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ಭರತ ಆತಿ ಸೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನಚೀ ಸೆ ೊಂದಿದ ದೆೇಶಗಿದೆ. ರೊಂಚ್ದ ಸಚಮರಚ 17%ನಷಚು ಮಕ್ಕಳು ಭರತದಲ್ಲಿದಾರೆ.
ಅೊಂದರೆ ರೊಂಚ್ದ ರತಿ ಆರನೆಯ ಮಗಚ ಭರತದಾಗಿದೆ. ಸಚಮರಚ 430 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 0-18 ವಷಷದೆ ಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ,
160 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ನಷಚು ಮಕ್ಕಳು ಆರಚವಷಷದ ಳಗೆ ಸಗ 270 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ನಷಚು ಮಕ್ಕಳು 6-18 ವಷಷದವರಗಿದಾರೆ.
ಈ ದೆೇಶದ ಮ ರನೆ ೊಂದರಷಚು ಜನಸೊಂಖ್ೆೆ ಮಕ್ಕಳದಾಗಿದಾರ , ಅದೆೇಕೆ ೇ ಅವರಚ ಅತೆೊಂತ ನಿರ್ಷಕ್ಷಿತ ವಗಷಕೆಕ
ಷೆೇರಿಬಿಟ್ಟುರಚವೊಂತನಿಸಚತತದೆ. ಅವರ ಹಕ್ಚಕಗಳೊಂತಚ ಅವರದರ್ಿೆನೆ ೇ ಅನಚೀವಷುರಮಟ್ಟುಗಿನ ತವರಣ ನಮಮದಗಿದೆ.
ಇದಚ ನಿಜಕ್ ಕ ವಿಯಷಸ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚರದಲ್ಲಿ ಸೊಂೆೇದನ ರಹಿತ ಸಮಚದಯದ ಚ್ರಿತೆರ ನಮಮದರ್ಿ, ಮಕ್ಕಳನಚೀ
ದೆೇವರ ಸಮನ ಎನಚೀವ ಸೊಂಸೃತಿ ಈ ದೆೇಶದಚಾ, ಆದರೆ ನಮಮ ಘನ ಸೊಂವಿಧನ ಕೆ ಡ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಚರಿತಚ ಅತೆೊಂತ
ಸೊಂೆೇದನ ಶೇರ್ಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವೆೇಷ ಷಾನ ನಿೇಡಿ, ‚ರಜೆವು ಮಕ್ಕಳ ಷಾತೊಂತರಯ ಮತಚತ ಅಭಿಮನಕೆಕ
ೂರಕ್ಗಿ,ಅವರ ಆರೆ ೇಗೆ ೂವಷ ವಿಕಸಕೆಕ ಅನಚಗಚವೊಂತ ಅವಕಶ ಮತಚತ ಷೌರ್ಭ್ೆಗಳನಚೀ ದಗಿಸಿ ಅವರಚ
ದೌಜಷನೆಕೆಕ ತಚತತಗದೊಂತೆ ಸೊಂರಕ್ಷಿತ ತವರಣ ನಿೇಡಚವ ಜಬ್ಾರಿಯನಚೀ ಸೆ ೊಂದಿದೆ‛ ಎೊಂದಚ ನಿದೆೇಷಶನ
ೂವಷಕ್ಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇೊಂದಿಗ
ದಗಿಸಿಕೆ ಡಚವಲ್ಲಿ

ನವು

ಕಯ್ದಾಗಳು,ಕಯಷಕ್ರಮಗಳನಚೀ

ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆ ಮತಚತ ಅವರಿಗೆ ೂರಕ್ದ ತವರಣವನಚೀ

ಗಣನಿೇಯಗಿ

ಷೆ ೇತಿದೆಾೇೆ

ಅನಚಶಾನಗೆ ಳಿಸಿದಾರಚ,

ಎೊಂದರೆ

ಮಕ್ಕಳ

ಉತೆರೇಕ್ಷೆ
ಸಿಾತಿ

ಆಗಲರದಚ.

ವೆೃೇಚ್ನಿೇಯ

ಅನೆೇಕ್

ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಯ್ದೇ

ಮಚೊಂದಚವರೆಯಚತಿತದೆ. ಸೊಂಯಚಕ್ತ ರಷರಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಚಕಗಳ ಸಮೆೇಶದ ನಿಣಷಯಗಳನಚೀ ಪ್ಪುಕೆ ೊಂಡಚ ಎರಡಚ
ದಶಕ್ಗಳು ಕ್ಳೆದಿದೆ. ೊಂಭ್ತತನೆೇ ೊಂಚ್ರ್ಷಷಕ್ ಯೇಜನೆಯೊಂದಲೆೇ ಕ್ಲೆಣ ಆಧರಿತ ಮಗಷದಿೊಂದ ಹಕ್ಚಕ ಆಧರಿತ
ಮಗಷಕೆಕ ಸಕಷರ ತನೀ ಕಯಷಕ್ರಮಗಳ ನಿೇತಿ ನಿರ ಣೆ ವಿನೆಸದಲ್ಲಿ ದಿವೆಯನಚೀ ಬದಲಯಸಿಕೆ ೊಂಡಿರಚವುದಗಿ
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ಸೆೇಳುತಿತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೆೇಶ ಷಾತೊಂತರಯ ಸೆ ೊಂದಿ 6 ದಶಕ್ ಕ್ಳೆದರ

ಮಕ್ಕಳು ಮತರ ತಮಗೆ ನೆಯಗಿ

ದೆ ರೆಯಬ್ೆೇಕದ ಹಕ್ಚಕಗಳಿೊಂದ ೂಣಷಗಿ ವೊಂಚಿತರಗಚತತಲೆೇ ಇದಾರೆ. ನಮಮ ಸಕಷರ ಆಧಿಕರವಹಿ ಮಕ್ಕಳನಚೀ
‚ಭ್ವಿಷೆದ ರಜೆ‛ಗಳಗೆೇ ನೆ ೇಡಚತಿತದೆ ಅದಕೆಕ ಏನೆ ೇ,ಅವರ ಹಕ್ಚಕಗಳನಚೀ ಕೆ ಡ ‚ನಳೆಗೆ ಕೆ ಟ್ುರಯತಚ‛ ಎೊಂದಚ
ಭವಿಸಿರಬ್ೆೇಕ್ಚ. ಸೊಂಖ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ಲಢ್ೆರದರ ,ಮಕ್ಕಳು ರಜಕೇಯಗಿ ಅಶಕ್ತರೆೇ. ಮತದನ ಮಡರ್ಚ ಹದಿನೆೊಂಟ್ಚ
ತಚೊಂಬ ಬ್ೆೇಕಗಿರಚವುದರಿೊಂದ ಅವರ ಕ್ ಗಚ ಸೊಂಸತಿತಗೆ ಮಚಟ್ಚುವುದೆೇ ಇರ್ಿ.
ಮಗು-ಮಕ್ಕಳ ಾಖ್ಾನ :ನಮಮ ಮಚೊಂದಿರಚವ ಅತೆೊಂತ ಗೆ ೊಂದರ್ಮಯ ಸಗ ಸಲ್ಲನ ವಿಷಯೆೊಂದರೆ ‘ಮಗಚ-ಮಕ್ಕಳು’ ಎೊಂಬಚದರ ೆಖ್ೆನ.
ವಿವಿಧ ಕಯ್ದಾಗಳು ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನಚೀ ವೆಖ್ೆನಿಸಚತತದೆ. ಬ್ರ್ ಕಮಿಷಕ್(ನಿಯೊಂತರಣ ಮತಚತ ನಿಮ ಷರ್ನ)
ಕಯ್ದಾ-1986,14

ವಷಷದೆ ಳಗಿನ

ರಯದ

ವೆಕತಯನಚೀ

‘ಮಗಚ’

ಎೊಂದಚ

ರಿಗಣಿಸಿದರೆ,

ಮಕ್ಕಳ(ಕೆರ್ಸಕಕಗಿ

ತೆತಯಡಚವುದಚ)ಕಯ್ದಾ 1933, 15ವಷಷದ ಳಗಿರಚವವರನಚೀ ಕ್ನಿಷಾ ೆೇತನ ಕಯ್ದಾ 1948 14ವಷಷದ ಳಗಿರಚವವರನಚೀ
ಮಕ್ಕಳು ಎೊಂದಚ ವಗಿಷಕ್ರಿಸಚತತೆ, ಇತಿತಚೆಗೆ ನೆರ್ಿರ

ದ ಡಡಮಟ್ುದಲ್ಲಿ ಚ್ಚಿಷಸಚತಿತರಚವ ಶಕ್ಷಣ ಹಕ್ಚಕ ಕಯ್ದಾ 2009 ಸಹ

ಕೆೇವರ್ 14 ವಷಷ ರಯದ ಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಡ್ಡಯ ಶಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನಚೀ ನಿೇಡಿದೆ.
ನವು ವಿಶಾ ಸಮಚದಯದ ಮಚೊಂದೆ ಪ್ಪುರಚವ ಸೊಂಯಚಕ್ತ ರಷರಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಚಕಗಳ ಸಮೆೇಶದ ರಿಚೆಛೇದ 01 ರ
ಅನಾಯ 18 ವಷಷದೆ ಳಗಿನವರಚ ಮಕ್ಕಳು. ರಷರ ಕರಯ ಯೇಜನೆ 2009 ಮತರ 18ವಷಷದೆ ಳಗಿನವರನಚೀ ಮಕ್ಕಳು
ಎೊಂದಚ ರಿಗಣಿಸಚವ ಏಕೆೈಕ್ ಕರಯ ನಿೇತಿಯಗಿದೆ. ಬ್ರ್ನೆಯ ಕಯ್ದಾ ಮತಚತ ಲೆೈೊಂಗಿಕ್ ಅರಧಗಳ ವಿರಚದಾ ಮಕ್ಕಳ
ರಕ್ಷಣ ಕಯ್ದಾ 2012 ಮತರ ಸೊಂಯಚಕ್ತ ರಷರದ ಸಮೆೇಶದ ೆಖ್ೆನಚಷರ ಮಕ್ಕಳನಚೀ ಗಚರಚತಿಸಚವ
ಕಯ್ದಾಗಳಗಿದೆ.
ಕಯ್ದಾ-ಕಯಷ ನಿೇತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಇೊಂತಹ ವೆತೆಸಗಳು ವೆೃೇರ್ಷತ ಮಗಚವಿನ ಕ್ಲೆಣದ ಕಯಷಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವೆತಿರಿಕ್ತ
ರಿಣಮ ಬಿೇರಚತತದೆ.ಅನಚಶಾನಗೆ ಳಿಸಬ್ೆೇಕದ ಅಧಿಕರಿಗಳು ತಮಮ ಸೆ ಣೆಗರಿಕೆಯೊಂದ ನಚಣಚಚಿಕೆ ಳಳರ್ಚ ಎಡ್ೆಮಡಿ
ಕೆ ಡಚತತದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ುಕಗಳು :1989ರಲ್ಲಿ ವಿಶಾ ಸೊಂಷೆಾಯಚ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತಸಕತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೈಲ್ಲಗಲಿದ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ುಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಷರಗಳ
ಸಮಗೇಶವನಚೀ ಆಯೇಜಿಸಿತಚತ. ನಮಮ ಭರತ ದೆೇಶವು ಸಹ ಸಮೆೇಶದ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಮಡಿದೆ.ವಿಶಾದದೆೊಂತ
ಅನೆೇಕ್ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅತೆೊಂತ ಹಿೇನಯ ಮತಚತ ಕ್ಳವಳಕರಿ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸಚತಿತರಚವುದನಚೀ ಗೊಂಭಿೇರಗಿ
ರಿಗಣಿಸಿದ ಸಮೆೇಶವು ಎಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಚರಕ್ಷಿತ ತವರಣದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸಚವುದಚ ಮತಚತ ಅದಕೆಕ ೂರಕ್ದ
ವೆವಷೆಾಯನಚೀ ಕ್ಲ್ಲುಸಚವುದಚ ಸದಸೆ ರಷಡರಗಳ ಕ್ತಷವೆೆೊಂದಚ ರತಿದಿಸಿದೆ.
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ಸದರಿೇ ಸಮೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಗರಿೇಕ್ ಷಮಜಿಕ್ ಸಗ ಆರ್ಥಷಕ್ ಹಕ್ಚಕಗಳನಚೀ ದಗಿಸಲಗಿದೆ ಬದುಕ್ುವ ಹಕ್ಕ,
ರಕ್ಷಣಗಯ ಹಕ್ುಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಕ್ುಕ ಹಗು ಭಗವಹಿಸುವ ಹಕ್ುಕ.
.

ನವು ಏಕಗ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ುಕಗಳ ಪ್ರತಿಪದನಗ ಮಡಬಗೇಕ್ು?
ಮೇಲೆ ೀೇಟ್ಕೆಕ ಗಮನಿಸಿದಗ ಅಭಿವೃದಿಿ ಶೇರ್ ರಷರದ ಭರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಚಕಗಳ ಬಗೆೆ ರತಿದಿಸಚವುದಚ ತಿೇರ
ಅನಿಯಷೆೇ? ಈ ವಿಚರದಲ್ಲಿ ಷಕ್ಷಚು ಕಯ್ದಾ-ಕನ ನಚಗಳು, ಮೊದರ್ನೆೇ ೊಂಚ್ರ್ಷಷಕ್ ಯಜನೆಯೊಂದ ಇಡಿದಚ
12ನೆೇ ೊಂಚ್ರ್ಷಷಕ್ ಯಜನೆಯವರಗೆ ಅನೆೇಕನೆೇಕ್ ಕಯಷಕ್ರಮಗಳನಚೀ ಜರಿಗೆ ತೊಂದಿರಚವ ಈ ರಷಡರದಲ್ಲಿ, ಇದರ ಬಗೆೆ
ಚ್ಚೆಷ ಅಷಚು ಅಗತೆೆೇ? ವಿಶಾದ ಆರ್ಥಷಕ್ ಶಕತಗಳಲ್ಲಿ ೊಂದದ, ೆೈಜಾನಿಕ್ ತೊಂತರಜ್ಞನ ಮಸಶಕತ ಸೆ ೊಂದಿರಚವ ದೆೇಶಗಳ
ಷಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತಗಿ ಬಿೇಗಚತಿತರಚವ, ಇತಿತಚೆಗೆ ತನೆೇ ಮೊಂಗಳನಿಗ

ೊಂದಚ ನೌಕೆ ಕ್ಳುಹಿಸಿರಚವ ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ

ಹಕ್ಚಕಗಳ ರತಿದನೆ ತಿೇರ ಅವಶೆಕ್ವಿರ್ಿ, ನವು ಅಷಚು ಕಳಜಿ ಇರ್ಿದವರೆೇ? ಎೊಂದೆನಿಸಬಹಚದಚ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಮ ಆರ್ಥಷಕ್,
ೆೈಜ್ಞನಿಕ್ ತೊಂತರಜ್ಞನದ ಷಧನೆಯನಚೀ ಅರ್ಿಗೆಳೆಯಚವ ಉದೆಾೇಶವಿರ್ಿ.ಆದರೆ ನೆಲಿ ಪ್ಪರೇತಿಸಿ ಆರೆೈಕೆ ಮಡಚವ, ನಮಮ
ಭ್ವಿಷೆದ ಕ್ನಸಿನ ಹಕಕಗೆ ರೆಕೆಕಕ್ಟ್ಚುವ ಮಕ್ಕಳು ಎಷಚು ಅಸಚರಕ್ಷಿತ, ನಿರ್ಷಕ್ಷಿತ ತವರಣದಲ್ಲಿದಾರೆ ಎೊಂಬಚದಚ ನಿಜಕ್ ಕ
ಚಿೊಂತನೆಗಿೇಡಚಮಡಚವ ಸೊಂಗತಿ.
 ನಮಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿರಚವ ರತಿ ಎರಡನೆೇ ಮಗಚ, ಅೊಂದರೆ ಅಧಷಷಚು ಮಕ್ಕಳು ಅೌರ್ಷುಕ್ತೆಯೊಂದ ಬಳುತಿತದಾರೆ.
ರರ್ಷರೇಯ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬ ಆರೆ ೇಗೆ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ-3 ರ ರಕರ ಐದಚ ವಷಷದೆ ಳಗಿನ ವೆೇ.50 ರಷಚು ಮಕ್ಕಳು
ಅೌರ್ಷಾಕ್ತೆ ಯೊಂದ ಬಳಳುತಿತದಾರೆ,ಸಬ್ ಸಸರನ್ ಆಫ್ರರಕಕಕೊಂತ ನಮಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆರೆ ೇಗೆದ
ರಿಸಿಾತಿ ಹಿೇನಯಗಿದೆ ಎನೀಬಹಚದಚ.
 ಮಕ್ಕಳ ಲ್ಲೊಂಗನಚತ ಈ ತನಕ್ ಕ್ೊಂಡರಿಯದ ಕ್ಡಿಮ ಸೊಂಖ್ೆೆ ತರ್ಚಪ್ಪದೆ ಅೊಂದರೆ ಷವಿರ ಗೊಂಡಚಮಕ್ಕಳಿಗೆ
914 ಸೆಣಚು ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ.
 ವೆೇ.22 ರಷಚು ಮಕ್ಕಳು ಹಚಟ್ಟುನಲೆಿೇ ಕ್ಡಿಮ ತ ಕ್ ಸೆ ೊಂದಿದವರಗಿದಾರೆ.
 ಹಚಟ್ಟುದ 1000 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 47 ಮಕ್ಕಳು ತಮಮ ಮೊದರ್ನೆೇ ಹಚಟ್ಚುಹಬಬವನೆೀೇ ನೆ ೇಡಚವುದಿರ್ಿ.
 ವೆೇ.79 ರಷಚು ಮಕ್ಕಳು (6 ರಿೊಂದ 35 ತಿೊಂಗಳು) ಅನಿಮಿಕ್ ಆಗಿರಚತತರೆ.
 ವೆೇ.54 ರಷಚು ಮಕ್ಕಳು ಮತರ ಸೊಂೂಷಣ ರ್ಸಿಕೆ ಡ್ೆಯಚತತರೆ.
 2000 ನೆೇ ಇಸವಿಗೆ ಸೆ ೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತೆೆ ರಕ್ರಣಗಳು ವೆೇ.25 ರಷಚು ಸೆಚುಗಿದೆ.
 ವಲೆಯೊಂದ ಸೆ ರ ಬಿೇಳುವ ರಥಮಿಕ್ ಹೊಂತದ ಮಕ್ಕಳ ಸೊಂಖ್ೆೆ ವೆೇ.40.
 ವೆೇ.35 ರಷಚು ಅೊಂಗ ೆೈಕ್ರ್ೆ ಸೆ ೊಂದಿದ ಮಕ್ಕಳು ರಥಮಿಕ್ ಶಕ್ಷಣದಿೊಂದಲೆೇ ಸೆ ರಗಚಳಿಯಚತಿತದಾರೆ
 ಹದಿಹರೆಯದ ಸೆಣಚು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಲೆಯೊಂದ ಸೆ ರ ಬಿೇಳುವ ರಮಣ ವೆೇ.63.5 ರಷಚು
 ವೆೇ.45 ರಷಚು ಸೆಣಚು ಮಕ್ಕಳು 18 ವಷಷಕೆಕ ಮಚೊಂಚೆ ಮದಚೆಯಗಚತಿತದಾರೆ.
 ವೆೇ.11.8 ರಷಚು ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರ್ಕಮಿಷಕ್ರಗಿ ದಚಡಿಯಚತಿತದಾರೆ.
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ಇೆರ್ಿವನ ೀ ಗಮನಿಸಿದಗ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಚಕಗಳ ಮತಚತ ಅದರ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಚರದಲ್ಲಿ ನವು ತಿೇರ ನಿರ್ಷಕ್ಷಯವಹಿಸಿದೆವು
ಎೊಂದೆನಿಸದೆ ಇರಲರದಚ, ಬಹಚಷಃ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಿಿಯನಚೀ ಷಧಿಸರ್ಚ ಸಕಷರ ಅನಚಶಾನಗೆ ಳಿಸಚತಿತರಚವ
ಕಯಷಕ್ರಮಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲೆಣವನಚೀ ಮಡಿಬಿಡಬಹಚದಚ ಎೊಂದಚ ಭವಿಸಿದೆಾವೂ? ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತಚತ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆಗೆ
ವಿವೆೇಷ ಆಷೆಾ ಕೆ ಡಚವ ಅವಶೆಕ್ತೆ ಇರ್ಿ ಎೊಂಬಚದಚ ನಿೇತಿ ನಿರ ಕ್ರ ಅನಿಸಿಕೆಯೇ? ಈ ದೆೇಶದ ವೆವಷೆಾಯಲ್ಲಿ ಅೊಂಕೆಗ
ಸಿಗದೆೇ ಕ್ತತರ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಳೆದಚ ಸೆ ೇಗಚವ ಮಕ್ಕಳಶೆುೇ ಅಸುಷು.
ಮಕ್ಕಳ ಸೊಂಖ್ೆೆಗನಚಗಚಣಗಿ ಅರ್ಿದಿದಾರ ,ಸಮಷಕ್ಗಿ ಅಯವೆದಲ್ಲಿ ಅವರ ರ್ನಚೀ ನಿೇಡಚವುದಚ ನೆಯಸಮಮತ.
ನಮಮ ದೆೇಶ ಬಡತನ ಪ್ಪೇಡಿತ, ಕ್ಡಿಮ ಆದಯ ಸೆ ೊಂದಿದ ದೆೇಶಗಳ ಷಲ್ಲನಿೊಂದ ಸೆ ರ ಬೊಂದಚ ರೊಂಚ್ದಲ್ಲಿ
ರಚ್ೊಂಡಗಿ ಸೆ ರಸೆ ಮಚಮತಿತರಚವ ಆರಚ ಆರ್ಥಷಕ್ ಶಕತಗಳಲ್ಲಿ ೊಂದಗಿದೆ. ನಮಮ ಸೊಂವಿಧನದಲ್ಲಿ ಖ್ತಿರ ಡಿಸಲದ
ಹಕ್ಚಕಗಳನಚೀ ಸಚಮರಚ 46 ವಿವೆೇಷ ಸಗ
ಯೇಜನೆಗಳು ಸಗ

ಸಾಳಿೇಯ ಕನ ನಚಗಳು,ಸಚಮರಚ 8 ಕಯಷ ನಿೇತಿಗಳು ಮತಚತ ಕಯಷ

ಸಚಮರಚ 80 ಕಯಷಕ್ರಮಗಳು / ಯಜನೆಗಳ ಮ ರ್ಕ್ ಅನಚಶಾನಗೆ ಳಿಸಲಗಚತಿತದೆ. ಕೆೇೊಂದರ

ಸಕಷರದ ಸಚಮರಚ 9 ಸಚಿರ್ಯಗಳು ಈ 80 ಕ್ ಕ ಸೆಚ್ಚು ನೆೇರ ಸಗ

ರೆ ೇಕ್ಷ ಯೇಜನೆಗಳನಚೀ

ಅನಚಶಾನಗೆ ಳಿಸಚವ ಸೆ ಣೆ ಸೆ ತಿತದೆ. ಆಯವೆಯ ಈ ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರಮಚಖಗಿರಚತತದೆ.
. ೊಂದಚ ಕ್ಡ್ೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಕಯಷಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನವು ಹ ಡಚತಿತರಚವ ಹಣ ಅತಿ ಕ್ಡಿಮ ಎೊಂದಚ ಚಿೊಂತಿಸಚತಿತದಾರೆ,ಅದಕ್ ಕ ಮಿೇರಿದ ಆಘಾತಕರಿ ವಿಷಯ
‘ನಿೇಡಿದ ಅನಚದನದರ್ ಿ ಕಣಚವ ಕೆ ರತೆ ೆಚ್ುದ ಅೊಂಕಸೊಂಖ್ೆಗಳು. ನಮಗೆ ಎರಡಚ ವಿಚರ ತಿಳಿಸಬಹಚದಚ ೊಂದಚ
ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗಗಿ ನವು ಮಿಸಲ್ಲಟ್ಟುರಚವ ಅನಚದನ ಸೆಚಿುರಬಹಚದಚ,ಅಗತೆತೆಗಳನಚೀ ಅೊಂದಜಚ ಮಡಚವ ನಮಮ
ಕ್ರಮ ಅೆೈಜಾನಿಕ್ಗಿರಬಹಚದಚ ಅಥ ಅವರ ಕ್ಲೆಣಕಕಗಿ ದಚಡಿಯಬ್ೆೇಕದ ಇಲಖ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಥಷತೆ ಇರಬ್ೆೇಕ್ಚ
ಎರಡರಲ್ಲಿ ೊಂದೊಂತ ಸತೆ ಅದಚ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತಚತ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಚರಿತಚ ನಮಮ ದಿವೆ ನಿರ್ಷಕ್ಷಯ.
ಚ್ೊಂದರನಿಗೆ ಮನವರಹಿತ ಅೊಂತರಿಕ್ಷ ನೌಕೆ ಕ್ಳುಹಿಸರ್ಚ ಸೊಂನ ಮರ್ವಿರಚವ ನವು,ಕಮನೆಾಲ್ತತ ಕರಡ್ಕ್ ಟ್ಕಕಗಿ
ಸಚಮರಚ ಎುತಚತ ಷವಿರ ಕೆ ೇಟ್ಟ ವೆಯಸಚವ ಷಮಥೆಷವಿರಚವ ನಮಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲೆಣಕಕಗಿ ಆಯವೆಯದ
ಕೆ ರತೆ ನಿೇಡಚವ ಅರ್ುಕಸಿನರ್ ಿ ಉಳಿಕೆ ಮಡಚವ ಅಸಮಥಷ ವೆವಷೆಾ. ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಚಕಗಳ ಸಮಷಕ್ ಅನಚಶಾನಕಕಗಿ
ರತಿ ದಿಸಚವುದಚ ಅಗತೆವರ್ಿೆೇ?.

ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ುಕಗಳ ರಕ್ಷಣಗ - ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದಾ ಹಗೊಣಗ :ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಚಕಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನಚೀ ಆಳುವ ಸಕಷರಗಳು ಸವಷವೆೇಷಾ ಆದೆತೆ ಎೊಂದಚ ರಿಗಣಿಸಚವವರೆಗ

ಈ ಸಮಷೆೆ

ಜಾರ್ೊಂತಗಿಯ್ದೇ ಇರಚವುದಚ.ಮಕ್ಕಳನಚೀ ‚ನಳೆಯ ರಜೆಗಳು‛ ಎನಚೀವುದರ ಬದರ್ಚ ಅವರಚ ‚ಇೊಂದಿನ ರಜೆಗಳು‛ ಎೊಂದಚ
ನಿಜಗಿ ರಿಗಣಿಸಚವ ಅಗತೆವಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಿ ಬ್ೆೇಕದ ಹಕ್ಚಕಗಳನಚೀ ಇೊಂದೆೇ ದೆ ರಕಸಿಕೆ ಡದಿದಾರೆ ನಮಮ ಕ್ನಸಿನ
ಅಭಿವೃದಿಿಶೇರ್ ಭರತ ಖೊಂಡಿತಗಿ ಕ್ನಸಿನಲೆಿೇ ಉಳಿದಚಬಿಡಚತತದೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಚಕಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಕಷರ, ಸಾಯೊಂ ಷೆೇ
ಸೊಂಷೆಾಗಳು,ಕೆೈಗರಿಕೆ,ಣಿಜೆ ಸೊಂಘಟ್ನೆಗಳು, ಮಧೆಮ ಸಗ

ಸಮಸತ ನಗರಿೇಕ್ ಸಮಜ ಟ್ುಗಿ ಸಗ

ಬದಾಗಿ ದಚಡಿಯದ ಸೆ ರತಚ ಮಕ್ಕಳ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆ ಮರಿೇಚಿಕೆಯಗಿಯ್ದೇ ಉಳಿದಚ ಬಿಡಚತತದೆ. 2013 ರ ರರ್ಷರೇಯ ಮಕ್ಕಳ
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ಕಯಷನಿೇತಿ ಕ್ ಡ ಈ ಬಗೆೆ ಬಹಚಗಿ ರಷತಪ್ಪಸಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಲಿ ಸೊಂಷೆಾಗಳು ಸಮಗರ ಸಗ
ಸೊಂಯೇಜಿತಗಿ ಕಯಷ ನಿವಷಹಿಸಬ್ೆೇಕದೆ.
ಬಹಳ ಮಚಖೆಗಿ ರತಿಯಬಬ ನಗರಿೇಕ್ನ
ವೊಂಚ್ನೆಗೆ ನನ

ಸಹ ಈ ದೆೇಶದಲಿಗಚವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲ್ಲನ ದೌಜಷನೆ ಸಗ

ಹಕ್ಚಕಗಳ

ಸೆ ಣೆಗರ ಎೊಂದಚ ಭವಿಸದಿದಾರೆ, ಅದರ ಜವಬ್ಾರಿ ವಹಿಸದಿದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಚಕಗಳ ರಕ್ಷಣೆ

ಷಧೆಗಚವುದಿರ್ಿ.ಆಳುವ ವಗಷ ಮಚಖೆಗಿ ಕೆರ್ವು ಅಗತೆ ಕ್ರಮಗಳನಚೀ ತಚತಷಗಿ ಕೆೈಗೆ ಳಳಬ್ೆೇಕ್ಚ
ಅ) ಮಗಚ/ಮಕ್ಕಳ ೆಖ್ೆನದಲ್ಲಿ ಗೆ ೊಂದರ್ಕೆಕ ಅವಕಶ ನಿೇಡದೆ ಸಮನ ೆಖ್ೆನವನಚೀ ಎಲಿ ಕಯ್ದಾ-ಕಯಷ
ನಿೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಚಸರಿಸಬ್ೆೇಕ್ಚ.
ಆ) 18 ವಷಷದೆ ಳಗಿನ ಎಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಡ್ಡಯ ಉಚಿತ ಸಗ

ಉತೃಷು ಶಕ್ಷಣ ನಿೇಡಚವ ಜಬ್ಾರಿಯನಚೀ ಕೆೇೊಂದರ

ಮತಚತ ರಜೆ ಸಕಷರಗಳು ಮತರ ಸೆ ರಬ್ೆೇಕ್ಚ.
ಇ) ಬ್ರ್ಕಮಿಷಕ್ ದಾತಿಯನಚೀ ೊಂದಚ ‚ರರ್ಷರೇಯ ಅಮನ‛ಎೊಂದಚ ಘ ೇರ್ಷಸಿ, ಕಯ್ದಾಯನಚೀ ಬರ್ಡಿಸಿ
ಅನಚಶಾನವನಚೀ ಚ್ಚರಚಕ್ಚಗೆ ಳಿಸಿ, ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ದಚಡಿಯಚವ ಅವಮನಕ್ರ ಸಿಾತಿಯನಚೀ ಸೊಂೂಣಷಗಿ
ತೆ ಡ್ೆದಚ ಸಕ್ಬ್ೆೇಕ್ಚ.
ಈ) ಸಮಗರ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಯಷಕ್ರಮ,ಮಕ್ಕಳ ಆರೆ ಗೆ ಕಯಷಕ್ರಮಗಳು ಅದೆತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಿಗಣಿಸಿ,ಶಶಚ
ಮರಣ,ಅೌರ್ಷಾಕ್ತೆಯ ಪ್ಪಡಚಗಚಗಳನಚೀ ಸೊಂೂಣಷಗಿ ಸೆ ೇಗಲಡಿಸಬ್ೆೇಕ್ಚ.
ಉ) ಆಯವೆದಲ್ಲಿ ನೆಮತರಕೆಕ ಅರ್ು ಅನಚದನ ನಿೇಡಚವ ಬದರ್ಚ,ೆೈಜ್ಞನಿಕ್ಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಗತೆಗಳನಚೀ ವಿವೆಿೇರ್ಷಸಿ
ಕ್ನಿಷಾ ವೆೇ.10ರಷಚು ಅನಚದನ ಅಥ ಸ ಕ್ತದ ರಮಣವನಚೀ ನಿೇಡಚವುದಶೆುೇ ಅರ್ಿದೆ, ಕೆ ಟ್ು ಅನಚದನದ ಸೊಂೂಣಷ
ಸಗ ಸಮಥಷ ಬಳಕೆಗೆ ಸ ಕ್ತ ಷೊಂಸಿಾಕ್ ವೆವಷೆಾ ರಚಿಸಬ್ೆೇಕ್ಚ.
ಊ) ಕೆೈಗರಿಕೆ,ಣಿಜೆ ಮತಚತ ೆರಿ ಸೊಂಷೆಾಗಳು ಕೆೇವರ್ ತಮಮ ಸೊಂಷೆಾಗಳಶೆುೇ ಅರ್ಿದ ತವು ಅವರ್ೊಂಬಿತಗಿರಚವ,
ಕ್ಚುವಸಚತಗಳನಚೀ ೂರೆೈಸಚವ, ಷೆೇೆಗಳನಚೀ ನಿೇಡಚವ ರ್ಚದರ ಸೊಂಷೆಾಗಳು ಸಹ ಮಕ್ಕಳನಚೀ ದಚಡಿಸಿಕ್ ಳಳದೆ ಇರಚವ
ಕ್ನಿಷಾ ತವರಣ ನಿಮಿಷಸಚವ ಜಬ್ಾರಿವಹಿಸಬ್ೆೇಕ್ಚ.
ಋ) ನಗರಿೇಕ್ ಸಮಜ ಮಕ್ಕಳ ದಚಡಿಮ ಸಗ ವೆೃೇಷಣೆಯ ವಿರಚದಾ ‘ಶೃನೆ ಸಹಿಷಚುತೆ‛ ತೆ ರಬ್ೆೇಕ್ಚ. ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಚಕಗಳ
ಉರ್ಿೊಂಘನೆ ಕ್ೊಂಡಕ್ ಡಲೆೇ ಕ್ನಿಷಾ ‚ರತಿಭ್ಟ್ನೆ‛ ವೆಕ್ತಡಿಸಬ್ೆೇಕ್ಚ, ಮಚೊಂದಚವರೆದಚ ರಧಿಕರಗಳಿಗೆ ದ ರನಚೀ
ದಖಲ್ಲಸಚವ ಜಬ್ಾರಿ ವಹಿಸಬ್ೆೇಕ್ಚ. ಇತಿತಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಧಿಕರಗಳು ದ ರಚ ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಚವ

ವೆವಷೆಾಗಳನಚೀ

ಸಚರ್ಭ್ಗೆ ಳಿಸಿ ಕೆೇವರ್ ೊಂದಚ ದ ರಣಿ ಕ್ರೆ ಈ-ಮೇಲ್ತ ಮ ರ್ಕ್ ದ ರಚ ಡ್ೆಯಚತಿತದೆ. ರತಿ ನಗರಿೇಕ್ರಚ ತಮಮ
ಮೊಬ್ೆೈಲ್ತ ಫೇನಚಗಳನಚೀ ೊಂದಚ ಉತತಮ ಕಯಷಕೆಕ ಬಳಸಬ್ೆೇಕ್ಚ. ಮಕ್ಕಳು ಯವುದೆೇ ಸಮಜದ ಅತೆಮ ರ್ೆ
ಸೊಂತಚತ, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಗ

ವಿಕಸದ ಕ್ಡ್ೆಗಣನೆ ಭ್ವಿಷೆದ ಬಚನದಿಯನೆೀೇ ಶರ್ಥರ್ಗೆ ಳಿಸಚವುದರಲ್ಲಿ ಅನಚಮನವಿರ್ಿ.
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ರಜೆ ಮಟ್ುದ ವಿತಿತೇಯ ಕಯಷನಿೇತಿ ಸೊಂಷೆಾಯಲ್ಲಿ ‘ವಿವೆೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಆಯವೆಯ ಕೆ ೇಶ’ ರಚಿಸಿ ಮಹಿಳ ಮತಚತ ಮಕ್ಕಳ
ಕ್ಲೆಣ ಇಲಖ್ೆಯನಚೀ, ಅನಚದನದ ಸರಿಯದ ಉಯೇಗದ ಬಗೆೆ ನಿಗವಹಿಸರ್ಚ ಸೆ ಣೆಗರರನೀಗಿ ಮಡಬ್ೆೇಕ್ಚ.
ಎ) ರತಿ ಜಿಲೆಿಗಳರ್ ಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲೆಣ ಸಮಿತಿಗಳನಚೀ ಸರಿಯದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಷಾಪ್ಪಸಿ,ಅದರ ಕಯಷ ನಿವಷಹಣೆಗೆ ಸಮಸತ
ಅನಚಕ್ ರ್ಗಳನಚೀ ಕ್ಲ್ಲುಸಬ್ೆೇಕ್ಚ. ರಜೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಚಕಗಳ ರಕ್ಷಣ ಆಯೇಗಕೆಕ ನಿಜದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಷೌರ್ಭ್ೆ ಸಗ
ಅಧಿಕರವನಚೀ ನಿೇಡಬ್ೆೇಕ್ಚ.
ಏ) ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲೆಣ ಕಯಷಕ್ರಮಗಳು ವಿವಿಧ ಇಲಖ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಚಿಸೆ ೇಗಿದೆ ಸಗ
ಸೊಂಯೇಜನೆ ಸಗ

ಅದಚ ಅಗತೆವೂ ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳ

ಮೇರ್ಚಸಚತರಿಗೆ ಜಿಲಿ ಮಟ್ುದಲ್ಲಿ ಷೊಂಸಿಾಕ್ ವೆವಷೆಾ ರ ಪ್ಪಸಬ್ೆೇಕ್ಚ. ಕ್ಡ್ೆೇ ಕ್ಷ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಚರಿತದ

ಕಯಷಕ್ರಮಗಳು (ಉದ: ಬ್ರ್ ಕಮಿಷಕ್ ಷೆ ಷೆೈಟ್ಟ,ಮಕ್ಕಳ ಸೊಂರಕ್ಷಣ ಅಧಿಕರಿ/ಯೇಜನೆಯ ಕಯಷರ್ಯ,ಮಕ್ಕಳ
ಕ್ಲೆಣ ಸಮಿತಿ,ಬ್ರ್ ನೆಯ ಮೊಂಡಳಿ) ೊಂದೆೇ ಸ ರಿನಡ್ೆ ಕಯಷ ನಿವಷಹಿಸಿದೆ, ರಸುರ ಸೊಂಯೇಜನೆ ಷಧಿಸರ್ಚ
ಅನಚಕ್ ಮರ್ಗಬಹಚದಚ.
ರಷರಪ್ಪತ ಗೊಂಧಿೇಜಿಯವರಚ ಸೆೇಳಿದೊಂತೆ ಈ ರೊಂಚ್ದಲ್ಲಿ ನವು ನಿಜದ ವೊಂತಿಯನಚೀ ಸೆ ೊಂದಬ್ೆೇಕದರೆ,ನವು
ಮೊದರ್ಚ ಅದನಚೀ ಮಕ್ಕಳಿೊಂದ ರರೊಂಭಿಸಬ್ೆೇಕ್ಚ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಕಸೆೇ ಸವಷಸಾ.
ಕಗೊೇಫಿ ಅನಾನ್ ರವರಚ ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗೆ ಸೆೇಳಿರಚವ ಮತಚ ಈ ಲೆೇಖನಕೆಕ ಸರಿಯದ ಸಮಪ್ಪತ ನಿೇಡಚತತದೆೊಂದಚ
ಭವಿಸಚತೆತೇನೆ ”ಈ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಮಕ್ಕಳಗ ಂದ್ಧಗ್ಗ ಹಗೊಂದ್ಧರುವ ನಂಬಿಕಗಗಂತಲ್ೊ ಪ್ವಿತರದದುು ಮತೊತಂದ್ಧಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕನುಾ
ಗ್ೌರವಿಸುವ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುಾ ರಕ್ಷಿಸುವ ಅವರು ಭಯಮುಕ್ತ ತವರಣದಲ್ಲಲ ವಂತಿಯಂದ್ಧಗ್ಗ ಬಗಳಗಯುವ
ವಾವಸ್ಗೆಯನುಾ ಖ್ತಿರ ಪ್ಡಿಸುವುದಕ್ಕಂತ ಬಗೇರಗ ಯವುದಗೇ ಕಗಲ್ಸ ಮುಖ್ಾಗಲರದು”.
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(ಬಸವರಜಚ.ಆರ್ ರಸಚತತತ ಗರಸ್ ರ ಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚಷ ಅೊಂಡ್ ಅಡ್ೆ ಾೇಕ್ಸಿ ಮ ವ್ ಮೊಂಟ್ಸ ನ ಕಯಷಕರಿ ನಿದೆೇಷಶಕ್ರಗಿ
ಕಯಷ ನಿವಷಹಿಸಚತಿತದಾರೆ. ರಜೆ ಬ್ರ್ಕಮಿಷಕ್ ದಿತಿ ನಿಮ ಷರ್ನೆಗಗಿ ಕ್ನಷಟ್ಕ್ ಸಕಷರ ರಚಿಸಿದ ರಜೆ ಮಟ್ುದ
ಸರ್ಸ ಸಮಿತಿಯ ಸೊಂಚರ್ಕ್ರಗಿ ರಜೆ ಬ್ರ್ ಕಮಿಷಕ್

ಕಯಷ

ನಿವಷಹಿಸಿದಾರೆ.)
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