
 

ಸ್ವಾತಂತ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ  ೋತಸವ: ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ ೆಗಳು ಮತತು ಫಲಿತವಂಶ 
 

ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2022 ರಂದತ ನಮಮ ದ ೋಶಕ್ ೆ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಲಭಿಸಿ 75 ವರ್ೆಗಳು ಪೂರ್ೆಗ  ಳುುತ್ತುರತವ ಹಿನ್ನ ಲೆ ಲಲಿಲಿ ಈ 
ಸ್ತಸ್ಂಧರ್ೆವನ್ನ  ಲಂದತ ಉತಸವವವಗಿ ಆಚರಿಸ್ೆವಗತತ್ತುದ .  ಈ ಹಿನ್ನ ಲೆ ಲಲಿಲಿ, ಕ್ ೋಂದ್ ಸ್ಕ್ವೆರದ ಸ್ ಚನ್ನ ಲಂತ   
ರವರ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ಯದ ಮಹ  ೋನಲತ ಇತ್ತಹವಸ್ದ ಕ್ಷರ್ಗಳನತಲ ನ್ನ ನಪಿಸ್ಲತ ರವಜ್ಯದ ಎೆವಲಿ ವಿಶಾವಿದವಯಲಯಲಲಗಳು, 
ಸ್ಕ್ವೆರಿ, ಅನತದವಲಯತ ಹವಗ  ಖವಸ್ಗಿ ಪದವಿ ಕ್ವೆ ೋಜ್ತಗಳಲಿಲಿ ವವಯಸ್ಂಗ ಮವಡತತ್ತುರತವ ವಿದವಯರ್ಥೆಗಳಿಗ  ವಿವಿಧ 
ಸ್ಪರ್ ೆಗಳನತಲ ಆಯೋಜಿಸ್ೆವಗತತ್ತುದ . ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಶಾವಿದವಯಲಯಲಲ ಕ್ವೆ ೋಜಿನಲಿಲಿ ಈ ಕತರಿತತ ನಡ ದ 
ಚಟತವಟಿಕ್ ಗಳ ವಿವರ ಇಲಿಲಿದ .  
 

 
 

ಜ್ತೆ ೈ 11, 2022 
ಸ್ವಾತಂತ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ  ೋತಸವವನತಲ ಆಚರಿಸ್ತವ ಕತರಿತವಗಿ ಪವ್ಂಶತಪವೆ  ಡವ. ಅನಸ್ ಲ ರ ೈ ಅವರ 
ನ್ನ ೋತೃತಾದಲಿಲಿ ವಿಭವಗ ಮತಖ್ಯಸ್ಥರ ಸ್ಭ  ನಡ ಸ್ೆವಯಿತತ. ಸ್ಭ ಲಲಿಲಿ ಕ್ವೆ ೋಜ್ತ ಹಂತದಲಿಲಿ ನಡ ಸ್ಬ ೋಕ್ವದ ವಿವಿಧ 
ಸ್ಪರ್ ೆಗಳ ಪಟಿ್ಲನತಲ ತಯವರಿಸಿ, ಅದನತಲ ನಡ ಸ್ತವ ಜ್ವವಬವಾರಿಗಳನತಲ ವಿವಿಧ ಪವ್ರ್ವಯಪಕರಿಗ  ವಹಿಸ್ೆವಯಿತತ. 
ಸ್ವಾತಂತ  ್ಯೋತಸವದ ಬಗ  ೆ ವಿದವಯರ್ಥೆಗಳಲಿಲಿ ಅರಿವುಮ ಡಿಸ್ಲತ, ಚಟತವಟಿಕ್ ಗಳ ಕತರಿತತ ಮವಹಿತ್ತ ಲಯೋಡಲತ  
ಕ್ವೆ ೋಜಿನ ಸ್ ಚನ್ನವ ಫಲಕ ಮತತು ವ ಬ್ಸ್ ೈಟ್ನಲಿಲಿ ಘ ೋರ್ಣ  ಮವಡಲತ ಲಯಧೆರಿಸ್ೆವಯಿತತ.  
 



 
(ವಿದವಯರ್ಥೆಗಳಿಗ  ಅರಿವು ಮ ಡಿಸ್ಲತ ಕ್ವೆ ೋಜಿನ ವ ಬ್ಸ್ ೈಟ್ನಲಿಲಿ ಹಂಚಿಕ್  ಂಡ ಮವಹಿತ್ತ) 

 

 
 

(ವಿವಿಧ ಚಟತವಟಿಕ್ ಗಳ ಬಗ  ೆವಿದವಯರ್ಥೆಗಳಿಗ  ತ್ತಳಿಸ್ಲತ ಸ್ ಚನ್ನ )  
 



ಜ್ತೆ ೈ 11 ರಿಂದ ಜ್ತೆ ೈ 15, 2022:   
ವಿವಿಧ ಚಟತವಟಿಕ್ ಗಳಿಗ  ಅರ್ವಯಪಕರ ಮೋಲತಸ್ತುವವರಿಲಲಿಲಿ ಸಿದಧತ ಗಳನತಲ ನಡ ಸ್ೆವಯಿತತ. ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ ೆಗಳನತಲ 
ನಡ ಸ್ತವ ದಿನ್ನವಂಕ ಮತತು ಸ್ಮಲವನತಲ ಲಯಗದಿಪಡಿಸ್ೆವಯಿತತ. ಈ ಕತರಿತತ ಕ್ವೆ ೋಜಿನ ಲಲಿತ ಸ್ಂಘದ ಉಪ 
ಲಯದ ೋೆಶಕಿ ಡವ. ಮೋನ್ನವಕ್ಷಿ ಎಂ. ಎಂ ಅವರ ಮವಗೆದಶೆನದಲಿಲಿ, ವಿದವಯರ್ಥೆ ಪ್ತ್ತಲಯಧಿಗಳ  ಮ ಲಕ ಕ್ವೆ ೋಜಿನ 
ವಿದವಯರ್ಥೆಗಳಿಗ  ಕ್ವಲಕ್ವಲಕ್ ೆ ಮವಹಿತ್ತ ಲಯೋಡೆವಯಿತತ. ಇದಕ್ವೆಗಿ ಕ್ವೆ ೋಜಿನ ಪಬ್ಲಲಿಕ್ ಅಡ ್ಸ್ಟ ವಯವಸ್ ಥ, ಸ್ ಚನ್ನವ 
ಫಲಕಗಳು, ವಿದವಯರ್ಥೆಗಳ ವವಟಸಪ್ ಗ ್ಪ್ಗಳನತಲ ಸ್ಮರ್ೆವವಗಿ ಬಳಸಿಕ್  ಳುೆವಗಿದ . ದವಖ್ಲಿೋಕರರ್ದ 
ಜ್ವವಬವಾರಿಲನತಲ ಪತ್ತ್ಕ್  ೋದಯಮ ವಿಭವಗಕ್ ೆ ಲಯೋಡೆವಯಿತತ.  
 

  
ಲಲಿತ ಸ್ಂಘದ ಉಪ ಲಯದ ೋೆಶಕಿ ಡವ. ಮೋನ್ನವಕ್ಷಿ ಎಂ. ಎಂ ಅವರಿಂದ ವಿದವಯರ್ಥೆಗಳಿಗ  ಮವಹಿತ್ತ 

 

 
 

 



ಜ್ತೆ ೈ 16 ರಿಂದ ಜ್ತೆ ೈ 23, 2022:  
ಸ್ಕ್ವೆರದ ಸ್ ಚನ್ನ ಲಂತ  ಪವ್ಂಶತಪವಲರ ನ್ನ ೋತೃತಾದಲಿಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ ೆಗಳನತಲ ನಡ ಸ್ೆವಯಿತತ. ಸ್ಪರ್ ೆಗಳ 
ಹ ಸ್ರತ, ಫಲಿತವಂಶ ಮತತು ನಡ ಸಿಕ್  ಟ್ ಪವ್ರ್ವಯಪಕರ/ ಉಪನ್ನವಯಸ್ಕರ ವಿವರ ಈ ಕ್ ಳಗಿನಂತ್ತದ .  
 
ಪ್ಬಂಧ ಸ್ಪರ್ ೆ: “ನನಲ ಕನಸಿನ ಭವರತ” 
ತ್ತೋಪುೆಗವರರತ: ಡವ. ಸ್ತಮವ ಟಿ ರ  ೋಡನಲವರ್, ಡವ. ಕತಮವರ ಸ್ತಬ್ಹಮರ್ಯ ರ್ಟ್, ಡವ. ಸ್ೌಮವಯ ಕ್  ಬ್ಲ, ಶ್್ೋ 
ಪುಲಯೋತ್  
ಪ್ರ್ಮ ಬಹತಮವನ: ಅಂಕಿತವ ಬ್ಲ ಎಂ, ತೃತ್ತೋಲ ಬ್ಲ ಎಸಿಸ  
ದಿಾತ್ತೋಲ ಬಹತಮವನ: ಅಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರ್ಮ ಬ್ಲ ಎ ಮತತು ಮೋಘನ್ನವ,ದಿಾತ್ತೋಲ ಬ್ಲ.ಎಸಿಸ 
ತೃತ್ತೋಲ ಬಹತಮವನ: ಶ ್ೋಯವ, ದಿಾತ್ತೋಲ ಬ್ಲ.ಎಸಿಸ, ಮತತು ಶ್ವಪ್ಸ್ವದ್ ದಿಾತ್ತೋಲ ಬ್ಲಎ 
 

 
 
ಚರ್ವೆ ಸ್ಪರ್ ೆ:  “ಇಂದಿನ ತವಂತ್ತ್ಕ ಲತಗದಲಿಲಿ ಭವರತ್ತೋಲತ ಲನತಲ ಉಳಿಸಿಕ್  ಳುಲತ ಸ್ವಧಯವ ೋ?” 
ತ್ತೋಪುೆಗವರರತ: ಡವ. ಗವಲತ್ತ್ ಎನ್, ಡವ. ನ್ನವಗರತಲ ಎನ್ ರವವ್, ಡವ. ಜ  ಯೋತ್ತ ಜ್ಞವನ್ನ ೋಶಾರಿ,  ಡವ. ಸ್ೌಮವಯ 
ಪ್ವಿೋಣ್  
ಪ್ರ್ಮ ಬಹತಮವನ: ಶಂಕರ ಓಬಳಬಂಡಿ, ಅಂತ್ತಮ ಬ್ಲಎ ʼಬ್ಲ  ̓
ದಿಾತ್ತೋಲ ಬಹತಮವನ: ಲತ ೋಶ್ ಓಬಳಬಂಡಿ, ದಿಾತ್ತೋಲ ಬ್ಲಎ ʼಬ್ಲ  ̓
ತೃತ್ತೋಲ ಬಹತಮವನ: ಶ್್ೋಲಕ್ಷಿಮೋ, ಅಂತ್ತಮ ಬ್ಲಎಸಿಸ  
 



 
 
ಚಿತ್ಕೆವ ಸ್ಪರ್ ೆ: “ನನಲ ಕನಸಿನ  ಭವರತ” 
ತ್ತೋಪುೆಗವರರತ: ಡವ. ಸಿದಧರವಜ್ತ ಎಂ ಎನ್, ಡವ. ಕತಮವರಸ್ವಾಮ, ಶ್್ೋ ಧಿೋರಜ್, ಶ್್ೋಮತ್ತ ವಿದವಯಕಿಶನ್ ಆಳಾ 
ಪ್ರ್ಮ ಬಹತಮವನ: ಸ್ೃಜ್ನ್ ಎಸ್ಟ ಎಂ, ಪ್ರ್ಮ ಬ್ಲಎಸಿಸ 
ದಿಾತ್ತೋಲ ಬಹತಮವನ: ಗ  ೋಪವಲ್,  ಅಂತ್ತಮ ಬ್ಲಎಸಿಸ ಮತತು ಕವಿತವ,  ಅಂತ್ತಮ ಬ್ಲಎಸಿಸ 
ತೃತ್ತೋಲ ಬಹತಮವನ: ದಶೆನ್ ಡಿ, ಅಂತ್ತಮ ಬ್ಲಎ ʼಸಿ  ̓
 

 
 
 
 
 



ದ ೋಶರ್ಕಿು ಗಿೋತ :  
ತ್ತೋಪುೆಗವರರತ : ಶ್್ೋಮತ್ತ ಅರತಣವ ಕತಮವರಿ, ಡವ. ಭವರತ್ತ ಪಿೆವರ್, ಕತ. ಪ್ಜ್ಞವ, ಶ್್ೋಮತ್ತ ಕವಿತವ  
ಪ್ರ್ಮ ಬಹತಮವನ: ಸಿಂಚನ್ನವ, ಅಂತ್ತಮ ಬ್ಲಕ್ವಂ 
ದಿಾತ್ತೋಲ ಬಹತಮವನ: ಕ್ೌಶ್ಕ್, ದಿಾತ್ತೋಲ ಬ್ಲಎ  
ತೃತ್ತೋಲ ಬಹತಮವನ: ವ ೈರ್ಣವಿ ರವವ್, ದಿಾತ್ತೋಲ ಬ್ಲಎಸಿಸ 
 

 
 
ಕಿರತನ್ನವಟಕ: “ಕನ್ನವೆಟಕದಲಿಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಹ  ೋರವಟ”  
ತ್ತೋಪುೆಗವರರತ : ಡವ. ಮವಧವ ಎಂ ಕ್ , ಕತ. ಶತರ್ಗೌರಿ, ಶ್್ೋ ಕ್ವತ್ತೆಕ್ ಪ ೈ, ಡವ. ಶ ೈೆವ,  
ಪ್ರ್ಮ ಬಹತಮವನ: ಗೌತಮ ಮತತು ತಂಡ 
ದಿಾತ್ತೋಲ ಬಹತಮವನ: ಪ್ರ್ಮ್ ಶ ಟಿ್ ಮತತು ತಂಡ  
 

 



ಪೋಸ್್ರ್ ಸ್ಪರ್ ೆ: “ಸ್ಾಚಛ ಭವರತ” 
ತ್ತೋಪುೆಗವರರತ: ಡವ. ಶ  ೋಭವ, ಡವ. ವನಜ್, ಶ್್ೋ ಸ್ತಲಯಲ್, ಡವ. ಶ ೋಖ್ರ್ ಅಂಗಡಿ  
ಪ್ರ್ಮ ಬಹತಮವನ: ಶವಹಿೋಲ್ ಫರಿೋಝ್, ಪ್ರ್ಮ ಬ್ಲಕ್ವಂ ʼಸಿ  ̓
ದಿಾತ್ತೋಲ ಬಹತಮವನ: ಕವಿತವ, ಅಂತ್ತಮ ಬ್ಲಎಸಿಸ ʼಬ್ಲ  ̓ 
ತೃತ್ತೋಲ ಬಹತಮವನ: ಸ್ೃಜ್ನ್ ಎಸ್ಟ ಎಂ, ಪ್ರ್ಮ ಬ್ಲಎಸಿಸ ʼಬ್ಲ  ̓ 
 

 
 
ಸ್ವಾತಂತ್ಯಓಟ ಸ್ಪರ್ ೆ: 
ತ್ತೋಪುೆಗವರರತ: ಡವ. ಕ್ ೋಶವಮ ತ್ತೆ, ಡವ. ಜ್ಲರವಜ್ ಎನ್, ಶ್್ೋ ಶ್್ೋರವಜ್ , ಶ್್ೋ ಬ್ಲರವದವರ್  
ಪುರತರ್ರತ 
ಪ್ರ್ಮ ಬಹತಮವನ: ನ್ನವಗರವಜ್ ಎಂ ಕತರಿ , ಅಂತ್ತಮ ಬ್ಲಎ 
ದಿಾತ್ತೋಲ ಬಹತಮವನ: ರಿಶವಂತ್ ಕ್ ೈತ್ ಫ ನ್ನವೆಂಡಿಸ್ಟ, ದಿಾತ್ತೋಲ ಬ್ಲಕ್ವಂ 
ತೃತ್ತೋಲ ಬಹತಮವನ: ಓಬಳಪಪ ನ್ನವರವಲರ್ ಕ್  ಬ್ಲ, ಪ್ರ್ಮ ಬ್ಲಎ 
 
ಮಹಿಳ ಲರತ:  
ಪ್ರ್ಮ ಬಹತಮವನ: ಅಂಕಿತವ, ಅಂತ್ತಮ ಬ್ಲಎಸಿಸ  
ದಿಾತ್ತೋಲ ಬಹತಮವನ: ರ್ ಲಿಸಯವ ಝೋನ್ನವ ಪಿಂಟ  ೋ, ಅಂತ್ತಮ ಬ್ಲಎಸಿಸ 
ತೃತ್ತೋಲ ಬಹತಮವನ: ಹರ್ಷೆತವ, ಅಂತ್ತಮ ಬ್ಲಎ  
 



 
 
ಈ ಎೆವಲಿ ಸ್ಪರ್ ೆಗಳಲಿಲಿನ ವಿಜ ೋತರಿಗ  ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2022 ರಂದತ ಕ್ವೆ ೋಜಿನಲಿಲಿ ನಡ ಲತವ ಸ್ವಾತಂತ  ್ಯೋತಸವ 
ಸ್ಮವರಂರ್ದಲಿಲಿ ಬಹತಮವನಗಳನತಲ ಲಯೋಡಿ ಪುರಸ್ೆರಿಸ್ೆವಗತವುದತ.  
 
 
 
 
 
 

 
 


