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Sl. No. Committee name Committee Convener Committee members names 

01 Women Empowerment Cell Smt.Pushpa Smt.Padmavati 

   Smt.Ishrat 

   Smt.Manjula 

   Smt.Ayesha Begum 

   Smt.Arshi Jamal 

   Smt.Padmavati 

   Smt.Vijayshree Patil 

   Smt.Sujata Makal 

   Dr.Dastgiri Sab Dinni 

   Sri.Chandrashekhar Sajjan. 

02 CASH(Cell against Sexual 

Harassment) 

Smt.Sapna Smt.Vijayshree Patil 

   Dr.Mehaboob  Ali. 

   Sri Mahadevappa 

   Sri.Ravi M 

03 Student Welfare Committee Sri. Goudappa Dr.Basavaprasad 

  Smt. Sujatha Makal Sri.J.LEaranna 

   Sri. Rajashekhar. 

   Sri. Venkatesh Kalal 

   Dr.Shivayya 

   Smt.Pushpa 



04 MITRE cell Sri. Goudappa Smt.Ayesha Begum 

  Smt. Pushpa Sri.J.L.Earanna 
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Sl. No.  Name  Department  Designation 

1 Sri.R.Mallangouda History Principal/Chairman 

2 Sri.Goudappa Commerce coordinator 

3 Smt.Sapna Commerce Coordinator 

4 Smt.Hashi Jamal Computer Science Member 

5 Smt.Sujatha Makal Political Science Member 

6 Dr.J.L.Earanna Sociology Member 



PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 

PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët E¯ÁSÉ 

¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉðPÁ¯ÉÃdÄgÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 

 

       2020-21 £ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á°UÉ ¢£ÁAPÀ 09-09-2020 gÀAzÀÄ 

¨É½UÉÎ 11 : 00 UÀAmÉUÉ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ 

¸ÀAªÀÄÄRzÀ°èಸಭೆ£ÀqÉ¸À¯ÁVzÀÄÝ, ¸À¨sÉAiÀÄ°è F PÉ¼ÀPÁtÂ¹zÀ 

¸À«ÄwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹, ¸À«ÄwUÀ½UÉ ¸ÀºÀ/¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß  ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÁßV £ÉÃ«Ä¹ DzÉÃ²¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

PÀ

æ.¸

ÀA 

¸À«Äw ಸಮಿತಿ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸À» 

1 ಪ್ರ ವೇಶಸಮಿತಿ 

¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

 

ಡಾ. ಮಹಬೂಬಅಲಿ 

ಗಣಿತಶಾಸ್ ರಸಹಾಯಕಪ್ರರ ಧ್ಯಾ

ಪ್ಕರು 

 

2 IQAC 

¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

 

²æÃ ªÀÄºÁAvÉÃ±ÀCAUÀr 

ªÁtÂdå±Á¸ÀÛç ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

ಸಹ¸ÀAZÁ®

PÀgÀÄ 

 

²æÃªÀÄw  E±Àævï ¨ÉÃUÀA  

UÀtPÀ«eÁÕ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

3 gÀÆ¸Á 
¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

ಡಾ. §¸ÀªÀ¥Àæ¸ÁzÀ.© 

UÀtPÀ«eÁÐ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

 



¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

4 

QæÃqÁ 

¸À«Äw&ಎನ್.ಸಿ.

ಸಿ., 

ಜಿಮಮ ತ್್ತಶಿಸ್್ತಪ್ರ

ಲನೆಸಮಿತಿ 

¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

 

²æÃ gÁd±ÉÃRgï JA, 

zÉÊ»PÀ ²PÀët 

¨ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ 

 

 

 

5 
¸ÁA¸ÀÌøwPÀ 

¸À«Äw 

¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

 

ಶಿರ ೀಮಹದೇವಪ್ಪ  

PÀ£ÀßqÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

 

6 UÀæAxÁ®AiÀÄ 

¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

 

²æÃªÀÄw ¥ÀzÁäªÀw 

ಗರ ಂಥಪ್ರಲಕರು 
 

7 
gÉÆÃªÀgï&gÉ

ÃAdgïಘಟಕ 

¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

 

qÁ.²ªÀAiÀÄå  

PÀ£ÀßqÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

8 gÉqïPÁæ¸ï 

¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

 

²æÃ gÀ« JA. 

ಗಣಕವಿಜ್ಞಾ ನ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

9 J£ï.J¸ï.J¸ï 

¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

(UG) 

²æÃ ವಂಕಟೇಶಕಲಾಲ್ 

ಇತಿಹಾಸ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

(PG) 

ಡಾ.gÀ« JA. 

UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛç ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 



10 
UÀÄgÀÄw£ÀaÃ

n ¸À«Äw 

¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 
ಪ್ರರ ಂಶುಪ್ರಲರು  

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

ಡಾ.ದಸ್ಗೀರಸಾಬ 

ಕನನ ಡಸಹಾಯಕಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕ

ರು 

 

11 
ಅಲೂನೆಮ ೈಅ

ಸೀಷಿಯೆಷನ್ 

¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

ಡಾ. ಶಿವರಾಜಪ್ಪ ಎಂ 

ವಾಣಿಜಾ ಶಾಸ್ ರಸಹಾಯಕಪ್ರರ

ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು 

 

12 
ಆಂಗಲ ಭಾಷಾ&ಎ

ಡುಸಾಾ ಟ್ 

¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

²æÃ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀÄ 

DAUÀè¨sÁµÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

13 ªÉÃ¼Á¥ÀnÖ ¸À«Äw 

ಡಾ. ¥ÁæuÉÃ±ÀPÀÄ®PÀtÂð 

CxÀð±Á¸ÀÛç ¸ÀºÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

ಡಾ.ದಸ್ಗೀರಸಾಬ 

ಕನನ ಡಸಹಾಯಕಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕ

ರು 

 

ಡಾ. ಶಿವರಾಜಪ್ಪ ಎಂ 

ವಾಣಿಜಾ ಶಾಸ್ ರಸಹಾಯಕಪ್ರರ

ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು 

 

ಡಾ. ಮಹಬೂಬಅಲಿ 

ಗಣಿತಶಾಸ್ ರಸಹಾಯಕಪ್ರರ ಧ್ಯಾ

ಪ್ಕರು 

 



ಡಾ. §¸ÀªÀ¥Àæ¸ÁzÀ.© 

UÀtPÀ«eÁÐ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

14 
ಕಲಪ ನಾಚಾವಾಲ ªÀÄ»¼Á 

WÀlPÀ 

²æÃªÀÄw ¥ÀÄµÀà 

gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç  

¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

15 «zÁåyðPÀ¯ÁåtC¢üPÁj 

²æÃ ಗೌಡಪ್ಪ  

ವಾಣಿಜಾ ಶಾಸ್ ರ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

16 
ªÀÄ»¼Á 

«zÁåyðPÀ¯ÁåtC¢üPÁj 

²æÃªÀÄw ಸ್ತಜ್ಞತಾ 

ರಾಜಾ ಶಾಸ್ ರ  ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

17 
ªÉÃ¼Á¥ÀnÖ 

¸À«Äw 

¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

²æÃ ªÀÄ®è£ÀUËqÀDgï. 

EwºÁ¸À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 
J¯Áè «¨sÁUÀ 

ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ 
 

18 

¥ÀjÃPÁë 

ºÁUÀÆ 

DAvÀjPÀ 

CAPÀUÀ¼À 

¸À«Äw 

¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

²æÃ ಚಂದರ ಶೇಖಎಎಸ್. 

ಗಣಕವಿಜ್ಞಾ ನ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

19 Placement Cell 
¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

²æÃ eÉ.J¯ï. FgÀtÚ 

¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 



20 Cash Cell 
¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

ಶಿರ ೀಮತಿಸಪ್ರನ  

ವಾಣಿಜಾ ಶಾಸ್ ರಸಹಾಯಕಪ್ರರ

ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು 

 

21 SENCE Cell 
¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

ಶಿರ ೀಮತಿವಿಜಯಶ  ್ರೀಪ್ರಟೀಲ್

ಎನ್ 

ಭೌತಶಾಸ್ ರಸಹಾಯಕಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್

ಕರು 

 

22 Anti Ragging 

¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

²æÃ eÉ.J¯ï. FgÀtÚ 

¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

¸ÀzÀ¸ÀågÀ

Ä 

ಶಿರ ೀಮತಿಅಷಿಎಜಮಾಲ್ 

ಗಣಕವಿಜ್ಞಾ ನಸಹಾಯುಕಪ್ರರ

ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು 

 

23 ªÉ¨ï¸ÉÊmï 
¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

²æÃ gÀ« JA. 

ಗಣಕವಿಜ್ಞಾ ನ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

24 AISHE & NIRF  
¸ÀAZÁ®PÀg

ÀÄ 

²æÃ «Ä£ÁeïG¯ï ºÀ¸À£ï 

UÀtPÀ«eÁÐ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

 

25 ಸಾಾ ಲಶಿಎಪ್ 

SC/ST 

ಶಿರ ೀಮತಿಸಪ್ರನ  

ವಾಣಿಜಾ ಶಾಸ್ ರಸಹಾಯಕಪ್ರರ

ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು 

 

Minority 
ಶಿರ ೀಮತಿಆಯಿಶಾಸ್ತಲ್ಾನಾ 

ವಾಣಿಜಾ ಶಾಸ್ ರಸಹಾಯಕಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು 

 



OBC 

ಶಿರ ೀಗೌಡಪ್ಪ  

ವಾಣಿಜಾ ಶಾಸ್ ರಸಹಾಯಕಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು 

 

26 
ಪ್ರಲಕರು/ಪೀಷಕರ

ಸಂಘ 

¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ 
ಡಾ. ಶಿವಯಾ  

ಕನನ ಡಸಹಾಯಕಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು 

 

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

ಶಿರ ೀಮತಿಅಷಿಎಜಮಾಲ್ 

ಗಣಕವಿಜ್ಞಾ ನಸಹಾಯುಕಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕ

ರು 

 

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

ಶಿರ ೀಗೌಡಪ್ಪ  

ವಾಣಿಜಾ ಶಾಸ್ ರಸಹಾಯಕಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು 

 

27 
ಸಫ ಧ್ಯಎತಮ ಕಪ್ರೀಕ್ಷಾ ತ

ರಬೇತಿ 

ಸಂಚಾಲಕರು 

ಶಿರ ೀಹನುಮಂತ್ತ 

ಆಂಗಲ ಭಾಷಸಹಾಯಕಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು 

 

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ಎಲಾಲ ವಿಭಾಗದಮುಖಾ ಸಥ ರು  

28 ಅಡಿಟ್ 

ಸಂಚಾಲಕರು 

ಡಾ. ಶಿವರಾಜಪ್ಪ ಎಂ 

ವಾಣಿಜಾ ಶಾಸ್ ರಸಹಾಯಕಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು 

 

¸ÀzÀ¸ÀågÀ

Ä 

ವಾಣಿಜಾ ಶಾಸ್ ರವಿಭಾಗದಎಲಾಲ ಸಿಬಬ ಂದಿಗ

ಳು 
 

29 ಗರ ೀನಾ ಲ ಬ್ 

ಸಂಚಾಲಕರು 

²æÃ gÁd±ÉÃRgï JA, 

zÉÊ»PÀ ²PÀët ¨ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ 
 

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಧಿಕ್ಷರಗಳು  

30 ¹§âA¢ PÁAiÀÄðzÀ²ð 
ಡಾ.ದಸ್ಗೀರಸಾಬ 

ಕನನ ಡಸಹಾಯಕಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು 

 

31 §¸ï ¥Á¸ï ¸À«Äw 
²æÃ gÁd±ÉÃRgï JA 

zÉÊ»PÀ ²PÀët ¨ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ 
 

32 ವಿಕಲಚೇತನವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಎಸಮಿತಿ ಶ  ್ರೀಮತಿಆಯಿಷಾಸ್ತಲ್ಾನಾ  



ವಾಣಿಜಾ ಶಾಸ್ ರಸಹಾಯಕಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರು 

 

 


