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9
th

  CONVOCATION OF TUMKUR 

UNIVERSITY 

 
Ninth Convocation of Tumkuru University was held on 6 April 

2016. His Excellency, the Chancellor and Governor of 

Karnataka, Shri Vajubhai Vala; Shri T B Jayachandra, 

Honourable Minister for Higher Education and Pro Chancellor; 

were present. 

 

NATIONAL CONFERENCE AT SIT 

TUMKUR 

 

` 

NPIU and SPFU Karnataka organized 3 days National Level 

Conference on Centre of Excellence at SIT, Tumkur from 21-

04-2016 to 23-04-2016. Honourable Minister for Higher 

Education Sri.T.B. Jayachandra inaugurated the conference. 

The Director of Technical Education Sri.H.U.Talawar , the 

Director of SIT Tumkur Prof.Channabasappa, the principal of 

the institute Prof.Shivakumariah and Sri.S.Nandakumar 

Agnihotri, Senior Consultant NPIU/MHRD, were on the dais 

during the inaugural function. 
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ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ 

 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ್ ನ್ೂತನ್ ಕಟಟಡದ ಶಂಕುಸ್ನಾಪರ್ೆಯನ್ುನ 
ಸ್ೆಂಟರಲ್ ಕನಲೆೇಜಿನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪರಸನ್ನ ಕುಮನರ್ ಬ್ನಿಕಿನ್ಲ್ಲಿರುವ 

ನಿವೆೇಶನ್ದಲ್ಲ ಿಸರ್ನಾನ್ಯ ಕನನ್ೂನ್ು, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಹನಗೂ ಉನ್ನತ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನದ 

ಶಿರೇ.ಟಿ.ಬಿ.ಜ್ಯಚಂದರರವರು ಏಪ್ರರಲ್ 22, 2016 ರಂದು ರ್ೆರವೆೇರಿಸಿದರು. ಶಿರೇ. 
ಎಸ್.ಎ.ಕೊೇರಿ, ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ನಿರೆೇಾಶಕರು, ಶಿರೇ.ಭರತ್ ಲನಲ್ ಮೇನ್, 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕನಯಾದಶಿಾ, ಶಿರೇ.ಎಸ್.ವಿ.ರಂಗರ್ನಥ್, ನಿವೃತ ಿ ಮುಖ್ಯ 
ಕನಯಾದಶಿಾಗಳ ಹನಗೂ ಪ್ರರ.ತ್ತಮ್ಮೇಗೌಡರು, ಉಪಕುಲಪತ್ತಗಳು,ಬ್ೆಂಗಳೂರು 
ವಿಶವವಿರನಯಲಯ ಇವರು ಈ ಸಂಧ್ಭಾದಲ್ಲ ಿ ಉಪಸಿಾತರಿದದರು.. ಇಡೇ ರನಷರಕೆೆ 
ಮನದರಿಯನಗಿರುವ ಮನಹಿತ್ತ-ತಂತರಜ್ಞನನ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನಯಾಕರಮಗಳು 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲ ಿಅನ್ುಷ್ನಾನ್ಗೊಂಡದದಕೆೆ ಹಷಾ ವಯಕಿಪಡಸುತ್ನಿ ನ್ಮಾ ರನಜ್ಯದ ಉನ್ನತ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆಾಗಳು ರನಷರ ಹನಗೂ ಅಂತ್ನರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದಲ್ಲ ಿಉನ್ನತ ಸ್ನಾನ್ವನ್ುನ 
ಗಳಿಸುವಂತ್ನಗಬ್ೆೇಕು ಎಂದರು.  
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Globalization and technological change—processes that have 

accelerated in tandem over the past fifteen years—have 

created a new global economy “powered by technology, fueled 

by information and driven by knowledge. 

” The emergence of this new global economy has serious 

implications for the nature and purpose of educational 

institutions. As the half-life of information continues to shrink 

and access to information continues to grow exponentially, 

schools cannot remain mere venues for the transmission of a 

prescribed set of information from teacher to student over a 

fixed period of time. Rather, schools must promote “learning 

to learn,” : i.e., the acquisition of knowledge and skills that 

make possible continuous learning over the lifetime.  

“The illiterate of the 21st century,” according to futurist Alvin 

Toffler,“will not be those who cannot read and write, but those 

who cannot learn, unlearn, and relearn.” Concerns over 

educational relevance and quality coexist with the imperative 

of expanding educational opportunities to those made most 

vulnerable by globalization—developing countries in general; 

low-income groups, girls and women, and low-skilled workers 

in particular. Global changes also put pressure on all groups to 

constantly acquire and apply new skills.   

Information and communication technologies (ICTs)—which 

include radio and television, as well as newer digital 

technologies such as computers and the Internet—have been 

touted as potentially powerful enabling tools for educational 

change and reform. When used appropriately, different ICTs 

are said to help expand access to education, strengthen the 

relevance of education to the increasingly digital workplace, 

and raise educational quality, among others and helping to 

make teaching and learning into an engaging and active 

process connected to real life. 

Although most commonly associated with higher education 

and corporate training, e-learning encompasses learning at all 

levels, both formal and non-formal, that uses an information 

network—the Internet, an intranet (LAN) or extranet 

(WAN)—whether wholly or in part, for course delivery, 

interaction and/or facilitation. Others prefer the term online 

learning. Web-based learning is a subset of e-learning and 

refers to learning using an Internet browser. One of the many 

challenges facing developing countries today is preparing their 

societies and governments for globalization and the 

information and communication revolution. Policy-makers, 

business executives, NGO activists, academics, and ordinary 

citizens are increasingly concerned with the need to make their 

societies competitive in the emergent information economy. 

However, the experience of introducing different ICTs in the 
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READERS COMMENT. 

Sir, 

Yet again the 2016 HED news letter has come our very well. 

Your efforts in compiling and publishing this news letter is 

commendable. The March 2016 issue provides a glimpse of 

activities happening across the state.  Write up on our 

dynamic Principal Secretary is apt and deserving. Thank you 

Manohar G Nayak. 

J J Pinto, 

Principal, 

 

Dear sir, 

It was interesting going through the newsletter updating us 

about the various activities taking place in the institutes across 

the state. 

We wish you'll success. 

 

Regards 

Renuka Naidu 

Principal, GFTI 

 

Sir, 

I am thankful for your reply, received the E-news letter 
 

Regards 

Dr. Guruprasad M. Hugar 

State Program Coordinator N.S.S 

 

Dear Shri Manohar Nayak: 

I acknowledge with thanks the receipt of your mail and the 

attached informative e-News Letter of the Department of 

Higher Education, Karnataka, so well brought out by you and 

your colleagues. 

With kind regards, 

Yours sincerely, 

Prof. B. S. Sonde 

 

 

From the desk  

of   

Additional  Chief Secretary. 



 
 

 
 

 

 

 

classroom and other educational settings all over the world 

over the past several decades suggests that the full realization 

of the potential educational benefits of ICTs is not automatic. 

The effective integration of ICTs into the educational system 

is a complex, multifaceted process that involves not just 

technology—indeed, given enough initial capital, getting the 

technology is the easiest part!—but also curriculum and 

pedagogy, institutional readiness, teacher competencies, and 

long-term financing, among others. The primary job of 

policymakers in developing countries is to define a 

framework for the appropriate and effective use of ICTs in 

their educational systems by first providing a brief overview 

of the potential benefits of ICT use in education and the ways 

by which different ICTs have been used in education thus far. 

Second, it addresses the four broad issues in the use of ICTs 

in education—effectiveness, cost, equity, and sustainability. 

The five key challenges that policymakers in developing 

countries must reckon with when making decisions about the 

integration of ICTs in education are educational policy and 

planning, infrastructure, capacity building, language and 

content, and financing. 

Transition from existing manual system of functioning to 

ICT enabled governance has its own challenges. It cannot be 

achieved overnight but is a long and continuous journey.  

Karnataka State is always a forerunner in embarking 

innovative and cutting edge technologies across all 

government departments, in general and departments of 

Higher Education, in particular. Similarly, it is an ambitious 

dream to become a role model in the country in 

implementation of ICT in all walks of life in higher 

education.  

With ICT in place, things become easier and faster. 

Transparency, credibility and accountability are 

automatically inbuilt into the system and the department can 

gain confidence in the minds of the public. 

Implementation of ICT in student admission, attendance 

monitoring, continuous evaluation etc. is almost done in 

many  of the colleges and universities. 

Continuous monitoring of the progress through weekly video 

conference has geared up the administration by 

implementation of ICT initiatives. I appreciate all the vice 

chancellors and principals of the Instiututions for taking this 

task positively. 

Tumkur University and Bellary University have done the 

work in a true spirit. Other universities will also have to 

follow this. Bangalore and Karnataka universities are  large 

universities  and  they face more difficulties in implementing 

new initiatives. 

Now I am happy that at last all the universities are on the 

right track in implementing ICT intiatives. I congratulate 

everybody who are all  involved in this noble task and wish 

them all the best to take this forward. 

 

Bharat Lal Meena 

From The Editor’s Table 
Recent Trend in Innovative professional Teaching and 

learning:- 

There is nothing permanent except change is the law of the 

nature. A trend is the general tendency or direction towards 

change. With a number of educational options available 

before the present generation learners, the newer trends seem 

to have emerged in the field of education that have entirely 

changed the face of traditional system of education. 

Education has continued to evolve, diversity and extend its 

reach and coverage since the dawn of human history. Every 

country develops its own system of education to express and 

promote its unique socio-cultural identity and meet the 

challenges of the time. Now a days the field of education is 

not only limited with books but has broadened in various new 

horizons. Development and changes in education have 

affected teaching necessitating review and reforms. It 

demands understanding with investigative minds, assimilating 

the required transformations, accommodating and responding 

to the universal needs. We also need to train teachers with 

new perspectives as the outer world is in the classroom and 

institutions are opening to the world. 

Modern developments have helped in revamping technical 

education methodology, influenced by the impact of 

psychological principles without which education becomes 

monotonous and barren. The educational system as whole 

depend upon human nature, whether technological, 

philosophical, psychological, biological, environmental etc., 

therefore quality improvement in technical educational 

methodology and innovative teaching comes under the 

purview of educational reconstruction. ‘Earning while 

learning’ is the slogan commonly used in Technical/ 

Management education field. 

The aim of technical education is not produce computers or 

robots but to make sure that human beings have the values of 

sacrifice, brotherhood, generosity, compassion and self-

reliance which are cherished in every civilized society being 

even technocrats. Like any other concept, the academic 

concept of teaching and learning also owes its origin to the 

ancient concept of Dharma (righteousness) of Hindu 

philosophy, which implies a unique blend. Emphasis was on 

teaching and learning through teacher – disciple culture 

which meant knowledge being transcendent from teacher to 

his pupils through listening, memorizing and meditation were, 

therefore the three popular modes of learning and teaching. It 

would, therefore be seen that in ancient india the real 

objective of education was self-development. The audio-

visual aspect of learning and teaching process was considered 

to be of utmost importance because ‘seeing’ enables a man to 

believe the reality and factual existence of material objects 

and develops within him the capacity to distinguish between 

diversity of things. 

The challenges of 21
st
 century for Technical and Management 

Professionals are not only to impart knowledge but to train 

students with skills to become better and competent learners 

so that they can translate bookish knowledge into real world. 

Mahatma Gandhi had rightly observed that the aim of work-
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    EDITORIAL 

 

29th May 2015 is a memorable day to be recorded in the history 

of Higher Education Department, the day the  e- News Letter 

of the Department was launched by Sri R.V. Deshpande, the 

Hon’ble Minister for Higher Education and Tourism. It is one 

of the best practices initiated in the Department by Sri Bharat 

Lal Meena, Principal Secretary, Higher Education to provide 

information about the recent developments, future plans, new 

initiatives and important activities in the Department of 

Higher Education. 

This e- News Letter provides platform for the different wings 

of Higher Education viz. Higher Education council, 

Department of Collegiate Education, Department of Technical 

Education and Visvesvaraya Technological University to 

showcase their activities and achievements.       

Mr. Ravi Talawar, Assistant Professor, VIAT, VTU  and Mr. 

Srikant Talawar, Managing Director SHLR Techno soft (p) LTD 

on our request helped us by providing software support to e- 

launch this News Letter.  The editorial board thank Talawar 

brothers for their timely help. 

 An Appeal: 

We have successfully launched the e- News Letter. This is just 

a beginning. But it is the responsibility of all the Institutions 

under Higher Education Department to make it sustainable, to 

see that it reaches all the stakeholders including the students. 

We request all the Institutions to put the e-News Letter on their 

website. The Institutions can register to get the e-News Letter 

by sending their official email id to  

 We request the Institutions to send the information 

about the academic & extra-curricular activities, training & 

placement information, special achievements, calendar of 

events, grievances and any other important News. 

       Come, let us all work together to bring in some 

positive changes through this newsletter. 

Manohar G. Nayak 

READERS COMMENTS 
 

ಸರ್ನಾನ್ಯರೆ , ನ್ಮಸ್ನೆರಗಳು  
ಇ -ನ್ೂಯಸ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಉತಿಮ ಪರಯತನ. ಕನಲೆೇಜ್ು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆ ಯಲ್ಲಿ 
ರೂಪ್ರತಗೊಳುುವ ಕನಯಾವಿಧನನ್ಗಳನ್ುನ ತ್ತಳಿಯಲು ತುಂಬ್ನ ಸಹಕನರಿಯನಗುತಿರೆ 
ಅಧನಯಪಕರ ಸೃಜ್ನ್ಶಿೇಲತ್ೆಗೆ ಕನ್ನಡಯನಗುತಿರೆ . ಪತ್ತರಕೆಗೊಂದು ಉತಿಮ ಶಿೇಷ್ಟ್ಾಕೆ 
ಇರಲ್ಲ . ಇಲನಖೆಯ ಎಲನಿ ಉನ್ನತ ಪ್ನರಧಿಕನರಕೆೆ  ಅಭಿನ್ಂದರ್ೆಗಳು .....  

ಡನ. ಮಲ್ಲಿಕನಜ್ುಾನ್ ಕಲಮರಹಳಿು  
  ಪ್ನರಂಶುಪ್ನಲರು  

ಸ. ಪರ .ದ .ಕನ . ಹರಪನ್ಹಳಿು . ರನವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಿ .  
 ಮೊಬ್ೆೈಲ್ – 9449974058 

Respected Sir, 

  It has given me an immense pleasure to know that our 
Department has launched E-newsletter.  This is really a  new 
kind of achievement of our Department. We will be able to 
understand what goes on around us. We will also be able to 
know the achievements of our students and our teaching 
community through the pages of this letter. We can also 
share our innovative ideas through this letter. I would like to 
extend my thanks and congratulations to all the dignitaries on 
the occasion of the launching this letter.  
 With kind regards, 
                          Shambhulinga R Chigari Associate Prof and 
Principal, Govt. First Grade College, Alavandi. Dist. Koppal 
9481549556 

 
 

ACHIEVERS  

 

 
 

 
Sri Abhilash A. S. of Bangalore 
Institute of Technology, Bengaluru 
bagged 7 GOLD MEDALS for 
having secured 1st Rank, Highest 
Marks in B.E. Electrical & 
Electronics Engineering. 

 

 

Sri Ahad Tarade of KLS Gogte 
Institute of Techonology, Belagavi 
bagged 13 GOLD MEDALS for 
having secured 1st Rank, Highest 
Marks, highest aggregate marks in 
all eight semesters in B.E. Civil 
Engineering, highest marks among 
the Rank Holders in any branch of 
B.E. & highest marks among the 
students of the Engineering Colleges 
affiliated to VTU. 
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oriented education is not the production of craft man but the 

exploitation of educative purposes, implied at work. 

The advent of Digital Technology in the last two decades has 

changed the world dramatically and will continue to do so. 

Technology is driving major changes in people’s professional 

and personal lives across the world, impacting every facet of 

society, and is now an integral part of how most people interact, 

work, learn and access knowledge and information. 

Electronic based education is making every educational program 

that uses information and communication technologies to 

enhance the learning process in form of E-learning few years 

before, and now a day in the form of  

 

Smart learning A revolutionary approach is to use Smart learning 

as a supplement to traditional teaching, as an supportive 

component the process of teaching and learning. Technology 

benefitted us in every aspect of our life right form 

communication to education. 

One of the major components of ICT (Innovative Classroom 

Teaching) is “Blended Learning”. Which is a modern concept 

having perceived an evolutionary growth from the “Flipped 

Classrooms” or “Flipped Instructions” as a composition of “on-

line” and “in-person” learning experiences, parallel and 

complement with one another? This system is also known as 

“Hybrid learning and Mixed-mode learning” which vary widely 

in design and execution from school to school or institution to 

institution. 

Blended learning is practiced in an existing Schools or 

Educational Institutions by only a few teachers, through the 

dominant learning, delivery model around which the 

nomenclature of an Academic programme of an Institute is 

framed and designed. Such online learning could form the 

components of classroom – based courses, video recorded 

lecturers, live video and text chats, and other digitally enabled 

learning activities to focus on the students primary instructional 

interactions with the teachers. Under this process, online lessons, 

projects and assignments are done by the students at home or 

elsewhere and only periodically meetings with the teachers need 

to review the learning progress, discussion, asking questions and 

receiving assistance on the difficult topics or the concepts of the 

study. Such a modern concept generates the basic educational 

rational in the form of blended learning allowing schools and the 

institutions to teach more students efficiently at a lower cost to 

the School/Institutions while in the case of higher education the 

students are benefited by using digital and online technologies 

leading to higher technological literacy and greater confidence 

on the use of new technologies emanated through the concept of 

latest information technology courses available under the 

technical higher education system. Leveraging their cost and 

competitive advantage, Indian Research Universities have 

pioneered the Model of Blended Research where they 

collaboratively produce cutting-edge research with other top-

rank Universities around the World. In this direction AICTE too 

also have taken lead by introducing the MHRD approved 

Programme titled Global Initiative for Academic Networks 

(GIAN) in all the approved institution to accelerate the pace of 

quality reform, and elevate India’s scientific and technological 

capacity to global excellence.  

Further, despite directly education only a small group of elite 

students, some of AICTE approved Institutions and Universities 

have emerged as the indirect well spring of content and 

curriculum for millions of other needy students or even 

professionals who have seamless access to high-quality content 

from these through the Massive Open Online Courses (MOOCs) 

Model. 

These all initiatives are very helpful for the developing Nations 

like India where there are nearly 5.98 lakh Primary Schools, 76 

Lath Elementary Schools and 98 thousand 4igh/ Higher 

Secondary Schools in the country, bout 1300 teacher education 

institutions for elementary teachers and nearly 700 colleges of 

education/university departments preparing teachers for 

secondary and higher secondary schools. Out of about 4.52 

million teachers in the country nearly 3 million are teaching at 

the primary/elementary level. A sizeable number of them are 

untrained or under-trained. As per FICCI Higher Education 

Summit-2013, by 2030 India will be amongst the youngest 

Nation in the world with nearly 140 million people in the 

college going age group and one in every four graduates in the 

world will be a product of Indian Higher and Technical 

Education System.  

In nutshell, the digital learning/e-learning improves ability to 

personalize the learning and potential for individual progress in 

the field of education through online learning process which 

form a pivotal component to improve the working conditions by 

constant engagement on the studies to enhance the motivation 

and decrease the device cost of learning. Digital visual e-leaning 

and web-based assessment is the important organ of the 

“Students Centered Blended-learning”. There is a need for 

adoption of blended learning process to generate the interest on 

the students in this direction through extension of time and 

stretch resources.  

Manohar G. Nayak 

ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಈಗ ವಿರಳ: 

ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬುದು ವನಯಪ್ನರಿೇಕರಣವನಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲ ಿ ಸ್ನಮನಜಿಕ 

ಕಳಕಳಿಯಂದ ಜ್ನ್ತ್ೆಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ರೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಅತಯಂತ 

ವಿರಳವೆಂದು ಹಿರಿಯ ಸ್ನಹಿತ್ತ, ಸಂಶೆ ೇಧ್ಕ ರ್ನಡೊೇ; ಪ್ರರೇ. 
ಹಂ.ಪ.ರ್ನಗರನಜ್ಯಯ ಹೆೇಳಿದರು.ತ್ನಲೂಿಕಿನ್ ಹನರೊೇಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ 
ಎಸ್.ಕರಿಯಪಪ ಅವರಿಂದ ಸ್ನಾಪ್ರಸಲಪಟಟ ಹನರೊೇಹಳಿು ವಿರನಯ ಸಂಸ್ೆಾಯ 

ಸುವಣಾ ಮಹೊೇತಸವ ಸಮನರಂಭದಲ್ಲ ಿಪ್ನಲೊಗಂಡು ಮನತರ್ನಡದರು. 
ಸ್ನವತಂತರಯದ ನ್ಂತರದ ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಅಷ್ನಟಗಿ ಹೆಚಿಿನ್ ಒತು ಿಇರಲ್ಲಲ್ಲ. 

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆಾಗಳು. ಸಕನಾರಿ ಶನಲೆಗಳು ನ್ಗರ ಪರರೆೇಶದಲ್ಲ ಿಬಿಟಟರೆ ಗನರಮೇಣ 

ಪರರೆೇಶದಲ್ಲ ಿಮರಿೇಚಿಕೆಯನಗಿದದವು. ಇಂತಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲ ಿವಿರನಯಧನನಿ ಎಸ್. 

ಕರಿಯಪಪನ್ವರು ಕನ್ಕಪುರ ಆರ್.ಇ.ಎಸ್. ಸಂಸ್ೆಾಯ ಅಂಗ ಸಂಸ್ೆಾಯನ್ುನ 
ಹನರೊೇಹಳಿುಯಲ್ಲ ಿ ತ್ೆರೆದರುಯಸಂಪೂಣಾ ಮನಹಿತ್ತಯನ್ುನ ಒಳಗೊಂಡ 

ಸಾರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ುನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನಡದ ಹಿರಿಯ ಸ್ನಹಿತ್ತ ಪ್ರರ. ಕಮಲ 

ಹಂಪರ್ನ ಮನತರ್ನಡ, ಇಲ್ಲ ಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು ಉತ,ಿಮ 
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PISAT NANOSATELLITE READY FOR SPACE LAUNCH 

IN JULY 2016 

 
The PISAT nanosatellite is ready for space launch in July 2016. 

PES University spearheaded the design, development, fabrication 

and testing functions for the nanosatellite. After stringent 

performance and quality tests by expert committee, the 

nanosatellite was formally handed over to ISRO at a function on the 

campus attended by top officials from the government and ISRO on 

April 20, 2016.Chief Guest Sri T B Jayachandra, Hon’ble Minister 

for Law, Parliamentary Affairs & Higher Education, Chairman, 

Karnataka State Higher Education Council, Govt. of Karnataka 

lauded the efforts of the University and said “It is heartening to 

note that ISRO is encouraging building up a strong scientific 

workforce in space technology by providing critical support to the 

technical institutions for motivating students towards space 

technology. ISRO provides guidance, critical components and free 

launch support to promote space technology among students Guest 

of honour Sri Amareshwar Khened Project Director, Small Satellite 

Systems ISRO Satellite Centre spoke highly of the caliber of the 

students working on the project and said The event was presided 

over by Dr. M R Doreswamy Ex-MLC and Chancellor, PES 

University. The expenditure was nearly 1.25 crore for the satellite 

and ground station.  

 

6
th

 JRM Meeting at New Delhi. 

 

 
 

Mrs.Tripti Gurha of MHRD, Mr Tobey Linden and Mrs Tara 

Beteille of The World Bank in 6
th
 Joint Review Mission held during   

1
st
 March  to 11

th
 March 2016 in Delhi. 

On 9
th
 March 2016 SPFU Karnataka presented the progres report 

and it was apprecaited by MHRD and World Bank officers. On 11
th
 

March 2016 meeting was convined to discuss about TEQIP- III. 

SPFU Karnataka was one of the participants to give its feedback in 

support of TEQIP- III. Manohar G. Nayak, SPC represented                 

Sri H. U. Talawar, Director, Technical Education, Karnataka.  
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ಸಂಸ್ನೆರರೊಂದಗೆ ಉನ್ನತ ವನಯಸಂಗ ಮುಗಿಸಿ ಪರಪಂಚದ ಮೂಲೆ 
ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲ ಿ ರ್ೆಲೆಸಿರನದರೆ ಎಂದರು.ನ್ೂತನ್ವನಗಿ ನಿಮಾಸಿದದ 
ಎಚ್.ಎನ್.ಗೊೇಪ್ನಲಕೃಷಣರನವ್ ಮತುಿ ಜ್ಯಲಕ್ಷಮಮಾ ಸಭನಂಗಣವನ್ುನ 
ಹಿರಿಯ ಸ್ನವತಂತರಯ ಹೊೇರನಟಗನರ ಎಚ್.ಎಸ್. ರೊರೆಸ್ನವಮ ಉರನಾಟಿಸಿ 

ಮನತರ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಅರಿವೆೇ ಇಲಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲ ಿ ಪೂಜ್ಯ 
ಎಸ್.ಕರಿಯಪಪನ್ವರು ಗನರಮೇಣ ಭನಗದ ಮಕೆಳಿಗೆ ಶನಲೆಯನ್ುನ ಸ್ನಾಪ್ರಸಿ 

ತ್ನಲೂಿಕಿನ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದದಗೆ ಕನರಣರನಗಿ ಜ್ನ್ರ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲ್ಲ ಿ

ಉಳಿದರನದರೆ.ಹಿರಿಯ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳನದ ಮನಜಿ ಸಚಿವ ಪ್ರ.ಜಿ.ಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯ, 
ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕನರಿ ಬಿ.ಬಸವರನಜ್ು ಮನತರ್ನಡ ಕೆಳ ಮಟಟದಲ್ಲಿಯೇ 
ಇಂತಹ ವಿರನಯ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಲ್ಲ ಿಮಕೆಳಿಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಲಪಸಿದರೆ ಉನ್ನತ ಮಟಟಕೆೆ 
ಬ್ೆಳೆಯಲು ಸ್ನಧ್ಯ ಎನ್ುನವುದಕೆೆ ರ್ನವೆೇ ಸ್ನಕ್ಷಿಗಳನಗಿರೆದೇವೆ 
ಎಂದರು.ಸಂಸ್ೆಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಜಿ.ರ್ನಗರನಜ್, ಕನಯಾದಶಿಾ, 

ಡ.ಎಸ್.ಭುಜ್ಂಗಯಯ, ಖ್ಜನಂಚಿ ಎಂ.ವಿ.ಶಿರೇನಿವನಸನ್, ಆರ್. ಕೃಷಣಯಯ, 
ತಹಶಿೇಲನದರ್ ಹನ್ುಮಂತರನಯಪಪ.ಹಿರಿಯ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 

ಡನ. ಶಿವನಂಕಪಪ, ಎಚ್.ಪ್ರ.ನ್ಟೆೇಶ್, ಪ್ನರಂಶುಪ್ನಲ ಡ.ರ್ನಗೆೇಂದರ, 
ರನಜೊಯೇತಸವ ಪರಶಸಿ ಿ ಪುರಸೆøತ ಕಿೇರಣ ಗೆರೆ ಜ್ಗದೇಶ್, ಮುಖ್ಯ 
ಶಿಕ್ಷಕರನದ ಎಸ್.ಕೆ.ಶಿರೇನಿವನಸ್, ಯನಕುಬ್ ಪ್ನಷ, ಎಸ್.ಶಂಕರ್, 

ಎಚ್.ಎಸ್. ಹರಿಪರಸ್ನದ್, ಶಿಕ್ಷಕರನದ ರವಿಚಂದರ, ವರದಯಯ 
ಉಪಸಿಾತರಿದದರು. 

WEEKLY VIDEO CONFERENCE. 

 Video Conferncing on 18- 04- 2016 

 
Video Conferncing on 25- 04- 2016 

Sri Bharat Lal Meena,Additional Chief Secretary;                              

Sri Chakravarthy Mohan, Commissioner,DCE; Sri H U 

Talawar,Director of Technical Education; Dr S A Kori, 

Executive Director, KSHEC in the regular weekly video 

conference meeting on implementation of ICT. 
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 FACILITATION 

 
Sri Vilas Purohit Hon’red by the Director 

 
Sri Shashidar Kubsad Hon’red by the Director 

 

Sri H U Talawar,Director of Technical Education falicitated 

Sri Vilas Purohit and Sri Shashidar Kubsad of BVB College 

of Engineering & Technology, Hubballi for preparing the 

video highlighting the achievements of Karnataka under 

TEQIP project. Sri M. Raghunath , PO(Procurement), Sri 

Veeranna, Registrar, Sri Krishnamurthy PO (Fianance), Sri 

Manohar G. Nayak, SPC, SPFU Karnataka were present 

during the falicitation  The video clipping was very much 

appreciated by all.  

Activity of Jain University 

 
 

Dr. K. N. Varalakshmi, Director, Center for Post Graduate 

Studies, lighting the lamp as part of the inauguration 

ceremony - Jain university 

Book release  at National Conference 

 
Shri T B Jayachandra, Honourable Minister for Higher 

Education releasing the booklet about the innovative ideas & 

achievements of the TEQIP CoEs during inauguration of the 

National Conferance on 21
st
 April 2016 at SIT,Tumakuru.           

Sri Nand Kumar Agnihothri, Senoir Consultant, NPIU,  Prof 

Channabasappa, Director, SIT Tumkur, Sri H. U. Talawar, 

Director, Technical Education , Prof Shivkurammaiah, 

Principal, SIT Tumkur and Sri Manohar G. Nayak, SPC, 

SPFU Karnataka.   

Karnataka Samskrit University. 
Celebration of 125

th
 Birth Anniversary of Dr. B.R. 

Ambedkar 

 
Dr. B. R. Ambedkar: A great visionary of modern 

development. 

125
th
 Birth Anniversary of architect of Indian Constitution, 

Dr. B. R. Ambedkar was celebrated on 14
th
 of April, 2016, at 

9:15 A.M. in Karnataka Samskrit University, Chamarajpet, 

Bangalore. The celebration began with an invocation by 

Chandana Hegade and respects were paid to Dr. B. R. 

Ambedkar. The dais was shared by Prof. Y. S. Siddegowda, 

Registrar, Karnataka Samskrit University (KSU), who also 

presided over the function. S. S. Santosh Kumar, Joint 

Registrar, Co-operative Society, Bangalore, Prof. Girish 

Chandra, Dean, Faculty of Language, and Prakash R Pagoji, 

Deputy Registrar, KSU. 

Chief Guest of the function, S. S. Santosh Kumar delivered 

special lecture on “Life and message of Dr. B. R. 

Ambedkar”. Dr. B. R. Ambedkar was brought up by his 

mother who inculcated values and great thoughts to Dr. B. R. 

Ambedkar. In his school days, his teacher greatly influenced 

his life and admired his intelligence. Several incidents 

 



 
 

 

 

 

 

shaped his life. These were highlighted by the speaker. 

During his early days, he was subjected to harassment as 

untouchable. This made a deep impression on the boy, who  

decided to study extensively and to become highly educated. 

As he passed the matriculation examination, he was duly 

felicitated by stalwarts of those days. He was presented a 

copy of book on Gautama Buddha. Before going for higher 

studies abroad, he had made a resolution that his knowledge 

shall be for the benefit and upliftment of downtrodden. He 

read extensively and became highly qualified. After 

returning to India, he saw the horrible state of untouchability 

among Indian people. The speaker gave several anecdotes 

from the life of Dr. B. R. Ambedkar which portrays his fight 

against untouchability.   

Social reformation and equality movement was started by 

Dr. B. R. Ambedkar. His movement gained respect both 

within India and abroad as well. Dr. B. R. Ambedkar became 

the chairman of the Constitution Drafting Committee of 

India. He was also the first minister of Law and Justice of 

free India. He embraced Buddhism and was eventually 

awarded the Bharata Ratna, the highest civilian award for his 

yeomen contribution to social equality.  

Lecture of S. S. Santosh Kumar was well-received by 

audience. Prof Y. S. Siddhe Gowda spoke on Dr. B. R. 

Ambedkar and on how his childhood days influenced his 

later days. Prof. Y. S. Siddhe Gowda also threw light on how 

India could have gained more glory if Samskrit language was 

made as a national language, as Dr. B. R. Ambedkar himself 

had referred once. Dr. B. R. Ambedkar was visionary who 

visioned the development of India ahead. Prof. Girish 

Chandra spoke on Dr. B. R. Ambedkar  and mentioned the 

need to implement the ideals of Dr. B. R. Ambedkar . The 

program was compeered by Sri Venkatesh, Asst Registrar, 

KSU. Vote of Thanks was delivered by Vidwan R. 

Thimanna, Research Assistant, KSU.  

 

POLICY FOR PROTECTION OF 

KIDS IN SCHOOLS GETS CABINET 

NOD 
 

 

 
The State Cabinet on Wednesday gave its nod to Karnataka 

State Child Protection Policy, 2016, which recommends 

preventive and correctivemeasures to ensure that children are 

not subjected to physical or mental abuse in schools. 

Briefing reporters after the meeting, Law Minister 

07 

 

 
T B Jayachandra said the policy has been finalised after during 

the last one year. 

The policy suggests that there should be a child-centric 

approach to make schools safer. It also proposes designated 

roles for school management, parents, teachers and other 

stakeholders. The policy makes it mandatory that every school 

should have a child protection committee, Jayachandra said. 

It seeks a commitment and responsibility on the part of the 

school management to ensure the safety of children on the 

school premises. It puts in place a mechanism for monitoring 

and review of the implementation of the child protection 

standards, Jayachandra said. 

Comprehensive plan 

In other decisions, the Cabinet gave its nod for submission of a 

Rs 7,000-crore Comprehensive Environment Plan for 

reclamation and rehabilitation of land destroyed by illegal 

mining in Ballari, Chitradurga and Tumakuru districts to the 

Supreme Court. 

The plan was prepared in consultation with the Centrally 

Empowered Committee (CEC) following a direction by the 

Apex Court. The plan would be submitted to the Supreme 

Court in two days, the minister said. 

The minister said Rs 7,000 crore has already been pooled in by 

the government by earmarking 10% of the total sale proceeds 

from the iron ore sold through e-auction, royalty and fines col-

lected from mining companies and auctioning of mining pits. 

RGUHS campus 

The cabinet gave its approval for construction of Rajiv Gandhi 

University of Health Sciences (RGUHS) campus and allied 

buildings at Archakarahalli, Ramanagaram at a revised cost of 

Rs 580 crore. The campus will have a 21-bed hospital and a 

750-bed general hospital, Jayachandra said. 

LECTURERS OFFER FREE CET 

COACHING TO MERITORIOUS 

STUDENTS IN MANDYA 

At a time when education is highly commercialised, a few 

benevolent lecturers are imparting free coaching for the third 

consecutive year to meritorious rural students in Mandya 

appearing for the Common Entrance Test (CET). 

The coaching classes are being conducted from April 1. 

Even as the pre-university lecturers across the state were 

staging protests, boycotting the valuation of answer sheets 

over wage disparity, the tuition classes here were not affected. 

A group of teachers has been conducting the classes 

voluntarily. 

Members of the State PU Lecturers Association and Principals 

Association have been conducting the classes at the 

Government PU College between 10 am and 5 pm. 

Special coaching is being given for Mathematics, Chemistry, 

Vol.2, No 4, April 2016 
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News from the Instiutions.  

ಸರ್ಥಾರಿ ಪಥಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಗಜೆ ಂದರಗಡ.  
ಎನ್.ಬಿ.ಎ. ರ್ಥರ್ಥಾಗಥರ 

 
 ಗದಗ ಮತುಿ ಕೊಪಪಳ ಜಿಲೆಯಿಲ್ಲಿನ್ ಸಕನಾರಿ/ಅನ್ುರನನಿತ 

ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್ಗಳ ಪ್ನರಚನಯಾರಿಗೂ ಮತು ಿ ಸಂಸ್ೆಾಯ ಸಂಯೇಜ್ಕರಿಗೂ 

02 ದನ್ಗಳ ಎನ್.ಬಿ.ಎ. ಕನಯನಾಗನರವನ್ುನ ತ್ನಂತ್ತರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ್ ಎನ್.ಬಿ.ಎ. ಸಂಯೇಜ್ಕರನದ ಶಿರೇ ಸತ್ತೇಶ ಹುರನದರ 

ಉಪನಿರೆೇಾಶಕರು, ಶಿರೇ ವೆಂಕಟೆೇಶ ಬ್ನಬು ಎನ್.ಬಿ.ಎ ಸಂಯೇಜ್ಕರು, 
ಶಿರೇ ವನಸುಕಿ ಮತು ಿಶಿರೇ ಭರತ್ ಲನಲ್ ಇವರು ದ: 05-04-2016 ಮತು ಿ06-

04-2016  ಪರಿಣನಮಕನರಿ ಕನಯನಾಗನರವನ್ುನ ನ್ಡೆಸಿಕೊಟಟರು. ಈ 

ಕನಯನಾಗನರದಲ್ಲ ಿ ಸಂಸ್ೆಾಯ ಎಲ ಿ ವಿಭನಗನಧಿಕನರಿಗಳು ಮತುಿ ಎಲ ಿ

ಉಪರ್ನಯಸಕರು ತಮಾ ತಮಾ ವಿಭನಗದ ಸವಯಂ ಮೌಲಯಮನಪನ್ 

ವರದಯನ್ುನ ತಯನರಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಕನಯನಾಗನರ ಅತಯಂತ 

ಯಶಸಿವಯನದದನ್ುನ ತ್ನಂತ್ತರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಕೆಯ ಎನ್.ಬಿ.ಎ 

ಸಂಯೇಜ್ಕರು ಮತುಿ ಉಪನಿರೆೇಾಶಕರು ಸಂಸ್ೆಾಯನ್ುನ ಪರಶಂಶಿಸಿದರು. 

ಸರರ್ಥರಿ ಪಥಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕಲಬುರಗಿ, 
ದರ್ನಂಕ: 06-04-2016 ರಂದು ಸರಕನರಿ ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕನ್ಲ್ಲ ಿ 2015-16ರ್ೆೇ 
ಸ್ನಲ್ಲನ್ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಘಟಕಗಳ ಹನಗೂ ಯುವ ರೆಡ್ ಕನರಸ್ ಘಟಕಗಳ 

ಸಮನರೊೇಪ ಸಮನರಂಭ ಜ್ರುಗಿತು. 
ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತರ್ಥಗಳನಗಿ ಆಗಮಸಿದದ ಶಿರೇ ಅಮೃತ ಚಿಂಚೊೇಳಿಕರ, ಆಯೆ 
ಶೆರೇಣಿ ಉಪರ್ನಯಸಕರು, ಸರಕನರ ಮಹಿಳನ ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್, ಕಲಬುರಗಿ 

ಇವರು ಮನತರ್ನಡುತ ಿ ರೆಡ್ ಕನರಸ್ ಒಂದು ಉತಿಮ ಸಂಸ್ೆಾ, 
ಯುದಧದಲನಿಗಲ್ಲ, ಅಫಘಾತದಲನಿಗಲ್ಲ, ಗನಯನಳುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ೆಸ ಕೊಟುಟ 
ಜಿೇವ ಕನಪ್ನಡುವ ಒಂದು ವಿಶವವನಯಪ್ರ ಮಹನ ಸಂಸ್ೆಾ. ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು 
ಇದರಲ್ಲ ಿ ಉತುಸಕತ್ೆಯಂದ ಭನಗವಹಿಸಬ್ೆೇಕೆಂದು ತ್ತಳಿಸಿದರು. ದರ್ನಂಕ: 

31-03-2016 ರಂದು ರಕಿರನನ್ ಮನಡದ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪರಶಸಿಿ ಪತರ 
ವಿತರಿಸಿದರು. 
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Physics, and Biology, with 10 to 40 lecturers handling the 

subjects. Besides, lecturers from Mysuru and Ramanagaram 

districts have shown interest and are imparting classes as 

resource persons. 

In all, 115 students are benefited by the free coaching. Apart 

from coaching them to prepare for the exams, study methods 

and other aspects, printed notes are also distributed for all the 

subjects. 

Students from not only Mandya, but also from Channapatna, 

Mysuru and Bengaluru attend the CET coaching. 

Lecturers Association district president Hanumanthaiah said 

free coaching for poor rural students was being given since 

three years. 

The Department for PU Education has allowed them to 

conduct the classes at its building, free of cost, he added. 

Each student has to pay Rs 100 as enrolment fee. The cost of 

getting photocopies of the notes is around Rs 600, but it is 

borne by both the associations. 

Lecturers from government, aided and unaided colleges 

volunteer and actively participate in the programme. The 

students should make use of the opportunity and get good 

ranking in CET, he added. 

Rachana V Gowda, a student of BGS PU College, said the 

coaching was a boon to the students. "The lives of many 

students have changed after attending the coaching," she 

said. 

 

INTERACTIVE ACCREDITATION 

WORKSHOPS - DEPARTMENT OF 

TECHNICAL EDUCATION 
 

The Department of Technical Education, Government of 

Karnataka has rigorously initiated the action to accreditate all 

its institutes across the state. Under the leadership of Shri H. 

U. Talawar, Director, Department of Technical Education, 

who has set-up accreditation team at Directorate, which is 

imparting interactive workshops on accreditation covering 

almost all polytechnics in the state. Following are the few 

snaps taken during various workshops. 

 

 
NBA Interactive Workshop conducted at GWPT, Bengaluru  
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 ಶಿರೇ ಶಿವಶರಣಯಯ ಹಿರೆೇಮಠ, ಉಪರ್ನಯಸಕರು ಎಚ್.ಕೆ.ಇ (ಹುಡುಗರ) 

ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಮನತರ್ನಡುತ ಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ವಿರನಯರ್ಥಾ ವಯಕಿಿತವ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕನರಿಯನಗುತಿರೆಂದು 
ತ್ತಳಿಸಿದರು. 
 ಕನಯಾಕರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ೆ ವಹಿಸಿದ ಪ್ನರಂಶುಪ್ನಲರನದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆೇವಗಿಾ 

ಮನತರ್ನಡುತ ಿ ರ್ನನ್ು ನ್ನ್ಗಲಿ, ನಿನ್ಗನಗಿ ಎನ್ುನವುದು ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ನ್ 

ಮುಖ್ಯ ಉರೆದೇಶ. ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು ವಿಶೆೇಷ ಶಿಬಿರದಲ್ಲ ಿಮನಡದ 

ಕನಯಾದ ಬಗೆಗ ಮ್ಮಚುಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಯುವ ರೆಡ್ಕನರಸ್ ಘಟಕದ ಅಡಯಲ್ಲ ಿ

ದರ್ನಂಕ: 31-03-2016 ರಂದು ಸಂಸ್ೆಾಯವರೆಲ ಿಸ್ೆೇರಿ 42 ಜ್ನ್ರು ರಕಿರನನ್ 

ಮನಡದದರ ಬಗೆಗ ಮ್ಮಚುಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. 
 ಪ್ನರರಂಭದಲ್ಲ ಿ ಷಣುಾಖ್ಪಪ, ಉಪರ್ನಯಸಕರು ಸ್ನವಗತ್ತಸಿದರು. ಡನ|| 

ರನಜ್ಶೆೇಖ್ರ ಹಿೇರನ ನಿರೂಪ್ರಸಿದರು. ಸಂಜಿೇವಕುಮನರ ಧ್ನಿನ ವಂದಸಿದರು. 
ಕುಮನರಿ ಭನಗಯಶಿರೇ ಹನಗೂ ಸಂಗಡಗರು ಪ್ನರರ್ಥಾಸಿದರು.  
ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಧಿಕನರಿಗಳನದ ಶಿರೇ ಶಿವಕುಮನರ ಆಲಮದ, ಶಿರೇ ರಘುರ್ನಥ 

ಮತು ಿ ರೆಡ್ ಕನರಸ್ ಅಧಿಕನರಿಯನದ ಶಿರೇ ಸಂಜಿೇವಕುಮನರ zsನಿನ ಮತು ಿ
ಸಿಬಬಂದ ಹನಗೂ ವಿರನಯರ್ಥಾ/ವಿರನಯರ್ಥಾನಿಯರು ಹನಜ್ರಿದದರು. 

 
ಎಡದಂದ ಬಲಕೆೆ: ಕುಮನರಿ ಜ್ಯಶಿರೇ, ಕು. ಆದತಯ, ಶಿರೇ ರನಘವೆೇಂದರ ಪ್ರ. ಆರ್, 

ಶಿರೇ ಎಸ್.ಎಸ್ ಜೆೇವಗಿಾ, ಶಿರೇ ವಿಶವರ್ನಥ ಚಿನ್ಾಳಿು, ಶಿರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಬ್ನಬಳಗನಂವ, 

ಕು. ಅಭಿಶೆೇಕ, ಕು. ರ್ನಗರನಜ್ 

ದರ್ನಂಕ:05-04-2016 ರಂದು ಸರಕನರಿ ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲ ಿ

2015-16ರ್ೆೇ ಸ್ನಲ್ಲನ್ ವಿರನಯರ್ಥಾ ಸಂಘ ಹನಗೂ ಕಿರೇಡನ ಸಂಘದ ಸಮನರೊೇಪ 

ಸಮನರಂಭ ಜ್ರುಗಿತು.  
ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತರ್ಥಗಳನಗಿ ಆಗಮಸಿದ ಶಿರೇ ವಿಶವರ್ನಥ ಚಿನ್ಾಳಿು, AEE, 

ಲೊೇಕೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖೆ ಇವರು 2015-16ರ್ೆೇ ಸ್ನಲ್ಲನ್ಲ್ಲ ಿ ವಿವಿಧ್ 

ಸಪಧೆಾಗಳಲ್ಲ ಿವಿಜೆೇತರನದ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬಹುಮನನ್ ವಿತರಣೆ ಮನಡದರು. 
ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಪಧನಾ ಯುಗದಲ್ಲ ಿ ಬರುವ ದನ್ಗಳು 
ಕಷಟರನಯಕವನಗಿರುತಿವೆ. ತ್ನಂತ್ತರಕ ಯುಗದಲ್ಲ ಿ ಕನಯಾದಕ್ಷತ್ೆ ಇದದವರು 
ಮನತರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ನಿರೆ. ಕನರಣ ಎಲಿರೂ ತಮಾ ಕ್ೆೇತರದಲ್ಲಿ ಒಳ ುೆಯ 

ಪರಿಣಿತರನಗಬ್ೆೇಕೆಂದು ಹೆೇಳಿದರು.  
 ಕಿರೇಡನ ಸಲಹೆಗನರರನದ ಸಿ.ಎನ್.ಬ್ನಬಳಗನಂವ, ಮನತರ್ನಡುತ್ನಿ 

ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು ಪಠೆಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಭನಗವಹಿಸಿ ಉತಿಮ 

ಪರದಶಾನ್  ತ್ೊೇರಿದದಕೆೆ ಸಂತ್ೊೇಷ ವಯಕಿಪಡಸಿದರು. 
ಸಮನರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ನಾನ್ ವಹಿಸಿದ ಪ್ನರಚನಯಾರನದ 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆೇವಗಿಾಯವರು ಮನತರ್ನಡುತ್ನಿ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು ಕಠಿಣ 

ಪರಿಶರಮದಂದ ಉತಿಮ ಅಂಕಪಡೆದು ಒಳ ುೆಯ ವಯಕಿತಿವ ನಿಮನಾಣ ಮನಡ 

ರೆೇಶದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸಹಕನರಿಯನಗಬ್ೆೇಕೆಂದು ತ್ತಳಿಸಿದರು. 
ಹಳೆರನದ ನ್ಮಾ ಸಂಸ್ೆಾಗೆ ಕಂಪ್ೌಂಡ ಗೊೇಡೆ, ಸಿ.ಸಿ.ರೊೇಡ ಮತು ಿ
ಇನಿನತರ ದುರಸಿ ಿ ಕನಯಾಗಳನ್ುನ ಮನಡಕೊಡಲು ಸಹಕನರಿಯನದ 

ಶಿರೇಯುತ ಸೂಯಾಕನಂತ ಶೃಂಗೆೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರಿಗೆ 
ಧ್ನ್ಯವನದಗಳು ತ್ತಳಿಸಿದರು. 
ಸಂಸ್ೆಾಯ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳ ವಿರನಯಭನಯಸದ ಹಿತದೃಷ್ಟ್ಟಯಂದ ಎಚ್.ಕೆ.ಡ.ಬಿ 

ವತ್ತಯಂದ 70 ಗಣಕಯಂತರ, 02 ಯು.ಪ್ರ.ಎಸ್, ಜೆರನಕ್ಸ 
ಮಶಿನ್,ಕುಡಯುವ ನಿೇರಿನ್ ವಯವಸ್ೆಾ ಅಲಿರೆೇ ತುಂಬ್ನ ಅವಶಯಕತ್ೆಯರುವ 

ಪ್ನರಯೇಗಿ ಉಪಕರಣ ಹನಗೂ ಪ್ರೇಠೊೇಪಕರಣಗಳನ್ುನ ಕೊಡಲು 
ಸಹಕನರಿಯನದ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಡ.ಬಿ ಕನಯಾದಶಿಾಗಳು ಹನಗೂ ಕಲಬುರಗಿ 

ವಿಭನಗದ ಪ್ನರರೆೇಶಿಕ ಆಯುಕರಿನದ ಶಿರೇ ಆದತಯ ಆಮಿನ್ ಬಿಸ್ನವಸ, 

ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ೆಾಯ ಪರವನಗಿ ಧ್ನ್ಯವನದಗಳನ್ುನ ತ್ತಳಿಸಿದರು. 
ಶಿರೇ ರನಘವೆೇಂದರ ಪ್ರ.ಆರ್, ಆಯೆ ಶೆರೇಣಿ ಉಪರ್ನಯಸಕರು ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದ 

ಓದದರು. ಕು|| ಶಂಕರಪಪ ಹಳಿು, 6ರ್ೆೇ ಸ್ೆಮಸಟರ, ಸಿ.ಎಸ್ ವಿಭನಗ 

ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ವರದ ಓದದರು. ಕು|| ಶಿವರ್ನಗೆೇಶ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ವರದ 

ಓದದರು. ಕು|| ರ್ನಗರನಜ್ ಕಿರೇಡನ ವರದ ಓದದರು.ಪ್ನರರಂಭದಲ್ಲಿ ಕು|| 

ಐಶವಯಾ 2ರ್ೆೇ ಸ್ೆಮ್ ಸ್ನವಗತ ಮನಡದರು. ಕು|| ಗನಯತ್ತರ, ಮತು ಿ
ಮೇರ್ನಕ್ಷಿ 6ರ್ೆೇ ಸ್ೆಮ್ ಇ & ಇ ನಿರೂಪಣೆ ಮನಡದರು. ಕು|| ಭನಗಯಶಿರೇ 
2ರ್ೆೇ ಸ್ೆಮ್ ಸಿವಿಲ್ ವಂದರ್ೆಗಳು ಹೆೇಳಿದರು. ಕು|| ಶನದುಾಲ 6ರ್ೆೇ ಸ್ೆಮ್ 

ಪ್ನರಥಾರ್ೆ ಗಿೇತ್ೆ ಹನಡದರು. ಕು|| ಲವಣಕುಮನರ ಸ್ನವಗತ ಗಿೇತ್ೆ 
ಹನಡದರು. 
ರ್ನಡಗಿೇತ್ೆಯಂದಗೆ ಪ್ನರರಂಭವನದ ಸಮನರಂಭ ರನಷರ ಗಿೇತ್ೆಯಂದಗೆ 
ಮುಕನಿಯವನಯತು. 

 
ಯುವ ರೆಡ್ ಕನರಸ್ ಘಟಕ ಸರಕನರಿ ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್ ಕಲಬುರಗಿ ಮತು ಿ
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 ಭನರತ್ತೇಯ ರೆಡ್ ಕನರಸ್ ಜಿಲನಿ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಯುಕನಿಶರಯದಲ್ಲಿ 31-

03-2016 ರಂದು ಸರಕನರಿ ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲ ಿರಕಿರನನ್ ಶಿಬಿರ 

ಜ್ರುಗಿತು.ಿ 
ಡನ. ಶನಲ್ಲನಿ ಸಜ್ಜನ್ ಶೆಟಿಟ , ವಿಭನಗ ಮುಖ್ಯಸಾರು ರಕಿ ನಿಧಿ ವಿಭನಗ ಜಿಲನಿ 

ಆಸಪತ್ೆರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕನಯಾಕರಮ ಉರನಾಟಸಿ ಮನತರ್ನಡುತ್ನಿ ಒಬಬ 
ಮನ್ುಷಯನ್ಲ್ಲ ಿ ಸರನಸರಿ 4.50 ಲ್ಲೇಟರ್ ರಿಂದ 5.50 ಲ್ಲೇಟರ್ ವರೆಗೆ ರಕ ಿ

ಇರುತಿರೆ.  18 ಮಷಾಕಿೆಂತ ಮ್ಮೇಲಪಟಿಟನ್ವರು ರಕಿರನನ್ ಮನಡುವದರಿಂದ 

ಯನವುರೆ ಹನನಿ ಆಗುವುದಲಿ ಬದಲನಗಿ ಇರ್ೊನಬಬರ ಜಿೇವನ್ಕೆೆ 
ಸಹಕನರಿಯನಗುತಿರೆ ಎಂದು ತ್ತಳಿಸಿದರು ಸ್ನಕಷುಟ ವಸುಿಗಳು ಕೃತಕವನಗಿ 

ನಿಮಾಸಹುದು ಆದರೆ ರಕ ಿ ಕೃತಕವನಗಿ ಸಿದದಪಡಸಲ್ಲಕೆೆ ಸ್ನದಯವಿಲಿ ರಕಿಕೆೆ 
ಬದಲ್ಲ ರಕಿವೆೇ ಪರಿಹನರ ಎಂದು ತ್ತಳಿಸಿದರು. 
ಶಿರೇ ಅರುಣಕುಮನರ ಲೊೇಯನ ಉಪ್ನದಯಕ್ಷರು, ಭನರತ್ತೇಯ ರೆಡ್ ಕನರಸ್ 

ಜಿಲನಿ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಮನತರ್ನಡುತ ಿ ರಕ ಿ ರನನ್ ಶೆರೇಷಾರನನ್ 

ಎಂದು ತ್ತಳಿಸಿದರು. 
ರವಿೇದರ ಶನಬ್ನಧಿ ಗೌರವ ಕನಯಾದಶಿಾ ಭನರತ್ತೇಯ ರೆಡ್ ಕನರಸ್ ಜ್ಲನಿ 

ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ, ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 53 ಬ್ನರಿ ರಕಿ ರನನ್ 

ಮನಡರುವರನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ನಿ ಹೆೇಗೆ ತ್ತಂಡಯನ್ುನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತ್ತನ್ುನತ್ೆಿೇವೂ 

ಅರೆೇ ರಿೇತ್ತ ರಕಿವನ್ುನ ರನನ್ ಮನಡ ಇರ್ೊನಬಬರಿಗೆ ಹಂಚಬ್ೆೇಕೆಂದು 
ತ್ತಳಿಸಿದರು.ಸಮನರಂಭದ ಅದಯಕ್ಷ ಸ್ನಾನ್ ವಹಿಸಿದ ಶಿರೇ ಎಸ್.ಎಸ್. ಜೆೇವಗಿಾ 

ಪ್ನರಚನಯಾರು ಸರಕನರಿ ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್ ಕಲಬುರಗಿ ಮನತ್ನದುತ್ನಿ ರಕಿ ರನನ್ 

ಮನಡುವದರಿಂದ ಮನ್ುಶಯ ನಿಶಕಿರ್ನಗುತ್ನಿರ್ೆಂದ ಕಲಪರ್ೆಯಂದ 

ಹೊರಬಂದು ರಕಿರನನ್ ಮನಡಬ್ೆೇಕು, ನಿೇವು ರನನ್ ವನಡದ ರಕ ಿ ಕೆಲ 

ದನ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಮತ್ೆ ಿ ಜ್ಮನ ಆಗಿ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಬರುತಿರೆ ಮತುಿ ರಕಿರೆ 
ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇರುವ ಇರ್ೊನಬಬರಿಗೆ ಜಿೇವರನನ್ ಮನಡದಂತ್ನಗುತರೆಂದು 
ತ್ತಳಿಸಿದರು.ಸಂಸ್ೆಾಯ ಪ್ನಂಶುಪ್ನಲರು, ಸಿಬಬಂದಯವರು ಮತು ಿ
ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು ಸ್ೆೇರಿ ಒಟುಟ 42 ಜ್ನ್ರು ರಕಿರನನ್ 

ಮನಡದರು.ಸಂಜಿೇವಕುಮನರ ಧ್ನಿನ ಸ್ನವಗತ್ತಸಿದರು, ರನಘವೆೇಂದರ ಪ್ರ.ಆರ್. 

ನಿರೂಪಣೆ ಮನಡದರು, ರವಿೇಂದರ ಶನಬ್ನಧಿ ವಂದಸಿದರು. ಕುಮನರಿ 

ಭನಗಯಶಿರೇ ಹನಗೂ ಸಂಗಡಗರು ಪ್ನರಥಾರ್ೆ ಗಿೇತ್ೆ ಹನಡದರು. 

 

ಎಡದಂದ ಬಲಕೆೆ: ಶಿರೇ ರಘುರ್ನಥ, ಶಿರೇ ಸಂಜಿೇವಕುಮನರ ಧ್ನಿನ, ಶಿರೇ 
ಎಸ್.ಎಸ್. ಜೆೇವಗಿಾ, ಶಿರೇ ಅಮೃತ ಚಿಂಚೊೇಳಿಕರ್, ಶಿರೇ ಶಿವಶರಣಯಯ 
ಹಿರೆೇಮಠ, ಶಿರೇ ಶಿವಕುಮನರ ಅಲಮದ, ಶಿರೇ ರನಜ್ಶೆೇಖ್ರ ಹಿೇರನ. 

ಸರ್ಥಾರಿ ಪಥಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಗಜೆ ಂದರಗಡ. 

 
ಡನ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬ್ೆೇಡೆರ್ರವರ 125ರ್ೆೇ ಜ್ಯಂತ್ತ ಆಚರಣೆ  
 ಸಂಸ್ೆಾಯಲ್ಲ ಿದ: 14-04-2016 ರಂದು ಸಂವಿಧನನ್ ಶಿಲ್ಲಪ ಡನ. ಬಿ. ಆರ್. 
ಅಂಬ್ೆೇಡೆರ್ರವರ 125ರ್ೆೇ ಜ್ಯಂತ್ತಯನ್ುನ ಅತಯಂತ ಸಂಭರಮ 
ಸಡಗರದಂದ ಆಚರಿಸಲನಯತು. ಕನಯಾಕರಮದಲ್ಲ ಿ ಪ್ನರಚನಯಾರು 
ಎಲಿರನ್ುನ ಉರೆದೇಶಿಸಿ ಡನ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬ್ೆೇಡೆರ್ರವರ ವಯಕಿ ಿ
ಪರಿಚಯವನ್ುನ ಮತುಿ ಅವರ ರೆೇಶಭಕಿಿಯ ಪರಿಚಯ ಮನಡಕೊಟಟರು. 
ರ್ನವೆಲಿರೂ ಡನ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ್ೆೇಡೆರ್ರವರ ಆದಶಾ ಗುಣಗಳನ್ುನ 
ಜಿೇವನ್ದಲ್ಲ ಿ ಅಳವಡಸಿಕೊಂಡನಗ ಮನತರ ಶಿರೇಯುತರಿಗೆ ನಿಜ್ವನದ 
ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ್ನಗುತಿರೆಂದು ತ್ತಳಿಸಿದರು. ಸಮನರಂಭದಲ್ಲ ಿ
ಸಂಸ್ೆಾಯ ಎಲ ಿ ಸಿಬಬಂದಯವರು ಮತು ಿ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು 
ಭನಗವಹಿಸಿದದರು. 
ಹುತಥತಮರ ದಿನಥಚರಣೆ 

 
ರೆೇಶಭಕಿರನದ ಶಿರೇ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಶಿರೇ ರನಜ್ಗೊೇಪ್ನಲ ಮತುಿ ಶಿರೇ 
ಸುಖ್ರೆೇವ ಇವರು ರೆೇಶಕನೆಗಿ ಮನಡದ ತ್ನಯಗ ಮತು ಿ ಬಲ್ಲರನನ್ದ 

ಸಾರಣೆಗನಗಿ ದ: 23-03-2016 ರಂದು ಕನರಂತ್ತಕನರಿಗಳ ಹುತ್ನತಾ 
ದರ್ನಚರಣೆಯನ್ುನ ಸಂಸ್ೆಾಯಲ್ಲ ಿಆಯೇಜಿಸಲನಗಿತು.ಿ ಸಾಳಿೇಯ ಪುರಸಭೆ 
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ಸದಸಯರು ಹನಗೂ ರ್ನಯಯವನದಗಳೂ ಆದ ಶಿರೇ ಎಮ್.ಎಸ್. ಹಡಪದ 

ಇವರು ಕನಯಾಕರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತರ್ಥಗಳನಗಿ ಆಗಮಸಿದದರು. ಸದರಿಯವರು 
ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳನ್ುನ ಉರೆದೇಶಿಸಿ ರೆೇಶ ಭಕಿ ಿ ಮತುಿ ಗುರು ಭಕಿಿಗಳನ್ುನ 
ಬ್ೆಳೆಸಿಕೊಳುುವಂತ್ೆ ಮತು ಿ ಈ ರೆೇಶದ ಸ್ೆೇವೆಯನ್ುನ ಮನಡುವಂತ್ೆ ಕರೆ 
ನಿೇಡದರು. ಪ್ನರಚನಯಾರು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ೆಯನ್ುನ ವಹಿಸಿದದರು.  ಎಲಿ 
ವಿಭನಗದ ವಿಭನಗನಧಿಕನರಿಗಳು ಮತುಿ ಉಪರ್ನಯಸಕರು, ಕಚೆೇರಿ 

ಸಿಬಬಂದಯವರು ಕನಯಾಕರಮದಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿದದರು. 

GOVT. POLYTECHNIC, KARWAR. 

 
At Govt. Polytechnic, Karwar Traditional Day celebrated on 

02-04-2016 by students of all branches. Every student 

observed "Unity in Diversity" in eyes Arab, Sikh, Malayali, 

Gujarathi and many more styles of dressing made colorful 

day. Principal V. M. Hegde & All Staff members supported 

for this event to culture in the mind of students oneness with 

different culture of India. 

 
At Govt. Polytechnic, Karwar Quiz Competition held on 01-

04-2016 by ISTE & IEI Student Chapters,  Class 

representative of each class of each branch. as experts 

participated for the questions in Quiz Competition over 

enthusiastically . The aim behind this event is to extract 

Technical, Civil, General knowledge amongst students. ISTE 

Convener Mr. Vinay Bhat, IEI Convener Mr. Shantharam 

under guidance of Principal Shri. V. M. Hegde made quiz 

competition worth for knowlegde exchange. Mr. Deepak 

Talekar Sr. Gr. Lecturer conducted the program. 

 
 
World Heath Day -2016 celebrated in Govt. Polytechnic, 

Karwar in association with District Administration, Red 

Cross Society, Govt. Health & Family Planning Department.. 

Polytechnic Students as well as Engineering College 

Students participated in the programme and they conducted a 

Jatha promoting Healthcare. 

The programme was participated by Smt. Leelabai Thanekar, 

President of Municipal Council, Karwar, Dr. Ashok, Health 

Officer, Dist. Health & Family Planning Department, Shr. 

Vishwnath M. Hegde, Principal, Govt. Polytechnic, Karwar, 

Dr. Shanthala Principal Govt. Engineering College, Karwar, 

Mr. Jagadish Birkodikar & Mr.Nazir of Red Cross Society, 

Karwar. and all other dignitariesThe aim to conduct this 

programme is to create Health awareness among youths and 

citizen of Karwar 

 

 
Education for the real world. PES University is committed 

to developing highly skilled human resources with the ability 

to adapt to an intellectually and technologically challenging 

environment. The academic programs at PES University are 

designed to support the kind of progressive teaching and 

learning that the industry demands. 

Creating unique learning experiences for students. PES 

University’s is pleased and proud to share the story of PISAT 

nanosatellite, a testimony to the institution’s pursuit of 

academic excellence. The University takes pride in enabling 

over two hundred students get hands on experience and 

understand critical space technology and quality 

requirements. The joint initiative of ISRO, PES University 

and five other colleges proved to be a great opportunity for 
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students to work in advanced facilities for space research, 

analyze launch readiness and related activities. 

PES University’s lead role. As a policy ISRO extends 

support to technical institutions and student missions. After 

extensive technical reviews by ISRO scientists, PES 

University was given the responsibility of leading design, 

development, fabrication and testing of nanosatellite PISAT. 

Four other engineering colleges collaborated on the project. 

The University established Electro Static Discharge Room 

and Satellite Control Facility on campus. 

Building nanosatellite with advanced features. PISAT is a 

three axis stabilized imaging nanosatellite weighing about 5 

Kg and generates 13 watts power with S-band RF 

communication. The major subsystems are: an imaging 

camera to provide earth imageries with 80 meter resolution, 

On Board Computer (OBC), Attitude Determination and 

Control System (ADCS), RF communication system with S 

Band frequency, telemetry, telecommand, thermal system, 

structure and Electrical Power System (EPS). The ground 

software was developed for on ground orbit determination 

essential for mission operations. 

Clearing stringent performance and quality checks. The 

nanosatellite was subjected to critical design and stringent 

quality reviews at satellite center by a committee constituted 

by ISRO. Testing at the University’s research facility 

included card level testing, interface testing, integrated 

satellite level testing, calibrating camera and finalizing 

parameters. Testing at ISRO facility covered calibration of 

sun sensor and magnetometer, vibration test and 

thermovacuum test. The satisfactory performance of the 

prototype paved way for launch on C35 flight of Polar 

Satellite Launch Vehicle in July 2016. 

Nurturing excellence at PES University. The University 

appreciates the commitment and diligence of the staff 

members who worked on the project. The team included Dr. 

V.K.Agrawal, Dr. V.Sambasiva Rao, Ms. Divya Rao A, 

Prof. Mahendra Nayak, Dr. S. Venugopalan, Mr. S. 

Nagabhushanam, and Mr. Shanmugham C N. The 

experience of working on a challenging assignment is sure 

to inspire the students to persevere and pursue excellence. 

The University will continue to actively support 

interdisciplinary projects that bring together students and 

staff from various streams to come up with solutions for real 

world problems. 

M. S. RAMAIAH INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY, BANGALORE. 

 

The institution was organized two-day Workshop on 
“Pedagogy” (Outcome Based Education) on                              

14
th

 to 15 March 2016 coordinated by Dr. G. M. Madhu, 

Associate Professor, Chemical Engineering. 

Welcome address by the chief guest  Dr S. Saravana 
Perumal Thiagarajar College of Engineering, Madurai. 
Two day Pedagogy (Outcome Based Education) workshop 
was conducted for the in-house faculty, during 14-15, 
March 2016.  Sixty three faculty from all the Departments 
including Basic Sciences were present. Four Resource 
persons Dr. G. Chitra. Dr.S.Saravana Perumaal, 
Mrs.C.Jeyamala. Dr.D.Anitha Were present for the 
inauguration function. In two day workshop a complete 
detail on Outcome based education was given. The various 

topics covered in two days includes, Articulation of Vision, 

Mission, Program Outcome, Course Outcome, Teaching 

Methodology, Use of ICT Tools in Teaching, Blooms 

Taxonomy  Various types of assessment methods are 

covered. Faculties gave very good feedback on the 

workshop and requested to conduct more workshops in 

future. 

BASAVESHWAR ENGINEERING 

COLLEGE BAGALKOT. 
 

 
 

13
th
  BOG Meeting of BEC, Bagalkot was held on 12

th
 

March 2016 at The Fern Citadel, Bangalore to review the 

progress of  TEQIP-II 

 

 
 

 

Industry Academia Conclave “ Building Strategic Alliance 

with the Corporate World” on 13
th
 March 2016 at Fern 

Citadel, Bangalore. 
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ಆರ್ಾಭಥರತಿ ಪಥಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ತುಮಕೂರು. 
“ಜ ವ ಹನಿಗೆ ಇರಲಿ ಜ ವಕ್ನಿರುವ ಬೆಲೆ” 

 

 
 
ನ್ಮಾ ರೆೇಶದ ಹನಗು ರೆೇಹದ ಮುಕನೆಲು ಭನಗ ಜಿೇವ ಹನಿ ಹನಗು ಜಿೇವ 

ಸ್ೆಲೆಯನದ ನಿೇರಿನಿಂದ ಆವೃತವನಗಿದುದ, ಅದನ್ುನ ರ್ನವು ನ್ಮಾ ಜಿೇವಕೆೆ 
ಎಷುಟ ಪ್ನರಮುಖ್ಯತ್ೆ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ುನ ನಿೇಡುತ್ೆಿೇವೆಯೇ ಅಷ್ೆಟೇ ಸಮರ್ನದ 

ಪ್ನರಮುಖ್ಯತ್ೆಯನ್ುನ ನಿೇಡ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳುಬ್ೆೇಕೆಂದು, ಇಲಿವನದಲ್ಲ ಿ

ಮುಂದನ್ ದನ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಹನಿ ನಿೇರಿಗನಗಿ ಯುದಧ ಸನಿನವೆೇಶಗಳು 
ಪ್ನರರಂಭವನದರೂ ಅಚಿರಿ ಪಡಬ್ೆೇಕಿಲ ಿ ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನ್ ಸಕನಾರಿ 

ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್ನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭನಗದ ಆಯೆ ಶೆರೇಣಿ 

ಉಪರ್ನಯಸಕರನದ ಶಿರೇ ಎಸ್. ಸಿ. ಪರಸ್ನದ್ರವರು ಅಭಿಪ್ನರಯ 

ವಯಕಿಪಡಸಿದರು. 
ಅವರು ನ್ಗರದ ಸರಸವತ್ತಪುರಂನ್ಲ್ಲಿರುವ ಆಯಾಭನರತ್ತ ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್ನ್ಲ್ಲ ಿ

ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹನಗು ವಿಜ್ಞನನ್ ವಿಭನಗದ ವತ್ತಯಂದ ಮತು ಿಐ 

ಎಸ್ ಟಿ ಇ ವಿರನಯರ್ಥಾ ಘಟಕದ ಅಡಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿೇಚೆಗೆ ಹಮಾಕೊಂಡದದ “ವಿಶವ 
ಜ್ಲ ದರ್ನಚರಣೆ – 2016” ಕನಯಾಕರಮದಲ್ಲ ಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತರ್ಥಗಳನಗಿ 

ಆಗಮಸಿ ಸಮನರಂಭವನ್ುನ ಉರನಾಟಿಸಿ ಮನತರ್ನಡದರು. 
ಕೆಲವು ವಷಾಗಳ ಹಿಂದಷ್ೆಟೇ ವನಷ್ಟ್ಾಕ 5000 ಮ.ಮೇ ಬಿೇಳುತ್ತಿದದ 
ಮಳೆಯು, ಈಗಿನ್ ವಷಾಗಳಲ್ಲ ಿ ವನಷ್ಟ್ಾಕ 2000-3000ಮ.ಮೇ. ಗೆ 
ಇಳಿದದುದ, ಇದಕೆೆಲನಿ ಮೂಲ ಕನರಣ ಹಿಡತಕೆೆ ಸಿಗದಂತ್ೆ ಏರುತ್ತಿರುವ 

ಜ್ನ್ಸಂಖೆಯ, ಮನನ್ವ ಜಿೇವಿಯ ಮತ್ತ ಮೇರಿದ ಆಸ್ೆ ಹನಗು ಪಕೃತ್ತಯ 

ಮ್ಮೇಲನಗುತ್ತರಿುವ ಅಪರಿಮತ ರೌಜ್ಾನ್ಯ ಎಂದು ಆತಂಕ ವಯಕಿಪಡಸಿದರು.  
 

ಪರಪಂಚದ ಬಹುಭನಗ ನಿೇರಿನಿಂದ ಆವೃತವನಗಿದದರೂ ಕೂಡ, ಅದರಲ್ಲ ಿ

ಬಹುಪ್ನಲು ಕುಡಯಲು ಹನಗು ರೆೈನ್ಂದನ್ ಬಳಕೆಗೆ 
ಯೇಗಯವನಗಿರುವುದಲ.ಿ ಆದದರಿಂದ ಯೇಗಯವಿರುವ ಅತಯಲಪ ಪರಮನಣದ 

ನಿೇರನ್ುನ ರ್ನವೆಲಿರೂ ಜ್ತನ್ದಂದ ನ್ಮಾ ಬ್ನಯಂಕುಗಳ ಉಳಿತ್ನಯ 

ಖನತ್ೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ುನ ಹೆೇಗೆ ಉಪಯೇಗಿಸುತ್ೆಿೇವೆಯೇ ಅರೆೇ 

ರಿೇತ್ತ ನಿೇರನ್ೂನ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮನಡಕೊಳುಬ್ೆೇಕೆಂದು ಕರೆ ನಿೇಡದರು. 
ಇಲಿವನದಲ್ಲ,ಿ ಪರತ್ತಯಂದು ಯೇಗಯ ನಿೇರಿನ್ ಮೂಲವೂ ಬತ್ತಿ ಹೊೇಗಿ 

ಅಥವನ ಕಲುಷ್ಟ್ತವನಗಿ, ಒಂರೊಂದು ಹನಿ ನಿೇರಿಗೂ 

ಪರರನಡಬ್ೆೇಕನದಂತಹ ಪರಿಸಿಾತ್ತ ಸನಿಹವನಗುವುದರಲ್ಲ ಿ ಸಂರೆೇಹವಿಲ ಿ

ಎಂದು ತ್ತಳಿಹೆೇಳಿದರು. ಇದರೊಂದಗೆ, ನಿೇರಿನ್ ಉಳಿತ್ನಯ ಹನಗು 
ಸದಬಳಕೆಯ ಯೇಜ್ರ್ೆಗಳನದ ಮಳ  ೆ ನಿೇರಿನ್ ಕೊಯು,ಿ ಕೃಷ್ಟ್ಯಲ್ಲ ಿ

ತುಂತುರು ಹನಗು ಹನಿ ನಿೇರನವರಿ ಪದಧತ್ತ, ನಿೇರಿನ್ ಮರು ಪೂರಣ, ಕೊಳಚೆ 
ನಿೇರನ್ುನ ಯೇಗಯ ನಿೇರರ್ನನಗಿ ಪರಿವತ್ತಾಸುವ ತಂತರಜ್ಞನನ್, ನಿೇರಿನ್ 

ಮಲ್ಲನ್ತ್ೆ ಹನಗು ಕಲುಷ್ಟ್ತತ್ೆ ತಡೆಯುವುದಕೆೆ ಅಗತಯ ಮತುಿ ಕಠಿಣ 

ಕನನ್ೂನ್ು ಕರಮಗಳ ಜನರಿ ಹನಗು ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕರಲ್ಲ ಿ ಜನಗೃತ್ತ ಮತು ಿ
ಅರಿವು ಮೂಡಸುವುದರೊಂದಗೆ ಜಿೇವಹನಿಯನ್ುನ ಮುಂದನ್ ಸಂತತ್ತಗೆ 
ಉಳಿಸಬ್ೆೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನಿೇಡದರು. 
 
ಪ್ನರಸ್ನಿವಿಕ ನ್ುಡಗಳಲ್ಲ ಿ ಸಂಸ್ೆಾಯ ಪ್ನರಂಶುಪ್ನಲರನದ ಶಿರೇ ಕೆ. ಆರ್. 

ಅಶೆ ೇಕರವರು ಮನತರ್ನಡ ನಿೇರಿನ್ ಸದಬಳಕೆ ಬಗೆಗ ಹನಗು ಉಳಿತ್ನಯ 

ಮನಡುವಲ್ಲ ಿ ಮತುಿ ಇತರರಿಗೂ ಜನಗೃತ್ತ ಮೂಡಸುವಲ್ಲ ಿ ಯುವ 

ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳ ಪ್ನತರ ಪರಮುಖ್ವನದುದು ಎಂದರು. ಉತಿಮ ಹನಗು 
ಆರೊೇಗಯಯುತ ಜಿೇವನ್ಕೆೆ ಯೇಗಯ ನಿೇರಿನ್ ಅವಶಯಕತ್ೆ, ನಿೇರನ್ುನ 
ಕಲುಷ್ಟ್ತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ದುಷಪರಿಣನಮಗಳು ಹನಗು 
ಎದುರಿಸಬಹುರನದ ಅರ್ನನ್ುಕೂಲಗಳ ಬಗೆಗ ಎಚಿರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿೇರಿನ್ 

ಸ್ೆಲೆಯ ಮೂಲಗಳನ್ುನ ಹನಗು ಜಿೇವ ಹನಿಯನ್ುನ ಮರು ವಿಜ್ೃಂಭಿಸುವಂತ್ೆ 
ಮನಡಬಹುರೆಂದು ಕರೆ ನಿೇಡದರು. 
ಈ ಅಥಾಪೂಣಾ ಕನಯಾಕರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಪ್ನರಂಶುಪ್ನಲರನದ ಶಿರೇ ಬಿ. ವಿ. 

ರನಜೆೇಂದರಕುಮನರ್ ರವರು, ಉಪರ್ನಯಸಕ ವಗಾದವರು ಹನಗು 
ವಿರನಯರ್ಥಾವೃಂದದವರು ಉಪಸಿಾತರಿದುದ ಶುದಧ ನಿೇರು-ಸವಸಾ ಆರೊೇಗಯ 
ಎಂಬ ಪರತ್ತಜ್ಞೆಯನ್ುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿದರು. ಕನಯಾಕರಮದಲ್ಲ ಿವಿಜ್ಞನನ್ ವಿಭನಗದ 

ಉಪರ್ನಯಸಕಿ ಶಿರೇಮತ್ತ ರನಧಿಕನರವರು ಸ್ನವಗತ್ತಸಿ, ಸಿವಿಲ್ 

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭನಗದ ಮುಖ್ಯಸಾರನದ ಶಿರೇಮತ್ತ ಜೆ. ಅಶಿವನಿ ಅವರು 
ವಂದಸಿ ಯಶಸಿವಗೊಳಿಸಿದರು. 

“ವಿದ್ಥಾರ್ಥಾಗಳಲಿ ಿಬಿ ರ್ಬಲ್ನಂತಹ ಚಥಣಥಕ್ಷತನ ಮುಖ್ಾ” 
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ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು ಮತ್ೊಿಬಬರ ಬಳಿ ತಮಾ ಭವಿಷಯ ಕೆೇಳುವುದಕಿೆಂತ ಸತತ 

ಪರಿಶರಮ, ಪ್ನರಮನಣಿಕತ್ೆ, ಆತಾವಿಶನವಸ, ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ್ ಹನಗು ಸಪಷಟ 
ಗುರಿಯಂದಗೆ ತಮಾ ಭವಿಷಯವನ್ುನ ತ್ನವೆೇ ರೂಪ್ರಸಿಕೊಂಡು ಸಮನಜ್ದಲ್ಲ ಿ

ಉನ್ನತ ವಯಕಿಿಗಳನಗಬಹುರೆಂದು ಗುಬಿಬಯ ಚನ್ನಬಸವೆೇಶವರ ತ್ನಂತ್ತರಕ 

ಮಹನವಿರನಯಲಯದ ನಿರೆೇಾಶಕರನದ ಡನ. ಡ.ಎಸ್.ಸುರೆೇಶ್ಕುಮನರ್ 

ಅಭಿಪ್ನರಯಪಟಟರು. 
 ಅವರು ತುಮಕೂರಿನ್ ಆಯಾಭನರತ್ತ ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್ನ್ಲ್ಲಿ ಅಂತ್ತಮ 

ವಷಾದ ಡಪ್ೆÇ್ ಲ್ಲೇಮೊ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಏಪಾಡಸಲನಗಿದದ ಬಿೇಳೂೆೆಡುಗೆ 
ಸಮನರಂಭದಲ್ಲ ಿ  ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತರ್ಥಗಳನಗಿ ಉಪಸಿಾತರಿದುದ ಕನಯಾಕರಮವನ್ುನ 
ಉರನಾಟಿಸಿ ಮನತರ್ನಡದರು. 
 ಇಂದನ್ ಸಪಧನಾತಾಕ ಜ್ಗತ್ತನಿ್ಲ್ಲಿ ವಿಫುಲವನದ ಅವಕನಶಗಳೂ 

ಇವೆ. ಹನಗೆಯೇ ಅದಕೆೆ ಸರಿಸಮರ್ನಗಿ ಪ್ೆೈಪ್ೆÇ್ ೇಟಿ ಹನಗು ಸಪಧೆಾಗಳಿವೆ. 
ಅರ್ೆೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಮನನ್ವ ಸಂಪನ್ೂಾಲದ ಅವಶಯಕತ್ೆಯರೆ. ಯನರು 
ತ್ನಂತ್ತರಕ ರ್ೆೈಪುಣಯತ್ೆ, ಕೌಶಲಯತ್ೆ ಹನಗೂ ಅಧ್ಯಯನ್ಶಿೇಲರನಗಿರುತ್ನಿರೊೇ 
ಆಗ ಅವಕನಶಗಳು ತನ್ನಂತ್ನರ್ೆೇ ಬರುತಿವೆ. ಇಂದು ತುಮಕೂರು ಸ್ೆೇರಿದಂತ್ೆ 
ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಲವನರು ವಿರೆೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ನರರಂಭಗೊಳುುತ್ತಿದುದ, 
ಡಪ್ೆÇ್ ಲಮೊ, ಐಟಿಐ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿೇಧ್ರರ ಅವಶಯಕತ್ೆಯರೆ. 
ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು ಕೆೇವಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವನ ಮ್ಮಡಕಲ್ ಕ್ೆೇತರಗಳಿಗೆ 
ಸಿೇಮತವನಗರೆ ಫ್ನಯಷನ್ ಡಸ್ೆೈನ್ ಮತ್ತಿತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೊೇಸ್ಾಗಳನ್ುನ 
ಅಭಯಸಿಸಿದರೆ ಇನ್ೂನ ಹೆಚುಿ ಅವಕನಶಗಳು ಲಭಯವನಗುತಿರೆ ಎಂದರು. 
ಡಪ್ೆÇ್ ಲಮೊದಲ್ಲ ಿಅತ್ತ ಹೆಚುಿ ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಐ.ಟಿ.ಯಲ್ಲ ಿ

ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡುವುರನಗಿ ಭರವಸ್ೆ ನಿೇಡದರು. ಇರೆೇ ಸಂದಭಾದಲ್ಲ ಿ

ಇತ್ತಿೇಚಿಗೆ ಚಿಕೆಬಳನುಪುರದ ಮುರೆದೇನ್ಹಳಿುಯ ವಿಟಿಯು ಪ್ನರರೆೇಶಿಕ 

ಕೆೇಂದರದಲ್ಲ ಿ ನ್ಡೆದ ಎರಡರ್ೆೇ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಸಮ್ಮೇಳನ್ದಲ್ಲ ಿ ‘ಅತುಯತಿಮ ಯುವ ನಿರೆೇಾಶಕ’ ಪರಶಸಿ ಿಪುರಸೃತರನದ ಡನ. 

ಸುರೆೇಶ್ ಅವರನ್ುನ ಆಯಾಭನರತ್ತ ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್ ವತ್ತಯಂದ ರ್ೆನ್ಪ್ರನ್ 

ಕನಣಿಕೆಯಂದಗೆ ಗೌರವಿಸಲನಯತು. 
 ಗೌರವ ಅತ್ತರ್ಥಗಳನಗಿದದ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್.ತ್ನಂತ್ತರಕ 

ಮಹನವಿರನಯಲಯದ ಪ್ನರಚನಯಾರನದ ಡನ. ಜೊೇಯಲ್ ಹೆೇಮಂತ್ ಅವರು 
ಮನತರ್ನಡ, ಉತಮಿ ಅವಕನಶಗಳು ಒದಗಿ ಬಂರನಗ ಮುಂರನಗುವುದರ 

ಬಗೆಗ ಯೇಚಿಸುವುದರ ಬದಲು ಮುನ್ುನಗುಗವುದರಿಂದ ಜಿೇವನ್ದಲ್ಲ ಿ ಉನ್ನತ 

ಸ್ನಾನ್ಕೆೆೇರುವುದರೊಂದಗೆ ಔನ್ನತಯವನ್ುನ ಗಳಿಸಬಹುರೆಂದು ಸಲಹೆ 
ನಿೇಡದರು. ಇದಕನೆಗಿ ಈಗಿನ್ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲ ಿಮುಖ್ಯವನಗಿ ಇರಬ್ೆೇಕನದುದು 
ಬಿೇರ್ಬಲ್, ತ್ೆರ್ನಲ್ಲರನಮರಂತಹ ಚನಣನಕ್ಷತನ್, ಕೌಶಲಯತ್ೆ ಹನಗು 
ಬುದದಮತ್ೆ ಿಎಂದು ತ್ತಳಿಹೆೇಳಿದರು. ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು ಮೊದಲು ತಮಾಲ್ಲಿ ತ್ನವು 
ನ್ಂಬಿಕೆ ಹೊಂದ ತಮಾರೆೇ ಆದ ಸಪಷಟ ರನರಿಯನ್ುನ ರೂಪ್ರಸಿಕೊಳಿು. ಕಠಿಣ 

ಪರಿಶರಮ, ಬದದತ್ೆ, ಪರಸಪರ ಸಹಕನರ ಮರ್ೊೇಭನವ, ಗುಣನತಾಕ 

ಆಲೊೇಚರ್ೆ, ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ್ರೊಂದಗೆ ಮುನ್ನಡೆರನಗ ಹಲವನರು 
ಅವಕನಶಗಳು ನಿಮಾರನಗುತಿವೆ. ಜಿೇವನ್ ಉಜ್ವಲಗೊಳುುತಿರೆ. ಈ ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲ ಿ

ಪ್ನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಕನಯೇಾನ್ುಾಖ್ರನಗುವಂತ್ೆ ಕರೆ ನಿೇಡದರು. 
ಸಂಸ್ೆಾಯ ಕನಯಾದಶಿಾ ಆರ್.ಎನ್.ಸತಯರ್ನರನಯಣ ವಿಶೆೇಷ 

ಆಹನವನಿತರನಗಿದುದ, ಸಂಸ್ೆಾ ನ್ಡೆದುಬಂದ ಹನದಯ ಬಗೆಗ ವಿವರಿಸಿದರು. 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ೆಯನ್ುನ ವಹಿಸಿದದ ಸಂಸ್ೆಾಯ ಗೌ. ಉಪ್ನಧ್ಯಕ್ಷರನದ ಶಿರೇ 
ಹೆಚ್.ಎನ್.ಚಂದರಶೆೇಖ್ರ್ರವರು ಮನತರ್ನಡ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳ ಜಿೇವನ್ದ 

ಮುಂದನ್ ಹಂತ ಯಶಸಿವಯನಗಲೆಂದು ಶುಭ ಹನರೆೈಸಿದರು. 
ನಿರೆೇಾಶಕರನದ ಡನ|| ಕೆ. ಕನಶಿೇರ್ನಥಶನಸಿಿ, ಶಿರೇ ಟಿ.ಎಸ್.ರನಮಶೆೇಷ 

ಉಪಸಿಾತರಿದದರು. ಇರೆೇ ಸಂದಭಾದಲ್ಲ ಿ ಹೆಚುಿ ಅಂಕಗಳಿಸಿದ 

ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳನ್ುನ ಪುರಸೆರಿಸಲನಯತು. ತನ್ಾಯೇ ಪರಸ್ನದ್ 

ಪ್ನರರ್ಥಾಸಿದರು. ಉಪಪ್ನರಚನಯಾ ಬಿ.ವಿ.ರನಜೆೇಂದರಕುಮನರ್ 

ಸ್ನವಗತ್ತಸಿದರು. ಪ್ನರಚನಯಾ ಕೆ.ಆರ್.ಅಶೆ ೇಕ್ ಪ್ನರಸ್ನಿವಿಕವನಗಿ 

ಮನತರ್ನಡದರು. ಉಪರ್ನಯಸಕ ಎಂ.ಹನ್ುಮಂತಯಯ ವಂದಸಿದರು. 
ಉಪರ್ನಯಸಕಿಯರನದ ರನಧಿಕನ, ಚೆೈತರ, ಕನವಯ, ವಿನ್ುತ, ಮೊೇಹನ್ಕುಮನರಿ 

ಕನಯಾಕರಮ ನಿರೂಪ್ರಸಿದರು. 
“ತಥಂತಿರಕ ಶಿಕ್ಷಣಥರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತಂತರಜ್ಞಥನದ ಪಥರಯ ಗಿಕ ಸಪಶಾ ಅತಾವಶಾ” 

 
ತಂತರಜ್ಞನನ್ದ ಬಗೆಗಿನ್ ಒಲವನ್ುನ ಬ್ೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ತ್ನಂತ್ತರಕ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ 
ಪ್ನರನಪಾಣೆ ಮನಡುವ ಪರತ್ತಯಬಬ ವಿರನಯರ್ಥಾಗೂ ಪ್ನರರಂಭದಂದಲೂ 

ಪಠಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹನಗು ಪಠೆಯೇತರ ತಂತರಜ್ಞನನ್ಗಳ ಕುರಿತ್ನದ 

ಪ್ನರಯೇಗಿಕ ಜ್ಞನನ್ ಪರಮುಖ್ವನಗಿ ಅಗತಯವಿರುತಿರೆ ಎಂದು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ್ 

ಕನಯಡ್ ಡಸ್ೆೈನ್ ಎಮ್ಸಿಸ್  ಟೆಕನನಲಜಿೇಸ್ನ್ 

ಕನಯಾನಿವಾಹಣನಧಿಕನರಿಗಳನದ ಶಿರೇ ಹೆಚ್. ಎನ್. ಜ್ಗದೇಶ್ರವರು 
ಅಭಿಪ್ನರಯ ವಯಕಿಪಡಸಿದರು. 
ಅವರು ನ್ಗರದ ಆಯಾಭನರತ್ತ ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್ನ್ ಎಲೆಕನರನಿಕ್ಸ ಮತು ಿ
ಕಮುಯನಿಕೆೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹನಗು ಎಲೆಕಿರಕಲ್ ವಿಭನಗದ 

ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಿಗನಗಿ ಐ ಎಸ್ ಟಿ ಇ ವಿರನಯರ್ಥಾ ಘಟಕದ ಅಡಯಲ್ಲಿ 
ಹಮಾಕೊಂಡದದ ‘ಪ್ರಸಿಬಿ ಪ್ರರೇಟೊೇ-2016’ ಎಂಬ ಎರಡು ದನ್ಗಳ 

ಕನಯನಾಗನರವನ್ುನ ಉರನಾಟಿಸಿ ಮನತರ್ನಡದರು.  
ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್ನ್ ಎಲೆಕನರನಿಕ್ಸ ಮತು ಿ ಕಮುಯನಿಕೆೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 

ವಿಭನಗದ ವತ್ತಯಂದ ಆಯೇಜಿಸಿದದ ಈ ಕನಯನಾಗನರದಲ್ಲ ಿ 100ಕೂೆ 
ಮಗಿಲನಗಿ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು ವಿದುಯರ್ನಾನ್ ಸಂಕಿೇಣಾದ ಅಚಿಿನ್ ಹಲಗೆ 
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(ಪ್ರರಂಟೆಡ್ ಸಕುರಯಟ್ ಬ್ೊೇಡ್ಾ) ಯ ಪ್ನರರಂಭಿಕ ಹಂತದಂದ ಹಿಡದು 
ತಯನರನಗುವ ಹಂತದವರೆಗಿನ್ ಎಲನಿ ರಿೇತ್ತಯ ತ್ನಂತ್ತರಕ ರ್ೆೈಪುಣಯತ್ೆಗಳನ್ುನ 
ಹನಗು ಅದಕೆೆ ಅವಶಯವಿರುವ ತಂತ್ನರಂಶದ ಜ್ಞನನ್ವನ್ುನ 
ತಮಾರನಗಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಆಯೇಜ್ಕರು ಹನಗು ವಿಭನಗದ 

ಮುಖ್ಯಸಾರನದ ಶಿರೇ ಟಿ. ಆರ್. ಭಿೇಮ್ಮೇಶ್ರವರು ಮ್ಮಚುಿಗೆ ವಯಕಿಪಡಸಿದರು.ಈ 

ಕನಯನಾಗನರದಂದ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಇಂದನ್ ತಂತರಜ್ಞನನ್ ಯುಗದಲ್ಲ ಿಬಹು 
ಜ್ನ್ಪ್ರರಯವನಗಿರುವ ತ್ನಂತ್ತರಕತ್ೆ ಹನಗು ಕೌಶಲಯತ್ೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ 

ರೊರಕಿದುದ, ಅವರ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಆತಾವಿಶನವಸ ಇಮಾಡಯನಗಿರೆ ಎಂದು 
ಸಂತ್ೊೇಷ ವಯಕಿಪಡಸಿದರು. 
ಕನಯನಾಗನರದಲ್ಲ ಿ ಉಪಪ್ನರಚನಯಾ ಬಿ.ವಿ.ರನಜೆೇಂದರಕುಮನರ್ 

ಉಪಸಿಾತರಿದದರು. ಕನಯಡ್ ಡಸ್ೆೈನ್ ಟೆಕನನಲಜಿೇಸ್ ಸಂಸ್ೆಾಯ ಶಿರೇ ಚೆೇತನ್ 

ಮೂತ್ತಾ, ಶಿರೇ ಸುನಿಲ್ ಮತುಿ ಶಿರೇ ಸಂದೇಪ್ರವರು ಸಂಪನ್ೂಾಲ 

ವಯಕಿಿಗಳನಗಿದದರು. ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲ ಿ ಎಲೆಕನರನಿಕ್ಸ ಕಮುಯನಿಕೆೇಷನ್ ಹನಗು 
ಎಲೆಕಿರಕಲ್ ವಿಭನಗದ ಎಲನಿ ಸಿಬಬಂದವಗಾದವರೂ ಕೂಡ 

ಭನಗವಹಿಸುವುದರೊಂದಗೆ ಕನಯಾಕರಮವನ್ುನ ಯಶಸಿವಗೊಳಿಸಿದರು. 
“ರ್ುವ ಚೆೈತನಾದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿಿರುವ ರಥಷ್ಟ್ರವೆಂಬ ಹೆಮ್ಮಮ ನಮಮದು” 

ಭನರತ ರೆೇಶವು ತನ್ನ ಒಟುಟ ಜ್ನ್ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲ ಿ ಶೆೇಕಡನ 60ಕೂೆ ಮಗಿಲನಗಿ 

ತರುಣ ವಗಾವನ್ುನ ಹೊಂದರುವ ಪರಪಂಚದ ಏಕೆೈಕ ರನಷರವೆಂಬ 

ಹೆಗಗಳಿಕೆಯನ್ುನ ತನ್ನರನಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ. ಈ ರಿೇತ್ತಯನಗಿ ಇಡೇ ವಿಶವದಲೆಿೇ 
ಯುವ ಶಕಿಿಯ ಚೆೈತನ್ಯದಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಹನಗು ಅನ್ನ್ಯ ಸ್ನಧ್ರ್ೆಗಳ 

ಮೂಲಕ ಪರಪಂಚದ ವಿವಿಧ್ ರೆೇಶಗಳ ಜ್ನ್ರು ತನ್ನತ ಿ ನಿಬ್ೆಬರಗನಗಿ 

ರ್ೊೇಡುವಂತ್ೆ ಮನಡುತ್ತಿರುವ  

 

ಸಂಪೂಣಾ ಹೆಮ್ಮಾ ನ್ಮಾ  ಹಿಂದೂಸ್ನಾನ್ದ ಯುವ ಜ್ರ್ನಂಗಕೆೆ ಅದರಲೂ ಿ

ಮುಖ್ಯವನಗಿ ಯುವ ವಿರನಯರ್ಥಾ ವಗಾಕೆೆ ಅಪಾಣೆಯನಗುತರಿೆ ಎಂದು 
ತುಮಕೂರಿನ್ ಪರಸಿದಧ ರನಮಕೃಷಣ-ವಿವೆೇಕನನ್ಂದ ಆಶರಮದ ಶಿರೇ ಶಿರೇ 
ಧಿೇರನನ್ಂದ ಮಹನರನಜ್ ಅವರು ಮ್ಮಚುಿಗೆ ವಯಕಿಪಡಸಿದರು. 
ಪೂಜ್ಯರು, ನ್ಗರದ ಆಯಾಭನರತ್ತ ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್ನ್ಲ್ಲ ಿಐ ಎಸ್ ಟಿ ಇ ವಿರನಯರ್ಥಾ 

ಘಟಕದ ವತ್ತಯಂದ ಸಂಸ್ೆಾಯ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಿಗನಗಿ ಹಮಾಕೊಂಡದದ 
‘ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲ ಿ  ವಯಕಿಿತವ ವಿಕಸನ್, ಕೌಶಲಯ ವೃದಧ, ಚನರಿತರಯತ್ೆಯ ಮಹತವ 
ಹನಗು ಓದನ್ಲ್ಲ ಿ ಏಕನಗರತ್ೆ ಗಳಿಕೆ’ ಎಂಬ ವಿಶಿಷಟ ಕನಯಾಕರಮದಲ್ಲ ಿ ದವಯ 
ಸ್ನನಿಧ್ಯವನ್ುನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆಶಿೇವಾಚನ್ವನ್ುನ ನಿೇಡದರು. ಹನಗನಗಿ 

ವಿರನಯರ್ಥಾ ಸಮೂಹ ಮತು ಿ ಯುವಜ್ರ್ನಂಗವು ಅವರ ಮಂಚಿನ್ಂತಹ 

ಅಪರತ್ತಮ ನ್ುಡಗಳನ್ುನ ಮ್ಮೈಗೂಡಸಿಕೊಳುಬ್ೆೇಕೆಂದು ಕರೆ ನಿೇಡದರು. 
ಕನಯಾಕರಮದಲ್ಲ ಿಉಪಸಿಾತರಿದದ ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್ನ್ ಪ್ನರಂಶುಪ್ನಲರನದ ಶಿರೇ ಕೆ. 
ಆರ್. ಅಶೆ ೇಕರವರು ಭವಯ ಭನರತದ ಭವಿಷಯವನ್ುನ ಸುಂದರವನಗಿ 

ರೂಪ್ರಸುವಂತಹ ಜ್ವನಬ್ನದರಿಯುವ ಸ್ನಾನ್ದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದನ್ ಯುವ 

ವಿರನಯರ್ಥಾ ಪ್ರೇಳಿಗೆಯು ತಮಾಲ್ಲರಿುವ ವಯಕಿಿತವ ಹನಗು ಕೌಶಲಯ ವಧ್ಾರ್ೆಗೆ 
ಪೂರಕವನದ ಅಭನಯಸಗಳನ್ುನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳುಬ್ೆೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನಿೇಡದರು
 ಈ ಅಥಾಪೂಣಾ ಕನಯಾಕರಮದಲ್ಲ ಿ ಸಂಸ್ೆಾಯ ಗೌ. 

ಕನಯಾದಶಿಾಗಳನದ ಶಿರೇ  ಆರ್.ಎನ್.ಸತಯರ್ನರನಯಣರವರು, 
ಉಪಪ್ನರಂಶುಪ್ನಲರನದ ಶಿರೇ ಬಿ. ವಿ. ಜೆೇಂದರಕುಮನರ್ರವರು,  ವಿವಿಧ್  

ವಿಭನಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸಾರು, ಉಪರ್ನಯಸಕ ವಗಾದವರು ಹನಗು 
ವಿರನಯರ್ಥಾವೃಂದದವರು ಉಪಸಿಾತರಿದದರು. ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲ ಿ ಉಪರ್ನಯಸಕ 

ಶಿರೇ ಚೆೇತನ್ರವರು ಪೂಜ್ಯರನ್ುನ ಕಿರುಪರಿಚಯಸಿ, ಉಪರ್ನಯಸಕಿ ಕು. 
ವಿನ್ುತರವರು ಕನಯಾಕರಮವನ್ುನ ನಿರೂಪ್ರಸಿ ಯಶಸಿವಗೊಳಿಸಿದರು. 

“ಪರತಿಷ್ಠಿತ ರ್ಥರ್ಥಾಗಥರದಲಿ ಿಭಥಗವಹಿಸಲು ಆಯ್ಕಿ” 

 

 

ಇತ್ತಿೇಚೆಗೆ ತುಮಕೂರು ನ್ಗರದ ಪರತ್ತಷ್ಟ್ಾತ ತ್ನಂತ್ತರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಲ್ಲ ಿ

ಒಂರನದ ಸಿದದಗಂಗನ ತ್ನಂತ್ತರಕ ಮಹನವಿರನಯಲಯದಲ್ಲ ಿ ಆಕಿಾಟೆಕಿರ್ 

ವಿಭನಗದ ವತ್ತಯಂದ “ಎತಿರವನದ ಕಟಟಡಗಳ ವಿರ್ನಯಸ ಹನಗು ರಚರ್ೆ” 

ಕುರಿತ್ನದ ತ್ನಂತ್ತರಕ ಕನಯನಾಗನರವನ್ುನ ಆಯೇಜಿಸಲನಗಿತು.ಿ ಈ 

ವೆೈಜ್ಞನನಿಕ ಕನಯನಾಗನರದಲ್ಲ ಿ ನ್ಗರದ ಆಯಾಭನರತ್ತ ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್ನ್ 

ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭನಗದ ಅಂತ್ತಮ ವಷಾದ ಸುಮನರು 10 

ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು ಭನಗವಹಿಸಿದದರು. ಈ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲ,ಿ ಚಿ| ಭನಸೆರ್ ಎಂಬ 

ವಿರನಯರ್ಥಾಯು ರೆೇಶದ ಪರತ್ತಷ್ಟ್ಾತ ತ್ನಂತ್ತರಕ ಸಂಸ್ೆಾಯನದ ಭನರತ್ತೇಯ 

ತಂತರಜ್ಞನನ್ ಸಂಸ್ೆಾ (ಇಂಡಯನ್ ಇನ್ಸಟಿಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕನನಲಜಿ), ಮುಂಬ್ೆೈ 
ಇಲ್ಲ ಿ ನ್ಡೆಯುವ ಕನಯನಾಗನರದಲ್ಲ ಿ ಭನಗವಹಿಸಲು ಅಹಾತ್ೆ 
ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಗೆ ಆಯೆಯನಗಿರುತ್ನಿರ್ೆ ಎಂದು ಪ್ನರಂಶುಪ್ನಲರನದ 

ಶಿರೇ ಕೆ. ಆರ್. ಅಶೆ ೇಕರವರು ಹನಗು ವಿಭನಗದ ಮುಖ್ಯಸಾರನದ ಶಿರೇಮತ್ತ ಜೆ. 
ಅಶಿವನಿರವರು ಸಂತಸ ವಯಕಪಿಡಸಿರನದರೆ.ಈ ವಿರನಯರ್ಥಾಗೆ ಸಂಸ್ೆಾಯ 

ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ, ಉಪಪ್ನರಂಶುಪ್ನಲರು, ಉಪರ್ನಯಸಕವೃಂದದವರು 
ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನ್ಂದರ್ೆಗಳೂೆಂದಗೆ ಶುಭ ಹನರೆೈಸಿರನದರೆ. 
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ಹೊಸತನದ ಹರಿರ್ಥರ  
ವಿಜರ್ವಥಣಿ ದಿನಪತಿರರ್ೆರ್ಲಿ ಿಭರತ್ ಲಥಲ್ ಮ ನಥ ಅಂಕಣ 

 
 ಬಹುತ್ೆೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ರನಜ್ಸ್ನಾನ್ ಮೂಲದ ರ್ನನ್ು ಹೆೇಗೆ 
ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲತ್ತರಬಹುದು ಎಂದು. ಅಂಥವರ ಕುತೂಹಲ ತಣಿಸುವುದಕನೆಗಿ 
ಈ ಬ್ನರಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲ ಿಭನಷ್ೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವರ್ೆನೇ ಕೆೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೆದೇರ್ೆ. 
ಆಡಳಿತ ಸ್ೆೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ೌಂಡೆೇಷನ್ ಕೊೇಸ್ಾ 
ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಮುಖ್ಯ ತರಬ್ೆೇತ್ತ ಆರಂಭವನಗುವ ಮುನ್ನ 
ಕೆೇಡರ್ ಹಂಚಿಕೆ ನ್ಡೆಯುತಿರೆ. ಅದಕೂೆ ಮೊದಲು ಯನರು ಎಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೊೇಗುತ್ನಿರೆ ಎಂಬ ಮನಹಿತ್ತ ಅಥವನ ಅರಿವು ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 
ಇರುವುದಲ.ಿ ಅಲ್ಲಿೇತನ್ಕ ಎಲಿರೂ ಬಹಳ ಖ್ುಷ್ಟ್ ಖ್ುಷ್ಟ್ಯನಗಿ 
ತರಬ್ೆೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿ ಪ್ನಲೊಗಂಡರುತ್ನಿರೆ. ಯನವನಗ ಕೆೇಡರ್ ಹಂಚಿಕೆ 
ನ್ಡೆಯುತಿರೊೇ, ಆಗ ಆ ಚಿತರಣವೆೇ ಬದಲನಗುತಿರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮಾ 
ಆಯೆಯ ರನಜ್ಯದ ಕೆೇಡರ್ ಸಿಕಿೆದದಕೆೆ ಖ್ುಷ್ಟ್ಯನದರೆ, ಇನ್ುನ ಕೆಲವರಿಗೆ 
ತಮಾ ತವರು ರನಜ್ಯ ಅಥವನ ಅದಕೆೆ ಸಮೇಪದ ರನಜ್ಯ ಸಿಕಿೆಲಿವೆಂಬ 
ದುುಃಖ್, ವಿಷ್ನದ ಭನವ ಕನಡುತ್ತಿರುತಿರೆ. ಹಿೇಗನಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಶರ 
ವನತ್ನವರಣವಿರುತಿರೆ. ಆ ವಿಷಯ ಹನಗಿರಲ್ಲ. 
ನ್ಮಾ ವೃತ್ತಿಜಿೇವನ್ದ ಆರಂಭ ಕನಲದಲ್ಲಿದದ ಕೆೇಡರ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಯವಸ್ೆಾ 
ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕರವನದುದು. 1985ರ ಬ್ನಯಚಿಗೂ ಮೊದಲ್ಲನ್ 
ಕನಲಘಟಟ. ಆಗ ವಲಯ ವಯವಸ್ೆಾಯ ಕೆೇಡರ್ ಹಂಚಿಕೆ ಜನರಿಯಲ್ಲಿತು.ಿ ಆ 
ವಯವಸ್ೆಾಯಲ್ಲ ಿ ಕೆೇವಲ ಮೂರರ್ೆೇ ಒಂದಂಶ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗಷ್ೆಟೇ ತಮಾ 
ತವರು ರನಜ್ಯದ ಕೆೇಡರ್ ಹಂಚಿಕೆಯನಗುತ್ತಿತು.ಿ ಉಳಿದ ಮೂರರ್ೆೇ 
ಎರಡಂಶ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ರ್ೆರೆರನಜ್ಯಗಳಿರುವ ವಲಯಗಳ ಕೆೇಡರ್ ಗೆ  
ರ್ೆೇಮಕವನಗುತ್ತದಿದರು. ಯನವನಗ ಪಂಜನಬ್ ನ್ಲ್ಲ ಿ ತ್ತೇವರಗನಮ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚನಿಯತ್ೊೇ ಆಗ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ ಈ ಕೆೇಡರ್ ಹಂಚಿಕೆ 
ವಯವಸ್ೆಾಯರ್ೆನೇ ಬದಲನಯಸಿಬಿಟಿಟತು. ಪರಿಣನಮ ಮೂರರ್ೆೇ ಒಂದಂಶ 
ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತವರು ರನಜ್ಯ ಸಿಕಿೆದರೆ, ಉಳಿದವರನ್ುನ ವಣಾಮನಲೆಯ 

ಅಕ್ಷರಗಳ ಅನ್ುಕರಮದಲ್ಲ ಿ ಆಯನ ರನಜ್ಯಗಳ ಖನಲ್ಲ ಹುರೆದಗಳನ್ುನ 
ಭತ್ತಾಗೊಳಿಸುವಂತ್ೆ ರ್ೆೇಮಕ ಮನಡಲನಗುತ್ತಿತು.ಿ ಅರೊಂಥರನ ಲನಟರಿ 
ಇದದಂಗೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಂಧ್ರಪರರೆೇಶ, ಇನ್ುನ ಕೆಲವರಿಗೆ 
ಅರುಣನಚಲಪರರೆೇಶ, ಮತ್ೆ ಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆೇರಳ ಅಥವನ ಇರ್ನನವುರೊೇ 
ರನಜ್ಯ ಹಿೇಗೆ ಕೆೇಡರ್ ಹಂಚಿಕೆಯನಗುತ್ತಿತು.ಿ 
ನ್ನ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆೇಡರ್ ಸಿಕಿೆತು. ಮೊದಲ ಪ್ರೇಸಿಟಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು 
ಗಮನಿಸಿರನಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲ್ಲಂಗಸುಗೂರಿಗೆ ನ್ನ್ನನ್ುನ 
ನಿಯೇಜಿಸಿರನದರೆಂದು ತ್ತಳಿಯತು. ಭನರತದ ಮನಯಪ್ ತ್ೆಗೆದು ಆ 

ಊರೆಲ್ಲಿರೆ ಎಂದು ಹುಡುಕನಡದರೂ ತಕ್ಷಣಕೆೆ ಕನಣಲ್ಲಲ.ಿ ಅರೊಂದು 
ದೂರದ ಪರರೆೇಶವನಗಿತು.ಿ ಏರ್ೆೇ ಇರಲ್ಲ, ಸಕನಾರಿ ಸ್ೆೇವೆ ಎಂದಮ್ಮೇಲೆ 
ನಿಯೇಜಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ತ್ೆರಳುವುದು ಕತಾವಯ ಎಂದು ಬಗೆರೆ. ರ್ನವು ಬ್ೆಳೆದು 
ಬಂದ ವನತ್ನವರಣ, ಸ್ನಂಸೃತ್ತಕ ಪರಿಸರ, ಹಿರ್ೆನಲೆ ಎಲಿವೂ ಭಿನ್ನ. ನ್ನ್ನ 
ತ್ನಯಗಂತೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ೂನ ಕೆೇಳಿ ಪರಿಚಯವಿರಲ್ಲಲ.ಿ 
ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ ನಿಯೇಜ್ರ್ೆಯನದ ವಿಷಯವನ್ುನ ತ್ನಯಗೆ ತ್ತಳಿಸಿರನಗ, 
‘ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷುಟ ದೂರ? ಇರನನ್ ಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿರೆಯೇ 
ಅದು?’ ಎಂದು ಕೆೇಳಿದದರು. ಇರನನ್ ಗೆ ನ್ಮೂಾರಿನ್ ಅರ್ೆೇಕರು 
ಕೆಲಸಕೆೆಂದು ಹೊೇಗುತ್ತಿದುದದು ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದದ ಕನರಣ ಹನಗೆ ಕೆೇಳಿದದರು. 
ರ್ನರ್ನಗ ಅಮಾನಿಗೆ ಹೆೇಳಿರೆ, ಆ ಊರು ನ್ಮಾ ರೆೇಶದಲೆಿೇ ಇದುದ, 
ಮುಂಬ್ೆೈನಿಂದ ಆಚೆಗಿರೆ ಎಂದರೆದ. ಯನಕೆಂದರೆ ಮುಂಬ್ೆೈ ಬಗೆಗ ಅಮಾನಿಗೆ 
ಅರಿವಿತು.ಿ ಇಂತಹ ಸನಿನವೆೇಶಗಳಿಂರನಗಿಯೇ, ಒಂದು ಪರರೆೇಶದ ಗಿಡವನ್ುನ 
ಕಿತು ಿ ಇರ್ೊನಂದು ಪರರೆೇಶದಲ್ಲಿ ರ್ೆಡುವಂತ್ೆ ನ್ಮಾ ಪರಿಸಿಾತ್ತ ಎಂಬ 
ಭನವರ್ೆ ಆರಂಭದಲ್ಲ ಿಕನಡುವುದು. 
ಕೆೇಡರ್ ಹಂಚಿಕೆಯನದ ಕೂಡಲೆೇ, ಆಯನ ರನಜ್ಯದ ಭನಷ್ೆ 
ಕಲ್ಲಯಬ್ೆೇಕನಗುತಿರೆ. ಭನರತ್ತೇಯ ಆಡಳಿತ ಸ್ೆೇವನ ಸಂಸ್ೆಾಯಲ್ಲಿ ಭನಷ್ನ 
ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಇದದರು. ಹಿೇಗನಗಿ, ರ್ನನ್ು ತರಗತ್ತಗೆ ಸ್ೆೇರಿರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಿಚಿಕೆ 
ಚಿಕೆ ವನಕಯ ರಚಿಸುವುದನ್ುನ ಕಲ್ಲತ್ೆ. ನಿಧನನ್ವನಗಿ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕಿಿ 
ಹತ್ತಿತು. ಪ್ರರಬ್ೆಷನ್ರಿ ಅವಧಿ ಆರಂಭವನರನಗ ಒಬಬ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ುನ 
ಗುರುತ್ತಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಪ್ನಠ ಹೆೇಳಿಸಿಕೊಳುುವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಇತು.ಿ ಇದಕನೆಗಿ ಭತ್ೆಯಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿತು.ಿ ಅಂದು ರ್ನವು ಹತಿರ್ೆೇ 
ತರಗತ್ತಯ ಕನ್ನಡ ಭನಷ್ನ ಪರಿೇಕ್ೆ ಉತ್ತಿೇಣಾರನಗಬ್ೆೇಕಿತು.ಿ ಅದಕೂೆ 
ಹಿಂರೆ ರ್ನಲೆರ್ೆೇ ತರಗತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪರಿೇಕ್ೆ ಉತ್ತೇಿಣಾರನದರೆ ಸ್ನಕಿತು.ಿ 
 ಆಂಗ ಿಭನಷ್ೆ ಗೊತ್ತಿದದರಷ್ೆಟ ಸ್ನಲದು, ಜ್ನ್ರೊಂದಗೆ ಬ್ೆರೆತು ಕೆಲಸ  
ಮನಡಬ್ೆೇಕನದರೆ ಸಾಳಿೇಯ ಭನಷ್ೆ ಕಲ್ಲಯುವುದು ಕೂಡ ಅನಿವನಯಾ 
ಎಂಬುದು ಕತಾವಯಕೆೆ ಸ್ೆೇರಿದ ಕೂಡಲೆೇ ಅನ್ುಭವಕೆೆ ಬಂತು. ಹಿಂದನ್ 
ಕನಲದಲ್ಲ ಿಇಂಗಿಷಿ್ ಎಂದರೆ ಜ್ನ್ ಮನರು ದೂರ ನಿಲುಿತ್ತಿದದರು. ಆಡಳಿತ 
ಸ್ೆೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮನತರ್ನಡರೆೇ ಇದದರೆ, ಅವರನ್ುನ 
ಅನ್ಯಗರಹಗಳಿಂದ ಬಂದವರಂತ್ೆ ರ್ೊೇಡಲನಗುತ್ತಿದದ ಕನಲವದು. 
ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಬ್ೆರೆತು ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸಬ್ೆೇಕೆಂದರೆ ಅವರ 
ಭನಷ್ೆ ಕಲ್ಲಯುವುರೆೇ ಸೂಕ ಿಎಂಬುದು ಬಹುಬ್ೆೇಗ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂತು. ಒಬಬ 
ಆಡಳಿತಗನರನಿಗೆ ಭನಷ್ೆ ಎನ್ುನವಂಥದುದ ಯಶಸಿಸನ್ ಕಿೇಲ್ಲ ಕೆೈ ಇದದ ಹನಗೆ. 
ನಿೇವು ಜ್ನ್ರ ಭನಷ್ೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮನತರ್ನಡದರೆ ಅವರು ಕೂಡಲೆೇ 
ನಿಮಾನ್ುನ ಗುರುತ್ತಸುತ್ನಿರೆ. ಅವರ ಭನಷ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮನತರ್ನಡರೆೇ ಹೊೇದರೆ, 
ನಿೇವೆೇ ಹೊರಗಿನ್ವರನಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿೇರಿ. ಭನಷ್ೆಯನ್ುನ ಯನವ ರಿೇತ್ತ ತಡೆ 
ಎಂದು ಭನವಿಸುತ್ೆಿೇವೇ ಅರೆೇ ರಿೇತ್ತ ಅದು ಪರಯೇಜ್ನ್ಕನರಿ ಕೂಡ 
ಹೌದು. 
ಭನಷ್ೆಯ ನಿಜ್ವನದ ಕಲ್ಲಕೆ ಆರಂಭವನಗುವುದು ಕತಾವಯ ನಿಯೇಜ್ರ್ೆ 
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ಬಳಿಕ, ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕವನಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ುನ ಆರಂಭಿಸಿರನಗ. ಟಪ್ನಪಲು, 
ಟಿಪಪಣಿ ಸ್ೆೇರಿ ಪರತ್ತಯಂದೂ ಕನ್ನಡ ಭನಷ್ೆಯಲೆಿೇ ಇರುತ್ತಿದದವು. 
ಕೆೈಬರಹದ ಟಿಪಪಣಿಗಳನ್ುನ ಓದುವುರೆೇ ಒಂದು ತ್ನರಸದ ಕೆಲಸ. 
ಆರಂಭದಲೆಿಲ,ಿ ಟಪ್ನಲು ಬಂರನಗ ಅಧಿಕನರಿಗಳನ್ುನ, ಕೆಲವಮ್ಮಾ ಆಪ ಿ
ಸಹನಯಕರನ್ುನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಆ ಟಪ್ನಲ್ಲನ್ಲೆಿೇನಿರೆ ಎಂಬುದನ್ುನ 
ಓದುವಂತ್ೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರೆದ. ಆ ಮೂಲಕ ಟಪ್ನಲ್ಲನ್ಲೆಿೇನಿರೆ ಎಂಬುದನ್ುನ 
ಅರಿತುಕೊಳುತ್ೊಡಗಿರೆ. ಹಲವು ಸಂದಭಾದಲ್ಲ ಿ ಅರ್ೆೇಕ ಹೊಸ 
ಆಸಕಿಿರನಯಕ ಶಬದಗಳನ್ುನ ಕೆೇಳಿರನಗ ಅದರ ಅಥಾವೆೇನ್ು ಎಂಬುದನ್ೂನ 
ತ್ತಳಿದುಕೊಂಡರೆದೇರ್ೆ. ಕನ್ನಡದ ‘ಲಂಚ’ ಎಂಬ ಪದಕೆೆ ಮಧನಯಹನದ ಊಟ 
ಎಂದುಕೊಂಡದೂದ ಇರೆ! ಇಂಗಿಿಷ್ ನ್ಲ್ಲ ಿ ‘ಲಂಚ್’ ಎಂದರೆ ಮಧನಯಹನದ 
ಊಟ ರ್ೊೇಡ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಿಲಂಚ ಎಂದರೆ ಇಂಗಿಿಷ್ ನ್ಲ್ಲ ಿ ಬ್ೆೈಬ್ ಎಂದು 
ತ್ತಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಅರೆೇ ರಿೇತ್ತ, ಉಚಿತ ಎನ್ುನವ ಪದಕೆೆ ಹಿಂದಯಲ್ಲ ಿ
ಉತಿಮವನದುದು ಎಂಬಥಾದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದುದ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ೆೇರೆ 
ಅಥಾಕೊಡುತಿರೆ. ಇರೆೇ ರಿೇತ್ತ ಅರ್ೆೇಕ ಸಂಸೃತ ಶಬದಗಳೂ ಇದುದ, 
ಒಂರೊಂದು ಸಂದಭಾದಲ್ಲ ಿಒಂರೊಂದು ಅಥಾದಲ್ಲ ಿಬಳಸಲಪಡುತಿವೆ. 
ಮೊದಲ್ಲನಿಂದಲೂ ಭನಷ್ೆ ಕಲ್ಲಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಿ ನ್ನ್ಗೆ ಯನವುರೆೇ 
ಮಡವಂತ್ತಕೆ ಇರಲ್ಲಲ.ಿ ಹಿೇಗನಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ೆಯಯನಗಲ್ಲಲ.ಿ ಕರಮ್ಮೇಣ 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಿಮನತರ್ನಡುವುದು ಹನಗೂ ಟಿಪಪಣಿ ಮನಡುವುದನ್ುನ ಅಭನಯಸ 
ಮನಡಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನ್ನ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತಗಾತವನಗಿಹೊೇಗಿರೆ. ಕನ್ನಡ 
ನ್ನ್ನ ಮನತೃಭನಷ್ೆಯಂತ್ೆಯೇ ಆಗಿಹೊೇಗಿರೆ. ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗೆ ಎಂದರೆ - 
ರನಜ್ಸ್ನಾನ್ಕೆೆ ಹೊೇರನಗ ಜೆೈಪುರದಲ್ಲ ಿ ಟನಯಕಿಸ ಏರಿರನಗ ಅದರ 
ಚನಲಕನಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಿಸೂಚರ್ೆ ನಿೇಡದೂದ ಇರೆ! ಅವರು ಏನ್ೂ  
ಪರತ್ತಕಿರಯ ನಿೇಡದರನದಗ ‘ಓಹೊೇ, ರ್ನನಿೇಗ ಇರುವುದು ಜೆೈಪುರದಲ್ಲ’ಿ 
ಎಂದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಯಲ್ಲ ಿಮನತರ್ನಡುತ್ೆಿೇರ್ೆ. ಅರ್ೆೇಕ ಬ್ನರಿ ಹಿೇಗನಗಿರೆ. 
ಇನ್ುನ ಕೆಲವಮ್ಮಾ ಹಿಂದಯಲ್ಲ ಿಮನತರ್ನಡುತ್ತಿರುವನಗ ಕನ್ನಡ ಶಬದಗಳೂ 
ಸ್ೆೇರಿಕೊಂಡ ಉರನಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ನ್ನ್ನ ಗನರಮಕೆೆ ಹೊೇರನಗ ಅಲ್ಲಿನ್ 
ಜ್ನ್ರೊಂದಗೆ ಮನತರ್ನಡುವನಗ ಇದದಕಿೆದದಂತ್ೆ ಕನ್ನಡ ಶಬದಗಳು ಬಳಕೆಗೆ 
ಬಂದು, ಅವರು ವಿಚಿತರವನಗಿ ನ್ನ್ನನ್ುನ ರ್ೊೇಡುವುದೂ ಇರೆಯನಿನ. ನ್ನ್ನ 
ಈವರೆಗಿನ್ 29 ವಷಾಗಳ ಸ್ೆೇವನವಧಿಯಲ್ಲ ಿ ರ್ನನ್ು ಈ ರನಜ್ಯದ 
ಸಾಳಿೇಯರ್ೆೇ ಆಗಿಬಿಟಿಟರೆದೇರ್ೆ. 
ವನಸಿವದಲ್ಲ ಿ ನ್ನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲಕೆ ಆರಂಭವನಗಿದುದ ರನಯಚೂರಿಗೆ 
ನಿಯುಕಿಿಗೊಂಡನಗ ಎನ್ನಬ್ೆೇಕು. ಭನಷ್ನ ಕಲ್ಲಕೆ ಒಂಥರನ 
ಈಜ್ುಕಲ್ಲಕೆಯಂತ್ೆ. ಸ್ೆೈರನಧಂತ್ತಕವನಗಿ ನಿಮಗೆ ಭನಷ್ೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. 
ನಿೇರಿಗಿಳಿಯದ ಹೊರತು ಈಜ್ು ಬ್ನರದು ಎಂಬಂತ್ೆ, ಮನತರ್ನಡದ 
ಹೊರತು ಭನಷ್ೆ ಬ್ನರದು ಎಂಬ ಮನತು ಅನ್ುಭವ ವೆೇದಯವನಯತು. 
ಇದರ್ೆನೇ ವನಹನ್ ಚನಲರ್ೆಗೂ ಹೊೇಲ್ಲಸಿಕೊಳುಬಹುದು. ಭನಷ್ನ ಕಲ್ಲಕೆಯ 

ಕೌಶಲವೆೇ ಭಿನ್ನವನದುದು ಮತುಿ ಅದು ಇಂದನ್ ಪರಿಸಿಾತ್ತಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತ 
ಅಗತಯ ಕೂಡ. ಉದಯಮ, ವನಯಪ್ನರಿಗಳರ್ೊನಮ್ಮಾ ಗಮನಿಸಿ. ಅವರು 

ಗನರಹಕರಿಗೆ ಅನ್ುಗುಣವನಗಿ ಅವರವರ ಭನಷ್ೆಯಲೆಿೇ ವಯವಹರಿಸುತ್ನಿರೆ. 
ಭನಷ್ೆ ಒಂದು ತಡೆಗೊೇಡೆ ಎಂದುಕೊಳುುವವನ್ು ಯನವತ್ತಿಗೂ ಉತಿಮ 

ಆಡಳಿತಗನರರ್ನಗಲನರ. ಭನಷ್ನಂತರದ ಮೂಲಕ ಸಾಳಿೇಯ ಜ್ನ್ರ 
ಭನವರ್ೆಗಳನ್ುನ ಅರಿಯಲನಗದು; ಅವರ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನ್ುನ 
ಬಗೆಹರಿಸಲನಗದು. ಸಾಳಿೇಯ ಜ್ನ್ರೊಂದಗೆ ಕರ್ೆಕ್ಟ ಆಗಲು ಅವರ 
ಭನಷ್ೆಯೇ ಸ್ನಧ್ನ್. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭನಷ್ೆಯೇ ಯಶಸಿಸನ್ ಕಿೇಲ್ಲಕೆೈ ಎಂದು 
ಧನರನಳವನಗಿ ಹೆೇಳಬಹುದು. 

ಭರತ್ ಲಥಲ್ ಮ ನಥ 

SPFU Purchase Committee Meeting 

 
SPFU Purchase committee meeting was held on 18th April 

2016 at office of SPFU under the Chairmanship sir H. U. 

Talawar, Director for Technical Education and State Project 

Advisor TEQIP- II for appraisal of  Technical and 

Commercial responsiveness of NCB bids received for the 

Procurement of LAN and wifi network Facility for 

SPFU.The purchase committee members including prof. 

Chiddannada Gowdha, Former Vc of Kuvempu Universirty, 

Sri Rajkumar, Vice President of REXROTH Bosch,Sri 

Manohar G. Nayak, SPC, Sri A. Krishnamurthy, Project 

Officer (Finance)and Sri M. Raghunath Project Officer 

(Procurement)were Present during the meeting    

M. S. RAMAIAH INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY, BANGALORE. 
The institution was organized two-day Workshop on 
“Pedagogy” (Outcome Based Education) on                              

14
th

 to 15 March 2016 coordinated by Dr. G. M. Madhu, 

Associate Professor, Chemical Engineering.Welcome 
address by the chief guest  Dr S. Saravana Perumal 
Thiagarajar College of Engineering, Madurai. 
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