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THE VICE PRESIDENT EMPHASISES ON SUPERIOR
SCIENTIFIC PROWESS

Hon’ble Vice-President M. Hamid Ansari, Governor Vajubhai
Vala, Chief Minister Siddaramaiah, M.P Pratap Simha, MLA
Vasu, Higher Education Minister Basavaraj Rayareddi, District
in-charge Minister Dr H. C. Mahadevappa and Sri Shivarathri
Deshikendra Swamiji at JSS Mysore on 23.07.2016 .
Continued on page no – 03

ಮೈಸೂರು ವಿ ವಿ ಶತಮಾನ ೂೋತಸವ ಸಮಾರ ೂೋಪ

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶ್ತಮಯನೂೋತಸವ ಸಮಯರೂೋಪವನ್ುು ಘನ್ತೆವೆತತ ಉಪರಯಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಯದ ಹಮೋದ್
ಅನ್ಯಸರೋಯವರು ಉದ್ಯಾಟಿಸಿದರು. ಗೌರವಯನಿವತ ರಯಜ್ಾಪಯಲರಯದ ವಜ್ುಭಯಯಿ ವಯಲಯ, ಗೌರವಯನಿವತ ಮಯಜಿ
ಪರಧಯನಿಗಳಯದ ಎಚ್.ಡಿ.ದೋವೆೋಗೌಡ, ಸನ್ಯಾನ್ಾ ಮುಖ್ಾಮಂತಿರಗಳಯದ ಶ್ರೋ.ಸಿದದರಯಮಯಾ, ಸನ್ಯಾನ್ಾ ಉನ್ುತ ಶ್ಕ್ಷಣ
ಸಚಿವರಯದ ಬಸವರಯಜ್ ರಯಯರಡಿಿ, ಸನ್ಯಾನ್ಾ ಕೂೋಪೂೋಪಗೋ ಸ ಸಚಿವರಯದ .ಯ.ಚ್ಚ್.ಸಿ. ಮಹದೋವಪಹ ಗಯಗೂ
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HIGHER EDUCATION COUNCIL MEETS THE
PRESIDENT
Vol: 02, July- 2016, Issue - 07

The
Indian
council
for
Higher
Education
met
Sri. Pranab Mujherjee, Hon’ble president of India on 20th July
2016 in the cabinet room of Rashtrapati Bhavan, New Delhi to
present “State of Indian Universities in the Global Academic
Rankings”
EM REVIEWS RUSA ACTIVITIES

Education Minster reviews RUSA activities on 28.07.2016 in KSHEC conference
hall. ACS Sri Bharat Lal Meena, DCE Commissioner Sri Mohan Chakravarthy,
Sri H.V. Ranganath Vice Chairman KSHEC, Executive Director Dr. S. A. Kori,
Sri H. U. Talawar, Director, Technical Education and other officers were present.

International Conference at NMIT, Bangalore

ಕುಲಪತಿಗಳಯದ ಪ್ರರ.ಪ.ಎಸ್.ರಂಗಪಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಿತರದದರು.

Continued on page no –08

WEEKLY VIDEO CONFERNCE

Sri Basavaraj Rayareddi Honble Minister for Higher Education inaugurated the
conference on 29.07.2016. Prof. V. B. Coutinho, Prof. L. M. Patnaik, Prof. N. R.
Shetty, Dr. Rajesh Kavasseri and Principal Dr. H. C. Nagaraj were on the dias.

ಐಐಟಿ ಪರವೆೋಶ್ ರಯಜ್ಾದವರಯ ಾೋ :25ರಷ್ಟ್ುು ಮೋಸಲಯತಿಯ ಪರಸ್ಯತವ
‘ಧಯರವಯಡದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಸ್ಯಿಪನಗಯ ಸ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಭರ 470 ಎಕರ ಜ್ಮೋನ್ನ್ುು ಉಚಿತವಯ ಸ

Sri Bharat Lal Meena Additional Chief Secretary, Higher Education is along with
Sri H. U. Talawar Director, Technical Education, Sri Mohan Chakravarthy, IAS,
Commisioner, Collegiate education and Sri S.A. Kori, Executive Director,
KSHEC at video conference on 25.07.2016
Continued on page no – 02
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ನಿೋಡಿದುದ, ಕನ್ಯಭಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳಿಯ ಪರವೆೋಶಯತಿಯಲ್ಲಿ ಾೋ 25ರಷ್ಟ್ುು ಮೋಸಲಯತಿ ನಿೋಡಬೋಕು
ಎಂದು ಪೋಂದರ ಮಯನ್ವ ಸಂಪನ್ೂಾಲ ಇಲಯಖೆ ಸಚಿವ ಪರರ್ಯಶ್ ಜಯವಡೋಕರ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನ್ವಿ
ಮಯಡಲಯಗುವುದು’ ಎಂದು ಉನ್ುತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಸವರಯಜ್ ರಯಯರಡಿಿ ಚ್ೋಳಿದ್ಯದರ.
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Through video conferencing Rani Chennamma
University gave a very effective PPT on
implementation of ICT which was very well
appreciated by the ACS and advised other Universities
to follow Rani Chennamma University. Similarly
Gulbarga University has to present their PPT about
100% implementation of ICT in the next VC.
Diploma Online Admission in DTE

Readers Comments
Dear Manohar Naik ,
Once again congrats for bringing e-news letter regularly
Consistency brings credibility and confidence ultimately resulting
in cordial relationships which lead to progress More universities ,
more colleges should participate The gap shows perhaps digital
divide and hope to improve as marching progresses.
Distinguishing achievements of individuals other than routines,
can also be published which may inspire some readers and may
reach policy makers New honourable Minister is impressive holds
promise & has potential to serve better ( my impression from
news reports , Video conferences) Good I wish all the best
Prof Arvind Kulkarni

Diector Sri H..Talawar, handing over the admission order to a student who was
successful in getting online allotted seat at S.J Polytechnic Bangalore for the year
2016-17. The Principal Of the Institute Sri D. V. Srinivas Murthy was present at
that time.

Department of technical Education introduced interactive
mode online admission since 2011-12 for the first time in
India. it was continued till 2015 since then non interactive
mode online admission has been introduced to help the
students to give their option online.
Now offline admission is open till 10th August 2016 for the
benefit of the students who have passed in supplementary
SSLC Examination.

ಪಎಲ್ಇ ರ್ಯಕೋಜಿನ್ ಪಯರಂಗಣ ಉದ್ಯಾಟನ

Dear Shri Manohar Nayak:
I thank you for your mail and the attached News Letter of the
Karnataka Higher Education Department for June 2016, so well
brought out. I compliment you and your colleagues for this
initiative.
With kind regards,
Yours sincerely,
B. S. Sonde.
Mr.Nayak
ಚ್ೂಸ ಪಯರಂಗಣವನ್ುು ಪೋಂದರ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೋಟಿಿ ಉದ್ಯಾಟಿಸಿದರು. ರ್ಯನ್ೂನ್ು ಸಚಿವ

My hearty congratulation to you and your team for bringing the enewsletter very systematically. More articles focusing on new and
innovative initiatives of state higher education dept/council,
universities, DTE, AICTE, UGC, MHRD will make the
newsletter
more useful
and
attractive.
regards
Dr.S.C.KAMATE, M.Tech.,Ph.D
PRINCIPAL
Shaikh College Of Engineering And Technology
Belgaum

www. Spfukarnataka.in

ಟಿ.ಬಿ.ಜ್ಯಚಂದರ, ಬಿಜಪಿ ರಯಜ್ಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಾಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಹ, ಪೋಂದರ ಸಚಿವ
ಅನ್ಂತಕುಮಯರ್ ಗಯಗೂ ಪಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥಿಯ ರ್ಯರ್ಯಭಧ್ಾಕ್ಷ ಪರಭಯಕರ ಪೂೋರ ಇದ್ಯದರ

ನ್ಗರದ

ವಿಾವೋಶ್ವರಯಾ

ಸಂಸ್ಥಿಯು

(ಪಎಲ್ಇ)

ಪಯರಂಗಣವನ್ುು

ಪೋಂದರ

ಬ.ಯವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಮಭಸಿರುವ
ಹಣರ್ಯಸು

ಕನ್ಯಭಟಕ

ರ್ಯನ್ೂನ್ು
ಸಚಿವ

ಲ್ಲಂಗಯಯತ

ವಿದ್ಯಾಲಯದ

ಅರುಣ್

ಶ್ಕ್ಷಣ
ನ್ೂತನ್

ಜೋಟಿಿ

ಶ್ನಿವಯರ

ಉದ್ಯಾಟಿಸಿದರು. ಅಣಕು ನ್ಯಾರ್ಯಲಯ ನ್ಡಸಲು ನ್ಯಲಕನೋ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಯಿಪಿಸಿರುವ ಪೂಠಡಿ ರ್ಯಾಂಪಸ್ನ್ ವಿಾೋಷ್ಟ್ವಯ ಸದ. ಇದು ಅತ್ಯಾಧ್ುನಿಕ ಗಯಗೂ
ಸುಸಜಿಿತವಯದ

ಸ್ೌಲರ್ಾಗಳನ್ುು

ಚ್ೂಂದಿದುದ,

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳಿಯ

ನೈಜ್

ನ್ಯಾರ್ಯಲಯದ ಅನ್ುರ್ವ ನಿೋಡುವಂತಿದ.
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The Vice President’s address
There is a need to install effective
and
transparent
regulatory
mechanism for private institutions.
The Vice President of India M. Hamid
Ansari called for regulating private
investment in higher education in India.
Ansari speaking at the launch of the book “The Education
President,” said that one of the features of the expansion of
higher education sector in India since independence, that
has not received much attention, has been the increasing
participation of private sector in higher education.
Vice President said that, private institutions account for
around 59% of the total students in higher education
however inadequate infrastructure and quality of education
in these institutions remains a big concern.
Referring to NASSCOM-McKinsey Report, Vice President
Ansari said the report found that only one-fourth of the
engineers in the country are employable in the offshore
information technology (IT) industry, moreover according
to the National Knowledge Commission’s (NKC) working
group on medical education there has been a decline in the
standards and quality of graduates due to the rapid
expansion of private medical and nursing colleges.
He said that, there is a need to install effective and
transparent regulatory mechanism for private institutions of
higher education in order to improve their quality as well as
to make them more research oriented so that they can create
knowledge on a sufficient scale.
Continued from Page no:-1

Vice-President launches JSS Science and Technology
varsity in Mysuru.
Vice-President M Hamid Ansari on Saturday said that
India should become a science innovation hub to achieve
technological self-sufficiency and devise local solutions to
the problems like poverty, agricultural productivity, water
conservation and climate change.
He was addressing the gathering after inaugurating the JSS
Science and Technology University in the city.
"An environment conducive to dissent and critical thinking
- challenging established knowledge and dogmas - is
required to pursue bigger questions in science and
encourage innovation. Criticism is the basis of all
advancement in science and this approach precludes
imposition of any ideology," the Vice President said.
He said that the country cannot hope to become a great
power without a qualitatively superior scientific and
technological prowess. "India needs more and better
innovations in order to remain competitive for faster,
sustainable and inclusive growth.
www. Spfukarnataka.in

Additional Chief Secretary’s
Column
Advantages of use of
Educational Management

ICT

in

Use of ICT in Educational Management
will offer benefits in the following areas:
 Better insight into how the institution functions;
 Better evaluation of institutional performance;
 Better use of institutional resources;
 Better information for curriculum planning;
 Better internal communication.
1. Helps in analyzing the data quickly and accurately.
Use of ICT will help in analyzing the available data quickly
and accurately with the help of organized data. The
readymade data obtained within the short period of data entry
for analyze the data accurately and quickly.
2. Helps in quick decision making.
The data obtained from the software can help the
administrators to make quick decisions regarding the
functioning of the institution. Teachers can also take the help
for taking the decisions about improvement in teaching
learning. The implementation of this software is also
beneficial for the parent to select the good college/university
for their children.
3. Provides the power to the Administrators for efficient
management of education and institution
Use of Educational Management Software will provide the
power to the head of the institution and administrators for
efficient management of education in the institutions. With
the ready available data for analysis, the administrators can
make the quick decisions about the improvement in education
and as well as improvement in the functioning of institution.
IMS will help the institution to keep an eye on all the aspects
which is generally not possible in working manually.
4. Reduces the burden of Teachers.
It will reduce the burden of teachers. IMS will reduce the
manual and clerical work from the part of teachers. The
teachers can use the more time for constructive work and
devote time for planning to innovative teaching.
5. Available at lowest total cost of ownership
The IMS can be made for the one large institution or for
many institutions. The IMS software is cost effective for long
term basis. It reduces the cost of papers as well as manual.
6. Provides information at the door steps
IMS provides the information at the door steps of the
education department, State and Central Government, parents
and community. All the stakeholders can refer
the data at their time of convenience.
Page 3
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7. Reduces the Right to Information Applications
The implementation of EMS will reduce the applications of
right to information. All the data i.e. academic, financial,
administration etc will be available for ready reference for
all. This will reduce complains of mismanagement and
applications for providing information.
Constraints in the Implementation of ICT in
Educational Management:- The constraints in the
implementation of ICT in educational management are as
follows:
Lack of Administrative will :- The mindset of the large
number of principals in our country is that whatever
methodology they are using to manage the institution is good.
There is no need to change and adopt the new technology.
This is due to the lack of awareness about the technology
and their benefits.
Fear of Misuse of Data:- There is a large no of principals
feel that the making the public display of the financial data
and other data may lead to misuse of data by antisocial
elements and they will harass the institutions.
Lack of Financial Support: - In the implementation of ICT
in educational arrangement is the lack of financial support
from the government. There are colleges where mandatory
infrastructure and facilities is lacking. To join those schools
in mainstream and implement ICT for managing the
education in those colleges, finance is needed. So without
Government support is difficult to implement ICT in
Educational Management.
Lack of Corporate-Institution Partnership: - In India there
is a rapid increase in billionaires and millionaires. But these
corporate till now have not shown the willingness of social
development. The corporate along with the opening of new
educational institutional for elites, should involve actively in
the social development by providing support to the poor
institutions.
Different Working Styles:- Like individuals institutions also
have different working styles. This is due the availability of
resources and mindset of the principals. And it is difficult to
predict all the future trends and cater the needs of all the
university/colleges. Therefore all the university/colleges
should be brought in one line and maintain a high level of
system security.
Conclusion:- The government is now more concerned about
the paradigm sift in education system. Now there is a buzz
word of ‘Quality’ of education every where. But we cannot
revamp the education system without making the
administration of institutions effective and efficient. And this
can only be done with the usage of technology i.e. ICT.
Bharat Lal Meena
www. Spfukarnataka.in

EVERY STUDENT WILL BE A WINNER
A PATH TO TURN ALL YOUR DREAMS INTO REALITY

The Focus of Project 'GnanaSangama' is to enable all our
institutions with state of art teaching tools, methods and
technology to support the Teaching, Learning and
Administrative ecosystem.
It has always been a tough question as to what would help
a student achieve his goals, While Technology is
increasingly becoming the preferred method for learning
among students, The answer is an effective 'Learning
management system (LMS)' a solution so comprehensive
and versatile yet so simple to use, It ensures that the
benefit reaches directly to the diverse group of students in
all our educational institutions across Karnataka.

The LMS provided to students is a Web, Tablet and
mobile based learning tool that could change how we
demonstrate concepts, assign projects and assess progress,
it makes blended learning possible which means an
opportunity to combine multiple forms of learning
including eLearning, simulation-based learning, and
mobile learning, even classroom-based learning. This is
because a Learning Management System is a central
repository for all the modules and materials.

Page 4
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The Students will now be easily able to:

MOTIVATIONAL TALKS

In order to ensure transparent administration and to
monitor regular progress, all the colleges are provides
with a 'College administration system (CAS)', The CAS
contains e-resources which can help in easy flow of all
activities and one such function is 'Motivational Talks
management'

What are motivational talks?
Consume Content - Access course material in a
sequential manner, Read eBooks, watch lecture videos,
Listen to audio books and also visualize better using
animations
Detailed Analytics - View Self and comparative
analytics, speed and accuracy analytics, which can help in
understanding strengths weakness.
Discussions - Students can ask doubts from web
and mobile/tablet devices, simply click a picture and post
a doubt, Instructors and Students collaboratively answer
the doubts

Motivational talks are speeches delivered in colleges by
Students, Staff and guest speakers with an intention to
motivate, educate and inspire students about the
Individual, State level, national and international topics,
issues & problems, The Idea is to bring the positive
change in students.

Some of the sub topics include:-

 Protection of Environment
 Protection of Endangered Species
 Importance of Democracy
 Women empowerment
 Space research and
 Many more important subjects

How does the system work?

Live Tests - Mock Test for practice and Classroom
Tests with instant feedback to the teachers where results
get synched instantly, Students can see their rank in the
Rank list while sitting in the class
Notifications - Instructors can push notifications to
students regarding new content, pending assignments,
answer on doubts and also instructors get alerts on critical
students, alerts on course progress and new doubts posted
Gamification - questions with hints, solutions in a
game-like environment, students Earn points to top the
leader board
Social Platform - Students engage and collaborate
on any academic subject, Interact with classmates via
Inbuilt Non-intrusive chat service and stay connected
beyond classroom
With the help of LMS students can access content
anywhere, Ask doubts by adding complex formulae, links
and files, Keep a track of their performance and
continuously improve in academics, LMS is truly A path
to turn all your dreams into reality
www. Spfukarnataka.in

The Colleges use the CAS portal to enter the talks
delivered and upload image/video related to the talk
delivered.
 Step 1: Login to ww.gnanasangama.karnataka.gov.in
 Step 2: Under Office Suite select 'College administration
system'
 Step 3: Enter credentials to login (Colleges and
universities have been provided with unique login
credentials)
 Step 4: Under let menu select Motivational talk entry and
complete the form
 Step 5: Select other menu options to view informational
dashboard and historical data
Presented by Shazil Ahmed
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From the Desk of the DTE
Swach Bharath:
Swach Bharath is a very popular slogan of
recent days. But to make our environment
clean and hygienic proper management of
waste is a must. Bangalore is also like other metropolitan
cities facing the problem of waste management and disposal
of garbage. In view of this the following thoughts are placed
before the readers.
The modernization of the societies, in a large measure, is
technology driven. One of the negative consequences of this
process is generation of waste at an increasing rate. We have
to take appropriate actions to manage our waste. These
actions are also bound to be technology driven. Our focus has
to be (i) Reduction of waste material, (ii) Their utilization and
their recycling and (iii) Appropriate final disposal .
The Earth system neither has infinite resources to cater for
unlimited consumption nor the capacity to sustain unlimited
waste. Our aim should be to become globally a recycling
oriented society that conserves natural resources to the
possible ultimate limit. With rapid urbanization, the situation
is becoming critical. The urban population has grown five
fold in the last six decades with 285.35 million people living
in urban areas.
The Energy and Resources Institute has estimated that waste
generation will exceed 260 million tons per year by 2047—
more than five times the present level. To prevent damaging
the Earth’s ecosystems and maintain a high quality of life for
the planet’s inhabitants, humans must manage and store their
waste efficiently and safely. Disposal of waste is the most
neglected area of Solid Waste Management services and the
current practices are grossly unscientific. India is facing a
sharp contrast between its increasing urban population and
available services and resources.
This campaign aims to accomplish the vision of a ‘Clean
India’ by 2 October 2019, the 150th birthday of Mahatma
Gandhi. The specific objectives are:
1. Eliminate open defecation by constructing toilets for
households, communities, 2. Eradicate manual scavenging
3. Introduce modern and scientific municipal solid waste
management practices, 4. Enable private sector participation
in the sanitation sector, 5. Change people’s attitudes to
sanitation and create awareness.
The hierarchy must rank waste management methods. On the
hierarchy list, reduction of generation of waste at the source
deserves to come at the top. It should be followed by
recycling and composting what cannot be reduced and
finally, the disposal of the remainder.
H.U. Talawar

From the desk of the Editor
A visit to GPT: NITTTR Chandigargh
organized national level training program
through ICT (webinar) “Institutional
Accreditation (NBA Guidelines) and
Quality Management” at 17 centres through
out the country from 18.07.2016 to 22.07.2016. Out of 17
centres 4 from Karnataka State. They are 1. SPFU Karnatka,2.
DR. AIT, Bangalore, 03.Angadi Polytechnic, Belgaum and 4.
Govt. Polytechnic, Gajendragad.
One of the important features of ICT is to outreach the
remotest place where as Govt. Polytechnic Gajendragad is a
remote place and connected to chandhigargh in order to have
online training program. The Principal of the Institute Sri S.T.
Bhairappanavar responded positively to the call of the SPFU
to arrange for the training program in the shortest period
though the institute was remote one and organized the same in
a befitting manner.
I have had an opportunity to visit the institute as I was invited
to attend the valedictory function of the training program. The
institute is situated at a rural background on the main road
from gajendragada to kustegi but has been developed as a
model institute in the shortest period with the support of local
administration under the able leadership and dedicated staff.
Any institution in general and newly established institution in
particular better to visit this institution to witness the
innovative and developmental works under taken by the
institution. The following are some of the highlights which
throw light on us how we have to go head in our institutions.
 The Institute building, classrooms, labs, library office,
laboratory and workshops are as per the AICTE norms with
proper sign boards and name plates.
 GPT, Gajenragad functions as an ideal institute though it
has limited work force- four branches, 13 full time faculty
and very minimum office staff but the institute runs the
show with the support of guest faculty and daily wages
staff.
 The library management software prepared and executed
with the help of Sri R.S.Malagitti, M.Tech (CSE), and
Lecturer in CSE.
 The final year students of mechanical Engineering
department have designed and prepared many workshop
equipment’s with the help Sri Govindraj, Senior faculty
hence the institute has full-fledged workshop. The quality
of the equipment’s prepared by the students are equal to
branded equipment’s at the same time the price of them is
less than 50% of the market price.
 In the institution more than 60 computers are in working
condition. The Infosys Foundation donated 08 computers to
enhance computer literacy for the rural youth.The civil
department lab is loaded with all sorts of equipments and
models .
 The success story of this Institution is the effect of the
support and the guidance given by Sri H. U. Talawar,
Director, Technical Education. The Principal of the
Institute expressed deep sense of gratitude and thanks to
the Director for the extended help and support.

Manohar G. Nayak
www. Spfukarnataka.in
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Job Portal.
Chief Minister for recruitment in varsity

ಪಯರಧಯಾಪಕ, ಸಹ ಪಯರಧಯಾಪಕ ಗಯಗೂ ಸಗಯಯಕ ಪಯರಧಯಾಪಕ ಹುದದ ಗಳಿಯ ಅಜಿಭ

Chief Minister Siddaramaiah said the state government
was for strengthening the University of Mysore by
recruiting teaching faculty and non-teaching staff for
maintaining the high standards set by its founders, later
administrators and also alumni.
Higher Education Additional Chief Secretary Bharat
Lal Meena had recently directed the university to stall
the process to recruit 205 teaching faculty, citing
objections by the SC/ST Development Corporation. A
couple of days later, the UoM also received directions
from the office of the Governor, stating that vicechancellors, who had less than six months of term left,
should not take any major decision that would have
long-bearing impact on the universities. UoM ViceChancellor K S Rangappa is due to retire on January
10, 2017, while the notification for the recruitment
process was issued on June 23.

ಮು ಸಬಿದದ ಆರ್ಯಂಕ್ಷಿಗಳು: ಈ ಮೊದಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅಜಿಭ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶ್ನಿವಯರವೆೋ

ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜ್ೂನ್ 24ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನ ಚ್ೂರಡಿಸಲಯ ಸತುತ.
ಪೂನಯ ದಿನ್ವಯ ಸದದ ರಂದ ಇಲ್ಲಿನ್ ಪರೋಕ್ಷಯ ರ್ವನ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಂಕ್ಷಿಗಳು ಮು ಸಬಿದಿದದದರು.
ಬಳಗಯವಿ, ಕಲಬು ಸಭ, ರಯಯ ಚೂರು, ಧಯರವಯಡ, ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಥೋರದಂತೆ ರಯಜ್ಾದ
ವಿವಿಧೆಡಯಿಂದ ಬಂದಿದದ ಬಹಳಷ್ಟ್ುು ಮಂದಿ ಅಜಿಭ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಳಿ ಸಿನಿಂದಕೋ ಸರತಿ
ಸ್ಯಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದದರು.
ಅಜಿಭ ಸಿವೋಕರಸಲು ಒಂದೋ ರ್ೌಂಟರ್ ಇದದ ರ್ಯರಣ ಮಧಯಾಹುದ ವೆೋಳೆಯ ಸ್ಯಲು
ಹನ್ುಮಂತನ್ ಬ್ಯಲದಂತೆ ಬಳೆಯಿತು. 500ಕೂಕ ಚ್ಚುು ಮಂದಿ ಸ್ಯಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದದರು.
‘ಆರ್ಯಂಕ್ಷಿಗಳು ಸರರ್ಯ ಸ ದ್ಯಖ್ಕ ಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸದ ಇರುವ ರ್ಯರಣ ಪರ ಶ್ೋಲನಯ ಚ್ಚುು
ರ್ಯಲಯವರ್ಯಶ್ ಹಡಿಯು ತಿತದ. ಪರತಿ ವಾಕ್ರತ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಜಿಭಗಳ 10 ಸ್ಥಟಗಳನ್ುು ಪರಶ್ೋಲ್ಲಸಿ
ಸಿವೋಕೃತಿ ನಿೋಡ ಬೋಕು. ಇದರಂದ ಪೂಂಚ ವಿಳಂಬ ವಯಗುತಿತದ’ ಎಂದು ಅಜಿಭಗಳನ್ುು
ಸಿವೋಕರಸುವ ಅಧಿರ್ಯರಗಬಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಜಿಭ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗಡುವು ವಿಸತರಸ ಲಯ ಸದ ಎಂಬುದು ಯೂತ್ಯತಗುತಿತದದಂತೆ ಸರತಿ ಸ್ಯಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ
ನಿಂತಿದದ ಆರ್ಯಂಕ್ಷಿಗಳು ನಿಟುುಸಿರು ಬಿಟುರು.

Government First Grade College for Women,
Davanagere

205 ಬೂೋಧ್ಕ ಹುದದಯ 2,500 ಅಜಿಭ
ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ: ಮು ಸಬಿದದ ಆರ್ಯಂಕ್ಷಿಗಳು, ಅಜಿಭ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರ್ಯಲಯವರ್ಯಶ್ ವಿಸತರಣೆ

CAMPUS RECRUITMENT DRIVE REPORT

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಡಳಿತ ಕಚೋರ ರ್ಯರಫರ್ಡಭ ರ್ವನ್ದಲ್ಲಿ ಅಜಿಭ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ಯಲುಗಟಿು
ನಿಂತಿರುವುದು.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ 205 ಬೂೋಧ್ಕ ಹುದದಗಳ (55 ಬ್ಯಾಕಲಯಗ್ ಹುದದ
ಸ್ಥೋರ) ನೋರ ನೋಮರ್ಯತಿ ಪರಕ್ರರಯೆಯ ರಯಜ್ಾಪಯಲರು ಗಯಗೂ ಸರ್ಯಭರ ತಡರ್ಯಜ್ಞೆ ನಿೋಡಿ ದದರೂ
ಅಜಿಭ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರ್ಯಲಯವರ್ಯಶ್ ವನ್ುು ವಿ.ವಿ ಆಡಳಿತ ವಿಸತರಸಿದ.
ವಿ.ವಿ ಅಧಿಸೂಚನ ಚ್ೂರಡಿಸಿದುದ, ಅಜಿಭ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜ್ುಕೈ 23 ಪೂನಯ ದಿನ್ವಯ ಸತುತ.
ಅಜಿಭ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆರ್ಯಂಕ್ಷಿಗಳು ಶ್ನಿವಯರ ಮು ಸಬಿದದ ರ್ಯರಣ ಜ್ುಕೈ 30ರ ವರಯ
ವಿಸತರಸಲಯ ಸದ. ಇದುವರಯ ಸುಮಯರು 2,500 ಅಜಿಭಗಳು ಸಲ್ಲಿಪರ್ಯ ಸವೆ.
‘ಪಲವರು ಶ್ುಲಕ ಕಟಿುದದರೂ ಅಜಿಭ ಸಲ್ಲಿಸಿಲಿ. ಹೋಗಯ ಸ, ಕುಲಪತಿ ನಿದೋಭ ಶ್ನ್ದ ಮೋರಯ
ಗಡುವು ವಿಸತರಸ ಲಯ ಸದ. ಅಜಿಭ ಸಿವೋರ್ಯರ ಚ್ೂರತುಪಡಿಸಿ ನೋಮರ್ಯತಿ ಸಂಬಂಧ್ ಬೋರ
ರ್ಯವುದೋ ಪರಕ್ರರಯೆ ನ್ಡಸುವುದಿಲಿ’ ಎಂದು ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರರ.ಸಿ.ಬಸವರಯಜ್ು ‘ಪರಜಯವಯಣಿ’ಯ

The college placement cell had hosted a campus
recruitment drive for ICICI Bank vacancies on 13-072016 in association with TVS Training and services
Pvt. Ltd for the post of sales officers’ posts. The cell
was in regular contact with TVS recruitment partner
and had motivated passed out students from our
institution, and also from other government as well as
private institutions in the district to participate in the
drive. The information regarding this drive was
communicated to placement officers of all the
government first grade colleges in the district of
Davanagere.

ಪರತಿಕ್ರರಯಿಸಿದರು.
ಆದರ, ಸರ್ಯಭರದ ನಿದೋಭಶ್ನ್ ಉಲಿಂಘನ ರ್ಯರಣ ನಿೋಡಿ ನೋಮರ್ಯತಿ ಪರಕ್ರರಯೆ ಸಿ ಸತಪಕ ಪಲ
ದಿನ್ಗಳ ಹಂದಯಷ್ುೋ ಉನ್ುತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಯಖೆ ಚ್ಚುುವರ ಮುಖ್ಾ ರ್ಯಯಭದಶ್ಭ
ರ್ರತಲಯಲ್ ಮೋನ್ಯ ಆದೋಶ್ಸಿದದರು. ಕುಲಪತಿ ಅಧಿರ್ಯರವಧಿಯ ಪೂನಯ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಉದೂಾೋಗ ನೋಮರ್ಯತಿ ಸ್ಥೋರದಂತೆ ಆಡಳಿತ್ಯತಾಕ ನಿಣಭಯ ತೆಯದುಪೂಳಳಬ್ಯರದು ಎಂದು
ವಿ.ವಿ ಕುಲಯಧಿಪತಿಯೂ ಆ ಸರುವ ರಯಜ್ಾ ಪಯಲರು ಈಚಯ ನಿದೋಭಶ್ನ್ ನಿೋಡಿದದರು.
ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರರ.ಪ.ಎಸ್. ರಂಗಪಹ ಅವರ ಅಧಿರ್ಯರವಧಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಇರುವ
ಹನುಕಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೋಶ್ ಮಹತವ ಪಡದುಪೂಂಡಿದ.

www. Spfukarnataka.in

In total 87 students from different colleges had
participated in the drive. 23 students were shortlisted
in total and out of which 08 students belong to our
college. Subsequently we have called the meeting of
the parents of those shortlisted candidates to convince
them to send their children to the selected post.
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IDSG Govt College, Chikmaglur

6.
7.
8.
9.
10.

SWATHI
DEVARAJ
BHAGYA
PRATHIBHA
SANTHOSH

B.COM
B.COM
B.A
B.A
B.COM

ಇ ಡಿ. ಪೂೋಸ್ಭ ಪರವೆೋಶ್ಪಕ ನಿಗದಿತ ವೆೋಳಯಪಟಿು

Placement cell of IDSG Govt College,
Chikmagalur organized two days Orientation
programme on 4/7/2016 and 5/7/2016 for all First year
degree student combinations as BSc, BBM, BCOM,
and BA.
Information given in the orientation are about the
College, room numbers of classes and sections,
Library facilities, Bus pass information, NSS, NCC,
Sports, Gym, rovers and rangers, IQAC, reference
section, Office, Grievance cell, Youth red cross ect
facilities in College.
In the orientation, Placement Cell information also
given, as about JOB MELA(will be organized on 23
July 2016), Notice board displays for government jobs,
and any other help whom do they contact, what they
Do and not to Do in College, importance of email ID,
collecting Mobile numbers of students for What’s app
group preparation and sending information.
Government First Grade College, Anekal
RECRUITMENT DRIVE 2016-2017

ಮುಂದಿನ್
ಾೈಕ್ಷಣಿಕ
ವಷ್ಟ್ಭದಿಂದ
ಬಿ.ಇಡಿ
ರ್ಯಕೋಜ್ುಗಳಿಯ
ಆಗಸ್ುನಿಂದಕೋ ಪರವೆೋಶ್ ಪರಕ್ರರಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಯಗುವುದು ಎಂದು
ಉನ್ುತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಸವರಯಜ್ ರಯಯರಡಿಿ ಚ್ೋಳಿದರು.
ಪದವಿ ಪೂೋಸ್ಭಗಳ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ್ ಜ್ೂನ್ನ್ಲ್ಲಿ ಪರಕಟ ಆಗುತತದ.
ಆದರ, ಬಿ.ಇಡಿ ರ್ಯಕೋಜ್ುಗಳಿಯ ಡಿಸ್ಥಂಬರ್, ಜ್ನ್ವರಯಲ್ಲಿ ಪರವೆೋಶ್
ಪರಕ್ರರಯೆ ನ್ಡಸುವುದರಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು ಇದರ್ಯಕ ಸ ರ್ಯಯದ ಬೋರ
ಪೂೋಸ್ಭ ಸ್ಥೋರಪೂಳುಳತ್ಯತರ. ಇದರಂದ್ಯ ಸ ಶ್ಕ್ಷಕರನ್ುು ತರ್ಯರು
ಮಯಡುವಂತಹ ಪೂೋಸ್ಭಯ ಪರತಿಭಯವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು ಸಿಗುತಿತಲಿ
ಎಂದು ಸದಸಾ ಪುಟುಣಣ ವಿಧಯನ್ ಪರಷ್ಟ್ತನ್ಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಯತಪಿಸಿದರು.
‘ಪರಸಕತ ವಷ್ಟ್ಭ ಎಲಿ ಪದವಿ ಪೂೋಸ್ಭಗಳ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ್ ಪರಕಟವಯದ
ತಕ್ಷಣ ಬಿ.ಇಡಿ ಪೂೋಸ್ಭನ್ ಪರವೆೋಶ್ ಪರಕ್ರರಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಯಗುವುದು.
ಮುಂದಿನ್
ವಷ್ಟ್ಭದಿಂದ
ಕ.ಯಿಯವಯ ಸ
ಆಗಸ್ುನಿಂದಕೋ
ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಯ ಸದ’ ಎಂದು ರಯಯರಡಿಿ ಚ್ೋಳಿದರು.
ರಯಜ್ಾದಲ್ಲಿ 23 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ. ಒಂದೂಂದು ವಿವಿ
ಒಂದೂಂದು ವೆೋಳಯಪಟಿುಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷೆ ನ್ಡಸಿ, ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ್
ನಿೋಡುತತವೆ. ಇದರಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು ಮುಂದಿನ್ ಪೂೋಸ್ಭಗಳಿಯ
ಸ್ಥೋರಪೂಳಳಲು ತೊಂದರ ಆಗುತಿತದ. ಆದದರಂದ ಎಲಿ ವಿವಿಗಳಿಯ ಏಕ
ರೂಪದ ರ್ಯಯೆದ ಜಯರಯೂಳಿಸಲು ಸಿದಧತೆ ಆರಂಭಿಸಲಯ ಸದ ಎಂದರು.
ಸದಸಾ ಬಸವರಯಜ್ ಚ್ೂರಟಿು, ವಿ.ಎಸ್. ಉಗರಪಹ, ಎಚ್.ಎಂ.
ರೋವಣಣ ಅವರು, ‘ಹಂದ ಪದವಿ ಪೂೋಸ್ಭಗಳಿಯ ಏಪಿರಲ್ನ್ಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷೆ
ನ್ಡದು ಮೋ ನ್ಲ್ಲಿ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ್ ಪರಕಟ ಆಗು ತಿತತುತ. ಜ್ೂನ್ 1ರಂದ
ಪೂೋಸ್ಭ ಗಳ ಾೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ಟ್ಭ ಆರಂರ್ ಆಗು ತಿತತುತ. ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
ಸ್ಯವಯತತ ಸಂಸ್ಥಿಗಳು ಚ್ಚ್ಯು ಸದದರಂದ ವೆೋಳಯ ಪಟಿುಯಲ್ಲಿ
ವಾತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗುತಿತವೆ’ ಎಂದರು.
Continued from Page no:-1

HDFC GROUP-HUB FINANCIAL SERVICES
conducted a Recruitment Drive 2016-2017 for the
fresh graduate`s students of B.Com., and B.A., on
16/07/2016 in our college campus. The final interview
round was held and ten students were selected for
joining the HDB Financial Services.
SL no.
1.
2.
3.
4.
5.

NAME OF THE
STUDENTS
KEERTHANA
HARSHA
LALITH
LAKSHMI
SHIVANNA
LAKSHMI DEVI

www. Spfukarnataka.in

COURSE
B.A
B.COM
B.COM
B.COM
B.COM

UGC chairman asks UoM to set goal for
next 5 years
University Grants Commission (UGC) Chairman Ved
Prakash has asked the University of Mysore (UoM) to
introspect and carry out an exercise to determine
where it stands. He also called on the university
authorities to set goals for the next five years.
Addressing the valedictory function of the varsity's
centenary celebrations at the Manasagangothri campus
here on Friday, he said the university should study
what had worked and what had not in development and
see where it wanted to be five years down the line.
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"We need to revisit the contribution in the field of
research, innovation and whether we have made
significant impact on the lives of people," Ved Prakash
said.
Speaking on the occasion, Chief Minister
Siddaramaiah wished the university to emerge as 'the
Oxford of the East' and urged the authorities to utilise
the government funds judiciously to achieve academic
excellence.
Former prime minister H D Deve Gowda turned
nostalgic on the occasion and recalled the contribution
of Nalwadi Krishnaraja Wadiyar.
He said the Wadiyar kings had strived for the overall
development of this part of the country.
Indian Space Research Organisation (Isro) Chairman
A S Kiran Kumar, who was honoured with 'Bharat
Ratna Sir M Visvesvaraya Centenary Award' for his
contribution to innovation in technology, said he
dedicated the award to all those in Isro who over the
years achieved great milestones for the development of
society.

‘ವಿದ್ಯಾದ್ಯಸ್ಥೂೋಹ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಯವಮೋಜಿ’

‘ಬಡಮಕಕಳ ವಿದ್ಯಾಭಯಾಸರ್ಯಕ ಸ ತಮಾಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಯರದ ವಸುತಗಳನ್ುು
ಮಯರಯಟ ಮಯಡಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳನ್ುು ಸ್ಯಿಪನ ಮಯಡಿ
ದರು’ ಎಂದರು.
‘ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸ್ಯಮಯನ್ಾವಯ ಸ ಧಯಮಭಕ ಸಮಯರಂರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಗವಹ
ಸುತಿತ

ರಲ್ಲಲಿ.

ಆದರ,

ಜ್ನ್ಾದಿನ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ

ಅವರು

ಸ್ಯವಮೋಜಿ

ಭಯಗವಹಸಿದದರು.

ಅವರ

70ನೋ

ಅನ್ುದ್ಯನ್,

ವಿದ್ಯಾ

ದ್ಯನ್ಗಳನ್ುು ತಪಸಿಸನ್ಂತೆ ಪೈಯೂಂಡಿ ರುವ ಸ್ಯವಮೋಜಿ ಅವರು ಅಗರ
ಪಂಕ್ರತಯಲ್ಲಿ

ನಿಲುಿತ್ಯತರ ಎಂದು ಕುವೆಂಪು ಚ್ೋಳಿದದರು’ ಎಂದು
ನನ್ಪಿಸಿಪೂಂಡರು.
ಶ್ವಗಂಗಯ ಕ್ಷೆೋತರದ ಮಲಯ ಶಯಂತಮುನಿ ಶ್ವಯಚ್ಯಯಭ ಸ್ಯವಮೋಜಿ
ಮಯತನ್ಯಡಿ, ‘ಸ್ಯವಮೋಜಿಗಳ ಬದುಕು ಮುಳಿಳನ್ ಗಯಸಿಯ ಇದದಂತೆ. ಇದನ್ುು
ಹೂವಿನ್

ಗಯಸಿಯ

ಮಯಡಿಪೂಂಡು,

ಎಂಬುದನ್ುು

ಶ್ವರಯತಿರ
ತೊೋರಸಿದರು’ ಎಂದರು.

ರಯಜೋಂದರ

ಧ್ಮಭಗುರುಗಳು

ಚ್ೋ ಸರಬೋಕು

ಮಗಯಸ್ಯವಮಯವರು

ಬದುಕ್ರ

ಪಿಜಿಸಿಇಟಿ ದ್ಯಖ್ಲಯತಿ ಪರಶ್ೋಲನ ಆಗಸ್ು 1ರಂದ
ಬಂಗಳೂರು :ಪಿಜಿ ಸಿಇಟಿ–2016ರ ದ್ಯಖ್ಲಯತಿ ಪರಶ್ೋಲನ ಆಗಸ್ು 1 ರಂದ
9 ರವರಯ ನ್ಡಯುತತದ .ಎಂ.ಬಿ.ಎ., ಎಂ.ಸಿ.ಎ., ಎಂ.ಸಿ.ಎ .ಲಯಾಟರಲ್
ಪರವೆೋಶ್, ಎಂ.ಇ., ಎಂ.ಟೆಕ., ಎಂ.ಆಕ್ರಭಟೆಕುರ್ ಪೂೋಸ್ಭ ಗಳ ಪರವೆೋಶ್ಪಕ
ರಯಜ್ಾದ 15 ಸಗಯಯಕ ಪೋಂದರಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯಖ್ಲಯತಿ ಪರಶ್ೋಲನ
ನ್ಡಸಲಯಗುತತದ.
ಅಹಭ ಅರ್ಾರ್ಥಭಗಳು ಎಲಿ ಮೂಲ ದ್ಯಖ್ಕಗಳೊಂದಿಯ ರ್ಯವುದೋ
ಪೋಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಗಯಜ್ರಯ ಗಬಹುದು .ಆದರ, ಚ್ೂರರಯಜ್ಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು,
ಜಿಎಟಿಇ( ಯೋಟ), ಪಯರಗೋಜ್ಕತವ, ಕೂಾಐಪಿ, ಅರ ರ್ಯಲ್ಲಕ ಪೂೋಟಯ
ಅರ್ಾರ್ಥಭಗಳು ಬಂಗಳೂರು ಪೋಂದರ ದಲ್ಲಿ ಮಯತರ ಗಯಜ್ರಯಗಬೋಕು .ಆಗಸ್ು
1ರಂದು ಬಳಿಯಿ 11.30ಪಕ ಅಂಗವಿಕಲರಯ ವೆೈದಾ ಕ್ರೋಯ ಪರೋಕ್ಷೆ
ನ್ಡಯುತತದ .ಅದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಯಜಿ ಗೋಧ್ರ ಪೂೋಟಯ
ಅರ್ಾರ್ಥಭಗಳು ದ್ಯಖ್ಕ ಗ ಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಎನ್ಇಇಟಿ–2: ಆಗಸ್ು 17ಪಕ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ್.
ಶ್ವರಯತಿರ ರಯಜೋಂದರ ಮಗಯ ಸ್ಯವಮಗಳವರ ಜ್ನ್ಾ ಶ್ತಮಯನೂೋತಸವ
ಮರವಣಿಯ ರ್ಯಯಭಕರಮದಲ್ಲಿ ಜ್ನ್ಪದ ಕಲಯವಿದರು ನ್ೃತಾ ಪರದಶ್ಭಸಿದರು
ಬಂಗಳೂರು:‘ಸಮಯಜ್ದ ಕಡು ಬಡವರ ಮಕಕಳ ವಿದ್ಯಾಜ್ಭನಗಯ ಸ ಅನೋಕ
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥಿಗಳನ್ುು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಯಜ್ಾದ ಜ್ನ್ತೆಯ ಮನ್ದಲ್ಲಿ
ಶ್ವರಯತಿರ ರಯಜೋಂದರ ಸ್ಯವಮೋಜಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದ್ಯದರ’ ಎಂದು ಹರಯ
ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿದಧಲ್ಲಂಗಯಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಎಸ್ಎಸ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಿಗಳ ಸಮುಚುಯ ಬಂಗಳೂರು ಗಯಗೂ ಅಖಿಲ
ಭಯರತ ಶ್ರಣ ಸ್ಯಹತಾ ಪರಷ್ಟ್ತುತ ಸ್ಥೂೋಮವಯರ ಶ್ವರಯತಿರೋಶ್ವರ
ಪೋಂದರದಲ್ಲಿ ಆಗೋಜಿಸಿದದ ‘ಶ್ವರಯತಿರ ರಯಜೋಂದರ ಮಗಯಸ್ಯವಮಗಳವರ
ಜ್ನ್ಾ ಶ್ತಮಯನೂೋತಸವ ಗಯಗೂ ನ್ಯಟ ಪೂೋತಸವ’ ರ್ಯಯಭಕರಮದಲ್ಲಿ
ಮಯತ ನ್ಯಡಿದರು.
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ವೆೈದಾಕ್ರೋಯ ಪೂೋಸ್ಭ ಪರವೆೋಶ್ಪಕ ಭಯನ್ುವಯರ ನ್ಡದ ರಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಅಹಭತ್ಯ ಮತುತ ಪರವೆೋಶ್ ಪರೋಕ್ಷೆ
(ಎನ್ಇಇಟಿ–2) ಮು ಸಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು ಚ್ೂರಬರುತಿತರುವ ದೃಶ್ಾ ಬಂಗಳೂರನ್ ರ್ಯಮರಯಜ್ ರಸ್ಥತಯ
ಆಮಭ ಪಬಿಿಕ ಶಯಕಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಣಿಸಿತು

ವೆೈದಾಕ್ರೋಯ ಪೂೋಸ್ಭಗಳ ಪರವೆೋಶ್ಪಕ ರಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಅಹಭತ್ಯ ಮತುತ ಪರವೆೋಶ್
ಪರೋಕ್ಷೆ ಇಇಟಿಎನ್(–2) ಭಯನ್ು ವಯರ ನ್ಡಯಿತು.
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ದೋಶ್ದ್ಯದಾಂತ 4.7 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭ ಗಳು ಪರೋಕ್ಷೆಯ ಗಯಜ್ರಯ ಸದದರು .
.ರಯಜ್ಾ ದಲೂಿ ಸ್ಯವಿರಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು ಪರೋಕ್ಷೆ ಬರದಿದ್ಯದರ
ಪೋಂದಿರೋಯ ಪೌರಢಶ್ಕ್ಷಣ ಪರೋಕ್ಷಯ ಮಂಡಳಿ ಬಂಗಳೂರು )ಇಸಿಬಿಎಸ್(,
ಬಳಗಯವಿ, ದ್ಯವಣಯರ, ಕಲಬುರ ಸ ಮತುತ ದ್ಯವಣಯರ ಪೋಂದರಗಳಲ್ಲಿ
ಪರೋಕ್ಷೆ ನ್ಡಸಿತುಪರೋಕ .್ ಷ್ಯ ನೂೋಂದ್ಯಯಿಸಿ ಪೂಂಡಿ ದದವರ ಪ್ೈಕ್ರ ಾೋ
90ರಷ್ಟ್ುು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು ಗಯಜ್ರಯ ಸದದರು ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪರಕಟಣೆ
ತಿಳಿಸಿದ.
‘ಎನ್ಇಇಟಿ–1ಪಕ ಚ್ೂೋಲ್ಲಸಿದರ ಭೌತವಿಜ್ಞಯನ್ ಪತಿರಪಯಲ್ಲಿ ಪೋಳಲಯದ
ಪರಾುಗಳು ಸರಳವಯ ಸದದವು. ಜಿೋವ ವಿಜ್ಞಯನ್ ಪರಾು ಪತಿರಪಯಲ್ಲಿ ಪಿಯು
ಪರಥಮ ಮತುತ ಎರಡನೋ ವಷ್ಟ್ಭದ ಪಠಾ ಪುಸತಕದ ಪರಾುಗಳನುೋ ಬಹುತೆೋಕ
ಆಯೆಕ ಮಯಡಿ ಪೂಳಳಲಯ ಸದಇಇಟಿರಸ್ಯಯನ್ ವಿಜ್ಞಯನ್ ಪತಿರಪ ಎನ್ .–1ಪಕ
ಚ್ೂೋಲ್ಲ ಸಿ ದರ ಕಠಿಣವರ ಅಲಿದ, ಸರಳವರ ಅಲಿದ ರೋತಿಯಲ್ಲಿತುತ’
ಎಂದು ಬೋಸ್ ತರ ಬೋತಿ ಸಂಸ್ಥಿಯ ಪಯರಧಯಾಪಕ .ಯಬ.ಟಿ.್ ಬ್ಯಬು

.

.ಅಭಿಪಯರಯಪಟಿುದ್ಯದರ2016ರ ಮೋ 1ರಂದು ನ್ಡದಿದದ ಎನ್ಇಇಟಿ–1
ಮತುತ ಈ ಸನ್ ಪರೋಕ್ಷೆ ಒಳಯೂಂಡಂತೆ ಆಗಸ್ು 17ಪಕ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ್
ಪರಕಟಿಸಲಯಗುತತದ.

News From The Universities and Institutions

Visvesvaraya Technological University
Workshop on Clean and Safe Drinking Water supply
to Rural Community using River Bank Filtration
Technique (RBF)

Sri S. F. Patil, Dr. H. G. Shekharappa, Prof. M. S. Mohan Kumar,
Dr. Sudhir Kumar, Dr Venkatesh, Dr Purandara, Dr Nagaraj Patil,
Sri V.B Reddy and Dr Praveen Ghorpade, Prof A. V Shivapur,
Prof. R. R. Malagi during the event.

Visvesvaraya Technological University, Belagavi,
National Institute of Hydrology (NIH), Belagavai, The
Energy and resources Institute (TERI), Bengaluru
jointly organized one-day workshop on the theme of
“on “Clean and Safe Drinking Water supply to Rural
Community using River Bank Filtration Technique
(RBF)” on 1st July 2016 at “Jnana Sangama”,
Belagavi.
Sri S. F. Patil, Director, Water and Land Management
Institute (WLMI), Dharwad was the Chief Guest and
inaugurated the workshop. On this occasion he
stressed for innovative technology for the
improvement of safe and clean water supply to rural
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community. Dr. H. G. Shekharappa, Registrar
(Evaluation) of VTU presided over the function.
Prof. M. S. Mohan Kumar, Professor, Dept. of Civil
Engg. Indian Institute of Science, Bengaluru delivered
lecture on the topic of “Water resources management
with special reference to clean and safe drinking water
supply to rural community”. He said that “RBF
technology is latest approach towards delivery of clean
safe drinking water to rural communities in the river
fed areas. RBF operates by extracting water from the
wells near where the soil layers act as filtration zone”.
Dr. Sudhir Kumar, Scientist ‘G’, National Institute of
Hydrology, Roorkee delivered lecture on the topic of
River bank filtration as a viable solution for clean and
safe drinking water supply”. He explained about
Application of Isotope technology in Water Quality
management and challenges of water quality
improvement and necessity of such innovative
technology for the improvement of water supply to
rural community.
Dr Venkatesh, Head NIH, Dr Purandara Scientist, NIH
Belagavi, Faculty Members Dr Nagaraj Patil, Sri V.B
Reddy and Dr Praveen Ghorpade, Prof A. V Shivapur,
Prof. R. R. Malagi, and students were present on the
occasion.
GOVERNMENT FIRST GRADE COLLEGE.
HULLAHALLI.

Placement cell with heartfulness meditation (usa),
sri ramachandra mission. Nanjangud. Arranged an,” 5
days certificate workshop”, on “yoga, meditation, goal
setting,self development”., from 11th July 2016 to
15.07.2016, for first semester B.A., B.Com,B.B.A,
students(114). The program stars with prayer by Kum.
Ranjetha, Welcome by Kum. Nandini.R., Guests
introduced by Dr. Prasad. The purpose of the
workshop
explained by Dr. Prasad, Convernor,
Placement Cell. Sr. Prabhu on Goal Setting,
Sri.Sridhar on Values and Attitudes, Srikanth on
Leadership qualities, Sri. Gururaj on Heartfulness
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Releationship, Mrs. Sudha Murthy on Effective
Decision Making. The function presidedover by Prof.
b.B. Rajamm, Principal. Vote of thanks by Kum.
Luban. In the valedictory function certificates issued
to all the students.

Rani Channamma University, Belagavi.
Rani Channamma University introduces a new course
on journalism and mass communication
Rani Channamma University, Belagavi is starting a
new course on ‘Journalism and Mass Communication’
from this academic year 2016-17. This course will be
conducted in Samiti College, Nehru Nagar, Belagavi
and the intake capacity is restricted to 30 students.
Graduates of any discipline are eligible to take
admission for this two years course. Based on the
number of applications received the university will
take a decision regarding conduct of written
examination for the admission.
Prof. Shivanand B. Hosamani, Hon’ble ViceChancellor has taken this decision in order to facilitate
the students of Northern Karnataka to possess
employability skills through this course. Now-a-days,
field of media has expanded very widely hence, it is
the need of the hour to start such an important course.
After completion of the course, the students will get
jobs very easily in media and can make their career
fruitful.

ರಯಣಿ ಚನ್ುಮಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಳಗಯವಿ ಮತುತ Centre for
Multidisciplinary Development Research (CMDR),
ಧಯರವಯಡ
ಇವರ
ಜೂತೆ
ಾೈಕ್ಷಣಿಕ
ಗಯಗೂ
ಸಂಾೂೋಧ್ನ್ಯ
ರ್ಯಯಭಚಟುವಟಿಪಗಳನ್ುು ಹಮಾಪೂಳಳಲು ದಿನ್ಯಂಕ : 8-7-2016ರಂದು
ರಯಣಿ ಚನ್ುಮಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಪ ಪತರಪಕ ಸಹ
ಗಯಕಲಯಯಿತು.
ಈ ನಿಟಿುನ್ಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥಿಗಳು ಸಂಾೂೋಧ್ನ್ಯ
ಚಟುವಟಿಪಗಳು, ಪರಭಯವ ಬಿೋರುವ ಚಟುವಟಿಪಗಳು ಮತುತ ಾೈಕ್ಷಣಿಕ
ಪೂೋಸ್ಗಭಳ ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಸಹಭಯ ಸತವದೂಂದಿಯ ಪಲಸ ಮಯಡುತತವೆ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಯನ್ಾ ಕುಲಪತಿಗಳಯದ ಪ್ರರ. ಶ್ವಯನ್ಂದ ಬಿ. ಚ್ೂಸಮನಿ ಅವರ
ಉಪಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಯಣಿ ಚನ್ುಮಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರು
www. Spfukarnataka.in

)ಆಡಳಿತ( ಪ್ರರ. ಎಸ್. ಎಲ್. ಬಳಗಲ್ಲ ಮತುತ ಶ್ರೋ ವಿಿ. ಬಿ. ಅಣಿಣಯೋರ,
ನಿದೋಭಶ್ಕರು, CMDR,, ಧಯರವಯಡ ಅವರು ಒಡಂಬಡಿಪ ಪತರಪಕ ಸಹ
ಗಯಕ್ರದರು.
ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ರಯಣಿ
ಚನ್ುಮಾ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಣರ್ಯಸು ಅಧಿರ್ಯರಗಳಯದ
ಪ್ರರ. ಚ್ಚ್. ವಯಯ್.
ರ್ಯಂಬಳೆ, ಮಯನ್ಾ ಕುಲಪತಿಗಳ ವಿಾೋಷಯಧಿರ್ಯರಗಳಯದ ಪ್ರರ. ಎಸ್. ಪಿ.
ಅಲಗೂರ, IQAC ನಿದೋಭಶ್ಕರಯದ, ಪ್ರರ. ವಿ.ಎಸ್. ಚಟಪಲ್ಲಿ, ಪ್ರರ.
ಸ್ಯಬ್ಯಣಣ ತಳವಯರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭ ಕಲಯಾಣ ಅಧಿರ್ಯರಗಳಯದ ಪ್ರರ. ಡಿ.ಎನ್.
ಪಯಟಿೋಲ, ಅಒಆಖ್ ಉಪಕುಲಸಚಿವರಯದ ಶ್ರೋ ವಿ.ಟಿ. ಹುನ್ಗುಂದ ಅವರು
ಉಪಸಿಿತರದದರು.

B.V.V.S. Polytechnic(Autonomous),
Bagalkot.
” Outcome based Educatio n and Accreditation in
Polytechnics”
From 18th July to 22nd July 2016

B.V.V.S Polytechnic (Autonomous) in cooperation
with Director of technical education Bangalore and
ISTE New Delhi has organized one week state level
training programme on “Outcome Based Education
and Accreditation In Polytechnics” from 18th to 22nd
July 2016. The programme is inaugurated by
Dr.D.L.Maheswar ,Vice Chancellor, University of
Horticulture sciences, Bagalkot, Presided over by Shri
M.M.Jigajinni, Administrative Officer, B.V.V.Sangha.
The function is graced by Shri G.B.Danashetti,
Principal and Shri L.G.Vaidya, coordinator,
Shri M.B.Dodamani, coordinator of the programme
and resource persons from DTE Bengaluru. The
participants from different colleges of the state are
registered for the programme.

ಆಯಭಭಯರತಿ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ, ತುಮಕೂರು.
“ರ್ಯಯೂಂಡರ ಜ್ಯವಿಲಿ”
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ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಯು ತಿಂಗಳುಗಟುಕ ಕಷ್ಟ್ುಪಟುು ಅಧ್ಾಯನ್ ಮಯಡಿ, ಪರೋಕ್ಷಯ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರ್ಯಯೂಂಡರ ಉತತಮ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ್ ಎಂಬ ಜ್ಯವು
ದೂರಕುವುದು ಅಸ್ಯಧ್ಾ ಎಂದು ತುಮಕೂರನ್ ಪರಸಿದಧ ರಯಮಕೃಷ್ಟ್ಣವಿವೆೋರ್ಯನ್ಂದ ಆಶ್ರಮದ ಪರಜ್ಾ ಗುರುಗಳಯದ ಧಿೋರಯನ್ಂದ ಮಗಯರಯಜ್
ಸ್ಯವಮೋಜಿಯವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳಿಯ ಕ್ರವಿಮಯತು ಚ್ೋಳಿದರು.
ಅವರು ನ್ಗರದ ಆಯಭಭಯರತಿ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕನ್ಲ್ಲಿ ಪರಥಮ
ವಷ್ಟ್ಭದ ಡಿಪ್ರಿಮ ವಿವಿಧ್ ವಿಭಯಗಗಳಿಯ ಪರವೆೋಶ್ ಪಡದಿರುವ ನ್ೂತನ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳಿಗಯ ಸ ಆಗೋಜಿಸಿರುವ “ರೂಪಯಂತರ” ಎಂಬ ಾೈಕ್ಷಣಿಕ
ರ್ಯರ್ಯಭಗಯರಪಕ ವಿದುಾಕತ ಚ್ಯಲನಯನ್ುು ನಿೋಡುವುದರೂಂದಿಯ
ಆಶ್ೋವಭಚನ್ವನ್ುು ನಿೋಡಿ ಮಯತನ್ಯಡಿದರು.
ಾರೋಷ್ಟ್ಠ ಮಯನ್ವ ಜ್ನ್ಾವನ್ುು ಪಡದಿರುವ ಮನ್ುಷ್ಟ್ಾನ್ ನಿಜ್ವಯದ
ದ್ೌಬಭಲಾವೆಂದರ ತನ್ುನ್ುು ತ್ಯನ್ು ಅಶ್ಕತ ಎಂದು ಭಯವಿಸುವುದು.
ಆದುದರಂದ, ರ್ಯವುದೋ ವಾಕ್ರತಯು ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಸಿಿತಿಯಲೂಿ

ನ್ಯನ್ು ಸ್ಯಮಥರಾವಿಲಿದವನ್ು, ಶ್ಕ್ರತಯಿಲಿದವನ್ು, ಪೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದವನ್ು
ಎಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣವರ ಗೋಚಿಸಬ್ಯರದು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳಿಯ
ಧೆೈಯಭ ತುಂಬಿದರು. ಒಳೆಳಯ ಆಕೂೋಚನಗಳಿಂದ ಒಳೆಳಯ ಪಲಸ,
ಉತತಮ ಚ್ಯರತರಾ ಗಯಗು ಸುಂದರ ರ್ವಿóಯವು ರೂಪಿತವಯಗುತತದ.
ಗಯಗಯ ಸ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು ಪರತಿ ಸಮಯವರ ಒಳೆಳಯ ಆಕೂೋಚನಗಳನ್ುು
ತಮಾ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಪೂಳಳಬೋಕು ಗಯಗು ಸತತ ಪರಯತುದಿಂದ
ತನ್ು ಗುರಯತತ ಮುನ್ುುಗಿಬೋಪಂದು ಕರ ನಿೋಡಿದರು. ರ್ಯವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭ
ತನ್ು ಜ್ಯ ಸ್ಯಧ್ನಯ ಅವಿರತ ಪರಯತುವನ್ುು ಮಯಡುತಿತರುತ್ಯತನೂೋ ಆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಯ ಮೋಕ ದೋವರ ಕೃಪ್ ಸತತವಯ ಸ ಇರುವುದೂಂದಿಯ
ಶ್ರೋರಕ್ಷೆರ್ಯ ಸ ರ್ಯಪಯಡುತತದ ಎಂದು ರ್ಗವಂತನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭ ಪಿರೋತಿಯನ್ುು
ತಿಳಿಚ್ೋಳಿದರು. ಮುಂದುವರದು, ವಿಶ್ವವಿಜೋತ ಸ್ಯವಮ ವಿವೆೋರ್ಯನ್ಂದರ
ರ್ವಾ ಭಯರತದ ಕನ್ಸನ್ುು ನ್ನ್ಸು ಮಯಡುವ ಗಯಗು ನ್ಮಾ ರಯಷ್ಟ್ರವನ್ುು
ವಿಶ್ವ ಗುರುವಿನ್ ಸ್ಯಿನ್ದಲ್ಲಿ ಕೂರಸುವ ಅಪರಮತ ಶ್ಕ್ರತ, ಸ್ಯಮಥರಾ,

ತ್ಯಂತಿರಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪದಧತಿಯ ರೂಪಯಂತರಯೂಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ರೋತಿಯ
ರ್ಯಯಭಕರಮಗಳು ಚ್ಚುು ನರವಯಗುತತವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪಯರಯ ಪಟುರು.
ಈ
ವಿಶ್ಷ್ಟ್ು
ರ್ಯಯಭಕರಮದಲ್ಲಿ
ಸಂಸ್ಥಿಯ
ಉಪಪಯರಂಶ್ುಪಯಲರಯದ ಶ್ರೋ ಬಿ. ವಿ. ರಯಜೋಂದರಕುಮಯರರವರು, ವಿವಿಧ್
ವಿಭಯಗಗಳ

ಮುಖ್ಾಸಿರು,

ಉಪನ್ಯಾಸಕವಗಭದವರು,

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭ

ವೃಂದದವರು ಭಯಗವಹಸಿದದರು. ರ್ಯಯಭಕರಮವನ್ುು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಯದ
ಪರಶಯಂತರವರು ನಿರೂಪಿಸಿ ನಿವಭಹಸಿದರು.
“ಡಿಪ್ರಿಮ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ್ದಲ್ಲಿ ಪರಶ್ಂಸನಿೋಯ ಸ್ಯಧ್ನ”
ತ್ಯಂತಿರಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರೋಕ್ಷಯ ಮಂಡಳಿ, ಬಂಗಳೂರು, ಇವರು ಏಪಿರಲ್ / ಮೋ
2016 ಮಯಚ್ಯಲ್ಲಿ ಜ್ರು ಸಸಿದದ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ ಡಿಪ್ರಿಮ ವಿವಿಧ್

ವಿಭಯಗಗಳ ಪರಥಮ ಗಯಗು ದಿವತಿೋಯ ವಷ್ಟ್ಭಗಳ ರಯಜ್ಾ ಮಟುದ ಪರೋಕ್ಷಯ
ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ್ವನ್ುು ಇತಿತೋಚಯ ಪರಕಟಿಸಿರುತತದ. ಈ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಗರದ
ಸರಸವತಿಪುರಂನ್ಲ್ಲಿರುವ ಆಯಭಭಯರತಿ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕನ್ ವಿವಿಧ್ ವಿಭಯಗಗಳ
ಅಧಿಕ ಸಂಖೆಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು ಾೋಕ.ಯವಯರು ಉತತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಯ
ವಿವಿಧ್ ಾರೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆೋಗಭಡರ್ಯ ಸರುತ್ಯತರ ಎಂದು ಪಯರಂಶ್ುಪಯಲರಯದ
ಶ್ರೋ ಪ. ಆರ್. ಅಾೂೋಕರವರು ಸಂತಸ ವಾಕತಪಡಿಸಿದ್ಯದರ. ಈ ಮೂಲಕ
ತ್ಯವು ವಯಾಸಂಗ ಮಯಡುತಿತರುವ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕಯ, ವಿಭಯಗಪಕ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ
ವೃಂದದವರಯ
ತಂದಿರುತ್ಯತರ.

ಗಯಗು
ಪಳಕಂಡ

ಪ್ರೋಷ್ಟ್ಕ ವಗಭದವರಯ ಕ್ರೋತಿಭಯನ್ುು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು ಪರಥಮ ವಷ್ಟ್ಭದ 2ನೋ

ಸ್ಥಮಸುರುಲ್ಲಿ ಗಯಗು ದಿವತಿೋಯ ವಷ್ಟ್ಭದ 4ನೋ ಸ್ಥಮಸುರುಲ್ಲಿ ಉತತಮ
ಅಂಕಗಳೊಂದಿಯ ತೆೋಗಭಡರ್ಯ ಸ ಕರಮವಯ ಸ ಪರಥಮ, ದಿವತಿೋಯ ಗಯಗು
ತೃತಿೋಯ ಸ್ಯಿನ್ವನ್ುು ತಮಾದ್ಯ ಸಸಿಪೂಂಡಿರುತ್ಯತರ.
ಕಂಪರಾಟರ್ ಸ್ಥೈನ್ಸ & ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ವಿಭಯಗ: ರೋಖ್ ಪ. 96%,
ಪಿರೋತಮ್ ರಯಜ್ಾೋಖ್ರ್ 95%, ಜ್ರೋನ್ ತ್ಯಜ್ 91% ಗಯಗು ಆಯೆೋಷಯ ಎ.

ದೃಡತೆ, ಈ ಸನ್ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಯ ಸದ ಎಂದು

ಎಸ್. 84%, ಸವಿತ ಎಸ್. ಆರ್.83%, ರ್ವಾ ಎಸ್. ಜಿ. 82%.

ಪರಶ್ಂಸಿಸಿದರು.
ರ್ಯಯಭಕರಮದಲ್ಲಿ
ಉಪಸಿಿತರದದ
ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕನ್
ಪಯರಂಶ್ುಪಯಲರಯದ ಶ್ರೋ ಪ. ಆರ್. ಅಾೂೋಕರವರು ಮಯತನ್ಯಡಿ,

ಎಕರ್ಯರನಿಕಸ ಮತುತ ಕಮುಾನಿಪೋಷ್ಟ್ನ್ ವಿಭಯಗ: ನ್ವಿೋನ್ಕುಮಯರ್ ವಿ.
ಆರ್.87%, ಬೃಂದ ಬಿ.ಆರ್.86%, ಚಂದನ್ 85% ಗಯಗು ಉದಯಕುಮಯರ್

ಪೌರಢಶಯಲಯ ಹಂತದಿಂದ ರ್ಯಕೋಜ್ು ಹಂತಪಕ ಪಯದ್ಯಪಭಣೆ ಮಯಡುವ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭ ಸಮೂಹಪಕ ಪಠಾ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಜೂತೆಯ ವಾಕ್ರತತವ ವಿಕಸನ್
ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ುು ನಿೋಡಿ ಅವರನ್ುು ಪರಬುದಧರನ್ಯು ಸ ಮಯಡುವುದು ಈ
ರ್ಯರ್ಯಭಗಯರದ ಪರಮುಖ್ ಉದದೋಶ್ ಎಂದರು. ಸಂಸ್ಥಿಯು ಕಳೆದ
ಹಲವಯರು ವಷ್ಟ್ಭಗಳಿಂದಲೂ ಪರಥಮ ವಷ್ಟ್ಭದ ಡಿಪ್ರಿಮ ಪರವೆೋಶ್
ಪಡಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳಿಯ ಪಯರರಂರ್ದ ನ್ಯಲುಕ ದಿನ್ಗಳ ರ್ಯಲ ವಾಕ್ರತತವ
ವಿಕಸನ್ ತರಬೋತಿ, ವಿಜ್ಞಯನ್ ಮತುತ ತಂತರಜ್ಞಯನ್ದ ಮಹತವ, ಇಂ ಸಿಷ್

78%, ಧ್ನ್ಲಕ್ಷಿಾೋ ಪಿ 76%, ಪರಜ್ವಲ್ಎನ್ 73%.
ಮರ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್:ಧ್ನ್ುಷ್ಗೌಡ 87%, ರ್ರತ ಪ. ಬಿ.

ಭಯಷ್ಯಲ್ಲಿ ಚ್ಯತುಯಭತೆ ಪಡಯುವ ಬಯ, ಧಯಾನ್ ಮತುತ ಗೋಗ,
ಮಯನ್ಸಿಕ ಸ್ಯಮಥರಾ ವೃದಿಧ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಂಪರಾಟರ್ ರ್ೌಶ್ಲಾ
ಹೋಯ ಹತುತ ಹಲವಯರು ಅತಾವಶ್ಾ ರ್ಯಯಭಕರಮಗಳನ್ುು ಪರಸಿದಧ ಗಯಗು
ಪರಣಿತ ಸಂಪನ್ೂಾಲ ವಾಕ್ರತಗಳಿಂದ ಆಗೋಜಿಸಿಪೂಂಡು ಬರುತಿತದ. ಈ
ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳ ಸವಭತೊೋಮುಖ್ ಬಳವಣಿಯಯ ಸಂಸ್ಥಿಯು ಸದೃಡ
ಅಡಿಪಯಯವನ್ುು ಗಯಕುತಿತದ ಎಮದು ಸಂತಸ ವಾಕತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದರೂಂದಿಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳನ್ುು ಸ್ಯಂಪರದ್ಯಯಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪದಧತಿಯಿಂದ
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86%, ದೋವರಯಜ್ ಎನ್. 84% ಗಯಗು ಷ್ಟ್ಣುಾಖ್ ಆರ್. ಸಿ. 79%,
ತರುಣ್ ಪವಯರ್ ಎಸ್. 77%, ಜ್ಮೋರ್ ಅಘ 74%.
ಆಟೊೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ವಿಭಯಗ: ರ್ರತ ಪ. ಎನ್. 92%,
ಮನ್ು ವಿ.86%, ಅಫರರೋಜ್ ಪಯಷ್ಟ್ 85% ಗಯಗು ಮಂಜೋಶ್ ಜಿ.
ಆರ್.70%, ಪುರಯಾನ್ ಪಯಷ್ಟ್ 67%, ಸಂತೊೋಷ್ ಚ್ಚ್.ಪ. 65%.
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ವಿಭಯಗ: ನಿಶ್ವತ ಎ.94%, ಉಮಯದೋವಿ
ಟಿ.ಎಸ್. 84%, ಗೋಗಯನ್ಂದ ಡಿ. 83% ಗಯಗು ಗುರುದತತ ಟಿ.ಎಲ್.
76%, ವಿನ್ಯ್ಕುಮಯರ್ ಎಸ್ 75%, ಕುಮಯರ ಸ್ಯವಮ ಪ. 73%.
ಎಕಕ್ರರಕಲ್ & ಎಕರ್ಯರನಿಕಸ ವಿಭಯಗ: ಅರುಣ್ಕುಮಯರ್ ಎ. 87%,
ಚೈತರ ಪ. ಎಲ್. 85%, ಅಪಿಭತಎಸ್.ಎನ್. 77% ಗಯಗು ವಿನ್ುತ
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ಎಂ.ಎಲ್. 83%, ತೆೋಜ್ಸ್ಎಸ್. 77%,  ಸರೋಶ್ಕುಮಯರ್ ಎಲ್.ಎನ್.
75%.
ಅಪಯಾರಲ್ಡಿಸ್ಥೈನ್

&

ಫ್ಯಾಬಿರಪೋಷ್ಟ್ನ್

ಟೆರ್ಯುಲಜಿ:

ಶ್ಬಿರನ್ಉನಿುೋಸ್ಯ ಜಿ. ಚ್ಚ್.82%, ಪಿರರ್ಯಂಕ ಆರ್.81%, ನಿದ್ಯ

ಫ್ಯತಿಮಯ 80% ಗಯಗು ಲಲ್ಲತ 89%, ಜೂಾೋತಿ ಜಿ. ಪಟೆೋಲ್ 88%,
ಯಶ್ಸಿವನಿ ಜಿ.ಆರ್. 87%.

ಇವರೂಂದಿಯ, ವಿಾೋಷ್ಟ್ವೆಂಬಂತೆ ಸುಮಯರು 03 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು
ಅನ್ವಯಿಕ ಗಣಿತ ಗಯಗು ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಯನ್ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ಪಕ
100 ಅಂಕಗಳನ್ುು, ಸುಮಯರು 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು ಅವರುಗಳ
ವಿಭಯಗಗಳಿಯ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ

90ಕೂಕ

ಅಧಿಕ

ಅಂಕಗಳನ್ುು ಪಡದಿರುವುದು ಚ್ಮಾಯ ಸಂಗತಿರ್ಯ ಸದ.
ಈ ವಿಾೋಷ್ಟ್ತೆಯ ಮತೊತಂದು ಗರಯೆಂಬಂತೆ, ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕನ್ ಎಲಯಿ
ವಿಭಯಗಗಳಿಂದ ಒಟಯುರರ್ಯ ಸ ಸುಮಯರು 90 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು
ಉನ್ುತ ಾರೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಯಗು 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು ಪರಥಮ

ಾರೋಣಿಯಲ್ಲಿ
ಉತಿತೋಣಭರಯ ಸ
ಸಂತಸವನ್ುು
ಇಮಾಡಿಯೂಳಿಸಿರುತ್ಯತರ.
ಈ ರೋತಿಯ ಉತತಮ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ್ಪಕ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕನ್ಲ್ಲಿ
ದೂರಯುತಿತರುವ ಗುಣಮಟುದ ಶ್ಕ್ಷಣ ಗಯಗು ವಿಾೋಷ್ಟ್
ಸ್ೌಲರ್ಾಗಳೆೋ ರ್ಯರಣ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳ ಪ್ರೋಷ್ಟ್ಕರು ಮಚುುಯ
ವಾಕತಪಡಿಸಿರುತ್ಯತರ.
ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ್ದಲ್ಲಿ ಯಶ್ಸುಸ ಗಳಿಸಿರುವ ಎಲಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳಿಯ
ಸಂಸ್ಥಿಯ
ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ,
ಪಯರಂಶ್ುಪಯಲರು,
ಉಪಪಯರಂಶ್ುಪಯಲರು, ವಿವಿಧ್ ವಿಭಯಗಗಳ ಮುಖ್ಾಸಿರು ಗಯಗು
ಅಧಯಾಪಕ ವಗಭದವರು ಪರಶ್ಂಸನಿೋಯ ಅಭಿನ್ಂದನಗಳೊಂದಿಯ
ಮುಂದಿನ್ ಾೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತಪಕ ಶ್ುರ್ವನ್ುು ಗಯರೈಸಿರುತ್ಯತರ.
ಗುಣಮಟುದ ಶ್ಕ್ಷಣಪಕ ಸಂಸದರ ಪರಶ್ಂಸ್ಥ”

ಸರ್ಯಭರದಿಂದ
ರ್ಯವುದೋ
ರೋತಿಯ
ಸಗಯಯ
ಗಯಗು
ಅನ್ುದ್ಯನ್ವನ್ುು ಪಡಯದಿದದರೂ ಗಯರಮಯಂತರ ಪರದೋಶ್ದ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳೆೋ
ಅಧಿಕ
ಸಂಖೆಾಯಲ್ಲಿರುವ
ಆಯಭಭಯರತಿ
ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕನ್ಲ್ಲಿ ಉನ್ುತ ಗಯಗು ಗುಣಮಟುದ ಶ್ಕ್ಷಣ
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ಕೂೋಕಸಭಯ ಸದಸಾರಯದ ಎಸ್. ಪಿ ಮುದದಹನ್ುಮೋಗೌಡ ಅವರು
ಮುಕತಕಂಠದಿಂದ ಪರಶ್ಂಸಿಸಿದರು.
ಅವರು ಜ್ುಕೈ 8ರಂದು ತುಮಕೂರನ್ ಆಯಭಭಯರತಿ
ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕನ್ಲ್ಲಿ ಏಪಭಡಿಸಿದದ 2016-17ನೋ ಸ್ಯಲ್ಲನ್ ಾೈಕ್ಷಣಿಕ

ವಷ್ಟ್ಭದ ಪಯರರಂಭೂೋತಸವ ಮತುತ ನ್ೂತನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳ ಸ್ಯವಗತ
ಸಮಯರಂರ್ವನ್ುು ಉದ್ಯಾಟಿಸಿ ಮಯತನ್ಯಡುತಿತದದರು.
ಶ್ಸಿತಲಿದ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಪರಣಭ ಗಯಗು ಅಪರಗೋಜ್ಕವಯ ಸದ.
ಅದರಲೂಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭ ಜಿೋವನ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ಸುತ ಅತಾಗತಾವಯ ಸದ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ರ್ವಿಷ್ಟ್ಾ ರೂಪಿಸಲು ಗಯಗು ಸಮಯಜ್ದ
ವಿವಿಧ್
ಕ್ಷೆೋತರಗಳಲ್ಲಿ
ಅವರು
ಕ್ರರರ್ಯಶ್ೋಲವಯಗುವಂತೆ
ಸಜ್ುಿಯೂಳಿಸಲು ರ್ಯಕೋಜ್ು ಹಂತ ಪರಮುಖ್ವಯದುದ್ಯ ಸದ. ಈ
ನಿಟಿುನ್ಲ್ಲಿ
ಅತಾವಶ್ಾಕ
ಮೂಲರ್ೂತ
ಸ್ೌಕಯಭಗಳು,
ಗುಣಮಟುದ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಅಥಭಪರಣಭ ಪಠ್ಾೋತರ ಗಯಗು ಸ್ಯಂಸಕøತಿಕ
ಚಟುವಟಿಪಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುಪತ ಪರತಿಭಗಳನ್ುು
ಗುರುತಿಸಿ ಚ್ೂರತರುವಲ್ಲಿ ಗಯಗು ಶ್ಸುತಬದಧ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೋಡುವಲ್ಲಿ
ಆಯಭಭಯರತಿ
ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ
ಅತುಾತತಮ
ರ್ಯಯಭವನ್ುು
ಮಯಡುತಿತದುದ, ಇತರರಗೂ ಮಯದರರ್ಯ ಸದ ಎಂದು ಅವರು
ಅಭಿಪಯರಯಪಟುರು. ಪೋಂದರ – ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಭರ ಗಯಗು ಸಂಸದರಂದ

ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕಯ ಅನ್ುಕೂಲವಯಗುವ ಪಲಸಗಳು ಆಗಬೋಕ್ರದದರ ಅದಪಕ
ಸೂಕತವಯ ಸ ಸಹಂದಿಸುವೆನಂದು ರ್ರವಸ್ಥ ನಿೋಡಿದರು.
ಮುಖ್ಾ ಅತಿರ್ಥಗಳಯ ಸದದ ತುಮಕೂರು ನ್ಗರದ ಶಯಸಕ .ಯ||
ರಫೋಕ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮಯತನ್ಯಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭ ಜಿೋವನ್ದಲ್ಲಿ
ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅತಾಂತ ಪರಮುಖ್ವಯದ ಗಯಗು ಮಹತವದ
ಹಂತವಯ ಸದ. ಇಲ್ಲಿ “ಶ್ಕ್ಷಣ ಗಯಗು ತರಬೋತಿ’ ಎರಡೂ ಒಟಿುಯ
ಲಭಿಸುವ ಅವರ್ಯಶ್ವಿದ. ಕಲ್ಲಪಯ ಜೂತೆಯ ತರಬೋತಿ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕನ್
ವೆೈಶ್ಷ್ಟ್ುಾವಯ ಸದ. ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಂದು ಹಲವಯರು
ವಿಭಯಗಗಳಿದುದ
ವಿವಿಧ್
ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ
ವಿಫುಲ
ಉದೂಾೋಗಯವರ್ಯಶ್ಗಳು ಲರ್ಾವಿದ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು ಇಂತಹ
ಸುವರ್ಯಭವರ್ಯಶ್ವನ್ುು ಸದುಪಗೋಗ ಪಡಿಸಿಪೂಂಡು ತಮಾ
ಜಿೋವನ್ವನ್ುು
ಉಜ್ವಲಯೂಳಿಸಿಪೂಳಳಬೋಪಂದು
ಹಲವಯರು
ನಿದಶ್ಭನ್ಗಳೊಂದಿಯ ವಿವರಸಿದರು.
ವಿಾೋಷ್ಟ್ ಆಗಯವನಿತರಯ ಸದದ ಸಂಸ್ಥಿಯ ಗೌ. ರ್ಯಯಭದಶ್ಭ
ಶ್ರೋ ಆರ್. ಎನ್. ಸತಾನ್ಯರಯಯಣ ಅವರು ಮಯತನ್ಯಡಿ,

ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ ನ್ಡದು ಬಂದ ಗಯದಿಯನ್ುು ವಿವರಸಿದರು. ಗೌ.
ಅತಿರ್ಥಗಳಯ ಸದದ ಸಂಸ್ಥಿಯ ಉಪಯಧ್ಾಕ್ಷರಯದ ಶ್ರೋ ಚ್ಚ್. ಎನ್.
ಚಂದರಾೋಖ್ರ್ ಮಯತನ್ಯಡಿ, ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅತಾಂತ
ಮಹತವದ್ಯದ ಸದುದ, ಸ್ಯವವಲಂಬಿ ಉದೂಾೋಗದೂಂದಿಯ ವಿವಿಧ್
ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖೆಾಯಲ್ಲಿ ಉದೂಾೋಗಯವರ್ಯಶ್ಗಳು
ಲರ್ಾವಿದ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು ಇದರ ಸದುಪಗೋಗಪಡಿಸಿಪೂಳುಳವಂತೆ
ಸಲಚ್ ನಿೋಡಿದರು.
ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆ ವಹಸಿದದ ಸಂಸ್ಥಿಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷ
ಆಡಿಟರ್ ಪ. ನ್ರಸಿಂಹಮೂತಿಭಯವರು ಮಯತನ್ಯಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು
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ಅತಾಂತ ಶ್ರದಧ, ಪಯರಮಯಣಿಕತೆ ಗಯಗು ಕಠಿಣ ಪರಶ್ರಮದಿಂದ

ತರಬೋತಿ ರ್ಯರ್ಯಭಗಯರದಲ್ಲಿ, ರಯಜ್ಾದ ವಿವಿಧ್ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕಗಳ

ಅಧ್ಾಯನ್ ಮಯಡಿ ಉನ್ುತ ದಜಭಯಲ್ಲಿ ಉತಿತೋಣಭರಯ ಸ
ಸಮಯಜ್ದಲ್ಲಿ ಯಶ್ಸಿವ ವಾಕ್ರತಗಳಯಗಬೋಪಂದು ಆಶ್ಸಿದರು.
ಇದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕನ್ಲ್ಲಿ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮಯಡಿ
ಇಂದು ಪರತಿಷ್ಟ್ಠತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ುತ ದಜಭಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಯಭ
ನಿವಭಹಸುತಿತರುವ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳನ್ುು ಗಯಗು ವಿವಿಧ್
ಸ್ಥಮಸುರಿಳಲ್ಲಿ ಚ್ಚುು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳನ್ುು
ಪುರಸಕರಸಲಯಯಿತು.
ವೆೋದಿಪಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಿಯ ನಿದೋಭಶ್ಕರಯದ ಶ್ರೋ ಟಿ. ಎಸ್.

ಸುಮಯರು 30ಕೂಕ ಮ ಸಲಯ ಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು ಭಯಗವಹಸಿದದರು.

ರಯಮಾೋಷ್ಟ್, ಶ್ರೋ ಚ್ಚ್ ರವಿ, ಶ್ರೋ ಎಂ. ಚ್ಚ್. ಮಂಜ್ುನ್ಯಥ್,
ಡಿ.
ನ್ಯರಯಯಣ
ಉಪಸಿಿತರದದರು.
ಪಯರಂಶ್ುಪಯಲರಯದ ಶ್ರೋ ಪ. ಆರ್. ಅಾೂೋಕರವರು ಪಯರಸ್ಯತವಿಕವಯ ಸ
ಮಯತನ್ಯಡಿ, ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಮಹತವವನ್ುು ವಿವರಸಿದರು.
ಖ್ಜಯಂಚಿ

ಶ್ರೋ

ಪಯರರ್ಥಭಸಿದರು.
ಉಪಪಯರಂಶ್ುಪಯಲರಯದ ಶ್ರೋ ರಯಜೋಂದರಕುಮಯರ್ ಸ್ಯವಗತಿಸಿದರು.
ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ರ

ತನ್ಾಯಿಪರಸ್ಯದ್

ಇವರಲ್ಲಿ, ಸುಮಯರು 15ಕೂಕ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು 5000 ಒಳ ಸನ್

ರ್ಯಭಂಕಗಳನ್ುು ಪಡದಿರುತ್ಯತರ ಎಂದು ಆಗೋಜ್ಕರೂ ಗಯಗು
ಎಕರ್ಯರನಿಕಸ ವಿಭಯಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಯದ ಶ್ರೋ ಪರಶಯಂತರವರು
ಹಷ್ಟ್ಭ ವಾಕತಪಡಿಸಿದ್ಯದರ. ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ತ್ಯಂತಿರಕ ಪದವಿ ಶ್ಕ್ಷಣ
ಬಯಸುವ ಡಿಪ್ರಿಮ ಆರ್ಯಂಕ್ಷಿಗಳಿಗಯ ಸ ಈ ರೋತಿಯ ಪರೋಕ್ಷಯ
ಪರವಭ
ತರಬೋತಿಯನ್ುು
ಹಮಾಪೂಳುಳತಿತರುವ
ಏಪೈಕ
ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ ಇದ್ಯ ಸರುತತದ.
ಪರಸಕತ ವಷ್ಟ್ಭ ನ್ಡದ ಡಿಪ್ರಿಮ ಸಿಇಟಿ ಪರೋಕ್ಷೆಯ ಕನ್ಯಭಟಕ
ರಯಜಯಾದಾಂತ ಸುಮಯರು 30000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳು ನೂೋಂದಣಿ
ಮಯಡಿಪೂಂಡಿದುದ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಯರು 28000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳಿಯ
ವಿವಿಧ್ ರ್ಯಭಂಕಗಳನ್ುು ಪರಕಟಿಸಲಯ ಸದ.
ಡಿಪ್ರಿಮ ಸಿಇಟಿ ಸಹಧಯಭತಾಕ ಪರೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ಸುಸ

ಗಳಿಸಿದದ ಎಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳಿಯ ಮುಂದಿನ್ ಾೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿೋವನ್

ವಿಭಯಗದ
ಮುಖ್ಾಸಿರಯದ
ಶ್ರೋ
ಹನ್ುಮಂತಯಾ ವಂದಿಸಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಯದ ರಮಾ, ರಯಧಿರ್ಯ,

ಉನ್ುತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಗಕಂದು ಸಂಸ್ಥಿಯ ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ,

ರ್ಯವಾ, ದಿವಾ, ಪರಶಯಂತ, ಚೋತನ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಾಸಿರು

ಕಂಪರಾಟರ್

ಸ್ಥೈನ್ಸ

“ಡಿಪ್ರಿಮ ಸಿಇಟಿ ರ್ಯಭಂಕ ವಿಜೋತರು”
ಕನ್ಯಭಟಕ ಪರೋಕ್ಷಯ ಪಯರಧಿರ್ಯರ ಬಂಗಳೂರು, ಇವರು ಡಿಪ್ರಿಮ

ಪಯರಂಶ್ುಪಯಲರು,

ಉಪಪಯರಂಶ್ುಪಯಲರು,

ವಿವಿಧ್

ವಿಭಯಗಗಳ

ಗಯಗು

ಉಪನ್ಯಾಸಕವಗಭದವರು
ಅಭಿನ್ಂದನಗಳೊಂದಿಯ ಶ್ುರ್ವನ್ುು ಗಯರೈಸಿರುತ್ಯತರ.
‘ತ್ಯಂತಿರಕತೆಯ ಸಹಶ್ಭದಿಂದ ಕಂಯೂಳಿಸುತಿತರುವ ವಸರವೆೈರ್ವ’

ಸ್ಯಮಯನ್ಾ ಪರವೆೋಶ್ ಪರೋಕ್ಷಯ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ್ವನ್ುು ಇತಿತೋಚಯ
ಪರಕಟಿಸಿದುದ, ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಗರದ ಆಯಭಭಯರತಿ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕನ್ಲ್ಲಿ
ಸಿಇಟಿ ತರಬೋತಿ ಪಡದ ಸಂಸ್ಥಿಯ ಎಕರ್ಯರನಿಕಸ ಮತುತ
ಕಮುಾನಿಪೋಷ್ಟ್ನ್ ವಿಭಯಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭರ್ಯದ ಚಿ| ಕ್ರರಣ್ ಕುಮಯರ್
ಬಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಯು ರಯಜ್ಾಮಟುದಲ್ಲಿ 800 ನೋ ರ್ಯಭಂಕನ್ುು

ಪಡದಿರುತ್ಯತನ. ಈ ಮೂಲಕ ತ್ಯನ್ು ವಯಾಸಂಗ ಮಯಡಿದ ಸಂಸ್ಥಿಯ,
ಪ್ರೋಷ್ಟ್ಕರಯ ಗಯಗು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದಪಕ ಕ್ರೋತಿಭಯನ್ುು
ತಂದಿರುತ್ಯತನ ಎಂದು ಪಯರಂಶ್ುಪಯಲರಯದ ಶ್ರೋ ಪ. ಆರ್.
ಅಾೂೋಕರವರು ಸಂತಸ ವಾಕತಪಡಿಸಿದ್ಯದರ.
ಮೂರು ವಷ್ಟ್ಭಗಳ ವಿವಿಧ್ ವಿಭಯಗಗಳ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ
ಪೂೋಸ್ನ್ುುಭ ಯಶ್ಸಿವರ್ಯ ಸ ಪರಣಭಯೂಳಿಸಿ, ಉನ್ುತ ಶ್ಕ್ಷಣವಯದ
ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಪದವಿಯ ಎರಡನೋ ವಷ್ಟ್ಭಪಕ ನೋರ ಪರವೆೋಶ್
ಬಯಸುವ ಡಿಪ್ರಿಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳಿಗಯ ಸ ಕನ್ಯಭಟಕ ಪರೋಕ್ಷಯ
ಪಯರಧಿರ್ಯರವು ಪರತಿ ವಷ್ಟ್ಭವು ರಯಜ್ಾಮಟುದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಮಯನ್ಾ ಪರವೆೋಶ್
ಪರೋಕ್ಷೆಯನ್ುು ನ್ಡಸುತ್ಯತರ. ಈ ನಿಟಿುನ್ಲ್ಲಿ, ಆಯಭಬ್ಯರತಿ
ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕನ್ಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನ್ಯಲುಕ ವಷ್ಟ್ಭಗಳಿಂದಲೂ ಸತತವಯ ಸ
ಸುಮಯರು 20 ದಿನ್ಗಳ ರ್ಯಲ ಪರೋಕ್ಷಯ ಪರವಭ ತರಬೋತಿಯನ್ುು

ಹಮಾಪೂಂಡು ಬರುತಿತದ. ಈ ವಷ್ಟ್ಭವರ ಕೂಡ ಆಗೋಜಿಸಿದದ
www. Spfukarnataka.in

ಇಂದು ವಸರ ಜ್ಗತುತ ವಿನ್ೂತನ್ ಪರಕಲಹನ, ಬಯ ಬಯಯ ಮನ್ಸುಸ
ಸೂರಯೂಳುಳವ ಗಯಗು ವಿವಿಧ್ ತ್ಯಂತಿರಕತೆಯ ಸಹಶ್ಭಗಳಿಂದ
ಜ್ಗತಿತನ್ಯದಾಂತ
ವಿಾೋಷ್ಟ್ವಯ ಸ
ಕಂಯೂಳಿಸುತಿತದುದ,
ಈ
ವಿಸಾಯದಿಂದ್ಯ ಸ
ಫ್ಯಾಷ್ಟ್ನ್
ಕೂೋಕಪಕ
ಎಲಿರೂ
ಮಯರುಚ್ೂೋದವರೋ ಎಂದು ತುಮಕೂರನ್ ಮಹಳಯ ಮತುತ ಮಕಕಳ
ಅಭಿವೃದಿಧ ಇಲಯಖೆಯ ಉಪನಿದೋಭಶ್ಕರಯದ ಶ್ರೋ ನ್ಂಜೋಗೌಡರವರು
ಅಭಿಪಯರಯ ವಾಕತಪಡಿಸಿದರು.
ಅವರು ನ್ಗರದ ಸರಸವತಿಪುರಂನ್ಲ್ಲಿರುವ ಆಯಭಭಯರತಿ
ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕನ್ಲ್ಲಿ ವಸರ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಭಯಗದ ವತಿಯಿಂದ
ಆಗೋಜ್ನಯೂಂಡಿದದ ವಸರ ವಿನ್ಯಾಸ ರ್ೌಶ್ಲಾ ಪರದಶ್ಭನ್ಪಕ ಚ್ಯಲನ
ನಿೋಡಿ ಮಯತನ್ಯಡಿದರು. ಪರಸುತತ , ಉಡುಪುಗಳ ಫ್ಯಾಷ್ಟ್ನ್
ಎಂಬುದು ಪೋವಲ ಅಲಂರ್ಯರಕತೆಯ ಮಯತರ ಸಿೋಮತವಯಗದ ವಾಕ್ರತಯ
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ವಾಕ್ರತತವ ಗಯಗು ಅಭಿರುಚಿಯನ್ುು ಕೂಡ ಪರತಿಬಿಂಬಿಸುತತದ
ಎಂದರು. ಈ ರ್ಯರಣದಿಂದ್ಯ ಸ, ಇಂದು ವಸರ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೆೋತರವು

ಸರ್ಯಭರ ಮಹಳಯಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ, ಹುಬಬಳಿಳ

ವಿಪುಲ ಉದೂಾೋಗ ಅವರ್ಯಶ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದುದ ಎಲಿ ವಗಭದ
ಜ್ನ್ರನ್ುು ತನ್ುತತ ಆಕಷ್ಟ್ಭತರಯಗುವಂತೆ ಮಯಡುತಿತದ ಎಂದು ಹಷ್ಟ್ಭ
ವಾಕತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಿತರದದ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕನ್
ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿಯ ಗೌ. ಉಪಯಧ್ಾಕ್ಷರಯದ ಶ್ರೋ ಚ್ಚ್. ಎನ್.
ಚಂದರಾೋಖ್ರರವರು ಮಯತನ್ಯಡುತ್ಯತ, ಅಪಯಾರಲ್ ಡಿಸ್ಥೈನ್ ಅಥವಯ
ವಸರ ವಿನ್ಯಾಸ ಶ್ಕ್ಷಣವು ವಿಾೋಷ್ಟ್ವಯ ಸ ಪೌರಢಶಯಲಯ ನ್ಂತರದ
ಚ್ಣುಣಮಕಕಳಿಯ ಸೂಕತ ಗಯಗು ಸಮಗೋಚಿತ ಆಯೆಕರ್ಯ ಸದುದ
ಸುಂದರ ರ್ವಿಷ್ಟ್ಾವನ್ುು ರೂಪಿಸುವುದಲಿದ, ಸ್ಯವವಲಂಬಿಯುತ
ಜಿೋವನ್ವನ್ುು ಕೂಡ ರೂಪಿಸುತತದ ಎಂದು ತಿಳಿಚ್ೋಳಿದರು.
ಗೌ.
ರ್ಯಯಭದಶ್ಭಗಳಯದ
ಶ್ರೋ
ಆರ್.
ಎನ್.
ಸತಾನ್ಯರಯಯಣರವರು ಮಯತನ್ಯಡಿ, ಈ ರೋತಿಯ ವಿವಿಧ್ ಬಯಯ
ವಿನ್ೂತನ್ ವಸರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಪರದಶ್ಭನ್ದಿಂದ, ನ್ಗರ ಗಯಗು
ಹಳಿಳಗಯಡಿನ್ ಪರದೋಶ್ಗಳ ಸಮಸತ ನ್ಯಗರಕರಗೂ ಫ್ಯಾಷ್ಟ್ನ್
ಜ್ಗತಿತನ್ಲ್ಲಿ ದಿನೋ ದಿನೋ ಆಗುತಿತರುವ ಆಧ್ುನಿಕ ಬದಲಯವಣೆಗಳು
ಗಯಗು ಮಹತವಗಳ ಬಯಿ ಪಯರತಾಕ್ಷಿಪಗಳ ಮೂಲಕ ಅರವು
ಮೂಡಿಸಿದಂತ್ಯಗುತತದ ಎಂದು ಸಂತಸ ವಾಕತಪಡಿಸಿದರು.
ವಸರ ವಿನ್ಯಾಸ ಫ್ಯಾಷ್ಟ್ನ್ ಕ್ಷೆೋತರವು ಪರತಿ ಕ್ಷಣವರ ನ್ವ ನ್ವಿೋನ್
ರ್ೌಶ್ಲಾ, ತ್ಯಂತಿಕತೆಯ ಸಹಶ್ಭಗಳನ್ುು ಮೈಗೂಡಿಸಿಪೂಂಡು
ಚ್ೂರಚ್ೂಮುಾತಿತದುದ ಪರತಿಗಬಬರ ಮನ್ಸಸನ್ುು
ತನ್ುತತ
ಸ್ಥಳೆಯುವಂತೆ ಮಯಡಿ ಅಚುರ ಮೂಡಿಸುತಿತದ ಎಂದರು.
ಇದರೂಂದಿಯ, ಈ ಕ್ಷೆೋತರವು ಇಂದು ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಕ್ಷೆೋತರಗಳೊಂದಿಯ

ಅಲಯಹವಧಿ ತರಬೋತಿ ಸಮಯರೂೋಪ
ವಿದ್ಯಾನ್ಗರದ ಮಹಳಯ ಸರ್ಯಭರ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ ರ್ಯಕೋಜ್ನ್ಲ್ಲಿ ಜ್ೂ.
20ರಂದ

24ರವರಯ

ಆಗೋಜಿಸಿದದ

ಔಟಕಮ್

ಬೋಸ್ಿ

ಎಜ್ುಾಪೋಶ್ನ್ ಆಂರ್ಡ ಅಕ್ರರಡಿಯೆೋಶ್ನ್ ಅಲಯಹವಧಿ ತರಬೋತಿಯ
ಸಮಯರೂೋಪ ಸಮಯರಂರ್ ಶ್ುಕರವಯರ ನ್ಡಯಿತು. ತ್ಯಂತಿರಕ ಶ್ಕ್ಷಣ
ಇಲಖೆ ನಿವೃತತ ನಿದೋಭಶ್ಕ ಮಹಮದ್ ಅಲ್ಲ ಮಯತನ್ಯಡಿ, ತ್ಯಂತಿರಕ
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಿಗಳ ಮಯನ್ಾತೆ ಕುರತು ವಿವರಸಿದರು. ಪಯರಚ್ಯಯಭ
ಸುರೋಶ್ ಅಳಳ ಸ ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆ ವಹಸಿ ಮಯತನ್ಯಡಿ, ಸಂಸ್ಥಿ ಮಯನ್ಾತೆ
ಪಡಯಬೋರ್ಯದರ

ಎಲಿ

ಸಿಬಬಂದಿ

ಒಗಿಟಿುನಿಂದ

ಪಲಸ

ಮಯಡಬೋಕು ಎಂದರು.  ಸೋತ್ಯ ಎಂ., ಪಿ.ವಿ.ಮಜಿಭ, ವಿ.ಬಿ. ಕಂಚಿ,
ರ್ರಮಪಹ ಅತ್ಯವುಲಯಿ ಯಲಯಿಪುರ, ಇತರರು ಇದದರು. ಸಂಜಿೋವ
ದೋಶ್ಮುಖ್ ವಂದಿಸಿದರು.

ಸರ್ಯಭರ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ, ಗಜೋಂದರಗಡ.

ಸಮರ್ಯಲ್ಲೋನ್ ಸಹಧೆಭಯಲ್ಲಿದುದ ಬಹು ಬೋಡಿಪಯ ಕ್ಷೆೋತರವಯ ಸದ
ಎಂದು ಪಯರಂಶ್ುಪಯಲರಯದ ಶ್ರೋ ಪ. ಆರ್. ಅಾೂೋಕರವರು ಸಂತಸ
ವಾಕತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ವಿಶ್ಷ್ಟ್ು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತುಮಕೂರನ್ ಮಹಳಯ ಮತುತ
ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಇಲಯಖೆಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಅಧಿರ್ಯರಗಳಯದ
ಶ್ರೋಮತಿ ಸ್ೌಭಯಗಾರವರು, ವಿಭಯಗದ ಮುಖ್ಾಸಿರಯದ ಶ್ರೋಮತಿ ಟಿ.
ಪಿ.

ಮಂಜ್ುಳಯರವರು
ಗಯಗು
ಸಿಬಬಂದಿವಗಭದವರು
ಉಪಸಿಿತರದದರು. ತುಮಕೂರು ಜಿಕಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ ವಸರ ವಿನ್ಯಾಸ
ವಿಭಯಗವನ್ುು ಚ್ೂಂದಿರುವ ಏಪೈಕ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ ಇದ್ಯ ಸದುದ ಈ
ವಸರ ವಿನ್ಯಾಸ ಪರದಶ್ಭನ್ಪಕ ಸಮಸತ ಸ್ಯವಭಜ್ನಿಕರಗೂ ವಿಾೋಷ್ಟ್ವಯ ಸ
ಮಹಳೆಯರಯ ಗಯಗು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ತೆೋಗಭಡರ್ಯ ಸ ಉನ್ುತ
ಶ್ಕ್ಷಣ ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭನಿಯರಗಯ ಸ ಉಚಿತ ಪರವೆೋಶ್ವಿದುದ,
ಚ್ಚಿುನ್ ಮಯಹತಿಗಯ ಸ ವಿಭಯಗದ ಮುಖ್ಾಸಿರಯದ ಶ್ರೋಮತಿ ಟಿ. ಪಿ.
ಮಂಜ್ುಳಯರವರನ್ುು ಖ್ುದ್ಯದ ಸ ಅಥವಯ ದೂರವಯಣಿ ಸಂಖೆಾ
9449163448, 9483859800 ಸಂಪಕ್ರಭಸಬಹುದ್ಯ ಸರುತತದ.
www. Spfukarnataka.in

ಸಂಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ

ದಿ:

15-07-2016

ರಂದು

ಪರಥಮ

ಸ್ಥಮಸುರ್

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳ ಸ್ಯವಗತ/ ತರಗತಿಗಳ ಪಯರರಂರ್/ಪಯಲಕ-ಪ್ರೋಷ್ಟ್ಕರ
ಸಭಯನ್ುು ಏಪಭಡಿಸಲಯ ಸತುತ. ಸಭಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆಯನ್ುು ಸಂಸ್ಥಿಯ
ಪಯರಚ್ಯಯಭರು ವಹಸಿದದರು. ರ್ಯಯಭಕರಮವನ್ುು ಪಯಲಕರಂದ ಜೂಾೋತಿ
ಬಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಯರರಂಭಿಸಲಯಯಿತು. ಎಲಿ ವಿಭಯಗಯದಿರ್ಯರಗಳು
ತಮಾ ತಮಾ ವಿಭಯಗಗಳ ಬಯಿ ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಯಹತಿ ನಿೋಡಿದರು. ಗಯಗೂ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗಯಗೂ ಎಲಿ ಸಿಬಬಂದಿಯವರು ತಮಾ ವೆೈಯಕ್ರತಕ
ಪರಚಯ ಮಯಡಿಪೂಟುರು.
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ಪಯರಚ್ಯಯಭರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳನ್ುು ಉದದೋಶ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿ
ರೋತಿಯ ಸ್ೌಲರ್ಾಗಳಿದುದ, ಅವುಗಳನ್ುು ಸದುಪಗೋಗಪಡಿಸಿಪೂಂಡು
ಉತತಮ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ್ ಪಡಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಯಲಕರಯ ತಮಾ ಮಕಕಳ
ಓದಿನ್ ಬಯಿ ನಿಗಯ ವಹಸುವಂತೆ ಮತುತ ರ್ಯಲರ್ಯಲಪಕ ಸಂಸ್ಥಿಯ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳ ಪರಗತಿಯ ಬಯಿ ಮಯಹತಿ ತಿಳಿದುಪೂಳುಳವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
2016-17ನೋ ಾೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ಟ್ಭಪಕ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಿ
ನ್ಡಯುವ ರ್ಯಯಭಕರಮಗಳ ಬಯಿ ಶ್ರೋ ಮಂಜ್ೂರ ಹಸನ್
ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ರ್ಯಯಭಕರಮಯಧಿರ್ಯರಗಳು ವಿವರ ನಿೋಡಿದರು.ಯುವರರ್ಡ
ರ್ಯರಸ್ ಘಟಕದ ಬಯಿ ಮತುತ ಸಂಸ್ಥಿಯ ವಸತಿನಿಲಯಗಳ ಬಯಿ ಶ್ರೋ
ಶ್ವಯನ್ಂದ ಅಂದ್ಯನ್ಪಹನ್ವರ ವಿಭಯಗಯಧಿರ್ಯರಗಳು ಇವರು ಮಯಹತಿ
ನಿೋಡಿದರು.ಶ್ರೋ ಶ್ವಕುಮಯರ ಬಿ ಮೂಗನ್ೂರ ಇವರು ಸಂಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ
ವಯಾಸಂಗ ಮು ಸಸಿ ಉನ್ುತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡಯುತಿತರುವ ಮತುತ ಅನೋಕ
ಪೈಗಯರಪಗಳು/ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಯಭನಿವಭಹಸುತಿತರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳ
ಬಯಿ ಮಯಹತಿ ನಿೋಡಿದರು. ಶ್ರೋ  ಸರೋಶ್ ಮಯದಗುಂಡಿ ಇವರು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳಿಯ ಶ್ಷ್ಟ್ಾವೆೋತನ್ದ ಬಯಿ ಸಂಪರಣಭ ಮಯಹತಿಯನ್ುು
ನಿೋಡಿದರು ರ್ಯಯಭಕರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಿಯ ಎಲಯಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,
ವಿಭಯಗಯಧಿರ್ಯರಗಳು,

ಪಯಲಕ/ಪ್ರೋಷ್ಟ್ಕರು

ಸಿಬಬಂದಿಯವರು
ಮತುತ
ಗಯಜ್ರದದರು.
ಶ್ರೋಮತಿ

ಎಲಿ
ಪಯವಭತಿ

ಪಯರರ್ಥಭಸಿದರು, ಶ್ರೋ ರಯಮಕೃಷ್ಟ್ಣ ಯು ಬಿ ಸ್ಯವಗತಿಸಿದರು, ಶ್ರೋ
ಯೂೋವಿಂದರಯಜ್ು ಎಂ.ಎಸ್ ವಂದಿಸಿದರು ಮತುತ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ುರ್
ಬಿ.ಎಸ್. ರ್ಯಯಭಕರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ರಯಷ್ಟ್ರ ಮಟುದ ಅಂತಜಯಭಲ ಆಧಯರತ ಅಲಯಹವಧಿ ತರಬೋತಿ
ರ್ಯಯಭಕರಮದ ಉದ್ಯಾಟನ್ಯ ಸಮಯರಂರ್.

ರಯಜ್ಾ ಗೋಜ್ನ್ಯ ಅನ್ುಷಯಠನ್ ಘಟಕ ತ್ಯಂತಿರಕ ನಿದೋಭಶ್ನ್ಯಲಯ
ಬಂಗಳೂರು ಮತುತ ರಯಷ್ಟ್ರೋಯ ತ್ಯಂತಿರಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ತರಬೋತಿ ಮತುತ
ಸಂಾೂೋಧ್ನ್ಯ ಪೋಂದರ ಚಂಡಿಘಡ ಇವರ ಸಹಗೋಗದೂಂದಿಯ 5 ದಿನ್ಗಳ
ರಯಷ್ಟ್ರ ಮಟುದ ಅಂತಜಯಭಲ ಆಧಯರತ ಅಲಯಹವಧಿ ತರಬೋತಿ
ರ್ಯಯಭಕರಮವನ್ುು ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ ಮತುತ ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ದ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರಯ ದಿ. 18-07-2016 ರಂದ ದಿ. 22-07-2016 ರವರಯ
ನ್ಮಾ ಸಂಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋಜಿಸಲಯ ಸದ.
ಈ ರ್ಯಯಭಕರಮವನ್ುು ಸಿಳಿೋಯ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ನ್
ಹರಯ ಶಯಖಯ ಪರಬಂಧ್ಕರಯದ ಶ್ರೋ ರವಿ ಶ್ರೋನಿವಯಸನ್ರವರು
ಉದ್ಯಾಟಿಸಿದರು. ಶ್ರೋಯುತರು ಶ್ಬಿರಯರ್ಥಭಗಳನ್ುು ಉದದೋಶ್ಸಿ ಈ
ತರಬೋತಿಯ ಸಂಪರಣಭ ಪರಗೋಜ್ನ್ವನ್ುು ತ್ಯವು ಸ್ಥೋವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತಿತರುವ
ಸಂಸ್ಥಿಯ ಅಭಿವೃದಿದಯ ಬಳಸಿಪೂಂಡು ಸರ್ಯಭರದ ಸದುದದೋಶ್ವನ್ುು
www. Spfukarnataka.in

ಈಡೋರಸಬೋಪಂದು ಕರ ನಿೋಡಿದರು. ಇಂತಹ ರ್ಯಯಭಕರಮಗಳು
ಗಜೋಂದರಗಡದ ಸರ್ಯಭರ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡಯುತಿತರುವುದು
ಶಯಿಘನಿೋಯ ಎಂದು ಪರಂಶ್ಸಿದರು.
ರ್ಯಯಭಕರಮದ
ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆಯನ್ುು
ವಹಸಿದದ
ಪಯರಚ್ಯಯಭರಯದ
ಎಸ್.ಟಿ
ಭೈರಪಹನ್ವರ
ಅವರು
ಇಂತಹ
ರ್ಯಯಭಕರಮಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿರ್ಯ ಗಯರಮೋಣ ಪರದೋಶ್ಗಳಿಯ
ತಲುಪಿತಿತರುವುದಪಕ ಸ್ಯಕ್ಷಿರ್ಯ ಸದ ಎಂದರು. ಇನ್ೂು ಮುಂದ ಇಂತಹ
ಹಲವಯರು
ರ್ಯಯಭಕರಮಗಳನ್ುು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳಿಗೂ
ಕೂ.ಯ
.
ಆಗೋಜಿಸಲಯಗುವುದು ರ್ಯಯಭಕರಮದಲ್ಲಿ
ಸಂಸ್ಥಿಯ
ಎಲಯಿ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಿಭಯಗಯಧಿರ್ಯರಗಳು, ಸಿಬಬಂದಿಯವರು ಮತುತ ರಯಜ್ಾದ
ಬೋರ

ಬೋರ

ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕಗಳಿಂದ ಆಗಮಸಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಉಪಸಿಿತರದದರು.
ಕುಮಯರ.
ಪರಜಯ
ಪಯರರ್ಥಭಸಿದರು,
ಶ್ರೋ
ರೋವಣಸಿದದಯಾ ಮಯಲ ಸತಿತ ಸ್ಯವಗತಿಸಿದರು, ಶ್ರೋ ಚೋತನ್ ವಂದಿಸಿದರು
ಮತುತ ಶ್ೋ ಶ್ವಯನ್ಂದ ಅಂದ್ಯನ್ಪಹನ್ವರು ರ್ಯಯಭಕರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಅಂತಜಯಭಲ ಆಧಯರತ ರಯಷ್ಟ್ರಮಟುದ ಅಲಯಹವಧಿ ತರಬೋತಿ
ರ್ಯಯಭಕರಮದ ಸಮಯರೂೋಪ ಸಮಯರಂರ್.
ಈ ಸಂಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ವಿವಿಧ್ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಯ ದಿ:
18-07-2016

ರಂದ

22-07-2016

ರವರಯ

ಆಗೋಜಿಸಿದ

ರಯಷ್ಟ್ರಮಟುದ ಅಲಯಹವಧಿ ತರಬೋತಿ ರ್ಯಯಭಕರಮದ ಸಮಯರೂೋಪ
ಸಮಯರಂರ್ ದಿ: 22-07-2016 ರಂದು ಜ್ರು ಸತು.
ರ್ಯಯಭಕರಮದ ಮುಖ್ಾ ಅತಿರ್ಥಗಳಯ ಸ ರಯಜ್ಾ ಗೋಜ್ನ್ಯ ಅನ್ುಷಯಠನ್
ಘಟಕದ ವಿಾೋಷ್ಟ್ ಅಧಿರ್ಯರಗಳಯದ ಶ್ರೋ ಮನೂೋಹರ ನ್ಯಯಕ
ಆಗಮಸಿದದರು. ಶ್ರೋಯುತರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ುು ಉದದೋಶ್ಸಿ ಈ
ತರಬೋತಿಯ ಸಂಪರಣಭ ಲಯರ್ವನ್ುು ತ್ಯವು ಸ್ಥೋವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತಿತರುವ ಸಂಸ್ಥಿಯ
ಧಯರ ಎರದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಭಗಳಿಯ ಗುಣಮಟುದ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೋಡಬೋಪಂದು ಕರ
ನಿೋಡಿದರು. ಇಂದಿನ್ ಸಹಧಯಭತಾಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟುಪಕ ಆಧ್ಾತೆ
ನಿೋಡುವುದನ್ುು ಮನ್ವರಪ ಮಯಡಿಪೂಳಳಬೋಪಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ುು
ಒತ್ಯತಯಿಸಿದರು.
ಇನೂುೋವಭ ಅತಿರ್ಥಗಳಯದ ಶ್ರೋ ಎಸ್. ಜಿ. ಅಳಳ ಸ ಪಯರಚ್ಯಯಭರು ಸರ್ಯಭರ
ಮಹಳಯ ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ ಹುಬಬಳಿಳ ಇವರು ತಮಾ ಭಯಷ್ಟ್ಣದಲ್ಲಿ ತ್ಯಂತಿರಕ
ರ್ೌಶ್ಲಾಗಳನ್ುು ಬಳೆಸಿಪೂಳುಳವಂತೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಯ ಕರ ನಿೋಡಿದರು.
ಮತೊತೋವಭ ಅತಿರ್ಥಗಳಯದ ಶ್ರೋ ಎನ್. ಆರ್. ಕುಕನ್ೂರ ಪಯರಚ್ಯಯಭರು
.ಯ: ಜಿ.ಎಸ್.ಎಮ್.ಆರ್. ಪಯಲ್ಲಟೆಕ್ರುಕ ಕುಕನ್ೂರ ಇವರು
ಮಯತನ್ಯಡುತ್ಯತ, ಎಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಿಗಳು ರಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಯನ್ಾತ್ಯ
ಮಂಡಳಿ ನ್ವದಹಲ್ಲ ಇವರಂದ ಮಯನ್ಾತೆ ಪಡಯಲು ಎಲಿರೂ ಒಟಯು ಸ
ಪಲಸ ಮಯಡಬೋಪಂದು ಕರ ನಿೋಡಿದರು.
ರ್ಯಯಭಕರಮ ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆ ವಹಸಿದ ಪಯರಚ್ಯಯಭರಯದ ಎಸ್. ಟಿ.
ಭೈರಪಹನ್ವರರವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ುು ಉದದೋಶ್ಸಿ ನ್ಮಾ ಆತಾ
ಸಂತೊೋಷ್ಟ್ರ್ಯಕ ಸ ಬದಧತೆಯಿಂದ ಶ್ರಮವಹಸಿ ಪಲಸ ಮಯಡಿದ್ಯಗ ಜಿೋವನ್
ಸ್ಯಥಭಕವಯಗುವುದಂದು ಚ್ೋಳಿದರು. ಕುಮಯರ ಪರಜಯ ಪಯರರ್ಥಭಸಿದರು. ಶ್ರೋ
ರೋವಣಸಿದದಯಾ ಮಯಲ ಸತಿತ ಸ್ಯವಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೋ ಯೂೋವಿಂದರಯಜ್ು
ಎಂ.ಎಸ್. ವಂದಿಸಿದರು. ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ುರ್ ಬಿ.ಎಸ್ ರ್ಯಯಭಕರಮವನ್ುು
ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಈ ರ್ಯಯಭಕರಮದಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಿಬಬಂದಿವಗಭದವರು
ಮತುತ ಶ್ಬಿರಯರ್ಥಭಗಳು ಗಯಜ್ರದದರು.
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LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM
Developed by GPT Gajendragada

Sri. R.S.Malagitti, M.Tech (CSE), Lecturer in CSE Govt.
Polytechnic Gajendragad has developed this application.
He served as software ENGG in Infosys Technology
LTD for 2 Years (2008 to 2010)and he has 7 years
teaching Experience in Govt. Polytechnic Gajendragad
 The LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM is a software
application, which avoids manual work. The library
administrator can perform the following tasks in simplest
way.
 Adding the students, professors, new books
 Issuing books to students and professors
 Modifying the student records and professors.
 Returning the books from students and professors.
 Renewal of issued books
 Generate Inventory report such as total books in library
and total issued books
 SYSTEM SPECIFICATIONS
 SOFTWARE REQUIREMENTS
 Operating System
: Windows 95/98/XP with MSoffice and above
 Front End /Programming language
ADO .NET2.0, VISUAL STUDIO 2005 or above and C#
Language.
 Web-Technology
: ASP.NET
 Back-End
: SQL SERVER 2005

Admin login page:

BMS College of Engineering, Bangalore

The Department of Electronics and Instrumentation
Engineering organized One week workshop on
“Industrial Automation and Controls” during July 1115, 2016. About 20 faculty members participated in
the programme.

The Centre of Excellence in Advanced Materials Research
organized One Week Faculty Development Programme on
“Materials in Engineering & Technology” in the
Department of Electrical & Electronics Engineering during
July 11-15, 2016. The program was inaugurated by Dr.
Ravi Gorur, Professor & Chair, Department of Electrical &
Computer Engineering, University of Alabama, Huntsville,
USA. Other dignitaries, Dr. G. R. Nagabhushana, Former
Chairman, High Voltage Engineering Department, IISc,
Dr. K. Mallikharjuna Babu Principal, BMSCE, Dr. S.
Seetharamu, Mentor and Visiting Professor, BMSCE, Dr.
Ravishankar Deekshit, HOD, Department of Electrical &
Electronics Engineering and Dean-Students Affairs
BMSCE, and Dr. M. Ramachandra, Professor, Mechanical
Engineering and COE Coordinator, BMSCE graced the
occasion. Around 32 participants from various Institutions
of Karnataka and BMSCE took part in the programme. As
a part of FDP an industrial visit to CeNSE, IISc & CPRI,
Bengaluru was organised on 14th July 2016

The College in association with India Platform organized
International Conference on “Liberal Education and the
future of the University” from June 10-11, 2016.
www. Spfukarnataka.in
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e- Sahayog

On June 18, 2016 DTE Visited the BMS College of
Architecture.

On June 21, 2016 International Yoga Day celebration in
collaboration with S-Vyasa University. Shri Ananth Kumar,
Honorable Cabinet Minister for Parliamentary Affairs and
Chemicals and Fertilizers was the Chief Guest
3

ಶಯಕಗಳನ್ುು ದತುತ ಪಡದಿರುವ ಪಿ.ಇ.ಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.

ಪಿ.ಇ.ಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಮೂರು ಶಯಕಗಳನ್ುು ದತುತ ಪಡದು ಸದರ ಶಯಲಯ ಮಕಕಳಿಯ ನೂೋಟ
ಪುಸತಕ ಗಯಗೂ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ುು ಬಿ.ಎನ್. ಮಂಜ್ುನ್ಯಥ್ ರಡಿಿ ವಿತರಸಿದರು. ಪಿಇಎಸ್ಐಟಿ ಪಯರಂಶ್ುಪಯಲ
ಪ.ಎಸ್.ಶ್ರೋಧ್ರ್,

ಕುಲಪತಿ

ಪ.ಎನ್.ಬಿ.ಮೂತಿಭ,

ಫಕೂೋಮನ್ಯ

ಕೂೋಬೂ

ಗಯಗೂ

Fourth Ambit and Department
of
Higher
Education
Karnataka partner to create
the largest online educational
ecosystem
Fourth Ambit is an Online
Community Building Platform
for educational institutions. It
helps them set up their private
social network connecting key
stakeholders like students, alumni, faculty, parents and
other well-wishers. The platform also provides further
value to its clients by on-boarding allied partners like
recruitment companies, skill development companies,
international universities etc. Fourth Ambit has more than
1100 colleges on board including prestigious clients like
IIM Bangalore, IIM Kozhikode, NIT Trichy, NIT
Surathkal, Manipal University, XIM Bhubaneswar.
Department of Higher Education Karnataka is rolling out
Project e-Sahayog in partnership with Fourth Ambit. This
would entail the setup of an Online Community Platform
for all Government and Government-aided colleges in
Karnataka. Such a community-based engagement platform
would benefit enrolled stakeholders on Key Value Themes
like: Jobs, Internships, Entrepreneurship, Student
Capability Building, Infrastructure Capacity Building,
Higher Education etc.
The Project has gained momentum over the last month with
more than 150 colleges already in various stages of the
launch process. Around 50 companies have already
envisaged interest in being part of this project. Active
efforts are underway to popularize the project on social
media and garner even further participation from the
corporate world.
The Project proposes to on-board more than 1 M students
and 15 M other stakeholders including alumni, parents and
faculty. This would be one of the largest online education
ecosystem that any state in India would have set up. This
breeding ground for jobs, entrepreneurship, networking and
fund raising would thus be a model for other states to
follow.

ಎಂ.ಆರ್.ದೂರಸ್ಯವಮ ಇವರು ಈ ಸಂದರ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿತತರದದರು.
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