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2017-18ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸೇವಾಯೀಜನೆ 

ಪ್ರರ . ಹನುಮಂತರಾಯುಡು            ಪ್ರರ .ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ                  ಪ್ರರ .ಆಯಿಷಾ ಸಿದಿ್ದ ಖಾ 

 ರಾ.ಸೇ.ಯೋ, ಘಟಕ-1  ರಾ.ಸೇ.ಯೋ, ಘಟಕ-2    ರಾ.ಸೇ.ಯೋ, ಘಟಕ-3 

ವರದ್ದ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು, ತುಮಕೂರು ಈ ರ್ಕಲೇಜಿನ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ     

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸೇವಾಯೋಜನಾಧಿರ್ಕರಿಗಳಾಗಿ ಘಟಕ-01ಕೆ್ಕ  ಪ್ರರ .ಹನುಮಂತರಾಯುಡು 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು,  ಘಟಕ-02ಕೆ್ಕ  ಪ್ರರ .ಕೃಷ್ಣ ನಾಯೆ  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು, ಘಟಕ-03ಕೆ್ಕ  

ಪ್ರರ .ಆಯಿಷಾ ಸಿದಿ್ದ ಖಾ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು, ಇವರುಗಳು ಜವಾಬಿ್ದರಿಯನುು  ವಹಿಸಿಕೊಂಡು 

ಒೊಂದೊಂದು ಘಟಕಕೆ್ಕ  ನೂರು ಜನ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಾಗಳನುು  ಸವ ಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿ ತುಮಕೂರು 

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಯಿತು.   

ದೈನಂದ್ದನ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನುು  ರ್ಕಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲ ೋ ಹಮಿ್ಮಕೊಂಡು ಸವ ಯಂ ಸೇವಕರ 

ಸವಾತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳಾದ ವಾಾ ಯಾಮ, ಶ್ರ ಮದ್ಯನ, ಹಸಿರಿೋಕರಣ, 

ವಾ ಕಿ್ತತವ  ವಿಕಸನಕೆ್ಕ  ಒತಿು  ಕಟ್ು  ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸೇವಾಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾ  ಧೋರಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ 

ದೈನಂದ್ದನ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನುು  ಹಮಿ್ಮಕೊಂಡು ಎಲಾಲ  ದೈನಂದ್ದನ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ/ಶ್ರ ಮದ್ಯನ ಮುಗಿದ 

ನಂತರ ಶುಚಿ-ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಹಾರದ ವಾ ವಸೆ್ಥಯನುು  ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ದ್ದನಾೊಂಕ: 06-03-2018ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲಲ ಕು ಕೋರ ಹೋಬಳಿಯಲಿಲ ರುವ 

ಚಿಕೆತಟುಲ ಕ್ಕರೆ ಗಾರ ಮದಲಿಲ  ಸಂರ್ಜ “ವಾಷ್ಟಾಕ ವಿಶೇಷ್ ಶಿಬಿರ”ವನುು  ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸೇವಾಯೋಜನೆಯ 

ಗಿೋತೆಯೊಂದ್ದಗೆ ಉದ್ಯಾ ಟನೆಗೊಂಡಿತು. ಶಿರ ೋ ಮಹದೇವಪ್ಪ , ಧಮಾದಶಿಾಗಳು, ಶಿರ ೋ ಅಟವಿ ಸುಕ್ಕಷ ೋತರ  

ತಟುಲ ಕ್ಕರೆ, ಪ್ರರ .ಕ್ಕ.ಎಸ್.ಜಗದ್ದೋಶ್, ಪ್ರರ ೊಂಶುಪ್ರಲರು ಹಾಗೂ ಗಾರ ಮದ ಪ್ರ ಮುಖರು ಉಪ್ಸೆಿ ತರಿದಿರು.  

ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸೇವಾಯೋಜನೆಯ ಪ್ರ ತಿಜ್ಞಾ  ವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿ ಉದ್ಯಾ ಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನುು  ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ 

ಮುಗಿಸಿ ಮುೊಂದ್ದನ ದೈನಂದ್ದನ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯ ಯೋಜನೆಗಳನುು  ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು.  ಸವ ಯಂ 

ಸೇವಕರನುು  ವಿವಿಧ ಗೊಂಪುಗಳನಾು ಗಿ ವಿೊಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು. 

ದ್ದನಾೊಂಕ: 06-03-2018ರಿೊಂದ ನಮಿ  ವಿಶೇಷ್ ಶಿಬಿರದ ರ್ಕಯಾಸೂಚಿಗಳು 

1. ಸವ ಚಛ  ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 

2. ಸವ ಚಛ  ಮತಿು  ಹಸಿರು ಗಾರ ಮ 

3. ಶಾಲಾ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣ ಸವ ಚಛ ತೆ 

4. ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

5. ನಾಯಕತವ ದ ಗಣಗಳು ಮತಿು  ವಾ ಕಿ್ತತವ  ವಿಕಸನ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು 

6. ಆರೋಗಾ  ಮತಿು  ಸಾೊಂರ್ಕರ ಮ್ಮಕ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತರ ಣದ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು. 

7. ಆಧುನಿಕ ಕೃಷ್ಟ ಮತಿು  ತೋಟಗಾರಿಕ್ಕ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು. 

8. ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

9. ಕಲ್, ಸಾಹಿತಾ , ನೃತಾ , ಸಂಗಿೋತ ಮತಿು  ಜ್ಞನಪ್ದ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು. 
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10. ಮತದ್ಯನ ಹಕೆ್ತನ ಬಗೆೆ  ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು. 

11. ವಿಶೇಷ್ ಉಪ್ನಾಾ ಸ ಮತಿು  ಸಾೊಂಸೆ øತಿಕ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು.  

 

ದ್ದನಾೊಂಕ: 07-03-2018ರ ಬುಧವಾರ 2ನೇ ದ್ದನದಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ  6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಗಣಿತಶಾಸಿ ರ ವಿಭಾಗದ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರಾದ ಡಾ.ವಸಂತಕುಮಾರಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ರವರು ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸೇವಾಯೋಜನೆಯ 

ಧವ ಜ್ಞರೋಹಣ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾೊಂತರ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಶಿರ ೋ ಅಟವಿ ಸುಕ್ಕಷ ೋತರ ದ ಒೊಂದು 

ಭಾಗವನುು  ಸವ ಚಛ ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶ್ರ ಮದ್ಯನ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು.  ಸಂರ್ಜ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ 

ಡಾ.ಶಿವಲಿೊಂಗಮೂತಿಾ, ಮುಖಾ ಸೆರು, ಕನು ಡ ವಿಭಾಗ ಇವರ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  ವಿಶೇಷ್ ಉಪ್ನಾಾ ಸ 

ರ್ಕಯಾಕರ ಮವನುು  ಏಪ್ಾಡಿಸಲಾಯಿತು.  ವಿಶೇಷ್ ಉಪ್ನಾಾ ಸಕರಾಗಿ ಶಿರ ೋ ಡಿ.ವಿ.ಗೊಂಡಪ್ಪ , ಉಪ್ 

ಪ್ರರ ೊಂಶುಪ್ರಲರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ದವಿಪೂವಾ ರ್ಕಲೇಜು, ನಾಗವಲಿಲ  ಇವರು “ಜಿೋವ ವೈವಿಧಾ ತೆ” ಎೊಂಬ 

ವಿಷ್ಯ ಮಂಡಿಸಿದರು.  ಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರಾದ ಪ್ರರ .ಟಿ.ಕರಿಬಸಣಣ , ಪ್ರರ .ಅಜಿತ್ಕುಮಾರ್, 

ಪ್ರರ .ಕುಮಾರಸಾವ ಮ್ಮ, ಡಾ.ಬಿ.ಎ.ಅಶ್ವ ಕ್ ಅಹಿ ದ್ ರವರುಗಳು ಉಪ್ಸೆಿ ತರಿದಿು  ರ್ಕಯಾಕರ ಮ 

ಅಥಾಪೂಣಾವಾಗಿ ಯಶ್ಸಿವ ಗಳಿಸಿದರು.  ನಂತರ 10.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ವಿವಿಧ ಸಾೊಂಸೆ øತಿಕ 

ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನುು  ಸವ ಯಂಸೇವಕರೇ ನಡೆಸಿಕಟ್ು  ಸಂಭರ ಮ್ಮಸಿದರು. 

ದ್ದನಾೊಂಕ: 08-03-2018ರ ಗರುವಾರ 3ನೇ ದ್ದನದಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ  6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿರ ೋ ಅಟವಿ ಸುಕ್ಕಷ ೋತರ ದ 

ಪೂಜಾ  ಶಿರ ೋ ಅಟವಿೋ ಶಿವಲಿೊಂಗ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಧವ ಜ್ಞರೋಹಣವನುು  ನಡೆಸಿಕಟ್ು  

ಶಿಬಿರಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಆಶಿೋವಾಚನ ನಿೋಡಿದರು.  ಎೊಂದ್ದನಂತೆ ಶ್ರ ಮದ್ಯನದಲಿಲ  ಚಿಕೆತಟುಲ ಕ್ಕರೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ 

ಹಿರಿಯ ಪ್ರರ ಥಮ್ಮಕ ಶಾಲ್ ಮತಿು  ಹಾಲು ಉತಾಪ ದಕರ ಸಂಘ, ಅಶ್ವ ತೆ ಕಟ್ೆ , ದೇವಸೆ ನಗಳನುು  

ಸವ ಚಛ ಗಳಿಸಲಾಯಿತು.  2.00 ಗಂಟೆಯಿೊಂದ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ “ಮೊಂಡ್ ಗೇಮ್” 

ಮನಸುು  ಚುರುಕುಗಳಿಸುವ ಆಟವನುು  ಆಡಿಸಲಾಯಿತು.  ಸಂರ್ಜ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರರ .ಕ್ಕ.ಎಸ್.ಜಗದ್ದೋಶ್, 

ನಿದೇಾಶ್ಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ೊಂಶುಪ್ರಲರು ಇವರ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  ವಿಶೇಷ್ ಉಪ್ನಾಾ ಸ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ 

ಏಪ್ಾಡಿಸಲಾಯಿತು.  ಡಾ.ಅಮಿಾಜಮಿ , ಹಿರಿಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ತೋಟಗಾರಿರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಇವರು 

ತೋಟಗಾರಿರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸೌಲಭಾ ಗಳನುು  ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿದರು.  ನಂತರ ಈ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  

ಶಿಬಿರಾರ್ಥಾಗಳೊಂದ್ದಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.  ರ್ಕಯಾಕರ ಮದಲಿಲ  ಪ್ರರ .ಜಿ.ಕೃಷ್ಣ ನಾಯೆ , 

ಪ್ರರ .ರಾಮಚಂದರ ಯಾ , ಪ್ರರ .ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಪ್ಸೆಿ ತರಿದಿು  ರ್ಕಯಾಕರ ಮಕೆ್ಕ  ಮೆರುಗ ನಿಡಿದರು.  

ಎೊಂದ್ದನಂತೆ ಊಟದ ನಂತರ ಸಾೊಂಸೆ øತಿಕ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳು ನಡೆದವು. 

ದ್ದನಾೊಂಕ: 09-03-2018ರ ಶುಕರ ವಾರ 4ನೇ ದ್ದನದಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ  6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರರ .ಭವಾನಿ ಪ್ರಟಿೋಲ್, 

ಮುಖಾ ಸೆರು, ಪ್ರರ ಣಿಶಾಸಿ ರ ವಿಭಾಗ ಇವರು ಧವ ಜ್ಞರೋಹಣವನುು  ನೆರವೇರಿಸಿದರು.  ನಂತರ ಲಘು 

ವಾಾ ಯಾಮ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಹಾರದೊಂದ್ದಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ತಟುಲ ಕ್ಕರೆ ಗಾರ ಮದೇವತೆ ದಡಡ ಮಿ , ಚಿಕೆಮಿ  

ದೇವಸೆಾನದ ಸುತಿ  ಹಳೆಯ ಕಲುಲ ಗಳನುು  ಎತಿಿ  ಜೋಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಿೋಣೋದಿ್ಯರ ರ್ಕಯಾಕೆ್ಕ  

ಸಹರ್ಕರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.   ಶಿಬಿರಾರ್ಥಾಗಳ ಒೊಂದು ತಂಡ ಯುವ ರೆಡ್ರ್ಕರ ಸ್ ಘಟಕದ್ದೊಂದ ಸರ್ಕಾರಿ 

ಹಿರಿಯ ಪ್ರರ ಥಮ್ಮಕ ಶಾಲ್ಯಲಿಲ  ರಕಿ  ಗೊಂಪು ಪ್ರಿೋಕ್ಕಷ  ನಡೆಸಲಾಯಿತು.  ಮಧ್ಯಾ ಹು  2.00 ಗಂಟೆಯಿೊಂದ 

ಕ್ಕಲವು ಕ್ತರ ೋಡಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನುು  ನಡೆಸಿ, 4.30ಕೆ್ಕ  ವಿಶೇಷ್ ಶಿಬಿರವನುು  ಕುರಿತು ಡಾ.ಎೊಂ.ಲತಾ, 

ವೈದ್ಯಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ಇವರು “ಆಹಾರ ಮತಿು  ಆರೋಗಾ ” ಎೊಂಬ ವಿಷ್ಯದ ಮೇಲ್ ಉಪ್ಯುಕಿ  ಮಾಹಿತಿ 

ನಿೋಡಿದರು.  ಪ್ರರ .ಮಂಜುನಾಥ್, ರೆಡ್ರ್ಕರ ಸ್ ಘಟಕದ ಉಪ್ಯುಕಿತೆ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿದರು.  

ರ್ಕಯಾಕರ ಮದಲಿಲ  ಪ್ರರ .ಮುದಿಗಂಗಯಾ , ಪ್ರರ .ಸತಿೋಶ್ಕುಮಾರ್, ಪ್ರರ .ವೈ.ಎಸ್.ಚಂದರ ಶೇಖರ್ 
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ಉಪ್ಸೆಿ ತರಿದಿರು.  ಊಟದ ನಂತರ ರಾತಿರ  10.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಸಾೊಂಸೆ øತಿಕ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನುು  

ಹಮಿ್ಮಕಳಳ ಲಾಗಿತಿು . 

ದ್ದನಾೊಂಕ: 10-03-2018ರ ಶ್ನಿವಾರ 5ನೇ ದ್ದನದಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ  6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರರ .ಬಿ.ಎಸ್.ಸೌಭಾಗಾ , 

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿದೆಾಶ್ಕರು ಇವರು ಧವ ಜ್ಞರೋಹಣವನುು  ನೆರವೇರಿಸಿದರು.  ಲಘು ವಾಾ ಯಾಮದ ನಂತರ 

ಉಪ್ಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಶ್ರ ಮದ್ಯನವನುು  ಅಟವಿ ಸುಕ್ಕಷ ೋತರ ದ ಸುತಿಲ್ಲ ಸವ ಚಛ ತಾ ರ್ಕಯಾ ಕ್ಕರ ೈಗಳಳ ಲಾಯಿತು.  

ಸಂರ್ಜ 4.30ಕೆ್ಕ  ವಿಶೇಷ್ ಉಪ್ನಾಾ ಸ ರ್ಕಯಾಕರ ಮದಲಿಲ  ಶಿರ ೋ ನರಸಿೊಂಹಮೂತಿಾರವರು “ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ 

ಶ್ರಿೋಫರ ತತವ ಪ್ದಗಳು” ಎೊಂಬ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ  ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿ ಅವುಗಳ ಮಹತವ ವನುು  ತಿಳಿಸಿದರು.  

ಶಿಬಿರದಲಿಲ  ಪ್ರರ .ವಸಂತ.ಟಿ.ಡಿ, ಪ್ರರ .ರೇಣುರ್ಕ, ಪ್ರರ .ವೈ.ಎಸ್.ಚಂದರ ಶೇಖರಯಾ , ಪ್ರರ .ನಿೋಲಕಂಠಪ್ಪ , 

ಪ್ರರ .ಪಿ.ರಾಘವೇೊಂದರ , ಪ್ರರ .ದಡಡ ದುರುಗಪ್ಪ  ಇವರುಗಳು ಉಪ್ಸೆಿ ತರಿದಿರು. 

ದ್ದನಾೊಂಕ: 11-03-2018ರ ಭಾನುವಾರ 6ನೇ ದ್ದನದಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ  6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರರ .ವಸಂತ.ಟಿ.ಡಿ 

ಹಾಗೂ ಪ್ರರ .ರೇಣುರ್ಕರವರು ಧವ ಜ್ಞರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.  ವಾಾ ಯಾಮದ ನಂತರ ಉಪ್ಹಾರ ಸೇವಿಸಿ, 

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರರ ಥುಮ್ಮಕ ಪ್ರಠಶಾಲ್, ಚಿಕೆತಟುಲ ಕ್ಕರೆ ಇಲಿಲ  “ಸಸಿ ನೆಡುವ” ರ್ಕಯಾಕರ ಮ 

ಹಮಿ್ಮಕೊಂಡು ನಂತರ ಸವ ಚಛ ತಾ ರ್ಕಯಾ ನಡೆಸಿ ಕ್ತರ ೋಡಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನುು  ನಡೆಸಲಾಯಿತು.   ಸಂರ್ಜ 

4.30ಕೆ್ಕ  ವಿಶೇಷ್ ಉಪ್ನಾಾ ಸ ರ್ಕಯಾಕರ ಮದಲಿಲ  ಶಿರ ೋ ಅಟವಿ ಸುಕ್ಕಷ ೋತರ ದ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳ ದ್ದವಾ  ಸಾನಿಧಾ  

ಮತಿು  ಆಶಿೋವಾಚನ ರ್ಕಯಾಕರ ಮದಲಿಲ  ಸಂಪ್ನಿೂಲ ವಾ ಕಿ್ತಗಳಾಗಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಪ್ವಿತರ , ವಲಯ 

ಅರಣ್ಯಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣಾ  ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣಾ ದ 

ಮಹತವ ವನುು  ಕುರಿತು ಉಪ್ನಾಾ ಸ ಮತಿು  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಾಗಳೊಂದ್ದಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.  ರ್ಕಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ 

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚುು ವರಿ ನಿದೇಾಶ್ಕರಾದ ಪ್ರರ .ಎಸ್.ಮಲ್ಲ ೋಶ್ವ ರಪ್ಪ , ಶಿಬಿರದ ನಿದೇಾಶ್ಕರಾದ 

ಪ್ರರ .ಕ್ಕ.ಎಸ್.ಜಗದ್ದೋಶ್, ಪ್ರರ .ಪ್ರ ಸನು ಕುಮಾರ್, ಪ್ರರ .ಹರಿದ್ಯಸ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಹಿತವಚನ ನಿೋಡಿದರು.  

ಅೊಂದು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಏಪ್ಾಡಿಸಿದ ಹೋಳಿಗೆ  ಊಟದ ನಂತರ ಸಾೊಂಸೆ øತಿಕ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನುು  

ನೆಡೆಸಿದರು.  

ದ್ದನಾೊಂಕ: 12-03-2018ರ ಸೊೋಮವಾರದಂದು 7ನೇ ದ್ದನ ಕನೆಯ ದ್ದನವಾದ ಅೊಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ  6.30 

ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರರ .ಮುದಿಗಂಗಯಾ , ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು, ವಾಣಿಜಾ ಶಾಸಿ ರ ವಿಭಾಗ ಇವರು 

ಧವ ಜ್ಞರೋಹಣವನುು  ನೆರವೇರಿಸಿದರು.  ವಾಾ ಯಾಮದ ಜತೆಗೆ “ಸಪಿ್ಸವ ರ” ಎೊಂಬ ಯೋಗವನುು  

ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಉಪ್ಹಾರದೊಂದ್ದಗೆ ಮೊಂಡ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಮರೋಪ್ ಸಮಾರಂಭಕೆ್ಕ  ಸಿದಿ ತೆ 

ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 

ಸಮಾರೋಪ್ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಯನುು  ಶಿಬಿರದ ನಿದೇಾಶ್ಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ೊಂಶುಪ್ರಲರಾದ 

ಪ್ರರ .ಕ್ಕ.ಎಸ್.ಜಗದ್ದೋಶ್ ರವರು ವಹಿಸಿದಿರು.  ಮುಖಾ  ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗಿ ಪ್ರರ .ಮೂಗೇಶ್ಪ್ಪ , ಪ್ರರ ೊಂಶುಪ್ರಲರು, 

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಹಾಗೂ ಡಾ.ಲಿೊಂಗರಾಜು, ಸಹಾಯಕ 

ಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು ಮತಿು  ಗಾರ ಮದ ಪ್ರ ಮುಖರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲಿಲ  ಉಪ್ಸೆಿ ತರಿದಿರು. 

ವಾಷ್ಟಾಕ ವಿಶೇಷ್ ಶಿಬಿರ ಯಶ್ಸಿವ ಗಳಳ ಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ನಮಿ  ರ್ಕಲೇಜಿನ ಪ್ರರ ೊಂಶುಪ್ರಲರಾದ 

ಪ್ರರ .ಕ್ಕ.ಎಸ್.ಜಗದ್ದೋಶ್, ಶಿಬಿರದ ಮಾಗಾದಶ್ಾಕರಾದ ಪ್ರರ .ಬಿ.ರವಿೋೊಂದರ ಕುಮಾರ್, 

ಸಂಯೋಜನಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ಎಲಾಲ  ಅಧ್ಯಾ ಪ್ಕ, ಅಧ್ಯಾ ಪ್ಕೇತರ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಾಗಳೆಲಲ ರಿಗೂ 

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.  

http://www.tumbe.org/

