
ಮುನು��

�ಶ��ಾ���ಾ�ರುವ �ೂೕ��-19 �ಾಂ�ಾ��ಕವ� ಮಕ�ಳ ��ಣ
ವ�ವ��ಯನು� ಗಂ�ೕರ ದುರವ��� ತ���. ಇವರ �ೖ� ಅಂಗ �ೖಕಲ�
�ೂಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� �ೕವ��ಾ� �ೂಂದ��ೕ�ಾ��ಾ��. ಎಲ�
ಮಕ��ಗೂ ��ಣದ ಹಕ�ನು� �ೕಡುವ �ಾನೂನು �ೌಕಟು� ನಮ���ದ�ರೂ
ಸಹ, �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳ �ೖ� 5-19 ವ�ೕ�ಾನದ �ಾಲ��ೕ-ಒಂದು
�ಾಗ ಮಕ�ಳ� ಮತು� 5 ವಷ�ಗಳನು� ಪ��ೖ�ರುವ �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳ
�ೖ� �ಾಲ��ೕ ಮೂರು �ಾಗ ಮಕ�ಳನು� ಔಪ�ಾ�ಕ ��ಣ ಪ�ಯಲು
ಪ��ೕಶ ಕೂಡ ಪ��ರುವ��ಲ� (ಯು��ೂ�, 2019). �ೕ�ಾ� ಇತ�
ಮಕ��� �ೂೕ���ಾಗ �ಾರತದ�� �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳ� ��ಾ��
�ಾ�ಾ�ಕ�ಾ� ಮತು� ಆ��ಕ�ಾ� �ಂದು�ದ ಕುಟುಂಬಗ��
�ೕ�ದವ�ಾ�ರು�ಾ�� (ಕ�ಾ�� ಪ��, 2008). �ಾರತದ ಒಟು�
�ಕ�ಾಂಗರ �ೖ� �ೕಕ�ಾ 72 ರಷು� ಮಂ� �ಾ��ೕಣ �ಾಗಗಳ��
�ಾಸ�ಾಡು�ಾ�� (ಯು��ೂ�, 2019). ಬಡತನದ �ಾರಣ�ಂದ
ಹಲ�ಾರು �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳ� ��ಣ�ಂದ ವಂ�ತ�ಾ��ಾ��.

�ೂೕ�� -19 �ಾಂಕ��ಕದ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾರತದ �ಕ�ಾಂಗ
ಮಕ�ಳ� ��ಣ�ಾ�� ಎದು�ಸುವ ��ಷ� ಸ�ಾಲುಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�
ಈಗ ಲಭ��ರುವ �ೕ�ತ�ಾದ �ಾ��� ಪ�ಸು�ತ ಅಧ�ಯನವ� ತನ�
�ೂಡು�ಯ��ೕಯುತ��. �ೕ�ಾ� �ೂೕ�� ಮ�ಾ�ಾ�ಯು
�ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳ�, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ� ಮತು� ��ಕರ �ೕವನದ��
ಎದು�ಾಗುವ ತಲ�ಣಗಳ� – ಆ��ಕ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� ಸಮ��ಗಳ�,
ಆ�ಾರದ ಲಭ��, �ೖದ��ೕಯ ���� ಮತು� ಪ�ನವ�ಸ� – ಮತು� ಈ
ಎಲ� ಸ�ಾಲುಗಳ� �ೖ��ಕ ಪ�ಗ�ಯ �ೕ�ಾಗುವ ಪ��ಾಮಗಳನು�
ಕೂಡ �ಾವ� ಅಧ�ಯನ �ಾಡ���ೕ�. �ೕ�ಾ� �ಕ�ಾಂಗರ
�ೕ�ಾ�ವೃ��� ಶ��ಸು��ರುವ �ಾಗ�ಕ ಸ�ಾಜದ ಸಂಘಟ�ಗಳ�
�ಾಗೂ ಸ�ಾ�� ಅ��ಾ�ಗ��ಡ� ಸ�ಾ�ೂೕ��,
�ಾಯ��ಾಧ��ಾದ ��ಾರಸು�ಗಳನು� ಎರಡೂ ��ಣ
ಸ��ಾಲಯಗ�� (�ಾಜ� ಮತು� �ೕಂದ�) ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ
�ಾಗೂ ಸಬ�ೕಕರಣ ಸ��ಾಲಯಗ�� (�ಾಜ� ಮತು� �ೕಂದ�)
ಸ��ಸು��ೕ�. �ೂೕ�� -19 �ಾಂ�ಾ��ಕ �ಡು�� ಪ�����ಗಳ�,
�ೕ�ಾ�ವ�ಯ�� ಕಂಡುಬರುವ �ಾ�ಾ�ಕ-ಆ��ಕ �ೌಬ�ಲ�ಗ��
ಪ��ಾರ ಮತು� �ೖ��ಕ ಒಳ�ೂಳ����ಯನೂ� ��ಾರಸ�ಗಳ�
ಒಳ�ೂಳ��ತ��.

ಈ ಅಧ�ಯನದ �ಾಗ�ಾ� ���ಂಬ� ಮತು� ಅ�ೂ�ೕಬ� 2020 ರ
ಅವ�ಯ�� ಆಂಧ� ಪ��ೕಶ, ಕ�ಾ�ಟಕ, �ೕರಳ ಮತು� ತ�ಳ��ಾಡು –
ಈ �ಾಲು� �ಾಜ�ಗಳ 164 ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ಅವರ ��ೕಷಕರು/
ಶುಶೂ�ಷಕರು, 50 ��ಕರು, 10 �ಾಗ�ಕ ಸ�ಾಜದ ಸಂಘಟ�ಗಳ�
ಮತು� 5 ಸ�ಾ�� ಅ��ಾ�ಗ��ಡ� ದೂರ�ಾ� ಮೂಲಕ �ಶದ�ಾದ
ಮತು� ಅ� ಪ�ವ���ಾ��ತ ಸಂದಶ�ನಗಳನು� �ಾವ� ನ����ೕ�.

ಮೂಲಭೂತ �ೕ�ಗ��ಾ� ಸ�ಾ�ರದ �ರ�ನ �ೕಜ�ಗಳನು�
ಅವಲಂ��ರುವ��ಾ� ಕುಟುಂಬಗಳ� ���ದವ� ಮತು� ಈ
�ೕಜ�ಗಳ�� �ೂ�ಯ�ೕ�ಾದ �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಪ�ಯುವ��ಯೂ
ಸಹ ಹಲ�ಾರು ಅಡಚ�ಗಳ� ಎದು�ಾ�ದು�, ಅಂತಹ ಕ�ಣ
ಪ����ಯ�� ಲಭ��ರುವ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಮಕ�ಳ ಅವಶ�ಕ�ಗಳ�
ಮತು� ಕುಟುಂಬ �ವ�ಹ� ನಡು� ಹಂ�� �ಾಡುವ��
ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಎದು�ಸ�ೕ�ಾ�ತು.
ತಮ� �ೕ� ಕುಟುಂಬ �ವ�ಹ�ಯ ಜ�ಾ�ಾ�� ��ಾ��, �ಾನ�ಕ
ಒತ�ಡ�ಂದ �ಾನ�ಕ ಆ�ೂೕಗ�ದ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕ��ಂದು
��ೕಷಕರು ���ದರು.
ಮಕ�ಳ �ೕಗ�ೕಮ – ಆ�ೂೕಗ�, ಪ�ನವ�ಸ� ಮತು� �ೖನಂ�ನ
ಅವಶ�ಕ�ಗಳನು� ಪ��ೖಸುವ�� ಅಡಚ�ಯುಂ�ಾ� �ಲವ� ಮಕ�ಳ�
ಅಪ�ಾ�ರದಂತಹ �ೂೕಗಗ�� ����ಯನು� ���ಸುವ ಅಥ�ಾ
�ಯ�ತ�ಾದ ಆ�ೂೕಗ� ಪ�ೕ� ಮತು� ಪ�ನವ�ಸ�ಯ ���ಾ�
ಕ�ಮವನು� �ೖ�ಡ�ೕ�ಾದ ಅ��ಾಯ�� ಉಂ�ಾ�ತು.
ಈ �ೕ�ಯ ಅಡಚ�ಯ ಮಕ�ಳ �ಾನ�ಕ ಆ�ೂೕಗ�ದ �ೕ�
��ೕಷ�ಾ� ಬು���ಾಂದ�� �ೂಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ �ೕ� �ಪ�ೕತ
ಪ��ಾಮವನು� �ೕ�ತು.

ಸೂಕ� ಕ�ಯುವ-ಕ�ಸುವ �ಾಮ��ಗಳ �ೂರ�
��ಟ� �ೕ�ಗಳ�, �ೖ-��ೕ� ಅಂತ�ಾ�ಲ ಸಂಪಕ�ದ ಅ�ಾವ
�ಾಗೂ ಈ �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಬ���ೂಳ�ಲು ��ಾ���ಗಳ� ಮತು�
��ೕಷಕರ�� ಅವಶ�ಕ �ಾಂ��ಕ �ಾನದ �ೂರ�.
��ಟ� �ೕ�ಗಳ�, �ೖ-��ೕ� ಅಂತ�ಾ�ಲ ಸಂಪಕ�ದ ಅ�ಾವ
�ಾಗೂ ಈ �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಬ���ೂಳ�ಲು ��ಾ���ಗಳ� ಮತು�
��ೕಷಕರ�� ಅವಶ�ಕ �ಾಂ��ಕ �ಾನದ �ೂರ�.
ದೃ�� ಮತು� ಶ�ವಣ �ೂೕಷ �ೂಂ�ದ ಮಕ�ಳ� ಕ�ಯುವ-ಕ�ಸುವ
�ಾಮ��ಗಳನು� ಬಳಸುವ�� ಅಸಮಥ��ಯನು� ವ�ಕ�ಪ��ದರು.
ಬು���ಾಂದ�� �ೂಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಕ�� ���ನ ಗಮನವನು�
ಅ�ೕ��ದರು ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ ಸಂವಹನ �ಾಗೂ ತಮ� �ದ�ನ
�ನಚ�� �ಾ�ೂ�ದರು. ಮಕ�ಳ� �ೂಂ�ರುವ �ೖಕಲ��ಯ ಪ��ಾಣ
ಮತು� ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ �ಾ�ಾ�ಕ-ಆ��ಕ ����ಯನು�
ಆ�ಾರದ �ೕ� ಈ ಅನುಭವಗಳ �ೕವ�� ಪ���ಬ��ಗೂ
�ನ��ಾ�ತು�.

ಅಧ�ಯನದ ಮು�ಾ�ಂಶಗಳ�

��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ��ೕಷಕರು
ಕುಟುಂಬಗಳ� �ಲಸ ಕ�ದು�ೂಳ��ವ/ವರ�ಾನ ಮತು� ಸುಸ��ತ ಮ�ಯ
ಅನುಕೂಲಗಳನು� ಕ�ದು�ೂಳ��ವ, �ಾಲ ��ಾ�ಗುವ, ಆ�ಾರದ �ೂರ�ಯ
ಮತು� �ೖದ��ೕಯ ���� �ೂ�ಯ�ರುವ �ೕ�ಯನು� ಎದು�ಸು���.

�ಾಂ�ಾ��ಕದ ಸಂದಭ�ದ�� ��ಣವನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಬಳ�ದ
�ಾಧ�ಮಗಳನು� ಮಕ�ಳ�  ಹಲ�ಾರು �ಾರಣಗ�ಂದ
ಬಳ��ೂಳ��ಾಗ�ಲ�:

�ೂೕ�� – 19 ಮತು� ��ಣ ವಂ�ತ �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳ�
|�ಾಲು� �ಾಜ�ಗಳ ಒಳ�ೂೕಟ 
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ಸ�ಾ��ೕ ��ಕರು ಮತು� �ಾಗ�ೕಕ ಸ�ಾಜದ ಸಂ��ಗಳ ಸಹ�ೕಗದ
�ಾ�ಗಳ ��ಕರು �ೂೕಧ�ೕತರ ಚಟುವ��ಗಳ��, ���ಷ��ಾ�
�ೕಳ�ವ��ಾದ� �ೂೕ��-19 �� ಸಂಬಂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ��
�ಾವ� ��ಾ�� �ೂಡ��ೂಂ�ರುವ��ಾ� ���ದರು. �ಾಸ� �ಾ�ಯ
��ಕರು �ೂೕಧ�ೕತರ ಚಟುವ��ಗಳ�� �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ
�ಚ�ಳವನು� ವರ� �ಾಡ�ಲ�.
��ಕರ ಆ��ಕ ಅಭದ��ಯನು� ಎದು��ದರು – �ೕತನ �ಾವ�ಯ��
�ಳಂಬ, ಒಪ�ಂದ ಆ�ಾ�ತ �ೌಕ��ಾ�ದ��� ಒಪ�ಂದನು�
ಅ�ಾನ��ನ��ಡುವ�ದು ಮತು� ಒಪ�ಂದವನು� ನ�ೕಕ�ಸುವ ಕು�ತು
ಅ���ತ� ಕು�ತು ಈ ��ಕರು �ಾತರ�� ಒಳ�ಾ�ದ�ರು.
��ಾ���ಗಳಂ� ��ಕರೂ ಕೂಡ ಆ� �ೖ� ಮೂಲಕ �ೂೕಧ�
�ಾಡುವ�� ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಎದು��ದರು; ಅವಶ�ಕ ಉಪಕರಣಗಳ
ಲಭ��, ಅಂತ�ಾ�ಲ, ತಂತ��ಾನದ �ಳ�ವ�� ಮತು� �ೂಸ
�ಾದ�ಯ �ೂೕಧ�ಾ ವ�ವ��� �ೂಂ�ಾ��.
��ಕರು ��ಾ�� ��ೕಷಕರ �ೕ� ಅವಲಂ�ತ�ಾ�ದು�, �ಕ�ಾಂಗ
ಮಕ�ಳ� ಮತು� ಅವರ ಶುಶೂ�ಷಕರು ��ಟ� �ಾಧ�ಮದ
�ೂೕಧ�ಯ ಲಭ�� ಕು�ತು �ಾವ ಸಮ��ಗಳನು�
ಎದು�ಸು��ರವ�ೂೕ ಅ�ೕ ತರಹದ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ��ಕರೂ ಕೂಡ
ಎದು�ಸು��ರುವ�ದು ಕಂಡುಬಂ�ತು.

��ಕರು
��ಕರು ���ದ �ೂೕಧ�ೕತರ ಚಟುವ��ಗಳ�, ಉ�ೂ�ೕಗದ ಅಭದ��ಯ
�ಾವ�ಯನು� ವರ� �ಾ�ದ�ಲ�� ಮತು� �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ���ಾ� ��ಟ�
�ಾಧ�ಮದ�� �ೂೕಧ� �ಾಡುವ�� ಸಮ��ಗಳನು� ಎದು��ದರು.

��ಟ� �ಾಧ�ಮದ �ೂೕಧ� ��ಕ-��ಾ��� ನಡು� ಎರಡು
���ನ�� ಸಂವಹನ�� �ೕ�ತ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕಡುತ��. �ಲವ�
��ಕರು ��ಾ���ಗಳ ಮ�� �ೕ� �ೕ�ದ�ಾದರೂ, �ೖರ�
ಹರಡುವ ಭಯ�ಂದ ಸಮು�ಾಯದ ಸದಸ�ರು ��ಕ�� ತಮ�
ಮ�ಗ�� ಪ��ೕಶ �ೕಡಲು �ಂಜ�ದರು.
�ಕ�ಾಂಗ ಮಕ��� �ೂೕಧ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ��ಕ�� �ಾವ��ೕ
�ಾಗ�ದಶ�ನ ಅಥ�ಾ ತರ�ೕ� �ೕಡ�ಾ�ರ�ಲ� (�ೕರಳ �ೂರತು
ಪ��)
�ಾಂ�ಾ��ಕ �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ಾ��ಂದ �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳ ��ಣ��
ಖಚು� �ಾಡುವ �ತ� ಮತು� ಪ�ಯತ�ಗಳ� ಕ���ಾ�ದ�ಲ�� ಈ
�ತ� ಮತು� ಶ�ಮ �ೕ� ಉ��ೕಶಗ�� ಬಳ��ಾಗು��� ಎಂದು
�ಾಗ�ಕ ಸ�ಾಜದ ಸಂಘಟ�ಗಳ� �ಾ�� �ೕ�ದವ�. �ಾ��ೕ
ಆ�ಾರ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ��� �ೂೕ���ಾಗ ��ಣ ಆದ��
ಪ�ಯ�ಾಗದು ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯಪಟ�ರು. ಎಲ� �ಾಜ�ಗಳ��
��ಟ� �ಾಧ�ಮದ�� �ೂೕಧ� �ಾಡುವ�ದರ ಕು�ತು ಈ ವ�ವ��
ಎಲ��ಗೂ ಲಭ��ಾಗುವ�ದರ ಕು�ತು ಮತು� ಅದು ಎಷ�ರಮ���
ಪ��ಾಮ�ಾ� ಎಂಬುದರ ಬ��ಯೂ �ಾಳ� ವ�ಕ�ಪ��ದರು. ಈ
ಸಂಬಂಧ �ಂದು�ದ ಕುಟುಂಬಗ�� �ಂಬಲದ �ೕಡುವ
ಅವಶ�ಕ�ಯನೂ� ಅವರು ���ದರು.

ಸಂ�ಪ��ಾದ �ಾ�ಾಂಶ

��ಾರಸು�ಗಳ�

ಎಲ� ��ಾಸ���ಾರ�ೂಡ� – ��ಾ���ಗಳ�, ��ೕಷಕರು, ��ಕರು,
�ಾಗ�ಕ ಸ�ಾಜದ ಸಂಘಟ�ಗಳ� ಮತು� ಸ�ಾ�� ಅ��ಾ��ೂ��ಂ��
ಸ�ಾ�ೂೕ��, ಮತು� ಈ ಅಧ�ಯನದ ವರ�ಯ�ಾ�ಧ��, �ಕ�ಾಂಗ
��ಾ���ಗ�� �ೖ��ಕ �ೌಲಭ�ಗಳ� �ಾಗೂ �ಾ�ಾ�ಕ ಭದ��
�ೂ�ಯಲು ಸ�ಾ�ರ ಇ�ಾ�ಗಳ ನಡು� ಮತು� ಸ�ಾ�ರ �ಾಗೂ �ಾಗ�ಕ
ಸ�ಾಜದ ಸಂಘಟ�ಗಳ ನಡು�ನ ಸಹ�ಾರ�ೂಂ�� ��ದು�ೂಳ��ೕ�ಾದ
ಕ�ಮಗಳ ಕು�ತು �ಾಯ��ಾಧ��ಾದ ��ಾರಸುಗಳನು� �ಾವ� �ೕಡು��ೕ�.

ಈ ಅಧ�ಯನದ ವರ�ಯು �ಾಲು� �ಾಜ�ಗಳ�� �ಾವ� ಸಂಪ���ದ �ಲ
�ಾದ�ಗ�� �ಾತ� �ೕ�ತ�ಾ�ದು�, ನಮ� ��ಾರಸುಗಳ� ಇತ�
�ಾಜ�ಗಳ��ಯೂ ಸಹ �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ��� �ೖ��ಕ �ೌಲಭ�ವನು�
ಒದ�ಸಲು �ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕಡಬಹುದು. �ೂೕ�� -19 �ಾಂ�ಾ��ಕ
�ಡು�� ಪ�����ಗಳ�, �ೕ�ಾ�ವ�ಯ�� ಕಂಡುಬರುವ �ಾ�ಾ�ಕ-
ಆ��ಕ �ೌಬ�ಲ�ಗ�� ಪ��ಾರ ಮತು� �ೖ��ಕ ಒಳ�ೂಳ����ಯನೂ�
��ಾರಸುಗಳ� ಒಳ�ೂಳ��ತ��.

ಈ ��ಾರಸುಗಳ� ಮುಖ��ಾ� ��ಣ ಸ��ಾಲಯ (�ಾಜ� ಮತು� �ೕಂದ�),
�ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ ಮತು� ಸಬ�ೕಕರಬ ಸ��ಾಲಯ (�ಾಜ� ಮತು�
�ೕಂದ�), �ಕ�ಾಂಗ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ಗಳ ಆಯುಕ�ರು ಮತು� ಆ�ೂೕಗ�
�ಾಗೂ ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ಗ�� ಅನ��ಸುತ��.
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1.�ೖ��ಕ �ೌಲಭ�ಗಳ� ಮತು� �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ��� ���ನ ಅವ�ಾಶಗಳ�

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾ�� ��ಾರಸುಗಳ�

�ಕಲ �ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016 ರ ಕಲಂ 16 (iii)
[�ಕ�ಾಂಗ ಮಕ��� ‘ಸೂಕ� ಅವ�ಾಶ’ �ೕಡುವ�� ��ಣ ಸಂ��ಗಳ
ಕತ�ವ�], ಮತು�
�ಕಲ �ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016 ರ ಕಲಂ 17(ಎ)
[�ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳನು�, ಅವರ ಅವಶ�ಕ�ಗಳನು� ಗು��ಸಲು, ಮತು�
ಅವರ ಅವಶ�ಕ�ಗಳನು� �ಾವ ಮಟ��� ಪ��ೖಸ�ಾಗು��� ಎಂದು
��ಯಲು �ಾಲ�ಾಲ�� ಸ�ೕ� ನ�ಸುವ�ದು]

�ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳ ��ೕಷಕ�ೂಡ� ಸ�ಾ�ೂೕ��,
�ಾಂ�ಾ��ಕದ ಸಂದಭ�ದ�� ��ಣ�ಾ�� ಬಳಸ�ಾದ �ಾಧ�ಮದ
ಲಭ��, ಗುಣಮಟ� �ಾಗೂ ಮಕ�ಳನು� ಚಟುವ��ಗಳ��
�ರತ�ಾ�ಸಲು ಬಳಸುವ ಕ�ಮಗಳ ಸ�ೕ�

ಬು�� �ಾಂದ�� �ೂಂ�ರುವ ಮಕ��� ��ೕಷ �ಾ�ಗಳ ಮತು� ಪ�ನವ�ಸ�
�ೕಂದ�ಗಳ ಅವಶ�ಕ� ಇರಬಹುದು, �ೕಘ��ಾಲದ �ಾ���ಂದ
ಬಳಲು��ರುವ ಮಕ�ಳ�, ಕ�� �ೂೕಗ ��ೂೕಧಕ ಶ��ಯನು� �ೂಂ�ರುವ
ಮಕ�ಳ� (�ೖ�ಾಣು ತಗಲುವ �ಾಧ�� ��ಾ��ರುವ ಮತು� �ಾಂ�ಾ��ಕ�ಂದ
�ೕವ��ಾ� ಬಳಲುವ �ಾಧ�� �ೂಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ�) ಮತು� 5 ವಷ�
ವ�ೕ�ಾನದ �ಳ�ನ ಮಕ�ಳ� ಪ�ಸು�ತ ಪ����ಯ�� ಇನೂ� �ಾ�ಗ��
�ಂ�ರುಗ�ಾರದು.

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನು ��ಾರಸು

��ಣ ಹಕು� �ಾ��, 2009 ಕಲಂ 8(ಎ�) [ಪ�� ಮಗು��
�ಾ�ಥ�ಕ ��ಣ�� ಪ��ೕಶ, �ಾಜ� ಮತು� ಪ�� ಮಗು �ಾ�ಥ�ಕ
��ಣವನು� ಪ�ಣ��ೂ�ಸುವಂ� ಖ�ತಪ���ೂಳ��ವ��
ಸ�ಾ�ರದ ಕತ�ವ�ಗಳ�)

�ಾಂ�ಾ��ಕದ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾ�ಯನು� ನಡುವ�� �ಡುವ
�ಾಧ��ಯನು� �ಚು� �ೂಂ�ರುವ ಅಥ�ಾ ಈ�ಾಗ�ೕ ��ಣವನು�
�ಟಕು�ೂ��ರುವ ಮಕ�ಳನು� ಗು��ಸುವ�ದು ಮತು� ಅವರ
�ಾಡು ��ಯುವ�ದು. �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳ�; ��ಯ ಸ�ೂೕದರ/
ಸ�ೂೕದ�ಯರನು� �ೂಂ�ರುವ �ಣು� ಮಕ�ಳ�; ಆ��ಕ�ಾ�
�ಂದು�ದ ಕುಟುಂಬಗ�� �ೕ�ದ ಮಕ�ಳ�; ವಲ� ಬಂ�ರುವ
ಕುಟುಂಬ�� �ೕ�ರುವ ಮಕ�ಳ�; ಬುಡಕಟು� ಸಮು�ಾಯಗ��
�ೕ�ರುವ ಮಕ�ಳ�.
�ೂೕ�� – 19 �ಷ��ಾರವನು� �ಾ�� ��ಾ����ಲಯಗಳ�/
ಸ��ಾಸ �ಾ�ಗಳನು� ��ಯ �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ���
ಮುಕ��ಾ�ಸುವ�ದು.

1.2 �ರಂತರ ��ಣ�ಾ�� �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳನು� �ಾ�� �ಾ�ಾಸು ಕ�ದು�ೂಂಡು ಬರುವ�ದು ಮತು� ಅವರ ಪ�ನವ�ಸ� (ಅವಶ�ಕ��ರುವ��)

�ಕಲ �ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016 ಕಲಂ 16 (viii)
[�ಕ�ಾಂಗ ಮಕ��� ಮತು� ಅವರ “ಶುಶೂ�ಷಕರು/ಆ�ೖ�
�ಾಡುವವ��”  �ಾ�� �ೌಲಭ� ಕ��ಸುವ�ದು)

ಅಂಗ�ೖಕಲ��ಂ�ಾ� �ೕ�ತ ಚಲ�ಯನು� �ೂಂ�ರುವ ಮಕ���
�ಾ�� �ೌಲಭ�ಗಳ�� ಆದ�� �ೕಡುವ�ದು

1.1 ಮು�ಾಮು� ಸ�ಾ�ೂೕಚ�ಯೂ �ೕ�ದಂ� �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳ ಅವಶ�ಕ�ಗಳ�� ಗು��ಸುವ�ದು ಮತು� ಗುಣಮಟ�ದ�� �ಾವ��ೕ �ಾ�
�ಾ��ೂಳ�� ದೂರ��ಣದ�� �ೕಡಬಹು�ಾದ �ೂೕಧ�ಗಳ�.

�ಕಲ �ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016 ಕಲಂ 16 (ii) [ಕಟ�ಡಗಳ�,
�ಾ�ಂಪ� ಮತು� ಇ��ತರ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಕ�ಾಂಗರು
ಸುಲಭ�ಾ� ಬಳಸುವಂ� ರೂ�ಸುವ�ದು)
�ಕಲ �ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016 ಕಲಂ 17 (ಅಂತಗ�ತ
��ಣ ಒದ�ಸಲು �ೖ�ೂಳ� �ೕ�ಾ�ರುವ ಕ�ಮಗಳ�)
��ಣ ಹಕು� �ಾ��, 2009 ರ ಕಲಂ 8(�) (ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ�
ಒದ�ಸುವ ಕು�ತು))
ಈ �ಾ��ಯ ಪ��ಷ�ದ��ರುವ “�ಾ��ಂದ�� �ಾದ� ಮತು�
�ಾನದಂಡಗಳ�” (��ಷ� ಅವಶ�ಕ�ಗಳನು� �ೂಂ�ರುವ
�ಕ�ಾಂಗ ಮಕ��� �ಾಲ ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ� ಮತು�
ಕ�ಯುವ-ಕ�ಸುವ �ಾಮ��ಗಳ ಲಭ�� ಕು�ತು)

ದೃ�� ಮತು� ಶ�ವಣ �ೂೕಷವ�ಳ� ಮಕ��� ಸೂಕ��ಾದ ಕ�ಯುವ-
ಕ�ಸುವ �ಾಮ��ಗಳ� �ಾ�ಗಳ�� �ೂ�ಯುವಂ� ಖ�ತ
ಪ���ೂಳ��ವ�ದು
ಸೂಕ� ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ� ಒದ�ಸುವ�ದು: ಚಲನವಲನ��
ಸಂಬಂ��ದ �ೖಕಲ�ವನು� �ೂಂ�ರುವ ಮಕ��� �ಾಂ� �ೌಲಭ�
ಒದ�ಸುವ�ದು; �ರ�ಾಗುವ �ಾಧನಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು;
�ೌ�ಾಲಯಗಳ�� �ಾ�ಂ� �ೖ� ಗಳನು� ಅಳವ�ಸುವ�ದು; �ೕ�
�ೕ� ಗಳಂತಹ �ಾಧನಗ�� ಸ�ಳ ಒದ�ಸುವ�ದು.

ಎರಡೂ �ಾ��ಗಳನು� ಕಟು���ಾ�� �ಾ�� ತರುವ�ದರ ಮೂಲಕ
�ಾ�ಗ�� ಮತು� ಅಂಗನ�ಾ�ಗ�� �ೌ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕಶ �ಾಡಲು
ಇರುವ ಅ�ತ�ಗಳನು� ��ಾ�ಸುವ�ದು.

�ೂೕ�� – 19 ಮತು� ��ಣ ವಂ�ತ �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳ� | �ಾಲು� �ಾಜ�ಗಳ ಒಳ�ೂೕಟ



ಸಂ�ಪ��ಾದ �ಾ�ಾಂಶ

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನು ��ಾರಸು

�ಾ�ಾ ��ಣದ�� ಐ�� ಕು�ತು �ಾ��ೕಯ �ೕ�ಯ ಕಲಂ 4.6
(��ೕಷ ಅವಶ�ಕ� ಇರುವ ಮಕ��� ಐ�� ಕು�ತು)

ಪ��ಾಮ�ಾ�, ಪರಸ�ರ ಪ����� �ೕಡುವ ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ�
ಬಹು�ಾಧ�ಮದ ಸಂವಹನ �ಾದ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು.
ಮ� �ೕ�, �ಾ�ೂೕ ಅ� ಸಲು�ಾ� ದೂರ�ಾ� ಕ�ಗಳ� ಮತು�
ಸಂ�ೕಶಗಳನು� ಕಳ��ಸುವ ಮೂಲಕ ��ಕರು �ಾಗೂ
��ಾ���ಗಳ ನಡು� ಎರಡೂ ���ಂದ ಸಂವಹನ
ಏಪ��ಸುವ�ದು.�ೖಯು��ಕ �ಾಧನಗಳ�, �ೖ-��ೕ� ಅಂತ�ಾ�ಲ
ಸಂಪಕ�ಗಳ �ೕ� ಅವಲಂಬ�ಯನು� ಕ���ೂ�ಸುವ
ಸಲು�ಾ� ಕ�ಯುವ-ಕ�ಸುವ �ಾಮ��ಗಳನು� �ೌ�ಕ ರೂಪದ��
ಒದ�ಸುವ ಪ�ಯತ� �ಾಡುವ�ದು ಮತು� �ಾಧ��ರುವ�� ಮ�
�ೕ�ಗಳನು� ನ�ಸುವ�ದು.

ಐ�� �ಾ��ೕಯ �ೕ�, 2012 ಮತು� ಅದರ ಅನ�ಯ�ಯನು�
ಪ�ಷ��ಸುವ�ದು

1.3 ��ಟ� �ಾದ�ಯ ��ಣವನು� ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಪ�ಯುವಂ� �ೌಲಭ�ವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು

�ಕಲ �ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016 ರ ಕಲಂ 17 (ಅಂತಗ�ತ
��ಣವನು� ಉ��ೕ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಸುಲಭ�ೂ�ಸುವ�ದು)
�ಕಲ �ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016 ರ ಕಲಂ 40 (�ಕಲ
�ೕತನ�� �ಾ��, ಸಂವಹನ ಮತು� ತಂತ��ಾನದ �ೌಲಭ�ಗಳ�
ಲ�ಸುವಂ� �ಾಡಲು �ಾನದಂಡಗಳನು� ರೂ�ಸುವ�ದು)
�ಕಲ �ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016 ರ ಕಲಂ 42 (�ಾ��
ಮತು� ಸಂವಹನ ತಂತ��ಾನದ ಲಭ�� ಕು�ತು)

ಇತರ �ಾಜ�ಗಳ� ಮತು� ಪ�ಣತ�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ��ಈ
ವ�ಗೂ ಬಳ�ರುವ ಕ�ಯುವ-ಕ�ಸುವ �ಾಧನಗಳ
ಉಪಯುಕ��ಯನು� ಪ�ನ:�ಮ��ಸುವ�ದು; ಉ�ಾಹರ��
ದೂರದಶ�ನದ�� ಪ��ಾರ�ಾಗುವ �ಾಠಗ�� ಸಂ�ಗಳ ಮೂಲಕ
ಸಂವಹನ �ಾಡುವ�� ಪ�ಣ� �ೂಂ�ರುವವರ �ೕ�ಗಳನು�
ಬಳ��ೂಳ��ವ�ದು; ಈ ಸ�ಾ�ೂೕಚ��ಂದ ಪ�ಸು�ತ
ಲಭ��ರುವ �ೌಲಭ�ಗಳ ಗುಣಮಟ�ವನು� �ಾಧ��ಾದ�ಲ�
���ಸಹಬಹು�ಾ��.
�ೖ� ತರಗ�ಗಳ ಬದ�ಾ� �ದ�ೕ ��ಾ�� �ಾ�ದ
���ೕಗಳ�, ���ಜ� �ಾಠಗಳನು� �ೂ�ಯುವಂ�
�ಾಡುವ�ದು – ಇದ�ಂದ �ದು�ಚ��� ಮತು� ಅಂತ�ಾ�ಲ ಸಮ��,
ಧ��ಯ ಗುಣಮಟ��� ಸಂಬಂ��ದ ಸಮ��ಗಳನು�
ಪ�ಹ�ಸಬಹು�ಾ��.
�ಾಧ��ಾದ�ಲ� ಅಶಕ� ಕುಟುಂಬಗ�� �ಾಧನಗಳ�/ಅಂತ�ಾ�ಲ
ಸಂಪಕ�ವ�ೂ�ದ�ಸುವ�ದು.

��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ��ಕ�� �ೌಲಭ�ಗಳ ಲಭ�� ಕು�ತು ಇರುವ
ಸಮ��ಗಳನು� ��ಾ�ಸುವ�ದು
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�ಕಲ�ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016ರ ಕಲಂ 17 ( (ಅಂತಗ�ತ
��ಣವನು� ಉ��ೕ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಸುಲಭ�ೂ�ಸುವ�ದು)
��ಣ ಹಕು� �ಾ��, 2019 ರ ಪ��ಷ�ದ��ರುವ “�ಾ��ಂದ��
�ಾದ� ಮತು� �ಾನದಂಡಗಳ�”

�ೂೕಧನ �ಾಧ�ಮ �ಾವ��ೕ ಆದರೂ ��ಣ ಹಕು� �ಾ��
ಅ�ಯ�� �ಾಧನ ಸಲಕರ�ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು.
��ಣದ�� ತಂತ��ಾನ ಬಳಸಲು, ��ೕಷ�ಾ� ��ಷ��ಾದ �ೖಕಲ�
�ೂಂ�ರುವ ಮಕ��� �ೂೕಧ��ಾ� – ��ಕ�� ತರ�ೕ�
�ೕಡುವ�ದು

��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ��ಕರ ಸಮ��ಗಳನು� ��ಾ�ಸುವ�ದು



ಸಂ�ಪ��ಾದ �ಾ�ಾಂಶ

1.4 ಎಲ� �ೂೕಧ�ಾ ��ಾನಗಳ�� �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳ ಅವಶ�ಕ�ಗಳನು� ಸಮಗ��ಾ� ಪ��ೖಸುವ�ದು

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನು ��ಾರಸು

�ಕಲ�ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016ರ ಕಲಂ 17 (�) (��ಧ
�ೕ� �ೖಕಲ��ಯನು� �ೂಂ�ರುವ ಮಕ��� ಸೂಕ� �ಾ�ಾ
�ಾಧ�ಮದ�� �ೂೕಧ� �ಾಡಲು ಅಹ� ��ಕರನು� �ೕಮ�ಾ�
�ಾ��ೂಳ��ವ�ದು)

ಮುಖ��ಾ��ಯ �ಾ�ಗಳ�� ��ೕಷ �ೂೕಧನ�ಾರರ
ಹು��ಗಳನು� ಸೃ��ಸುವ�ದು ಮತು� �ೕ�ಗಳ� ಅಲಭ��ಾ�ರುವ
ಸ�ಳಗಳ�� ಅವರನು� ಸಂಪನೂ�ಲ ವ���ಗಳ�ಾ��
ಬಳ��ೂಳ��ವ�ದು

��ಣ ಹಕು� �ಾ��, 2009 ರ ಕಲಂ 29 (ಮಕ�ಳ ಸವ��ೂೕಮುಖ
ಪ�ಗ�ಯನು� �ಾ�ಸುವ �ಾ�ಾ ಪಠ�ಕ�ಮವನು�
�ಗ�ಪ�ಸುವ�ದು)

ಪಠ�ಕ�ಮ �ೕಂ��ೕಕೃತ �ೂೕಧ�ಾ ��ಾನವನು� ಮಕ�ಳ ಕ�ಯುವ
ಮಟ�ವನು� ಆ�ಾ��ದ �ೂೕಧ�ಾ ��ಾನ�� ಬದ�ಾ�ಸುವ�ದು;
ಬು�� �ಾಂದ�� �ೂಂ�ರುವ ಮಕ��� ಪ���ೕಕ ಪಠ�ವನು�
�ಗ�ಪ�ಸುವ�ದು.
ಮಗು�ನ ��ಣ�� ಕು�ತಂ� ಸಮಗ��ಾದ ದೃ���ೂೕನವನು�
�ೂಂ�ರುವ�ದು – ಮಗು�ನ �ಾನ�ಕ, �ಾ�ಾ�ಕ,
�ಾವ�ಾತ�ಕ, ಮನ:�ಾ��ೕಯ �ಳವ��ಗೂ ಕೂಡ ಗಮನ
�ೕಡುವ�ದು. �ೂೕಧ�ಯು �ೕವಲ �ಾಂಪ��ಾಯಕ�ಾ�ರ�,
ಪ��ೕತರ ಚಟುವ��ಗಳನು� ಒಳ�ೂಳ�ತಕ�ದು�.
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�ಕಲ �ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016 ಕಲಂ 16 (viii) (ಸಮಗ�
ಮತು� ಅಂತಗ�ತ ��ಣವನು� �ೕಡುವ�� ��ಣ ಸಂ��ಗಳ ಕತ�ವ�)
�ಕಲ �ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016 ಕಲಂ 25 (ಆ�ೂೕಗ�ದ
ಕು�ತು �ಾಳ�)

�ಕ�ಾಂಗ ಮಕ���, ��ೕಷ�ಾ� �ೕ�ತ ಚಲನವಲನಗಳನು�
�ೂಂ�ರುವ ಮಕ��� ಮತು� ಅವರ ಆ�ೖ��ಾರ��, ಮತು�
ತಲುಪ�ಾಗದ ಸ�ಳಗಳ��ರುವವ�� �ಾ�� �ೌಲಭ� –
�ಾವ�ಜ�ಕ �ಾ��, ��ೕಷ ಭ��ಗಳ� (ಉ�ಾ: ಇ-�ಾ� ಗಳ�)
ಇ�ಾ�� ಒದ�ಸುವ�ದು.

2. ಆ�ೂೕಗ�, ಆ�ಾರ ಮತು� ಇತ� ಆಸ� �ೕಡುವ �ೕಡುವ �ೕಜ�ಗಳನು� �ಾ��ೂ�ಸುವ��
ಅಡಚ�ಗಳನು� ��ಾ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ೕಘ� ಕ�ಮ �ೖ�ೂಳ��ವ�ದು

�ಕಲ �ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016 ರ ಕಲಂ 24(3)(ಎ�)
(�ಲವ� ವರ�ಾನ ಪ���� ಒಳಪಟು� �ಕಲ �ೕತನ��
ಉ�ತ�ಾ� �ಾಧನ-ಸಲಕರ�ಗಳನು�, ಔಷ�ಗಳನು�,
ಡ�ಾ�ಾ���� �ೕ�ಗಳನು�, �ೖಕಲ�ವನು� �ದ�ಲು ಅವಶ��ಾದ
ಶಸ����ಗಳನು� ಉ�ತ�ಾ� ಲಭ� �ಾಡುವ�ದು)
�ಕಲ �ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016 ರ ಕಲಂ 25(2) (i)
(�ಾ�ಕೃ�ಕ ��ೂೕಪ ಮತು� ಇ��ತರ ಅ�ಾಯದ ಪ����ಗಳ��
�ೖದ��ೕಯ �ೕ�ಗಳ�)
�ಕಲ �ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016 ರ ಕಲಂ 25(�) (�ೕವ
ಉ�ಸಲು ಅವಶ��ರುವ ತುತು� ���� ಮತು� ಪ����ಗಳನು�
ಕು�ತು)

�ೕಘ��ಾಲದ �ಾ���ಂದ ಬಳಲು��ರುವ ಮಕ���
�ಾ�ಾನ��ಾ� �ೕ�ಾಗುವ ಮತು� ಅತ�ಂತ ಅವಶ� ಔಷ�ಗಳ
��ೕಷ �ಾ�ಾ�ನು �ಾ�, ಸ��ೕಯ�ಾ� ಅವ� ಲಭ��ಾಗುವ
ವ�ವ�� �ಾಡ�ೕಕು. ಉ�ಾಹರ�� ಅಪ�ಾ�ರ�ಂದ
ಬಳಲು��ರುವ ಮಕ��� ಆದ��ಯ �ೕ� ಔಷ�ಗಳ�
�ೂ�ಯತಕ�ದು�.

�ಕಲ �ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016ರ ಕಲಂ 24 (�ಾ�ಾ�ಕ ಭದ��) ಪ��ಾರ ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಅಶಕ� ಕುಟುಂಬಗ�� �ಾ�ಾ�ಕ ಭದ��ಯನು� ಒದ�ಸತಕ�ದು�
ಮತು� �ೕ� ಭದ��ಯನು� ಒದ�ಸು�ಾಗ ಅಂಗ �ೖಕಲ�, �ಂಗ, ವಯಸು� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ-ಆ��ಕ ����ಯನು� ಪ�ಗ�ಸತಕ�ದು�.

2.1 ಕ�� ವರ�ಾನ �ೂಂ�ರುವ ಕುಟುಂಬ��ಾ� ಈ �ಳಕಂಡ ವ�ವ��ಯನು� ಬಲಪ�ಸುವ�ದು.



ಸಂ�ಪ��ಾದ �ಾ�ಾಂಶ

�ಕಲ �ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016 ರ ಕಲಂ 27(3)
(�ೕ�ಗಳನು� ರೂ�ಸು�ಾಗ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� ಸ��ೕಯ ಸಂ��ಗಳ�
�ಕ�ಾಂಗರ ಕ�ಾ�ಣ�� ಶ��ಸು��ರುವ ಸ�ಾ��ೕತರ
ಸಂ��ಗ��ಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ�ಸುವ�ದು)

�ೕಜ�ಗಳನು� �ಾ��ೂ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ಸ�ಾ�ರ ಮತು�
�ಾಗ�ಕ ಸ�ಾಜದ ಸಂಘಟ�ಗ��ಡ� ಸಂ�ೕಜ�ಯನು�
ಬಲಪ�ಸುವ�ದು.

�ೕ�ಗಳ ಲಭ��ಯನು� ಸು�ಾ�ಸುವ�ದು:

�ೂೕ�� – 19 ಮತು� ��ಣ ವಂ�ತ �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳ� | �ಾಲು� �ಾಜ�ಗಳ ಒಳ�ೂೕಟ

�ಕಲ �ೕತನರ ಹಕು�ಗಳ �ಾ��, 2016 ರ ಕಲಂ 17 (ಅಂತಗ�ತ
��ಣವನು� ಉ��ೕ�ಸಲು ಕ�ಮಗಳ�) ಒಂ�ೕ �ೕ�ಯ ಅಹ��ಯ ಅವಶ�ಕ�ಯನು� �ೂಂ�ರುವ

�ೕಜ�ಗ�� �ೕವಲ ಒಂ�ೕ ಅ��ಯ ಸ��ಸುವ ಪ����ಯನು�
�ಾ�� ತರುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ �ೕಜ�ಗಳ ಪ��ೕಜನ
ಪ�ಯುವ�� ಭ�ಸ�ೕ�ಾದ ಖಚು�ಗಳನು� (ಪ�ತ�� ಮತು�
ಪ�ೂೕ�) ಕ�� �ಾಡುವ�ದು.

�ೕ�ಗಳ ಲಭ��ಯನು� ಸು�ಾ�ಸುವ�ದು:

Kotak Mahindra Bank Limited supports the Kotak-Vidhi Inclusive Education Programme in furtherance of
its CSR Programme. This report has been authored by Vidhi Centre for Legal Policy, under this Programme.


