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ಡಾಲ್ಲಸ್, ಟ್ಕಾಾಸ್ - ರ್ುಎಸ್ಎ 

ಪ್ೆಸ್ ಬಿಡುಗಡ್ 

ಅಮೋರಿಕಾದ್ ನಾವಿಕ ಸಂಸ್ೆ ೆಎರಡು ವಷ್್ಗಳಿಗೊಮೆ ನಾವಿಕ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮಾವೆೋಶ್ ಎಂಬ ಮೂರು 

ದಿನ್ಗಳ ಸ್ಾಂಸೃತಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ುನ ಅಮರಿಕಾದ್ಲ್ಾ ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಂಗತಿ ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ವಿಶ್ವ 

ಕನ್ನಡ್ಡಗರೆಲ್ಾ ಒಡಗೂಡ್ಡ ಯಶ್ಸ್ತ್ರವಯಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ನ್ಡೆದ್ "ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮಾವೆೋಶ್' ಕನ್ನಡ್ಡಗರ 

ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ುು ಹೆಮೆಯ ವಿಷ್ಯ. ಈ ವಷ್್ ಸ್ೆಪ್ೆಿಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ೧, ೨ ಹಾಗೂ ೩ ನೆೋ 

ತಾರಿೋಖಿನ್ಂದ್ು ನಾವಿಕ ೪ನೆೋ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮೇಳನ್ ಅತ್ಯಂತ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ್ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ್ಡಗರನೆನಲ್ಾ 

ಒಂದ್ುಗೂಡ್ಡಸ್ತ್ರ “ಸಂಸೃತಿ - ಸಂಭರಮ – ಸಮ್ಮೆಲ್ನ್” ಎಂಬ ಧೆಯೋಯೋದೆುೋಶ್ಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ್ಗಳ 

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಪ್ವ್ ಡಾಲ್ಾಸ್ ನ್ಗರಿಯಲ್ಾ ಡಾ. ರೆೋಣುಕಾ ರಾಮಪ್ಪ (ನಾವಿಕ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು) ರವರ ನೆೋತ್ೃತ್ವದ್ಲ್ಾ 

ಯಶ್ಸ್ತ್ರವಯಾಗಿ ನೆರವೆೋರಿತ್ು.. 

ನಾವಿಕ ೪ನೆೋ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮಾವೆೋಶ್ದ್ಲ್ಾ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ು ಜಗತಿತನ್ ವಿವಿಧ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಾ ನೆಲೆಸ್ತ್ರರುವ 

ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು, ಕಲಾವಿದ್ರು, ಗಣಯರು ಮತ್ುತ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ್ಡಗರೆಲ್ಾ ಪ್ಾಲೊಗಂಡ್ಡದ್ುರು. ಈ ಬಾರಿ 

ನ್ಮೆ ಮಾನಯ ರ್ುಖ್ಯರ್ಂತಿೆಗಳಾದ ರ್ಶೆದ ಸಿದಧರಾರ್ರ್ಯ ನ್ವರು ಕಾಯ್ಕರಮ ಉದಾಾಟ್ನೆ ಮಾಡಬೆೋಕಿತ್ುತ 

ಆದ್ರೆ ಅವರ ಗೆೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿದರ್ ಸಮಿತಿ, ಕನಾಮಟಕ ಸಕಾಮರ ಉಪ್ಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ 

ರ್ಶೆದರ್ತಿ ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣರವರು ವಿಶೆೋಷ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಾವಿಕ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮೇಳನ್ ಸಮಾರಂಭವನ್ುನ 

ಉದಾಾಟ್ಟಸ್ತ್ರದ್ರು. ಅವರು ವಾಣಿಜಯ ವೆೋದಿಕೆಯಲ್ಾ ಹಲ್ವಾರು ವಿಶ್ಯಗಳ ಚರ್ೆ್ ಮತ್ುತ ಕನಾ್ಟ್ಕ 

ಸಕಾ್ರದ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂವಾದ್ದ್ಲ್ಾ ಪ್ಾಲೊಗಂಡ್ಡದ್ುರು. ಅಮರಿಕಾ ನೆಲ್ದ್ಲ್ಾ ನೆಲೆಸ್ತ್ರರುವ ಕನ್ನಡ್ಡಗರ 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಸುವ "ಕನ್ನಡ ಕಲ್" ಕಾಯ್ಕರಮಕೆಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣರವರಿಂದ್ ಪ್ರಶ್ಂಸನೋಯ 

ಪ್ತ್ರ ಕೊಟ್ುಿ ಗೌರವಿಸ್ತ್ರ ಇನ್ುನ ಹೆಚುು ಹೆಚುು ಮಕಕಳು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಯಲ್ು ಆಹಾವನಸಲಾಯಿತ್ು.   

ಕನಾ್ಟ್ಕದಿಂದ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದ್ರಾದ್ ರಾಜೆೋಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ಅನ್ುರಾಧ್ ಭಟ್ ರವರಿಂದ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ 

ಸಂಗಿೋತ್ ಕಾಯ್ಕರಮ, ಖಾನ್ ಸಹೊೋದ್ರರಿಂದ್ ಸ್ತ್ರತಾರ್ ಸಂಜೆ, ನಾಗಾಭರಣ ರವರ ನೆೋತ್ೃತ್ವದ್ಲ್ಾ ಬಿ ವಿ 

ಕಾರಂತ್ರ "ಸತ್ತವರ ನೆರಳು" ನಾಟ್ಕ  ಮತ್ುತ ಬಿ ಸುರೆೋಶ್ ನದೆೋ್ಶ್ನ್ದ್ "ಉಪ್ಪಪನ್ ಕಾಗದ್" ಚಲ್ನ್ ಚಿತ್ರ 

ಪ್ರದ್ಶ್್ನ್,  ರಿಚರ್ಡ್ ಲ್ೂಯಿಸ್ ರವರ ಹಾಸಯ , ರತ್ನಮಾಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ುತ ಸುರ್ೆೋತ್ನ್ ತ್ಂಡದ್ವರಿಂದ್ 

ಭಾವಗಿೋತೆ ಮತ್ುತ ಸಂಗಿೋತ್ ರಸಸಂಜೆ ಕಾಯ್ಕರಮಗಳ ೆಂದಿಗೆ ನಾವಿಕ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮಾವೆೋಶ್ಕೆಕ 

ಮರಗು ಮೂಡ್ಡತ್ು. ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಪ್ಥದ್ ರಾಜರಥದ್ಲ್ಾ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ವ ಸಂದೆೋಶ್ ಹೊತ್ುತ ಕನ್ನಡ್ಡಗರೆಲ್ಾ ಸ್ೆೋರಿ 

ವಾಣಿಜಯ ವೆೋದಿಕೆ, ವೆೈದ್ಯಕಿೋಯ ಚರ್ೆ್, ಆಧಾಯತ್ೆ ಚಿಂತ್ನೆ, ಮಹಿಳಾ ಗೊೋಷ್ಠಿ , ಯುವ ಗೊೋಷ್ಠ ಿಮತ್ುತ 

ಸ್ಾಂಸೃತಿಕ ಕಾಯ್ಕರಮಗಳ ೆಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದೆಲೆಾಡೆಯಲ್ ಕನ್ನಡದ್ ಕಿೋತಿ್ ಪ್ತಾಕೆಯನ್ನ ನಾವಿಕ ರು(ನಾವು 

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ್ಡಗರು) ಮತೊತಮೆ ಉತ್ುತಂಗ ಶ್ಖರಕೆಕೋರಿಸ್ತ್ರದಾುರೆ. 
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ಪ್ೆಸ್ ಬಿಡುಗಡ್ - 2 

ಈ ಬಾರಿಯ ಮತೊತಂದ್ು ವಿಶೆೋಷ್ವೆೋನೆಂದ್ರೆ KSMD (Karnataka State Medical and Dental Alumni Association 

of America)  ಸಂಸ್ೆೆ ತ್ನ್ನ ೩೧ ನೆೋ ವೆೈದ್ಯಕಿೋಯ ಸಮಾವೆೋಶ್ವನ್ುನ ಡಾ. ರ್ಶೆದಕಾಂತ್ ರ್ದವಾಂಗಿ (KSMD, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು) ರವರ 

ನೆೋತ್ೃತ್ವದ್ಲ್ಾ ವೆೈದ್ಯಕಿೋಯ ಚರ್ೆ್ ಮತ್ುತ ಹಲ್ವಾರು ಆರೊೋಗಯ ಕುರಿತ್ು ಸಂವಾದ್ಗಳಿಗೆ ನಾವಿಕ ೪ನೆೋ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮೇಳನ್ 

ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತ್ು.  

ನಾವಿಕ ಸಂಸ್ೆೆಯು ಯುವಕರನ್ನ ಒಂದ್ು ಗೂಡ್ಡಸ್ತ್ರ ನ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ದಿವಯ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯನ್ುನ ಉಳಿಸ್ತ್ರ ಬೆಳೆಸಲ್ು "ಯುವಸೂಚಿ"  ಎಂಬ 

ನ್ೂತ್ನ್ ಕಾಯ್ಕರಮವನ್ುನ ಬೆಂಗಳ ರಿನ್ಲ್ಾ ನ್ಡೆದ್ ನಾವಿಕೊೋತ್ಸವ ೨೦೧೬ ರ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವದ್ಲ್ಾ ಉದಾಾಟ್ಟಸಲಾಗಿತ್ುತ.  

ನಾವಿಕ ಸಂಸ್ೆೆಯ ಬಹು ದೊಡಿ ಹೆಜೆೆಯಾದ್ ಯುವಸೂಚಿ ನಧಿಗೆ ನಾವಿಕ ೪ನೆೋ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮಾವೆೋಶ್ದ್ಲ್ಾ ಅನವಾಸ್ತ್ರ ಭಾರತಿೋಯ 

ಸಮ್ಮತಿ, ಕನಾ್ಟ್ಕ ಸಕಾ್ರದ್ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ರ್ಾಲ್ನೆ ದೊರೆಯಿತ್ು. ನಾವಿಕ ಸಂಸ್ೆೆಯು ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮಾವೆೋಶ್ದ್ಲ್ಾ ಸೆರಣ 

ಸಂಚಿಕೆ "ಇಂಚರ" ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಡದ್ರು. ನಾವಿಕ ಸಂಸ್ೆೆಯ ವತಿಯಿಂದ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗು ಪ್ರೊೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ್ ಸ್ೆೋವೆಗೆ 

ತ್ನ್ು - ಮನ್ - ಧ್ನ್ದೊಂದಿಗೆ ಸ್ೆೋವೆ ಸಲ್ಾಸ್ತ್ರದ್ ಪ್ರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಹೃದ್ಯಪ್ೂವ್ಕ ಅನ್ಂತ್ ಅನ್ಂತ್ ವಂದ್ನೆಗಳು. 

ನಾವಿಕ ೪ನೆೋ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮೇಳನ್ದ್ ರುವಾರಿಗಳಾದ್ ಡಾ. ರ್ದಣುಕಾ ರಾರ್ಪ್ಪ, ಹಷ್ಮ ಗ್ ದಪಾಲ್, ವಲ್ಲದಶ ಶಾಸಿಿ, ಅನು 

ಬ್ನಕಕಟ್ಟಟ , ರ್ಶವಕುಮಾರ್, ರ್ಂಜುನಾಥ್, ರ್ಧ್ು, ಡಾ. ವಿದಣಾ ರಾಜ್, ಸುರ್ದಶ ರಾರ್ಚಂದೆ , ಡಾ. ಕ್ದಶವ್ ಬಾಬು, ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ , 

ಗಿರಿದಶ್ ನಿಂಬ್ಕಾಯಿ, ರಾಜ ರ್, ಆರತಿ ರಾರ್ಪ್ಪ ರ್ತ್ುು ಅರುಣಕುಮಾರ್ ರವರ  ಪ್ರಿಶ್ರಮ ಮತ್ುತ ನಸ್ಾವಥ್ ಸ್ೆೋವೆಯಿಂದ್ ವಿಶ್ವ 

ಕನ್ನಡ ಪ್ವ್ ಅಮರಿಕಾ ನೆಲ್ದ್ಲ್ಾ ವೆೈಭವ ಮತ್ುತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ್ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ್ಡಗರು ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ಜಪ್ದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ 

ಯಶ್ಸ್ತ್ರವಯಾಗಿ ನೆರವೆೋರಿತ್ು 

ಧ್ನ್ಯವಾದ್ಗಳ ೆಂದಿಗೆ, 

ಇಂತಿ ತ್ಮೆ ವಿಶಾವಸ್ತ್ರ,  

 

[ಡಾ॥ ರ್ದಣುಕಾ ರಾರ್ಪ್ಪ]  
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