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 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು, ಪಾವಗಡ. ಇಲಿ್ಲ  ದಿನಾಂಕ: 12-01-2021 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಸಮಯ: 12.30 ರಿಾಂದ ಸ್ವಾ ಮಿ 

ವಿವೇರ್ಕನಂದರ 158ನೇ ಜನ್ಮ  ದಿನ್ವನ್ನು  ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಯುವ ದಿನಚರಣೆ ರ್ಕಯಾಕರ ಮವನ್ನು  ಏಪ್ಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ 

ಆಧ್ಯಾ ತ್ಮಮ ಕ ಸ್ವಧಕರೂ ಆಗಿರುವ ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇರ್ಕನಂದರು ಯುವ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ  ನೀಡಿರುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಾಂದಿಗೂ, ಇಾಂದಿಗೂ, ಎಾಂದಾಂದಿಗೂ 

ಸ್ಾ ೀಕರಾರ್ಾವಾಗಿರುತ್ು ವೆ. ಸದರಿ ರ್ಕಯಾಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಸಹಾಯಕ ಪಾರ ಧ್ಯಾ ಪ್ಕರಾದ ಶ್ರ ೀಮತ್ಮ ಸುಮಾದೇವಿರವರು ತ್ಮ್ಮ ಾಂದಿಗೆ ತಾವು 

ಮಾತ್ನಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು ಎಾಂದರು. ನೂರು ಜನ್ ಯುವಕರನ್ನು  ನೀಡಿದರೆ ನ್ವ ಭಾರತ್ ನಮಾಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲಿ್ದ ಯುವ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ  

ನೈತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಾ ಗಳು ಅಗತ್ಾ  ಎಾಂದು ರಾಜಣಣ ರವರು ತ್ಮಳಿಸ್ದರು. ನ್ಮಮ  ಆಲೀಚನೆಗಳು ನ್ಮಮ ನ್ನು  ರೂಪಿಸುತ್ು ವೆ, ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತ್ಕೆಾಂತೆ ಕ್ಕಲ್ಸ 

ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ಬುದಿಿವಂತ್ಮಕ್ಕ ಎಾಂಬ ನ್ನಡಿಮುತ್ತು ಗಳನ್ನು  ನಗರಾಜ ಹೆಚ್ ರವರು ತ್ಮಳಿಸ್ದರು. ವಾಣಿಜಾ ಶಾಸು ರ ವಿಭಾಗದ 

ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರಾದ ಅನಂತ್ರಾಜುರವರು ಬಾಲ್ಾ  ಮತ್ತು  ಜಿೀವ ಮಾನ್ದ ಸ್ವಧನೆಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ಚಿರ್ಕಗೂ ಭಾಷಣವನ್ನು  ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಟ್್ ರು. 

ರ್ಕಯಾಕರ ಮದ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ವಹಿಸ್ದಿ  ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲ್ರಾದ ಮಾರಪ್ಪ  ಕ್ಕ ಓ ರವರು ಶಕ್ತು  ನ್ಮ್ಮ ಳಗಿದ ಇದನ್ನು  ಅನವರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. 

ದೇಶದ ಹಿತ್ಚಿಾಂತ್ಕ, ಸೇವಕ, ವಿೀರ ಸೇನನ, ದೇಶಭಕು  ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇರ್ಕನಂದರ ಜಿೀವನ್ ಸಕಲ್ ಜಿೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಳಿತ್ನ್ನು  ಬಯಸುವುದು 

ಮೌಲ್ಾ ವಾಗಿರುತ್ು ದ. ಇವರು ತ್ಮಮ  ಸಂಶಯಗಳನ್ನು  ಬಗೆರ್ರಿಸ್ಕೊಳುಳ ವುದಕೆ್ಕ  ವಿಮಶ್ಾಸುತ್ಮು ದಿ ರು. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಪ್ರ ತ್ಮಯಾಂದು 

ವಿಷಯವನ್ನು  ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ವಿವೇರ್ಕನಂದ ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತ್ಮು ರಲ್ಲಲಿ್ . ಅಲಿ್ದ, ಸ್ವಮಾಜಿಕ, ಆಧ್ಯಾ ತ್ಮಮ ಕತೆಯಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  

ಮಾನ್ವಿೀಯತೆಯನ್ನು  ಹಾಂದುವ ತ್ತ್ಾ ವನ್ನು  ಹಾಂದಿದಿರು ಎಾಂದರು. ಮ್ೀಕ್ಷವನ್ನು  ಹಾಂದಬೇರ್ಕದರೆ ರ್ಕಯಕ ಮಾಡಿಯೇ ತ್ಮೀರಬೇಕು. 

ಪ್ರ ತೆಾ ೀಕತೆ, ಧಮಾಾಾಂಗತೆ ಇವುಗಳನ್ನು  ತ್ಮಮ  ಜಾತ್ಮೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ಬಿಟ್್ಟ  ದೇಶಾಭಿಮಾನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಳ ಬೇಕು ಎಾಂದರು. ತೃತ್ಮೀಯ ಬಿ.ಎ 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಾನಯಾದ ಶೈಲ್ಜ ರವರು ವಿವೇರ್ಕನಂದರ ವಾಣಿಗಳು, ಜಿೀವನ್ದ ಸ್ವಧನೆಗೆ ಸ್ವವಿರಾರು ಸೀಪಾನ್ಗಳನ್ನು  ನೀಡಿದಿಾರೆ. ಆ 

ಸೀಪಾನ್ಗಳನ್ನು  ಒಮ್ಮಮಯಾದರು ನವು ಅಥಾ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಿದಿ ೀ ಆದರೆ ವಿದಾಾ ರ್ಥಾಯ ಜಿೀವನ್ ಸ್ವಥಾಕವಾಗುತ್ು ದ. ಹಾಗೂ ಯುವ ಶಕ್ತು ಯು 

ದೇಶ ಶಕ್ತು ಯಾಗುತ್ು ದ ಎಾಂದು ಸಮ ರಿಸ್ಕೊಾಂಡರು. ರ್ಕಯಾಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ತೃತ್ಮೀಯ ಬಿ.ರ್ಕಾಂ ವಿದಾಾ ರ್ಥಾನ ನ್ಯನ್ ಕ್ಕ ಪಿ, ಪಾರ ರ್ಥಾಸ್ದರು. ಸುಮಾದೇವಿ 

ಸ್ವಾ ಗತ್ಮಸ್ದರು. ಸತ್ಮೀಶ ಎನ್ ಆರ್ ವಂದಿಸ್ದರು, ಮಧುಕುಮಾರ್ ಎಾಂ ನರೂಪಿಸ್ದರು. ರ್ಕಯಾಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ರಾಮಾಾಂಜಿನ್ಮಮ  ಪಿ ಓ, ಪ್ತಾರ ಾಂಕ್ತತ್ 

ವಾ ವಸ್ವಥ ಪ್ಕರಾದ ಸ್ವಾ ಮಿ ಎ ಎಾಂ ವಿ, ಬೀಧಕ, ಬೀಧಕೇತ್ರರು ಹಾಗೂ ವಿದಾಾ ರ್ಥಾನಯರು  ಹಾಜರಿದಿರು. 
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