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ತ್ುಮಕೂರು: ಶಿಕ್ಷಣದ ನಹನಹ ಸಂತಗಳಲ್ಲ ಿರತ ಯೋಕ ಕ್ರೋಡಹ ಠ್ಯಕರಮ ರ ಪಿಷು ಅಗತಯವಿದ  ಎಂದು ತುಮಕ ರು 
ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ ಕುಲತಿ ಪ್ರರ. ಎ.ಎಚ್. ರಹಜಹಷಹಬ್ ಅಭಿಹರಯಟ್ಟರು. 
 

ತುಮಕ ರು ವಿವಿ ಷರ್. ಎಂ.ವಿವ ವೋವವರಯಯ ಷಭಹಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಕಲಹ ಕಹಲ ೋಜಿನ ದ ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಹಗು ಮಹನ 
ಷಂನ ೂಲ ಅಭಿೃದ್ದ ಿಕ ೋಂದರದ ಷಸಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಿದ ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತ ಯುಜಿಸಿ ಹರಯೋಜಿತ ಎರಡು ದ್ದನಗಳ 
ರಹಷ್ಟ್ರೋಯ ಷಮ್ಮೇಳನನುು ಗುರುಹರ ಉದಹಾಟಿಸಿ ಅರು ಮಹತನಹಡಿದರು. 
 

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರು ಕ್ರೋಡಹ ರತಿಭ  ಗುರುತಿಸಿ ಅರಿಗ  ರತ ಯೋಕ ಠ್ಯಕರಮ ರ ಪಿಸಿದರ  ದ ೋವದ ಕ್ರೋಡಹರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿವ ೋಶ 
ಬದಲಹಣ  ಕಹಣಲು ಷಹಧಯವಿದ . ಕ್ರೋಡ ಯ ಗತ ೈಭ ನ ನಪಿಸಿಕ  ಂಡರ  ಷಹಲದು, ತಿಮಹನದಲ್ಲಿ ಮಹಡಬ ೋಕಹದ 
ಕ ಲಷಗಳ ಬಗ ೆ ಕ ಡಹ ಯೋಚಿಷಬ ೋಕ್ದ . ಮುಂದ್ದನ ದ್ದನಗಳಲ್ಲ ಿಡಿಇಡಿ, ಬಿಇಡಿ, ಎಂಇಡಿ, ಎಂಪಿಇಡಿಯಂಥ 
ಕ  ೋರ್ ಿ ಗಳ ಲಿನ ು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯಗಳ ಹಯಪಿಿಗ  ತರು ಉದ ಿೋವ ಕ ೋಂದರ ಷರಕಹರಕ್ಿದ . ಹಿೋಗಹಗಿ ಕ್ರೋಡಹ ಶಿಕ್ಷಣಕ ಿ 
ಸ ಚಿಿನ ಮಸತವ ಬರಲ್ಲದ  ಮತು ಿಅದರಲ್ಲಿ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯದ ಹತರೂ ಸ ಚ್ಹಿಗಲ್ಲದ  ಎಂದರು. 
 

ಕಹಯಿಕರಮ ಷಹನಿುಧಯ ಹಿಸಿ ಮಹತನಹಡಿದ ತುಮಕ ರು ರಹಮಕೃಶಣ ವಿ ೋಕಹನಂದ ಆವರಮದ ಅಧಯಕ್ಷ ಡಹ. ವಿೋರ ೋವಹನಂದ 
ಷಹವಮೋಜಿ, ಕ್ರೋಡಹಟ್ು ಉತಿಮ ಚ್ಹರಿತರಯ ಸ  ಂದ್ದರಬ ೋಕು. ಚ್ಹರಿತರಯಹಿೋನ ಕ್ರೋಡಹಟ್ು ಎಶ ಟೋ ದ  ಡಡ ಷಹಧನ  ಮಹಡಿದರ  

ಅದಕ ಿ ಬ ಲ  ಇಲಿ. ಮಹನ ಇತಿಸಹಷದಲ್ಲಿ ಹರಚಿೋನ ಕಹಲದ್ದಂದಲ  ಕ್ರೋಡ ಗ  ಸ ಚಿಿನ ಮಸತವ ಇತುಿ. ವಕ್ಿಯೋ ಜಿೋನ, 

ನಿವಯಕ್ಿಯೋ ಮರಣ ಎಂದು ಷಹವಮ ವಿ ೋಕಹನಂದರು ದ ೋವದ ಅಭಿೃದ್ದ ಿಬಲವಹಲ್ಲ ಯುಡ ಂಂದಶ ಟೋ ಷಹಧಯ ಎಂದು 
ನಂಬಿದರಿು ಎಂದರು. 
 

ದ್ದಕ ೂಚಿ ಭಹಶಣ ಮಹಡಿದ ಅಣಹಣಮಲ ೈ ವಿವಿ ದ ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಹಯದ ಡಿೋನ್ ಪ್ರರ. ಜಿ. ರವಿೋಂದರನ್, ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ದ ೈಹಿಕ 
ಶಿಕ್ಷಣಕ ಿ ಪ್ರರೋತಹೂಸ ಕ  ರತ ಂದ . ಸಲು ವಿವಿಗಳಲ್ಲ ಿದ ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿದ ೋಿವಕರ ಸುದ ಿಗಳು ಖಹಲ್ಲಂ . ಮ ಲ 
ಷೌಕಯಿಗಳು ಸಹಗ  ಷರಿಯಹದ ಕ  ೋಚಿಂಗ್ ಯಷ ೆಯ  ಇಲಿ ಎಂದು ವಿಶಹದ್ದಸಿದರು. 
 

ಬ ಂಗಳೂರು ವಿವಿ ದ ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಹಯದ ಮಹಜಿ ಡಿೋನ್ ಪ್ರರ. ಎಲ್.ಆರ್. ೈದಯನಹಥನ್, ಧಹರಹಡ ವಿವಿ ದ ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 
ನಿದ ೋಿವಕ ಪ್ರರ. ರತಹಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಹರಿ ಸಹಗ  ಪ್ರರ. ರವಿೋಂದರನ್ ಅರನುು ಷನಹೂನಿಷಲಹಂತು. ಕಹಲ ೋಜಿನ ಪಿರನಿೂಹಲ್ 
ಡಹ. ಎಂ.ಜಯರಹಮು ಅಧಯಕ್ಷತ  ಹಿಸಿದಿರು. ಷಮ್ಮೇಳನದ ಷಂಘಟ್ನಹ ಕಹಯಿದಶಿಿ ಆರ್. ಷುದ್ದೋಪ್ ಕುಮಹರ್, ಉ 
ಷಂಘಟ್ನಹ ಕಹಯಿದಶಿಿ ಡಹ. ಜಹಯ್ ನ ರ ಲಹಿ ಉಸಿೆತರಿದಿರು. 
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