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   ಮಾಸಿಕ ವರದಿ  - ಜನವರಿ – 2022 

1. ದಿನಾಂಕ 05/01/2022ರಂದು,  9 ಮತ್ತು  10ನೇ 

ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ಬೃಸತ್ ಬಾಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  ತಿಯಾಂದ  ಕೋವಿಡ್  

ಲಸಿಕೆ  ಕಡಲಾಯತ್ತ. ಶಾಲೆಯ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರ 

ಉಸಿಿ ತಿಯಲಿಿ  ಈ  ಲಸಿಕಾ ಮೇಳ ನಡೆಯತ್ತ. 

9ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಎಲಿಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು (119)  

ಮತ್ತು  10ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಎಲಿಾ   ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು 

( 110 ) ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕಾಂಡರು. 

 

 

 

2. ಜನವರಿ 26ರಂದು,  73ನೇ 

ಗಣರಾಜ್ಯ ೋತ್ಸ ವವನ್ನು  ನಮಮ  ಶಾಲೆಯ  

ಆರಣದಲಿಿ  ಷರಳ  ಸಾಂದರವಾಗಿ 

ಆಚರಿಷಲಾಯತ್ತ. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ 

ಲೈನ್ ಮೂಲಕ  ಕಾಯಿಕರ ಮನ್ನು   

ವಿೋಕಿಿ ಸಿದರು.  ಮೊದಲಿಗೆ  ಶಾಲೆಯ  

ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರು  ಧವ ಜಾರೋಸಣ 

ನಡೆಸಿಕಟ್ಟ ರು. ನಮಮ  ಶಾಲೆಯ  ಎನ್.ಸಿ. 

ಸಿ ತಂಡವು, ಧವ ಜವಂದನೆ ನಡೆಸಿಕಟ್ಟ ರು. 

ಇದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ  

ವಾಂದದರು ಪಾರ ಥಿನೆ ನಡೆಸಿಕಟ್ಟ ರು. ನಂತರ ಕನು ಡ 

ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರ ೋ ಎ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ್ ಅರು, 

ಗಣರಾಜ್ಾ ೋತಸ ನ್ನು  ಏಕೆ ದೇವದಲಿಿ  ಅಚರಿಷಲಾಗುತು ದೆ ? 

ಅದರ ಮಸತವ ವೇನ್ನ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ತಿಳಿಸಿಕಟ್ಟ ರು.  

ಸಂವಿಧಾನ ಎಾಂದರೇನ್ನ? ದೇವಕೆೆ  ಸಂವಿಧಾನ ಏಕೆ ಬೇಕು? 

ಎಾಂಬುದನ್ನು  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕಟ್ಟ ರು. ನಂತರ  

ಶ್ರ ೋಮತಿ ರಿೋತಾಂಜಲಿ ಪಾಂಡ  ಅರು ಹಾಂದಿ 

ಭಾಷೆಯಲಿಿ  ಗಣರಾಜ್ಾ ೋತಸ ದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿದರು. 

ಶಾಲೆಯ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರು, ತಮಮ  ಅಧಾ ಕಿಿೋಯ 

ಭಾಶಣದಲಿಿ , ನಮಮ  ದೇವವು ಇಾಂದು  ಹೇಗೆ ಎಲಿಾ  



ಕಿೆೋತರ ಗಳಲಿಿ  ಮಾಂದುರಿಯುತಿು ದೆ ? ಇದಕೆೆಲಿಾ  ಕಾರಣ ನಮಮ  ದೇವದ ರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಯರ ಷವ ಚಛ   ಆಡಳಿತದಿಾಂದ  ಎಾಂದರು. ನವೆಲಿ   ದೇವದ ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  

ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮಮ  ದೇವದಲಿಿ  ಉತ್ಪಾ ನೆಯಾಗು ಸು ಗಳನೆು ೋ ಬಳಸೋಣ ಎಾಂದರು; 

ಈ ರಿೋತಿ ಮಾಡಿದ್ಯಗ, ನಮಮ  ದೇಶದ  ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಕಾಯಿಕರ ಮದ ನಿರೂಣೆಯನ್ನು  ಶ್ರ ೋಮತಿ ಪ್ರ ಣಮಿ  ದತಾ   ಅರು ನಡೆಸಿಕಟ್ಟ ರು.  

 

3. ಗೈಡ್ಸಸ  ದಿೋಕ್ಷಾ  ಸಮಾರಂಭ 

ಗಣರಾಜ್ಾ ೋತಸ ದ ರ ಯುಕು , ರ ವೇಶ್ ಗೈಡ್ಸ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ಗೈಡ್ಸ  

ದಿೋಕಿಾ ಷಮಾರಂಭನ್ನು  ನಮಮ  ಶಾಲೆಯ ಆರಣದಲಿಿ  ಏಿಡಿಷಲಾಗಿತ್ತು .  ರ ವೇಶ್ ಗೈಡ್ಸ  

ರ ವೇಶ್ ಗೈಡ್ಸ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ರ ತಿಜಾಾ ವಿಧಿ ಹೇಳಿದರು.  ಗೈಡ್ ಕಾಾ ಟ ನ್. ಈ ರ ವೇಶ್ ಗೈಡ್ಸ  

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ   ಷದಷಾ ತವ   ಬ್ಯಾ ಡಜ ಗಳನ್ನು  ವಿತರಿಸಿದರು. ಷಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ಥಯ 

ಕಾಯಿದಶಿಿಗಳಾದ ಶಿರ ೋಮತಿ ಸ್ಥಟ ಲಿಾ  ಈ ಗೈಡ್ಸ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಂಠಷು ರ ವಿತರಿಸಿದರು.  ಈ 

ಷಮಾರಂಭದಲಿಿ  ಶಾಲೆಯ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರು, ಗೈಡ್ ಕಾಾ ಟ ನೆಳಾದ  ಶಿರ ೋಮತಿ ವಶಿಕಲಾ , 

ರಿೋತ್ಪಾಂಜಲಿ ಪಾಾಂಡ, ಸೆ್ಕಟ್ ಮಾಷಟ ರ್ ಶಿರ ೋ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು  ಪೋಶಕರು ಹಾಜರಿದದ ರು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4)  75 ಕೋಟಿ ಸೂಯಿ ನಮಸ್ಕಾ ರ : 

 ಆಜಾದಿ ಕ್ಷ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸ ವ್ ಇದರ 

ಷಮ ರಣಾಥಿವಾಗಿ    ಆಯೋಜಿಸಿದದ   75 ಕೋಟಿ 

ಸೂಯಿ ನಮಸೆ್ಕ ರ  ಅಭಿಯಾನದಲಿಿ   ನಮಮ  

ಶಾಲೆಯು ಅದರಲಿಿ  ಪಾಲೆ್ಾಂಡಿತ್ತು . ನಮಮ  

ಶಾಲೆಯ  ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು 

(ಒಟ್ಟಟ  1823)  ಇದರಲಿಿ  ಭಾಗಹಸಿದುದ   

ಇರೆಲಿರಿಗೂ ರ ವಸಿು  ತರ  ಡೆದಿರುತ್ಪು ರೆ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ದಿನಾಂಕ 2/01/2022ರಂದು, ಸತೆಯ ೋಾಂದರ  ಕೆ  ಸಿಾಂಗ್ ಅರು ‚ Strategizing Your 

Career‚ (ಕ್ಷಯಿತಂತ್ರ ದ ವೃತಿಾ ) ಎಾಂಬ ವಿಶಯದ ಬಗೆೆ  ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ, 

ನಮಮ  ಶಾಲೆಯ  ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನಾ ಷ ನಿೋಡಿದರು. ಇರು ತಮಮ  

ಉನಾ ಷದಲಿಿ  ‘ಕರಿಯರ್’ ಎಾಂದರೇನ್ನ? ಇದರ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನ್ನ? ಎಾಂಬುದರ ಬಗೆೆ  

ತಿಳಿಸಿಕಟ್ಟ ರು. ‘ಕರಿಯರ್’ ನಲಿಿ  ಯವಷಸ ನ್ನು   ಹೇಗೆ ಡೆಯುವುದು ಎಾಂಬುದನ್ನು  

ಇರು ಹೋಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು – 

 

ಅ) ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಲಿಿ  ಷಕಾರಾತಮ ಕ ಮನೋಭಾನೆಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂದರು. 

ಯಾವುದೇ ಕೆಲಷನ್ನು  ಷಕಾರಾತಮ ಕ ಭಾನೆಯಾಂದ ಮಾಡಿರಿ ಎಾಂದು ಇರು 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.   

 

ಆ) ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಏನದರೂ ಹೊಷದನ್ನು  ಕಲಿಯರಿ ; ಯಾವುದಕೆ್ಕ  

ಹಾಂಜರಿಯಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲಿಯುವುದಕೆೆ  ಉತ್ಪಸ ಸನ್ನು  ಬಳೆಸಿಕಳಿಳ  ಎಾಂದು ಇರು 

ತಿಳಿಸಿದರು.  

 



ಇ) ರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ ಗುರಿ ಇರುತು ದೆ. ‘ಕರಿಯರ್ ನಲಿಿ  ಏನೋ ಸ್ಕಧಿಷಬೇಕು ಎಾಂಬುದು 

ಇರುತು ದೆ. ನಿಮಮ  ಕನಸಿನ ಉದ್ಾ ೋಗ ಡೆಯಲು ಷತತ ರ ಯತು  ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಇರು 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 

 

ಈ) ‘ಕರಿಯರ್’ ನಲಿಿ  ಯವಷಸ ನ್ನು  ಡೆಯಲು ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು  ಸಿಿ ರತೆ ಅತಾ ಾಂತ  

ಅವಾ ಕ ಎಾಂದು ಇರು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತ್ತ ಹೇಳಿದರು. 

 

ಉ) ‘ಕರಿಯರ್’ ನಲಿಿ  ಯವಷಸ ನ್ನು  ಡೆಯುವುದಕೆೆ  ಕಠಿಣ ರಿವರ ಮ ಡಬೇಕು, ಆದರೆ 

ಅದಕೆಾ ಗಿ ನಿಮಮ  ಆರೋಗಾ  ಮತ್ತು  ಕನಸಗಳನ್ನು  ಬಲಿ ಕಡಬೇಡಿ ಎಾಂದು ಇರು 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.  

 

 JSS Public School 

 HSR Branch 

 Bengaluru is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Topic: Career Connect Webinar Series, Theme - Strategizing Your Career - Points to 

Ponder 

Time: Jan 29, 2022 10:00 AM India 

 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/82926187852?pwd=aXR6TjMyTWJYNVljNVNseUgzSnZ2Zz09 

 

Meeting ID: 829 2618 7852 

Passcode: 195166 

JSS Mahavidyapeetha Website Link http://jssonline.org 

 

JSS Public School HSR Layout Website Link  

http://www.jsspshsr.com 

 

YouTube Link:  

https://youtube.com/channel/UCnSbs4a2HmwDOHt63c7qt5A                                  
                             
 

                                                                  

https://us02web.zoom.us/j/82926187852?pwd=aXR6TjMyTWJYNVljNVNseUgzSnZ2Zz09
http://www.jsspshsr.com/
https://youtube.com/channel/UCnSbs4a2HmwDOHt63c7qt5A


6.  ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ಬಿ್ಲಕ್ ಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ , ಈ  ಶಾಲೆಯು, ಲಿಾಂಗೈಕಾ   ಜಗದೆುರು  ಶಿರ ೋ  ಶಿರ ೋ  

ಶಿರಾತಿರ   ರಾಜಾಂದರ   ಮಹಾಸ್ಕವ ಮೋಜಿ ಅರ  106ನೇ  ಜಯಂತಿ ಮಹೊೋತಸ ದ 

ಅಾಂಗವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಸಪ ರ್ಧಿಯನ್ನು   ಅಕಟ ೋಬರ್ 2021 ರಂದು  ಏಿಡಿಸಿತ್ತು .  

ನಮಮ  ಶಾಲೆಯಲಿಿ    6ನೇ ತರಗತಿಯಲಿಿ  ವಾಾ ಸಂಗ ಮಾಡುತಿು ರು  ಕುಮಾರಿ ಸ್ಕನಿ್ವ  

ಉಮೇಶ್ ಸ್ಕಸನ್ಾ ೋಟ ಎಾಂಬ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿನಿಯು,  ಈ ಚಿತರ ಕಲಾ ಷಾ ರ್ಧಿಯಲಿಿ   

ದಿವ ತಿೋಯ ಬಹುಮಾನ ಡೆದಿರುತ್ಪು ಳೆ.  


