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What are slums? Malnutrition and education 

are among the most prominent areas of con-

cern, especially in the context of the Corona 

virus, which affects children. 85% of such 

families living in slums are very poor families 

because in general their life is very diffi-

cult.Slum people who live day by day from 

day to day are some people who are engaged 

in profession from morning till night. For ex-

ample, guards and auto drivers and those 

working in APMCs can be seen working with-

out sleep during the night. In this case, the 

lockdown started due to the epidemic like Co-

rona. As a result, thousands of slum dwellers 

lost their jobs and struggled for daily meals. It 

became very difficult for the people who be-

lieved in this profession to maintain their lives. 

In such a case, the government did not support 

them, because they were unorganized workers, 

they did not even get the facilities provided by 

the department. Because construction workers 

and other laborers who are engaged in a job in 

the labor department, who have registered, re-

ceived money from the labor department two 

to three times like five thousand in two to three 

installments, some families got some help to 

maintain their lives even when they were not 

working. But in the unorganized sectors, daily 

wage workers and hundreds of families with 

housework, without any facilities, to engage in 

daily activities, the problem of corona infec-

tion, so the working hands are without work, it 

is difficult to maintain the house. 

 

Keywords: Dream, Reality, Happiness, Love, Emptiness, Open Ending. 

Tumbe 
Group of International Journals 

A Peer Reviewed Multidisciplinary Journal 

Volume - 5 ; Issue – 2 

May - August : 2022 

ISSN : 2581-8511 

Pages :  1 - 8  

Article ID : TUMBE0502K1 

Date of Publication: 25/05/2022  

https://tumbe.org/
mailto:abhaipskote@gmail.com


                                      

                                                Group of International Journals 
                                   

 
 2  

 https://tumbe.org/   

T  u  m  b  e 
ISSN: 2581-8511 

 
Volume-5(2)2022 

 

ಕೊಳಚೆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲನ ಮಕ್ಕ ಳ ಮೇಲೆ ಕೊೋವಿಡ್ 19 ರ ಪ್ರ ಭಾವ 
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ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವನೆ 

 ಕೊಳಚೆ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳು ಎಂದರೇನೇ..? ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳ ತಾಣ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರೋನಾ 

ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳ ಮೇಲೆ ಆದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಹತಾಾ ರು ಪ್ರ ಮುಖವಾಗಿ 

ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಅಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ನೋಡುವುದ್ಯದರೆ, ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆ ಮತ್ತಾ  ಶಿಕ್ಷಣ್. ಕೊಳಚೆ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ವಾಸವಾಗಿರುವ ಅಂತಹ ಪ್ರ ತಿಶ್ತ 85% ಕುಟಂಬಗಳು ತಿೋರನಿಗಭತಿಕವಾದ 

ಕುಟಂಬಗಳು ಏಕಂದರೆ ಸಾಮಾನಯ  ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಜೋವನ ನಡೆಸುವುದು ತ್ತಂಬಾ 

ಕಷಿ ವಾದ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  ದ್ಧನನಿತಯ  ಕಾಯಕದ್ಧಂದ ದ್ಧನದ ಜೋವನ ಸಾಗಿಸುವ ಸಿ ಂ ಜನರು 

ಬೆಳಗೆ್ಗಯಂದ ರಾತಿರ ವರೆಗೂ ಕಲವು ಜನರು ವೃತಿಾ ಯಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿದ್ಯಾ ರೆ ಇನ್ನನ  ಕಲವು ಜನರು 

ರಾತಿರ ಯಂದ ಬೆಳಗಿನವರೆಗ್ಗ ತಮಮ  ಕಲಸಕಾಯಭಗಳಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನನ  ನಾವು 

ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಹರಣೆಗ್ಗ ಕಾವಲುಗಾರರು ಮತ್ತಾ  ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವವರು 

ಹಾಗೂ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕಲಸ ಮಾಡುವವರು ರಾತಿರ  ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಿದ್ರರ ಯನ್ನನ  ಬಿಟಿ  

ಕಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನನ  ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಕರೋನ ದಂತಹ 

ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದ ಕಾರಣ್ವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರರ ರಂರ್ವಾಯತ್ತ. ಅದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ 

ಕೊಳಚೆ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಲಸಗಳನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೊಂಡು 

ದ್ಧನನಿತಯ ದ ಊಟಕಾಕ ಗಿ ಪ್ರದ್ಯಡುವ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಉಂಟಾಯತ್ತ. ಈ ವೃತಿಾ ಯನ್ನನ  

ನಂಬಿಕೊಂಡ ಜನರ ಜೋವನ ನಿವಭಹಣೆಗ್ಗ ತ್ತಂಬಾ ಕಷಿ ವಾಯತ್ತ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  

ಸಕಾಭರವು ಇವರಿಗ್ಗ ಇವರ ಬೆಂಬಲಕಕ  ನಿಲಿಲ್ಲಲಿ , ಏಕಂದರೆ ಅವರು ಅಸಂಘಟಿತ 

ಕಾರ್ಮಭಕರಾಗಿದಾ ರಿಂದ, ಇಲಾಖೆಯಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳು ಕೂಡ ಇವರಿಗ್ಗ 

ಸಿಗದ್ಯಯತ್ತ. ಏಕಂದರೆ ಕಾರ್ಮಭಕ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಕಾಯಕದಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿರುವ 

ಕಟಿ ಡ ಕಾರ್ಮಭಕರು ಮತ್ತಾ  ಇತರ ಕಾರ್ಮಭಕರು ನೋಂದಣಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗ್ಗ 

ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕಂತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಐದು ಸಾವಿರದಂತೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಾರಿ ಕಾರ್ಮಭಕ 

ಇಲಾಖೆಯಂದ ಹಣ್ ಬಂದ್ಧದಾ ರಿಂದ ಕಲವು ಕುಟಂಬಗಳು ಕಲಸವಿಲಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ 

ಜೋವನ ನಿವಭಹಣೆಗ್ಗ ಸವ ಲಪ  ಸಹಾಯವಾಯತ್ತ. ಆದರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಗಳಲಿ್ಲ  

ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ಕಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಮಭಕರು ಮತ್ತಾ  ಮನೆ ಕಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ 

ನ್ನರಾರು ಕುಟಂಬಗಳಿಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳಿಲಿದ್ರ, ನಿತಯ  ಕಾಯಕದಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಲು 

ಕೊರನಾ ಸೋಂಕುನಿ ಸಮಸ್ಯಯ  ಆದಾ ರಿಂದ ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗ್ಗ ಕಲಸವಿಲಿದ್ರ, ಮನೆ 

ನಿವಭಹಣೆಗ್ಗ ಕಷಿ ವಾಯತ್ತ.  

ಕ್ೋಲ್ಲ ಪ್ದ : ಕೊೋವಿಡ್ 19, ಮಕಕ ಳು, ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ್  

https://tumbe.org/


                                      

                                                Group of International Journals 
                                   

 
 3  

 https://tumbe.org/   

T  u  m  b  e 
ISSN: 2581-8511 

 
Volume-5(2)2022 

 

ಕೊೋವಿಡ್ 19 ರ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಮಕ್ಕ ಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತಾ  ಶಿಕ್ಷಣದ 

ತಂದರೆಗಳು.  

1. ಕೊೋವಿಡ್ 19 ರ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ತಂದರೆಗಳು 

 ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಜನರು ತಮಮ  ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಆಹಾರ ಮತ್ತಾ  ಶಿಕ್ಷಣ್ 

ನಿೋಡುವುದರಲಿ್ಲ  ಅಸಹಾಯಕರಾದರು, ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳ 

ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆ ಮತ್ತಾ  ಶಿಕ್ಷಣ್ದ ಮೇಲೆ ಗಂಭಿೋರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿರಿದ್ರ. ಅಲಿದ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ಮಕಕ ಳು 

ನಿತಯ ವೂ ಅಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವಂತಹ ಶುರ್  ಮತ್ತಾ  ಅಶುರ್ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಕಾಯಭಕರ ಮಗಳಿಗ್ಗ 

ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಟಿಿ ಗ್ಗ ಹೋಗುವುದು ಒಂದು ಹತಿಾ ನ ಊಟಕಾಕ ಗಿ ಮಾತರ  & ಗಂಟೆಗಟಿ ಲೆ 

ಕಾದು ಒಂದು ಹತಿಾ ನ ಊಟಕಾಕ ಗಿ ಕಾಯುವಂತ ಪ್ರ ಸಂಗ ಕಂಡುಬರುತಾ ವೆ. ಹಾಗೂ ನಗರ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕರ ೈಸಾ  ರ್ಮಷನರಿಗಳು ಹುಟಿಿಕೊಳುು ವುದಕಕ  ಒಂದು ಪ್ರ ಮುಖ ಕಾರಣ್ವೇನ್ನ 

ಅದೇನೆಂದರೆ ಪುಟಿ  ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಉಪ್ಹಾರ ನಿೋಡುವುದು ಮತ್ತಾ  ಸವ ಲಪ  ಮಟಿಿ ಗ್ಗ ಟಶ್ನ್ 

ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಶಿಕ್ಷಣ್ ನಿೋಡುವಂತದುಾ  ಕಾಯಭಕರ ಮಗಳು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನ್ನರಾರು 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಭಗಳು ಇರುವಂತಹ ಆರರಿಂದ ಹತ್ತಾ  ವಷಭದ ಮಕಕ ಳು ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ 

ಉಪ್ಹಾರಗಳನ್ನನ  ತಮಮ  ಮನೆಗ್ಗ ತೆಗ್ಗದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಂದ್ಧರಿಗ್ಗ ಮತ್ತಾ  ತಂಗಿಯರಿಗ್ಗ 

ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಕುಟಂಬದವರಿಗ್ಗ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನನ ವಂತಹ ವಿಧಾನ ಕಾಣ್ಬಹುದು 

ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಮಕಕ ಳು ಅಲಿೆೋ ಉಪ್ಹಾರವನ್ನನ  ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ 

ಹಿರಿಯ ಮತ್ತಾ  ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗ್ಗ ಒಂದು ಹತಿಾ ನ ಊಟಕಕ  

ಹಂದ್ಧರುವಂತ ನ್ನರಾರು ಕುಟಂಬಗಳು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡು ಬರುವುದು 

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿದ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನನ  ಕಣಾಣ ರೆ ಕಂಡ ನಂತರ ನಮಗ್ಗ ಒಂದು ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  

ಮನಕಲಕುವಂತ ಪ್ರ ಸಂಗವೂ ಕಣಿಣ ... ನಿೋರು ತರುತಾ ದ್ರ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  

ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶ್ಯ ಮತ್ತಾ  ಆಹಾರ ಕಾಯ್ದಾ  ಹಾಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನನ  ಸಕಾಭರಗಳು 

ಮತ್ತಾ  ಅಲಿ್ಲನ ಅಧಿಕಾರಿ ವಗಭದವರು ಗಮನಹರಿಸುವುದ್ಧಲಿ . ವೇನ್ನ ಅನಿಸುತಾ ದ್ರ ಏಕಂದರೆ 

ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ಬಂದು 7 ದಶ್ಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಇನ್ನನ  ಜಾರಿಗಂಡಿಲಿ  

ಎನ್ನನ ವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಜನರ ಸಿಿ ತಿಯನ್ನನ  ನೋಡಿ ಅನಿಸುತಾ ದ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ 

ಜನರು ತನನ  ದ್ಧನನಿತಯ ದ ಜೋವನ ನಡೆಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ವೃತಿಾ ಗಳನ್ನನ  ಕಾಯುವುದು ಬೇರೆಬೇರೆ 

ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಟ ತ ಕಾಲೋನಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮನೆ ಕಲಸಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  

ಮಾಲ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಲಸಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂರ್ದ ಮಂಟಪ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಬೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತಾ  ಅಲಿ್ಲನ ಕಲಸಕಾಯಭಗಳಲಿ್ಲ  ಆಹಾರಗಳನ್ನನ  ತಮಮ  ಮನೆಯ 

ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಖುಷ್ಟಪ್ಡುವುದನ್ನನ  ನೋಡುತಾ ವೆ ಅಷಿ್ ೋ ಅಲಿ  ಅವರಿಗ್ಗ 

ಬಹುಮುಖಯ ವಾದ ಆಗಿರುತಾ ದ್ರ ಏಕಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ವಿಭಿನನ ವಾದ 

ರಿಂದ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಮತ್ತಾ  ಮನೆಯವರಿಗ್ಗ ಖುಷ್ಟಕೊಡುತಾ ವೆ ಇವರಿಗ್ಗ ಕೊಟಿ ವಳು ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ  

ಉಳಿದು ಇರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಅಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ ಸಿಹಿತಿನಿಸುಗಳನ್ನನ  ಕದುಾ ಮುಚಿಿ  

ತರುವಂತಹ ಗಳು ಇರುತಾ ವೆ ಹಾಗೂ ಅಲಿ್ಲ  ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿದಂತಹ 

ಆಹಾರಗಳನ್ನನ  ಆಹಾರಗಳನ್ನನ  ಇವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಮನೆಯ ನೋಡಿದರೆ 

https://tumbe.org/


                                      

                                                Group of International Journals 
                                   

 
 4  

 https://tumbe.org/   

T  u  m  b  e 
ISSN: 2581-8511 

 
Volume-5(2)2022 

 

ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಂತಹ ಜನರು ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತಾ  ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಇದ್ಯಾ ರೆ 

ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಅಂಶ್ವೂ ಬೆಳಕಿಗ್ಗ ಬರುತಾ ದ್ರ. 

  ಕಷ ೋತರ ಕಾಯಭ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಗಮನಕಕ  ಬರುತಾ ವೆ ಆದರೆ ನಿತಯ ವೂ 

ಇವರ ಜೋವನಕಾಕ ಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಟ ತ ಕಾಲೋನಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತಾ  ಮನೆಯ 

ಕಟಿ ಡ ಕಲಸ ಕಾಯಭಗಳನ್ನನ  ಕೈಗಂಡಿರುವುದು ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಕಂಡುಬರುತಾ ದ್ರ ಅದಾ ರಿಂದ 

ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಇವರಿಗ್ಗ ವೃತಿಾ ಗಳು ಇದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲನ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತಾ  ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಹಸಿವಿನ 

ಸಂಕಟ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತಾ ದ್ರ ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರ ಸಂಗಗಳ ಎಲಿವೂ ನನನ  

ಕಷ ೋತರ ಕಾಯಭದ ವಾಯ ಪಿಾ ಯಲಿ್ಲ  ಬರುವಂತಹ ಜನರ ಸಿಿ ತಿಯನ್ನನ  ಹಾಗೂ ಅವರ ಬದುಕಿನ 

ನಿತಯ ದ ಚಟವಟಿಕಗಳನ್ನನ  ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅಂಶ್ಗಳು ಆಗಿರುತಾ ವೆ. ಸಿಂ ಮತ್ತಾ  ಗಾರ ರ್ಮೋಣ್ 

ಮಕಕ ಳ ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆ ಒಂದು ಗಂಭಿೋರ ಸಮಸ್ಯಯ ಯಾಗಿ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರಿದ್ರ. ಏಕಂದರೆ 

ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾ ರಿಂದ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತಾ  

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಂದರ ಗಳು ಮುಚಿಿ ದಾ ರಿಂದ, ಬಡಕುಟಂಬದ ಲಕಾಷ ಂತರ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ 

ಸಿಗಬೇಕಾದ ಬಿಸಿಯೂಟ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ಗ ಪೌಷಿ್ಟ ಕ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನನ  ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾ ರಿಂದ 

ಮಕಕ ಳ ಮತ್ತಾ  ಗಭಿಭಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ಗ ಕಿಷ ೋರಭಾಗಯ , ಗಭಿಭಣಿ ಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯಯ  

ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿರಿತ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಾದರು 

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಂದರ ಗಳಿಂದ ಆಹಾರದ ಕಿಟಿ ಗಳು ಈಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  

ಪೂರೈಕಯಾಗುತಿಾ ಲಿಾ  ಆದಾ ರಿಂದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲನ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರಿಗ್ಗ 

ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆ ಕಾಡಲು ಪ್ರರ ರಂರ್ವಾಯತ್ತ. ಮತ್ತಾ  ಆದುದರಿಂದ ಒಂದು ಹತ್ತಾ  ಊಟಕಕ  

ಪ್ರದ್ಯಡುವ ಸಿಿ ತಿ ನಿಮಾಭಣ್ವಾಯತ್ತ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  2020 Global hunger index re-

sults ಈ ಬಾರಿ ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚಂಕದ ಅಧ್ಯ ಯನಕಾಕ ಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾದ 107 

ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತವು 94 ನೇ ಸಿಾನವನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ಧದ್ರ ಅಂದರೆ ಕಳಗಿನಿಂದ 13 ಸಿಾನಪ್ಡೆದ್ಧದ್ರ 

ಎನ್ನನ ವಂತಹ ವಿಚಾರವು ಈ ವರದ್ಧಯಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತಾ ದ್ರ. ಒಂದು ದೇಶ್ದ ಹಸಿವಿನ 

ಸೂಚಯ ಂಕವನ್ನನ  ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಲು ಈ ಅಧ್ಯ ಯನವು ನಾಲುಕ  ಅಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಗಣ್ನೆಗ್ಗ 

ತೆಗ್ಗದುಕೊಳು ಲಾಗುತಾ ದ್ರ. 

1. ಒಟಿಾ ರೆ ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆ ದೇಶ್ದ ಜನಸಂಖೆಯ ಯಲಿ್ಲ  ಸೂಕಾ ವಾದ ಪೌಷಿ್ಟ ಕ ಆಹಾರ 

ದೊರೆತಿಲಿವಾದರ ಪ್ರ ಮಾಣ್. 

2. ಮಕಕ ಳಲಿ್ಲ  ಎತಾ ರಕಕ  ತಕಕ ನಾದ ತೂಕ ಇಲಿದ್ಧರುವಿಕ ದೇಶ್ದೊಳಗಿನ ಐದು ವಷಭದ 

ಮಕಕ ಳಲಿ್ಲ  ಎತಾ ರಕಕ   ತಕಕ ನಾದ ತೂಕ   ಇಲಿದ್ಧರುವವರು ಪ್ರ ಮಾಣ್ ಏಕಂದರೆ 

ದೂರವಾದ ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆಯಂದ ಸಂರ್ವಿಸುತಾ ದ್ರ. 

3. ಐದು ವಷಭದ ಮಕಕ ಳಲಿ್ಲ  ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಇದು ದ್ಧೋಘಭಕಾಲದ 

ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿದ್ರ. 

4. ಶಿಶು ಮರಣ್ದ ಪ್ರ ಮಾಣ್ ಒಂದು ದೇಶ್ದೊಳಗಿನ ಐದು ವಷಭದೊಳಗಿನ ಮಕಕ ಳ 

ಮರಣ್ ಪ್ರ ಮಾಣ್ ಏಕಂದರೆ ಇದು ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಪ್ಭಕ ಪ್ರಿಸರ 

ಸಂರ್ವಿಸುತಾ ದ್ರ 

 ಈ ನಾಲುಕ  ಅಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ವಿಶ್ವ ಸಂಸಿ್ಯಯ ಅಂಗ ಸಂಸಿ್ಯ ಗಳಿಂದಲೆ ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದ್ರ. ಈ 

ರಿೋತಿ 107 ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಡೆಸಲಾದ ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚಯ ಂಕ Global hunger 2020ರ 
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ಭಾರತದಲಿ್ಲ  94 ನೇ ಸಿಾನದಲಿ್ಲದ್ರ ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ 27.2 ಅಂಕಗಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ 

ಭಾರತದ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯನ್ನನ  ಗಂಭಿೋರ ಎಂದು ವರದ್ಧಯು ಘೋಷ್ಟಸಿದ್ರ ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆಯ 

ಪ್ರ ಮಾಣ್ ಸವ ಲಪ ವಾದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದಕಕ  ದೇಶ್ದ ಆಹಾರ ರ್ದರ ತೆ 

ಕಾಯ್ದಾ ಯಮೂಲಕ 2013ರ ನಂತರ ದೇಶ್ದ 67ರಷಿ್ಟ  ಬಡ ಜನರಿಗ್ಗ ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲಿ್ಲ  

ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸುತಿಾ ರುವ ಒಂದು ಪ್ರ ಮುಖ ಕಾರಣ್ ಎನ್ನನ ವುದು ಇಲಿ್ಲ  

ಗಮನಿಸಬಹುದ್ಯದ ಒಂದು ಅಂಶ್ ಆದರೆ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾವಭಜನಿಕ ಆರೋಗಯ  

ಐ.ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಇತಾಯ ದ್ಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ಗ ಸಕಾಭರದ ಅನ್ನದ್ಯನ ತಿೋವರ ವಾಗಿ ಕಡಿತ 

ವಾಗಿರುವುದು ಮಾತರ ವಲಿದ್ರ, ಭಾರತದ ಬಹುಪ್ರಲು ಮಕಕ ಳಲಿ್ಲ  ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆಯ ಪ್ರ ಮಾಣ್ 

ಹೆಚಿ್ಚ ತಿಾ ರುವುದನ್ನನ , ಈ ವರದ್ಧಯೇ ಸೂಚಿಸುತಾ ದ್ರ. ಆದಾ ರಿಂದಲೇ ಈ ವಷಭ ಭಾರತ ತನನ  

ಸಿಾನವನ್ನನ  ಆಫ್ರರ ಕದ ಅತಿ ಕಡುಬಡವ ರಾಷಿ ರವಾದ ಸುಡಾನ್ ನಂದ್ಧಗ್ಗ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರ 

ಅಷಿ್ಟ  ಮಾತರ ವಲಿದ್ರ ಭಾರತದ ನೆರೆಹರೆ ದೇಶ್ಗಳಾದ ಪ್ರಕಿಸಾಾ ನ ಶಿರ ೋಲಂಕಾ ನೇಪ್ರಳ 

ಹಾಗೂ ಬಾಂಗಿಾದೇಶ್ಗಳ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚಂಕ ಭಾರತಕಿಕ ಂತ ಉತಾ ಮವಾಗಿವೆ. 

 International food policy research institution IFPRI ನಿೋತಿಗಳ ಪ್ರಣಿತರ ಸಂಸಿ್ಯಯು 

ಇತಿಾ ೋಚೆಗ್ಗ ಭಾರತದ ಗಾರ ರ್ಮೋಣ್ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಪೌಷಿ್ಟ ಕ ಆಹಾರದ ಲರ್ಯ ತೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕಯ 

ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ ಬಗೆ್ಗ  ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡಿ ತಮಮ  ವರದ್ಧಯನ್ನನ  ಸವ ಲಪ  ಮುಂಚೆ 2020 ರ ಮಾರ್ಚಭ 

ನಲಿ್ಲ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರ ವರದ್ಧಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ 65% ರಷಿ್ಟ  

ಆರೋಗಯ ವಂತರಾಗಿ ಬಾಳಲು ಅತಯ ಗತಯ ವಾಗಿರುವಷಿ್ಟ  ಕಾಯ ಲೋರಿಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡುವ 

ಆಹಾರವನ್ನನ  ಮಾರುಕಟಿೆಯಂದ ಕೊಳುು ವ ಶ್ಕಿಾ  ಇಲಿ . ಆದಾ ರಿಂದ ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆ ಹಾಗೂ 

ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯಂದ್ಯಗಿ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 40% ರಷಿ್ಟ  ಮಕಕ ಳು ಬೆಳವಣಿಗ್ಗ ಹಾಗೂ 

ತೊಂದರೆಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನರ್ವಿಸುತಿಾ ದ್ಯಾ ರೆ ಇಂತಹ ಗಂಭಿೋರ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ  ವರದ್ಧಯಂದ 

ತಿಳಿದು ಬರುತಾ ದ್ರ. ಉದ್ಯಹರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡುವುದ್ಯದರೆ 58% ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಓಖಅ 

ಇಲಿ  ಎನ್ನನ ವಂತಹ ವರದ್ಧಯು ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಕಂಡುಬರುವುದನ್ನನ  

ಗಮನಿಸಬಹುದು. 

2. ಕೊೋವಿಡ್ 19 ರ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ತಂದರೆಗಳು.  

 ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಅಂಶ್ಗಳು ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆಗ್ಗ ಮಾತರ ವಾದರೆ ಮತೊಾ ಂದು 

ಗಂಭಿೋರ ಸಮಸ್ಯಯ  ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲನ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಚಟವಟಿಕಗಳು ನಿಂತಿದಾ ರಿಂದ ಮಕಕ ಳಲಿ್ಲ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟವಟಿಕಗಳು ನಿಷ್ಟಕ ರಯಗಂಡಿದ್ರ 

ಏಕಂದರೆ ಕೊರನಾ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ವಷಭಗಳ ಕಾಲ ಮಕಕ ಳ 

ಶಿಕ್ಷಣ್ದಲಿ್ಲ  ಸಿ ಗಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನನ  ನಾವು ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲಾದ 

ಪ್ರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲತ ನಾಲಕ ಕ್ಷರ ಮರೆತ್ತಹೋಯತ್ತ. ಕೊಳಚೆ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲನ ಸಾವಿರಾರು ಮಕಕ ಳು ಶಿಕ್ಷಣ್ದ್ಧಂದ ವಂಚಿತರಾದವರು. ನಂತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಚಟವಟಿಕಗಳು ಪ್ರರ ರಂರ್ವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ , ಕೊಳಚೆ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ಮಕಕ ಳ ಶಿಕ್ಷಣ್ಕಕ  

ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದ ಸಿಿ ತಿ ನಿಮಾಭಣ್ವಾಯತ್ತ ಏಕಂದರೆ ಸಕಾಭರಿ ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಮಾಡುವುದ್ರಂದರೆ ಆಲಸಯ ವಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ವಗಭಕಕ  ಕೊಳಚೆ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲನ ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ 
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ಪ್ರಠ ಮಾಡುವುದು ಮತೊಾ ಂದು ಸವಾಲ್ಲನ ಕಲಸವು ಕಷಿ  ಆದಾ ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕೊಳಚೆ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗ್ಗ ಮಕಕ ಳ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತಾ  ರ್ವಿಶ್ಯ  

ಪ್ರ ಮುಖವಾದುದಾ ರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ತಮಗ್ಗ ಸರ್ಮಪ್ ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಟ ತ ಖಾಸಗಿ 

ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಓದುತಿಾ ರುವ ಮಕಕ ಳು ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪೂಣ್ಭಪ್ರ ಮಾಣ್ದ 

ಪಿೋ ಕಟಿವಂತೆ ಆದೇಶ್ ಹರಡಿಸುವುದು ಮತ್ತಾ  ನಿವಾಸಿಗಳ ಜನರಿಗ್ಗ ಒಂದು ಹತಿಾ ನ 

ಊಟಕೂಕ  ಕಷಿ ವಾದ ದ್ಧನದಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ 20ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ಒಂದೇಸಾರಿ ಹಣ್ವನ್ನನ  

ಪ್ರವತಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡಡ  ಸಮಸ್ಯಯ ಯಾಗಿ ಪ್ರಿಣ್ರ್ಮಸಿದ್ರ ಆದಾ ರಿಂದ ತ್ತಂಬಾ ಬಡ 

ತನದಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತೆ ಮಕಕ ಳು ಶಾಲೆಗ್ಗ ಹೋಗದ್ರತಂದ್ರ-ತಾಯಯವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ  

ಕಲಸಗಳಿಗ್ಗ ಮತ್ತಾ  ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವುದನ್ನನ  ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಫ್ರ ಕಟಿ ಲು 

ತೊಂದರೆ ಅನ್ನರ್ವಿಸಿದಂತಹ ಮಕಕ ಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರಲಕರು ಪ್ರ ತಿರ್ಟನೆಗ್ಗ 

ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನನ  ಟಿವಿಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತಾ  ಪ್ತಿರ ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಕಟಿಸಿರುವುದು ಕಾಣ್ಬಹುದು 

ಮತೊಾ ಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ್ದ್ಧಂದ ವಂಚಿತರಾಗಲು ಫ್ರ ಕಟಿ ಲು ಒಂದು 

ಕಾರಣ್ವಾದರೆ ಮತೊಾ ಂದು ಕರೋನ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಆನ್ಲೈನ ಕಿಾಸ್ ಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡಲು ಸಕಾಭರ ಆದೇಶ್ ನಿೋಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಸಿ ಂ ಮತ್ತಾ  ಗಾರ ರ್ಮೋಣ್ ಭಾಗದ ಲಕಾಷ ಂತರ 

ಕುಟಂಬಗಳು ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಆನ್ಲೈನ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಆಂಡಾರ ಯ್ಡಡ  ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನನ  

ತೆಗ್ಗದುಕೊಳುು ವ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾನಯ  ಜನರಿಗ್ಗ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕೊಡಿಸುವುದು ಒಂದು 

ಬಹುಮುಖಯ  ಸಮಸ್ಯಯ  ಆದರೆ ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಆನ್ಲೈನ ಪ್ರಠದ್ಧಂದ ಲಕಾಷ ಂತರ 

ಗಾರ ರ್ಮೋಣ್ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲಿದ ಸಮಸ್ಯಯ ಯೂ ಮತೊಾ ಂದು ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರಿತ್ತ. 

ಇಂಟನೆಭಟ್ ಸಮಸ್ಯಯ  ಬಹುದೊಡಡ  ಸಮಸ್ಯಯ ಯಾಗಿ ಕಾಡತೊಡಗಿದುಾ  ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  

ಕೊಳಚೆ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಆಂಡಾರ ಯ್ಡಡ  ಮೊಬೈಲ್ ಸಮಸ್ಯಯ  ತ್ತಂಬಾ ಕಾಡತೊಡಗಿತ್ತಾ  

ಎನ್ನನ ವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ತಿರ ಕ ಮತ್ತಾ  ಟಿವಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ಬೆಳಕಿಗ್ಗ ಬಂದವು 

ಉದ್ಯಹರಣೆಗ್ಗ ನೋಡುವುದ್ಯದರೆ ಮನೆಯ   ನಿವಭಹಣೆಗಾಗಿ ಸಾಕಿಕೊಂಡ ಹಸುಗಳನ್ನನ  

ಮಾರುವುದು ಒಂದುಕಡೆಯಾದರೆ ಪ್ರಲಕರು ತಮಮ  ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕೊಡಿಸಲೇಬೇಕು 

ಎಂಬುವಂತಹ ಆಸ್ಯಯನ್ನನ  ಹಂದ್ಧದಂತಹ ಬಡಕುಟಂಬಗಳು ತಾಯ ಮಾಂಗಲಯ ವನ್ನನ  

ಮಾರಿ ಮತ್ತಾ  ಮಾಂಗಲಯ ವನ್ನನ  ಒತೆಾ ಯಟಿ  ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕೊಡಿಸುವುದು, ಒಂದಡೆಯಾದರೆ ತಂದ್ರ 

ತನಗ್ಗ ಉಳಿದ್ಧರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟಿ  ಆಸಿಾ ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತಾ  

ಪ್ತಿರ ಕಗಳಲಿ್ಲ  ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಾ ೋವೆ. ಇವು ವರದ್ಧಯಾದ ಅಂಶ್ಗಳ ಆದರೆ ವರದ್ಧಯಾಗದೇ 

ಇರುವಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ , ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕೊಡಿಸುವ ಅಂತಹ 

ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಆದಂತಹ ಬಹುದೊಡಡ  ಸಮಸ್ಯಯ ಯಾಗಿ ತೊಡಕಾಗಿದ್ರ ಎಂದು 

ತಿಳಿದುಬರುತಾ ದ್ರ ಹಾಗೂ ಈ ಎಲಿಾ  ಕಷಿ ಗಳನ್ನನ  ತಮಗ್ಗ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ 

ಕೊಡಿಸಿದ ನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಠದ್ಧಂದ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಿಣಾಮವು ಮತೊಾ ಂದು 

ರೋಚಕ ಮಕಕ ಳ ದೃಷಿ್ಟ  ದೊೋಷ ಸಮಸ್ಯಯ  ಕಾಡತೊಡಗಿತ್ತ ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಆಘಾತಕಾರಿ 

ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗ್ಗ ಬಂದ್ಧದ್ರ ಇದು ಯಾವ ರಿೋತಿ ಎಂದರೆ ಆಫಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆದನಂತರ 

ಮಕಕ ಳಲಿ್ಲನ ಅಕ್ಷರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ದ ವಿಚಾರವೂ ಬೆಳಕಿಗ್ಗ ಬಂತ್ತ ಮೂವತಾ ರಿಂದ 

ನಲವತಾ ರಷಿ್ಟ  ಸಮಸ್ಯಯ  ಇದ್ರ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ತಿಳಿಸುತಾ ದ್ರ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ದ್ಧಂದ 
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ಸಮಸ್ಯಯ  ಆದರೆ ಕೊಳಚೆನ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ಜನರ ಬಹುಮುಖಯ ವಾಗಿ ದ್ಧನನಿತಯ  ಮನೆಗ್ಗ ಬೇಕಾದ 

ಸಾಮಗಿರ ಗಳನ್ನನ  ಕೊಳುು ವ ಸಿಿ ತಿಗ್ಗ ಕಷಿ  ಆದರೆ ಹತಾ ರಿಂದ ಇಪ್ಪ ತ್ತಾ  ಸಾವಿರ ಕಟಿ ಲೇಬೇಕು 

ಎಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಮಾನದಂಡದ್ಧಂದ ಸಾವಿರಾರು 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಭಗಳು ಶಾಲೆಯನ್ನನ  ಬಿಡುವಂತ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ನಿಮಾಭಣ್ವಾಗಿದ್ರ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ 

ಡೊನೇಶ್ನ್ ವಿರುದಿ  ದೊಡಡ  ಧ್ವ ನಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತಾ  ಇತರೆ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  

ತಮಮ  ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಅನಾಯ ಯವಾಗುತಾ ದ್ರ ಆದಾ ರಿಂದ ಪಿ ಕಡಿತಗಳಿಸಿ ಎನ್ನನ ವಂತಹ 

ಪ್ರ ತಿರ್ಟನೆಗಳು ತ್ತಂಬಾ ನಡೆದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲ್ಲಲಿ . ಈ ಸಮಸ್ಯಯ ಯಂದ ಸಾವಿರಾರು 

ಮಕಕ ಳು ಶಾಲೆಯನ್ನನ  ಬಿಟಿ  ಸಣ್ಣ ಪುಟಿ  ಕಲಸಗಳಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನನ  ನಗರ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತಾ  ಗಾರ ರ್ಮೋಣ್ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಈಗಲೂ ನಾವು ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಯಗಿದ್ರ ಏಕಂದರೆ 

ನಂತರ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗ್ಗ 20ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ಹಣ್ವನ್ನನ  ಕೊಡುವುದು 

ಬಡಕುಟಂಬಗಳಿಗ್ಗ ಅದರಲಿೂ  ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲನ ಕುಟಂಬಗಳಿಗ್ಗ 

ತ್ತಂಬಾ ಕಷಿ ವಾಗುತಾ ದ್ರ. ಶಿಕ್ಷಣ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಚಿ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ಮಕಕ ಳು ಶಿಕ್ಷಣ್ವು 

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ತ್ತಂಬಾ ನಿರಾಶ್ದ್ಯಯಕ ಫಲ್ಲತಾಂಶ್ ಹಾಗಿದ್ರ ಅದರಲಿೂ  ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  

ಮತಾ ಷಿ್ಟ  ಗಂಭಿೋರವಾಗಿದ್ರ ಕಾರಣ್ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ನಲಿ್ಲ  ಶಾಲೆಕಾಲೇಜು ಇಲಿ  ಅಂದುರ  

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ ಹದಭಫ ಕಟಿಿ  ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವು ತ್ತಂಬಾ 

ಮಕಕ ಳು ಶಾಲೆಯಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವುದು ಕಕ  ಕಾರಣ್ವಾಯತ್ತ ಏಕಂದರೆ 

ಬಡಕುಟಂಬಗಳು20ಗಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ಹಣ್ವನ್ನನ  ಕಟಿ ವುದರ ಕಟಿ ವುದು ಲಕಾಷ ಂತರ 

ಮಕಕ ಳು ಶಾಲೆಯಂದ ಮತ್ತಾ  ಶಿಕ್ಷಣ್ದ್ಧಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ಸುತಾ ಮುತಾ ಲ್ಲನ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದ್ಧರುವುದನ್ನನ  

ಗಮನಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟಿ  ಮಕಕ ಳು ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಕೂಡಲ್ಲಲಿ  ತಂದ್ರತಾಯಯರ 

ಜೊತೆಗ್ಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟಿ  ಕಲಸಕಾಯಭಗಳಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನನ  ಗಮನಿಸಬಹುದು 

ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದ್ಧರಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂರ್ 

ಸಂದರ್ಭಗಳಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳು ತಮಮ  ತಮಮ  ಕುಟಂಬದವರಿಗ್ಗ ಸವ ಲಪ  ಸಹಾಯ ಆಗುವುದನ್ನನ  

ಇಲಿ್ಲ  ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಷಿ್ ೋ ಅಲಿದ್ರ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಮಕಕ ಳು ತಮಮ  ಕುಟಂಬಕಕ  ಅಧ್ಭ 

ಹಣ್ವನ್ನನ  ನಿೋಡಿ ಅಧ್ಭ ಹಣ್ವನ್ನನ  ತಮಮ  ದ್ಧನನಿತಯ ದ ಖಚ್ಚಭಗಳಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳುು ವುದು 

ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರಠ ವಾಯತ್ತ ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ  ಬಹುಮುಖಯ ವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು ಬೇಕಾದ 

ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರ ತಂದ್ರತಾಯ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇಲಿದ್ರ ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ಒಪಿಪ ಕೊಂಡು 

ಗಳನ್ನನ  ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ್ದ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ 

ಮುಂದ್ಧನ ದ್ಧನಮಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಶಿಕ್ಷಣ್ದ್ಧಂದ ಬರಬಹುದ್ಯದಂತಹ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  

ನಿೋಡಲ್ಲಕಕ  ಕುಟಂಬಗಳು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದರಲಿೂ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಪೂಜ ಈ 

ನಗರ ಶಿರ ೋರಾಂಪುರಂ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ ಮಕಕ ಳು ಶಿಕ್ಷಣ್ದ್ಧಂದ 

ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ನಮಮ  ಗಮನಕಕ  ಬಂದ್ಧರುವುದು ತಿಳಿಯುತಾ ದ್ರ 16 ವಷಭದ ಮಕಕ ಳನ್ನನ  

ಸುಮಾರು 20 ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಕಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಉತಾ ರಗಳು ದೊರೆಯುತಾ ವೆ 

ಶಿಕ್ಷಣ್ವಂಚಿತ ನ್ನರಾರು ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪ್ಡೆದ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕ 

ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ಯಾವ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ರೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  
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ನಾವು ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಒಂದು ರಾಜಯ ದ ಏಳಿಗ್ಗಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಮಕಕ ಳನ್ನನ  

ಪ್ರ ಚಾರ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಅವರ ದೌಜಭನಯ ದ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳನ್ನನ  

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನನ  ಕೂಡ ಇಲಿ್ಲ  ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದನ್ನನ  ಪ್ರ ಶಿನ ಸುವಂತಹ 

ಅಲಿ್ಲನ ಜನರಿಗ್ಗ ಕಾನ್ನನಿನ ಪ್ರ ಜೆ್ಞ  ಇಲಿದ್ಧರುವುದು  ಮತ್ತಾ  ಸಾಮಾನಯ  ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಲಿದ್ಧರುವುದು 

ಪೋಷಕರಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹುಮುಖಯ  ತೊಡಗು ಆಗಿರುತಾ ದ್ರ ಏಕಂದರೆ ಮಕಕ ಳು 

ದುಡಿ ಎನ್ನನ ವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದ್ಧಂದ ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ನೋಡಿದರೆ ಮಕಕ ಳು ಯಾವ 

ರಿೋತಿಯ ಕಲಸ ಕಾಯಭಗಳು ಇದ್ಯಾ ರೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಅವರ ತಂದ್ರ ತಾಯಗ್ಗ ಒಂದು 

ವಿಷಯವಾಗಿದ್ರ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಬೇರೆ ಚಟವಟಿಕಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ನಾನ್ನ 

ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು ಹಬಬ ವಾಗಲ್ಲಕಕ  ಪ್ರ ಮುಖ ಕಾರಣ್ 

ಪೋಷಕರಿಗ್ಗ ಶಿಕ್ಷಣ್ದ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ನನಿನ ಅರಿವು ಇಲಿದ್ಧರುವುದು ಎಂಬ ಅಂತ 

ವಿಚಾರ ಮತೆಾ  ಮತೆಾ  ಕಳಿಬರುತಾ ದ್ರ ಅದರಲಿೂ  ಕೊೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿಗ್ಗ 

ಮತಾ ಷಿ್ಟ  ಪುಷಿ್ಟ   ಕೊಟಿ ಂತೆ ಆಯತ್ತ ಎನ್ನನ ವಂತಹ ವಿಚಾರವು ನಾನ್ನ ಕಣಾಣ ರೆ ಕಂಡು 

ಸತಾಯ ಂಶ್ವೂ ಆಗಿರುತಾ ವೆ. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ವರದ್ಧಯಾಗಿವೆ ಕೊೋವಿಡ 

ಸಂದರ್ಭವೂ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲೆ ಈ ರಿೋತಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನನ  ಬಿೋರಿದ್ರ ಎನ್ನನ ವುದು ಇಲಿ್ಲ  

ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ವಾಸಾ ವವೂ ಆಗಿರುತಾ ದ್ರ ಆದಾ ರಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಸ್ಯಯ  ಮತ್ತಾ  

ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆ ಸಮಸ್ಯಯ  ಕೊಳಚೆ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಗಾರ ರ್ಮೋಣ್ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಇಂದ್ಧಗೂ 

ಜೋವಂತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತಾ ದ್ರ.                                        

ಸಮಾರೋಪ್ 

 ಕೊೋವಿಡ್ 19 ರ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಉಂಟಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಗ್ಗ ಜನರು 

ನಡುಗಿಹೋದರು ಅಲಿ್ಲನ ಮಕಕ ಳ ಆಹಾರ ಮತ್ತಾ  ಶಿಕ್ಷಣ್ವನ್ನನ  ಕಿತ್ತಾ ಕೊಂಡ ರಿೋತಿ ತ್ತಂಬಾ 

ಹೆಚಿಿ ನ ಮಟಿ ದ ಪ್ರ ಭಾವ ತಿಳಿವುದು ಈ ಲೇಖನದ ಮುಖಯ  ಆಶ್ಯವಾಗಿದ್ರ,  ಈ ಮೇಲೆ 

ತಿಳಿಸಲಾದ ವರದ್ಧಗಳು ಕಷ ೋತರ  ಕಾಯಭದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬಂದಂತಹ ಜನರ ನೋವಿನ ಮಾತ್ತಗಳು 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ಮತ್ತಾ  ಮಕಕ ಳ ಶಿಕ್ಷಣ್ದ ಮೇಲೆ ಆದಂತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನನ  ಅವರ 

ಮಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸುವುದು ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ ಕೊೋವಿಡ್-19 ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಮತ್ತಾ  ಆಹಾರ ಕಿತ್ತಾ ಕೊಂಡರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಕೊೋಟಾಯ ಂತರ ಜನರು 

ಉದೊಯ ೋಗವನ್ನನ  ಕಳಕೊಂಡಿದುಾ  ಮತೊಾ ಂದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ ಎನ್ನನ ವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗ್ಗ 

ಒಂದು ದ್ಧನ ಊಟಕಾಕ ಗಿ ಮತ್ತಾ  ಆರೋಗಯ ದ ವಿಷಯಕಕ  ಬಂದರೆ ಬಹುದೊಡಡ  

ತೊಂದರೆಗಳನ್ನನ  ಇಲಿ್ಲನ ಜನರು ಅನ್ನರ್ವಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬರುತಾ ದ್ರ.  

ಪ್ರಾಮಶಭನ ಗರ ಂಥಗಳು  
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