
ಮಹೇಶ ಜಾಧವ...    ಕತ್ತ ಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಕರೆತ್ರುವ ಪ್ರ ಯತ್ನ  

ಎಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ  ಎಿಂಬ ಶಬದ  ಕಿವಿಗೆ ಬಿದದ ರೇನೇ ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಭಯ. ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪೀಡಿತ್ ಮಕಕ ಳನ್ನನ  

ಕಂಡ್ರೆ ಇನ್ನನ ಲ್ಲ ದ ಮುಜುಗರ. ಇನ್ನನ  ಸೇವೆ ಎಿಂದರೆ ಜನರೇ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತತ ರೆ. ಆದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ 

ಮಹೇಶ ಜಾಧವ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪೀಡಿತ್ ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ತ್ನನ  ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಇಟ್ಟು ಕಿಂಡು ತ್ನನ ವರಂತೆ ಪರ ೀತಿಸಿ, 

ಬೆಳೆಸಿ, ಪೀಷಿಸಿ ಕತ್ತ ಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಕರೆತ್ರುವ ಪ್ರ ಯತ್ನ  ನಡೆಸಿದ್ದದ ರೆ. ಅದರಲ್ಲಲ  ಯಶಸಸ ನ್ನನ  

ಕಂಡಿದ್ದದ ರೆ 

 

ವೃತಿತ ಯಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ೀದಯ ಮದಲ್ಲಲ  ತೊಡ್ಗಿಸಿಕಿಂಡಿದದ ರೂ ಪ್ರ ವೃತಿತ ಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತ್ಮಮ  

ಬದುಕನ್ನನ  ಮೀಸಲ್ಲರಿಸಿಕಿಂಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮಮ ಯ ಸಂಗತಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಣಬಗಿಿ ಗಾರ ಮದಲ್ಲಲ  ಜುಲೈ 22 

1986 ರಲ್ಲಲ  ಜನ್ನಸಿದ ಅವರು ಬಾಲ್ಯ  ಜೀವನ ಬಡ್ತ್ನದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತತ . ಪ್ರರ ಥಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಣಬಗಿಿಯ 

ಸಿದ್ದ ೀಶವ ರ ಹೈಸ್ಕಕ ಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಆಯತ್ತ. ನಂತ್ರ ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಸೈನಸ  ಮತ್ತತ  ಇಿಂಜನ್ನಯರಿಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಸಣಣ  

ಪುಟು  ಉದ್ಯ ೀಗಗಳನ್ನನ  ಆರಂಭಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮಥಿವಾದ ಮಹೇಶ ತ್ನನ  ಗಳಿಸಿದ ಸವ ಲ್ಪ  ಭಾಗವನ್ನನ  

ಸಮಾಜಕ್ಕಕ  ನ್ನೀಡುವುದ್ದಗಿ ತಿೀಮಾಿನ್ನಸಿದರು. 

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಣಬಗಿಿಯಲ್ಲಲ  2010 ರಲ್ಲಲ  "ಮಹೇಶ ಫೌಂಡೇಶನ್" ಸ್ಥಾ ಪಸಿ ಅದರ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅನಾಥ 

ಬಡ್ ಮಕಕ ಳ ಹಾಗೂ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪೀಡಿತ್ ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಯಯ ಣಕ್ಕಕ ಗಿ ಶರ ಮಸುತಿತ ರುವ ಅವರ 

ಕ್ಕಯಿವೈಖರಿಯನ್ನನ  ಎಷ್ಟು  ಅಭಿನಂದಸಿದರೂ ಕಡಿಮ್ಮಯೇ. ಪ್ರರ ರಂಭದಲ್ಲಲ  ಸವ ಿಂತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಲ  

ಅನಾಥಾಶರ ಮವನ್ನನ  ಆರಂಭಿಸಿ ನಂತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಆಶರ ಮವನ್ನನ  ವಗಾಿಯಸಿದರು. ಆದರೆ 

ನಂತ್ರ ಆ ಮನೆ ಕೂಡ್ ಮಕಕ ಳ ಲ್ಯಲ್ನೆ ಪೀಷಣೆಗೆ ಚಿಕಕ ದ್ದಗುತಿತ ತ್ತತ . 5 ವಷಿ ಸರಕ್ಕರದಿಂದ ಜಾಗವನ್ನನ  

ಪ್ಡೆಯಲು ಹರಸ್ಥಹಸ ಮಾಡ್ಲ್ಯಯತ್ತ, ಫಲ್ಲತ್ತಿಂಶ ಬರಲ್ಲಲ್ಲ . ನಂತ್ರ ತ್ನನ  ಕುಟ್ಟಿಂಬದವರು ಇರುವ 

ಮನೆಯನ್ನನ  ದ್ದನದ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ  ಸಂಸ್ಥಾ ಗೆ ನ್ನೀಡಿ ಸವ ಿಂತ್ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದಸಯ ರಿಂದಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ 

ರಾಮತಿೀಥಿ ನಗರದಲ್ಲಲ  ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಇದ್ದದ ರೆ. 

ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪೀಡಿತ್ ಮಕಕ ಳ ಅನಾಥಾಶರ ಮವನ್ನನ  ಆರಂಭಿಸಿದ  ಮಹೇಶ ಜಾಧವ ಅವರಿಗೆ 

ಸ್ಥಕಷ್ಟು  ತೊಿಂದರೆಗಳು ಬಂದವು. ಶಾಲೆಗೆ ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿಕಳುು ತಿತ ರಲ್ಲಲ್ಲ  ವಿರೀಧಿಸುತಿತ ದದ ರು. ಮನೆ 

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನ್ನೀಡುತಿತ ರಲ್ಲಲ್ಲ  ಮತ್ತತ  ಇದದ  ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮನೆ ಖಾಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತೆ 

ಒತ್ತತ ಯಸುತಿತ ದದ ರು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ಕಡಿಮ್ಮಯಾಯತ್ತ. ಆತಿಮ ೀಯ ಸ್ಥನ ೀಹಿತ್ರು 

ದೂರವಾದರು. ಆದರೂ ಇವುಗಳನ್ನನ  ಲೆಕಿಕ ಸದ್ ಮಹೇಶ ಜಾಧವ ಅವರು ಮುಿಂದ್ ನಡೆಯುತ್ತತ  ಎಚ್.ಐ.ವಿ. 

ಪೀಡಿತ್ ಮಕಕ ಳ ಹಕುಕ ಗಳಿಗೆ ಹೊೀರಾಟ ಮಾಡುತ್ತ  ಬಂದರು. 

 



ಮಹೇಶ ಜಾಧವ ಅವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಮಹೇಶ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಯೌಂದ 

ನಡೆಯುತಿ್ತ ರುವ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇದೆ. 
 

1. ಆಶಾಕಿರಣ ಮಕ್ಕ ಳ ಆರೈಕೆ ಕೌಂದರ   
ಕ್ಕಯಾಿರಂಭ: 2012 ರಲ್ಲಲ  

ಕ್ಕಯಿಕರ ಮದ ಉದ್ದ ೀಶ: ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪೀಡಿತ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಉಚಿತ್, ವಸತಿ, ಆಹಾರ, ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತತ  

ಶಿಕ್ಷಣದ ವಯ ವಸ್ಥಾ . 

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು: ಇದುವರೆಗೆ 600 ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಸಹಾಯ 

 

2. ಆಧಾರ ವಿದ್ಯಯ  

ಕ್ಕಯಿರಂಭ: 2012 ರಲ್ಲಲ   

ಕ್ಕಯಿಕರ ಮದ ಉದ್ದ ೀಶ: ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪೀಡಿತ್ ಸಲ ಿಂನಲ್ಲಲ ರುವ ಮಕಕ ಳು ಮತ್ತತ  ಬಡ್ಮಕಕ ಳಿಗೆ 

ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯ.  

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು: ಇದುವರೆಗೆ 7400 ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಸಹಾಯ. 

 

3. ಆಧಾರ ವಿಲೇಜ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮ 

ಕ್ಕಯಿರಂಭ : 2013 ರಲ್ಲಲ  

ಕ್ಕಯಿಕರ ಮದ ಉದ್ದ ೀಶ  : ಸಲ ಿಂನಲ್ಲಲ ರುವ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಮತ್ತತ  ಅವಶಯ ಕತೆಯರುವ ಕುಟ್ಟಿಂಬಗಳಿಗೆ 

ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸೌಕಯಿಗಳನ್ನನ  ನ್ನೀಡುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಆರೀಗಯ , ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತತ  

ಉದ್ಯ ೀಗಾವಕ್ಕಶಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸಿ ಕಡುವುದು. 

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು : ಇದುವರಗೆ – 7700 ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸೇವೆ, 

1200 ಕೂಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಸಲ ಮ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯ. 80 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಸೀಲ್ಯರ ವಿದುಯ ತ್ 

ನ್ನೀಡಿದುದ . ಸಲ ಮ್ ನಲ್ಲಲ ರುವ 40 ಕೂಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಕುಟ್ಟಿಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟು  ಕಟ್ಟು ದ್. 
 

4. ಗೋಕಾಕ್ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. / ಏಡ್ಸ  ಆರೈಕೆ ಕೌಂದರ   

ಕ್ಕಯಾಿರಂಭ : 2014 ರಲ್ಲಲ   

ಕ್ಕಯಿಕರ ಮದ ಉದ್ದ ೀಶ : ಗೀಕ್ಕಕ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪೀಡಿತ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಿಂದರ  ಸ್ಥಾ ಪಸಿ ಅವರಿಗೆ 

ಸಿಗಬೇಕ್ಕದ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸೌಕಯಿಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸಿ ಕಡುವುದು   

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು : ಇದುವರೆಗೆ -12000 ಕೂಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪೀಡಿತ್ರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ  

ನ್ನೀಡಿದ್.   

 

5. ಉತ್ಕ ರ್ಯ ವಿಶೇರ್ ಶಾಲೆ  
ಕ್ಕಯಾಿರಂಭ : 2016 ರಲ್ಲಲ   

ಕ್ಕಯಿಕರ ಮದ ಉದ್ದ ೀಶ :  ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪೀಡಿತ್ ಸಲ ಮ್ ನಲ್ಲಲ ರುವ  ಮಕಕ ಳು ಮತ್ತತ  ಬಡ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ 

ಉಚಿತ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತತ  ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.  

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು : ಒಟ್ಟು  ಪ್ರ ತಿ ವಷಿ 300 ಕೂಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯ  

 

ಮಹೇಶ ಫೌಂಡೇಶನದ ಸಾಧನೆಗಳು : 

 2010 ರಿಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಸರಕ್ಕರದ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಸಹಾಯ ಪ್ಡೆದುಕಳು ದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಲ ರುವ 

ದ್ದನ್ನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ ರುವ ಸಂಸ್ಥಾ . 

 2010 ರಿಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ಡೆದ ಯಾವುದೇ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪೀಡಿತ್ ಮಗು ಮರಣ ಹೊಿಂದಲ್ಲ . 

ಎಲ್ಲ ರೂ ಆರೀಗಯ ದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತಿತ ದ್ದದ ರೆ. 

 ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ಮೊದಲ್ ಎಚ್.ಐ.ವಿ.. ಪೀಡಿತ್ರಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತಿತ ರುವ ಸಂಸ್ಥಾ ಗೆ ಕನಾಿಟಕ 

ಸರಕ್ಕರದಿಂದ ಅಹಿ ಸಂಸ್ಥಾ  ಎಿಂಬ ಮಾನಯ ತೆ.  

 2014 ರಲ್ಲಲ  ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲ್ಲಲ  ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಪ್ರ ಶಸಿತ  2017 ರಲ್ಲಲ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಪ್ರ ಶಸಿತ  ಪ್ಡೆದ 

ರಾಜಯ ದ ಹಾಗೂ ದೇಶದ    ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಿರಿಯ ವಯ ಕಿತ . 

 ಪ್ರ ತಿ ವಷಿ ಸುಮಾರು 29000 ಕೂಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪೀಡಿತ್ರಿಗೆ  ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳ ಮುಖಾಿಂತ್ರ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತ ರುವ  ಸಂಸ್ಥಾ . 



 ಪ್ರ ತಿ ವಷಿ 6000 ಕೂಕ  ಹೆಚ್ಚು  ದ್ದನ್ನಗಳಿಿಂದ ವಿವಿಧ ಕ್ಕಯಿಕರ ಮಗಳಲ್ಲಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತಿತ ದ್ದದ ರೆ. 

 ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಕ್ಕಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತತ  ಸುಸಜಿ ತ್ವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸುಮಾರು 70 ಕೂಕ  ಹೆಚ್ಚು  

ಸಿಬಬ ಿಂದಗಳು ಹಗಲು ರಾತಿರ  ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಕ್ಕಯಿಕರ ಮಗಳ ಯಶಸಿವ ಗೆ ಶರ ಮಸುತಿತ ದ್ದದ ರೆ. 

ಭಾವನಾಜೀವಿಗಳಾದ ಇವರು ಮನಸಿಸ ದದ ಲ್ಲಲ  ಮಾಗಿವಿದ್ ಎಿಂಬುದರಲ್ಲಲ  ವಿಶಾವ ಸವಿರಿಸಿ. ವಿದ್ಯ ಯ ಜ್ತೆಗೆ 

ವಿನಯವನ್ನನ  ಮೈಗೂಡಿಸಿಕಿಂಡು ನ್ನಸ್ಥವ ಥಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಲ ಸುತಿತ ರುವುದನ್ನನ  ಕಂಡು ಅನೇಕ ಪ್ರ ಶಸಿತ ಗಳು 

ಅರಸಿಕಿಂಡು ಬಂದವೆ. 

 

ಮಹೇಶ ಜಾಧವ ಅವರಿಗೆ ಸಂದ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 2017- ರಲ್ಲಲ  ಭಾರತ್ದ ಸಕ್ಕಿರದ ಗೌರವಾನ್ನವ ತ್ ರಾಷು ರಪ್ತಿಯವರಿಿಂದ 2017 ರ ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲ್ಲಲ  

ರಾರ್್ ರ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ . 

 2014- ರಲ್ಲಲ  ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲ್ಲಲ  ಕನಾಿಟಕ ಸಕ್ಕಿರದ ಗೌರವಾನ್ನವ ತ್ ರಾಜಯ ಪ್ರಲ್ರಿಿಂದ  ರಾಜಯ  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ . 

 2017- ರಲ್ಲಲ  ಜೀ ಕನನ ಡ್ ಹೆಮೆ್ಮ ಯ ಕ್ನನ ಡಿಗ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ . 

 2017- ರಲ್ಲಲ  ಸುವಣಿ ನ್ನಯ ಸ್ ಮತ್ತತ  ಕನನ ಡ್ ಪ್ರ ಭಾ ಅಸಾಮಾನಯ  ಕ್ನನ ಡಿಗ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ . 

 2017 - ರಲ್ಲಲ  ಪ್ಬಿಲ ಕ್ ಟ್ಟವಿಿ ಯಿಂದ ಪ್ಬಿ್ಲ ಕ್ ಹೋರೋ ಪುರಸಾಕ ರ ಮತ್ತತ  ವಿಶೇಷ ಕ್ಕಯಿಕರ ಮ. 

 2019 - ರಲ್ಲಲ  ರಾಜಯ ಮಟು ದ ಅಮೆ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ    

 2010 - ರಲ್ಲಲ  ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬೆಲ್ಗಾಮದಿಂದ ವರ್ಯದ ವಯ ಕಿಿ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ .  

 2012 - ರಲ್ಲಲ  ಅಮೇರಿಕಸ್ಿ ಇಿಂಡಿಯಾ ಫಿಂಡೇಶನ ದಿಂದ ಅೌಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರ ೋಯ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ .  

 2012-  ರಲ್ಲಲ  ಸ್ಥವ ಮೀ ವಿವೇಕ್ಕನಂದ ಫಿಂಡೇಶನ, ಹುಬಬ ಳಿು  ಇವರಿಿಂದ ಯುವ ಸಾಧಕ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ . 

 2012 - ರಲ್ಲಲ  ಕ್ಕ ಎಲ್ ಇ ಕ್ಕಲೇಜನ್ನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರ ಶಸಿತ  ಮತ್ತತ  ಸನಾಮ ನ. 

 2012 ರಲ್ಲಲ  ಗುದ್ಲ ಪ್ಪ  ಹಳಿು ಕರಿ ಸೇವಾ ಗೌರವ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ . 

 2015 ರಲ್ಲಲ  ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಿಂದ ದೇಶ ಕಾ ನಮಕ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ .  

 2018 ರಲ್ಲಲ  ಶಿರ ೀ ಜ ಮಾದೇಗೌಡ್ ಪ್ರ ತಿಷ್ಠಾ ನ ರಾಜಯ ಮಟು ದ ಸಮಾಜಸೇವಾ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

 2017 ರಲ್ಲಲ  ದೇಶಪ್ರಿಂಡೆ ಫಿಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಯುವ ಸಾಧಕ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ    

 2018 ರಲ್ಲಲ  ಸಕ್ಕಲ್ ದನಪ್ತಿರ ಕ್ಕಯಿಂದ ಪ್ರ ೋರಣಾ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಪ್ರ ೋರಣಾತೆ್ ಕ್ ಭಾರ್ಣಗಾರ: 

2019 ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಮಹೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು 1400 ಕೂಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಕ್ಕಲೇಜನ ಕ್ಕಯಿಕರ ಮದಲ್ಲಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿ 

ಸುಮಾರು 3  ಲ್ಕ್ಷಕಿಕ ಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಕ್ಕಲೇಜು ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಗಿದಶಿನ ಮಾಡಿದ್ದದ ರೆ. 

ಕಿರಿಯ ವಯಸಿಸ ನಲ್ಲಲ ಯೇ ಇವರ ಸ್ಥಧನೆಯ ಕಿೀತಿಿ ದ್ಡ್ಡ ದು. ಕವಲ್ 21 ನೇ ವಯಸಿಸ ನಲ್ಲಲ ಯೇ ಸಮಾಜದ 

ಬಹುದ್ಡ್ಡ  ಜವಾಬಾದ ರಿಯನ್ನನ  ಹೊತ್ತತ ಕಿಂಡಿದದ ೀರಿ. ತ್ಮಮ  ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪೀಡಿತ್ ಅನಾಥ 

ಮಕಕ ಳಿಗೆ- ಆಶಾಕಿರಣ ಅನಾಥಾಲ್ಯ, ಏಡ್ಸಸ  - ಸಹಾಯವಾಣಿ , ವಿವಾಹಸಂಸ್ಥಾ  , ನ್ನರಾಶಿರ ತ್ ಹೆಣ್ಣಣ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ 

ಸೇವಾ ಕಿಂದರ ಗಳನ್ನನ  ತೆರೆದು 55 ಕೂಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ ವಸತಿ ಊಟ ,ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲ್ಭಯ  

ಕಲ್ಲಪ ಸಿರುವುದು ಅವರ  ಸ್ಥಮಾಜಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನನ  ತೊೀರಿಸುತ್ತ ದ್ ಮಾತ್ರ ವಲ್ಲ  2017ರಲ್ಲಲ  ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಯಯ ಣಕ್ಕಕ ಗಿ 

ಶರ ಮಸಿದ ಮಹನ್ನೀಯರಿಗೆ ಕಿಂದರ  ಸರಕ್ಕರ ನ್ನೀಡುವ ದೇಶದ ಅತ್ತಯ ನನ ತ್ ರಾಷಿು ರೀಯ ಪ್ರ ಶಸಿತ ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದದ ರೆ. 

ಎಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸಸ  ಮತ್ತತ  ಭಿಕ್ಕಷ ಟನೆ ಮುಕತ  ಸಮಾಜದ ಕನಸನ್ನನ  ಹೊತ್ತತ  ಅದನ್ನನ  ಸ್ಥಕ್ಕರಗಳಿಸುವಲ್ಲಲ ಯ ಅವರ 

ಅವಿರತ್ ಪ್ರ ಯತ್ನ  ತ್ತಿಂಬಾ ಶಾಲ ಘನ್ನೀಯ. ಮಹೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರ ಈ ಸ್ಥಮಾಜಕ ಕ್ಕಯಿಗಳಿಗೆ ನಮಮ ದ್ಿಂದು 

ಸಲ್ಯಿಂ. 

 


