ಇಲಾಖೆ ಕುರಿತು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ
ಇಲಾಖೆಯು

ಕಾರ್ಮಾಕ ಇಲಾಖೆಯು 1935ರಲ್ಲಿ

ಕಾರ್ಮಾಕರಿಗೆ

ಒಬ್ಬ

ಸ್ನ ೇಹಿತ್,

ಅಸ್ತಿ ತ್ವ ಕ್ಕೆ

ತ್ತ್ವ ಜ್ಞಾ ನಿ

ಬಂದಿರುತ್ಿ ದೆ. ಕಾರ್ಮಾಕ

ಹಾಗೂ

ಮಾರ್ಾದರ್ಶಾಯಿದದ ಂತೆ.

ಕಾರ್ಮಾಕ ಇಲಾಖೆಯು ಕಂದರ ದ 23 ಕಾಯ್ದದ ರ್ಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ದ 04 ಕಾರ್ಮಾಕ ಕಾಯ್ದದ ರ್ಳನ್ನನ
ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಗೊಳಿಸುತ್ತಿ ದೆ. ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ಉದಭ ವಿಸುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದರ್ಳನ್ನನ

ಹಾಗೂ ಸೌಹಾದಾಯುತ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಗೆಹರಿಸ್ತ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶಂತ್ತಯನ್ನನ

ತ್ತರ ೇಪಕ್ಷ ೇಯವಾಗಿ

ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಾ ನಲ್ಲಿ

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ಿ ದೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾತ್ರ :ಸಮಸಿ

ಕಾರ್ಮಾಕ

ಇಲಾಖೆಯ

ವರ್ಾದ

ಪರಮೇಚ್ಚ

ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ

ಹಕ್ಕೆ ರ್ಳನ್ನನ

ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಅನ್ನಕೂಲ್ಕರ

ರಕ್ಷ ಸ್ತ,
ಅಲ್ಿ ದೇ

ಅವರ
ಇದರ

ವಾತ್ತವರಣವನ್ನನ

ಸ್ತಿ ತ್ತರ್ತ್ತರ್ಳನ್ನನ
ಜೊತೆಗೆ

ಉತೆಿ ೇಜಿಸುವುದು

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದೂ

ಕೈಗಾರಿಕ್ಕರ್ಳ

ಸೇರಿದಂತೆ

ಮಾನವ

-

ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ್ದ ಸಮಪಾಕ ಸದಬ ಳಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಸವಾತೇಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಭದರ ಬುರ್ನದಿಯನ್ನನ
ನಿರ್ಮಾಸ್ತ

ಅರ್ಾಪೂಣಾ

ಕೈಗಾರಿಕಾ

ಬಂಧವಯ ವನ್ನನ

ಕಾಪಾಡುವುದರ

ಮೂಲ್ಕ

ರಾಜ್ಯ ದ

ಸವಾತೇಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಪರ ಧಾನ ಕಸುಬಗಿದುದ , ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಾಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಲ್ಲೇಕರ ಸಂಬಂಧವು
ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾದಾಯುತ್ವಾಗಿತ್ತಿ . ಆದರೆ ತ್ದನಂತ್ರದಲಾಿ ದ
ಇನಿನ ತ್ರೆ ಕಾರಣರ್ಳಿಂದಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಮಾಕರ ಸಂಖೆಯ
ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳು
ಪೂವಾದಲ್ಲಿ

ಹೆಚ್ಚಚ

ಕೈಗಾರಿಕ್ೇಕರಣ ಹಾಗೂ

ಕೈಗಾರಿಕ್ಕರ್ಳು ಸ್ಥಿ ಪಿತ್ವಾದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ

ಹೆಚಾಚ ಯಿತ್ತ. ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಮಾಕ ಸಂಘಟನೆರ್ಳು ಹಾಗೂ ಅವುರ್ಳ
ತ್ತೇವರ ತ್ರವಾಗಿ

ಕೈಗಾರಿಕಾ

ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನನ

ವಲ್ಯದ

ಬೆಳವಣಿಗೆಯು

ಕಾಣಬ್ಹುದಾಗಿದೆ.

ಸ್ತೇರ್ಮತ್ವಾಗಿತ್ತಿ

ಎಂದೇ

ಸ್ಥವ ತಂತ್ರ ಯ

ಹೇಳಬ್ಹುದು.

ಆದದ ರಿಂದ, ಕಾರ್ಮಾಕ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಕೂಡಾ ಸ್ತೇರ್ಮತ್ವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತಿ . ಅಂದು ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಮಾಕ ವಲ್ಯಕ್ಕೆ
ಪರ ಸುಿ ತ್ದಲ್ಲಿ

ಹೆಚ್ಚಚ ನ ಮಹತ್ವ ವನ್ನನ

ಕಾರ್ಮಾಕ

ವಲ್ಯವು

ನಿೇಡಿರಲ್ಲಲ್ಿ ವಂದು ಭಾವಿಸಬ್ಹುದಾದರೂ ಸಹ,

ರೈತ್

ಸಮುದಾಯವನ್ನನ

ಬಿಟಾ ರೆ,

2ನೇ

ಅತ್ತ

ದೊಡ್ಡ

ದುಡಿಯುವ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ದಿನರ್ಳಲ್ಲಿ
ಉದೊಯ ೇರ್ದ

ಕಾರ್ಮಾಕರನ್ನನ

ಸೇವಾ

ನಿಯಂತ್ರ ಣಕ್ಕೆ ಳಪಟ್ಟಾ ತ್ತಿ .
ಕಾರ್ಮಾಕರು

ಮತ್ತಿ

ಒಂದು ವಸುಿ ವಿನಂತೆ ಪರಿರ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿ ತ್ತಿ . ಅದರಿಂದಾಗಿ

ಷರತ್ತಿ ರ್ಳು

ಅಷ್ಟಾ ಗಿ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ

ತೇಟಗಾರಿಕಾ ವಲ್ಯರ್ಳಲ್ಲಿ

ಮಾಲ್ಲೇಕರ

ನಡುವ

–

ಒಪಿ ಂದರ್ಳಲ್ಲಿ ನ ಷರತ್ತಿ ರ್ಳ ಉಲ್ಿ ಂಘನೆಯಾದಲ್ಲಿ
ಓಡಿ

ಹೇದ

ಆರೇಪರ್ಳನ್ನನ

ಸಂದಭಾರ್ಳಲ್ಲಿ
ಹರಿಸ್ತ,

ಅವರುರ್ಳನ್ನನ

ಜೂಡಿಸ್ತಯಲ್

ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿ ತ್ತಿ . ಆ ದಿನರ್ಳಲ್ಲಿ

ಮಹತ್ವ

Contract

ಪಡೆಯದೇ
Act

ಮಾಲ್ಲೇಕರ

ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತಿ ದದ

1859ರ

ಪರ ಕಾರ

ಆದ

ಹಾಗೂ ತೇಟ ಕಾರ್ಮಾಕರು ಕ್ಕಲ್ಸ ಬಿಟುಾ
ಆರಕ್ಷಕರು

ಬಂಧಿಸುವುದಲ್ಿ ದೇ

ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯರ್ಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ ರ್ಮನಲ್

ಆರೇಪಿಯರ್ನನ ಗಿಸ್ತ

ಕಾರ್ಮಾಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ಅವರ ಹಕ್ಕೆ ರ್ಳನ್ನನ

ರ್ಶಕ್ಕಷ

ಕಾಪಾಡುವ

ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಾಕ ಕಾನ್ಮನ್ನರ್ಳು ರಚ್ನೆಯಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ . ಕಾರ್ಮಾಕರಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಹಕ್ೆ ನ
ಬ್ಗೆೆ

ಅರಿವಿಲ್ಿ ವಾದದ ರಿಂದ, ಅವರು ಮಾಲ್ಲೇಕರಿಂದ ಶೇಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿ ದದ ರು.

ಕಾರ್ಮಾಕರ

ಇಂರ್

ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ

ಸಂಕಷಾ ರ್ಳನ್ನನ

ಪರಿಹರಿಸ್ತ,

ಧ್ಯ ೇಯವನಿನ ರಿಸ್ತಕ್ಕಂಡು,

ಅವರ

ಕಾರ್ಮಾಕ

ಹಕ್ಕೆ ರ್ಳ

ರಕ್ಷಣೆ

ಇಲಾಖೆಯು

ಹಾಗೂ

ಅಸ್ತಿ ತ್ವ ಕ್ಕೆ

ಸಮರ್ರ

ಬಂದಿದುದ ,

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ್ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕರ್ಳ ನಡುವ ಉತ್ಿ ಮ ಸಮನವ ಯತೆ ಸ್ಥಧಿಸ್ತ,
ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತ್ತಿ ದೆ.
ಕಾರ್ಮಾಕ

ಇಲಾಖೆಯು

ಕಾಯಾ

ಅಸ್ತಿ ತ್ವ ಕ್ಕೆ

ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳನ್ನನ

ಬಂದು

ಇಂದಿಗೆ

ಅರ್ಾಪೂಣಾವಾಗಿ

8

ದಶಕರ್ಳಾಗಿದುದ ,

ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಡು

ಅದರ

ಉದೆದ ೇರ್ಶತ್

ಬಂದಿರುತ್ಿ ದೆ.

ಪರ ಸುಿ ತ್,

ಕಾರ್ಮಾಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಾ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳಲ್ಲಿ

ಮಹತ್ಿ ರ ಬ್ದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಾಕರ

ಶ್ರ ೇಯೇಭಿವೃದಿಿ

ದೃಷಿಾ ಯಿಂದ ವೈವಿದಯ ಮಯವಾದ ಕಾಯಾ

ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳನ್ನನ

ಹರ್ಮೂ ಕ್ಕಂಡು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತ್ತಿ ದೆ. ಕಂದರ ದ 23

ಹಾಗೂ

04

ರಾಜ್ಯ ದ

ಕಾರ್ಮಾಕರ

ನಡುವ

ಕಾರ್ಮಾಕ

ಕಾಯ್ದದ ರ್ಳ

ಉದಭ ವಿಸುವ

ಕೈಗಾರಿಕಾ

ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಗೊಳಿಸುವುದು.
ವಿವಾದರ್ಳನ್ನನ

ಮಾಲ್ಲೇಕ

ಸೌಹದಾಯುತ್ವಾಗಿ

ಮತ್ತಿ
ಹಾಗೂ

ತ್ತರ ೇಪಕ್ಷ ೇಯವಾಗಿ ಬ್ಗೆಹರಿಸುವುದು, ಇಲಾಖೆಯ ಪರ ಮುಖ ಧ್ಯ ೇಯವಾಗಿದೆ.
ಇಲಾಖೆಯು

ಪರ ಸುಿ ತ್

ಬ್ಹುಸಂಖ್ಯಯ ತ್

ಅಸಂಘಟ್ಟತ್

ಕಾರ್ಮಾಕರ

ನಿೇಡಿದುದ , ಅಸಂಘಟ್ಟತ್ ಕಾರ್ಮಾಕರು ಸೇರಿದಂತೆ, ಎಲಾಿ

ಕಲಾಯ ಣಕ್ಕೆ

ಮಂಡ್ಳಿಯಿಂದ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಜ್ಞರಿಗೆ

ಕಟಾ ಡ್

ಮತ್ತಿ

ತಂದಿರುವ

ಕಲಾಯ ಣ

ಇತ್ರೆ

ಒತ್ತಿ

ವರ್ಾದ ಕಾರ್ಮಾಕರ ಸವಾತೇಮುಖ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಹಲ್ವಾರು ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಾಕ ಕಲಾಯ ಣ
ತಂದಿರುತ್ಿ ದೆ.

ಹೆಚ್ಚಚ

ಯೇಜ್ನೆರ್ಳನ್ನನ

ನಿಮಾಾಣ

ಯೇಜ್ನೆರ್ಳಡಿ

ಕಾರ್ಮಾಕರ

ಲ್ಭಯ ವಿರುವ

ಜ್ಞರಿಗೆ
ಕಲಾಯ ಣ

ಸೌಲ್ಭಯ ರ್ಳು,

ಅಸಂಘಟ್ಟತ್ ಕಾರ್ಮಾಕರ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಭದರ ತ್ತ ಮಂಡ್ಳಿ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಖ್ಯಸಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ
ವಾಹನ ಚಾಲ್ಕರ ಅಪಘಾತ್ ಪರಿಹಾರ ಯೇಜ್ನೆ, ರಾಷಿಾ ರೇಯ ಸ್ಥವ ಸಿ ಯ

ಬಿಮಾ ಯೇಜ್ನೆರ್ಳು

ಪರ ಮುಖವಾಗಿವ. ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಾಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳು ಹಾಗೂ ಯೇಜ್ನೆರ್ಳ ಬ್ಗೆೆ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ಕಾರ್ಮಾಕರು, ಮಾಲ್ಲೇಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ ತ್ತಳುವಳಿಕ್ಕ ನಿೇಡುವ ನಿಟ್ಟಾ ನಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾರು
ಕಾನ್ಮನ್ನ ಅರಿವು ಕಾಯಾಕರ ಮರ್ಳನ್ನನ
ಈ

ರಿೇತ್ತಯಾಗಿ

ಕಾರ್ಮಾಕ

ಹರ್ಮೂ ಕ್ಕಂಡಿರುತ್ಿ ದೆ.

ಇಲಾಖೆಯು

ಹಾಗೂ ತ್ನನ ದೇ ಆದ ಪಾತ್ರ

ಇಂದು

ತ್ನನ

ವೈವಿಧಯ ಮಯ

ನಿವಾಹಣೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ಇಲಾಖೆ ಎಂಬ್ ಮನನ ಣೆಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ.

ಕಾಯಾ

ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ಕ

ಪರ ಮುಖ ಹಾಗೂ ಮುಂಚೂಣಿ

