
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೃತ್ವ  ಅನುಕೂಲಗಳ (ತಿದ್ದು ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ಮೇಲಿನ ಸಲಹೆಗಳು 

 

ಘನತೆವೆತ್ತ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕರ್ಮಾಕ ಇಲಾಖೆಯು (ಕ.ಸ.) ಮಾತೃತ್ವ  ಅನುಕೂಲಗಳ ರ್ಕಯೆ್ದ , 1961 ("ಕಾಯ್ದು ")ಯ ಅನುಚ್ಛ ೇದ 28ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ೇಖಿಸಿರುವ 

"ಸೂಕತ  ಸರ್ಕಾರ" ದ ಪರಿರ್ಮತಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ ರ್ಕರಣದಿಂದ ರ್ಕಯೆ್ದ ಯ ಉದೆ್ ೇಶಗಳನುು  ಸಾರ್ಕರಗೊಳಿಸಲು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ನಿಯಮಗಳನುು  ರೂಪಿಸಲು ಸಶಕತ ವಾಗಿದ್, ಈ 

ನಿಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ  ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೃತ್ವ  ಅನುಕೂಲಗಳ (ತಿದೆ್ದ ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2018 ("ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು") ಅನುು  ಇಲಾಖೆಯು ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿದ್ ಎಿಂಬುದನುು  ರ್ನವು ಅರ್ಾ 

ಮಾಡಿಕಿಂಡಿದೆ್ ೇವೆ. 

"ಐವತ್ತತ  ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ಕ ಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಉದ್ಯ ೇಗಿಗಳನುು  ಹಿಂದರುವ ಪರ ತಿ ಸಾಾ ಪನೆಯಲಿ್ಲ " ಕ್ರ ೇಚ್ ಸೌಕಯಾವನುು  ಒದಗಿಸಲು, 2017ರ ತಿದೆ್ದ ಪಡಿಯ ಅನುಸಾರದ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾದ ರ್ಕಯೆ್ದ ಯ ಪರಿಚ್ಛ ೇದ11ಎ ಅಡಿಯಲಿ್ಲನ ಉದೆ್ ೇಶಗಳನುು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನುು  ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್. ರ್ಕಯೆ್ದ ಯ ಅನುಚ್ಛ ೇದ 11ಎ ನ 

ಅನುಸಾರ ಸೂಕತ  ಸರ್ಕಾರವು ಒದಗಿಸಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಕ್ರ ೇಚ್ ಸೌಕಯಾದ ಅಿಂತ್ರವನುು  ಹಾಗು ಆ ಸೌಕಯಾವು ಪರ ತೆಯ ೇಕವಾಗಿರುವುದೇ ಅರ್ವಾ ಸಾಮಾನಯ  ಸೌಕಯಾದ 

ಭಾಗವಾಗಿರುವುದೇ ಎಿಂಬುದನುು    ಸೂಚಿಸಬಹುದ್ದ. 

ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನಮಮ  ಸಲಹೆಗಳನುು  ಒದಗಿಸುವಲಿ್ಲ , ಆರು ವರ್ಾದ್ಳಗಿನ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಬಾಲಯ ದ ರ್ಕಳಜಿಯ ಮತ್ತತ  ಶಿಕ್ಷಣದ (“ECCE”) ಮೇಲ್ ಮಾಗಾದಶಿಾ ತ್ತ್ವ ಗಳನುು  

ವಿಧಿಸಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಕನೂನುಗಳನುು  ಮತ್ತತ  ರ್ಕಯಾನಿೇತಿಗಳ  ಅಿಂಶಗಳನುು  ರ್ನವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕಿಂಡಿದೆ್ ೇವೆ: 

ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನದ 45ನೇ ವಿಧಿಯ ಅನುಸಾರ ಎಲಿಾ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಆರು ವರ್ಾಗಳ ವಯಸುು  ಪೂಣಾಗೊಳುು ವವರೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲಯ ದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತತ  ಶಿಕ್ಷಣವನುು  

ಒದಗಿಸಲು ಪರ ತಿ ರಾಜ್ಯ ವು ಪರ ಯತಿು ಸಬೇಕು ಎಿಂದ್ದ ತಿಳಿಸುತ್ತ ದ್. 

2013 ರಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಿಕಿಂಡ ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಇಸಿಸಿಇ ನಿೇತಿಯ ಅನುಸಾರ ಪರ ಸವಪೂವಾ ಅವಧಿಯಿಂದ ಆರು ವರ್ಾ ವಯಸಿು ನವರೆಗೆ ಎಲಿಾ  ಮಕಕ ಳ ಸಮಗರ  ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ 

ಸಂಯೇಜಿತ್ ಸೇವೆಗಳನುು  ಒದಗಿಸಲು ಭಾರತ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಬದಧ ತೆಯನುು  ಪುನರುಚ್ು ರಿಸುತ್ತ ದ್. 

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತತ  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಧ  ಮಂತ್ರರ ಲಯ, ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಇಸಿಸಿಇ ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಚೌಕಟಿ್ಟ  (National ECCE Curriculum 

Framework), ಆರಂಭಿಕ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತತ  ಕಲ್ಲಕೆಯ ಗುರಿಗಳನುು  ಪರ ತಿಪಾದಸುತ್ತ ದ್, ಮತ್ತತ  ಸೇವಾದಾರರು, ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತತ  ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾ ನ 

ಚೌಕಟಿ ನುು  ಒದಗಿಸುತ್ತ ದ್. 

ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಹಕುಕ  ರ್ಕಯೆ್ದ , 2011ರ ಅನುಚ್ಛ ೇದ11ರ ಅನುಸಾರ "ಮೂರು ವರ್ಾ ವಯಸು ನುು  ಮೇಲಪ ಟಿ  ಮಕಕ ಳನುು  ಪಾರ ರ್ರ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ಕಕ ಗಿ ತ್ಯಾರು ಮಾಡುವ 

ಮತ್ತತ  ಆರು ವರ್ಾ ವಯಸಿು ನವರೆಗೆ ಎಲಿಾ  ಮಕಕ ಳಿಗೂ ಇಸಿಸಿಐ ಒದಗಿಸುವ ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಂದ, ಸೂಕತ  ಸರ್ಕಾರವು ಅಿಂತ್ಹ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಪಾರ ರ್ರ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುು  ಒದಗಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಾದ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಗಳನುು  ಮಾಡಬಹುದ್ದ" ಎಿಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುತ್ತ ದ್. 

"ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಪರ ತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮಹತ್ವ ವಾಗಿರುತ್ತ ವೆ" (“Early moments matter for every child”) ಎಿಂಬ ಶಿೇಷ್ಟಾಕೆಯಲಿ್ಲ  2017ರಲಿ್ಲ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ UNICEFನ ಜಾಗತಿಕ 

ವರದಯ, ಪರಿಕಲಪ ನೆಯಿಂದ ಶಾಲ್ಯ ಪಾರ ರಂಭದ ಅವಧಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತತ  ಏಕಮಾತ್ರ  ಪರದ್ಯನುು  ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಮೆದ್ದಳಿನ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುು  ರೂಪಿಸುವ ಅವರ್ಕಶವನುು  ಒದಗಿಸುತ್ತ ದ್ ಎಿಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿದ್.   



 

ವಿಸಾತ ರವಾಗಿ, ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು ಕ್ರ ೇಚ್ ಸೌಲಭಯ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಿಂಶಗಳನುು  ವಿವರಿಸುತ್ತ ದ್: 

1. ಸುಲಭಸಾಧ್ಯ ವಾಗಿ ದ್ರಕುವಂತಿರಬೇಕು 

2. ಭೌತಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯಾದ ಗುಣಮಟಿ  

3. ಮಕಕ ಳ ಆರೈಕೆಯ ಗುಣಮಟಿ  

ಮೇಲ್ಲನ ಪರ ತಿ ಅಿಂಶಗಳ ಮೇಲ್ ನಮಮ  ಆಕೆಷ ೇಪಣೆಗಳು / ಸಲಹೆಗಳನುು  ಈ ಕೆಳಗೆ ಪಟಿ್ಟ  ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಇವಲಿದ್, ರ್ನವು ಕರಡು ನಿಯಮವು ಕ್ರ ೇಚ್ ಸೌಲಭಯ ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವಂತ್ಹ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೈಶಿರಿ್ ಯ ಗಳನುು  ರ್ನವು ಗುರುತಿಸಿದೆ್ ೇವೆ. 

 

 ಪರ ಸ್ತು ತ್ ನಿಯಮ ಆಕ್ಷ ೇಪಣೆಗಳು ಸಲಹೆಗಳು 

 ಸ್ತಲಭಸಾಧ್ಯ ವಾಗಿ ದೊರಕುವಂತಿರಬೇಕು 

1. 

ನಿಯಮ 6ಎ(1) "ಸಾ ಳ: ಸಾಾ ಪನೆಯ 

ಪರ ವೇಶದಾವ ರದಿಂದ ಐದ್ದ ನೂರು (500) 

ರ್ಮೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಅರ್ವಾ ಸಾಾ ಪನೆಯ 

ಆವರಣದಲಿ್ಲಯೇ ಪರ ತಿ ಮೂವತ್ತತ  (30) 

ಮಕಕ ಳಿಗೆ ತ್ಲಾ ಒಿಂದ್ದ ಕ್ರ ೇಚ್ 

ಸೌಲಭಯ ವಿರಬೇಕು" 

ಅಸಮಂಜ್ಸತೆ ಮತ್ತತ  ರ್ಕಯೆ್ದ ಯು ನಿೇಡುವ ಅಧಿರ್ಕರ 

ವಾಯ ಪಿತ ಯನುು  ರ್ಮೇರಿರುವುದರಿಿಂದ ಈ ನಿಯಮವನುು  

ರ್ಕಯೆ್ದ ಯ ಅನುಚ್ಛ ೇದ 11A ನ ತ್ದವ ರುದಧ ವಾಗಿದ್ ಎಿಂಬ 

ರ್ಕರಣದಿಂದ ತೆಗೆದ್ದ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದ್. 

 

ರ್ಕಯೆ್ದ ಯ ಅನುಚ್ಛ ೇದ 11A, ಸಾಾ ಪನೆಯು 50 ಅರ್ವಾ 

ಅದಕ್ಕ ಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ನೌಕರರನುು  ಹಿಂದರುವವರೆಗೆ, 

ಕ್ರ ೇಚ್ ಸೌಲಭಯ ವನುು  ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಿಂದ್ದ ಸಪ ರಿ್ ವಾಗಿ 

ತಿಳಿಸುತ್ತ ದ್. ಆದರೆ ನಿಯಮ 6A(1) ಈ ಅವಶಯ ಕತೆಯನುು  

30 ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ಕ ಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಮಕಕ ಳಿರುವಾಗ  ಮಾತ್ರ  

ಕ್ರ ೇಚ್ ಸೌಲಭಯ ವನುು  ಒದಗಿಸಬೇಕೆಿಂದ್ದ ತಿಳಿಸುವ 

ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ಲನ ನಿಯಮವನುು  ದ್ದಬಾಲಗೊಳಿಸಿದ್.  

 

ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪರ ತಿ ತ್ರಯಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯ 

ನಂತ್ರ ತ್ರನು ಕೆಲಸಕೆಕ  ಹಿಿಂದರುಗುವಾಗ ಕ್ರ ೇಚ್ 

ಸೌಲಭಯ ಕೆಕ  ಅವರ್ಕಶವನುು  ಸುನಿಶಿು ತ್ಗೊಳಿಸುವ 

ಅನುಚ್ಛ ೇದ 11A ನ ಉದೆ್ ೇಶವನುು  

ನಿರರ್ಾಕಗೊಳಿಸುತ್ತ ದ್. 

ಕ್ರ ೇಚ್ ಸೌಲಭಯ ವು ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ತಿೇವರ ತೆಯುಳು  

ಕರ ಮವೆಿಂದ್ದ ಅರ್ಾಮಾಡಿಕಳು ಬಹುದಾಗಿದ್, ಆದರೆ 

ಇದ್ದ ಸಣಣ  ಸಾಾ ಪನೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನುು  

ನೇಮಕಮಾಡಿಕಳುು ವ ಅವರ್ಕಶಗಳಿಗೆ ಹಡೆತ್ 

ನಿೇಡುತ್ತ ದ್. 

 

ಆದೆ ರಿಿಂದ, ರ್ಕಯೆ್ದ ಯ ಉದೆ್ ೇಶಗಳನುು  

ಈಡೇರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣರ್ಕಸು 

ರ್ಕಯಾಸಾಧ್ಯ ತೆಯನುು  ಸುನಿಶಿು ತ್ಗೊಳಿಸಲು, 

ನಿಯಮವು ಒಿಂದ್ದ ಕ್ಲೇರ್ಮೇಟರ್ ಒಳಗಿರುವ 

ಅನೇಕ ಸಾಾ ಪನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ು ಿಂದ್ದ ಸಾಾ ಪನೆಯ 

ಸಹಯೇಗದ್ಿಂದಗೆ ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ರ ೇಚ್ 

ಸೌಕಯಾವನುು  ಒದಗಿಸುವ ಅವರ್ಕಶಕೆಕ  

ಎಡೆಮಾಡಿಕಡಬಹುದ್ದ. 

 

ಆದಾಗೂಯ , ಒಿಂದ್ದ ಸಾಾ ಪನೆಯಲಿ್ಲ  ಕ್ರ ೇಚ್ ಸೌಲಭಯ ಕೆಕ  

ಆಯ್ದಕ ಮಾಡಿರುವ 30 ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ಕ ಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯ ೇಗಿಗಳಿದೆ ಲಿ್ಲ , ಅಿಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  



ಸಾಾ ಪನೆಯ ಒಳಗೆ ಅಿಂತ್ಹ ಸೌಲಭಯ ಕೆಕ  ಅವರ್ಕಶ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. 

2. 

"ಉದ್ಯ ೇಗದಾತ್ರು ಕ್ರ ೇಚ್ ನ ಸಾ ಳವನುು  

ಗುರುತಿಸುವಲಿ್ಲ  ಎಚ್ು ರಿಕೆಯನುು  

ವಹಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯ ೇಗದಾತ್ರು 

ನಿಣಾಯ ತೆಗೆದ್ದಕಳುು ವ ಪರ ಕ್ರ ಯ್ದಯ 

ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ  ಅರ್ವಾ ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ 

ಬೆಿಂಬಲ ಏಜೆನಿು ಗಳಿಿಂದ ತ್ಜ್ಞ  

ಸಲಹೆಯನುು  ಪಡೆದ್ದಕಳು ಬೇಕು." 

ಉದ್ಯ ೇಗದಾತ್ರು ಸಮಾಲೇಚಿಸಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಬೆಿಂಬಲ 

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ 

ಸಪ ರಿ್ ತೆ ಇಲಿ . 

ನಿದಾರಿ್  ವಾರ್ಡಾ ಗಳಲಿ್ಲ   ಕ್ರ ೇಚ್  ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು  

ನ್ೇಿಂದಾಯಸಿಕಳುು ವ ಮತ್ತತ  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು 

ಅಧಿರ್ಕರವಿರುವ ನ್ೇಡಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳನುು  ರಾಜ್ಯ  

ಸರ್ಕಾರವು ಗುರುತಿಸಿ ನೇಮಕಮಾಡಬೇಕು. ಸೂಕತ ವಾದ 

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನುು  ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಗರ 

ಸಾ ಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಗೆ ಇದನುು  ವಹಿಸಬೇಕು. 

 

ಕ್ರ ೇಚ್  ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು  ನಿಯಂತಿರ ಸುವ ಇತ್ರ 

ವಿರ್ಯಗಳಿಂದಗೆ ಸಾಾ ಪಿಸಲಾದ ಪರ ತೆಯ ೇಕ ECCE 

ಕೌನಿು ಲ್ ನ್ಿಂದಗೆ, ಆರು ವರ್ಾ ಒಳಗಿರುವ ಮಕಕ ಳಿಗೆ 

ECCE ಯನುು  ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಸಂಪೂಣಾ 

ವಲಯವನುು  ನಿಯಂತಿರ ಸುವ ಸಮಗರ  ಶಾಸನವನುು  

ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವುದ್ದ ದೇಘಾರ್ಕಲದ 

ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್. 

 ಭೌತಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯಾ 

3. 

ನಿಯಮ 6A(2) 'ಕಟಿ ಡ ಮತ್ತತ  

ಸೌಲಭಯ ಗಳು' ಇದರ ಕುರಿತ್ತ 

ಮಾತ್ರ್ನಡುತ್ತ ದ್. 

ನಿಯಮ 6A (2)(xiv)ನ ಅನುಸಾರ, ಕ್ರ ೇಚ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತತ  ರೂಢಿಗಳನುು  ಕಿಂದರ ೇಯ 

ಮತ್ತತ  ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿಗದಪಡಿಸುತ್ತ ದ್ಯಾದರೂ, 

ಅವುಗಳ ಅನುಪಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲ , ನಿಯಮಗಳು ಕ್ರ ೇಚ್ 

ಸೌಲಭಯ ದ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದಾದ ವಿಕಲಾಿಂಗ ಮಕಕ ಳು 

ಮತ್ತತ  ವಿಭಿನು  ವಯೇಮಾನದ ಮಕಕ ಳನುು  ಗಣನೆಗೆ 

ತೆಗೆದ್ದಕಳುು ವಲಿ್ಲ  ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. 

ನಗರ ಮತ್ತತ  ಗಾರ ರ್ಮೇಣ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಕಟಿ ಡದ 

ಗುಣಮಟಿ ದ ನಡುವಿನ ವಯ ತ್ರಯ ಸವು 

ತ್ರರತ್ಮಯ ಕರವಾಗಿದ್ ಮತ್ತತ  ಅನಿಯಂತಿರ ತ್ವಾಗಿದ್. 

ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಇಸಿಸಿಇ ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಚೌಕಟಿ್ಟ  (National 

ECCE Curriculum Framework) ಮೂಲಭೂತ್ 

ಸೌಕಯಾ ಮತ್ತತ  ಸಿಬಬ ಿಂದ ಬೆಿಂಬಲದ ಮೂಲಕ 

ವಿಶೇರ್ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳನುು  ಹಿಂದರುವ ಮಕಕ ಳನುು  

ಸೇಪಾಡೆಗೊಳಿಸುವ ಅಿಂಶಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಮಾತ್ರ್ನಡುತ್ತ ದ್. 

 

ನಗರ ಮತ್ತತ  ಗಾರ ರ್ಮೇಣ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ಕ್ರ ೇಚ್ ಗೆ 

ವಿಧಿಸಿರುವ ವಿಭಿನು  ಮಾನದಂಡಗಳನುು  

ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಬೇಕು. 

ನಿಯಮಗಳು ಇಸಿಸಿಇ  ಚೌಕಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲರುವ ಅಗತ್ಯ ಗಳಿಗೆ 

ಬದಧ ರಾಗಿರುವಂತೆ ಕ್ರ ೇಚ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳಿಗೆ 

ನಿದೇಾಶಿಸಬೇಕು. 

 

 



 ಆರೈಕ್ಯ ಗುಣಮಟಟ  

4. 

ನಿಯಮ 6A(3)  'ಸಿಬಬ ಿಂದ' ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರ್ನಡುತ್ತ ದ್, 

ಇದರ ಅನುಸಾರ ಇಸಿಸಿಇ ಅರ್ವಾ 

ಟ್ಟ.ಸಿ.ಸಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ರಬೇತಿಯನುು  ಪಡೆದ 

ಮಹಿಳೆ ಕ್ರ ೇಚ್ ನ ಉಸುತ ವಾರಿಯನುು  

ನ್ೇಡಿಕಳು ಬೇಿಂದ್ದ ಹೇಳುತ್ತ ದ್. 

ಪರ ಸುತ ತ್ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೇದತ್ ಅರ್ವಾ 

ಮಾನಯ ತೆಯರುವ  ಇಸಿಸಿಇ ತ್ರಬೇತಿ ಇಲಿ . 

 

ಸಾ ಳಿೇಯ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಿಂದ ಸಿಬಬ ಿಂದಗಳ ಹಿನೆು ಲ್ ಪರಿಶಿೇಲನೆ 

ಅರ್ವಾ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ಮತ್ತತ  ನ್ೇಿಂದಾಯತ್ 

ಸಿಬಬ ಿಂದಗಳ ನೇಮರ್ಕತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ 

ಉಪಬಂಧ್ಗಳನುು  ನಿಯಮವು ಒದಗಿಸಿರುವುದಲಿ . 

ಕ್ರ ೇಚ್ ಮತ್ತತ  ಇತ್ರ ಇಸಿಸಿಇ ಸೌಲಭಯ ಗಳಲಿ್ಲನ ಪರ ಸುತ ತ್ 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತತ  ಉಸುತ ವಾರಿದಾರರು ಸಮಪಾಕ 

ರ್ಕನೂನು ಚೌಕಟಿ್ಟ ರದ ವಲಯದಲಿ್ಲ  

ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿತ ದೆಾ ರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು ಅತ್ಯ ಿಂತ್ 

ದ್ದಬಾಲ ವಯಸಿು ನಲಿ್ಲರುವ ಮಕಕ ಳ 

ಉಸುತ ವಾರಿಯನುು  ಹಿಂದರುವುದರಿಿಂದ ಇದ್ದ 

ಆತಂರ್ಕರಿಯಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್. 

 

ಖಾಸಗಿ ಇಸಿಸಿಇ ಸೌಲಭಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳ ನ್ೇಿಂದಣೆ 

ಸಂಖೆಯ  ಹೆಚಾು ಗುವುದರಿಂದಗೆ, ಕನಿರಿ್  ಮಟಿ ದ 

ಆರೈಕೆಗೆ ಇವುಗಳ ಬದಧ ತೆಯನುು  ಸುನಿಶಿು ತ್ಗೊಳಿಸಲು 

ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಹೆಜೆೆ ಗಳನುು  ತೆಗೆದ್ದಕಳು ಲು 

ಇದ್ದ ಸರ್ಕಲವಾಗಿದ್.  ಮುಿಂದದ್. ಚಿಕಕ  ಮಕಕ ಳಿಂದಗೆ 

ಸಲುಗೆಯ, ಜಾಗರೂಕ ಆರೈಕೆಯ ಸಂಬಂಧ್ವನುು  

ಬೆಳೆಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ/ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ 

ನಿಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ  ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರುವಂತ್ಹ ಸಾಮರ್ಯ ಾ ಮತ್ತತ  

ಮನ್ೇಧ್ಮಾವನುು  ಹಿಂದಲು  ತ್ರಬೇತಿ 

ನಿೇಡಬೇಕು. 

 

ಕ್ರ ೇಚ್ ನಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿತ ರುವ ಎಲಿಾ  

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮೇದತ್ ಇಸಿಸಿಇ ತ್ರಬೇತಿ 

ಕೇರ್ಸಾ ಹಾಗು ಅಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿತ ರುವ ಪರ ತಿ 

ಸಿಬಬ ಿಂದಯ ಹಿನೆು ಲ್ ಪರಿಶಿೇಲನೆಯನುು  

ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. 

5. 

ನಿಯಮ 6(D)  'ಹರಾಿಂಗಣ ಆಟದ 

ಸೌಲಭಯ ಗಳು' ಇದರ ಕುರಿತ್ರಗಿ 

ಮಾತ್ರ್ನಡುತ್ತ ದ್. 

ಇದ್ದ ಕ್ರ ೇಚ್  ಸೌಕಯಾದಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳ 'ಶಿಕ್ಷಣ' ಅಿಂಶವನುು  

ಹಿಂದರುವ ಏಕೈಕ ನಿಬಂಧ್ನೆಯಾಗಿದ್. 

 

ಮಕಕ ಳ ಅತಿ ಶಿೇಘರ  ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ 

ಉತೆತ ೇಜ್ಕ ಮತ್ತತ  ಪೊೇರ್ಣೆ ಪರಿಸರವನುು  ಒದಗಿಸುವ 

ಮಹತ್ವ ವನುು  ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಇಸಿಸಿಇ ನಿೇತಿ ಮತ್ತತ  

ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಚೌಕಟಿ್ಟ  ಒತಿತ ಹೇಳುತ್ತ ದ್. 

ನಿಯಮಗಳು ಎರಡು ವಯಸಿು ನ ಗುಿಂಪುಗಳಿಗೆ: 0 -3 

ವರ್ಾಗಳು ಮತ್ತತ  3 - 6 ವರ್ಾಗಳು, ಯೇಗಯ ವಾದ 

ಪುಸತ ಕಗಳು ಮತ್ತತ  ಆಟ್ಟಕೆಗಳನುು  ಹಿಂದ್ದವಂತೆ 

ಕ್ರ ೇಚ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕು. 

 

ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಇಸಿಸಿಇ ನಿೇತಿ ಮತ್ತತ  ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಚೌಕಟಿ್ಟ ನ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೇಡಲಾಗಿರುವ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳಿಗೆ 

ಬದಧ ರಾಗಿರಲು ಕಡಾಾ ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. 



 

ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನಮಮ  ಸಲಹೆಗಳ ಸಾರಾಿಂಶವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 

1. ಸುಲಭಸಾಧ್ಯ ವಾಗಿ ದ್ರಕುವಂತಿರಬೇಕು: 

a. 30 ಮಕಕ ಳ ಅಗತ್ಯ ವನುು  ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಲು ನಿಯಮ 6A(1) ಅನುು  ತಿದೆ್ದ ಪಡಿ ಮಾಡುವುದ್ದ. ಬದಲಾಗಿ, ರ್ಕಯೆ್ದ ಯ ಅನುಸಾರದಂತೆ, 50 ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ಕ ಿಂತ್ ಹೆಚಿು ನ 

ಉದ್ಯ ೇಗಿಗಳಿರುವ ಸಾಾ ಪನೆಯು ಕ್ರ ೇಚ್ ಸೌಲಭಯ ದ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಪರ ತಿಯಬಬ  ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯ ೇಗಿಗೆ ಅದರ ಅವರ್ಕಶವನುು  ಸುನಿಶಿು ತ್ಗೊಳಿಸಬೇಕು.  

b. ಬಹು ಸಾಾ ಪನೆಗಳು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯ ವಾಗಿ ದ್ರಕುವಂತಿರುವ ಕ್ರ ೇಚ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳಿಂದಗೆ ಸಹಯೇಗವನುು  ಹಿಂದ್ದವುದ್ದ. ಒಿಂದೇ ಸಾಾ ಪನೆಯಲಿ್ಲ  30ಕ್ಕ ಿಂತ್ ಹೆಚಿು ನ 

ಮಕಕ ಳಿದೆ  ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ , ಸಾಾ ಪನೆಯ ಒಳಗೆ ಅಿಂತ್ಹ ಪರ ತೆಯ ೇಕ ಕ್ರ ೇಚ್ ಸೌಲಭಯ ಕೆಕ  ಅವರ್ಕಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. 

 

2. ಮೂಲಸೌಕಯಾ: 

a. ವಿಶೇರ್ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನುು  ಹಿಂದರುವ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು  ಒದಗಿಸಲು ನಿಯಮ 6A(2) ಅನುು  ತಿದೆ್ದ ಪಡಿ ಮಾಡುವುದ್ದ. 

b. ಗಾರ ರ್ಮೇಣ ಮತ್ತತ  ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ಕಟಿ ಡದ ಗುಣಮಟಿ  ನಡುವಿನ ವಯ ತ್ರಯ ಸವನುು  ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಬೇಕು. 

c. ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಇಸಿಸಿಇ ನಿೇತಿ ಮತ್ತತ  ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಚೌಕಟಿ್ಟ ಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಬದಧ ರಾಗಿರುವುದ್ದ. 

 

3. ಆರೈಕೆ ಮತ್ತತ  ಶಿಕ್ಷಣ  

a. ವಯಸಿು ಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಪುಸತ ಕಗಳು, ಗೊಿಂಬೆಗಳು ಇತ್ರಯ ದಗಳನುು  ಎರಡು ಪರ ತೆಯ ೇಕ ವಯಸಿು ನ: 0 - 3 ವರ್ಾಗಳು ಮತ್ತತ  3 - 6 ವರ್ಾಗಳು ಗುಿಂಪುಗಳಿಗೆ 

ಪೂರೈಸಬೇಕು. 

b. ಪಾಲನೆದಾರರು ಮತ್ತತ  ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಸಿಸಿಇನಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ ತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಮೂಲಕ ತ್ರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. 

c. ಪಾಲನೆದಾರರು ಮತ್ತತ  ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಿನೆು ಲ್ ಪರಿಶಿೇಲನೆ ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿರಬೇಕು. 

 

ಕರಡು ನಿಯಮವು ಪರ ಸುತ ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಇಸಿಸಿಇಯ ಸಿಾ ತಿಯನುು  ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ  ಪಾರ ಯೇಗಿಕ ಹೆಜೆೆ ಯಾಗಿದ್. ಮಾತೃತ್ವ  ಅನುಕೂಲಗಳ ರ್ಕಯೆ್ದ , 1961ಗೆ ಮಾಡಲಾದ 

ತಿದೆ್ದ ಪಡಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಪಿ್ ೇ ಹೇಿಂಗಳು, ಕ್ರ ೇಚ್ ಮತ್ತತ  ಪೂವಾ ಶಾಲ್ಗಳನುು  ನಿಯಂತಿರ ಸುವ ಸಮಗರ  ರ್ಕನೂನುಗಳನುು  ಒದಗಿಸುವ ಒಿಂದ್ದ ಉತ್ತ ಮ ಅವರ್ಕಶಕೆಕ  

ಎಡೆಮಾಡಿಕಡುತ್ತ ವೆ. ಈ ಮೇಲ್ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಇನು ಷಿ್ಟ  ಸುಧಾರಣೆಯನುು  ತ್ರಬಹುದಾದ ವಾಯ ಪಿತ ಯನುು  ಒಳಗೊಿಂಡಿದ್. ಆದಾಗೂಯ , ಖಾಸಗಿ 

ಕೆಷ ೇತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖೆಯ ಯಲಿಾ ಗುತಿತ ರುವ ಏರಿಕೆಯಿಂದ, ಮಕಕ ಳ ಸಮಪಾಕ ಆರೈಕೆ, ಪೊೇರ್ಣೆ ಮತ್ತತ  ಶಿಕ್ಷಣವನುು  ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ 

ಮುತ್ತವಜಿಾಯ ಮೇಲ್ ಬಿಡಲಾಗುವುದಲಿ , ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವುಗಳ ಪಾರ ರ್ರ್ಮಕ ಉದೆ್ ೇಶವು ಲಾಭದ ಮೇಲ್ ಕಿಂದರ ೇಕೃತ್ವಾಗಿದ್ಯೇ ಹರತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಮೇಲಲಿ . 

ಆದೆ ರಿಿಂದ, ಕ್ರ ೇಚ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಒಳಗೊಿಂಡಂತೆ ಎಲಿಾ  ಇಸಿಸಿಇ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು  ನ್ೇಿಂದಾಯಸಲು, ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಮತ್ತತ  ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲು ಮುಡಿಪಾಗಿರುವ 

ಇಸಿಸಿಇ ಶಾಸನವನುು  ಹಿಂದ್ದವುದ್ದ ಪರ ಸುತ ತ್ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿದ್ ಎಿಂದ್ದ ರ್ನವು ನಂಬುತೆತ ೇವೆ. 

 


