ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆ (ತಡೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತತು ಪುನವವಸತಿ) ಮಸೂದೆ, 2018:
ಸಾರಾಾಂಶ ಪರತಿಕ್ರರಯೆ
ಹಿನನಲೆ
ಮೇ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತತು ಮಕಕಳ್ ಕಲ್ಾಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆ (ತಡೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತತು ಪುನವವಸತಿ)

ಮಸೂದೆಯ ಕತರಿತಾಗಿ ಒಾಂದತ ಕರಡತಪರತಿಯನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮಾಡಿತತ. ಇದನತನ ದೆೇಶದ ಮೊದಲ ಮಾನವ
ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕಾವಿರತದಧದ ಮಸೂದೆ ಎಾಂದತ ಹೇಳ್ಲ್ಾಗತತುದೆ. ಇದರ ಮತಖ್ಾ ಉದೆದೇಶ ಈಗಾಗಲೆೇ ಇರತವ
ಕಾಯಿದೆಗಳ್ನತನಕೊರೇಢೇಕರಿಸತವುದತ ಮತತು ಲೆ ಾಂಗಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರನೂನ ಸೇರಿಸಿಕೊಾಂಡತ, ಅದರಜೂತೆಜೂತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ

ವಾಾಪ್ತುಯನತನ ಮತುಷ್ತು ಹಿಗಿಿಸಿ,ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ುವರಿಗೆಪುನವವಸತಿಯಹಕಕನತನಕಲ್ಲಪಸತವ ಬಗೆಿ ಸಹ ಪರಯತಿನಸತವುದತ.
ಫೆಬರವರಿ ೨೮, ೨೦೧೮ಕೆಕ ಇದೆೇ ಮಸೂದೆಯ ಮತೊುಾಂದತಆವೃತಿುಯನತನಮಾಂತಿರಮಾಂಡಲಕೆಕ ಕಳಿಸಿ, ಅದರ
ಅನತಮೊೇದನೆಯ ನಾಂತರ ಇದನತನಸಾಂಸತಿುನಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತವುದತ ಎಾಂದತ ಯೇಚಿಸಲ್ಾಗಿತತು. ಈಗ
ಈ ಮಸೂದೆಯನತನ ಜತಲೆ ೧೮ ರಿಾಂದ ಆಗಸ್ಟು ೧೦, ೨೦೧೮ ರವರೆಗೂ ನಡೆಯತವ ಸಾಂಸತಿುನ ಮಾನೂೂನ್
ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸಲ್ಾಗತತಿುದೆ.
ಮಸೂದೆಯಮತಖಾಾಾಂಶಗಳ್ತ

ತಡೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತತು ಪುನವವಸತಿಯ ದೃಷ್ಟುಯಿಾಂದ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆಯನತನಪರಿಶೇಲ್ಲಸತವ ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಈ
ಮಸೂದೆ ಮತೊುಾಂದತ ಮಹತವದ ಹಜೆಯಿಡತತುದೆ ಎಾಂದತ ಹೇಳ್ತತಾು ಮತಾಂದತವರಿದತ ’ಉಲಬಣಗೊಾಂಡ’
ಸವರೂಪದಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆಯ ಕತರಿತತ ಸಹ ಮಸೂದೆಮಾತನಾಡತತುದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಲವಾಂತದ ಕೂಲ್ಲ, ಬಿಕ್ಷಾಟ್ನೆ,
ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ್ನತನ,
ಹಾಮೊೇವನ್
ಇಾಂಜಕ್ಷನ್
ಗಳ್ನತನ
ಕೊಟ್ತು
ವಯಸಿೂಗೆ
ಮೊದಲೆೇ
ಲೆ ಾಂಗಿಕ
ಕಾರಣಕಾಕಗಿಬಳ್ಸಿಕೊಳ್ತಳವುದತ, ಹಣಣನತನ ಅಥವಾ ಅಪ್ಾರಪು ವಯಸಿೂನ ಬಾಲಕ್ರಯನತನ ಮದತವಯಾಗಲತ, ಮದತವಯ
ನೆಪ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಮದತವಯ ನಾಂತರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆ ಮಾಡತವುದತ ಎಲಿವೂ  ಸೇರತತುದೆ. ತಡೆ ಮತತು ರಕ್ಷಣೆಯ
ದೃಷ್ಟುಯಿಾಂದ, ವಯಸಕರಾಗಿರತವಬಲ್ಲಪಶತಗಳ್ನತನ ಪುನವವಸತಿ ಕೆೇಾಂದರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದೆೇಶದಲೆಿೇ ಇರತವ ಅವರ
ಹತಟ್ೂುರತಗಳಿಗೆಕಳಿಸಲ್ಾಗತತುದೆ. ಆದರೆ ಆ ಬಲ್ಲಪಶತಗಳ್ತ ಪುನವವಸತಿ ಕೆೇಾಂದರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹತಟ್ೂುರಿಗೆ ಹೂೇಗಲತ
ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಅಾಂತಹ ಪರಿಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲತ ಯಾವುದೆೇ ಅನತಕೂಲತೆಗಳಿಲಿ. ಇದತ
ಸಾಂವಿಧಾನದ19(1)(g)ನೆಯಕಲಮಿಗೆವಿರತದಧವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೆೇಶದಾಚೆಗೂಹರಡತವ ಈ ಅಪರಾಧದ ಸವರೂಪವನತನ
ಗಮನಿಸಿ, ದೆೇಶದ ಸಿೇಮಗಳಾಚೆ ನಡೆಯತವ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆಯನತನ ತಡೆಗಟ್ತುವ ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನತನ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಾಾ
ದೆೇಶಗಳ್ ಮತಾಂದಾಳ್ತವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಳವ ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಹೂಸ ಕಾನೂನನತನ ಮಾಡತವ ಯೇಚನೆ ಸಹ ಇದೆ.
ಈ ಮಸೂದೆ ಈಗಿರತವ ಕ್ರರಮಿನಲ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ನೆರವಾಗತವ ಗತರಿಯನತನ ಹೂಾಂದಿದತದ, ಇಾಂಡಿಯನ್ ಪ್ತೇನಲೊಕೇಡ್ ನ
ಸಕ್ಷನ್370 ಕಲಮತ ಮತತು1956 ರ ಅನೆ ತಿಕ ಸಾಂಚಾರ ಕಾಯಿದೆ (ತಡೆಗಟ್ತುವಿಕೆ), 1956ಯನೂನ ಸಹ ಬಲಪಡಿಸಲ್ಲದೆ.
ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆಯವಾಾಖಾಾನವನತನ ಮೂಲತಃ ಸಕ್ಷನ್ಐಪ್ತಸಿ370 ರಿಾಂದ ಪಡೆದತಕೊಳ್ಳಲ್ಾಗಿದತದ, ಅದರ ಪರಕಾರ ಅದತ
’ದೆ ಹಿಕ
ಶೂೇಷ್ಣೆ,
ಲೆ ಾಂಗಿಕ
ದೌಜವನಾ,
ಗತಲ್ಾಮಿತನ
ಅಥವಾ
ಇಾಂತಹ
ಯಾವುದೆೇ
ಅಥವಾ
ಎಲ್ಾಿ
’ಕ್ರರಯೆ’ಗಳ್ನೂನಒಳ್ಗೊಾಂಡಿರತತುದೆ’. ಈ ಮಸೂದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಎಾಂದರೆ ಬಲವಾಂತದಬಿಕ್ಷಾಟ್ನೆ, ಮನೆಕೆಲಸ,
ಹೂಲದ ಕೆಲಸ, ಕಾಖಾವನೆ ಕೆಲಸ ಎಲಿವೂ  ಸೇರತತುದೆ.
ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆ ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಅಥವವಾಗತವಾಂತೆ ಒಾಂದತ ಕ್ರರಮಿನಲ್ಅಪರಾಧವಾಗಿದತದ ಅದನತನ ಆಚರಿಸತವ ವಾಕ್ರುಗಳ್ ವಿರತದಧ,
ಅವರ ಅನೆ ತಿಕ ಸಾಂಘಟ್ನೆಯ ವಿರತದಧ ಹೂೇರಾಡಲತ ಕಠಿಣವಾದ ಕರಮಗಳ್ನತನ ತೆಗೆದತಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದತರದೃಷ್ುವಶಾತ್ ಈ
ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿರತವ ಎಲ್ಾಿ ಕರಮಗಳ್ೂಬಲ್ಲಪಶತವಿನತು ಗಮನ ಕೆೇಾಂದಿರೇಕರಿಸತತುದೆಯೆೇ ಹೂರತತ ಇಾಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳ್ನತನ
ನಡೆಸತವವರನತನನಿಯಾಂತಿರಸತವತು ಅದತ ಯಾವುದೆೇ ಕರಮ ಕೆ ಗೊಳ್ತಳವುದಿಲಿ. ಅಲಿದೆ, ಈ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆಯನತನ ಕೆೇವಲ ಒಾಂದತ
ಕಾನೂನಿನ ವಿಷ್ಯಕೆಕ ಸಿೇಮಿತ ಗೊಳಿಸತವುದರ ಮೂಲಕ, ಮಸೂದೆ ಈ ಸಮಸಾಗಿರತವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥವಕ
ಆಯಾಮಗಳ್ನತನಕಡೆಗಣಿಸತತಿುದೆ. ಅದೂ ಅಲಿದೆ ಇದರಿಾಂದ ಈ ಮಸೂದೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆಗೆಒಳ್ಪಡದವರನತನ ಸಾಂಪೂ ಣವವಾಗಿ

ನಿಲವಕ್ಷಿಸತತುದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ

ಹೇಳ್ತವುದಾದರೆ,

ಬಡತನದಲ್ಲಿರತವವರತ,

ಭಿಕ್ಷತಕರತ,

ಲೆ ಾಂಗಿಕ

ಕಾರ್ಮಿಕರು,

ಟ್ರಾರಾನೊೆಾಂಡಸವಮತದಾಯದವರತ, ಜಿೇತ ಪದಧತಿಗೊಳ್ಗಾಗಿರತವವರತ, ಬಾಲ್ಾಪರಾಧಿಗಳ್ತ ಎಲಿರನೂನ ತಡೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತತು
ಪುನವವಸತಿಯ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ನೊೇಡತತಾು, ಮಸೂದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಳವ ಪರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ನಾಾಯ
ಒದಗಿಸತವುದರಲ್ಲಿಸೂೇಲತತಿುದೆ
ಎನಿನಸತತುದೆ.
ಇದನತನ
ಮಾತನಾಡತವಾಗ
ಬಾರತದಸತಪ್ತರೇಾಂಕೊೇರ್ಟವ
’ನಿಧಾವರದಸಾವಯತುತೆ’ಯನತನ’ಖಾಸಗಿತನದಹಕ್ರಕ’ಗೆ
ಅನತಸಾರವಾಗಿ
ಗತರತತಿಸತತುದೆ
ಎನತನವುದನತನ
ಸಹ
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತತುದೆ. ಈ ಸಾವಯತುತೆಯಲ್ಲಿ ತನನ ಆಯೆಕಯ ವೃತಿುಯನತನ ಆಯತದಕೊಳ್ತಳವುದತ ಮತತು
ಯಾರೊಡನೆ ಸಾಂಪಕವ ಇಟ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕತ ಎನತನವ ನಿಧಾವರ ತೆಗೆದತಕೊಳ್ತಳವುದತ ಸಹ ಸೇರಿದೆ. ಲೆ ಾಂಗಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಷ್ಯಕೆಕ ಇದತ
ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಅನವಯವಾಗತತುದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ ಅವರ ವೃತಿು ಈ ನಿಧಾವರದಸಾವಯತುತೆಯನತನಉಲಿಾಂಘಿಸತತುದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಸೂದೆ
ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ
ತಮಮ
ಸವ
ಇಚೆೆಯಿಾಂದ
ಕೆಲಸ
ಮಾಡತವವರನತನರಕ್ಷಿಸತತುಲೆೇ,
ಅವರತ
ತಮಮ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ಶೂೇಷ್ಣೆಗೊಳ್ಗಾಗದಾಂತೆರಕ್ಷಿಸತವತುಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತತುದೆ.
ನಮಮ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಕಾಳ್ಜಿಗಳ್ತ
೧. ಸಾಾಂವಿಧಾನಿಕ ಗೊಾಂದಲ : ಈ ಮಸೂದೆಯನತನಸಾಂವಿಧಾನದ ೨೩ ನೆಯಕಲಮಿಗೆ ಅನತಸಾರವಾಗಿ ಜನರನತನ ಒತಾುಯದ ಕೆಲಸ
ಇತಾಾದಿ ಶೂೇಷ್ಣೆಗಳಿಾಂದ ತಪ್ತಪಸಲತ ತಯಾರಿಸಲಪಟ್ಟುದದರೂ ಸಹ, ಅದತ ೧೯ ಮತತು ೨೧ ನೆಯಕಲಮಿನಲ್ಲಿರತವ ಮೂಲಭೂತ
ರಕ್ಷಣೆಯನತನಉಲಿಾಂಘಿಸತವುದರಿಾಂದಸಾಧಾವಾಗತವುದಿಲಿ.
೨೧ ನೆಯ ಕಲಮತ ಮತಖ್ಾವಾಗಿ ಹೇಳ್ತವುದತ ಘನತೆ ಮತತು
ಸಾವಯತುತೆಯ ಬಗೆಗೆ. ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆಗೆಒಳ್ಗಾದವರಿಗೆ ಸಹ ಅವರ ಬದತಕ್ರನ ಬಗೆಿ ನಿಧಾವರ ತೆಗೆದತಕೊಳ್ತಳವ ಹಕ್ರಕರತತುದೆ.
ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆಗೆಒಳ್ಗಾಗಿರತವವರನತನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ತ
ಅವರ
ಇಚೆೆಗೆ
ವಿರತದಧವಾಗಿ
ಬಲವಾಂತದಿಾಂದ
ಪುನವವಸತಿ
ಕೆೇಾಂದರಗಳಿಗೆಸೇರಿಸತವುದರಿಾಂದ ಮಸೂದೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನ ನಾಗರಿೇಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ ಸಾವಯತು ನಿಧಾವರ
ತೆಗೆದತಕೊಳ್ತಳವ ಹಕಕನತನಉಲಿಾಂಘಿಸಿದಾಂತಾಗತತುದೆ.
ಹಾಗೆಯೆೇ ಮಸೂದೆ ಸಾಂವಿದಾನದ ಕಲಮತ 19(1)(g)ಅನತನ ಸಹ ಉಲಿಾಂಘಿಸತತುದೆ. ಇದರ ಪರಕಾರ ನಾಗರಿೇಕರತ ಅವರಿಗೆಇಷ್ುವಿರತವ
ಯಾವುದೆೇ ವೃತಿುಯನತನ, ವಾಾಪ್ಾರವನತನಕೆ ಗೊಳ್ತಳವಹಕಕನತನಪಡೆದಿರತತಾುರೆ. ಮಸೂದೆ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಲೆ ಾಂಗಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರನತನ ಸಹ
ಬಲವಾಂತವಾಗಿ ಸಾಗಣಿಕೆಗೊಾಂಡವರ ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸತವುದರಿಾಂದ, ಅವರ ಬದತಕನತನ ಮತುಷ್ತು ಕಷ್ುಕೆಕ ದೂಡಿದಾಂತಾಗತತುದೆ.

೨. ಹಳೆಯಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆ ತಿಕ ಮೌಲಾಗಳ್ನತನಸಾಾಂವಿಧಾನಿಕಮೌಲಾಗಳ್ ಎದತರತ ಬಲಪಡಿಸತವುದತ : ಈ ಮಸೂದೆ
’ಬಲ್ಲಪಶತ’ಗಳ್ ನಿಧಾವರ ತೆಗೆದತಕೊಳ್ತಳವ ಹಕಕನತನ ಹಲವು ಹಾಂತಗಳ್ಲ್ಲಿನಿಲವಕ್ಷಿಸತತುದೆ ಮತತು ಉಲಿಾಂಘಿಸತತುದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಲೆ ಾಂಗಿಕ ವೃತಿುನಿರತರತ ಅವರ ಇಚೆೆಗೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ವೃತಿುಯನತನ ಆಯತದಕೊಳ್ತಳವುದನತನ ಅದತ ಕಡೆಗಣಿಸತತುದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ
ಹಾಮೊೇವನಿಿಕ್ರತೊಗೆಒಳ್ಪಟ್ಟುರತವಟ್ರಾರಾನೊೆಾಂಡರ್ ಗಳ್ತ, ಜಾತಿ ಮತತು ವಗವಗಳ್ಕಟ್ುನತನ ಹರಿದತ, ಓಡಿಹೂೇಗಿ ಮದತವಯಾಗ
ಬಯಸತವ ಯತವ ಜೂೇಡಿಗಳ್ತ, ಪುನವವಸತಿ ಕೆೇಾಂದರಗಳಿಗೆ ಹೂೇಗಲತ ಒಪಪದಕಾಮಿವಕರತ ಎಲಿರೂ ಸೇರತತಾುರೆ. ಭಾರತ ಸಕಾವರ
ವಯಸಕರತ ಅವರ ಇಚೆೆಯಸಾವಯತುತೆಯನತನಗತರತತಿಸಬೇಕತ, ಗೌರವಿಸಬೇಕತ. ಅವರ ವೃತಿು, ಸಾಂಗಾತಿ, ಲೆ ಾಂಗಿಕತೆ ಇತಾಾದಿಗಳ್ನತನ
ಆಯತದಕೊಳ್ಳಲತಅವರಿಗಿರತವ ಸಾವತಾಂತರಾವನತನ ಗೌರವಿಸಬೇಕತ.
೩. ವಯಸಕ ಲೆ ಾಂಗಿಕ ವೃತಿುನಿರತರನತನಗತರಿಯಾಗಿಟ್ತುಕೊಳ್ತಳವುದತ: ಈ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕಾವಿರತದಧದ ಮಸೂದೆ ಬೇರೆ ರಿೇತಿಯ

ಗತಲ್ಾಮಿತನಗಳಾದ ಮನೆಕೆಲಸ, ಒತಾುಯದ ಮದತವ ಇತಾಾದಿಗಳ್ ಬಗೆಿ ಬಗೆಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತತುದೆ ಎಾಂದತ ಘೂೇಷ್ಟಸಿಕೊಾಂಡರೂ ಸಹ,
ಈ ಮಸೂದೆಯಿಾಂದ ಮತಖ್ಾವಾಗಿ ತೊಾಂದರೆಗೊಳ್ಗಾಗತವವರತ ಲೆ ಾಂಗಿಕ ವೃತಿುನಿರತರತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆಿ ಎರಡತ ಮಾತಿಲಿ. ಈ
ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿರತವ ಮೂಲಭೂತ ದೊೇಷ್ ಎಾಂದರೆ, ಇದತ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆಗೊಳ್ಗಾದವರನತನ ಮತತು ವಯಸಕ ಲೆ ಾಂಗಿಕ
ವೃತಿುನಿರತರನತನ ಒಾಂದೆೇ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೊೇಡತತುದೆ. ಬಲವಾಂತದ ಅಥವಾ ಶೂೇಷ್ಣೆಯ ಶರಮವನತನ (ಲೆ ಾಂಗಿಕ ಶೂೇಷ್ಣೆಯೂ
ಸೇರಿದಾಂತೆ) ಸವ ಚೆೆಯಿಾಂದ ಲೆ ಾಂಗಿಕ ವೃತಿು ಮಾಡತವವರೊಾಂದಿಗೆಸಮಿೇಕರಿಸಬಾರದತ. ಇದರಿಾಂದ ಈ ಮಸೂದೆಯನತನ ದತರತಪಯೇಗ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಳವುದತ ಅಥವಾ ಮಸೂದೆಯಅಾಂಶಗಳ್ನತನಅಗತಾಕ್ರಕಾಂತ ಹಚತಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸತವುದತ ಎರಡೂ ಆಗತವ ಸಾಧಾತೆ
ಇರತತುದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತವುದಾದರೆ, ವಿಶವಸಾಂಸಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲನ ಹಿಾಂಸಯ ವಿಶೇಷ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ (೨೦೧೩

ರಲ್ಲಿಭಾರತವನತನಕತರಿತಾದದತದ) ರಾಶದಾಮಾಂಜೂ ಅವರತ ’ಅನೆ ತಿಕಸಾಗಣಿಕೆ’ಯ ಬಗೆಿ ದೆೇಶ ತನನ ನಿಲತವನತನ
ಏಕೆಬದಲ್ಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕತ ಎಾಂದತ ಹೇಳ್ತತಾು, ಹೇಗೆ ಅದತ ಲೆ ಾಂಗಿಕ ವೃತಿುಯನತನ ಅತಾಾಂತ ಸಹಜ ಎನತನವಾಂತೆ
ಕ್ರರಮಿನಲ್ಲೇಕರಣಗೊಳಿಸತತುದೆ ಎಾಂದತ ಹೇಳ್ತತಾುರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿ “ ಮಾನವರಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆ ಲೆ ಾಂಗಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಾನವ
ಹಕತಕಗಳ್ನತನಉಲಿಾಂಘಿಸಬಾರದತ” ಎನತನವುದನತನ ಒತಿು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತತುದೆ.

೪. ರೆ ಡ್ ಗಳ್ತ, ರಕ್ಷಣೆ, ಪುನವವಸತಿ, ಪುನರಾಗಮನ ಇತಾಾದಿಗಳ್ ಮೂಲಕ ದೌಜವನಾಕೆಕಒಳ್ಗಾಗಿರತವವರನತನಕಟ್ಟುಹಾಕತವುದತ :ರೆ ಡ್
ಗಳ್ತ, ರಕ್ಷಣೆ, ಪುನವವಸತಿ, ಪುನರಾಗಮನಇತಾಾದಿಗಳ್ತ ಹೇಗೆ ವಯಸಕ ಲೆ ಾಂಗಿಕ ವೃತಿುನಿರತರ ಮೇಲೆ ದೌಜವನಾ ಎಸಗಿವ ಎನತನವುದನತನ
ವಿವರಿಸಲತ ಹಲವಾರತ ಉದಾಹರಣೆಗಳ್ನತನ ನಾವು ನೊೇಡಿದೆದೇವ. ಅದರಲೂಿ ITPA ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕಣತಮಚಿಿಕೊಾಂಡತಹೇರತವ ನಾಾಯ ಕಾನೂನತ ಪರಿಕರಗಳ್ತ ಹೇಗೆ ಅವರನತನ ಮತುಷ್ತು ದೌಜವನಾಕೆಕಒಳ್ಪಡಿಸತತುವ ಎನತನವುದನತನ
ನಾವು ನೊೇಡಬಹತದತ. ಇತಿುೇಚಿನ SANGRAM ಮತತು VAMP ಗಳ್ತ ನಡೆಸಿದ ಅಧಾಯನಗಳ್ತ ಹೇಗೆ “ರೆ ಡ್ ಗಳ್ತ”
ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಲಿವೂ  ಎಾಂದತ ನಿರೂಪ್ತಸತತಾು, ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಮಹಾರಾಷ್ರದಲ್ಲಿರೆ ಡ್ ಮಾಡಿ ’ರಕ್ಷಿ’ಸಿದ243
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, 193 ಜನ ಸವ ಇಚೆೆಯಿಾಂದ ಲೆ ಾಂಗಿಕ ವೃತಿು ನಿವವಹಿಸತತಿುರತವವಯಸಕರತ ಎಾಂದತ ಹೇಳ್ತತುದೆ. ಅವರನತನ
ಬಲವಾಂತದಿಾಂದ ಅವರ ಇಚೆೆಗೆ ವಿರತದಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳ್ತಹಿಸಲ್ಾಯಿತತ ಎಾಂದತ ಅದತ ವಿವರಿಸತತುದೆ.
ಈಗ
ಮಾಂಡಿಸಲಪಡತತಿುರತವ ಕಾನೂನಿನ ಪರಕಾರ, ಈ ಪರಕ್ರರಯೆ ಮತುಷ್ತು ಕೌರಯವದಿಾಂದ ಹೇಗೆ ಲೆ ಾಂಗಿಕ ವೃತಿುನಿರತರ ಮೇಲೆ
ಬಳ್ಕೆಯಾಗಬಹತದತ ಎನತನವುದನತನ ಅವು ವಿವರಿಸತತುವ. ಅಲಿದೆ ಬಡವರಾಗಿರತವವರತಹೂಟ್ಟುಹೂರೆಯಲತ ಸಹ ಇದತ ತೊಾಂದರೆ
ಆಗಬಹತದತ.

(ಮನೆ

ಕೆಲಸದವರತ,

ಲೆ ಾಂಗಿಕ

ವೃತಿುನಿರತರತ,

ಟ್ರಾರಾನೊೆಾಂಡರ್ ಗಳ್ತ).ಹಿೇಗೆ ಬಲವಾಂತವಾಗಿ ಅದನತನ
ಜಾರಿಗೊಳಿಸತವುದರಿಾಂದ ಈ ಮಸೂದೆ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳ್ನತನ ಅಪರಾಧಿೇಕರಣಗೊಳಿಸತತಾು, ಅವರಿಗೆ ಹಚಿಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತತು ಆರ್ಥವಕ
ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸತವುದರ ಬದಲ್ಾಗಿ ಬಡವರ ಹೂಟ್ಟುಪ್ಾಡಿಗೂ ಸಾಂಚಕಾರ ತಾಂದೊಡತುತುದೆ.
೫. ಸತಪ್ತರೇಾಂಕೊೇರ್ಟವ ತಿೇಪುವ ಮತತು ಶಫಾರಸತಗಳ್ಅವಗಣನೆ :ಬಲವಾಂತವಾಗಿ ಪುನವವಸತಿ ಕೆೇಾಂದರಗಳಿಗೆಸೇರಿಸತವುದೂ ಸಹ
ಬತಧದೆೇವಕಮಾವಸಕವವಸವಸ್ಟ ಭಾರತಿೇಯ ಯೂನಿಯನ್ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿಸತಪ್ತರೇಾಂಕೊೇರ್ಟವ ನ ನಿದೆೇವಶನದ ಉಲಿಾಂಘನೆಯೆೇ ಆಗಿದೆ.
ಇದರ ಪರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯನತನಪುನವವಸತಿಯಕಾರಣಕೊಟ್ತು ಬಲವಾಂತದಿಾಂದ ಪುನವವಸತಿ ಕೆೇಾಂದರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸತವಾಂತಿಲಿ. ಅದೂ
ಅಲಿದೆ, ಸತಪ್ತರೇಾಂಕೊೇರ್ಟವ ನಿದೆೇವಶಸಿದ ಲೆ ಾಂಗಿಕ ವೃತಿುಯ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾಾನೆಲ್ ನ ೭ ನೆಯ ವರದಿಯ ಪರಕಾರ,ಸೇರಿಸಲಪಟ್ಟುರತವ
ಸಮತದಾಯ ಕೆೇಾಂದಿರತ ಪುನವವಸತಿ, ಅಾಂದರೆ, ಸಾಗಣಿಕೆಗೆಒಳ್ಗಾಗಿರತವಹಣತಣಮಕಕಳ್ನತನ ರಾಜಾ ಸಕಾವರ ನಡೆಸತವ ಪುನವವಸತಿ
’ಗೃಹ’ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಇರಿಸತವುದತ, ITPAನಾಂತಹಕಾನೂನತಗಳ್ನತನಪುನಪವರಿಶೇಲ್ಲಸತವುದತ, ಆ ಮೂಲಕ ಬಲವಾಂತದಿಾಂದ ಲೆ ಾಂಗಿಕ
ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರತವವರತ ಮತತು ಸವ ಇಚೆೆಯಿಾಂದ ಲೆ ಾಂಗಿಕ ವೃತಿು ಕೆ ಗೊಾಂಡಿರತವವರನೂನಪರತೆಾೇಕ್ರಸಿ ನೊೇಡತವುದತ ಮತತು ಆ
ಮೂಲಕ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವನತನ ಅದರ ಅಗತಾ ಇರತವವರಿಗೆ ಕೊಡತವುದತ ಮತಾಂತಾದಶಫಾರಸತೂಗಳ್ತ ಇದದವು. ಆದರೆ ಈ
ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಅಾಂತಹ ಯಾವುದೆೇ ಸತಧಾರಣೆಗಳ್ತ ಮತತು ಅವಕಾಶಗಳ್ತ ಕಾಂಡತಬರತವುದಿಲಿ.
೬. ಶಕ್ರುಶಾಲ್ಲ ಮತತು ಉತುರದಾಯಿತವ ಹೂಾಂದಿರದಕಾನೂನತ ಜಾರಿಗೊಳಿಸತವ ಅಧಿಕಾರ ವಾವಸಿ : ಕಾನೂನತಗಳ್ನತನಜಾರಿಗೊಳಿಸತವ
ವಾವಸಿಯನತನ ನೆೇಪುವ ಮಾಡತವುದಕೆಕ ಬದಲ್ಾಗಿ, ಈ ಸಾಗಣಿಕಾ ಮಸೂದೆ ಒಾಂದತ ಶಕ್ರುಶಾಲ್ಲ, ಸಾಂಕ್ರೇಣವ ಮತತು ಸಮನಾಾಂತರ ಶಕ್ರು
ಕೆೇಾಂದರಗಳ್ನತನ ಜಿಲೆಿ, ರಾಜಾ ಮತತು ರಾಷ್ರ ಮಟ್ುದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟು ಮಾಡತತಿುದೆ. ಇದತ ಸದಾಕಾಲ ಇರತವ ಭಿೇತಿಯಾದ,
ನಾಾಯಾಲಯದ
ಆಶಯವನತನ
ಜಾರಿಗೊಳಿಸತವ
ಅಧಿಕಾರ
ಹೂಾಂದಿರತವ
ಈ
ಕೆೇಾಂದರಗಳಿಾಂದಲೆೇತೊಾಂದರೆಯಾದರೆದೌಜವನಾಕೊಕಳ್ಪಟ್ುವರತ ಹೂೇಗಲತ ಯಾವುದೆೇ ಸಹಾಯ ಕೆೇಾಂದರಗಳಿರತವುದಿಲಿ ಎನತನವುದನತನ
ಮತೆು ಮತೆುನೆನಪ್ತಸತತುದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, DATC ಗೆ ದೆೇಶದ ಒಳ್ಗೆ ಮತತು ದೆೇಶಗಸಿೇಮಗಳಾಚೆ ಸಹ ವಾಪಸಾತಿಜಾರಿಗೊಳಿಸತವ
ಅಧಿಕಾರವನತನ ಕೊಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಾವ ಅಾಂಗಗಳ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೌಜವನಾಕೆಕಒಳ್ಗಾದವರನತನಪರತಿನಿಧಿಸಲತ ಯಾರೂ ಇಲಿ.
ಅವರ ಸಾಗಣಿಕೆಯನತನ ತಡೆಗಟ್ತುವ ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ಾರತಿನಿಧಾ ಅತಾಾಂತ ಅಗತಾವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲೆೇ ಗಮನಿಸಿದಾಂತೆ,
ಸತಪ್ತರೇಾಂಕೊೇರ್ಟವ ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಪ್ಾಾನೆಲ್ ಪರಕಾರ ಇಾಂತಹ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಮತತು ಸಾಗಣಿಕಾ ನಿರೊೇಧ ಕೆೇಾಂದರಗಳ್ಲ್ಲಿ
ಲೆ ಾಂಗಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಪ್ಾಲತಗೊಳ್ತಳವಿಕೆಯ ಅಗತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಫಾರಸೂನತನ ಸಾಂಪೂ ಣವವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದೆ.
೭. ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮತತು ಉತುರದಾಯಿತವದ ಕೊರತೆ : ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕಾ ಕೆೇಾಂದರ (ಸಕ್ಷನ್4)ಪರಕಾರ ಈ ರಿೇತಿಯ
ಸಾಗಣಿಕೆಯ ತಡೆ, ಅದರ ಬಗೆಿ ಕಣಿಣಡತವುದತ, ಅದಕಾಕಗಿ ಇನಿನತರ ಕಾನೂನತ ಸಾಂಸಿಗಳ್ ನೆರವು ಪಡೆಯತವುದತ,
ಸಾಗಣಿಕೆಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಒಾಂದತ ವಿಶೇಷ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೆೇಾಂದರವನತನಇಟ್ತುಕೊಳ್ತಳವುದತ ಅಗತಾವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ

ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಅಾಂತಹ ಒಾಂದತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊೇಶವನತನ ಇಟ್ತುಕೊಳ್ತಳವ ಅಗತಾದ ಬಗೆಿ ಯಾವುದೆೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾಗವದಶವನವನತನ
ನಿೇಡಿಲಿ.
೮. ವಾಕ್ ಸಾವತಾಂತರಾ, ಸಾಗಣಿಕೆಗೆ ಪೂ ರೇತಾೂಹ ಮತತು ದೌಜವನಾ : ಮಸೂದೆಯಸಕ್ಷನ್36 ಪರಕಾರ ಅದತ ’ಮಾನವ
ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆಯನತನಪೂ ರೇತಾೂಹಿಸತವಾಂತಹ, ಯಾವುದೆೇ ಜಾಹಿರಾತತ, ಪರಕಟ್ಣೆ, ಮತದರಣ ಅಥವಾ ಪರಚಾರ, ಯಾವುದೆೇ
ಪರಕಾರದಹಾಂಚತವಿಕೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಾಂತರಜ್ಞಾನದ ಬಳ್ಕೆ, ಪ್ಾಾಂಪಿರ್ಟ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಜಾಹಿರಾತತ ವಿಧಾನಗಳ್ನತನ ನಿಯಾಂತಿರಸತವ’
ಸಾಂಪೂ ಣವ ಅಧಿಕಾರವನತನ ಹೂಾಂದಿರತತುದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸವಲತತು ವಾಕಾೂವತಾಂತರಾವನೆನೇಕಸಿದತಕೊಳ್ತಳವ, ನಿಯಾಂತಿರಸತವ ಶಕ್ರುಯನತನ
ಹೂಾಂದಿದೆ. ಇದತ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲೆ ಒಾಂದತ ಕಠಿಣ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣಾ ವಾವಸಿಯನತನ ನಿಮಿವಸತವ ಬದಲತ, ಅತಾಾಂತ ದತಬವಲ
ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆಗೆಕಾರಣವಾಗತತುದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಸವಘೂೇಷ್ಟತ ನೆ ತಿಕ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾಹೂಣೆಹೂತುವರತ
ಯಾವುದೆೇ ಕಲ್ಾಪರಕಾರವನತನ ಈ ಮಸೂದೆಯಸಹಾಯದಿಾಂದನಿಯಾಂತಿರಸಿ ಅವರಿಗೆ ತೊೇಚಿದ ಯಾವುದೆೇ ಭಾಗವನತನ ’ಅಶಿೇಲ’ ಎಾಂದತ
ಪಟ್ಟು ಹಚಿಿಬಿಡಬಹತದತ. ಇದತ ವಾಕಾೂವತಾಂತರ ಅದರಲೂಿ ಸಾಗಣಿಕೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಮಾಡತವ ಭಾಷ್ಣ, ಆಡತವ ಮಾತತಗಳ್
ಮೇಲೆ ವಾತಿರೆೇಕ ಪರಿಣಾಮವನತನ ಬಿೇರಬಹತದತ.
೯.
ವಾಪಸಾತಿ
ಮತತು
ಪುನವವಸತಿಗೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ
ಪರಸಪರ
ಕ್ಷೇತರಗಳೊಳ್ಗೆಕಾಲ್ಲಕತಕವಕಾನೂನತಗಳ್ತ:ಸಾಗಣಿಕೆಗೆಒಳ್ಪಟ್ುಬಲ್ಲಪಶತವನತನದೃಷ್ಟುಯಲ್ಲಿಟ್ತುಕೊಾಂಡರೆ, ಕೆೇವಲ ವಾಪಸಾತಿ ಅವರ
ಸಮಸಾಗೆಪರಿಹಾರವಾಗತವುದಿಲಿ. ಅದೂ ಅಲಿದೆ, ಕೆೇವಲ ಅವರನತನ ಒಾಂದತ ಭೌಗೊೇಳಿಕ ಸಿಳ್ದಿಾಂದ ಬೇರೊಾಂದತ ಕಡೆಗೆ
ಬದಲ್ಾಯಿಸಿದರೆ ಸಮಸಾ ಪರಿಹಾರವಾಗತತುದೆಎನತನವುದನೂನ ಇದತ ಸೂಚಿಸತತುದೆ. 31(1)ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆ ಜಿೇತಕಾಕಗಿಸಾಗಣಿಕೆ
ನಡೆಸತವುದನತನ ಪರಸಾುಪ್ತಸತತುದೆ. ಇಾಂತಹ ಸಾಂದಭವಗಳ್ಲ್ಲಿ ಘಾಸಿಗೊಳ್ಗಾದವರನತನ ಪುನವವಸತಿ ಕೆಾಂದರಗಳಿಗೆಕಳಿಸತವ ಮೊದಲತ
ನಾಾಯಾಧಿೇಶರೆದತರತ ತಾಂದತ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತತುದೆ. ಈಗಿನ 2018 ರ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಜಿೇತ ಪದಧತಿಯನತನ ಗತರತತಿಸಲತ
ಪರಯತಿನಸತವುದತ ಅವರತ ಆ ಸಾಂದಭವದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದದರತ ಎನತನವುದರ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಜಿೇತ ಕಾಮಿವಕರ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ
ಅವರನತನ ಕೆೇವಲ ಅವರತ ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದದರತ ಎನತನವುದರ ಮೂಲಕವಷ್ುೇಗತರತತಿಸತವುದಿಲಿ. ಅವರತ ಎಲೆಿೇ ಇರಲ್ಲ, ಸಾಲದ
ಮೂಲಕ ಅವರನತನ ನಿಯಾಂತಿರಸತತಿುದದರೆ ಅದೂ ಸಹ ಜಿೇತವೇ ಆಗತತುದೆ. ಆದರೆ 2018ರ ಮಸೂದೆಯನತನ, 1976 ರ
ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿರತವದೌಜವನಾಕೊಕಳ್ಗಾದವರಹಕತಕಗಳ್ ಮೂಲಕ ಆ ಸಮಸಾಯನತನ ನೊೇಡತವ ರಿೇತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇರತವುದರ
ಮೂಲಕ ಈ ಮಸೂದೆ ಬಡವರತ ಮತತು ದೌಜವನಾಕರ ಪರಿಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತವವರನತನಸಕಾವರ ಹೇಗೆ ನೊೇಡತತುದೆ
ಎನತನವುದರ ಬಗೆಿ ತಪುಪ ಸಾಂದೆೇಶವನತನ ರವಾನಿಸತತುದೆ.
೧೦ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥವಕ ಸಮಸಾಗಳ್ನತನ ಕೆೇವಲ ಬೌದಿಧಕ ನೆಲೆಯಿಾಂದ ಮಾತರ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸತವಿಕೆ: ಈ ಮಸೂದೆ, ಸಾಗಣಿಕೆ ಆಳ್ವಾದ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತತು ರಾಚನಿಕಸಮಸಾಗಳಾದ ಬಡತನ, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳ್ ಕೊರತೆ, ಅಭಿವೃದಿಧ ಮಾದರಿಗಳ್ ಸೂೇಲತ
ಇವಲಿದರೊಾಂದಿಗೆಸಾಗಣಿಕೆ ಹೂಾಂದಿರತವ ಕೊಾಂಡಿಯನತನ ಅಥವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಳವುದರಲ್ಲಿ ಸೂೇಲತತುದೆ. ಈಗಿರತವುದಕ್ರಕಾಂತಲೂ
ಚೆನಾನಗಿರತವ ಬದತಕ್ರನೆಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕತ ಎನತನವ ತತಡಿತ, ಆಸ ಜನರನತನ ಸತರಕ್ಷಿತವಲಿದ ಉದೊಾೇಗ ಮಾಗವಗಳ್ತು ನಡೆಯಲತ
ಪರೇರೆೇಪ್ತಸತತುದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಪರಾಧಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತವುದತ, ಬಲವಾಂತದ ಲೆ ಾಂಗಿಕ ವೃತಿುಗೆಒಳ್ಗಾಗತವುದತ,
ವಿದೆೇಶಗಳ್ಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲೆಯೆೇ ಇಲಿದ ರಿೇತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೂೇಗತವುದತ ಇತಾಾದಿ. ಆದರೆ ಈ ಮಸೂದೆ ಇವಲಿವನೂನ ಕೆೇವಲ
ಬೌದಿಧಕ ಮಟ್ುದಲೆಿೇಆಲೊೇಚಿಸತತಾು, ತೊಾಂದರೆಗೊಳ್ಗಾದವರನತನ ಅದಕೆಕ ಪರೇರೆೇಪ್ತಸತವ ವಿಷ್ಯಗಳ್ತು ಗಮನ ಹರಿಸದೆ, ಅದನತನ
ಕೆೇವಲ ವಿಶಿೇಷ್ಣೆಯ ದೃಷ್ಟುಯಿಾಂದ ನೊೇಡತವುದರಿಾಂದ ಸಾಗಣಿಕೆತಡೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕರಮ, ಕಾಯವಕರಮಗಳ್ನತನ ಸಮಪವಕವಾಗಿ
ಕೆ ಗೊಳ್ಳಲತ ಆಗತವುದಿಲಿ.

