


     @ ಈ ವರ�ಯನು� ʻಬುಡಕಟು� ಮಕ�ಳ �ೖ��ಕ ಸಮ�” ���ಗ�,ಸ�ಾಲುಗಳ�, �ೕ� ಮತು� �ಾಯ�ತಂತ� ʼ
�ಷಯದ�� ನ�ದ �ದು��ಾ�ನ ��ಾರ ಸಂ�ರಣದ�� ಮಂಡ��ಾದ �ಾ�� �ಾಗೂ �ಾ�ಸೂ��� �ಸ��
ಅಂ� ಅ�ೂ�ಕ� ಮೂ��ಂ� ನ ಬುಡಕಟು� ಆ��ಾ�ಗ��ಂ��ನ ಒಡ�ಾಟದ ತ��ಯ��  ಪ�ಮು�ಾಂಶದ
�ಾ�� �ಾಗೂ ಸಲ�ಗಳನು� �ೕಡ�ಾ��. 



ಗುಡ��ಾಡು ಮಕ�ಳ �ೖ��ಕ ವ�ವ�� ಮತು� ಪ��ಾಮ : �ಾ�ಗಳ ಲಭ��-ಸ�ಾಲು-ಮಕ�ಳ �ೖ��ಕ ಪ�ಗ�
�ೕ� ಪ��ಾಮ 
��ೕಷ (ಆಶ�ಮ) �ಾ� ಮತು� �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�ಯ �ಾ�ಗಳ� �ಾವ�ದು �ಚು� ಸೂಕ�? ಇರುವ
ಇ���ಗ�ೕನು? ಸಂ�ೕಜ� �ೕ�? 
ಬುಡಕಟು� �ಣು� ಮಕ�ಳ ��ಣ, ಪ�ಸು�ತ ���ಗ�, ಅ�ತ�ಗಳ�. 
ಬುಡಕಟು� ಮಕ�ಳ ಕ��� ಪ�ರಕ ಪಠ�ಕ�ಮ �ಾ�ತ�ದ ಲಭ�� ಮತು� ಅಗತ��? 
ಬುಡಕಟು� ಮಕ�ಳ ಉನ�ತ ��ಣ ಮತು� ಅಗತ� �ೌಶಲ� ವಸು����, �ಾಧ��ಗಳ�.

 ಬುಡಕಟು� ಮಕ�ಳ �ೖ��ಕ ಸಮ�
���ಗ�,ಸ�ಾಲುಗಳ�, �ೕ� ಮತು� �ಾಯ�ತಂತ� 
(ಐದು �ನಗಳ ���ಾ� ನ ಮು�ಾ�ಂಶಗಳ�)

     �ಾರ�ೕಯ ಸ�ಾಜದ ಅತ�ಂತ �ೂೕ�ತ ಮತು� ವಂ�ತ ��ಾಗಗಳ�� ಆ��ಾ� ಬುಡಕಟು� ಜ�ಾಂಗಗಳ� ಕೂಡ
ಒಂದು. �ಾ�ತಂ�ಾ��ನಂತರ �ಾಜ� ಮತು� �ಾಷ�ದ�� ತಮ� �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� ಆ��ಕ ಉನ���ಾ� ��ಧ �ೕ�ಯ �ೕ�ಗಳ�
ಮತು� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಅನುಸ�ಸ�ಾ�� ಮತು� �ಾಯ�ಗತ�ೂ�ಸ�ಾ�� ಎಂಬ �ಾಸ�ವದ �ೂರ�ಾ�ಯೂ ಎ�ಾ�
ಅ�ವೃ�� ಸೂಚಕಗಳ� ಅವರನು� ಮುಖ��ಾ��ಯ �ಾರ�ೕಯ ಸ�ಾಜ�ಂದ �ೂರ�ಡ�ಾ�� ಎಂದು �ೂೕ�ಸುತ��.
ಬುಡಕಟು� ಮಕ�ಳ� ಇದ�� �ೂರ�ಾ�ಲ�. ಈ ���ಾ� ನ��, �ಾಜ�ದ ಬುಡಕಟು� ಮಕ�ಳ �ೖ��ಕ ಬಹು ಆ�ಾಮದ
ಸಮ��ಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು ಮತು� ಅಥ��ಾ��ೂಳ�ಲು ಪ�ಯ��ಸ�ಾ��.

ಪ��ಷ� �ಾ� ಮತು� ಪ��ಷ� ವಗ�(�ದು�ಪ�) ಆ�ೕಶ �ಾ�� 1976 ಮತು� 1991ರ 39 ರ ಪ��ಾರ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ��
50 ಬ�ಯ ಜ�ಾಂ�ೕಯ ಗುಂಪ�ಗಳನು� ಪ��ಷ� ಪಂಗಡ ಸಮು�ಾಯಗಳ� ಎಂದು ಸೂ�ಸ�ಾ��. ಎರಡು ��ೕಷ
ದುಬ�ಲ ಬುಡಕಟು� ಗುಂಪ� (����)ಗಳನು� �ೕನುಕುರುಬ �ಾಗೂ �ೂರಗ ಸಮು�ಾಯ �ಾಗೂ ಅರಣ� ಆ�ಾ�ತ
ಬುಡಕಟು�ಗ�ಾದ �ೂೕ�ಗ,�ಟ� ಕುರುಬ, ಪ�ಯರವ,ಪಂಜ�ಯರವ, ಕು�ಯ, ಮ�ಕು�ಯ, ಇರು�ಗ, ಹಸಲ, �ೌಡು�,
��� ಸಮು�ಾಯದವರು �ಾಜ�ದ ಅರಣ�ದಂ�ನ�� ಹಲ�ಾರು ದಶಕಗ�ಂದ �ೕವನ ನ�ಸು���ಾ��. 2011 ರ
ಜನಗಣ�ಯ ಪ��ಾರ ಕ�ಾ�ಟಕದ ಒಟು� ಜನಸಂ��ಯ 6,10,95,297 ಇದು�. ಇದರ�� ಪ��ಷ� ಪಂಗಡದ ಜನಸಂ��
4248987 ಇ�, ಎ� � ಜನಸಂ��ಯು �ಾಜ� ಜನಸಂ��ಯ �ೕಕಡ 6.95 ರ��ದ��, ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪ��ಷ� ಪಂಗಡಗಳ
�ಾ�ರ�ಯು ಕಳವಳ�� �ಾರಣ�ಾ��. ಇವರ �ಾ�ರ�ಯ ಪ��ಾಣ 2001 ರ�� �ೕಕಡ 45.3ರ��ದ�ದು�. 2011 ರ�� 53.9
�� ಏ��. �ಾಜ�ದ �ಾ�ರ�ಯ ದರ �ೕಕಡ 75 ಇ�.

ಸಂ��ಾನದ ಆಶಯದಂ� ಈ ಸಮು�ಾಯದ �ೖ���ಾ�ವೃ���ಾ� ��ೕಷ �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಪ��ಷ� ವಗ�ದವ��
�ೕಡ�ಾಗು���. 330, 332, 335, 338 ಮತು� 342 ��ಗಳ� ಬುಡಕಟು� ಸಮು�ಾಯದವರ ಸ�ಾ�ಂ�ೕಣ ಅ�ವೃ���ಾ�
��ೕಷ �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಒದ�ಸ�ಾಗು���. ಐ��ಾ�ಕ ಮತು� �ೌ�ೂೕ�ಕ �ಾರಣಗ�ಂ�ಾ� ಬುಡಕಟು� ಸಮು�ಾಯಗಳ
ಮಕ�ಳ� ��ಧ ಹಂತಗಳ�� ಅ�ಾನುಕೂಲಗ�� ಒಳ�ಾ��ಾ��. �ಾಂಸ���ಕ�ಾ� ಮತು� �ೖ��ಕ�ಾ�, �ಾವ� �ಾ��
�ೂೕ� ಕ�ಯುವ ��� ಬಹಳಷು� �ೕ� ತಮ� ಬದು�� ಅಸಂಗತ�ಾ�, �ೂರ��ಂದ �ೕರು��ರುವ ��ಣ ಎಂಬು�ಾ�
ಕಂಡುಬರು���. ಅಹ� ��ಕರನು� �ೕ���ೂಳ��ವ�ದು, �ೂೕದ�� ಸೂಕ� �ಾ�ಯ ��ಾ�ರ �ಲವ� �ೂಂದ�ಗ�Aದ
ಕೂ��. ��ಧ ಹಂತಗಳ�� �ಾಜ�ಾ�ಯ �ೂರ�, ಮಧ�ದ���ೕ �ಾ� �ಡುವವರ ದರ �ಾ�� ಇ� �ೕ�ಾ� ಮಕ�ಳ�
�ೖ��ಕ�ಾ� �ಚು� ದುಬ�ಲ�ಾ��ಾ��.

 ಬುಡಕಟು� ಮಕ�ಳ �ೖ���ಾ�ವೃ��� �ಾ�ತಂತ�� ಪ�ವ�ದ�� �ಾತ�ವಲ��ೕ �ಾ�ತಂತ��ದ ನಂತರದ��ಯೂ ಸ�ಾ
ಸಂ��ಾನಬದ��ಾ� �ೕಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� ��ಧ �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಕ��ಸು���. ಆದ� ��ೕ�ತ ಮಟ�ದ��
ಬುಡಕಟು� �ಾ�ರ� ಮತು� �ೖ��ಕಮಟ� ಅ�ವೃ���ಾ�ಲ�. ಬುಡಕಟು� ಮಕ�ಳ ಪ��ಾ�ಾತ�ಕ �ೂೕಧ�� ಮತು�
ಬುಡಕಟು� ಮಕ�ಳ �ೖ��ಕ ಸಮ��ಗಳ ಪ��ಾರ ಇನೂ� ���ಲ�. �ೂೕ�� �ಶ��ಾ�ದಂತ ಮಕ�ಳ ��ಣದ �ೕ�
ಪ��ಾಮ �ೕ��. �ಾ�ಗಳ� ಮುಚ�ಲ����. �ಾಡಂ�ನ ಜನರ ಮಕ�ಳ ��ಣದ �ೕ� ಮತ�ಷು� ಪ��ಾಮ �ೕ��
ಮ�ಾತ��ಾಂ�ಯವರ �ೕತೃತ�ದ�� ನ�ದ ‘�ಾ��ೕಯ ಚಳ�ವ�’ ಬುಡಕಟು� ಜ�ಾಂಗದ ��ಣ�� �ಾಂಸ���ಕ ಸ�ರೂಪ
�ೕ�ದವ�. �ಾಂ�ೕ�ಯವರ ತತ�ಗ�ಂದ ಪ��ಾ�ತ�ಾದ ಜನ��ಯ�ಾದ ಠಕ�� �ಾಪ� ಅವರು ಗುಜ�ಾ� �ಾಗೂ
ಮ�ಾ�ಾಷ�ಗಳ�� ಆಶ�ಮ �ಾ�ಗಳನು� ��ದರು. ಈ �ನ��ಯ�� 152�ೕ �ಾಂ� ಜಯಂ�ಯ ಪ�ಯುಕ� 5 �ನಗಳ
�ಂತ�ಾ ಸ�ಾ�ಹ �ದು��ಾ�ನ ��ಾರ ಸಂ�ರಣ ಹ���ೂಳ�ಲು ಉ��ೕ��. �ೖ��ಕ �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾಯ� �ೕ� ಮತು�
ಅನು�ಾ�ನದ ಪ���ಯ�� �ಳಕಂಡ �ಷಯಗಳ ಬ�� ಚ��ಸ�ಾ�ತು. 
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�ೌಟುಂ�ಕ -ಸಮು�ಾಯ ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ ಸ�ಾಲುಗಳ� 
ಬುಡಕಟು� ಜ�ಾಂಗದ��ನ ಒಳಪಂಗಡಗಳ�� �ೖ��ಕ ಸಮ�ಯ�� �ನ�� ಇ�. 
 ಉ�ಾಹರ�� �ೕನು ಕುರುಬ ಸಮು�ಾಯದ�� ಅಂ�ಾಜು �ೕವಲ 5% ಅ��ೕ
�ಾ�ರ�ಯನು� �ೂೕಡಬಹು�ಾ��.  ಎ� � �ೕಸ�ಾ�� � ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ ಆ��ಾ�
ಸಮು�ಾಯಗಳನು� �ೕ��ರುವ�ದ�ಂದ ಮುಖ��ಾ��ಯ��ರುವ �ಾಯಕ
ಸಮು�ಾಯದಂತಹ ಸಮು�ಾಯಗಳ� �ಾತ� ಇದರ �ೌಲಭ�ವನು� ಬಳ��ೂಳ�����. 
ಅಧ��� �ಾ� �ಡುವವರ ಸಂ�� ಬುಡಕಟು� ಸಮು�ಾಯದ�� �ಾ�ಾನ��ಾ� ����.
��ಣದ ಅಗತ� �ಾಗು  ಮಹತ�ದ ಬ�� ಇಂ�ಗೂ ಸಂಪ�ಣ� �ಾಗೃ� ಬುಡಕಟು�
ಸಮು�ಾಯಗಳ�� ಇಲ�. 
ಕುಟುಂಬದ ಆ�ಾಯವ� ಮಕ�ಳ ��ಣವನು� �ಧ��ಸುವ�� ಪ�ಮುಖ�ಾದ �ಾತ�
ವ�ಸುವ�ದರ �ೂ�� ತನ���ಾದ ಪ��ಾವವನು� �ೕರುತ��. ಆದ� ಬುಡಕಟು� ಜನರ
ಆ�ಾಯ�ಂದ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ�ಕ�ಗ�ಾದ ಆ�ಾರ, ಬ��, ವಸ�, ಆ�ೂೕಗ�
ಇವ�ಗಳನು� ಪ��ೖ��ೂಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗ�ೕ ಇರು�ಾಗ ಮಕ�ಳ ��ಣದ ಬ�� ಗಮನ
ಹ�ಸುವ�ದು ಕಷ�ದ ��ಾರ�ಾ��.
ಆ�ಾಯವನು� �ಧ��ಸುವ�� ಭೂ�ಡುವ�ಯ �ಾತ� ಪ�ಮುಖ�ಾದ ಅಂಶ�ಾ��.
ಬುಡಕಟು� ಕುಟುಂಬಗಳ� �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಜ�ೕನನು� �ೂಂ�ರುವ��ಲ�. ಜ�ೕನು
�ೂಂ�ರುವವರ�� ಭೂ �ಡುವ�ಯ �ಾತ�ವನು� ಗಮ���ಾಗ ಎ�ಾ�
ಬುಡಕಟು�ಗಳ��ಯು �ೕವಲ 1 �ಂದ 2 ಎಕ� ಜ�ೕನನು� �ಾತ� �ೂಂ��ಾ��.
ಬುಡಕಟು�ಗಳ��ಯೂ �ೕ�ಾವ� ಜ�ೕ��ಂತ ಮ��ಾ��ತ ಜ�ೕನು �ೂಂ�ರುವ
ಪ��ಾಣ ��ಾ��ದು�, ವ�ವ�ಾಯ�� ಮ�ಯ��ೕ ಅವಲಂ���ೂಂ�ರುವ�ದು
ಅ�ಕ�ಾ��.  

ಜ�ೕನು �ೂಂ�ರುವವರ�� �ಾಡು �ಾ��ಗಳ �ಾವ�, ಬಂಡ�ಾಳದ �ೂರ�, ಬರ�ಾಲ ಮುಂ�ಾದ �ಾರಣಗ�ಂದ ಕುಟುಂಬಗಳ�
ವ�ವ�ಾಯ �ಾಡ�ೕ �ಾಳ�����ಾ��. ತಮ� ಜ�ೕನನು� ಸ��ೕಯ ಮತು� ��ಯ �ಾಜ�ಗ�ಾದ �ೕರಳ �ಾಗೂ
ತ�ಳ��ಾ��ಂದ ವಲ� ಬಂದ ವ�ವ�ಾಯ�ಾರ�� ವಷ��� ಎಕ�� �ೕವಲ ೪ �ಂದ ೬ �ಾ�ರ ರೂ�ಾ�ಗ�� ಗು����
�ೕ��ಾ��.
ಬುಡಕಟು� ಕುಟುಂಬಗಳ� �ಾ�ಸುವ ಮ�ಗಳ�� ಮೂಲಭೂತ �ೌಲಭ�ಗಳ �ೂರ��ದು�, ಮಕ�ಳ� ��ಣ ಪ�ಯಲು
ಪ�ರಕ�ಾದ �ಾ�ಾವರಣ�ಲ�.ಕ�ಷ� �ದು�ತ����ಯ ಲಭ�� �ರಂತರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. 

ಸ�ಾ�ರವ� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸು��ರುವ �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� ಆ���ಾ�ವೃ�� ಮತು� �ೖ���ಾ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�, �ೖ��ಕ
ಅವ�ಾಶಗಳ� �ಾಗೂ ಇತರ ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಅಂದ� ಉ�ತ ��ಣ, ��ಣ ಹಕು� �ಾ��, ಅರಣ� ಹಕು� �ಾ��
ಮುಂ�ಾದ �ೌಲಭ�ಗಳ ಬ�� ಬುಡಕಟು� ಜನರ�� ಅ�ವ� ಮೂ�ಸುವ�ದು ಅತ�ವಶ�ಕಗಳ�� ಒಂ�ಾ��.
�ಾ�ಯ�� ಗು�ಾತ�ಕ ��ಣವನು� �ವ�ಹ� �ಾಡುವ�ದರ�� ಸಮು�ಾಯದ ಸಹ�ಾ�ತ� ��ಾ�ಗ�ೕ�ಾ��. ��ೕಷಕರನು�
�ಾ�� ಬರುವಂತಹ ಚಟುವ��ಗಳ� �ಾಯ�ರೂಪ�� ತರ�ೕ�ಾ��. 
��ೕಷಕರು ಮತು� ��ಕರ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧವನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸ�ೕ�ಾ��. ��ೕಷಕ�� ಮತು� ಸ�ಾನ ಸಮು�ಾಯದವ��
��ಣದ ಬ�� �ಾ� ಅಗತ��ಗಳ ಬ�� ಮತು� ಮಕ�ಳ� ಕ�ತು ಮುಂ� �ೕವನ �ಾ�ಸುವ ಬ�� ಅವ�� �ಷಯಗಳನು�
��ಸ�ೕ�ಾ��

ಸಲ�ಗಳ� 
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ಪ�ವ� �ಾ�ಥ�ಕ ��ಣ -�ಳವ��  
ಬುಡಕಟು� ಮಕ�ಳ �ೖ��ಕ ���ಗ�ಯನು� �ೂೕ��ಾಗ 3 �ಂದ 6 ವಷ��ೂಳ�ನ
ಮಕ�ಳ� ಅಂಗನ�ಾ� (ಪ�ವ� �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�)� �ಾಜ�ಾಗು��ಲ�.
�ೕನುಕುರುಬರು �ಾ�ಸುವ ಬಹು�ೕಕ �ಾ�ಗಳ�� ಅಂಗನ�ಾ� �ೕಂದ��ಲ�.
ಅಂಗನ�ಾ� �ೕಂದ��ರುವ ಕ� ಸ��ಾ� �ಾಯ� �ವ��ಸು��ಲ�. ಅಂಗನ�ಾ�
�ಾಯ�ಕ��ಯರು �ೕ� �ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಮದವ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಸೂಕ�
ಸಮಯ�� �ಾ�ಲು ��ಯುವ��ಲ� ಮತು� ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ� ಸಹ ಮೂಲಭೂತ
�ೌಕಯ�ಗಳ �ೂರ��ಂದ ಮಕ�ಳನು� ಆಕ��ಸುವ�� �ಫಲ�ಾ��. 

ಅಂಗನ�ಾ� �ೕಂದ�ಗಳ�� �ೂಡುವ ಆ�ಾರ ���ನ ಮಕ��� �ೂಂ���ಾಗುವ��ಲ� ಮತು� ಸ��ೕಯ ಆ�ಾರ ಪದ���
ಪ�ರಕ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ಈ ಅಂಶ�ಂದ�ೕ ಬಹು�ೕಕ �ಾಯಂ�ರು ತಮ� ಮಕ�ಳನು� ಅಂಗನ�ಾ�� ಕಳ��ಸು��ಲ�. ಮಕ�ಳ ಕ��,
�ಳವ��ಯ ತಕ���ಂತ  ಕೂ�� �ೂೕಗುವ ಸಲು�ಾ� ಮಕ�ಳನು� ಅಂಗನ�ಾ�� ಮತು� �ಾ��  ಕಳ��ಸು��ರುವ�ದು ಕಂಡು
ಬಂ��.

ಸಲ� 
 ��ಯ ಮಕ�ಳ ��ೕಷ��ಾ� ��ಯ ಮಕ�ಳ� �ಯ�ತ�ಾ� �ಾ�� �ೂೕಗಲು �ಾಧ��ಾಗ� ಮಧ�ಂತರದ�� �ಾ�
�ಡು���ಾ��. ಬಹು�ೕಕ �ಾ�ಗಳ�� ಅದರಲೂ� �ೕನುಕುರುಬ ಬುಡಕಟು� ಜನರು �ಾ�ಸುವ �ಾ�ಗಳ�� �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ
�ಶು�ಾಲನ �ೕಂದ��ಾಗ� ಅಥ�ಾ ಅಂಗನ�ಾ��ಾಗ� ಇಲ�. ಆದ��ಂದ ಬುಡಕಟು� �ಾ�ಗಳ�� �ಶು �ಾಲನ �ೕಂದ�/
ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳನು� �ಾ��ಸ�ೕಕು. �ಾಗೂ ಸ��ೕಯ ��ಾ�ವಂತ ಬುಡಕಟು� ಮ��ಯರನು� �ಾಯ�ಕತ��ಾ� �ಾಗೂ ಅಡು�
ಸ�ಾಯಕರ�ಾ�� �ೕ�ಸ�ೕಕು ಮತು� ಅಂಗನ�ಾ�ಯ�� ಉತ�ಮ ಪ�ಸರ ಕ��ಸುವ�ದು ಅವಶ�ಕ�ಾ��.

�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�ಯ �ಾ�- ಆಶ�ಮ �ಾ� ���ಗ�-ಸ�ಾಲುಗಳ� 
ಪ�ಸು�ತ �ಾಯ��ವ��ಸುತ�ರುವ ��ಕರು ಬುಡಕ��ೕತರ�ಾ�ರುವ�ವ�ದ�ಂದ ಬುಡಕಟು� ಸಮು�ಾಯದ �ಾ�ಾ�ಕ,
�ಾಂಸ���ಕ ಮತು� ಆ��ಕ �ೕವನ �ೖ�ಯ ಅ�ವ� ಮತು� ಬುಡಕಟು� �ಾ�ಯ ಬ�� �ಾನ�ರುವ��ಲ�. ಈ ಎ�ಾ� ಅಂಶಗಳ�
ಮಕ�ಳ ��ಣದ �ೕ� ಪ��ಕೂಲ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��. ಏ�ಂದ� ��ಕರು 2 �ಂದ 3 ವಷ� ಬುಡಕಟು� ಪ��ೕಶದ��
�ಾಯ��ವ��� ಬುಡಕಟು� ಸಮು�ಾಯಗಳ �ಾ�ಾ�ಕ, �ಾಂಸ���ಕ, �ೌ�ೂೕ�ಕ ಪ�ಸರ, ��ೕಷಕರ ಮತು� ಮಕ�ಳ
ಮನ��� ಮತು� ಪ���� ಅ��ಾ� ಅ��ನ ಮಕ��� ತಕ�ಂ� �ೂೕ�ಸುವ�ದನು� ರೂ���ೂಳ��ವಷ�ರ�� �ೕ��� ವ�ಾ�ವ�
�ಾ���ೂಳ���ಾ��.
ಬಹು�ೕಕ �ಾ�ಗಳ�� ಒವ� ��ಕ� �ಾಯ� �ವ��ಸು���ಾ��. ಇಬ�ರು ��ಕ�ರುವ ಕ� ಒವ� ��ಕರು �ಾ�� ಬಂದ�
ಮ�ೂ�ಸಬ�ರು ಬರುವ��ಲ��ಾದ��ಂದ ಒವ���ಕ�ೕ ಬಹು ವಗ� (1 �ಂದ 5�ೕ) ತರಗ�ಗಳನು� ��ಾ�ಸುವ�ದು
ಕಷ��ಾಗು���. ಮತು� ಮಕ�ಳ ಆಸ�� �ೂರ� ಮತು� ಅ�ಯ�ತ �ಾಜ�ಾ� ಈ ಎ�ಾ� ಅಂಶಗಳ� ಮಕ�ಳ ಕ��ಾ ಪ�ವೃ��ಯ
�ೕ� ದುಷ���ಾಮ �ೕರು���.
ಆಶ�ಮ �ಾ�ಗಳ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ��ಂದ ನ�ಯು��ದು� ಅವರು ಆಶ�ಮ �ಾ�ಗಳನು� ಒಂದು �ಾಯ�ಕ�ಮ�ಾ�
�ೂೕಡು��ದು� ಬಂದಂತಹ ಅ��ಾ�ಗಳ� �ೕವಲ �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಅನು�ಾ�ನ ಅದರ ಸಂ�ಾ�ತ�ಕ ಫ��ಾಂಶ, ಆ�ಾರದ
ಗುಣಮಟ�ದ ಪ�ೕ�� �ಚು� �ಾಳ� �ೂೕ�ಸು�ಾ�� �ೂರತು ��ಣದ ಗುಣಮಟ�ದ �ೂರ� ಎದು� �ಾಣು���.
�ಾಖ�ಾ� �ಾಗೂ �ಾಜ�ಾ�ಯ�� �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ���ನ ಬದ�ಾವ� �ಾಧ��ಾ�ಲ�, ಈಗಲೂ ಸಹ ��ೕಷಕರು ಸಹ
ತಮ� ಮಕ�ಳ �ಾಖ�ಾ� �ಾಡಲು ಬರು��ಲ� �ಾಗೂ �ಾ�ಗ�� ಮಕ�ಳನು� ಕ�ತಂದು �ಡು��ಲ� ಇದನು� ಇಂ�ಗೂ ಸಹ
��ಕರುಗ�ೕ �ಾಡು���ಾ�� ಎಂದು ���ದರು
ಆಶ�ಮ �ಾ�ಗಳ�� �ಾಯಂ ��ಕರು ಇಲ� ಅವರನು� ಅ� �ಾ�ಕ ��ಕರ�ಾ�� �ೕ���ೂಳ��ಾಗು��� ಮತು� �ೕ�ಾ ಕ��
�ೕತನವನು� �ೕಡ�ಾಗು���.  
�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�ಯ ��ಕ�� ಇರುವಂತಹ �ಗ�ತ �ೕತನ ��ೕ�, ರ� ಮುಂ�ಾದ �ಾವ��ೕ �ೌಲಭ�ಗಳ�
ಅವ��ಲ�. ಅವರನು� ಮುಂ�ನ �ೖ��ಕ ವಷ��� ಮುಂದುವ�ಸುವ �ಲಸವ� ಆಗು��ಲ�.
��ಕರ �ೖರು �ಾಜ� ಮತು� ಅವರ �ೕಡುವ �ೖಗುಳ �� �ಾರಣ�ಂದ �ಾ� �ಡಲು �ಾರಣ�ಾಗು���. 
ಪಠ�ಕ�ಮ �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ� �ಾಗೂ ಆಶ�ಮ �ಾ�ಗಳ�� ಒಂ�ೕ, ಅವರ ಪ�ಸರ��(�ಾ�,ಸಂಸ���, ಅನುಸರ�ಾ
�ಾ�ಾಥ��) ತಕ�ಂ� ಕ�ಸುವ �ಾಕಚಕ�� ��ಕರುಗಳ �ೂರ� ಇಂ�ನ ಆ��ಾ� ಸಮು�ಾಯಗಳ �ೖ��ಕ ಪ�ಗ�ಯ
ಕುಂ�ತ�� �ಾರಣ�ಾ��. 
ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕ, ಸಮವಸ� �ಾವ�ದೂ ಆಶ�ಮ �ಾ�� ಸಮಯ�� ಸ��ಾ� ತಲುಪ���ಲ�. 



·�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ� ನ�ಸುವ ಅಂತ�  �ಾ�ಾ ಮಟ�ದ ಆ�ೂೕಟ ಸ���ಗಳಲೂ� ಆಶ�ಮ �ಾ�ಾ ��ಾ���ಗಳ�
�ಾಗವ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗು��ಲ�. 
·ಆಶ�ಮ �ಾ�ಗಳ�� ಪ�ಸು�ತ 1 �ಂದ 5�ೕ ತರಗ�ಯವ�� �ಾತ� ��ಾ��ಾ�ಸ�� ಅವ�ಾಶ��. ನಂತರ ಅವರು �ಾವ�ಜ�ಕ
��ಣ ಇ�ಾ�ಯ ಅ�ೕನ �ಾ�ಗಳ�� ��ಾ��ಾ�ಸ ಮುಂದುವ�ಸ�ೕ�ಾಗುತ��. ಈ ಹಂತದ�� �ಾಕಷು� ��ಾ���ಗಳ�
��ಣ�ಂದ �ಂ� ಸ�ಯು�ಾ��. ತಮ� ��ಣವನು� ಅಧ���ೕ �ಟಕು�ೂ�ಸು�ಾ��. 
·ಎ�  � ಎಂ � ಸ��ಗಳ� �ಪ �ಾತ��� ಇದು�, ಅವ�ಗಳ� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸಲು ಅವರನು�
ಸಬ�ೕಕ�ಸ�ೕಕು. 

��ಕರು �ಾ�ಯ���ೕ ��ಸುವಂ�ಾಗ�ೕಕು, ಮಕ��� ಪಠ�ದ �ೂ�� ಪ��ೕತರ ಚಟುವ��ಗಳ�� ಆಸ�� �ೂಂದುವಂ�
�ಾಡ�ೕಕು, ಬುಡಕಟು� ಮಕ�ಳ�� ಪ���ಕರ��ದ� �ಾಂಪ��ಾ�ಕ �ಾನವನು� ���ಸುವಂತಹ �ಾಗೂ ಬುಡಕಟು� ಸ�ಾಜ
ಮತು� ಸಂಸ���ಯನು� ಸಂರ�ಸುವಂತಹ, ಗುರು ��ಯ�� �ೌರವ �ೂಡುವ�ದನು� ಕ�ಸುವಂತಹ ��ಣವನು� �ೂಡ�ೕಕು
�ಾ�ಗಳ�� ಸೂಕ� ಸಮಯ�� ಸ��ಾ� �ಾ�ಗಳನು� ��ಯುವ��ಲ�. �ೂ�� ��ಕರು �ಯ�ತ�ಾ� �ಾ��
ಬರುವ��ಲ��ಾದ��ಂದ ಮಕ�ಳ ��ಣದ �ೕ� ದುಷ���ಾಮ �ೕರುತ��. ಆದ �ಾರಣ ��ಯ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಆ�ಾ��
ತ�ಾಸ� �ಾ� ಸೂಕ� ಕ�ಮ �ೖ�ೂಳ��ೕಕು ಮತು� ��ಕರು �ಾ�ಯ�� ��ಸಲು ಉತ�ಮ ವಸ� ವ�ವ��, �ಾ��
ವ�ವ��ಗಳನು� ಕ��ಸ�ೕಕು �ಾಗೂ �ೂರಗು���/�ಾ�ಾ��ಕ ��ಕ�� ಸೂಕ� ಸಮಯ�� ಸಂಬಳ �ೕಡ�ಕು.
ಬುಡಕಟು� �ಾ�, ಸಂಸ���, �ೕವನ �ೖ� ��ನ��ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಆ ಮಕ��� �ೂೕ�ಸುವ ��ಕ�� ��ೕಷ ತರ�ೕ�
ಅವಶ�ಕ�ಾ�ರುತ��.ಮುಖ��ಾ� ��ೕಷ ಸಂ�ೕಧ� �ೕ�ರುತ��. ಸ��ೕಯ ಡಯ� ಗಳ� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� ಬು�ಾ� �ೂೕ�� 
ನ�ಸುವ�ದು ಅಗತ�. 
ಬುಡಕಟು� ಮಕ��� �ೂೕ�ಸು�ಾಗ ಆ ಸ�ಾಜದ ಸಂಸ���, ಆ�ಾರ, ��ಾರ, �ಾ�, ��ೕಷಕರ ಮತು� ಮಕ�ಳ
ಮ�ೂೕ�ಾವ ��ದು�ೂಳ��ವ�ದು ಅವಶ�ಕ�ಾ�ರುತ��. ಆಗ �ಾತ� ಮಕ�ಳ�� ಕ��ಾ ಆಸ��ಯನು� ���� ಮಕ�ಳ ಮನ����
ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೂೕ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��. ಆದ��ಂದ ಬುಡಕಟು� ಪ��ೕಶಗಳ��ರುವ �ಾ�ಗ�� ಬುಡಕಟು� ��ಕರ��ೕ
�ೕ�ಸ�ೕಕು. ಮತು� ಬುಡಕಟು� ಮಕ��� �ೂೕ�ಸುವ ಬುಡಕ��ೕತರ ��ಕರ�� ಬುಡಕಟು� ಜ�ಾಂಗದ ಸಂಸ���, ಆ�ಾರ,
��ಾರ, �ಾ�, ಮತು� ಮಕ�ಳ ಮ�ೂೕ�ಾವಕ�ನುಗುಣ�ಾ� �ೂೕ�ಸಲು �ಾನವ�ಾಸ���ಂದ ��ೕಷ�ಾದ ತರ�ೕ�
�ೕಡುವ�ದು ಅತ�ವಶ�ಕ�ಾ��. 
ಬುಡಕಟು� ಸಮು�ಾಯ�� �ೕ�ದ �ಾಯಂ ��ಕರನು� �ೕ�ಸುವ�ದರ �ೂ�� ಆಶ�ಮ�ಾ�ಗಳನು� � �ೌಢ�ಾ�ವ�� �ಸ���
�ೕಂ��ೕಯ �ಾದ� �ಾ�ಗಳಂ� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸ �ೕ�� �ಾಗೂ ಅವ�ಗಳನು� ಸೂಕ� ಸ�ಳದ�� �ಾ��ಸ�ೕಕು.
�ಾ�ಾ ಅಲಭ�� ಮತು� �ಾ�� ಸಂಪಕ�ದ �ೂರ��ಂ�ಾ� ಬಹು�ೕಕ ಮಕ�ಳ� �ಯ�ತ�ಾ� �ಾ�� �ಾಜ�ಾಗು��ಲ�
ಮತು� �ಾ��ಂದ �ೂರಗು���ಾ��. ಉತ�ಮ ಸಂಪಕ� ರ��ಯ �ೂ�� �ಾ��ಂದ �ಾ�� ಉ�ತ �ಾ�� ವ�ವ��
ಕ���ದ� ಅ�ಯ�ತ �ಾಜ�ಾ� ಮತು� ಮಧ�ಂತರದ�� �ಾ� �ಡುವ ಮಕ�ಳ ಪ��ಾಣವನು� ತ�ಗಟ�ಬಹು�ಾ��. 
��ಕ�� �ಂಗ�� ಒ�� ಬುಡಕಟು� ಸಮು�ಾಯ�� ಸಂಬಂ�ತ ವ���ಗಳ �ೂ�� �ಾತುಕ� ಚಟುವ�� ಗಳನು�
ನ�ಸುವಂಥದು� ಸಂಸ��� ಅವರ �ೕವನದ ಬ�� ��ಾರಗಳ ಬ�� ��ಕರು ಮತು� ಸಂಬಂಧಪಟ� ವ���ಗಳ ನಡು�ನ ಒಂದು
�ಾತುಕ�ಗಳನು� ನ�ಸುವಂಥದು�
�ಾಲ�ಾಲ�� ಎ� .�.ಎಂ.� ಸ�� ಸ�ಗಳನು� ನ�� ಅವ�ಗಳನು� ಸಬ�ೕಕ��, �ಾ�ಾ�ವೃ��ಯ�� �ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದು
�ಾಗೂ ��ೕಷಕರ ಸ�ಗಳನು� ನ�� ಮಕ�ಳ ��ಣದ ಬ�� ಅ�ವ� ಮೂ�ಸುವ�ದು. 
ಬುಡಕಟು� ಜ�ಾಂಗದವರ �ಾಂಸ���ಕ �ೂಗಡನೂ� ಉ���ೂಂಡು, ಆಧು�ಕ ��ಣ �ಾದ�ಯನೂ� ಒಳ�ೂಂ�ರುವ
�ೖ��ಕ ಪಠ�ಕ�ಮವನು� ಆಶ�ಮ �ಾ�ಗಳ�� ಅಳವ�ಸುವ ಅಗತ���
ಬುಡಕಟು� ಸಮು�ಾಯಗಳ��ನ ��ೕಷ�ಗಳ� �ಾಗೂ �ಾ�, ಸಂಸ��� �ಾಗೂ �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ಾ�ಾ ಪಠ�ಕ�ಮದ��
�ೕ�ಸುವ ���ನ�� ��ಾ� ��ಣ ತರ�ೕ� ಸಂ��ಗಳ�,  �ೕತ� ಸಂಪನೂ�ಲ �ೕಂದ� �ಾಗೂ ಸಮುಚ�ಯ �ೕಂದ�ಗಳ� �ಾಯ�
�ವ��ಸ�ೕಕು.  
ಗುಣಮಟ�ದ ಓಟದ�� ಆಶ�ಮ �ಾ�ಗಳ� ಗ�ತ, ��ಾನ ಮತು� ಇಂ���  �ಷಯಗಳ �ೂೕಧ�ಯ�� �ಂದು���. ಈ
ಸಂಬಂ� ��ಕ�� ತರ�ೕ�ಯ ಅಗತ���
�ೂೕ�ಗ ದ� ಮತು� �ೕನು ನು� ಎಂಬ ಬುಡಕಟು� ಜನರ �ಾ�ಾ�ಾ�ತ ಪಠ�ವನು� 20 ವಷ�ಗಳ �ಂ��ೕ ರ��ದ�ರೂ
ಸ�ಾ�ರ ಅದನು� ಇನೂ� �ಾ��ಾ�ಲ�, ಇದನು� ಅಂಗನ�ಾ� ಹಂತ�ಂದ ೩ �ೕ ತರಗ�ಯವ�� ಅನು�ಾ�ನ �ಾಡ�ೕ��. 
ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ� ಅ�ವೃ��, ��ಕರ ತರ�ೕ�, ಬುಡಕಟು� ��ೕ� ಪಠ� ಕ�ಮ , ಬಹು�ಷಯಗಳನು� ಒಳ�ೂಂಡ ಸಮಗ�
ಪಠ�ಕ�ಮವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು ಸ�ಾ�ರದ ಜ�ಾ�ಾ��. ಆದ� ��ಣ��� ಸಮು�ಾಯವನು� ��ೕ�ೕ�ಸುವ �ಾಯ�ವನು�
ಎ� �ಒಗಳ�, ಬುಡಕಟು� ಹಕು�ಗಳ �ೂೕ�ಾಟ�ಾರರು, ಬುಡಕಟು� ��ಕರು ಮತು� ಇತರ ಸ�ಾನ ಮನಸ�ರನು� ಒಳ�ೂಂಡು
�ವ��ಸಲು ��ಣ-ಸಮು�ಾಯ �ೕಜ�ಗಳನು� ರ�ಸ�ೕ��. 
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ಮೂಲ ��ಾ� ಬುಡಕಟು�ಗ�ಾದ �ಾಡುಕುರುಬರು, �ೂೕ�ಗರು, �ೕನುಕುರುಬರ ಇ�ಾ��, ಸಂಸ���ಯ���ೕ
�ೖ�ದ���ದು�, ವ���ಗತ�ಾ� ��ನ���ಂದ ಕೂ�ರುತ��. �ೕ�ಾ� ��ಕ�� ಈ ��ಾರಗಳ� ���ರತಕ�ದು�, �ೕನು
ಕುರುಬರು ಎಲ��ೂಂ�ಗೂ ��ಯುವ�ದು ಕಷ�, �ೕ�ಾ� ��ಕರು ���ನ ಆದ�� �ಾಗೂ ಮಕ�ಳ �ೕಂ��ತ ಗಮನ �ೂಡ�ೕಕು.
ಇವರನು� �ಾ�� ಕ�ತರಲು ��ೕಷ �ೕಜ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಚಟುವ��ಗಳನು� �ೕಜ��ೕ�ಾ��. 
��ಕ�� �ಂಗ��ೂ�� ಬುಡಕಟು� ಸಮು�ಾಯ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� ವ���ಗಳ �ೂ�� ಚಟುವ��ಗಳನು� ನ�ಸುವಂಥದು�,
ಇದರ�� ಅವರ ಸಂಸ���, �ೕವನ ��ಾನ, ಸಂಪ��ಾಯಗಳ ಬ�� ��ಕ�ೂ��� ಚ��ಸುವ�ದು. 

��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ ಮತು� � �ೌಢ�ಾ�ಾ ��ಣ 

05www.graam.org.in

�ೖ��ಕ �ಾ�ಾ �ೕಂದ�ಗಳ� ಬಹುದೂರ �ಾಗೂ ಸು�ಾರು 14 ��ೂೕ �ೕಟ� �ಾಲ���ಯ�� ಕ��ಸ�ೕ�ಾ�ರುವ�ದು �ಾಡು
�ಾ��ಗಳ �ಾವ�, ಮ��ಾಲದ�� �ೕತು�ಗ�ಲ�ದ �ೂೕಡು ನ�ಗಳ ದು��ಕು�ವ �ೕರನು� �ಾ�ಣ �ೖಯ���ದು �ಾ� �ಾ�ಾ
�ೕಂದ�ವನು� ಮುಟು�ವ�ದು ಮಕ�ಳ� �ಾಗೂ ��ೕಷಕರ ಬಹು�ೂಡ� �ಾಧ��ಾಗುತ��. ಮ�� ಅ�ೕ �ೕ� ಸಂ� ಅಂತಹ
ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಎದು�� �ಟ� ಹ���ಾಡು �ಾ��ಗಳ �ಾವ� ತ����ೂಂಡು �ೂೕಡು-ನ�ಗಳ �ೕರನು� �ಾ� ಮ�� �ೕರು�ಾ��
ವಷ���ೕ ಇ�ೕ �ೕ�ಯ ಪ����ಯನು� �ೂಂ�ರು�ಾ��. �ಾ�ಾ� �ೖ��ಕ�ಾ� ಇಂತಹ �ಾಸ�ವ ಸತ�ಗಳ� ಅ�ವೃ���
ಮು�ಾ���. ಅಲ��ೕ ಸ�ಾ�ರದ ವಸ� �ಾ�ಗಳ �ಾ��ಗಳ� ಕೂಡ ಸಮು�ಾಯ�� ಪ�ರಕ�ಾ� �ಗು��ಲ�. ವಸ� �ಾ�ಗಳ��
ಇರುವ ��ಾ���ಗಳ� ವಸ� �ಾ�ಗಳ��ನ ಅವ�ವ��ಗ�ಂದ ಅ��ಯೂ ��ಾ��ಾ�ಸ ಮುಂದುವ�ಸಲು ��ಾಕ�ಸು���ಾ��. 
ಕುಟುಂಬದ��ನ ಆ��ಕ �ೂಂದ�ಗ�ಂದ � �ೌಢ��ಣ ಪ�ದ ನಂತರ ��ೕಷಕರು ಮಕ�ಳ ��ಣ �ಟಕು�ೂ�� ದು���
ಕಳ��ಸುವ�ದು �ಾ�ಾನ��ಾ�� ಅಲ�� ��ೕಷಕರು ಹಲವ� ಕ� ಒ�ಾ�ಯ ಪ�ವ�ಕ�ಾ� ಮಕ�ಳನು� �ಾ��ಂದ ���ದ
ಉ�ಾಹರ�ಗಳ� ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ��
ಮಕ�ಳ �ೖರು�ಾಜ�ಾ�� ��ೕಷಕರ ಬಡತನ, ಅನ�ರ�, ��ಾಸ��, ಮಕ��� ಆಸ��ಯ �ೂರ�, ಅ�ಾ�ೂೕಗ�, ��ಯ ಮಕ�ಳ
��ೕಷ�, ಮಕ�ಳನು� ಆ��ಕ ಚಟುವ��ಗ�� ಬಳ��ೂಳ��ವ�ದು, ��ೕಷಕರ ವಲ�, �ಾ�� ಸಮ�� ಇ��ತರ ಅಂಶಗಳ�
�ಾರಣ�ಾ�� �ಾ�ಾನ��ಾ� ಅ�ಯ�ತ �ಾಜ�ಾ� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ, � �ೌಢ�ಾ� ಹಂತದ�� ���ರುತ��. ಬುಡಕಟು��ಾರು
�ೂೕ��ಾಗ �ೂೕ�ಗರ�� ಅ� �ಚು� ಮಕ�ಳ� ಆ��ಕ ಚಟುವ��ಗಳ�� �ಾಗವ�ಸು��, ��ೕಷಕರ ವಲ� ಮತು� �ಾ��
ಸಮ���ಂದಲೂ, �ಟ�ಕುರುಬರ ಅ� ���ನ ಮಕ�ಳ� ��ೕಷಕರ ವಲ�, ಬಡತನ�ಂದಲೂ ಮತು� �ೕನುಕುರುಬರ ಅ� �ಚು�
ಮಕ�ಳ� ಆ��ಕ ಚಟುವ��, ��ೕಷಕರ ವಲ� ಮತು� ಬಡತನ�ಂದಲೂ �ಯ�ತ�ಾ� �ಾ�� �ಾಜ�ಾಗ�ರುವ�ದು ಕಂಡು
ಬಂ��.

�ೕರಳ �ಾದ�ಯ�� ಕ��ಯನು� �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ� �ವ��� ವಸ� ಮತು� ಆ�ಾರದ �ವ�ಹ�ಯನು� �ಾತ�
ಪ��ಷ� ಪಂಗಡಗಳ ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಯ� ತರ�ೕಕು, ನಂ�� ಮತು� ಭರವ� ಮೂ�ಸುವ ��ಣ �ಗ�ೕಕು, ಕ�ಷ� �ಯು�
ತರಗ�ವ���ಾದರೂ ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ��ರುವ �ಲವ� ಆಶ�ಮ �ಾ�ಗಳನು� �ಾಲೂ��ನ�� ಕ�ಷ� 3 – 4 �ಾ�ದರೂ
�ೕಲ����ೕ��ದ� ಆ��ಾ� ಮಕ�ಳ�� ಓದುವವರ ಪ��ಾಣ ��ಾ�ಗ��. 

 ಸಲ�ಗಳ� 

ಆ��ಾ� ಮಕ��� �ಾ�ಾಹಂತಗಳ�� ��ೕ�ೕ� �ೕಡಲು ಅವರ�ೕ
ಜ�ಾಂಗದ ಉನ�ತ ��ಾ��ಾ�ಸ �ಾ�ರುವ, �ಾಧ� �ಾ�ರುವ
ವ���ಗಳನು� ಕ�� ��ೕ�ೕ� ತುಂಬುವ�ದು. �ಾ��  ಸಂ��ಯು ಸುಗ�ಾ�
��ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮದ�ಯ�� ರೂ��ರುವ ನನ� �ೕಶ ನನ� ���
�ಾದ�ಯನು� ಪ�ಾಮ��ಸಬಹುದು.
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ಉನ�ತ ��ಣ-�ೌಶ�ಾ��ವೃ�� 

ಸಮು�ಾಯ�ಂದ �ಾ�ಾ �ೕಂದ� �ಾ�ೕಜು �ೕಂದ�ಗ�� ಕ�ಷ� 7 �ಂದ 10 ��ೂೕ�ೕಟ� ದೂರ�� ��ಾ���ಗಳ�
ಪ���ತ� �ಾಲ���ಯ���ೕ ಈ ದೂರವನು� ಕ��� ��ಾ��ಾ�ಸ ಮುಂದುವ�ಸು���ಾ��. ಆದ� �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಗೂ � �ೌಢ
��ಣ ಪ�ದ ಮಕ�ಳ� ಮುಂ� ��ಾ��ಾ�ಸ ಮುಂದುವ�ಸಲು ��ಾಕ�ಸು�ಾ��. �ಾರಣ �ಾಲ���ಯ ದೂರ �ಾಗೂ �ಾ��
ವ�ವ�� ಇಲ��ರುವ�ದು ಮತು� ಅ�ೕಕ ಕುಟುಂಬಗಳ� �ಾ�ಜು ಶುಲ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ಾಗದ ����ಂದ ಮಕ�ಳನು�
��ಾ��ಾ�ಸ�ಂದ ದೂರ�ಡು��ರುವ�ದು ಅ��ಾಯ��ಾ��.
ಪ��ೕಶಗಳ�� �ೂೕ� �ಾಡ� (�ಾದ� ವ���) ಗಳ �ೂರ� ಎದು� �ಾಣುತ��.
ಎರಡ�ೕ ತ��ಾ�ನ ಬುಡಕಟು� ಸಮು�ಾಯದವರೂ ಅಕುಶಲ ಕೂ� �ಾ��ಕ�ಾಗು���ಾ��. 
���ನ �ಾ�ಸಂಗ�ಾ�� ನಗರದ ��ಣ ಸಂ��ಗಳನು� �ೕ�ದ ��ಾ���ಗ�� �ಾನ�ಕ �ಂಬಲ, �ಾಳ� ���ೕ�ಾ�ಹ �ಗು��ಲ�. 
 �ೕ�ಾ� ಅವರು ��ಣವನು� ಅಧ���ೕ �ಟಕು�ೂ�ಸು���ಾ��. ಸ�ಾ�ರ ಮತು� ಸ�ಾ��ೕತರ ಸಂ��ಗಳ� ಈ ಬ�� ಗಮನ
ಹ�ಸ�ೕಕು.
�ೂೕ�� ಮು��ದ ನಂತರ ಮುಂ�ೕನು ಎಂಬುದು ��ಜನ ��ಾ���ಗ�� ���ರುವ��ಲ�. ಈ ಕು�ತು ಅವ�� ತರ�ೕ�
ಅಗತ��� ಇದ�ೂಂ�� ಸ��ಾ�ತ�ಕ ಪ�ೕ�ಗ�ಗೂ ತ�ಾ�ಯನು� ನ�ಸಲು �ಾಯ��ಾರಗಳ ಅಗತ���. 
ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ಂ� �ೂೕ� �ಾಗೂ ಇತರ �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಪ�ಯಲು ಭದ���ಾ� ಬಹು�ಾಲು ��ಜನರ�� �ಾವ��ೕ ಆ��/
ಸ�ತು� ಇಲ�. ಉನ�ತ ��ಣದ�� ಎದು�ಾಗುವ ಖಚು�ಗಳನು� �ೂಂ�ಸಲು �ಾಗೂ �ಾಲ ಪ�ಯಲು ಆಗು��ಲ�. 

ಬುಡಕಟು� �ಾ�ಗಳ�� �ರ��� ಮಂ� ಎ�.ಎ�.ಎ�.�., �.ಯು.�. ಮತು� ಪದ� ��ಣ ಪ�ದವ�ದು�, ಅಂತಹವರನು�
ಗುರು�� ಸೂಕ� ತರ�ೕ� �ೕ� ಸ�ಾ�� ಉ�ೂ�ೕಗ �ೕಡ�ೕಕು ಮತು� ಪ�ಶ�� ಪ�ರ�ಾ�ರಗಳನು� �ೕ� �ೌರ� ಅವರನು�
ಬುಡಕಟು� ಪ��ೕಶಗ�� �ಾದ� ವ���ಯ�ಾ�� ರೂ�ಸ�ೕಕು. ಆಗ ಅವರನು� �ೂೕ� ಇತರರು �ಾವ� ಓದ�ೕಕು ಮತು� ನಮ�
ಮಕ�ಳನು� ಉತ�ಮ�ಾ� ಓ�ಸ�ೕ�ಂಬ ಬಯ� ಬರುತ��.
ಅರಣ��ಾ� ಬುಡಕಟು� ಜನ�� ��ಣದ�� ಮತು� ಉ�ೂ�ೕಗದ�� ಪ���ೕಕ�ಾದ �ೕಸ�ಾ�ಯನು� �ೕಡ�ೕಕು.
�ಾ�ೕಜುಗ�� �ೕಡು��ರುವ ಅನು�ಾನಗಳ� ಸಂ�ೕಜ�ಯ �ೂರ��ಂದ ಸಮಪ�ಕ�ಾ� ಬಳ��ಾಗು��ಲ� 
ಆ��ಾ�ಗಳ�� �ೌ� �ೂ�ಯು��, ���ನ ಬು�� ���, ಮರದ �ಾಗು ��� �ಾ�ಾ��ಗಳ ತ�ಾ�� �ೕ� ಹಲ�ಾರು
�ೌಶಲ�ಗ��. ಈ �ೌಶಲ�ಗ�� ಪ�ರಕ�ಾ� ����ೕ�ಾ �ೂೕ�� ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ���ಾಗ ಅವರು ಆಸ���ಂತ ಆ
�ಷಯಗಳನು� ಅಭ��ಸಬಲ�ರು ಮತು� ಅವರ ಉತ�ನ�ಕೂ� �ೌಲ� ��ಾ�ಗುತ��
��ಾ���ಗಳ �ೖ���ಾ�ವೃ���ಾ� �ೂಡ�ಾಡುವ ಆ��ಕ �ರವ� �ೕಜ�ಯ�� ಮೂಲ ��ಾ�ಗಳ  ��ಾ���ಗ��
���ನ �ಾ�ಧನ�� �ಗುವಂ� �ಾಡುವ�ದು. 
ವೃ�� ��ಣ �ಾಗೂ ವೃ�� �ಾಗ�ದಶ�ನವನು� �ೕಡ�ೕಕು �ಾಗೂ ಉದ�ಮ�ೕಲ�ಾ ತರ�ೕ�ಯನು� �ೕಡ�ೕಕು. 

ಸಲ� 



�ಣು� ಮಕ�ಳ ��ಣ 

ಬುಡಕಟು�ಗಳ��ಯೂ ಗಂಡು ಮಕ���ಂತ �ಣು� ಮಕ��ೕ ಮಧ�ಂತರದ�� �ಾ� ���ರುವ�ದು ಕಂಡು ಬಂ��. ಅ� �ಚು�
ಮಕ�ಳ� ಮಧ�ಂತರದ�� �ಾ� �ಡುವ�ದ�� ��ೕಷಕರ ��ಾಸ�� ಮತು� ಅನ�ರ�, ಬಡತನ, ಆ��ಕ ಚಟುವ��� ಮಕ�ಳನು�
ಬಳ��ೂಳ����, �ಾ�� �ೂರ�, ��ಕರ ಭಯ ಮತು� ಉ�ಾ�ೕನ��ಂದ �ಾ� ���ರುವ�ದು ಕಂಡು ಬಂ��. �ಣು�
ಮಕ�ಳನು� ಮ� �ಲಸಕೂ� ಬಳ��ೂಳ��ವ�ದ�ಾ�� �ಾ�� ಕಳ��ಸುವ��ಲ�
�ರ���ಯಷು� �ಣು� ಮಕ�ಳ� ಉನ�ತ ��ಣ�� �ೂೕಗು��ದು� ಬುಡಕಟು� ಸಮು�ಾಯದ�� �ಾಲ� ��ಾಹ ಪದ��ಗಳ� ಇನೂ�
ಸಹ �ಾಣ�ಗು���, 
� �ೌಢ�ಾ� �ಾಗೂ ಅದ��ಂತ ���ನ ��ಾ��ಾ�ಸ �ೕಡಬಲ� ಸಂ��ಗಳ� ಆ��ಾ� ಸಮು�ಾಯಗ�ಂದ ದೂರ�ರುವ�ದು.
�ಾ��� ಗಳ� ಸಹ ಆ��ಾ� ಮಕ��� ಬಹಳ ದೂರ�ೕ ಇ�. 
ಆ��ಾ� ಸಮು�ಾಯಗಳ� �ಾ�ಸುವ ಪ��ೕಶಗ�� �ಾ�� ಅಲಭ��ಯ ಸಮ��ಗಳ� ಸಹ �ಣು� ಮಕ�ಳ ��ಾ��ಾ�ಸದ
ಕುಂ�ತ�� �ಾರಣ�ಾ��.
ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ�� ಆ ಹಂತದ�� �ಾ�ಕ ��ೂೕ�ಯರ ಸ� �ಾಗೂ ���ೕ�ಾ�ಹಗಳ �ೂರ� ಇರುವ�ದು �ಣು� ಮಕ�ಳ
��ಾ��ಾ�ಸದ�� ಕ�� �ಾಧ�ಗ�� �ಾರಣ�ಾ��.

ಸ��ೕಯ�ಾ� � �ೌಢ�ಾ� ಲಭ��ಲ��ದ���, ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� ಏಳ�/ಎಂಟ�ೕ ತರಗ� �ೕಗ���ೂಂ�ದ �ಣು� ಮಕ�ಳನು�
� �ೌಢ�ಾ�� �ಾಖ�ಸಲು ಮತು� �ಯತ�ಾ� �ಾಜ�ಾಗುವಂ� �ೂೕ��ೂಳ�ಲು ಉಸು��ಾ� �ೕ�ಸುವ ಉಪಕ�ಮ
ರ�ಸುವ�ದು. 
ವಸ� �ಲಯಗಳ�� �ಣು� ಮಕ��� ಸುರ�ತ ಕ�ಮಗಳ� �ಾಗೂ ಅವ�� �ೕ�ಾಗುವಂತಹ ವ�ವ��ಗಳನು� �ಾ��ೂಡ�ೕಕು. 

ಸಲ�ಗಳ� 
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ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ -ಕ�� 
ಲಭ��ರುವ �ೂೕಧ�ಾ ಕ��ಾ �ಾ�ಾ��ಗಳ� ಬುಡಕಟು� ಸಮು�ಾಯದ ಸಂಸ���, ಸ�ಾಜ ಮತು� ಆ��ಕ �ೕವನ��
ಹ��ರ�ಾ�ರದ �ಾರಣ ಮಕ�ಳ� ಸುಲಭ�ಾ� ಅ�ೖ���ೂಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗು��ಲ�. �ೕ� ಬಹು�ೕಕ ಅಂಶಗಳ� ಬುಡಕಟು� ಮಕ�ಳ
ಕ��ಾ ಮಟ� �ಂದು��ರಲು �ಾರಣ�ಾ��. ಇನು� ಪ���ೕಕ�ಾ� ಆಶ�ಮ�ಾ�ಗಳ ���ಗ�ಯನು� ಗಮ���ಾಗ ಇವ�
ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� �ಾಯ� �ವ��ಸು��ಲ�.
ಮಕ�ಳ �ೖ��ಕ �ಾಧ� ಬ�� ಬಹು�ೕಕ ��ಕರು ಕನ�ಡ, ಪ�ಸರ ��ಾನ ಮತು� ಸ�ಾಜ ��ಾನ �ಷಯದ�� ಉತ�ಮ ಮತು�
�ಾ�ಾರಣ�ಾ���ಂದೂ, �ಾ�ಾನ� ��ಾನ, ಗ�ತ ಮತು� ಇಂ��ೕ� �ಾ�ಯ�� ಮಕ�ಳ ಕ��ಾ ಮಟ� �ೕ�ಾ �ಂದು���ಾ��. 
ಮಕ�ಳ ಕ�� �ಂದು��ರು��� ಮಕ�ಳ ಆಸ�� �ೂರ�, ��ೕಷಕರ ವಲ� ಮತು� ��ೕಷಕರ ಅನ�ರ�, �ಲ��ö್ಯತನ �ಾಗೂ
ಕ�� ಮಟ�ದ ಗ�ಹಣಶ�� �ೂ�� �ಳಮಟ�ದ ಆ�ೂೕಗ�ವ� ಸ�ಾ ಪ�ಮುಖ �ಾರಣಗಳ�ೂ�ಂ�ಾ��.

ಪ�ಸು�ತ�ರುವ ಪಠ�ಕ�ಮ ಬುಡಕಟು� ಮಕ�ಳ �ೕವನ ��ಾನಕ�ನುಗುಣ�ಾ�ಲ�ದ �ಾರಣ ಮಕ�ಳ�� ಕ��ಾ ಆಸ�� ಕ����.
ಆದ��ಂದ ಬುಡಕಟು� ಸ�ಾಜದ ಸಂಸ���� ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೌ�ಕ �ಾ�ತ�, ಕ�ಗಳ�, ಸ��ೕಯ ಪ�ಸರ, ಬುಡಕಟು� �ೕವನ
��ಾನ, �ೖ�ಕ �ೌಲ�, �ಸು� ಮತು� ��ಣದ ಮಹತ�ವನು� ��ಸುವಂತಹ ಪಠ�ಕ�ಮವನು� ಅಳವ�ಸುವ�ದು ಮತು�
ಪಠ�ಕ�ಮಕ�ನುಗುಣ�ಾ� �ೂೕಧ�ೂೕಪಕರಣಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು ಅವಶ�ಕ�ಾ��. ಇದ�ೂಂ�� ಬುಡಕಟು� ಮಕ�ಳ
�ೌಶಲ�ಕ�ನುಗುಣ�ಾ� ವೃ�� ತರ�ೕ�ಗಳನು� ��ಣದ�� ಅಳವ���ೂಳ��ವ�ದು ಸಹ ಅತ�ವಶ�ಕ�ಾ��.

ಸಲ�ಗಳ� 
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ಒ�ಾ�� ಸಲ�ಗಳ� 

ಅ�ವ� �ಾಗೂ �ಾ�ಾ�ಕ ಗುಂಪ�: ಬುಡಕಟು� ಮಕ�ಳ ��ಣದ�� ��ೕಷಕರ �ಾತ� ಮಹತ�ರ�ಾದದು�, ಆದ� ಬಹು�ೕಕ
��ೕಷಕರು ಅನ�ರಸ�ರೂ ��ಣದ ಮಹತ�ದ ಬ�� ಅ��ಲ�ದವರೂ ಆ�ರುವ�ದ�ಂದ ಮಕ�ಳ ��ಣದ ಬ�� ಆಸ��
ವ�ಸುವ��ಲ� ಆದ��ಂದ ��ೕಷಕ�� ಮತು� ಮಕ��� �ೖ��ಕ ಅ�ವ� ಮತು� ಮಹತ�ವನು� ����ೂಡ�ೕಕು. ಬುಡಕಟು�
ಪ��ೕಶದ�� �ಾಯಂ�ರ �ಾ�ಾ�ಕ ಗುಂಪ�ಗಳ� (ಸ� ಸ�ಾಯ ಗುಂಪ�ಗಳ�) ರ�� ಉತ�ಮ �ೕ���ಾಗುವ�ದು. 

ಆ���ಾ�ವೃ�� �ೕಜ�ಗಳ�: ಬುಡಕಟು� ಜನರು ಕಡು ಬಡತನದ�� �ೕವನ �ಾ�ಸು��ದು�, �ೕವನ �ವ�ಹ��ಾ�
ಮಕ�ಳನು� ಆ��ಕ ಚಟುವ��ಗ�� ಮತು� �ಾ�� �ಾ�ಾ��� ಬಳ� �ೂಳ�����ಾ�� �ಾಗೂ ಕೂ��ಾ� ��ಯ �ಾಜ�ಗ��
೩ �ಂದ ೫ �ಂಗಳ� ವಲ� �ೂೕಗು�ಾ��. ಇವ� ಮಕ�ಳ ��ಣದ �ೕ� ವ���ಕ��ಾದ ಪ��ಾಮವನು� �ೕರುತ��. ಆದ�ಂದ
ಸ�ಾ�ರ ಅವ�� ಸ��ೕಯ�ಾ� ಉ�ೂ�ೕಗ �ೂರ���ೂಡುವ�ದರ �ೂ�� �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� ಆ���ಾ�ವೃ���
ಪ�ರಕ�ಾದ �ೕಜ�ಗಳನು� ರೂ��, ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�� ಅವರನು� �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ� ಮತು�
ಆ��ಕ�ಾ� ಸಧೃಡ�ೂ�ಸ�ೕಕು.

�ೕ�ಯ�� ಸಮು�ಾಯದ ಧ��: ��ಣ �ೕ�ಗಳನು� ರೂ�ಸು�ಾಗ ಮತು� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸು�ಾಗ �ಾನವ�ಾಸ��ರು,
��ಣ ತ�ರು ಮತು� ಬುಡಕಟು� ಪ����ಗಳ ಅ��ಾ�ಯ ಮತು� ಸಲ�ಗಳನು� ಪ�ಯ�ೕಕು.

ಸಂ�ೂೕಧ�ಾ ಅಗತ�ಗಳ�: ಸದ� ಬುಡಕಟು� ಜನರ ��ಣ ಮತು� ಅ�ವೃ��ಯನು� ಕ�ಾರುವ�ಾ�� ��ಸಲು ಪ���ೕಕ
ಸಂ�ೂೕಧ�/ದ�ಾ�ಂಶದ �ೂರ���. ಬುಡಕಟು� ಜನರ �ೖ��ಕ ���ಗ�, ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಕು�ತು ಪ��ೕ�ಕ
ಸಂ�ೂೕಧ��ಾಗ�ೕ��.

�ೕ� �ರೂಪ�ಾ ಮಟ�ದ�� ಆಗ�ೕ�ರುವ ಬದ�ಾವ� : ಆಶ�ಮ �ಾ�ಯ ಸಂ�ೕ�ತ ಉಪಕ�ಮ: ಆಶ�ಮ
�ಾ�ಗಳ� �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�ಯ� ಬರ�ೕಕು.  �ೖ��ಕ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಅನು�ಾ�ನ ��ಣ ಇ�ಾ�ಯ�ಾ�ದ�,
ಇ��ತರ ಪ�ರಕ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಅನು�ಾ�ನ ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ಯ ಜ�ಾ�ಾ���ಾಗ�ೕಕು. ಬುಡಕಟು�
ಸಮು�ಾಯದ ಆಶ�ಮ �ಾ�ಗಳ� ಸ�ತಂತ� ��ಣ  ಸಂ��ಗ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸ�ೕಕು

ಎ�  ಇ � ಅನು�ಾ�ನದ�� : �ಾ��ೕಯ ��ಣ �ೕ�ಯನು� ಮೂಲ ಆ��ಾ� ಪ��ೕಶಗಳ�� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸು�ಾಗ
ಬುಡಕಟು� ಮಕ�ಳ �ೖ��ಕ ಅ�ವೃ���ಾ� ಪ���ೕಕ ���ಾ �ೕಜ�ಯನು� ರ��, �ೕಂ��ೕಯ �ಾ�ಗಳ �ಾದ�ಯ
�ಾ�ಗಳನು� �ಾ��� �ೖ��ಕ ಅ�ವೃ�� �ಾಡುವ�ದು. 

�ೌಶಲ�: �ೌಶಲ� ಅ�ವೃ���ಾ� ಇ�ಾ�ಯ ಸಂ�ೕಜ�ಯ�� ಬುಡಕಟು� ಮಕ��� ಅವರ ಸಂಸ���, �ೕವನಕ�ಮದ��
ಇರುವ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಮತ�ಷು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು �ೕಜ�ಗಳನು� ರೂ�ಸುವ�ದು. 
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�ಷಯ ಮಂಡ��ಾರರು 

��ೕಯುತ ಮ��ಾ��, ಸದಸ�ರು, ಮಕ�ಳ ಹಕು� ಆ�ೕಗ �ಾಗೂ �ಾ��ೕಯ ��ಣ �ೕ� ೨೦೨೦ �ಾಜ� ಅನು�ಾ�ನ �ಾಯ�ಪ�

ಸದಸ�ರು, �ಂಗಳ�ರು

�ಾ.�ಾ�ೕ�ೌಡ, �ಾಯ�ದ��, ��ಾ� ಬುಡಕಟು� ��ಜನ ಅ�ವೃ�� ಸಂಘ, �ಾಮ�ಾಜನಗರ 

ರಂಗ �ಾದಪ�, ��ಕರು, ಆಶ�ಮ �ಾ� ���ಾ��, 

�ೖ�ೕಂದ�ಕು�ಾ�, ಅರಣ� ಮೂಲ ಬುಡಕಟು�ಗಳ ಒಕೂ�ಟ 

ಕೃಷ�ಮೂ��, ಖ�ಾಂ�, �ಾಜ� ಮೂಲ ಆ��ಾ� �ೕ�� ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಬಸವ�ಾ�, ��ಾ�ಂತ ��ೕ�ಶಕರು, �ಾ�ಥ�ಕ ��ಣ, �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�, �ಂಗಳ�ರು

�ಾ.�ೕರಭದ��ಾಯ�, ಸಂ�ೕಜಕರು, ಪ�ನ� �� ಸಂ��, �ಾಮ�ಾಜನಗರ 

��ೕಯುತ ಮುತ�ಯ�, �ಾಯ�ದ��, �ಾಜ� ಮೂಲ ಆ��ಾ� �ೕ�� ಕ�ಾ�ಟಕ

ಗ�ೕ�, �ವೃತ� ��ಕರು, �� � �ೂೕ� 

��ೕಯುತ �ಾರ, ಆ��ಾ� ��ಕರು, ಬಸವನ�� �ಾ�, �� � �ೂೕ�, �ೖಸೂರು

��ೕಯುತ �ಳ����, ��ಾ�ಂತ ��ೕ�ಶಕರು, �ಾ�ಥ�ಕ ��ಣ, �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�, �ಂಗಳ�ರು

��ೕಯುತ �ಾಮ�ಾ�, �ವೃತ� ��ಕರು, ��ೕ�ಾನಂದ ��ಜನ �ಾ�, �ಳ�� ರಂಗನ �ಟ�, �ಾಮ�ಾಜನಗರ 

�ಾ. ಮ�ೕಂದ� ಕು�ಾ�, �ೕಜ�ಾ ��ೕ�ಶಕರು, ��ೕ� ಇಂ��ಾ, ಬುಡಕಟು� ಸಬ�ೕಕರಣ �ೕಜ�. 

�ಾ.�ಾ�ೕಂದ�ಪ��ಾ�.� ಮುಖ�ಸ�ರು, ಸಮು�ಾಯ ಸ�ಾ�ೂೕಚ�ಾ ��ಾಗ, �ಾ�� ರೂ�� �ಸ�� ಅಂ� ಅ�ೂ�ಕ�

ಮೂ��ಂ� 

�ಾ.ಪ�ಾ�ವ�, ��ಣ ತ�ರು, �ಾ��ೕಯ ��ಣ �ೕ� ೨೦೨೦ �ಾಜ� ಅನು�ಾ�ನ �ಾಯ�ಪ� ಸದಸ�ರು, �ಂಗಳ�ರು

�ೂ�ೕ��ಾನ ���, ಬುಡಕಟು� ಮ��, ಉತ�ರ ಕನ�ಡ

��ೕ ಚಂದ�ಮ� ��ಕರು, �ಾಚ�ಾ�� ನಗರ 

�ಾ. �ೕ�ಾಕ�, ಪ��ತರು, ��ಣ ಅ�ವೃ�� ಮತು� �ವ�ಹ�, �ೖಸೂರು. 

�ಾ. ಆ� � ಚಂದ��ೕಖ�, ತಳಸಮು�ಾಯಗಳ ಅಧ�ಯನ �ೕಂದ�, �ಾ��ೕಯ �ಾನೂನು �ಾ�, �ಾರತ �ಶ���ಾ�ಲಯ,

�ಂಗಳ�ರು. 

��ೕಯುತ ಅಚು�ತ �ಾ�, ಜ�ಾ�ವೃ�� ಪ��ತರು, �ೖ� �ೌಂ�ೕಷ� 

�ಾ.�ಾ�ೕ�ೌಡ, �ಾಯ�ದ��, ��ಾ� ಬುಡಕಟು� ��ಜನ ಅ�ವೃ�� ಸಂಘ, �ಾಮ�ಾಜನಗರ 

��ೕಯುತ ಮ�ಾ�� �ೂರಗ, ಧ�ಣ ಕನ�ಡ 

�ಾ. ಕೃಷ� ಮೂ�� ಇರು�ಗ, ಆ��ಾ� ಮುಖಂಡರು
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