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Appointment of Principal and Faculty members  

 
 Dr. Rakesh T.S assumed office as the new Principal of GSSS First Grade College effective from the 6th of May 2022. 
The new faculty members – Ms. Divya R, Assistant Professor, Dept of Commerce, Ms. Poornima N, Assistant 
Professor, Dept of Commerce, Ms. Latha M G, Assistant Professor, Dept of Computer Applications, Ms. Kamsala 
Pooja, Assistant Professor, Dept of Management, Ms. Shruthi S, Assistant Professor, Dept of Computer 
Applications, Ms. Rashmi C R, Assistant Professor, Dept of Kannada and Mr. Ankaraju N, Asst Librarian also 
assumed office effective 6th May 2022. The staff were inducted by Smt. Anupama B Pandit, Administrative Officer, 
GSSS(R).  
 
 

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ 
 

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ಾಾಚೀನ್ತೆಯ ಗಮನ್ಹರಿಸಿದರೆ ಕ್ರಾಸ್ತಶಕ 150ರಷ್ಟು 
ಹಳೆಯದಟ ಎಂಬಟದಟ ನ್ಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರಟವ ಸ್ಂಗತಿ. ಪ್ಾತಿಯಂದಟ 
ಭಾಷೆಯಟ ತನ್ನದೆೀ ಆದ ಸ್ಟದಿೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ್ ಒಳಗೆ ಂಡಿರಟವಂತೆ 
ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗ  ಸ್ಹ ಅದರದೆೀ ಇತಿಹಾಸ್ ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. 
ಕರ್ಾಘಟಕದಲ್ಲಲ ಆಳಿಿಕೆ ನ್ಡೆಸಿದ ಅರ್ೆೀಕ ರಾಜಮರ್ೆತನ್ಗಳು ಕನ್ನಡ 

ಭಾಷೆಯ ಕಟರಿತಟ ಪ್ಾಮಟಖ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ರಾಸ್ತಶಕ 450 ರಲ್ಲಲ 
ದೆ ರೆತ ಹಲ್ಲಮಡಿ ಶಾಸ್ನ್ದಿಂದ ಇಂದಿನ್ವರೆಗ  ನ್ಮಮ ಭಾಷೆ 
ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹೆೀಗೆ ಬೆಳೆದಟ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬಟದನ್ಟನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತಿ, ರ್ನ್ತೆ ಮತಟತ ಹಿರಿಮೆಯನ್ಟನ 
ತಿಳಿಯಬಹಟದಟ.  
ದೆೀಶದ ಯಾವುದೆೀ ಮ ಲೆಯ ಯಾವುದೆೀ ಭಾಷೆಯನ್ಟನ ಗಮನಿಸಿದರಟ ನ್ಮಗೆ ಕಂಡಟಬರಟವ ಒಂದಟ ಪ್ಾಮಟಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ 
ಭಾಷೆ ಮತಟತ ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ಒಂದಕೆ ಕಂದಟ ಸ್ಂಬಂಧವನ್ಟನ ಹೆ ಂದಿವೆ ಎಂಬಟದಟ. ನ್ಮಮ ರ್ಾಡನ್ಟನ ಆಳಿದ ರಾಜವಂಶಗಳಾದ 

ಬನ್ವಾಸಿಯ ಕದಂಬರಿಂದ ಮೆೈಸ್ ರಟ ಒಡೆಯರವರೆಗ  ಭಾಷೆ ಮತಟತ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಗೆ ಇವರಟಗಳು ನಿೀಡಿದ ಕೆ ಡಟಗೆ 
ಅವಿಸ್ಮರಣಿೀಯ. ಯಾವುದೆೀ ಒಂದಟ ಭಾಷೆಯಟ ತನ್ನ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯನ್ಟನ ಹೆ ರತಟಪ್ಡಿಸಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಟ ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ ಸ್ಮಾಜವನ್ಟನ 
ಹೆ ರತಟಪ್ಡಿಸಿ ಮಾನ್ವ ಬೆಳೆಯಲ್ಟ ಹೆೀಗೆ ಸಾಧಯವಿಲ್ಲವೀ ಹಾಗೆಯೀ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯನ್ಟನ ಹೆ ರತಟಪ್ಡಿಸಿ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದಂತೆ ಸ್ಮಾಜವನ್ಟನ ರ ಪಿಸಿಕೆ ಂಡ ಮಾನ್ವ ತನ್ನ ಸ್ಮಾಜದಲ್ಲಲ ರ ಢಿಸಿಕೆ ಂಡಟ ಬಂದ 

ಸ್ಂಪ್ಾದಾಯ, ಆಚರಣೆ, ರಿೀತಿ ರಿವಾಜಟಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯನ್ಟನ ವಿಕಾಸ್ಗೆ ಳಿಸಿದ. 
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ಭಾಷೆಯಂದಿಗೆ ಮಾನ್ವನ್ ಬಟದಿಿ ವೃದಿಿ ಗೆ ಂಡಂತೆ 
ಆತನ್ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯಟ ಸ್ಹ ಬೆಳೆಯಟತಾತ ಬಂದಿತಟ. 
ಇದರ ವಿಸಾತರ ಕೆೀವಲ್ ಯಾವುದೆ ೀ ಒಂದಟ ಕ್ೆೀತಾಕೆಕ 
ಮಾತಾ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಕಲೆ, ಧಾಮಿಘಕ, ವಿಜ್ಞಾನ್, 

ಸಾಹಿತಯ - ಹಿೀಗೆ ಅರ್ೆೀಕ ಕ್ೆೀತಾಗಳನ್ಟನ ಒಳಗೆ ಂಡಟ 
ರ ಪ್ುಗೆ ಂಡಿತಟ. ಆದದರಿಂದ ಭಾಷೆಯಟ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯ 

ವಿಶಿಷ್ು ಹೆಗಟುರಟತಟ ಎಂದೆ ಹೆೀಳಬಹಟದಟ. ನ್ಮಮ 
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತಟತ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯಟ ಎಷ್ಟು 
ವೆೈವಿಧಯಪ್ೂರ್ಘವಾದಟದಟ ಎಂಬಟದನ್ಟನ ಕದಂಬರ 

ಕಾಲ್ದಿಂದಲ್  ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಟತಾತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ ಆಳಿಿಕೆ 
ನ್ಡೆಸಿದ ಪ್ಾತಿಯಂದಟ ರಾಜಮರ್ೆತನ್ವು ಸಾಹಿತಯ 

,ಸ್ಂಗಿೀತ, ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಧಾಮಿಘಕ ಮಟಂತಾದ ಕ್ೆೀತಾಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಿದ ಕೆ ಡಟಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತಿಪ್ೂರ್ಘದಟದ, ವೆೈವಿಧಯಪ್ೂರ್ಘದಟದ 
ಎಂಬಟದಟ ತಿಳಿದಟಬರಟತತದೆ. ಇಲ್ಲಲನ್ ಸಾಹಿತಯ ಕಲೆ ವಾಸ್ಟತಶಿಲ್ಪಗಳಿಗೆ ವಿದೆೀಶಿಯರಟ ಸ್ಹ ಮನ್ಸೆ ೀತಿರಟವುದನ್ಟನ ಸ್ಮರಿಸ್ಬಹಟದಟ. 
ನ್ಮಮ ರ್ಾಡಟ ಶಿಾೀಮಂತ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯನ್ಟನ ಹೆ ಂದಿದೆ ಎಂಬಟದಟ ನ್ಮಮ ಹೆಮೆಮಯ ಗಟರಟತಾಗಿದೆ.   
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ಾಾರಂಭದಲೆಲೀ ಜೆೈನ್ ಬರಹಗಾರರಟ ಮ ಲ್ತಹ ಪ್ಾಾಕೃತದಲ್ಲಲ 
ಬರೆದಟ ನ್ಂತರ ಸ್ಂಸ್ೃತದಲ್ಲಲ ಅನ್ಂತರ ಆದಿಕವಿ ಪ್ಂಪ್ನಿಂದ ಪ್ಾಾರಂಭವಾದ 

ಪ್ುಲ್ಲಗೆರೆಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಲ ಪ್ಾಾರಂಭವಾದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಕಾವೆೀರಿ ನ್ದಿಯಂತೆ 
ಜೀವ ಸೆಲೆಯಾಗಿ ಹೆೀರಳವಾಗಿ ಹರಿಯಟತಾತ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಯಾವ 

ಭಾಷೆಗ  ಸ್ರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಅರ್ೆೀಕ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ಟನ ತನ್ನ 
ಒಡಲ್ಲ್ಲಲಟಟುಕೆ ಂಡಟ ಬೆಳೆಸ್ಟತಾತ ಬಂದಿದೆ. ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ರ್ಾಡಟ ನ್ಮಮ 
ಭಾಷೆಯಟ  ಕನ್ನಡಿಗರನ್ಷೆುೀ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಯಭಾಷೆಯ ಕವಿಗಳನ್ಟನ ಸ್ಹ 

ಸ್ ಜಗಲ್ಲಲನ್ಂತೆ ಸೆಳೆದಟ ಮಡಿಲ್ಲ್ಲಲ ತಾವು ನಿೀಡಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಬೆಳೆಸ್ಟತಿತದೆ 
ಎಂಬಟದಟ ಸ್ಹ ಹೆಮೆಮಯ ವಿಷ್ಯ. ಮಾಸಿತ, ಬೆೀಂದೆಾ, ಕಾರ್ಾಘಡರಟ, ಡಿವಿಜ, 

ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ - ಹಿೀಗೆ ಮಟಂತಾದ ಭವಯ ಕವಿಗಳ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮತಟತ 
ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ಬೆೀರೆಬೆೀರೆಯಾದರಟ ಸ್ಹ ಅವರಟಗಳು ನಿೀಡಿದ ಕೆ ಡಟಗೆ ಮಾತಾ 
ಅವಿಸ್ಮರಣಿೀಯ. ಇಂತಹ ಅರ್ೆೀಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನ್ಮಗೆ ಇಲ್ಲಲ 
ಕಾರ್ಸಿಗಟತತವೆ. ಇದರಿಂದಲೆೀ ತಿಳಿಯಬಹಟದಟ ನ್ಮಮ ಭಾಷೆಯ ಆಕಷ್ಘಣೆ 
ಎಂತಹದೆದಂದಟ. ನ್ಮಮ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯ ಕ್ೆೀತಾ ವೆೈವಿಧಯಪ್ೂರ್ಘ ಹಾಗೆಯೀ ಸ್ಂಕ್ರೀರ್ಘವಾದದಟದ ಕ ಡ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯ ಕಟರಿತಟ ಅರ್ೆೀಕ 

ಮಹನಿೀಯರಟ ಗಾಂಥಗಳರ್ೆನೀ ರಚಸಿದಾದರೆ. ನ್ಮಮ ರ್ಾಡಿನ್ಲ್ಲಲ ಜೀವಿಸ್ಟವ ಪ್ಾತಿಯಬಬ ವಯಕ್ರತಯ  ಕ ಡ ತನ್ನದೆೀ ಆದ 

ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯ ಚೌಕಟಿುನ್ಲ್ಲಲಯೀ ಬದಟಕಟತಿತದಾದರೆ. ನ್ಮಮ ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ದೆೀಶ- ವಿದೆೀಶಗಳತತ ಅದರ ಹರಿವು ಸಾಗಿರಟವುದಟ ನ್ಮಮ 
ರ್ಾಡಿನ್ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯ ಮಹತಿಪ್ೂರ್ಘ ಸ್ಂಗತಿ. 

 ನ್ಮಮ ರ್ಾಡಿನ್ಲ್ಲಲ ಶಿಕ್ಷರ್ದ ಪ್ಾಭಾವವರ್ಾನಗಲ್ಲ ಸಾಹಿತಯದ ಮಹತಿವರ್ಾನಗಲ್ಲೀ ಸ್ಭಯ ಜನ್ರ ಗಟರ್ಶಿೀಲ್ಗಳರ್ಾನಗಲ್ಲೀ ಕಟರಿತಟ 
ಮಾತರ್ಾಡಟವ ಸ್ಂದಭಘದಲ್ಲಲ "ಸ್ಂಸ್ೃತಿ" ಎಂಬ ಪ್ದವನ್ಟನ ಸೆೀರಿಸಿಕೆ ಂಡೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಟತೆತೀವೆ. ಸ್ಂಸಾಕರದಿಂದ ಸ್ಂಸ್ೃತಿ 

ಸ್ಂಸ್ೃತನ್ ಗಟರ್ ಸ್ಂಪ್ತಟತ ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಬಹಟದಟ. ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ಎಂಬ ಪ್ದವು ನ್ಮಮ ಭಾಷೆಯಷೆುೀ ಪ್ಾಾಚೀನ್ 



 

YASHAS. Volume 4. Issue No. 5 3 

 

ಪ್ದವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ೂವಘದಲ್ಲಲ ಅದನ್ಟನ 'ಸ್ಂಸಾಕರ'ಎಂಬ ಅಥಘದಲೆಲೀ ಬಳಸಿದಾದರೆ ಅಷೆು.ಒಟಿುನ್ಲ್ಲಲ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆದಟ ಬಂದಂದೆೀ 
ಜೆ ತೆಜೆ ತೆಯಾಗಿ ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ಸ್ಹ ಮಾನ್ವನ್ ಜೀವನ್ದಲ್ಲಲ ಹಾಸ್ಟಹೆ ಕಟಕ ರ್ಾಗರಿಕತೆಯ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದಟ ಸಾಮಾಜಕ 

ವಯವಸೆೆಯಳಗಿನ್ ಜನ್ತೆಯ ವಿಶಿಷ್ು ಸಾಧನ್ವಾಗಿ, ಭಾಷೆಯಂತೆ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯಟ ಸ್ಹ ತನ್ನ ಪ್ರಿಮಳವನ್ಟನ ಎಲೆಲಡೆ ಪ್ಸ್ರಿಸ್ಟತಿತದೆ. 
ಭಾಷೆ ಕಲ್ಲತ ಮಾನ್ವ ಹೆೀಗೆ ಬೌದಿಿಕ ಪ್ಾಬಟದಿತೆಗೆ ಅದನ್ಟನ ಬಳಸಿಕೆ ಳುುತಾತ ಜ್ಞಾನ್ ಸ್ಂಪ್ಾದರ್ೆಗೆ ಹಲ್ವಾರಟ ಮಾಗಘಗಳನ್ಟನ 
ಕಂಡಟಕೆ ಳುುತಾತ ಅದರಲ್ಲಲ ಹೆ ಸ್ ಹೆ ಸ್ ಪ್ಾಯೀಗಗಳನ್ಟನ ನ್ಡೆಸ್ಟತಾತ ಬಂದಿದಾದರ್ೆ ೀ ಹಾಗೆಯೀ ಅದರ ಜೆ ತೆಜೆ ತೆಗೆ ಕ ಸ್ಟ 
ಹಟಟಿುದ ನ್ಂತರದಿಂದ ಅದಟ ಸ್ತತನ್ಂತರವೂ ಸ್ಹ ಅರ್ೆೀಕ ರಿೀತಿ ರಿವಾಜಟಗಳನ್ಟನ ನ್ಡೆಸ್ಟವ ಏಕೆೈಕ ಪ್ಾಾಣಿ ಎಂದರೆ ಮನ್ಟಷ್ಯ. 
ಆದದರಿಂದ ವಯಕ್ರತಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತಟತ ವಿಕಾಸ್ದ ಪ್ಾಾಕೃತಿಕ ಹಾಗ  ಸಾಂಸ್ೃತಿಕ ಅಂಶಗಳೆರಡ  ಕ ಡಿ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೀರಟತತವೆ 
ಎಂದಟ ಹೆೀಳಬಹಟದಟ. 
 ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಟ ಕ್ರಾಸ್ತಶಕ ಹದಿರ್ೆಂಟರ್ೆೀ ಶತಮಾನ್ದ ವೆೀಳೆಗೆ ವಿಪ್ುಲ್ವಾದ ಸಾಹಿತಯವನ್ಟನ ಒಳಗೆ ಂಡಟ ಒಂದಟ 
ಮಹತತರವಾದ ರ್ಟುವನ್ಟನ ತಲ್ಟಪಿತೆಂದಟ ಹೆೀಳಬಹಟದಟ. ಚಂಪ್ೂವಿನಿಂದ ಪ್ಾಾರಂಭವಾದ ಸಾಹಿತಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹರ್ೆನರಡರ್ೆಯ 

ಶತಮಾನ್ದ ವೆೀಳೆಗೆ ತನ್ನದೆೀ ಆದ ಮಹತಿದ ತಿರಟವು ಪ್ಡೆದಟ, ಕೆೀವಲ್ ವಿದಿಜಜನ್ರಿಗೆ ಮಾತಾ ಮಿೀಸ್ಲಾಗಿದದ ಸಾಹಿತಯ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ್ರನ್ಟನ ತಲ್ಟಪ್ುಷ್ುವರೆ ಮಟಿುಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಟಕೆ ಂಡದಟದ ಮಹತಿಪ್ೂರ್ಘ ರ್ಟುವೆನ್ನಬಹಟದಟ. ಯಾವಾಗ 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಟ ಬಂದಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ್ರನ್ಟನ ತಲ್ಟಪಿತೆ ೀ, ಅಂದಿನಿಂದ ಸಾಹಿತಯದ ವಿಪ್ುಲ್ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಶಿಾೀಮಂತವಾಯಿತಟ ಎನ್ನಬಹಟದಟ. ಚಂಪ್ು, ರಗಳ ,ೆ ತಿಾಪ್ದಿ, ಸಾಂಗತಯ 
ಇತಾಯದಿ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಮ ಡಿಬಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಹದಿರ್ೆಂಟರ್ೆಯ ಶತಮಾನ್ದ ವೆೀಳೆಗೆ ಅನ್ಯಭಾಷಾ ಪ್ಾಭಾವಕ ಕ 
ಒಳಗಾಗಿ ಅನ್ಟವಾದಕೆಕ ಎಡೆಮಾಡಿಕೆ ಟಿುತಟ. ಬಎಂಶಿಾೀ, ಹಟಿುಯಂಗಡಿ ರ್ಾರಾಯರ್ರಟ, ಗಳಗರ್ಾಥರಟ, ಬ. ವೆಂಕಟಾಚಾಯಘರಟ 
- ಮಟಂತಾದವರಿಂದ ಪ್ಾಾರಂಭವಾದ ಅನ್ಟವಾದ ಸಾಹಿತಯ ಸ್ಿಂತಿಕೆಯನ್ಟನ ಬಟಟುಕೆ ಡದೆ ತನ್ನದೆೀ ವಿಶಿಷ್ು ಛಾಪ್ು ಮ ಡಿಸಿ 

ಪ್ರಭಾಷಾ ಸಾಹಿತಯದ ಸ್ವಿರಟಚಯನ್ಟನ ಸ್ಹ ಸಾಹಿತಯದ ಮನ್ಸ್ಟಗಳಿಗೆ ಉರ್ಬಡಿಸಿದರೆಂದಟ ಹೆೀಳಬಹಟದಟ. ಸಾಹಿತಯದೆ ಂದಿಗೆ 
ಬೆಳೆದಟ ಬಂದ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯಟ ಪ್ಾಶಾಾತಯ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯನ್ಟನ ತರ್ೆ ನಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದಿತಟ ಎಂದರೆ ತಪ್ಾಪಗಲಾರದಟ. ನ್ಮಮ 
ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಲ ಕಾಲ್ಲಟುಂತೆ ಅನ್ಯ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯಟ ಸ್ಹ ನ್ಮಮ ರ್ಾಡಲ್ಲಲ ಕಾಲ್ಲಟಿುತಟ. ಆದರೆ ಏರ್ೆೀ ಆಗಲ್ಲ ಏರ್ೆೀ ಬರಲ್ಲ 

ನ್ಮಮ ಭಾಷೆ ಮತಟತ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯನ್ಟನ ಅಲ್ಟಗಾಡಿಸ್ಲ್ಟ ಇಂದಿಗ  ಯಾರಿಂದಲ್  ಯಾವ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯಿಂದಲ್  ಸಾಧಯವಾಗಿಲ್ಲ. 
ಇದಟ ನ್ಮಮ ಭಾಷೆ ಮತಟತ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಗಿರಟವ ತಾಕತಟತ. ಆಲ್ದ ಮರದಂತೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೆೀರ ರಿ ತನ್ನ ರೆಂಬೆ-ಕೆ ಂಬೆಗಳನ್ಟನ 
ವಿಸಾತರವಾಗಿ ಚಾಚ ಅನ್ಯಭಾಷೆ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯನ್ಟನ ಕೆೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯಟತಾತ ತಾನ್ಟ ರ್ೆರಳು ನಿೀಡಿದೆಯೀ ಹೆ ರತಟ ತನ್ನತನ್ವನ್ಟನ 
ಮಾತಾ ಬಟಟುಕೆ ಟಿುಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹಟದಟ. ಒಟಿುನ್ಲ್ಲಲ ಭಾಷೆ ಮತಟತ ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ಎರಡಟ ಮಟಖಗಳಂತೆ ಒಂದರ್ೆ ನಂದಟ ಒಳಗೆ ಂಡಟ 
ಬೆಳೆಯಟತಾತ ಬಂದಿವೆ. ಕನ್ನಡಕೆಕ ಕನ್ನಡವೆೀ ಸ್ರಿಸಾಟಿ ಎಂಬಂತೆ ನ್ಮಮ ರ್ಾಡಿನ್ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಗ  ಸ್ಹ ತನ್ನದೆೀ ವೆೈಶಿಷ್ುಯತೆ 
ಇರಟವುದಟ ನ್ಮೆಮಲ್ಲರ ಹೆಮೆಮ ಮತಟತ ಹೆಗುಳಿಕೆ ಎಂದೆೀ ಹೆೀಳಬಹಟದಟ. 
 
 
 

College Reopens– Even Semester 
 

Adhering to the University of Mysore’s guidelines, students of the 2nd and 3rd years of BBA, BCA and BCom were 
instructed to present themselves at the college on the 16th of May 2022 for resumption of classes.  
 
Adhering to the University of Mysore’s guidelines, the 1st years of BBA, BCA and BCom were instructed to return 
to college on the 26th of May 2022, for the resumption of classes of the even semester.  
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Workshop on Cyber security and Blockchain 

Amrita Vishwa Vidyapeetam (Mysore Campus) along with IEEE Bangalore section organized a two-day, hands-on 
workshop on Cyber security and blockchain Technology on the 27th and the 28th of May 2022. The resource 
persons for this workshop were Dr. Gururaj H.L, Associate Professor, Vidyavardhaka College of Engineering and 
Mr. Sunil Kumar, Assistant Professor, Vidyavardhaka College of Engineering. Five of our final year BCA students- 
Jennifer Nancy, Rachana, Sukrutha, Suman, and Usha along with our faculty Ms. Vedapriya P, Assistant professor, 
Dept of Computer Application attended the workshop. 

Block chain and Cyber security is an emerging 
technology which is mainly based on Network security. 
On 27th May, the workshop participants were 
introduced to cyber security and Kali Linux. As it was a 
hands-on session, all the participants were asked to 
implement various network commands in the personal 
computer provided to them. It was a useful and fulfilling 
session for our students. 

On 28th May, Dr Gururaj conducted the session. He 
introduced blockchain technology which was a new 
topic to most of the participants. Later, he explained 
about the application of this technology in real life 
which may prove useful to our students.  

 

Oath taking against terrorism 

 
To combat rising cases of radicalism in the country, the Principal, Dr. 

Rakesh T. S advised the students in 
an assembly on the 21st of May 2022. 
Ms. Ranjitha, Physical Instructor, 
Dept of Physical Education and 
Sports, GSSS SSFGC led the students 
in an oath taking ceremony against 
terrorism. The students swore to 
uphold the Constitution, and never 
engage or entertain anti national 

activities.  
 
 

Anti-Tobacco Day – 31st May 
 

As part of an awareness campaign against tobacco usage, the 
Principal Dr. Rakesh T.S 
addressed an assembly on 
the 31st of May 2022 and 
gave a speech on the real-
life dangers of tobacco 
usage. Mr. Ankaraju, Asst 
Librarian directed a play, 
with the actors being 
student members from the 

1st and 2nd years of BCA showcasing the real-life dangers of tobacco. In the 
play, the dangers of tobacco usage were seen as several characters died due to consumption of tobacco in various 
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forms.  The event was organized by Ms. Ranjitha, Physical Education Instructor, Dept of Physical Education and 
Sports, GSSS SSFGC, as a part of NSS activities.   
 
The Principal, Dr. Rakesh T. S planted a tree on the college premises to promote greenery and discourage 
pollution from smoking cigarettes and chewing tobacco.  
 

        
 

 Essay Competition 
 
Anti- Tobacco Day observance was followed by an essay competition with subject being - Harmful effects of 
tobacco consumption. It was judged by Mr. Simha Y N, Asst Prof, Dept of English, and Ms. Rashmi C R, Asst Prof, 
Dept of Kannada. The winners were Varshitha A (IV Sem BCA), who took 1st place and Anusha (IV Sem BCom), who 
took 2nd place in the Kannada essay competition, and Sanjana K R (II Sem BCom), who took 1st place, and 
Chandana M S (IV Sem BCA) who took 2nd place. This was conducted by Ms. Ranjitha, Physical Education 
Instructor, Dept of Physical Education and Sports, GSSS SSFGC. This was a part of NSS activities.  
 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

“Jai Jawan! Jai Kisan!” 

- Lal Bahadur Shastri 

Lal Bahadur Shastri – Prime Minister of 

India (1964-66) 


