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ಶ್ರ ೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  ಧರ್ಮಸ್ಥ ಳ ಹಾಗೂ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ : 

ಒಂದು ವಿಶ್ಲ ೀಷಣೆ 
 ಡಾ. ಬಿ ಎ ಗೂಳಿ 

 
 

ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನೆ್ನ ಲೆ: 

ಸುಮಾರು 800 ವಷಮಗಳ ಇತಿಹಾಸ್ವುಳಳ  ಶ್ರ ೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  ಧರ್ಮಸ್ಥ ಳ ದಕ್ಷಷ ಣ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ ಯೆ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧ  ಪ್ಡೆದ 

ಧಾಮಮಕ ರ್ತ್ತು  ಆಧಾಯ ತಿಿ ಕ ಪುಣಯ  ಕ್ಷ ೀತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವ ರನು ಇಲ್ಲಲ  ಆರಾಧಯ  ದೈವವಾಗಿದುು  

ಶ್ವಲ್ಲಂಗ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ  ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ  ಆರಾಧಿಸ್ಲ್ಪ ಡುತಿು ದ್ದು ನ್ನ. ಇಲ್ಲಲ ನ ವಿಶೇಷವಂದರೆ ವೈಷಣ ವರಂದ 

ಆರಾಧನ್ನ ನಡೆಯುತಿು ದು ರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ವಂಶ್ಸ್ಥ ರಂದ ಆಡಳಿತ್ ನಡೆಯುತಿು ದೆ. 

   ಜಾತಿ, ರ್ತ್, ಧರ್ಮವನೆ ದೆ ಸ್ವಮ  ಧಮೀಮಯರ ಧಾಮಮಕ ಪುಣಯ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ವೇ ಧರ್ಮಸ್ಥ ಳವಾಗಿದೆ. 800 

ವಷಮಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿನ ದಕ್ಷಷ ಣ ಕನೆ ಡದ ರ್ಲ್ಲಲ ರಡಿ್ಡಯಲ್ಲಲ ನ 'ಕುಡುಮಾ' ವನೆು  ಇಂದ್ಧನ ಧರ್ಮಸ್ಥ ಳ ಎಂದು 

ಕರೆಯಲ್ಲಗುತಿು ದೆ. ಇಲ್ಲಲ  ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ನಾದ ಭರರ್ಣಣ  ಫೆಗಮಡೆ ರ್ತ್ತು  ಅವರೇ ಧರ್ಮಪ್ತೆಿ  ಅಮಿು  

ಬಲ್ಲಲ ಲ್ಲು  ವಾಸ್ವಾಗಿದು ರು ಇದನೆ್ನ ೀ 'ನ್ನಲ್ಲಯ ಡ್ಡಬಿೀಡು' ಎನೆ ಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಔದ್ದಯಮ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಸ್ತ್ಕಾ ರಕ್ಾ  

ಹೆಸ್ರಾದ ರ್ನ್ನತ್ನ ಇದ್ದಗಿತ್ತು . ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ರ್ತ್ತು  ಪ್ರ ಸಾರದ ಹಿನೆ್ನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ಮಾನವ 

ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ  ಫೆಗಮಡೆಯವರ ವಾಸ್ಸ್ಥ ಳಕ್ಾ  ಬಂದ್ದಗ ಫೆಗಮಡೆ ದಂಪ್ತಿಗಳು ಅವರಗೆ ಗೌರವ ಅತಿಥ್ಯ ವನೆು  

ಒದಗಿಸಿದರು. ಇವರ ಆದಶ್ಮ ಗೌರವ ಆತಿಥ್ಯ ಗಳಿಗೆ ರ್ನಸೀತ್ತ ಅಂದು ರಾತಿರ  ಈ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳು 

ಶ್ರ ೀಬಿರರ್ಣಣ  ಪೆಗಮಡೆಯವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಲ  ಅಲ್ಲಲ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ಡದ ಉದೆು ೀಶ್ದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತ್ಕು , ತ್ಕವು ನ್ನಲೆಸಿದ 

ರ್ನ್ನಯನೆು  ದೈವದ ಆರಾಧನ್ನ ಕಂಕಯಮಕಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿ್  ಜೀವನವನೆ್ನ ೀ ಧರ್ಮ 
ಪ್ರ ಚಾರಕಾಾ ಗಿ ಸ್ರ್ರ್ಪಮಸ್ಬೇಕು ಎಂದು ಆಜಾಾ ರ್ಪಸಿದರು ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯ ವಿದೆ. ಇದಕ್ಾ  ರ್ರು ಉತ್ು ರಸ್ದೆ ತ್ರ್ಗ್ರಗಿ 

ಬೇರೆ ರ್ನ್ನಯನೆು  ನಮಮಸಿಕಂಡು, ನ್ನಲ್ಲಯ ಡ್ಡ ಬಿೀಡ್ಡನಲ್ಲಲ  ಅಂದ್ಧನಂದ ದೈವ ಆರಾಧನ್ನಯನೆು  

ಕಗೆತಿು ಕಂಡರಂತೆ. ಅದು ಇಂದ್ಧಗೂ ಮುಂದುವರದುಕಂಡು ಬಂದ್ಧದೆ. ದೈವಾಜ್ಞಯಂತೆ ಶ್ರ ೀ ಪೆಗಮಡೆಯವರು 

ಶ್ರ ೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ವನೆು  ನಮಮಸಿ ಅಲ್ಲಲ ನ ಧಾಮಮಕ ಕಾರ್ಯಮಚರಣೆಗ್ರಗಿ ಬ್ರರ ಹಿ್ ಣರನೆು  ಅಚಮಕರನೆಾ ಗಿ 

ನೇಮಸಿದರಂತೆ. ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ದೈವದ ಪ್ಕಾ ದಲ್ಲಲ ಯೆ ಶ್ವಲ್ಲಂಗ ಸಾಥ ಪ್ನ್ನಗೆ ಅಚಮಕರು ಪೆಗಮಡೆಯವರ ರ್ನವಿ 

ಮಾಡ್ಡದರಂತೆ. ಅಣಣ ಪ್ಪ  ಸಾವ ಮಯನೆು  ಮಂಗಳೂರನ ಸ್ಮೀಪ್ದ ಕದ್ಧರ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ ಂದ ಶ್ವ ಮಂಜುನಾಥ್ನ 

ಪ್ರ ತಿಮೆಯನೆು  ತಂದು ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾವ ಮ ದೇವಾಲ್ಯವನೆು  ನಮಮಸ್ಲ್ಲಯಿತ್ತ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ್. 

 ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ರು, ಅಥ್ಮಶಾಸ್ು ರ ವಿಭಾಗ. ಎಂಜವಿಸಿ ರ್ಹಾವಿದ್ದಯ ಲ್ಯ, ಮುದೆು ೀಬಿಹಾಳ-586212 f¯Éè: 
«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gulibasavantaray@gmail.com  
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ಹೆಗೆಡೆ ಎಂಬುದು ಪೆಗಮಡೆ ಇಂದ ಬಂದುದ್ದಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 16ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನದಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀ ದೇವರಾಜ 

ಹೆಗೆಡೆಯವರು ಉಡುರ್ಪಯ ಶ್ರ ೀ ವಾದ್ಧರಾಜ ಸಾವ ಮಗಳನೆು  ಪುಣಯ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ಕ್ಾ  ಭೇಟಿ ನೀಡಲು 

ಆಮಂತಿರ ಸಿದು ರಂತೆ. ಸಾವ ಮಗಳು ಬೇಟಿ ನೀಡ್ಡದರಾದರೂ ಅಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವರ ಪ್ರ ತಿಮೆಯು ವೇದ 

ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯದಂತೆ ಅಷ್ಟಾ ವರಣಗೀಳಳ ದು ಕಾಾ ಗಿ ಪ್ರ ಸಾದ ಸಿವ ೀಕಾರವನೆು  ನರಾಕರಸಿದಂತೆ. ಅದಕಾಾ ಗಿ ಶ್ರ ೀ 

ಹೆಗೆಡೆಯವರು ಸಾವ ಮೀಜಯವರಲ್ಲಲ  ವಿನಂತಿಸಿ ರ್ರು ಅಷ್ಟಾ ವರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಾ  ಅಣಿರ್ಯದರಂತೆ. ಶ್ರ ೀ 

ಹೆಗೆಡೆಯವರ ಧರ್ಮಕಾಯಮಗಳಿಗೆ ರ್ನಮೆಚಿ್ಚ  ಈ ಸ್ಥ ಳವನೆು  ಧರ್ಮಸ್ಥ ಳ ವಂದು ನಾರ್ಕರಣ 

ಮಾಡ್ಡದರಂತೆ. ಹಿೀಗೆ 800 ವಷಮಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇರುವ ಧಾಮಮಕ ಸ್ಹಿಷಣ ತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ಕಾ ಯಮಗಳ 

ಬೇರುಗಳು ಇಲ್ಲಲ ಯತ್ನಕ 21ನೇ ತ್ಲೆಮಾರನ ಹೆಗೆಡೆ ರ್ನ್ನತ್ನದವರು ಪೀಷಿಸುತ್ಕು , 

ಬಲ್ವಧಮನ್ನಗಳಿಸುತ್ಕು  ಬಂದ್ಧದ್ದು ರೆ. ಇಂದು ನಸಾವ ಥ್ಮ ಸೇವಯ ಫಲ್ ಪುಷಪ ಗಳಿಂದ ಶ್ರ ೀ ಧರ್ಮಸ್ಥ ಳ 

ಕ್ಷ ೀತ್ರ ವು ಕಂಗಳಿಸುತಿು ದೆ. ಇಂದು ಶ್ರ ೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ದ ಧಮಾಮಧಿಕಾರಗಳಾದ ಪೂಜಯ  ವಿೀರೇಂದರ  ಹೆಗೆಡೆಯವರ 

ಸಾರಥ್ಯ ದಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ದ ಸೇವಾ ಕಂಕಯಮದ ಕಂಪು ಜಗದಗಲ್ದಲ್ಲಲ  ಪ್ಸ್ರಸುತಿು ದೆ. 

ಶ್ರ ೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  ಧರ್ಮಸ್ಥ ಳದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪ್ರ ಕಾಯಮಗಳು 

ದಕ್ಷಷ ಣ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ  ಧಾಮಮಕ, ಆಧಾಯ ತಿಿ ಕ,ಸಾಮಾಜಕ ಹಾಗೂ ಆಥಿಮಕ ಏಳಿಗೆಗ್ರಗಿ ತ್ಕಯ ಗ ಹಾಗೂ 

ನಸಾವ ಥ್ಮ ಸೇವಾ ರ್ನೀಭಾವನ್ನಯಿಂದ ಕಾಯಮದಲ್ಲಲ  ತೊಡಗಿರುವ ವಿಶ್ಷಾ  ಪುಣಯ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  ವಂದರೆ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  

ಧರ್ಮಸ್ಥ ಳ. ಹಾಗ್ರದರೆ ಶ್ರ ೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಯಮಗಳು ಸ್ವ ರೂಪ್ವನೆು  ಈ ಕ್ಳಗಿನಂತೆ ಅರಯೀಣ. 

ಗ್ರರ ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ : 

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ದೇಶ್ದಲ್ಲಲ  ಗ್ರರ ಮೀಣ ಜನತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಉದ್ದಸಿೀನತೆಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ. ಅಲ್ಲ ದೆ 

ಗ್ರರ ಮೀಣ ಜನತೆಯನೆು  ಶ್ರ ಮಕ ವಗಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಶ್ರ ೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ದ ಧಮಾಮಧಿಕಾರಗಳು ಆದ 

ಪೂಜಯ  ವಿೀರೇಂದರ  ಹೆಗೆಡೆಯವರು ಈ ರೀತಿರ್ಯದ ಭಾವನ್ನಗಳನೆು  ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ, 

ಗ್ರರ ಮೀಣ ಜನತೆಯ ಜೀವನ ರ್ಟ್ಾ ದ ಬದಲ್ಲವಣೆಗ್ರಗಿ ಹ್ಲ್ವಾರು ಹೊಸ್ ಹೊಸ್ ಯೀಜನ್ನಗಳನೆು  

ಅನುಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸಿದ್ದು ರೆ. 

ಶ್ರ ೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  ಧರ್ಮಸ್ಥ ಳ ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಯೀಜನ್ನ (SKDRDP): 

ಈ ಯೀಜನ್ನಯ 1982 ರಲ್ಲಲ  ಅಸಿು ತ್ವ ಕ್ಾ  ಬಂದ್ಧತ್ತು  ಆದರೆ ಅಂದ್ಧನಂದ ಇಂದ್ಧನವರೆಗೆ ಅದರ ಅಡ್ಡಯಲ್ಲಲ ನ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪ್ರ ಕಾಯಮಗಳು ಮಾತ್ರ  ಅಸಂಖ್ಯ ವಾಗಿವ. ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಲ  ಆತಿ್ ವಿಶಾವ ಸ್ ಮೂಡ್ಡಸಿ ಅವರ 

ಸಾವ ವಲಂಬನ್ನ ಬದುಕು ನಮಾಮಣ ಮಾಡುವ ಹಿನೆ್ನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಎರಡು ಗ್ರರ ರ್ಗಳನೆು  ದತ್ತು  ಸಿವ ೀಕರಸಿ ಎಲ್ಲ  

ಜನರಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟಾ ,ವಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇನೆ ತ್ರ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸೌಕಯಮಗಳನೆು  ಒದಗಿಸಿ ನಂತ್ರ 

ಅವರೆಲ್ಲ  ತ್ರಿ್  ಭೂಮಯನೆು  ಮಾಡ್ಡ ಆಥಿಮಕ ಸಿಥ ತಿಯನೆು  ಸುಧಾರಸಿಕಳುಳ ವಂತೆ ದ್ದರ ತೊೀರದೆ. 

ಕೃಷಿಕರ ಏಳಿಗೆಗ್ರಗಿ ಕೃಷಿತ್ಜ್ಞರು ಸೇವಯನೆು  ಕಡಮಾಡಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಇದರಂದ ಕೃಷಿಕರು ಅಲ್ಪ ಕಾಲ್ಲೀನ 

ಹಾಗೂ ದ್ಧೀರ್ಮಕಾಲ್ಲೀನ ಬೆಳೆಗಳನೆು  ಬೆಳೆದು ಆಥಿಮಕ ಸಾವ ವಲಂಬನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಲು ಸಾಧಯ ವಾಗಿದೆ. 

ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ರ್ತ್ತು  ಸ್ವ ಯಂ ಉದ್ಯ ೀಗ ತ್ರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥಥ  (RUDSETI): 

ಗ್ರರ ಮೀಣ ಭಾಗವು ಕೃಷಿ ಪ್ರ ಧಾನವಾಗಿದುು , ನರೀಕ್ಷಷ ತ್ ಉದ್ಯ ೀಗ್ರವಕಾಶ್ಗಳನೆು  ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಲ  ಹಿಂದೆ 

ಬಿದ್ಧು ರುವುದರಂದ ಗ್ರರ ಮೀಣ, ಸುಶ್ಕ್ಷಷ ತ್ ಯುವಜನತೆ ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ದ್ದಪುಗ್ರಲು ಹಾಕುವುದು 

ಸ್ಹ್ಜವಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನೆ್ನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಗ್ರರ ಮೀಣ ಯುವಕರಗೆ ಉದ್ಯ ೀಗ ಒದಗಿಸಿ ಅವರನೆು  ಗ್ರರ ಮೀಣ 

ಭಾಗದಲ್ಲಲ  ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ಡ ನರುದ್ಯ ೀಗ ಸ್ರ್ಸ್ಥಯ ಯನೆು  ತೊಲ್ಗಿಸ್ಲು ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ವು ರುಡೆೆಟ್ 

ಎನೆು ವ ಹೊಸ್ ಪ್ರ ಯೀಗಕ್ಾ  ಮುಂದ್ದಗಿದೆ. 
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    1982 ರಲ್ಲಲ ಶ್ರ ೀ ಹೆಗೆಡೆಯವರು ಸಿಂಡ್ಡಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ನರಾ ಬ್ರಯ ಂಕುಗಳ ಸ್ಹ್ಯೀಗದ್ಂದ್ಧಗೆ ರುಡೆೆಟ್ 

ಸಂಸ್ಥಥ ಯನೆು  ಉಜರೆಯಲ್ಲಲ  ಸಾಥ ರ್ಪಸಿದರು. ಇದರ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಉದೆು ೀಶ್ವಂದರೆ ಯುವಕರನೆು  ತ್ರಿ್  

ಕಾಲ್ಮೇಲೆ ತ್ಕವೇ ನಲುಲ ವಂತೆ ಮಾಡುವುದ್ದಗಿದೆ. ಇರುವ ಅವಕಾಶ್ಗಳನೆು  ಗುರುತಿಸಿ, ಯುವಕರಗೆ ವಿಶ್ಷಾ  

ತ್ರಬೇತಿ ಒದಗಿಸಿ,ನೈಪುಣಯ ತೆಯನೆು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ ಅವರನೆು  ಉದಯ ರ್ಶ್ೀಲ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಲ  ತೊಡಗುವಂತೆ 

ಮಾಡುತ್ು ದೆ. ಇದ್ಂದು ಪ್ರರ ಯೀಗಿಕ ಪ್ರಕಲ್ಪ ನ್ನರ್ಯಗಿದುು  ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿಯರ ಆಶೀತ್ು ರಗಳನೆು  

ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಯತೆಿ ಸುತ್ು ದೆ. ಉಜರೆಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥಥ  ಇಂದು 17 ರಾಜಯ ಗಳಲ್ಲಲ  27 

ರುಡೆೆ ಟೆ್ ಂಸ್ಥಥ ಗಳನೆು  ಸಾಥ ರ್ಪಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 4,40,250 ಗ್ರರ ಮೀಣ ಯುವಕರು ಈ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಲ್ಲಲ  ತ್ರಬೇತಿ 

ಹೊಂದ್ಧದ್ದು ರೆ. ಇವರಲ್ಲಲ  ಶೇ 73ರಷ್ಟಾ  ಯುವಕರು ಯಶ್ಸಿವ  ಉದಯ ಮಗಳಾಗಿದ್ದು ರೆ. ತ್ರಬೇತಿ ಕಡುವುದರ 

ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಲ್ಹೆ ಸ್ಹಾಯವನೆು  ಒದಗಿಸ್ಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಬ್ರಯ ಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳನೆು  ಒದಗಿಸುವುದರ 

ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲ್ವು ಸಾರ ಬಿಕಾ ಟುಾ ಗಳು ಸೃಷಿಾ ರ್ಯದರೆ ಅವುಗಳ ನವಾರಣೆಗ್ರಗಿ ಎರಡು ಮೂರು 

ವಷಮಗಳವರೆಗೆ ನ್ನರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ು ದೆ ಅಲ್ಲ ದೆ ಅಂತ್ಹ್ ಉದಯ ರ್ಶ್ೀಲ್ ವಯ ಕ್ಷು ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನರಂತ್ರ 
ಸಂಪ್ಕಮದಲ್ಲಲ ದುು  ಯಶ್ಸಿವ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ು ದೆ. 

    ಉದಯ ರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಶ್ಷಾ  ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಗಳನೆು  ಒದಗಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಹ್ಲ್ವಾರು ಉದಯ ರ್ಶ್ೀಲ್ತ್ಕ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಯಮಕರ ರ್ಗಳನೆು  ರೂರ್ಪಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. ಗ್ರರ ಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಲ ನ ಕೃಷಿ, ಪ್ಶುಸಂಗೀಪ್ನ್ನ, 

ಕರಕುಶ್ಲ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಉದಯ ರ್ಗಳನೆು  ಪೀಷಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಅದಕ್ಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ 

ಉದ್ಯ ೀಗವಕಾಶ್ಗಳನೆು  ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕಾ ನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಜನತೆಯನೆು  ತ್ರಬೇತಿಗಳಿಸುವುದು 

ಇದರ ಉದೆು ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ್: 

   ಸಾಮಾಜಕ ಅನಷಾ ಗಲ್ಲದ ವರದಕ್ಷಷ ಣೆ, ಜಾತಿಯತೆ, ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಯ ತೆ ರ್ತ್ತು  ಹ್ಣಕಾಸಿನ ಸ್ರ್ಸ್ಥಯ ಗಳಿಂದ 

ಸಾಲ್ದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಲ  ಸಿಕ್ಷಾ  ಹಾಕ್ಷಕಳುಳ ವವರು ಇತ್ಕಯ ದ್ಧಗಳನೆು  ನವಾರಸುವ ಹಿನೆ್ನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಹೆಗೆಡೆಯವರು 

1972 ರಲ್ಲಲ  ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ್ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಪ್ರಕಲ್ಪ ನ್ನಯನೆು ಧರ್ಮಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಲ  ಪ್ರಚಯಿಸಿದರು. 

ಅಂದ್ಧನಂದ ಇಂದ್ಧನವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಲ  ಧರ್ಮ, ಜಾತಿಗಳ ಜೊೀಡ್ಡಗಳನೆು  ಅವರವರ ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯದಂತೆ 

ವಿವಾಹ್ ಮಾಡುವುದನೆು  ನಾವು ನೀಡುತೆು ೀವ. ವಿವಾಹ್ಕ್ಾ  ಬೇಕಾಗುವ ಬಟ್ಟಾ , ಮಂಗಳಸೂತ್ರ  ಹಾಗೂ 

ಸಿೀಮತ್ ಜನರಗೆ ಊಟೀಪ್ಚಾರದ ವಚಿ ವನೆು  ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ವ ಭರಸುತ್ು ದೆ. ಇಲ್ಲಲ ಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12160 

ಜೊೀಡ್ಡಗಳುಈ ಪ್ರ ಯೀಜನ ಪ್ಡೆದುಕಂಡ್ಡವ.ಇದರಂದ ಅನವಶ್ಯ ಕ ಖ್ಚ್ಚಮ-ವಚಿ ಕ್ಾ ಕಡ್ಡವಾಣ ಹಾಕುವುದರ 

ಜೊತೆಗೆ ಆಥಿಮಕ ಸಂಕಷಾ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಜನಸಾಮಾನಯ ರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದ್ಂದು ವರದ್ದನವಾಗಿದೆ. 

ಜನಜಾಗೃತಿ : ವಯ ಸ್ನಮುಕ್ಷು  ಕಾಯಮಕರ ರ್: 

ಬಡತ್ನ, ದ್ದರದರ ದಂತೆ ಅತಿರ್ಯದ ಸಂಪ್ತ್ತು  ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಕ ಅನಷಾ ಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡ್ಡಕಡುತ್ು ದೆ. 

ಇಂದು ತಿೀವರ ವಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚ ತಿು ರುವ ರ್ಧಯ ಪ್ರನ, ತಂಬ್ರಕು ಮುಂತ್ಕದ ವಯ ಸ್ನಗಳಿಂದ ಸ್ಮಾಜದ ಸಾವ ಸ್ಥ ಯ  

ಹ್ದಗೆಡುವದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿನಾಶ್ದ ಅಂಚ್ಚಗೆ ತ್ಳಳ ಲ್ಪ ಡುತಿು ವ. ಇದನೆು  ರ್ನಗಂಡು ಶ್ರ ೀ 

ಹೆಗೆಡೆಯವರು ವಯ ಸ್ನಮುಕು  ಸ್ಮಾಜ ನಮಾಮಣಕಾಾ ಗಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾಯಮಕರ ರ್ ಸೃಷಿಾ ಸಿದರು.ಈ 

ಯೀಜನ್ನ ರ್ಧಯ ಪ್ರನ ಚಟ್ ನವಾರಣೆಗೆ ಇರುವ ಸ್ರ್ಪ್ಮಕ ವೇದ್ಧಕ್ರ್ಯಗಿದುು  ಇಲ್ಲಲ ಯವರೆಗೆ 1204 

ವಯ ಸ್ನಮುಕು  ಶ್ಬಿರಗಳನೆು  ಏಪ್ಮಡ್ಡಸಿ ಸುಮಾರು 822೦5 ರ್ದಯ ವಯ ಸ್ನಗಳನೆು  ಸುಧಾರಸಿದ್ದು ರೆ. ಅಲ್ಲ ದೆ 

ಅಂತ್ವರಗೆ ಪುನವಮಸ್ತಿ, ಉದ್ಯ ೀಗ ಹಾಗೂ ಆಥಿಮಕ ಸಿಥ ತಿ ನವಮಹಿಸುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ 'ನವಜೀವನ ಸ್ಮತಿ' 

ರಚ್ಚಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. 
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ಸೇವಾ ಬಂದು ಚಳುವಳಿ: 

ಗ್ರರ ಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಲ  ಸ್ಹ್ಕಾರ ಚಳವಳಿಯನೆು ಅನುಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸುವುದೇಸೇವಾ ಬಂಧು ಚಳುವಳಿ 

ಉದೆು ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ಥ್ರ್ವಾಗಿ ಎರಡು ಗ್ರರ ರ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರ ಗತಿ ಇತ್ರ ಗ್ರರ ರ್ಗಳನೆು  ತ್ನೆ್ನ ಡೆಗೆ 

ಆಕಷಿಮಸಿತ್ತ. ಶ್ರ ೀ ಹೆಗೆಡೆಯವರು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ತಿ ಗ್ರರ ರ್ದ್ಧಂದ ಐದರಂದ ಎಂಟು 

ಕೃಷಿಕರನೆು  ಆಯುು  ಗುಂಪುಗಳನೆು  ರಚ್ಚಸ್ಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಪ್ರಸ್ಪ ರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಗಳಲ್ಲಲ  

ಒಟ್ಟಾ ಗಿ ಕಾಯಮನವಮಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಕಾಮಮಕರ ಸ್ರ್ಸ್ಥಯ ಯನೆು  ರ್ತ್ತು  ಕಾಮಮಕರ ಮೇಲೆ 

ಭರಸುವ ವಚಿ ವನೆು  ಕಡ್ಡಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಯಿತ್ತ. ಅಲ್ಲ ದೆ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಲ  ಒಗೆಟ್ಾ ನೆು  ಮೂಡ್ಡಸಿ ಪ್ರಸ್ಪ ರ 

ಸ್ರ್ಸ್ಥಯ  ನವಾರಸಿ, ಪ್ರಹಾರ ಕಡಲ್ಲಯಿತ್ತ. ‘ನಾನು ಎಲ್ಲ ರಗ್ರಗಿ ಎಲ್ಲ ರೂ ನನಗ್ರಗಿ' ಎಂಬ ಸ್ಹ್ಕಾರ 

ತ್ತ್ವ ದ ಕಾಯಮರೂಪ್ಕ್ಾ  ಈ ಪ್ರ ಗತಿ ಬಂಧುಗಳು ಕಾರಣರಾದರು. 

ಸೇವಾ ನರತ್ರು: 

ಕೃಷಿಕರು ತ್ಮಿ್ ಂದ್ಧಗೆ ಗುರುತಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಂಬುವ ತ್ಜ್ಞ ಜನರಂದ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಲ ರುವ ಸಿೀಮತ್ ಜಾಾ ನವನೆು  

ವೃದಿ್ಧಗಳಿಸುವುದು ಇದರ ಉದೆು ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ಉದೆು ೀಶ್ ಸಾಧನ್ನಗ್ರಗಿ ಹೆಗೆಡೆಯವರು ಗ್ರರ ರ್ಗಳಲ್ಲಲ ನ 

ಸ್ವ ಯಂ ಸೇವಕರಗ್ರಗಿ ಕಾಯಮನವಮಹಿಸುವ ಯುವಕರ ಗುಂಪ್ನೆು  ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನೆು  ಈ ಚಳವಳಿಯ 

ಭಾಗವನೆಾ ಗಿಸಿದರು.ಕೃಷಿ ತ್ಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಸಾಥ ನಕ ಬ್ರಯ ಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ 

ಯುವಸ್ವ ಯಂಸೇವಕರಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ತಂತ್ರ ಗಳು, ರ್ಣ್ಣಣ  ಪ್ರೀಕ್ಷ , ಫಲ್ವತ್ು ತೆ ರಕ್ಷಣೆ, ನೀರನ 

ಸ್ದಬ ಳಕ್ ಕುರತ್ತ ತ್ರಬೇತಿ ಕಡಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ ಬ್ರಯ ಂಕುಗಳಲ್ಲಲ  ಪ್ರರ ಥ್ಮಕ ಸಂಪ್ಕಮದ ಬಗೆೆ  ತ್ರಬೇತಿ 

ಕಡಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ. 

    ಈ ವಿಶ್ಷಾ  ತ್ರಬೇತಿ ಹೊಂದ್ಧದ ಯುವ ಗುಂಪುಗಳು ತ್ರಿ್  ಗ್ರರ ರ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಲ ನ ಕೃಷಿಗಳಿಗೆ 

ಸ್ಲ್ಹೆ ಸೂಚನ್ನಗಳನೆು  ಕಡಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಇವರು ರೈತ್ರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ಲ್ಹೆಗ್ರರರು 

ರ್ತ್ತು  ಸೆ್ಥ ೀಹಿತ್ರಂತೆ ಕಾಯಮನವಮಹಿಸುತ್ಕು ರೆ. ಹೊಸ್ ವಿಷಯಗಳನೆು  ಅಳವಡ್ಡಸ್ಲು, ತಿಳಿಯಪ್ಡ್ಡಸ್ಲು 

ಸೇವಾನರತ್ ರಗೆ ಪುನರ್ಮನನ ಶ್ಬಿರಗಳನೆು  ಏಪ್ಮಡ್ಡಸ್ಲ್ಲಗುತ್ು ದ ಇವರು ಶ್ರ ೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಕರ 

ನಡುವಿನ ಕಂಡ್ಡಯಂತೆ ಕಾಯಮನವಮಹಿಸಿ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದು ರೆ. 

ಕೃಷಿಮೇಳ: 

ಕರುಷಿಯಲ್ಲಲ ನ ಇತಿು ೀಚ್ಚನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನೆು  ಕೃಷಿಕರಗೆ ತಿಳಿಯಪ್ಡ್ಡಸಿ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಕಪ ದಕತೆ ಹಾಗೂ 
ಸ್ಪ ಧಾಮತಿ್ ಕತೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವ ಉದೆು ೀಶ್ದ್ಧಂದ ಕೃಷಿ ಮೇಳವನೆು  ಏಪ್ಮಡ್ಡಸ್ಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಕೃಷಿ ಸಾಗುವಳಿಯ 

ಸಾಧನಗಳು, ತಂತ್ರ ಗಳು, ಸ್ರಕಾರದ್ಧಂದ ಬರುವ ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳು, ಹೊಸ್ ತ್ಳಿ ಬಿೀಜಗಳು, ಪೂರೈಕ್ದ್ದರರು 

ಇತ್ಕಯ ದ್ಧ ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ಕೃಷಿಮೇಳದಲ್ಲಲ  ತಿಳಿಯಬಹುದ್ದಗಿದೆ. ಶ್ರ ೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ದ SKDRDP ಯೀಜನ್ನಯ 

ಪ್ರ ತಿವಷಮ ಮೂರು ದ್ಧನಗಳ ಕೃಷಿಮೇಳವನೆು  ಆಯೀಜಸುತ್ು ದೆ. 

ಜಾಾ ನದ್ಧೀಪ್: 

ಗ್ರರ ಮೀಣ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ರ್ಕಾ ಳ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಾ ರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪ್ರ ಸಾರವೇ ಜಾಾ ನದ್ಧೀಪ್ ಉದೆು ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಕ್ಷ ೀತ್ರ ದ್ಧಂದ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಜನತೆಯ ಸ್ಶ್ಕ್ಷು ಕರಣ ಸಾಧಯ  ಎಂಬುದನೆು  ರ್ನಗಂಡ ಶ್ರ ೀ ಹೆಗೆಡೆಯವರು 
SKDRDP ಯೀಜನ್ನ ಮುಖಂತ್ರ ತ್ಜ್ಞರ ಸ್ಹಾಯದ್ಂದ್ಧಗೆ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಲ  ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ಡ 

ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಾ ಡ, ರ್ಪೀಠೀಪ್ಕರಣಗಳು,ಕಲ್ಲಕಾ ಉಪ್ಕರಣಗಳು, ಆಟಿಗೆ ಸಾಧನಗಳು, ಕುಡ್ಡಯುವ ನೀರನ 

ಸೌಲ್ಭಯ  ಇತ್ಕಯ ದ್ಧಗಳನೆು  ಒದಗಿಸುವುದ್ದಗಿದೆ. ಇದು ರ್ಕಾ ಳ ಕಲ್ಲಕ್ಗೆ ಪರ ೀತೆ್ಕ ಹ್ಕವಾಗಿ 

ಕಾಯಮನವಮಹಿಸುತ್ು ದೆ ಇದರಂದ ರ್ಕಾ ಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಕಡ್ಡಮೆರ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಇದೇ ಶಾಲೆಗಳನೆು  ಗ್ರರ ರ್ದಲ್ಲಲ ರುವ ಪುರುಷ ರ್ತ್ತು  ರ್ಹಿಳೆಯರಗೆ ವಯಸ್ಾ ರ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಎಂದು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕಳಳ ಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ. 
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ನೈರ್ಮಲ್ಲೀಕರಣ: 

ಅಧಿಕ ಗ್ರರ ಮಾಂತ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳುನೈರ್ಮಲ್ಲಕರಣಸೌಲ್ಭಯ ಗಳಿಂದ ವಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿವ. ಆರೀಗಯ ಕರವಲ್ಲ ದ 

ಸಿಥ ತಿಯಲ್ಲಲ ಯೇ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಜನತೆ ವಾಸಿಸುವಂತ್ಕಗಿದೆ. ಇದನೆು  ರ್ನಗಂಡು ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ವು “ಒಂದು ರ್ನ್ನ, 

ಒಂದು ಶೌಚಾಲ್ಯ” ಎಂಬ ಕಾಯಮಕರ ರ್ ಅನುಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸಿ ರರ್ಯಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಲ  ಶೌಚಾಲ್ಯ ರಚನ್ನಗೆ 

ಮುಂದ್ದಯಿತ್ತ. ನೂರಾರು ಗ್ರರ ರ್ಗಳು ಈ ಸೌಲ್ಭಯ  ಪ್ಡೆದುಕಂಡ್ಡವ. ಅಲ್ಲ ದೆ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಲ  

ಆರೀಗಯ  ತ್ಪ್ರಸ್ಣೆ ಶ್ಬಿರ ಏಪ್ಮಡ್ಡಸಿ, ಆರೀಗಯ ದ ಅರವು ಮೂಡ್ಡಸುವಂತ್ಹ್ ಯೀಜನ್ನಗಳನೆು  

ಕಗಳಳ ಲ್ಲಗಿದೆ. 

ರುದರ ಭೂಮ ಸೌಲ್ಭಯ : 

ಬಡತ್ನವು ವಯ ಕ್ಷು ಯನೆು  ಅನೇಕ ಸಂಕಷಾ ಗಳಿಗೆ ದೂಡುತ್ು ದೆ. ಇದಕ್ಷಾ ಂತ್ ದುರದೃಷಾ ದ ರ್ಪರ ೀತಿ ಎಂದರೆ 

ವಯ ಕ್ಷು ಯ ಬ್ರಳಿನ ಕನ್ನಯ ಪ್ಯಣ ಗೌರವಯುತ್ವಾಗಿ ಇರುವುದ್ದಗಿದೆ. ಇದನೆ ರತ್ ಶ್ರ ೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  ನಗರ 

ಹಾಗೂ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  ರುದರ ಭೂಮ ಯೀಜನ್ನಯನೆು  ಅನುಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸಿತ್ತ. ಸಾವಮಜನಕ 

ಸ್ಹ್ಭಾಗಿತ್ವ ದ್ಂದ್ಧಗೆ SKDRDP ಯುಹ್ಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ತ್ಕಂತಿರ ಕ ನ್ನರವನೆು  ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ 479 

ಸಿ್ ಶಾನಗಳನೆು  ನಮಮಸಿದೆ. 

ಆರೀಗಯ  ಕಾಳಜ: 

ಯುವಜನತೆಗೆ ಗುಣರ್ಟ್ಾ ದ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೀಗಯ ದ ಜೀವನವು ಅಷ್ಾ ೀ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನೆು  

ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ವುರ್ನಗಂಡ್ಡದೆ. ಮ್ದಲು ಧರ್ಮಸ್ಥ ಳದ ಜನತೆಗೆ ಮೀಸ್ಲ್ಲಗಿದು  ಆರೀಗಯ  ಯೀಜನ್ನಯ ಇಂದು 

ರಾಷ್ಟಾ ರದಯ ಂತ್ ಪ್ಸ್ರಸಿದೆ. ಇದು ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ದ ಪ್ರ ಮುಖ್ 30 ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಮುಖಂತ್ರ ಸ್ಮಾಜಕ್ಾ  

ಅಂತ್ಕರಾಷಿಾ ರೀಯ ಗುಣರ್ಟ್ಾ ದ ಆರೀಗಯ  ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳನೆು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. 

ಆಸ್ಪ ತೆರ ಗಳು ಇಲ್ಲ ದ್ಧರುವ,ಆಸ್ಪ ತೆರ  ದೂರ ಇರುವ ಗ್ರರ ಮಾಂತ್ರ ಜನತೆಗೆ ಅವರ ರ್ನ್ನ ಬ್ರಗಿಲ್ಲಗೆ ಆರೀಗಯ  

ಸೌಲ್ಭಯ  ಒದಗಿಸುವ ದೃಷಿಾ ಯಿಂದ “ಚಲ್ಲಸುವ ಆಸ್ಪ ತೆರ ” ಯೀಜನ್ನಗೆ ಮುಂದ್ದಗಿದೆ. ಚಲ್ಲಸುವ ಆಸ್ಪ ತೆರ ಯು 

ಅನುಭವಿಕ ವೈದಯ ರು ಸಿಬಬ ಂದ್ಧ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ  ಔಷಧಿಗಳನೆು  ಹೊಂದ್ಧರುತ್ು ದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಲ  

ಗ್ರರ ರ್ಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿಕಡುತ್ು ದೆ. ಭೇಟಿಯ ದ್ಧನಾಂಕವನೆು  ಮ್ದಲೇ ನಗದ್ಧಪ್ಡ್ಡಸುತ್ು ದೆ. ಗ್ರರ ರ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಮುಖಂತ್ರ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಈ ಯೀಜನ್ನ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಜನತೆಯ ಜೀವರಕ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಆರೀಗಯ  

ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ವು ಜನತೆಯ ಆರೀಗಯ  ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಂಕಣಬದಿವಾಗಿದೆ. 

      ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೆಡ್ಡಕಲ್ ಟ್ರ ಸ್ಟಾ  ವತಿಯಿಂದಜನರಲ್ ಆಸ್ಪ ತೆರ , ಉಜರೆ, ಕಣಿಣ ನ ಆಸ್ಪ ತೆರ , ಮಂಗಳೂರು, 

ಎಸಿಿ ಎಂ ದಂತ್ ಆಸ್ಪ ತೆರ  ಧಾರವಾಡ, ಎಸಿಿ ಎಂ ಸೂಪ್ರ್ ಸ್ಥಪ ಷ್ಟಲ್ಲಟಿ ರ್ತ್ತು  ರ್ಲ್ಲಾ ಸ್ಥಪ ಶಾಲ್ಲಟಿ ಆಸ್ಪ ತೆರ  ಧಾರವಾಡ 

ಇತ್ಕಯ ದ್ಧ ಆರೀಗಯ  ಸೇವಗಳನೆು  ಕಡಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ. 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಪ್ರ ಸಾರ: 

ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಧಂದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಾಧಯ  ಎಂಬುದನೆು  ರ್ನಗಂಡ ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ವು ಶ್ಕ್ಷಣ ಪ್ರ ಸಾರಕ್ಾ  ತ್ನೆ ನೆು  ಅಣಿಗಳಿಸಿದೇ. 

ಸಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕ ರ್ತ್ತು  ಆಧುನಕ ಪ್ದಿ ತಿಗಳಿಗೆ ರ್ಹ್ತ್ವ ವನೆು  ಕಲ್ಲಪ ಸಿದೆ. ಈ ಹಿನೆ್ನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಸ್ಮಾಜಕ್ಾ  

ಗುಣರ್ಟ್ಾ ದ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ವು ಮುಂದ್ದಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ  ಭಾಷ್ರ್ಯದ ಆಂಗಲ  ಭಾಷ್ಯಂದ್ಧಗೆ ಪ್ರರ ದೇಶ್ಕ 

ಭಾಷ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ಾ  ಕಲ್ಲಪ ಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಪ್ರರ ಥ್ಮಕ ಹಂತ್ದ್ಧಂದ ಸಾಮಾನಯ  ಪ್ದವಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೀಡುವಲ್ಲಲಯೂ ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ  ರ್ಹ್ತ್ವ ದ ಪ್ರತ್ರ ವಹಿಸುತಿು ದೆ. 

ಪ್ರರ ಥ್ಮಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಳ ಜೊಯ ೀತಿ ವಿಕಲ್ಚೇತ್ನ ಶಾಲೆ, ವಸ್ತಿಸ್ಹಿತ್ ಪ್ದವಿ ಪೂವಮ ರ್ಹಾವಿದ್ದಯ ಲ್ಯ, ಉಜರೆ 

ಎಸಿಿ ಎಂ ರ್ಹಾವಿದ್ದಯ ಲ್ಯ, ಉಜರೆ ಇತ್ಕಯ ದ್ಧ ಸಾಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಪ್ರ ಸಾರದಲ್ಲಲ  ತ್ರಿ್ ನೆು  ತೊಡಗಿಸಿಕಂಡ್ಡವ. 
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ವೃತಿು ಪ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣ:  

ದೇಶ್ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಗುಣರ್ಟ್ಾ ದ ವೃತಿು ಪ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಲಯೂ ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ವು 

ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಲ ದೆ. ಉಜರೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುರ್ಪ, ಹಾಸ್ನ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ವೇಣೂರು, 

ಸಂಸ್ಥ ಮುಂತ್ಕದ ಸ್ಥ ಳಗಳಲ್ಲಲಯೂ ಕಾನೂನು, ಇಂಜನಯರಂಗ್ ರ್ತ್ತು  ಟ್ಟಕೆಾ ಲ್ಜ, ವೈದಯ ಕ್ಷೀಯ ವಿಜಾಾ ನ, ದಂತ್ 

ವಿಜಾಾ ನ, ವಯ ವಹಾರ ನವಮಹ್ಣೆ ಅಧಯ ಯನ, ಔದಯ ಮಕ ತ್ರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು ಶ್ರ ೀ ಹೆಗೆಡೆಯವರ ಆಶ್ಯ ರ್ತ್ತು  

ಬದಿ ತೆಯ ಪ್ರ ತಿೀಕವಾಗಿವ. 

ಧಮ್ೀಮತ್ಕಥ ನ 

ಸಿಾ ರಕಗಳು ಗುಡ್ಡಗುಂಡಾರ ಗಳು ನರಿ್  ಸಂಸ್ಾ ೃತಿಯ ಪ್ರ ತಿೀಕ. ಸಿದಿಗಳುಳ ತಿು ರುವ ಪ್ರರ ಚ್ಚೀನ ಕಾಲ್ದ ಸಿಾ ರಕಗಳ 

ಪುನರುಜಜ ೀವನ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗಿ ಶ್ರ ೀ ಹೆಗೆಡೆಯವರು “ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವ ರ ಧಮ್ೀಮತ್ಕಥ ನ 

ಟ್ರ ಸ್ಟಾ ” ಸಾಥ ರ್ಪಸಿದರು. ಕನಾಮಟ್ಕ ಸ್ಕಾಮರದ ಸ್ಹ್ಭಾಗಿತ್ವ  ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ದ ಪ್ರರ ಚಯ ವಸುು  ಸ್ಮೀಕ್ಷ  ಇಲ್ಲಖೆಯ 

ಸ್ಹಾಯದ್ಂದ್ಧಗೆ ಪ್ರರ ಚ್ಚೀನ ಸಿಾ ರಕಗಳ ಪುನರುಜಜ ೀವನ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ವು ಮುಂದ್ದಗಿದೆ. 

    ಶ್ಥಿಲ್ಲವಸ್ಥಥ ಯಲ್ಲಲ ರುವ ರ್ನ್ನಗಳನೆು  ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಪುನರುಜಜ ೀವನಕ್ಾ  ತ್ಗಲುವ ವಚಿ ವನೆು  

ಅಂದ್ದಜಸುವ ಕಾಯಮವನೆು  ತ್ಜ್ಞರಗೆ ವಹಿಸ್ಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ ಶ್ರ ೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ದ ಧಮ್ೀಮತ್ಕಥ ನ ಟ್ರ ಸ್ಟಾ  ಇಲ್ಲಲ ಯವರೆಗೆ 

ಕನಾಮಟ್ಕದ 25 ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  250 ಸಿಾ ರಕಗಳನೆು ರೂ. 2611. 55 ಲ್ಕ್ಷ ರೂಪ್ರಯಿ ಲ್ಕ್ಷ ವಚಿ  

ಮಾಡುವುದರಂದ್ಧಗೆ ಪುನರುಜಜ ೀವನಗಳಿಸಿದೆ. 

ಭಜನಾ ಕರಿ್ ಟ್: 

ಭಜನ್ನಗಳು ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸ್ಾ ೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಯಂದು ಗ್ರರ ರ್ವು ಭಜನಾ ಗುಂಪ್ನೆು  

ಹೊಂದ್ಧರುತ್ು ದೆ. ಈ ಬಜನಾಪ್ದ ಗಳನೆು  ಸೂಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಲ  ಹಾಡಲು ಸ್ಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ವು 1999 

ರಲ್ಲಲ  ತ್ರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಮಗ್ರರವನೆು  ಏಪ್ಮಡ್ಡಸಿತ್ತು . ಇಂದು ಸುಮಾರು 4500 ಗುಂಪುಗಳು ತ್ರಬೇತಿಯನೆು  

ಪ್ಡೆದುಕಂಡ್ಡವ. 

ಯೀಗ ರ್ತ್ತು  ನೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ: 

ಮಾನವನ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಯ ಕ್ಾ  ಯೀಗ ನೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನೆ್ನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  

ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ವು ಯೀಗ ತ್ರಬೇತಿಗಳನೆು  ಜಲ್ಲಲ ರ್ಟ್ಾ ದಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ತಿವಷಮ ಹ್ಮಿಕಳುಳ ವ ಮೂಲ್ಕ ನೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಪ್ರ ಸಾರದಲ್ಲಲ  ತೊಡಗಿಕಂಡ್ಡದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೀಗ ಸ್ಮಿೆ ೀಳನವನೆು  ಆಯೀಜಸ್ಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ ಅಲ್ಲ ದೆ ನೈತಿಕ 

ಶ್ಕ್ಷಣದ ಕುರತ್ತ ಗರ ಂಥ್ಗಳನೆು  ಪ್ಡ್ಡಸುತ್ು ದೆ. 

ಸಂಸ್ಾ ೃತಿ ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: 

ಭಾರತ್ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಾ ೃತಿ ರ್ತ್ತು  ಕಲೆಗಳ ನಾಡು. ವೈವಿಧಯ ರ್ಯ ಸಂಸ್ಾ ೃತಿಗಳ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಲ ದೆ. ಇಂತ್ಹ್ 

ಸಂಸ್ಾ ೃತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪೀಷಣೆಯಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಲ ದೆ. ಯಕ್ಷಗ್ರನ, ಭೂತ್ ಕೀಲ್, 

ನಾಗಮಂಡಲ್, ರ್ಪಲ್ಲವೇಶ್ ಇವುಗಳ ಪ್ರ ಸಿದಿ  ಪ್ರರ ದೇಶ್ಕ ಜನಪ್ದ ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯಗಳಲ್ಲಲ . ವಿಶ್ವ ದಲ್ಲಲ  ಇವುಗಳ ಪ್ರ ಚಾರ 

ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ ಶ್ರ ೀ ವಿೀರೇಂದರ  ಹೆಗೆಡೆಯವರು ಶ್ರ ಮಸುತಿು ರುವುದು ಶಾಲ ರ್ನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನೆ್ನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  

ಕಲ್ಲಕೇಂದರ , ಧರ್ಮಸ್ಥ ಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವ ರ ಯಕ್ಷಗ್ರನ ಕಲ್ಲಕೇಂದರ  ಸಾಥ ರ್ಪಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. 
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ರ್ಹಿಳಾ ಸ್ಶ್ಕ್ಷು ೀಕರಣ: 

  “There is no tool more effective than the empowerment of women”  Dr. Virendra Heggade. 

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ  ಗ್ರರ ಮೀಣ ರ್ಹಿಳೆ ರ್ತ್ತು  ರ್ಕಾ ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಅಗತ್ಯ ತೆಯನೆು  ಪ್ರಗಣಿಸಿಡಾ. ಹೆಗೆಡೆಯವರು 

'ಜಾಾ ನ ವಿಕಾಸ್' ರ್ತ್ತು  'ಸಿರ ಗ್ರರ ಮ್ೀದ್ಯ ೀಗ' ಅಂತ್ಹ್ ವಿಶೇಷ ಸ್ವ ಸ್ಹಾಯ ಕಾಯಮಕರ ರ್ಗಳ ಅನುಷ್ಟಾ ನಕ್ಾ  

ಮುಂದ್ದದರು. ಇದರಂದ ರ್ಹಿಳೆಯರು ಸ್ಹಾಯದ್ಧಂದಲೆ ಸ್ಬಲ್ಲೀಕರಣ ಆಗುವುದು ರ್ತ್ತು  ಗೌರವಯುತ್ 

ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವದ್ದಗಿತ್ತು . ಅಲ್ಲ ದೆ ಉದ್ಯ ೀಗ್ರವಕಾಶ್ಗಳ ಸೃಷಿಾ  ಇದರ ಉದೆು ೀಶ್ವಾಗಿತ್ತು . ರ್ಹಿಳಾ 

ಸ್ಬಲ್ಲೀಕರಣದ ಡಾ.ಹೆಗೆಡೆಯವರ ಈ ಪ್ರ ಯತೆ್ ಗಳಿಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪ್ತೆಿ  ಶ್ರ ೀ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗೆಡೆ ಅವರು 

ಸಂಪೂಣಮ ಬೆಂಬಲ್ ಕಡುತಿು ದ್ದು ರೆ. 

ಜಾಾ ನ ವಿಕಾಸ್: 

ಡಾ. ಹೆಗೆಡೆಯವರು ಸ್ವ ಸ್ಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನೆು  ರಚ್ಚಸಿದರೆ ಶ್ರ ೀರ್ತಿ ಹೆಗೆಡೆಯವರು ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲ್ಲನ 

ಗ್ರರ ರ್ಗಳಲ್ಲಲ ನರ್ಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪುಗಳನೆು  ಸಂರ್ಟಿಸಿದರು. ಇವುಗಳ ಮುಖಂತ್ರ ರ್ಹಿಳೆಯರನೆು  ಗರ ಹ್ 

ನವಮಹ್ಣೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಲೀಕರಣ, ಪೌಷಿಾ ಕತೆ, ಕರಕುಶ್ಲ್ತೆ, ಗುಡ್ಡಕಗ್ರರಕ್ ಇತ್ಕಯ ದ್ಧಗಳ ಕುರತ್ತ ತ್ರಬೇತಿ 

ಕಾಯಮಕರ ರ್ಗಳನೆು  ಆಯೀಜಸಿದ್ದು ರೆ. 

ಭೂರಹಿತ್, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ , ನರುದ್ಯ ೀಗಿ ಗ್ರರ ಮೀಣ ರ್ಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಕ ಸ್ಬಲ್ಲೀಕರಣಕಾಾ ಗಿ “ಜಾಾ ನ ವಿಕಾಸ್ 

ಕೇಂದರ ” ಗಳನೆು ಸಾಥ ರ್ಪಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದರ ಗಳಲ್ಲಲ  ವಾರಕಾ ಮಿೆ  2 ಗಂಟ್ಟವರೆಗೆ ಆರೀಗಯ , ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ, 

ನೈರ್ಮಲ್ಲೀಕರಣ, ರ್ಕಾ ಳ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕುರತ್ತ ಗುಂಪು ಚರ್ಚಮ ನಡೆಸ್ಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಇದರಂದ ಒಬಬ ರಗಬಬ ರು 

ಪೆರ ೀರತ್ಗಂಡು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಗಳನೆು  ಕಲ್ಲಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತ್ಕಯ ಪ್ರ ವೃತಿು ಯನೆು  

ಬೆಳೆಸಿಕಳುಳ ತ್ಕು ರೆ. ರ್ಹಿಳೆಯರಗೆ ಉತ್ಕಪ ದಕ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಾದ ಪುಷಪ  ವಯ ವಸಾಯ, ಹೈನುಗ್ರರಕ್, ಕಾಯಿಪ್ಲೆಲ  

ವಯ ವಸಾಯ ರ್ತ್ತು  ಗರ ಹ್ ಉದಯ ರ್ಗಳ ಕುರತ್ತ ತ್ರಬೇತಿ ಕಡಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ. 

ಸಿರ ಗ್ರರ ಮ್ೀದ್ಯ ೀಗ: 

ಶ್ರ ೀ ಧರ್ಮಸ್ಥ ಳ ಸಿರ ಗ್ರರ ಮ್ೀದ್ಯ ೀಗ ಸಂಸ್ಥಥ  20೦1ರಲ್ಲಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಗಂಡ್ಡತ್ತ. ಅವಕಾಶ್ವಿಲ್ಲ ದ ರ್ಹಿಳೆಯರಗೆ 

ಕೃಷಿಯೇತ್ರ ವಲ್ಯದಲ್ಲಲ  ಗುಂಪು ಆಧಾರತ್ ಜೀವನಾಧಾರ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನೆು  ಉತೆು ೀಜಸುವುದು ಕುರಯನೆು  ಈ 

ಕಾಯಮಕರ ರ್ ಅಂದರೆ ರ್ಹಿಳೆಯರಗೆ ಪೂರಕ ಉದ್ಯ ೀಗ್ರವಕಾಶ್, ಆದ್ದಯ ಸೃಷಿಾ  ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನೆು  ಗುರುತಿಸಿ 

ತ್ರಬೇತಿ ಕಡುವುದು. ಉತ್ಕಪ ದಕ ರ್ಟ್ಕಗಳಿಗೆ ಗುಣರ್ಟ್ಾ ದ ಕಚಿಾ  ಸಂಪ್ನಿೂಲ್ಗಳ ಪೂರೈಕ್, ಸ್ಮುದ್ದಯದ 

ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿಂದ ಉತ್ಕಪ ದ್ಧಸಿದ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟಾ  ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು ಇತ್ಕಯ ದ್ಧ. 

   ಈ ಉದೆು ೀಶ್ ಸಾಧನ್ನಗ್ರಗಿ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಲ ರುವ ನರುದ್ಯ ೀಗ ರ್ತ್ತು  ಅರೆ ನರುದ್ಯ ೀಗ ರ್ಹಿಳೆಯರನೆು  

ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಸ್ಭೆಗಳನೆು  ಆಯೀಜಸಿ ಅವರಗೆ ಉತ್ಕಪ ದನ್ನ, ಮಾರಾಟ್ 

ಹಾಗೂ ಅನುಭೀಗ ಪ್ರಕಲ್ಪ ನ್ನಗಳ ಕುರತ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವದ್ದಗಿದೆ. ಆಸ್ಕು  ರ್ಹಿಳೆಯರಗೆ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ  

ಪ್ರ ಸಿದಿ  ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿಂದ ಕೌಶ್ಲ್ಯ  ತ್ರಬೇತಿಯನೆು  ಕಡಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಗೂ ಮೂಲ್ಭೂತ್ 

ಸೌಕಯಮಗಳನೆು  ಕಡುವುದಕಾಾ ಗಿ SKDRDP ಕಲ್ಲಸುತ್ು ದೆ. ಈ ಯೀಜನ್ನಗೆ ಕನಾಮಟ್ಕ ರ್ತ್ತು  ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಮರದ 

SGSY ಯೀಜನ್ನಯ ನ್ನರವು ದ್ರೆಯುತ್ು ದೆ. 
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ಗುರುಕುಲ್: 

ಪ್ರರ ಚ್ಚೀನ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ  ಗುರು-ಶ್ಷಯ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ನೀಡುವ ವಯ ವಸ್ಥಥರ್ಯಗಿದ್ಧು ತ್ತ. ಇದ್ಂದು ವಸ್ತಿ 

ಶ್ಕ್ಷಣವಾಗಿದುು  ವಗಮ ರಹಿತ್ವಾಗಿ ಎಲ್ಲ  ವಿದ್ದಯ ಥಿಮಗಳು ಒಟ್ಟಾ ಗಿ ಇರುತಿು ದು ರು.ಶ್ಕ್ಷಣ ಬಡತ್ನ ನವಾರಣೆಯ 

ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನೆ್ನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ರ್ಕಾ ಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧುನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪ್ದಿ ತಿಗಳು 
ಸ್ಮಿ ಳಿತ್ಗಂಡ ಗುರುಕುಲ್ ಪ್ದಿ ತಿಯನೆು  ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ವು ಕಡಮಾಡ್ಡದೆ. ಶ್ರ ೀ ರತೆ್ ವರ್ಮ ಹೆಗೆಡೆಯವರು 

ರ್ಕಾ ಳಿಗೆ 'ರತೆ್ಮಾನಸಾ' ಎಂಬ ಗುರುಕುಲ್ವನೆು  ಸಾಧಿಸಿದು ರು. ಮ್ದಲು ಮಂಜಯಯ  ಹೆಗೆಡೆಯವರು 'ಸಿದಿ್ಧವನ' 

ಗುರುಕುಲ್ವನೆು  ಸಾಥ ರ್ಪಸಿದು ರು. ಈ ಗುರುಕುಲ್ಗಳು ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ರನೆು  ರ್ಪರ ೀತಿಸುವ, ಗೌರವದ್ಧಂದ ಕಾಣ್ಣವ,ನರಿ್  

ಸಂಸ್ಾ ೃತಿಯನೆು  ಸಂರಕ್ಷಷ ಸುವ ಜೀವನದಲ್ಲಲ  ಸಾವ ವಲಂಬನ್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಎಲ್ಲ  ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಗಳನೆು  ರ್ಕಾ ಳಲ್ಲಲ  

ಮೈಗೂಡ್ಡಸುವ ಕಾಯಮಗಳನೆು  ಮಾಡುತಿು ವ. 

ಸ್ಮಾರೀಪ್: 

'ಆಡು ಮುಟ್ಾ ದ ಗಿಡವಿಲ್ಲ ' ಎಂಬಂತೆ 800 ವಷಮಗಳ ಇತಿಹಾಸ್ ಹೊಂದ್ಧದ ಶ್ರ ೀ ಧರ್ಮಸ್ಥ ಳ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶ್ರ ೀ 

ಕ್ಷ ೀತ್ರ ವುನಾಡ್ಡನಲ್ಲಲ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕ್ಷ ೀತ್ರ ದಲ್ಲಲ ಇರದ್ಧರುವ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ವಿಲ್ಲ . ಅದರಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀ ವಿೀರೇಂದರ  ಹೆಗೆಡೆಯವರು 

ಧಮಾಮಧಿಕಾರಗಳಾದ ನಂತ್ರ ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ವು ಸಾಮಾಜಕ, ಧಾಮಮಕ, ಆಥಿಮಕ, ಸಾಂಸ್ಾ ೃತಿಕ ವಲ್ಯಗಳಲ್ಲಲ  ತ್ನೆ ದೇ 

ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡ್ಡಸಿದೆ. ಸ್ಮಾಜಸೇವ 'ದೇಶ್ ಸೇವಯೇ ಈಶ್ ಸೇವ' ಎಂದು ಅವಿರತ್ವಾಗಿ ಶ್ರ ಮಸುತಿು ದೆ. 

ಧಮಾಮಧಿಕಾರಗಳು ಗ್ರರ ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಕನಸು ಕಂಡು ಈ ದ್ಧಸ್ಥಯಲ್ಲಲ  ಒಂದು ಸ್ರಕಾರ ಮಾಡದಷ್ಟಾ  

ಕಾಯಮಗಳನೆು  ಮಾಡ್ಡ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಕನಸ್ನೆು  ನನಸಾಗಿಸಿದ್ದು ರೆ. ನಸಾವ ಥ್ಮ ಸೇವಯ ಫಲ್ 

ಪುಷಪ ಗಳಿಂದ ಶ್ರ ೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  ಧರ್ಮಸ್ಥ ಳ ಕಂಗಳಿಸುತಿು ದೆ. ಪೂಜಯ  ಶ್ರ ೀ ವಿೀರೇಂದರ  ಹೆಗೆಡೆಯವರ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ  

ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ದ ಸೇವಾ ಕಂಕಯಮದ ಕಂಪು ಜಗದಗಲ್ದಲ್ಲಲ  ಪ್ಸ್ರಸುತಿು ದೆ ಇಂತ್ಹ್ ಶ್ರ ೀಕ್ಷ ೀತ್ರ ದ ನಾಡ್ಡನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಕಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಜಗದ ನರ್ನ. 

ಋಣ UÀæAxÀ ಮೂಲ್: 

- http://www.skdrdpindia.org 
- http://www.sridharmasthala.org/in 
- http://www.sridharmasthala.org/rural development  
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