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Campus Ale- The Radio Club of SSMRV College, Bengaluru organized Swatantra Amrit 

Mahotsav lecture series on the topic ‘Ukraine & Russian War: Impact on India’ on the 

occasion of war between Ukraine & Russia by Wing Commander Sudarshan Defense Exper 

& Author on 26
th

 February, 2022 from 6.30 PM to 8PM  in Clubhouse (CAMPUS ALE- 

SSMRV) platform.  

Mrs. Anusha N, Convenor-Campus Ale, Assistant Professor, Department of Commerce hosted 

the session. Mr. Bharath Raj, President- Campus Ale introduces college, Club & Principal to 

the gathering. Dr. S. Anil Kumar, Principal, SSMRV College welcomed the Resource persons 

& gathering. Ms. Sindhu H R, Joint Sectratary- Campus Ale, introduced the resource persons to 

the virtual gathering. The speaker Wing Commander Sudarshan worked in Indian Army. He 

has an field experience of working with Russia as Indian representative. He shared his 

experiences with audience. He spoke about the present situation of war, why it is happening & 

what is the economical & social impact of war on India. He enlightened students regarding 

present situation of war. The session was open for participant’s interaction. Many students & 

Publics interacted with speaker & Mr. Mithun, Mentor, Campus Ale Alumni, SSMRV College 

proposes Vote of thanks.  

More than 350 participants across the country (Faculties, Students & Public) attended the 

session.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Few Screenshots of the session: 

 



 

 

 



Resource Person Profile: 

ವಿಂಗ್ ಕಮಿಂಡರ್ ಸುದರ್ಶನರು ಹುಟಿ್ಟ ದ್ದು  ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಗಂಗೂರು ಎನ್ನು ವ ಪುಟಿ್  

ಹಳಿ್ಳಯಲೆ್ಲ . ಉಪಾಧ್ಯಾ ರಾಗಿದು  ತಂದೆಯವರಿಂದಿಗೆ ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆ್ಲಯ ಹಲವಾರು 

ಶಾಲ್ಲಗಳಲೆ್ಲ  ಇವರ ವದಾಾ ಭ್ಯಾ ಸ ನಡೆಯಿತು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲೆ್ಲ  ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ 

ವಾಯುಸೇನೆಯಲೆ್ಲ  ವೈದಾ ಕೀಯ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾದರು. ದೇರ್ ಸುತುು  ಕೀರ್ ಓದ್ದ 

ಎನ್ನು ವಂತೆ ವಾಯುಸೇನೆಯಲೆ್ಲ  ಭ್ಯರತದಲೆ್ಲ  ಇವರು ಸುತು ದ ಪ್ರ ದೇರ್ಗಳ್ಳಲೆ , ಅಿಂತೆಯೇ 

ಕೀರ್ವನ್ನು  ಓದ್ದತು ಲೇ ಇವರು ತಮಮ  ವೃತ್ತು ವಲಯದಲೆ್ಲ  ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲೇರುತ್ತು  

ವಾಯುಸೇನೆಯಲೆ್ಲ  ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಮುಿಂದ್ದವರೆದರು.  

 

ವೈಮನಿಕ ಜಿೀವನದಲೆ್ಲ  ಇವರು ಸುಮರು ಹದಿನಾಲ್ಕಕ  ವವಧ ರೀತ್ತಯ, ಗಾತರ ದ 

ವಮನಗಳನ್ನು  ಹಾರಸುತ್ತು  ಹನೆು ರಡು ಸಾವರ ಗಂಟೆಗಳ್ಳಗೂ ಹೆಚಿಿ ನ ಅನ್ನಭವ 

ಪ್ಡೆದಿರುತ್ತು ರೆ. ಅಲಹಬಾದ್, ಆಗಾರ , ಅಸಾಾ ಮಿನ ಗೌಹಾಟ್ಟ, ಜೀಹಾಶಟ್, ಭುಜ್, 

ಹೈದಾರ ಬಾದ್ ಮತುು  ಬೆಳಗಾವಯಲೆ್ಲ  ವವಧ ಹುದೆು ಗಳನ್ನು  ಅಲಂಕರಸಿ ಸೇವೆ ಸಲೆ್ಲಸಿದಾು ರೆ. 

ನೆರೆ ರಾಷಿ್ಟ ರಗಳಾದ ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ ಮತುು  ಮಲ್ಲಡ ೀವ್ಸಾ  ನಲೆ್ಲಯೂ ಸಹಾ ಭ್ಯರತ್ತೀಯ ಶಾಿಂತ್ತಪ್ಡೆಯ 

ಅಿಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾಯಾಶಚರಣೆಗಳಲೆ್ಲ  ಭ್ಯಗವಹಿಸಿರುತ್ತು ರೆ.  

 

ವಾಯುಸೇನೆಯಿಿಂದ ಅವಧಿ ಮುನು ವೇ ನಿವೃತ್ತು  ಪ್ಡೆದ ಇವರು ಈಗ ನಾಗರೀಕ ವಮನ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಿಂದರಲೆ್ಲ  ಏರ್ ಬಸ್ ವಮನದ ವೈಮನಿಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲೆ್ಲಸುತ್ತು ದಾು ರೆ. ಬಿಡುವನ 

ಸಮಯದಲೆ್ಲ  ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಓದ್ದವುದ್ದ ಮತುು  ಬರೆಯುವ ಹವಾಾ ಸ ಇವರದ್ದ. ಹಸಿರು ಹಂಪೆ 

ಮತುು  ಯೀಧ ನಮನ ಇವರು ಬರೆದಿರುವ ಪುಸು ಕಗಳು. ಇವರ ಸರಳವಾದ ಬರವಣಿಗೆಯ 

ಶೈಲ್ಲಯನ್ನು  ಮೆಚಿಿಕಿಂಡ ಡಾಕಿರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ನವರು ಇವರ ಎರಡೂ ಪುಸು ಕಗಳ್ಳಗೆ 

ಮುನ್ನು ಡಿ ಬರೆದ್ದಕಟಿ್ಟ  ಆಶ್ೀವಶದಿಸಿದಾು ರೆ.  

'ನಭಃ ಸಪ ರ್ಶಿಂ ದಿೀಪ್ು ಿಂ..ಗಂಗೂರನಿಿಂದ ಗಗನಕ್ಕಕ ' ಮತುು  'ಉದಯವಾಯಿತು ವಜಯನಗರ' 

ಇವರ ಮುಿಂಬರುವ ಪುಸು ಕಗಳು. 

 


