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ಪತ್ರಿಕಾ ಪಿಕಟಣೆ 

ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯ  02 ೆೆರ ಆಾವಸಕೆ ರಕಿರ್ಷ ವ ೇಣೆ  ೆೆ ರ್ಷರ್ಸದ ವ ೇಣೆಗಳು 

ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯ (ಎಂ.ಐ) ಸಂಸ್ೆ ೆ ಯು ನಗೇದಲಿಿ ಒಂದು ಅನನಯ ಬೆೇಗುಗೆ ಳಿಸುರ್ಷ “ಗಾಲಿ ಮರಲೆ ನೃಕಯ” 
ಕಾಯಸಕಿಮರ್ಷನುು ವಯರಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಯಸಕಿಮರ್ಷನುು ಎಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ ಂಡೆರರ್ನ್ (AUF), ನರ್ಷದೆಹಲಿ 
ನಡಿಸಿಕೆ ಡುತ್ರಿದೆ, ಕನು ಮಂದಿ ವಿಬಿನು ಸ್ಾಮರ್ಥಯಸ ಉಳಳ ೧೦೦ ಕಲಾವಿದೇು ೧೦೦೦೦ ಪಿದರ್ಸನರ್ಷನುು ನ್ಲರಡಿ “ಗಿನ್ಲುಸ್ 
ರ್ಷರ್ಲ್ಡಸ ರೆಕಾಡ್ಿಸ” ಹಾಗ  “ಲಿಮಕ ಬುಕ್ ಅಫ಼ ರ್ಷರ್ಲ್ಡಸ ರೆಕಾಡ್ಿಸ” ನಲಿಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಂಡು ಅಂಕೇರಾವರರಯ  ಮಟಟದಲಿಿ ಪಿರ್ಂಸ್ೆ 
ಪಡೆದ ಕಂಡರ್ಷನುು ಹೆ ಂದಿದೆ. ಈ ಕಾಯಸಕಿಮರ್ಷು ಭೇಕೆಾಟಯ, ಭಗರ್ಷದ್ ಗಿರತಾ, ಸ ಫಿ ನೃಕಯ ಮಕು ಿಯರಗ ಇರ್ಷುಗಳ 
ಶ್ಿರಮಂಕ ಭಂಡಾೇರ್ಷನುು ಸಮಿಿಳಿಕಗೆ ಂಡ ೆಾಟಕ ಮಕುಿ ನೃಕಯ ವಿಲಿರನಗೆ ಳಿಸುರ್ಷ ಒಂದು ಮರೇು ಕೃತ್ರ”ಯಾಗಿದೆ. 
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲಿಿ “ಕಾಸಿಿಕ್ ಅನುಭರ್ಷ”, “ವಿಭಿನು ಸ್ಾಮರ್ಥಯಸ ಉಳಳರ್ಷೇ ಹೆ ಸ ೆಾಟಯಶಾಸರ” ಎಂದೆಲಾಿ ವಿಮರ್ೆಸಯನುು 
ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾಯಸಕಿಮರ್ಷನುು ಜುಲೆೈ 13ೆೆರ ತಾರರಕು 2014 ೇಂದು ಸಂಜೆ 4.30 ಮಕು ಿ7.00 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಡ್ ರ್ೆಪಡ್ಸ 
ವಡಿಟೆ ರರಯಂ, ಮ ಯಸಿಯಂ ೇಸ್ೆಿ, ಇಲಿ ಿವಯರಜಿಸಿದೆ. 

ಮಿಸ್ ಅಲಿಿೆಾ ರ್ಂಕರ್,ಡೆೈರೆಕಟರ್, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯ ಅರ್ಷೇು ಹೆರಳುರ್ಷಂತೆ “  AUF ಸಂಸ್ೆಯೆು ಗುೇ ಜಿ ಸ್ೆೈಯದ್ 
ಸಲಾಹುದಿಿನ್ ಪಾರ್ ಅರ್ಷೇ ಕನಸಿನ ಕ ಸು. ಅರ್ಷೇ ಈ ಸ್ಾಹಸರ್ಷು ಜಗತ್ರಿನ ವಿಭಿನು ಸ್ಾಮರ್ಥಯಸ ಉಳಳರ್ಷರಗೆ ಭೇರ್ಷಸ್ೆ, 
ಉತಾಿಹ, ವಿಶಾಾಸ ಮಕುಿ ಘನತೆಯನುು ಕಂದುಕೆ ಡುಕಿದೆ.  ಇಲಿ ಿನೃಕಯ, ಸಂಗಿರಕ, ಲಯ, ಕಥೆ ಹೆರಳುರ್ಷುದು ಮಕು ಿಯರಗ 
ಎಲಾಿ ಸ್ೆರರೇುರ್ಷ ಚಿಕಿಕಿಕ ವಿಧಾನ ವಧ್ರಸಿದ ಪಿದರ್ಸನ ಕಲೆ. ಪಾರ್ಾ ಅರ್ಷೇ ಈ ಪಿಯಕುರ್ಷು ವಿಭಿನು ಸ್ಾಮರ್ಥಯಸ ಉಳಳ 
ರ್ಷಯಕಿಿಗಳಿಗೆ ಸಬಲಿರಕೇಣದ ಕಡಿದಾದ ಹಾದಿಯಲಿಿ ಪಿಮುಖ ಮೈಲಿಗಲುಿ ಎನುಬಹುದು.  

ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯದ  ೆೆರ ಆಾವಸಕೆ ರಕಿರ್ಷದ ವಚಾೇಣೆಯು ಯಾರ್ಷುದೆರ ರರತ್ರಯಲ ಿ ಉಕಿಮ ಇೇಲಿಲಿ. ಈ ಸಂಸ್ೆೆಯನುು 
೨೦ ವಗಸ್ಟ ೧೯೯೪ ೇಂದು ಸಬಲಿರಕೇಣ, ಭಾಗರ್ಷಹಿಸುವಿಕೆ, ಪನರ್ಷಸಸತ್ರ ಮಕುಿ ಅಭಿರ್ಷೃದಿ ಿ ಕ್ೆರಕಿದಲಿಿ ಅಮ ಲಾಗಿ 
ಬದಲಾರ್ಷಣೆ ಕೇರ್ಷಲಿ ಿ ರ್ಕಿ ಿ ಬಂದಿದೆ. ೨೦೧೪ೇಲಿ ಿ ೆಾರ್ಷು ನಮಿ ೨೦ೆೆರ ಆಾವಸಕೆ ರಕಿರ್ಷರ್ಷನುು ಗುೇುಕುಮಾಡಲು 
ಅರ್ಥಸಪೂಣಸ ರರತ್ರಯಲಿಿ ವ ರಸುತ್ರಿದಾಿರೆ. ಈ ಅ ೇಣೆಗಳು ಜುಲೆೈ ಮಕುಿ ವಗಸ್ಟ ಗಳ ನಡುಆೆ ಮ ೇು ಕಾಯಸಕಿಮಗಳ 
ಸೇಣಿಯಲಿಿ “ಗಾಲಿ ಮರಲೆ ನೃಕಯ” ಮೊದಲೆೆಯದು. ಈ ಕಾಯಸಕಿಮದಿಂದ ಬೇರ್ಷ ವದಾಯರ್ಷನುು ವಿಕಲಾಂಗ ಮಕಕಳಿಗೆ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಕಿದಲಿಿ  ವಿಸರಿಸಿೇುರ್ಷ ಸ್ೆರಆೆಯನುು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಲಾಗುಕಿದೆ. ಅಲಿದೆರ ಕೃಕಕ ಕಾಲುಗಳು, ಗಾಲಿ 
ಕುಚಿಸಗಳು, ಚಿಕಿತೆಿ ಮಕುಿ ಪನರ್ಷಸಸತ್ರ ಸ್ೆರಆೆಗಳನುು, ವಿಶೆರರ್ಆಾಗಿ ಗಾಿಮಿರಣ ಪಿದೆರರ್ದಲಿಿ ಆಾಸಿಸುತ್ರಿೇರ್ಷ ಸಮಾಜದ 
ಬಡರ್ಷೇ ಜನರಗೆ ಅನುಕ ಲಆಾಗಲು ಸಹಾಯಆಾಗಲಿದೆ.    ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾರ್ಷು ಕೆಲ ಬಹು ವಿಶೆರರ್ ವಸಪಕಿಗಳ 
ಸಹಯರಗದಲಿ ಿಜುಲೆೈ 25 ಮಕ ಿ26 ೇಂದು ಜಯನಗೇ, ಜೆ.ಪಿ ನಗೇ ಗಳ ಅಕಕ ಪಕಕದ ಪಿದೆರರ್ಗಳಲಿಿ ಉಚಿಕ “ಪಿಿಆೆಂಟಿವ್ 
ವರೆ ರಗಯ ಕಪಾಸಣೆ ಕಾಯಸಕಿಮ” ರ್ಷನುು ರ್ಷಯರ್ಷಸ್ೆೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೆೈ ೇಂದು ನ್ಲಮಾಾನ್ಿ ಕೆೆಾನನನ್ ಸ್ೆಂಟರನಲಿ ಿ
“ಒಳಗೆ ಳುಳವಿಕೆ ಮಕುಿ ಸರ್ಕಿಗೆ ಳಿಸುರ್ಷ ನ್ಲಟಿಟನಲಿ ಿಭವಿರ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆ ಸ ವಿಧಾನಗಳು” ಎಂಬ ವಿರ್ಯದ ಮರಲೆ ಸ್ೆಮಿೆಾರ್ 
ಇೇುಕಿದೆ. ಅಂತ್ರಮಆಾಗಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯದ ಸಿಬಿಂದಿ ಹಾಗ  ಅರ್ಷೇ ಕುಟುಂಬ ರ್ಷಗಸದ್ ಆಾವಸಕ ಸಂಭಿಮ ಕ ಟ ಜೆ 
ಪಿ ನಗೇದ ಸಂಸ್ೆೆಯ ವರ್ಷೇಣದಲಿಿ ಏಪಾಸಡಾಗಿದೆ. 

ಕಾಯಸಕಿಮದ ಪಾಸುಗಳನುು ಪಡೆಯಲು ಹಾಗ  ಯಾರ್ಷುದೆರ ಸಪವಟರಕೇಣಕೆಕ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯದ ಮೊಬೆೈರ್ಲ್ ಸಂಖ್ೆಯ 

5171739359 ಗೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾಡಿ. ...... 



 

Page 2 of 2 
 

 

 


