!ಾಗ$ಕ ಉಡುಪ+ ಉದ-ಮದ/0 1ೕವ4ಾವಶ-ಕ 6ೇತನವನು: ;ಾ<ಸಲು ?ೊಸ ತಂತB
ಯೂ#ಯ$ ಗಳ(, )ಾ+,ಕ )ೇಂದ2ಗಳ(, ಸ)ಾ,4ೇತರ ಸಂ7ೆ8ಗಳ( ಮತು; ಇತರ ಪ2>?ಾದಕರ
@ೊಡB ಒಕೂDಟವG )ಾನೂನುಬದJKಾದ ಮತು; LಾMNೊOಸಬಹು@ಾದ Kೇತನ ಒಪQಂದದ
ಪ27ಾ;ಪವನುR ಅTವೃVJಪWಸಲು ಮತು; ಮುನRYೆಸಲು ಒಗೂZWKೆ. ಮತು; #ಮ\ ಸ]2ಯ
ಒಳNೊಳ(^_)ೆ ಮತು; `ೆಂಬಲವನುR ಬಯಸು>;Kೆ.
aಾವG ಧMಸುವ ಬcೆdಗಳನುR ಪ2ಪಂಚ@ಾದfಂತದ ಲgಾಂತರ )ಾ+,ಕರು ಅದರಲೂh ಮುಖfKಾj
ಬಡ ಮklೆಯರು ತmಾMಸುnಾ;4ೆ. ಅವರು ಗOಸುವ Kೇತನ ಅವರ ಅತfಂತ ಮೂಲಭೂತ
ಅಗತfಗಳನುR ಪp4ೈಸಲು ಕೂಡ 7ಾಲದಷುd ಕWsmಾj@ೆ. ಬಡತನ 4ೇtೆjಂತ ಕWs
Kೇತನ #ೕಡುವGದು Lಾಗ>ಕ uದJಉಡುಪG ಉದfಮದwh ಒಂದು >ೕ4ಾ 7ಾxಾನf ಆದ4ೆ
ಗಣ#ೕಯ ಸಂಗ>mಾj@ೆ. ಇದು )ಾ+,ಕರ ಮತು; ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ sೕ{ೆ Tೕಕರ
ಪM|ಾಮಗಳನುR ಉಂಟುxಾW@ೆ. ತಮ\ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶfಕnೆಗಳನುR ಪp4ೈu)ೊಳ(^ವ
ಹnಾಶ ಪ2ಯತRದwh, )ೆಲಸNಾರರು ಹಲವG ಗಂcೆಗಳ )ಾಲ, Vೕ•,ವ€ )ೆಲಸ xಾಡುವಂತಹ
ಪMu8> ಇ@ೆ. )ಾ+,ಕರು ಮತು; ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ( ಬಹುnೇಕ ಅ?ೌ‚dಕnೆƒಂದ
ಬಳಲು>;@ಾ„4ೆ ಮತು; 7ಾxಾನfKಾj ತಮ\ ಮಕDONೆ ಸMmಾದ …†ಣ ಅಥKಾ ಅಗತf
Kೈದf]ೕಯ ಆ4ೈ)ೆಯನುR #ೕಡಲು ಇವMNೆ 7ಾಧf_ಲh. ಅaೇಕMNೆ ˆೕಗfKಾದ ವಸ> ಅಥKಾ
ಶುದJ ಕುWಯುವ #ೕMನ ಲಭfnೆಯೂ ಇಲh. )ೇವಲ ತಮ\ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶfಕnೆಗಳನುR
ಪp4ೈu)ೊಳ^ಲು )ಾ+,ಕರು {ೇKಾ@ೇ_@ಾರMಂದ ಅಥKಾ ಅಂಗWಗಳwh ‰ೆŠ‹ನ ಬWBದರದwh
7ಾಲವನುR nೆNೆದು)ೊಳ(^nಾ;4ೆ. Lಾಗ>ೕಕರಣದ ಮುಖf ಪ2ˆೕಜನಗಳwh ಒಂದು ಎಂದು
ಉ{ೆhೕŽಸಲQ•dರುವಂnೆ Nಾs,ಂ• ಉ@ೊfೕಗವG ಬಡತನVಂದ ‰ೊರಬರುವ xಾಗ,Kಾjಲh.
ಬದ{ಾj, )ಾ+,ಕರನುR 7ಾಲ ಮತು; ಹnಾ‘ೆಯ ಚಕ2ದwh uಲು])ೊಳ(^ವಂnೆ xಾಡು>;@ೆ.
ಈ ಪMu8>ಗಳ( ಅ#Mೕ“ತKೇನಲh - ಇವG ಸರಬ4ಾಜು ಸರಪOಯ sೕ{ಾ•ಗದwhರುವ
`ಾ2–ಂ—ಗಳ( ಮತು; Mೕcೇ˜ Kಾf?ಾMಗಳ ಖMೕV ಅ™ಾfಸಗಳ ಮತು; Kೆಚ‹ವನುR ತjZಸುವ
ಮೂಲಕ {ಾಭವನುR ‰ೆŠ‹u)ೊಳ(^ವ ಅವರ #ರಂತರ ಪ2ಯತRದ aೇರ ಪM|ಾಮKಾj@ೆ.
Nಾs,ಂ• )ಾš,4ೇಷ$ಗಳ( uದJ ಉಡುಪG ಉnಾQದaೆಯನುR ಪ2ಪಂಚ@ೆ{ೆhYೆ ಇರುವ

)ಾtಾ,aೆಗಳ( ಮತು; )ೆಲಸದ ಸ8ಳಗONೆ ‰ೊರಗು>;Nೆ #ೕಡುತ;Kೆ. _‘ಾಲ Kಾf›;ಯ ಮತು;
ಬದ{ಾಗುತ;{ೇ ಇರುವ ಈ aೆ•ವœ, ಮೂಲಕ ಸರಬ4ಾಜು@ಾರರನುR _4ೋ€ಗಳaಾRj
xಾW `ೆ{ೆ ಮತು; _ತರ|ಾ ಸಮಯದ ಆ•ಾರದ sೕ{ೆ ಪರಸQರ ಸQ€,ಸುವಂತಹ Kಾnಾವರಣ
#+,u ಒತ;ಡ ‰ೇರುತ;Kೆ. )ೆಲಸದ ಆಡ,ž ಗಳನುR ಉOu)ೊಳ^ಲು, ಸರಬ4ಾಜು@ಾರರು
`ೆ{ೆಗಳನುR 7ಾಧfKಾದಷುd ಕWs ಇMಸಲು ಹಲವG xಾಗ,ಗಳನುR ಕಂಡು)ೊಳ^`ೇ)ಾಗುತ;@ೆ.
ಆಗ ಅವರು )ಾ+,ಕ knಾಸ];ಗಳನುR #ಲ,“u, ‰ೆŠ‹ನ Kೇತನ)ಾDj )ಾ+,ಕರು ಮುಂVಡುವ
ಎ{ಾh `ೇW)ೆಗಳನುR ತO^ ‰ಾಕುವ ಮೂಲಕ Kೆಚ‹ವನುR ಕWs xಾಡಲು ಪ2ಯ>Rಸುnಾ;4ೆ.
_@ೇ… ಬಂಡKಾಳವನುR ಆಕ‚,ಸಲು ಪ2ಯ>Rಸು>;ರುವ ಸ)ಾ,ರಗಳŸ ಕೂಡ, ಈ @ೌಜ,ನfದ
_ಷಯದwh ಕುರುಡರಂnೆ ವ>,ಸುತ;Kೆ. ‘ಾಸನಬದJ ಕ#ಷ KೇತನವನುR ¡ೕವaಾವಶfಕ Kೇತನ
ಮಟd]Dಂತ >ೕ4ಾ ಕWsmಾj #ಗV xಾಡುತ;Kೆ. ಇದು ಅಂತರ4ಾ‚¢ೕಯ xಾನವ ಮತು;
)ಾ+,ಕ ಹಕುDಗಳ xಾನದಂಡಗಳ ಉಲhಂಘaೆmಾjದ„ರೂ ಆ ಕುMತು ˆೕŠಸುವGVಲh. ಈ
)ಾಯ,_•ಾನಗಳ ಮೂಲಕ `ಾ2–ಂ—ಗಳ ಈ 7ೋu,ಂ¤ xಾದMಯು @ೌಜ,ನfವನುR
aೇರKಾj ಉnೆ;ೕ¡ಸುತ;@ೆ. ಅಡB@ಾM kWಯುವ ಪp4ೈ)ೆ@ಾರರು ಮತು; ಸ)ಾ,ರಗಳನುR
š2ೕnಾ¥kಸುತ;@ೆ ಮತು; ಇದನುR ಸMಪWಸುವ #•dನwh )ೆಲಸ xಾಡಲು ಪ2ಯ>RಸುವವರನುR
…“ಸುತ;@ೆ.
ಉಡುಪG ಉnಾQVಸುವ ಎ{ಾh @ೇಶಗಳwhನ ಸ)ಾ,ರಗಳŸ (ಯು4ೋ›ಯ$ ಒಕೂDಟ
7ೇMದಂnೆ)ಕೂಡ ಅಂjೕಕೃತKಾjರುವ ¡ೕವaಾವಶfಕ Kೇತನ ಅಂ@ಾ¡ನ ಮೂರaೇ ಒಂದು
™ಾಗ]Dಂತಲೂ ಕWs ಮಟdದ ಕ#ಷ KೇತನವನುR #ಗVಪWuKೆ. ಇದರಥ,Kೇaೆಂದ4ೆ ಈ
@ೇಶಗಳwhನ )ಾ+,ಕ ಒಕೂDಟಗONೆ, ತಮ\ ಉ@ೊfೕಗ@ಾತ4ೊಂVNೆ ಒಪQಂದ xಾತುಕnೆ
ನYೆಸುವGದು 7ಾಧfKಾದ4ೆ, ಅವರು >ೕ4ಾ )ೆಳ ಮಟdVಂದ sೕಲ)ೆD ¨ೌ)ಾ…
xಾಡ`ೇ)ಾಗುತ;@ೆ. ಇದMಂ@ಾj ಅತfಂತ ಯಶu© xಾತುಕnೆ ನYೆದು Kೇತನ ‰ೆŠ‹ದರೂ ಸಹ,
ಈ ‰ೆಚ‹ಳವG ¡ೕವaಾವಶfಕ Kೇತನ ಮಟd]Dಂತ >ೕ4ಾ )ೆಳNೆªೕ ಇರುತ;@ೆ.
ಪ2ಪಂಚ@ಾದfಂತದ )ಾ+,ಕರು ಈ ಪMu8>ಗಳ ಸು•ಾರ|ೆಗONಾj ಸಂಘ•ತ4ಾದಂnೆ,
Nಾ2ಹಕರು ಮತು; 7ಾxಾ¡ಕ )ಾಯ,ಕತ,ರು ಈ ಕ«ಣ Kಾಸ;ವnೆಗಳ ಬNೆZ ಅMತು)ೊಂಡು
`ಾ2–ಂ—ಗಳ( ಮತು; Mೕcೇ˜ Kಾf?ಾMಗOಂದ ಬದ{ಾವ|ೆಯನುR )ೋರುವ ಆಂ@ೋಲನ)ೆD

7ೇM)ೊಂW@ಾ„4ೆ. ತಮ\ ಇsೕ¬ ಅನುR ರ“u)ೊಳ^ಲು, `ಾ2–ಂ—ಗಳ( ಮತು; Mೕcೇ˜
Kಾf?ಾMಗಳ( )ಾš,4ೇ• 7ೋ‚ಯ˜ 4ೆ7ಾQ#¥-w• - uಎ®ಆž ()ಾšೕ,4ೇ•
7ಾxಾ¡ಕ ಜKಾ`ಾ„M) )ಾಯ,ಕ2ಮಗಳನುR ರŠuದ„ರೂ ಕೂಡ, ಇದು )ಾš,4ೇ• ಸ©ಯಂ
#ಯಂತ2ಣದ ಪ2ಯತRKಾjರುವGದMಂದ )ಾ+,ಕರ u8>ಗ>ಗಳwh mಾವG@ೇ ಸQಷd
ಸು•ಾರ|ೆಗಳನುR ತಂVಲh. ಬದ{ಾj )ೇವಲ )ಾš,4ೇ• ಪ2>¯ೆಗಳನುR ಸುಟುd‰ಾಕುವwh
xಾತ2 ಉಪˆೕಗKಾjKೆ. ಈ uಎ®ಆž )ಾಯ,ಕ2ಮಗಳwhನ )ಾ+,ಕ xಾನದಂಡಗಳನುR
ಸ@ಾ #ಲ,“ಸ{ಾಗುತ;{ೇ ಬರ{ಾj@ೆ. °ದಲ `ಾ2–ಂ—ಗಳ( ತಮ\ #ೕ> ಸಂknೆNೆ
¡ೕವaಾವಶfಕ Kೇತನದ ಹಕDನುR 7ೇMuದ ನಂತರವp, ಇWೕ ಒಂದು ›ೕONೆಯ )ಾ+,ಕರು
ಬಡತನದwh uಲು]@ಾ„4ೆ. ಅaೇಕ )ಾš,4ೇಷ$ ಗಳ( Nಾ2ಹಕರ ಒತ;ಡ)ೆD ಸQಂVu,
¡ೕವaಾವಶfಕ Kೇತನದ ಕುMತ KಾದವನುR ಬkರಂಗKಾj u©ೕಕMuKೆ. ಆದ4ೆ, ಅ@ೇ Kೇlೆ
ಪp4ೈ)ೆ@ಾರರನುR ಕWs `ೆ{ೆNೆ uದ„ಉಡುಪGಗಳನುR ಪp4ೈಸುವಂnೆ ಒnಾ;ƒಸುತ;{ೇ ಇKೆ.
`ಾ2–ಂ—ಗಳ ಇಂತಹ Nೊಂದಲಮಯ #ಯಮಗಳ( ಒಂದು ಪ2ಮುಖ ಸತfವನುR
ಬkರಂಗಪWಸುತ;Kೆ: Nಾ2ಹಕರು ಮತು; )ಾ+,ಕರು ಬದ{ಾವ|ೆಯನುR ಬಯಸು>;@ಾ„4ೆ ‰ಾಗು
`ಾ2–ಂ—ಗಳ( ಈ #•dನwh ಬMೕ `ಾƒxಾ>ನ 7ೇKೆ ಸwhಸು>;Kೆ.
ತಮ\ ಪp4ೈ)ೆ ಸರಪOಗಳwh ¡ೕವaಾವಶfಕ Kೇತನದ ಹಕDನುR #ೕಡ{ಾj@ೆªೕ ಎಂದು
ಖŠತಪWu)ೊಳ(^ವ ಮೂಲಕ _ಶ©ಸಂ7ೆ8ಯ Kಾf?ಾರ ಮತು; xಾನವ ಹಕುDಗಳ
¨ೌಕ•dನWಯwh ತಮ\ ಜKಾ`ಾ„MಯನುR ಪp4ೈಸುವಂnೆ aಾಗMಕ ಸxಾಜ ಸಂ7ೆ8ಗಳ(,
ಹೂW)ೆ@ಾರರು ಮತು; ಸ)ಾ,ರಗಳ( ಸಹ ಸಂಬಂಧಪಟd `ಾ2–ಂ—ಗONೆ ‰ೆಚು‹ ‰ೆಚು‹ ಕ4ೆ
#ೕಡು>;Kೆ. ‘ಾಸನಬದJ ಕ#ಷ KೇತನವನುR ¡ೕವaಾವಶfಕ Kೇತನದ ಮಟd)ೆD ತರುವ #•dನwh
@ೇಶಗಳ 7ಾಮಥf, ಮತು;/ಅಥKಾ ಇ¨ೆ³ಯ ‰ೊರnಾjಯೂ ಇದು `ಾ2–ಂ— ಗಳ
ಜKಾ`ಾ„Mmಾj@ೆ ಮತು; ಅದು ಅu;ತ©ದwhರುತ;@ೆ. ಅ¯ೆdೕ ಅಲh@ೆ, xಾನವ ಹಕುDಗಳನುR
ರ“ಸುವ 4ಾ‚¢ೕಯ )ಾನೂನುಗಳ( ಮತು; #ಬಂಧaೆಗಳ ಅನುಸರ|ೆಯನೂR +ೕMಯೂ ಇದು
ಅu;ತ©ದwhರುತ;@ೆ. ಕlೆದ ಒಂದು ದಶಕದwh, ಹಲKಾರು ¡ೕವaಾವಶfಕ Kೇತನ
xಾನದಂಡಗಳನುR _@ಾ©ಂಸರು ಮತು; ಸಂ‘ೆ´ೕಧಕರು ಅTವೃVJಪWu@ಾ„4ೆ; ಅaೇಕ
@ೇಶಗಳwhನ )ಾ+,ಕ ಒಕೂDಟಗಳ( ಬಲKಾದ ¡ೕವaಾವಶfಕ Kೇತನ `ೇW)ೆಗಳನುR ಮತು;
?ಾ2@ೇ…ಕ ¡ೕವaಾವಶfಕ Kೇತನ ಸೂ>2ೕಕರಣಗಳನುR ಮುಂV•dKೆ. ಏ¯ಾfದ )ಾ+,ಕ

ಸಂಘಗಳ( ಅTವೃVJಪWuರುವ ಏ¯ಾf ¶hೕž Kೇ¬ ‘ಾಸನಬದJ ಕ#ಷ Kೇತನ ಮತು;
¡ೕವaಾವಶfಕ Kೇತನದ ನಡು_ನ ಅಂತರವನುR `ಾ2ಂ—ಗಳ( ಭ>, xಾಡ`ೇಕು ಎಂದು
ಒnಾ;ƒuKೆ. ಇwh _ವMಸ{ಾjರುವ ಪ27ಾ;ಪವG ಈ ಎರಡು Kೇತನಗಳ ನಡು_ನ ಅಂತರವನುR
ಮುಚು‹ವ ಸೂ>2ೕಕರಣವನುR ಅTವೃVJಪWಸುವwh ಈ )ೆಲಸವನುR ಗಣaೆNೆ nೆNೆದು)ೊಳ(^ತ;@ೆ.
`ಾ2–ಂ—ಗಳ( ತಮ\ ಹಣವನುR >ನುRವ `ಾƒ ಇರುವ ಸ8ಳಗಳತ; ಹMಸ`ೇ)ಾದ ಸಮಯ
ಬಂV@ೆ. ಪM‰ಾರ ಸರಳKಾj@ೆ: ‘ಾಸನಬದJ ಕ#ಷ Kೇತನ ಮತು; ¡ೕವaಾವಶfಕ Kೇತನದ
ಮಟdಗಳ ನಡು_ನ ಅNಾಧ ಅಂತರವನುR ಮುಚ‹ಲು, ¡ೕವaಾವಶfಕ KೇತನವನುR ?ಾವ>ಸಲು
7ಾಧfKಾಗುವಂnೆ )ಾš,4ೇಷ$ ಗಳ( ಪp4ೈ)ೆ@ಾರMNೆ ‰ೆŠ‹ನ °ತ;ವನುR
?ಾವ>ಸ`ೇ)ಾಗುತ;@ೆ. ಈ ‰ೆಚು‹ವM ?ಾವ> ‰ೆಚು‹ವM Kೇತನ)ೆD ಬಳ)ೆmಾಗು>;@ೆ ಎಂಬುದನುR
ಖŠತಪWಸಲು )ಾ+,ಕMNೆ ಸಂಘ•ತ4ಾಗುವ ಮತು; xಾತುಕnೆ ನYೆಸುವ ಹಕುD
ಇರ`ೇ)ಾಗುತ;@ೆ. `ಾ2–ಂ—ಗಳನುR ಈ ಬದJnೆಗONೆ ಕ•d‰ಾಕುವGದು ಮುಖf. ಏ)ೆಂದ4ೆ
ಸ©ಯಂ?ೆ2ೕMತ4ಾj #ೕಡುವ ಭರವ7ೆಗOಂದ ಬದ{ಾವ|ೆ 7ಾಧf_ಲh.

