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Workshop on IHEK

Preserve Indian Languages
Union HRD Minister

A workshop on “Internationalization of Higher Education in
Karnataka”. was inaugurated by the Hon’ble Minister for Higher
Education Shri. T.B. Jayachandra. Dr. S.A. Kori, the Additional
Chief Secretary of Higher Education Shri. Bharat Lal Meena, the
Vice Chairman of KSHEC Shri. S.V. Ranganath, The VC of
Bangalore University Prof. Timme Gowda, Prof. Furqan Qamar,
Secretary General of the Association of Indian Universities, New
Delhi and Dr. P.J. Lavakare, Senior Advisor, India of the
International Institute of Education, US were present.

Smriti Irani on Sunday while stressing
uponthe importanceof
‘preserving
Indian
languages’, several of
which are already in
endangered list, said
that technology can
play a big role in
preserving
the
languages and urged
universities to extend their support towards it.Irani said this while
addressing a gathering at the Lovely Professional University, a
first private university in Punjab. “If this university can work on
saving the extinct languages of the country, it would be the best
use of the technology,” she emphasised.The Minister urged the
varsity authorities to provide the benefit of Pradhan Mantri
Suraksha Bima Yojna and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima
Yojna to the teaching and non-teaching staff of the university.

ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಯರ್ಯಕ್ರಮ

Continued on page 12

National Convention

ಬಎಂಎಸ್ ಇಂಜನಯರಂಗ್ ಕನಲೆೋಜನ ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲ ಬೆಳಿಗೆೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ
ಕನ್ನಿಟಕ
National Convention on Higher Education May 27 & 28, 2016 The
Lalit Ashok, Bengaluru Shri T. B. Jayachandra Hon’ble Minister
for Higher Education, Shri Bharat Lal Meena, ACS of Higher
Education, Shri S. V. Ranganath, IAS (Retd.)Vice Chairman,
KHEC, Shri Chakravarthi Mohan, Dr. S. A. Kori Executive
Director KHEC were present
Continued on page 03

ಸಕನಿರದ

ಉನಾತ್

ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಚಿವರನದ

ಸನ್ನಾನಾಶಿರೋ

ಟಿ.ಬ.ಜಯಚಂದರರವರು ಸಸಿಗೆ ನೋರೆರೆಯುವ ಮ ಲಕ ಕನಯಿಕರಮವನುಾ
ಉದ್ನಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ತನಂತ್ನರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನದ್ೆೋಿಶನ್ನಲಯದ
ನದ್ೆೋಿಶಕರನದ

ಶಿರೋ ಹೆಚ್.ಯು.ತ್ಳವನರ, ಶಿರೋ ಎ.ಎನ್.ಪೂಜನರ ಮತ್ುತ

ಬ.ಎಂ.ಎಸ್. ಇಂಜನಯರಂಗ್ ಕನಲೆೋಜನ ಪನರಚನಯಿ ಡನ.ಮಲ್ಲಿಕನಜುಿನ
ಬನಬು, ಡನ.ಗುರುಪರಸನದ ಎಂ. ಹ ಗನರ ಇವರುಗಳು ಹನಜರದದರು.
Continued on page 13

‘ಸ ್ನೋ–ಪೌಡರ್ ಹಚ ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಯಡ ್ೋದನ್ುನ ಬಿಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ–ಇದು

ವಿಟಿರ್ುನೊಂದ ‘ನಯಲ ಡ್ಜ್ ಸಿಟಿ : ವಿಟಿಯು, ಮುದ್ೆದೋನಹಳಿಳಯಲ್ಲಿರುವ ಸನಾತ್ಕೆ ೋತ್ತರ

ರಯಜ್ಾಪಯಲ ವಜ್ುಭಯಯಿ ವಯಲಯ ಅವರು ಐಐಪಿಎಂ ಘಟಿಕೆ ೋತ್ಸವ ಭನಷಣದಲ್ಲಿ

ಅಧ್ಾಯನ ಕೆೋಂದರದಲ್ಲಿ ‘ನ್ನಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಟಿ’ ಸನಾಪಿಸಲು ಯೋಜಸಿದ್ೆ ಎಂದು

ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದ ಉಪದ್ೆೋಶ! ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ನದರ

ಆಗಬೆೋಕಿದದರೆ

ಹಂಗನಮಿ ಡಯ.ವಿ. ಶ್ರೋಧರ್ ತ್ನಳಿಸಿದರು.ವಿಶವವಿದ್ನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕರವನರ ನಡೆದ

ಹಣದ ಹಂದ್ೆ ಬೋಳಬೆೋಡಿ. ಸ ಟು ಬ ಟು ತೆ ಟುು, ಸೆ ಾೋ ಪೌಡರ್ ಹನಕಿಕೆ ಂಡು

15ನ್ೆೋ ವನರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೆ ೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮನತ್ನ್ನಡಿದ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಎನಜಿ ಪನರ್ಕಿ,

ಶೆ ೋಕಿ ಮನಡುವುದನುಾ ಬಟುು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷಾ ರ ಪಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಪರಯತ್ನಾಸಿ. 40

ಇನ್ಕುಾಬೆೋಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಟೆಕನಾಲಜ ಪನರ್ಕಿ ಹನಗ ಪರಸರ ಅಧ್ಾಯನ ಪಿೋಠ

ವಷಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಸೌಂದಯಿ ಹೆ ರಟು ಹೆ ೋಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ವಿದ್ನಾರ್ಥಿ ಜೋವನದಲ್ಲಿ

ಒಳಗೆ ಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಸಂಶೆ ೋಧ್ನ್ನ ಕೆೋಂದರಗಳನುಾ ಸನಾಪಿಸಲು ಬೃಹತ್

ಕಷುಪಟುರೆ ಜೋವನವಿಡಿೋ ಸಂತ್ಸದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದರು.

ಕೆೈಗನರಕೆಗಳನುಾ ಕ ಡ ಆಹನವನಸಲನಗಿದ್ೆ’ ಎಂದರು.
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Karnataka State was ahead in many parameters while
implementing RUSA.
*PFMS(Public Finance Management System) team would
be visiting Karnataka State to review Physical and Financial
progress in implementing Rusa therefore necessary
arrangement should be made.
*CBSE and PUC results would be declared soon therefore
all the arrangement and the facilities should be made for
online application admission.
* Arrangements should be made for both UG and PG 100 %
online admission therefore all the registrar of universities
should check the subject combinations.
* Main topics discussed through Video conference were 1
Online admission 2. RUSA, 3. EMS and 4. Video
conferencing with all the Principals of the respective
universities.

Readers Comments
Dear Manohar Naik ,
Thanks for newsletter It has come nice Congrats Your newsletter
shows your best efforts but representation of collegiate ed ,
universities SCHER seems to be less I know collecting
information , data , photos from concerned will be Herculean task
However fund release news , progress of permanent projects ,
events forth coming would be appropriate but nevertheless your
concern & efforts need full appreciation in limitations of our
system Keep it up
Regards
Arvind Kulkarni
Dear Shri Manohar Nayak:
I acknowledge with thanks the receipt of your mail on the above
subject and the attached informative and well produced News
Letter for April 2016.
With kind regards,
Yours sincerely,
B. S. Sonde
Thank you for printing our articles & Thank you for sending email
Principal
GPT, Karwar

Weekly Video Conferencing

On 23.05.2016 ACS, Sri Bharat Lal Meena communicated
VC’s and Registrars of all the universities of Karnataka State
through Video Conferencing as follows:* The ACS attended RUSA progress review meeting at new
Delhi few days back and he expressed happiness as

www. Spfukarnataka.in

In the weekly Video conference on 30.05.2016 the ACS with
other officers of the department reviewed the progress of
ICT implementation and the highlight of the conference was
the introduction of a new free software to connect with
Universities, colleges, students, Parents, alumni and all the
stakeholders. The facility through this new software is as
follows.
- 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 onboarding 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. Fourth Ambit is providing their platform free
of cost as part of this project. 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.
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HIGHLIGHTS
ಪದವಿ ಕ ್ೋಸ್ಯಗ ಆನ್ಲ ೈನ್ನ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಯ
ಪದವಿ ಕೆ ೋಸ್ಿಗಳಿಗೆ 2016–17ನ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸಕನಿರ ಮತ್ುತ ಅನುದ್ನನತ್
ಕನಲೆೋಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪರವೆೋಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೆೈನ್ ಮ ಲಕ
(http://dce.kar.nic.in) ಅಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಒಬಬ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿ ಕನಲೆೋಜು ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಲನಖೆ ವನಾಪಿತಯ ಯನವುದ್ೆೋ ಸಕನಿರ ಮತ್ುತ ಅನುದ್ನನತ್ ಕನಲೆೋಜುಗಳ
ಯನವುದ್ೆೋ ಕೆ ೋಸ್ಿ/ ಕನಂಬನ್ೆೋಷನ್ಗೆ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಮ ಲಕ ಒಂದ್ೆೋ ಅಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

Online Application for Diploma admission
Karnataka is the first State to introduce online
submission of applications and admission to diploma
courses in the Government and Government aided
polytechnics since the academic year 2012-13. The
webbased application software was indigeniously
developed inhouse by the Department with the help of
Sri Ravi Talawar and sri Srikanth Talawar. Online
admision has prooved very convenient and cost
effective by overcoming locational barriers. This year
so far the Department has received more than 30000
online applications for admission to various diploma
courses offered at Government and Government aided
polytechnics.
e-SAHAYOG IN PARTNERSHIP
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. Fourth Ambit
is providing their platform free of cost as part of this
project. 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 "bhramastra" for educators.
A Boon To The Teachers :- The project GnanaSangama
is a win for all solution which enables Teachers,
students and administrators to get the best of all
benefits which are available in Education system.
In order to empower the teacher s with tools to create
winning students a powerful and effective Learning
management system (LMS) is proffered.
The Inbuilt question bank allows teachers to store
infinite number of questions and create a test with
various options, all this at just click of a button.
Its uniqueness lies in integrating multiple facets of
student education such as delivery of effective teaching
and evaluation.
www. Spfukarnataka.in

Continued from page 01

Jnana Sangama- Digital Learning
National Convention on Higher Education on May 27th
& 28th 2016 at Lalit Ashoka, Bangalore.
The Department of Higher Education, Govt of
Karnataka in collaboration with Elets Technomedia
Pvt. Ltd. Organized Jnana Sangama, a two-day
conference, which was focusing on the best practices in
Higher Education.
The Department of Higher Education, Government of
Karnataka is undertaking a large number ICT initiatives
aimed at bringing large scale reforms in administering
quality education and good content delivery under the
aegis of Jnana Sangama initiative. The proposed
congregation has thereby been convened to share the
global best practices, experiments and advancements
with a special focus on the Karnataka initiative - Jnana
Sangama.
Themes of Deliberation:
 Determining the Direction & Levels of
Research & Innovation Appropriate Applied &
Advanced
 Making ICT Work in Higher Education
Institutions Global Case Studies
 Learning Outcomes of Higher Education in a
Global Economic Scenario Learning
 eGovernance in Higher Education Strategies &
Paradigms
 Expanding Higher Education beyond the
Campus Confines Integrating it with the Local
Industrial & Economic Ecosystems
 Creating Global Knowledge Networks for
CuttingEdge Collaborative Learning
 Leader SPEAK Transitions & Transformations
in Higher Education
Sri. Bharat Lal Meena additional Chief secretary
quotes “As part of the reforms in higher education, the
department has come out with a roadmap for ICT
initiatives titled Jnana Sangama to facilitate ease of
administration and academic reach for students in
Karnataka. The main objective of Jnana Sangama is to
provide end-to-end digital solution from admission to
completion of education, covering all functions of the
department.”
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SECRETARY’S COLUMN:

Role of ICT in Education Information and communication
technology (ICT) is a force that has changed many
aspects of the way we live. If one was to compare such
fields as medicine, tourism, travel, business, law,
banking, engineering and architecture, the impact of
ICT across the past two or three decades has been
enormous. The way these fields operate today is vastly
different from the ways they operated in the past. But
when one looks at education, there seems to have been
an uncanny lack of influence and far less change than
other fields have experienced.
Conventional teaching has emphasized content. For
many years course have been written around textbooks.
Teachers have taught through lectures and presentations
interspersed with tutorials and learning activities
designed to consolidate and rehearse the content.
We are living in a constantly evolving digital world.
ICT has an impact on nearly every aspect of our lives from working to socializing, learning to playing. The
digital age has transformed the way young people
communicate, network, seek help, access information
and learn through a variety of means such as internet,
TV and smart mobile phones.
As technology becomes more and more embedded in
our culture, we must provide our learners with relevant
and contemporary experiences that allow them to
successfully engage with technology and prepare them
for life after schools and colleges. It is widely
recognized that learners are motivated and purposefully
engaged in the learning process when concepts and
skills are underpinned with technology and sound
pedagogy.
Worldwide research has shown that ICT can lead to
improved student learning and better teaching methods.
A report made by the National Institute of Multimedia
Education in Japan, proved that an increase in student
exposure to educational ICT through curriculum
integration has a significant and positive impact on
student achievement, especially in terms of
"Knowledge Comprehension" · "Practical skill" and

www. Spfukarnataka.in

"Presentation skill" in subject areas such as
mathematics, science, and social study.
However, we can see that there are many education
technology solutions provided in the world which may
cause confusion among educators about how to choose
the right ICT solution. Let's have a look at the
advantages of ICT tools for education and discover
what kind of education ICT solution is suitable for our
education.
 Through ICT, images can easily be used in teaching
and improving the retentive memory of students.
 Through ICT, teachers can easily explain complex
instructions and ensure students' comprehension.
 Through ICT, teachers are able to create interactive
classes and make the lessons more enjoyable, which
could improve student attendance and concentration.
Integrating ICT into education seems to be a necessary
issue for educators / education administrators in the
world. However, if teachers cannot make good use of
the ICT tools, the money and time spent on the ICT is
going to be a waste. Educational ICT tools are not for
making educators master, ICT skills themselves but for
making educators to create a more effective learning
environment via ICT.
Technology has the capacity to promote and encourage
the transformation of education from a very teacher
directed enterprise to one which supports more studentcentered models. Evidence of this today is manifested
in:
• The proliferation of capability, competency and
outcomes focused curricula,
• Moves towards problem-based learning,
• Increased use of the Web as an information source,
Internet users are able to choose the experts from whom
they will learn the use of ICT in educational settings,
by itself acts as a catalyst for change in this domain.
ICTs by their very nature are tools that encourage and
support independent learning.
Educational institutions have been offering programs at
a distance for many years and there has been a vast
amount of research and development associated with
establishing effective practices and procedures in offcampus teaching and learning. Use of the technology,
however, has extended the scope of this activity and
whereas previously off-campus delivery was an option
for students who were unable to attend campuses,
today, many more students are able to make this choice
through technology-facilitated learning settings.
Bharat Lal Meena.
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From the Desk of the Director:

What next after SSLC…? Most of the students completing their 10th standard are
confused about deciding a right career path. Selecting
the right course after class X is not an easy task. For a
successful career, careful planning and following it up
with a workable plan is needed. Career exploration,
knowledge about ones own self, decision making
ability, future goals are some among the essential
elements needed for a successful career planning.
For deciding a potential career, one can also attend
educational fairs, career guidance seminars that allows
students to get in touch with several institutes and
courses. They should have a persistent focus towards
his or her goal and can seek the help of their teachers,
parents and elders.There is skepticism among students
in India of whether there is a possibility of pursuing
a career after 10th or not?
Well, the scenario is quite different today with most
students that look into career hunting after completing
their 10th standard education. There are a variety of
courses available for students after completion of the
10th class. Now a days a lot of career options available.
Education in India has diversified and has been
integrated to comply with world class teaching
standards.
There are many diploma courses available for students
to choose after completion of the metric level
education. Many students in India still follow the
traditions of choosing the career field that are guided
by others or elders what to study, in fact, the
introduction of many new courses and many others
career options ensures that students get a wider scope to
study after the 10th class with a lots of diploma
courses.
Here an insight into many diploma courses:Polytechnic Courses are the basic engineering courses
mainly
done
after
10th
or
ITI
in
various polytechnic colleges available throughout the
country. A Polytechnic is an institute that provides a
range of professional programs of occupational or
technological characteristics. The polytechnics are
dedicated to offering a number of profession programs
under one roof. The programs offered by a polytechnic
help one to start his or her profession, either through a
job at a well-known company or by beginning his own
business.
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Some important Polytechnic Courses in India
The range of engineering and technical courses offered
by the polytechnics are as follows:
3D Animation
Agriculture
Automobile
Engineering
Biomedical
Engineering
Ceramic Technology
Civil Engineering
Computer Engineering
Computer Science and
Technology
Cyber Security
Elect. and
Communication
Electrical Engineering
Fashion Technology
Fire Engineering
Genetic Engineering
Mechanical
Engineering
Metallurgical
Engineering
Modern Office Practice
Plastic Technology
Software Engineering

Aeronautical Engineering
Architecture Engineering
Beauty Culture
Business Administration
Chemical Engineering
Commercial Practice
Computer Science and
Engineering
Cosmetology
Dental Mechanics
Electrical & Electronics
Engineering
Environmental Engineering
Fine Arts
Fire Safety Engineering
Hotel Management and
Catering Technology
Mechatronics
Mining Engineering
Petroleum Engineering
Rubber Technology
Textile Technology

Students should be Careful before deciding the branch.
The branch should be chosen wisely and in accordance
with the course of interest.They have to meet learners
who are pursuing diploma to know more about each
branch. Also meet experts (successful ones) to get their
opinions about Diploma and further studies. No website
or journal will provide the latest & inside information
as much as a professional can provide you. So one has
to think before choosing any of the courses.
Advantages of 3 years Polytechnic programs:
 The 3 year polytechnic diploma makes a student
professional before entering to 4 year’s professional
engineering course.
 It is the best option for interested learners in learning
technical subjects soon after schooling.
 A diploma degree will be adequate for junior engineer
or equvalant jobs.
H. U. Talawar.
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From the Desk of the
Editor:
The Importance of
innovative learningThe technical education programs
are ever changing to meet the
country’s education and skill needs. These programs are
creating an educational environment that combines core
academics with real-world application. Higher
Education currently touches the lives of millions of
students studying in various institutions nationwide. At
its core, the mission is to prepare students for success in
college and careers by helping them develop the skills,
knowledge, academic rigor, and real-world experience
for high-skill, high-demand, and highly successful
careers.
It has been repeatedly emphasized the importance of
access to higher quality education in the remotest place.
Government is committed to redesign the educational
framework and regulating them through regulatory
bodies with new vigor partnering with colleges and
employers that offer the real-world education and
hands-on training that will lead to good jobs and
careers.
We feel that not everyone needs a four-year degree to
be successful but rather they do need a combination of
post-secondary skill education and industry-recognized
credentials that lead to sustaining jobs and careers. The
National Skill Qualification Framework (NSQF) focus
on the same and the Credit Framework under NSQF
has been put in place for free lateral and upward
mobility. We believe that this framework will
significantly expand opportunities for secondary and
postsecondary students as well as adults to successfully
complete the most efficient pathways to the postsecondary, industry-recognized credentials they need
for good jobs in high-demand industries and
occupations.
Our economy is linked to the strength and skills of our
current and future workforce. We must work to ensure
that students of all ages are prepared not only for
college but for successful careers.
Currently education sector of India lacks sociability due
to shortage of quality faculty / skilled human resource.
Higher Education can provide great opportunity to
overcome such hurdle and reach out to more number of
students. We need to explore optimal use of recent
trends of learning to overcome the faculty shortage.
Some of them may be-
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 Digital Learning
 Online learning and MOOCs (Massive Online Open
Courses)
 Android App/ Windows App
 Interactive Self-Assessment
The teachers habitual of traditional chalk and board
teaching methodology may tend to resist emerging
methods of imparting education. But we must
understand that change is inevitable and we need to
come out to welcome these new technology trends
blended with traditional methods of teaching for
expanding learning opportunities.
Manohar G. Nayak.

India launches first indigenous space
shuttle, RLV-TD from Sriharikota

Sriharikota (Andhra Pradesh), May 23 (ANI): India
launched its maiden indigenous winged Reusable
Launch Vehicle, RLV from Sriharikota spaceport in
Andhra Pradesh today.The RLV Technology
Demonstration (RLV-TD), that is ultimately aimed at
putting satellites into orbit around earth and then reenter atmosphere, was carried up on a solid rocket
motor.The nine-metre long rocket weighs 11 tonnes.
Very similar in its looks to the US space shuttle, the
double delta-winged RLV-TD being experimented is a
scale model which is almost 6 times smaller than the
final version.The 6.5 m long aeroplane like structure
weighs 1.75 tonnes and was hoisted into the
atmosphere on the special rocket booster. After
launching from the Sriharikota spaceport, it would be
glided back onto a virtual runway in the Bay of Bengal.
The vehicle would re-enter the atmosphere after
reaching a height of over 70 km.The mission is known
as the hypersonic flight experiment and is expected to
last about 10 minutes.Explaining the importance of the
experimental
RLV,
Indian
Space
Research
Organisation, ISRO Chairman Kiran Kumar said it is
essentially an attempt by India to bring down the cost
of making infrastructure in space. (ANI).
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JOB PORTAL
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳಿಗ ಮಯಹಿತಿ :ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ

2025ರ

ವೆೋಳೆಗೆ

ತ್ಯನರಕನ

ವಲಯದಲ್ಲಿ

9

ಕೆ ೋಟಿ

ಉದ್ೆ ಾೋಗನವಕನಶಗಳು
ಸೃರ್ಷುಯನಗಲ್ಲವೆ’ ಎಂದು
ನವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕನರ
ಹನಗ

ಇಂಡಿಯನ

ಎಲೆಕನಾನರ್ಕಸ ಆಂಡ್ಜ ಸೆಮಿಕಂಡಕುರ್ ಅಸೆ ೋಸಿಯೋಷನ್ (ಐಇಎಸ್
ಎ) ಅಧ್ಾಕ್ಷ ಎೊಂ.ಎನ್. ವಿದ್ಯಾಶೊಂಕ್ರ್ ಹೆೋಳಿದರು.
‘ತ್ಯನರಕನ ವಲಯ ದ್ೆೋಶದ ಒಟುು ಆಂತ್ರಕ ಉತನಾದನ್ೆಗೆ
(ಜಡಿಪಿ) ಶೆೋ 25ರಷುು ಕೆ ಡುಗೆ ನೋಡಿದ್ೆ. ಆಟೆ ೋಮೊಬೆೈಲ್, ಟೆರ್ಕಸ
ಟೆೈಲ್, ಮನಹತ್ನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಆರೆ ೋಗಾ, ಮ ಲಸೌಕಯಿ
ಅಭಿವೃದಿಿ,

ಎಂಜನಯರಂಗ್,

ರಕ್ಷಣನ

ಕ್ೆೋತ್ರ,

ಬನಹನಾಕನಶ

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಕ್ೆೋತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಪುಲ ಉದ್ೆ ಾೋಗನವಕನಶಗಳು ಲಭಾ ಇವೆ.
‘ಮುಂದಿನ 5 ವಷಿದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜನಯರಂಗ್ ಕ್ೆೋತ್ರದಲ್ಲಿ 9
ಲಕ್ಷ ಹನಗ

ಟೆಲ್ಲಕನಂ ಕ್ೆೋತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಉದ್ೆ ಾೋಗಗಳು

ಆಯ್ಕಕಯಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳು

ರಂದ ವಿನ್ೆ ೋದ್ ಮತ್ುತ ಸಹೆ ೋದ್ೆ ಾೋಗಿಗಳು ಭನಗವಹಸಿದುದ
ಸಮನರಂಭದ
ಮನಧ್ುರ

ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆಯನುಾ

ಪನರಂಶುಪನಲರನದ

ಶಿರೋಮತ್ನ

ಮನಳದ್ಕರ್ರವರು ವಹಸಿದದರು. ಈ ಉದ್ೆ ಾೋಗ

ಮೋಳದಲ್ಲಿ ಹುಬಬಳಿಳ, ಬೆಳಗನಂ, ಅರಸಿಕೆರೆ, ಕಡ ರು, ಯಗಟಿ,
ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಾರು

ಮುಂತನದ

92ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳು(ವಿದ್ನಾರ್ಥಿ:44,

ಸಾಳಗಳಿಂದ

ಒಟುು

ವಿದ್ನಾರ್ಥಿನಯರು:48)

ಭನಗವಹಸಿದುದ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಟುು 28 ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳು ಬ.ಪಿ.ಓ ಕಂಪನಗೆ
ಆಯಕಯನಗಿರುತನತರೆ.

ಮತ್ುತ

18

ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳು

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ(ಬನಾಂರ್ಕ & ಫೆೈನ್ನನ್ಸ)ಗೆ ಆಯಕಯನಗಿರುತನತರೆ.

ಸಕಯಯರಿ ಪರಥಮ ದರ್ ಯ ಕಯಲ ೋಜ್ು ಹುಲಿಹಳಿಿ.

ಸೃರ್ಷುಯನಗಲ್ಲವೆ. ಮೋರ್ಕ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನದ ಭನಗವನಗಿ ಅನ್ೆೋಕ
ಕಂಪೆನಗಳು ಸನವಿರನರು ಕೆ ೋಟಿ ರ ಪನಯಿ ಹ ಡಿಕೆ ಮನಡಲು
ಒಪಾಂದ ಮನಡಿಕೆ ಂಡಿವೆ. ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ ಉದ್ೆ ಾೋಗನವಕನಶಗಳ
ಸೃರ್ಷುಗೆ ಉತ್ತಮ ವನತನವರಣವಿದ್ೆ.‘ಕಂಪೂಾಟರ್ ಎಂಜನಯರ್
ಪೂರೆೈಸಿದ ಶೆೋ 44 ರಷುು ಹನಗ

ಟೆರ್ಕಸಟೆೈಲ್ ಕೌಶಲ ಪಡೆದ ಶೆೋ

60ರಷುು ಪದವಿೋಧ್ರರಗೆ ತ್ಕಕ ಉದ್ೆ ಾೋಗಗಳು ದ್ೆ ರೆಯುತ್ನತಲಿ.
ತ್ಮಾ ವಿದ್ನಾಹಿತೆಗೆ ತ್ಕಕಂತೆ ಉದ್ೆ ಾೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ನತಲ’
ಿ ಎಂದು
ಹೆೋಳಿದರು.

ಸಕಯಯರಿ ಪರಥಮ ದರ್ ಯ ಕಯಲ ೋಜ್ು ಬಿೋರ್ರು.
ಉದ್ ್ಾೋಗ ಮೋಳ 2016 :ದಿನ್ನಂಕ: 06/04/2016ರ ಬುಧ್ವನರ ಬೆಳಗೆೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ
ಕನಲೆೋಜನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ನಾನದಲ್ಲಿರುವ ಐ.ಕುಾ.ಎ.ಸಿ ಮತ್ುತ ಉದ್ೆ ಾೋಗ
ಕೆ ೋಶದ ವತ್ನಯಿಂದ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ‘ಉದ್ೆ ಾೋಗ ಮೋಳ 2016’
ಆಯೋಜಸಲನಗಿದುದ ಈ ಉದ್ೆ ಾೋಗ ಮೋಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ
ವಾವಸನಾಪಕರನದ ಭರತ್, ಬ.ಪಿ.ಓ(ಹಂದ ಜ ಹನಗ ಸಹ ಸಂಸೆಾ)

www. Spfukarnataka.in

ದಿನ್ನಂಕ:02/04/2016

ರಂದು

ಸ.ಪರ.ದ.ಕನ.ಹುಲಿಹಳಿಳ,

ಉದ್ೆ ಾೋಗ ಮನಹತ್ನ ಕೆೋಂದರ ಹನಗ ಹರಯ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ
ಹನಗ

ಫೆೈಡ್ಜ ಕಂಪನ, ಮೈಸ ರು ಇವರ ಸಂಯುಕತ ಆಶರಯದಲ್ಲಿ,

ಏಪಿಡಿಸಲನಗಿತ್ುತ,

ಪ್ರರ.ಬ.ಬ.ರನಜಮಾ,

ಪನರಂಶುಪನಲರು,

ಕನಯಿಕರಮದ ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆ ವಹಸಿದದರು. “ಉದ್ೆ ಾೋಗ ಮೋಳ”
ಕನಯಿಕರಮವನುಾ ಶಿರೋ.ಚಂದರಶೆೋಖರ್, ರಟೆೈಡ್ಜಿ ಸಿೋನಯರ್
ಮನಾನ್ೆೋಜರ್, ಎಸ್.ಬ.ಎಂ., ಇವರು ದಿೋಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮ ಲಕ
ಉದ್ನಾಟಿಸಿದರು, ಕು.ಮನನಸ, ಕು.ಸೌಮಾ, ಕು.ಸಿಂಧ್
ಉದ್ೆ ಾೋಗ

ಮೋಳ

ಕನಯಿಕರಮದಲ್ಲಿ

ಇವರು

ಸಂದಶಿನ
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ಕನಯಿಕರಮವನುಾ

ನಡೆಸಿಕೆ ಟುರು.

ಈ

ಉದ್ೆ ಾೋಗ

ಮೋಳ

ಕನಯಿಕರಮದಲ್ಲಿ ಹರಯ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಂತ್ನಮ ಬ.ಎ.,
ಬ.ಬ.ಎಂ,

ಬ.ಕನಂ.,

ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳು

ಹನಗ

and 297 students were placed in the various companies
like HDFC, Sarko, ICICI Prudential, Ezee One,

ಹುಲಿಹಳಿಳಯ

ವಿದ್ನಾವಂತ್ ಪದವಿದರರು ಭನಗವಹಸಿದದರು ಈ ಉದ್ೆ ಾೋಗ
ಮೋಳದಲ್ಲಿ 100 ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳು ಭನಗವಹಸಿದದರು.

Govt. College for Women Kolar
123 students were selected

Andromeda, Job Raiser, G7SR Technologies etc. Dr. K
Narayana, Principal, Government First Grade College,
Harohalli ,
Dr Radha J.C. Principal, Government First Grade
College, Kodihalli. and Mrs. Swetha Kulkarni, H.R.
Coordinator EZE One company graced the occasion
with their presence.
.

The JOB MELA – 2016 conducted in our college on
02-04-2016. More than 300 hundred students were
registered and participated in the Job Mela. Welcome
Speech given by Sri S.Rajendirakumar, Placement
Officer, GCW, Kolar. HGS, EUROKA FORBES,
VERTEX, SEBCO, SUMRUTHI and some other
Company recruiters were attended the function. 123
students were selected and got their Offer letter. Our
Principal Prof. Anjanappa issued the Offer letter to the
students those who were selected.

ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ರ್ಜ.ಸಕಯಯರಿ ಕಯಲ ೋಜ್ು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
¢£Á0PÀ
30/03/2016
gÀ0zÀÄ
J£ï.J¸ï.r.¹0iÀÄ
MjJ0mÉÃµÀ£ï vÀgÀUÀw0iÀÄ£ÀÄß J£ï.n.n.J¥sóï.£À ¸ÀÄzÀ±Àð£ï
ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÉÃUËqÀgÀÄ 12 j0zÀ 2WÀ0mÉ0iÀÄ vÀ£ÀPÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ.
EzÀgÀ°è 200 «zÁåyð, «zÁåyð¤0iÀÄgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.
J£ï.J¸ï.r.¹0iÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw0iÀÄ ©.J¸ï.J¥sóï.L «¨sÁUÀzÀ°è MlÄÖ
32 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ £ÉÆ0zÀuÉ0iÀiÁVzÀÄÝ, vÀgÀ¨ÉÃw £ÀqÉ0iÀÄÄvÁÛEzÉ.

Dr.S.Gopalaraju Govt First Grade
College, Anekal,Bangalore
JOB-MELA 2016 organized in our college on 12th
April 2016.The programme was inaugurated by
Dr.Anjana M.S. an incharge Principal. The programme
is co-ordinated by Lakshmamma H.R. Placement
officer. 160 students of GFGC,Anekal and
neighbouring college participated in the interview.
Finally 40 students names are shortlisted by the HR
representatives.

Government First Grade College
Kanakapura
Job Mela Details:

For the first time in the history of Government First
Grade College, Kanakapura conducted a “Job Fair
2016” in the college premises. The students of various
Government First Grade Colleges from Ramanagar,
Chennapattana, Kodihalli and Harohalli had
participated in this Mela. 430 students were registered

www. Spfukarnataka.in

ದಿನ್ನ0ಕ 4 ಮತ್ುತ 18ನ್ೆೋ ಏಪಿರಲ್ 2016 ರ0ದು ಪರಜನವನಣಿಯ
ಚಿಕಕಮಗಳೂರನ ವಿತ್ರಕರನದ ಶಿರೋ.ಆ0ಥೆ ನ ಡನಮಿಾರ್ಕ ಮತ್ುತ
ಪರಕನಶ್ ನ್ನಯರ್ಕರವರು ನಡೆಸಿಕೆ ಟು0ತ್ಃ ಬೆೋಸಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತ್ನಗನಗಿ
ಇಂಟರವೂಾ

ನಡೆಸಲನಗಿದುದ,

147 ಜನರನುಾ ಇ0ಟವೂಾದಲ್ಲಿ

ಅ0ತ್ಾದಲ್ಲ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ. ಆಯಕಯನದವರಗೆ ಮ ರು ತ್ನ0ಗಳಿನ

managerial-internship,

3000

stipend

ಜೆ ತೆಗೆ

ಅ0ತ್ಾದಲ್ಲಿ ಪರಮನಣಪತ್ರ ನೋಡಲನಗುವುದು ಮತ್ುತ ಉತ್ತಮ
ಪರದಶಿನ್ೆ

ನೋಡಿದವರನುಾ

ಪತ್ನರಕೆಯ

ಕಛೆೋರಯಲ್ಲಿ

ಕೆಲಸ

ಕೆ ಡಲನಗುವುದು.
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ಉನಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಟಿ.ಬ.ಜಯಚಂದರ ಮನತ್ನ್ನಡಿ, ‘ರನಜಾ
ಉನಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸೆಾಯನುಾ ಪುನರ್ ರ ಪಿಸುವ ಉದ್ೆದೋಶದಿಂದ
ಮನಹತ್ನ ಸಂವಹನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ (ಐಟಿಸಿ) ಸೆೋರದಂತೆ ಅನ್ೆೋಕ
ಕನರಂತ್ನಕನರಕ ಯೋಜನ್ೆಗಳನುಾ ಜನರಗೆ ತ್ರಲನಗಿದ್ೆ’ ಎಂದು
ತ್ನಳಿಸಿದರು.
ದಿನ್ನ0ಕ 23/03/2016ರ0ದು ಸುರನನ ಕನಲೆೋಜನ ಪಿ.ಜ.ವಿಭನಗ
ಮತ್ುತ ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಜ ಕನಲೆೋಜನ ವತ್ನಯಿ0ದ ಅ0ತ್ನಮ ವಷಿದ
ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐ.ಕುಾ ಟೆಸ್ು ನಡೆಸಲನಯಿತ್ು.

ಅಲಯಾವಧಿರ್ ಕ ್ೋಸ್ಯ ಆರೊಂಭಿಸಿ: ಪಿ.ರ್ .ಲವಕ್ರ .

ಡಿಪ್ಲಿಮಯ ಕ ್ೋಸ್ಯ:ರನಜನಜನಗರ

ಕೆೈಗನರಕನ

ಉಪಕರಣನಗನರ

ಮತ್ುತ

ಪರದ್ೆೋಶ
ತ್ರಬೆೋತ್ನ

ದಲ್ಲಿರುವ
ಕೆೋಂದರವು

ಸಕನಿರ
(ಜಟಿಟಿಸಿ)

ಎಸೆಸಸೆಸಲ್ಲಸಯಲ್ಲಿ ಪನಸನದ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನ್ನಲುಕ ವಷಿಗಳ
ಡಿಪ್ರಿಮನ ಕೆ ೋಸ್ಿಗಳಿಗೆ ಅಜಿ ಆಹನವನಸಿದ್ೆ. ಅಜಿಗಳನುಾ
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜ ನ್ 7 ಕೆ ನ್ೆಯ ದಿನ.
ಸಂಪಕಿಕೆಕ: 91416 29585.
ಸುಬ್ರಮಣಿರ್ನ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ: 5ನ ೋ ತರಗತಿಯಿೊಂದ ಕ್ಡಯಾರ್
ಪರಿೋಕ್ಷ :ಹೆ ಸ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ನೋತ್ನ ಜನರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲಹೆಗಳನುಾ
ನೋಡಲು ಸಕನಿರ ರಚಿಸಿದದ ಸುಬರಮಣಿಯನ್ ಸಮಿತ್ನ ಶನವನರ
ವರದಿ

ವಿದ್ೆೋಶಿ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳನುಾ ಸೆಳೆಯಲು ನಮಾ ವಿಶವವಿದ್ನಾಲಯಗಳು
ಕ ಡ

ಕೆರಡಿಟ್

ಆಧನರತ್

ಅಲನಾವಧಿಯ

ಕೆ ೋಸ್ಿಗಳನುಾ

ಆರಂಭಿಸಬೆೋಕು’ ಎಂದು ಅಂತ್ರರನರ್ಷಾೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಯ
(ಐಐಇ) ಹರಯ ಸಲಹೆಗನರ ಪಿ.ಜೆ.ಲವಕರೆ ಅಭಿಪನರಯಪಟುರು.
ಕನ್ನಿಟಕ ರನಜಾ ಉನಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಷತ್ುತ (ಕೆಎಸ್ಎಚ್ಇಸಿ),
ವಿದ್ೆೋಶಿ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳ ಸನಗರೆ ೋತ್ತರ ಕೆೋಂದರ (ಒಸಿಎಫ್ಎಸ್)
ಮತ್ುತ ರನರ್ಷಾೋಯ ಉನಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯನನದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ
ನಗರದಲ್ಲಿ

ಶನವನರ

ಆಯೋಜಸಿದದ

‘ಉನಾತ್

ಶಿಕ್ಷಣದ

ಅಂತ್ರರನರ್ಷಾೋಕರಣ’ ಎಂಬ ವಿಚನರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು
ಮನತ್ನ್ನಡಿದರು.ಪರಸುತತ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹೆ ಂದುತ್ನತರುವ ದ್ೆೋಶಗಳ
ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳೆೋ ಬಹುಪನಲು ಭನರತ್ಕೆಕ ವನಾಸಂಗಕನಕಗಿ ಆಗಮಿಸು
ತ್ನತದ್ನದರೆ.

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಹೆ ಂದಿದ

ದ್ೆೋಶಗಳ

ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳನುಾ

ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಹೆಚಿಿನ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ೆೋಶಿ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳನುಾ
ಆಕರ್ಷಿಸಬೆೋಕನದರೆ ಅಲನಾವಧಿಯ ಮತ್ುತ ಬಹುಶಿಸಿತನ ಪದವಿ
ಕೆ ೋಸೆಿಳನುಾ

ಪರಚಯಿಸುವ

ಪರತ್ನಪನದಿಸಿದರು.
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ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ’

ಎಂದು

ಸಲ್ಲಿಸಿದುದ,

ಐದನ್ೆೋ

ತ್ರಗತ್ನಯಿಂದ

ಪರೋಕ್ೆಗಳನುಾ

ಕಡನಾಯಗೆ ಳಿಸಲು ಸಮಿತ್ನ ಸಲಹೆ ನೋಡಿದ್ೆ.

Karnataka Examination Authority
Common test Entrance Test – 2016
For Diploma Holders (DCET – 2016)

For admission to 2nd year /3rd semester Engineering
courses and for first year to architecture courses under
lateral Entry Scheme for bot day and evening colleges
in the State of Karnataka.
Government by its Notification No. ED 59 TEC 2012
dated 26.05.2012 and 21.05.2012 has directed
Karnataka Examination Authority to conduct common
Entrance Test for the admission to 2nd year /3rd
semester Engineering courses and for first year to
architecture courses under lateral Entry scheme for both
Day and Evening Colleges from the year 2012-13 in the
State of Karnataka.
Pursuant to the said notification, online application are
invited from eligible Diploma Holders for admission to
2nd year /3rd semester Engineering courses and for first
year to architecture courses under lateral Entry Scheme
for bot day and evening colleges, candidates have to
appear for the Common Entrance Test – 2016
conducted by Karnataka Examination Authority to
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become eligible for admission to these courses . The
candidates seeking admission only to B.Arch course
need not to appear for Diploma Common Entrance
Test- 2016 conducted by the Karnataka Examination
Authority. But, they need to have valid NATA score
and apply online to become eligible for admission to
First Year/ First semester B.arch course. Last date to
appear for NATA is 30-06.2016
Academic Eligibility: The details of academic
eligibility for all the above courses are available on the
KEA website http://kea.kar.nic.in the candidates are
advised to verify the eligibility criteria before applying
for any of the courses.
The CET-2016 examination for the admission to 2nd
year / 3rd semester engineering courses for Diploma
holders will be based on the revised CET syllabus as
approved by Government.
Government of Entry of
Application online
Last date to Enter Application
details online
Last date to pay the fees in the
bank
Downloading of Admission
Tickets on or after

From 4.00 pm on 1705-2016
Up to 5.00 pm on 0406-2016
06-06-2016 (Banking
Hours)
20-06-201

 After ascertaining the payment details from the bank,
candidate will be permitted to download the
admission ticket.
 The information / particulars entered by the candidate
online for Diploma CET-2016 will be deemed as
“Final” and will be the basis for further process. No
change in any information entered by the candidates
will be entertained.
 The information entered online by the candidates
with regard to Caste / Category and Annual Income
remains same for the purpose of assignment of ranks /
selection or allotment of a seat and no change will be
entertained in future for any reason.
Diploma common Entrance Test-2016 Time Table
Date / Day
Timing
Subject
Marks
10.00am to
Respective Subject
180
01.00 pm
Kannada
Language Test
03-07-2016
only in Bangalore
Sunday
03.00 pm
for Horanadu and
50
to 04.00pm
Gadinadu
Kannadiga
Candidates
Note : visit KEA website http://kea.kar.nic.in for more
details
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VTU convocation

Niveditha M, a BE (Civil) student of Global Academy
in Bengaluru with a score of 89.01% bagged seven gold
medals, the second highest at the 15th annual
convocation of the Visvesvaraya Technological
University
here
on
Friday. .
M Gayatri Prabhu, a student of GSSS Institute of
Engineering and Technology Women College, Mysuru,
emerged the golden girl bagging the highest number of
nine gold medals.. Deepthi Devaraj, a student of BNM
Institute of Technology, Bengaluru, the third topper,
secured six gold medals

ಎೊಂ.ಎಸ್.ರಯಮರ್ಾ ನ್ಸಿಯೊಂಗ್ ಕಯಲ ೋಜ್

ಪದವಿ ಪಡ ದ ಪುಳಕ್, ಸ ೋವ ರ್ ತುಡಿತ:-ನಸಿಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ
ಪಡೆದಿದದಕೆಕ ಖುರ್ಷಯನಗುತ್ನತದ್ೆ. ಉನಾತ್ ಅಧ್ಾಯನ ಕೆೈಗೆ ಳುಳವುದರ
ಜತೆಗೆ ಬಡವರಗೆ ಸೆೋವೆ ಮನಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದು ನಮಾ ಉದ್ೆದೋಶ’ –
ಇದು ಎಂ.ಎಸ್.ರನಮಯಾ ನಸಿಿಂಗ್ ಕನಲೆೋಜನಲ್ಲಿ ಗುರುವನರ
ಏಪಿಡಿಸಿದದ ಪದವಿ ಪರದ್ನನ ಕನಯಿಕರಮದಲ್ಲಿ ಬಎಸಿಸ ನಸಿಿಂಗ್
ಪದವಿ ಪಡೆದವರ ಸಂಭರಮದ ನುಡಿ. ಗೆ ೋಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರತ್ನಷ್ನಾನದ
ಮನನವ ಸಂಪನ ಾಲ ವಿಭನಗದ ಮುಖಾಸಾ ಎಚ್.ಜ.ಶಿರೋವರ, 25
ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಎಸಿಸ ನಸಿಿಂಗ್ ಮತ್ುತ 22 ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಿ.ಬ.
(ಪ್ರೋಸ್ು ಬೆೋಸಿರ್ಕ) ಬಎಸಿಸ ನಸಿಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪರದ್ನನ ಮನಡಿದರು.
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Rani Channamma University, Belagavi
Women Economic Forum-2016.

ಪರದ್ನನ ಸಮನರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಾ ಅತ್ನರ್ಥಗಳನಗಿ ಆಗಮಿಸಿ
Prof. Shivanand B. Hosamani, Hon’ble ViceChancellor, Rani Channamma University, Belagavi was
invited as a Guest Speaker to participate in the Women
Economic Forum-2016 organised by All Ladies
League and Women Economic Forum at New Delhi
held from 16-21, May 2016.
The international
convention had 1500 delegates from 109 countries
across the globe.
Prof. Shivanand B. Hosamani was the lead speaker on
the topics ‘Women: Uplifting and Uniting the World
through Technology and Research’ and ‘Emerging
Trends in Agriculture & opportunities to all
developing countries’. He was also conferred with
“Iconic Leaders of the Decade Envisioning a United
World” Award at the said international convention. It
is a matter of great pride to Rani Channamma
University, Belagavi and Karnataka. Earlier he has
bagged many International, National and State Awards
to his credit.
The officers of the University, Teaching and NonTeaching Staff and students of Rani Channamma
University, Belagavi congratulate him for his
outstanding achievement.
The two members of Women Empowerment Cell, Rani
Channamma University, Belagavi, Ms. Pooja Halyal,
Assistant Professor, Department of English and Dr.
Sushma R., Assistant Professor, Department of
Education participated as invited paper presenters in the
international convention Women Economic Forum2016.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯ ಒಕ್್ಕಟದ ವತಿಯಿೊಂದ ಪರಶಸಿಿ ಪರದ್ಯನ್ ಸಮಯರೊಂಭ:ಬೆಳಗನವಿ ನಗರನಭಿವೃಧಿಿ ಪರಧಿಕನರದ ಆಯುಕತರನದ ಶಿರೋ ಶಶಿಧ್ರ
ಕುರೆರ ಅವರು ಬೆಳಗನವಿಯ ರನಣಿ ಚನಾಮಾ ವಿಶವವಿದ್ನಾಲಯ
ಹಮಿಾಕೆ ಂಡಿದದ ಸನಾತ್ಕೆ ೋತ್ತರ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿ ಒಕ ಕಟಜ ಪರಶಸಿತ
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ಮನತ್ನ್ನಡುತ್ನತದದರು.

ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆ

ವಹಸಿದದ

ರನಣಿ

ವಿಶವವಿದ್ನಾಲಯದ ಕುಲಪತ್ನಗಳನದ

ಚನಾಮಾ

ಪ್ರರ.ಶಿವನನಂದ

ಬ.ಹೆ ಸಮನ ಮನತ್ನ್ನಡುತನತ ಶಿಕ್ಷರಗೆ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳೆ ಆಸಿತ ಆಗಿದುದ
ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ್ ವಿದ್ನಾತ್ನೋಿಗಳು ತ್ಮಾ ಭನವಿ ಭವಿಷಾದಲ್ಲಿ ಸಮನಜಕೆಕ
ತ್ಮಾದ್ೆೋ ಆದ ಕೆ ಡುಗೆಯನುಾ ನೋಡುವ ಗುರುತ್ರ ಜವನಬನದರ
ವಿದ್ನಾತ್ನೋಿಗಳ
ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳು

ಮೋಲ್ಲದುದ

ಆ

ನಟಿುನಲ್ಲಿ

ವಿಶವವಿದ್ನಾಲಯದ

ಕನಯಿನುಾಖರನಗುವರೆಂಬ

ವಿಶನವಸವಿದ್ೆ

ಎಂದರು.

Karnataka State Higher Education
Council, Bangalore
16th General Council meeting

16th General Council meeting of the Karnataka State
Higher Education Council, held on 5th May 2016,
under the Chairmanship of Sri T B Jayachandra,
Hon’ble Minister for Law, Parliamentary Affairs and
Higher Education. Sri S V Ranganath, IAS(Rtd), Vice
Chairman, KSHEC; Sri Bharat Lal Meena, IAS,
Additional Chief Secretary to Govt.; Sri Chakravarthi
Mohan, IAS, Commissioner for Collegiate Education;
Sri H U Talawar, Director of Technical Education; Dr S
A Kori, Executive Director, KSHEC; Vice Chancellors,
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Chairman and members of University Review
Commission, academicians, were present.
 Meeting of the Registrar (Evaluation) of all the
Universities, to discuss about the implementation of
EMS in Universities under the Chairmanship of Dr S
A Kori, Excutive Director, KSHEC. Prof Rajasab,
Vice Chancellor, Tumkur University was present as
special invittee, held on 30th April 2016 in the
conference hall of KSHEC.

Meeting held 0n 27th April 2016, under the
Chairmanship of Sri Bharat Lal Meena, IAS,
Additional Chief Secretary to Govt., to discuss about
the Rating of Universities, in the conference hall of
KSHEC. Dr S A Kori, Executive Director, KSHEC, all
the Vice Chancellors of Universities and the Nodal
officers were present during the meeting.
Continued from page no 1

international students to enjoy enhanced benefits,
peaceful ambiance, affordable fee structure and cultural
diversity in the safe state of Karnataka. he said. He
added that Internationalization will bring in new
research collaboration for our Universities from foreign
Universities, faculty exchange programs for knowledge
sharing. This will benefit our educated youths to
become global citizens,
This was followed by an introduction to the workshop
and its objectives by Mr. N.Ramesh Kumar, Advisor,
OCFS wherein statistics were also provided of foreign
students studying in Karnataka. There are 13,000
foreign students currently studying in Karnataka. Out of
this, about 8,000 are currently enrolled in various
Universities in Karnataka mostly for bachelor’s level
degree program in Bangalore, Mysore, Mangalore,
Hubli/Dharwad and Belgaum region. The remaining
5,000 foreign students are undertaking various short
term courses in private institutions in and around
Bangalore, Mysore, Mangalore and Belgaum. The
feedback from foreign students is that they enjoy
studying in Karnataka as they consider it a safe place
comparatively, the fee structure is affordable and the
local population is friendly and one gets to see a lot of
cultural diversity in the state.

Workshop on IHEK
On May 7, 2016, Karnataka State Higher Education
Council (KSHEC) along with the Overseas Centre for
Foreign Students (OCFS), Bangalore and Rashtriya
Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) launched the first
of its kind workshop on “Internationalization of Higher
Education in Karnataka”. The workshop provided
insights and trends into the benefits of
Internationalization in Karnataka, statistics on number
of Indian students studying abroad and source
countries, number of foreign students studying in
Karnataka, their levels of education and popular
choices made in terms of disciplines and the challenges
and opportunities to further this initiative. There were a
total of 240 participants in the workshop.
This was inaugurated by the Hon’ble Minister for Law,
Parliamentary Affairs, Higher Education and Chairman,
Karnataka State Higher Education Council (KSHEC)
Shri. T.B. Jayachandra. This was followed by 4 specific
sessions to discuss the current trends and scope of
Internationalization of Higher Education in Karnataka
and its benefits. The Hon’ble Minister spoke of the
importance of Internationalization which would attract
international students and foreign faculty to create a
rich and multicultural study and knowledge sharing
environment. Such initiatives, he said will further assist
www. Spfukarnataka.in

The Executive Director of KSHEC Dr. S.A. Kori
introduced the dignitaries including The Additional
Chief Secretary to the Government, Department of
Higher Education Shri. Bharat Lal Meena, the Vice
Chairman of KSHEC Shri. S.V. Ranganath, The Vice
Chancellor of Bangalore University Prof. Timme
Gowda, the 2 Chief Guests Prof. Furqan Qamar,
Secretary General
of the Association of Indian
Universities (AIU), New Delhi and Dr. P.J. Lavakare,
Senior Advisor, India of the International Institute of
Education (IIE, US). Addressing the question whether
India has what it takes to become a sought-after
destination for the global student community, Dr. P.B.
Lavakare, pointed out that partnerships with global
institutions need to be mutually beneficial. The idea of
internationalization should not be confined to simply
foreign student recruitment or faculty exchange
program – there must be a definite focus on co-creation
and co-design, he added. The scope is much more and
the benefits are far and wide. Such initiative will make
our Youth as Global citizen with skills set to make a
career globally.
Additional Chief Secretary to the Government,
Department of Higher Education Shri. Bharat Lal
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Meena said that such workshop to explore
internationalization aspects will also throw light on
good practices for the society at large and help in
reducing global tension and civic disturbances.
Vice Chairman, Karnataka State Higher Education
Council, Shri. S.V. Ranganath said that Karnataka is
the first state to take such an initiative for the
betterment of the youths in our State. To enjoy the full
benefits of Internationalization of Higher education in
Karnataka we much have a mechanism to have a
concept of “Single Window Clearance” for all
admissions of foreign students into Karnataka. The
scope of this single window can be expanded to get the
full benefits of internationalization, he said.
. Firstly, institutes need to create champions within the
system to develop and sustain partnerships;
collaboration must hold benefits for both sides to
ensure longevity and one needs to be persistent by
continuously revisit and reform the pedagogy to nurture
evolved and mature associations. In this regard she
gave a presentation of the various initiatives being
undertaken at Punjab University to bring in diversity
and sustainability in the activities at the University.
Bringing a global perspective to the exchange of
thoughts, Dr. Shyamsundar, Advisor, NAAC, said that
while students form the core of most global
partnerships, we must concentrate on capability
building to create a great experience for both global and
local faculties too. In an attempt to create qualitative,
cost-effective and scalable solutions, there is a need to
focus on the bottom of the pyramid, which is bustling
with huge opportunities.
Dr. Jagannath Patil, Advisor, NAAC added that any
efforts on internationalization should first address the
issue of Quality Aspects in our Universities. One needs
to revisit our pedagogy and curriculum to make it
attractive enough to draw international students.
Integration of industry and academia is also a must to
create and offer a great learning experience, he noted.
He also added that with regard to various MOUs signed
by various Universities, instead of feeling a sense of
satisfaction, one needs to revive all the MOUs so that
Universities can lay emphasis on long-term Research &
Development (R&D) partnerships. He further pointed
out that both students (local and international) and
faculty must understand the fact that global
partnerships should be formed to compliment Indian
institutes and universities and not to substitute them.
The closing remarks were given by Dr. S.A. Kori,
Executive Director, KSHEC.
www. Spfukarnataka.in

Bangalore University
ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ್

ವಷಯದ

ವ ೋಳಯಪಟಿಿ

ಪರಕ್ಟ:-

ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಶವವಿದ್ನಾಲಯದ 2016–17ನ್ೆೋ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಿದ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ
ವೆೋಳನಪಟಿುಯನುಾ ಪರಕಟಿಸಲನಗಿದ್ೆ. ಜ ನ್ 1ರಂದ ಪರವೆೋಶ
ಪರಕಿರಯ ಆರಂಭವನಗಲ್ಲದ್ೆ. ಜ ನ್ 26ರಂದು ಕನಲೆೋಜುಗಳು
ಪುನರನರಂಭಗೆ ಳಳಲ್ಲವೆ

ಎಂದು

ವಿ.ವಿ.ಯ

ತ್ನಳಿಸಲನಗಿದ್ೆ.ಮೊದಲ

ಸೆಮಿಸುರ್ನಲ್ಲಿ

ಪರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ
ಶುಲಕರಹತ್ವನಗಿ

ದ್ನಖಲನತ್ನಗೆ ಜುಲೆೈ 5 ಅಂತ್ನಮ ದಿನ. ₹500 ದಂಡ ಶುಲಕ ಸಹತ್
ಸೆೋಪಿಡೆಗೆ ಜುಲೆೈ 12 ಕೆ ನ್ೆ ದಿನ. ಆಗಸ್ು 22ರಂದ 26ರ ವರೆಗೆ
ನ್ೆ ೋಂದಣಿ ಸಂಖೆಾ ನೋಡುವ ಕನಯಿ ನಡೆಯಲ್ಲದ್ೆ ಪರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ
ಮನಹತ್ನ ನೋಡಲನಗಿದ್ೆ.ಅಕೆ ುೋಬರ್ 19ರಂದ ರಜೆ. ಅಕೆ ುೋಬರ್
13ರಂದ 24ರ ವರೆಗೆ ಪನರಯೋಗಿಕ ಪರೋಕ್ೆ, ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದ
ಪರೋಕ್ೆ ಜರುಗಲ್ಲದ್ೆ. ಬ.ಕನಂ, ಬಬಎ, ಇಂಗಿಿಷ್, ಗಣಿತ್, ಅರ್ಿಶನಸರ
ವಿಷಯಗಳ ಮೌಲಾಮನಪನ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದ ಜರುಗಲ್ಲದ್ೆ
ಎಂದು ಪರಕಟಣೆ ತ್ನಳಿಸಿದ್ೆ.
ಮೌಲಾಮಯಪನ್ಕ ಕ ಗ ೈರಯದರ ಫಲ್ಲತಯೊಂಶ ತಡ :- ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶವವಿದ್ನಾಲಯದ ಪದವಿಗಳ 2, 4 ಹನಗ

6ನ್ೆೋ ಸೆಮಿಸುರ್ಗಳ

ಮೌಲಾಮನಪನ ಶನವನರದಿಂದ ನಡೆಯಲ್ಲದ್ೆ.ಕನಲೆೋಜುಗಳು ಅಹಿ
ಮೌಲಾಮನಪಕರನುಾ

ಕಡನಾಯವನಗಿ

ಇಲಿದಿದದರೆ

ಕನಲೆೋಜನ

ಆಯನ

ಕಳುಹಸಿಕೆ ಡಬೆೋಕು.
ಫಲ್ಲತನಂಶವನುಾ

ತ್ಡೆ

ಹಡಿಯಲನಗುತ್ತದ್ೆ ಎಂದು ವಿವಿ ಎಚಿರಸಿದ್ೆ.
ಪುಟ 1 ರಿೊಂದ ಮುೊಂದುವರಿರ್ುವುದು

ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಯರ್ಯಕ್ರಮಯಧಿಕಯರಿ

ದಿನ್ನಂಕ 07.05.2016 ರಂದು 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರನ
ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಎಂಎಸ್ ಇಂಜನಯರಂಗ್ ಕನಲೆೋಜನ
ಸಹಕನರದಿಂದ

ಕನಲೆೋಜನ

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ

ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್
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ಕನಯಿಕರಮನಧಿಕನರಗಳಿಗನಗಿ “ ಯುವಜನತೆಗನಗಿ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ುತ

ಜನರಲ್ಲಿ ಮ ಡುವಂತೆ ಮನಡಬೆೋಕು. ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸವಚಿತೆ

ವೆೈಜ್ಞನನಕ ಮನ್ೆ ೋಭನವ “ ಕುರತ್ ಒಂದು ದಿನದ ಕನಯನಿಗನರ

ಕುರತ್ು ಅರವು ಮ ಡಿಸಬೆೋಕು. ಸಮುದ್ನಯದ ಮತ್ುತ ಅವರ

ಯಶಸಿವಯನಗಿ ನಡೆಯಿತ್ು.

ಸವನಲು-

ಬೆಳಿಗೆೆ

11.00

ಗಂಟೆಗೆ

ಕನ್ನಿಟಕ

ಸಕನಿರದ

ಕನನ ನು,

ಸಮಸೆಾಗಳನುಾ

ಬರುವಂತೆ ರನಸೆೋಯೋ

ಸಚಿವರನದ

ಮನಡಬೆೋಕೆಂದರು.

ಟಿ.ಬ.ಜಯಚಂದರರವರು

ಸಸಿಗೆ

ನೋರೆರೆಯುವು ಮ ಲಕ ಕನಯಿಕರಮವನುಾ ಉದ್ನಾಟಿಸಿದರು.
ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ

ತನಂತ್ನರಕ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಈ

ನದ್ೆೋಿಶನ್ನಲಯದ

ನದ್ೆೋಿಶಕರನದ ಶಿರೋ ಹೆಚ್.ಯು.ತ್ಳವನರ,

ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ನ

ಮತ್ುತ

ಆತ್ಾವಿಶನವಸದಿಂದ ಎದುರಸುವಂತ್ಹ ಮನ್ೆ ೋಭನವ ಮಕಕಳಲ್ಲಿ

ಸಂಸದಿೋಯ ವಾವಹನರಗಳು, ನ್ನಾಯನಾಂಗ ಮತ್ುತ ಉನಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನ್ನಾನಾಶಿರೋ

ಧೆೈಯಿಸೆಾೈಯಿ

ತ್ಮಾ ಕನಯಿಕರಮಗಳ ಮ ಲಕ

ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬರಗಳಲ್ಲಿ ತನವು 38 ವಷಿಗಳಿಂದಲ
ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಭನಗವಹಸುತ್ನತರುವ ಬಗೆೆ ಪರಸನತಪಸಿದ ಸಚಿವರು,
ಗನರಮಿೋಣ

ಭನಗದ

ಜನತೆಯ

ಸಂಸಕøತ್ನಯ

ಅರವು

ಪನರಂತ್ನೋಯ ಕಚೆೋರಯ ನದ್ೆೋಿಶಕರನದ ಶಿರೋ ಎ.ಎನ್.ಪೂಜನರ

ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗುವುದಲಿದ್ೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲನವಣೆ ತ್ರುತ್ತದ್ೆ

ಮತ್ುತ ಬ.ಎಂ.ಎಸ್. ಇಂಜನಯರಂಗ್ ಕನಲೆೋಜನ ಪನರಚನಯಿ

ಮತ್ುತ

ಡನ.ಮಲ್ಲಿಕನಜುಿನ ಬನಬು, ನದ್ೆೋಿಶನ್ನಲಯದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್

ಸವಚಿತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಅರವು ಅಗುತ್ನತದ್ೆ ಎಂದರು.

ಕೆ ೋಶದ ಸಂಯೋಜನ್ನಧಿಕನರ ಡನ.ಗುರುಪರಸನದ ಎಂ. ಹ ಗನರ
ಇವರುಗಳು ಸಚಿವರ ಜೆ ತೆ ವೆೋದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹನಜರದದರು.
ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ ಶಿರೋ ಟಿ.ಬ. ಜಯಚಂದರರವರು
ಉದ್ನಾಟನ್ನ

ಭನಷಣದಲ್ಲಿ,

ರನಸೆೋಯೋ

ನ

ಸವಚಿತನ ಕನಯಿಕರಮಗಳ ಮ ಲಕ ಗನರಮಿೋಣರಲ್ಲಿ
ಬಎಂಎಸ್ಸಿಇ ಸಂಸೆಾಯ ಪನರಚನಯಿ ಶಿರೋ ಮಲ್ಲಿಕನಜುಿನ

ಬನಬು ಅವರು ಮನತ್ನ್ನಡಿ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅನುಷ್ನಾನದಲ್ಲಿನ
ತ್ಮಾ

ಇತ್ನಹನಸವನುಾ

ಸಮಸೆಾಗಳ ಅರವು ತ್ಮಗನಯಿತ್ು. ಪರತ್ನ ಸಮಸೆಾಗ

ಪರಹನರ

ಇದುದ, ಅದರಂತೆ ನಡೆದು ಕನಯಿಕರಮಗಳನುಾ ಯಶಸಿವಯನಗಿ

ಪರಸನತಪಿಸಿದರಲಿದ್ೆ, ರನಷಾಪಿತ್ ಮಹನತ್ಾ ಗನಂಧಿ ಮತ್ುತ ಪಂಡಿತ್

ಅನುಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸಬಹುದ್ೆಂದರು. ಡನ.

ಜವಹನರ್ಲನಲ್ ನ್ೆಹರು ಅವರು ನಮಾ ಯುವಶಕಿತ ಸಮುದ್ನಯದ

ಹ ಗನರ ಅವರ ವಂದನ್ನಪಿಣೆಯಂದಿಂಗೆ ಕನಯಿಕರಮ ಸಂಜೆ

ಒಳಿತ್ನಗನಗಿ,

4.30ಕೆಕ ಮುಕನತಯವನಯಿತ್ು.

ದ್ೆೋಶದ

ಅಭಿವೃದಿದಯಲ್ಲಿ

ಪನಲೆ ೆಳಳಬೆೋಕೆಂದ

ಅಪೆೋಕ್ೆಯನುಾ ಹೆ ಂದಿದುದ, ಅವರುಗಳ ಆಶಯದಂತೆ ರನಸೆೋಯೋ
ಹುಟಿುತ್ು.

ಯುವ ಶಕಿತಯನುಾ ಸದ್ಬಳಕೆ

ಮನಡಿಕೆ ಂಡು

ರನಷಾಕಟುುವ ಕನಯಿದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಳವಂತ್ಹ ಮನ್ೆ ೋಭನವ

ಗುರುಪರಸನದ ಎಂ.

15-16ನ ೋ ಸಯಲ್ಲನ್ ರಯಜ್ಾಮಟಿದ
ಅೊಂತರಪಯಲ್ಲಟ ಕ್ನನಕ್ ಕ್ನರೋಡಯಕ್್ಟ.

ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೆೋಕು.
‘’ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮ ಲಕ ಮನನವ ಸೆೋವೆಯೋ ಮನಧ್ವನ
ಸೆೋವೆ’

ಮನಡಿದಂತೆ

ಎನುಾವ

ಮನ್ೆ ೋಭನವ

ಉಂಟು

ಮಡಬೆೋಕೆಂದರು. ಪಂಡಿತ್ ಜವಹರ್ಲನಲ್ ಅವರ ಡಿಸಕವರ ಆಫ್
ಇಂಡಿಯನದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿರುವ

ವಿಜ್ಞನನದಿಂದ

ಪರಹನರ

ಕುರತ್ು

ಪರಸನತಪಿಸಿದ ಅವರು ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಅನುಾ ಕನಲೆೋಜು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
ಒಂದು

ಐಚಿಿಕ

ವಿಷಯವನಗಿ

ತ್ರುತ್ನತರುವುದನುಾ ಸಭೆಗೆ ತ್ನಳಿಸಿದರು.

ಪಠಾಕರಮದಲ್ಲಿ

ಜನರಗೆ

ವಿಶೆೋಷ ಶಿಬರಗಳಿಂದ

ಯುವಜನತೆ ಗನರಮಿೋಣ ಜನತೆಯ ಜನವಜೋವನ ಸಂಸಕøತ್ನಯನುಾ
ಅರತ್ುಕೆ ಳಳಲು ಸನಧ್ಾವನಗುತ್ತದ್ೆ.

ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮ ಲಕ

ಗನರಮಿೋಣ ಭನಗಗಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನುಾ ನ್ೆಡೆಸುವುದಷ್ೆುೋ ಆಗಬನರದು,
ಅದನುಾ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಪರಸರವನುಾ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತ್ಹ ಅರವನುಾ
www. Spfukarnataka.in

ಮಯನ್ಾ ಇೊಂದನ್ ಸಚಿವರಯದ ಶ್ರೋ ಡಿಕ ಶ್ವಕ್ುಮಯರ್

ಕ್ನರೋಡಯಕ್್ಟವನ್ುನ

ಉಘ್ದಾಟಿಸಿದಾರು, ನದ್ ೋಯಶಕ್ರಯದ ಶ್ರೋ ಹ ಚ್.ರ್ು.ತಳವಯರ ಹಯಗ್ ಇತರ ೋ
ಅದಿಕ್ಕರಿಗಳು

ಹಯಜ್್ರಿದಾರು

ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ

ಅಡಗಿರುವ

ಕಿರೋಡನ

ಪರತ್ನಭೆಯನುಾ ಹೆ ರತ್ರುವ ಉದ್ೆದೋಶದಿಂದ “ ರನಜಾಮಟುದ ಅಂತ್ರ
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ಪನಲ್ಲಟೆಕಿಾರ್ಕ ಕಿರೋಡನಕ ಟವನುಾ”

ಆಯೋಜಸಲು ಸಕನಿರವು

8.00 ಲಕ್ಷ ರ ಪನಯಿಗಳ ಅನುದ್ನನವನುಾ ನಡುತ್ನತದುದ, ಸದರ
ಹಣದಿಂದ ಪರತ್ನ ವಷಿವು ತನಂತ್ನರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆಯು, ಸಕನಿರ/
ಸಕನಿರ

ಅನುದ್ನನತ್/ಖನಸಗಿ

ರನಜಾಮಟುದ

ಅಂತ್ರ

ಪನಲ್ಲಟೆಕಿಾರ್ಕಗಳಹಯೋಗದಲ್ಲಿ

ಪನಲ್ಲಟೆಕಿಾರ್ಕ

ಈ ಎಲನಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನುಾ Mozilla firefox ನಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ
ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದ್ನಗಿದ್ೆ

ಗಯಳಿ ಒತಿಡದಿೊಂದ ಚಲ್ಲಸುವ ವಯಹನ್!

ಕಿರೋಡನಕ ಟವನುಾ

ಆಯೋಜಸಲನಗುತ್ನತದ್ೆ
2015-2016ನ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ 39ನ್ೆೋ ರನಜಾಮಟುದ ಅಂತ್ರಪನಲ್ಲಟೆಕಿಾರ್ಕ
ಕಿರೋಡನಕ ಟ:- (ಒಟುು 84) ಪನಲ್ಲಟೆಕಿಾರ್ಕಗಳಿಂದ 760 ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳು
281 ವಿದ್ನಾರ್ಥಿನಯರು ಮತ್ುತ 09 ವಿಕಲಚೆತ್ನ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳು
ಒಟಿುಗೆ 1050 ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ುತ 126 ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಿದವರು
ಕಿರೋಡನಕ ಟದಲ್ಲಿ

ಭನಗವಹಸಿದದರು.

ಸದರ

ಕಿರೋಡನಕ ಟದಲ್ಲಿ

ಪುರುಷರಗನಗಿ 17 ಸಾಧೆಿಗಳು, ಮಹಳೆಯರಗನಗಿ 16 ಸಾಧೆಿಗಳು,
ವಿಕಲಚೆತ್ನ ಪುರುಷ ಮತ್ುತ ಮಹಳ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳಿಗನಗಿ ತ್ಲನ 4
ಸಾಧೆಿಗಳನುಾ ಏಪಿಡಿಸಲನಗಿತ್ುತ.

ಆವಿಷಕರಸಿರುವ ವನಹನದ್ೆ ಂದಿಗೆ ಗಿರಜನಬನಯಿ ಸೆೈಲ್ ಇನಸಿಟ ಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕನಾಲಜಯ
ಮಕನಾನಕಲ್ ವಿಭನಗದ ಅಂತ್ನಮ ವಷಿದ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳನದ ಗುರು ರನಣೆ, ಕೃಷಣ ನ್ನಯಕ,
ರನಜನ್ ನ್ನಯಕ ಹನಗ ದ್ೆೋವಿದ್ನಸ ಕೆೋಣಿ.

ಪರತ್ನಯಂದು ಸಾಧೆಿಯಲುಿ

ಗುಡಾಗನಡು, ಅರಣಾ ಪರದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿದ್ನದ ದ್ನರಯಲ್ಲಿ ಸನಗಲು

ವಿಜೆತ್ರನದ 3 ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿನಾ, ಬೆಳಿಳ, ಮತ್ುತ ಕಂಚಿನ

ಗನಳಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಚಲ್ಲಸುವ ವನಹನದ ಮನದರಯನುಾ ತನಲ ಿಕಿನ

ಪದಕದ್ೆ ಂದಿಗೆ ಪರಶಸಿತ ಪತ್ರಗಳನು ನೋಡಿ ಸನ್ನಾನಸಲನಯಿತ್ು.

ಮನಜನಳಿಯ ಗಿರಜನಬನಯಿ ಸೆೈಲ್ ಇನ್ಸಿುಟ ಾಟ್ ಆಫೆುಕನಾಲಜಯ

ಎಜ್ುಸಯಾಟ್ ಕಯರ್ಯಕ್ರಮ

ಮಕನಾನಕಲ್

2015-16ನ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 2, 4 ಮತ್ುತ 6ನ್ೆೋ ಸೆಮಿಸುರಗಳಿಗೆ
ಸಂಬದಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿದ ವಿಭನಗಗಳಿಂದ 04 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 13
ನುರತ್ ವಿಷಯ ಪರಣಿತ್ರಂದ 120 ಗಂಟೆಗಳ ಕನಲ ವಿಷಯಗಳನುಾ
ಭೆ ೋದಿಸುವ ಕನಯಿಕರಮವನುಾ ಜನವರ -2016 ರಂದ ಏಪರಲ್
2016ರ ವರೆಗೆ ಪರಸನರ ಮನಡಲನಯಿತ್ು, ಇದುವರೆವೆಗ

76

ಸಕನಿರ ಪನಲ್ಲಟೆಕಿಾರ್ಕಗಳು ಸೆೋರದಂತೆ 200 ಪನಲ್ಲಟೆಕಿಾರ್ಕಗಳಿಂದ
ಸುಮನರು

ಎರಡು

ಲಕ್ಷಕ ಕ

ಹೆಚುಿ

ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳು

ಇದರ

ಉಪಯೋಗವನುಾ ಪಡೆದುಕೆ ಂಡಿರುತನತರೆ.
2015-2016 ನ ೋ ಸಯಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಪರಸಯರ ಮಯಡಿದ ವಿಷರ್ಗಳು

ವಿಭನಗದ

ಅಂತ್ನಮ

ವಷಿದ

ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳು

ಆವಿಷಕರಸಿದ್ನದರೆ.
150 ಸಿ.ಸಿ ಎಂಜನ್ ಹನಗ
ಅಳವಡಿಸಲನಗಿದ್ೆ. ಎಂಜನ್ ಚನಲ

ಕನರನ ನ್ನಲುಕ ಚಕರಗಳನುಾ
ಆಗಲು ಪೆಟೆ ರೋಲ್ ಬೆೋಕು.

ಆನಂತ್ರ ಗನಳಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೆೋ ವನಹನ ಚಲ್ಲಸುತ್ತದ್ೆ. ಇದಕೆಕ
ಗನಾಸ್ ಕಿಟ್ ಕ ಡ ಅಳವಡಿಸಿ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಈ ವನಹನ
ತ್ಯನರಕೆಗೆ ₹ 90 ಸನವಿರ ವೆಚಿ ತ್ಗುಲ್ಲದ್ೆ’ ಎಂದು ಗುರು ರನಣೆ
ವಿವರಸಿದರು.

IIPM CONVOCATION

1.Engg.Maths-II – 2nd sem, All Programs
2.Communication skills in English - All Programs
3.Theory of Machines - 4th sem Mechanical
4.Microconttroller - 4th sem E&C
ಜನವರ-2016 ರಂದ ಏಪಿರಲ್ 2016ರ ವರೆಗೆ ಎಜುಸನಾಟ್
ಮುಖನಂತ್ರ ಪರಸನರವನದ ವಿಷಯಗಳ ಎಲನಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನುಾ ಈ
ಕೆಳಕಂಡ ಅಂತ್ರಜನಲದಲ್ಲಿ ನ್ೆ ೋಡಬಹುದ್ನಗಿದ್ೆ.
1. http://dte.kar.nic.in/ICTinitiatives/Econtent/sear
ch
www. Spfukarnataka.in
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ಚಿನಾದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಐಟಿ–ಬಟಿ, ಮಡಿಕಲ್, ಎಂಜನಯರಂಗ್ಗಿಂತ್ಲ
ನ್ೆೋಗಿಲ ಯೋಗಿಗಳ ಬಗೆೆ ಪಿರೋತ್ನ, ಭ ತನಯಿಯ ಬಗೆೆ ಒಲವು.
ರೆೈತನಪಿ

ವಗಿಕೆಕ

ಏನ್ನದರ

ಒಳಿತ್ು

ಮನಡಬೆೋಕೆಂಬ

ಕಳಕಳಿ.ಕೃರ್ಷಯ ಬಗೆೆ ಅಪನರ ಒಲವು ಹೆ ಂದಿರುವ ಈ ‘ಚಿನಾದ
ಹುಡುಗಿ’ ಬೆಂಗಳೂರನ

Special Lecture Series

On 19-03-2016 two special lectures were arranged in
Government Law College, Hassan as a part of IQAC
activities. Dr. G.B.Patil, Associate Professor, Karnataka
state Law University , Hubli delivered lecture on the
topic

ವಿ. ಪದಾಪಿರಯ. ಗುರುವನರ ನಡೆದ

ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸಿುಟ ಾಟ್ ಆಫ್ ಪನಿಂಟೆೋಷನ್ ಮನಾನ್ೆೋಜ್ಮಂಟ್
(ಐಐಪಿಎಂ)

ಘಟಿಕೆ ೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ

ಇವರು

ಚಿನಾದ

ಪದಕ

ಪಡೆದರು.ಚಿನಾದ ಪದಕ ವಿಜೆೋತ್ರು * ವಿ.ಪದಾಪಿರಯ: ಪಿಜಡಿಎಂ–
ಎಬಪಿಎಂ (2014–2016),* ಅನೋಷ್ ಜ: ಪಿಜಡಿಎಂ– ಎಬಪಿಎಂ
(2013–2015),ಬೆಳಿಳ ಪದಕ ವಿಜೆೋತ್ರು,*ಮೊಹಮಾದ್ ಅಬುದಲ್
ಜಮೈಯಾ: ಪಿಜಡಿಎಂ– ಎಬಪಿಎಂ(2014–2016), *ನಖಿಲ್.ಎಂ:

News from the Instiutions
Government Law College, Hassan

“The Role of students as stake holders in quality
enhancement of Legal Education” Dr. Suresh
Nadagowdar, Dean, Faculty of Law and Principal,
University Law College, Bangalore addressed students
on the topic “Placement Services in Law Colleges”

One Day National Level Seminar

Women Parliament Competition

ಪಿಜಡಿಎಂ– ಎಬಪಿಎಂ(2013–2015).

One day National Level Seminar on “Protection of
Marginalised Women in India” was organised in
Government Law College, Hassan in association with
Karnataka Law and Parliamentary Reforms (KILPAR),
Bengaluru on 13-04-2016.
Dr. Ratna Bharamgoudar, Registrar, Karnataka State
Law University, Hubballi inaugurated the seminar. Sri.
Prakash H.S., M.L.A. & President, College
Development Council, Government Law College,
Hassan was the chief guest of the function. Sri. Revaiah
Odeyar, Research Head, KILPAR, Bengaluru was the
guest of honor. Dr. Madivalappa Matolli, Principal,
Government Law College, Hassan presided over the
function. Dr. Arundhati Kulkarni, Assistant Professor,
Government Law College, Hassan welcomed the
gathering and introduced the guests. Smt. Vinutha
M.S., Assistant Professor, Government Law College,
Hassan proposed vote of thanks.

www. Spfukarnataka.in

Women Parliament was conducted by the Karnataka
Law and Parliamentary Reforms (KILPAR), Bengaluru
at JSS Law College, Mysore on 18-04-2016. Five
students from Government Law College Hassan had
participated in the competition out of which two
students were selected for state level competition. State
Level competition was held at KSLU Hubli on 13-052016. Tilaka N.S third year B.A.LL.B student of Govt.
Law college, Hassan won 4th place out of 75
participants from various law colleges throughout
Karnataka.

Govt. Polytechnic, Kalaburagi
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ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆಕ: ಶಿರೋ ರಘುನ್ನರ್, ಶಿರೋ ಸಂಜೋವಕುಮನರ ಧ್ನಾ,

ಪರಸುತತ್ ಆಧ್ುನಕ ಜಗತ್ನತನಲ್ಲಿ ಫನಾಷನ್ ಎಂಬುದು ಕೆೋವಲ

ಶಿರೋ ಎಸ್.ಎಸ್. ಜೆೋವಗಿಿ, ಶಿರೋ ಅಮೃತ್ ಚಿಂಚೆ ೋಳಿಕರ್, ಶಿರೋ

ಅಲಂಕನರಕತೆಗೆ ಮನತ್ರ

ಶಿವಶರಣಯಾ ಹರೆೋಮಠ, ಶಿರೋ ಶಿವಕುಮನರ ಅಲಮದ, ಶಿರೋ

ನಲುವು, ಕಿರಯನತ್ಾಕತೆ, ಸೃಜನಶಿೋಲತೆ ಹನಗು ಕೌಶಲಾತೆಗಳನುಾ

ರನಜಶೆೋಖರ ಹೋರನ.

ಅನ್ನವರಣಗೆ ಳಿಸುವ ಅದುುತ್ ಕಲೆಯನಗಿದ್ೆ. ಇಂದು ಫನಾಷನ್
ಜಗತ್ುತ

ಒಂದು

ಸಿೋಮಿತ್ವನಗದ್ೆ ವಾಕಿತಯ ವಾಕಿತತ್ವ,

ವಿಸಾಯ

ಲೆ ೋಕವನಗಿದುದ

ಪರತ್ನೋ

ಕ್ಷಣವೂ

ಹೆ ಸತ್ನದ್ೆ ಂದಿಗೆ, ನವನವಿೋನ ವಿನ್ನಾಸಗಳೊ ಂದಿಗೆ ಹನಗು
ತನಂತ್ನರಕ

ಸಾಶಿದ್ೆ ಂದಿಗೆ

ನಬೆಬರಗನಗಿನ್ೆ ೋಡುವಂತೆ
ತನಂತ್ನರಕತೆ

ಹನಗು

ಪರಪಂಚದ
ಮನಡುತ್ನತದ್ೆ.

ಮನಂತ್ನರಕತೆಯ

ಜನರು

ತ್ನಾತ್ತ

ಫನಾಷನ್
ಮ ಲಕ

ತ್ನಾ

ಉಳಿದ್ೆಲನಿ

ಔದ್ೆ ಾೋಗಿಕ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಸಮವನಗಿ ಮುನುಾಗುೆತನತ ತ್ನಾದ್ೆೋ
ಆದ ಛನಪನುಾ ಮ ಡಿಸುತ್ನತದ್ೆ ಎಂದು ನಗರದ ಆಯಿಭನರತ್ನ
ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆಕ: ಶಿರೋ ರಘುನ್ನರ್, ಶಿರೋ ಸಂಜೋವಕುಮನರ ಧ್ನಾ, ಶಿರೋ ಅಮೃತ್
ಚಿಂಚೆ ೋಳಿಕರ್, ಶಿರೋ ಶಿವಶರಣಯಾ ಹರೆೋಮಠ, ಶಿರೋ ಶಿವಕುಮನರ ಅಲಮದ, ಶಿರೋ
ಎಸ್.ಎಸ್. ಜೆೋವಗಿಿ.

ದಿನ್ನಂಕ: 06-04-2016 ರಂದು ಸರಕನರ ಪನಲ್ಲಟೆಕಿಾಕನಲ್ಲಿ 201516ನ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಘಟಕಗಳ ಹನಗ

ಯುವ ರೆಡ್ಜ

ಕನರಸ್ ಘಟಕಗಳ ಸಮನರೆ ೋಪ ಸಮನರಂಭ ಜರುಗಿತ್ು.
ಮುಖಾ ಅತ್ನರ್ಥಗಳನಗಿ ಆಗಮಿಸಿದದ ಶಿರೋ ಅಮೃತ್ ಚಿಂಚೆ ೋಳಿಕರ,
ಆಯಕ ಶೆರೋಣಿ ಉಪನ್ನಾಸಕರು, ಸರಕನರ ಮಹಳನ ಪನಲ್ಲಟೆಕಿಾರ್ಕ,
ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಮನತ್ನ್ನಡುತ್ತ ರೆಡ್ಜ ಕನರಸ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ
ಸಂಸೆಾ, ಯುದಿದಲನಿಗಲ್ಲ, ಅಫಘಾತ್ದಲನಿಗಲ್ಲ, ಗನಯನಳುಗಳಿಗೆ
ಚಿಕಿತೆಸ ಕೆ ಟುು ಜೋವ ಕನಪನಡುವ ಒಂದು ವಿಶವವನಾಪಿ ಮಹನ
ಸಂಸೆಾ.

ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳು

ಇದರಲ್ಲಿ

ಉತ್ುಸಕತೆಯಿಂದ

ಭನಗವಹಸಬೆೋಕೆಂದು ತ್ನಳಿಸಿದರು. ದಿನ್ನಂಕ: 31-03-2016 ರಂದು
ರಕತದ್ನನ ಮನಡಿದ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಶಸಿತ ಪತ್ರ ವಿತ್ರಸಿದರು.

ಆರ್ಯಭಯರತಿ ಪಯಲ್ಲಟ ಕ್ನನಕ್, ತುಮಕ್್ರು.
““ಕ್ಲಯ ನ ೈಪುಣ್ಾತ ಯಿೊಂದ ಕ್್ಡಿದ ವಸರವಿನಯಾಸಗಳ ಪರದಶಯನ್”

ಪನಲ್ಲಟೆಕಿಾರ್ಕನ ಪನರಂಶುಪನಲರನದ ಶಿರೋ ಕೆ. ಆರ್. ಅಶೆ ೋಕರವರು
ಇಂಗಿತ್ ವಾಕತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಂಸೆಾಯ, ಅಪನಾರೆಲ್ ಡಿಸೆೈನ್
ಮತ್ುತ ಫನಾಬರಕೆೋಷನ್ ಟೆಕನಾಲಜ (ವಸರ ವಿನ್ನಾಸ) ವಿಭನಗದ
ವತ್ನಯಿಂದ

ಆಯೋಜಸಿರುವ

“ವಸೆ ರೋತ್ಸವ

–

2016”

ಕನಯಿಕರಮಕೆಕ ಚನಲನ್ೆ ನೋಡಿ ಮನತ್ನ್ನಡಿದರು.
ಈ ವಸೆ ರೋತ್ಸವ ಪರದಶಿನದಲ್ಲಿ ಪರದಶಿಿಸಿರುವ ವಿನ್ನಾಸಗಳು
ಸವಂತ್ನಕೆ ಹನಗು ಕಂಪೂಾಟರೋಕೃತ್ ತನಂತ್ನರಕತೆಯ ಸಾಶಿದಿಂದ
ಕ ಡಿದುದ ಇತ್ರೆ ತನಂತ್ನರಕತೆಗಳಿಗೆ ಸೆಡುಾ ಹೆ ಡೆಯುತ್ನತವೆ. ಈ
ಪರದಶಿನದಲ್ಲಿ ಸನವಿಜನಕರು ಈ ತನಂತ್ನರಕತೆಯನುಾ ಹನಗು
ವಿವಿಧ್ ಫನಾಷನ್ ಮನದರಗಳನುಾ ತನವೆೋ ಪನರಯೋಗಿಕವನಗಿ
ಮನಡುವುದರ

ಮ ಲಕ

ತ್ಮಾ

ಅನುಭವಕೆಕ

ತ್ಂದುಕೆ ಳಳಬಹುದ್ನಗಿದ್ೆ. ಈ ಪರದಶಿನಕೆಕ ತ್ುಮಕ ರನ ಹನಗು
ಇತ್ರೆ

ಸಾಳಗಳ

ಸಮಸತ

ನ್ನಗರೋಕರಗ ,

ವಿಶೆೋಷವನಗಿ

ಹೆಣುಣಮಕಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಪರವೆೋಶನವಕನಶವಿದುದ ವಿವಿಧ್ ರೋತ್ನಯ
ಫನಾಷನ್ಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಪಡೆಯಬಹುದ್ನಗಿದ್ೆ.
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಹೆಚಿಿನ

ಇದರೆ ಂದಿಗೆ

ಸಂಪೂಣಿ

ಮನಹತ್ನಯನುಾ

ವಸರವಿನ್ನಾಸ

ಮನಹತ್ನಯನುಾ

ವಿಭನಗಕೆಕ
ಪಡೆಯಲು

ಪನಲ್ಲಟೆಕಿಾರ್ಕಗೆ ಖುದ್ನದಗಿ ಬೆಳಿಗೆೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5
ಗಂಟೆಯವರೆವಿಗ

ಭೆೋಟಿ

ನೋಡಬಹುದ್ನಗಿರುತ್ತದ್ೆ

ಅರ್ವನ

ದ ರವನಣಿ ಸಂಖೆಾ 9449163448 ಸಂಪಕಿಿಸಬಹುದ್ನಗಿರುತ್ತದ್ೆ.
“ಬ ೋಸಿಗ ಗ ಬ ೋಸುಿ ಬಿೋಳಿಸುವ ಜ್ಲ ಭೊಂಡಯರ ತಲಪರಿಗ :- ತ್ಲಪರಗೆ
ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೆೋಳಿದ್ನಕ್ಷಣ ಹೆಚಿಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಮ ಡುವ ಪರಶೆಾ
ಯನವುದಿದು ಹೆ ಸ ಶಬದ, ಯನವ ವಿಷಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು
www. Spfukarnataka.in
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ಎಂಬುದು. ತ್ಲಪರಗೆ ಎಂಬ ಸಿಹನೋರನ ಗಣಿಯ ಬಗೆೆ ಹೆಚುಿ

ಮುಖಾಸಾರನದ ಶಿರೋಮತ್ನ ಜೆ. ಅಶಿವನಯವರು ಹನಗು ಉಪನ್ನಾಸಕ

ತ್ನಳಿದಿರುವವರು ತ್ನೋರನ ವಿರಳ. ಶತ್ಮನನಗಳಷುು ಹಳೆಯದ್ನದ

ವೃಂದದವರು ಮಚುಿಗೆ ವಾಕತಪಡಿಸಿದ್ನದರೆ.

ನಮಾ ತನತ್ ಮುತನತತ್ಂದಿರು ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ುತ ವಾವಸನಯಕೆಕ

ವಷಿದ ಎಲಿ ಸಮಯದಲ ಿ ಕುಡಿಯಲು ಮನತ್ರವಲಿದ್ೆ, ನ ರನರು

ಅವಲಂಬತ್ರನಗಿದದ ಯೋಗಾ ಸಿಹನೋರನ ಬುಗೆೆ ತ್ಲಪರಗೆ, ಕೆ ಳವೆ

ಎಕರೆಗಳ

ಬನವಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಬರುವುದಕ ಕ ಮುಂಚೆಯೋ ಜನಗಳ ನೋರನ

ಸೌಲಭಾವನುಾ

ದ್ನಹವನುಾ

ಕಲ್ಲಾಸಬಹುದ್ನಗಿತ್ತದ್ೆ.ಕೆಲವು

ಬೆಳೆಗಳಿಗ

ಕ ಡ

ನರಂತ್ರವನಗಿ

ನೋರನವರ

ತ್ಲಪರಗೆಗಳ
ವಷಿಗಳ

ಮ ಲಕ
ಹಂದಷ್ೆು

ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ

ಸನವಿರಕ ಕ ಮಿಗಿಲನದ ಸಂಖೆಾಯರ್ಷುದದ ತ್ಲಪರಗೆಗಳು ಇಂದು
ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯರ್ಷುವೆ. ಈ ರೋತ್ನಯ ಉತ್ತಮ ಕನಯಿಸನಧ್ನ್ೆಗೆ
ಸಂಸೆಾಯ

ಆಡಳಿತ್ಮಂಡಳಿ,

ಉಪಪನರಂಶುಪನಲರು

ಹನಗು

ಉಪನ್ನಾಸಕ ವೃಂದದವರು ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳನುಾ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ನದರೆ.
ತ್ಲಪರಗೆಯ ಕುರತ್ು ಹೆಚಿಿನ ಮನಹತ್ನಗನಗಿ ಹನಗು ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳು
ತನವೆೋ ಸವತ್ಃ ರ ಪಿಸಿರುವಂತ್ಹ ಮನದರಯನುಾ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು
ಪನಲ್ಲಟೆಕಿಾರ್ಕಗೆ ಭೆೋಟಿ ನೋಡಬಹುದ್ನಗಿದ್ೆ.
ವಷಿಪೂತ್ನಿ ತ್ಣಿಸುತ್ನತದದ ಜಲ ನಧಿಯೋ ತ್ಲಪರಗೆ. ತ್ುಮಕ ರು

Good Governance document presented

ಜಲೆಿಯ ಮಧ್ುಗಿರ, ಪನವಗಡ, ಕೆ ರಟಗೆರೆ, ಶಿರನ, ತನಲ ಿಕಿನ
ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ

ಹನಗು

ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷುು

ರನಜಾದ

ಈಗಲ

ಕೆಲವು
ಕ ಡ

ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ

ಮನತ್ರ

ತ್ಲಪರಗೆಗಳು

ನಮಗೆ

ಕನಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷುು ನಶಿಸಿ ಹೆ ೋಗುವ
ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ೆ. ಹನಗು ಇನಾಷುು ವಾವಸಿಾತ್ ನವಿಹಣೆಯಿಲಿದ್ೆ ಇದ ದ
ಇಲಿದಂತನಗಿರುತ್ತವೆ.ಈ ರೋತ್ನಯ ಅಪರ ಪದ, ನ್ೆೈಸಗಿಿಕ ಸಿಹ
ನೋರನ ಜಲಭಂಡನರಗಳ ಕುರತ್ು ಹೆಚಿಿನ ಮನಹತ್ನಯನುಾ ಕಲೆ
ಹನಕುವುದಕನಕಗಿ ಹನಗು ಸನವಿಜನಕರಲ್ಲಿ ಅರವು ಮ ಡಿಸುವುದರ
ಸಲುವನಗಿ ನಗರದ ಆಯಿಭನರತ್ನ ಪನಲ್ಲಟೆಕಿಾರ್ಕನ ಅಂತ್ನಮ
ವಷಿದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜನಯರಂಗ್ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳನದ ಚಿ| ಭನಸಕರ
ಆರ್. ಚಿ|ಚೆೋತ್ನ್ ಹೆಚ್ ಆರ್. ಚಿ|ಗಿರೋಶ್ ಕುಮನರ್ ಎಂ. ಎನ್.
ಚಿ|ಹೆೋಮಂತ್ ಜೆ. ಡಿ. ಕು. ಜೆ ಾೋತ್ನ ಎಸ್ ಕೆ ಚಿ|ಕಿಶೆ ೋರ್ ಹೆಚ್.
ಎನ್. ಚಿ|ಗೌತ್ಮ್ ಟಿ ಎನ್ ರವರು ವಿಭನಗದ ಉಪನ್ನಾಸಕಿಯನದ
ಶಿರೋಮತ್ನ
ತ್ನಂಗಳಿಗ

ಪಲಿವಿಯವರ

ಮನಗಿದಶಿನದಲ್ಲಿ

ಸುಮನರು

3

ಮಿಗಿಲನಗಿ ವಿಶೆೋಷ ಅಧ್ಾಯನವನುಾ ಕೆೈಗೆ ಂಡಿದದರು.

ಈ ವಿಶಿಷು ಸಂಶೆ ೋಧ್ನ್ೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ್ ರೋತ್ನಯ
ತ್ಲಪರಗೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮನಹತ್ನಗಳನುಾ ಕಲೆಹನಕಿದುದ, ಅಂತ್ನಮವನಗಿ
ಉತ್ತಮವನದ
ಸಿದದಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ

ಪನರಜೆರ್ಕು

ಆಗಿ

ಪರವತ್ನಿಸುವಲ್ಲಿ

ಯಶಸಿವಯನಗಿದ್ನದರೆ
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ಹೆೋಗೆ ನಧನಿರಗಳನುಾ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತನತರೆ, ನಡನವಳಿಗಳನುಾ

ಹ ್ಸತನ್ದ ಹರಿಕಯರ

ಯನವ

ವಿಜ್ರ್ವಯಣಿ ದಿನ್ಪತಿರಕ ರ್ಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಲಯಲ್ ಮಿೋನಯ ಅೊಂಕ್ಣ್
ಆಡಳಿತ್

ಸೆೋವೆ

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ

ಕೆಇಬ

ಯ ನಯನ್ಗಳನುಾ

ಕನಯಿಕ್ಷಮತೆ

ಹೆಚಿಿಸುವುದು

ಮುಂತನದವುಗಳ

ಸಿಬಬಂದಿ
ಒಳಗುಟುು

ಕಲನಾಣ

ಇಲನಖೆಯ

ಉಪಕನಯಿದಶಿಿಯನಗಿ ಮ ರು ತ್ನಂಗಳ ಸೆೋವೆ ನನಗೆ ಅನ್ೆೋಕ
ಆಡಳಿತನನುಭವಗಳನುಾ ನೋಡಿತ್ು. ನನಾ ಕನಯಿವೆೈಖರ ಇಲನಖೆಯ
ಕನಯಿದಶಿಿಗಳಿಗೆ ಅಸಮನಧನನ ಮ ಡಿಸಿತ್ುತ. ಒಂದು ದಿನ
ಅವರು

ಇಲನಖೆಯ

ಅಧಿನ

ಕನಯಿದಶಿಿಯು

ಕಡತ್ಗಳನುಾ

ನ್ೆೋರವನಗಿ ಕನಯಿದಶಿಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತನತರೆಂದು ನನಗೆ ಮಮೊೋ
ಕಳುಹಸಿದರು. ಇದು ನನಗೆ ನ್ೆ ೋವನುಾಂಟು ಮನಡಿತ್ು.
ಈ ವಿಚನರವನುಾ ಡಿಪಿಆರ್ ಕನಯಿದಶಿಿ ಗಮನಕೆಕ ತ್ಂದ್ೆ.
ವಿಷಯದ ಗಂಭಿೋರತೆಯನುಾ ಅರತ್ ಅವರು ನನಾನುಾ ಕನ್ನಿಟಕ
ವಿದುಾಚಛಕಿತ

ಮಂಡಳಿಯ

ನಯೋಜಸಿದರು.
ಸದಸಾ

ಕೆಇಬಯಲ್ಲಿ

ಕನಯಿದಶಿಿಯು

ಕನಯಿದಶಿಿಯನಗಿರಲ್ಲಲಿ.

ಕನಯಿದಶಿಿ

ಸದಸಾ

ಕನಯಿದಶಿಿಯನ್ನಾಗಿ

(ಕೆಇಬ)

ಕೆಲವು

ಕನಯಿದಶಿಿ

ಮಂಡಳಿಯ
ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ

ಅರ್ವನ

ಮಂಡಳಿಯ

ನದ್ೆೋಿಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬಬರನಗಿರುತ್ನತದದರು. ಆದರೆ, ಕೆಇಬಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಈ
ವಾವಸೆಾ

ಇರಲ್ಲಲಿ.

ಹೋಗನಗಿ

ಕೆಇಬಯಲ್ಲಿನ

ಕನಯನಿನುಭವ

ವಿಭಿನಾವನದುದು. ಇಲ್ಲಿ ತನಂತ್ನರಕ ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಮಹತ್ವ.
ವಿದುಾತ್ ಉತನಾದನ್ೆ, ಅದರ ನವಿಹಣೆ, ಮ ಲಸೌಕಯಿ ಸೃರ್ಷುಯ
ಜತೆಗೆ ಇಡಿೋ ರನಜಾದ ವಿದುಾತ್ ಸರಬರನಜನ ನವಿಹಣೆಯ ಹೆ ಣೆ
ಕನಯಿದಶಿಿಯ

ಮೋಲ್ಲರುತ್ತದ್ೆ.

ಅಧಿಕನರಯಬಬರನುಾ

ಮಂಡಳಿಯ

ಅತ್ಾಂತ್

ಹರಯ
ಅಧ್ಾಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ

ನ್ೆೋಮಿಸಲನಗುತ್ತದ್ೆ. ಹೆಚನಿಗಿ ಇವರು ಮುಖಾ ಕನಯಿದಶಿಿ ಮಟುದ
ನಂತ್ರದ ಅಧಿಕನರಯನಗಿರುತನತರೆ. ನನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನವೃತ್ತ
ಮುಖಾ ಇಂಜನಯರ್ ಪನವಗಡ ನರಸಿಂಹಮ ತ್ನಿ ಅವರು ಕೆಇಬ
ಅಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿದದರು.

www. Spfukarnataka.in

ಮನಡುವುದು ಹೆೋಗೆಂಬ ಅರವು ಮ ಡಿದುದ ಕೆಇಬಯಲೆಿೋ. ಅದ್ೆ ಂದು
ರೋತ್ನಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ ಅನುಭವ ನೋಡಿತ್ುತ. ಆ
ನ್ನನು ತನಂತ್ನರಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚನಿಗಿ ಪನಲೆ ೆಳಳಲ್ಲಲಿ. ಆಡಳಿತ್

ಸಂಭನಳಿಸುವುದು,

ಕುಟುಂಬ

ಕೆಲಸ

ವಿಭಿನಾ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್

ವೃತ್ನತಜೋವನಕೆಕ ಬುನ್ನದಿಯನಯಿತ್ು.

ಮತ್ುತ

ಎಂಬತನಾದಿಯನಗಿ

ವಾವಸೆಾಯನುಾ ಪೂತ್ನಿಯನಗಿ ನ್ನನು ಅರಯಬಹುದ್ನಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ,

ಅರಯುವುದು ಸನಧ್ಾವನಯಿತ್ು. ರನಜಸನಾನದ ಆಡಳಿತ್ ಸೆೋವನನುಭವ

ಆರೆ ೋಗಾ

ದ್ನಖಲ್ಲಸುತನತರೆ?

ಅನುಭವ

ನೋಡಿದ
ನವಿಹಣೆ,

ರೋತ್ನ

ವಿಷಯಗಳಿಗಷ್ೆುೋ

ಹೆಚಿಿನ

ಗಮನಹರಸಿದ್ೆದ.

ಹೆಚುಿವರ

ಕನಯಿದಶಿಿಯಬಬರು ಸಭನ ನಡನವಳಿಗಳನುಾ ದ್ನಖಲ್ಲಸುತ್ನತದದರು,
ಅಷ್ೆುೋ ಅಲಿ ಅದರ ಪರಗತ್ನಯನ ಾ ಗಮನಸುತ್ನತದದರು. ವಿದುಾತ್
ಉತನಾದನ್ನ ವಿಭನಗ ಪರತೆಾೋಕವಿದಿದತ್ುತ. ಆಗ ನ್ೌಕರರ ಯ ನಯನ್
ಗಳು ಬಹಳ ಪರಭನವಿಯನಗಿದದವು. ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 45,000ಕ ಕ ಹೆಚುಿ
ಉದ್ೆ ಾೋಗಿಗಳಿದದರು.

ಸಕನಿರದ

ಮಟುದಲ್ಲಿ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳವ

ನಧನಿರಗಳ ಮೋಲ ಪರಭನವ ಬೋರುವಷುರ ಮಟಿುಗೆ ಯ ನಯನ್
ಪದ್ನಧಿಕನರಗಳು ಪರಭನವಿಗಳನಗಿದದರು. ಅವರು ಮುಷಕರಕೆಕ ಕರೆ
ನೋಡಿದರೆ, ಇಡಿೋ ಸಕನಿರ ಅವರ ಮನತ್ನುಾ ಆಲ್ಲಸಬೆೋಕನದ
ಸಂದಭಿ ಇತ್ುತ. ಸಿಬಬಂದಿ ವಿಷಯ, ವೆೋತ್ನ ಕರನರು ಸೆೋರ ಹಲವು
ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ಾರ್ಿವನಗದ್ೆ ಬನಕಿ ಇದದವು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ
ಜೆ ತೆ ಅನ್ೆೋಕ ಸುತ್ನತನ ಮನತ್ುಕತೆಗಳೂ ನಡೆದಿದದವು. ನ್ನನು
ಅವರೆ ಂದಿಗೆ ಮನತ್ುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಕಲೆಯನುಾ ಅರತೆ. ಅವರು
ಅನ್ೆೋಕ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನುಾ ಮುಂದಿರಸುತ್ನತದದರು, ನಂತ್ರ ಮನತ್ುಕತೆ
ಮೋಜಗೆ ಬರುತ್ನತದದರು, ಆಗ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನುಾ ಪರಷಕರಸುತ್ನತದದರು.
ನಂತ್ರ ಒಪಾಂದಕೆಕ ಬರುತ್ನತದರ
ದ ು. ಪರತ್ನ ನ್ನಲುಕ ವಷಿಗಳಿಗೆ ಒಮಾ
ವೆೋತ್ನ ಪರಷ್ನಕರ ಆಗುತ್ನತತ್ುತ. ಈ ಸ ಕ್ಷಮ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ
ಯನವುದ್ೆೋ ನಧನಿರಕೆಕ ಬರುವ ಮುನಾ ಇತ್ರೆ ರನಜಾಗಳ ವೆೋತ್ನ
ವಿವರವನುಾ ಕಲೆಹನಕಬೆೋಕಿತ್ುತ. ಸಹಜವನಗಿಯೋ ಯ ನಯನ್
ಪದ್ನಧಿಕನರಗಳ ಜೆ ತೆಗಿನ ಮನತ್ುಕತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ
ಕಷುದ

ಕೆಲಸ.

ಬಹುತೆೋಕ

ವಿಷಯಗಳಿಗೆ

ಅವರ

ಸಹಮತ್ವಿರುವುದಿಲಿ. ಯನವುದ್ೆೋ ಒಪಾಂದಕೆಕ ಬರುವ ಮುನಾ ಎಲಿ
ಲೆಕನಕಚನರಗಳನ ಾ

ಹನಕಿಕೆ ಂಡಿರಬೆೋಕು.

ಆಮೋಲೆ

ಅಲ್ಲಿ

ಇಲನಖನವನರು ತ್ನಖೆಗಳೂ ಸನಕರ್ಷುರುತ್ತವೆ. ಸೆೋವನ ವಿಷಯಗಳೂ
ಅಲ್ಲಿ ಪರಸನತಪವನಗುತ್ನತದದವು. ಆದ್ನಗ ಾ, ಅವರು ವಗನಿವಣೆ ಮತ್ುತ
ಇತ್ರೆ ಸಣಣ ಪುಟು ವಿಷಯಗಳಿಗನಗಿ ಬರುತ್ನತರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದ್ೆೋ
ಸಂತೆ ೋಷದ ವಿಷಯವನಗಿತ್ುತ. ಅದ್ೆೋ ರೋತ್ನ ಇಲನಖನ ತ್ನಖೆ
ಮುಂತನದ

ವಿಷಯಗಳಲ ಿ

ಅವರು

ಹೆಚನಿಗಿ

ಹಸತಕ್ೆೋಪ
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ಮನಡುತ್ನತರಲ್ಲಲಿ.

ಆದರೆ,

ಅವರ

ಕೆಲವಂದು

ಬೆೋಡಿಕೆಗಳು

ಅತ್ುಾತ್ತಮ

ಆಡಳಿತ್

ಸೆೋವನ

ತ್ರಬೆೋತ್ನ

ಸಂಸೆಾ.

ಅಲೆ ಿಬಬ

ಬಹುದ್ೆ ಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಪರಣನಮಬೋರುವಂರ್ವು. ಇವೆಲಿವುಗಳ

ನದ್ೆೋಿಶಕರದದರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಮಿೋಠನಲನಲ್ ಮಹನತ. ನಯತ್ುತ

ನಡುವೆ

ಮತ್ುತ

ಆ

ವನತನವರಣದಲ್ಲಿ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳವುದು

ಹನಗ

ಯನವ

ಕೆಲಸ

ಇತ್ರೆ

ಗುಣಗಳಿಂದ್ನಗಿ

ಬಹು

ಪರಸಿದಿರನಗಿದದವರು.

ಕನಯಿಕ್ಷಮತೆ

ಪನರಯೋಗಿಕ ವಿಷಯಗಳನುಾ ಪೆರೋರಣನದ್ನಯಿ ಭನಷಣಗಳ ಮ ಲಕ

ಹೆಚಿಿಸುವುದು ಹೆೋಗೆಂದು ನ್ನವು ಸದ್ನ ಯೋಚಿಸುತ್ನತರುತೆತೋವೆ. ನಮಾ

ನಮಾ ಮನ ಮುಟುುವಂತೆ ವಿವರಸುತ್ನತದದರು. ನನಗೆ ಈಗಲ ಅವರು

ಅಧ್ಾಕ್ಷರಲೆ ಿಬಬರಗೆ ಗಣಕಿೋಕರಣದ ಕುರತ್ು ಉತ್ತಮ ತ್ನಳಿವಳಿಕೆ

ಕಲ್ಲಸಿದ ಪನಠಗಳು ನ್ೆನಪಿವೆ. ಅದರಲ ಿ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಒಂದ್ೆಡೆ

ಇತ್ುತ. ಇತ್ರೆ ದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನಮಾ ಸಿಬಬಂದಿಯ ಆ ರೋತ್ನ

ಬೆೋರ ರ ಬಡುತೆತೋನ್ೆ ಎಂಬ ಮನಸಿಾತ್ನ ಇರಕ ಡದು ಎಂಬುದನುಾ

ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ವನತನವರಣಕೆಕ ಒಗಿೆಕೆ ಳಳಬೆೋಕು ಎಂಬುದು ಅವರ

ವಿವರಸಿದ

ಇಚೆಛಯನಗಿತ್ುತ. ಆದ್ನಗ ಾ, ನಮಾ ಸಿಬಬಂದಿಯನುಾ ಇದಕನಕಗಿ

ನ್ನವಿರಬೆೋಕು. ನಮಾ ಬೆೋರುಗಳು ಹೆಚುಿ ಆಳಕಿಕಳಿಯಬನರದು.

ಹೆ ರದ್ೆೋಶಕೆಕ ಕರೆದ್ೆ ಯಾಲು ನ್ನನು ಆಲೆ ೋಚಿಸಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ,

ಹನಗಂತ್ ಮೋಲ

ಖಚಿತ್ವನಗಿಯ

ತೆರಳಲು ಸದ್ನ ಸಿದಿವನದ ಮನಸಿಾತ್ನ ನಮಾದ್ನಗಿರಬೆೋಕು’ ಎಂದು

ಕೆಲವಂದು

ಸಿಬಬಂದಿಯ

ರೋತ್ನ

ಉತ್ತಮ

ಅಂಶಗಳೊ ಂದಿಗೆ

ರೋತ್ನಯಂತ್

ಸದ್ನ

ಸಾರಣಿೋಯ.

‘ಬದಿರನಂತೆ

ಇರಬನರದು. ಒಂದ್ೆಡೆಯಿಂದ ಇನ್ೆ ಾಂದ್ೆಡೆ

ಬದಲನವಣೆ ಮನಡುವುದಕೆಕ ನ್ನವು ಬಯಸಿದ್ೆದವು. 1989 ಅರ್ವನ

ಅವರು ಹೆೋಳುತ್ನತದದರು.

1990ರ ಕನಲನವಧಿ ಅದು. ಆಗಿನ ಾ ನಮಾ ಇಲನಖೆಗೆ ಕಂಪೂಾಟರ್

ನಮಾ

ಗಳನುಾ ಪರಚಯಿಸಲನಗಿತ್ತಷ್ೆುೋ. ಆ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಸಿಬಬಂದಿ ಪೆೈಕಿ

ವಿಷಯಗಳಷ್ೆುೋ ಗೆ ತ್ುತ, ಇನ ಾ ವೃತ್ನತಯ ಪನರಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ

ಕೆಲವರು ಗಣಕಿೋಕರಣವನುಾ ಸಿವೋಕರಸಲು ಸಿದಿರರಲ್ಲಲಿ. ಕಡತ್ಗಳ

ಆಗಿಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರಗೆ ಅವರವರದ್ೆದೋ ಆದ ಚಿಂತ್ನ್ೆಗಳಿದದವು

ಪೆೈಕಿ ಯನವ ಪರಕರಣವನುಾ ಯನರು ಗಮನಸುತ್ನತದ್ನದರೆ, ವಿಚನರಣೆ

ಎಂಬುದು ನನಗೆ ವೆೋದಾವನಯಿತ್ು. ಇದ್ೆೋ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ

ನಡೆಸುತ್ನತದ್ನದರೆ ಎಂಬತನಾದಿಗಳನುಾ ಗಮನಸಿ, ಶಿೋಘರ ನಧನಿರ

ಜಲನಿಧಿಕನರ ಕಚೆೋರಯಲೆ ಿಂದು ವಿಭಿನಾ ಅನುಭವವನಯಿತ್ು.

ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳವುದು ನನಾ ಉದ್ೆದೋಶವನಗಿತ್ುತ. ಕೆಲಸಕೆಕ ಗೆೈರು

ಅದ್ೆ ಂದು ದಿನ ಜಲನಿಧಿಕನರ ಕಚೆೋರ ಎದುರು ಬಹಳ ಜನ

ಹನಜರನಗಿರುವುದು,

ಸೆೋರದದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪರತ್ನಭಟನ್ೆ ನಡೆಯುತ್ನತತ್ುತ. ಅವರ ನ್ನಯಕರು,

ಕೆಲಸ

ಮನಡದಿರುವುದು,

ಕೆಲವರ

ಚಚೆಿಯ

ವೆೋಳೆ,

ಕೆೋವಲ

‘ಸಕನಿರ

ಅಧಿಕನರ ದುರುಪಯೋಗ ಮನಡಿಕೆ ಂಡಿರುವುದು, ಕೆಲವರು ಇಲನಖೆ

ಪರಯೋಜನವಿಲಿ’ ಎಂಬರ್ಿದಲ್ಲಿ ಘ ೋಷಣೆಗಳನುಾ ಕ ಗುತ್ನತದದರು.

ವಸುತಗಳನುಾ ದುಬಿಳಕೆ ಮನಡಿಕೆ ಂಡಿರುವುದು, ಕೆಲವರ ವಿರುದಿದ

ಆದರೆ, ಅದ್ೆೋ ನ್ನಯಕರು ಮನತ್ುಕತೆಗನಗಿ ಜಲನಿಧಿಕನರ ಕೆ ಠಡಿ

ದ ರು, ಕೌಟುಂಬಕ ದ ರು ಹೋಗೆ ಹಲವು ವಿಧ್ದ ಪರಕರಣಗಳ

ಪರವೆೋಶಿಸುತ್ನತದದಂತೆ ವತ್ಿನ್ೆ ಮತ್ುತ ಮನತ್ನನ ವರಸೆ ಎರಡ

ಇಲನಖನವನರು

ಬದಲನಗಿತ್ುತ.

ಬನಕಿ

ಉಳಿದಿದದವು.

ಅವುಗಳ

ಹೆ ರಗಡೆ

ಬಳಿಯನನ್ೆಗಳು,

ಸೆೈದ್ನಿಂತ್ನಕ

ಕನಯಿಕ್ಷಮತೆ ನರೋಕ್ಷಿತ್ ಮಟುದಲ್ಲಿ ಇಲಿದಿರುವುದು, ಕೆಲವರು

ತ್ನಖೆಗಳು

ಅಧಿಕನರಗಳು

ಅವರಗೆ

ಅವರಂದ್ೆೋನ

ಆವೆೋಶಭರತ್ರನಗಿ,

ಘ ೋಷಣೆ

ವಿಲೆೋವನರ ಬಹುದ್ೆ ಡಾ ಕೆಲಸವೆೋ ಆಗಿತ್ುತ. ವಿದುಾತ್ ಮಂಡಳಿ

ಕ ಗುತ್ನತದದವರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸೌಜನಾದಿಂದ ಮನತ್ುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ನತದದರು.

ಇಂತ್ಹ ಕೆಲಸಗಳನುಾ ನನಗೆ ಪರಚಯಿಸಿತ್ು. ಇವು ನನಗೆ

ನ್ನವಲ್ಲಿ ಇದುದದರಂದ ಅವರು ಹೆ ರಹೆ ೋಗುವ ಮುನಾ ಈ ವಿಷಯ

ಕಂಪನಯಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ ಅನುಭವ, ಸಕನಿರೆೋತ್ರ

ಕೆೋಳಿದ್ೆವು. ಅದಕೆಕ ಅವರು ಹೆೋಳಿದಿದಷುು - ‘ಜಲನಿಡಳಿತ್ದಿಂದ ಏನು

ಕೆಲಸದ ಅನುಭವದಂತೆ ಹನಗ

ಮನಡಲು ಸನಧ್ಾ ಮತ್ುತ ಯನವ ಕೆಲಸ ಆಗದು ಎಂಬ ಅರವು

ಆಡಳಿತನನುಭವ, ತನಂತ್ನರಕ

ಅನುಭವ ಇತನಾದಿಗಳನುಾ ಮನಡಿಕೆ ಟಿುತ್ು.

ನಮಗಿದ್ೆ. ಹೆ ರಗೆ ನ್ನವು ಆ ರೋತ್ನ ಕ ಗನಡದ್ೆೋ ಇದದರೆ ಯನರು

ಜೆೈಪುರದ ಅನುಭವ: ಈ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತ್ವರು ರನಜಾ

ನಮಾ ಜೆ ತೆ ನಲುಿತನತರೆ?’. ನ್ನಯಕರೆನಸಿಕೆ ಂಡವರು ಎರಡ

ರನಜಸನಾನದಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ್ ಸೆೋವೆಯ ಅನುಭವವವೂ ನ್ೆನಪಿಗೆ

ಕಡೆ ಓಲೆೈಸುವ ಕಸರತ್ುತ ನಡೆಸಬೆೋಕನಗುತ್ತದ್ೆ.

ಬರುತ್ನತದ್ೆ. ಅಲ್ಲಿ 1983-85ರ ತ್ನಕ ಕತ್ಿವಾ ನವಿಹಸಿದ್ೆದ. ನ್ನನು

ಹೋಗೆ, ರನಜಸನಾನದ ಆಡಳಿತ್ ಸೆೋವೆಯ ಅನುಭವಗಳು ನನಾ ವೃತ್ನತ

1983ರ ರನಜಸನಾನ ಆಡಳಿತ್ ಸೆೋವನ ಬನಾಚ್ನವನು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ

ಬದುಕಿಗೆ ಬುನ್ನದಿ ಹನಕಲು ನ್ೆರವನದವೆನಾಬಹುದು.

ನಮಾನುಾ ಜೆೈಪುರದಲ್ಲಿ ತ್ರಬೆೋತ್ನಗೆ ಕಳುಹಸಿದದರು. ಅದು ದ್ೆೋಶದಲೆಿೋ
www. Spfukarnataka.in

-ಭರತ್ ಲಯಲ್ ಮಿೋನಯ.
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