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ನಮ್ಮ

ಕಳಕಳಿ

ಲಾಕ್-ಡೌನ್ ಮ್ತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಲಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ, ಜೀವಗಳನ್ನು
ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು

ಉಳಿಸುವ ಮ್ತ್ತು

ಮುಂದುವರಿಸುವುದರ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮ್ತೀಲನವನ್ನು

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸರ್ಕಿರಗಳು ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸುತ್ನು ವೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರಿೀತ್ನಯ ಸಮ್ತೀಲನ
ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕಯಿ, ವಿದುಯ ತ್ ಹಾಗು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಸಾಧನಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪ್ಕಿದ
ಕೊರತೆಯುಂದಾಗಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅತ್ನ ಕಡಿಮೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದುಂದಿಗೆ
ಸಂಪ್ಕಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಮ್ಥಿರಾಗಿದಾಾ ರೆ. ಮ್ಕಕ ಳು ಹಲವಾರು ತ್ನುಂಗಳುಗಳಿುಂದ ಶಾಲೆಯುಂದ
ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ರ್ಕರಣ, ತ್ನೀವರ ವಾದ ಧಿೀರ್ಿರ್ಕಲಿೀನ ಋಣಾತ್ಮ ಕ ಪ್ರ ಭಾವದಿುಂದ ಬಹುಪಾಲು
ಮ್ಕಕ ಳು ‘ಕಲಿಕೆಯ ನಷ್ಟ ’ವನ್ನು
ಸಮಾಜದ

ಅನ್ನಭವಿಸುತ್ನು ದಾಾ ರೆ. ಈ ಹಾನಿರ್ಕರಕ ಪ್ರಿಣಾಮ್ವು

ಕೆಳಸಥ ರದ ಅುಂಚಿನಲಿೂ ರುವ ಗುುಂಪುಗಳ ಹಾಗು ದುಬಿಲ ವಗಿದ

ಮ್ಕಕ ಳ ಮೇಲೆ

ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದೆ, ಇಲಿೂ ನ ಮ್ಕಕ ಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬುಂಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿುಂದ
ಬದುಕುಳಿಯುವುದರ್ಕಕ ಗಿನ ಒತ್ು ಡವವೂ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದೆ.
ಕಲಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಪೌಷ್ಠಿ ರ್ಕುಂಶ ಮ್ತ್ತು ಆರೀಗಯ

ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇತ್ರ ಹಲವು ಪೂರಕ

ಮ್ತ್ತು ಬುಂಬಲಿತ್ ಅುಂಶಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯು ಒುಂದು ಪ್ರ ಮಖ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳು
ಮಚಿಾ ರುವುದರಿುಂದ

ಪೌಷ್ಠಿ ರ್ಕುಂಶಯುಕು

ಬಿಸಿ ಹಾಲು, ಮ್ಧ್ಯಯ ಹು ದ ಬಿಸಿಯೂಟ

ಹಾಗು

ರೀಗನಿರೀಧಕ ವಿಟಮಿನ್ ಮಾತೆರ ಗಳಿುಂದ ಮ್ಕಕ ಳು ವಂಚಿತ್ರಾಗಿದಾಾ ರೆ . ಭಾರತ್ವು ಈಗಾಗಲೇ
ಹೆಚಿಾ ನ ಅಪೌಷ್ಠಟ ಕತೆಯ ಸಿಥ ತ್ನಯನ್ನು
ಕುುಂಠಿತ್ವಾಗಿದುಾ
ಬಿಸಿ ಊಟವನ್ನು

ಹೊುಂದಿದೆ, ಇದರಿುಂದ ಮ್ಕಕ ಳ ಬಳವಣಿಗೆಯಲಿೂ ತ್ನೀವರ

ಬಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನರ್ಕರಾತ್ಮ ಕ ಪ್ರಿಣಾಮ್ ಉುಂಟಾಗಲಿದೆ .ಮ್ಧ್ಯಯ ಹು ದ
ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳುು ವುದರಿುಂದ ಈ ಹಾನಿ

ಉಲಬ ಣಗೊಳುು ತ್ು ದೆ. ಆಗೊಮೆಮ

ಈಗೊಮೆಮ

ಒದಗಿಸುವುದರಿುಂದ ಈ ಹಾನಿಯನ್ನು

ಪ್ಡಿತ್ರ ದಿನಸಿಯನ್ನು

ಮ್ತ್ು ಷ್ಟಟ

ಕುಟುಂಬಕೆಕ

ತ್ಗಿಿ ಸಲಾಗುವುದಿಲೂ , ಏಕೆುಂದರೆ ಅುಂಥವುಗಳ ಬುಂಬಲದ

ಪ್ರ ಮಾಣವು ತ್ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮ್ತ್ತು ಕುಟುಂಬವೂ ಮ್ಗುವಿಗೆ ಅದರ ಲಭಯ ತೆಯನ್ನು

ಕಡಿಮೆ

ಮಾಡುತ್ು ದೆ.
ಶಾಲೆಯು ಮ್ಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮ್ತ್ತು ಭದರ ತೆ ಇರುವ ಒುಂದು ಮಖಯ
ಲಭಯ ವಿರುವ ಸಂಶೀಧನೆ ಹಾಗು ಅುಂಕಿ ಅುಂಶಗಳು ಬಾಲಯ
ಎಚ್ಾ ರಿಸಿವೆ. ಬಾಲಯ

ವಿವಾಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ ತ್ನು ವೆ

ವಿವಾಹಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮ್ಕಕ ಳ ಸಬಲಿೀಕರಣಕೆಕ

ವಯಸಿಿ ನಲಿೂ ಬಾಲಯ

ವಿವಾಹ ಹಾಗು ಮ್ಕಕ ಳನ್ನು

ಮ್ಕಕ ಳ ಆರೀಗಯ ದ ಮೇಲೆ ಮ್ತ್ು ಷ್ಟಟ

ಸಥ ಳವಾಗಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿಸಿದುಾ

ಎುಂದು

ಚಿಕಕ

ಹೊುಂದುವುದು ಅವರ ಆರೀಗಯ ದ ಜೊತೆಗೆ

ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. ಶಾಲೆಯ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥ ತ್ನಯಲಿೂ , ಹೆಚಿಾ ನ

ಮ್ಕಕ ಳು ಬಾಲ ರ್ಕಮಿಿಕ ಪ್ದಧ ತ್ನಗೆ ತ್ಳು ಲಪ ಡುತ್ನು ದಾಾ ರೆ . ಬಾಲಯ

ವಿವಾಹ, ಬಾಲ ರ್ಕಮಿಿಕ

ಪ್ದಧ ತ್ನ ಮ್ತ್ತು ಅಪೌಷ್ಠಟ ಕತೆಯು ಶಾಲೆಯುಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ಸಹರ್ಕರಿಯಾಗುತ್ು ದೆ.
ಶಾಲೆಯುಂದ ಮ್ಕಕ ಳು

ಹೊರಗುಳಿಯುವುದು ಸಮಾಜಕೆಕ

ಮ್ತ್ತು ಕಡಾಾ ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕಿಕ ನ

ಕಳಂಕ

ಉಲೂ ುಂರ್ನೆಯಾಗುತ್ು ದೆ .

ಮ್ತ್ತು ಮ್ಕಕ ಳ ಉಚಿತ್

ಮ್ನವಿ
ಆದಾ ರಿುಂದ, ಸಂಪೂಣಿ ಶಾಲೆಯ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನು

ಹಿಮಮ ಖಗೊಳಿಸುವುದು ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ

ಅವಶಯ ಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಥಿ ಎಲಾೂ ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆಯಬೇಕು ಮ್ತ್ತು ಸಾುಂರ್ಕರ ಮಿಕಕ್ಕಕ
ಸಾಮಾನಯ

ಸಿಥ ತ್ನಗೆ ಹಿುಂತ್ನರುಗಬೇಕು. ಶಾಲಾ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು

ಹಂತ್ಹಂತ್ವಾಗಿ

ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿದೆ, ವಿವಿಧ ದಿನಗಳಲಿೂ ವಿವಿಧ ತ್ರಗತ್ನಗಳು / ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು
ಶಾಲೆಯ ಸಮ್ಯವನ್ನು

ತೆರೆಯಬಹುದು,

ಸಿೀಮಿತ್ಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮ್ತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮ್ಯಗಳನ್ನು

ನಿಗದಿಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕರ ಮ್ಗಳು ಶಾಲೆಯಲಿೂ ನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು
ಅುಂತ್ರಕೆಕ

ಪೂವಿದ

ಶಾರಿೀರಿಕ

ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮ್ಟಟ ದಲಿೂ ಇರಿಸಬಹುದು. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆರೀಗಯ ಕರ

ವಾತಾವರಣಕೆಕ

ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಿೀರು, ಸಾಬೂನ್ನ, ಸಾಯ ನಿಟೈಜರ್ಗಳು, ಥಮ್ಿಲ್

ಸೆನಿ ರ್ಗಳು, ಮಖ ಮಸುಕುಗಳನ್ನು
ಮ್ಕಕ ಳನ್ನು

ಸಾಕಷ್ಟಟ

ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿೂ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ

ಸುರಕಿಿ ತ್ವಾಗಿಡಲು ಇದು ಸರ್ಕಿರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

2 ದಿನಗಳಾದರು ಸಿೀಮಿತ್ ಗಂಟೆಗಳ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದುಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು
ಶಾಲೆಗಳನ್ನು

ವಾರದಲಿೂ

ಹೊುಂದಿರುವುದು

ಪೂಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿೂ ಮಚ್ಚಾ ವುದಕಿಕ ುಂತ್ ಉತ್ು ಮ್ವಾದ ಸುಧ್ಯರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಎಲಾೂ ಮನೆು ಚ್ಾ ರಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಾುಂರ್ಕರ ಮಿಕದ ಧನಾತ್ಮ ಕ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು
ಪ್ತೆು ಯಾಗುವ ಸಾಧಯ ತೆಯನ್ನು

ತ್ಳುು ಹಾಕುವಂತ್ನಲೂ . ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪ್ಕಿ ನಿಷೇಧ, ಸಿೀಮಿತ್

ಅವಧಿಗೆ ಶಾಲೆ ಮಚ್ಚಾ ವುದು ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು

ಮಾಡಬೇರ್ಕಗುತ್ು ದೆ. ಅುಂತ್ಹ ನಿಧ್ಯಿರಗಳಲಿೂ

ಹೆಚಿಾ ನ ನಮ್ಯ ತೆ ಮ್ತ್ತು ಸಪ ುಂದಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು

ಅನ್ನಮ್ತ್ನಸುವಂತೆ ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಅಥವಾ ಗಾರ ಮ್

ಪಂಚ್ಚಯತ್ನ ಮ್ಟಟ ಕೆಕ

ವಿಕುಂದಿರ ೀಕರಿಸುವುದು ಉತ್ು ಮ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿೂ ಬುಂಗಳೂರಿನಲಿೂ

ವಾರ್ಡಿ ಮ್ಟಟ ದ ವಿಧ್ಯನವು ಪ್ರ ಯೀಜನರ್ಕರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು
ಶಾಲೆಗಳನ್ನು

ತೀರಿಸುತ್ನು ದೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ್ ‘ಎಲಾೂ

ಮಚಿಾ ರಿ’ ಎನ್ನು ವುದು ಕುಂದಿರ ೀಕೃತ್ವಾದದುಾ , ‘ಒುಂದೇ-ಗಾತ್ರ ವು ಎಲೂ ದಕ್ಕಕ

ಸರಿಹೊುಂದುವುದು’ ಎುಂಬ ನಿಧ್ಯಿರವಾಗಿದುಾ , ಇದಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತ್ತತ್ತಿ ಅವಲೀಕನದ

ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ ಮ್ತ್ತು ಕರ ಮೇಣ ಶಾಲೆಗಳ ಪುನರಾರಂಭ, ಹಾಗೆಯೇ
ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ್ ಮ್ತ್ತು ವಿಕುಂದಿರ ೀಕೃತ್ ರಿೀತ್ನಯಲಿೂ ವಿದಾಯ ಗಮ್ವನ್ನು

ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದು

ತ್ತತಾಿದ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಗಿವಾದರೂ ನಾವು ಮ್ಕಕ ಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ
ಸಮಾಜದ

ಕೆಳಸಥ ರದ ಅುಂಚಿನಲಿೂ ರುವ ಗುುಂಪುಗಳ ಹಾಗು ದುಬಿಲ ವಗಿದ

ಉುಂಟಮಾಡುವ ಹಾನಿಯನ್ನು

ಮ್ತ್ು ಷ್ಟಟ

ಮ್ಕಕ ಳಿಗೆ

ಹೆಚಿಾ ಸುತ್ು ದೆ.

ಅನುಮೋದಿಸಿದವರು:
1. ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ .ವಿ.ಪಿ., ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಲೀ, ಮಗು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕೇಂದ್ರ ,
ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐಯು
2. ಶಂಕರ್ ಹಲಗಟ್ಟಿ , ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು, ಬಾಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಧಾರವಾಡ.
3. ಆನಂದ್, ಬನವಾಸ ಬಾಲಗಾ
4. ರಿಷಿಕಶ್, ಅಜಿೀಮ್ ಪ್ರ ೀಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ
5. ನಾಗೇಶ್ ಅರಲಕುಪ್ೆ , ಕನಾಾಟಕ ವಿಚರ ವೇದಿಕೆ
6. ವೈ ಜೆ ರಾಜೇಂದ್ರ , ಪಿಯುಸಎಲ್ ಕನಾಾಟಕ

7. ಮೊಯುಯ ದಿದ ೀನ್ ಕುಟ್ಟಿ , ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು , ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತು ವಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳ
ಸಮನವ ಯ ವೇದಿಕೆ
8. ಬಿ. ಶ್ರ ೀಪಾದ್ ಭಟ್, ಸಮಾನ ಶ್ಕ್ಷಣಕಾಾ ಗಿ ಜನಾೇಂದೀಲನ
9. ರೇಶಾಾ , ಆಕ್ಷನ್ ಏಯ್ಡ್ , ಬೇಂಗಳೂರು
10.

ಅಮಾ ನ್ ಮದ್ನ್, ಅಜಿೀಮ್ ಪ್ರ ೀಮಿಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ

11.

ಡಾ. ಸಲ್ವವ ಯಾ ಕಾರ್ಾಗಮ್ ಸಾರ್ಾಜನಿಕ ಆರೀಗಯ ವೈದ್ಯ ರು ಮತ್ತು ಸಂಶೀಧ್ಕರು

12.

ಸರೀರ್ರ,ಕನಾಾಟಕ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾ ಶ್ಕ್ತು

13.

ಡಾ|| ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಕಕ್ತಾ ಲಾಾ ಯ, ಎೇಂ.ಡಿ., ವೈದ್ಯ ಕ್ತೀಯ ತಜಞ , ಮಂಗಳೂರು

14.

ದಿಲ್ವೀಪ್ ಕಾಮತ್, ಹಿರಿಯ ಹೀರಾಟಗಾರರು, ಬಳಗಾವಿ

15.

ಡಾ.ರ್ಸ್ತೇಂಧ್ರಾ ಭೂರ್ತಿ, ಖ್ಯಯ ತ ಲೇಖಕ್ತ ಹಾಗು ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು, ಯು.ಭೂರ್ತಿ ಸಾಾ ರಕ ಟರ ಸ್ಿ
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PRESS RELEASE – OCTOBER 20, 2020
CONCERN
1. Between lock-downs and relaxations, governments are trying to find the right balance
between saving lives and keeping the economy going. A similar balance is essential in
education as well. A very small percentage of students are able to connect to online
education, most are not, owing to lack of infrastructure, electricity, devices or connectivity.
The majority are suffering severe ‘learning loss’, due to being out of school for several
months, with severe long term negative impact. This detrimental impact is higher on the
children from marginalized groups, where family support is lesser, owing to higher survival
pressures due to the COVID-19 pandemic.
2. Apart from learning, the school is an important site for many other aspects of education,
including nutrition and health. The lock-down of schools has deprived children of nutritious
mid-day meals. India already has a high malnutrition status, with unacceptably high levels of
stunting and wasting, and the continued deprivation of mid-day meals will aggravate this
harm. Providing dry rations occasionally to the family will not mitigate this harm, as the
volume of such support is both much lesser and meant for the family, which will reduce its
availability to the child.
3. The school is a place for safety and security of the child. Research alerts that early
marriages are becoming more common post the pandemic. Early marriages are associated
with dis-empowerment of girls and early child bearing will wreak further havoc on their health
as well as health of their children. In the absence of school, more children are being pushed
into child labor. Early marriage, child labor and malnutrition will contribute to students further
dropping out of school. Children being forced to drop out of schools violates their right to
free and compulsory education, which is a blot on our society

REQUEST
1. Hence, it is absolutely essential that the complete school lock-down be reversed. This
does NOT mean all schools have to open and go back to the pre-pandemic normal. School
opening needs to be phased, different classes/sections can be open on different days,
school timings can be limited and staggered. These measures can keep the number of
students in the school at levels that allow for physical distancing. Water, soap, sanitizers,
thermal sensors, masks must be provided to schools in adequate quantities, by the
government, along with support from the local health centres, to allow for a hygenic
environment. This is a necessary investment to keep our children safe. Even 2 days a week
with limited hours of schooling is a huge improvement over not having school at all, or
having some version of online education.
2. In-spite of all precautions, it is possible that positive cases may be detected. Quarantining,
school closure for limited period etc. will need to be done. It is best to decentralize such
decisions to the taluka or gram panchayat level, to allow greater flexibility and

responsiveness. A similar ward-level approach in Bengaluru is showing benefits. The
current ‘keep all schools closed’ is a centralized, ‘one-size-fits-all’ decision, which needs
an urgent re-look. Phased and gradual school reopening, as well as the resumption of
Vidyagama, (the program initiated by the Government of Karnataka), in a voluntary and
decentralized manner is immediately needed. Anything else would compound the harm we
are inflicting on children, especially those from the marginalized groups.
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