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�ಾ�ನ ಗೃಹ ಸ�ತ �ೌ�ಾಲಯದ �ಾದ�
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ಪ���ೂಂದು �ಾ�ಮದ ಪ���ೂಬ� ವ���ಗೂ ಲಭ��ಾದ�ೆ ಅದು �ಾ��ೕಣ ಬದು�ನ ಗು�ಾತ�ಕ ಬದ�ಾವ�ೆಯ �ೂದಲ �ೆ�ೆ�.

�ಾಜ�ದ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ��ೆ �ಾಂ� �ಾ�ಕ �ಾನ��ೆ �ೊ�ೆತು 20  ವಷ� ಕ�ೆದ �ೕಲೂ ಇಂತಹ �ೌಲಭ� �ಗ�ೇ

ಇರುವ�ದು �ಾತ� �ಪ�ಾ�ಸ. ಆದರೂ �ೆಲವ� ಕ�ೆ ಇಂತಹ ಪ�ಯತ�ಗಳ� ನ�ೆ��ೆ.

�ಾ��ೕಣ �ಾಗ�ೆ� ಅತ�ಂತ ಅವಶ�ಕ�ಾದ �ಲಭೂತ �ೌಕಯ�ಗಳನು� ಸೃ��ಸುವ 15 ಅಂಶಗಳ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� �ಾಜ�

ಸ�ಾ�ರ �ೂೕ�� ಒಂದು ವಷ� ಕ�ೆ��ೆ. ಒಂದು ವಷ� ದ���ೕ ಈ ಎಲ� 15 ಅಂಶಗಳ �ಾಯ�ಕ�ಮ ಗಳನು� �ಾ�ರಂ��ದ �ೂದಲ

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಎಂಬ �ಾ���ೆ �ಾ�ೇ� �� �ೆಯ ಸವಣೂರು �ಾಲೂ��ನ ಯಲ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಒಳ�ಾ��ೆ.

�ೈತರ ಜ�ೕನುಗಳ ಅ�ವೃ�� �ಾಮ�ಾ�ಗಳ�, ಅಂದ�ೆ ಜ�ೕನು ಸಮತಟು� �ಾಡುವ�ದು, ಬದುವ� ಮತು� ಕೃ� �ೊಂಡ

��ಾ�ಣ �ಾಡುವ ಒಟು� 23 �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ಇ�� �ೈ�ೊಳ��ಾ��ೆ. �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ�� �ಾಸ�ಾ�ರುವ 1492

ಕುಟುಂಬಗಳ �ೈ� 790 ಕುಟುಂಬಗ��ೆ �ೈಯ��ಕ �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ���ಸ�ಾ��ೆ. ಈ �ಾ� 182 ಅ�� ��ೕಕ��ದು�

ಅವ�ಗಳ�� 129 �ೌ�ಾಲಯಗಳ� ��ಾ�ಣ ��ಧ ಹಂತದ���ೆ.  ವ�ಾ�ಂತ�ದ �ೇ� �ೆೆ ಇ�� �ೈಯ��ಕ �ೌ�ಾಲಯ ವನು�

�ೊಂ�ದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂ�ೆ� ಒಂದು �ಾ�ರಕೂ� �ೆ�ಾ�ಗ��ೆ.

ಮುಂ�ನ ವ�ಾ�ಂತ�ದ �ೇ� �ೆೆ  ಯಲ�� ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ ಎಲ� ಕುಟುಂಬಗಳ� �ೌ�ಾ ಲಯ �ೊಂ� �ಾಜ�ದ �ೂದಲು

ಬಯಲು �ೌ�ಾಲಯ ಮುಕ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾಗು ತ��ೆ ಎಂದು ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ೆ ಕಮಲವ� �ಾಶಪ� ಅ��ಗುಂದ ��ಾ�ಸ

ವ�ಕ�ಪ�ಸು�ಾ��ೆ.

ಇ��ನ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ�� ಎರಡು �ೆ�ೆಗಳ ಪ�ನ �ೆ�ೕತನ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂ��ೆ, ನಮ� �ೊಲ ನಮ� ರ�ೆ� �ೂೕಜ�ೆಯ��

�ಾಲು� �ಾ�ಗಳ ��ಾ�ಣ ಆ��ೆ. ಒಂದು ಸ��ಾನ  ಅ�ವೃ�� ಪ�ಸ �ಾ��ೆ. ಹತು� ಕು� �ಾಗೂ ದನದ �ೊ��ಗಳನು� ��ಾ�ಣ
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�ಾಡ�ಾ��ೆ. ಒಂದು ಆಟದ �ೖ�ಾನ, ಎರಡು �ೈತರ ಕಣ, �ಾ�ೕ� �ಾಂ� �ೇ�ಾ �ೇಂದ�, ನಮ� ಹ�� ನಮ� �ೕರು

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�ಯ�� ಯಲ�� �ಾ�ಮದ �ೋಮನ�ೌಡ �ೊಸಮ� ಇವರ �ೊಲದ ಹ��ರದ ಹಳ��ೆ� �ೆ� �ಾ�ಂ ��ಾ�ಣ

�ಾಡುವ �ಲಕ ಹ��ಯ �ೊಳ�ೆ �ಾ�ಗಳ ಮರುಪ�ರಣದ ವ�ವ�ೆ� �ಾಡ�ಾ��ೆ.

�ಾ�ೕ� �ಾಂ� �ೈತನ� �ೂೕಜ�ೆಯ ಅ� ಯ�� �ವತ��ರು ಫ�ಾನುಭ�ಗಳನು� ಆ�� �ಾ� ೮ ಜನ��ೆ ತರ�ೇ�

ಪ�ಣ��ೊ�� ಉ�ೊ�ೕಗ ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ. ಉ�ದ ತರ�ೇ� �ೊಂ� ರು ವವರು ಸ�ಯಂ ಉ�ೊ�ೕಗವನು� ಆ�� �ಾ� �ೊಂ� �ಾ��ೆ.

�ೕ�ೆ ಎ�ಾ� 15 �ಾಯ� ಕ�ಮಗಳ �ಾಮ�ಾ� ಯನು� �ಾ�ರಂ��ದ �ೂದಲ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ �� ಎಂಬ �ೆಗ���ೆ�ೆ ಯಲ�� �ಾ�ಮ

ಪಂ�ಾ�� �ಾತ��ಾ��ೆ. �ಾ�ಮದ�� ಅಂತರ �ಾ��ೕಯ ಗುಣಮಟ�ದ ಕು�ಯುವ �ೕರು ಪ��ೈ ಸುವ ಶುದ� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ

ಘಟಕವನು� ಸಹ �ಾ�ಪ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಉ�ಾಧ�� ಹನು ಮಂತ �ೌಡರ �ೊಸಮ� �ೇಳ��ಾ��ೆ.

�ಾ��ೕಣ ಬದು�ನ �ೈಜ ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳ �ಂತನ ನ�ೆ��ೆ. �ೇವಲ �ಂತ�ೆ ಇದಲ�. �ಾಯ�ಕ�ಮ ಗಳನು� �ೂೕಷ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ.

�ೈ�ೆ���ೊಳ� �ಾ��ೆ. ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ತ��ತಗ�ಯ ಅನು �ಾ�ನದ �ಲಕ �ಾ��ೕಣ ಬದು�ನ �ತ�ಣ�ೇ ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�

ಬದ�ಾವ�ೆ�ೊಳ�����ೆ.  ಹ��ಗನ ಬದು��ೆ ಸ�ೕಪ�ರುವ �ಾ��ೕಣ ಬದು�ನ �ೈನಂ �ನ ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸುವ ೧೫

ಅಂಶಗಳ �ಾಯ� ಕ�ಮ ಸಂಪ�ಣ��ಾದ�ೆ  �ಾ��ೕಣ ಬದು� ನ�� ಗು�ಾತ�ಕ ಬದ�ಾವ�ೆ ತರುವ ವ�ವ�ೆ� ರೂಪ� �ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂದು

ಅವರು �ೇಳ��ಾ��ೆ.

�ಾ��ೕಣ ಬದು�ನ�� �ಾಸು �ೊ�ಾ��ರುವ �ಾ��  ಗ��ೆಂ��ನ ಹ��ಗನ ಬದು��ೆ, ಸಮಥ� �ೕಯ ಮತು� ಸಮಪ�ಕ �ೕವನಮಟ�

ಒದ�ಸಲು, �ಾ��ೕಣ ಬದು�ನ�� ಪ�� ಮ�ೆ�ೆ, ಕು�/ದನದ �ೊ�� ��ಾ�ಣ�ೆ� ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸುವ �ಾಯ� ಕ�ಮ, ಮ�ೆ�ೊಂದು

�ೌ�ಾಲಯದ ಪ��ಾಮ �ಾ�, ಆಂ�ೋಲನ�ಾ� ಅನು�ಾ�ನ, ಶುದ� ಕು� ಯುವ �ೕ�ನ ಕು�ತು, ‘ಗದಗ �ಾದ�’ಯ ಪ�� ರೂಪ -

�ಾ� ಸ�ಾ�ರದ ವ��ಂದ �ಾ��ೕಣ �ಾಗ�ೆ� ��ಾ�ರ ಒಂದು �ಾ�ರ ಶುದ� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ ಘಟಕಗಳನು� �ಾ��ೆ

ಅಪ��ೆಯಂತಹ ಮಹ�ಾ� �ಾಂ� �ೂೕಜ�ೆ �ಾ�ಾರ�ೊಂಡ�ೆ  �ಾ��ೕಣ ಬದುಕೂ ಸಹ��ಾಗುತ��ೆ.

‘ನನ�ೕಗ �ಾಲು �ೋ�ಲ�, ಚಮ� �ೋಗ�ಲ�, ತ�ೆ�ೋವ� ಬರುವ��ಲ�’ ಎಂದು ದುರುಗಪ� ಜಕ�ಣ�ವರ �ಚು��ೆಯ

�ಾತ�ಾಡು�ಾ��ೆ. ಇಷು� �ನದವ�ೆ�ೆ ಶುದ�  ಕು�ಯುವ �ೕರು �ೋಗ�, ಕ�ಷ� �ೕ�ನ ಪ��ೈ�ೆ�ಂದಲೂ ನಮ� �ಾ�ಮ ಬಹು -

ದೂರ ಇತು�.  ಆದ�ೆ ಈಗ ಪ���� ಬದ�ಾ��ೆ ಎಂಬ �ಾವ ಅವರ���ೆ.

‘ಮಕ��ಾಟವ� �ೆಂದ, ಮ�ೆ� �ೌವ�ನ �ೆಂದ, ಮು��ನ�� ಬಲು �ೆಂದ �ೆ�ೆಗಡ�’ ಎಂಬ �ಾನಪದ �ಾಣು��ಯಂ�ೆ, ಮಕ���ೊಂದು

ಆಟದ �ೖ�ಾನ, ಯುವಕ-–ಯುವ�ಯ��ೆ �ೕವ�ೋ�ಾಯ�ಾ��, ಸಂ�ೕ�� ಮತು� �ಾ�ೕವ�ಾಂ� ಯುವ �ೈತನ�

�ೂೕಜ�ೆಯಂತಹ, �ಾ��ೕಣ �ೕವನದ�� ವ�ವ��ತ ಉ�ೊ�ೕಗ ಸೃ���ೆ ಇಂಬು�ೊಡುವ �ಾಯ�ಕ�ಮ ಗಳ� �ಾ��ೊಳ����ರುವ�ದು

ಹ��ಗರು ಅ��ಾನ ಪ�ವ�ಕ �ಾ� �ಾ�ಗ�ಸು���ಾ��ೆ. �ಾವ��ೇ ಒಂದು �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಅ�ಯ�� ಎರಡು ಲ� ಯುವಕ –

ಯುವ�ಯರು �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ�� ಆ�� �ಾ�, ಉ�ೊ�ೕಗ ಪ�ೆಯಲು ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ರು ವ�ದು ಇ�ೇ �ೂದಲ�ಾ��ಾ��ೆ.

�ಾ��ೕಣ �ಾಗದ ಪ�� ಮ�ೆ�ೆ �ೇವಲ ಮ�ೆ �ೊಂದು �ೌ�ಾಲಯ �ಾತ�ವಲ� ಅ�� ಚಕ��ಯ �ಾ��ೆ �ೕ�ೆ ಕ��

�ೖ�ೊ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಪ���� ಯನು� ಬದ�ಾ�ಸಲು, �ಾ��ೕಣ ಜನರ ಅದ ರಲೂ� ಮ��ೆಯರ ಪ�ಮುಖ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಾದ

‘ಬಚ�ಲು ಮ�ೆ ಸ�ತ –�ೌ�ಾಲಯ’ದ ��ಾ�ಣ �ಾಯ�ವ� ‘�ಾ��ೕಣ �ೌರವ’ ಎಂಬ �ೆಸ�ನ�� ಈ ವಷ� �ಾ�ರಂಭ�ಾ��ೆ. ‘ಈ

�ೂೕಜ�ೆ ಯಶ�� �ಾದ�ೆ ನಮ� ಮ��ೆಯ�ಗೂ �ೌರವ ಬರುತ��ೆ’ ಎಂದು ಕಮಲವ� ಅ��ಗುಂದ �ೇಳ��ಾ��ೆ.
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�ಾ�ನಗೃಹ ಸ�ತ �ೌ�ಾಲಯದ’ ಕಲ��ೆ�ೕ ಹ��ಗಳ ಮ���ೆ �ೕರ ಆಧು�ಕ. ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಇಂ�ನ ವ�ೆ�ೆ ಈ ��ೆಯ��

�ಾವ��ೇ �ಂತ�ೆ ಯನು� ನ�ೆ�ರ�ಲ��. ಈಗ ಅಂತಹ ಪ�ಯತ� ನ�ೆ ಯು ���ೆ. ಅಲ��ೇ 2000 ಅ� �ಾಗದ�� ಪ�� �ೂಂದು

�ಾ�ಮದ�� ಮ��ೆಯ��ೆ ��ಾ�ಣ �ೊಳ��ರುವ ಪ��ೆ�ೕಕ �ೌ�ಾಲಯ ಸಂ�ೕಣ�, ಸ�ತಂತ��ಾದ �ೊಳ�ೆ �ಾ� ಸಂಪಕ�

�ೊಂ�, ತ�ೆಯತ���ೆ. ಅಂತಹ ಕ�ೆ ಮ��ೆಯ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾ�ನದ ಮ�ೆ, ಬ�ೆ� �ೊ�ೆಯಲು �ಾಗ, �ೆ���ಂ� ರೂಂ, �ೇ�

�ೆ�ಯ� �ಾಗೂ �ೌ�ಾಲಯ ಸಂ�ೕಣ�ದ ಮುಂ�ೆ ಒಂದು �ಕ� �ೊಕ� �ಾದ ಮಕ�ಳ ಆಟ�ೆ� ಅನುಕೂಲ ಕ��ಸುವ ಉ�ಾ�ನ ವನದ

�ಾದ�ಯ ಆ�ೋಪಕರಣ ವ�ವ�ೆ� ಯನು� ���ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಈ �ೂೕಜ�ೆಯ �ೊ�ೆ�ೆ �ಾ��ೕಣ ಬದು�ನ�� �ಾಸು�ೊ�ಾ��ರುವ, �ಾ��ೕಣ ಮ��ೆಯ ಬ�ೆ� �ೊ�ೆಯುವ ಸಮ�ೆ�

��ಾರ�ೆ�ೆ, ಸ�ಾ�ರದ �ನೂತನ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ಂದು ತ�ೆ����ೆ. ಹಳ�-�ೊಳ�, �ೆ�ೆ-�ಾ�ಯ ಕ�ೆ�ೆ �ಾ��ೕಣ ಮ��ೆ

ಪ���ತ� ಬ�ೆ� �ೊ�ೆಯಲು �ೋಗುವ�ದು ಸ�ೇ��ಾ�ಾನ�.  ಈ ಸಂದಭ�ದ�� ಮಕ�ಳ ರ��ೆ�ೆ ಇಲ�ದ �ಾಲ�ಾ�ಗಳ

ಅನುಪ���ಯ�� ಮ��  ೆಮಕ�ಳನೂ� ತ�ೊ�ಂ��ೆ ಕ�ೆ�ೊಯು��ಾ�� .ೆ ಇದನು� ತ��ಸುವ �ೆಲಸವ� ಇ�� ನ�ೆಯು���ೆ. �ಾಜ�ದ

�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� �ಷಯದ�� ಯಲ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಹಲ�ಾರು ಪ�ಥಮಗ��ೆ �ಾಂ� �ಾ��ೆ.


