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ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕೆ್ಷ  ಇಲ್ಲ ದೆ ಶಾಂತಿ, ಅಹಾಂಸೆಯಾಂದ ದೇಶದ 

ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ಕ್ಕ ೋಸ್ಕ ರ ಹೋರಾಡಿದ ಧೋಮಂತ್ರ ವ್ಯ ಕಿ್ತಯಾಂದರೆ ಮಹಾತ್ರಮ  ಗಾಂಧ. 

ಯುದಧ , ಸಂಘರ್ಷ, ಭಯೋತ್ಪಾ ದನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಕಾಲ್ಮಾನದಲ್ಲಲ  ಮನುರ್ಯ ನ 

ಮಾನಸಿಕ ಸಿಿ ತ್ರಯ ಾಂತ್ರರಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದು , ತ್ರನನ  ಸಿಿಮಿತ್ರವ್ನುನ  ಕಳೆದ್ದಕ್ಳುು ತಿಿದ್ದು ನೆ. 

ಪ್್ಪಂಚದಲ್ಲಲ  ದೇಶ- ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ, ಮನುರ್ಯ ನ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು 

ನಡೆಯುತಿಿವೆ. ಇಾಂತ್ರಹ ಸಂಕ್ಮಣ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  ಗಾಂಧೋಜಿಯ ತ್ರತ್ಪಾ ದಶಷಗಳು ಪ್್ಸ್ಕಿ  

ಜಗತಿಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ  ದೇಶದ ಜನರು ಗಾಂಧಯನುನ  ಭಾವ್ನಾತ್ರಮ ಕವಾಗಿ 

ಸ್ಮ ರಿಸುತಿ್ಪರೆ. ಇಾಂಥ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಿಯಂತ್್ರಣಕ್ಷಕ  ಗಾಂಧೋಜಿಯ ಶಾಂತಿ, ಅಹಾಂಸೆಯೇ 

ಮದ್ದು ಗಬಲ್ಲ ದ್ದ ಎಾಂದ್ದ ಕಾಯಷಕ್ಮಕ್ಷಕ  ಚಾಲ್ನೆ ನಿೋಡಿದ ಡಾ. ಆರ್. ಶ್್ ೋನಿವಾಸ್ನ್ 

ಸ್ಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕ್ಟ್ಟ ರು.  

ಮಹಾತ್ರಮ  ಗಾಂಧೋಜಿ ಜಿೋವ್ನ ಸಂದೇಶವೆಲ್ಲ  ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ್ದು . ಸೇವೆ 

ಇಲ್ಲ ದ ಜಿೋವ್ನ ಅದ್ದ ಜಿೋವ್ನವೇ ಅಲ್ಲ . ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಗಿ ಬದ್ದಕ್ತರುವ್ವ್ರು ಮಾತ್್ರ  

ಬದ್ದಕ್ತದಂತೆ, ಉಳಿದವ್ರು ಬದ್ದಕ್ತದು ರೂ ಸ್ತಿ್ರಾಂತೆ. ಗಾಂಧೋಜಿಯ ಆಶಯದಂತೆ 

ಅನುಭವ್ ಮತಿ್ತ  ಪ್ರಿಶ್ಮಕ್ಷಕ  ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಲ  ಹೆಚ್ಚು  ಗಮನ 

ಹರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ರಾರ್ಟ ರ ಪ್್ಗತಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಮಮ  ಯುವ್ಜನಾಾಂಗ, ಅದರಲ್ಲಲಯೂ 

ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಷಗಳು ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದು ರಿಯನನ ರಿತ್ತ ಬದ್ದಕ್ತನೊಡನೆ ನೇರ 

ಸಂಪ್ಕಷವಿಟ್ಟಟ ಕ್ಳು ಬೇಕು ಎಾಂಬುದ್ದ ಗಾಂಧೋಜಿ ಅವ್ರ ಕನಸ್ವಗಿತಿ್ತ . ಸೇವೆಯ 

ಮೂಲ್ಕ ಸ್ಮಾಜದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದ್ದ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ 

ಮುಖ್ಯ  ಉದೆು ೋಶ. ಇದರಿಾಂದ ಸ್ಾ ಯಂಸೇವ್ಕರ ವ್ಯ ಕಿ್ತತ್ರಾ  ವಿಕಸ್ನವಾಗುತಿ್ರದೆ. 

ಸ್ಮಾಜಸೇವೆಯ ಪ್್ ಜೆ್ಞ  ಜಾಗೃತ್ರಗೊಳುು ತಿ್ರದೆ ಎಾಂದ್ದ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಕ್ಟ್ಟ ರು. 

 

ಕಾಯಷಕ್ಮಕ್ಷಕ  ಆಗಮಿಸಿದು   ಶ್್ ೋ ಎಾಂ. ಕ್ಷ ಕೃರ್ಣ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನಾಡುತಿ್ಪ   ಸೇವೆ 

ಎನುನ ವ್ ಪ್ದ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಲ  ಅತ್ರಯ ಾಂತ್ರ ಮಹತ್ರಾ ವ್ನುನ  ಪ್ಡೆದಿದದೆ. 

ನಮಮ ಲ್ಲಲ ರುವ್ ಶ್ಮ, ವಿದೆಯ , ಬುದಿದಧ , ಜೆಾ ನ, ಕೌಶಲ್ಯ , ಆರ್ಥಷಕ ಸೌಲ್ಭಯ  ಇತ್ಪಯ ದಿದಗಳನುನ  

ಸ್ಮಾಜದ, ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಗಿ ಫಲಾಪೇಕೆ್ಷ  ಇಲ್ಲ ದೆ ಅಪ್ಷಣಾಮನೊೋಭಾವ್ದಿದಾಂದ 

ನಿೋಡುವ್ ಸ್ಹಾಯವೇ ಸೇವೆ. ಸೇವಾ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕ್ಷ ನಮಮ  ಜಿೋವ್ನದ ಅವಿಭಾಜಯ  ಭಾಗ 



ಹಾಗೂ ಸ್ಾ ಭಾವ್ವಾಗಬೇಕು. ರಾರ್ಟ ರದ ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ವವಿರಾರು ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ 

ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಷಗಳು ಈಗಗಲೇ ಸ್ಾ ಯಂಸೇವ್ಕರಾಗಿ ದೈನಂದಿದನ 

ಮತಿ್ತ  ವಿಶೇರ್ ಶ್ಬಿರಗಳಲ್ಲಲ  ಪಾಲ್ಗ ಾಂಡು ತ್ರಮಮ  ಸೇವೆಯನುನ  ಧಾರೆ 

ಎರೆಯುತಿಿದ್ದು ರೆ. ಸೇವೆಯ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಷಗಳ ಮನಸ್ಸ ನುನ  ಒಲ್ಲಸುವುದ್ದ 

ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ. ಶ್ಕ್ಷಣದ ಉದೆು ೋಶವೂ ಇದೇ 

ಆಗಬೇಕು. ಸೇವೆ ಎನುನ ವುದ್ದ ಜಿೋವ್ನದ ಪ್್ಮುಖ್ ಉದೆು ೋಶವಾಗಬೇಕು. ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಷಗಳು 

ತ್ರಮಮ  ವಾಯ ಸಂಗದ ನಂತ್ರರವೂ ಸೇವೆ, ಅನುಕಂಪ್ನದ ಸ್ವಥಷಕ ಜಿೋವಿಯಾಗಬೇಕು. 

ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಲ  ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಎರಡು ವ್ಗಷದ ಅಾಂದರೆ ಬಡ ಮತಿ್ತ  ಶ್್ ೋಮಂತ್ರ 

ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಷಗಳಿರುತಿ್ಪರೆ. ಬಡ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಶ್ಮದ ಬದ್ದಕ್ತನ ಅನುಭವ್ವಿರುತಿ್ರದೆ, 

ಆದರೆ ಶ್್ ೋಮಂತ್ರ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಇರುವುದಿದಲ್ಲ . ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಲ  

ಭಾಗವ್ಹಸಿದ್ದಗ ಇವ್ರಿಬಬ ರ ಮಿಶ್ಣದಿದಾಂದ ಸ್ಮಾನತ್ಪ ಭಾವ್ನೆ ಮೂಡುವುದಕ್ಷಕ  

ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗುತಿ್ರದೆ ಎಾಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿಕ್ಟ್ಟ ರು.  

 

ಕಾಯಷಕ್ಮದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಸಿದು  ಸಂಸಿೆಯ ನಿದೇಷಶಕ ಮತಿ್ತ  

ಮಾಗಷದಶಷಕರಾದ ಡಾ. ಬಿ.ಟಿ. ವೆಾಂಕಟೇಶ್ ಮಾತ್ರನಾಡುತಿ್ಪ  ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಸೇವಾ 

ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಲ  ಸಂಪೂಣಷವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕ್ಾಂಡ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಷ ತ್ರನನ  ಜಿೋವ್ನದಲ್ಲಲ  

ಒಬಬ  ಉತಿ್ರಮ ಆದಶಷ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಷಯಾಗುತಿ್ಪನೆ. ವಿಶೇರ್ ಶ್ಬಿರಗಳನುನ  

ಏಪ್ಷಡಿಸಿದಂತ್ರಹ ಸಂದಭಷದಲ್ಲಲ  ಗ್ಮಾಾಂತ್ರರ ಪ್್ದೇಶದಲ್ಲಲ ನ ಜನಜಿೋವ್ನದ 

ಬದ್ದಕ್ತನ ಒಡನಾಟ್ದ ಚಿತ್್ರಣವ್ನುನ  ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡರಿಯುತಿ್ಪನೆ. ಮುಾಂದಾಂದ್ದ 

ದಿದನ ಒಳೆು ಯ ಸಿ್ವನ ದರೆತ್ರ ಸಂದಭಷದಲ್ಲಲ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಬದಧ ತೆಯಾಂದ ಕತ್ರಷವ್ಯ  

ನಿವ್ಷಹಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಸ್ಲ್ಲಲ ಸುವುದಕ್ಷಕ  ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗುತಿ್ರದೆ. 

ದೈನಂದಿದನ ಮತಿ್ತ  ವಿಶೇರ್ ವಾಷ್ಟಷಕ ಶ್ಬಿರ ಕಾಯಷಕ್ಮದಲ್ಲಲ  ಪ್್ಸಿದಧ  

ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲ್ ವ್ಯ ಕಿ್ತಗಳನುನ  ಕರೆಸಿ ವಿಶೇರ್ ಉಪ್ನಾಯ ಸ್ ಕಾಯಷಕ್ಮವ್ನುನ  

ನಿೋಡುವುದರಿಾಂದ ಸ್ಾ ಯಂಸೇವ್ಕರ ವ್ಯ ಕಿ್ತತ್ರಾ  ವಿಕಸ್ನವಾಗುತಿ್ರದೆ. ಹಳಿು  ಜನರಿಗೆ 

ಆರೋಗಯ , ಕಾನ್ಮನು, ಪ್ರಿಸ್ರ ನೈಮಷಲ್ಯ , ಶ್ಕ್ಷಣ, ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳು, 

ಭ್ಷ್ಟಟ ಚಾರ ನಿಮೂಷಲ್ನೆ, ಸಿಿ ರೋಸ್ಬಲ್ಲೋಕರಣ ಇತ್ಪಯ ದಿದ ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗ  ಮನವ್ರಿಕ್ಷ 

ಮಾಡಿಕ್ಟ್ಟಟ ಗ ಜಾಗೃತಿ ಉಾಂಟ್ಟಗುತಿ್ರದೆ. ಊರಿನ ಕ್ಳೆಯನುನ  

ತೊಳೆಯುವುದಕ್ತಕ ಾಂತ್ರ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮನುರ್ಯ ನ ಮನಸಿಸ ನಲ್ಲಲ ರುವ್ ಕ್ಳೆಯನುನ  ನಾಶ 

ಮಾಡುವುದ್ದ ಪ್್ಮುಖ್ವಾದ್ದದ್ದ. ಪ್್ಸ್ಕಿ  ಜಾಗತಿಕ ಕಾಲ್ಮಾನದಲ್ಲಲ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

ಸ್ಮಸೆಯ ಗಳನುನ  ಪ್ರಿಹರಿಸುವುದ್ದ ತ್ತಾಂಬ ಕರ್ಟ . ಜಾತಿಪ್ದಧ ತಿ, ಅಥಷವಿಲ್ಲ ದ 

ಸಂಪ್್ದ್ದಯಗಳು, ಮೌಢ್ಯ ತೆ, ಕಟ್ಟಟ ಕಟ್ಟ ಳೆಗಳು ಮುಾಂತ್ಪದವುಗಳನುನ  

ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದರೆ ಜನರ ಭಾವ್ನೆಗಳನುನ  ಬದಲಾಯಸ್ಲು ವ್ಯ ವ್ಸಿಿ ತ್ರವಾಗಿ 

ನಿರಂತ್ರರ ಪ್್ಯತಿನ ಸ್ಬೇಕು. ಪ್್ಸ್ಕಿ  ದಿದನಮಾನದಲ್ಲಲ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಪ್ರಿವ್ತ್ರಷನೆ 



ಮಾಡುವುದ್ದ ತ್ತಾಂಬ್ದ ಕರ್ಟ . ಆದರೂ ನಿರಂತ್ರರ ಪ್್ಯತ್ರನ  ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾತಿಪ್ದಧ ತಿ, 

ಮೇಲು-ಕ್ತೋಳು ಎಾಂಬ ಮನೊೋಭಾವ್ ಅಮಾನಿೋಯವಾದ್ದದ್ದ. ಇದನುನ  ತೊಡೆದ್ದ 

ಹಾಕುವ್ ಪ್್ಯತ್ರನ  ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಆಗು ಮೊದಲು ಮಾನವ್ನಾಗು 

ಎನುನ ವಂತ್ಪಗಬೇಕು. ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಷಗಳ ಮತಿ್ತ  ಜನರಲ್ಲಲ  ತಿಳಿವ್ಳಿಕ್ಷ ಉಾಂಟ್ಟಗಬೇಕು. 

ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಈ ದಿದಸೆಯಲ್ಲಲ  ಕಾಯಷಪ್್ವೃತಿ್ರವಾಗಬೇಕು ಎಾಂದ್ದ  

ತಿಳಿಸಿಕ್ಟ್ಟ ರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ಾಚಾಯಷರಾದ ಪ್್ರ . ಕ್ಷ.ಎಾಂ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರು 

ಅತಿರ್ಥಗಣಯ ರಿಗೆ ಸ್ನಾಮ ನ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಸಿೆಯ ಅದ್ದಯ ಪ್ಕ್ತ ಕು. ಶೃತಿ ಆಶಯ 

ನುಡಿಯನುನ  ನುಡಿದರು. 100ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ವಿಧಾಯ ರ್ಥಷಗಳು ಭಾಗವ್ಹಸಿದು  ಈ 

ಕಾಯಷಕ್ಮದಲ್ಲಲ  ಕು. ಶ್್ ೋಯಾ ನಿರೂಪ್ಣೆ ಮತಿ್ತ  ಕು. ಮೇಘನಾ 

ವಂದನಾಪ್ಷಣೆಯನುನ  ಮಾಡಿದರು. 
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