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ನಗರದಲ್ಲಿ ಇುಂದು
ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ನಾಯಕರೊಡನೆ
ಮುಕ್ತ ಸುಂವಾದ: ವಿಚಾರ
ಮಂಡನೆ–ಯೋಗೋಂದ್ರ ಯಾದವ್,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್–ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೆರೆಗೋಡು,
ಭಾಗವಹಿಸುವವರು–ಯದುವಿೋರ್ ಸಂಗ್,
ಜಗಮೋಹನ್ ಸಂಗ್, ಕೆ.ವಿ.ಬಿಜೂ,
ಜಯಕರನ್, ಕಣ್ಣಯ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್,
ಭಾನುಜ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಮ್ಮರಡಿ,
ವಿ.ಗಾಯತ್್ರ, ಅತ್ಥಿಗಳು–ಎಸ್.ಆರ್.

ಹಿರೆೋಮಠ, ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೋಂದ್ರ,
ಕುರುಬೂರು ಶಂತಕುಮಾರ್, ಮೈಕಲ್
ಫನಾತೆಂಡಿೋಸ್, ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್,
ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್, ಕೆ.ವಿ.ಭಟ್, ಕುಮಾರ್
ಸಮತಳ, ಆಯೋಜನೆ–ರೆೈತ, ದಲಿತ,
ಕಾರ್ತೆಕ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ
ಐಕ್ಯಹೋರಾಟ, ಸ್ಥಳ–ಕಂಡಜ್ಜಿ ಬಸಪ್ಪ
ಸಭಾಂಗಣ, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್
ಸಭಾಂಗಣ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತು, ಬೆಳ್ಗಗೆ 11
ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ: ಸದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್–ದೊಡ್ಡರಂಗೋಗೌಡ, ಅತ್ಥಿಗಳು–
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ಶರಣು ಹುಲ್ಲೂರು, ಲಕ್ಷ್ೋನಾರಾಯಣ
ಅಡಿಗ, ಪುಸತುಕಗಳು–ಕಥೆ ಕಥಾನಕ
ಪ್ರಸಂಗ, ಗಾಡತೆನ್ ಆಫ್ ಈಡನ್
ಅಥಾತೆತ್ ಸಾಯಿ ಸೊಸ್ೈಟಿ, ಅಗ್ನಿದಿವ್ಯ,
ಸೊೋಮನಾಥ, ಅರಿವಿಗ ಆನಂದ ಜ್ಯೋತ್,
ಲೋಕರಾಜ ಸಯಾಜ್ೋರಾವ, ಪೊಲಿೋಸ್
ವಿಷಲ್, ಆಯೋಜನೆ–ಕನಾತೆಟಕ
ಕನನಿಡ ಬರಹಗಾರರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರ
ಸಂಘ, ಸಹಕಾರ–ಕನನಿಡ ಮತ್ತು ಸಂಸಕೌಕೃತ್
ನಿರೋತೆಶನಾಲಯ, ಸ್ಥಳ–ಐಬಿಎಚ್
ಪ್ರಕಾಶನ, ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲನಿ,

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ
ವಾತಾವರಣ. ತುಂತರು
ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಚಂದ್್ದಯ: ಬೆ. 9:19 ಚಂದ್್ಸ್ತ: ರಾ. 9:14

ಬೆಳ್ಗಗೆ 11
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ‘ಹಮಾರ
ಪಿಆರ್ಒ’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಭಾಗವಹಿ
ಸುವವರು–ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟಿೋಲ, ಎಸ್.
ಆರ್.ವಿಜಯಶಂಕರ್, ಸುಧೋಂದ್ರ
ಹಾಲದೊಡ್ಡೋರಿ, ಎಂ.ಬಿ.ಜಯರಾಂ,
ಕೆ.ಇ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಆಯೋಜನೆ–ಪಬಿಲೂಕ್
ರಿಲೋಷನ್ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ,
ಸ್ಥಳ–ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್, ಬೆಳ್ಗಗೆ 11
ಪೂಣ್ಣಚುಂದ್ರ ತೆೋಜಸ್ವಿ ಅವರ ‘ಅಣ್ಣನ
ನೆನಪು’ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ:
ಭಾಗವಹಿಸುವವರು–ಬೆೈರಮಂಗಲ
ರಾಮೋಗೌಡ, ಎಲ್.ಜ್.ರ್ೋರಾ,
ರಂಗಸಾವಾರ್ ಎಸ್, ಆಯೋಜನೆ–ಅವಧ,
ಬೆಳ್ಗಗೆ 11 (ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಯತೆಕ್ರಮ)

ಹವಾಮಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ಶನಿವಾರದ ಉಷ್ಣಾಂಶ
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ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಬೈಕ್ ಜಾಥಾ ಜ.26ಕ್ಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಯೋಧರು ಮತ್ತು ಅವರ
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೋಡುವ ಉದ್ೋಶ
ದುಂದ ಇದೋ 26ರುಂದು ಬುಂಗಳೂರಿ
ನುಂದ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೈಕ್
ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕುಂಡಿದ್್ರೆ.
‘ಶಿ ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ’ ಎುಂಬ
ಸರ್ಕಾರೆೋತರ ಸುಂಸಥೆ ಈ ಜಾಥಾ
ಏರಕಾಡಿಸಿದ. ಮಹಿಳೆಯರೆೋ ಇರುವ ಈ
ಸುಂಸಥೆ ಈವರೆಗೆ ಇುಂತಹ ಅನೆೋಕ ರ್ಯಕಾ-

ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕುಂಡಿದ. ಗಣರಾಜ್ೋತ್ಸವ ಅುಂಗವಾಗಿ ಸುಂಸಥೆಯು ಈಗ
ಜಾಥಾ ಏರಕಾಡಿಸಿದು್, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ
100
ಯೋಧರ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಸೌರ
ಫಲಕಗಳನ್ನು
ವಿತರಿಸುವ
ಉದ್ೋಶ ಹುಂದದ. ದೋಶಕ್ಕೆ ಸೈನಕರ
ಕಡುಗೆ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ,
ಹುತಾತಮಿ
ಯೋಧರ
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ
ನೆರವು ನೋಡಲು ಪ್ರೋತಾ್ಸಹಿಸುವ
ರ್ಯಕಾವನ್ನು ಈ ಜಾಥಾ ಮೂಲಕ
ಮಾಡಲಾಗುತತುದ.

‘ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ
500ಕ್ಕೆ
ಹೆಚ್ಚು
ಸೈನಕ
ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ.
ನಾಲುಕೆ-ಐದನೆೋ
ತಲೆಮಾರಿನುಂದ
ಈ
ಕುಟುಂಬಗಳ
ಸದಸ್ರು
ಸೋನೆಯಲ್ಲಿ
ಸೋವೆ
ಸಲ್ಲಿಸುತಿತು
ದ್್ರೆ.
ಈ
ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ರದೋ
ರದೋ
ವಿದು್ತ್
ವ್ತ್ಯವಾಗು
ತತುದ. ಇದರ್ಕೆಗಿ ಆಯ್ 100 ಕುಟುಂಬ

ಗಳಿಗೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ
ಸೌರವಿದು್ತ್ ಉತಾಪಾದನೆಗೆ ವ್ವಸಥೆ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎುಂದು ಸುಂಸಥೆ
ಹೆೋಳಿದ.
ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಗೆಳ್ಳಲು
ಈಗಾಗಲೆೋ 100ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆ
ಯರು ಹೆಸರು ನೋುಂದ್ಯಿಸಿದ್್ರೆ.
ಜ.15ರ ವರೆಗೆ ಹೆಸರು ನೋುಂದ್ಯಿ
ಸಲು
ಅವರ್ಶವಿದ.
ಮಾಹಿತಿಗೆ
www.sheforsociety.com
ವೆಬ್
ಸೈಟ್ ಸುಂರರ್ಕಾಸಬಹುದು.

