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Welcome to Hon’ble Minister
Teacher’s Day Celebration
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ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು, ಸನ್ಮಾ ನಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು, ಮಾನಯ
ಉಪ್ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಹಾಗೂ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೂ ಆದ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.
ಅಶ್ವ ಥನ್ಮರಾಯಣರವರು,
ಒಡಿಸ್ಸಾ ದ
ಕೇಂದ್ರ ೀಯ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ
ಕುಲಪ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು
ಖ್ಯಯ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ರಾದ ಸನ್ಮಾ ನಯ
ಫ್ರ ೀಫೆಸರ್
ಪಿ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ರವರು, ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಯದಶ್ಯಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಮಹೇಂದರ
ಜೈನ್, ಕಾಲೇಜು ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ು ರಾದ ಡಾ. ಎನ್. ಮಂಜುಳ,
ತೇಂತ್ರರ ಕ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದಯಶ್ಕ್ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಯು ತಳವಾರರವರು
ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿದದ ರು.

ರಾಜ್ಯ ದ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಕ್ನ್ಮಯಟಕ್ ಸಕಾಯರಿ
ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಯ ಪ್ಕ್ರ ಸಂಘ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಮತ್ತು
ಕಾಲೇಜು ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ ಒಕ್ಕೂ ಟದ ಸಹಯೀಗದಲ್ಲಿ ಏಪ್ಯಡಿಸಿರುವ
ಆದಶ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕ್ ಡಾಕ್ಟ ರ್ ಸವಯಪ್ಳ್ಳಿ ರಾಧ್ಯಕೃಷ್ಣ ನ್ ರವರ
ಜ್ನಾ ದ್ನವನ್ನನ
ರ್ದಶ್ವನ್ನನ
ಕ್ಟ್ಟಟ ವ ಯುವಶ್ಕ್ತು ಯನ್ನನ
ರೂಪಿಸುವ ಶ್ಲ್ಲಪ ಗಳಾದ ‘ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ ದ್ನ್ಮಚರಣೆ’ಯನ್ಮನ ಗಿ
ದ್ನ್ಮೇಂಕ್:05-09-2019
ರಂದು
ಬೆಳಗ್ಗೆ
9.30
ಘಂಟೆಗ್ಗ
ವಿಧ್ಯನಸಭೆಯ ಬ್ಯ ೇಂಕ್ವವ ಟ್ಹಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಅಮೂಲಯ ವಾದ ಸಾ ರಣೀಯ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ ಆಡಿ ‘ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ
ಕ್ತಯವಯ ವನ್ನನ ನಮಾ ರಾಜ್ಯ ದ ಜ್ನಪಿರ ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ
ಸನ್ಮಾ ನಯ ಶ್ರ ೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು ನೆರೆದ ಶ್ಕ್ಷಕ್ ಹಾಗೂ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ ಸಮೂಹಕ್ವೂ ತ್ರಳ್ಳಸಿದರು.
ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿದದ ಕ್ನ್ಮಯಟಕ್ ಸಕಾಯರದ
ಮಾನಯ ಉಪ್ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಹಾಗೂ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಞ ನ ಮತ್ತು ತಂತರ ಜ್ಞಞ ನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರೂ ಆದ
ಗೌರವಾನಿವ ತ ಶ್ರ ೀ ಅಶ್ವ ಥನ್ಮರಾಯಣರವರಿಗ್ಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಸಮಾಜ್ ಕ್ಟ್ಟಟ ವಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ ಪಾತರ ಹಾಗೂ ಸುಭದರ ಸಮಾಜ್ದ
ನಿಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ ಪಾತರ ವನ್ನನ ನೆನಪಿಸಿದರು.
ಈ ಮಹತವ ಪೂಣಯ ಸಮಾರಂಭದ ಆಶ್ಯವನ್ನನ ತಮಾ ಸೊಗಸ್ಸದ
ಪಾೇಂಡಿತಯ ಪೂಣಯ ಭಾಷ್ಣದ ಮೂಲಕ್ ಸಭೆಗ್ಗ ವಿಚಾರದ ಅರಿವನ್ನನ
ಒಡಿಸ್ಸಾ ದ ಕೇಂದ್ರ ೀಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಕುಲಪ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು

We thank Mr. Mahendra Jain, IAS
The Editorial Board on behalf of the Department
of Technical Education sincerely thank
Mr.Mahendra Jain for his co-operation and able
guidance in successful implementation of various
programs in Higher Education Department
during his tenure from 18.06.2019 to 09.09.2019
as the Additional Chief Secretary, Higher Education.
Email id :hednewsletter@gmail.com

Dr.C.N.Ashwathnarayana was welcomed and felicitated by
different departments under Higher Education after he
assumed the charge as Minister for Higher Education.

Additional Chief Secretary Sri. Mahendra Jain,
Dr.N.Manjula, Commissioner, Collegiate Education,
Sri.H.U.Talawar, Director of Technical Education,
Sri. S.V.Ranganath, Vice-Chairman, KSHEC,
Dr. S.A.Kori, Executive Director, KSHEC were
present during the event.
In the meeting ACS explained about the present status
and the issues in Higher Education Department.
Hon’ble Minister instructed the officials to prepare a
road map of the activities to improve the quality of
higher education. He assured that he will be always
available to encourage & support any developmental
work in the education department.
ಖ್ಯಯ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ರಾದ ಫ್ರ ೀಫೆಸರ್ ಪಿ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್
ಮೂಡಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ
ತೇಂತ್ರರ ಕ್ ಶ್ಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖೆಯ
ಸುಮಾರು
200
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು
ಹಾಗೂ
ನಿರ್ದಯಶ್ನ್ಮಲಯದ,
ಸಕಾಯರಿ
ಮಹಿಳಾ
ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್
ಹಾಗೂಎಸ್.ಜೆಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್ನ
ಬೀಧಕ್ರನ್ನನ ಳಗೇಂಡು
ಎಲಾಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ ವಗಯದವರು
ಹಾಜ್ರಿದದ ರು. ಸದರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರದ
ಗೌರವಾನಿವ ತ ಸಚಿವರುಗಳು, ಲೀಕ್ಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯ
ಗೌರವಾನಿವ ತ ಸದಸಯ ರು, ಕ್ನ್ಮಯಟಕ್ ವಿಧ್ಯನ ಪ್ರಿಷ್ತ್ ಮತ್ತು
Contd in Page 2…

HEARTY WELCOME
Mr.Rajkumar Khatri, IAS has taken over the charge
of Additional Chief Secretary to Government,
Higher Education Department on 09.09.2019.
The Editorial Board on behalf of the Department of
Technical Education extend a very hearty welcome
to Mr. Rajkumar Khatri.
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ವಿಧ್ಯನಸಭೆಯ ಗೌರವಾನಿವ ತ ಸದಸಯ ರು, ತೇಂತ್ರರ ಕ್ ಶ್ಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದಯಶ್ಕ್ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಯು ತಳವಾರ ರವರು
ಹಾಗೂ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಯ
ಕಾಯಯದಶ್ಯಗಳಾದದ ಶ್ರ ೀ ಮಹೇಂದರ ಜೈನ್ , ಕಾಲೇಜು ಶ್ಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ು ರಾದ ಡಾಕ್ಟ ರ್
ಎನ್. ಮಂಜುಳ,
ಬೆೇಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಉಪ್ಕುಲಪ್ತ್ರಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟ ರ್
ಕ್ವ.ಆರ್.ವೇಣುಗೀಪಾಲ್,
ಬೆೇಂಗಳೂರು
ಉತು ರ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ
ಉಪ್ಕುಲಪ್ತ್ರಗಳಾದ
ಪ್ರ ೀಫೆಸರ್
ಎಸ್.ಜ್ಞಫಟ್,
ಬೆೇಂಗಳೂರು ಕೇಂದರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ
ಕುಲಪ್ತ್ರಗಳಾದ ಫ್ರ ೀಫೆಸರ್ ಟಿ.ಡಿ.ಕ್ವೇಂಪ್ರಾಜು, ಕ್ನ್ಮಯಟಕ್
ಸಕಾಯರಿ ಕಾಲೇಜು ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ ಸಂಘದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಡಾ:
ಟಿ.ಎೇಂ.ಮಂಜುನ್ಮಥ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು
ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ ಒಕ್ಕೂ ಟದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಡಾ:ಬಿ.ಜಿ.ಭಾಸೂ ರ್ ರವರುಗಳು
ಹಾಜ್ರಿದದ ರು.
ಉನನ ತ
ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕ್ನ್ಮಯಟಕ್ ಸಕಾಯರಿ
ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಯ ಪ್ಕ್ರ ಸಂಘ ಇವರ ಸಹ ಭಾಗಿತವ ದಲ್ಲಿ
ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ ದ್ನ್ಮಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನನ
ಅಯೀಜಿಸಲಾದ.
ಸದರಿ ಸಮಾರಂಭವು
ಡಾ.ಸಪ್ಯಪ್ಲ್ಲಿ ರಾಧಕೃಷ್ಣ ನವರ
ಆರ್ದಶ್ಗಳನ್ನನ
ಮತ್ತು
ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನನ
ಅಳವಡಿಸಿಕೇಂಡು
ಉತು ಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೇಂಡು ಉತು ಮ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪ್ಡಿದು
ಸಮಾಜ್ದ ಋಣವನ್ನನ
ತ್ರೀರಿಸಬೇಕ್ವೇಂಬ್ ಸಂರ್ದಶ್ವನ್ನನ
ಸ್ಸರಿತ್ತ.

meeting. These three institutions of our state
presented the current status of the expenditure and
convinced MHRD that they would reach the target by
15th September 2019.

Independenceday Celebration

Prof. H. U. Talawar, Director, Technical education
receiving Guard of Honor after hoisting the Natonal
flag on the Independence day on 15th August 2019
from the National Cadets & Students of SJP, WPT
and GRICP, Bangalore along with JDs, DDs and
other officers of the Department.
After the flag hoisting the Director released the
Annual Adminstration Report 2018-19.

TEQIP Meeting
ಸದರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರಿದದ ಎಲಿ ಗೌರವಾನಿವ ತರಿಗ್ಗ
ಹಾಗೂ ಯಶ್ಸಿಾ ಗ್ಗ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಎಲಿ ರಿಗೂ ತೇಂತ್ರರ ಕ್
ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದಯಶ್ಕ್ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಯು ತಳವಾರ
ರವರಿೇಂದ
ವಂದನ್ಮಪ್ಯಣೆಯೇಂದ್ಗ್ಗ
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮ
ಮುಕಾು ಯವಾಯಿತ್ತ.

Review Meeting at MHRD, Delhi

Director Prof. H. U. Talawar addressed the TEQIP
Institutions on 03.07.2019 at DTE conference hall.
This meeting was called to ascertain the status of new
performance bench marks in view of the coming
JRM and to prepare the action plan for the additional
grants for high performing Institutions. SPIU
Karnataka thanked all the Institutions for their active
participation.

P.M.Khodke, CPA, NPIU addressing TEQIP institutions on
04.09.2019 at Ambedkar International Bhavana, New Delhi.

Some of the TEQIP institutions which had not
reached the given benchmarks, in particular the given
expenditure were called for a meeting in New Delhi
on 04.09.2019 chaired by Dr. Sukhbir Singh Sandhu,
Additional Secretary, Technical Education, MHRD.
Out of 30 such institutions 3 were from Karnataka
namely VTU, Belagavi, PDA College of Engineering,
Kalburgi and SJCE, Mysore were also called for the
Email id :hednewsletter@gmail.com

In last session of the the meeting Prof. Arvind
Kulkarni gave a talk on New Education Policy.
Dr. Nagabhushan, Principal, SJCE, Mysore gave his
feedback.
website: dte.kar.nic.in
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From the Desk of the DTE
Visvesvaraya the Great.
Sir. M. Visvesvaraya born in a poor family
in Muddenahalli of Karnataka (erstwhile Mysore
State) on 15-Sep-1860, Sir MV went to Bangalore
for higher education. After graduation, he went on
to become one of the greatest engineers & statesman India had
ever produced. His contribution was not just in engineering
infrastructure projects (like dams & bridges) but he has also been
instrumental in setting up of several industries & sectors
including iron & steel, soaps, silk, sugar, banking & aeronautics.

From the desk of the Editor
Intelligence and the ability to change

Mokshagundam Visvesvaraya, who was fondly called Sir MV,
was literally the builder of India, the builder of dams and water
systems, to be precise, which not only boosted irrigation
facilities but also saved a large number of people from floods.
He was an engineering pioneer of India whose genius reflected
in harnessing of water resources and building and consolidation
of dams across the country.
Every year India celebrates Engineer's Day on September 15, the
birth anniversary of Visvesvaraya.
He was India’s most prolific civil engineer, dam builder,
economist and statesman. He was one of the most prominent
builders of India in the 20th century.
When Visvesvaraya was the Diwan of Mysore from 1912 to
1918, he transformed the state into what was then known as a
'model state'. For his numerous industrial, economic and social
projects, he was called "Father of Modern Mysore".
Visvesvaraya was also the chief engineer responsible for the
construction of the Krishna Raja Sagara Dam in Mysore, the
biggest in Asia at that time. In 1909, when the city of Hyderabad
was in danger of getting flooded, Visvesvaraya was appointed as
special consultant engineer to make the city flood-proof. His
inventive engineering work saved the Visakhapatnam port from
sea erosion.
Visvesvaraya is credited with inventing the block system,
automated doors that close the water overflows. He designed and
patented the floodgates which were first installed at the
Khadakwasla reservoir in Pune in 1903.
Visvesvaraya established Government Engineering College in
1917 in Bengaluru which was later named University
Visvesvaraya College of Engineering in his honour.
Discipline: Sir MV used to wake up at 4:30am every morning
and would report to office by 7am with clean and tidy clothes
which he used to himself wash and iron. From 7am, he used to
work till 8pm. Whenever he was supposed to deliver a speech,
he would rehearse it for hours with discipline. His punctuality
was so sharp that there are even folklores about it, one being that
people of Mysore used to set their watches after seeing him on
his way to office.
Free from ego: During his old age, Sir MV visited USA with his
Indian group to learn about a steel factory & metallurgical
procedures. A friendly American officer guided them throughout
the factory and after demonstrating all the usual mid-sized
equipments, the officer finally demonstrated a gigantic machine
and told them that in order to understand how it works, one has
to climb the 75 foot ladder. While his group members who were
mostly youngsters hesitated to step forward (thinking they are
highly qualified to climb on ladders), Sir MV immediately
removed his coat & shoes and started climbing the ladder.
Due to his outstanding contribution to the building of India, the
government conferred 'Bharat Ratna' on on him in 1955. He was
also awarded the British knighthood by King George V, which
put the honorific 'sir' before his name.

Change is natural and universal. It is inevitable in
our life and sometimes it is a force. Circumstances
force us to accept change irrespective of our will and
wish. Change is nobody's child until it is accepted
therefore it always faces a lot of resistance. Small changes go
unnoticed. But when we are unprepared, major changes can
make us discombobulated. At this time intelligence plays an
important role in preparing our mind to accept the change.
Things change constantly. Loved ones die; jobs end, as do
relationships. People get promoted, couples bond in marriage,
and babies are born. The positive changes can be as hard to adapt
to as the negative ones. Change is natural but there is an indirect
force on all beings to accept it. Most of the time we have to
adapt ourselves to the changing ecosystem irrespective of our
interest or willingness. For example: No one likes to become old
but it is in inevitable. Similarly no one wants flood or drought
but it is not in our hands. Therefore we must face the change
wholeheartedly in order to be successful in our life.
Change is universal whereas intelligence is individual.
Environmental changes are taking place at a rapid pace.
Adaptability or the instinct of a living creature helps it to find a
way for its survival. Here we can quote Darwin’s “Survival of
the Fittest “theory. The basic principle of this theory is adapting
oneself to the changes that are taking place around us. In this
context ‘fittest’ does not necessarily mean only physical strength
but also mental ability to change itself to suit the conditions of
the ecosystem; which is why the Dinosaur, though physically
strong, disappeared from the Earth but the amoeba, a unicellular
creature, is still alive even after millions of years because it was
able to adapt to the changing environment.
Intelligence is a tool that human beings use to fit into the
prevailing environment. An intelligent man can adapt to the
changes more quickly. But he could also use his intelligence to
resist the change. Resistance to change leaves him with no
control over his life. It makes him reactive rather than proactive.
Ability to change cannot always be linked with the intelligence
as change is universal where as intelligence is subjective.
Circumstances force us to change ourselves, but here an
intelligent mind resists the change by rationalizing whereas a
less intelligent man resists it because of his ignorance. We
human beings are creatures of habit and are therefore frustrated
when change forces us out of our comfort zone. This is because
everyone feels the same sense of insecurity when faced with
change. But in the end everyone has to accept that change is
inevitable, and has to deal with it in their own way.
Learning teaching methodology in primary, secondary and
college education system is totally different. Methods of
teaching may be different from school to school and teacher to
teacher but students have to adjust to the new system of teaching
methodology. The main objective of this change is to ensure
success. Likewise life styles and laws are different from one
country to another. If we want to live in another country we
should be intelligent enough to conform to the lifestyle and the
law of that land. Admittedly it is difficult to adapt but we are
obliged to do so for the sake of our survival.
Albert Einstein applied his common sense and relocated from
Germany to the USA during the Second World War. The change
of place helped him to become more safe, secure and successful
in his life. The political situation of the time necessitated this
change. If he had stayed back in Germany with an emotional
attachment to “ my mother(father) land” he would have been
persecuted by the Nazi's Govt.

-H U Talawar

-Manohar Nayak
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Collaboraive Research Workshop
32 groups from different institutions from different
states participated in the event.
The National Hackathon concluded on 14.09.2019.
Prof. H. M. Maheshwaraiah, VC, Central University,
Kalaburgi was the Chief Guest and Prof Manohar
Nayak, Nodal Officer, SPIU was Guest of Honour for
valedictory function.

GPT, Joida
A Two Days Symposium on Collaborative Research
was organized in Mysore on 19th and 20th August
2019 by PES College of Engineering, Mandya along
with SJCE Mysore, NIE Mysore, and MCE Hassan
and was coordinated by SPIU-Karnataka. The
Symposium was held at “Hotel Preethi International,
Mysore. Dr Chowdaiah, Chairman, PES Mandya
inaugurated the workshop by lighting the lamp.
This symposium provided a common platform for
TEQIP-III Institutions of Karnataka and their mentee
Institutions from different Focused States. 150
delegates from focus and non Focus State Institutions
took part in the workshop. The Workshop would
boost the research activities at both Mentor and
Mentee Institutions.
BEC, Bagalkot is one of the Best

Basaveshwar Engineering College Bagalkot, awarded
as one amongst the top 25 best Institute Innovation
Council in India on 11.09.2019 at Delhi by MHRD.

Smart Tantrota-19 at PDA

ಪೋಷಕರ ಸಭೆ

ನಮಾ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯಲ್ಲಿ
ದ್.ಹ 13.07.2019 ರಂದು ಪ್ರ ಥಮ ವಷ್ಯದ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ ಪ್ೀಷ್ಕ್ರ ಸಭೆಯನ್ನನ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿರುತು ದೆ. ಈ
ಸಭೆಗ್ಗ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ೀಷ್ಕ್ರನ್ನನ ಇ & ಸಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರಾದ
ಶ್ರ ೀ ಪ್ರಶುರಾಮ ಇವರು ಸ್ಸವ ಗತ್ರಸಿ, ಎಲಾಿ
ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರನ್ನನ
ಪ್ರಿಚಯಿಸಿರುತು ರೆ. ವಿಜ್ಞಞ ನ ವಿಭಾಗದ ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರಾದ ಶ್ರ ೀಮತ್ರ
ವಿೀಣಾ ವಿ ಪಾಟಿೀಲ ಇವರು ಪ್ೀಷ್ಕ್ರ ಸಭೆಯ ಉದೆದ ೀಶ್ ಹಾಗೂ
ಪ್ೀಷ್ಕ್ರ ಜ್ವಾಬ್ದ ರಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತನ್ಮಡಿದರು, ಇ & ಸಿ
ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಮಣ ಬಿ ವೈ ಇವರು ನಮಾ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯಲ್ಲಿ
ಲಭಯ ವಿರುವ
ಕೀಸುಯಗಳು,
ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರು,
ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯಗಳು, ಕೀಸಿಯಗ್ಗ ತಗಲುವ ಇತರೆ ವೆಚಚ ಗಳು ಹಾಗೂ
ನಮಾ ಸಂಸ್ಥಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ವಿವಿಧ ಪ್ಠ್ಯ ೀತರ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ವಗಳ ಬ್ಗ್ಗೆ
ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೀಡಿರುತು ರೆ. ಯೇಂತ್ರರ ಕ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ
ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಪಿರ ಯ ವೈ ಬಿ ಇವರು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ನಮಾ ಸಂಸ್ಥಿ ಯಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕಾದಂತಹ ನಿೀತ್ರ ನಿಯಮಗಳ ಬ್ಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹಾಜ್ರಾತ್ರ
ಮತ್ತು ಪ್ರಿೀಕ್ವೆ ಗಳ ಬ್ಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತು ರೆ. ಸಂಸ್ಥಿ ಯ ಪಾರ ೇಂಶುಪಾಲರಾದ
ಶ್ರ ೀ ರವಿಕುಮಾರ ಡಿ ಹಿರೇಕೀಡಿಯವರು ಈ ಸಭೆಯ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸಿರುತು ರೆ. ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಭೈರಾರೆಡಿಿ ಕ್ವ
ಬಿ ಇವರು ವಂದ್ಸಿರುತು ರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನ್ನನ ಇ & ಇ
ವಿಭಾಗದ ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರಾದ ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಶೈಲಜ್ ಜಿ ಕ್ವ ಇವರು
ನಿರೂಪಿಸಿರುತು ರೆ. ಈ ಸಭೆಗ್ಗ ಪ್ೀಷ್ಕ್ರು ಹೆಚಿಚ ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಸ್ಥಿ ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ೀಷ್ಕ್ರ ಸಭೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಮೆಚ್ಚಚ ಗ್ಗ
ವಯ ಕ್ು ಪ್ಡಿಸಿರುತು ರೆ.
ಈ
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಕ್ವೂ
ಪಾರ ೇಂಶುಪಾಲರು,
ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರು ಹಾಗೂ ಎಲಾಿ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ ವಗಯದವರು ಸಂಭರ ಮದ್ೇಂದ
ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನ್ನನ ಯಶ್ಸಿವ ಗಳ್ಳಸಿರುತು ರೆ.

Orientation Programme

Dr. Bhimashankar C. Bilgundi, President, HKE
Society, Kalaburgi inaugurating the National Code
Hackaton on 13.09.2019
A two day National level code Hackaton “Smart
Tantrota-19” was organized by PDA Gulbarga on 13th
and 14th Sept. 2019.
Email id :hednewsletter@gmail.com
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ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿರುತು ದೆ.ಹ ಈಹ ಕಾಯಯಗಾರದಲ್ಲಿ ಹ ಹ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗಹಹ
ಡಿಪ್ಿ ೀಮಾಹ ಕೀಸುಯಹ ಹಾಗೂಹ ಹ ನಂತರಹ ಇರುವಹ ಉನನ ತಹ ವಾಯ ಸಂಗಹ
ಮತ್ತು ಹ ಹ ಉದ್ಯ ೀಗಾವಕಾಶ್ಗಳಹ ಕುರಿತ್ತಹ ಹ ಎಲೆಕಾಟ ಾನಿಕ್ಾ ಹ ಅೇಂಡ್ಹ
ಕ್ಮೂಯ ನಿಕಶ್ನ್ಹ ವಿಭಾಗದಹ ಮುಖ್ಯ ಸಿ ರಾದಹ ಶ್ರ ೀಹ ಸುಬ್ರ ಮಣಹ ಬಿಹ ವೈಹ
ಇವರುಹತ್ರಳ್ಳಸಿರುತು ರೆ.ಹಹವಿಜ್ಞಞ ನಹವಿಭಾಗದಹಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರಾದಹಶ್ರ ೀಮತ್ರಹಹ
ವಿೀಣಾಹವಿಹಪಾಟಿೀಲಹಹಾಗೂಹಎಲೆಕ್ತಟ ಾಕ್ಲ್ಹವಿಭಾಗದಹಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರಾದಹಹಹ
ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಶೈಲಜ್.ಜಿ.ಕ್ವ ಇವರು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ತಮಾ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಹ

ಫಲ್ಲತೇಂಶ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕಾದ ನಿೀತ್ರ ನಿಯಮಗಳ
ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನನ ನಿೀಡಿರುತು ರೆ. ವಿಜ್ಞಞ ನ ವಿಭಾಗದ ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರಾದ
ಶ್ರ ೀ ಬಂತೇಶ್ ಬ್ಮಾ ಣಣ ನವರ್ ಇವರು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗ ಜಿೀವನದ
ಮಹತವ ವನ್ನನ
ಸ್ಸವ ಮಿ
ವಿವೇಕಾನಂದರ
ನ್ನಡಿಯೇಂದ್ಗ್ಗ
ವಿವರಿಸಿರುತು ರೆ.

“ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ”

ಕ್ಲ್ಲತಹಎಲಾಿ ಹವಿಷ್ಯಗಳಹಬ್ಗ್ಗೆ ಹದ್.ಹ04.07.2019ಹರಂದುಹಪುನರಾವತಯನೆಹ
ತರಗತ್ರಗಳನ್ನನ ಹನಡೆಸಿರುತು ರೆ. ಶ್ರ ೀಹಸುಬ್ರ ಮಣ.ಬಿ.ವೈ,ಹಹಶ್ರ ೀಮತ್ರಹಹವಿೀಣಾಹ
ವಿ ಪಾಟಿೀಲಹ ಹಾಗೂಹ ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಶೈಲಜ್.ಜಿ.ಕ್ವಹ ಇವರಹ ನೇತೃತವ ದಲ್ಲಿ ಹಹ
ದ್ನ್ಮೇಂಕ್ಹ:05/07/2019ಹರಂದುಹBridgeಹCourse Test ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಹಸಿರು ಬೆಳೆಸಿ ಉಸಿರು ಉಳಿಸಿ

ಹಸಿರು ಮಾನವನ ಜಿೀವದ ಉಸಿರು
ಹಸಿರು ಇದದ ರೆ ಭಾಗಯ - ಹಸಿರು ತರುವುದು ಸೌಭಾಗಯ
ಹಸಿರು ಬೆರೆತ್ರರಲು ಜಿೀವನ- ಹಸಿರು ಬ್ದುಕ್ತನ ಪ್ಯಣ
ಕಾಡು ಬೆಳೆದರೆ ನ್ಮಡಿಗ್ಗ ಮಳೆ
ಸೊನೆಗರೆದರೆ ಭೂಮಿಗ್ಗ ಬೆಳೆ
ಹಸಿರು ಉಳ್ಳದರೆ ಬ್ಳು ಬೆಳಗಿತ್ತ
ಹಸಿರು ಅಳ್ಳದರೆ ಜಿೀವನ ನಶ್ೀಸಿತ್ತ
ಹಸಿರು ಪ್ರ ಗತ್ರಯ ಸಂಕತ- ಹಸಿರು ಬ್ಳ್ಳನ ಪ್ರ ೀರಕ್
ಹಸಿರು ಉಳ್ಳಸಿ ಹಸಿರು ಬೆಳೆಸಿ
ಜ್ಗದ ಮೊಗದ ಉನನ ತ್ರಗ್ಗ ಹಚಚ ಹಸಿರಾಗಿಸಿ
ನಮಾ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯಲ್ಲಿ
ದ್: 05.07.2019 ರಂದು ಪ್ರ ಥಮ ವಷ್ಯದ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳೇಂದ ಹಸಿರು ಬೆಳೆಸಿ ಉಸಿರು ಉಳ್ಳಸಿ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಡಿ
ಸಸಿಯನ್ನನ ನೆಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನ ಬ್ಗ್ಗೆ ಜ್ಞಗೃತ್ರ
ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಈ
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಕ್ವೂ
ಪಾರ ೇಂಶುಪಾಲರು,
ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರು ಹಾಗೂ ಎಲಾಿ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ ವಗಯದವರು ಸಂಭರ ಮದ್ೇಂದ
ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನ್ನನ ಯಶ್ಸಿವ ಗಳ್ಳಸಿರುತು ರೆ.

Freshers Day

ನಮಾ ಸಂಸ್ಥಿ ಯಲ್ಲಿ ದ್ನ್ಮೇಂಕ್:20/08/2019ರಂದು ಗಣಕ್ಯಂತರ ವಿಭಾಗ
ಹಾಗೂ ಇಸಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರ ಥಮ ವಷ್ಯದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗ ಎರಡನೇ
ಹಾಗೂ ಅೇಂತ್ರಮ ವಷ್ಯದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ್ವಾಗಿ “Freshers
Day” ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನ್ನನ ಆಯೀಜಿಸಿರುತು ರೆ. ಈ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಕ್ವೂ
ಅತ್ರರ್ಥಗಳಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದ ಶ್ರ ೀ. ರವಿಕುಮಾರ ಡಿ
ಹಿರೇಕೀಡಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿರುತು ರೆ.
ಗಣಕ್ಯಂತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯ ಸಿ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮೊೀಹನ ಕ್ವ.ಎಸ್
ಇವರು ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುತು ರೆ.
ಗಣಕ್ಯಂತರ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಸಿ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮೊೀಹನ ಕ್ವ.ಎಸ್ ಇವರು ಪ್ರ ಥಮ
ವಷ್ಯದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗ ಗಣಕ್ಯಂತರ ವಿಭಾಗದ ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರ
ಪ್ರಿಚಯ, ಗಣಕ್ಯಂತರ ವಿಭಾಗದ ಹಿೇಂದ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಕ್ ವಷ್ಯಗಳ
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ನಮಾ ಹ ಸಂಸ್ಥಿ ಯಹ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹ ಹ ದ್ನ್ಮೇಂಕ್ಹ :15/08/2019ಹ ರಂದುಹ 73ನೇಹ
ಸ್ಸವ ತಂತರ ಹ ದ್ನ್ಮಚರಣೆಯನ್ನನ ಹ ವಿಜೇಂಭಣೆಯಿೇಂದಹ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.ಹ
ಧವ ಜ್ಞರೀಹಣಹಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನ್ನನ ಹಸಂಸ್ಥಿ ಯಹಪಾರ ಚಾಯಯರಾದಹಶ್ರ ೀ.ಹ
ರವಿಕುಮಾರಹ ಡಿಹ ಹಿರೆಕೀಡಿಹ ಇವರುಹ ಗಾೇಂಧಿೀಜಿಯವರಹ ಭಾವಚಿತರ ಕ್ವೂ ಹ
ಪೂಜಿಸುವುದರಹ ಮೂಲಕ್ಹ ಹ ನಡೆಸಿಕಟಿಟ ರುತು ರೆ.ಹ ಗಣಕ್ಯಂತರ ಹ
ವಿಭಾಗದಹ ವಿಭಾಗಧಿಕಾರಿಯದಹ ಹಾಗೂಹ ಕ್ತರ ೀಡಾಹ ಸಲಹೆಗಾರರಾದಹ ಶ್ರ ೀಹ
ಮೊೀಹನಹ ಕ್ವಹ ಎಸ್ಹ ಇವರುಹ ಚಂದರ ಯನ-2ರಹ ಉಡಾವಣೆಯಹ ಸ್ಸಧನೆಹ
ಬ್ಗ್ಗೆ ಹ
ವಿವರಿಸುತು ಹ
ಸ್ಸಮಾನಯ ವಾಗಿಹ
ಹಿೇಂದ್ನಹ
ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹ
ಬ್ಹಾಯ ಕಾಶ್ದಹಸಂಶೀಧನೆಗ್ಗಹಇಡಿಹವಿಶ್ವ ವೇಹಅಮೆರಿಕಾದಹಬ್ಹಾಯ ಕಾಶ್ಹ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯದಹNASAಹವನ್ನನ ಹಉದ್ಯಹರಣೆಯಗಿಹಬ್ಳಸುತ್ರು ದದ ರು.ಹಆದರೆಹ
ಇತ್ರು ಚಿನಹದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹಇತರೆಹರ್ದಶ್ಗಳುಹನಮಾ ಹಭಾರತದೆಡೆಗ್ಗಹಬೆರಗಿನಿೇಂದಹ
ಕ್ಣೆಣ ತ್ರು ಹ ನ್ನೀಡುವಂತಹಹ ಸ್ಸಧನೆಯನ್ನನ ಹ ನಮಾ ಹ ಬ್ಹಾಯ ಕಾಶ್ಹ
ಸಂಶೀಧನ್ಮಹ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯದಹ
ISROಹ
ಸ್ಸಧಿಸುತ್ರು ರುವುದುಹಹ
ಭಾರತ್ರೀಯರಾದಹ ನಮಗ್ಗಹ ಹೆಮೆಾ ಯಹ ವಿಷ್ಯವಾಗಿರುತು ದೆಹ ಎೇಂದುಹ
ತ್ರಳ್ಳಸಿದರು.ಹ ಹಾಗ್ಗಯೇಹ ಇತ್ರು ೀಚೆಗ್ಗಹ ನಮಾ ಹ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಹ ಸಂಭವಿಸಿದಹ
ಪಾರ ಕೃತ್ರಕ್ಹ ವಿಕೀಪ್ದಹ ಬ್ಗ್ಗೆ ಹ ಆತಂಕ್ಹ ವಯ ಕ್ು ಪ್ಡಿಸುತು ಹ ಅತಯ ಧಿಕ್ಹ ಸಸಿಹ
ನೆಡುವುದರಹ ಮುಖ್ಯೇಂತರ,ಹ ಪಾಿ ಸಿಟ ಕ್ಹ ಬ್ಳಕ್ವಯನ್ನನ ಹ ನಿಷೇಧಿಸುವುದರಹ
ಮೂಲಕ್ಹ ಮತ್ತು ಹ ಸ್ಸವಯಜ್ನಿಕ್ಹ ಸ್ಸರಿಗ್ಗಹ ಬ್ಳಸುವುದರಹ ಮೂಲಕ್ಹ
ಜ್ಞಗತ್ರಕ್ಹ ತಪ್ಮಾನವನ್ನನ ಹ ಹ ಹಾಗೂಹ ಪ್ರ ಕೃತ್ರಹ ವಿಕೀಪ್ವನ್ನನ ಹ
ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಹುದೆೇಂದುಹತ್ರಳ್ಳಸಿರುತು ರೆ.ಹಸಂಸ್ಥಿ ಯಹಪಾರ ಚಾಯಯರಾದಹ
ಶ್ರ ೀ.ಹ ರವಿಕುಮಾರಹ ಡಿಹ ಹಿರೆಕೀಡಿಹ ಹ ಇವರುಹ ಎಲಿ ರಿಗೂಹ 73ನೇಹ ಸ್ಸವ ತಂತರ ಹ
ದ್ನ್ಮಚರಣೆಯಹ
ಶುಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನನ ಹ
ತ್ರಳ್ಳಸುತು ಹ
ಎೇಂತಹಹ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂಹ ರ್ದಶ್ಹ ಸೇವೆಗ್ಗಹ ಸಜ್ಞಾ ಗಿರಬೇಕ್ವೇಂದುಹ ಹ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗಹ
ತ್ರಳ್ಳಸಿರುತು ರೆ.ಹಹ

“ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ್”

ನಮಾ ಸಂಸ್ಥಿ ಯಲ್ಲಿ ದ್ನ್ಮೇಂಕ್ :26/07/2019 ರಂದು ಜೀಯಿಡಾದ
ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ್ರ ಸಂಘದ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಿ ಯ ವತ್ರಯಿೇಂದ ನಮಾ ರ್ದಶ್ದ
ವಿೀರ ಸೈನಿಕ್ರ ತಯ ಗ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಲದ್ಯನ ನೆನಪಿಸುವುದರ ಜತೆಗ್ಗ
ಹುತತಾ ರಾದ ವಿೀರ ಯೀಧರಿಗ್ಗ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
20ನೇ “ಕಾಗಿಯಲ್ ವಿಜ್ಯ ದ್ವಸ್”
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಕ್ವೂ ಜೀಯಿಡಾದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ್ರನ್ನನ ಅತ್ರರ್ಥಗಳನ್ಮನ ಗಿ
ಆಹಾವ ನಿಸಲಾಗಿರುತು ದೆ. ಈ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಗಿಯಲ್ ಯುದಧ ದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಜೀಯಿಡಾದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ್ರಾದ ಪ್ರ ಕಾಶ್
ರ್ದಸ್ಸಯಿರವರು ಕಾಗಿಯಲ್ ಯುದಧ ದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ತಸ್ಸು ನದ
ವಿರುದಧ
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ಭಾರತ್ರೀಯ ಯೀಧರು
ಹೀರಾಡಿ ವಿಜ್ಯ ಪ್ತಕ್ವ ಹಾರಿಸಿಧ
ಕ್ಷಣವನ್ನನ
ನಮೊಾ ೇಂದ್ಗ್ಗ ಹಂಚಿಕೇಂಡರು. ಹಾಗೂ ನಮಾ ಗಡಿ
ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ
ವಿೀರ ಯೀಧರು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಹವಾಮಾನ
ವೈಪ್ರಿೀತಯ ಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ತ್ತರ ರ್ದಶ್ಗಳ್ಳೇಂದ್ಯಗುವ ಆಕ್ರ ಮಣಗಳ ಬ್ಗ್ಗೆ
ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಜೀಯಿಡಾದ ಅPI ರಮೇಶ್
ಹೂಗಾರ, ತಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯ ಕಾಯಯನಿವಾಯಹಕಾಧಿಗಳಾದ
ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಹಾಲಮಾ ನನ ವರ,ಅಆಕ್ಔ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ
ಶ್ಕುೇಂತಲ,
ಮುರಾಜಿಯ
ರ್ದಸ್ಸಯಿ
ವಸತ್ರ
ಶಾಲೆಯ
ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧ್ಯಯ ಯರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಪಾಟಿೀಲ, ನಮಾ ಸಂಸ್ಥಿ ಯ
ಎಲಾಿ ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರು, ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ ವಗಯ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು
ಹಾಜ್ರಿರುತು ರೆ. ಈ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನನ ನಮಾ ಸಂಸ್ಥಿ ಯ
ಪಾರ ೇಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರ ೀ ರವಿಕುಮಾರ ಡಿ ಹಿರೇಕೀಡಿರವರು
ವಹಿಸಿರುತು ರೆ.

Apprenticeship Fair for Engineering Degree/Diploma
holders in all branches passed outs was conducted by
MEI Polytechnic Rajajinagar Bangalore in association
with Board of Apprenticeship training (Southern
Region) Chennai and Directorate of Technical
education Karnataka on 08-08-2019. About 32
companies participated in interviews and around 324
students participated in the event.

Technical Talk

ಸದ್ಭಾ ವನಾ ದಿನಾಚರಣೆ

ನಮಾ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯಲ್ಲಿ
ದ್ನ್ಮೇಂಕ್ :20/08/2019 ರಂದು ಮಾಜಿ
ಪ್ಧ್ಯನಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ದ್ವಂಗತ ಶ್ರ ೀ ರಾಜಿೀವ ಗಾೇಂಧಿಯವರ
ಜ್ನಾ ದ್ನದ
ಅೇಂಗವಾಗಿ
ಸದ್ಯಾ ವನ್ಮ
ದ್ನ್ಮಚರಣೆಯನ್ನನ
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ನಮಾ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯ
NSS
ಘಟಕ್ದ
ಸಂಯೀಜ್ಕ್ರಾದ ಶ್ರ ೀ ದಶ್ಯನ ಕ್ವ ಇವರು ಎಲಾಿ
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ ಹಾಗೂ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳೇಂದ
ಸದ್ಯಾ ವನ್ಮ
ದ್ನದ
ಪ್ರ ತ್ರಜೆಞ ಯನ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿರುತು ರೆ.

Department of Civil Engineering, MEI Polytechnic
arranged a technical talk for Civil Engineering
students on 23-08-2019.Sri.Ramesh.B.V Executive
Engineer P.W.D Government of Karnataka, gave a
talk on “Improving Practical Knowledge and
Professional Ethics in Civil Engineering field.

“Mook Tendering Process”

JSSP for the Differently Abled, Mysuru
Regional Abilympics

Report on participation of students in South Zone
Regional Abilympics Vocational skill Competitions
held at Chennai on 19th & 20th July 2019.

Sri.H.S.Vishwanath Selection Grade Lecturer, Dept.
of Civil Engg. and Sri.M.Gopal Selection Grade
Lecturer, Dept. of Civil Engg. conducted workshop
for final year students of Civil Department on “Mook
Tendering Process” on 30-08-2019.

MEI Polytechnic, Bengaluru

Technical Talk

Winners of Abilympics

Apprenticeship Fair

Technical Talk was arranged under Innovation Club
and ISTE Students Chapter on 31-08-2019.
Sri Pradeep, Project Manager from WIPRO
Email id :hednewsletter@gmail.com
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delivered a talk on “ Basic Electronics” for first year
Diploma students of Electronics and communication
Engg and Electronic Instrumentation branch.
Youth Red Cross Programme

Sri.Lakshminarayana Reddy Selection Grade Lecturer
Department of Mechanical Engineering and Youth
Red Cross Programme officer attended Two days
training programme for College Youth Red Cross
Programme officers from 30-08-2019 to 31-08-2019
at Bangalore Central College
conducted by
Bengaluru Central University Youth Red cross Wing.

Tippu Shaheed Polytechnic, Hubli
ನೂತನ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ ಸ್ಸವ ಗತ ಸಮಾರಂಭ

ತ್ರಳ್ಳಸಿದರು.ಹಹವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳೇಹನಿಮಾ ಹಕ್ನಸುಗಳೆಲಾಿ ಹನನಸ್ಸಗಲ್ಲಹಸಂಸ್ಥಿ ಗ್ಗಹ
ಒಳೆಿ ಯಹ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಯಗಿ,ಹ ತಂದೆಹ ತಯಿಗ್ಗಹ ಒಳೆಿ ಯಹ ಮಕ್ೂ ಳಾಗಿ,ಹ
ಭಾರತದಹ ಒಳೆಿ ಯಹ ಪ್ರ ಜೆಗಳಾಗಿಹ ಎಲಿ ರಿಗೂಹ ಹೆಸರುಹ ತನಿನ ಹ ಎೇಂದುಹ
ಹಾರೈಸಿದರು.
ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದಹ ಶ್ರ ೀ.ಹ ಎಮ್.ಎಸ್.ಹ ಮುಲಾಿ ಹ ರವರುಹ ಮಾತನ್ಮಡಿ,ಹ ಈಹ
ಪ್ರ ಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹ ಯರೂಹ ದಡಿ ರಲಿ ಹ ಎಲಿ ರಲೂಿ ಹ ಪ್ರ ತ್ರಭೆಹ ಇದೆದ ೀಹ
ಇರುತು ದೆ.ಹ ಹ ಇೇಂದುಹ ಅನೇಕ್ಹ ಸ್ಸಧಕ್ರುಹ ತಮಾ ಹ ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸದಲ್ಲಿ ಹ ಏಳುಹ
ಬಿೀಳುಹ ಕಂಡುಹ ಗಟಿಟ ಯಗಿಹ ನಿೇಂತ್ತಹ ಸ್ಸಧನೆಯಹ ಶ್ಖ್ರಹ ಏರಿದವರೇಹ
ಎೇಂದುಹ ತ್ರಳ್ಳಸಿದರು.ಹ ಹ ಪಾರ ರಂಭಿಕ್ಹ ಹಂತದಲಾಿ ಗುವಹ ಭಾಷಾಹ ಮಾಧಯ ಮಹ
ಹಾಗೂಹ ಇತರಹ ಸಣಣ ಹ ಪುಟಟ ಹ ಸಮಸಯ ಗಳ್ಳಗ್ಗಹ ಎದೆಗುೇಂದದೆಹ ಕ್ಠಿಣಹ
ಪ್ರಿಶ್ರ ಮದ್ೇಂದಹ
ಮುೇಂದುವರೆದಲ್ಲಿ ಹ
ಉತು ಮಹ
ಫಲ್ಲತೇಂಶ್ಹ
ಹೇಂದುವುದುಹ ನಿಶ್ಚ ತಹ ಎೇಂದುಹ ಹಳ್ಳದರು.ಹ ಹ ತೇಂತ್ರರ ಕ್ಹ ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸದಹ
ಜತೆಗ್ಗಹ ಅವಶ್ಯ ವಿರುವಹ ಇತರಹ ಕೌಶ್ಲಯ ಗಳನ್ನನ ಹ ಕ್ಲ್ಲತ್ತಕಳಿ ಬೇಕುಹ
ಎೇಂದುಹಹಳ್ಳದರು.
ಜ್ಗತ್ರು ನಲ್ಲಿ ಹ ಪ್ರ ತ್ರಯಬ್ಬ ರನ್ನನ ಹ ಮಹತವ ದಹ ಕ್ವಲಸಗಳ್ಳಗಾಗಿಯೇಹ ರ್ದವರುಹ
ಸೃಷ್ಟಟ ಸಿರುತು ನೆ.ಹ ಯರೂಹ ಕ್ತೀಳರಿಮೆಯಿೇಂದಹ ಕ್ವಳಹ ಮಟಟ ದಹ ಬ್ದುಕುಹ
ಬ್ಳಬೇಕಾಗಿಲಿ .ಹ ಹ ಒೇಂರ್ದಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹ ಯರೂಹ ದ್ಡಿ ವರಾಗಿಹ
ಬೆಳಯುವುದ್ಲಿ .ಹ ಹ ಆದದ ರಿೇಂದಹ ನಿೀವುಹ ದ್ಡಿ ವರಾಗಬೇಕ್ವೇಂದರೆಹ
ಯವಾಗಲೂಹ ದ್ಡಿ ದನ್ನನ ಹ ಆಲೀಚಿಸಿ.ಹ ನಿಮಾ ಹ ಆಲೀಚನ್ಮಹ
ವಿಧ್ಯನವೇಹ ನಿಮಾ ಹ ಗ್ಗಲುವಿಗ್ಗಹ ಅಡಿಪಾಯದಂತೆಹ ಕ್ವಲಸಹ ಮಾಡುತು ದೆ.ಹಹ
ದ್ಡಿ ಹ ಆಲೀಚನೆ-ದ್ಡಿ ಹ ಸ್ಸಹಸಹ ಎೇಂದುಹ ಹಳ್ಳದರು.ಹ ಹ ಹ ಉತು ಮಹ
ವಯ ಕ್ತು ತವ ದ್ೇಂದಹ ಉತು ಮಹ ಜಿೀವನ.ಹ ಹ ಉತು ಮಹ ಜಿೀವನದ್ೇಂದಹ ಉತು ಮಹ
ಆದಶ್ಯ.ಹ ಆದದ ರಿೇಂದಹ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳೇಹ ನಿಮಾ ಹ ವಯ ಕ್ತು ತವ ವನ್ನನ ಹ ನಿೀವೇಹ
ರೂಢಿಸಿಕಳ್ಳಿ ,ಹ ಹ ಸಂಯಮದ್ೇಂದಹ ವತ್ರಯಸಿಹ ಮಹಾಹ ಪುರುಷ್ರಹ
ಆದಯಶ್ಗಳನ್ನನ ಹಪಾಲ್ಲಸಿಹಸತಪ ಾಜೆಗಳಾಗಿಹಎೇಂದುಹಹಳ್ಳದರು.
ಸಮಾರಂಭವನ್ನನ ಹ ಶ್ರ ೀ.ಹ ಕ್ತರಣಕುಮಾರಹ ಮಂಟೂರಹ ನಿರೂಪಿಸಿದರು,ಹಹ
ಶ್ರ ೀ.ಹ ಎಮ್.ಎ.ಹ ಬ್ಗಲಕೀಟರವರುಹ ಸ್ಸವ ಗತ್ರಸಿದರುಹ ಮತ್ತು ಹ ಶ್ರ ೀ.ಹ
ಬ್ಳೇಶ್ಹಹೆಗೆ ಣಣ ವರಹವಂದನ್ಮಪ್ಯಣೆಹಸಲ್ಲಿ ಸಿದರು.

ಪ್ರ ತಿಭಾವಂತ್ ವಿದ್ಭಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನಾಾ ನ ಸಮಾರಂಭ

ಟಿಪುಪ ಹ ಷ್ಹಿೀದಹ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್ಹನಲ್ಲಿ ಹ ಹ 2019-20ಹ ನೇಹ ಸ್ಸಲ್ಲನಹ ಹ ಹ ಪ್ರ ಥಮಹ
ಸ್ಥಮಿಸಟ ರಹನ ಹ ಹ ಡಿಪ್ಿ ೀಮಾಹ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗಹ ಸ್ಸವ ಗತಹ ಸಮಾರಂಭಹ
ಏಪ್ಯಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ.ಹ
ಸಮಾರಂಭಕ್ವೂ ಹ ಮುಖ್ಯ ಹ ಅತ್ರರ್ಥಗಳಾಗಿಹ ಶ್ರ ೀಮತ್ರಹ ಗಿೀತ.ಎಮ್,ಹ
ಪಾರ ಚಾಯಯರರು,ಹ ಸಕಾಯರಿಹ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್ಹ ಹುಬ್ಬ ಳ್ಳಿ ,ಹ ಹ ಆಗಮಿಸಿದದ ರು.ಹಹ
ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನನ ಹ ಸಂಸ್ಥಿ ಯಹ ಹ ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದಹ ಶ್ರ ೀ.ಹ ಎಮ್.ಎಸ್.ಹ
ಟಿಪುಪ
ಷ್ಹಿೀದ
ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್ಹನಲ್ಲಿ
ಏಪಿರ ೀಲ್/ಮೇ-2019
ರ
ಮುಲಾಿ ರವರುಹ ವಹಿಸಿದದ ರು.ಹ ವಿಭಾಗಗಳಹ ಹ ಮುಖ್ಯ ಸಿ ರಾದಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹ
ಡಿಪ್Ç್ಲ್ಲೀಮಾ ಪ್ರಿೀಕ್ವೆ ಗ್ಗ ಹಾಜ್ರಾಗಿ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಅೇಂಕ್ಗಳನ್ನನ ಪ್ಡೆದ
ಶ್ರ ೀ.ಹ ರವಿೀೇಂದರ ಸಿೇಂಗ್ಹ ಅತು ರ,ಹ ಶ್ರ ೀಹ ಜಿ.ಎಮ್.ಹ ಪುಡಕ್ಲಕ್ಟಿಟ ,ಹಹ
ಪ್ರ ತ್ರಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳನ್ನನ ಪಾರಿತೀಷ್ಕ್ ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ
ಶ್ರ ೀ.ಚಂದರ ಶೇಖ್ರಹತ್ತಪ್ಪ ದ,ಹಶ್ರ ೀಮತ್ರ.ಹಎಫ್.ಎಚ್.ಹಕ್ತತ್ತು ರ,ಹಶ್ರ ೀ.ಹಬ್ಳೇಶ್ಹ
ಕಾಣಕ್ವಗಳನ್ನನ ನಿೀಡಿ ಸನ್ಮಾ ನಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
.ಎಚ್.ಹಹೆಗೆ ಣಣ ವರ,ಹಶ್ರ ೀ.ಹಎ.ಎಸ್.ಎ.ಹಮುಲಾಿ ,ಹಮತ್ತು ಹಶ್ರ ೀ.ಹಎಮ್.ಎಚ್.ಹ
ಸದರಿ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದ ಶ್ರ ೀ. ಎಮ್.ಎಸ್.
ಧ್ಯರವಾಡಹಹವೇದ್ಕ್ವಯಲ್ಲಿ ಹಉಪ್ಸಿಿ ತರಿದದ ರು.
ಮುಲಾಿ ,ರವರು
ಅತ್ತಯ ತು ಮ
ಅೇಂಕ್ಗಳನ್ನನ
ಪ್ಡೆದಂತ
ಮುಖ್ಯ ಹ ಅತ್ರರ್ಥಹ ಶ್ರ ೀಮತ್ರ.ಹ ಗಿೀತಹ .ಎಮ್ಹ ಮಾತನ್ಮಡಿಹ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗಹ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳನ್ನನ ಸನ್ಮಾ ನಿಸಿದರು. ಉತು ಮ ಫಲ್ಲತೇಂಶ್ಕ್ವೂ ಕಾರಣರಾದ
ರ್ದಶ್ದಹ ಬೆಳವಣಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಹ ತೇಂತ್ರರ ಕ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಣವುಹ ಹಗ್ಗಹ ಪ್ರ ಮುಖ್ಹ ಪಾತರ ಹ
ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರುಗಳನ್ನನ ಸಹ ಅಭಿನಂದ್ಸಿದರು.
ನಂತರ ಅವರು
ವಹಿಸುತು ದೆಹ ಎೇಂದುಹ ವಿವರವಾಗಿಹ ತ್ರಳ್ಳಸಿದರು.ಹ ಹ ತಂತರ ಜ್ಞ ರುಹ ರ್ದಶ್ದಹ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳನ್ನನ ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿ ಹಿತವಚನ ನಿೀಡಿದರು. ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು
ಆರ್ಥಯಕ್ಹ ಪ್ರ ಗತ್ರಯಹ ಬೆನನ ಲುಬ್ಗಿರುತು ರೆ,ಹ ಎಲಿ ಹ ವಿಭಾಗಗಳಹ
ಉತು ಮ ವಿದ್ಯಯ ವಂತರಾಗಿ ಅತ್ತಯ ನನ ತ ಹುದೆಧ ಗಳನ್ನನ ಅಲಂಕ್ರಿಸುವ
ತಂತರ ಜ್ಞ ರುಹ ಸಮಾನಹ ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತೆಹ ಹೇಂದ್ರುತು ರೆಹ ಎೇಂದುಹ
ಮೂಲಕ್ ತವು ಕ್ಲ್ಲತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಿ ಗ್ಗ ಕ್ತೀತ್ರಯ ತರಬೇಕು.
ಈ
ಹಳ್ಳದರು.ಹ ಹ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಹ ಜಿೀವನಹ ಎೇಂಬುವುದುಹ ಬ್ದುಕ್ಲ್ಲಿ ಹ ಬ್ರುವಹ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲತ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ರ್ದಶ್ ವಿರ್ದಶ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಅತಯ ೇಂತಹ ಅಮೂಲಯ ಹ ಮತ್ತು ಹ ಸುೇಂದರವಾದಹ ಸಮಯ.ಹ ಹ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಹ
ಸಕಾಯರಿ ಮತ್ತು
ಖ್ಯಸಗಿ ಸಂಸ್ಥಿ ಗಳಲ್ಲಿ
ಉನನ ತ ಹುದೆಧ ಗಳನ್ನನ
ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ಹ ಏನ್ನಹ ಬೇಕಾದರೂಹ ಸ್ಸಧಿಸುವಂತಹಹ ವಯಸುಾ ಹ ಇರುತು ದೆ.ಹಹ
ಪ್ಡೆಯುವ ಮೂಲಕ್ ಸಂಸ್ಥಿ ಯ ಹೆಸರನ್ನನ ಎಲಿ ಡೆ ಹಬಿಬ ಸಿರುವುದು
ಇೇಂತಹಹ ಅಮೂಲಯ ಹ ವಯಸುಾ ಹ ಮತ್ತು ಹ ಸಮಯವನ್ನನ ಹ ಸ್ಸಧನೆಗಾಗಿಹ
ನಿಜ್ಕ್ಕೂ ಹೆಮೆಾ ಾ ಯ ಸಂಗತ್ರ ಎೇಂದು ತ್ರಳ್ಳಸಿದರು.
ಸಧಬ ಳ್ಳಕ್ವಹಮಾಡಿಕಳಿ ಬೇಕುಹಎೇಂದುಹಹಳ್ಳದರು.
ಪ್ರ ತ್ರಯಬ್ಬ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಯು ಒೇಂದು ಗುರಿ ಇಟಟ ಕಳಿ ಬೇಕು ಎಷ್ಟ ೀ
ತೇಂತ್ರರ ಕ್ಹ ಕ್ವೆ ೀತರ ಹ ಇೇಂದುಹ ಸ್ಸಕ್ಷ್ಟಟ ಹ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಹ ಹೇಂದ್ದುದ ,ಹ ಜ್ಞಞ ನಹ
ಕ್ಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನನನ ಗುರಿಯನೆನ ೀ ತಲುಪ್ ತಲುಪುತೆು ೀನೆ ಎೇಂಬ್
ಭಂಡಾರವೇಹ ನಮಾ ಹ ಅೇಂಗೈಗ್ಗಹ ಸಿಗುವಂತಗಿದೆ.ಹ ಹ ಹ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳುಹ
ಛಲದ್ೇಂದ ಮುನ್ನನ ಗಿೆ .
ಒೇಂದು ಸ್ಸರಿ ಮುನ್ನನ ಗಿೆ ದದ ರೆ ಗುರಿ
ಜ್ಞಞ ನದಹಹಸಿವನ್ನನ ಹಇೇಂಗಿಸಿಕಳುಿ ವಹನಿಟಿಟ ನಲ್ಲಿ ಹತೇಂತ್ರರ ಕ್ಹಕ್ವೆ ೀತರ ವನ್ನನ ಹ
ತಲುಪುವವರೆಗ್ಗ
ಎಲೂಿ
ನಿಲಿ ಬೇಡಿ.
ಸೊೀಲ್ಲಗ್ಗ
ಸ್ಸವಿರ
ಹೆಚ್ಚಚ ಹ ಸದಬ ಳ್ಳಕ್ವಹ ಮಾಡಿಕಳಿ ಬೇಕು.ಹ ಹ ಕ್ಲ್ಲಕ್ವಹ ಎನ್ನನ ವುದುಹ ನಿರಂತರ.ಹಹ
ನೆಪ್ಗಳ್ಳರಬ್ಹುದು ಆದರೆ ಗ್ಗಲುವಿಗ್ಗ ಇರೀದು ಒೇಂರ್ದ ಮಾಗಯ.
ನಿೀವುಹ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ಹ ಸದ್ಯಹ ಕಾಲಹ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಹ ಈಹ ಮಾತ್ತಹ ಯವಾಗಲೂಹ
ಅದುವೇ ಏದೆಗುೇಂದದೆ ಮರಳ್ಳ ಮರಳ್ಳ ಮಾಡುವ ಪ್ರ ಮಾಣಕ್ ಪ್ರ ಯತನ
ಮರೆಯಬ್ರದುಹ ಆಗಹ ಮಾತರ ಹ ನಿೀವುಹ ಯಶ್ಸಿವ ಹ ವಯ ಕ್ತು ಹ ಆಗುತ್ರು ೀರಿಹ ಎೇಂದುಹ
ಎೇಂದು ತ್ರಳ್ಳಸಿದರು.
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ಉತು ಮ ನಡತೆಗಳು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗ್ಗ ಭೂಷ್ಣ ವಿರುವಂತೆ ಅವು ಅವನನ್ನನ
ಎತು ರಕ್ವೂ
ಒಯುಯ ತು ವೆ.
ಒಳೆಿ ಯ ನಡತೆಯನ್ನನ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ
ಜಿೀವನದ್ೇಂದಲೇ ಸಂಪಾದ್ಸಬೇಕು. ಅದು ವಯ ಕ್ತು ತವ ಕ್ವೂ ಹಿಡಿದ ಕ್ನನ ಡಿ.
ಪ್ರ ತ್ರ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನನ ಅವವ ನ್ನ ಎಷ್ಟಟ ವಷ್ಯ ಬ್ದುಕ್ತದದ ಎನ್ನನ ವುದಕ್ತೂ ೇಂತ
ಎಷ್ಟಟ ಕಾಲ ಅವನ್ನ ಉತು ಮ ನಡತೆಯಿೇಂದ ಬ್ಳ್ಳದ ಎೇಂಬುವುದು
ಹೆಚ್ಚಚ ಮಹತವ ದ್ಯದ ಗುತು ದೆ ಎೇಂದು ಹಳ್ಳದರು.
ಪ್ರಿೀಕ್ವೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ ಜಿೀವನದ ಮಹತವ ಘಟಟ . ಇಲ್ಲಿ ನ ಫಲ್ಲತೇಂಶ್ದ
ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಾ ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಪ್ರ ಯತನ ಪ್ಟಟ ರೆ ಸ್ಸಧನೆ
ಸುಲಭ. ಪ್ರಿೀಕ್ವೆ ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಡಿಮೆ ಅೇಂಕ್ ಬಂತೆೇಂದು ಖಿನನ ತೆಗ್ಗ ಒಳಗಾಗದೆ
ಸೊೀಲೆ ಗ್ಗಲುವಿನ ಮೆಟಿಟ ಲೆೇಂದು ಅರಿತ್ತ ಪುನ: ಯಶ್ಸುಾ ಗಳ್ಳಸಲು
ಯತ್ರನ ಸಬೇಕು. ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ವೂ ತಕ್ೂ ೇಂತೆ ಉನನ ತ ವಾಯ ಸಂಗವು ಬ್ಹಳ
ಅವಶ್ಯ
ಇರುತು ದೆ.
ಮತ್ತು
ಅದರ ಜತೆಗ್ಗ ಕೈಗಾರಿಕ್ವಗಳ್ಳಗ್ಗ
ಅವಶ್ಯ ವಿರುವ ತರಬೇತ್ರಗಳನ್ನನ
ಸಹ ಫಿನಿಶ್ೇಂಗ್ ಸ್ಕೂ ಲಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ಡೆಯುವುದು ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿದೆ. ಇದರೆ ಜತೆಗ್ಗ ಮಾನವಿೀಯ ಮತ್ತು
ನೈತ್ರಕ್ ಮೌಲಯ ಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನನ ಬೆಳಸಿಕಳಿ ಬೇಕು. ಪ್ರ ತ್ರಯಬ್ಬ ರು
ಉತು ಮ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಂತರಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತ ನಿಮಾಯಣಕ್ವೂ ಕಾಣಕ್ವ
ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕು ಎೇಂದು ಹಳ್ಳದರು. ನಂತರ ಸನ್ಮಾ ನ ಸಿವ ೀಕ್ರಿಸಿದ ಎಲಿ
ಪ್ರ ತ್ರಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗ
ಅವರ ಮುೇಂದ್ನ ಜಿೀವನವು
ಉತು ಮವಾಗಲೆೇಂದು ಶುಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನನ ತ್ರಳ್ಳಸಿ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಸದರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪೂಯ ಟರ ಸೈನ್ಾ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ಗಳಾದ
ಶ್ರ ೀ. ಎಮ್.ಎಚ್. ಧ್ಯರವಾಡ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರ ೀ. ಬ್ಳೇಶ್
ಹೆಗೆ ಣಣ ವರ, ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಕುಮಾರಿ. ಎಸ್.ಬಿ. ಕುರುಬ್ಗಟಿಟ ಮತ್ತು
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ವಗಯದವರು ಹಾಜ್ರಿದದ ರು.

ಗಾೇಂಧಿೀಜಿಯವರ ರಾಮರಾಜ್ಯ ದ ಕ್ನಸನ್ನನ
ನನಸು ಮಾಡೀಣ
ಎೇಂದು ಹಳ್ಳದರು.
ನಮಾ ಲ್ಲಿ ಅನೇಕ್ ಸ್ಸವ ತಂತರ ಯ ಹೀರಾಟಗಾಗರು ತಮಾ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ
ದ್ಸ್ಥಯಿೇಂದಲೇ ಹೀರಾಟಕ್ವೂ ಧುಮುಕ್ತದವರು. ಅವರ ಹೀರಾಟದ
ಬ್ದುಕ್ತನಿೇಂದ ಸ್ಕಿ ತ್ರಯಯನ್ನನ ಪ್ಡೆಯಬೇಕು.
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ ಜಿೀವನ
ಏನನ್ಮನ ದರೂ ಸ್ಸಧಿಸುವ, ಸಮಾಜ್ಕ್ವೂ ಕಡುಗ್ಗಗಳನ್ನನ ಕಡುವ
ಹುಮಾ ಸಾ ನ್ನನ ಹೇಂದ್ರುವ ಘಟಟ ವಾಗಿದೆ. ಆದದ ರಿೇಂದ ರ್ದಶ್ವನ್ನನ
ಶೈಕ್ಷಣಕ್, ಸ್ಸಮಾಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಯಕ್ವಾಗಿ ಸಶ್ಕ್ು ಗಳ್ಳಸಲು ಭಾವಿ
ಪ್ರ ಜೆಗಳಾದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ಸಂಕ್ಲಪ ಮಾಡಬೇಕ್ವೇಂದು ತ್ರಳ್ಳಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ಪ್ರ ತ್ರ ನಿತಯ ಒಳೆಿ ಯ ಚಿಕ್ೂ ಚಿಕ್ೂ ವಿಷ್ಯಗಳತು ಗಮನ
ಹರಿಸುವತು
ಹೀದಲ್ಲಿ ಅವೇ ದ್ಡಿ ಕಡುಗ್ಗಗಳಾಗಿ, ಮುೇಂದೆ
ಅವುಗಳ್ಳೇಂದಲೇ
ಸದೃಡ
ರ್ದಶ್ವನ್ನನ
ಕ್ಟಟ ಬ್ಹುದ್ಯಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳೇ ನಿಮಾ ಲ್ಲಿ ರುವ ಇಚಾಾ ಶ್ಕ್ತು ಯನ್ನನ ಜ್ಞಗೃತಗಳ್ಳಸಿ, ರ್ದಶ್
ನನಗೇನ್ನ ಕಟಿಟ ದೆ ಎನ್ನನ ವುದಕ್ತೂ ೇಂತ ರ್ದಶ್ಕಾೂ ಗಿ ನ್ಮನೇನ್ನ ಮಾಡಬ್ಲೆಿ
ಎೇಂದು ಯೀಚಿಸಿ ನಿೀವು ಪ್ಡೆದ ಜ್ಞಞ ನವನ್ನನ ಮತ್ತು ನಿಮಾ ಲ್ಲಿ ರುವ
ಶ್ಕ್ತು ಸಂಪ್ನೂಾ ಲವನ್ನನ ಸಮಾಜ್ ಹಾಗೂ ರ್ದಶ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಗಾಗಿ
ಬ್ಳಸಬೇಕು ಎೇಂದು ತ್ರಳ್ಳಸಿದರು.
ಎಲಾಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಿ ರಾದ ಶ್ರ ೀ. ಜಿ.ಎಮ್. ಪುಡಕ್ಲಕ್ಟಿಟ , ಶ್ರ ೀ.
ಚಂದರ ಶೇಖ್ರ ತ್ತಪ್ಪ ದ, ಶ್ರ ೀ. ರವಿೀೇಂದರ ಸಿೇಂಗ್ ಅತು ರ, ಶ್ರ ೀ. ಬ್ಳೇಶ್
ಹೆಗೆ ಣಣ ವರ, ಶ್ರ ೀ. ಎಮ್.ಎಚ್. ಧ್ಯರವಾಡ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ ಮತ್ತು
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು.

ಸಾ ಚಛ ತಾ ಅಭಿಯಾನ

ಸ್ವಾ ತಂತ್ರರ ಾ ೋತ್ಸ ವ ಆಚರಣೆ

Principal M.S.Mulla and all other staff were present on flag Hosting
Ceremony.
ಟಿಪುಪ
ಷ್ಹಿೀದ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್ಹನಲ್ಲಿ
73ನೇ ಸ್ಸವ ತಂತರ ಯ ೀತಾ ವ
ದ್ನ್ಮಚರಣೆಯನ್ನನ ವಿಜ್ರ ೇಂಭಣೆಯಿೇಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದ ಶ್ರ ೀ. ಎಮ್.ಎಸ್. ಮುಲಾಿ ರವರು ಧವ ಜ್ಞರೀಹಣ
ನೆರವೇರಿಸಿ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳನ್ನನ ದೆದ ೀಶ್ಸಿ
ಮಾತನ್ಮಡಿ
ನಮಗ್ಗ
ಲಭಯ ವಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಸವ ತಂತರ ಯ ಅಷ್ಟಟ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ತೂ ದದ ಲಿ . ಈ
ರಾಷ್ಟ ಾದ ಲಕಾೆ ೆ ೇಂತರ ಹೀರಾಟಗಾರರು ಭಾಷ್, ಜ್ಞತ್ರ ಧಮಯದ ಭೇದ
ಭಾವವನೆನ ೀ ಮರೆತ್ತ ಎಲಿ ರೂ ಒಗೆ ಟ್ಟಟ ಗಿ ತಮಾ ಮಾನ ಪಾರ ಣಗಳನೆನ ೀ
ಪ್ಣವಾಗಿಟ್ಟಟ
ಹೀರಾಟ
ಮಾಡಿ
ಸ್ಸವ ತಂತರ ಯ ವನ್ನನ
ದ್ರಕ್ತಸಿಕಟಿಟ ದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಸ್ಸವ ತಂತರ ಯ ವನ್ನನ ಉಳ್ಳಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೇಂಡು
ಹೀಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮೆಾ ಲಿ ರ ಕ್ತಯವಯ ವಾಗಿದೆ ಎೇಂದು ಹಳ್ಳದರು.
ಖ್ಯಯ ತ ಕಾರ ೇಂತ್ರಕಾರಿ ಉದುಯ ಕ್ವಿ ಶ್ರ ೀ. ರಾಮ ಪ್ರ ಸ್ಸದ ಬಿಸಮಿಲ್ ರವರು
1921 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಕ್ವಿತೆ “ಸರಹಫ ರೀಶ್ ಕ್ತ ತಮನ್ಮನ ಅಬ್ ಹಮಾರೆ
ದ್ಲ್ ಮೆ ಹೈ, ರ್ದಖ್ನ್ಮ ಹೈ ಜೀರ ಕ್ತತನ್ಮ ಬ್ಜು ಎ ಕಾತ್ರಲ್ ಮೆ ಹೈ”
ಆಗಿನ ರ್ದಶ್ದ ತ್ತೇಂಬ್ ಯುವ ಹೀರಾಟಗಾರರ ಮನಸಿಾ ನಲ್ಲಿ
ಸ್ಸವ ತಂತರ ಯ ದ ಕ್ತಚಚ ನ್ನನ ಬ್ಡಿದೆಬಿಬ ಸಿತ್ತ ಎೇಂದು ತ್ರಳ್ಳಸಿದರು.
ನಮಾ ರ್ದಶ್ ಭೌಗೀಳ್ಳಕ್ವಾಗಿ, ಸ್ಸೇಂಸೂ ಾತ್ರಕ್ವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಾಷ್, ಜ್ಞತ್ರ,
ಧಮಯ ಹಿೀಗ್ಗ ಪ್ರ ತ್ರಯೇಂದರಲೂಿ ವೈವಿದಯ ತೆಯನ್ನನ ಹೇಂದ್ರುವ
ರ್ದಶ್. ಇೇಂತಹ ವೈವಿದಯ ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ್ತೆಯನ್ನನ ಸ್ಸಧಿಸಿರುವುದು ನಮಾ
ರ್ದಶ್. ಇೇಂದ್ನ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯ ತೆಯನ್ನನ ಮುೇಂದ್ನ
ನ್ಮಗರಿಕ್ರಾದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ
ಮೂಡಿಸುವುದು ಅತ್ರ ಅವಶ್ಯ ಕ್
ಏಕ್ವೇಂದರೆ ಅವರು ಮುೇಂದ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನನ
ಮುನನ ಡೆಸುವ ರೂವಾರಿಗಳು. ಇವರ ಮೇಲೆಯೇ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ
ನಿೇಂತ್ರದೆ ಎೇಂದು ತ್ರಳ್ಳಸಿದರು. ಹಸಿವು ಬ್ಡತನ ಭರ ಷಾಟ ಚಾರವನ್ನನ
ನಿಮೂಯಲನ ಮಾಡಲು ಶ್ರ ಮಿಸೊೀಣ. ಕೀಮು ಸೌಹಾದಯತೆಯನ್ನನ
ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ್ ಮುೇಂದ್ನ ಪಿೀಳ್ಳಗ್ಗಗ್ಗ ದ್ಯರಿ ದ್ೀಪ್ವಾಗಿ
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Principal M.S.Mulla Addressing to students .All staff members were
seen.
ಟಿಪುಪ ಷ್ಹಿೀದ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್ಹನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಸೇವಾ ಯೀಜ್ನೆ
ವತ್ರಯಿೇಂದ ‘ಸವ ಚಾ ಪ್ಖ್ವಾಡ’ ಅಭಿಯನ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನ್ನನ
ಹಮಿಾ ಕಳಿ ಲಾಗಿತ್ತು .
ಈ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದ ಶ್ರ ೀ.
ಎಮ್.ಎಸ್. ಮುಲಾಿ ರವರು ಮಾತನ್ಮಡಿ, ಆರೀಗಯ ವೇ ಭಾಗಯ ಎೇಂಬ್
ಮಾತ್ರನಂತೆ ನ್ಮವು ಆರೀಗಯ ವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ನಮಾ ಸಮಾಜ್ ನಮಾ
ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲನ ಪ್ರಿಸರ ಸವ ಚಾ ವಾಗಿರಬೇಕು. ಸವ ಚಾ ತೆ ಮತ್ತು ಆರೀಗಯ
ಒೇಂರ್ದ ನ್ಮಣಯ ದ ಎರಡು ಮುಖ್ಗಳ್ಳದದ ೇಂತೆ. ಆದದ ರಿೇಂದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು
ತಮಾ ದೈನಂದ್ನ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ಸವ ಚಾ ತೆ ಬ್ಗ್ಗೆ ಆದಯ ತೆ ನಿೀಡಬೇಕು.
ನಮಾ
ಪ್ರಿಸರವನ್ನನ
ಸವ ಚಾ ವಾಗಿಡುವುದರಿೇಂದ ನಮಾ
ಮನಸುಾ
ಸವ ಚಾ ವಾಗಿರುತು ದೆ. ನಮಾ ಮನಸುಾ ಸವ ಚಾ ವಾಗಿದದ ರೆ ನಮಾ ಯೀಚನೆ
ಗುಣಾತಾ ಕ್ವಾಗಿರುತು ದೆ ಇದರಿೇಂದ ನಮಾ
ರ್ದಶ್ದ ಏಳ್ಳಗ್ಗಯು
ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯಕ್ವಾಗುತು ದೆ ಎೇಂದು ತ್ರಳ್ಳಸಿದರು.
ಎಲಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ಮನೆಯ ಸವ ಚಾ ತೆಯ ಜತೆಗ್ಗ ಕಾಲೇಜಿನ ಸವ ಚಾ ತೆ
ಕ್ಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಸವ ಚಾ
ಪ್ರಿಸರದ್ೇಂದ ಕ್ಲ್ಲಕಾ
ವಾತವರಣ
ಉತು ಮವಾಗಿರುತು ದೆ.
ಇದರ
ಜತೆಗ್ಗ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳೆಲಿ ರೂ
ಪ್ರಿಸರ
ಕಾಪಾಡಲು
ಕ್ಡಾಿ ಯವಾಗಿ
ಒೇಂದ್ೇಂದು ಸಸಿ ನಡಬೇಕು. ತನ್ನ ಬೆಳೆದರೆ ತನನ ಕುಟ್ಟೇಂಬ್ಕ್ವೂ
ಒಳ್ಳತಗುತು ದೆ ಆದರೆ ಮರ ಬೆಳೆದರೆ ಸಮಾಜ್ಕ್ವೂ ಒಳ್ಳತಗುತು ದೆ ಎೇಂಬ್
ವಾಸು ವವನ್ನನ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ಅರಿಯಬೇಕು. ನಮಗ್ಗ ಆಹಾರ ಮತ್ತು
ನಿೀರು ಎಷ್ಟಟ ಸವ ಚಾ ವಾಗಿರಬೇಕ್ವೇಂದು ಬ್ಯಸುತೆು ೀವೆಯೀ ಅಷ್ಟ ೀ
ನಮಾ ಸುತು ಲ್ಲನ ವಾತವರಣ ಸವ ಚಾ ವಾಗಿರಬೇಕು. ಸವ ಚಚ ತೆ ಎೇಂಬುದು
ನಮಾ ಆೇಂತರಿಕ್ ಮನಸಿಾ ನಿೇಂದ ಬ್ರಬೇಕು ಈ ದ್ಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ
ಪಾತರ ಅತಯ ೇಂತ ಮಹತವ ದುದ . ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗ ಬ್ರಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀಡದೆ
ಅದರ ಜತೆಗ್ಗ ಸವ ಚಾ ತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಿ ಗಳ
ಮಹತು ರ ಜ್ವಾಬ್ದ ರಿಯಗಿದೆ ಎೇಂದು ತ್ರಳ್ಳಸಿದರು. ಸವ ಚಾ ತೆ ಕವಲ
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ್ಳಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಅಭಿಯನಕ್ವೂ ಮಾತರ ಸಿೀಮಿತವಾಗದೆ ದ್ನ
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ನಿತಯ ದ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ವಯ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು. ಸವ ಚಾ ತೆಯು ನನಿನ ೇಂದ, ನನನ
ಮನೆಯಿೇಂದ, ನನನ ಪ್ರಿಸರದ್ೇಂದ ಹುಟಿಟ ಕಳಿ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತರ
ಮಹತಾ ಗಾೇಂಧಿೀಜಿಯವರ ಸವ ಚಾ ಮತ್ತು ಆರೀಗಯ ಕ್ರ ಭಾರತದ
ಕ್ನಸು ನನಸ್ಸಗುವುದು ಎೇಂದು ಹಳ್ಳದರು.
ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಸಿ ರಾದ ಶ್ರ ೀ. ರವಿೀೇಂದರ ಸಿೇಂಗ್ ಅತು ರ
ಮಾತನ್ಮಡಿ, ಸವ ಚಾ ತೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಒೇಂದು ದ್ನದ ಕ್ವಲಸವಲಿ ಅದು
ನಿತಯ ನಿರಂತರ ನಡೆಯುವಂತಹದು. ಸವ ಚಾ ಭಾರತವಾಗಲು ನ್ಮವು
ನಮಾ ಮನೆಯಿೇಂದ ಗಾರ ಮ ನಗರದ್ೇಂದ ಜಿಲೆಿ ರಾಜ್ಯ ದ್ೇಂದ ರಾಷ್ಟ ಾ
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸವ ಚಾ ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ಯಗ ಸವ ಚಾ
ಭಾರತವಾಗಲು ಸ್ಸಧಯ ವಿದೆ ಎೇಂದು ತ್ರಳ್ಳಸಿದರು.
ನಮಾ ಸುತು
ಮುತು ಲ್ಲನ ಪ್ರಿಸರವನ್ನನ ಸದ್ಯ ಶುಚಿಯಗಿಟ್ಟಟ ಕಳುಿ ವುದು ನಮಾ
ಆದಯ
ಕ್ತಯವಯ .
ನ್ಮವೆಲಿ ರೂ ನಮಾ
ನಮಾ
ಪ್ರಿಸರವನ್ನನ
ಶುದಧ ವಾಗಿಟ್ಟಟ ಕೇಂಡರೆ ಇಡಿೀ ರ್ದಶ್ವೂ ತನ್ಮಗಿಯೇ ಸವ ಚಾ ವಾಗುತು ದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ್ ನ್ಮವು ಮಲೇರಿಯ, ಡೆೇಂಗೂಯ ಮುೇಂತದ ಸ್ಸೇಂಕಾರ ಮಿಕ್
ರೀಗಗಳನ್ನನ ಬ್ರದಂತೆ ತಡೆಗಟಟ ಬ್ಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ್ ನ್ಮವು
ಆರೀಗಯ ವಂತ ಸಮಾಜ್ವನ್ನನ
ಕ್ಟಟ ಬ್ಹುದು ಇದರಿೇಂದ ನಮಾ
ರ್ದಶ್ವನ್ನನ
ಪ್ರ ಗತ್ರ ಪ್ಥದಲ್ಲಿ
ಕೇಂಡಯಯ ಬ್ಹುದು ಎೇಂದು
ಹಳ್ಳದರು.
ಈ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಅಟೀಮೊಬೈಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಸಿ ರಾದ
ಶ್ರ ೀ. ಚಂದರ ಶೇಖ್ರ ತ್ತಪ್ಪ ದರವರು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್
ವಗಯದವರಿಗ್ಗ ಸವ ಚಾ ತ ಶ್ಪ್ಥ ಬೀಧಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಸೇವಾ ಯೀಜ್ನ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರ ೀ. ಎಮ್.ಬಿ. ರವಿಯವರು
ಸವ ಚಾ
ಪ್ಖ್ವಾಡ
ಅಭಿಯನದಲ್ಲಿ
ನಡೆಸುವ
ಸವ ಚಾ ತ
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ವಿವರಣೆ ನಿೀಡಿದರು. ವಿಜ್ಞಞ ನ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರ ೀ.
ಬ್ಳೇಶ್ ಹೆಗೆ ಣಣ ವರ ಈ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನ್ನನ ನಡೆಸಿಕಟಟ ರು.
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಸೇವಾ ಯೀಜ್ನ್ಮ ಸದಸಯ ರು, ಎಲಿ
ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಿ ರುಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ. ರವಿೀೇಂದರ ಸಿೇಂಗ್ ಅತು ರ, ಶ್ರ ೀಮತ್ರ.
ಎಫ್.ಹೆಚ್. ಕ್ತತ್ತು ರ, ಶ್ರ ೀ. ಬ್ಳೇಶ್ ಹೆಗೆ ಣಣ ವರ, ಶ್ರ ೀ. ಎಮ್.ಎಚ್.
ಧ್ಯರವಾಡ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ/ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯನಿಯರು
ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿದದ ರು.

02
03

04

05
06

Dr. Ashok Hotagi, Associate Prof.,
Department of Management, BVVS
Bagalkot
Shri. Rajesh Hongal, Selection Grade
Lecturer, GPT Hubli
Dr. Shreelatha Rao, Prof.,
Department of Management, BEC,
Bagalkot
Dr. Sanjeev Kumar Hatture, Prof.,
BEC, Bagalkot
Shri. R A Nadaf, Lecturer, GPT
Bagalkot

07

Dr. Sanjay Hanji, HOD, Department
of Management, BEC, Bagalkot

08

Dr. V B Pagi, Prof., BEC, Bagalkot

09

Prof. Tabassum Guledgudd, SECAB,
Bijapur

10

Smt. Shakuntala Sajjanar, Lecturer,
GPT Bagalkot

Effective Delegation
Services
Anger and Ego Management
Positive Attitude, Workplace
Etiquettes, Organizational
development and Diversity
Management
Technology adaptation in
workplace
Effective Communication
Emotional Intelligence for
teaching and academic
leadership
Work-life Balance
Teamwork

Leadership

ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿ ಕ್, ಕಲಬುರರ್ಗ
ಸಾ ಚಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ

GPT, Bagalkot
"Effective Workplace Management"

Two weeks Short Term Training Programme(STTP)
on "Effective Workplace Management" was held at
Government Polytechnic Bagalkot from 20/06/2019
to 30/06/2019 under CCTEK. The Training was
inaugurated by chief guest Dr. S M Hatture, Prof.
BEC, Bagalkot, Shri V B Kanchi Princ ipal,GPT
Bagalkot,
Programme
Co-ordinator
Smt.Banashankaramma.F.L and CCTEK manager
Shri V M Sonar. Faculty from various polytechnic
from all over karnataka had attended STTP and taken
benefit of it. A very eminent and experienced resource
personalities had been source of knowledge for the
STTP.
Resource Persons List:
Sl.
No.
01

Resource Person Name
Dr. Prakash Vadavadagi, Associate
Prof., Department of Management,
BVVS Bagalkot

ಸಂಸ್ಥಿ ಯಹ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯಹ ಸೇವಾಹ ಯೀಜ್ನೆಹ ಘಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಹ ಸವ ಚಾ ಹ ಭಾರತಹ
ಅಭಿಯನದಹ ಪ್ರ ಯುಕ್ು ಹ ಸವ ಚಾ ಹ ಪ್ಖ್ವಾಡಹ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನ್ನನ ಹ
ದ್ನ್ಮೇಂಕ್:ಹ 01-08-2019ಹ ರಂದುಹ ಸರಕಾರಿಹ ಮಹಿಳಾಹ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್,ಹ
ಕ್ಲಬುರಗಿಹ ಹಾಗೂಹ ನೇಹರುಹ ಯುವಹ ಕೇಂದರ ,ಹ ಕ್ಲಬುರಗಿಹ ಅವರಹ
ಸಂಯುಕಾು ಶ್ರ ಯದಲ್ಲಿ ಹ ಜ್ರುಗಿತ್ತ.ಹ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಹ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನನ ಹ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯಹ ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದಹ ಶ್ರ ೀಮತ್ರಹ ಜ್ಯಲಕ್ತೆ ಾ ೀ.ಹ ಎಲ್.ಹ ಕ್ವ.ಹ
ವಹಿಸಿದದ ರು,ಹ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಕ್ವೂ ಹ ವಿಶೇಷ್ಹ ಅರ್ಥತ್ರಗಳಾಗಿಹ ಶ್ರ ೀಮತ್ರಹ
ಗುರುರ್ದವಿ,ಹ ಜಿಲಾಿ ಹ ಸಂಯಜ್ಕ್ರು,ಹ ಸವ ಚಾ ಹ ಭಾರತಹ ಅಭಿಯನಹ
ಜಿ.ಪಂ.ಕ್ಲಬುರಗಿಹ ಇವರುಹ ಆಗಮಿಸಿಹ ಸವ ಚಾ ಹ ಭಾರತಹ ಅಭಿಯನದಹ
ಕುರಿತ್ತಹ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗಹ
ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಹ
ನಿೀಡಿದರು.ಹ
ಹಾಗೂಹ
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಹ ಸಂಸ್ಥಿ ಯಹ ಕುಲಸಚಿವರು,ಹ ಎಲಾಿ ಹ ವಿಭಾಗಹ
ಮುಖ್ಯ ಸಿ ರು,ಹ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ಹ ವಗಯದವರು,ಹ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳುಹ ಭಾಗವಹಿಸಿಹ
ಸವ ಚಾ ಹ ಪ್ಖ್ವಾಡಹ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಹ ಪ್ರ ಮಾಣಹ ವಚನವನ್ನನ ಹ
ಸಿವ ೀಕ್ರಿಸಿದರು.

ಇಂಜಿನೋಯಸ್ಿ ದಿನಾಚರಣೆ

Topic Covered
Tools for self analysis

Email id :hednewsletter@gmail.com

ದ್ನ್ಮೇಂಕ್: 15-09-2019 ರಂದು ನಮಾ ಸಂಸ್ಥಿ ಯಲ್ಲಿ ಇೇಂಜಿನಿೀಯಸ್ಯ
ದ್ನ್ಮಚರಣೆಯನ್ನನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸಂಸ್ಥಿ ಯ ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದ
ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಜ್ಯಲಕ್ತೆ ಾ ಎಲ್.ಕ್ವ ಅವರು ಸರ್.ಎೇಂ.ವಿಶ್ವ ೀಶ್ವ ರಯಯ ಅವರ
ಭಾವಚಿತರ ಕ್ವೂ
ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಮೂಲಕ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನ್ನನ
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ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಸರ್.ಎೇಂ.ವಿಶ್ವ ೀಶ್ವ ರಯಯ ಅವರ ಕುರಿತ್ತ
ಪಾರ ಚಾಯಯರರು ಮಾತನ್ಮಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥಿ ಯ ಎಲಾಿ
ವಿಭಾಗದ
ವಿಭಾಗಾಧಿೀಕಾರಿಗಳು, ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರು, ಕ್ಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ಯವರು
ಮತ್ತು
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯನಿಯರು
ಉತಾ ಹದ್ೇಂದ
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು.

ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕನಾಿಟಕ ಉತ್ಸ ವ

ದ್ನ್ಮೇಂಕ್: 17-09-2019 ರಂದು ನಮಾ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯಲ್ಲಿ
ಕ್ಲಾಯ ಣ
ಕ್ನ್ಮಯಟಕ್
ಉತಾ ವವನ್ನನ
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಸಂಸ್ಥಿ ಯ
ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದ
ಶ್ರ ೀಮತ್ರ
ಜ್ಯಲಕ್ತೆ ಾ
ಎಲ್.ಕ್ವ
ಅವರು
ಧವ ಜ್ಞರೀಹನವನ್ನನ ನೆರೆವೇರಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥಿ ಯ ಎಲಾಿ ವಿಭಾಗದ
ವಿಭಾಗಾಧಿೀಕಾರಿಗಳು, ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರು, ಕ್ಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ಯವರು
ಮತ್ತು
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯನಿಯರು
ಕಾಯೂ ಾಮದಲ್ಲಿ
ಉತಾ ಹದ್ೇಂದ
ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು.

ಶಾರ ವಣ
ಪೂಜ್ಞ
ಕಾಯಯಗಳ್ಳಗ್ಗ
ಮತ್ತು
ಭಕ್ು ರಿಗ್ಗ
ಅತಯ ೇಂತ
ಅನ್ಮನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಿತ್ತು .
ಎಸ್.ಜೆ.ಪಿ.ಎನ್
ಟರ ಸಟ ನ
ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ
ಪಂಚಮ ಶ್ರ ೀ. ಶ್ವಲ್ಲೇಂಗೇಶ್ವ ರ ಮಹಾಸ್ಸವ ಮಿೀಜಿ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ
ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್ಹನ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಲ್ಲೀಡ್ ಘಟಕ್ದ 60 ಸವ ಯಂ
ಸೇವಕ್ರ ತಂಡವು ದ್:24-08-2019 ರಂದು ಸವ ಚಾ ತ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನ್ನನ
ಮು. 10:00 ಘಂಟೆಯಿೇಂದ ಸ್ಸಯಂಕಾಲ 4:00 ಘಂಟೆಯವರೆಗ್ಗ
ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಒೇಂದು ತಂಡ ರ್ದವಸ್ಸಿ ನದ ಯತ್ರರ ನಿವಾಸವನ್ನನ
ಸವ ಚಾ ಗಳ್ಳಸಿ, ಮುರಿದು ಬಿದದ ದ್ಡಿ ಮರಗಳನ್ನನ ಎತ್ರು ಬೇರೆ ಕ್ಡೆಗ್ಗ
ಸ್ಸಗಿಸಿ, ಒೇಂದು ಕ್ಡೆ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದರು. ಮತು ೇಂದು ತಂಡ ಪ್ರ ಸ್ಸದ
ನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನ ಪಾತೆರ ಗಳನ್ನನ ಸವ ಚಾ ಗಳ್ಳಸಿದರು.
ಇರ್ದ
ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ
ಚಂದೂರ,
ಮಾೇಂಜ್ರಿ,
ಯಡೂರ
ಗಾರ ಮದಲ್ಲಿ ರುವ
ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್ಹನ
ಪ್ರ ವಾಹಪಿೀಡಿತ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ
ಕುಟ್ಟೇಂಬ್ಗಳ್ಳಗ್ಗ
ನಿತಯ
ಬ್ಳಕ್ವಯ
ಸ್ಸಮಗಿರ ಗಳ
ಕ್ತಟ್ಹಗಳನ್ನನ
ವಿತರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಈ
ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್ಹನ
ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದ ಶ್ರ ೀ. ಬಿ.ಆರ್.ಉಮರಾಣೆ, ಲ್ಲೀಡ್ ಬ್ಳಗದ
ಸಂಯೀಜ್ನ್ಮಧಿಕಾರಿ ಶ್ರ ೀ.ಜಿ.ಆರ್.ಕೀಟಿವಾಲೆ, ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರಾದ
ಶ್ರ ೀ. ಪಿ.ಜಿ.ಹಿರೇಮಠ ಮತ್ತು ಶ್ರ ೀ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಕ್ಟಿಟ ಮನಿ ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿದದ ರು.

Gomatesh Polytechnic, Belagavi
Flood Relief

ಸಕಾಿರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿ ಕ್, ಮುಳಬಾರ್ಗಲು
ಸ್ವಾ ತಂತಾರ ಾ ದಿನಾಚರಣೆ
As a help to Flood affected area, the Staff of Gomatesh
Polytechnic, Belagavi, has distributed Animal feeding in some
part of Athani Taluka village-like, JUGUL, Shiraguppi,
Mangavati and other villages. We expect the same work from
other Polytechnics in the State to extend their helping hand to
affected Farmers of this area.

Induction Programme

ದ್ನ್ಮೇಂಕ್:ಹ 15-08-2019ರಂದುಹ ನಮಾ ಹ ಸಂಸ್ಥಿ ಯಹ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹ
ವಿಜೇಂಭಣೆಯಿೇಂದಹಸ್ಸವ ತಂತರ ಯ ಹದ್ನ್ಮಚರಣೆಯನ್ನನ ಹಮಹಾತಾ ಹಗಾೇಂಧಿಹ
ಪ್ರ ತ್ರಮೆಗ್ಗಹಪೂಜೆಹಸಲ್ಲಿ ಸಿಹಆಚರಣೆಹಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.ಹಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಹ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯಹ
ಪ್ರ ಭಾರೆಹ
ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದಹ
ಶ್ರ ೀಮತ್ರ.ಯಸಿಾ ೀನ್ಹ
ಬೇಗಂರವರು,ಹ ಸಂಸ್ಥಿ ಯಹ ಎಲಾಿ ಹ ವಿಭಾಗದಹ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ಯವರುಹ ಕ್ಛೇರಿಹ
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ಯವರುಹ ಮತ್ತು ಹ ಎಲಾಿ ಹ ವಿಭಾಗದಹ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳುಹ
ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು.ಹಹಹಹಹಹ
ಹಪಾರ ಚಾಯಯರುಹ
ಉತು ಮವಾಗಿಹ
ವಾಯ ಸಂಗಮಾಡಿಹ
ಉತು ಮಹ
ಫಲ್ಲತೇಂಶ್ವನ್ನನ ಹತಂದುಹನಮಾ ಹಸಂಸ್ಥಿ ಗ್ಗಹಒಳೆಿ ಯಹಹೆಸರುಗಳ್ಳಸಿಹಭಾರತಹ
ರ್ದಶ್ದಹ ಮುೇಂದ್ನಹ ಹ ಪ್ರ ಜೆಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿಹ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗಹ ತ್ರಳ್ಳಸಿದರುಹ
ಮತ್ತು ಹ 73ನೇಹ ಸ್ಸವ ತಂತರ ಯ ಹ ದ್ನ್ಮಚರಣೆಹ ಅೇಂಗವಾಗಿಹ ಎಲಿ ರಿಗೂಹ ಶುಭಹ
ಕೀರಿದರು.

ಈ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಕ್ವೂ ಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ವಯ ಕ್ತು ಯಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಡಾ. ದ್ೀಪಿು
ಶ್ಟಿಟ , ಸಹ ಪಾರ ಧ್ಯಯ ಪ್ಕ್ರು, ಎೇಂ.ಬಿ.ಎ ಡಿಪಾಟಯಮೆೇಂಟ್ ವಿ.ಟಿ.ಯು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳನ್ನನ
ಉದೆಧ ೀಶ್ಸಿ ಮಾತನ್ಮಡುತು
ಇೇಂದ್ನ ಸಪ ಧ್ಯಯತಾ ಕ್ ತೇಂತ್ರರ ಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ
ತಮಾ
ಇಚೆಾ ಗ್ಗ
ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ
ಆಯ್ಕೂ
ಮಾಡಿಕೇಂಡ
ಕ್ವೆ ೀತರ ದಲ್ಲಿ
ಶೃದೆಧ ,
ಪಾರ ಮಾಣಕ್ತೆ, ಶ್ಸುು , ಸಮಯಪ್ರ ಜೆಞ , ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಿದ ವಿಷ್ಯದ ಬ್ಗ್ಗೆ
ಅತ್ರಯದ
ಉತ್ತಾ ಕ್ತೆ
ಇದದ ಲ್ಲಿ
ಯಶ್ಸುಾ
ಸ್ಸಧಿಸಲು
ಕ್ಷ್ಟ ವಾಗಲಾರದು.

ನಡಸೋಶಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿ ಕ್
ಸಾ ಚಛ ತಾ ಅಭಿಯಾನ

ಸಂಕಶ್ವ ರ: ಸಮಿೀಪ್ದ ಯಡೂರಿನ ಪ್ರ ಸಿದಧ
ವಿೀರಭದೆರ ೀಶ್ವ ರ
ಮಂದ್ರದಲ್ಲಿ , ಕೃಷಾಣ ನದ್ ಪ್ರ ವಾಹದ್ೇಂದ ಹೂಳು ತ್ತೇಂಬಿ ಮಂದ್ರದ
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ಗೀಮಟೇಶ್ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ದ್ನ್ಮೇಂಕ್ 27.07.2019
ರಂದು ಡಿಪ್ಿ ೀಮಾ ಇೇಂಜ್ನಿಯರಿೇಂಗ್ಹನಲ್ಲಿ ಹಸದ್ಯಗಿ ಪ್ರ ವೇಶ್ ಪ್ಡೆದ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗಾಗಿ “ಒೇಂದು ದ್ನದ ಇೇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರ ೀಗಾರ ಮ್” ನ್ನನ
ಹಮಿಾ ಕಳಿ ಲಾಗಿತ್ತು .
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ಯವಾಗಲೂ ತಮಾ ಗುರಿ ಸ್ಸಧನೆಯತು ದೃಷ್ಟಟ
ನೆಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನನ
ಅವಕಾಶ್ಗಳೆೇಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಆಗ ಬ್ದುಕ್ತನಲ್ಲಿ ಉನನ ತ
ಸ್ಸಧನೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಸಧಯ ಎೇಂದು ಹಳ್ಳದರು. ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ ಜಿೀವನ
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ಸದುಪ್ಯೀಗ ಪ್ಡೆಸಿಕೇಂಡು ತಮಾ ಜಿೀವನವನ್ನನ ರೂಪಿಸಕಳುಿ ವ
ಬ್ಗ್ಗೆ ಮನಮುಟ್ಟಟ ವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದ ಇನ್ನನ ೀವಯ ಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ವಯ ಕ್ತು ಯಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ
ಡಾ. ಪೂಣಯಮಾ ಚರಂತ್ರಮಠ, ಪಾರ ಧ್ಯಯ ಪ್ಕ್ರು, ಕ್ನ್ಮಯಟಕ್ ಲಾ
ಸೊಸೈಟಿಯ ಇನಿಾ ಟ ಟೂಯ ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯ ನೆಜ್ಮೆೇಂಟ್ ಎಜುಯ ಕಷ್ನ್,
ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು ಮಾತನ್ಮಡುತು
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ಕಾಲೇಜು
ಸೇರುವಾಗಲೇ ತವು ಯವ ಕ್ವೆ ೀತರ ದಲ್ಲಿ ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಿಸಬೇಕ್ವೇಂದು
ಗುರಿ ಹೇಂದಬೇಕ್ಲಿ ದೆ ಅದಕ್ವೂ ತಕ್ೂ ೇಂತೆ ಯೀಜ್ನೆ ರೂಪಿಸಿಕೇಂಡು
ಶ್ರ ಮಿಸಬೇಕು.
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು
ಅಧಯ ಯನದ್ೇಂದ್ಗ್ಗ
ವೃತ್ರು ಪ್ರ
ಕೌಶ್ಲಯ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂವಹನ ಕ್ಲೆಗಳನ್ನನ
ಬೆಳೆಸಿಕಳಿ ಬೇಕು,
ಆಧುನಿಕ್ ಜ್ಗತ್ರು ಗ್ಗ ತಕ್ೂ ೇಂತೆ ಬೌಧಿಕ್ ಮಟಟ ವನ್ನನ ಬೆಳೆಸಿಕಳುಿ ವುದರ
ಜತೆಗ್ಗ ಸೃಜ್ನ್ಮತಾ ಕ್ ಯೀಚನೆಗಳನ್ನನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕಳಿ ಬೇಕ್ವೇಂದು
ಹಳ್ಳದರು. ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ಎಲಿ ಮೂಲಗಳ್ಳೇಂದ ದ್ರಕುವ ಜ್ಞಞ ನ
ಪ್ಡೆದುಕೇಂಡು ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಬೇಕ್ವೇಂದು ಸಲಹೆ ನಿೀಡಿದರು.
ಸವಾಯೇಂಗಿೀಣ
ವಯ ಕ್ತು ತವ ದ
ವಿಕ್ಸನದ
ಬ್ಗ್ಗೆ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗ
ಮನಮುಟ್ಟಟ ವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಗೀಮಟೇಶ್ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್ಹನ ಪಾರ ೇಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರ ೀ.ಎಸ್.ಕ್ವ.ಕ್ಟಿಟ
ಇವರು ಪಾರ ಸ್ಸು ವಿಕ್ವಾಗಿ ಮಾತನ್ಮಡಿದರು. ಶ್ರ ೀ.ಎ.ಎಸ್.ಚಿಮಾ ಲಗಿ
ಹಾಗೂ ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ವೈ.ಪುರದ ಇವರು ಅತ್ರರ್ಥಗಳನ್ನನ
ಸ್ಸವ ಗತ್ರಸಿ
ಪ್ರಿಚಯಿಸಿದರು,
ಶ್ರ ೀ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಿಜಿಯ
ವಂದ್ಸಿದರು.
ಶ್ರ ೀ.
ಎಸ್.ಎನ್.ಹುಲಕುೇಂದ
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮ
ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಶ್ರ ೀ.ಡಿ.ಎಸ್.ಹನಗಂಡಿ,
ಶ್ರ ೀ.ಪಿ.ಎನ್.ಭಂಡಾರಿಮಠ,
ಶ್ರ ೀ.ಆರ್.ಎನ್.ಗಾೇಂಧಿ, ಶ್ರ ೀಮತ್ರ.ಪಿ.ಎಮ್.ಹಸಮನಿ, ಶ್ರ ೀಮತ್ರ.ವಿದ್ಯಯ
ಪಾಟಿೀಲ
ಹಾಗೂ
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ವಗಯ
ಮತ್ತು
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು
ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿದದ ರು.

ಪ್ರ ಥಮ
ವಷ್ಯದ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗ
ಓರಿಯಂಟೇಶ್ನ್
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನ್ನನ ಜುಲಾಯಿ 06ರಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾೇಂಗಣದಲ್ಲಿ
ಹಮಿಾ ಕಳಿ ಲಾಗಿತ್ತು . ಪಾರ ೇಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕ್ವ. ಪಿ. ಪ್ರ ಸ್ಸದ್
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್Ç್ೀಷ್ಕ್ರಿಗ್ಗ ಕಾಲೇಜಿನ ಬ್ಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ
ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನನ
ನಿೀಡಿದರು. ಎಸ್. ಡಿ. ಎೇಂ. ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಿ ಗಳ
ಕಾಯಯನಿವಯಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಶ್ಶ್ಧರ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ವ ಅವರು
ಮಾತನ್ಮಡಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ಸರಿಯದ ಆಲೀಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ್
ಪ್Ç್ೀಷ್ಕ್ರ ಶ್ರ ಮ ವಯ ಥಯವಾಗದಂತೆ ಬ್ದುಕ್ಬೇಕು ಎೇಂದು ತ್ರಳ್ಳ
ಹಳ್ಳದರು.
ಎಸ್.ಡಿ.ಎೇಂ
ಶ್ಕ್ಷಣ
ಸಂಸ್ಥಿ ಗಳ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ
ಕ್ವೆ ೀಮಪಾಲನ್ಮಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರ ೀ
ಸೊೀಮಶೇಖ್ರ್
ಶ್ಟಿಟ
ಅವರು
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗ
ಅನೇಕ್
ಹಿತನ್ನಡಿಗಳನ್ನನ
ಹಳ್ಳದರು.
ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರಾದ ಶಂಕ್ರ್ ಭಟ್ ಸ್ಸವ ಗತ್ರಸಿ, ರಾಜೇಶ್ ಕ್ವ ಎ
ವಂದ್ಸಿದರು. ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ತ ಮೇರಿಸಿಾ ತ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ವನಮಹೋತ್ಸ ವ
ಎನ್ಹಎಸ್ಹಎಸ್ ಘಟಕ್ ಹಾಗೂ ಉಜಿರೆಯ ಜೆಸಿಐ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರ ಯದಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸದ ಜತೆಗ್ಗ ಪ್ರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನನ
ಮೂಡಿಸುವ
ಉದೆದ ೀಶ್ದ್ೇಂದ್ಗ್ಗ ವನಮಹೀತಾ ವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕಾಲೇಜಿನ
ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದ

SDM Polytechnic, Ujire
ಅಂತ್ರಾಷ್ಟ್ ರ ೋಯ ಯೋಗ ದಿನ

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹ
ಎಸ್.ಡಿ.ಎೇಂ.ಐ.ಟಿಹ
ಸಹಭಾಗಿತವ ದ್ೇಂದ್ಗ್ಗಹ
ಅೇಂತರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯಹ ಯೀಗಹ ದ್ನವನ್ನನ ಹ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.ಹ ಮುೇಂಜ್ಞನೆಹ
ಕಾಲೇಜಿನಹ ಸಭಾೇಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್ಹ ಹಾಗೂಹ ಇೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ಹ
ಕಾಲೇಜುಹ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ಹ ಸುಮಾರುಹ ಒೇಂದುಹ ಗಂಟೆಯಷ್ಟಟ ಹ ಕಾಲಹ
ಯೀಗಾಭಾಯ ಸಹ ಮಾಡಿದರು.ಹ ಎಸ್.ಡಿ.ಎೇಂ.ಹ ನ್ಮಯ ಚ್ಚರೀಪ್ತ್ರಹ ಹಾಗೂಹ
ಯೀಗಿಕ್ಹ ಸಯನ್ಾ ಹ ಕಾಲೇಜಿನಹ ಪಾರ ಧ್ಯಯ ಪ್ಕ್ತಹ ಡಾ.ಹ ಅಪೂವಯಹ ಅವರುಹ
ಮಾಗಯದಶ್ಯಕ್ರಾಗಿಹ
ಆಗಮಿಸಿಹ
ಭಾರತಹ
ಸರಕಾರವುಹ
ಯೀಗದ್ನ್ಮಚರಣೆಗಾಗಿಹ
ನಿೀಡಿರುವಹ
ಸ್ಕಚನೆಗಳಹ
ಅನ್ನಸ್ಸರಹ
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನ್ನನ ಹ
ನಡೆಸಿಕಟಟ ರು.ಹ
ಎಸ್.ಡಿ.ಎೇಂ.ಐ.ಟಿಹ
ಪಾರ ೇಂಶುಪಾಲರಾದಹ ಡಾ.ಹ ಅಶೀಕ್ಹ ಕುಮಾರ್ಹ ಟಿ,ಹ ಎಸ್.ಡಿ.ಎೇಂ.ಹ
ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್ಹಪಾರ ೇಂಶುಪಾಲರಾದಹಶ್ರ ೀಹಕ್ವ.ಪಿ.ಹಪ್ರ ಸ್ಸದ್,ಹವಯ ವಸ್ಸಿ ಪ್ಕ್ಹಶ್ರ ೀಹ
ಚಂದರ ನ್ಮಥ್ಹ ಜೈನ್ಹ ಹಾಗೂಹ ಎಲಾಿ ಹ ಬೀಧಕ್ಹ ಮತ್ತು ಹ ಬೀಧಕತರಹ
ವಗಯದವರುಹಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಹಪಾಲೆ ೇಂಡಿದದ ರು.ಹಕಾಲೇಜಿನಹದೈಹಿಕ್ಹ
ಶ್ಕ್ಷಣಹ ನಿರ್ದಯಶ್ಕ್ಹ ಶ್ರ ೀಹ ಪ್ರ ಭಾಕ್ರ್ಹ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಹ ಮೇಲುಸುು ವಾರಿಹ
ವಹಿಸಿಕೇಂಡಿದದ ರುಹ ಹಾಗೂಹ ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ಹ ಶ್ರ ೀಹ ಸಂಪ್ತ್ಹ ಕುಮಾರ್ಹ
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಹನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಶ್ರ ೀ ಕ್ವ ಪಿ ಪ್ರ ಸ್ಸದ್ ಹಾಗೂ ವಯ ಸ್ಸಿ ಪ್ಕ್ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಚಂದರ ನ್ಮಥ್ ಜೈನ್
ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಕ್ವೂ ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಿದರು. ಸುಮಾರು
50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಚ ವಿವಿಧ ಗಿಡಗಳನ್ನನ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಟ
ಅದನ್ನನ
ಉಳ್ಳಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಸಂಕ್ಲಪ
ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಈ
ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ
ಎನ್ಹಎಸ್ಹಎಸ್ ಯೀಜ್ನ್ಮಧಿಕಾರಿ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ವಿೀಣ್,
ಉಪ್ಯೀಜ್ನ್ಮಧಿಕಾರಿ ಶ್ರ ೀ ಯಜೆಞ ೀಶ್, ಉಜಿರೆಯ ಜೆಸಿಐ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ
ಶ್ರ ೀ ಸಂಪ್ತ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಯಯದಶ್ಯ ಶ್ರ ೀ ನಿಖಿತ್ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ
ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿದದ ರು. ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ಶ್ರ ಮದ್ಯನದ
ಮೂಲಕ್ ಈ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ತಡಗಿಸಿಕೇಂಡರು.

ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಯಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ
ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.
ಘಟಕ್ದ
2019-20ನೇ
ಸ್ಸಲ್ಲನ
ಕಾಯಯಚಟ್ಟವಟಿಕ್ವಗಳ್ಳಗ್ಗ ಶ್ರ ೀ ಶೈಲೇಶ್ ಠೀಸರ್, ನ್ಮಯ ಯವಾದ್ಗಳುಬೆಳು ೇಂಗಡಿ ಇವರು ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಿದರು. ಬ್ಳ್ಳಕ್ ಮಾತನ್ಮಡಿದ ಅವರು
ಕೃಷ್ಟಯಲ್ಲಿ
ಆಹಾರದ
ಬೆಳೆಗ್ಗ
ಉತೆು ೀಜ್ನ
ನಿೀಡುವಂತಹ,
ಯುವಜ್ನತೆಯನ್ನನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಟದ್ೇಂದ ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ

ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕಾಯಿಕರ ಮ

ಹಾಗೂ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗ
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮ
ಆಯೀಜಿಸುವ
ಸ್ಸಮಥಯ ಯವನ್ನನ ಕಡುವಂತಹ ಅನೇಕ್ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ವಗ್ಗಳನ್ನನ ಎನ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೂಲಕ್ ಹಮಿಾ ಕಳಿ ಲು ಸ್ಸಧಯ ಎೇಂದರು. ಕಾಲೇಜಿನ
ಪಾರ ೇಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕ್ವ.ಪಿ.ಪ್ರ ಸ್ಸದ್ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಹತವ ವನ್ನನ
ತ್ರಳ್ಳಸಿದರು. ಯೀಜ್ನ್ಮಧಿಕಾರಿ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ವಿೀಣ್ ಹಮಿಾ ಕಳಿ ಲಾಗುವ
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನನ ಓದ್ದರು. ಉಪ್ಯೀಜ್ನ್ಮಧಿಕಾರಿ ಶ್ರ ೀ
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ಯಜೆಞ ೀಶ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ ವಗಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು
ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿದದ ರು.
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳಾದ ಸುಹಾನ್ಮ ಸ್ಸವ ಗತ್ರಸಿ ವೃಷ್ಭ್ ವಂದ್ಸಿದರು ಹಾಗೂ
ಸ್ಸಯಿಕ್ತರಣ್ ನಿವಯಹಿಸಿದರು.

ಐಸ್ ಬೆರ ೋಕ್ ಕಾಯಿಕರ ಮ

ಪ್ರ ಥಮಹ
ವಷ್ಯದಹ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗಾಗಿಹ
ರುಡ್ಹಸ್ಥಟ್ಹನಹ
ಸಹಯೀಗದ್ೇಂದ್ಗ್ಗಹಐಸ್ಹಬೆರ ೀಕ್ಹಕಾಯಯಕ್ರ ಮಹಹಮಿಾ ಕಳಿ ಲಾಗಿತ್ತು .ಹ
ವಿವಿಧಹ ಮನರಂಜ್ನ್ಮಹ ಆಟಗಳಹ ಮೂಲಕ್ಹ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಪ್ರಸಪ ರಹ
ಸ್ಥನ ೀಹಹ ಮನ್ನೀಭಾವಹ ಮೂಡಿಸಿಹ ಹಸಹ ಶೈಕ್ಷಣಕ್ಹ ವಯ ವಸ್ಥಿ ಗ್ಗಹ
ಹೇಂದ್ಕಳಿ ಲುಹ ಅನ್ನಕ್ಕಲಹ ಮಾಡಿಕಡಲಾಯಿತ್ತ.ಹ ಉಜಿರೆಯಹ
ರುಡ್ಹಸ್ಥಟ್ಹನಹ ನಿರ್ದಯಶ್ಕ್ರಾದಹ ವಿನಯ್ಹ ಕುಮಾರ್,ಹ ವಯ ಕ್ತು ತವ ಹ ವಿಕ್ಸನಹ
ತರಬೇತ್ತದ್ಯರರಾದಹ ಅಬ್ರ ಹಾೇಂಹ ಜೇಮ್ಾ ಹ ಹಾಗೂಹ ಅನ್ನಸ್ಕಯಹ
ನಡೆಸಿಕಟಟ ಹ ಈಹ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಹ ಎಲಾಿ ಹ ವಿಭಾಗಗಳಹ ಪ್ರ ಥಮಹ
ವಷ್ಯದಹವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳುಹಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು.

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗ
ವಿವಿಧ
ಮನ್ನೀರಂಜ್ನ್ಮ
ಆಟಗಳನ್ನನ
ಹಮಿಾ ಕಳಿ ಲಾಗಿತ್ತು . ಯೀಜ್ನ್ಮಧಿಕಾರಿ ಪ್ರ ವಿೀಣ್ ಬಿ ಜಿ ಹಾಗೂ
ಉಪ್ಯೀಜ್ನ್ಮಧಿಕಾರಿ ಯಜೆಞ ೀಶ್ ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿದದ ರು.

ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆಚರಣೆ

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ
ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ
ಗುರುವಿನ
ಮಹತವ ವನ್ನನ
ಸ್ಸರುವ
ಗುರುಪೂಣಯಮಾವನ್ನನ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಸದಸಯ ರು ಹಾಗೂ ಇತರ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು
ಹಮಿಾ ಕೇಂಡಿದದ ರು.
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು
ತವೇ
ತಯರಿಸಿದ ಕ್ಲಾತಾ ಕ್ ಹೂಗುಚಚ ಗಳನ್ನನ ತಮಾ ಗುರುಗಳ್ಳಗ್ಗ ನಿೀಡಿ
ವಂದ್ಸಿದರು.

ಪ್ರ ತಿಭಾ ದಿನ

ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ್ ಆಚರಣೆ
ಪ್ರ ಥಮ
ವಷ್ಯದ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ
ಪ್ರ ತ್ರಭೆಯನ್ನನ
ಗುರುತ್ರಸಿ
ಪ್ರ ೀತಾ ಹಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶ್ದ್ೇಂದ್ಗ್ಗ ಪ್ರ ತ್ರಭಾ ದ್ನ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನ್ನನ
ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾೇಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮಿಾ ಕಳಿ ಲಾಯಿತ್ತ.
ದ್ಭಖಲ್ಯತಿ ಆಂದೋಲನ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳಿಗಾರ್ಗ ಇವಿಯಂ

ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಘಟಕ್ ಹಾಗೂ ಜೆಸಿಐ-ಉಜಿರೆ ವತ್ರಯಿೇಂದ ಜುಲಾಯಿ
26ರಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾೇಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಗಿಯಲ್ ವಿಜ್ಯ ದ್ನವನ್ನನ
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ನಿವೃತು ಮಾಸಟ ರ್ಹ ಫೆಿ ೈಟ್ ಇೇಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರ ೀ
ಅನಂತರಾಜ್ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ನ್ಮಯ ಯವಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಮಣಯ ಕುಮಾರ್
ಅಗತಯ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರರ್ಥಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದದ ರು. ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ ಸಂಪ್ತ್
ಕುಮಾರ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಯೀಧರ ಸ್ಸಹಸ ಬ್ಣಣ ಸುವ
ಸ್ಸೇಂಸೂ ೃತ್ರಕ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮ ಹಮಿಾ ಕಳಿ ಲಾಯಿತ್ತ.

ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸದಸಾ ರಿಗಾರ್ಗ ಪ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ

ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ ಸಂಘಗಳ ಚ್ಚನ್ಮವಣೆಗಾಗಿ ಎಲೆಕಟ ಾೀನಿಕ್
ಮತಯಂತರ ವನ್ನನ
ತಯರಿಸಿ ದಕ್ತೆ ಣಕ್ನನ ಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ
ಜಿಲೆಿ ಗಳ ಅನೇಕ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲಕ್ ಮತದ್ಯನ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ
ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗ್ಗ ಮತದ್ಯನದ ಅರಿವು ಹಾಗೂ
ಜ್ಞಗೃತ್ರ
ಮೂಡಿಸುವುದರೇಂದ್ಗ್ಗ
ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್
ಕೀಸುಯಗಳ
ಬ್ಗ್ಗೆ ಯೂ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ.

GPT, Lingasugur
National Librarian Day

ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸದಸಯ ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವು ಕಾಲೇಜಿನ
ಸಭಾೇಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತ್ತ. ಹಸ ಸದಸಯ ರನ್ನನ ಬ್ರಮಾಡಿಕೇಂಡ
ಹಿರಿಯ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು
ಪ್ರಿಚಯ
ಮಾಡಿಕೇಂಡು
ತಮಾ
ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅನ್ನಭವದ ಬ್ಗ್ಗೆ
ತ್ರಳ್ಳಸಿದರು. ಬ್ಳ್ಳಕ್ ಎಲಾಿ
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12th August 2019 was celebrated as“NATIONAL
LIBRARIAN DAY” in our institute for remembrance
of 127th birth anniverasary of great soul of India,
Indian library and information science Professor
Padmashree Dr.Siyali Ramamrita Ranganathan
(Father of Library Science), On this occasion we the
team of Government Polytechnic,Lingasagur-146 has
taken initiative to celebrate this day in our institute .
On this special occasion Principal Mr Vijayakumar H
Nayak outlined about five laws of library science,
Benefits of library and special role in providing
enrichment to students who comes from economically
background and who need additional help to develop
the skills towards success.

ಹೆಚ್ಹ ನ್ಮಯಕ್ಹ ಇವರುಹ ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿ,ಹ “ಟೆಕ್ತನ ಕ್ಲ್ಹಎಕ್ಸ್ಹಪ್ೀ”ಹ
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಹ ಬ್ಗ್ಗೆ ಹ ಮೆಚ್ಚಚ ಗ್ಗಹ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ ಹ ವಯ ಕ್ು ಪ್ಡಿಸಿದರು.ಹ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯಹ ಎಲಿ ಹ ವಿಭಾಗದ್ೇಂದಹ ಒಟ್ಟಟ ಹ 42ಹ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳೇಂದಹ ನೂತನಹ
ತೇಂತ್ರರ ಕ್ತೆಯನ್ನನ ಹ ಅಳವಡಿಸಿಹ 17ಹ ವಿವಿಧಹ ಬ್ಗ್ಗಯಹ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ವಹ
ಮಾದರಿಗಳನ್ನನ ಹ ಪ್ರ ದಶ್ಯಸಲಾಯಿತ್ತ.ಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಹ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿಹ
”ವಾಯ್ಸ್ಹಕಂಟರ ೀಲ್ಹಕಾರ್”ಹ ಹ “ಸನ್ಹಸೊೀಲಾರಟ್ಟರ ಕ್ತೇಂಗ್ಹ ಸಿಸಟ ೇಂ”ಹ
“ವಾಟರ್ಹಅಬ್ಹಸವಿಯೇಂಗ್ಹರೀಡ್”
“ಫೈಯರ್ಹಆಲರಾೇಂ”ಹ
ಮತ್ತು ಹ
“ಆನ್ಹೈನ್ಹ ಫಿೀಡ್ಹ ಬ್ಯ ಕ್ಹ ಫಾಮ್ಯ”ಹ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ವಗಳುಹ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿಹ
ಕಂಡುಹ ಬಂದವು.ಹ ಈಹ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಹ “ಟೆಕ್ತನ ಕ್ಲ್ಹಎಕ್ಸ್ಹಪ್ೀ”ಹ
ಸಂಯೀಜ್ಕ್ರಾದಹ ಶ್ರ ೀಮತ್ರಹ ಸೌಮಯ ಹ ಶ್ರ ೀ.ಪಿಹ ಹಾಗೂಹ ಸಂಸ್ಥಿ ಯಹ
ಉಪ್ನ್ಮಯ ಸಕ್ರುಗಳಾದಹಶ್ರ ೀಹಪ್ರ ಕಾಶ್ಹರಾಠೀಡ,ಹಶ್ರ ೀಹರವಿಚಂದರ ,ಹಶ್ರ ೀಮತ್ರಹ
ಸಪಾನ ,ಹ ಶ್ರ ೀಮತ್ರಹ ಸರಸವ ತ್ರ.ಎಸ್,ಹ ಶ್ರ ೀಹ ರಂಗಸ್ಸವ ಮಿ.ಡಿ.ಬಿ,ಹ ಶ್ರ ೀಹ
ಕೃಷ್ಣ ಮೂತ್ರಯಹ ಪಾಟಿೀಲ್.ಎಮ್.ಜೆ,ಹ ಶ್ರ ೀಹ ವಿೀರೇಶ್,ಹ ಶ್ರ ೀಹ ಹನ್ನಮಂತ,ಹ
ಶ್ರ ೀಮತ್ರಹನೇತರ ವತ್ರ,ಹಶ್ರ ೀಮತ್ರಹಮಂಜುಳಾ,ಹಕುಮಾರಿಹಶೀಭಾಹಬಿ.ಟಿ,ಹಶ್ರ ೀಹ
ರಂಜಿೀತಕುಮಾರಹ ಹಾಗೂಹ ಕ್ಛೇರಿಹ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ಯವರುಹ ಮತ್ತು ಹ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯಎಲಾಿ ಹವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳುಹಪಾಲೆ ೇಂಡಿದದ ರು.

Joint Meeting of SPIU-Karnataka and UP.

MOU with DELNET

Outlined about Delnet Database to Staff & Students.

Our Institute has made MOU with DELNET
(Developing
Library
Network),
Delhi.
Sri.Vijaykumaar H Nayak principal GPT Lingasugur
inaugurated DELNET Database and Mr. Prakash
Rathod HOD Department of Mechanical Engineering
has outlined the use & benefits to promote resource
sharing among students & staff about Delnet database
software. Mr. Rangaswamy who is incharge of library
has explained about the entire infrastructure available
in the library and requested staff and students to take
the benefit of it and also mentioned about the timings.
This auspicious occasion was ended with vote of
thanks.
“ಟೆಕ್ನಿ ಕಲ್ಎಕ್ಸ್ಪೋ”

A joint meeting of SPIU, Uttar Pradesh and SPIU
Karnataka was held on 21st September 2019 to
discuss about organizing a workshop to provide a
platform for their 1.1 , 1.2 and 1.3 Institutions to
finalise their action plan for enhancing their academic
activities leading to enhancement of skill and
employability and mainly to sustain the TEQIP
Mandate even after the project period through mentor
and mentee relationship.
Sri. Manohar G Nayak, Nodal Officer, Sri. K Srinath,
Project Officer, Sri. A Krishna Murthy, Project
Officer (Fin) from SPIU Karanataka,
Dr. S S Hebbal, Principal, S C Padashetty, TEQIP-III
Coordinator from PDACE, Gulbarga and Dr. Anil
Kumar, State Project Administrator, SPIU Uttar
Pradesh participated in the meeting.
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ದ್ನ್ಮೇಂಕ್:ಹ 05.09.2019ಹ ರಂದುಹ ಸಕಾಯರಿಹ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ತನ ಕ್,ಹ ಲ್ಲೇಂಗಸಗೂರುಹ
ಇಲ್ಲಿ ಹಇನ್ನೀವೇಶ್ನ್ಹಕ್ಿ ಬ್ಹಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಂಸ್ಥಿ ಯಲ್ಲಿ ಹಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮಹಬ್ರಿಗ್ಗಹ
2019-20ಹ
ನೇಹ
ಸ್ಸಲ್ಲನಹ
“ಟೆಕ್ತನ ಕ್ಲ್ಹಎಕ್ಸ್ಹಪ್ೀ”ಹ
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನ್ನನ “ಶ್ಕ್ಷಕ್ರಹ ದ್ನದಂದು”ಹ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು .ಹ ಈಹ
ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನ್ನನ ಹಸಂಸ್ಥಿ ಯಹಪಾರ ಚಾಯಯರಾದಹಶ್ರ ೀಹವಿಜ್ಯಕುಮಾರಹ
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