ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮತ್ಬು ಜೀತ್ ಪದ್ಧತಿ
ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಒಿಂದು ವರದಿ

ಜನವರಿ- ಫೆಬ್ರವರಿ 2022

ವರದಿ ಪ್ರಕಟಕರು:
ಪೀಪ್ಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ಸ ಲಿಬರ್ೀೀಸ್ - ಕರ್ಾೀಟಕ (ಪಯುಸಿಎಲ್ಸ - ಕೆ),
ಆಲ್ಸ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಯಸ್ೀ ಅಸೊೀಸಿಯೀಷನ್ ಫಾರ್ ಜಸಿಿಸ್ (ಎಐಎಲ್ಸಎಜೆ) ಮತ್ುು
ಆಲ್ಸ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ೂಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೊೀಸಿಯೀಷನ್ (ಎಐಎಸ್ಎ)

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ೆೆಯ ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಮತ್ತು ರಾಮದತರ್ಗ ತಾಲೂಕತರ್ಳಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶ ಮೂಲದ ಆದಿವಾಸಿರ್ಳನತು ಜಿೇತ್ ಕಾರ್ಮಗಕರಾಗಿ
ದತಡಿಸಿಕೊಳಳುತ್ತುದದ ಎರಡತ ರ್ಂಭೇರ ಪ್ರಕರಣರ್ಳನತು ರ್ಮನದಲ್ಲೆರಿಸಿಕೊಂಡತ, ಈ ಸಮಸ್ೆಯಯ ಸತಾಯಸತ್ಯತೆಯನತು ಅರಿಯಲ್ಲಕೆೆ
ವಿವಿಧ್ ಮಾನವ ಹಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರರ್ತ್ತಪ್ರ ಸಂಘಟನೆರ್ಳನತು ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಸತವ ಶಶಾಂಕ್ ಎಸ್ಆರ್ ( ಪೇಪ್ಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್

ಸಿವಿಲ್ಸ ಲ್ಲಬ್ರ್ೇಗಸ - ಕನಾಗಟಕ ), ಅವನಿ ಚೊೇಕ್ಷಿ (ಆಲ್ಸ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಾಯಸಗ ಅಸ್ೊೇಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜಸಿಿಸ), ಸ್ೆೈಯದ್
ಜುನೆೇದ್ (ಆಲ್ಸ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸ್ೊೇಸಿಯೇಷನ್) ಮತ್ತು ಸ್ಾಚಿ (ಆಲ್ಸ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸ್ೊೇಸಿಯೇಷನ್)
ಅವರನತು ಒಳಗೊಂಡ ಸತ್ಯಶೆ ೇಧ್ನಾ ಸರ್ಮತ್ತಯಂದನತು ರಚಿಸಲ್ಾಯಿತ್ತ. ಸತ್ಯಶೆ ೇಧ್ನಾ ಸರ್ಮತ್ತಯತ ಕಾರ್ಮಗಕರನತು ಭೆೇರ್
ಮಾಡಲತ 2022 ರ ಜನವರಿ 28 ಮತ್ತು 29 ರಂದತ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಭೆೇರ್ ನಿೇಡಿತ್ತ. ಅಲೆದೆೇ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಮತ್ತಯತ ಬೆಳಗಾವಿ
ಜಿಲ್ೆೆಯ ಜಿಲ್ಾೆಧಿಕಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ೆೆಯ ಉಪ್ ಕಾರ್ಮಗಕ ಆಯತಕುರತ, ಮಕೆಳ ಕಲ್ಾಯಣ ಸರ್ಮತ್ತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಾೆ ಕಾನೂನತ ಸ್ೆೇವೆರ್ಳ
ಪ್ಾರಧಿಕಾರದೊರ್ಿಗೆಯೂ ಸಂವಹಿಸಿತ್ತ.

ಕಾರ್ಮಗಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದಾರ್, ಕಾರ್ಮಗಕರತ ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶದ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮತದಾಯಕೆೆ ಸ್ೆೇರಿದವರತ ಎಂದತ
ಕಂಡತಬ್ಂದಿದೆ. ಪ್ರತ್ತ ಕಾರ್ಮಗಕರಿಗೆ ರೂ. 20,000/- ಮತಂರ್ಡ ಹಣ (advance) ಪ್ಾವತ್ತಸಿ ರ್ತತ್ತುಗೆದಾರರತ ಇವರೆಲೆರನತು
ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕರೆತ್ಂದಿದದರತ. ಸತ್ಯಶೆ ೇಧ್ನಾ ತ್ಂಡವು ಮಾತ್ನಾಡಿದ ಕಾರ್ಮಗಕರ ರ್ತಂಪಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಮತಂರ್ಡ
ಹಣವನತು 20 ಕಾರ್ಮಗಕರಿಗೆ ಪ್ಾವತ್ತಸಲ್ಾಗಿದತದ, ಅವರಲ್ಲೆ ಒಂಬ್ತ್ತು ಜನ ಅಪ್ಾರಪ್ು ವಯಸೆರಾಗಿದದರೆ. ಕಾರ್ಮಗಕರನತು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ

ಕರೆತ್ರತವ ಮತನು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ಾವತ್ತಸಬೆೇಕಾದ ವೆೇತ್ನ ದರದ ಬ್ಗೆೆಯಾರ್ಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದದ ಮತಂರ್ಡದ
ಮರತಪ್ಾವತ್ತಯ ವಿವರರ್ಳನಾುರ್ಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಿೇಡಿದ ಮತಂರ್ಡಕೆೆ ಸ್ೆೇರತವ ಬ್ಡಿಿದರ ಎಷತಿ ಎಂಬ್ ಬ್ಗೆಗಿನ ಯಾವ
ಮಾಹಿತ್ತಯನೂು ನಿೇಡಲ್ಾಗಿರಲ್ಲಲೆ ಎಂದತ ಕಾರ್ಮಗಕರತ ತ್ತಳಿಸಿರತತಾುರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಆರ್ರ್ಮಸಿದ ನಂತ್ರ, ಕಾರ್ಮಗಕರತ ತಾವು
ಕೊಯತೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಲರ್ಳ ಸತತ್ುಲ್ೆೇ ಟಾಪ್ಾಗಲ್ಲನ್ ರ್ತಡಿಸಲತರ್ಳನತು ಕರ್ಿಕೊಂಡತ ವಾಸಿಸತವಂತೆ ಮಾಡಲ್ಾಯಿತ್ತ. ದಿನವೂ
ಕಬ್ತು ಕಟಾವು ಮಾಡಲತ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಟಾವನತು ಟಾರಕಿರತರ್ಳಿಗೆ ಲ್ೊೇಡ್ ಮಾಡಲತ ದಿನವಂದಕೆೆ ಈ ಕಾರ್ಮಗಕರತ
ಸತಮಾರತ 15 ರ್ಂಟೆ ದತಡಿದರೂ, ರ್ತತ್ತುಗೆದಾರರತ ವೆೇತ್ನ ನಿೇಡಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ಅವರತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಜರ್ಮೇನಿನ ರೆೈತ್ರಿಂದ ಪ್ರತ್ತ
ಪ್ರತ್ತ ಕಾರ್ಮಗಕ ಸತಮಾರತ ರೂ. 25-30 ನತು ಭಕ್ಷಿೇಸ್ಾಗಿ ಪ್ಡೆದಿರತತಾುರೆ. ವೆೇತ್ನವಿಲೆದೆ 2 ½ ತ್ತಂರ್ಳಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ,
ಕಾರ್ಮಗಕರತ ತ್ಮಮ ವೆೇತ್ನದ ಬ್ಗೆೆ ರ್ತತ್ತುಗೆದಾರರನತು ವಿಚಾರಿಸಿದಾರ್, ಅವರತ ಇನೂು ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ ಸ್ಾಲದಲ್ಲೆದತದ, ಈ ಸ್ಾಲವನತು

ತ್ತೇರಿಸಿದ ನಂತ್ರವೆೇ ಅವರತ ವಾಪ್ಸ್ಾ್ರ್ಬ್ಹತದತ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. 1976ರ ಜಿೇತ್ ಪ್ದಧತ್ತ (ರದದತ್ತ) ಕಾಯದಯಡಿಯಲ್ಲೆ
ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಲ್ಾಗಿರತವಂತೆ ಇದತ ಸಾಷಿವಾಗಿ ‘ಬಾಂಡೆಡ್ ಡೆಬ್ಟಿ’್(bonded debt) ಆಗಿದೆ.

ಆಘಾತ್ಕಾರಿ ಸಂರ್ತ್ತಯಂದರೆ, ಎರಡೂ ತಾಲೂಕಿನ ತ್ಹಶೇಲ್ಾದರರತ ಕಾರ್ಮಗಕ ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಲೇಸ ಇಲ್ಾಖ್ೆರ್ಳ
ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳಳ ಮತ್ತು ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳೆ ಂದಿಗೆ ಸಥಳ ಪ್ರಿಶೇಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಾರ್ಮಗಕರನತು ಯಾರೂ ದೆೈಹಿಕವಾಗಿ
ನಿಬ್ಗಂಧಿಸಿಲೆ ಎಂಬ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ೆ ಯಾವುದೆೇ ಜಿೇತ್ ಕಾರ್ಮಗಕರತ ಅಥವಾ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಗಕರತ ಇಲೆ ಎಂದತ ವರದಿ ನಿೇಡಿದಾದರೆ.
ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ೆ ಜಿಲ್ಾೆಧಿಕಾರಿರ್ಳಳ ತ್ಂಡಕೆೆ ಪ್ತ್ರ ಬ್ರೆದತ ಯಾವುದೆೇ ಕಾರ್ಮಗಕರನತು ಜಿೇತ್ ಕಾರ್ಮಗಕರಂತೆಯಾರ್ಲ್ಲೇ
ಅಥವಾ ಬಾಲಕಾರ್ಮಗಕರಂತೆಯಾರ್ಲ್ಲೇ ದತಡಿಸಿಕೊಳುಲ್ಾಗಿಲೆ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿದಾದರೆ. ಆದಿವಾಸಿ ವಲಸ್ೆ ಕಾರ್ಮಗಕರತ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ
ಹಕತೆರ್ಳ ಘೂೇರ ಉಲೆಂಘನೆರ್ಳಳ ನಡೆದಿದದರೂ, ಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಾಯಜಿಸ್ೆರೇಟ್ಸ್ರ್ಳ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಾೆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳಳ
ಪ್ದೆೇ ಪ್ದೆೇ ಅದನತು ನಿರಾಕರಿಸತತ್ತುರತವುದತ ಮತ್ತು ಆರೊೇಪರ್ಳ ವಿರತದಧ ಸೂಕು ಕಾನೂನತರ್ಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಕರಮಕೆೈಗೊಳುಲತ

ನಿರಾಕರಿಸತತ್ತುರತವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ೆೆೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲೆರತವ ಸಮತದಾಯ ಒಂದರ ಹಿನುಲ್ೆಯಿಂದ ಬ್ರತವ ಜನರ
ಹಕತೆರ್ಳ ಉಲೆಂಘನೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳಳ ಪ್ರದಶಗಸಿದ ಉದಾಸಿೇನತೆ ಮತ್ತು ಅಸೂಕ್ಷಮತೆಯತ, ಜಿಲ್ಾೆಡಳಿತ್ವು ಈ
ಪ್ರಕರಣರ್ಳನತು ಮತಚಿಿ ಹಾಕಲ್ಲಕೆೆ ಪ್ರಯತ್ತುಸಿರತವುದನತು ಸಾಷಿಪ್ಡಿಸತತ್ುದೆ. ಕೊನೆರ್ೂ, 05.02.2022 ರಂದತ ಸದಲಗಾ ಪೊಲ್ಲೇಸ
ಠಾಣೆಯಿಂದ 1976 ರ ಜಿೇತ್ ಪ್ದಧತ್ತ (ರದದತ್ತ) ಕಾಯದಯ ಪ್ರಿಚೆಛೇದ 16 ಮತ್ತು 17 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ (ಎಫ್ಐಆರ್ ಸಂಖ್ೆಯ
18/2022) ಅನತು ದಾಖಲ್ಲಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಅಲೆದೆೇ, ಕಾರ್ಮಗಕರತ ತ್ಮಗೆ ಬಾಕಿ ಇರತವ ಮೊತ್ುವನತು ರ್ತತ್ತುಗೆದಾರರತ ಪ್ಾವತ್ತಸದಿರತವ
ಬ್ಗೆೆ ಸಲ್ಲೆಸಿರತವ ದೂರನೂು ಉಪ್ ಕಾರ್ಮಗಕ ಆಯತಕುರತ (ಬೆಳಗಾವಿ) 1948 ರ ಕನಿಷಠ ವೆೇತ್ನ ಕಾಯದಯಡಿಯಲ್ಲೆ ದೂರಿನಂತೆ
ಪ್ರಿರ್ಣಿಸಿದತದ, ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯತ ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲೆದೆ.

ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶ
●

ಆಡಳಿತ್ವು, ಬೆೇಗಾರ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಬ್ಲ್ಾತಾೆರದ ದತಡಿಮಯನತು ನಿಷೆೇಧಿಸತವ ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನತಚೆಛೇದ
23 ನೂು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಸಂವಿಧಾನವನತು ಮತ್ತು ಹಲವು ಶಾಸನರ್ಳನತು ಉಲೆಂಘಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇವನತು ಸತ್ಯಶೆ ೇಧ್ನಾ
ಸರ್ಮತ್ತಯತ ವರದಿಯತ ದೃಢೇಕರಿಸತತ್ತುದೆ.

●

ಸದರಿ ಕಾರ್ಮಗಕರತ ಜಿೇತ್ ಪ್ದಧತ್ತ (ರದದತ್ತ) ಕಾಯದಯತ ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸತವಂತೆ ಜಿೇತ್ದಾಳಳರ್ಳಾಗಿದತದ,ಜಿೇತ್ ಪ್ದಧತ್ತ (ರದದತ್ತ)
ಕಾಯದಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರವನತು ಮತ್ತು ಪ್ುನವಗಸತ್ತ ಒದಗಿಸಬೆೇಕತ. ಅಲೆದೆೇ, ಸದರಿ ಕಾರ್ಮಗಕರತ 2016 ರ
ಸ್ೆಂಟರಲ್ಸ ಸ್ೆಕಿರ್ ಸಿೆೇಮ್ ಫಾರ್ ರಿಹಾಯಬಿಲ್ಲಟೆೇಷನ್ ಆಫ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲ್ೆೇಬ್ರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಪ್ುನವಗಸತ್ತ ಪ್ಾಯಕೆೇಜ್

ಪ್ಡೆಯಲತ ಅಹಗರಾಗಿದತದ, ವಯಸೆ ಪ್ುರತಷ ಕಾರ್ಮಗಕರಿಗೆ ತ್ಲ್ಾ ರೂ. 1,00,000 ಹಾರ್ತ ಪ್ರತ್ತ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ
ಕಾರ್ಮಗಕರಿಗೆ ತ್ಲ್ಾ ರೂ. 2,00,000 ನಿೇಡತ್ಕೆದತದ.
●

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪುಯಲ್ಲೆ ಜಿೇತ್ ಪ್ದಧತ್ತಯ ಆಚರಣೆಯತ ನಡೆಯತತ್ತುದೆಯೇ ಎಂಬ್ತದನತು ಶೆ ೇಧಿಸಿ, ಅದನತು
ನಿಮೂಗಲನೆ ಮಾಡಲತ ಅರ್ತ್ಯ ಕರಮರ್ಳನತು ಜರತಗಿಸಬೆೇಕಾದದತದ ಜಿಲ್ಾೆಧಿಕಾರಿಯ ಕತ್ಗವಯವಾಗಿದತದ, ಅದನತು
ನಿವಗಹಿಸತವುದರಲ್ಲೆ ಅವರತ ಸಂಪ್ೂಣಗ ವಿಫಲರಾಗಿದಾದರೆ. ಅಲೆದೆೇ, ಕಾರ್ಮಗಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನಾಡದೆಯೇ
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೆ ಬ್ಲ್ಾತಾೆರದ ದತಡಿತ್ವು ಕಂಡತಬ್ಂದಿರತವುದಿಲೆ ಎಂದತ ವರದಿ ನಿೇಡಿರತವುದತ Standard Operating
Procedure for the Identification and Rescue of Bonded Labourers and Prosecution of Offender, 2017 ನ
ಉಲೆಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲೆದೆೇ ಜಿಲ್ಾೆಧಿಕಾರಿಯ ಕಾಯಗ ನಿವಗಹಿಸಿರತವ ರಿೇತ್ತಯತ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಾನವ ಹಕತೆರ್ಳ
ಆಯೇರ್ವು ಜಿೇತ್ದಾಳಳರ್ಳನತು ರ್ತರತತ್ತಸಿ,ಬಿಡತರ್ಡೆರ್ಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ುನವಗಸತ್ತ ಒದಗಿಸತವ ನಿರ್ಿನಲ್ಲೆ,
ದಿನಾಂಕ 1/05/2021 ಮತ್ತು 08/12/2021 ನಿೇಡಿರತವ ಸಲಹಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆರ್ಳನೂು ಉಲೆಂಘಿಸತತ್ುದೆ.

●

1986 ರ ಬಾಲಕಾರ್ಮಗಕ ಮತ್ತು ಕಿಶೆ ೇರಕಾರ್ಮಗಕ (ನಿಷೆೇಧ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯದಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಗಕ
ಪ್ದಧತ್ತಯನತು ನಿಷೆೇಧಿಸಲ್ಾಗಿದದರೂ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೆ ಅದತ ನಡೆದಿರತವುದತ ಕಾರ್ಮಗಕರತ ನಿೇಡಿರತವ ಹೆೇಳಿಕೆರ್ಳಿಂದ
ರತಜತವಾತಾರ್ತತ್ುದೆ.

ವಾಸುವವಾಗಿ, 20 ಜನರಿಗೆ ಮತಂರ್ಡರ್ಳನತು ಪ್ಾವತ್ತಸಲ್ಾಗಿದೆ ಎಂದತ ರ್ತತ್ತುಗೆದಾರರ

ಒಪಾಕೊಂಡಿರತವುದತ, 11 ವಯಸೆರನತು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಎಲ್ಾೆ 9 ಮಕೆಳನತು ಸಹ 1986 ರ ಕಾಯಿದೆಯನತು ಉಲೆಂಘಿಸಿ
ಕೆಲಸಕೆೆ ದೂಡಲ್ಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ್ತದನತು ಸಾಷಿಪ್ಡಿಸತತ್ುದೆ. ಅಲೆದೆೇ, ಮಕೆಳ ಹೆೇಳಿಕೆರ್ಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಾಯಿದೆಯ
ಉಲೆಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ತದತ ಕಂಡತಬ್ರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಮಕೆಳ ಕಲ್ಾಯಣ ಸರ್ಮತ್ತಯತ ಸಹ ದೃಢಪ್ಡಿಸಿದೆ.
●

ಕನಿಷಠ ವೆೀತ್ನ ಕಾಯಿದೆ, 1948 ಮತ್ುು ಅಂತ್ರ-ರಾಜಯ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮೀಕರ (ಉದೊಯೀಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ುು ಸೆೀವಾ
ಷರತ್ುುಗಳು) ಕಾಯಿದೆ, 1979 ರ ನಿಬಂಧರ್ೆಗಳನುು ಉಲಲಂಘಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ತ್ಯಶೆ ೀಧರ್ಾ ಸ್ರ್ಮತಿಯು
ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಮತ್ುು ಈ ಕಾಯೆಗಳ ಅನವಯ ಕಾರ್ಮೀಕರಿಗೆ ಗುತಿುಗೆದಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ು ತ್ಲಾ ರೂ.
1,18,878.8/- .

●

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೆ 1989 ರ ಪ್ರಿಶಷಿ ಜಾತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಶಷಿ ಪ್ಂರ್ಡ (ದೌಜಗನಯ ತ್ಡೆ) ಕಾಯದಯನೂು ಸಹ
ಉಲೆಂಘಿಸಲ್ಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೆ

ಕಾರ್ಮಗಕರತ

ಪ್ರಿಶಷಿ

ಪ್ಂರ್ಡಕೆೆ

ಸ್ೆೇರಿದವರಾಗಿದತದ,

ಅವರನತು

ಬ್ಲ್ಾತಾೆರವಾಗಿ ದತಡಿಸಿಕೊಳಳುವುದತ ಐದತ ವಷಗರ್ಳವರೆಗೆ ವಿಸುರಿಸತವ ಜೆೈಲತ ಶಕ್ಷೆಗೆ ರ್ತರಿಪ್ಡಿಸಬ್ಹತದಾದ
ಅಪ್ರಾಧ್ವಾಗಿದೆ.
●

ಜಿೇತ್ ಕಾರ್ಮಗಕ ಪ್ದದತ್ತಯತ ಕಂಡತಬ್ಂದಲ್ಲೆ ಅದನತು ಕಡಾಿಯವಾಗಿ ಗಾರಮ ಪ್ಂಚಾಯಿತ್ತಯತ ವರದಿ ಮಾಡಬೆೇಕಿದತದ,
ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೆ 1993 ರ ಕನಾಗಟಕ ಗಾರಮ ಸವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯದಯ ಉಲೆಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.

●

ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ್ ದತಬ್ಗಲ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನಲ್ಲೆರತವ ವರ್ಗರ್ಳಿಂದ ಬ್ಂದ ಕಾರ್ಮಗಕರಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಾಂಸಿಥಕ
ಅಸಡೆಿ (Instituional Apathy) ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯತ ಆಘಾತ್ಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದತ ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನದ
21 ನೆೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಘನತೆವೆತ್ು ಜಿೇವನ ನಡೆಸತವ ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕಿೆನ ಉಲೆಂಘನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

●

ಘಟನೆಯನತು ಪ್ರತೆಯೇಕವಾಗಿ ನೊೇಡಲ್ಾರ್ತವುದಿಲೆ. ಸತ್ಯಶೆ ೇಧ್ನಾ ತ್ಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದದಲ್ಲೆ
ಕಾರ್ಮಗಕರತ ತ್ಮಮ ಮನೆರ್ಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಕೊೇಟೆ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಕನಾಗಟಕದ ವಿವಿಧ್ ಜಿಲ್ೆೆರ್ಳಿಗೆ ವಲಸ್ೆ
ಬ್ಂದ ಇಂತ್ಹ ಹಲವು ರ್ತಂಪ್ುರ್ಳ ಬ್ಗೆೆ ತ್ಮಗೆ ತ್ತಳಿದಿದೆ ಎಂದತ ಬ್ಹಿರಂರ್ಪ್ಡಿಸಿದರತ. ಕನಾಗಟಕದ ವಿವಿಧ್ ಜಿಲ್ೆೆರ್ಳಿಗೆ
ಕಾರ್ಮಗಕರ ವಲಸ್ೆಯತ ವಾಷ್ಟ್ಗಕ ವಿದಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ರಿೇತ್ಯ ವಲಸ್ೆ ಚಕರದಲ್ಲೆ ತೊಡಗಿರತವ ವಿವಿಧ್ ಜನರ ನಡತವಿನ
ಸಂಬ್ಂಧ್ದಲ್ಲೆನ ಶೆರೇಣಿೇಕೃತ್ ಶಕಿು ಸಂರಚನೆರ್ಳಳ, ದತಬ್ಗಲ ಸಮತದಾಯರ್ಳಿಂದ ಬ್ಂದ ಕಾರ್ಮಗಕರ ಹಕತೆರ್ಳನತು
ನಿರಾಕರಿಸತವ ಶೆ ೇಷಣೆ ಮತ್ತು ದಬಾುಳಿಕೆಯ ವಯವಸಿಥತ್ ಮಾದರಿರ್ಳನತು ಸಕಿರಯಗೊಳಿಸತತ್ುದೆ.

ಬೆೀಡಿಕೆಗಳ ಸಾರಾಂಶ

1. 1976ರ ಜಿೇತ್ ಪ್ದಧತ್ತ (ರದದತ್ತ) ಕಾಯದಯನತು ಎಲ್ಾೆ ಜಿಲ್ಾೆ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳಳ ಅದರ ಆಶಯರ್ಳಿಗೆ ಅನತರ್ತಣವಾಗಿ
ಅರೆೈಗಸಿಕೊಳುಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ವಿಜಿಲ್ೆನ್್ ಸರ್ಮತ್ತರ್ಳನತು (vigilance committees) ಸಕಿರಯಗೊಳಿಸತವುದತ, ನಿಯತ್ವಾಗಿ
ಸರ್ಮೇಕ್ಷೆರ್ಳನತು

ಕೆೈಗೊಳಳುವುದತ,

ಮತ್ತು

ಪ್ುನವಗಸತ್ತ

ಆದೆೇಶರ್ಳನತು

(rehabilitation

mandate)

ಜಾರಿಗೊಳಿಸತವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾಯದಯನತು ಸಮರ್ರವಾಗಿ ಅನತಷಾಠನಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ.
2. ಅದೆೇ ರಿೇತ್ತ, ನಿಯತ್ ಸರ್ಮೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷಣೆ

(monitoring) ಬಾಲಕಾರ್ಮಗಕ ಪ್ದಧತ್ತ ನಿಮೂಗಲನೆ ಮತ್ತು

ಕಿಶೆ ೇರಕಾರ್ಮಗಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನತು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಲತ ಜಿಲ್ಾೆಧಿಕಾರಿರ್ಳಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಗಕ ಇಲ್ಾಖ್ೆ ಕೆೈಜೊೇಡಿಸಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆೇಕತ ಮತ್ತು District Task Force Against Child and Adolescent Labour ಅನತು ರಚಿಸಿ,
ಸಕಿರಯಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ. ಇದಲೆದೆ, ನಿಯಮ 4E ಪ್ರಕಾರ ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷಣೆ (monitoring)

ಮತ್ತು

ತ್ಪ್ಾಸಣೆಯ ವಯವಸ್ೆಥಯನತು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಬೆೇಕಾಗಿದೆ.
3. ಕಾರ್ಮಗಕ ಇಲ್ಾಖ್ೆಯತ ಅಂತ್ರ-ರಾಜಯ ವಲಸ್ೆ ಕಾರ್ಮಗಕರ (ಉದೊಯೇರ್ದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸ್ೆೇವಾ ಷರತ್ತುರ್ಳಳ)
ಕಾಯದ, 1979 ಮತ್ತು ಕನಿಷಠ ವೆೇತ್ನ ಕಾಯಿದೆ, 1948 ರ ಅನತಸರಣೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯತ್ ತ್ಪ್ಾಸಣೆರ್ಳನತು
ನಡೆಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಸದರಿ

ಕಾಯದಯನತು ಉಲೆಂಘಿಸತವವರ ವಿರತದಧ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ

ಕಾನೂನತ ಕರಮರ್ಳನತು

ಕೆೈಗೊಳುಬೆೇಕತ.
4. ದಬಾುಳಿಕೆಯ, ಶೆ ೇಷಣೆಯ ಮತ್ತು ಜಿೇತ್ ಕಾರ್ಮಗಕ ಪ್ರಿಸಿಥತ್ತರ್ಳಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತವ ಕಾರ್ಮಗಕರನತು ಮಾನವಿೇಯವಾಗಿ
ಮತ್ತು ಘನತೆವೆತ್ು ವಯಕಿುರ್ಳನಾುಗಿ ಕಾಣಲತ ಕನಾಗಟಕ ರಾಜಯವು ಎಲೆರಿರ್ೂ ಸತತೊುೇಲ್ೆ ಹೊರಡಿಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು
ಕಾನೂನತ ಉಲೆಂಘನೆಯ ಆರೊೇಪ್ರ್ಳನತು ನಿರಂಕತಶವಾಗಿ ವಜಾ ಮಾಡತವ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳ ವಿರತದಧ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಶಸತು
ಕರಮರ್ಳನತು ಕೆೈಗೊಳುಬೆೇಕತ.

5. ಕಬ್ತು ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಸ್ಾರ್ಣೆಯಲ್ಲೆ ತೊಡಗಿರತವ ಕಬ್ತು ಕಾರ್ಮಗಕರ ಆರ್ಥಗಕ ಭದರತೆ ಮತ್ತು ಜಿೇವನಮಟಿವನತು
ಸತಧಾರಿಸಲತ ಕನಾಗಟಕ ರಾಜಯವು ಕಬ್ತು ಕಟಾವು ಕಾರ್ಮಗಕರ ಕಲ್ಾಯಣ ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಆಲ್ೊೇಚಿಸಿ ಸೂಕು
ಕರಮ ತೆಗೆದತಕೊಳುಬೆೇಕತ.
6. ಜಿೇತ್ ಪ್ದದತ್ತಯ ನಿಮೂಗಲನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಗಕರ ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕತೆರ್ಳ ರಕ್ಷಣೆಯನತು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಲತ ರಾಜಯ
ಸಕಾಗರವು ಎಲ್ಾೆ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗೆ ಜಿೇತ್ ಪ್ದದತ್ತಯ ಕತರಿತ್ತ ಜಾರ್ೃತ್ತ ಅಭಯಾನವನತು ನಡೆಸಬೆೇಕತ.
7. 1993 ರ ಕನಾಗಟಕ ಗಾರಮ ಸವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯದ, ಪ್ರಿಚೆಛೇದ 58A ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಜಿೇತ್ ಪ್ದಧತ್ತ
ಪ್ರಕರಣರ್ಳನತು ವರದಿ ಮಾಡತವ ಬಾಧ್ಯತೆಯನತು ಕಟತಿನಿಟಾಿಗಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸಲತ ಕನಾಗಟಕ ಸಕಾಗರದ ಗಾರರ್ಮೇಣಾಭವೃದಿಧ
ಮತ್ತು ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಾಖ್ೆಯತ ಎಲ್ಾೆ ಗಾರಮ ಪ್ಂಚಾಯತ್್ರ್ಳಿಗೆ ಸತತೊುೇಲ್ೆಯನತು ಹೊರಡಿಸಬೆೇಕತ.
8. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ೆೆಯ ಆಡಳಿತ್ವು ಪ್ರತ್ತ ಋತ್ತವಿನಲ್ಲೆ ಕಬ್ತು ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಲ್ೊೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲೆ ತೊಡಗಿರತವ ಅಂತ್ರ್ ರಾಜಯ
ಮತ್ತು ರಾಜಯದೊಳಗಿನ ವಲಸ್ೆ ಕಾರ್ಮಗಕರನತು ಸರ್ಮೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ೆ ವಿವರಿಸಿದ ವಿವಿಧ್ ಕಾನೂನತರ್ಳ
ಅನತಷಾಠನವನತು ಖ್ಾತ್ತರಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕತ.
9. ಯಾವುದಾದರೂ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಅಪರಾಧ ನಡೆದಿರುವುದು ಕಿಂಡುಬಿಂದಲ್ಲಿ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ಎಫಐಆರ್ ಅನುು
ನೊಿಂದಾಯಸಬೆೇಕು ಮ್ತುು ಅಿಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನುು ಅನುಮ್ತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ
ಎಿಂದು ಲ್ಲ್ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ವಸಸಸ್ ಸೆಟೇಟ್ ಆಫ ಯು.ಪಿ., (2014) 2 ಎಸ್ಸ್ಥಸ್ಥ 1 ಪಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನಯ ಸುಪಿಾೇಿಂ
ಕೊೇಟ್ಸ ನೇಡಿರುವ, ನದೆೇಸಶನಗಳನುು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವ ಸುತೊುೇಲೆಯನುು ಕನಾಸಟಕದ ಡೆೈರೆಕಟರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ತುು
ಇನ್ಸಪ್ೆಕಟರ್ ಜನರಲ್ ಹೊರಡಿಸಬೆೇಕು ಮ್ತುು ನಾಯಯಾಲ್ಯದ ಮ್ುಿಂದಿನ ನದೆೇಸಶನವಾದ, "ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ
ಅಪರಾಧವಿಂದನುು ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸ್ಥದರೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅಪರಾಧವನುು ನೊೇಿಂದಾಯಸುವ ಕತಸವಯದಿಿಂದ
ತಪಿಿಸ್ಥಕೊಳಳಲ್ು

ಸಾಧಯವಿಲ್ಿ.

ಅವರು

ಸ್ಥವೇಕರಿಸ್ಥದ

ಮಾಹಿತಿಯು

ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ

ಅಪರಾಧವನುು

ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸ್ಥದರೆ ಎಫಐಆರ್ ದಾಖಲ್ಲಸದ ತಪಿಿತಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಧ ಕಾಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬೆೇಕು." ಎಿಂಬುದರ
ಕಟುಟನಟ್ಟಟನ ಪ್ಾಲ್ಲನೆಯನುು ಖಾತಿಾ ಪಡಿಸ್ಥಕೊಳಳಬೆೇಕು.
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