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1) ಡಾ.ಶಾಲಿನಿ ಅಗಸ್್ತ ಯ  ಅರು, 

ಡಿಸೆಂಬರ್  04ರಂದು “ಹದಿಹರೆಯ ಒೆಂದು 

ಅವಲೋಕನ” ಎೆಂಬ ವಿಶಯದ   ಬಗೆ್ಗ , 

ನಮ್ಮ  ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಗ  ಆನ್ ಲೈನ್ 

  ಮೂಲಕ  ಉನ್ಯಾ ಷ ನೀಡಿದರು.  ಮೊದಲಿಗ್ಗ 

ಇರು, ಸದಿಸರೆಯ /ತಾರುಣ್ಾ   ಎೆಂದರೇನು ? 

 ಎೆಂಬುದನುೀ  ತಿಳಿಸಿದರು. 10ರೆಂದ 19 

ವಯಸಿ್ಸ ನ  ಮಕಕ ಳನ್ನು    ಹದಿಹರೆಯರು 

ಎೆಂದು ಇರು ತಿಳಿಸಿದರು.. ಈ 

 ಯೀಮಾನದಲಿಿ  ಮ್ಕಕ ಳ ದೈಹಿಕ , 

ಮಾನಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಾಾ ದಿ 

ಬದಲಾಣೆನುೀ  ನ್ಯವು ಕಾಣ್ಬಹುದು 

ಎೆಂದರು.  ನಮಮ  ಮಿದುಳು ನಮೄಮ ಲಿ  ಕಾಯಿ ಚಟುಟಿಕೆಗಳಿಗ್ಗ  ಅತಿ ಅವಾ ಕವೆಂದರು.  

           ಸದಿಸರೆಯದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕ ಷಮ್ಸಾ ಗಳನುೀ  ಎದುರಿಸುತಾಾ ರೆ ಎೆಂದರು. ಈ               

           ಸದಿಸರೆಯದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರು, ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ಇರಿಗ್ಗ ತಾರುಣ್ಾ  ಎೆಂದರೆ 

          ಏನು? ತಾರುಣ್ಾ ದ ಗುಣ್ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳೇನು ? ಯಾ ಯಾ ಷಮ್ಸಾ ಗಳನುೀ  ಇರು 

           ಎದುರಿಷಬೇಕಾದಿೀತು  ಇತಾಾ ದಿ ವಿಶಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎೆಂದು ಇರು ತಿಳಿಸಿದರು.  

          ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸದಿಸರೆಯಾಸೆಯಲಿಿದ್ಯಾ ಗ, ಕೆಟ್ಟ  ದ್ಯರಿ ಹಿಡಿಯುರು, ಕೆಲ               

         ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು, ಧೂಮ್ಪಾನ, ಮ್ದಾ ಪಾನ ಮಾಡುರು, ಕೆಲರು, ಡ್ರ ಗ್್ಸ  ಾ ಷನಗಳಾಗುರು,, 

        ಕೆಲರು ಖಿನೀ ತೆಗೊಳಗಾಗುರು ಎೆಂದು ಇರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಯಾ ಮ್ಕಕ ಳು ಈ          

         ತಾರುಣ್ಯಾ ಸೆಯಲಿಿ  ಷನ್ಯಮ ಗಿದಲಿಿ  ನಡೆಯುರೀ ಅರು ಜಿೀನದಲಿಿ  ಯವಷ್ ನುೀ             

            ಕಾಣುವುದಕೆಕ  ಸಾಧಾ ವೆಂದು ಇರು ತಿಳಿಸಿದರು.   

        ನಮ್ಮ  ಷಮಾಜದಲಿಿ  ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು ,ಹಾಗೂ ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ಸದಿಸರೆಯಾಸೆ             

        ಎೆಂದರೇನು? ಸದಿಸರೆಯ ಯಸ್ಿ ನರು ಯಾ ಯಾ ಷಮ್ಸಾ ಗಳನುೀ  ಎದುರಿಸುತಾಾ ರೆ ?           

        ಇತಾಾ ದಿ ವಿಶಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಮುಕಾ ವಾಗಿ, ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲಿ   ಎೆಂದು ಇರು ತಿಳಿಸಿದರು.  

 

 



2)   ಡಾ.ನರೆಂದರ  ಅರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 

18ರಂದು  ನಮ್ಮ  ಶಾಲೆಯ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಗ ಆನ್     ಲೈನ್  

ಮೂಲಕ, ಹೇಗ್ಗ ತಮ್ಮ  ತಮ್ಮ  

ವೃತಿಾ ಗಳನುೀ  ಆರಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು 

  ತಿಳಿಸಿದರು.    ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ  ಹಂತದಲಿೆೀ 

ತಮ್ಮ  ತಮ್ಮ  ವೃತಿಾ  ಯನುೀ  

ಆರಿಸಿಕೊಳುಳ ತಿಾ ರುವುದಕೆಕ        ನೀವಲಿಾ  

 ಹಾಜರಾಗಿರುವುದನುೀ  ನೀಡಿ ತುೆಂಬ 

ಸಂತೀಶವಾಗುತಿಾ ದೆ ಎೆಂದು    ಇರು 

ತಿಳಿಸಿದರು. 

              ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ  ವೃತಿಾ ಯನುೀ  ಆರಿಸಿಕೊೆಂಡ್ ಮಲೆ, ಕಶಟ ಡ್ಬೇಕು ಮ್ತುಾ  

              ದೃಢಸಂಕಲು  ಮಾಡ್ಬೇಕೆೆಂದು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಗ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನೀವು 

              ಯಾ  ವೃತಿಾ ಯನುೀ   ಆರಿಸಿಕೊಳುಳ ತಿಾ ೀರೀ ಅದರ  ಆಧಾರದ ಮಲೆ, ಷಮಾಜ  

              ನಮ್ಮ ನುೀ  ಗುರುತಿಸುತಾ ದೆ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನೀವಲಿಾ  ದಡ್ಡ ರಾದ ಮಲೆ 

              ವೃತಿಾ ಯನುೀ  ಆರಿಸಿಕೊೆಂಡ್ ಮಲೆ, ನಮ್ಮ  ಷಮಾಜಕಾಕ ಗಿ ಮ್ತುಾ  ದೇವಕಾಕ ಗಿ 

              ವರ ಮಿಷಬೇಕು ಎೆಂದುವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಗ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. 

            ಇೆಂದು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಗ ಅನೇಕ ವೃತಿಾ ಗಳನುೀ  ಆರಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದಕೆಕ   ಅಕಾವಗಳಿವ 

             ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ರಿೀತಿಯ ಅಕಾವಗಳು ಹಿೆಂದೆ ಇರಲಿಲಿ ಎೆಂದು ಇರು 

             ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ  ತಮ್ಮ  ವೃತಿಾ ಗಳನುೀ  ಆರಿಸಿಕೊೆಂಡ್ ಮಲೆ, ನಮ್ಮ  

             ಮ್ನಷನುೀ  ಹಿಡಿತದಲಿಿಟುಟ ಕೊೆಂಡು ಮ್ತುಾ  ಒಳ್ಳಳ ಯ ಅಭ್ಯಾ ಷಗಳನುೀ  

             ರೂಢಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಗ ಹಿತೀದೇವ ಮಾಡಿದರು.  

 

3) ಅೆಂತರ ಶಾಲಾ ಕನು ಡ ವಿವಿಧ ಸ್ತಪ ರ್ಧೆಗಳಲಿಿ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ಸ 

ವಿಜೇತರಾದವರು : 

ದಿನೆಂಕ 15 ನವೆಂಬರ್, 2021ರಂದು, ಡೆಲಿಿ  

ಬಿ್ಲಕ್ ಶಾಲೆಯು, 66ನೇ ಕನೀ ಡ್ ರಾಜ್ಾ ೀತ್ ದ  

ಅೆಂಗವಾಗಿ, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಗ ಆನಿ್ ೈನ್  

ಮೂಲಕ  ಅಭಿನಯ ಗಿೀತೆ, ಮೄಲುಕು, 

ರಷರ ಶ್ನೀ ,ಸೀಜಿಗದ ಸಲಿು  ಇತಾಾ ದಿ 

ಷು ರ್ಧಿಗಳನುೀ   ಏಿಡಿಸಿತುಾ . ನಮ್ಮ  ಶಾಲೆಯ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿನ ಚೈತನಾ ( 9ನೇ ತರಗತಿ)  ಸೀಜಿಗದ 

ಸಲಿು  ಎೆಂಬ  ಷು ರ್ಧಿಯಲಿಿ  ದಿಿ ತಿೀಯ ಬಹುಮಾನ 

ಡೆದಿರುತಾಾ ಳ್ಳ. ಕುಮಾರಿ ಅಮೃತಾ.ಪಿ. ( 4ನೇ ತರಗತಿ) 

ಕೊಲಾಜ್   ಷು ರ್ಧಿಯಲಿಿ  ತೃತಿೀಯ ಬಹುಮಾನ 

ಡೆದಿರುತಾಾ ಳ್ಳ.  

 

 

 



 

 

 

4)  ಡಾ.ಬೋನ ಅವರು, ಡಿಸೆಂಬರ್11ರಂದು, 

ಆನಿ್ ೈನ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ  ಶಾಲೆಯ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಗ        “ ಕನಸುಗಳನ್ನು  

ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ”  ಎೆಂಬ ವಿಶಯದ 

ಬಗೆ್ಗ   ಉನ್ಯಾ ಷ ನೀಡಿದರು. ಇರು ತಮ್ಮ  

ಉನ್ಯಾ ಷದಲಿಿ  ಡಾ.ಅಬುಾ ಲ್ ಕಲಾೆಂ ಅರ 

ಉದ್ಯಸರಣೆ ಕೊಟ್ಟ ರು. ಅಬ್ದು ಲ್   ಕಲಾೆಂ 

ಅರು, ಹೇಗ್ಗ ತಮ್ಮ  ಬಾಲಾ ದಲಿಿ  ಎೆಂಥೆಂಥ 

ಕನಸುಗಳನುೀ  ಕಂಡ್ರು ಹಾಗೂ ಆ        

       ಕನಸುಗಳನುೀ  ಹೇಗ್ಗ ನನಸು ಮಾಡಿದರು 

ಮ್ತುಾ  ಆ ಕನಸುಗಳನುೀ  ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದಕೆಕ  

ಹೇಗ್ಗ        ವರ ಮ್ಟ್ಟ ರು ಎೆಂಬುದನುೀ  ತಿಳಿಸಿದರು.  

      ಇರು  ತಮ್ಮ  ಉನ್ಯಾ ಷದಲಿಿ , ಯಾ 

ರಿೀತಿಯ ಕನಷನುೀ  ಕಾಣ್ಬೆಕೆೆಂದು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಗ   

ತಿಳಿಸಿದರು. ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಮುಖ್ಾ ಲಿ : 

ಎಲಿರೂ ಕನಸು  ಕಾಣುತಾಾ ರೆ, ಆದರೆ    ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಾದ    ನೀವು, ನಿದ್ರರ   ಮಾಡುವುದಕ್ಕಕ  ಬಡಬಾರದ 

ಕನಸ್ತನ್ನು  ಕಾಣ್ಬೇಕೆೆಂದು  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಗ ಕಿವಿಮಾತು    ತಿಳಿಸಿದರು. ಸೈನಾ ದಲಿಿ  ವೈದಾ ರಾದರೆ, 

ಯಾ ಯಾ ಷವಾಲುಗಳನುೀ  ಎದುರಿಷಬೇಕೆೆಂದು    ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಗ ತಿಳಿಸಿದರು.ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಗ ಗುರಿ 

ಇರಬೇಕು:    ಮ್ತುಾ  ಆ ಗುರಿಯನುೀ  ಹೇಗ್ಗ    ಸಾಧಿಷಬೇಕೆೆಂದು ಇರು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಗ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ವೈದಾ ರಾದರು, ಕೆಲ  ಮೌಲಾ ಗಳನುೀ     ಪಾಲಿಷಬೇಕು, ಹಾಗಿದಾ ರೆ ಮಾತರ   ವೈದಾ ರಿಗ್ಗ ಷಮಾಜದಲಿಿ  

ಮ್ನೀ ಣೆ ಸಿಗುತಾ ದೆ ಎೆಂದು ಇರು    ತಿಳಿಸಿದರು. ನ್ಯವಲಿರೂ ಷಮಾಜಕೆಕ  ಮ್ತುಾ  ದೇವಕೆಕ  ಸೇವ ಷಲಿಿಸಿ  

ನಮ್ಮ   ಋಣ್ನುೀ   ತಿೀರಿಷಬೇಕೆೆಂದು    ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಗ  ಬುದಿಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.    

 

 

 


