
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 
ಬಂಗಳೂರತ ನ್ಗರ ಜಿಲ್ಲ ೆ

ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲ್ಲೇಜು 
#೧೨ ಅಣ್ಣಾಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರೇಡ , ಬಂಗಳೂರತ 

"ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕರ್ ಓದತ" 
ವಿಶೇಷ ಉಪ್ನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಬಹತಮಾನ್ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಸಮಾರಂಭದ ವರದಿ 

 
    ದಿನ್ಯಂಕ ೦೯/೧೧/೨೦೨೨ ಬತಧವಾರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸಕೃತ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಂಗಳೂರತ ನ್ಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಹಾಗೂ ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲ್ಲೇಜು, ಬಂಗಳೂರತ ಸಂಯೇಗದಲಿೆ "ಡಾ. 
ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕರ್ ಓದತ" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಉಪ್ನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಬಹತಮಾನ್ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಸಮಾರಂಭ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲ್ಲೇಜಿನ್ ಸಭಂಗಣದಲಿ ೆ ನ್ಡೆದ ಈ 
ಕಾಯಕರಮಕ್ಕಕ ಸತ.೩೦೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೆಗಳು, ಬೇಧಕರತ ಮತ್ತು ಬೇಧಕ್ಕೇತ್ರರತ ಹಾಜರಾಗಿದದರತ. 
     ಸತ. ೧೧:೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರರರಂಭವಾದ ಕಾಯೆಕರಮದಲಿೆ  ಶ್ರೇಮತಿ. ಬಿ.ನೇಲಮಮ, ಸಹಾಯಕ 
ನರ್ೇೆಶಕರತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬಂಗಳೂರತ. ಮತಖ್ಾ ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗಿ ಶ್ರೇ. ಅರವಿಂದನ್ರಾಯನ್ , 
ಕಾಯೆದರ್ಶೆಗಳು, ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ ರ್ಶಕಷಣ ದತಿು ಸಂಸ್ಥೆ. ಹಾಗೂ ಡಾ. ವಿೇರಭದರಪ್ಪ.ಎಚ , 
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, (ಕಾಲ್ಲೇಜು) ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ ರ್ಶಕಷಣ ದತಿು ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಪ್ನ್ೂಮಲ ವಾಕ್ತುಗಳಾಗಿ 
ಡಾ.ನ್ಯರಾಯಣ ಕಾಾಸಂಬಳಿಿ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪ್ಕರತ, ಕನ್ನಡ ಅಧಾಯನ್ ವಿಭಗ, ಬಂ.ನ್.ವಿ.ವಿ, ಕಾಯೆಕರಮದ 
ಅಧಾಕಷರಾಗಿ ಡಾ.ಪ್ರತಾಪ್, ಪ್ರರಚಾಯೆರತ, ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲ್ಲೇಜು, 
ಸತಿೇಶ್.ಎಚ ,ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಾಲ್ಲ) ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ ರ್ಶಕಷಣ ದತಿು ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೇಮತಿ.ಎ.ಅಮತದ್ಯ, 
ಪ್ರರಚಾಯೆರತ, ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ ಪ್ದವಿಪೂವೆ ಕಾಲ್ಲೇಜು ವೇದಿಕ್ಕಯ ಮೇಲ್ಲ ಉಪ್ಸ್ಥೆತ್ರಿದದರತ. 
   ಪ್ರರಥೆನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರರರಂಭವಾದ ಕಾಯೆಕರಮವು ಡಾ.ಅವಿನ್ಯಶ್ ರವರಿಂದ  ಅತಿರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ್, 
ಗಣಾರಿಂದ ದಿೇಪ್ ಬಳಗಿಸತವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಾಟನೆಯ ನ್ಂತ್ರ ಕಾಯೆಕರಮವನ್ತನ ಉರ್ದೇರ್ಶಸ್ಥ 
ಬಿ.ನೇಲಮಮರವರತ "ಬಸವಣಾ, ಅಂಬೇಡಕರ್, ಬತದಧ, ಗಂಧಿ ಇವರ ಜಿೇವನ್ಸ್ವಧನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೆಗಳ ಜಿೇವನ್ಕಕಲ್ಲ 
ಸೂಪತಿೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬತದತ ಕಾಯೆಕರಮದ ಉರ್ದೇಶ" ಎಂದತ ಪ್ರರಸ್ವುವಿಕ ನ್ತಡಿಗಳನ್ಯನಡಿದರತ. 
      



   ಕಾಯೆಕರಮದ  ಸಂಪ್ನ್ೂಮಲ ವಾಕ್ತುಗಳಾದ ಡಾ.ನ್ಯರಾಯಣ ಕಾಾಸಂಬಳಿಿರವರತ " ಕನ್ಸತಗಳ ಕಡೆದವನೆ" 
ಎಂದತ ಸತಶಾರವಾವಾಗಿ ಹಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೆಗಳ ಲಕಷಯವನ್ತನ ತ್ಮಮಡೆಗೆ ಸ್ಥಳೆಯತವುದರ ಮೂಲಕ " ಮತಚ್ಚಲಪಟಟ 
ಸಮಾಜಕ್ಕಕ ಅಂಬೇಡಕರ್  ರವರತ ವೈದಾರಾಗಿ ಕಂಡ ಕನ್ಸತಗಳು - ಸಂವಿಧ್ಯನ್ ರಚ್ನೆ, ಭೂ ರಾಷ್ಟ್ರೇಕರಣ, ರ್ಶಕಷಣದ 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಕರಣ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರರತಿನಧಾತೆ. ಈ ಕನ್ಸತಗಳು ಸ್ವಕಾರವಾಗಲತ ಇದದ ತೊಡಕುಗಳು ಹಾಗೂ 
ಅಂಬೇಡಕರವರ ವಸತುನಷಠ ಅಧಾಯನ್ದ ಅಗತ್ಾತೆ" ಕುರಿತ್ತ ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಉಪ್ನ್ಯಾಸ ನೇಡಿದರತ. 
    ದಿನ್ಯಂಕ:೦೫/೧೧/೨೦೨೨ ರಂದತ ಕಾಲ್ಲೇಜಿನ್ಲಿ ೆ  "ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕರ್ ಓದತ" ಕಾಯೆಕರಮದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ನ್ಡೆದ ಪ್ರಬಂಧಸಪರ್ಧೆ, ಚ್ಚಾೆಸಪರ್ಧೆ, ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಸಪರ್ಧೆ ವಿರ್ಜೇತ್ರಿಗೆ ಗಣಾರತ ಬಹತಮಾನ್ 
ವಿತ್ರಿಸ್ಥದರತ. ನ್ಂತ್ರ ಮತಖ್ಾ ಅತಿರ್ಥಗಳಾದ  ಶ್ರೇ. ಅರವಿಂದನ್ರಾಯನ್ ರವರತ "ಅಂಬೇಡಕರ್  ರವರನ್ತನ 
ಪ್ರೇರಣೆಗಗಿ ಓದಬೇಕು ಸಮಾಜದಲಿೆ, ʻಗಣನೆʼ ಪ್ದ ಮತಖ್ಾವಾದತದತ" ಎಂದತ ಒಂರ್ರಡತ ಮಾತಾಡಿದರತ. ಡಾ. 
ವಿೇರಭದರಪ್ಪನ್ವರತ "ಅಂಬೇಡಕರ್  ರವರ ಸಮಗರ ಹೇರಾಟ ತಿಳಿಯಲತ ತೆರದ ಮನ್ಸ್ಥಿನ್ ಅಧಾಯನ್ ಮತಖ್ಾ" 
ಎಂದರತ. 
    ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಂದ ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ. ಪ್ರ.ದ.ಕಾಲ್ಲೇಜಿನ್ ಗರಂಥಾಲಯಕ್ಕಕ 
ʻಅಂಬೇಡಕರ್  ಸಂಪುಟಗಳು ಮತ್ತು ವಚ್ನ್ ಸಂಗರಹʻ ಪುಸುಕಗಳನ್ತನ ಸಮರ್ಪೆಸ್ಥದರತ. ನ್ಂತ್ರ ಅಧಾಕಷ ಭಷಣವನ್ತನ 
ಮಾಡಿದ ಕಾಲ್ಲೇಜಿನ್ ಪ್ರರಚಾಯೆರಾದ ಡಾ. ಪ್ರತಾಪ್  ರವರತ"ಪ್ರತಿಯಬಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೆ ತ್ಮಮ ಸಾಂತ್ಪ್ರತಿಭೆಯ 
ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡಕರ್ , ಗಂಧಿಯಂತ್ಹ ಮಹಾಪುರತಷರಾಗಿ ಬಳೆಯಬೇಕು" ಆರ್ಶಸ್ಥ ಅಂಬೇಡಕರ್  ಕುರಿತ್ತ 
ಅಥೆಪೂಣೆ ಮಾತ್ತಗಳನ್ಯನಡಿದರತ. ವಂದನ್ಯಪ್ೆಣೆಯ ನ್ಂತ್ರ ಸ್ವಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಡಗಿೇತೆ ಹಾಡಲಾಯತ್ತ. 
ಕನ್ನಡ  ಮತ್ತು ಸಂಸಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಂದ ಆಯೇಜಿತ್ವಾದ ಜನ್ಪ್ದಕಲ್ಲ ವಿೇರಗಸ್ಥ ಶ್ರೇ ಮಲ್ಲೇೆಶಾರಸ್ವಾಮಿ 
ಮತ್ತು ತ್ಂಡದವರತ ಪ್ರದರ್ಶೆಸ್ಥದರತ. 
ಮತಟ್ಟಟಸ್ಥಕೊಳಿದವನ್ಯಗಿ ಹತಟ್ಟಟ ಅರ್ಪಪಕೊಳುಿವಂಥವನ್ಯಗಿ, ಸಮಾನ್ತೆಗೆ ಹೇರಾಡಿದ ಅಸ್ವಮಾನ್ಾನ್ಯದ ಅಂಬೇಡಕರ್  
ಕುರಿತ್ ಈ ಕಾಯೆಕರಮವು ಯಶಸ್ಥಾಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತ್ತ. 
                                                
 
                                          ಪ್ರರಚಾಯೆರತ                              


