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Report of Celebration of Librarian’s Day during the year 2019-2020 

Date of the Programme 17/08/2019 

Place UGC Hall,  G C College, Ankola 

Time 11.15 a.m   -  1.15 p.m   

Title of the Easy Competition  ನನನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ / ಸಾಹಿತಿ  
Number of Students Participation    18 Students  

Number of Students attended  62 Students 

Programme Coordinator Dr. Nanjundaiah, Librarian, Prof. Shailaja M Bhat, 

Chairman, Library Committee, G C College, Ankola 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

Programme Details 

ಭಾರತಿೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಡಾ. ಎಸ . ಆರ್. 
ರಂಗ್ನಾಥನ್ ಅವರ 127ನ ೀ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗ್ವಾಗಿ 
ಅಂಕ  ೀಲಾದ ಗ  ೀಖಲ  ಸ ಂಟಿನರಿ ಕಾಲ ೀಜಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ     
17-08-2019 ರಂದು ‘ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ದಿನಾಚರಣ ’ ಯನುನ ಬಹಳ 
ಅಥಥಪೂರ್ಥವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಈ ಕಾಯಥಕರಮದ 
ಅಂಗ್ವಾಗಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಥ/ವಿದ್ಾಯರ್ಥಥನಿಯರಿಗಾಗಿ ‘ನನನ ಮೆಚ್ಚಿನ 
ಸಾಹಿತ್ಯ/ಸಾಹಿತಿ’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ು ಭಾಷರ್ ಸವರ್ ಥ 
ಏಪಥಡಿಸಲಾಗಿತ್ುು. ಹ ಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಥ/ವಿದ್ಾಯರ್ಥಥನಿಯರು 
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ, ದ.ರಾ.ಬ ೀಂದ್ ರ, ಪೂರ್ಥಚಂದರ ತ ೀಜಸ್ವವ, ಕಾಳಿದ್ಾಸ, 
ಶೂದರಕ ಕವಿಯ “ಮೃಚಛಕಟಿಕ”, ಭಾಸನ “ಸವಪನವಾಸವದತ್ು, 
ಕುವ ಂಪು ಅವರ “ಮಲ ಗ್ಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗ್ಳು, ಜಯಂತ್ 
ಕಾಯಕಣಿಯವರ ಬರಹಗ್ಳು ಇವ ೀ ಮುಂತಾದ ವಿಭಿನನ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಹಾಗ್  ಸಾಹಿತಿಗ್ಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳ ಫ್ರರಡವಾಗಿ ತ್ಮಮ 
ಭಾಷರ್ಗ್ಳನುನ ಮಂಡಿಸ್ವದರು.  
ಮುಖಯ ಅತಿರ್ಥಗ್ಳಾಗಿ ಆಗ್ಮಿಸ್ವದದ, ನಿವೃತ್ು ಪಾರಚಾಯಥರು, 
ಕನನಡ ವಿದ್ಾವಂಸರು, ಬರಹಗಾರರು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ  
ಆಗಿರುವ ಡಾ. ರಾಮಕೃಷಣ ಗ್ುಂದಿಯವರು ಮಾತ್ನಾನಡುತಾು, 
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಥಗ್ಳಿಗ  ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮಹತ್ವವನುನ ವಿವರಿಸ್ವದರು.  
ಪಾರಚಾಯಥರಾದ ಡಾ. ವ ಂಕಟರಾಯ ಶ ಟಿಿಗಾರ ಅವರು 
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಥಗ್ಳ ಪರತಿಭ ಯನುನ ಕುರಿತ್ು ಮೆಚ್ಚಿಗ  ವಯಕುಪಡಿಸ್ವ, 
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗ್ಳಲ್ಲಿ ಇನಷುಿ ಇಂತ್ಹ ಸವರ್ ಥಗ್ಳು ನಡ ಯಲ್ಲ 
ಎಂದು ಹಾರ ೈಸ್ವದರು.   



ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದ ಡಾ. ನಂಜುಂಡಯಯ ಅವರು ತ್ಮಮ 
ಪಾರಸಾುವಿಕ ಭಾಷರ್ದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಂಗ್ನಾಥನ್  ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ 
ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಸಭ ಗ  ನಿೀಡಿದರು ಹಾಗ್  ಅತಿರ್ಥಗ್ಳನುನ 
ಪರಿಚಯಿಸ್ವ, ಸಾವಗ್ತಿಸ್ವದರು. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಹಾಗ್  ಸಂಸೃತ್ ವಿಭಾಗ್ ಮುಖಯಸಥರಾದ ಪೀಫ್ ಸರ್ , ಶ ೈಲಜಾ 
ಭಟ  ಅವರು ಕಾಯಥಕರಮವನುನ ಆಯೀಜಿಸ್ವ, ನಿವಥಹಣ  
ಮಾಡಿದರು.  
ಸವರ್ ಥಯ ನಿಣಾಥಯಕರಾಗಿ ಗ್ಣಿತ್ಶಾಸರ ವಿಭಾಗ್ ಮುಖಯಸಥರಾದ 
ಡಾ. ಅಶ ೂೀಕಕುಮಾರ, ರಾಜಯಶಾಸರ ಮುಖಯಸಥರಾದ  ಡಾ. 
ಎಸ.ವಿ ವಸರದ, ಹಾಗ್  ಆಫೀಸ  ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಡಾ. 
ಸ  ೀಮಶ ೀಖರ ಸಜಜನ ಇವರು ಸಹಕರಿಸ್ವದರು.  
ಕಾಯಥಕರಮದ ಪಾರರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ವಿ. ವಿದ್ಾಯರ್ಥಥನಿಯರಾದ 
ಕುಮಾರಿ ವ ೈಷಣವಿ ಹಾಗ್  ಶಾಲ್ಲನಿ ಸರಸವತಿ ಸುುತಿಯನುನ 
ಹಾಡಿದರು. ಬಿ.ಕಾಂ. ವಿದ್ಾಯರ್ಥಥನಿಯರಾದ ಕುಮಾರಿ ಪರಜ್ಞಾ, 
ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ್ತೀಕ್ಷಾ ಇವರು ಕಾರ್ಿಕ್ರಮ ನಿರೂಪ್ಣೆ 
ಮಾಡಿದರು.  
 

ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ದಿನಾಚರಣ ಯ ಅಂಗ್ವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 17-08-2019 ರಂದು ನಮಮ ಕಾಲ ೀಜಿನಲ್ಲ ಿ ನಡ ದ 
‘ನನನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ/ಸಾಹಿತಿ’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ು ಭಾಷರ್ ಸಪರ್ ಥಯಲ್ಲ ಿ ಈ ಕ ಳಗಿನ 
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಥ/ವಿದ್ಾಯರ್ಥಥನಿಯರು ಬಹುಮಾನಗ್ಳಿಸ್ವದ್ಾದರ .   

 

ಪರಥಮ ಸಾಥನ ಸ ನೀಹಲ  ನಾಯಕ, ಬಿ,ಎಸ್ವಿ 2 

ದಿವತಿೀಯ ಸಾಥನ  ಕೃತಿ ಪಿ. ನಾಯಕ, ಬಿ.ಎಸ್ವಿ 1 & ರಂಜಿತಾ ಆರ್  ನಾಯಕ, ಬಿ.ಎಸ್ವಿ 2         

ತ್ೃತಿೀಯ ಸಾಥನ  ರಂಜಿತಾ ಆರ್  ನಾಯಕ, ಬಿ.ಎಸ್ವಿ 1 

ಸಮಾರ್ಾನಕರ 

ಬಹುಮಾನ  

ಪರತಿೀಕ ನಾಯಕ,  ಬಿ.ಎಸ್ವಿ1  &  ದಿೀಪಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ ಮೀಶವರ ಬಿ.ಎಸ್ವಿ  3 

ವಿಜ ೀತ್ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಥಗ್ಳನುನ ಪಾರಚಾಯಥರು ಹಾಗ್  ಬ  ೀಧ್ಕ/ಬ  ೀಧ್ಕ ೀತ್ರ ಸ್ವಬಬಂದಿಗ್ಳು 
ಅಭಿನಂದಿಸ್ವದ್ಾದರ .  
 

 

SOME PHOTOGRAPHS FROM THE EVENT:  
 



 

 

 

 



 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 







 


