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Report On Eco Friendly Deepavali Awareness Program 

Eco Friendly Deepavali (2nd November 2021): An awareness programme 

about Eco Friendly Deepavali was organised under the NSS unit on 2nd 

November 2021. Principal Dr. M Meenakshi addressed a group of 50 

students. During this event, staff and students of Dr. Ambedkar Institute 

of Technology spread awareness about the pollution and harm caused by 

burning crackers within Dr. Ambedkar Institute of Technology campus.  

NSS coordinators and student coordinators and volunteers of Dr. 

Ambedkar Institute of Technology actively participated in this programme. 

 



 

 

 



ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕ ರ್ ತಂತಿ್ರಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಲಯ 

ಬಂಗಳೂರು-560056 

ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ  ಜಾಗೃತ್ರ ಮತ್ತು  ಸ್ವ ಚ್ಛ ತ 
ಅಭಿಯಾನ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದ ವರದಿ 

 
ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೀಜನೆ (ಎನ್.ಎಸ .ಎಸ) ಘಟಕದ 

ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಸರದ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು  ಸವ ಚ್ಛ ತಾ ಅಭಿಯಾನ. 

ಸಥ ಳ:- ಗಿಂಬಳಿ್ಳ  ಮತ್ತು  ಬಿಳ್ಳಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ . 

ದಿನಿಂಕ :- 2022ರ ಏಪಿ್ರ ಲ  9  ರಿಿಂದ 2022ರ ಏಪಿ್ರ ಲ  11 ರ 

ವರೆಗೆ. 

 
ನಮಮ  ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಎನ್.ಎಸ.ಎಸ ಘಟಕದ 

ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರಾದ ಆರ್.ಮುರಳ್ಳ ಮತ್ತು  4 ಪಿ್ರ ಧ್ಯಾ ಪಕರ ಜೊತೆ 40 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ಒಿಂದು ತಂಡವೊದು ರಚಿಸಲಾಯತ್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ  

20 ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು  20 ಹುಡುಗಿಯರು ಇದದ ರು. ಅದರಲಿ್ಲ  

ಪಿ್ರ ಧ್ಯಾ ಪಕರಾದ ಶಿ್ ೀ ಮೊಹನ್ ಕುಮಾರ್ , ಶಿ್ ೀ ಸಿಂಡೆಶ್ವ ರನ್ , 

ಶಿ್ ೀ ಶ್ವಪಿ ಸನನ  ಮತ್ತು  ಶಿ್ ೀಮತಿ ಅಪ್ರಿತಾ. ದಿನಿಂಕ 2022ರ 

ಏಪಿ್ರ ಲ  9 ರಂದು ಹೊರಡಲು ತಯಾರಾದೆವು. 

 

ದಿನಿಂಕ 2022ರ ಏಪಿ್ರ ಲ  9 ರ ಬೆಳಗೆೆ 7 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  

ಬಸ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಬೆಳಗೆೆ  8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಲಯದ 

ಆವರಣದಿಿಂದ ಹೊರಟೆವು.10 ಗಂಟೆಗೆ ಚ್ನನ ಪಟ್ ಣ 

ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಕಿಂಗಲ  ಎಿಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ  ಬೆಳಗೆಿ ನ ಉಪಹಾರ 

ಸೇವಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಿಂದ 10 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  ಹೊರಟೆವು. ಸುಮಾರು 

12 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  ಗಿಂಬಳಿ್ಳ ಗೆ ತಲುಪ್ರದೆವು.  

 



ಅಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ತಂಡವು 4 ಗಿಂಪುಗಳಾಗಿ ಗಿ್ರ ಮದ ಸವ ಚ್ಛ ತೆ 

ಮಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿ ಮದ್ಯಾ ಹನ  1 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುಮಾಡಿದೆವು. 

ಅಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸವ ಚ್ಛ ತೆ ಮಾಡಿದೆವು. 

ಮದ್ಯಾ ಹನ  2 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  ಲಘು ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿ 

ಸವ ಲಪ  ಕಾಲ ವಿರಮಿಸಿದ ನಂತರ 2 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  ಊಟಕೆ್ಕ  

ಹೊರಟೆವು.3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷದ ವರೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು, 

ನಮಮ  ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಕಾಯಿದಶ್ಿಗಳು 

ಆಗಮಿಸಿದರು.ಗಿಂಬಳಿ್ಳಯ ಸಮುದ್ಯಯ ಭವನದ 

ವೇದಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಕಾಯಿಕಿ ಮ ಆರಂಭವಾಯತ್ತ. 

 
ಆ ಕಾಯಿಕಿ ಮದಲಿ್ಲ  ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು  ಪ್ರ.ವಿ.ಪ್ರ 

ಕಲಾಾ ಣ ದತಿು ಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿಗಳಾದ  
ಶಿ್ ೀ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷಣ ಮೂತಿಿ, ಮಾಜಿ ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ  

ಸದಾ ಸರಾದ  ಶಿ್ ೀ  ಯೀಗೆಶ್, ಮಾಜಿ ತಾಲುಕು ಪಂಚ್ಯತ  

ಉಪ್ರಧ್ಾ ಕ್ಷರಾದ ಶಿ್ ೀ ನಂಜಯಾ  , ಗಿ್ರ ಮದ ಹಿರಿಯರಾದ  ಶಿ್ ೀ 

ಕಾಾ ತಯಾ , ನಿವೃತು  ಶ್ಕ್ಷಕರಾದ  ಶಿ್ ೀ ಕೃಷಣ ಯಾ  ಮತ್ತು  ಶಿ್ ೀ 

ಮಾದಯಾ  ಹಾಗೂ ಪತಿಿ ಕಾ ವೃಿಂದದ ಉಪಸಿಥ ತಿಯಲಿ್ಲ  

ಪಿ್ರ ರಂಭವಾಯತ್ತ.  

 

ಕಾಯಿಕಿ ಮ ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿ ಮಾತನಡಿದ 

ಕಾಯಿದಶ್ಿಗಳಾದ ಶಿ್ ೀ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷಣ ಮೂತಿಿ ಗಿಂಬಳಿ್ಳಯ 

ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಅಲಿ್ಲನ ಭೌಗೀಳ್ಳಕ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಪರಂಪರೆ 

ಕುರಿತ್ತ ವಿವರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಯುವಕ ಮತ್ತು  

ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಮಾಜದಡೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದದ ರಿಗಳ 

ಕುರಿತ್ತ ಮಾತನಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾಜಿ ಜಿಲಿಾ  

ಪಂಚಾಯತ ಸದಸಾ ರಾದ ಶಿ್ ೀ ಯೀಗೆಶ್ ರವರು ಸಭೆಯನ್ನನ  



ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿ ಮಾತನಡಿದರು. ನಮಮ  ತಂಡವನ್ನನ  ಸ್ವವ ಗತಿಸಿ 

ನಮಮ  ಅಳ್ಳಲು ಸೇವೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಲಯದ 

ಕುರಿತ್ತ ಮೆಚ್ಚು ಗೆ ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿದರು. 

 
ಅಲಿ್ಲ  ಇದದ  ಗಿ್ರ ಮದೇವಿಯ ದೇವಸ್ವಥ ನಕೆ್ಕ  ಬೇಟಿ ಕೊಟ್್ಟ  

ನಂತರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  ಗಿಂಬಳಿ್ಳಯಿಂದ 

ಬಿಳ್ಳಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ ಕೆ್ಕ  ಹೊರಟೆವು. 

 
ಸುಮಾರು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಡಾ|| ಸುದಶ್ಿನ್ ಅವರು 

ಸ್ವಥ ಪ್ರಸಿರುವ ವಿವೇಕಾಿಂನಂದ ಗಿರಿಜನರ ಕಲಾಾ ಣ ಕಿಂದಿ ಕೆ್ಕ  

(ವಿ.ಜಿ.ಕ್ಕ.ಕ್ಕ) ತಲುಪ್ರದೆವು.ಅಲಿ್ಲ  ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 

ಉಳ್ಳದುಕೊಿಂಡೆವು. ಸವ ಲಪ  ಕಾಲ ವಿಶಿ್ ಮಿಸಿ ರಾತಿಿ  9 ಗಂಟೆ 30 

ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  ಊಟ ಮಾಡಿ ನಿದಿಿ ಸಿದೆವು. 

 
ದಿನ೦ಕ:- 10-04-2022, ಬೆಳಗೆೆ  8 ಗ೦ಟೆಗೆ ಉಪಹಾರವನ್ನನ  

ಮುಗಿಸಿ, ವಿ.ಜಿ.ಕ್ಕ.ಕ್ಕ ಸ೦ಸ್ಥಥ ಯ ಸದಸಾ ರು ಆಯೀಜಿಸಿದದ  
ವಿ.ಜಿ.ಕ್ಕ.ಕ್ಕಯ ಮಾಹಿತಿ ದೃಶಾಾ ವಳ್ಳಯನ್ನನ  ನೀಡಲು ಎಲಿರು 

9 ಗ೦ಟೆಗೆ ಅಲಿ್ಲನ ಶಾಲ್ಲಯ ಉಪನಾ ಸ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೊರೆಟೆವು. 

ವೇದಿಕ್ಕ ಮೇಲ್ಲ  ಶಿ್ ೀ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಡಾ|| ಅರುಣ ಕುಮಾರ್ 
ರವರು ಉಪಸಿಥ ತರಿದದ ರು. 
ವಿ.ಜಿ.ಕ್ಕ.ಕ್ಕ ಸ೦ಸ್ಥಥ ಯ ಸದಸಾ ರಾದ ಸುರೇಶ್  ರವರು ಗಿರಿಜನರ 
ಪರ೦ಪರೆ,  ಸ೦ಸೆ ೃತಿ ಮತ್ತು  ಆ ಪಿ ದೇಶ್ದ ಭೌಗೀಳ್ಳಕ 
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನನ , ಪಿ್ರ ಮುಖ್ಾ ತೆಗಳನ್ನನ  ವಿವರಿಸಿದರು. 

ವಿ.ಜಿ.ಕ್ಕ.ಕ್ಕಯು ಬೆಳೆದು ಬ೦ದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು  ಗಿರಿಜನರ 
ಕಲಾಾ ಣಕೆ್ಕ  ಶಿ್ ಮಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಶಿ್ ಮಿಸುತಿು ರುವ ಆಶ್ಯ ಮತ್ತು  
ಧ್ಾ ೀಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತನಡಿದರು. ಡಾ|| ಸುದಿಶ್ನ್ ರವರ 



ಜಿೀವನ, ಸ್ವಧ್ನೆ ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಪಿ ಶ್ಸಿು ಗಳ ಕುರಿತ್ತ 
ಮಾತನಡಿದರು. ಡಾ|| ಅರುಣ ಕುಮಾರ್ ರವರು 
ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳನನ  ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿ ಸ್ಫೂ ತಿಿದ್ಯಯಕ ನ್ನಡಿಗಳನ್ನನ  
ಮಾತನಡಿದರು. ಬೆಳಗೆೆ  ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಗೆ  ಅಲಿ್ಲನ 
ಶಾಲ್ಲಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಾದ ಸೀಮಶೇಖ್ರ್ ರವರು ವಾ ವಸ್ಥಥ ಯ, 

ಗಿರಿಜನರ ಸ್ವ೦ಪಿ್ರ ದ್ಯಯಕ ನೃತಾ , ಹಾಡಗಳ ಕುರಿತ್ತ 
ವಿವರಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾ ಹನ  1 ಗಂಟೆಯ೦ದ  1 ಗಂಟೆ 45 

ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಊಟವನ್ನನ  ಮುಗಿಸಿದೆವು.ಮಧ್ಯಾ ಹನ  2 

ಗಂಟೆಯಿಂದ  3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅಲಿ್ಲನ ಆಸಪ ತಿೆ ಯ ಆವರಣ 

ವಿೀಕಿಿ ಸಿದೆವು. 

 

ಮೂವತ್ತು  ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ವಿಶಿ್ ಮಿಸಿ,  ಮಧ್ಯಾ ಹನ  3 

ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷದ ಹಾಗೆ ಬಿಳ್ಳಗಿರಿ ರ೦ಗನ ಬೆಟ್ ದ ಕಡೆಗೆ 
ಪಿ ಯಾಣವನ್ನನ  ಬೆಳೆಸಿದೆವು. ಮಧ್ಯಾ ಹನ  3 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷದ 
ಹಾಗೆ ಬೆಟ್ ದ ದೇವಸ್ವಥ ನದ ಸುತಾು  ಸವ ಚ್ಛ ತೆಯ ಕ್ಕಲಸವನ್ನನ  
ಆರ೦ಭಿಸಿ, ಸುಮಾರು  ಸ್ವಯಂಕಾಲ 6  ಗ೦ಟೆಯವರೆಗೆ  
ಸವ ಚ್ಛ ತೆಯನ್ನನ  ಮುಗಿಸಿದೆವು. 

ಸ್ವಯಂಕಾಲ  6 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷದ ಹಾಗೆ ಅರಿವಿನ 
ಬೆಳಕು ಎ೦ಬ ಬಿೀದಿ ನಟಕವನ್ನನ  ಅಲಿ್ಲನ ಸಥ ಳ್ಳೀಯ ಗಿ್ರ ಮ 
ಒ೦ದರ ಬಳ್ಳ ಪಿ ಸುು ತಪಡಿಸಿದೆವು. 7 ಗಂಟೆಯ ಹಾಗೆ ವಿ.ಜಿ.ಕ್ಕ.ಕ್ಕ 
ಆಶಿ್ ಮಕೆ್ಕ  ತಲುಪ್ರದೆವು. 9 ಗ೦ಟೆಗೆ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ, 10  

ಗಂಟೆಯ  ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದೆವು. 
 

ದಿನ೦ಕ:- 11-08-2022 ಬೆಳಗೆೆ  ಬೇಗ ಎದುದ  ಎಲಿರೂ 

ಬೆಳಗೆಿ ನ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಸುಮಾರು 8 ಗ೦ಟೆಗೆ ನವಿರುವ 

ಸಥ ಳದಿ೦ದ 2 ಕಿ.ಮಿ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಬಿಳ್ಳಗಿರಿರ೦ಗನ ಬೆಟಕೆ್ಕ  



ಹೊರೆಟೆವು. 15 ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ತಲುಪ್ರದೆವು. ನವೆಲಿರು 

ಅಲಿ್ಲನ ಆರಾಧ್ಾ ದೈವ ಆಗಿರುವ ಶಿ್ ೀ ಬಿಳ್ಳಗಿರಿ ರ೦ಗನಥ 

ಸ್ವವ ಮಿಯ ದಶ್ಿನ ಪಡೆದು, ಅಲಿ್ಲ ೀ ದೇವಸ್ವಥ ನದಲಿ್ಲ  2 

ಗ೦ಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶಿ್ ಮದ್ಯನ ಮಾಡಿ, ಮರಳ್ಳ ನವಿರುವ 

ವಿ.ಜಿ.ಕ್ಕ.ಕ್ಕ ಆಶಿ್ ಮಕೆ್ಕ  ಬ೦ದೆವು. ಮಾಗಿ ಮಧ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲನ 

ಶಾಲ್ಲಯ ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಶಿ್ ಮದ್ಯನ ಮಾಡಿದೆವು. ಮಧ್ಯಾ ಹನ  1 

ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಿ್ಲಿಂದ ತಲಕಾಡು ಮಾಗಿವಾಗಿ ಬೆಿಂಗಳೂರಿಗೆ 

ಹೊರಟೆವು. 

ಮಧ್ಯಾ ಹನ  3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  ತಲಕಾಡು ತಲುಪ್ರದೆವು. 

ಅಲಿ್ಲ  ಮಧ್ಯಾ ಹನ ದ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ 

ಅಲಿ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆವು. ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  

ಕ್ಕಿಂಗಲ ಆಿಂಜನೆಯ ಸ್ವವ ಮಿಯ ದಶ್ಿನ ಪಡೆದುಕೊಿಂಡು, 

ಅಲಿ್ಲಯೆ ರಾತಿಿ  7 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  ಊಟ ಮುಗಿಸಿ 

ಬೆಿಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದೆವು. 

ನವು ರಾತಿಿ  9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಮ  ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಲಯಕೆ್ಕ  

ತಲುಪ್ರದೆವು. 

 

ಹಿೀಗೆ ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೀಜನ ಘಟಕದಿಿಂದ 

ಹಮಿಮ ಕೊಳಿಲಾದಂತ ಗಿಂಬಳಿ್ಳ  ಮತ್ತು  ಬಿಳ್ಳಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ ದ 

ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಪರಿಸರದ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು  ಸವ ಚ್ಛ ತಾ 

ಅಭಿಯಾನವನ್ನನ  ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಆಡಳ್ಳತ ಮಂಡಳ್ಳ, 

ಪಿ್ರ ಿಂಶುಪ್ರಲರು, ಎನ್ .ಎಸ.ಎಸ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರು, 

ನಮೊಮ ಿಂದಿಗೆ ಬಂದ ಪಿ್ರ ಧ್ಯಾ ಪಕ ವೃಿಂದ, ವಿ.ಜಿ.ಕ್ಕ.ಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ 

ವಗಿ, ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ಸವ ಯಂಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರ 

ಸಹಕಾರದಿಿಂದ ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಯತ್ತ. 

 



 

 

ಬಸ್ಸ ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ರು ರುವ ದೃಶ್ಾ  

  

ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬಟ್ಟ ಕ್ಕಕ  ಹೊರಡ್ಲು ಸಿದದ ವಾಗಿರುವ 
ತಂಡ್ 



 
 

 

ಗಂಬಳಿಿಯಲಿ್ಲ  ಶಿ್ಮದ್ಯನ ಮಾಡುತ್ರು ರುವ ದೃಶ್ಾ   



 

ಎ.ಆರ್.ಕೃಷಣ ಮೂತ್ರಿ್ಅವರಿಂದ್ನಮಮ ್ಕಾಯಿಕಿಮದ್

ಕುರಿತ್ತ್ಭಾಷಣ 

 

ಮಾಜಿ್ಜಿಲಿ್ಲ ್ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ದಸ್ಾ ರಿಂದ್ಸ್ಭೆಯನ್ನು ್

ಉದ್ದ ೇಶಿಸಿ್ಭಾಷಣ  



 

 

ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಂದ ವಿ.ಜಿ.ಕೆ.ಕೆ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಕುರತು ಮಾಹಿತಿ 

ನೀಡುತಿಿರುವ ದೃಶ್ಯ  

 

  
ಡಾ. ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ 

ಸ್ಪೂ ತಿಿದಾಯಕ ಭಾಷಣ 

 



 

ವಿ.ಜಿ.ಕೆ.ಕೆ ಸಂಸೆ್ಥ  ಶಾಲೆಯ ಒಿಂದು ನೀಟ 

 

ವಿ.ಜಿ.ಕೆ.ಕೆ ಸಂಸೆ್ಥ  ಆಸ್ೂ ತೆ್ರಯ ಒಿಂದು ನೀಟ 

  



 
 

 

ಸೀಲಗ ಗಿರಜನರ ಜಾನಪದ ಹಾಡು ಹಾಡುತಿಿರುವ 

ದೃಶ್ಯ  

  



 
 

 

  



 

ಅರವೇ ಬೆಳಕು ಎಿಂಬ ಬೀದಿ ನಾಟಕದ ಒಿಂದು ದೃಶ್ಯ  

 

 

 
  



 

 

ಬಳಿಗಿರ ರಂಗನ ಬೆಟಟ ದಲಿ್ಲನ ಸ್ವ ಚ್ಛ ತಾ ಕಾಯಿಕೆಮದ 

ಒಿಂದು ದೃಶ್ಯ  



  
         

    National Service Scheme (NSS) unit organized “Conscious-Planet 

Save Soil” program on 18th May 2022 with the collaboration of Isha 

Foundation at JPN Auditorium from 03:15 pm to 04:30pm.  

       On this program our Principal- Dr. M. Meenakshi , Dean 

Academics - Dr. K. N. Anuradha, Dean Planning and Development - 

Dr. Mahalinga. V. Mandi , NSS Officer - Dr. R. Murali , Co-ordinator 

NSS unit - Dr. S. K. Rajendra and Co-ordinator NSS unit - Dr. S. 

Soundeswaran were present on behalf of IQAC cell and NSS unit Dr. 

Ambedkar Institute of Technology . 

      The resource person Dr. Deepa Srinivas and her team from Isha 

Foundation were invited to spread the awareness regarding the theme 

“Conscious-Planet Save Soil “. 

     NSS is an Indian government sector public service program 

conducted by the ministry of youth affairs and sports of the 

government of India. Dr. V.K. R.V. Rao is the first person to launch the 

NSS program in 37 universities covering all the states of India. 

   Our college has been conducting various NSS events every year 

under the NSS unit. 

Our land is being exploited of its richness , it’s being destroyed 

everyday. As the number of plants and trees are decreasing, the 

nutritious soil is being exposed to harsh environment where it is 

getting washed away whenever there is heavy flow of water. It takes 

many years to form a handful of soil by natural weathering. The land 

without nutritious soil results barren land where nothing can be fruitful. 

Hence, in order to protect our precious soil we need to plant trees and 

save soil. 

   On this event the Principal of the university Dr. M. Meenakshi 

addressed the students and gave her valuable speech. Followed by 



Dr. K. N. Anuradha , Dr. Mahalinga. V. Mandi and Dr. R. Murali 

provided great information. Later , the resource person and the chief 

guest of the event Dr. Deepa Srinivas took over the dias and carried 

the session forward by presenting the topic “Conscious-Planet Save 

Soil” and gave the useful information about being an Earth 

Buddy.“Save Soil – Let Us Make It Happen” was their slogan. Isha 

Volunteers were carrying play cards and they distributed them among 

the students to create awareness. They provided the best option to 

take the action by providing the link that can be accessed through 

isha.sadhguru.org/in/en  

   Dr. Deepa Srinivas  made students to do the signature step of their 

“Save-soil”  that was composed by Sadhguru. Students were more 

enthusiastic and their involvement was worth watching. This was an 

amazing program and a step taken forward to protect the soil. 

   Once the session was over, the NSS coordinator - Dr. S. K. 

Rajendra proposed vote of thanks,  on behalf of NSS unit.  

   The program was well organized by NSS Coordinators and 

Volunteers of Dr. Ambedkar Institute of Technology , Bangalore , 

India. 

                                               

                               If We Destroy Our Soil , We Destroy Our Lives . 

 

                                                                                             – Sadhguru    



              
 

 

 

 

 



 
 

 

 

        

 



Observance of Anti-Terrorism Day 21 May 

 

Antiterrorism Day pledging program for students and staff have been conducted at Dr.Ambedkar 

Institute of Technology, Mallathahalli, Bangalore 560056 on 21 May 2022 at 11.15 am. Principal 

spoken about the purpose of this pledge and spread the message of peace, humanity, unity, and 

harmony among the people. NSS unit of Dr.AIT conducted this program. In this program Dr.M. 

Meenakshi (Principal), Dr. M.V. Vijyakumar (Principal), Dr. Mahalinga V Mandi (Dean P&D), 

Dr. R.Murali (NSS officer), Dr.S.Soundeswaran (NSS Coordinator), Dr. Mohan Kumar (NSS 

Coordinator), Dr, Shivaprasanna (NSS Coordinator), staff members and students were 

participated. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

                                                                                                                                



Environmental Day was celebrated on 6th June 2022 by planting the trees in the

Campus in presence of Sri Baragur Ramachandrappa, Sri S. Mariswamy, Hon’ble

Chairman and all trust members.



Blood donation camp was organised on 17th June 2022 and about 508

units of blood donated by students and faculty members.



International Yoga Day was celebrated on 21st June 2022, Faculty

members & Students were participated in the event.


