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ಸಂತ �ಾ���� � �ಾ�ೕ�  �ಾ�ೕಜನು� �ೖರುತ� �ಾರತ �ಾ�ಂತ�ದ �ಷನ�ೕ� ಆ� �ೖಂ�
�ಾ���� � �ೕ�� (ಎಂಎ�ಎ�ಎ�) �ವ��ಸು���. ನಮ�ಸಂ��ಯ �ಾ�ಪಕ�ಾದ �.�ಾ.�ೕಟ�
�ೕ� ಮ��ಯ� ರವರು 'ಹೃದಯದ ��ಣವ� ��ಣದ ಹೃದಯ' ಎಂದು ದೃಢ�ಾ� ನಂ�ದ�ರು.
�ಾನವನು� ಎಂಟ�ೕ ಸಂ�ಾ�ರ�ಂದು ಪ�ಗ��ದ ಎಂಎ�ಎ�ಎಸ� ��ೕಷಕ �ೖಂ� �ಾ���� �
�ೕ�� ಅವರ �ಸರನು� ಈ �ಾ�ೕ�� ಇಡ�ಾ��. �ಶು��ಾರ�ಂದ �ಾ�ತ�ೂೕತ�ರ ಹಂತದವ�ಗೂ
ಸಮಗ� ��ಣವನು� �ೕಡುವ�ದರ�� ೧೫೦ ವಷ�ಗ��ಂತಲೂ ���ನ ಭವ� ಇ��ಾಸವನು� �ೂಂ�ರುವ
ಎ� ಎ� ಎ� ಸಮೂಹ ಸಂ��ಗಳ ��ೕಟದ��ರುವ ಒಂದು ಗ��ಾದ ಸಂತ �ಾ���� � �ಾ��
�ಾ�ೕಜು ಎ� ಎ� ಎ� �ಾ�ೕಜು ಎಂ�ೕ ಜನ��ಯ�ಾ��. ನಮ� �ಾ�ೕಜು ��ಾ���ಗ��
ಅತು�ತ�ಮ ಗುಣಮಟ�ದ ��ಣ �ೕಡುವ�ದರ �ೂ��, �ಾನ ಮತು� �ೌಶಲ�ವನು� ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ
ಅವರನು� ಔ�ೂ�ೕ�ಕ �ಾಗೂ �ೕವನದ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಸಮಥ��ಾ� �ವ��ಸುವ ಕ��ಾ
�ಾ�ಾವರಣವನು� ���ಸುವ�� �ರತ�ಾ��. 

ನಮ� �ಾ�ೕಜು



ಕನ�ಡ ��ಾಗ

ನಮ� �ಾ�ೕ�ನ ಕನ�ಡ ��ಾಗದ ಎ�. ಎ�. ಎ� ಕನ�ಡ ಸಂಘ ��ಾ���ಗಳ ಏ���ಾ� ಹತು� ಹಲವ�
�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಆ�ೕ�ಸು�ಾ� ನು�ತ �ಾ��ಾ�ಪಕರ ತಂಡದ �ರ��ಂದ �ೖ��ಕ, �ಾಂಸ���ಕ
�ಾಗೂ ಸ��ಾ�ತ�ಕ�ಾ� ��ಾ���ಗಳನು� ಸ�ಾಜದ ಮುಖ��ಾ��� ತರುವ  ���ನ�� ಶ��ಸು�ಾ�
ಬಂ��. ಕನ��ೕತರ ��ಾ���ಗ�� ಕನ�ಡ ಕ��ಾ �ೕಂದ�ದ ಮು�ೕನ �ರಂತರ�ಾ� ಕನ�ಡ ಕ�ಸುವ�ದು.
ರಂಗ ಮು�ೕನ ��ಣ�� ಒತು� �ೕ� ��ಾ���ಗ�� �ಾಟಕ ಪ�ದಶ�ನಗಳ ಮೂಲಕ �ಾನ ಮೂ�ಸುವ�ದು.
ಕನ�ಡ �ಾ�ಾ �ಳವ��� ���ನ ಆದ�� �ೕಡು�ಾ� ಪ���ಾ��ತ ��ಾ���ಗಳ ಪ���ಯ ಅ�ಾವರಣ��
�ೕ�� ���� ��ಾ���ಗಳ�� �ೖ�ಕ �ೌಲ�ಗಳನು� ತುಂಬುವ�ದು. �ಾ�ತ�ದ ಮೂಲಕ ವ���ಯನು�
�ಾನವ�ಾ�ಾ�, ಪ�ಸರ�ಾ� �ಾಗೂ ಸ�ಾಜ�ಾ��ಾ� �ಾನ�ಕ ಸದೃಢರ�ಾ��ಸುವ�ದು ಕನ�ಡ
��ಾಗದ ಮುಖ� ��ೕಯ�ಾ��.

��ಾರ ಸಂ�ರಣದ ಬ��

�ಾ�ಾ ��ಾ���ಗ�� ಕನ�ಡ ಕ�ಾ �ಾ�ತ�ದ ಮೂಲಕ ಓ�� ಪ��ೕ�ಸುವಂ� �ಾ� �ರಂತರ�ಾ�
�ಾ�ತ�ದ ಓ�ನ ಹ�ಾ�ಸ ���, ಸಮ�ಾ�ೕನ ಆಗು-�ೂೕಗುಗಳ ಬ�� �ಂತ� �ಾ� ಬರವ��ಯ�� 
 �ೂಡ���ೂಳ�ಲು ��ೕ�ೕ�ಸುವ�ದು.



�ಷಯ: “�ೂಸಗನ�ಡ �ಾವ�ದ ಆಶಯದ ��ಗಳ�”

ಉಪ �ಷಯ:

'�ೂಸಗನ�ಡ �ಾವ�ದ ಆಶಯದ ��ಗಳ�' ಈ �ಷಯ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಅಥ�ಾ
�ೂ��ರುವ ಉಪ �ಷಯಗಳ�� �ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದನು� ಆ�� �ಾ��ೂಂಡು
���ೕಷ�ಾತ�ಕ�ಾ�/�ಮ�ಾ�ತ�ಕ�ಾ� �ೕಖನ �ದ�ಪ��, ಮು�ಾ�ಂಶಗಳನು�
ಒಳ�ೂಂಡ    ‘���’ �ಂ�� �ೕಖನ ಮಂ�ಸುವ�ದು.

ಪ�ಕೃ�, �ಾಂಪತ�, �ಾ�ಾ�ಕ ��,
�ಾ��ಕ ��,

�ಾನವ ��ೕ�, ಹ�ವ� ಮತು� 
 ಬಡತನ,  �ೂೕಷ�,

�ೂೕ�ಾಟದ ��ಗಳ�,
ವ����ಷ��, ವ�ಂಗ� ಮತು� 

 �ಡಂಬ�, �ೕಶ��ೕಮ, ��ೕ
ಸಂ�ೕದ�,  

�ಾನ�ೕಯ�, ವ���ತ�ದ
�ೂಳ�ಾಟ,  ��ೕ �ೂೕಷ�,
ಸ�ಾನ�,  ��ೕ �ಾ�ತಂತ��,

ಮುಂ�ಾದವ�. 



   �ೕಖನ ಆ�ಾ�ನ

��ಾ���ಗಳ� ಕಳ���ರುವ �ೕಖನಗಳನು� ಸ�� ಆ�� �ಾಡುತ��. 
ಸ�� ಆ�� �ಾ�ದ �ೕಖನಗಳನು� ಯು�� �ೕ� ��� ಜನ�ಲ��� ಪ�ಕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.
ಉ�ದ �ೕಖನಗಳನು� �ಾ�ೕಜು �ಡುಗ� �ಾಡುವ �����ಂ�� ಸಂಪ�ಟದ�� ಪ�ಕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.
ಆ�� �ಾ�ದ �ೕಖನದ ಪ�ಕಟ�ಾ ಶುಲ�ವನು� �ೕಖಕ�� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.
�ೕವ� ಸ��ಸುವ ಪ�ಣ� ಪ��ಾಣದ �ೕಖನವ� ಒಂದು ಇಂಚು ಸುತ�ಳ�ಯ �ಾ��ನ��� ೧೪ �ಾಂ�
�ೖಜ� ೧.೫ �ೖ� ��ೕ�ೂ�ಂ�� ೫೦೦೦ ಪದಗಳನು� �ೕರದಂ� ನು� ತಂ�ಾ�ಂಶದ�� �ೖ�
�ಾ�ರ�ೕಕು.
�ೕಖನದ��ರುವ ಮುಖ� ಅಂಶಗಳನು� ��� ಮೂಲಕ ಪ�ಸು�ತ ಪ�ಸ�ೕಕು

�ೂೕಂದ� �ಾ��ೂಳ�ಲು �ಾಗೂ �ಾರ�ೕಖ ಪ�� ಸ��ಸಲು �ೂ�ಯ ��ಾಂಕ 25-5-2022
ಪ�ಣ� ಪ��ಾಣದ �ೕಖನ ಸ��ಸಲು �ೂ�ಯ ��ಾಂಕ  10-6-2022

ಮುಖ� ಅಂಶಗಳನು� ಒಳ�ೂಂಡ ��� ಯನು� ಕಳ��ಸಲು �ೂ�ಯ ��ಾಂಕ 21-6-2022

    �ೕಖನದ �ಾರ�ೕಖ (ABSTRACT) ೨೫೦ ಪದಗಳನು� �ೕರ�ಾರದು.

    �ೂ�ಯ ��ಾಂಕದ ನಂತರ ಬರುವ �ೕಖನಗಳನು� ��ೕಕ�ಸುವ��ಲ�.

kannadasangha@sfscollege.in  ಈ ��ಾಸ��  �ೕಖನದ �ಾರ�ೕಖ
( Abstract)  �ಾಗೂ ಪ�ಣ� ಪ��ಾಣದ �ೕಖನವನು� ಕಳ��ಸುವ�ದು.
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ಸಜ� ಅಯ�ಪ� 2�ೕ
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ಪ��ೕಶ ಶುಲ�

�ಾಗವ�ಸುವವ��: ಉ�ತ

ಪ�ಬಂಧ ಮಂಡ� : 150

��ೕಷ ಸೂಚ�:  �ೂ�ೂೕನ �ಯ�ಾವ�ಯನು� ಅನುಸ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� �ೕ� �ಾ�ೕ�ನ
��ಾ���ಗಳ� �ೕವಲ ಆ���� �ೕ��ಯ�� ಪ�ಬಂಧಗಳನು� ಮಂ�ಸಬಹುದು ಮತು�
�ಾಗವ�ಸಬಹುದು.


