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      ಬೆಂ�ಗಳೂ�ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ � ವಿಶ್ವ
 ವಿದ್ಯಾ�ಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ �� ವಿಜಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕರ್ನಾ�ಟಕ ಪತ್ರಿ�ಕೆಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ 
  ಸಹಯೋಗದೊಂ��ದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ದಿರ್ನಾ�ಕ 18 .01 2020   ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬೆಂಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ " 8.30   ಕೆ# ಹಮ್ಮಿ%ಕೆ��ಡಿದ್ದ (

"   ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಪ್ತಾಹ� ಸ�ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕ್ಷತಾ ಸಪ್ತಾಹ ಸಪ್ತಾ�ಹ"      ಕಾಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ �ಕ .ಮದ್ದ ಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಾಜ� ಒಕ# ಲಿಗರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ�ಘದ್ದ ಅಂ�ಗಸ�ಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಪ್ತಾಹ5 ಯಾದ್ದ 
        ಕೆ�ಪೇ8ಗೌಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಇನ್ಸ್ಟಿ=>ಟ�� ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮ್ಯಾ�ನೇ8ಜ್ಮೆಂ% �ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ> ಡಿ8ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಂ�ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜಿನ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜಿನ � ಕಾಲೇ8ಜಿನ 
       ರಾಷ್ಟ್ರೀ>�8ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಪ್ತಾಹ8ವಾ ಯೋಜನೆ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಡಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಯೋಜನೇ ಘಟಕದ್ದ ಕಾಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ �ಕ .ಮ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದ್ದ ಡಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವೆಂ�ಕಟೇ8ಶ್ 

        ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನೇ8ತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ Tತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ 
 ದ್ದ ಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕಾಲೇ8ಜಿನ ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಪ್ತಾಲೇ�"�ಡಿದ್ದ �( ನ ಮ% ಕಾಲೇ8ಜಿನ ಬಗೆ ದಿನಾಂಕ "
      ಕ�ಲಪತ್ರಿಗಳಾದ್ದ ಡಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವೆಂ8ಣು�ಗೆ ದಿನಾಂಕ �8ಪ್ತಾಲ್  ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಡಾ ಶಿವರಾಜು ರಿಜಿಸ> ರ್ ಡಾ ಶಿವರಾಜು ಡಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶಿವರಾಜ�,      ಡಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿ ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ �

          ಹಾಗ� ಡಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸತ್ರಿ8ಶ್ ಗೌಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜಿನ ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ � ಕಾಲೇ8ಜಿ8ನ ಚಟ�ವಟಿಕೆಗಳೂ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ �� ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳೂ
      ಪ್ತಾಲೇ�"ಳೂ�_ ವ ಬಗೆ ದಿನಾಂಕ " ಪ�ಶ್ವ�ಸನ್ಸ್ಟಿ8ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮ್ಯಾತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ರ್ನಾಡಿರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ �ತಾ ಸಪ್ತಾಹ�ರೆಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಕಾಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ �ಕ .ಮದ್ದ ಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪ್ತಾಲೇ�"�ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜಿನ 

 ಕಾಲೇ8ಜಿ8ನ NSS     ಘಟಕದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಡಾd ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗ� ಅಂಭಿನ �ದ್ದ ನೇಗಳೂ� ಡಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ .  ಮಹೇ8ಶ್ 
       ಪ್ತಾ��ಶ್ವ�ಪ್ತಾಲರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ � ಕೆ ಐ ಎಂ ಎಸ್ ಆರ್ ಎ� ಎಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆರ್ ಡಾ ಶಿವರಾಜು.
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          ಸರ್ ಡಾ ಶಿವರಾಜು ನ ಮಸ್ಕಾ#ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನ್ಸ್ಟಿಮ% ಸಹಕಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ದಿ�ದ್ದ ನ ಮ% ರಾಜ� ಒಕ# ಲಿಗರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ�ಘದ್ದ ಅಂಧಿನ 
 ಸ�ಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಪ್ತಾಹ5 ಯಾದ್ದ ಕೆ.ಐ ಎಂ ಎಸ್ ಆರ್.ಎ�.ಎಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜಿನ .ಆರ್ ಡಾ ಶಿವರಾಜು.     ಕಾಲೇ8ಜಿನ ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಹಾಗ� ಪೋ8ಷಕರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ 

        ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ದಿ�ದ್ದ ಸ�ಮ್ಯಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ � ಮ�ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ � ಲಕ್ಷ ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ �ಪ್ತಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಲೇ ಬಾಳೂ�ವ ಅಂಗತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ �
      ವಸ�� ಗಳೂನ �m ಸ�ಗ �ಹಿಸಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೇರೆ ಸ�ತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ .ಸ�ರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲ�ಪಿಸ�ವ�ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂ�ಗಳೂ�ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ �

      ವಿಶ್ವ
 ವಿದ್ಯಾ�ಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ದ್ದ ಕ�ಲಪತ್ರಿ ಆದೊಂ8ಶ್ವದ್ದ �ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂ�ಗಳೂ�ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ � ವಿಶ್ವ
 ವಿದ್ಯಾ�ನ್ಸ್ಟಿಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ದ್ದ 
ಎನ್.ಎಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜಿನ .   ಎಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಭವನ ಕೆ# ತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲ�ಪಿಸಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಡಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಅಗತ್ಯ ತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ �.    ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಕಾಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ �ಕೆ# ಸಹಕರಿಸಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದ್ದ 

 ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಡಾd ರಿಗ� ಧನ � ವಾ ಯೋಜನೆ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಡಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದ್ದ ಗಳೂ�
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