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Programme Details 

ಗರ ಂಥಪಾಲಕರ ದಿನಾಚರಣೆ, ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಂದ 

“ನನನ  ಮೆಚಿ್ಚ ನ ಸಾಹಿತ್ಯ  / ಸಾಹಿತಿ” ಕುರಿತು 

ಸಂವಾದ ಮತುು  ಗರ ಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಿಕರ ಮ  

 

ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ವ ದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕರ 

ಬೌದಿ್ಧ ಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಉತ್ು ಮ ಗರ ಂಥಗಳು 

ನೆರವಾಗುತ್ು ವೆ. ಪುಸ್ು ಕಗಳು ಉತ್ು ಮ ಸ್ನ ೇಹಿತ್ನಂತೆ 

ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ು ವೆ. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಲಿ್ಲ  ಓದುವ 

ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಸುವುದು ಪ್ರ ತಿಯೊಬಬ ರ 

ಕತ್ಿವಾ ವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ರಾಷ್್ಟ ರೇಯ ಚಳುವಳಿಯ 

ಭಿೇಷ್ಮ  ಪಿತಾಮಹರಾದ ದ್ಯದ್ಯಬಾಯಿ ನವರೇಜಿ 

ಅವರು ತ್ಮಮ  ಅಧ್ಯಾ ಯನದ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ದ 

ಸಂಪ್ತ್ು ನ್ನನ  ಬ್ರರ ಟೇಷ್ರು ಹೇಗೆ ಕೊಳೆೆ  

ಹೊಡೆಯುತಿು ೇದ್ಯಾ ರೆ, ಎಂಬ ಕುರಿತ್ತ ಪ್ರ ತಿಪಾದ್ಧಸಿದ 

ಸಿದಿ್ಯ ಂತ್ಗಳಿಂದ ನಮಮ  ರಾಷ್್ಟ ರೇಯ ಚಳುವಳಿಗೆ 

ಪ್ರ ೇರಣೆ ದೊರೆಯಿತ್ತು . ಇದರಿಂದ ಪ್ರ ೇರೇಪಿತ್ರಾದ 

ಕೆನರಾ ವೆಲ್ ಫೆರ  ಟ್ರ ಸ್ಿ ನ ಸಂಸ್ಥಾ ಪ್ಕರಾದ ಡಾ. 

ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ 

ಗರ ಂಥಾಲಯಕೆೆ  ದ್ಯದ್ಯಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರ 

ಹೆಸ್ರನ್ನನ  ಇಟ್ ರುವುದು ಅಥಿಪೂರ್ಿವಾಗಿದೆ.  

ಬೇಧನೆ, ಸಂಶೇಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಕಟ್ಣೆ ಈ 

ಮೂರು ಸೂತ್ರ ಗಳನ್ನನ  ಅಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು ಪಾಲ್ಲಸ್ಬೇಕು. 

ತ್ಮಮ  ಜಾಾ ನ ಕೆಷ ೇತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉಂಟಾಗುವ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನನ  ಅರಿತ್ತಕೊಳೆಲು ಇದರಿಂದ 

ಸ್ಥಧಾ ವಾಗುತ್ು ದೆ. ಗರ ಂಥಪಾಲಕರ ದ್ಧನಾಚರಣೆಯ 

ನಿಮ್ಮಮ ತ್ು  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಂದ “ನನನ  ಮೆಚಿ್ಚ ನ 

ಸಾಹಿತ್ಯ  / ಸಾಹಿತಿ” ಕುರಿತ್ತ ಸಂವಾದ 



ಏಪ್ಿಡಿಸ್ಲಾಗಿತ್ತು , ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾ ಪ್ಕ ಮ್ಮತ್ರ ರು 

ಬರೆದ “ಅಂಕಣದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ” ಎಂಬ ಅಂಕರ್ 

ಬರಹ ಪುಸ್ು ಕವನ್ನನ  ಬ್ರಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತು .  

ಪುಸ್ು ಕ ಸಂಸೆ್ ೃತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿು ರು ಇಂದ್ಧನ 

ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಗರ ಂಥ ಪ್ರ ಕಟ್ಣೆ ಮತ್ತು  ಮಾರಾಟ್ದ 

ಸ್ಮಸ್ಾ ಗಳು ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಕಾಶಕರಿಗೆ 

ಹಲವಾರು ಸ್ವಾಲುಗಳನ್ನನ  ಒಡುು ತ್ು ವೆ, ಎಂಬ 

ಅಭಿಪಾರ ಯ ಪ್ಡಲಾಯಿತ್ತು . 

ಭಾರತಿೇಯ ಗರ ಂಥಾಲಯದ ಪಿತ್ಮಹರಾದ ಡಾ. 

ಎಸ್. ಆರ. ರಂಗನಾಥನ  ಅವರ ಜನಮ  

ದ್ಧನಾಚರಣೆಯನ್ನನ  ಗರ ಂಥಪಾಲಕರ 

ದ್ಧನಾಚರಣೆಯನಾನ ಗಿ  ಆಚರಿಸ್ಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ 

ಪ್ರ ಯುಕು  ಆಸ್ಕು  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ  ನೆಚಿಿ ನ 

ಗರ ಂಥಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತ್ನಾಡಲು ಅವಕಾಶ 

ನಿೇಡಲಾಯಿತ್ತು .  

ತ್ಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತ್ಲೆಮಾರಿಗೆ ಜಾಾ ನ ಶಿಸುು ಗಳು 

ವರ್ಗಿವಣೆಗೊಳೆಲು ಗರ ಂಥಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ು ವೆ. ಡಾ. 

ವಸ್ರ ರ ದ ಅವರ ಪುಸ್ು ಕದಲಿ್ಲ  ಸ್ಮಕಾಲ್ಲೇನ ವಹತ್ವ ದ 

ಸ್ಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೇಯ, ಶಿಕ್ಷರ್, ಕರ ೇಡೆ ಮಂತಾದ 

ವಿಷ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾದ 26 ಲೇಖನಗಳು ಇವೆ. 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಸ್ಥಮಾನಾ  ಓದುಗರಿಗೆ ಆಸ್ಕು  

ಕೆರಳಿಸುವ ಮಹಿತಿಪೂರ್ಿ ಅಂಕರ್ಗಳು ಸ್ರಳವಾಗಿ 

ಓದ್ಧಸಿಕೊಳೆು ವ ಗುರ್ ಹೊಂದ್ಧವೆ. ಎಂದು ಗರ ಂಥ 

ಬ್ರಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಹಿತಿಗಳಾದ ವಿಷ್ಣು  

ನಾಯೆ ರು ವಿವರಿಸಿದರು.  

 ಉಲಿಾ ಸ್ ಹುದ್ಯಾ ರ ಕೃತಿ ಪ್ರಿಚಯಿಸಿದರು, 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ  ಕೆ.ವಿ. ಶೆಟ್  ಅವರು ತ್ಮಮ  

ಉದ್ಯಾ ಟ್ನಾ ಭಾಷ್ರ್ದಲಿ್ಲ  ಮಹತ್ವ ದ 

ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ಪ್ರ ಸ್ಥು ಪಿಸಿದರು. ಇಂತ್ಹ 

ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನನ  ಸಂಘಟಸಿದ ಗರ ಂಥಪಾಲಕರು 

ಮತ್ತು  ಸ್ಹಯೊೇಗ ನಿೇಡಿದ ಎಲಿರನ್ನನ  

ಶಿ್ಲಘಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ.  

       
 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಂದ “ನನನ  ಮೆಚಿ್ಚ ನ ಸಾಹಿತ್ಯ  / ಸಾಹಿತಿ” ಕುರಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ 

ಮಾಡಿರುವವರ ವಿವರ  



List of Students Participated in Speech  

 

1. Apoorva Nayak   B.Sc. III 

2. Vijay M Shenvi     B.Sc.  II 

3. Vijay      B.Sc.  II   

4. Ranjita     B.Sc. I   

5. Priyanka Revenakar   B.Sc. I 

6. Raksha Hosamane    B.Sc. I  

7. RashminNaik    B.Sc. I 

8. Sulaksha S Naik    B. Sc. I  

 

SOME PHOTOGRAPHS FROM THE EVENT 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


