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ವರ�ಯ �ಾ�ಾಂಶ 
 
‘ಕ�ದ ಘನ�ೆ’, �ೆಂಗಳ�ರು ನಗರದ ಸ��ಾನದ��  �ೆಲಸ �ಾಡುವ �ಾ��ಕರ ಕು�ತು ವರ�.  ನಗರದ 

ಎ�ಾ� �ಾಗ�ಕ�ಗೂ ಅಂ�ಮ ಸಂ�ಾ�ರ�ೆ� ಶ��ಸುವ  (ಬಹು�ೇಕ ಎಲ�) ದ�ತ �ಾ��ಕರು  �ೇ�ೆ 
ತ�ೆ�ಾರುಗ�ಂದ ಸ��ಾನಗಳ�� ಗು�ಾಮ��ಯ ಪ����ಗಳ�� �ೆಲಸ �ಾಡುವಂ�ೆ ಒ�ಾ�ಯ�ೆ� ಒಳ�ಾ��ಾ��ೆ 
ಎಂದು ಈ ವರ� �ಾಖ�ಸುತ��ೆ.  �. �. ಎಂ. � ನ�ೆಸುವ ಸ��ಾನ �ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಾ��ಕ 
ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ನ�ೆಸುವ ಸ��ಾನ�ಾ�ರಬಹುದು , �ಾ��ಕರ ಕ�ಾ�ಣದ ಸಂಪ�ಣ� �ಲ���ವ� ಎದು� �ಾಣು���ೆ . 
�ೋ�� �ೋಂ��ಂದ ಅವರ �ೆಲಸದ �ಾ�ಾವರಣ �ಾಗು ಆ�ೋಗ� ಇನು� ಹದ�ೆ��ದ. �ಾ��ಕರು �ವಸ�ೆ� 
೧೪ ಘಂ�ೆ �ೆಲಸ �ಾ��ೊಂಡು, ಹಲವ� �ವಸಗಳ �ಾಲ �ಾ��ಾನದ�ೆ�ೕ ಉ���ೊಂಡು, �ೋ��ೕಲಗಳ 

�ೕ�ೆ ಮಲುಗು�ಾ� ಬಳಲು���ಾ��ೆ. 
 

ವರ�ಯ ಬ�ೆ�  
�ಾಧ�ಮಗಳ  ವರ�ಗಳ ಪ��ಾರ �ೆಂಗಳ��ನ�� ೪೨ ��ಮ�ೋ�ಯಂ �ಾಗು ೫೮ ಬ�ಯ� �ೌ�ಂ� 

ಗ��ಾ��ೆ. ಇದರ �ೊ�ೆ�ೆ ಎರಡ�ೇ ಅ�ೆಯ�� �ಾ�ನ ಪ�ಕರಣಗಳ� ಗಗನ�ೆ�ೕ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಮೃತಪಟ�ವರ 
ಮೃತ�ೇಹವನು� ದ�ಸಲು  �ಾ�ಾ��ಕ ಬಯಲು ��ಮ�ೋ�ಯಂಗಳನೂ� ಸಹ �ೆ�ೆಯ�ಾ��ೆ . ಎ ಐ � � 

� ಯು �ಾ ತಂಡ (ಇಬ�ರು ಸದಸ�ರು �ಾಗು ಒಬ�ರು ಸ�ಯಂ�ೇವಕರು) , �ೕ ೪ - ೮ ರ ಮ�ೆ� ೨೬ 

ಸ��ಾನಗ��ೆ �ೇ�  �ೕ� , ಅ��ನ �ಾ��ಕರನು� �ಾತ�ಾ�� ಅವರ �ೆಲ�ದ �ಾ�ಾವರಣ �ಾಗು ಅವರ 
�ೕವನದ ಬ�ೆ� �ವರಗಳನು� ಪ�ೆದರು. �ಾ��ಕರ �ೊ�ೆ�ನ ಈ ಸಂ�ಾಷ�ೆಗಳ� , ಸ�ಾ�ರ �ೋ�� 

�ೋಂ�ನ ಸಮಯದ��  ಅಂ�ಮ ಸಂ�ಾ�ರಗಳ ��ೕ�ೋ�ಾ�  ಬ�ೆ� �ೊರ��ರುವ  ಆ�ೇಶಗಳ� �ಾಗು 
�ಾವ�ಜ�ಕ�ಾ� ಲಭ��ೆ�ರುವ ಇತರ �ಾ�� - ಇ�ೆಲ�ರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ�ೆ ಈ ವರ� ತ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ. 
�ಾ��ಕರನು� ಸಂದ��ಸಲು ಬ��ದ ಪ��ಾ�ವ� �ಾಗು �ೇ� �ೕ�ದ ಪ�� ಸ��ಾನದ ಬ�ೆ� ಸಂ�ಪ� �ಾ�ಾಂಶ 
ವರ�ಯ ಅನುಬಂಧಗ�ಾ� ಲಗ��ಸ�ಾ��ೆ.    
 

ಕಂಡು ಬಂದ ಮುಖ� ಅಂಶಗಳ�  
�ೋ�� ಪ�ಕರಣಗಳ� �ಾಗು ಅದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾವ�ಗಳ ಸಂ�ೆ� ಅ� �ೆ�ಾ��ದು� , �ಾ��ಕರ �ೕವನ 

�ೇ�ೆ ನರಕ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾಖ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೋ�� �ೋಂ�ನ ಮುಂ�ೆ ಒಂದು ಸ��ಾನ�ೆ� ೦-೫ 

ಮೃತ�ೇಹಗಳ� ದ�ಸುವ�ದ�ೆ�/ಮಣು� �ಾಡ��ೆ� ತಲು���ದ�ವ�. ಈಗ ಕ�ಷ� ೫ �ಾಗು ಗ�ಷ� ೭೫ ಜನರ 
ಮೃತ�ೇಹ ತಲುಪ����ೆ . �ದು�� ��ಾ�ಗರಗಳ�� �ಾ��ಕರು �ೆಳ�ೆ� ೬-೭ ಘಗಂ�ೆ�ೆ �ಾಯ� �ಾರಂಭ 

�ಾ� , �ಾ�� ೭ -೮ ಘಂ�ೆ ತನಕ �ಾಯ��ವ��ಸು���ಾ��ೆ. ಮೃತ�ೇಹಗಳನು� ದ�ಸಲು ಮರವನು� 
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ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಮೂರು ��ಾ�ಾರಗಳ��, ದಹನ�ೆ�  ಇನು� �ೆಚು� ಸಮಯ �ೇ�ಾ�ದು�   �ಾ��ಕರು �ೆಳ�ೆ� 
೫ ಘಂ�ೆ�ಂದ �ಾ�ರಂ��ದ�ೆ �ೆಲ��� �ಾ�� ೧ ����ೆ ಅಥ�ಾ ೨ ಘಂ�ೆ�ೆ �ೆಲಸ ಮು�ಸು�ಾ��ೆ . 
�ೋ�� ಇಂದ ಮೃತಪಟ�ವರ ಅಂ�ಮ ಸಂ�ಾ�ರಗಳ� �ಾವ �ೕ� ನ�ೆಯ�ೇಕು ಎಂದು �ೊರ��ರುವ ಅಷು� 
ಸ�ಾ�� ಆ�ೇಶ/ ಸಕು��ಲ� ಗಳ�� �ಾ��ಕರ �ೕ�ೆ ಆಗುವ ಪ��ಾಮ ಅಥ�ಾ ಅವರ �ತರ��ೆ ಬ�ೆ� ಒಂದು 
ಅಂಶವ� ಇಲ�  
 

ಆ�ತ�ಾ� �ಷಯ�ೇ�ೆಂದ�ೆ �ಾವ��ೇ ಸ��ಾನದ�� �ಾ��ಕ��ೆ ಕ�ಷ� �ೇತನ �ೕಡ�ಾಗು��ಲ� �ಾಗು 
�ಾ��ಕ��ೆ �ಾನೂನು ಪ��ಾರ �ಗ�ೇ�ಾದ  ಒಂದು �ೌಲಭ� ಸಹ 

�ೕಡ�ಾಗು��ಲ�. ಒ����  �ಂಗ��ೊ��  �ೇತನ �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ, �ೆಲ��� ಮೂರೂ �ಂಗ��ೊ�� 
�ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ �ೆಲವ��ೆ ವಷ��ೊ��� �ೕಡ�ಾ��ೆ.  ಅವ��ೆ �ಗ�ೇ�ಾದ �ೇತನ 13132.60/- ರೂ�ಾ�. 

ಆದ�ೆ �ೆಲ �ಾ��ಕ��ೆ 2000ರೂ�ಾ� �ಗುತ��ೆ, �ೆಲವ��ೆ  10,500  ರೂ�ಾ� �ಗುತ��ೆ. ಕ�ಷ� �ೇತನದ 

�ಾ��ಯ ಸ�ಷ� ಉಲ�ಂಘ�ೆ ನ�ೆಯು���ೆ. ಮೃತಪಟ�ವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಇಷ�ದಂ�ೆ �ೕಡು ವ ಅ�ೊ�ೕ ಇ�ೊ�ೕ 
ಹಣವನು� ಬ�� �ೕವನ ನ�ೆಸು�ಾ��ೆ. �ಾ��ಕ��ೆ  �ಗ�ೇ�ಾದ - ಈ.ಎ�.ಐ , �.ಎ� , �ೋನ� , ರ�ೆ, 
�ಾ�ಟೂ�� - ಇದು ಎಲ�ವನು�, ಎಲ� �ಾ��ಕ�ಂದ �ತು��ೊಳ��ಾ��ೆ . ಇದು �ಾ��ಕ �ಾನೂ�ನ �ೂೕರ 
ಉಲ�ಂಘ�ೆ.  

ಅ�ಾಯ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡು��ರುವ  ಸ��ಾನಗಳ ಈ �ಾ��ಕರು ಹಲವ� ಆ�ೋಗ� ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� 
ಎದು�ಸು���ಾ��ೆ ಆದ�ೆ ಸ�ಾ�ರ ಅಥ�ಾ �ಾಸ� � �ಾ��ಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಅವರ ಕ�ಾ�ಣ�ಾ�� �ಾವ��ೇ ಕ�ಮ 

ವ�ಸುವ��ಲ� , �ಾವ��ೇ �ೌಲಭ� �ೕಡುವ��ಲ� . �ೆಲಸದ ಸಮಯದ�� �ಾ��ಕ��ೆ ಆ�ರುವ �ೆಲವ� 
ಅಪ�ತಗಳ� �ಾಗು ಅದ�ಂದ ಆದ �ಾಯಗಳನು� ವರ�ಯ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ . �ಾ��ಕ��ೆ �ೆನು� 
ಮೂ�ೆಯ  ��� ��� ಆ��ೆ , �ೇಹಗಳನು� ದ�ಸು�ಾಗ �ೈ ಸು���ೆ , �ೊ�ಕಲು�ಗಳನು� ಜರ�ಸು�ಾಗ 

�ೆರಳ�ಗಳ� �ೆಗು��ೋ��ೆ . ಇ�ೆ�ಲ��ಾದರೂ �ಾವ �ಾ��ಕ�ಗು  ಈ.ಎ�.ಐ ಇಲ�, �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ 

ಆ�ೋಗ� �� ಎಲ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� ಪ� ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ�ಗಳ� ಸಹ ಇಲ�.  �ೆಲಸ �ಾಡು�ಾ� 
�ಾಯ�ಾದರೂ ಸ�ಂತ ಖ��ನ�� ಅವ�ೇ �� �ೆ� ಪ�ೆಯ�ೇಕು. �ೋಂ�ನ ಮುಂ�ೆಯೂ, ತ�ೆ�ಾರುಗ�ಂದ 

ನ�ೆ�ರುವ �ಾ��ಕರ ಆ�ೋಗ�ದ �ಲ���ದ ಈ �ೋರ�ೆ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವ�ೆ��ೆ. ��ಾ�ಾರದ�ಾ�ಗ� , 

ರುದ�ಭೂ�ಗಳ�ಾ�ಗ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಅಥ�ಾ ಅವರ �ಾಸ� �ಾ�ೕಕ�ಂದ ಅವ��ೆ �.�.ಈ �� 

�ೕಡ�ಾ�ಲ�.   ಮೃತ�ೇಹಗಳನು� ಮು��ದ ನಂತರ ಬಳಸಲು �ಾ���ೈಜ� ಅಥ�ಾ �ೋ� ಸಹ ಅವ��ೆ 
�ೕ�ಲ�. ಕ�ಷ� ಪ� �ೋ�� ಪ�ೕ�ೆ ಸಹ ಎ�ಾ� �ಾ��ಕ��ೆ �ಾ�ಲ�. ಸ��ಾನಗಳ�� �ಾ��ಕರ 
�ತರ��ೆ�ಾ� WHO ಅಥ�ಾ ಸ�ಾ�ರದ �ಾವ��ೇ �ಯ�ಾವ�ಗಳನು� ಇ���ೕ �ಾ�ಸ�ಾಗು�ಲ�  

ಬಹಳಷು� ಜನ �ಾ��ಕರು , ಅದರಲೂ� ರುದ�ಭೂ� �ಾ��ಕರು ಅ���ೕ �ಾ�ಸು�ಾ��ೆ . ಅವರ ವಸ� �ೌಕಯ� 
ಬಹಳ ಅ�ಾನ�ೕಯ�ಾ��ೆ. ಈಗ �ೋ�� �ಾವ�ಗಳ� ಅ� �ೆ�ಾ��ದು� �ದು�� ��ಾ�ಗರದ�� �ೆಲಸ 
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�ಾಡುವ �ಾ��ಕರು ಸಹ ಹಲವ� �ವಸಗಳ �ಾಲ ��ಾ�ಗರದ��  �ಾ�ಸು���ಾ��ೆ. �ೆಲವ� ರುದ�ಭೂ�ಗಳ�� 
�ಾ��ಕ��ೆ �ೌ�ಾಲಯ ಸಹ ಇಲ� . ಮ��ೆಯರು ಸಹ ಬಯ��ೆ �ೋ�ಾ�ೇ�ಾ��ೆ . �ೕರು ಸಹ ಅವ�ೇ 
ಹಣ �ೕ� �ೊಳ��ೇ�ಾ��ೆ. ��ಾ�ಾರಗಳ��  �ೋ�  �ೕಲಗಳ �ೕ�ೆ ಮಲುಗು��ಾ��ೆ. 
ರುದ�ಭೂ��ಂದರ�� �ಾ��ಕರ ಮ�ೆ , ಮೃತ�ೇಹಗಳನು� ಆಗ �ಾ�ೇ  ಮಣು� �ಾ�ರುವ, �ೇಹಗಳನು� 
ಇಡುವ ಸ�ಳದ ಪಕ�ದ���ೕ ಇ�ೆ. ಅವರ ಆ�ೋಗ��ೆ� �ೕವ� ಅ�ಾ�ಾ�ಾ��ಾ��ೆ. ಸ��ಾನದ �ೋ�ೆಗಳ 

ಒಳ�ೆ �ಾ�ಸುವ ಈ �ಾ��ಕರ ಸಂಕಷ� ನಗರದ �ಾ�ಗೂ �ಾಣದಂ�ಾ��ೆ.   

 ತಮ� ಮಕ�ಳ�ಾ�ದರೂ ಓ�� ಈ �ಾ� ವ�ವ�ೆ��ಂದ ಬಂ�ರುವ ಅವರ ಈ �ೆಲಸ�ಂದ �ಾರು 
�ಾ�ಸ�ೇ�ೆಂದು �ಾ��ಕರು ಆ�ಸು�ಾ��ೆ. �ಾ��ಕ�ಂದ �ತು��ೊಳ��ಾದ ಘನ�ೆ, �ೇತನ , ಕನಸು- 
ಇ�ೆಲ�ವಕೂ� ಪ�ಹ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ. ಇದು ಸ�ಾ�ರ, �ಾ��ಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� �ಾಗು ನಗರದ ಎಲ�ರ 
ಜ�ಾ�ಾ���ಾ��ೆ. ಇವರ �ೆಲಸಗಳ ಬ�ೆ�, ಅವರ �ಾಸ���ಯ ಬ�ೆ� ತ��ೆ�ಾ�, ಅವರ ಕ�ಾ�ಣ�ಾ�� 
ತಕ�ಣದ ಕ�ಮಗಳ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾ��ೆ  �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾ��ೆ  
  

��ಾರಸು�ಗಳ�  
೧) ಎ�ಾ� �ಾ��ಕ�ಗೂ �.�.�� (ಒಂ�ೊಂದು ದಹನ / �ೋ� ಅ�ಯುವ�ದ�ೆ� ಪ��ೆ�ೕಕ �.�.ಈ. �� ), 

�ಾ�� , ಗ��� , �ಾ���ೈಜ� , ��ೕ�ಂ� �ೌಡ� /�ೈ�ೕ�ೊ�ೕ�ೇ� �ೊಲೂ�ಶ� �ೕಡ�ೇಕು  

೨)ಎ�ಾ� �ಾ��ಕ��ೆ �ಯ�ಾವ�ಗಳ ಪ��ಾರ ಉ�ತ �ೋ�� ಪ�ೕ�ೆ ಆಗ�ೇಕು . ಇದು 
�.�.ಎಂ.�  ಅಥ�ಾ �ಾಸ� �ಾ��ಕ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಆಗ�ೇಕು  

೩)ಎ�ಾ� �ಾ��ಕ�ಗೂ �ಾಗು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ��ಗೂ ಆಧ��ೆ �ೕ�ೆ�ೆ ಉ�ತ ಲ��ೆ ಕೂಡ�ೇ �ೕಡ�ೇಕು  

೪)�ಯ�ಾವ�ಗಳ ಪ��ಾರ ಪ�� ರುದ�ಭೂ�/��ಾ�ಾರವನು� �ವಸ �ಾ���ೈ� �ಾಡ�ೇಕು , �ಾಗು 
�ಾ��ಕರು �ಾಸ�ರುವ ಮ�ೆಗಳನು� ಸಹ �ಾ���ೈ� �ಾಡ�ೇಕು  

೫) �.�.ಎಂ.� �ಾಗು �ಾಸ� ಟ��� ಗಳ�� �ೆಲಸ �ಾಡು��ರುವ  ಎ�ಾ�  �ಾ��ಕರನು� �ಾಯಂ�ೊ�ಸ�ೇಕು. 
ಅವರ �ೕವ�ೋ�ಾಯವನು� ರ�ಸಲು ಎ�ಾ� ಅಗತ� ಕ�ಮಗಳನು� �ೈ�ೊಳ��ೇಕು  

೬) ಈ ತ�ಣ�ೆ� ಎ�ಾ� �ಾ��ಕ��ೆ Rs. 13,132 �ಂಗ��ೆ �ೇತನ �ೕಡ�ೇಕು , �ಂಗ�ನ ೭ �ೇ 
�ಾ�ೕ��ೊಳ�ೆ �ೕಡ�ೇಕು , ಎಲ��ಗೂ  �ೇ� ��� �ೕಡ�ೇಕು . ಇದು ಅಲ��ೆ ಅವರ �ೇತನವನು� 
ಪ�ಷ���  ಅವ��ೆ �ಾ�ಯಯುತ�ಾದ �ೇತನ �ೕಡ�ೇಕು. ಎಲ��ಗು ಗುರು�ನ �ಾ�� , ಈ. ಎ� .ಐ �ಾಗು 
�.ಎ� ಅ�ೌ�� ನಂಬ� �ೕಡ�ೇಕು. �ೇತನ �ೇರ ಅವರ �ಾ���  �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಸುವಂ�ೆ�ಾಗ�ೇಕು. 
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�ಾಸ� ಟ��� ನ�� �ೇ�ೆ ಸ��ಸು��ರುವ  �ಾ��ಕ�ಗೂ , �. �.ಎಂ.� �ೌಕರ��ೆ �ಗುವ �ೌಲಭ� �ಾಗು 
ಕ�ಷ� �ೇತನ �ಾಗು ಎಲ� �ೌಲಭ�ಗಳ� �ಗುವ�ಾ�ೆ ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ��ೇಕು     

೭)�ೆಲಸ ಅ� �ೆ�ಾ�� ಎ�ಾ� �ಾ��ಕರು ಓವ� �ೈ� �ೆಲಸ �ಾಡು���ಾ��ೆ. ಅದ�ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ �ೇತನ �ಾಗು 
ಪ��ಾರ �ೕಡ�ೇಕು  

೮)ಪ�� �ವಸ ಅವರ �ೕವ�ೆ� ಇರುವ ಅ�ಾಯ �ೆ��ಸ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡು��ರುವ �ಾ��ಕ��ೆ ��� ಅಲ�ೆ�� 
�ೕಡುವಂ�ೆ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ �ಾಗು ��.ಎಂ.� ಕ�ಮ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು  

೯)ಸ�ಾ�ಕ ಭದ��ೆ ಗ�ಾದ ��, �ಾ�ಟೂ�� , �ಂಚ� , �ೋನ� - �ಾನೂ�ನ ಪ��ಾರ �ಗ�ೇ�ಾದ ಎ�ಾ� 
�ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೕಡ�ೇಕು  

೧೦)�ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ದ  ೫೦ ಲ� �� �ೕಜ�ೆ�ೆ ಇವರನು� ಸಹ ಫ�ಾನು�ಾ�ಗ�ಾ� �ಾಡ�ೇಕು  

೧೧)ಸ��ಾನದ�� �ಾಸ�ಾಡು��ರುವ �ಾ��ಕ��ೆ �.�.ಎಂ.� ವಸ� �ೌಕಯ� (�ಾ�ಟ��� ) �ೕಡ�ೇಕು  

 ೧೨)ಸ��ಾನ �ಾ��ಕರ �ೕವನ �ಾಗು �ೕವ�ೋ�ಾಯದ ಕು�ತು ಸಮಗ�  ಸು�ಾರ�ೆ�ೆ  ಸ�ಾ�ರ 
ಸ���ಂದನು�  ರ�ಸ�ೇಕು . ಈ �ೆಲಸವ� �ಾ� ಆ�ಾ�ತ�ೆಂದು ಗುರು�ಸ�ೇಕು . �ಾ��ಕ��ೆ �ೇ�ಾದ�� 
ಪ�ನವ�ಸ� , ಅವರ ಮಕ���ೆ ಉತ�ಮ ��ಾ��ಾ�ಸ �ಾಗು ಉ�ೊ�ೕಗ - ಇವ�ಗಳನು� ಕ��ಸುವ�ದರ 
ಬ�ೆ�  �ಂ�ಸ�ೇಕು . ಎ�ಾ� �ಾ��ಕ�ಗೂ  ಘನ�ೆ , ಆ�ೋಗ� �ಾಗು �ಾ�ಯಯುತ �ೇತನ �ೕಡುವಂ�ೆ 
�ಾಗು �ಾ� ಆ�ಾ�ತ ಪದ���ಂದ �ಾ�ಾಗುವಂ�ೆ ��ಾರಸು�ಗಳನು� �ೕಡ�ೇಕು. ಇಷು� ತ�ೆ�ಾರುಗಳ� 
ಅವ�ಂದ �ತು��ೊಂಡ �ೇತನ , ಘ�ೆ�ೆ�ೆ ಪ��ಾರದ ಬ�ೆ� ��ಾರಸು� �ೕಡ�ೇಕು. ಈ ಇ�ೕ ವ�ವ�ೆ�ಯ 

ಕೂಲಂಕುಷ ಪ�ೕ�ೆ �ಾ� ಇದನು�, ಇ�ೕ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ಾನ�ೕಯ ವ�ವ�ೆ�ಯ��ಾ��ಸಲು   ��ಾರಸು�ಗಳನು� 
�ೕಡ�ೇಕು  . ಈ ಸ��ಯ�� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ  ಇ�ಾ�ೆ , �ಾ��ಕ ಇ�ಾ�ೆ, ಆ�ೋಗ� ಇ�ಾ�ೆ 
ಗಳ  ಪ����ಗಳ� ಖ�ಾ�ಯ�ಾ�ರ�ೇಕು .   

  

 


