದು ಎಂಬುದು
ಈ ದಿನದ ಸಂದೆೇಶ.
ಸಬ್ಮೇರಿನ್ ಡೇ: ಪ್ಥಮ
ಸಬ್ಮಸಿಕ್ಬಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಗೆಲಿಂಡ್ನ
ಜೇಮ್ಸ್ I ಅವರಗಾಗಿ ಕಾನಕ್ಲಿಯಸ್
ಡೆ್ಬಲ್ 1620ರಲಿಲಿ ನ್ಮಕ್ಸಿದರು.
1900ರ ಏಪಿ್ಲ್ 11ರಂದು ಅಮರಕ
ಸಕಾಕ್ರ ಪ್ಥಮ ಸಬ್ಮೇರನ್
ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಹೊಲಂಡ್ ಅನ್ನು
ಖರೇದಿಸಿತು. ಹೇಗಾಗಿ ಸಬ್ಮೇರನ್
ದಿನವನ್ನು ಆಚರಸಲಾಗುತಿತಾದೆ.
ವಿಶ್ವ ಪಾರ್ಸ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸಿೇರ್ ಡೇ: ಅಪಾಯಕಾರ ರೇಗದ ಬಗೆಗೆ
ಸ್ವಕ್ಜನ್ಕರಗೆ ತಿಳಿಸಿಕಟಟಿ ಡಾ. ಜ. ಪಾಕಕ್ಸನ್ ಜನ್ಮದಿನ ಇಂದು.
ಪಾಕಕ್ಸನ್ಸ್ ರೇಗದ ಬಗೆಗೆ ಜನರಲಿಲಿ ಅರವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ಯತನುವಾಗಿ
ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವದ್ದಯಾಂತ ಆಚರಸಲಾಗುತತಾದೆ.
l ಏಪ್ರಿಲ್ 12
ಟೇಚ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಸೇವ್
ಡೇ: ಮಕಕಾಳಲಿಲಿ ಉಳಿತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ

ಹೆೇಳಿಕಡುವುದು ಉತತಾಮ ಹವಾಯಾಸ.
ಹಣವನ್ನು ಎಷ್ಟಿ ಉಳಿಸಿದರೂ
ಕಡಿಮ ಎನ್ನುವ ಈ ಕಾಲದಲಿಲಿ
ಬಾಲಾಯಾವಸ್ಥಯಿಂದಲೇ ಉಳಿಸುವ
ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕಳು್ಳವಂತೆ ಮ್ಡಲು
ಪ್ೇರೆೇಪಿಸುವ ದಿನ ಇಂದು.
ಗ್ರಿಲ್್ಡ ಚಿೇರ್ ಸಯಾಿಂಡಿ್ವಚ್ ಡೇ: ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್
ಇಂದಿನ ಯುವಕರ ಮಚಿಚುನ ಆಹಾರ.
1920ರಲಿಲಿ ಗಿ್ಲ್್ಡ ಚಿೇಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ್ವಚ್ ಅನ್ನು ರೇಮನನುರು ತಯಾರಸಿ
ಸೇವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸಿದ್ಧ ಆಹಾರವಾದ ಕಾರಣ ಇದು ಅಮರಕ
ತಲುಪಿ, ನಂತರ ವಿಶ್ವದೆಲಲಿಡೆ ವಾಯಾಪಿಸಿತು.
ಡರ್ಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇ: ಕೆಲಸಕೆಕಾ ಸಮಯಕೆಕಾ ಸರಯಾಗಿ ಹೊೇಗಬೇಕೆನ್ನುವ
ಸಂದಭಕ್ದಲಿಲಿ ಬಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನನುೇ ಮರೆಯುವುದು ಸ್ಮ್ನಯಾ.
ಇಂತಹ ಸಂದಭಕ್ದಲಿಲಿ ಡೆಸ್ಕಾಫಾಸ್ಟಿ ಅನ್ಕೂಲಕರ. ಅಂದರೆ, ಕಚೇರಗೆ
ಹೊೇದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ನಲಿಲಿ ಉಪಾಹಾರ (ಬ್ೇರ್ಫಾಸ್ಟಿ)
ತಿನ್ನುವುದೆೇ ಡೆಸ್ಕಾಫಾಸ್ಟಿ ಅಂತೆ. ಆರ್ಕ್ಕ ಹಂಜರತ ಕಂಡ 2008ರಲಿಲಿ
ಯುರೇಪ್ನಲಿಲಿ ಡೆಸ್ಕಾಫಾಸ್ಟಿ ಆರಂಭವಾಯಿತಂತೆ.

‘ಮೆಟ್ರೊ’ಗೆ ಪರೊತಿಕ್ರೊಯೆ, ಬರಹಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
‘ಮೆಟ್ರೊ’ದಲಿಲಿ ಪರೊಕಟವಾಗುವ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಪರೊತಿಕ್ರೊಯೆ, ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.
ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷರಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ನಿೇವು ಬರೆದ
ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಯೂನಿಕೇಡ್, ತಂತರೊಂಶದಲಿಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ.
ಮೆಟ್ರೊ ಇ–ಮೆೇಲ್: hublimetro@prajavani.co.in
ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್: 95133
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