
ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿರುವ ಮುಸಿಂ ಮಹಿಳಾ ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳನು� ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು ಮತು� ಅವರನು� ಶಾಲಾ
ಕಾಲೇ%ಜುಗಳಿಂದ ಹೊ)ರಗಿಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ- ಮಕ್ಕಳ ಹಕು್ಕಗಳ ಕಾರ್ಯ�ಕತ�ರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಂಸ್ಥೆ8ಗಳು ಮತು� ವ�ಕ್ತಿ�ಗಳ ಹೊ%ಳಿಕೆ

೧. ಹಿಜಾಬ್, ಶಿರಸಾ�ಣವನ್ನು� ಧರಿಸ್ನುತಾ�ರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕಾ�ಗಿ ಮ್ನುಸ್ಲಿ ಂ ವಿದಾ#ರ್ಥಿ%ಗಳನ್ನು� ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು� ಸಕಾ%ರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ನು� 
ಕಾಲೆ.ಜ್ನುಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ನುವುದನ್ನು� ವ#ವಸ್ಲಿ6ತವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ನು:ವುದನ್ನು� ನಾವು ಆತಂಕ ಮತ್ನು� ವಿಷಯದಿಂದ ಗಮನಿಸ್ನುತ್ತ�.ವೆ. 

ಶಿಕ್ಷಣ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ನು� ಸಕಾ%ರದ ಪರೆE.ಕ್ಷ ಹಾಗ್ನು ಸ್ಪಷ: ಬೆಂಬಲವಿರ್ನುವ ಈ ಕ್ರಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಾLತಂತ್ರ್ಯ (ಆರ್ಟಿ%ಕಲ್ 19, 
25) ಮತ್ನು� ಸಮಾನತ್ತ (ಆರ್ಟಿ%ಕಲ್ 14) ಸೇ.ರಿದಂತ್ತ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮEಲಭEತ ಹಕ್ನು�ಗಳ ಉಲ ಂಘನೆಯಾಗಿದೆ . ಈ ಅಂಶಗಳು 
ನಾ#ಯಯ್ನುತವಗಿದ್ದರE, ಈ ಹೇ.ಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ನಾವು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕಿ�ನ ಉಲ ಂಘನೆಯ ಬಗೆh ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ನು ಬಯಸ್ನುತ್ತ�.ವೆ.

೨. ಮಕ�ಳ ಉಚಿತ ಮತ್ನು� ಕಡಾlಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ನು� ಕಾಯಿದೆ, 2009 ( ) RTE ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ನು� ವಷ%ದೆEಳಗಿನ ಮಕ�ಳಿಗೆ 
ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು� ಮEಲಭEತ ಹಕ�ನಾ�ಗಿಸ್ಲಿದೆ . ರಾಷ್ಟ್ರp.ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿ.ತಿ 2020 ಮEರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟ್ನು ವಷ%ದೆEಳಗಿನ ಎಲಾ  ಮಕ�ಳಿಗೆ 
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿ.ಡ್ನುವ ರಾಜ#ದ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನ್ನು� ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಸ�ರಿಸ್ನುತ�ದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ನು ಮಗ್ನುವೂ ಶಾಲಾ/ಕಾಲೆ.ಜಿಗೆ 
ಹಾಜರಾಗ್ನುವ ಮEಲಭEತ ಹಕ�ನ್ನು� ಹೇEಂದಿದ್ನು್ದ, ಯಾವುದೆ. ಕಾರಣಕಾ�ಗಿಯE ಮಕ�ಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು� ನಿರಾಕರಿಸ್ನುವುದ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕಿ�ನ 
ಉಲ ಂಘನೆಯಾಗ್ನುತ�ದೆ. ಈ ಹಕ�ನ್ನು� ರಕ್ಷಿಸ್ನುವುದ್ನು ಸಕಾ%ರದ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ಮತ್ನು� ಯಾವುದೆ. ಉಲ ಂಘನೆಯನ್ನು� ಶಿಕ್ಷಿಸ್ನುವುದ್ನು 
ನಾ#ಯಾಲಯದ ಜವಾಬಾ್ದರಿ. ಈ ಎರಡE ಸಂಸೇ6ಗಳು ಮಕ�ಳ ಬಗೆh ತಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಜವಾಬಾ್ದರಿಗಳನ್ನು� ಪೂರೆ{ಸ್ನುವುದ್ನು ಕಡಾlಯ.

೩. ಕಲ್ಲಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು� ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ನು ಸಂಸೇ6ಗಳಲ್ಲಿ  'ಏಕರEಪತ್ತ' ಅಗತ#ವಿದೆ ಎಂದ್ನು ಕೆಲವರ್ನು ವಾದಿಸ್ಲಿದಾ್ದರೆ. ನಮ್ಮ 
ವಿದಾ#ರ್ಥಿ%ಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು� ವಿಸ�ರಿಸಲ್ನು, ಇತರರ ಬಗೆh ಗೌರವವನ್ನು� ಬೆಳೆಸಲ್ನು ಮತ್ನು� ಸಾಮರಸ#ದ ಸಮಾಜವನ್ನು� ನಿರ್ಮಿ%ಸಲ್ನು, 
ವೆ{ವಿಧ#ತ್ತ ಮತ್ನು� ತಮ್ಮದೆ. ಅಲ ದೆ, ಇತರ ಸಂಸ�ೃತಿಳಿಗೆ ಒಡ್ದಿ್ದಕೆEಳು�ವುದ್ನು ಅತ#ಗತ#. ವ#ಕಿ�ಗಳು, ವಿಶೇ.ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯ್ನುವಕರ್ನು, 
ತಮ್ಮ ಉಡ್ನುಗೆ ಮತ್ನು� ಬಟ್ಟೆ: ಸೇ.ರಿದಂತ್ತ ವಿವಿಧ ರಿ.ತಿಯಲ್ಲಿ  ತಮ್ಮನ್ನು� ತಾವು ವ#ಕ�ಪಡ್ದಿಸಲ್ನು ಪ್ರೂ್ರ.ತಾ�ಹಿಸಬೆ.ಕ್ನು. ಅಂತಹ 
ಅನ್ನುಭವದಿಂದ 'ಇತರ'ರ ಬಗೆh ಮತ್ನು� 'ಇತರ'ರಿಂದ ಕಲ್ಲಿಯಲ್ನು ಹಾಗ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು� ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕೆEಳ�ಲ್ನು ಅನ್ನುವು 
ಮಾಡ್ದಿಕೆEಡ್ನುತ�ದೆ. ಅನೆ.ಕ ಸಕಾ%ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೇ6ಗಳು ಹಿಂದE ಧಾರ್ಮಿ%ಕ ಚಿಹೇ�ಗಳು ಮತ್ನು� ಪಾ್ರರ್ಥ%ನೆಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರದಶ%ನಗಳನ್ನು� 
ಹೇEಂದಿರ್ನುವಾಗ, ಒಂದ್ನು ಸಮ್ನುದಾಯದ ಉಡ್ನುಗೆ/ಉಡ್ನುಪುಗಳನ್ನು� ಆಯ್ನು್ದ ನಿರ್ಧಿ%ಷ:ವಾಗಿ ನಿಷೇ.ರ್ಧಿಸ್ನುವುದ್ನು ಮತ್ನು� ಏಕರEಪದ, 
ಬಹ್ನುಸಂಖಾ#ತ ಸಂಸ�ೃತಿಯನ್ನು� ಜಾರಿಗೆEಳಿಸ್ನುವುದ್ನು ಮತಾಂಧತ್ತಯಾಗಿದೆ. ಸಮವಸ�ದ ಮೇ.ಲೆ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸ್ನುವ ಮEಲಕ ಮ್ನುಸ್ಲಿ ಂ 
ವಿದಾ#ರ್ಥಿ%ಗಳು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು� ಪಾಲ್ಲಿಸ್ಲಿದರೆ , ಸಮವಸ�ದ ಜೊEತ್ತಗೆ ಪ್ರ.ಟ, ಬಿಂದಿ/ಕ್ನುಂಕ್ನುಮ/ತಿಲಕ ಮತ್ನು� ಬಳೆಗಳನ್ನು� ಧರಿಸ್ನುವ
ಇತರೆ ಸಮ್ನುದಾಯದ ವಿದಾ#ರ್ಥಿ%ಗಳು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು� ಡೆ್ರಸ್ ಕೆE.ಡ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾಲ್ಲಿಸ್ನುತಿ�ದಾ್ದರೆ.

೪. ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾ್ರರ್ಥರ್ಮಿಕ ಉದೆ್ದ.ಶವೆಂದರೆ ಕಲ್ಲಿಯ್ನುವವರ ಸಾLರ್ಧಿ.ನತ್ತಯನ್ನು� ನಿರ್ಮಿ%ಸ್ನುವುದ್ನು - ಸLತಃ ಯೊ.ಚಿಸ್ನುವ ಹಾಗ್ನು ಸLಂತ 
ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ನು� ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯ%ನಿವ%ಹಿಸ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ#%. ಸಾಮEಹಿಕ ಮಾಧ#ಮ ಮತ್ನು� ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮEಲಕ 'ಬೆ�ನ್ ವಾಶ್'' ಆಗ್ನುತಿ�ರ್ನುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ  ವಿಮಶಾ%ತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ನು� ವೆ{ಜ್ಞಾಾನಿಕ ಮನೆE.ಭಾವವು 
ಹೇಚ್ನು� ಮಹತLದಾ್ದಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು� ಶಾಲೆ ಮತ್ನು� ಕಾಲೆ.ಜ್ನುಗಳಲ್ಲಿ  ವಿದಾ#ರ್ಥಿ%ಗಳು ವ#ಕ�ಪಡ್ದಿಸಲ್ನು, ಪರಸ್ಪರ ಚಚಿ%ಸಲ್ನು, ಆಲೆE.ಚಿಸಲ್ನು 
ಮತ್ನು� ವಿರೆE.ಧವನ್ನು� ಕEಡ ವ#ಕ�ಪಡ್ದಿಸಲ್ನು ಪ್ರೂ್ರ.ತಾ�ಹಿಸ್ನುವುದರ ಮEಲಕ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿ%ಸಬಹ್ನುದ್ನು; ಇದ್ನು ಅವರ್ನು ತಮ್ಮ ಸLಂತ 
ಗ್ನುರ್ನುತನ್ನು� ಹಾಗ್ನು ಅನನ#ತ್ತಯನ್ನು� ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕೆEಳು�ವುದರ ಅತ#ಗತ# ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

೫. ಶಿಕ್ಷಣದ ಇನೆE�ಂದ್ನು ಮಹತLದ ಉದೆ್ದ.ಶವೆಂದರೆ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯ್ನುತ ವ#ಕಿ�ಗಳನ್ನು� ಬೆಳೆಸ್ನುವುದ್ನು. ಯ್ನುವಜನರ್ನು ಸಹಿಷ್ನು¡ತ್ತ, 
ಸಹಾನ್ನುಭEತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ನು� ಇತರರ ಮನಸ್ಲಿ6ತಿಯನ್ನು� ತಿಳಿಯಲ್ನು ಮತ್ನು� ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನಿ.ಡಲ್ನು ಶಾಲೆಯ್ನು ಸEಕ�ವಾದ 
ವಾತಾವರಣವನ್ನು� ಒದಗಿಸಬೆ.ಕ್ನು. ವಿದಾ#ರ್ಥಿ%ಗಳನ್ನು� ರ್ಟಿ.ಕಿಸ್ನುವುದ್ನು, ಶಿಕ್ಷಿಸ್ನುವುದ್ನು ಮತ್ನು� ಅವಮಾನಿಸ್ನುವುದ್ನು ಆಘಾತ ಮತ್ನು� 
ದಿ.ಘ%ಕಾಲ್ಲಿ.ನ ಹಾನಿಯನ್ನು� ಉಂಟ್ನುಮಾಡ್ನುತ�ದೆ. ಅನಾ#ಯವನ್ನು� ಹೇ.ರಲ್ನು ಅರ್ಧಿಕಾರವನ್ನು� ಬಳಸಬಹ್ನುದ್ನು ಮತ್ನು� ಕನಿಕರ 
ತ್ತE.ರಿಸ್ನುವುದ್ನು ದ್ನುಬ%ಲ ಮತ್ನು� ಅನವಶ#ಕ ಎಂದ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ನುತ�ದೆ. ಇದ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು� ಯಾವ ರಿ.ತಿಯ ಸಮಾಜಕೆ� 
ಕೆEಂಡೆEಯ್ನು#ತ�ದೆ ಎಂದ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಬಹ್ನುದ್ನು.

೬. ಇಂದ್ನು, ಮಂದೆ ಸLಭಾವ ಮತ್ನು� ಗ್ನುಂಪು ಗಲಭೆ, ಕE್ರರತ್ತಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲ್ನು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯ ಬೆ.ಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ನು 
ಸೃಜನಶಿ.ಲತ್ತ, ಸಹಯೊ.ಗ ಮತ್ನು� ಅಭಿವ#ಕಿ�ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಿ್ಪಸಲ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ನುವ ಅಗತ#ವಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ನುತLಕೆ� ಭಿನಾ�ಭಿಪಾ್ರಯ 
ಅತ#ಗತ#. ವಿಧೇ.ಯತ್ತ ಮತ್ನು� ರೆಜಿಮೇಂಟ್ಟೆ.ಶನ್ (ಪಡೆರಚನೆ) ವ#ವಸೇ6ಯಿಂದ ವೆ{ಯಕಿ�ಕ ಅಭಿವೃದಿ© ಮತ್ನು� ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ#ಯ 



ಎರಡನE� ಹಾನಿಗೆEಳಿಸ್ನುವ ಕ ್ೌರಯ%ಗಳು ಏಕರEಪವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸ್ನುತ�ವೆ. ಶಾಲೆ ಕಾಲೆ.ಜ್ನುಗಳು ಯ್ನುವತಿಯರ್ನು ತಮ್ಮ 
ಉಡ್ನುಗೆ(ಅಲಂಕರಣ) ಮತ್ನು� ಬಟ್ಟೆ:ಗೆ ಸಂಬಂರ್ಧಿಸ್ಲಿದಂತ್ತ ತಮ್ಮದೆ. ಆದ ನಿಧಾ%ರಗಳನ್ನು� ತ್ತಗೆದ್ನುಕೆEಳ�ಲ್ನು ಬೆಂಬಲ್ಲಿಸಬೆ.ಕ್ನು. ಪಿತೃತLವು 
ಹಾನಿಕಾರಕ ಮತ್ನು� ಮಹಿಳೆಯರ ಮEಲಭEತ ಹಕ್ನು�ಗಳ ಉಲ ಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.

೭. ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದಿ© ಮತ್ನು� ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಾಯ%ಭಾರವನ್ನು� ನಿವ%ಹಿಸಲ್ನು ಶಾಲಾ ನಿವ%ಹಣಾ ಸರ್ಮಿತಿಗೆ ( ) SMC ಅರ್ಧಿಕಾರ ಮತ್ನು� 
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನ್ನು� ನಿ.ಡಬೆ.ಕೆಂದ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ನು� ಕಾಯಿದೆ ಅಪ್ರ.ಕ್ಷಿಸ್ನುತ�ದೆ. ಒಂದ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೇ6ಯಲ್ಲಿ  ಓದ್ನುವ ಮಗ್ನುವಿನ ಪ್ರೂ.ಷಕರ್ನು 
ಮಾತ್ರ ಶಾಲಾ ನಿವ%ಹಣಾ ಸರ್ಮಿತಿಯ ಅಧ#ಕ್ಷರಾಗಬಹ್ನುದ್ನು ಎಂಬ್ನುದ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ನು� ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ  ಸ್ಪಷ:ವಾಗಿದೆ. ಸ6ಳಿ.ಯ ಶಾಸಕರ್ನು 
ಈ ನಿ.ತಿಯನ್ನು� ಉಲ ಂಘಿಸ್ಲಿ  SMC ಅಧ#ಕ್ಷ ಸಾ6ನವನ್ನು� ವಹಿಸ್ಲಿಕೆEಳು�ವಂತಿಲ  ಎಂದ್ನು ಕನಾ%ಟಕದಲ್ಲಿ  ನಾ#ಯಾಲಯಗಳು ನಿಧ%ರಿಸ್ಲಿವೆ.
ಉಡ್ನುಪಿಯ ಸಕಾ%ರಿ ಕಾಲೆ.ಜಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ  ನಿಷೇ.ಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೆEಳಿಸ್ಲಿದ ಕಾಲೆ.ಜಿನ ಅಭಿವೃದಿ© ಸರ್ಮಿತಿಗೆ ಸ6ಳಿ.ಯ ಶಾಸಕರೆ. 
ಅಧ#ಕ್ಷರಾಗಿದ್ನು್ದ, ಈ ನಿ.ತಿಯ್ನು ಉಲ ಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೆ. ಸಂದಭ%ದಲ್ಲಿ ,  SMC ಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಕಾಲೆ.ಜ್ನುಗಳು ವಿದಾ#ರ್ಥಿ%ಗಳು 
ಅರ್ಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮEಲಭEತ ಹಕ್ನು�ಗಳನ್ನು� ಉಲ ಂಘಿಸ್ನುವ ಅರ್ಥವಾ ನಿದಿ%ಷ:ವಾಗಿ ಒಂದ್ನು ಸಮ್ನುದಾಯದ ಸದಸ#ರ ವಿರ್ನುದ©ವಿರ್ನುವ 
ನಿಬ%ಂಧಗಳನ್ನು� ಹೇ.ರ್ನುವಂತಿಲ .

೮. ಹೇಣ್ನು¡ಮಕ�ಳು ಮತ್ನು� ಅಲ್ಪಸಂಖಾ#ತರ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅಂಗಿ.ಕೃತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರp.ಯ ಆದ#ತ್ತಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರE ಐತಿಹಾಸ್ಲಿಕವಾಗಿ 
ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು� ಪ್ರವೆ.ಶಿಸ್ನುವಲ್ಲಿ  ಹಿಂದ್ನುಳಿದಿದಾ್ದರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖಾ#ತ ಸಮ್ನುದಾಯದ ಹೇಣ್ನು¡ಮಕ�ಳು ಕಾಲೆ.ಜಿಗೆ ಹೇE.ಗ್ನುವುದನ್ನು� 
ತಡೆಯ್ನುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೆ.ಶಕೆ� ಎರಡ್ನುಪಟ್ನು: ನಷ:ವಾಗ್ನುತ�ದೆ.

೯. ಅವಕಾಶವಂಚಿತ ಸಮ್ನುದಾಯದ ಈ ಮಕ�ಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕಿ�ನ ಉಲ ಂಘನೆಯ್ನು, ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಮಿಕ ರೆE.ಗದಿಂದಾಗಿ ಸ್ನುಮಾರ್ನು 2 
ವಷ%ಗಳಿಂದ ಮ್ನುಚಿ�ದ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ನು� ಕಾಲೆ.ಜ್ನುಗಳು ಈಗಷೇ: ಪುನಃ ತ್ತರೆಯ್ನುತಿ�ರ್ನುವ ಸಂದಭ%ದಲ್ಲಿ  ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆ 
ಮ್ನುಚ್ನು�ವಿಕೆಯಿಂದ ವಿದಾ#ರ್ಥಿ%ಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ನುವ ನಷ:ವು ಸLತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ  ಹಿಂದೆಂದE ಕಂಡ್ದಿಲ ದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ನುತ್ನು% 
ಪರಿಸ್ಲಿ6ತಿ. ಅಪೌಷ್ಟ್ರ:ಕತ್ತ, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿ%ಕತ್ತ, ಬಾಲ# ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ನು� ಕೌಟ್ನುಂಬಿಕ ದೌಜ%ನ#ಗಳು ತಿ.ವ್ರವಾಗಿ ಹೇಚಿ�ವೆ. ಬಹ್ನುತ್ತ.ಕ 
ಮಕ�ಳು ಕಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ಮತ್ನು� ಸಾಮಾಜಿಕ-ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಾವವನ್ನು� ಅನ್ನುಭವಿಸ್ಲಿದಾ್ದರೆ. ವಿದಾ#ರ್ಥಿ%ಗಳ ಶೇ{ಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಲಿ6ತಿ ಅದರಲE  
ವಿಶೇ.ಷವಾಗಿ ಹೇಣ್ನು¡ಮಕ�ಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಈಗಾಗಲೆ. ತಿ.ವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೆEಳಗಾಗಿರ್ನುವಾಗ, ಅವರ್ನು ಶಾಲಾ/ಕಾಲೆ.ಜಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ನುವುದನ್ನು� 
ಅಡ್ದಿlಮಾಡ್ನುವ ಸಮಸೇ#ಗಳನ್ನು� ಎತ್ನು�ವ ಮEಲಕ ಇದನ್ನು� ಉಲ್ಬಣಗೆEಳಿಸ್ನುವುದನ್ನು� ಯಾವರಿ.ತಿಯಿಂದಲE ಒಪ್ಪಲಾಗದ್ನು ಹಾಗ್ನು 
ಸಮರ್ಥಿ%ಸಲಾಗದ್ನು . 

೧೦. ಈ ಎಲ  ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು� ತಕ್ಷಣ ಕೆ{ಗೆEಳು�ವಂತ್ತ ಕನಾ%ಟಕ ಸಕಾ%ರವನ್ನು� ಬಲವಾಗಿ 
ಒತಾ�ಯಿಸ್ನುತ್ತ�.ವೆ:

ಅ. ವಿದಾ#ರ್ಥಿ%ಗಳ ವೆ{ಯಕಿ�ಕ ಆಯ್ಕೆ�ಗಳಾದ ಬಟ್ಟೆ: ಮತ್ನು� ಡೆ್ರಸ್ಲಿ�ಂಗ್(ಅಲಂಕರಣ) ಮೇ.ಲ್ಲಿನ ನಿಬ%ಂಧಗಳನ್ನು� ತ್ತಗೆದ್ನುಹಾಕಿ

ಆ. ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ನು� ಕಾಲೆ.ಜ್ನುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹಾಜರಾಗಲ್ನು ವಿದಾ#ರ್ಥಿ%ಗಳನ್ನು� ಪ್ರೂ್ರ.ತಾ�ಹಿಸದಿದ್ದರೆ - ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ನುತ್ನು% ಪರಿಸ್ಲಿ6ತಿಯ 
ಬಿಕ�ರ್ಟಿ:ನಿಂದ ವಿದಾ#ರ್ಥಿ%ಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ನುವ ಹಾಗ್ನು ಹೇEರಗ್ನುಳಿಯ್ನುವಂತ್ತ ಮಾಡ್ನುತ�ದೆ. ಇದನ್ನು� ತಡೆಯಲ್ನು ವಾ#ಪಕ ಜನ 
ಚಳುವಳಿಯ ಅಗತ#ವಿದೆ

ಇ. ಸರಕಾರ ತನ� ಎಲ  ಶಕಿ�ಸಾಮರ್ಥ#%ಗಳನ್ನು� ಹಾಗ್ನು ಸಂಪನE್ಮಲಗಳನ್ನು� ಕೆE.ವಿಡ್ ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರ್ನುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಿಕ�ಟ್ನು: 
ಪರಿಹರಿಸ್ನುವಲ್ಲಿ  ಕೆ.ಂದಿ್ರ.ಕರಿಸ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ#ವಸೇ6ಯನ್ನು� ಬಲಪಡ್ದಿಸಬೆ.ಕಾದ ತ್ನುತ್ನು% ಅಗತ#ವಿದೆ 

- ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ನುತ್ನು% ಪರಿಸ್ಲಿ6ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರp.ಯ ಒಕE�ಟ
ದೆ.ಶಾದ#ಂತ ಇರ್ನುವ ವ#ಕಿ�ಗಳು, ಸಂಸೇ6ಗಳು ಮತ್ನು� ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ %ಗಳು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು� 'ಪುನರಾರಂಭಿಸಲ್ನು ಮತ್ನು� ನವಿ.ಕರಿಸಲ್ನು' 
ಒಟಾ:ಗಿವೆ.  NCEE ಕಾಯ% ಗ್ನುಂಪುಗಳು ಸಂಶೇE.ಧನಾ ಅಧ#ಯನಗಳು, ಪಠ#ಕ್ರಮ ಸಂಪನE್ಮಲಗಳ ಮEಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ನುತ್ನು% 
ಪರಿಸ್ಲಿ6ತಿಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಸಕಾ%ರ, ಶಿಕ್ಷಕರ್ನು, ಪ್ರೂ.ಷಕರ್ನು ಮತ್ನು� ಸಮ್ನುದಾಯಗಳುಗಳನ್ನು� ಬೆಂಬಲ್ಲಿಸಲ್ನು ಹಾಗ್ನು ಶಾಲೆ ತ್ತರೆಯಲ್ನು 
ಮಾಗ%ಸEಚಿಗಳನ್ನು� ಒದಗಿಸ್ನುತ�ದೆ
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