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ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು,ತುಮಕೂರು. 

ಸಮಾಜಶಾಸ್ ರ  ವಿಭಾಗ 

ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ 2017-18 

 

ಡಾ. ಅಶಾಾ ಖ್ ಅಹಮದ್ ಬಿ.ಎ 

ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ರು ಸ್ಮಾಜಶಾಸ್್ ರ ವಿಭಾಗ. 

ಸ್ರ್ಕಾರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು. 

ತುಮಕೂರು. 

VISION: To be a depertment of high repute with regard to research application and transmission of 

knowledge in social sciences to promote social development. 

MISSION: Training manpower for effective understand of values and social relationship in the 

society and to evaluate themselves. 

ಸ್ರ್ಕಾರಿ ಪ್ರ ಥಮದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು ತುಮಕೂರು 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ  ಪ್ರರ ರಂಭಗೊಂಡಿತು ಅದೇ 

ವರ್ಾದಲಿಿ  ಸ್ಮಾಜಶಾಸ್್ ರ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯಿತು ಈ ವಿಭಾಗವು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ ಸ್ವಾಾೊಂಗೀಣ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಾಗ ದುಡಿಯುತ್್ತದೆ.ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳು,ಸ್ಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು,ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂದಗಳನ್ನು  

ಕಲಿಯಲು ಮತ್ು  ತಮಮ ನ್ನು  ತಾವು ಪ್ರಿೀಕಿ್ಷ ಸಿಕೊಳಳ ಲು ತ್ತದಿ್ಧಕೊಳಳ ಲು  ಉತ್ಮವಾದ ಅವರ್ಕಶ ನೀಡುತ್್ತದೆ. 

ಸ್ಮಾಜಶಾಸ್್ ರ ವಿಭಾಗವು ರ್ಕಯಾಗಾರಗಳನ್ನು  ವಿಶೇರ್ ಉಪ್ನ್ಯಯ ಸ್ಗಳನ್ನು  ಸ್ಮೀಕಿ್ಷ ಗಳನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು  ಸ್ಮಾಜದಲಿಿ  ಸ್ತ್ ರರ್ಜಗಳಾಗ ಮತ್ು  ಜವಾಬಿ್ದರಿಯುತ 

ನ್ಯಗರಿೀಕರನ್ಯು ಗಸುವ ಪ್ರ ಯತು ವನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುತ್್ತದೆ.  
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ಡಾ. ಅಶಾಾ ಖ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಸ್ಮಜಶಾಸ್್ ರದ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ರಾಗ ರ್ಕಯಾ 

ನವಾಹಿಸುತ್್ತದಿು  ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ರಾದ ಪ್ರರ .  ಜಗಧೀಶ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬ ೊಂದ್ಧ ವಗಾ ಮತ್ು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ 

ಸ್ಹಾಯದ್ಧೊಂದ 2017-18 ನೇ ವರ್ಾದ ಪ್ರರ ರಂಭವು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳೊಂದ ಹೊಸ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಗೆ 

ಸಾಾ ಗತ ಸ್ಮಾರಂಭವನ್ನು  ಏಪ್ಾಡಿಸ್ಲಾಗದಿು  ಈ ಸಂಧಭಾದಲಿಿ  ಸಾೊಂಸ್ಕ øತ್ತಕ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸ್ಲಾಗದಿು  ಸ್ಮಾಜಶಾಸ್್ ರ ವಿರ್ಯದಲಿಿ  ಹೆಚ್ಚು  ಅೊಂಕ ಪ್ಡೆದ ಪ್ರ ತ್ತಭಾನಾ ತ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಗೆ 

ಸ್ನ್ಯಮ ನ ರ್ಕಯಾಕರ ಮವನ್ನು  ಏಪ್ಾಡಿಸ್ಲಾಯಿತು. 

ಸ್ಮಾಜಶಾಸ್್ ರ ವಿಭಾಗ ಮತ್ು  ಐ.ಕೂಯ .ಎ.ಸಿ ವತ್ತಯಿೊಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗಳ ನವಾರಣೆಯಲಿಿ  

ಯುವಜನತೆ ಪ್ರತರ  ಕುರಿತು ವಿಶೇರ್ ಉಪ್ನ್ಯಯ ಸ್ ಆಯೀಜಿಸ್ಲಾಗದಿ್ಧತು. ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲ್ ವಯ ಕ್್ಷಗಳಾಗ 

ಆಗಮಸಿದಿ  ವರದಕಿ್ಷಣೆ ವಿರೀಧ ವೇದ್ಧಕ್ಷಯ ಪ್ರ ದ್ಯನ ರ್ಕಯಾದರ್ಶಾ ಸಾ.ಚಿ. ರಾಜಕುಮಾರವರು 

ಮಾತನ್ಯಡಿ ಸ್ಮಾಜದಲಿಿರುವ ಪಿ ಡುಗುಗಳನ್ನು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳು ನವಾರಿಸ್ಬೇಕು ಕಲಿಯುವ ದ್ಧನಗಳಲಿಿಯೆ 

ಸ್ಮಾಜದ ಭವಿರ್ಯ ದ ಬ್ಗೆೆ  ಚಿೊಂತ್ತಸ್ಬೇಕು ಎೊಂದು ತ್ತಳಸಿದರು.  

 

ಡಾ. ಅಶಾಾ ಖ್ ಅಹಮದ್ ಬಿ.ಎ.ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ರು ಸ್ಮಾಜಶಾಸ್್ ರ ವಿಭಾಗ ಸ್ರ್ಕಾರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ 

ರ್ಕಲೇಜು ಇವರು ತಮಮ  ಪ್ರರ ಸ್ಾವಿಕ ನ್ನಡಿಗಳಲಿಿ  ಸ್ಮಾಜವು ಇೊಂದು ತಾ ರಿತಗತ್ತಯಲಿಿ  ಬ್ದಲಾವಣೆ 

ಹೊೊಂದುತ್್ತದೆ ಮಾನವಿೀಯ ಸಂಭಂಧಗಳ ಮಹತಾ ವನ್ನು  ಕಳೆದುಕೊಳುಳ ತ್್ತವೆ. ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳು ಈ 

ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ನವಾರಣೆ ಮಾಡಬ್ಹುದೆೊಂದು ಕಲಿಯಬೇಕ್ಷೊಂದು ಮತ್ು  ಆರಗಯ ಕರ 

ಸಂಭಂಧಗಳನ್ನು  ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕ್ಷೊಂದು ಸ್ಲ್ಹೆ ನೀಡಿದರು. 

ಪ್ರರ ೀ, ಲಿೀಲಾವತ್ತಯವರು ತಮಮ  ಅಧಯ ಕಿ್ಷೀಯ ನ್ನಡಿಗಳಲಿಿ  ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟು  ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸ್ದ 

ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಮುೊಂದ್ಧನ ಭವಿರ್ಯ ಕ್ಷಕ  ಮನಸ್ಸ ನ್ನು  ಧೃಡಗಳಸಿ ಕಲಿಕ್ಷಯಲಿಿ  

ತೊಡಗಬೇಕ್ಷೊಂದರು. 

ರ್ಕಯಾಕರ ಮದಲಿಿ  ಐ.ಕೂಯ .ಎ.ಸಿ. ಸಂಚಾಲ್ಕರಾದ ಡಾ. ನ್ಯಗರಾಜು ಜಿ.ಕ್ಷ. ಡಾ,ತ್ತಪ್್ ೀಸಾಾ ಮ ಪ್ರರ , 

ಎೊಂ,ಎನ್,ಎನ್ ಪ್ರ ಸಾದ್, ಪ್ರರ , ಪ್ರ ಸ್ನು , ಮುಖ್ಯ  ಅತ್ತರ್ಥಗಳಾಗ ಆಗಮಸಿದಿರು ರ್ಕಯಾಕರ ಮದಲಿಿ  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾನ ಅಪೂವಾರವರು ಪ್ರರ ರ್ಥಾಸಿದರು. ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾ ರ್ಶರ ೀಧರರವರು ಸಾಾ ಗತ್ತಸಿದರು ರರ್ಶಮ  ವಂದ್ಧಸಿದರು 

ರ್ಕಯಾಕರ ಮದಲಿಿ  ಸಿಬ್ಬ ೊಂದ್ಧ ವಗಾ ಮತ್ು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳು ಉಪ್ಸಿಥ ತರಿದಿರು. 
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