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“ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಗ್ರ ಂಥಪಾಲಕರ ದಿನಾಚರಣೆ “-2021(NATIONAL 
LIBRARIAN’S DAY- 12 AUGUST 2021)  

 
 

ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ವಿದಾಾ  ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ಅಂಗ ಸಂಸೆ್ಥ ಯಾದ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಕಾಲೇಜಿನ 

ಗ್ರ ಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ಕಂದ್ರ ದ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ದಿನಂಕ: 12-08-2021 ಗುರುವಾರ ರಂದು 

“ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಗ್ರ ಂಥಪಾಲಕರ ದಿನಾಚರಣೆ-2021” (NATIONAL LIBRARIAN’S DAY- 12 

AUGUST 2021) ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನು  ವಾ ವಸೆ್ಥ ತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.  
 

ಈ ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನು  ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾರ ಂಶುಪಾಲರಾದ್ ಡಾ. ಎಂ. ದೇವಿಕಾ ರವರು 

ಗರ ಂಥಾಲಯದ ಪಿತಾಮಹ, ಪದಮ ಶ್ರ ೀ ಪರಸಕ ೃತ ಎಸ್. ಆರ್. ರಂಗನಥನ್ ರವರ ಬಾವಚಿತರ ಕ್ಕಕ  

ಪುಷ್ಪಾ ಚಯನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದಾಾ ಟಿಸ್ಥ ಮಾತನಡಿದ ಅವರು ಗರ ಂಥಾಲಯ ವಿದಾಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 

ಜ್ನು ನದ ಹಸ್ಥವು ನೀಗಿಸುವ ದೇವಾಲಯವಿದದ ಂತೆ ಮತುು  ವಿದಾಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಗರ ಂಥಾಲಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಜ್ನಗೃತಿ 

ಮೂಡಿಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸದಬ ಳಕ್ಕಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವಂತೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ. ವಿದಾಾ ರ್ಥಯಗಳ್ಳ ತಾನ್ನ 

ಕಂಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು  ಸಾಕರಗೊಳಿಸಲು, ಅದಕ್ಕಕ  ಬೇಕಾದ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ 

ಗರ ಂಥಾಲಯವು ಒದಗಿಸುತು ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.  
 

ಕಾಲೇಜಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತು ರ  ವಿಭಾಗ್ದ್ ಡೀನ್ ಸ್ತತ್ಯ ನಾರಯಣ ರವರು ಮಾತನಡಿ ಪ್ರರ ಚಿೀನ 

ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ತಾಳೆಗರಿಯ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಸಂಗರ ಹಗೊಂಡಿದದ  ಮಾಹಿತಿಯು ಕಾಲ ಕರ ಮೇಣ ಪುಸು ಕವಾಗಿ 

ರೂಪಗೊಂಡು ಪರ ಸುು ತ ವಿದುಾ ನಮ ನಗಳಲಿ್ಲ  ಅಂಗೈ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಎಲಿರಿಗೂ ಎಲಿ್ಲ ಡೆಯಲಿ್ಲ  ದೊರಕುತು ದೆ 

ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ಥದರು.  

 

ಈ ಕಾಯಯಕರ ಮದ ಸಂಯೀಜ್ಕರು ಮತ್ತು  ಗ್ರ ಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ಕಂದ್ರ ದ್   

ಮುಖ್ಯ ಸ್ತಥ ರಾದ್ ಡಾ. ಸ್ವಾ ಮಿ ಡ. ರವರು ಕಾಯಯಕರ ಮದ ಸಾಾ ಗತ, ಪ್ರರ ಸಾು ವಿಕ ನ್ನಡಿ ಮತುು  

ವಂದನಪಯಣೆ ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನು  ನಡೆಸ್ಥಕೊಟ್ಟ ರು. 

 

ಗರ ಂಥಪ್ರಲಕ ಪಿ. ಗಿರಿೀಶ್ ಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಾ ಸೆ ರಾದ ಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪಕರು, 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪಕರು, ವಿದಾಾ ರ್ಥಯಗಳ್ಳ, ಬೀಧಕೇತರ ಸ್ಥಬಬ ಂದಿ ಇದದ ರು. 



 

 

 



“ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಗ್ರ ಂಥಾಲಯ ಸ್ತಪಾು ಹ“-2021(National Library Week-2021) 
 

 
 

 

 
 

 

 

ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ವಿದಾಾ  ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ಅಂಗ ಸಂಸೆ್ಥ ಯಾದ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಕಾಲೇಜಿನ 

ಗ್ರ ಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ಕಂದ್ರ ದ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ದಿನಂಕ: 20-11-2021 ಶನವಾರ ರಂದು 

“ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಗ್ರ ಂಥಾಲಯ ಸ್ತಪಾು ಹ-2021” (National Library Week-2021) ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನು  

ವಾ ವಸೆ್ಥ ತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. “ನಮಮ  ನಡಗೆ ಪುಸ್ತು ಕಗ್ಳ ಕಡೆಗೆ”ಎಂಬ ಧ್ಾ ೀಯ ವಾಕಾ ದ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪುಸು ಕಗಳ ಪರ ದಶಯನವನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತುು . ಈ ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನು  ಏಪಯಡಿಸ್ಥ 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ “ಗರ ಂಥಗಳ ಮಹತು ಾ ದ ಗರ ಂಥಗಳ ಸದಬ ಳಕ್ಕಯ ಬಗೆೆ  ತಜ್ಞ ರಿಂದ ಉಪನಾ ಸವನ್ನು  

ಏಪಯಡಿಸ್ಥ ಮಾಗಯದಶಯನ ನೀಡಲಾಯಿತು. 
 

 

ಈ ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನು  ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರರ ಂಶುಪ್ರಲರಾದ ಡಾ. ಎಂ. ದೇವಿಕಾ ರವರು 

ಗರ ಂಥಾಲಯದ ಪಿತಾಮಹ, ಪದಮ ಶ್ರ ೀ ಪರಸಕ ೃತ ಎಸ್. ಆರ್. ರಂಗನಥನಾ ರ ಬಾವಚಿತರ ಕ್ಕಕ  ಪುಷ್ಪಾ ಚಯನೆ 

ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದಾಾ ಟಿಸ್ಥ, ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ನವಯಹಿಸ್ಥದರು. 
 
 

 

ಈ ಸಂದರ್ಯದಲಿ್ಲ  ಪುಸು ಕಗಳ ಮಹತು ಾ  ಮತುು  ಸದುಪಯೀಗದ ಬಗೆೆ  ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ 

ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಸಕ ೃತ ಉಪನಾ ಸಕರಾದ ವಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ರವರು ಮುಖ್ಯ  ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ 

ಆಗಮಿಸ್ಥ ವಿದಾಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪುಸು ಕದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಅರವಿನ ಬಗೆೆ ಗೆ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ  ಗರ ಂಥ ಕತೃಗಳ 

ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ಥಕೊಟ್ಟ ರು. 
 

ಇದಲಿದೆ ವಾಣಿಜ್ಾ  ಶಾಸು ರ ವಿಭಾಗದ ಡಿೀನ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರ ೀ ಸ್ತತ್ಯ ನಾರಾಯಣರವರು 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಯಗಳನ್ನು  ಕುರಿತು ಪ್ರ ೀರಣಾದಾಯಕವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು  ಆಡಿದರು. 
 

ಈ ಕಾಯಯಕರ ಮದ ಸಂಯೀಜ್ಕರು ಮತ್ತು  ಗ್ರ ಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ಕಂದ್ರ ದ್   

ಮುಖ್ಯ ಸ್ತಥ ರಾದ್ ಡಾ. ಸ್ವಾ ಮಿ ಡ. ರವರು ಕಾಯಯಕರ ಮದ ಸಾಾ ಗತ, ಪ್ರರ ಸಾು ವಿಕ ನ್ನಡಿ ಮತುು  

ವಂದನಪಯಣೆ ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನು  ನಡೆಸ್ಥಕೊಟ್ಟ ರು.      
   

ಕಾಯಯಕರ ಮದ ನರೂಪಣೆಯನ್ನು  ಪ್ರರ ಣಿಶಾಸು ರ ವಿಭಾಗದ ವಿದಾಾ ರ್ಥಯಯಾದ ತೇಜ್ಸ್ 

ಗೌಡ, ಬಿ. ರವರು ನಡೆಸ್ಥಕೊಟ್ಟ ರು. 
 

FINAL YEAR BMBT ವಿದಾಾ ರ್ಥಯಗಳ ತಂಡದವರು ಪ್ರರ ಥಯನೆಯನ್ನು  ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ 

ಕಾಯಯಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.  ಕಾಯಯಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನಾ ಸಕರುಗಳ್ಳ ಮತುು  

ವಿದಾಾ ರ್ಥಯಗಳ್ಳ ಮತುು  ಗರ ಂಥಾಲಯ ಮತುು  ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದರ ದ ಸ್ಥಬಬ ಂದಿಗಳ್ಳ ಉಪಸೆ್ಥ ತರಿದದ ರು. 

 



ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ತ ಕಾಲೇಜಿನ ಗ್ರ ಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ಕಂದ್ರ ದ್ 

ಅಡಯಲಿ್ಲ  “ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ (VACCINATION): 04-12-2021 
 

 

ಕರೀನ ಮಹಾರೀಗ ವಿಶಾ ದಾಾ ದಂತ ಹರಡಿ ಅಗಣಿತ ಮಾನವರ ಜಿೀವವನ್ನು  

ನ್ನಂಗಿಹಾಕಿರುವುದು ತಮಮ ಗಲಿಾ  ತಿಳಿದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಮುಂಜ್ಗರ ತಾ 

ಕರ ಮವಾಗಿ ದೇಶದಾಾ ದಂತ  18 ವಷಷ ಮೇಲಾ ಟ್ಾ ವರಿಗೆ Vaccination (ಲಸ್ಥಕ್ಕ) ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತುು  

ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 
 

18 ವಷಷ ತುಂಬಿ ಈಗೆಷ್ಟ ೀ ಪ್ರರ ರಂರ್ವಾದ ಪದವಿ ಪರ ಥಮ ವಷ್ಯದ ತರಗತಿಗೆ 

ಹಾಜ್ರಾಗುತಿು ರುವ ಅನೇಕ ವಿದಾಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಲಸ್ಥಕ್ಕಯನ್ನು  ನೀಡಿಲಾಗಿರುವುದಿಲಿ . ಇದನು ರಿತ 

ಸಕಾಯರವು ಪರ ತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  18 ವಷ್ಯ ತುಂಬಿದ ವಿದಾಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಲಸ್ಥಕ್ಕಯನ್ನು  

ಕಡ್ಡಾ ಯಗೊಳಿಸ್ಥದೆ 

 

ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ವಿದಾಾ  ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ಅಂಗ ಸಂಸೆ್ಥ ಯಾದ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಕಾಲೇಜಿನ 

ಗ್ರ ಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ಕಂದ್ರ ದ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ದಿನಂಕ: 04-12-2021 ಶನಿವಾರ ರಂದು 

“ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ (VACCINATION) ವನ್ನು  18 ವಷಷ ಮೇಲಾ ಟ್ಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಷಗ್ಳಿಗಾಗಿ 

ಆಯೀಜಿಸ್ತಲಾಗಿತ್ತು .  
 

ಈ ಲಸ್ಥಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನು  ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾರ ಂಶುಪಾಲರಾದ್ ಡಾ. ಎಂ. 

ದೇವಿಕಾ ರವರು ವಿದಾಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಇದರ ಮಹತಾ ದ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸುತು  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

ಸುಮಾರು 150 ವಿದಾಾ ರ್ಥಯಗಳ್ಳ ಲಸ್ಥಕ್ಕಯನ್ನು  ಹಾಕಿಸ್ಥಕೊಂಡರು. 

 

ಈ ಸಂದರ್ಯದಲಿ್ಲ  ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳ ಯುವರೇಡ್ ಕಾರ ಸ್ ಆರ್. 

ಎ. ಮಂಜುನಾಥ, ಗ್ರ ಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ಕಂದ್ರ ದ್ ಮುಖ್ಯ ಸ್ತಥ ರಾದ್ ಡಾ. ಸ್ವಾ ಮಿ ಡ.  

ಮತುು  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿದೇಷಶಕರಾದ್ ಜಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪಸೆ್ಥ ತರಿದದ ರು. 

 

 



Library Advisory Committee held on 25-02-02-2022 at 

Sarada Vilas College Library, Mysuru. 

 
 

 

 

 


