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     ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ� ಒಕ್ಕ� ಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ಸಂ�ಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ಅಧೀ�ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ಸಂ�ಸ್ಥೆ ಕೆ� ಕೆ.ಐ.ಎಂ�.ಎಂಸ್. ಆರ್.    ಕಾಲೇ�ಜಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಗಾಂ�ಧೀ ಅಧ್ಯ� ಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ
            ಕೆ��ದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ! ಹಾಗ# ಕೆ#ಟ್ಟಿ%ಗೆಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ನ  ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ � ವಾರ್ಡ್ ನ  ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ + ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ಕ್ಕನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ, ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ � ಪರಿಷತ್ತಿ5ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ವತ್ತಿಯಿಂ�ದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 9 ಕಾಲೇ�ಜಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ 

 ಆಯೋಜಿಸಿದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ< ಬು>ದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ? , ಬುಸಂವಣ್ಣA ,ಗಾಂ�ಧೀ,       ಅ�ಬೇ�ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ � ರ್ ಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >5 ಕ್ಕ>ವೆಂ�ಪುರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ಮಾಹನ್ ದಾರ್ಶಿನೀಕ ದಾರ್ಶಿ+ನೀ�ಕ್ಕ
   ಚಿಂ�ತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನೆ  ಹಾಗೂ ಪ್ರೋ ಹಾಗ#ಪ್ರೋ!�.ಎಂಲ್.         ಎಂನ್ ದಾರ್ಶಿನೀಕ ಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >ಕ್ಕ>�ದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ರಾಜ್ ರವರ ವಿರಚಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಮ ಭಾರತ ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ವಿರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಚಿಂತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾQತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ �ತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ R� ಸಂ�ಗ !ಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 

   ಎಂ�ಬು ನಾಟಕ್ಕವನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>, ಪ!ದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆರ್ಶ+ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಮಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲಾಯಿಂತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >.     ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಕಾಯ+ಕ್ಕ Rಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಅದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>Z ತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ #ಡಿ 
ಬು�ದಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >.       ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಕಾಯ+ಕ್ಕ Rಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 9 ಕಾಲೇ�ಜಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಮಾಜಿಪಾ!�ರ್ಶ>ಪಾಲರಾದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಡಾ. 
ಉದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ< �ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯ� ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>,  ಗೆ#�ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ#ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ> ಚನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ, ಬುಸಂಪb ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>,  ಪ್ರೋ!�.ಎಂಲ್.ಎಂನ್ ದಾರ್ಶಿನೀಕ .   ಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >ಕ್ಕ>�ದ್ ರಾಜ್ ರಾಜ್ ರವರ ವಿರಚಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಮ ಭಾರತ ,  ಇನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>,

 ಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >�ತಾದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ> ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ< ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>.     ಅಧ್ಯ� ಕ್ಷತೆಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>, ಕಾಲೇ�ಜಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ಪಾ!�ರ್ಶ>ಪಾಲರಾದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಡಾ.  ಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇ�ಶ್ 
 ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ> ವಹಿಸಿದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ< ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>.    ಕಾಯ+ಕ್ಕ Rಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>, ನೀರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ#ಪಿಸಿದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ> ದಿQತ್ತಿ�ಯ ಬಿ.ಎಂ.   ವಿದಾ�ರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ + ತೆ�ಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಸಿQನೀ
     ಹಾಗ# ಸಾQಗತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >5 ವ�ದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆನಾಪ+ಣೆಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>, ತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ nತ್ತಿ�ಯ ಬಿ.ಕಾ�.   ವಿದಾ�ರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ + ಅನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>ರ್ಶಿ!�ಯವರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>
   ತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >�ಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಚೆನಾ,ಗಿ ಮೂಡಿ ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಡೆಸಿ ಕೆ#ಟ% ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>.     ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಕಾಯ+ಕ್ಕ Rಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆ� ಸಂಹಕ್ಕರಿಸಿದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ಎಂಲಾr ರಿಗ# ಧ್ಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ� ವಾದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಗಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ನ  ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >.
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     ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ� ಒಕ್ಕ� ಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ಸಂ�ಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ಅಧೀ�ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ಸಂ�ಸ್ಥೆ ಕೆ� ಕೆ.ಐ.ಎಂ�.ಎಂಸ್. 
ಆರ್.      ಕಾಲೇ�ಜಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಗಾಂ�ಧೀ ಅಧ್ಯ� ಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ಕೆ��ದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ! ಹಾಗ#

       ಕೆ#ಟ್ಟಿ%ಗೆಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ನ  ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ � ವಾರ್ಡ್ ನ  ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ + ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ಕ್ಕನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ, ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ � ಪರಿಷತ್ತಿ5ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ
    ವತ್ತಿಯಿಂ�ದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 9 ಕಾಲೇ�ಜಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ< ಬು>ದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ? , 

ಬುಸಂವಣ್ಣA ,ಗಾಂ�ಧೀ,     ಅ�ಬೇ�ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ � ರ್ ಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >5 ಕ್ಕ>ವೆಂ�ಪುರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ
     ಮಾಹನ್ ದಾರ್ಶಿನೀಕ ದಾರ್ಶಿ+ನೀ�ಕ್ಕ ಚಿಂ�ತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನೆ  ಹಾಗೂ ಪ್ರೋ ಹಾಗ#

ಪ್ರೋ!�.ಎಂಲ್.      ಎಂನ್ ದಾರ್ಶಿನೀಕ ಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >ಕ್ಕ>�ದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ರಾಜ್ ರವರ ವಿರಚಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಮ ಭಾರತ ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ವಿರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಚಿಂತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 
     ಸಾQತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ �ತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ R� ಸಂ�ಗ !ಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂ�ಬು ನಾಟಕ್ಕವನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>,

 ಪ!ದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆರ್ಶ+ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಮಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲಾಯಿಂತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >.   ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಕಾಯ+ಕ್ಕ Rಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ 
  ಅದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>Z ತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ #ಡಿ ಬು�ದಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >.   ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಕಾಯ+ಕ್ಕ Rಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ 

    ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 9 ಕಾಲೇ�ಜಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಮಾಜಿಪಾ!�ರ್ಶ>ಪಾಲರಾದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಡಾ. 
ಉದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ< �ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯ� ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>,  ಗೆ#�ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ#ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ> ಚನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ, ಬುಸಂಪb ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>,  
ಪ್ರೋ!�.ಎಂಲ್.ಎಂನ್ ದಾರ್ಶಿನೀಕ .   ಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >ಕ್ಕ>�ದ್ ರಾಜ್ ರಾಜ್ ರವರ ವಿರಚಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಮ ಭಾರತ ,  ಇನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>,

 ಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >�ತಾದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ> ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ< ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>.   ಅಧ್ಯ� ಕ್ಷತೆಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>,
  ಕಾಲೇ�ಜಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ ಪಾ!�ರ್ಶ>ಪಾಲರಾದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಡಾ.   ಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇ�ಶ್ ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>

ವಹಿಸಿದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ< ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>.   ಕಾಯ+ಕ್ಕ Rಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>, ನೀರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ#ಪಿಸಿದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>
 ದಿQತ್ತಿ�ಯ ಬಿ.ಎಂ.     ವಿದಾ�ರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ + ತೆ�ಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಸಿQನೀ ಹಾಗ# ಸಾQಗತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 

   ಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >5 ವ�ದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆನಾಪ+ಣೆಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>, ತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ nತ್ತಿ�ಯ
ಬಿ.ಕಾ�.     ವಿದಾ�ರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ + ಅನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>ರ್ಶಿ!�ಯವರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ> ತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >�ಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಚೆನಾ,ಗಿ ಮೂಡಿ 

 ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಡೆಸಿ ಕೆ#ಟ% ರ ಸಂಘದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ>.    ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಕಾಯ+ಕ್ಕ Rಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆ� ಸಂಹಕ್ಕರಿಸಿದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ
 ಎಂಲಾr ರಿಗ# ಧ್ಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ� ವಾದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಗಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ನ  ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ >
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