VOLUME: 1

March- June 2019

ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ
ffffgggggggggggggggggggggggggggg

ISSUE: 11

Pride of DTE.

L

ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾ ನದ ಪ್ರ ಖ್ಯಾ ತ ರಾಜ ಶ್ರ ೀ ನಾಲ್ವ ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ
ಒಡೆಯರ್ ಅವರ 135 ನೇ ಜಯಂತ್ಾ ೀತಸ ವವನ್ನು
ನಗರಿ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ

ಸ್ಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ

ವಿಜಾಂಭಣೆಯಾಂದ

ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮಾನಾ

ಸ್ಥಾಂಸ್ಕ øತೀಯ

ಆಚರಿಸ್ಲಾಯತು.

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ

ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡರವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವ ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ
ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಲು ಸ್ಥದಾ ವಿಲ್ಿ .
ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸ್ಥಾಂಸ್ಕ øತಕ ನಗರ ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕೆ ಬರಲು ಅವರ
ಯೀಜನೆಗಳೇ ಕಾರಣ. ಇಾಂತಹ ಮಹಾನ್ ವಾ ಕ್ತಾ ಯನ್ನು ವಷ್ಷಕೊಕ ಮ್ಮೆ

Padmashree Dr. Saalumarada Timmakka International
Award for Good Public/Education service done in
Government Departments for the year 2018-19
was conferred on Dr. C. T. Manjunath, Directorate of
Technical Education by Dr. G. Parameshwar the
Hon’ble Deputy Chief Minister, Govt. of Karnataka.

ಸ್ೆ ರಿಸಿದರೆ ಸ್ಥಲ್ದು ನಿತಾ ಪೂಜಿಸ್ಬೇಕು ಎಾಂದು ನ್ನಡಿದರು.
ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲಾಾ ಣಕೆಕ ನಾಲ್ವ ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ
ಹೆಸ್ರನ್ನು

ನಾಮಕರಣ

ಮಾಡುವಂತೆ

ಕಾಂದರ ಕೆಕ

ಮನವಿ

ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಳಿಸಿದರು.

5th International Day of Yoga

Higher Education Minister G.T. Devegowda participating in 5 th
International Yoga Day on 21.06.2019.

The awardee was felicitated by Prof. H. U. Talawar,
Director at the Directorate. Sri A. M. Bhojedar,
Sri.
Ravichandran,
Sri.
Ramakrishnareddy,
Sri. Ramalingaiah, Sri.Gopal, Sri. Chalpathi and other
officers of DTE were present.

Continued on page 09

We thank Mr. Anil Kumar B.H IAS
The Editorial Board on behalf of the Department
of Technical Education sincerely thank Mr.Anil
Kumar B.H for his co-operation and able
guidance in successful implementation of various
programs in Higher Education Department
during his tenure from 22.12.2018 to 18.06.2019
as the Additional Chief Secretary, Higher Education.
Email id :hednewsletter@gmail.com

HEARTY WELCOME
Mr.Mahendra Jain, IAS has taken over the charge
of Additional Chief Secretary to Government,
Education Department (Higher Education) on
18.06.2019.
The Editorial Board on behalf of the Department
of Technical Education extend a very hearty welcome to
Mr.Mahendra Jain.
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Delegates from Melbourne Polytechnic, Australia

and all the officials from the directorate of technical
education.

TEQIP Co-Ordinators Meeting

Delegates from Melbourne Polytechnic, Australia, Shri
Greg Madigan, Melbourne Polytechnic and Shri Dino
Bettiol, Vice President, International Development
Melbourne Polytechnic
visited Directorate of
Technical Education, Bangalore on 01.04.2019 and
Mysore on 02.04.2019.
On 01-04-2019 an interaction session was held in
Directorate of Technical Education, Bangalore
Smt. G. Rashmi, KAS Joint Director (Adm) welcomed
the delegates.
Sri D.V. Srinivasa Murthy, Asst. Director (INS) gave a
presentation about the Department of Technical
Education followed by presentation by Sri G.B.
Danashetti, Principal, BVVS Polytechnic, Bagalkot.
Delegates from Melbourne Polytechnic, Australia gave
presentation about the facilities available at Melbourne
Polytechnic.
The delegates visited the Ceramic Department,
Machine Tool Shop, CNC Lab of S.J. Govt.
Polytechnic, Bangalore; and also the Government
womans Polytechnic and Govt. Giridher Ramnarayan
Institute of Commercial Practice, Bangalore.
On 02-04-2019, the second day, The Australian Team
visited Govt. CPC polytechnic, Mysore and J.S.S.
Polytechnic for differently abled in Mysore.
In Govt. CPC polytechnic, Mysore, The Principal gave
a presentation about the various activities conducted at
the institution. Special emphasis was shown about
Production cum Training Center.
Delegates were very impressed about the training
facility available in automobile engineering lab which
is set up in collaboration with Toyota Automobile
Industries at Govt. CPC polytechnic, Mysore.
In J.S.S. Polytechnic for differently abled, Mysore, the
Principal gave a presentation about the various
activities conducted at the institution. Delegates were
really delighted to visit the jewelry designing lab. And
to see demo on special equipments and the differently
abled students interacted with the delegates.
In a nutshell the delegates were very enthusiastic and
felt very happy and expressed their deep sense of
gratitude to Hon’ble Minister for higher education
GOK, Additional Chief Secretary, GOK, Higher
Education, Director of Technical Education, Karnataka
Email id :hednewsletter@gmail.com

A meeting was held on 11.06.2019 to discuss and
finalize the revised action plan for the entire project
allocated budget. Sri. H. U. Talawar, Director of
Technical Education presided over the meeting.
Sri.Manohar G Nayak, explained the purpose of the
meeting and the reason for submission of revised
action plan.

Revised action plans for entire project life time
allocation were presented by the TEQIP coordinators
of the institutions. The plans were finalized with minor
modifications after detailed discussions.

Release of EAP National Conference Report

Dr. P.M. Khodke, CPA-NPIU, Dr. S. P. Yavalkar Joint
Director, DTE, Maharashtra, Sri. Manohar G Nayak and
Dr. Anil Nandgaonkar.

A National Conference on EAP was held on 15th and
16th of March 2019 at Pune. The report of this National
Conference was released by Dr. Khodke, CPA-NPIU
and Dr. Yavalkar, Joint Director, Department of
Technical Education, Maharashtra on 28.03.2019 at
SPIU office, Mumbai. Dr. Anil and Sri. Manohar G
Nayak, Nodal Officers of SPIU, Maharashtra and
SPIU, Karnataka were present.
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From the Desk of the DTE
TECHNICAL EDUCATION

The special job focused training given to
young minds based on practical use of
machinery for industries is technical
education. Therefore it is such a skill
development program that trains students
how to use scientific equipment or
machines in our day to day life.
A student, who is given technical education later, becomes
a technician whose job is handling equipments or machines
and keeping them in good condition. On the contrary, the
general education given in schools and colleges produces
such an educated person whose job is to search for a job. It
is because they are given theoretical education rather than
practical one. Moreover, they have to spend so many years
to study that makes them get tired of learning. Since, it is
non technical subject, they may later be unemployed.
Therefore, in this regard technical education is a
synonymous word for employment in which they can use
their mind as well as their hands. Technical education is also
a part of vocational education. Vocational education is
connected with the skills and knowledge to do a particular
job. In other words, vocational education prepares students
for specific jobs. It is available at schools and colleges with
specific training. Besides, this kind of skill can be passed
from one person to another informally. Today, education is
becoming more and more job oriented. This is the reason
behind the question whether technical education is
necessary.
Let us look into the following points about technical
education:
1)Technical Education makes people skilled so that they
may be able to handle machineries properly and it makes
expert in certain domains of life. There are certain jobs that
cannot be performed well unless having technical education.
2) It will not be possible to make industry the important
basis of economy as we envisaged without making
arrangements for technical education.
3) It is recommended that industries should set up or help to
facilitate different courses in technical education. But this
process cannot go on for all times to come.
4)Therefore every year there should be admission for the
first year Engineering courses depending on the
requirements of the industries then only we can reduce the
number of unemployed engineering graduates.
5)It is a general point of view of common people that
technical men can never remain unemployed as they can
have their own industries but it is true in theories only.
Practically it requires a good market to sell the finished
goods. Hence it is recommended to put these two items in
order to achieve the desired target.
6) One should try to have broad outlook, comprehensive
thinking and liberal approach for which technical education
is necessary. Technical education is a must for the
developing and underdeveloped countries. Since, it is
difficult to afford higher studies; it has been a must due to
short time training and the assurance of a job on hand.
-H U Talawar
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From the desk of the Editor
Moral values should be part of our education
system

Holistic development of an individual is
incomplete if moral values are neglected.
Recent increase in the number of assault cases
and increasing number of old people home are
pointing fingers towards wrong in the society and its
mindset. Most of the people do not have any respect for
elders and females, speaking lies has become their habit and
there is corruption and jealousy everywhere depleting the
much desired moral values. But what are the moral values?
Do you think moral values are directly related to the sort of
clothes we wear and type of life we spend? I do not think so.
I personally feel that if you do not indulge in any kind of
bad habit, if you respect your elders and females, if you are
true to everyone, if you are a good citizen and a human being
in every sense then you are a moral person. To be a moral
person every belief and thought should be strong and
determined. We must have the courage to do right and fight
for the right.
One must be trained in the same from the beginning of life.
Therefore moral values must be taught and should be an
indispensable part of our education system. Teachers should
train every child for his or her future responsibilities. Apart
from education, schools should indulge in activities to
generate the feeling of brotherhood and love. Schools must
participate in social causes through schools kids.
Apart from teachers and schools, parents must play an active
role in teaching moral values to their children. As society
around us is dishonest to a great extent so expecting too
much just from institutions won’t solve the problem.
Students must be taught the importance of honesty, hard
work, respect for others, co-operation, and forgiveness.
Parents must keep this in mind that children look upon their
parents and consider them as their role model. They should
display and set an example of a disciplined life.
Experts do believe that lack of moral value is the major
cause of unrest and deteriorating condition of India.
Restlessness among youth is the major cause of crime.
Openness, easy access to unwanted elements and lack of self
control are becoming bad components of our society. Youth
must be directed and shown a right path. Education must
focus on the all-round development of a child because moral
values help in making complete human beings not just
individuals. It prepares them for their future role. Even if
analyzed properly then lack of moral value is the root cause
of corruption. When our own vested interests surpass the
societal good then such things happen. We have to check
this immediately because if the moral values keep on
deteriorating then it may lead to the complete downfall of
the society.
School managements must not make education system a
business. Teachers should work hard to bring the desire
change in the society as they mould the future. Hence school
education system must include moral and social values.
-Manohar Nayak
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TEQIP-III Meeting at VTU, Belagavi

Dr.AIT, Bengaluru; BVB, Hubli; BEC, Bagalkot;
BMS, Bengaluru; MCE, Hassan; NIE, Mysore; PES,
Mandya and VTU, Belagavi are the high performing
institutions. The other two institutions namely, PDA,
Gulbarga and SJCE, Mysore can also become eligible
for additional grants if they fulfill the given
benchmarks within 15th of September 2019.

B.M.S. College of Engineering, Bengaluru
Workshop on “Machine Learning with Python”
A meeting was held under the Chairmanship of Dr.
Karisiddappa, Vice Chancellor, VTU regarding the
implementation of TEQIP-III Project in VTU on
24.05.2019.
As per the instruction of Additional Chief Secretary,
Higher Education, discussion was held regarding
Survey and preparation of an Action Plan for the
interventions needed for improving the Employability
of Engineering graduates in the State. An expert
committee comprising of Senior Academicians,
Renowned industrialists, Officials from DTE and VTU
was formed for preparing the Action Plan.

NPIU- SPIU Video Conference

Participants of the programme

Department of Electronics & Communication
Engineering and Information Science & Engineering in
association with FET MJP, Rohilkhand University,
Bareilly organized workshop on “Machine Learning
with Python” during 10th to 14th June 2019.
Around 40 participants participated in the programme.
BOG Sub-Committee meeting

Central Project Advisor Dr. P. M. Khodke addressed
the SPIUs of Focused and non- Focused State SPIUs
on 26.06.2019 through Video Conferencing and
Reviewed the Progress in TEQIP-III activities. While
appreciating the progress made by Karnataka he
advised to concentrate on Academic activities.

The 7th meeting of Sub-Committee of BOG for
TEQIP- III was held on June 13, 2019.
SPIU Team Visit

Achievement of Karnataka in TEQIP-III Project
In the recent progress review of TEQIP-III
implementation NPIU/MHRD has identified 18 high
performing institutions including NITs and VTUs at
National Level. These institutions are eligible for the
allocation of additional grants.
Out of these 18 colleges, 8 are from Karnataka State
(10 institutions are participating in the project from
Karnataka). It is a great achievement by our institutions
under the able leadership and guidance of
Prof. H. U. Talawar, Director of Technical Education.
The Director has Congratulated the institutions
identified as high performing and have become eligible
for additional grants.
Email id :hednewsletter@gmail.com

The team visited various labs

The SPIU-Karnataka team visited our Institution on 18.05.2019
for Review of TEQIP-III Activities, verification of procurement
and academic activities.
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Details of staffs who have attended workshops/Trainings
meeting
1. Dr.K.J.Rathan Raj, Professor, IEM
& Nodal

Officer (Finance) and Dr.G.N.Rameshaiah Associate
Professor, CH & GATE Coordinator have attended
Professional development training programme(PDT)
held at IIM, Shilong during 10th to 15th June 2019.
2.
Dr.L.Ravikumar, Professor, ME & TEQIP
Coordinator invited for review of action plan and
TEQIP coordinator presented the same.
Smt.
Meenakshi S S, office Assistant, TEQIP have also
attended the aforesaid meeting at SPIU office,
Bengaluru held on 11th June , 2019
3.
Dr.B.V.Ravishankar,
Principal,
Dr.L.Ravikumar, Professor, in the department of
Mechanical Engineering & TEQIP Coordinator have
attended
Interaction meeting
with Brazilian
delegation held at New Delhi on May 09, 2019.
4.
Dr. S. Jayanthi, Professor, Maths and Dean
FYB, and Dr.B.L.Suresha Assistant Professor, Physics
have attended Professional development training
programme(PDT) held at IIM, Raipur during May 2024, 2 019.
5.
Dr.L.Ravikumar, Professor, ME & TEQIP
Coordinator, Dr.K.J.Rathan Raj, Professor, IEM &
Nodal Officer (Finance and Smt. Meenakshi S S,
Office Assistant, TEQIP have attended TEQIP III
Finance Review meeting and workshop on Accounts,
Tally and audit reports for account staff at PES College
of Engineering, Mandya on 21st May, 2019.
6.
Dr.C.T.Puttaswamy, HOD, in the department
of Chemical Engineering, Dr.J.Sharana Basavaraja,
Associate Professor, In the department of Mechanical
Engineering and Dr. K. Kalyan Raj Associate
Professor, in the department of Chemistry have
attended
Professional development training
programme (PDT) held at IIM, Udaipur during May
27-31, 2019.
FDP on “Data Science & Visualization”

Basaveshwara Engineering College, Bagalkot
FDP on "Research Avenues in Information
Technology"
Faculty Development Programme on "Research
Avenues in Information Technology" was organized
from 03rd to 07th June 2019, by Department of
Computer Science and Information Science
Engineering at BEC, Bagalkot under TEQIP-III.

Dr. Manaesh Kakore, Associate Professor and Head Dept.
of E&C, SGGS Institute of Engineering and Technology,
Nanded delivering talk in FDP on "Research Avenues in
Information Technology".

Dr. Shridhar S. Kuntoji, Professor Dept. of E&CE
delivering talk in FDP on "Research Avenues in
Information Technology"

Training/Workshop programs attended by Faculty
1. Prof. P. B. Madavannavar, CS Dept. had attended
one-week Workshop on Introduction to Machine
Learning & Deep Learning with applications to
Engineering Systems at IIT, Bombay" from 13th to 17th
May 2019.
2. Dr. S. G. Kambalimath and Shri. S. K. Bugati ,
TEQIP Dept. has attended one day Workshop on
"Accounts Tally and preparation of Audit reports" at
PES College of Engg. Mandya on 21st May 2019.
Training/Workshop programs attended by Students
Sl.
N
o
1.

Participants of the programme

Department of Computer Science & Engineering in
association with FET MJP, Rohilkhand University
Bareilly organized one-week FDP on “Data Science &
Visualization” during May 28th to 1st June 2019.
35 faculty members participated in the programme.
Email id :hednewsletter@gmail.com

Name

Ms. Shrikruti
Managoli

2.

Mr. Sadashiva Patil

3.

Ms. Shweta Annigeri

4.

Mr. Jai Jagadesh

De
pt.

Title of the program
and place

Dat
e

E
E

YESIST12 - AGE OF
INNOVATION 2019
Preliminary Project
Competition at VVIET,
Mysore

11th
May
201
9
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National/International Conferences attended by
Students
Sl.
N
o

Name

Dep
t

Title of
Conference&
Venue

Paper Title

Date

1.

Mr. P. B.
Tadalagi

ME

International
Conference on
Computational &
experimental
METHODS IN
Mechanical
Engineering at GL
Bajaj ITM Noida

A review
on
Mechanism
s with
Variable
Topology
(revisiting
the variable
topology
mechanism
)

03 - 05
May
2019

2.

Mr. Raju A.
Nadaf

CS

International
Conference on
Artificial
Intelligence &
Data Engineering
at NMAMIT,
Nittee, Karkala

Smart
Mirror
using
Raspberry
Pi for
Intrusion
detection
and Human
Monitoring

23 - 24
May
2019

Honorable Secretary MTES®, presided over the
function. Dr. K.S Jayantha, Principal, MCE, Hassan,
Vice-Principal Dr Raviprakasha, Dr. N. S. Jyothi,
TEQIP Coordinator, Dr. Chandrika J, Professor &
Head, Dept. of CS&E and Dr. Ramesh B, Conference
Chair were present.

Inauguration: Chief Guest Dr. K Chidananda Gowda by
watering the plant

From the papers that were received across the
country, 70 papers were selected for presenting in the
conference after rigorous review by the academic
experts and industry professionals.

Twinning Activities
Student Development Program on "Design of Foundation
for Civil Engineering"

On 26th April 2019, Resource Person Dr. P. G. Rakaraddi
BEC, Bagalkot Delivering talk on "Design of Foundations
for Civil Engineers" at REC, Bijnor.

Valedictory function was held on 11th May 2019, Shri.
Ashok Harnahalli,Chairman, MTES®, Hassan,
presided over the function and distributed the
certificates. Chief Guest Dr. Lakshmi Narayana,
BMSCE, Bengaluru and other dignitaries were present.
Five day Workshop on Auto desk Revit Architecture

Student Development Program on " Analysis of trusses
and Beams using Strain Energy method for Civil
Engineering "
On 26th April 2019 Resource Person Dr. S. S. Injaganeri
BEC, Bagalkot delivered a talk on Analysis of trusses and
Beams using Strain Energy method for Civil Engineering"
at REC, Bijnor.

Malnad College of Engineering, Hassan
Fifth National Conference on Multimedia Technology and
Communication System (NCMTCS-2019)

The Fifth National Conference on Multimedia
Technology and Communication System (NCMTCS2019) was inaugurated by the Chief Guest & keynote
speaker of the conference Dr. K. Chidananda Gowda,
former Vice-Chancellor of Kuvempu University,
Mysore on 10th May 2019. Shri R. T. Dyvegowda,
Email id :hednewsletter@gmail.com

Revit Architecture training programme was organized
especially for Civil Engineering students of MCE.
This training programme was carried out from 9th to
13th April. 58 students of Civil engineering were part
of this elucidative program. In this workshop,
computer generated 3D graphic illustrations were
demonstrated and was very beneficial to the students.
website: dte.kar.nic.in
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Invited talk organized by the Department of Civil
Engineering, MCE, Hassan

The Department of Civil Engineering, Malnad College
of Engineering, Hassan had organized an invited talk
on 13th April 2019. Dr. Shankar, Professor of Urban
and Regional Planning, School of Planning &
Architecture, Manasagangothri, University of Mysore,
delivered the talk on “Importance of Town Planning
and Role of Civil Engineers”. Shri. Murali T. V, Joint
Director of Town & Country Planning, spoke on Urban
Planning- A Systems Perspective.
Three days Technical Competition (ENIGMA 19)
ROBOKOMBAT
The state level technical fest of MCE Hassan,
ENIGMA, was organized on 12-14, April 2019 and
one of the major flagship event of the program was
ROBOKOMBAT. The event was aimed at testing the
technical skills of students to make a robot and control
it in the arena to fight. These robots are controlled with
a remote where one could see the sparks fly. They get
into a fierce battle to be called as the ultimate winner.
There were 9 teams from all over Karnataka took part
in the competition.
XTREME MACHINE

The major Design and Build event was XTREME
MACHINE. This event tests the efficiency, speed and
structure of the locomotor designed. A total of 9 teams
participated from all over the state. It was a successful
event wherein participants showed immense spirit and
hard work in making the robots.
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‘How to prepare for GATE Examination?’

One day Seminar on ‘How to prepare for GATE
Examination?’ was conducted successfully at Malnad
College of Engineering, Hassan on April, 11, 2019.
Forty seven students from various departments of our
college participated in the workshop. Nithin R. Prasad,
from Gate Academy delivered the lecture during
seminar. The seminar focused on encouraging the 3rd
year students to appear for GATE examination. The
program was coordinated by Dr. M. K. Ravishankar,
Dean (Administration).

Sri Jayachamarajendra College of
Engineering, Mysuru
“Industry Institution Interaction and Research
Meet in the area of Electronics & Instrumentation
Engineering and Health care Engineering”

Mr. K.S. Omprakash Director-Engineering, Fubeus Technology Private
Limited. Bangalore inaugurated the program.

2 days Seminar on “Industry Institution Interaction and
Research Meet in the area of Electronics &
Instrumentation Engineering and Health care
Engineering” was held on 26th & 27thApril 2019
sponsored by TEQIP-III.
This seminar was convened to discuss the possible
interaction with industry to promote joint student
projects, R&D projects, internships & training and
research avenues. This program was organized to
create platform for students, researchers and faculty
members to interact with industry experts and
academic experts.
Participants:
Faculty, Students of M.Tech. in
Biomedical Signal Processing & Instrumentation, PhD
Scholars of Departments
of Electronics &
Instrumentation, Computer Applications, Computer
Science & Engineering and Electronics and
website: dte.kar.nic.in
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Communication. The total number of participants was
50. The event was organized by Department of
Electronics
&
Instrumentation.
Dr.
Mallikarjunaswamy M.S. and Dr.Shailaja K.
Coordinated the program.
The eminent speakers were from Fubeus Technology
Private Limited. Bangalore, Applied Cognition
Systems Pvt. Ltd. Manipal, JSS college of Pharmacy,
Mysuru, MAHE, Manipal, IIIT, Hyderabad, AIISH,
Mysuru, JSS Medical College & Hospital, Mysuru,
Kaya Info Tech Mysuru and University of Mysore,
Mysuru. The speakers delivered lecture on prominent
research areas, industry institute interaction and
research projects.
“Machine Learning (with Data Science and Artificial
Intelligence)”

Five days hands on workshop on “Machine Learning
(with Data Science and Artificial Intelligence)”
Sponsored by TEQIP-III was held from 02/05/2019 to
06/05/2019.
This program is a joint venture from the Department of
Computer Science and Engineering and Information
Science and Engineering. The workshop was
inaugurated by the Dr. T.N Nagabhushan, Principal,
TEQIP Coordinator and the CSE & ISE HOD’s.
Totally 90 students of UG from 4th and 6th semesters
participated in the workshop. Staff from Department of
Computer Science and Engineering and Information
Science and Engineering were present. This was
coordinated by Dr.M.A.Anusuya and Prof.Vani H.Y.
from CSE and ISE.
The event began by formally welcoming the gathering
by M P Pushpalatha HOD of CSE. She briefed about
the programme. After which Principal introduced latest
technologies and importance of machine learning.
Later on, Dr.Manoj Kumar, TEQIP III coordinator
further highlighted opportunities under TEQIP-III for
students. Resource persons briefed about the topics of
the programme. Finally, vote of thanks to the people
responsible for the successful completion of the event
was delivered by VANI H Y.
The course was conducted by three eminent
personalities who has expertise in machine learning.
Dr. Manoj Bharadwaj who is Graduate in Computer
Email id :hednewsletter@gmail.com

Sciences, PhD University of China, Xiamen
(communication between robots) Brain research from
Princeton London and he is Google driverless car part
time developer. He trained the students on Humanoid
Robot, Without GPS navigating the path, Machine
learning algorithm for breast cancer patients,
Automatic selfie taking drone,.
E-commerce
sales growth engine, Attendance system using face
recognition at real time, Personal Assistant Bowling
robot for testing skills, Vehicle to vehicle
communication and. Converting Sign boards into a
common understandable language
Mr. Anshul Verma having the vast knowledge in
programming on various tools and domains, trained the
students in the field of Software, web, hardware and
mobile applications.
Mr. MUKUNTHAN RAGAVAN a Software Testing
engineer working in SPI Mysore also trained the
students.
The course ran for 5 days covering Basic of Python
programming with Numerical and Scientific python,
pandas of data analysis, Matplotlib and the Regression
concepts of Machine learning, mathematical concepts
of ANN and Support vector machines, computer vision
and decision trees for video processing application and
Data analytics concepts.
Invited research talk

Invited research talk on “Human Cognition Inspired
Learning Strategies for Particle Swarm Optimization
Algorithm” by Prof. N. Sundararajan (Retd.) Nanyang
Technological University, Singapore was organised by
Department of ISE on 17.05.2019 under TEQIP- III.
Objective:
The main objective of the research talk is to emphasize
on the principle behind Particle Swarm Optimization
and how Human Cognition Inspired Learning
Strategies can be employed to solve real world
problems.
Abstract of the research talk:
These days, the nature of global optimization problems
especially for engineering systems have become
extremely complex and it is difficult to locate the true
optimum solutions. For these types of problems,
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finding the optimal/near-optimal solution in a quick
and efficient way is very important and here only
search based methods are found to be effective. Among
the search based methods, nature inspired optimization
algorithms are providing much better solutions. A
well-known nature inspired method, the Particle
Swarm Optimization (PSO) algorithm has been mostly
preferred due to its simplicity and ability to provide
better solutions and it has been proven to be more
effective for solving complex real-world problems.
The limitations associated with PSO have been
extensively researched and different modifications,
variations and refinements to PSO have been proposed
for enhancing the performance of the algorithm. These
include parameter tuning, neighbourhood topologies
and unique learning strategies. The PSO variants with
unique learning strategies are found to be more
effective in enhancing the convergence characteristics
of the basic PSO algorithm. All these variants have
utilized the behaviour of the swarm which limited the
usage of intelligence and motivated us towards
exploring huan cognitive learning principles for PSO.
As discussed in learning psychology, human beings are
known to be intelligent and have good social
cognizance. Therefore, any optimization technique
employing human-like learning strategies should prove
to be more effective. In this talk, first the basic PSO
and its variants were presented to show the status of
current work. Then the human cognition inspired
learning strategies was introduced to address the
limitations of PSO and enhancing its convergence
characteristics. By mimicking the human-like
behaviour, the PSO algorithm has shown faster
convergence and closer to the optima over diverse set
of problems being a potential choice for complex realworld applications. The talk was driven using a
combination of lectures and discussions.
Learning outcomes:
Around 60 faculty, research scholars and students
attended the talk. The talk provided participants with
the knowledge on the latest research developments in
the field of Artificial Intelligence. Participants
understood and gained knowledge in the area of
computational Intelligence specifically on the
principles and applications of Particle Swarm
Optimization.
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ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ

ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೂನ್ 5 ರಂದು
ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತು ವಾರಿ
ಸಚಿವರಾದ ಶಿರ ೀ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ್ ಹೆಬ್ಬಾ ಳ
ಕೆರೆಯ ದಡದಲ್ಲಾ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯಯಕರ ಮಕೆೆ
ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ ರ ೀಯ ಯೀಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಿದ್ಧ ತಾ ಸಭೆ

ಜಿಲಾಿ ಉಸ್ತಾ ವಾರಿ ಸ್ಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡರವರ
ಅಧ್ಾ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲಾಿ ಡಳಿತ ಆಯೀಜಿಸಿದ
ಅಾಂತರರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಯೀಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಪೂವಷ ಸಿದಧ ತ್ತ
ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ
ಈ ವಷ್ಷದ ಯೀಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಂದು
ಸ್ಥಮೂಹಿಕ ಯೀಗ ಪ್ರ ದರ್ಷನಕೆಕ 1 ಲ್ಕ್ಷಕ್ಕಕ ಹೆಚ್ಚು ಯೀಗ
ಪ್ಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಲು ನಿಧ್ಷರಿಸ್ಲಾಯತು.
Continued from page 01
5th International

Day of Yoga
Plans To Make Yoga Compulsory In Schools, Colleges
Higher Education Minister Sri. G.T. Devegowda
addressing the media after participating in the fifth
edition of the International Day of Yoga (IDY)
celebrations at the Mysore Race Club premises on
21.06.2019 said that he has given a proposal to the
State Government to teach yoga in schools and
colleges. He said that the issue has already been
discussed with a few Vice-Chancellors to introduce
yoga in colleges. Some of the Universities have started
yoga classes and a few others were planning to start
one soon.
He said that Mysuru should become the number one in
Yoga in the country. The youth should concentrate
more on yoga to have a peaceful, healthy and strong
mind and body.
‘Yoga Tourism’ at tourist spots soon
Tourism Minister S.R. Mahesh, also addressing the
media after attending the IDY at the Mysore Race Club
premises said that plans were afoot to attract more
foreign tourists by introducing ‘Yoga Tourism’ in the
State.
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An attractive tourist spot will be selected in each
district and ‘Yoga Tourism’ centres will be set up
where yoga teachers will be appointed to teach the
tourists. It could be a 21-day or one month course. The
efforts are already on and such tourist spots where
more foreign tourists visit have been identified to start
the courses at the earliest, he said.

GPT Karwar
Women's Day -2019

In Govt. Polytechnic, Karwar on 08-03-2019
Committee on Women's Security & Grievance
Redressal conducted Women's Day -2019 in Institute
Premise. Dr. Amruta Kamat Asst. Professor of Karwar
Institute of Medical Science appeared as Chief Guest.
By lamping light she inaugurated the programme. She
gave speech on importance of Hygiene & Health
amongst not only learned people. It should reach upto
common lady at grassroot. During this event prizes
were distributed to students who successfully
participated in Speech, Song & Rangoli competition.
During the programme Smt. Sudha G. Naik, Senior
Typist received felicitation by Chief Guest and our
Principal Shi. V. M. Hegde. Our Principal also
convened the gathering with valuable information with
reference to slogan " Balance for Better"
Smt. Saroja L Naik President of CWS&GR welcomed
the Chief Guest. Smt. Vinaya Kamath Secretary of
CWS&GR introduced the Guest and given vote of
thanks. Smt. Shubhada Talageri convened whole
programme.

Practically they demonstrated to the students the
operation of EVM, & VVPAT to the complete
knowledge about election process. Young voters are
requested to vote for vibrant democracy of India.
Tahsildar Mr. Ramachandra Katti and our Principal V.
M. Hegde were present during the event.
It is a new concept to understand better the Students
and over enthusiastically they understood every
concept of Election.
"Kanunu Saksharatha Programme"

In the Govt. Polytechnic, Karwar with the aid of
Kanunu Seva Pradhikar, Bangaluru conducted special
lecture on "Kanunu Saksharatha Programme" for
better future of student community. Programme is
inaugurated by Shri. Chandrashekhar H Naik, The
President, District Advocate's Association, Karwar.
Shri. V. M. Hegde, Principal presided as President of
Programme. In this occassion, Smt. Rajeshwari Naik,
Advocate, Karwar, Smt. Dhanalakshmi Haldankar,
Advocate, Karwar, Smt. Varada D. Naik, Advocate,
Karwar & Shi. G. H. Naik, Advocate, Karwar gave
away their valuable lecture on Indian Constitution,
Motor Vehicle Act,, Prevention of Tobacco born
diseases, & Teenage Marriage prevention Act and
provisions to the students of our College.
The Student Welfare Officer Shri. Lingaraj B.
Shamanur invited all the guests, Shri. Deepak Talekar
gave vote of Thanks. Shri. Dattatreya Patgar Anchored
the Programme.

GWPT Gulbarga
ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ

Election Training to Student Group

As per guidelines received from District
Administration and DTE, Faculties of Govt.
Polytechnic, Karwar Mr. Lingaraj B. Shamanur Sel.
Grade Lecturer and Mr. Chandan N J, Lecturer
arranged Election Training to Student Group of our
Polytechnic and also of Schools in around Karwar.
Email id :hednewsletter@gmail.com

2019-20 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಡಿಪ್ಾ ೀಮಾ ಪರ ವೇಶ್ ಸಂಬಂಧ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳ
ದ್ಯಖಲ್ಲತಿ
ಕಾಯಯಕರ ಮ’

ಸ್ತಧಾರಣೆ

ಹಮ್ಮಿ ಕಂಡಿದು

ಮುಖಾ ಸೆ ರ ನೇತೃತವ ದಲ್ಲಾ
ಒಟ್ಟು

ಮಾಡಲು

04 ತಂಡಗಳನ್ನನ

‘ದ್ಯಖಲ್ಲತಿ

ನ್ಮಿ

ವಿಭಾಗಕೆೆ

ಆಂದೀಲನ್

ಸಂಸ್ಥೆ ಯಂದ

ವಿಭಾಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪನಾಾ ಸಕರ

ರಚಿಸಿ 14 ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಡಿಪ್ಾ ೀಮಾ ಕೀಸ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ,
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ಶುಲೆ ವಿನಾಯು , ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ ನಲಯದ ಸೌಲತ್ತು , ಡಿಪ್ಾ ೀಮಾ ನಂತರದ

ಸಾವಯಜನಕ ಸಿೀವೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿದ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲ್ಲಾ ಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ನೀಡಲ್ಲಗುತು ದೆ.

ಹಾಗೂ

ಔದಾ ೀಗಿಕ

ಅವಕಾಶ್ಗಳ

ಬಗೆೆ

ತಿಳುವಳಿಕೆ

ಪದಿ ವಿಭೂಷಣ ಪರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನನ ಅಸಾಧಾರಣ ವiತ್ತು ವಿಶೇಷಸೇವೆಗಾಗಿ

ನೀಡಲ್ಲಯ್ತು .

ಕಡಲಪ ಡುತು ದೆ.

B.V.V.S.Polytechnic, Bagalkot

ಪದಿ ಭೂಷಣವನ್ನನ

ವಿಶೇಷ

ಕೆಷ ೀತರ ದ

ವಿಶೇಷ

ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ನೇಯ ಸಾೆ ನ್ದಲ್ಲಾ ರುವ ಅತ್ತಾ ನ್ನ ತ ಪದಿ ಶಿೀ
ಪರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನನ ಯಾವುದೇ ಕೆಷ ೀತರ ದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನೀಡಲ್ಲಗುತು ದೆ.

“ರಾಷ್ಟ್ ರ ೋರ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ದಿನಾಚರಣೆ-2019

ಈ ಪರ ಶ್ಸಿು ಗಳು ಭಾರತಿೀಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಇದದ ರೂ ಕೆಲ ವಿದೇಶಿಯರು
ಕೆಲವು ಸಂಧಭಯಗಳಲ್ಲಾ ಈ ಪರ ಶ್ಸಿು ಗಳಿಗೆ ಭಾಜನ್ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.
ಪರ ಶ್ಸಿು ಗಳ

ಆಯ್ಕೆ ಗಾಗಿ

ಭಾರತದ್ಯದಾ ಂತಾ

ಅಜಿಯಗಳನ್ನನ

ಕರೆಯಲ್ಲಗುತು ವೆ. ಪರ ಶ್ಸಿು ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಗಾಗಿ ನಪುಣ, ಅನ್ನಭವಿಗಣಾ ರ
ಸಮ್ಮತಿ ರಚಿಸಲ್ಲಗುತು ದೆ, ದೇಶ್ದ ಪರ ಧಾನಗಳು ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪರ ಕ್ನರ ಯ್ಕಯ
ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತು ರೆ.
ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಾ

ಈ ಪರ ಶ್ಸಿು ಗಳ ಪಟಿು

ಪರ ಕಟಿಸಲ್ಲಗುತು ದೆ,

ಕಾಯಯಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಾ

ಗಣರಾಯೋಾ ೀತದ ವದುದು

ನಂತರ

ಭಾರತದ

ಮಾಚಯ-

ಎಪಿರ ಲ್ನ್

ಅಧಾ ಕ್ಷರು

ರಾಷು ರಪತಿ

ಭವನ್ದಲ್ಲಾ ನ್ಡೆಯ್ತವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಾ ಕಡಮಾಡುತ್ತು ರೆ.
ಈ ವಷಯದ, ಅಂದರೆ ಭರತದೇಶ್ದ 70 ನೇಯ ರಿಪಬ್ಲಾ ಕ್ ದಿನ್ದುದು
ದೇಶ್ದ ಅತ್ತಾ ನ್ನ ತ ನಾಗರಿಕ ಪರ ಶ್ಸಿು ಗಳು ಘೀಷಣೆಯಾಯತ್ತ. ಪದಿ
ನ್ಮಿ

ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಾ

ವಿಜ್ಞಾ ನ್

ದಿನಾಂಕ:-12.03.2019

ದಿನಾಚರಣೆ-2019”

ಹಮ್ಮಿ ಕಳಳ ಲ್ಲಗಿತ್ತು
ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನನ

ರಂದು

ರ

“ರಾಷ್ು ೀಯ

ಸಮಾರಂಭವನ್ನನ

ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಂದ
ಆಯೀಜಿಸಿಲ್ಲಗಿತ್ತು ಕಾಯಯಕರ ಮದಲ್ಲಾ ಮುಖಾ

ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವ ರ ಇಂಜನಯರಿಂಗ ಕಾಲೇಜಿನ್ ಭೌತಶಾಸು ರ
ವಿಭಾಗದ

ಮುಖಸೆ ರಾದ

ಪಾಲ್ೆ ಂಡಿದದ ರು.

ಡಾ||

ಜಯಶಿರ ೀ.

ಅದಾ ಕ್ಷತೆಯನ್ನನ

ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದ

ಘಂಟಿಮಠ

ಇವರು

ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ್

ಪರ ಭಾರಿ

ಶಿರ ೀ.ಎಸ್.ಎಸ್.ದಡಮನಯವರು

ವಹಿಸಿಕಂಡಿದದ ರು.
ಅತಿರ್ಥ ಸಾೆ ನ್ದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ|| ಜಯಶಿರ ೀ. ಘಂಟಿಮಠ ಇವರು
“ವಿಜ್ಞಾ ನ್ವು

ಜನ್ರಿಗಾಗಿ

ಮತ್ತು

ಜನ್ರು

ವಿಜ್ಞಾ ನ್ಕಾೆ ಗಿ”

ಎಂಬ

ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ತ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸಮಗರ ವಿವರಣೆಯನ್ನನ ನೀಡಿದರು
ವೈಜ್ಞಾ ನಕ

ಆವಿಷ್ಕೆ ರಗಳು

ಮಾನ್ವರ

ಕಲ್ಲಾ ಣಕಾೆ ಗಿ

ಉಪಯೀಗಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಧಾ ಕ್ಷ

ಸಾೆ ನ್ದಿಂದ

ಮಾತನಾಡಿದ

ಪರ ಭಾರಿ

ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದ

ಶಿರ ೀ.ಎಸ್.ಎಸ್.ದಡಮನಯವರು

ಇಂಥ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ತಮಿ

ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಸಲು ಒಳ್ಳಳ ಯ

ಪರ ತಿಬೆಯನ್ನನ

ದಿನಾಚರಣೆಗಳು

ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ ನೀಡುತು ವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಜ್ಞಾ ನ್ವು ಮಾನ್ವನ್
ಸವಾಯಂಗಿೀಣ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ

ಪರ ಯೀಜನ್ಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು

ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಯಯಕರ ಮದ ಪಾರ ರಂಭದಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಾ ಸೆ ರಾದ
ಶಿರ ೀಮತಿ. ಜಯಶಿರ ೀ. ಗದಿದ ಯವರು ಅತಿರ್ಥಗಳನ್ನನ ಸಾವ ಗತಿಸಿದರು ಹಾಗೂ
ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತವ ವನ್ನನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು.

ಶಿರ ೀ. ಜಿ

ಎಸ್. ಶಿೀಲವಂತರ ಅತಿರ್ಥಗಳ ಪರಿಚಯಮಾಡಿಕಟ್ು ರು ಹಾಗೂ
ಕನೆಯಲ್ಲಾ

ಶಿರ ೀ.ಎಂ.ಕೆ

ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನನ

ಚವಡಿಯವರು

ಶಿರ ೀ.

ವಂದಿಸಿದರು

ಎಸ್ಎಸ್.ಕಲ್ಲಬ್ಬಶೆಟಿು ಯವರು

ನರೂಪಿಸಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ಮಾದರಿಗಳು ಹಾಗೂ
ರೇಖಾಚಿತರ ಗಳ

ತಯಾರಿಕೆಯ

ಕಾಯಯಕರ ಮದಲ್ಲಾ

ಸಪ ರ್ಧಯಯನ್ನನ

ಸಂಸ್ಥೆ ಯ

ಏಪಯಡಿಸಲ್ಲಗಿತ್ತು

ಸಿಬಾ ಂದಿಯವಗಯದವರು

ಹಾಗೂ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು ಪಾಲ್ೆ ಂಡಿದದ ರು.

ಪರ ಶ್ಸಿು ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು 112 ಗಣಾ ರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತರತನ ಪಡೆದ
ಮೂವರು ಗಣಾ ರ ಪಟಿು ಯನ್ನನ
ರಾಷು ರಪತಿಗಳಾದ

ನ್ವದೆಹಲ್ಲಯ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಾ

ರಾಮನಾಥ

ಕೀವಿಂದ

ಇವರು

ಬ್ಲಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು, ಈ ವಷಯ ರಾಷು ರಪತಿಗಳು ಅಂಗಿೀಕರಿಸಿದ 112
ಪದಿ ಪರ ಶ್ಸಿು ಗಳಲ್ಲಾ ನಾಲುೆ ಪದಿ ವಿಭೂಷಣ, 14 ಪದಿ ಭೂಷಣ ಹಾಗೂ
94 ಪದಿ

ಪಶ್ಸಿು ವಿಜೇತರು ಸೇರಿದ್ಯದ ರೆ. 112 ವಿಜೇತರ ಪಟಿು ಯಲ್ಲಾ

ಇಪಪ ತ್ು ಂದು ಮಹಿಳ್ಳಯರು, ಹನ್ನ ಂದು ವಿದೇಶಿಯರು ಹಾಗೂ
ಮೂರು ಮರಣೀತು ರ ವಾ ಕ್ನು ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇಪಯಡೆಯಾಗಿವೆ. 1954
ರಿಂದ ಇಲ್ಲಾ ಯವರೆಗೆ ಈ ಪರ ಶ್ಸಿು ಗಳ ಪಟಿು ಯನ್ನನ
ಪರ ತಿವಷಯವೂ

ಕನಾಯಟ್ದಿಂದ

ಹೆಸರುಗಳುಕಂಡುಬರುತು ವೆ,
ಪಟಿು ಯನ್ನನ

ಮೂರು

-

ಇತಿು ೀಚಿನ್

ಅಧಾ ಯನಸಿದ್ಯಗ
ನಾಲುೆ

ವಾ ಕ್ನು ಗಳ

ದಶ್ಕದ

ಪರ ಶ್ಸಿು ಗಳು

ಅವಲ್ೀಕ್ನಸಿದ್ಯಗ ಸರಾಸರಿ ವಷಯಕೆ ಬಾ

ಮಹಿಳ್ಳಯ

ಹೆಸರುಗಳು ಉಲೆಾ ೀಖಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ

ವಷಯದ

ಕನಾಯಟ್ಕದ

ಅಂದರೆ

ಐದು

ವಿಜ್ಞಾ ನ್
ಪುರಾತತವ

ಹಾಗೂ

2019

ವಾ ಕ್ನು ಗಳು

ಸಾಲುಮರದ ತಿಮಿ ಕೆ

ಪದಿ ಪರ ಶ್ಸಿು ಗಳ

ಈ

ಪರ ಶ್ಸಿು ಗೆ

ಪರಿಸರ ಕೆಷ ೀತರ ದಲ್ಲಾ

ತ್ತಂತಿರ ಕ

ಕೆಷ ೀತರ ದಲ್ಲಾ ,

ಪಟಿು ಯಲ್ಲಾ

ಭಾಜನ್ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ,

ರೀಹಿಣಿ ಗೊೀಡ್ಬಾ ಲೆ
ಶಾರದ್ಯ

ಶಿರ ೀನವಾಸನ್

ಕೆಷ ೀತರ ದಲ್ಲಾ , ಪರ ಭುದೇವ ಸಂಗಿೀತ ನೃತಾ ಕಲೆ ಕೆಷ ೀತರ ದಲ್ಲಾ ,

ರಾಜಿೀವ ತ್ತರಾನಾಥ ಸಂಗಿೀತ ಕಲೆ ಕೆಷ ೀತರ ದಲ್ಲಾ ತಮಿ
ಪದಿ ಶಿರ ೀಯನ್ನನ

ಸಾಧನೆಗಾಗಿ

ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಂಡಿದ್ಯದ ರೆ . ಐದುಜನ್ ಕನ್ನ ಡಿಗರಲ್ಲಾ

ಮೂರು ಜನ್ ಮಹಿಳ್ಳಯರೆನ್ನನ ವುದೇ ನ್ಮಗೆಲ್ಲಾ ಹೆಮ್ಮಿ ಯ ವಿಷಯ.
ಸಾಲುಮರದ ತಿಮಿ ಕೆ , 385 ಆಲದ ಮರಗಳ ಸಾಲನ್ನನ

4 ಕ್ನ.ಮ್ಮೀ

ಉದದ ದ, ಹುಲ್ಲಕಲ್ ಕಡೂರ ರಾಜಮಾಗಯದ ರಸ್ಥು ಗುಂಟ್ ನೆಟ್ಟು
ಬೆಳಸಿದ,

105

ವಷಯದ

ಹರೆಯದ

ಪರಿಸರ

ತಜ್ಞಾ

ಮುಪಪ ನ್ನನ

ಹಿಂದಕೆ ತಿು ತನ್ನ ಆಯಸಿದ ನ್ 80 ವಷಯಗಳಲ್ಲಾ 80.000 ಮರಗಳನ್ನನ
ನೆಟ್ು ಹಸಿರು ತ್ತಯ , ತಿಮಿ ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಂತರ ಪರ ದೇಶ್ದ
ನವಾಸಿ,

ತಮಗೆ

ಆಲದಸಸಿಗಳನ್ನನ

ಮಕೆ ಳಿಲಾ ದ
ನೆಟ್ಟು

ಕಾರಣಕೆೆ

ಅವುಗಳನೆನ

ರಸ್ಥು

ಬದಿಯಲ್ಲಾ

ಮಕೆ ಳಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಬೆಳಿಸಿದ

ಈಕೆ, ಓವಯ ಅನ್ಕ್ಷರಸ್ಥೆ ಯಾಗಿದುದ ಕಂಡು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆÉಯಲ್ಲಾ
ಮಹತು ರ ಕಾಯಯ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಈಕೆ ಮುಂದಿ£ ಪಿೀಳಿಗೆಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ
ಮರಗಳಿಗೆ ಕೈಯಾರೆ ನೀರುಣಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಕಾಯಯವನ್ನನ
ಗುರುತಿಸಿ

ಪದ್ಮ -ಸ್ತ್ ರ ೋ

ಶಿೀ

ಭಾರತದೇಶ್ವಷ್ು ೀಅಲಾ ದೆ,

ವಿದೇಶ್ಗಳು

ಕೂಡಾ

ತಿಮಿ ಕೆ ನ್ವರನ್ನನ ವಿವಿಧ ಪೆಶ್ಸಿು ಗಳನನ ತ್ತು ಸನಾಿ ನಸಿದ್ಯದ ರೆ.ಇದಿೀಗ ಈ

ಭಾರತದೇಶ್ದ ಅತ್ತಾ ನ್ನ ತ ನಾಗರಿಕ ಪರ ಶ್ಸಿು ರಗಳ್ಳಂದರೆ, ಭಾರತರತನ
ಪದಿ ಭೂಷಣ, ಹಾಗೂ ಪದಿ ಶಿರ ೀ ಈ ಪರ ಶ್ಸಿು ಗಳನ್ನನ

ನಸಾವ ಥಯತ್ತಯಗೆ ಪದಿ ಶಿರ ೀ ಮುಡಿಗೇರಿದೆ.

ನ್ಮಿ ದೇಶ್ದಲ್ಲಾ

ಎರಡನೇಯವಾಗಿ ಪ್ರ ಫೆಸರ್ ರೀಹಿಣಿ ಗೊೀಡ್ಬಾ ಲೆ ಇವರು ಒಬಾ

1954 ಜನೆವರಿಯಂದ ಘೀಷ್ಸ್ತತ್ತು ಬಂದಿದ್ಯದ ರೆ.

ಭಾರತಿೀಯ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಕಳ್ಳದ ಮೂರು ದಶ್ಕಗಳಲ್ಲಾ

ಭಾರತರತನ

ದರೆಯಬಹುದ್ಯದ

ವಿದಾ ಮಾನ್ ಶಾಸು ರದ ವಿವಿಧ ಅಂಶ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಸಂಶೀಧನೆ ನ್ಡೆಸಿದ್ಯದ ರೆ.

ಸಾಹಿತಾ ,

ಸದಾ

ಅತ್ತಾ ಚಛ ಪರ ಶ್ಸಿು

ಭಾರತದ
ಈ

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ

ಪರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನನ

ಕಲೆ,

ವಿಜ್ಞಾ ನ್,

ಇಂಡಿಯನ್

ಇನದ ಟ್ಯಾ ಟ್

ಆಪ್

ಸೈನ್ದ

ಕಣ

ಬೆಂಗಳೂರನ್ಲ್ಲಾ

ಫ್ರರ ಧಾಾ ಪಕರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 1952 ರಲ್ಲಾ ಜನಸಿದ ರೀಹಿಣಿಯವರು ತಮಿ
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ಃ .Sಛಿ ಪದವಿಯನ್ನನ
ಪದವಿಯನ್ನನ
ರಲ್ಲಾ

ಪರಶುರಾಂಬ ಕಾಲೇಜ ಪುಣೆಯಂದ ಒ.Sಛಿ

I I ಖಿ ಮುಂಬಯಂದ, ಹಾಗೂ Ph.ಆ ಯನ್ನನ 1979

ನ್ಾ ಯಾಕಯ

ಕಣವಿಜ್ಞಾ ನ್ದ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದಲ್ಲಾ

ಬಗೆೆ

ಪೇಪರಗಳನ್ನನ

ಪಡೆದರು.

ಹಾಗೂ

ಇವರು

ಪುಸು ಕಗಳನ್ನನ

ಪರ ಕಟಿಸಿದ್ಯದ ರೆ ಹಾಗೆ ಇವರು 25 ಭಾರತಿೀಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ಗಳ ಬಗೆೆ
ವಿವರಗಳನ್ನನ

ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಲ್ಲೀಲ್ಲವತಿ ಡಾಟ್ಸಯ ಎಂಬ ಪುಸು ಕವನ್ನನ

ಸಂಗರ ಹಿಸ್ತವಲ್ಲಾ ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರ 40 ದಶ್ಕದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ
ತಮಿ 67ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಾ ಪದಿ ಶಿರ ೀಯನ್ನನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.
ಇದಲಾ ದೆ ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆಯ್ಕ, ಸತ್ಾ ೀಂದರ ನಾಥ ಭೀಸ್ ಮಡೆಲ
ಹಾಗೂ ಫೆಲ್ಶಿಪ ಹಿೀಗೆ ಅನೇಕ ಪರ ಶ್ಸಿು ಗಳಿಗೆ ಭಾಜನ್ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.
ಮೂರನೇಯದ್ಯಗಿ
ಪುರಾತತವ

ಶಿರ ಮತಿ

ಶಾಸು ರಜಾ ರಾಗಿದುದ

ಶಾರದ್ಯ
ಕಲೆ

ಶಿರ ೀನವಾಸನ್,

ಪುರಾತತವ

ಶಾಸು ರ

ಇವರು
ಮತ್ತು

ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ಅಧಾ ಯನ್ದಲ್ಲಾ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರು
1966 ರಲ್ಲಾ ಜನಸಿದುದ

ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದಿಂದ 1996 ರಲ್ಲಾ

ಪುರಾತತವ ಶಾಸು ರದಲ್ಲಾ

ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ.

ಇವರು

ಸಧಾ

ನಾಾ ಷನ್ಲ್

ಇನ್ದ ು ಟ್ಯಾ ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಾವ ನ್ದ ಸಪ ಡಿೀಸ್, ಬೆಂಗಳೂರನ್ಲ್ಲಾ ಪ್ರ ಫೆಸರ್
ಆಗಿ ವೃತಿು ನವಯಹಿಸ್ತತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಇವರ ಕಾಯಯಕೆೆ ಹಲವಾರು ಪರ ಶ್ಸಿು ಗಳು
ಸಂಧಿದದ ರೂ

ಈಗ

ದೇಶ್ದ ಅತ್ತಾ ನ್ನ ತ

ಪರ ಶ್ಸಿು

ಪದಿ ಶಿರ ೀ ಅವರ

ಮುಡಿಗೇರಿದೆ. ಈ ಮೂವರು ತಿರ – ರತನ ಗಳು ಕನ್ನ ಡದ ಮಹಿಳ್ಳಯರ
ಹೆಮ್ಮಿ .

“ಬ್ಯಾ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಟರ್”
“ಬ್ಬಾ ಲೆನ್ದ ಫ್ರರ್ ದಿ ಬೆಟ್ರ್” ಮಹಿಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ಸಮಾನ್ತೆ
ಉತು ಮ ಜಗತಿು ನ್ ಚಾಲನೆ ಎಂಬುದೆ ಈ ವಷಯದ ಅಂತರಾಷ್ು ರೀಯ್
ಮಹಿಳಾ ದಿನ್ದ ಘೀಷಣೆ.ರ್ಥಂಕ್ ಈಕವ ಲ್ ಬ್ಲಲ್ಿ ಸಾಿ ಟ್ಯ ಫ್ರರ್
ಚಂಜ್

ಸಮಾನ್ವಾಗಿ

ಯೀಚಿಸಿ

ಮಹಿಳ್ಳ

ಹಾಗೂ

ಪುರುಷರು

ಸ್ತಂದರವಾದ ನ್ವ ನಾವಿೀನ್ಾ ತೆಯ ವಿಶ್ವ ನಮಾಯಣಕೆೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲ್ಲ
ಎಂಬುದೆ ಈ ಘಷವಾಕಾ ದ ವಿವರಣೆ .ಇದು ಮುಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ
ವಷಯಗಳಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ್ ಪಿೀಳಿಗೇಯಲ್ಲಾ ನರಂತರವಾಗಿರಲ್ಲ ಲ್ಲಬುದು ಈ
ಉದಘೀಷಣೆಯ

ರ್ಧಾ ಯ್.

ಸಮತ್ೀಲ್ಲತ

ಜಗತು ನ್ನನ

ಚಾಲನೆ

ಮಾಡುವುದಕಾೆ ಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ ಮ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ಬದ ರಿ
ಮುಖಾ ವಾಗಿದೆ ಲ್ಲ0ಗ.ಸಮಾನ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ
ವಾ ವಸ್ಥೆ ಗಳ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಾ

ಸಾವಯಜನಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರ ವೇಶ್ ಮತ್ತು

ಸಮಥಯನೀಯ ಮೂಲಸೌಕಯಯಗಳಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನ್ತೆ ಮತ್ತು
ಸಬಲ್ಲೀಕರಣವನ್ನನ

ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದ್ಯದೆ ನ್ವಿೀನ್ ವಿಧಾನ್ಗಳ

ಮೇಲೆ ಕಂದಿರ ೀಕರಿಸ್ತತು ದೆ.ಸಮಾನ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಹೊೀರಾಟ್ ಯಾವುದೇ
ಸಿು ರೀ ಸಮಾನ್ತ್ತವಾದಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಂದು ಸಂಘಟ್ನೆಗೆ
ಸೇರಿದದ ಲಾ

ಇದು ಮಾನ್ವಹಕುೆ ಗಳ ಬಗೆೆ

ಕಾಳಜಿವಹಿಸ್ತವ ಎಲ್ಲಾ

ಸಮಾಜಿಕ್ ಪರ ಯತನ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ .ಅಂತರಾಷ್ು ರೀಯ ಮಹಿಳಾ
ದಿನ್ವು

ಮಹಿಳ್ಳಯ

ಪರ ಗತಿಯನ್ನನ

ಪರ ತಿಬ್ಲಂಬ್ಲಸ್ತವ

ಸಮಯ

ಮಹಿಳ್ಳಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕ್ ಸಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕ್ನೀಯ

ಪದ್ಮ -ಸ್ತ್ ರ ೋ ಪಟ್ಟ್

ಸಾಧನೆಯನ್ನನ

ಆಚರಿಸ್ತವ

ಜ್ಞಗತಿಕ

ದಿನ್

.ಜಗತಿು ನಾದಾ ಂತ

ವಷಯ

ಹೆಸರು

ಕೆಷ ೀತರ

ಅಸಾಮಾನ್ಾ ಪಾತರ ವನ್ನನ ನವಯಹಿಸಿದ ಮಹಿಳ್ಳಯರ ಧೈಯಯ ಸೆ ಯಯ

1958

ದೇವಿಕಾ ರಾಣೆ

ಕಲೆ

ರಂದು ನ್ಾ ಯಾಕಯನ್ಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಮ್ಮಯಕರ ಪರ ತಿಭಟ್ನೆ ಇಂದಿನ್ ಈ

1959

ಮೇರಿ ರತನ ಮಾಿ ಇಸಾಕ

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

1987

ಕಮಲ್ಲ ದೇವಿ

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

2001

ಮಾಲತಿ ಹೊಳಾ

ಆಟ್

2002

ಗಂಗೂಬ್ಬಯ ಹಾನ್ಗಲ್

ಕಲೆ

2004

ನ್ಳಿನ ರಂಜನ್ ಮೊಹಾಂತಿ

ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ತು

ಗುರುತಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ್ಗಲಾ ನಾನ ಗಿಸ್ತವ ದಿನ್. 1909 ಫೆಬರ ವರಿ 28
ಅಂತರರಾಷ್ು ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ್ಕೆೆ

ನಾಂದಿಯಾಯತ್ತ. ಅಂದು

ನ್ಾ ಯಾಕಯನ್ಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಮ್ಮಯಕರು ಸಮಾನ್ ಕೆಲಸಕಾೆ ಗಿ ಸಮಾನ್
ವೇತನ್ ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಯನನ ತ್ತು

ಮೊದಲ ಬ್ಬರಿಗೆ ಪರ ತಿಭಟ್ನೆ

ಆರಂಭಿಸಿದರೂ

ಆಗಸ್ು

ನಂತರ

೧೯೧೦

ನ್ಲ್ಲಾ

ಡೆನಾಿ ಕನ ಯಲ್ಲಾ

ಅಂತರಾಷ್ು ರೀಯ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಿ ೀಳನ್ವನ್ನನ
ಆಯೀಜಿಸಿತ್ತ . ನಂತರ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮುಖಂಡರ ಒಪಿಪ ಗೆ ಯಂದಿಗೆ
ಮಾರ್ಚಯ

೧೯ರಂದು

ಡೆನಾಿ ಕ್ಯ

ನ್

ಕೂಪನೆಿ ೀಗನ್

ನ್ಲ್ಲಾ

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್

ಅಂತ್ತರಾಷ್ು ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ್ ಆಧಿಕೃತ ವಾಗಿ ಅಚರಿಸಲಪ ಟಿು ತ್ತ
ಸಂಘಟಿತರಾಗಿದದ ರು .ಮಂತರ ೧೯೧೩_೧೯೧೪ರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ದಿನ್ವನ್ನನ

2005

ಕವಿತ್ತ ಕೃಷಣ ಮೂತಿಯ

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

2006

ಸ್ತಧಾ ಮೂತಿಯ

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

2010

ಆರುಂಧತಿ ನಾಗ

ಕಲೆ

2010

ವಿಜಯ ಲಕ್ನಷ ಿ ೀ ರವಿೀಂದರ ನಾಥ

ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ತು
ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್

2011

ಅನತ್ತ ರೆಡಿಿ

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

2012

ನಾಗರತನ ಮಾಿ

ಕಲೆ

2013

ಬ್ಲ. ಜಯಶಿರ ೀ

ಕಲೆ

2014

ಕಾಮ್ಮನ ರಾವ್

ವೈದಾ ಕ್ನೀಯ

2017

ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣಣ ವಧಯನ್

ಕಲೆ

2018

ಸಿೀತವಾವ ಯೋೀಡಾಾ ತಿ

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

2018

ಸೂಲಗಿತಿು ನ್ರಸಮಾಿ

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

ಅಂದು ಅಲ್ಲಾ ದಶ್ಲಕ್ಷ ಕೂೆ ಹೆಚ್ಹಿ ಮಹಿಳ್ಳಯರು ವಿವಿಧ ದೇಶ್ಗಳಿಂದ
ಮಾರ್ಚಯ

8

ರಂದು

ರಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಚಯ

ವಾಡಿಕೆಯಾಯತ್ತ.

ಅಂತರರಾಷ್ು ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ್ವನ್ನನ 1975 ರಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಚಯ 8 ರಂದು
ಯ್ತನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ದ ಮೊದಲಬ್ಬರಿಗೆ ಆಚರಿಸಲ್ಲಯತ್ತ ಅಂದೇ
ವಿಶ್ವ ದ

ವಿವಿಡದೇಶ್ಗಳು

ಮೊದಲಬ್ಬರಿಗೆ

ಹಾಗೂ

ಅಂತರಾಷ್ು ರೀಯ

ನ್ಮಿ

ಭಾರತ

ಮಹಿಳಾ

ದೇಶ್ದಲ್ಲಾ

ದಿನ್ದ

ಆಚರಣೆ

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಲಯತ್ತ. ಈ ವಷಯದ ಅಂತರಾಷ್ು ರೀಯ
ಮಹಿಳಾದಿನ್ ಎಲಾ ಮಹಿಳ್ಳಯರಲ್ಲಾ ಧನಾತಿ ಕ ವಾ ತ್ತಾ ಸ ವನ್ನನ ತರಲ್ಲ
ಎಂದು ಹಾರೈಸೀಣ.
ಲೇಖಕ್ರು: ಶಿರ ೀಮತಿ ಮಾಹಾದೇವಿ ಬ್ಬಣದ, ಆಯ್ಕೆ ಶೆರ ೀಣಿ ಉಪನಾಾ ಸಕ್ನ
ಬ.ವಿಿ .ವ.ಸಂ. ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್

Govt. Polytechnic, Karkala
ಬ್ಯಲಕ್ರ ವಸತಿ ನಿಲರ್ ಕ್ಟ್ ಡಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನಾಾ ಸ

ಲೇಖಕ್ರು: ಶಿರ ೀಮತಿ ಮಾಹಾದೇವಿ ಬ್ಬಣದ
ಆಯ್ಕೆ ಶೆರ ೀಣಿ ಉಪನಾಾ ಸಕ್ನ
ಬ.ವಿಿ .ವ.ಸಂ. ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್

ಕನಾಯಟ್ಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯಂದ ಸರಕಾರದ ಎಸ್ಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್ಪಿ
ಯೀಜನೆಯಡಿ

Email id :hednewsletter@gmail.com

ಮಂಜೂರಾದ

1.26

ಕೀಟಿ

ವೆಚಚ ದಲ್ಲಾ
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ನಮಾಯಣಗೊಳಳ ಲ್ಲರುವ ಸರಕಾರಿ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ್ ಕಾಕಯಳ ಇದರ ನ್ತನ್
ಬ್ಬಲಕರ ವಸತಿ ನಲಯದ ಶಿಲ್ಲನಾಾ ಸ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಮಾ.08 ರಂದು
ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಆವರಣದಲ್ಲಾ ನ್ಡೆಯತ್ತ. ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ಮುಖಾ
ಸಚತಕ ವಿ. ಸ್ತನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಲ್ಲನಾಾ ಸ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತ್ತವರಣಕೆೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ
ಬರುವ

ಬಡ

ಪರ ತಿಭಾನವ ತ

ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲ್ಲದುದ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ವಸತಿ

ನಲಯ

was Smt. Manjula.Shindhe Superintendent of Apparel
Training Design Center HosurHubballi. The topic was
“Recent Innovations in Apparel Industry” , The lecture
focused on the functions of different department of an
Apparel Industry.

ಅದರ ಪರ ಯೀಜನ್ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಶಿೀಘರ

ಲಭಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಾ ಕಾಕಯಳಕೆೆ
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸಕಾಯರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕಂದರ ಕೆೆ
ಕಾಯದ ರಿಸ್ತವ ಬಗೆೆ

ಸೆ ಳ

ಅವರು ಪರ ಸಾು ಪಿಸಿದರು. ಪಾರ ಂಶುಪಾಲ ಬ್ಬಬು

ದೇವಾಡಿಗ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಾ ಪುರಸಭಾ ಸದಸಾ ರಾದ
ಪರ ವಿೀಣ್ ಶೆಟಿು , ನೀತ್ತ, ಗುತಿು ಗೆದ್ಯರ ಸ್ತಜಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿು , ನಟೆು
ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷ ಸ್ತಭಾಶ್ಚ ಂದರ ಹೆಗೆಿ , ಪಂಚಾಯತಿ
ಸದಸಾ ರಾದ ಯೋಾ ೀತಿ, ದಿವಾಕರ ಬಂಗೇರ, ರಾಜೇಶ್ , ಕಾಕಯಳ ನ್ಗರ
ಬ್ಲಜ್ಞಪಿ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಅನಂತಕೃಷಣ
ನಾಗರಾಜ್

ಶೆಣೈ , ಐಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆ

ಮೊದಲ್ಲದವರಿದದ ರು.

ಕಾಯಯಕರ ಮ

ನರೂಪಿಸಿದರು.

ಸಂಸ್ಥೆ ಯ

ಬೀಧಕ

ಪಾರ ಂಶುಪಾಲ

ಗುಣಪಾಲ್

ಬ್ಬಲಚಂದರ

ಜೈನ್

ಹೆಬ್ಬಾ ರ್
Resource Person Smt. Manjula.Shindhe and Smt.Manjula. Kadam
(HOD ADFT) with ADFT Faculty.

ಸಾವ ಗತಿಸಿ, ಉಪನಾಾ ಸಕ ಅಣಣ ಪಪ ಸಾವ ಮ್ಮ ಜಿ.ಎಂ ವಂದಿಸಿದರು.

Government Polytechnic, Sorab
ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದಲನ

Modern machineries and today’s updated modern
technology and equipments used in Industry. She also
highlighted the qualitative measures to be taken to
increase production. She motivated the youngstudents
to establish their own industry and help the women
who are below the poverty line. Smt. Shivaleela
.Hosamani, Smt. Gayatri. Manavade, Smt. Kalyani.L
were present.

D.R.R (Govt.) Polytechnic, Davanagere
ಶಾಲ್ಲ ದ್ಯಖಲ್ಲತಿ ಆಂದಲನ್ವನ್ನನ

ಸರಬ ನ್ಗರದಲ್ಲಾ ಬರುವ

ಹಾಗೂ ಸರಬ ತ್ತಲ್ಲಕ್ನನ್ ಅಡಿ ಬರುವ ಏಲ್ಲಾ ಸಕಾಯರಿ ಹಾಗೂ
ಖಾಸಗಿ ಪ್ರರ ಡಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಡಿ ನೀಡಿ, 2019 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ದ್ಯಖಲ್ಲತಿ
ಆಂದಲನ್ವನ್ನನ ಹಮ್ಮಿ ಕಳಳ ಯತ್ತ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ ರ ೋರ್ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ

ದಿನಾಂಕ

16.03.2019

ರಂದು

ಡಿ.ಆರ್.ಆರ್

(ಸಕಾಯರಿ)

ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ್, ದ್ಯವಣಗೆರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗದ
ದಿನಾಂಕ
ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಾ

08/03/2019ರಂದು

ಸಕಾಯರಿ

ಅಂತರರಾಷ್ು ರೀಯ

ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ್

ಮಹಿಳಾ

ಸರಬ

ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನನ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ
ವತಿಯಂದ

ಬೆಂಗಳೂರು
Campus

ಮೂಲದ

JMC
drive

ಅನ್ನನ

ಪರ ಯೀಜನ್ವನ್ನನ

ನ್ಮಿ

recruitment

ಆಚರಿಸಲ್ಲಯತ್ತ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕೆೆ ಸಕಾಯರಿ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ್ ಸರಬ

ಆಯೀಜಿಸಲ್ಲಗಿತ್ತು .

ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ನವೃತು ಸಂಸಾೆ ಪಕ ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದ ಶಿರ ೀ ಚಿದುಬರ್ ರಾವ್

ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು ಸೇರಿದುತೆ ಸ್ತತು ಮುತು ಲ್ಲನ್ ಪರ ದೇಶ್ಗಳ

ರವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಧಮಯಪತಿನ ಯವರಾದ ಶಿರ ೀಮತಿ ಆಷ್ಕ ನವೃತು

ಏಳು ಸಕಾಯರಿ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ್/ಅನ್ನದ್ಯನತ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ್ ಮತ್ತು

ಪಾರ ಚಾಯಯರು ಸಕಾಯರಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲೇಜು ಸಾಗರ ಇವರುಗಳು

ಪೆರ ೈವೇಟ್ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ್ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು ಪಡೆದಿರುತ್ತು ರೆ. ನ್ಮಿ

ಮುಖಾ ಅತಿೀರ್ಥಗಳಾಗಿ ಆಗಮ್ಮಸಿದದ ರು.

Govt.Polytechnic for Women, Hubli
ISTE Student chapter Govt Polytechnic for Women
Vidyanagar, Hubballi conducted a guest lecture for
ADFT students on 14/03/2019. The resource person
Email id :hednewsletter@gmail.com

ಇದರ

PROJECT

ಸಂಸ್ಥೆ ಯ 20 ಕೂೆ ಹೆಚ್ಹಚ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಈ
ಸಂದಭಯದಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ್ ಪಾರ ಂಶುಪಾಲರಾದ

ಶಿರ ೀ ಬ್ಲ.ಟಿ

ಮಾಕಯಂಡೇಯ, Placement Officer ಶಿರ ೀ ಎಡವ ಡ್ಯ ಸಾು ಾ ನಾ
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ ಕೆಷ ೀಮಾಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿರ ೀ ನರಂಜನ್.ಕೆ.ಜಿ
ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪನಾಾ ಸಕರಗಳು ಹಾಜರಿದದ ರು.
website: dte.kar.nic.in
Page 13

MLBP, Belgaum

GPT, Koppal

‘Invent, Innovate and Research’

ದಿನಾಂಕ 11-03-2019ರ

ರಂದು Toyota Kirloskar Textile

Machinery Pvt. Ltd, Bengaluru ಇವರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಾ ಅಂತಿಮ
ವಷಯದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಉದಾ ೀಗ ಕಲ್ಲಪ ಸ್ತವ ಸಲುವಾಗಿ
ಕಾಾ ಂಪಸ್

ಸಂದಶ್ಯನ್

ಕಾಯಯಕರ ಮದಲ್ಲಾ

ಏಪಯಡಿಸಲ್ಲಗಿತ್ತು .

ಸಂಸ್ಥೆ ಯ

ಸದರಿ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು

ಮತ್ತು

ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಾದ ಕುಷು ಗಿ, ಕಾರಟ್ಗಿ,
ಕುಕನ್ರು, ಗುಳಗಣಣ ವರ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ್ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು ಒಟ್ಟು ರೆ
98

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು

ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು.

ಕಾಯಯಕರ ಮದಲ್ಲಾ

ಪೆಾ ಸ್ಮ್ಮಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶಿರ ೀ ಪರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್ ರವರು
ಸದರಿ ಕಂಪನಯಂದ ಆಗಮ್ಮಸಿದದ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ

ವತಿಯಂದ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಪಾರ ಚಾಯಯರು
ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ಉದಾ ೀಗಾವಕಾಶ್ಗಳ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ

ನೀಡಿದರು.

ಮಾನ್ಾ

ನದೇಯಶ್ಕರು, ತ್ತಂತಿರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಇವರ

ಸ್ತತ್ು ೀಲೆ

ಸಂಖೆಾ :

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್/ಚಟ್ಟವಟಿಕೆ/05/2017-18 ದಿನಾಂಕ 0503-2019ರ

ಆದೇಶ್ದ

ಮಂಗಳವಾರ

ಮೇರೆಗೆ,

ತ್ತಲ್ಲಾ ಕಾ

ಸಹಯೀಗದಂದಿಗೆ

ದಿನಾಂಕ

ಚ್ಹನಾವಣಾ

ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಾ

19-03-2019
ಆಯೀಗದ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ಮತದ್ಯನ್ದ ಮತ್ತು ಇವಿಎಂ ಯಂತರ ದ ಕುರಿತ್ತ ಪಾರ ತಾ ಕ್ನಷ ತೆ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ
ಚ್ಹನಾವಣಾ

ಕಡಲ್ಲಯತ್ತ.
ಆಯೀಗದ

ಪಾರ ಚಾಯಯರು, ಎಲಾ

ಸ್ಥಕು ರ್

ಈ

ಕಾಯಯಕರ ಮದಲ್ಲಾ
ಆಫೀಸರ್

ಮತ್ತು

ಸಿಬಾ ಂದಿ ವಗಯದವರು ಹಾಜರಿದುದ

ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನನ ಯಶ್ಸಿವ ಗೊಳಿಸಲ್ಲಯತ್ತ.
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Dr.K.Ravi, Principal, Gajanan Maharaj Engg college,
Gadhinglaj called upon the students to “Invent,
Innovate and research”. He was addressing a huge
gathering of students from various polytechnics who
had participated in the national level student project
exhibition “Avishkar-2019’ held at Motichand
Lengade Bharatesh Polytechnic, Belagavi
Elaborating upon the concept of invent & innovate he
said research is very essential. He emphatically denied
and also made an appeal to the students to shed the need
of high degrees to undertake research. Reiterating his
point he cited the examples of great Indian sculptors
who sculpted the ancient temples which are intricately
designed. He cited the examples of Agastya Muni who
invented electricity , Bhramhagupta who invented the
concept of zero , Bhaskaracharya who invented
gravitation. The very concept of prediction of eclipses
by our astrologers holds a light for the rich heritage we
inherit he said. Much earlier a man named Shivaji
Talapad had invented the aeroplane. He called upon the
students to be proud of the nation and also reinvent and
rethink about the ancient texts. Recalling Swami
Vivekanand’s famous dictum he called upon the
students to ‘Arise, Awake and make the country self
sufficient and achieve sustainable growth’
Principal, Suresh Tulsigeri passing his presidential
remarks called upon the students to focus and reorient
with regard to project development as curriculum
based study is not sufficient .He recalled the bold
initiative made by the central Govt regarding
hackathlon, skill India,Incubation centre etc.
Shri. Lingaraj vaidya, BVVS Polytechnic, Bagalkot,
Siddhalingappa Gandh,B T Patil Polytechnic,Vinayak
Nannoji, G R Deshapande (Hylok Hydrotechnic Pvt
Ltd) Abhishek Magadum, Anuja Prakash, K C
Agarwal, Sameer Maniyar, Vijay Pawar, Gulzar,
Maniyaar Iqbalkhan, Praveen Bekane, Bhushan
Ddongre and Bhushan Aptekar officiated as juries. A
total 107 projects and 252 students participants from
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various polytechnics took part.
proposed a vote of thanks.

Sagar Belawadi

ಕಾಯಯ

ವೈಖರಿಯನ್ನನ

ಶಾಾ ಘಿಸ್ತತು

ಅವರ

ಪಾತರ ವನ್ನನ

ಕಂಡಾಡಿದರು .ಭಾರತದಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾ ಜಯನೆ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಾ ಸೇವೆ
ಸಲ್ಲಾ ಸ್ತತಿು ರುವ ಭಾರತಿೀಯರನ್ನನ

ಮತದಾನ ಜ್ಞಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ

ಹಿಂದಕೆೆ ಕರೆಯ್ತತು “ಜನ್ನ ಜನ್ಿ

ಭೂಮ್ಮಶ್ಚ ಸವ ಗಾಯದಪಿ ಗರಿಯಸಿ” ಎಂದರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಾ ಉಪಸಿೆ ತರಿದದ

ಇನೀವಯ ಮುಖಾ

ಕಂಪನ ಸಮೂಹದ ಮುಖಾ

ಕಾಯಯನವಾಯಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿರ ೀ

ವಿನ್ಯಕುಮಾರ

ಬ್ಬಳಿಕಾಯ

ಅತಿರ್ಥ ಹೈಟೆಕ್

ಮಾತನಾಡುತು

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು

ಕನೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಾ ಪರಿೀಕಾಷ ಸಿದದ ತೆ ಮಾಡುವುದನ್ನನ ಬ್ಲಟ್ಟು ಸತತವಾಗಿ
ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡುತಿು ರಬೇಕು ಎ0ದು ಕ್ನವಿಮಾತ್ತ ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಭರತೇಶ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಖಜ್ಞಂಚಿ
ಶಿರ ೀ ಶಿರ ೀಪಾಲ ಖೇಮಲ್ಲಪೂರೆಯವರು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು ಕಲ್ಲಯ್ತವುದಕೆೆ
ಉತ್ತದ ಕರಾಗಿರಬೇಕಲಾ ದೇ ಮುಕು ಮನ್ಸಿದ ನ್ವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರು.
ತಮಿ
ತ್ತಂತಿರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೊೀತಿಚಂದ ಲೆಂಗಡೆ
ಭರತೇಶ್

ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ್

ವತಿಯಂದ

ಯೀಜನೆಯವತಿಯಂದ
ದಿನಾಂಕ:23.03.2019

ಮತದ್ಯನ್
ರಂದು

ರಾಷ್ು ರೀಯ

ಜ್ಞಗೃತಿ

ಸೇವಾ

ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ನನ

ಕಾಲೇಜಿನ್

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ನೀಡಲ್ಲಯತ್ತ. ಸಂಪನ್ಿ ಲ ವಾ ಕ್ನು ಯಾಗಿ ಆಗಮ್ಮಸಿದ ಶಿರ ೀ.ಆರ್.ಬ್ಲ
ನಂದರಗಿ, ಹಿರಿಯ ಉಪನಾಾ ಸಕರು, ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಯ್ತ ಕಾಲೇಜ,
ಸಾಂಬ್ಬರ , ಬೆಳಗಾವಿ, ಇವರಿಂದ ವಿದುಾ ನಾಿ ನ್ ಸಾಕ್ಷರತ್ತ ಸಂಘದ
ವತಿಯಂದ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ಮತದ್ಯನ್ದ

ಮಹತವ ವನ್ನನ

ತಿಳಿಸಲ್ಲಯತ್ತ. ನ್ಮಿ ದೇಶ್ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಲ್ಲಾ ಮತದ್ಯನ್ದ ಪಾತರ
ಬಹಳ ಮಹತವ ವಹಿಸ್ತತು ದೆ. ಆದದ ರಿಂದ ನ್ಮಿ ದೇಶ್ದ ಎಲಾ ಯ್ತವಕರು
ಮತದ್ಯನ್ದಲ್ಲಾ

ತಪಪ ದೇ

ಪಾಲ್ೆ ೀಳಳ ಬೇಕೆಂದರು.

ಒಂದಂದು

ಮತದ್ಯನ್ವು ಕೂಡಾ ಬಹಳ ಮಹತವ ದ ಪಾತರ ವನ್ನನ

ವಹಿಸ್ತತು ದೆ.

ಆದದ ರಿಂದ ತಮಿ ಸ್ತತು ಮುತು ಲ್ಲನ್ ಜನ್ರಿಗೆ ಮತದ್ಯನ್ದ ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು
ಮೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಆಮ್ಮಶ್ಕೆೆ

ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜಕ್ನೀಯ

ವಾ ಕ್ನು ಗಳು

ವೃತಿು

ಜಿೀವನ್ದ

ಅನ್ನಭವವನ್ನನ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಾ

ಹಂಚಿಕಂಡರು ತ್ತವು ಹೇಗೆ ಓವಯ ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವನ0ದ ಕಲ್ಲತದದ ನ್ನನ
ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಕೆಯ್ತ ನರಂತರವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳ

ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ

ಕು.ಚೈತನ್ಾ

ಮೊದಲ್ಲಯಾರ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯನಯರ ಕು.ಅಂಕ್ನತ್ತ ಚೌಗುಲೆ ಜನ್ರಲ್ ಛಾ0ಪಿಯನ್ನೆ0ದು
ಪಾರಿತ್ೀಷಕ ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದರು. ಕು ಅಪಾಪ ಸಾಹೇಬ ಶಿರಹಟಿು

ಹಾಗೂ

ಕು.ಪೂಣಿಯಮಾ ಲಂಗೊೀಟಿ ಯವರು ಅತ್ತಾ ತು ಮ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ ಮತ್ತು
ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯನಯ್ಕಂದು ಆಯ್ಕೆ ಗೊಂಡು ಪರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನನ

ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದರು.

ಪಾರ ಚಾಯರಾದ ಶಿರ ೀ ಸ್ತರೇಶ್ ತ್ತಳಸಿಗೇರಿಯವರು ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ್ ನ್
“ವಾಷ್ಯಕ ವರದಿ” ವಾಚನ್ ಮಾಡಿದರು. ಉಪನಾಾ ಸಕ ಸಾಗರ ಬೆಳವಡಿ
ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನನ
ಕಾಯಯದಶಿಯ

ನರೂಪಿಸಿದರು.ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ
ಕು.ಅಪಾಪ ಸಾಹೇಬ

ಸಾಯಂಕಾಲದ

ಸಾಂಸೆ ೃತಿಕ

ಶಿರಹಟಿು

ಒಕೂೆ ಟ್ದ
ವಂದಿಸಿದರು.

ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳಂದಿಗೆ

ಸ್ಥನ ೀಹ

ಸಮ್ಮಿ ೀಳನ್ ಮುಕಾು ಯ ಗೊಂಡಿತ್ತ.

SRVRP, Guledgudd

ನೀಡುವ

ಅನುಕಂಪ ಬೇಡ ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಿ

ಒಳಗಾಗದೇ ಸರಿಯಾದ ವಾ ಕ್ನು ಗೆ ಮತದ್ಯನ್ ಮಾಡಿಬೇಕು

ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂದಿನ್
ಯಂತರ ವು

ಬದಲ್ಲಗುತಿು ರುವ

ಬಹಳ

ಜಗತಿು ನ್ಲ್ಲಾ

ಪಾರದಶ್ಯಕತೆಯನ್ನನ

ವಿದುಾ ನಾಿ ನ್

ನೀಡುತು ದೆ.

ತ್ತಂತಿರ ಕ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು ಇದರ ಬಗೆೆ ಜನ್ರಲ್ಲಾ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು
ಅದರ ಕಾಯಯವಿಧಾನ್ವನ್ನನ

ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದರು. ಮತದ್ಯನ್ ಜ್ಞಗೃತಿ

ಬಗೆೆ ಚ್ಹನಾವಣಾ ಆಯೀಗವು ನೀಡಿದ ದೃಶ್ಾ ಗಳನ್ನನ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ
ತ್ೀರಿಸಲ್ಲಯತ್ತ.

ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.

ಬೀಗಾರ

ಮತದ್ಯನ್

ಇವರು

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ನೀಡಿದರು.

ಶಿರ ೀ.ಎಸ್.ಎನ್.ತ್ತಳಸಿಗೇರಿ
ಮಹತವ ವನ್ನನ

ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ

ಜ್ಞಗೃತಿ

ಕುರಿತ್ತ

ಕಾಲೇಜಿನ್

ಇವರು

ಶಿರ ೀ.ಚತನ್

ಪರ ಸ್ತು ತಿಯನ್ನನ

ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದ

ಮಾತನಾಡುತ್ತು

ಸಂವಿಧಾನ್ದ

ಮತ್ತು ಮತದ್ಯನ್ದ ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.

ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನನ

ರಾಷ್ು ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೀಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ

ಶಿರ ೀ.ಧಿೀರಜ ಜಕೆ ನ್ನ ವರ ನರೂಪಿಸಿದರು.

ದಿ. ಅಸೀಸಿಯನ್ ಆಪ್ ಪಿೀಪಲ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಥಬ್ಲಲ್ಲಟಿ ಹಾಗೂ ಸಚಯ

“ಸಂಸ್ಕೆ ರ-19”

ಸವ ಯಂ ಸೇವಾ ಅಭಿವೃದಿಿ

“ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಕಾತರಿಸ್ತವುದಕೆೆ

ಬದಲ್ಲಗಿ ಕೌಶ್ಲಾ

ಕುಂಬ್ಬರ

ಇವರು

ಅಭಿವೃದಿದ ಯತು ಗಮನ್ ಹರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಸರ್ೀಯ ಕಂಟ್ಯರ ೀಲ್ ನ್

ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ್ನ್ಲ್ಲಾ

ವಾ ವಸಾೆ ಪನಾ ನದೇಯಶ್ಕರಾದ ಶಿರ ೀ ದಿೀಪಕ ಧಡೂತಿ ಇಂದಿಲ್ಲಾ ಕರೆ

ಸಾವ ವಲಂಬನೆಗಾಗಿ

ನೀಡಿದರು.

ಕಾಯಯಕರ ಮದಲ್ಲಾ

ವಿವಿಧ

ಯಾವುದ್ಯದರೂ

ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲ್ಲಾ ಯ

ಒಂದು

ಪರಿಜ್ಞಾ ನ್

ಕೆಷ ೀತರ ದಲ್ಲಾ

ಹೊಂದಿದುದ

ಸಂಪೂಣಯ

ಪರಿಣಿತಿ

ಸಂಸ್ಥೆ

ಸೆ ಳಿೀಯ

(ರಿ) ಬ್ಬಗಲಕೀಟೆಯ ಮಹೇಶ್
ವಸು ರದ

ರೂರಲ್

ವಿಕಲಚತನ್ರಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿ ಕಂಡಿದದ

ಎಸ್.

ಆರ್.

ಆರ್ಥಯಕ

ಉದಾ ೀಗಾಧಾರಿತ
ಮಾತನಾಡುತು

ತರಬೇತಿಗಳು

ಎಲ್ಲಾ

ಎಂಬ

ವಿಕಲಚತನ್ರನ್ನನ

ಸಮಥಯಗಿಳಿಸಿ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತವುದು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ್ಗಳನ್ನನ

ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಗರದ ಪರ ತಿಷ್ಿ ತ ಮೊೀತಿಚಂದ ಲೆಂಗಡೆ

ದರಕ್ನಸಿಕಡುವುದು ಎಲಾ

ಭರತೇಶ್ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ್ ನ್ ವಾಷ್ಯಕ ಸ್ಥನ ೀಹ ಸಮ್ಮಿ ೀಳನ್ “ಸಂಸಾೆ ರ-19”

ಮತ್ತು

ರಲ್ಲಾ ಮುಖಾ ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮುಖಾ ವಾಹಿನಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಕಂಪದ

ಮೊೀತಿಚಂದ ಲೆಂಗಡೆ ಭರತೇಶ್ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ್ ತ್ತಂತಿರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಾ

ಅವಶ್ಾ ಕತೆ ಇಲಾ

ಒಂದು ವಿಶಿಷಿ ಸಾೆ ನ್ ಪಡೆದಿದುದ ಉತು ಮ ಗುಣಮಟ್ು ದ ತ್ತಂತಿರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಅವಕಾಶ್ ನೀಡಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಾ ರುವ ವಿಶಿಷು ಶ್ಕ್ನು ಯ ಮೂಲಕ ಅವರು

ನೀಡಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಂದ

ಸಾವ ವಲಂಬ್ಲಗಳಾಗಿ ಬದುಕ್ನ ಸಾಮಾನ್ಾ

ಡಿಪ್ಾ ೀಮಾ

ಪದವಿಯನ್ನನ ಪಡೆದವರನ್ನನ ಸರ್ೀಯ ಕಂಟ್ಯರ ೀಲನ್ಲ್ಲಾ ಉದಿದ ಮ್ಮಯ

ನಾಾ ಯವನ್ನನ

ವಿಕಲಚತನ್ ವಾ ಕ್ನು ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ್ತೆ

ಒದಗಿಸಿಕಟ್ಟು

ಅವರಿಗೆ

ಅವರನ್ನನ

ಸಮಾಜದಲ್ಲಾ

ಎಲಾ ರಂತೆ

ಸಮಾಜದ
ಬದುಕುವ

ವಾ ಕ್ನು ಗಳಿಗಿಂತಲ್ಲ ಹೆಚಿಚ ನ್

ಕೆಲಸ ನವಯಹಣೆ ಮಾಡಬಲಾ ರು ಅದಕಾೆ ಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು

ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಾ ಸ್ತತಿು ರುವ ಭರತೇಶ್ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕನ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳ
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ಇದರಲ್ಲಾ ಕೈಯೋೀಡಿಸಿ ವಿಕಚತನ್ರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಸೌಲಭಾ ಗಳ ಕುರಿತ್ತ

ಟಿಪುಪ

ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ನ್ಡೆಯತ್ತ.

ಕಾಯಯಕರ ಮದ

ಅಧಾ ಕಚ ತೆಯನ್ನನ

ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದ

ಡಾ||

ಎಸ್.

ವಹಿಸಿದದ
ಎಫ್.

ಸಂಸ್ಥೆ ಯ

ಹಲ್ಲಯಪುರ

ಇವರು

ಷಹಿೀದ್ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ನನ ಕ್ ನ್ಲ್ಲಾ ವಾಷ್ಯಕೀತದ ವ ಸಮಾರಂಭ

ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖಾ
ಕಾಲೇಜಿನ್

ಅತಿರ್ಥಯಾದ ಇಂಪಲ್ದ ಪದವಿ ಪೂವಯ

ಚರಮನ್ರಾದ

ಐಐಟಿ

ಪದವಿಧರರಾದ

ಶಿರ ೀ.

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು ವಿಕಲಚತರನ್ನನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ

ಮಧುಸೂದನ್ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಧಿಸ್ತವ ಛಲವಿದದ ರೆ ಗುರಿ

ಉದಾ ೀಗಾವಕಾಶ್ಗಳನ್ನನ

ತಲುಪಲು ಯಾವುದೇ ಅಡಿಿ ಗಳು, ಕಷು ಗಳು ಬಂದರೂ ಗುರಿಯಂದ

ಕಲ್ಲಪ ಸ್ತವುದರಲ್ಲಾ

ತ್ಡಗಿಸಿಕಂಡು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನನ
ಮೌಲಾ ಗಳನ್ನನ

ಬದುಕ್ನನ್ಲ್ಲಾ

ತಮಿ ನ್ನನ

ಮಾಡಿ ಮಾನ್ವಿೀಯ

ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕೆಂದು

ಹಿಂದೆ

ಸರಿಯಬ್ಬರದು

ಯಶ್ಸಿವ ನ್ಲ್ಲಾ

ಏಕೆಂದರೆ

ಮರೆಯಾಗುತು ವೆ.

ಎಲ್ಲಾ

ಸವಾಲುಗಳು ಇವೆ ಅಲ್ಲಾ

ಯಶ್ಸ್ತದ

ಮುಖಾ ಸೆ ರಾದ ಶಿರ ೀ ಎನ್. ಆರ್. ಐರಣಿ ಇವರು ಪಾರ ರಂಭದಲ್ಲಾ

ಹೇಳಿದರು. ಪರ ತಿಯಬಾ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಯ್ತ ತಮಿ ಲ್ಲಾ ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನ

ಸಾವ ಗತಿಸಿ ಕನೆಯಲ್ಲಾ

ಪರ ತಿಭೆ ಇಟಿು ದ ರುತ್ತು ನೆ ಅದರ ಉತು ಮ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ

ಸಂಸ್ಥೆ ಯ

ಸಿಬಾ ಂದಿವಗಯ

ಹಾಗೂ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ/ನಯರು

ಉಪಸಿೆ ತರಿದದ ರು.
ದಿನಾಂಕ: 18-03-2019 ರಂದು ಜೈನ್ ಇನದ ಟ್ಯಾ ಟ್ ಆಪ್ ಟೆಕಾನ ಲಜಿ
ದ್ಯವಣಗೇರಿ ಇವರು ಆಯೀಜಿಸಿದದ ರಾಜಾ ಮಟ್ು ದ ತ್ತಂತಿರ ಕ ವಸ್ತು
ಬ.ವಿ.ವ.ಸಂಘದ ಎಸ್. ಆರ್. ವಸು ರದ ಗಾರ ಮ್ಮೀಣ

ತ್ತಂತಿರ ಕ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಇ&ಇ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಾದ ಕುಮಾರ
ವಿರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಪರ ಜವ ಲ್ ಪಿ. ಇವರು ಪರ ದಶಿಯಸಿದ “ಸಾಿ ಟ್ಯ ಹೆಲೆಿ ಟ್”
ಎಂಬ ಪ್ರ ಜ್ಞಕು ಗೆ ರಾಜಾ ಮಟ್ು ದಲ್ಲಾ ಪರ ಥಮ ಸಾೆ ನ್ ದರೆತಿದೆ. ಈ
ಸಾಧನೆ

ಮಾಡಿದ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ಕಾಯಾಯಧಾ ಕ್ಷರಾದ

ಮಾನ್ಾ ಶಿರ ೀ

ಬ.ವಿ.ವ.

ವಿೀರಣಣ

ಸಂಘದ

ಚರಂತಿಮಠ

ಗೌರವ

ಕಾಯಯದಶಿಯಗಳಾದ ಶಿರ ೀ ಮಹೇಶ್ ಅಥಣಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ
ಸದಸಾ ರು, ಆಡಳಿತ್ತಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಪಾರ ಚಯಯರಾದ
ಎಸ್.

ಎಫ್.

ಹಲ್ಲಯಪುರ,

ಸಂಸ್ಥೆ ಯ

ಸಿಬಾ ಂದಿ

ಡಾ||

ವಗಯದವರು

ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.
ಸೆ ಳಿೀಯ ಎಸ್. ಆರ್. ವಸು ರದ ಗಾರ ಮ್ಮೀಣ ತ್ತಂತಿರ ಕ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದಲ್ಲಾ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಪರ ತಿಷ್ಿ ತ ಶಾಹಿ ಎಕದ ಪ್ೀಟ್ಯ ಲ್ಲಮ್ಮಟೆಡ್ ಇವರು ಜವಳಿ
ಅಂತಿಮ

ವಷಯದ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ

ಸಂದಶ್ಯನ್ ನ್ಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಾ

ಕಾಾ ಂಪಸ್

ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಹಳ್ಳಯ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಯಾದ ಶಾಹಿ ಎಕದ ಪ್ೀಟ್ಯನ್ ಸಿ.ಓ.ಓ. ಶಿರ ೀ ಬ್ಬಲಕೃಷಣ
ಶೆಟಿು , ಎರ್ಚ. ಆರ್. ಜನ್ರಲ್ ಮಾಾ ನೇಜರ ಶಿರ ೀ ಲಕ್ಷಿ ಣ, ಆಗಯನೈಜೇಷನ್
ಡೆವಲಪ್ಮ್ಮಂಟ್ನ್ ಡಿ.ಜಿ.ಎಮ್. ಶಿರ ೀ ಅರವಿಂದ ಅವರು ಶಾಹಿ
ಕಂಪನಯ

ಕುರಿತ್ತ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ಎಂದು

ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾದ ನಣಯಯವನ್ನನ

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವಾ ದರಿಂದ

ಸಮಸಾ ಗೆ

ಒಳ್ಳಳ ಯ

ಪರಿಹಾರ

ಲಭಿಸ್ತತು ದೆ.

ಭವಿಷಾ ವನ್ನನ

ನಣಯಯ ಎನ್ನನ ವುದು

ಯಶ್ಸಿವ ನ್ ಮೂಲವಾಗಿರುತು ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗೌರವಾನವ ತ

ಅತಿರ್ಥಯಾದ

ರೇಲೆವ

ಇಲ್ಲಖೆಯ

ಸಿೀನಯರ

ಇಂಜಿನೀಯರಾದ ಶಿರ ೀ. ಕೆ ಪರ ತ್ತಪ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವಿರುವ
ಜಗತ್ತು

ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ.

ನಾಾ ಯವಾಗಿ

ಬದುಕಲು

ನ್ರಾರು

ದ್ಯರಿಗಳಿವೆ ಸಾವಿರಾರು ಅವಕಾಶ್ಗಳಿವೆ. ಬದುಕ್ನನ್ಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶ್ಗಳಿಗೆ
ಯಾವತ್ತು ಕನೆಯಲಾ ಅವಕಾಶ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ನ್ಮಿ
ಯಶ್ಸ್ತವ

ನಂತಿದೆ.

ಸಿೆ ತಿಯನ್ನನ

ಪರ ತಿಯಬಾ ರು ತಮಿ

ಮೌಲಾ ಮಾಪನ್

ಸಾಮಥಾ ಯ ಮತ್ತು

ಮಾಡಬೇಕು

ಮತ್ತು

ಸರಿಯಾದ

ಅವಕಾಶ್ಗಳನ್ನನ , ಸವಾಲುಗಳನ್ನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇ ನಮಿ
ಸ್ತತು ಲ್ಲರುವ ಅವಕಾಶ್ಗಳ ಪೂಣಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸದ್ಯವಕಾಶ್
ಸಿಕ್ನೆ ದ ಮರುಕ್ಷಣ ಕಾಯಯಪರ ವೃತು ರಾಗುವುದು ಯಶ್ಸಿದ ನ್ ಗುಟ್ಟು
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದ ಶಿರ ೀ. ಎಮ್.ಎಸ್.

ಕಾಾ ಂಪಸ್ ಸಂದ್ಶ್ಯನ

ವಿಭಾಗದ

ಸೀಲು ಶಾಶ್ವ ತ ಅಲಾ

ರೂಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದೆ.

ಪ್ರರ ಜೆಕ್್ ಗೆ ಪರ ಥಮ ಸ್ಕಾ ನ

ಪರ ದಶ್ಯನ್ದಲ್ಲಾ

ಜಿೀವನ್ದಲ್ಲಾ

ಯಾವಾಗಲ್ಲ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಟೆಕದ ಟೈಲ್ ಟೆಕಾನ ಲಜಿ ವಿಭಾಗದ
ವಂದಿಸಿದರು. ಎ.ಪಿ.ಡಿ. ಯ ಶಿರ ೀ ನ್ಧಾಪ,

ಇದೆ.

ಸವಾಲುಗಳು

ಮಾಹಿತಿ

ನೀಡಿದರು.

ಈ

ಸಂದಭಯದಲ್ಲಾ ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದ ಡಾ|| ಎಸ್. ಎಫ್. ಹಲ್ಲಯಪುರ,
ವಿಭಾಗದ ಮುಖಾ ಸೆ ರಾದ ಶಿರ ೀ ಎನ್. ಆರ್. ಐರಣಿ, ಶಿರ ೀ ಎಸ್. ಸಿ. ಮೇಟಿ,
ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಪೆಾ ಸಮ್ಮಂಟ್ ಅಧಿೀಕಾರಿ ಶಿರ ೀ ಕೆ. ಸಿ. ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಜವಳಿ
ವಿಭಾಗದ ಸಿಬಾ ಂದಿ ಉಪಸಿೆ ತರಿದದ ರು. ನಂತರ ನ್ಡೆದ ಸಂದಶ್ಯನ್ದಲ್ಲಾ
30 ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದಿದದ ರು.

Tippu Shaheed Polytechnic, Hubli
ವಾಷ್ಟಯಕೋತ್ ವ ಸಮಾರಂಭ

ಮುಲ್ಲಾ

ರವರು

ಸರ್ೀಯಚಛ
ಮಟ್ು ವನ್ನನ
ಬದಲ್ಲಗಿ

ಮಾತನಾಡಿ,

ಮನ್ನಷಾ

ಮಟ್ು ದಲ್ಲಾ ದ್ಯದ ನೆ.
ಒಳ್ಳಳ ಯ

ಆ

ಉದೆದ ೀಶ್ಕಾೆ ಗಿ

ಇತರರಿಗೆ

ಎಲಾ

ಜಿೀವಿಗಳಿಗಿಂತ

ಕಾರಣಕಾೆ ಗಿ ತನ್ನ

ಬುದಿಿ

ಉಪಯೀಗಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು

ಹಾನಯಾಗುವಂತೆ

ದುರುಪಯೀಗ

ಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬ್ಬರದು. ಪರ ತಿಯಬಾ ರು ಮಾನ್ವ ಸಮಾಜ, ದೇಶ್ ಮತ್ತು
ಮಾನ್ವಿೀಯತೆಗಾಗಿ

ಬದುಕು

ಹೇಳಿದರು.ಜಿೀವನ್ದ

ಸಾಥಯಕತೆ

ಸಾಗಿಸಬೇಕು
ಕವಲ

ಎಂದು

ಸಂಪತಿು ನಂದಲಾ

ಸ್ತಗಮವಾದ ಜಿೀವನ್ವನ್ನನ ನ್ಡೆಸಲು ಹಣದ ಅವಶ್ಾ ಕತೆ ಇದೆ ಆದರೆ
ಹಣರ್ಂದೇ ಸವಯಸವ ವಲಾ
ಆನಂದದಿಂದ

ಬ್ಬಳಲು

ಎಂಬ ಅಂಶ್ ಮನ್ವರಿಕೆಯಾದ್ಯಗ

ಸಾಧಾ .

ಹಣ

ಏನದದ ರೂ

ಕನಷಿ

ಅವಶ್ಾ ಕತೆಗಳನ್ನನ ಪೂರೈಸಲು ಅಷ್ು ೀ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉತು ಮ

ನ್ಡತೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗೆ

ಅವನ್ನ್ನನ

ಎತು ರಕೆೆ

ಒಯ್ತಾ ತು ವೆ.

ಭೂಷಣ.

ಒಳ್ಳಳ

ನ್ಡತೆಯನ್ನನ

ಭೂಷಣವಿರುವಂತೆ

ಅವು

ಉತು ಮ ನ್ಡೆತೆಯೇ ವಾ ಕ್ನು ಗೆ
ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ

ದಿಸ್ಥಯಂದಲೇ

ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಅದು ವಾ ಕ್ನು ತವ ಕೆೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನ ಡಿ, ಪರ ತಿ ವಾ ಕ್ನು ಯನ್ನನ
ಅವನ್ನ ಎಷ್ಣು ವಷಯ ಬದುಕ್ನದದ ಎನ್ನನ ವುದಕ್ನೆ ಂತ ಎಷ್ಣು ಕಾಲ ಅವನ್ನ
ಉತು ಮ

ನ್ಡತೆಯಂದ

ಬ್ಬಳಿದ

ಎಂಬುದು

ಹೆಚ್ಹಚ

ಮಹತವ

ಪೂಣಯದ್ಯದ ಗುತು ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಖಾ

ಅತಿರ್ಥಯಾದ ಶಿರ ೀ. ಮಧುಸೂದನ್ ಮತ್ು ಗೌರವಾನವ ತ

ಮುಖಾ ಅತಿರ್ಥಯಾದ ಶಿರ ೀ. ಪರ ತ್ತಪ ರವರಿಗೆ ನೆನ್ಪಿನ್ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ
ಗೌರವಿಸಲ್ಲಯತ್ತ.ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಾ ಇತಿು ೀಚಿಚ ಗೆ ನ್ಡೆದ ಪರಿೀಕೆಷ ಯಲ್ಲಾ
ತಮಿ

ವಿಷಯದಲ್ಲಾ

ಶೇಕಡಾ 100% ರಷ್ಣು

ಉಪನಾಾ ಸಕರುಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತು

ಪರಿೀಕೆಷ ಯಲ್ಲಾ

ಫಲ್ಲತ್ತಂಶ್ ಪಡೆದ
ಉತು ಮ

ಸಾಧನೆ

ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪಾರಿತ್ೀಷಕ ನೀಡಿ ಸನಾಿ ನಸಲ್ಲಯತ್ತ.
ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖಾ ಸೆ ರುಗಳಾದ
Shri V Madhusudhan being honored by Principal M.S.Mulla . and All heads of
section Sri. R.S. Atter, Smt. F.H. Kittur, Sri. Chandrashekhar Tuppad, Sri. M.H.
Dharwad, Sri. Balesh Heggannavar, Sri. A.A.Kittur, Sri. A.S.A. Mulla, and other
staff were present.

Email id :hednewsletter@gmail.com

ರವಿೀಂದರ ಸಿಂಗ ಅತು ರ,

ಶಿರ ೀ. ಜಿ.ಎಮ್. ಪುಡಕಲಕಟಿು ,

ಶಿರ ೀ.

ಶಿರ ೀ. ಸಿ.ಎ.

ತ್ತಪಪ ದ, ಶಿರ ೀ. ಬ್ಬಳೇಶ್ ಹೆಗೆ ಣಣ ವರ, ಶಿರ ೀ. ಅಬುದ ಲ್ ರಜ್ಞಕ್, ಶಿರ ೀ.
ಎಮ್.ಹೆರ್ಚ. ಧಾರವಾಡ, ಶಿರ ೀ. ಎ.ಎ. ಕ್ನತ್ತು ರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ
ಸಿಬಾ ಂದಿವಗಯದವರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು ಉಪಸೆ ತರಿದದ ರು.
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ಈ

ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನನ

ಶಿರ ೀ.

ಕ್ನರಣಕುಮಾರ

ಮಂಟ್ಯರ

ನರೂಪಿಸಿದರು, ಶಿರ ೀ. ರವಿ ಎಮ್.ಬ್ಲ. ಸಾವ ಗತಿಸಿದರು. ಶಿರ ೀ. ಬ್ಬಳೇಶ್
ಹೆಗೆ ಣಣ ವರ ವಂದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶಿರ ೀ. ಸ್ತರೇಶ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಹುಮಾನ್
ವಿತರಣಾ ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನನ
ಕನೆಗೆ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಂದ

ನ್ಡೆಸಿಕಟ್ು ರು. ಕಾಯಯಕರ ಮದಲ್ಲಾ
ಸಾಂಸೆ ೃತಿಕ

ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು

ಜರುಗಿದವು.

Malik Sandal Polytechnic, Vijayapur
Prize Winners Of National Level Project
Exhibition And Ppt

Malik Sandal Polytechnic, Vijayapur: Computer
Science & Engineering Department of 6TH Semester
Students Miss. Sufiya Killedar, Miss. Naziya
Doulatkote, Mr.Sahid Bagwan Bagged Second prize
in National Level project Exhibition was held at
Motichand Lengade Bhartesh Polytechnic, Belagavi.
The project titled “GSM TCHNOLOGY BUILDING
INTELLIGENT
RELIEF
SUPPLIES
DISTRIBUTION AND MONITORING SYSTEM”
was carried out under the Guidance of Mr. Sayyed
Mazhar. Principal Mrs.Netravati Purohit and SECAB
Management congratulate all winners for their
achievement.

Malik Sandal Polytechnic, Vijayapur: Electrical &
Electronics Department of 6TH Semester Students
Miss.
Nikita
P
Kamalekar
&
Miss.
SayyedaHudafatima.S.Inamadar Bagged First prize in
National Level project Exhibition was held at
Motichand Lengade Bhartesh Polytechnic, Belagavi
and the same project got again First prize in Hirasugar
Institute Of Technology, Nidasoshi & SECAB institute
of Engineering & Technology.
The project titled
“IOT BASED HOME
AUTOMATION WITH MANUAL BUTTONS
AND GOOGLE ASSISTANT” was carried out under
the Guidance of Mr. Arif Makandar. Principal Mrs.
Netravati Purohit and SECAB Management
congratulate all winners for their achievement.

Malik Sandal Polytechnic, Vijayapur: Civil
Department of 6TH Semester Students Mr. Azhar J.
Mr. AbdulRajak Bagged Third prize in National
Level project Exhibition was held at Motichand
Lengade Bhartesh Polytechnic, Belagavi.
The project titled “SEISMIC PERFORMANCE OF
DIFFERENT LATERAL LOAD RESISTING
BUILDINGS” was carried out under the Guidance of
Mr.Kushappa M.K. Principal Mrs.Netravati Purohit
and SECAB Management congratulates all winners for
their achievement.

Malik Sandal Polytechnic, Vijayapur: Mechatronics
Department of 6TH Semester Students Miss. Pooja
Biradar, Mr. Shoaib Mulla, Bagged Third prize in
National Level project Exhibition was held at
Motichand Lengade Bhartesh Polytechnic, Belagavi.
The project titled “REFRIGRATION “ was carried
out under the Guidance of Mr.Saleem Patel. Principal
Mrs.Netravati Purohit and SECAB Management
congratulate all winners for their achievement.
Malik Sandal Polytechnic, Vijayapur: Mechanical
Department of 6TH Semester Students Mr.Sameer
Shabandar and Mr.Sohail Advani Bagged Third prize
in National Level project Exhibition was held at
Motichand Lengade Bhartesh Polytechnic, Belagavi
and the same project bagged second prize in Hirasugar
Institute Of Technology, Nidasoshi.
Email id :hednewsletter@gmail.com
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The project titled “MECHANICAL OPERATED
ELECTRICAL POLE INSERTING MACHINE”
was carried out under the Guidance of
Mr.S.T.Inamdar. Principal Mrs.Netravati Purohit and
SECAB Management congratulate all winners for their
achievement.

Malik Sandal Polytechnic, Vijayapur: Mechatronics
Department of 6th Semester students Miss. Pooja
Biradar, Mr. Shoaib Mulla,Mr.Abdul Azeez
Salotagi,Mr.Tousif Afzalpur bagged second prize in
National Level project Exhibition was held at SECAB
Engineering College, Vijayapur.
The project title was “FIRE FIGHTING ROBOT
“carried out under the Guidance of Mr. Saleem Patel
Principal Mrs.Netravati Purohit and SECAB
Management congratulate all winners for their
achievement.
CAMPUS DRIVE

Malik Sandal Polytechnic, Vijayapur: Computer
Science & Engineering Department of 6TH Semester
Students Miss. Muskan Sanglikar, Miss. Shraddha
Surpure, Miss.Fareen Mulla and Mr. Shoaib Janvekar
Bagged Third prize in National Level project
Exhibition was held at
Hirasugar Institute Of
Technology, Nidasoshi.
The project titled “HI-TECH AGRICULTURE” was
carried out under the Guidance of Mr. Shrikant
Goudar. Principal Mrs.Netravati Purohit and SECAB
Management congratulate all winners for their
achievement.

Malik Sandal Polytechnic, Vijayapur: Mr. Adanan
Makandar from Mechanical Department 6th semester
student won the First prize in National Level Paper
Presentation on the topic “ SHERICAL TYRES”
under the guidance of Mr. Fayaz B was held at
Hirasugar Institute Of Technology, Nidasoshi.
Principal Mrs.Netravati Purohit and SECAB
Management congratulate all winners for their
achievement.

Campus drive held at Malik Sandal Polytechnic,
Vijayapur organized by Rugi Consultants In
Association with Yashaswi Academy For Skills.
Department of Mechanical, Electrical, Electronics and
Mechatronics students attended the campus interview
for the reputed companies.
The companies are “ARMES MAINI(STORAGE
SYSTEM PVT LTD), BFW(BHART FRITZ
WERENER), LAPP GROUP,ATHER, MAHINDRA
ELECTRIC AND TATA POWER SOLAR” .Total 49
students are selected, from Mechanical 26 students,
from electrical 15 students, from Electronics 07
students and from Mechatronics 01 students selected.
Training and placement officer of our college
Prof
.S. S. Sadat organized the campus drive. The Principal
Mrs. Netravati Purohit and other staff attended the
inaugural function.
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