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ತಿ್ರಕಾ ಿ ಕಟಣೆ 

 
PUCL-ಕರ್ನಾಟಕವು ಮುಸ್ಲ ಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಘನತೆ ಮತ್ತು  ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕು ಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲ್ಲಲ  

ಹಿಜಾಬ್ನ ವಾಸು ವಿಕ ನಿಷೇಧದ ರಿಣಾಮವನ್ನು  ಸರಿಡಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರವನ್ನು  ಒತ್ತು ಯಿಸುತು ದೆ.  
 
ಸ್ಥವಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ ಫುಲೆಮಯ ನಿಕಟತ್ರೀಯಾಗಿದದ  ಷಮಾಜ ಸುಧಾಯಕಿ ಭತೆ್ತ  ಶಿಕ್ಷಣತಜೆ್ಞ  ಫಾತ್ರಮಾ ಶೇಖ್ ಅಯ ಜನಮ ದಿನದ 

ಸಂದಬೀದಲಿಿ  ಪಯುಸಿಎಲ್ಸ ಕರ್ನೀಟಕವು '‘ಕ್ಲ ೋಸ್ಿಂಗ್ ದಿ ಗೇಟ್್ಸ  ಟು ಎಜುಕೇಷನ್:  
ವಯೊಲೇಶನ್್  ಆಫ್ ರೈಟ್್ಸ  ಆಫ್ ಮುಸ್ಲ ಿಂವು ಮೆನ್ ಸ್ಟೂ ಡಿಂಟ್್ಸ ’ ಎೆಂಫ ಯದಿಮನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಜಾಬ್ 

ಾ ಕಯಣದಲಿಿ  ರ್ನಾ ಯಾಲಮದ ತ್ರೀರ್ಪೀಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳಿಗೆ ಹಿಜಾಫನ್ನನ  ನಿಷೇಧಿಸುವುದಂತೆ ಆದೇಶಿಸುವುದಿಲಿವಾದರೂ, 

ವಾಷೆವಾಗಿ ರಾಜಾ ದ ಸಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳು ಹಿಜಾಫನ್ನನ  ನಿಷೇಧಿಸಿದವು.  ಈ ಯದಿಯು ಹಿಜಾಬ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ ಈ 

ನಿಷೇಧದ ರಿಣಾಭನ್ನನ  ದಾಖಲಿಸುತೆದೆ ಭತೆ್ತ  ಸಠಾತ್ ನಿಷೇಧನ್ನನ  ರಾಜಾಾ ದಾ ೆಂತ ಹೇರಿದಾಗ ಕಿರುಕುಳ, ಅಮಾನ 

ಭತೆ್ತ  ಾ ತೆಾ ೀಕತೆಮನ್ನನ  ಅನ್ನಬವಿಸಿದ  ಮುಸಿಿೆಂ ಭಹಿಳಾ ವಿದಾಾ ರ್ಥೀನಿಮಯ ಹೇಳಿಕೆ ಭತೆ್ತ   ಸ್ಥಕ್ಷಾ ಗಳನ್ನನ  ಮುನ್ನನ ಲೆಗೆ 

ತರುತೆದೆ. 
 
ಕರ್ನೀಟಕ ಷಕ್ರೀಯವು ಮುಸಿಿೆಂ ಯುತ್ರಮಯ ಮೂಲಭೂತ ಸಕುು ಗಳ ನಿರಂತಯ ಉಲಿೆಂಘನ್ನಗಳಿಗೆ ಾ ತ್ರಕಿಾ ಯಿಷಲು 

ಸ್ಥೆಂವಿಧಾನಿಕ ಜವಾಬಾದ ರಿಮನ್ನನ  ಹೆಂದಿದೆ.ಉಡುಪಮ ದವಿಪೂೀ ಕ್ರಲೇಜಿನಲಿಿ  ೆಂದು ಶೀಕ್ಕು  ಹಿೆಂದೆ ಹಿಜಾಬ್ 

ಅನ್ನನ  ಸಠಾತೆನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಂತಯ , ಕರ್ನೀಟಕದಾದಾ ೆಂತ ಮುಸಿಿೆಂ ಭಹಿಳಾ ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳು ತಭಮ  ಶಿಕ್ಷಣನ್ನನ  

ಮುೆಂದುರಿಷಲು ಹೆಣಗಾಡುತೆ್ರದಾದ ರೆ ಭತೆ್ತ  ಮಾನಸಿಕ ತೆಂದರೆ ಭತೆ್ತ  ಾ ತೆಾ ೀಕತೆಯಂತಸ ಗಂಭೀಯ ರಿಣಾಭಗಳನ್ನನ  

ಎದುರಿಸುತೆ್ರದಾದ ರೆ. 
 
ಅಕ್್ ೀಫರ್ 13, 2022 ರಂದು ನಿೀಡಲಾದ ಸುಪಾ ೀೆಂ ಕ್ೀರ್ೀನ ವಿಬಜಿತ ತ್ರೀರ್ಪೀ, ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳ ರ್ನಾ ಮಕ್ರು ಗಿ 

ಕ್ರಯುವಿಕೆಮನ್ನನ  ದಿೀಘೀಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಸೂಕೆ  ಪೀಠನ್ನನ  ಯಚಿಸುವಂತೆ ಗೌಯವಾನಿಿ ತ ಮುಖಾ  

ರ್ನಾ ಯಾಧಿೀವಯ ಮುೆಂದೆ ವಿಶಮನ್ನನ  ಇರಿಷಲಾಯಿತ್ತ. ಮುಸಿಿೆಂ ಭಹಿಳಾ ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಘನತೆ ಭತೆ್ತ  

ಖಾಷಗಿತನದ ಸ್ಥೆಂವಿಧಾನಿಕ ಸಕು ನ್ನನ  ನಿರಾಕರಿಷಲಾಗುತೆ್ರರುವುದರಿೆಂದ ಈ ವಿಶಮನ್ನನ  ಷವೀೀಚ್ಚ  ರ್ನಾ ಯಾಲಮ 

ತಿ ರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕ್ಳಳ ಬೇಕ್ರದ ತ್ತತ್ತೀ ಅಗತಾ ವಿದೆ. 
 
PUCL-ಕರ್ನೀಟಕವು ಹಿಜಾಬ್ನ ಮೇಲೆ ವಾಷೆವಿಕವಾಗಿ ಹೇರಿದ ನಿಷೇಧದ ರಿಣಾಭನ್ನನ  ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಭತೆ್ತ  ಅದಯಲಿಿ  

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಮ ಅಧಿಕ್ರರಿಗಳು , ಪಲಿೀಸ್ ಅಧಿಕ್ರರಿಗಳ ಪಾತಾ ನ್ನನ  ತ್ರಳಿದುಕ್ಳಳ ಲು ಅಧಾ ಮನನ್ನನ  

ಕೈಗೊೆಂಡಿದೆ.ಕರ್ನೀಟಕದಾದಾ ೆಂತ ಹಾಷನ, ದಕಿಿಣ ಕನನ ಡ, ಉಡುಪ, ಶಿಮೊಗಗ  ಭತೆ್ತ  ರಾಮಚೂರು ಜಿಲಿೆ ಗಳಿಗೆ ತಂಡ ಭೇರ್ 

ನಿೀಡಿ ತ್ರೀಪೀನಿೆಂದ ಾ ಭಾವಿತವಾದ ಭಹಿಳಾ ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳಿೆಂದ ಸ್ಥಕ್ಷಾ ಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಷಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳಿಗೆ  

ತಭಮ  ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಕು ನ್ನನ  ನಿರಾಕ್ರಯಣೆ ಹೇಗಾಯಿತ್ತ ಹಾಗು  ಹೇಗೆ ದಿೆ ೀಶ, ಸಗೆತನ ಭತೆ್ತ  ತರ್ಪ  ಮಾಹಿತ್ರಮ ವಾತಾಯಣದಲಿಿ  

ಅಯನ್ನನ  ಹೇಗೆ ಘಾಸಿ ಗೊಳಿಸಿದೆ ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ಯದಿಯು ಫಹಿರಂಗಡಿಸುತೆದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳ ವಿರುದಧ  

ಹಿೆಂದುತಿ  ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಗುೆಂರ್ಪಗಳು ಹೇಗೆ ಅಾ ಚಾಯ ನಡೆಸಿವೆ ಭತೆ್ತ  ಷಕ್ರೀಯ ಭತೆ್ತ  ಹೇಗೆ ಪಲಿೀಷಯ ನಿಷ್ಕ್ು ಿಮತೆಯು ಈ 

ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ವಕೆಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ಾ ವಾಗಿ ಪಾ ೀತ್ಾ ಸ ನಿೀಡಿತ್ತ ಎೆಂಬುದಯ ಫಗೆಗಯೂ ಇದು ಗಭನ ಸ್ತಳೆಯುತೆದೆ. 
 
ಈ ಯದಿಯು ಮೂರು ಾ ಮುಖ ಆಯಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಂದಿಾ ೀಕರಿಸಿದೆ: 

(1) ತಭಮ  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳಲಿಿ  ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವುದಯ ಮೇಲೆ ನಿಫೀೆಂಧನ್ನನ  ಹೇರಿದ ನಂತಯ ಮುಸಿಿೆಂ ಭಹಿಳಾ 

ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಣಾಭ, 



(2) ಮುಸಿಿೆಂ ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳ ಸುಯಕ್ಷತೆಮನ್ನನ  ಖಾತ್ರಾ ಡಿಸುಲಿಿ  ಕ್ರಮೀನಿೀಹಿಷಬೇಕಿದದ  ವಿವಿಧ  ಾ ಕೆಿ  ಭತೆ್ತ  

ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ವೈಪಲಾ , ಭತೆ್ತ  
(3) ಮುಸಿಿೆಂ ಷಮುದಾಮದ ವಿರುದಧ  ವಿಶೇಶವಾಗಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ವಿರುದಧ  ಕ್ಷಪಾತಗಳು, 

ಪೂವಾೀಗಾ ಸಗಳು ಭತೆ್ತ  ಸ್ಿ ೀರಿಯೊಟೈಪ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ-ಸ್ಥೆಂಷು ೃತ್ರಕ ಅೆಂವಗಳು 

ದಿೆ ೀಶದ ವಾತಾಯಣನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಷಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕ್ರ್್ ವೆ. 
 
ಹೆಚ್ಚಚ ರಿಯಾಗಿ, ಯದಿಯು ಡಿಸ್ತೆಂಫರ್, 2021 ರಿೆಂದ ಭಾಯತದ ಗೌಯವಾನಿಿ ತ ಸುಪಾ ೀೆಂ ಕ್ೀರ್ಟೀನಿೆಂದ ವಿಬಜಿತ 

ತ್ರೀಪೀನರೆಗೆ ಎಲಿಾ  ಾ ಮುಖ ಬಳಣಿಗೆಗಳನ್ನನ  ವಿರಿಸುತೆದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳು ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳ ಸಕುು ಗಳನ್ನನ  ಯಕಿಿ ಷಲು 

ಭತೆ್ತ  ಗೌಯವಾನಿಿ ತ ಕರ್ನೀಟಕ ಉಚ್ಚ  ರ್ನಾ ಯಾಲಮದ ಆದೇವನ್ನನ  ಸೂಕೆವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಷಲು ತಭಮ  ಕತೀಾ ದಲಿಿ  ಹೇಗೆ 

ವಿಪಲವಾಗಿವೆ ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ಇದು ವಿರಿಸುತೆದೆ. ಬಿಕು ಟ್್ಟ  ಅರ್ನಯಣಗೊಳುಳ ತೆ್ರದದ ೆಂತೆ ಪಲಿೀಸ್, ರ್ನಾ ಯಾೆಂಗ ಭತೆ್ತ  

ಮಾಧಾ ಭಗಳು ಹಿಸಿದ ಪಾತಾ ನ್ನನ  ಇದು ವಿಶಿ್ೀಷ್ಕ್ಸುತೆದೆ. 
 
ಯದಿಯು ಈ ವಿಶಮದಲಿಿ  ಭಾಗಿಯಾಗಿರು ವಿವಿಧ ಾ ಕೆಿ  ಭತೆ್ತ  ಸಂಸ್ತಾ ಗಳಿಗೆ ವಿಯವಾದ  ಶಿಫಾಯಸುಗಳನ್ನನ  ಷಸ 

ಮಾಡುತೆದೆ. 
 
ಯದಿಮ ಕೆಲವು ಶಿಫಾಯಸುಗಳನ್ನನ  ಕೆಳಗೆ ರ್್  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:- 
 

 
1. ಮುಸಿಿೆಂ ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳು ಸಂಬಂಧಟ್ ೆಂತೆ ತಾಯತಭಾ , ಖಾಷಗಿತನ, ಸಿ್ಥಮತೆತೆ ಭತೆ್ತ  ಘನತೆಮ ಸ್ಥೆಂವಿಧಾನಿಕ 

ಮೌಲಾ ಗಳನ್ನನ  ಕರ್ನೀಟಕ ಷಕ್ರೀಯ  ಎತೆ್ರಹಿಡಿಮಬೇಕು. 

2. ಕರ್ನೀಟಕ ರಾಜಾ  ಷಕ್ರೀಯ ತನನ  ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಭತೆ್ತ  ಅನಿಯಂತ್ರಾ ತ ಕಾ ಭದಿೆಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಭಾ ಕೆಿ , ಘನತೆ 

ಭತೆ್ತ  ತಾಯತಭಾ ದ ವಿರುದದ ದ ಸ್ಥೆಂವಿಧಾನಿಕ ಸಕುು ಗಳಿೆಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಮುಸಿಿೆಂ ಹೆಣ್ಣು  ವಿದಾಾ ರ್ಥೀನಿಮರು 

ಅನ್ನಬವಿಸಿದ ನಶ್ ನ್ನನ  ಬರಿಷಬೇಕು.  

3. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಕಡ್ಡಾ ಮವಾಗಿ: 

  • ರೇವಮ್ ಷೀಸ್ ಸ್್ತ ೀರ್ಟ ಆಫ್ ಕರ್ನೀಟಕ ಾ ಕ್ರಯದಲಿಿ  ಕರ್ನೀಟಕ ಹೈಕ್ೀರ್ಟೀ ಆದೇವದ ವಾಾ ಪೆಮನ್ನನ  

ಷ ಶ್ ಡಿಸು ನಿದೇೀವನಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿಬೇಕು. 
4. ಕರ್ನೀಟಕ ರಾಜಾ  ಷಕ್ರೀಯವು ಫೆಫಾ ರಿ - ಏಪಾ ಲ್ಸ 2022 ಯ ಅಧಿಮಲಿಿ  ಶೆಂತ್ರಯುತ ಾ ತ್ರಬಟನ್ನಗಳನ್ನನ  ನಡೆಸಿದ 

ಮುಸಿಿೆಂ ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಅೆಂತಸ ಯಾವುದೇ ಾ ಕೆಿಮ ವಿರುದಧ  ಕೈಗೊೆಂಡಿರು ಕ್ರನ್ನನ್ನ ಕಾ ಭನ್ನನ  

ತಕ್ಷಣವೇ  ಹಿೆಂಡೆಮಬೇಕು. 

5. ಮಾಧಾ ಭಗಳು ದುಫೀಲ ಷಮುದಾಮಗಳು, ಅಪಾಾ ೆ  ಮಷು ರು ಭತೆ್ತ  ವಿಚಾಯಣೆಮಲಿಿರು ರ್ನಾ ಯಾಲಮದ 

ಾ ಕಯಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯದಿಮನ್ನನ  ನಿೀಡುವಾಗ ಆೆಂತರಿಕ ಮಾಗೀಸೂಚಿಗಳನ್ನನ  ಸಿದಧ ಡಿಷಬೇಕು  ಭತೆ್ತ  ಅವುಗಳ 

ಾ ಸ್ಥಯದಿೆಂದಾಗಿ ಅೆಂಚಿನಲಿಿರು ಷಮುದಾಮಗಳು ಅನ್ನಬವಿಸು ಯಕಿೀಮತೆ ಭತೆ್ತ  ಕಳಂಕನ್ನನ  

ಉಲಬ ಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲಿ  ಎೆಂದು ಖಚಿತಡಿಸಿಕ್ಳಳ ಬೇಕು. 

6. ಪಲಿೀಷರು ಕಡ್ಡಾ ಮವಾಗಿ: 

 ಈ ಾ ಕಯಣದಲಿಿ  ಹೈಕ್ೀರ್ಟೀ ಭತೆ್ತ  ಸುಪಾ ೀೆಂ ಕ್ೀರ್ಟೀಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದದ  ಎಲಿಾ  ಅಜಿೀದಾಯರು 

ಭತೆ್ತ  ಅಯ ಕುಟ್ಟೆಂಫಗಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆಮನ್ನನ  ವಿಷೆರಿಸಿ ಅಯ ದೈಹಿಕ ಸುಯಕ್ಷತೆ ಭತೆ್ತ  

ಬದಾ ತೆಮನ್ನನ  ಖಾತ್ರಾ ಡಿಸಿಕ್ಳಳ ಬೇಕು. 

 ಮುಸಿಿೆಂ ಭಹಿಳಾ ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನಿೀಡು, ಈಗಾಗಲೇ ಯದಿಯಾಗಿರು  

ವಿೀಡಿಯೊಗಳು ಭತೆ್ತ  ಚಿತಾ 'ಗಳಲಿಿ  ಗೊೀಚ್ರಿಸು ಹಿೆಂದುತಿ  ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಗುೆಂರ್ಪ/ಷದಷಾ ಯ ವಿರುದಧ  

ಾ ಕಯಣಗಳನ್ನನ  ದಾಖಲಿಸುಲಿಿ  ತಿ ರಿತ ಕಾ ಭ ಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕು. 

 ಮುಸಿಿೆಂ ಭಹಿಳಾ ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳು ಷಲಿಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಶ ಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕಾ ಭ 

ಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕು. ಅರು ದೂರು ನಿೀಡಿರು ಕ್ರಲೇಜು ಅಧಿಕ್ರರಿಗಳು, ಹಿೆಂದುತಿ  ಗುೆಂರ್ಪಗಳು 

ಅಥವಾ ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳ ಮೇಲೆ ಭತೆ್ತ  ದೂರು ನಿೀಡಿರು ಕುಟ್ಟೆಂಫದಯ ಘನತೆ, ಖಾಷಗಿತನ 

ಭತೆ್ತ  ಅಭಾ ಕೆಿ  ಸಿ್ಥತಂತಾ ಾ ದ ಸಕು ನ್ನನ  ಉಲಿೆಂಘಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಾ ಕೆಿಮ ವಿರುದಧ  ಎಫ್ಐಆರ್

ಗಳನ್ನನ  ಧಾಖಲಿಷಬೇಕು.  

 ಮುಸಿಿೆಂ ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸಕುು ಗಳ ಉಲಿೆಂಘನ್ನ ಮಾಡಿದಯ ಮೇಲೆ ಇಲಾಖಾ 

ವಿಚಾಯಣೆಮನ್ನನ  ಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕು.  ಭತೆ್ತ  ತಭಮ  ನಿಷ್ಕ್ು ಿಮತೆ ಭತೆ್ತ  ಅನಧಿಕೃತ ಕಾ ಭದಿೆಂದಾದ ಗಿ 

ಮುಸಿಿೆಂ ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸಕುು ಗಳ ಉಲಿೆಂಘನ್ನಗೆ  ಕ್ರಯಣವಾದ ತನನ  ಸಿಫಬ ೆಂದಿ 

ವಿರುದಧ  ಶಿಸೆು  ಕಾ ಭನ್ನನ  ಪಾಾ ರಂಭಸುವುದು.  

 01.01.2022 ಭತೆ್ತ  30.04.2022 ಯ ನಡುವೆ ರಾಜಾ ದ ಎಲಿಾ  ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿಿ  CrPC ಮ ಸ್ತಕ್ಷನ್ 144 

ಅನ್ನನ  ವಿಧಿಸು ಎಲಿಾ  ಆದೇವಗಳನ್ನನ  ಸ್ಥೀಜನಿಕರಿಗೆ ಲಬಾ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. 



 

 
7. ಭಹಿಳಾ ಭತೆ್ತ  ಭಕು ಳ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನೀಟಕ ಕಡ್ಡಾ ಮವಾಗಿ: 

 ಹಿಜಾಬ್ ತ್ರೀಪೀನಿೆಂದ ಾ ತ್ರಕ್ಕಲ ರಿಣಾಭ ಬಿೀರು ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಾ  

ಬೆಂಫಲನ್ನನ  ದಗಿಸು ಕ್ರಮೀಕಾ ಭಗಳನ್ನನ  ಪಾಾ ರಂಭಸಿ. 

8. ಕರ್ನೀಟಕ ರಾಜಾ  ಮಾನ ಸಕುು ಗಳ ಆಯೊೀಗ (KSHRC), ಕರ್ನೀಟಕ ರಾಜಾ  ಅಲ ಸಂಖಾಾ ತಯ ಆಯೊೀಗ (KMSC), 

ಕರ್ನೀಟಕ ರಾಜಾ  ಭಕು ಳ ಸಕುು ಗಳ ಯಕ್ಷಣಾ ಆಯೊೀಗ (KSCPCR) ಭತೆ್ತ  ಕರ್ನೀಟಕ ರಾಜಾ  ಭಹಿಳಾ ಆಯೊೀಗ (KSCW) 

ಸಕುು ಗಳ ಉಲಿೆಂಘನ್ನಮ ಫಗೆಗ  ಷಿಯಂ-ಪ್ಾ ೀರಿತ ದೂರು ಧಾಖಲಿಸಿಕ್ಳಳ ಬೇಕು. ಮುಸಿಿೆಂ ಭಹಿಳೆಮರು ಭತೆ್ತ  ಅಪಾಾ ೆ  

ಮಷು ರು, ಭತೆ್ತ  ಮುಸಿಿೆಂ ವಿದಾಾ ರ್ಥೀಗಳ ವಿರುದಧ  ಕಿರುಕುಳ, ತಾಯತಭಾ  ಭತೆ್ತ  ದಿೆ ೀಶ ಭಾಶಣದ ಾ ಕಯಣಗಳಲಿಿ  

ಭಧಾ ಾ ವೇಶಿಷಬೇಕು. 

 
ನಿಭಮ  ರಿಶಿೀಲನ್ನಗಾಗಿ ಪೂಣೀ ಯದಿಮ ಾ ತ್ರ ಭತೆ್ತ  ಕ್ರಮೀನಿವಾೀಸಕ ಸ್ಥರಾೆಂವನ್ನನ  ಲಗತೆ್ರಷಲಾಗಿದೆ. 
ಆನ್ಲೈನ್ ತ್ರಾ ಕ್ರಗೊೀಷಿ್ಕ್ಮಲಿಿ  ಸೇಯಲು ಲಿೆಂಕ್: 
https://us02web.zoom.us/j/86129658074?pwd=c2RiVlRCMk5QdjZEbzN1K3lhVXZjdz09)  
 
ಯದಿಗೆ, ಕ್ರಮೀನಿವಾೀಸಕ ಸ್ಥರಾೆಂವಕೆು  ಲಿೆಂಕ್: http://puclkarnataka.org/?p=961 
 
ಹೆಚಿಚ ನ ಮಾಹಿತ್ರಗಾಗಿ, ದಮವಿಟ್್ಟ  ಸಂಕಿೀಸಿ: ಐವಿಮೀ (9900047744); ಪೂಣಾೀ (9482851745); ಅಯವಿೆಂದ್ ನರೈನ್ 

(9980010933) 
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ಪಯುಸಿಎಲ್ಸ-ಕೆ 
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