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ಪತಿರ್ಕಾ ಪರ್ಕಟಣೆ : ಬಾಪು ಎಲಲ್ರಿಗೆ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ತಂದು ಕೊಟಟ್ರು, ಆದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಇನುನ್ ಗಬೇಕಿದೆ

ಈ ಪತಿರ್ಕಾ ಪರ್ಕಟನೆಯಿಂದ ನಾವು "Save India Family"(ಭಾರತ ಕುಟುಂಬ ಉ

), ಕನಾರ್ಟಕ, ಇದರಿಂದ

ಪುರುಷರಿಗೂ ಶಾಂತಿಯುತ ಅ ತ್ತವ್ದ ಹಕುಕ್ ದೊರೆಯ ಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನುನ್ ಮಂಡಿಸುತಿತ್ದಿದ್ೕ . ಬಾಪು ನಮಗೆ ಸತಾಯ್ಗರ್ಹ,
ಅ ಂಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಭಾರತಕೆಕ್ ಬಿರ್ಟಿಷರಿಂದ ಸಾವ್ತಂತರ್ವನುನ್ ತಂದು ಕೊಡುವ ಲ್ ಯಶ ವ್ಯಾದರು. ಗಾಂಧಿ
ಜಯಂತಿಯ ಪರ್ಯುಕತ್ ಮೌನ ಮತುತ್ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರ್ತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ನಿಶಚ್ಯಿ ದಿದ್ , ನಾವು ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಮಾನವ
ಹಕಿಕ್ಗಾಗಿ ಗಟಿಟ್ಯಾಗಿ ಕೂಗಿದರು ಯಾರಿಗೂ ಕೆ ಸುವುದಿಲಲ್. ಆತಮ್ಹತೆಯ್ ಪುರುಷರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಘಾತ ಮತುತ್ ಮಾನ ಕ
ಥ್ತಿಗತಿಯನುನ್ ಪರ್ತಿಬಿಂಬಿಸುತತ್ದೆ. ಆದರೆ ಮ ಳೆಯರ ಆತಮ್ಹತೆಯ್ ಸಂಖೆಯ್ ದೇಶದ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ ಕಡಿಮೆ ಥ್ರವಾಗಿದೆ, ಪುರುಷರ
ಆತಮ್ಹತೆಯ್ ಪರ್ಮಾಣ ಪರ್ತಿ ವರುಷ ಹೆಚುಚ್ತಲೆ ಇದೆ. ಏನ್

ಅರ್ ಬಿ ೨೦೧೪ ದತಾತ್ಂಶ ನ ಪರ್ಕಾರ ಪರ್ಸುತ್ತ ಸನಿನ್ವೇಶದ ಲ್

ಪುರುಷರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿ ಥ್ತಿಯನುನ್ ಎದುರಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.ಭಾರತದ ಲ್ ಪರ್ತಿ ೫.೯ ಒಬಬ್ ಪುರುಷ ಆತಮ್ಹತೆಯ್
ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದಾದ್ನೆ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಧಗಳೆ ಆತಮ್ಹತೆಯ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಾಭಿತಾಗಿದೆ.
೬೫ ಕೋಟಿ ಪುರುಷ ಜನಸಂಖೆಯ್ ಇದದ್ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್,
ಕೈಯ ಲ್ ನಿಂದನೆಯಿಂದ ತಮಮ್ನುನ್ ರ

ೕಯರಿಂದ ಕೌರ್ಯರ್ ಎದುರಿಸಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ

ೕ

ಕೊಳಳ್ಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಹೊಂದಿಲಲ್. ಕಾನೂನು ಂಗ ಪಕಷ್ಪಾತವಾಗಿರಬರದು

ಏಕೆಂದರೆ ಅಪರಾಧ ಂಗ ನಿಷಪ್ಕಷ್ಪಾತ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಲ್ ಮ ಳ ಕೇಂದಿರ್ತ ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಿವೆ ಉದಾ : ೪೯೮a,ಗೃಹ ಂಸಾಚಾರ,
ಕಾಯರ್ಸಥ್ಳ ಅತಾಯ್ಚಾರ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತುತ್ ಇತರೆ. ನಮಮ್ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲೆಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಮ ಳೆಯರ ಆದಾಯ
ಗ ಕೆಯ ಲ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ, ನಮಮ್ ಮ ಳೆಯರು ಹೆಚುಚ್ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಮತುತ್ ಸವ್ಯಂ ಅವಲಂಬನೆ ಪಡೆದಿದಾದ್ರೆ. ಈ ಹೊಸ ಪೀ ಗೆಯ
ಅಧಿಕಾರವು ದುರದೃಷಟ್ವಶಾತ್ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಅನೇಕ ಪಾಶಾಚ್ತಯ್ ಅಪಾಯಗಳು ತಂದಿದೆ.
ಸುಪಿರ್ೕಂ ಕೋಟ್ರ್ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ವರದ ಣೆ ರೋಧಿ - ಐಪಿ ೪೯೮a ಕಾನೂನುಬದಧ್ ಭ
ಸೂಚಿ ದೆ.ಕಳೆದ ಐದು ವಷರ್ಗ ಂದ ಏನ್

ೕತಾಪ್ದನೆ ಎಂದು

ಅರ್ ಬಿ ದತಾತ್ಂಶ ನ ಪರ್ಕಾರ ೪೯೮a ಪರ್ಕರಣಗಳ ಲ್ ದೋಷ ನಿಣರ್ಯ

ಪರ್ತಿಶತ ೨% ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ.
ಗೃಹ ಂಸಾಚಾರ ಕಾನೂನು ಪರ್ಪಂಚದಾದಯ್ಂತ, ಬಾಂಗಾಲ್ದೇಶ ಮತುತ್ ಪಾಕಿಸಾತ್ನವು ಸೇರಿ ಂಗ ತಟಸಥ್ ಆದರೆ
ದುರದೃಷಟ್ವಶಾತ್ ಭಾರತದ ಲ್ ಇದು ಮ ಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತರ್ ಲಭಯ್ ದೆ. ಪ ಚ್ಮದ ಲ್ ಸಮೀ ೆಗಳು ಗೃಹ ಂಸಾಚಾರದ ಲ್
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Save Indian Family – Karnataka (Regd.)
ಪುರುಷರು ಪರ್ಮುಖ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೊಂದಿದಾದ್ರೆ ಎನುನ್ತತ್ವೆ.ಸುಳುಳ್ ಅತಾಯ್ಚಾರ ಪರ್ಕರಣಗಳು ಅಪರಾಧ ನ ೆಯನುನ್
ಏರಿಸುತತ್ದೆ, ಅಪರಾಧ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನುನ್ ಹಾಳುಮಾಡುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅತಾಯ್ಚಾರ ಪರ್ಕರಣಗಳಳ್ನುನ್ ಗಿಗ್ದಂತೆ ತೊರುತತ್ದೆ. ಏನ್
ಅರ್ ಬಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪರ್ಕಾರ , ೨೬೫೦೦ ಅತಾಯ್ಚಾರ ಸರಾಸರಿ ೨೦೦೮ ಮತುತ್ ೨೦೧೪ ರ ನಡುವೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್
ದಾಖಲಾಗಿವೆ.ಖುಲಾಸೆ ದರ ಈ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಸರಾಸರಿ 55% ಪರ್ತಿಶತ ಇದೆ.
ಇಂದು ಭಾರತ ಅಪೂವರ್ವಾದ ಯುವ ಮತುತ್ ನುರಿತ ಯುವಕರನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಧಕೆಕ್ ಕರಣ ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಅದರ
ಸುಭದರ್ ಕುಟುಂಬ ವಯ್ವಸೆಥ್. ಸಂಸಾಕ್ರ್, ಕೌಶಲಗಳು ಮತುತ್ ಥ್ರತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಾಜದ ಪಾಲನೆಗಳು. "ಮೇಕ್ ಇನ್
ಇಂಡಿಯಾ". ಪುರುಷರು ತಗಿಗ್ಸುವ ಮೂಲಕ ಮ ಳೆಯರನುನ್ ಸಶಕತ್ಗೊ ಸುವುದು, ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದ ಧಂಸ ಕಾಣಿಸುತತ್ದೆ,
ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಕುಟುಂಬವೆಂಬ ಕಟಟ್ಡ ನ ಸುತತ್ದೆ ಮತತ್ದರಿಂದ ದೇಶದ ಅಡಿಪಾಯ ಅಲಲ್ಡುತತ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ಯುವಕರು
ತಮಮ್ ಚಿಕಕ್ ವಯ ಸ್ನ ಲ್ ಸುಮಾರು ವಷರ್ಗಳು ಸುಳುಳ್ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಲ್ ತಮಮ್ ಮುಗಧ್ತೆಯನುನ್ ತೋರಿಸಲು ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳ
ಸುತತ್ ಸುತುತ್ತತ್ರೊ, ಅವಾಗ ಅದು ದೇಶದ ಅಥರ್ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಅಲಲ್ಕಲೊಲ್ೕಲ ಮಾಡುತತ್ದೆ.ಪರ್ಸುತ್ತ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಓಲೈಕೆ
ರಾಜಕೀಯದ ಲ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲಲ್, ಅದು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ವಲಯದ ಪಕಷ್ವಾಗಿರ , ಅದರಿಂದ ಅದು ಭಾರತೀಯ

ೕವಾದಿಗಳ

ಪರ್ತಿರೋಧಕವು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತಿತ್ .

ಪತಿರ್ಕಾ ಮನ

: ನಾವು ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ನಂತಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಇ ತಕಷ್ಣದಿಂದ ಪುರುಷರು

ಎದುರಿಸುತಿತ್ರುವ ದುಬರ್ಳಕೆ ಪರ್ವೃತಿತ್ಯ, ಪಕಷ್ಪಾತ ಕನೂನುನ್ ರೋದಿ ಇದರ ದುಬರ್ಳಕೆಯನುನ್ ವರಿಸತಕಕ್ದುದ್. ಪಕಷ್ಪಾತ
ಕಾನೂನಿಗೆ ಪರ್ಮುಖ ಕಾರಣ ಪುರುಷರನನ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತುತ್

ೕಯರನುನ್ ದೇವದೂತರೆಂದು ಗರ್ ಸುವುದು. ಯಾವ ಪುರುಷ

ಮ ಳ ಸಬ ೕಕರಣಕೆಕ್ ಕಾರಣನೋ ಅವನು ತಾನು ಎಂದು ಈ ಪಕಷ್ಪಾತ ಕಾನೂನಿನ ಸು ಯ ಲ್ ಬಿಳುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು
ಭಾ ಸುತಾತ್ನೆ ಏಕೆಂದರೆ ತಾನು ಒಳೆಳ್ಯ ಪುರುಷ, ಆದರೆ ಅವನು ಇದರ ಲ್ ಆಪಾದಿತನಾಗುವ ಸಾದಯ್ತೆ ಹೆಚುಚ್.

ೕದಿ

ಸರಕಾರವು ದೂರ ದೃ ಟ್, ಧೈಯರ್ ಮತುತ್ ದೊಡಡ್ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಆದನುನ್ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ
ದೇಶದ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ ದೆ.ಇದನುನ್ ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತಯ್ವಾಗಿ ಆರೋಗಯ್ಕರ ಸಮಾಜ ಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ನಂತಿಸುವುದು
ಏನೆಂದರೆ ದೇಶದ ತಕಾಕ್ಗಿ ನಿಮಮ್ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಇ ಮೇ ನ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ತಪಪ್ದೆ ಒಂದು ಪರ್ಮುಖ ಸಾಥ್ನದ ಲ್
ಪರ್ಕಟಿಸುವಂತೆ ಸ ನಯ ಪಾರ್ಥರ್ನೆ, ಜೈ ಂದ್.
ಧನಯ್ವಾದಗಳು.
ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಅಗವಾರ್ಲ್
ಸಂಚಾಲಕ: Save India Family(ಭಾರತ ಕುಟುಂಬ ಉ

), ಕನಾರ್ಟಕ.
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