
 

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕಕಕಗಳ ರಕ್ಷಣನ ಆಯೋಗ 
 

ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪರನಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ (POCSO-ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ) 
ಅಧಿನಿಯಮ, 2012ರ ಮೋರ ಗಿನ ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗ್ 

ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು 
 

 

 

 

 

 

 

 
ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು (ಎಸ್ಓಪಿಗಳು) ಕರ್ಾಯಟಕದಲ್ಲಿ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ, (2012)ದ 
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರನ 
ಅನನಸರಿಸಬ ೋಕಾದ ಏಕರ್ಪ್ದ ಶಿಷ್ಾಾಚಾರರ್ನನು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ ಉದ ದೋಶದೈಂದ ರ್ಪಿಸಲಾಗಿದ .  

ಈ ವಿಷರ್ ಸೈಂಗರಹರ್ು ಈ ಕ ಳಕೈಂಡರ್ರ ರ್ೈಂಟಿ ಪ್ರರ್ತ್ುವಾಗಿದ : ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಮಕಕಳ 
ಹಕನಕಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ (ಕ ಎಸ್ಸಿಪಿಸಿಆರ್), ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ ನಿದ ೋಯಶಕರನ ಹಾಗ್ ಮಹಾ 
ನಿರಿೋಕ್ಷಕರ ಕಚ ೋರಿ, ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ತ್ರಬ ೋತಿ ಮಹಾ ನಿದ ೋಯಶಕರ ಕಚ ೋರಿ, ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಗಳ ನಿದ ೋಯಶಕರನ, ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ನಿದ ೋಯಶರ್ಾಲರ್, ಮಗನ ಹಾಗ್ ಕಾನ್ನನ ಕ ೋೈಂದರ 
(ಸಿಸಿಎಲ್- ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐರ್ನ), ಎನ್ಫ ್ೋಲ್್ ಪ ರ್ೋ ಆಕ್ತಾವ್ ಹ ಲ್ ಿ ಟರಸ್ಾ, ನಿಮಾಾನ್ಸ, ಫಾಯಕಾೈಂ ಲಾ 
ಮತ್ನಿ ವ  ದಯರನ. 
 ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕಕಕಗಳ ರಕ್ಷಣನ ಆಯೋಗ 

4ರ್ ೋ ಮಹಡಿ, ಕೃಷಿ ಭರ್ನ, ನೃಪ್ತ್ನೈಂಗ ರಸ್ ,ಿ ರಾಣಿಚ ನುಮಮ ರ್ೃತ್ಿ, ಬ ೈಂಗಳೂರನ-
560 002, ದ್ರವಾಣಿ: 080-22115291/92, ಇ-ಮೋಲ್: 

 
ಚಿತ್ರ  
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ಮಕನಕುಡಿ 
ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ (ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ) ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ನನು 2012ರಲ್ಲಿ 
ಜಾರಿಗ ್ಳಸಲಾಯಿತ್ನ. ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಮಕಕಳು ಎದನರಿಸನತಿರಿನರ್ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿರ್ ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ಪ್ರಿಗಣರ್ ಗ  ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡಿದ  ಮತ್ನಿ ಈ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಸಪಷಾವಾಗಿ ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಿದ  
ಮತ್ನಿ ಅರ್ುಗಳಗ  ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷ ರ್ನನು ಸಹ ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಿದ . ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮ, ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ನಿ 
ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ನಿ ಶಿಷ್ಾಾಚಾರಗಳನನು 
ಸ್ ೋಪ್ಯಡ ಗ ್ಳಸಲಾಗಿದ . ಆದಾಗ್ಯ, ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲ ಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ರ್ರದ 
ಮಾಡಿದ ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬರ್ು, ರ್ಾಯರ್ರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ತ್ಮಮ ಹ ್ೋರಾಟದಲ್ಲಿ 
ಕಠಿಣತ್ರವಾದ ಕಷಾಗಳನನು ಮತ್ನಿ ಅನಿಶಿಿತ್ತ ರ್ನನು ಅನನಭವಿಸನತಿಿದಾದರ .  
 
ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ನಿಷಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನನಷ್ಾಾನಕ ಕ ಹಲವಾರನ ಕಾರಣಗಳನನು ಈ ಕ ಳಗಿನೈಂತ  
ಆರ ್ೋಪಿಸಬಹನದಾಗಿದ : 

 ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರಿಗ  ಪ್ರಮಾಣಾನನಸ್ಾರವಾದ ತ್ರಬ ೋತಿರ್ ಕ ್ರತ . 
 ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಘಾತ್ಗ ್ೈಂಡ ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ ಕನಟನೈಂಬಗಳಗ  ಸೈಂವ ೋದರ್ಾಶಿೋಲವಾದ 

ಮತ್ನಿ ಕಾಲಬದಧವಾದ ಸಪೈಂದರ್ ರ್ ಕ ್ರತ . 
 ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ನನು ಅನನಷ್ಾಾನಗ ್ಳಸನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರಿಗ  

ಎದನರಾಗನರ್ೈಂತ್ಹ ಆರ್ರ್ಯರ್ದ ಹೈಂಚಿಕ , ಸಿಬಬೈಂದ, ಮ್ಲಭ್ತ್ ಸ್ೌಕರ್ಯಗಳ ಕ ್ರತ .  
 ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅನನಷ್ಾಾನದಲ್ಲಿ ಅಸಮಪ್ಯಕ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣ  ಮತ್ನಿ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರಿಗ  

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಹ ್ಣ ಗಾರಿಕ ರ್ ಕ ್ರತ .  
 ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ನಿ ಆತ್/ಆಕ ರ್ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ಮತ ್ ಮಿಮ ಆಘಾತ್ಕ ್ಕಳಗಾಗನರ್ೈಂತ  ಆಗಾಗ ೆ 

ಕಳೈಂಕರ್ನನು ಹ ್ರಿಸನತ್ಲಿ ೋ ಇರನರ್ ಮತ್ನಿ ಬಹಿಷೃತ್ಗ ್ಳಸನರ್ ಸಮಾರ್ದಲ್ಲಿ 
ಬದನಕನತಿರಿನರ್ುದನ. 

ಪ್ರಸನಿತ್ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆರ್ಲ್ಲರಿನರ್ ಈ ರಿೋತಿರ್ ಅೈಂತ್ರಗಳನನು ನಿವಾರಿಸನರ್ ಪ್ರರ್ತ್ುದಲ್ಲ ಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ 
ಮಕಕಳ ಹಕಕಕಗಳ ರಕ್ಷಣನ ಆಯೋಗವು, ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅನನಷ್ಾಾನದಲ್ಲಿ 
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ತ ್ಡಗಿಸಿಕ ್ೈಂಡಿರನರ್ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರಿಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (ಎಸ್ಓಪಿಗಳು) ರಚಿಸನರ್ುದಕ ಕ 
ಮನೈಂದಾಗಿದ .  
 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಇಲಾಖ್ , ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಇಲಾಖ್ ಯಿೈಂದ ಪಾರಥಮಿಕ ಮಟಾದ ಅನನಭರ್ರ್ನನು ಹ ್ೈಂದರನರ್ 
ವಿಷರ್ ತ್ಜ್ಞರನ, ಬ ೈಂಗಳೂರಿನ ಎನ್ಫ ್ೋಲ್್ ಪ ರ್ೋಆಯಕ್ತಾವ್ ಹ ಲ್ ಿ ಟರಸಿಾನ ಬ ೈಂಬಲ್ಲತ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು, 
ಫಾಯಕಾಮ್ ಲಾ ದ ರ್ಕ್ತೋಲರನ, ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ಕ ೋೈಂದರ (ಸಿಸಿಎಲ್, ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐರ್ನ) ಮಕಕಳ 
ತ್ಜ್ಞರನ, ಸಿರೋರ ್ೋಗ ತ್ಜ್ಞರನ, ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ವ  ದಯರನ (ನಿಮಾಾನ್ಸ), ಇೈಂತ್ಹ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಕ್ಷ ೋತ್ರದ 
ತ್ಜ್ಞರನ, ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ನಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ (ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್), 
ಬ ೈಂಗಳೂರನ- ಇರ್ರ ಲರಿ್ ಸ್ ೋರಿ ಈ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಸೈಂಕಲ್ಲಸಿದಾದರ . ಒೈಂದನ 
ತ್ೈಂಡವಾಗಿ ಈ ಸೈಂಕಲನರ್ನನು ರ್ಶಸಿಿಯಾಗಿ ರಚಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ತ್ಮಮ ಮೌಲಯರ್ನತ್ವಾದ ಸಮರ್ರ್ನನು 
ನಿೋಡಿದ ಮೋಲಕೈಂಡ ಎಲಾಿ ಭಾಗಿೋದಾರರಿಗ್ ರ್ಾರ್ು ಹೃದರ್ಪ್್ರ್ಯಕ ಧನಯವಾದರ್ನನು ಸಲ್ಲಸಿನತ ೋಿವ .  
 
ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಕಾನ್ನನ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರ, ಕರ್ಾಯಟಕ ರ್ಾಯಯಾೈಂಗ ಅಕಾಡ ಮಿ, ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ 
ಸಮಿತಿ, ಕರ್ಾಯಟಕ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಅಭಿರ್ೃದಧ ಇಲಾಖ್ , ಕರ್ಾಯಟಕ 
ಮತ್ನಿ ರ್ನನಿಸ್ ಫ್ ನಿೈಂದ ದ ್ರ ತ್ ರ್ ರರ್ು ಮತ್ನಿ ಪ ರ್ೋತಾಸಹಕ ಕ ರ್ಾರ್ು ಋಣಿಯಾಗಿದ ದೋವ .  
 
ರ್ ರವಿನ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ ಮಕಕಳ ಹಿತಾಸಕ್ತರಿ್ನನು ಗಮನದಲ್ಲರಿಿಸಿಕ ್ೈಂಡನ, ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಪ್ರಕರಣಗಳ 
ನಿರ್ಯಹಣ ರ್ನನು ಸನರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ಗ ್ಳಸನರ್ ಮತ್ನಿ ಅದರ ಅನನಷ್ಾಾನರ್ನನು ಸನಧಾರಿಸನರ್ ನಿಟಿಾನಲ್ಲಿ 
ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯದಾದಯೈಂತ್ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರಿಗ  ಎಸ್ಓಪಿಗಳನನು ವಿತ್ರಿಸಲಾಗನರ್ುದನ. 
 
 
 

ಡಾ|| ಆೈಂಟ ್ ೋನಿ ಸ್ ಬಾಸಿಾರ್ನ್ 
ಅಧಯಕ್ಷರನ 
ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ (ಕ ಎಸ್ಸಿಪಿಸಿಆರ್) 
 

ಸೈಂ: ಕ ಎಸ್ಎಟಿ/ 
ಇೈಂದ: ರ್ನಯಯಮ್ರ್ತಾ ಎ.ವಿ. ಚೈಂದರಶ ೋಖರ್ 
ರ್ನಯಯಿಕ ಸದಸಯರಕ, 

 ದ್ರವಾಣಿ ಸೈಂ: 080-22212226 
ಫಾಯಕ್ಸಸ: 080-22232055 

ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಆಡಳತ್ ರ್ಾಯಯಾಧಿಕರಣ, 
ಚಿತ್ರ  



4 
 

ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಆಡಳತ್ ರ್ಾಯಯಾಧಿಕರಣ, 
ಬ ೈಂಗಳೂರನ- 560 009. 
(ಹೈಂದಿನ ರ್ನಯಯನಧಿೋಶರಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಚ 
ರ್ನಯಯನಲಯ) 

ಕೈಂದಾರ್ ಭರ್ನ, 
6 & 7ರ್ ೋ ಮಹಡಿ, ಕ ೈಂಪ ೋಗೌಡ ರಸ್ ಿ,  

ಬ ೈಂಗಳೂರನ-560 009 
ಮೊಬ  ಲ್: 9480353824/ 988632378 

ದರ್ಾೈಂಕ: 29ರ್ ೋ ನವ ೈಂಬರ್ 2018. 
ಸೈಂದ ೋಶ 

 ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012ರ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಅನನಷ್ಾಾನಗ ್ಳಸನರ್ ನಿಟಿಾನಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಕೃಪಾ ಅಮರ್ ಆಳಿ, ಅಧಯಕ್ಷರನ, ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ 
ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ (ಕ ಎಸ್ಸಿಪಿಆರ್) ಇರ್ರ ದಕ್ಷ ಮಾಗಯದಶಯನದ ್ೈಂದಗ  ಮಾದರಿ 
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಅೈಂತಿಮಗ ್ಳಸಲಾಗಿದ  ಮತ್ನಿ ಅದರ ಮೋರ ಗ  ನಿರ್ಮಗಳನನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ . 
ಕ ಎಸ್ಸಿಪಿಆರ್ ನ ಅಧಯಕ್ಷರನ ನನುನನು ಸಭ ಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತ  ರ್ಹಿಸನರ್ೈಂತ  ಮತ್ನಿ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅಭಿಯೋರ್ಕರನ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತ್ಜ್ಞರನ, ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ವ  ದಯರನ ಮತ್ನಿ 
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಿಬಬೈಂದಗಳಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಸ್ಕಿವಾಗಿ ರ್ಪಿಸನರ್ಲ್ಲಿ 
ರ್ ರವಾಗನರ್ೈಂತ  ನನುನನು ಕ ್ೋರಿದದರನ.  
 
 ಈ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು (ಎಸ್ಓಪಿಗಳು) ಅದರ ಮ್ಲಕ ಮಾಡಲಾದ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ ಮತ್ನಿ ಅದರ ಮೋರ ಗ  ರಚಿಸಲಾದ ನಿರ್ಮಗಳ ಮತ್ನಿ ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 
ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳ ವಾಯಪಿರಿ್ ಮಿತಿರ್ಲ್ಲಯಿೋ ರಚಿಸಲಾಗಿದ . ಎಸ್ಓಪಿಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನರ್ ಈ 
ಸೈಂಕಲನರ್ು ಎಲಾಿ ಹೈಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಬರನರ್ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರ 
ಅಗತ್ಯತ ಗಳನನು ಪ್್ರ  ಸನತ್ಿದ .  
 
 ಡಾ|| ಶ ೋಖರ್ ಶ ೋಷ್ಾದರ, ಪ್ರಸಿದಧ ನಿಮಾಾನ್ಸ ಮಕಕಳ ಮಾನಸಿಕ ತ್ಜ್ಞರನ ಮತ್ನಿ ಶ  ಲ ರಾಮಸ್ಾಿಮಿ 
ಇರ್ರನ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋನ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಮರ್ ್ೋ-ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ರಕ್ಷಣಾ 
ಅೈಂಶಗಳನನು ಸ್ ೋಪ್ಯಡ ಗ ್ಳಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಒೈಂದನ ಅತ್ನಯತ್ೃಷಾವಾದ ಎಸ್ಓಪಿರ್ನನು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದಾದರ . 
ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 164ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು 
ದಾಖಲ್ಲಸನವಾಗ ಮತ್ನಿ ವಿಚಾರಣ ರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನವಾಗ ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋಟರನ 
ಗಮನದಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ಳುಬ ೋಕಾದ ಸ್ಕಿ ಅೈಂಶಗಳನನು ಇದನ ಒಳಗ ್ೈಂಡಿದ .  
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 ಖನಷಿ ಕನಶಾಲಪ್ಪ, ಸನಜಾ ಸನಕನಮಾರನ್, ಡಾ|| ಶ  ಬಾಯ ಸ್ಾಲಾ್ನಾ (ಎನ್ಫ ್ೋಲ್್ ಟರಸ್ಾ), 
ಅಶ  ೋಕ್ಸ ಜಿ.ವಿ. (ರ್ಾಯರ್ವಾದ, ಫಾಯಕಾೈಂ ಲಾ) ಅರನೈಂಧತಿ ಜಿ ಮತ್ನಿ ಕಮಲಾ ಜ . 
(ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಇಲಾಖ್ , ಬ ೈಂಗಳೂರನ), ಸಿಸಿಎಲ್-ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐರ್ನ ನ ಅನನರ್ಪ್ 
ಗಿಲ್ಲಯಾಳ್ ಮತ್ನಿ ಸಿಗತ್ ರಹ, ರವಿರ್ಾ ಬಾಸಿಾರ್ನ್, ಜಿಎಸ್ಪಿ, ಡಾ|| ಅಶಿಿನಿ, ಎಐಜಿಪಿ, ಗಿರಿಜಾ, 
ಡಿಎಸ್ಪಿ, ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಇಲಾಖ್ -ಇರ್ರ ತ್ೈಂಡರ್ು ನಿೋಡಿದ ಅತ್ನಯತ್ಮಿ ಸಹಕಾರಕಾಕಗಿ 
ರ್ಾನನ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ ದೋರ್ . 
 
 ಡಾ|| ಚ್ೈಂದರಕಾ ರಾವ್, ಎೈಂ.ಎಸ್. ರಾಮರ್ಯ ಆಸಪತ ರ, ಬ ೈಂಗಳೂರನ, ಡಾ|| ರ್ಗದೋಶ್, ವ  ದ ೋಹಿ 
ಆಸಪತ ರ, ಬ ೈಂಗಳೂರನ, ನಿೋರ್ಾ ರ್ಾರ್ಕ್ಸ, ಎನ್ಸಿಪಿಸಿಆರ್ ನ ಮಾಜಿ ಸದಸಯರನ, ಆಶಿಕಾ ಶ ಟಿಾ, ಸಿಡಬ್ಯಿಸಿ 
ಸದಸಯರನ, ಬ ೈಂಗಳೂರನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖ್ ರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಕಾೈಂತ್ಮಮ ಮತ್ನಿ ಡಾ|| 
ವಿರ್ ್ೋದ್ ಲಕಕಪ್ಪನ್, ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್, ಬ ೈಂಗಳೂರನ ಇರ್ರನಗಳು ಈ ಎಸ್ಓಪಿಗಳನನು 
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸನರ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಇರ್ುಗಳ ಕರಡನನು ತ್ಯಾರಿಸನರ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಅೈಂತಿಮಗ ್ಳಸನರ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಜ್ಞಾನ 
ಮತ್ನಿ ಅನನಭರ್ರ್ನನು ಕ ್ಡನಗ ಯಾಗಿ ನಿೋಡಿದಾದರ .  
 
 ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲನಿ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರಿಗಾಗಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಏಕರ್ಪ್ವಾಗಿ ಅನನಸರಿಸಬ ೋಕಾದ ಸ್ಾಧನವಾಗಿ ಅಥಯಪ್್ಣಯ ಮತ್ನಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಎಸ್ಓಪಿಗಳ 
ಸೈಂಕಲನರ್ನನು ಹ ್ರತ್ರನರ್ ಹ ್ಣ  ರ್ಹಿಸಿಕ ್ೈಂಡ ಡಾ|| ಕೃಪಾ ಅಮರ್ ಆಳಾಿ ಅರ್ರನನು 
ಅಭಿನೈಂದಸನತ ೋಿರ್ . 
 

ಸಹಿ/- 
(ರ್ನಯಯಮ್ರ್ತಾ ಎ.ವಿ. ಚೈಂದರಶ ೋಖರ್) 
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ಡನ|| ಎಸ್.ಟಿ. ರಮೋಶ್ 
ಭಾರತಿೋರ್ ಪ ್ ಲ್ಲೋಸ್ ಸ್ ೋವ  (ನಿರ್ೃತ್)ಿ 
ಪ ್ ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ-ನಿದ ೋಯಶಕರನ, 
ಕರ್ಾಯಟಕ (ನಿರ್ೃತ್ಿ), 
ಬ ೈಂಗಳೂರನ 

ದ್ರವಾಣಿ: 080-26488233 
ಮೊಬ  ಲ್: 9902788641 
ಇ-ಮೋಲ್: st rameshn@redi f f mai l .com 
 
                     ದರ್ಾೈಂಕ: 12.09.2018 

ಸೈಂದ ೋಶ 
ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ (ಪ ್ ೋಕ ಸ್ೋ)ದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ ೆ 

ರ್ಯರ್ಹರಿಸನರ್ೈಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರಿಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ(ಎಸ್ಓಪಿ)ರ್ು ಶಿೋಘ್ರವಾಗಿ ಒೈಂದ ೋ 
ದನದಲ್ಲಿ ಬೈಂದರನರ್ೈಂಥದದಲಿ. ವಾಸರಿ್ವಾಗಿ, ಕಾನ್ನಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 
ಮೊಕದದಮಗಳ ವಿಚಾರಣ ರ್್ ಸ್ ೋರಿದೈಂತ  ಪ ್ ಲ್ಲೋಸರಿೈಂದ ನಡ ರ್ನರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಕ ಲಸರ್ೂ ಸಹ ಎಸ್ಓಪಿ 
ಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿರಬ ೋಕನ. ಈ ಮ್ಲ ತ್ತ್ಿರ್ು, ಆಪ್ರಾಧಿಕ ರ್ಾಯರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆರ್ಲ್ಲನಿ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರಿಗ  
ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನಿಯಿಸನತ್ದಿ . ಈ ಎಸ್ಓಪಿಗಳು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗ್ ಕರಮಗಳ ಗನಣಮಟಾರ್ನನು 
ವಿವ ೋಚ್ರ್  ಹಾಗ್ “ರ್ನಗಾಡ್” ಗ  ಯಾರ್ುದ ೋ ಅರ್ಕಾಶವಿಲದಿೈಂತ  ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸನತ್ವಿ . ಎಸ್ಓಪಿಗಳು 
ಅಸಪಷಾತ ರ್ನನು ನಿವಾರಿಸಿ ಸಪಷಾತ ರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ವಿ  ಮತ್ನಿ ಏಕರ್ಪ್ತ ರ್ನನು ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸನತ್ಿವ . 
ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರನ ಶಬದಶಃ ಮತ್ನಿ ಭಾರ್ಶಃ ಕಾನ್ನನನು ಅನನಸರಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಎಸ್ಓಪಿಗಳು ದಾರಿ 
ಮಾಡಿಕ ್ಡನತ್ವಿ . ಎಸ್ಓಪಿಗಳು ತ್ರಬ ೋತಿ ಸಿಬಬೈಂದಗಳಗ್ ಸಹ ಸ್ಕಿ ಸ್ಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸನತ್ವಿ .  

ವಾಸವಿಿಕವಾಗಿ, ಎಸ್ಓಪಿಗಳ ಮತ ್ಿೈಂದನ ವಿಶ ೋಷತ ಯೋರ್ ೈಂದರ , ಅರ್ುಗಳನನು ರ್ಪಿಸನರ್ುದಕ ಕ್ 
ಮೊದಲನ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರ ್ ೈಂದಗ  ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿ ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್ ಗಳನನು ನಡ ಸಿ ರಚಿತ್ವಾಗಿರನರ್, ಪ್ರಿಪ್್ಣಯ 
ಸಮನಿಯಿತ್ ಫಲ್ಲತಾೈಂಶವಾಗಿವ . ಅೈಂತ್ಹ ಪ್ರರ್ತ್ುರ್ು ಅೈಂತ್ರರ್ನನು ಕಡಿಮಗ ್ಳಸನರ್ುದಕ ಕ ಮತ್ನಿ ಹ ಚ್ನಿ ಕಡಿಮ 
ಟಫ್ಯ ಸಮಸ್ ಯಗಳನನು ನಿವಾರಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಬದಧವಾಗಿದ . ಇದನ ಉತ್ಮಿವಾದ ಕ ಲಸವಾಗಿದನದ, ನಿರ್ಕ್ಕ 
ಶಾಿಘ್ನಿೋರ್ವಾದನದಾಗಿದ .  

ಪ ್ ೋಕ ಸ್ೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಎಸ್ಓಪಿಗಳ ಪಾರಮನಖಯತ ಗ  ಅತಿಯಾದ ಒತ್ನಿ 
ಕ ್ಡಲಾಗದನ. ಏಕ ೈಂದರ , ಇದನನು ಜಾಣ ಮಯಿೈಂದ ನಿರ್ಯಹಿಸಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಸ್ಕ್ಷಮವಾದ 
ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಒೈಂದಾಗಿದ . ಈ ಕೃತಿರ್ ಕತ್ೃಯಗಳು ಸೈಂಪ್್ಣಯ ಶಾಿಘ್ರ್ ಗ  ಹಾಗ್ ಅಭಿನೈಂದರ್ ಗಳಗ  
ಅಹಯರಾಗಿದಾದರ .  
 

ಸಹಿ/- 
ಎಸ್.ಟಿ. ರಮೋಶ್ 

12/9/18 

mailto:strameshn@rediffmail.com
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 ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕಕಕಗಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ ಆಯೋಗ 
4ರ್ ೋ ಮಹಡಿ, ಕೃಷಿ ಭರ್ನ, ನೃಪ್ತ್ನೈಂಗ ರಸ್ ,ಿ ರಾಣಿಚ ನುಮಮ ರ್ೃತ್ಿ, ಬ ೈಂಗಳೂರನ-560 
002, ದ್ರವಾಣಿ: 080-22115291/92, ಇ-ಮೋಲ್: kscpcr@gmai l .com 

 

ಸೈಂದ ೋಶ 
ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ (ಕ .ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ಆರ್) ಅಧಯಕ್ಷ ಸ್ಾೆನ 
ದ ್ರ ತಿರನರ್ುದನ ನನಗ  ಆನೈಂದರ್ನನುೈಂಟನ ಮಾಡಿದ . ನನು ಅಧಿಕಾರಾರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012 (ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ)ಗ  ಮಾದರಿ 
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ(ಎಸ್ಓಪಿ)ರ್ನನು ಸೈಂಕಲ್ಲಸನರ್ೈಂತ್ಹ ಒೈಂದನ ಯೋರ್ರ್ ರ್ನ ನನಗ  ದ ್ರ ತ್ದದಕ ಕ ರ್ಾನನ 
ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ ದೋರ್ .  
 

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಮಕಕಳಗಾಗಿ ಅತ್ನಯತ್ಮಿವಾದ ಕಾನ್ನನಗಳು ಇದಾದಗ್ಯ ಸಹ, ತ್ಳಮಟಾದಲ್ಲ ಿ ಇರ್ುಗಳ 
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನನಷ್ಾಾನರ್ು ಹಲವಾರನ ಕಾರಣಗಳೈಂದಾಗಿ ಕನೈಂಠಿತ್ವಾಗಿವ . ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 
ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣಾ ನಿಕಾರ್ವಾಗಿರನರ್ ರ್ಾರ್ು ಬಾಧಿತ್ರನ ಅಪ್ರಾಧಿಕ ರ್ಾಯರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆರ್ಲ್ಲನಿ  ಅರ್ರ 
ಪ್ರಯಾಣದ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ಷಿನಾ ಮರನ ಆಘಾತ್ಕ ಕ ಒಳಗಾಗನರ್ೈಂತ್ಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ದನನಿತ್ಯ 
ಸಿಿೋಕರಿಸನತ ೋಿವ  ಮತ್ನಿ ನಮಮ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯದಲ್ಲನಿ ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಯರ್ ದರರ್ು 16% ರಿೈಂದ 18%ರಷನಾ 
ಕಡಿಮರ್ದಾದಗಿದ . ಈ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರನರ್ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರಿಗಾಗಿ ಮಾದರಿ 
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ನಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳನನು ಹ ್ೈಂದನರ್ ಮ್ಲಕ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಕರಮಬದಧ 
ಮಾಪಾಯಡಿನ ಮ್ಲಕ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅನನಷ್ಾಾನರ್ನನು ಸನಧಾರಿಸಲನ ರ್ಾರ್ು 
ಪ್ರರ್ತಿುಸಬಹನದ ೈಂದನ ನಮಗ  ಮನರ್ರಿಕ ಯಾಯಿತ್ನ. ಇದನ ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದನರನಪ್ಯೋಗರ್ನನು 
ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ ಬಾಧಿತ್ರನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಹ ್ರ ರ್ನನು ತ್ಗಿೆಸನತ್ದಿ  ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ 
ಕಟಾಾಜ್ಞ  ಹ ್ರಡಿಸನರ್ ಹಾಗ , ಮಕಕಳ ಅತ್ನಯತ್ಮಿ ಹಿತಾಸಕ್ತರಿ್ನನು ಎತಿಹಿಿಡಿರ್ನವಾಗ ಇದನ ಮಗನ-
ಸ್ ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನರ್ು ಸಶಕಿವಾಗನರ್ುದನನು ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸನತ್ದಿ .  
 

ಈ ಚಿೈಂತ್ರ್ ಗಳನನು ಮನಸಿಸನಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ೈಂಡನ ಎಸ್ಓಪಿರ್ ಕರಡನ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಲನ ಮತ್ನಿ ನಿದ ೋಯಶನ 
ನಿೋಡಲನ ಸಮಿತಿರ್ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಬ ೋಕ ೈಂದನ ರ್ಾರ್ು ರ್ಾಯಯಾಧಿೋಶರಾದ ಎ.ವಿ. ಚ್ೈಂದರಶ ೋಖರ್ ಅರ್ರನನು 
ಆಹಾಿನಿಸಿದ ರ್ು. ಕರಡನ ಸಮಿತಿರ್ನ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಇಲಾಖ್ , ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಇಲಾಖ್ , ಎರ್ ್ಫೋಲ್್ ಪ ರ್ೋ 
ಆಯಕ್ತಾೋವ್ ಹ ಲ್ ಿಟರಸ್ಾ, ಬ ೈಂಗಳೂರನ ಇಲ್ಲೈಿಂದ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಫಾಯಕಾೈಂ ಲಾ, ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ 
ಕ ೋೈಂದರ (ಸಿಸಿಎಲ್, ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐರ್ನ) ದೈಂದ ರ್ಕ್ತೋಲರನಗಳು, ಶಿಶನ ತ್ಜ್ಞರನ, ಸಿರೋ ರ ್ೋಗ ತ್ಜ್ಞರನ, 

ಚಿತ್ರ  ಚಿತ್ರ  
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ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ವ  ದಯರನ (ನಿಮಾಾನ್ಸ) ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ನಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ (ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್) ಬ ೈಂಗಳೂರಿನೈಂತ್ಹ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಕ್ಷ ೋತ್ರದ ತ್ಜ್ಞರನ. ಈ ಸಮಗರ 
ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನ ಹ ್ರತ್ರನರ್ಲ್ಲನಿ ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್ಾ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲನಿ ತ್ೈಂಡದ ಒಟನಾ ಪ್ರರ್ತ್ುರ್ು 
ಶಾಿಘ್ನಿೋರ್ವಾದನದನ. ಆದರ , ಅೈಂತಿಮ ಕ್ಷಣದರ್ರ ಗ್ ಒಟಿಾಗಿದನದ ಹಗಲನ ರಾತಿರ ಎನುದ  ಶರಮಿಸಿದ 
ಸನಜಾ ಸನಕನಮಾರನ್ ಅರ್ರಿಗ  ವಿಶ ೋಷ ಧನಯವಾದಗಳು.  
 

ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರಿಗಾಗಿ ಇೈಂತ್ಹ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕೈಂಪ ೈಂಡಿರ್ೈಂ ಅನನು ಸೈಂಕಲ್ಲಸನರ್ುದನ ಸನಲಭದ 
ಕ ಲಸರ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿಪ್್ಣಯತ ರ್ನನು ಸ್ಾಧಿಸಲನ ಹಲವಾರನ ಪ್ರಿಷಕರಣ ಗಳ ೂೈಂದಗ  
ದೋಘಾಯರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷ ೋತ್ರದಲ್ಲನಿ ವಿಷರ್ ತ್ಜ್ಞರನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಿಶರಮರ್ನನು ಹಾಕ್ತದಾದರ . 
ಕರ್ಾಯಟಕದಲ್ಲಿ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮಕಾಕಗಿನ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (ಎಸ್ಓಪಿ)ಕಾಕಗಿ ಕ ್ಡನಗ  
ನಿೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯಬಬರಿಗ್ ರ್ಾನನ ಧನಯವಾದಗಳನನು ಅಪಿಯಸನತ ೋಿರ್ .  
 

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮಕಾಕಗಿ ಎಸ್ಓಪಿರ್ನನು ಹ ್ರತ್ರಬ ೋಕ ೈಂಬ ನಮಮ ನಿಣಯರ್ಕ ಕ ತ್ನೈಂಬನ 
ಹೃದರ್ದೈಂದ ರ್ ರರ್ು ನಿೋಡಿದ ನಮಮ ಆಯೋಗದ ಸದಸಯರಾದ ಅಪ್ಣಾಯ ಕ ್ಲಿ, ರ್ನಿತಾ ತ ್ೋವಿಯ, 
ಆನೈಂದ ಲ ್ೋಬ ್ೋ, ರ್ಪಾ ರ್ಾರ್ಕ್ಸ ಮತ್ನಿ ಚ್ೈಂದರಶ ೋಖರ ಅಳುಪ್ನರ ಇರ್ರನಗಳಗ  ನನು 
ಕೃತ್ಜ್ಞತ ಗಳನನು ಅಪಿಯಸನತ ೋಿರ್  ಮತ್ನಿ ನನು ಗ  ರನ ಹಾರ್ರಿರ್ಲ್ಲಿ ಸಭ ಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತ  ರ್ಹಿಸಿದದ ಮರಿಸ್ಾಿಮಿ 
ಅರ್ರಿಗ  ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ ದೋರ್ .  
 

ರಾರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎಲಾಿ ಜಿಲ ಗಿಳು ಮತ್ನಿ ಭಾರತ್ದ ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್ ಇತ್ರ ಭಾಗಗಳಗ್ 
ಕ ್ೈಂಡ ್ರ್ಯಬಹನದಾದ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಓಪಿರ್ನನು ಒಟಿಾಗಿರಿಸಲನ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ 
ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗರ್ು ಶರಮಿಸಿರನರ್ುದನ ಹ ಮಮರ್ ಸೈಂಗತಿ. ಎಸ್ಓಪಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ 
ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳನನು ಅನನಸರಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ ಇದನ ವಿವಿಧ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರಾಗಿರನರ್ ಬಾಧಿತ್ರಿಗ  
ದೋಘಾಯರ್ಧಿರ್ರ್ರ ಗ  ರ್ಾಯರ್ ದ ್ರಕ್ತಸಿಕ ್ಡನತ್ಿದ ೈಂಬ ವಿಶಾಿಸ ನನಗಿದ .  
 

ಸಹಿ/- 
ಡನ. ಕೃಪ ಅಮರ್ ಆಳವ 

ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷರನ, ಕ.ರಾ.ಮ.ಹ.ರ ಆಯೋಗ 
 
 



9 
 

ಕೃತಜ್ಞತ ಗಳು 
ರ್ನಯಯಮ್ರ್ತಾ ಎ.ವಿ. ಚೈಂದರಶ ೋಖರ್ (ವಿಶಾರೈಂತ್ ರ್ಾಯಯಾಧಿೋಶರನ, ಕರ್ಾಯಟಕ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್). 
ಡನ. ಎಸ್.ಟಿ. ರಮೋಶ್, ಐಪಿಎಸ್, ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾನಿದ ೋಯಶಕರನ ಮತ್ನಿ ಮಹಾನಿರಿೋಕ್ಷಕರನ (ನಿರ್ೃತ್ಿ), 
ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್. 
ಉಮನ ಎೈಂ.ಜಿ., ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ಕಾರ್ಯದಶಿಯ, ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಕಾನ್ನನ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಯಯನೈಂಗ ಅಕನಡ ಮಿ, ಬನಲಕ ರ್ನಯಯ ಸಮಿರ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಚ ರ್ನಯಯನಲಯ. 
ಡನ. ಅಶ್ವವನಿ, ಐಪಿಎಸ್, ಹ ಚ್ನಿರ್ರಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾನಿದ ೋಯಶಕರನ ಅಪ್ರಾಧ, ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್. 
ಡನ. ಶ ೋಖರ್ ಶ ೋಷನದಿರ, ಪಾರಧಾಯಪ್ಕರನ ಮತ್ನಿ ಮನಖಯಸೆರನ, ಮಕಕಳ ಮತ್ನಿ ಹದಹರ ರ್ದರ್ರ 
ಮರ್ ್ೋರ ್ೋಗ ಚಿಕ್ತತ ಸ ವಿಭಾಗ, ನಿಮಾಾನ್ಸ. 
ಡನ. ಚೈಂದಿರಕನ ರನವ್, ಪಾರಧಾಯಪ್ಕರನ ಮತ್ನಿ ಮನಖಯಸೆರನ, ಶಿಶನವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ವಿಭಾಗ, ರಾಮರ್ಯ ಆಸಪತ ರ. 
ಡನ. ಜ್ಗದಿೋಶ್ ಎನ್., ಪಾರಧಾಯಪ್ಕರನ ಮತ್ನಿ ಮನಖಯಸೆರನ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ವ  ದ ೋಹಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ 
ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸೈಂಸ್ ೆ. 
ಡನ. ವಿರ್ ್ೋದ್ ಲಕಕಪಪನ್, ಉಪ್ನಿದ ೋಯಶಕರನ, ರಾರ್ಯ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್. 
ಶ  ಲನ ರನಮಸ್ನವಮಿ, ಯೋರ್ರ್ಾ ಸೈಂಯೋರ್ಕರನ, ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಹದಹರ ರ್ದರ್ರ ಮರ್ ್ೋರ ್ೋಗ 
ಚಿಕ್ತತಾಸ ವಿಭಾಗ, ನಿಮಾಾನ್ಸ. 
ಗಿರಿಜನ ಕಕಮನರ್, ಉಪ್-ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರನ, ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್. 
ಅರಕೈಂಧರ್ತ ಜಿ., ಹಿರಿರ್ ಕಾನ್ನನ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಭಿಯೋರ್ರ್ಾ ಇಲಾಖ್ . 
ಕಮಲನ ಜಿ., ಸಕಾಯರಿ ಅಭಿಯೋರ್ಕರನ, ಅಭಿಯೋರ್ರ್ಾ ಇಲಾಖ್ . 
ರ ್ ವಿರ್ನ ಬನಸ್ಟಯಿನ್, ರಾರ್ಯ ಸೈಂಯೋರ್ಕರನ, ಲ್ಲೈಂಗ ಸೈಂವ ೋದರ್ಾ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಯೋರ್ರ್ , ಕರ್ಾಯಟಕ 
ರಾರ್ಯ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್.  
ಅಶ  ೋಕ್ ಜಿ.ವಿ., ಪಾಲನದಾರರನ, ಫಾಯಕಾಮ್ ಲಾ. 
ಅನಕರ್ಪ ಗಿಲಿಯನಳ್, ಸೈಂಶ  ೋಧರ್ಾಧಿಕಾರಿ – ಕಾನ್ನನ, ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ಕ ೋೈಂದರ – 
ಭಾರತ್ ರಾಷಿರೋರ್ ಕಾನ್ನನ ಶಾಲ  ವಿಶಿವಿದಾಯಲರ್ (ರ್ಾಯಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಇೈಂಡಿಯಾ 
ರ್ನನಿಸಿಯಟಿ).  
ಡನ. ಶ  ಬನಯ ಸಲನಾರ್ನಾ, ಸಹ-ಸೈಂಸ್ಾೆಪ್ಕರನ, ಎರ್ ್ಫೋಲ್್ ಟರಸ್ಾ. 
ಕಕಶ್ವ ಕಕಶನಲಪಪ, ಮನಖಯಸೆರನ, ನಿೋತಿ ಮತ್ನಿ ಸಮನದಾರ್ ಭಾವ  ಕಯತಾ ರ್ ರರ್ು, ಎರ್ ್ಫೋಲ್್ ಟರಸ್ಾ. 
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ಸಕಜನ ಸಕಕಕಮನರನ್, ಹಿರಿರ್ ಸೈಂಯೋರ್ಕರನ, ರ್ಕಾಲತ್ನ ಮತ್ನಿ ಭಾವ  ಕಯತಾ ರ್ ರರ್ು, ಎರ್ ್ಫೋಲ್್ 
ಟರಸ್ಾ. 
ಸ್ನವಗತ ರಹನ, ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ಕರನ, ಪ್ನನಶ ೋಿತ್ರ್ಾ ರ್ಾಯರ್ ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ರ್ಯರ್ಹಾರಗಳು, ಎರ್ ್ಫೋಲ್್ 
ಟರಸ್ಾ. 
ಶ್ವವಪರಕನಶ್ ಆಳ್ನವ, ಹಿೈಂದನ ಸಕಾಯರಿ ಅಭಿಯೋರ್ಕರನ, ಮೈಂಗಳೂರನ ಜಿಲ .ಿ  
 
 
ಯಕನಿಸ್ ಫ್ 
ಇತ್ರ ವಿರ್ಾಯಸ ಸ್ಾಡಿಯೋ 
ನವಿೋನ್ ಎೈಂ.ಎಸ್., ಲ್ಲೋಲಾ ಮನದರಣ ಮಾಧಯಮ. 
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ಪರಿವಿಡಿ 
ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯ ಪರಕರಣಗಳನಕು ನಿವಾಹಸಕವ ಹತನಸಕ್ತಿದನರರಿಗನಗಿ ಮನದರಿ 
ಕನಯಾವಿಧನನಗಳು (ಎಸ್ಓಪಿ). 
1. ಪ ್ಲಿೋಸ್  
 ಮನನನುಡಿ: ಶಿರೋಮತಿ ನಿೋಲಮಣಿ ರಾರ್ನ, ಐಪಿಎಸ್, ಮಹಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಕರನ ಮತ್ನಿ 

ಮಹಾ ನಿದ ೋಯಶಕರನ ಇರ್ರಿೈಂದ 
 

 ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮತ್ನಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ  
 ಅನನಬೈಂಧ I: ನಮ್ರ್  17  
 ಅನನಬೈಂಧ II: ಭಾರತಿೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1872ರ ಪ್ರಕರಣ 65-ಬಿ ರ್ 

ಮೋರ ಗ  ಅಫಿಡವಿಟನಾ. 
 

 ಅನನಬೈಂಧ IV: ಮೊಕದದಮ ತಾಳ ಪ್ಟಿಾ  
 ಅನನಬೈಂಧ VII: ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ನಿ ಶಾಸನಗಳು  
2. ವಿಧಿವಿಜ್ಞನನ ಪರಯೋಗನಲಯ  
 ಪ್ರಿವಿಡಿ  
 ಮಾಗಯಸ್ಚಿ ಮತ್ನಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ  
3. ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಸ್ಟಬ್ಬೈಂದಿಗಳು  
 ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮತ್ನಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ  
 ಅನನಬೈಂಧ 1: ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ   
 ಅನನಬೈಂಧ 2: ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದ/ ಅಭಿಪಾರರ್ಗಳ ಬರರ್ಣಿಗ   
4. ಮಕಕಳ ಮರ್ ್ೋವಿಜ್ಞನನ ಮತಕಿ ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ ್ ೋಗಯ ಪನಲರ್  ಆಯನಮಗಳ 

ಸ್ ೋರಿಕ : ನಿಮನಾನ್ಸ 
 

 ಪ್ರಿವಿಡಿ  
 ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಮ್ಲಕ ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ 

ವಿಚಾರಣ ರ್ನನು ನಡ ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು 
 

5. ಸಕನಾರಿ ಅಭಿಯೋಜ್ಕರಕ  
 ಪ್ರಿವಿಡಿ  
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 ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮತ್ನಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ  
 ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ ೋಷ ಸಕಾಯರಿ ಅಭಿಯೋರ್ಕರಿಗಾಗಿ ಹ ಚ್ನಿರ್ರಿ 

ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು 
 

6. ಪ್ರಕ ವಯಕ್ತಿಗಳು  
 ಪ್ರಿವಿಡಿ  
 ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮತ್ನಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ  
 ಅನನಬೈಂಧ: ಪ್್ರಕ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರ್ ೋಮಕಾತಿ ಸ್ಚಿತ್ ನಮ್ರ್   
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ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಪ ್ಲಿೋಸ್ 
 
 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ 
ಪ ್ಲಿೋಸ್ ಇಲನಖ  

 
 
 
 
 

ಚಿತರ 
 
 
 
 
 
 

ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯದ ಮೊಕದಾಮಗಳ ನಿವಾಹಣ ಗನಗಿ ಮನದರಿ 
ಕನಯಾವಿಧನನಗಳು 
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ನಿೋಲಮಣಿ ಎನ್. ರನಜ್ಕ, ಐಪಿಎಸ್ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ ನಿದ ೋಯಶಕರನ ಮತ್ನಿ 
ಮಹಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಕರನ 
ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ 

 
 
 

ಕಚ ೋರಿ: 080-22211803 
22942999 

ಫಾಯಕ್ಸಸ: 22212164 
ಮೊ.: 9480800001 

ಸೈಂ.2, ನೃಪ್ತ್ನೈಂಗ ರಸ್ ,ಿ  
ಬ ೈಂಗಳೂರನ-560 001. 

ಇ-ಮೋಲ್: pol i ce@ksp.gov.i n 
dg-pol i ce@karnat aka.gov.i n  

 
ಮಕನಕುಡಿ 

ಮಕಕಳ ಮೋಲ್ಲನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ು ಮಕಕಳ ವಿರನದಧದ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಹಿೋನ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದನದ, ಅದನ 
ಅರ್ರ ಜಿೋರ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಸದೈಂತ್ಹ ಗನರನತಾಗಿ ಉಳದನಬಿಡನತ್ದಿ  ಮತ್ನಿ ಇದನನು ಅತ್ಯೈಂತ್ ತ್ನತಾಯಗಿ 
ನಿವಾರಿಸಬ ೋಕನ. ಮಕಕಳನನು ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಶ  ೋಷಣ ರ್ೈಂತ್ಹ ಹಿೋನ ಕೃತ್ಯಗಳೈಂದ 
ರಕ್ಷ್ಸಲನ ಕಡಿಮ ಸೈಂದಗಧ ಮತ್ನಿ ಹ ಚ್ನಿ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾನ್ನನ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳ ಮ್ಲಕ 
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಹರಿಸನರ್ ನಿಟಿಾನಲ್ಲಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012 ಅನನು ಅಧಿನಿರ್ಮಿತ್ಗ ್ಳಸಲಾಗಿದ .  

 
ಬಹಳಷನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅೈಂಶ ಸೈಂಪ್ಕಯಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದಾದಗಿದನದ, ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 

ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ನನು ಜಾರಿಗ ್ಳಸನರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಲಾಗನರ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರ ಪಾತ್ರರ್ು ಮಹತ್ಿದಾದಗಿದ  ಮತ್ನಿ 
ಅದನನು ಉತ್ಮಿವಾಗಿ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾಗಿದ . ಕಳ ದ ಕ ಲರ್ು ರ್ಷಯಗಳೈಂದ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ 
ರ್ರದಗಳು ಹ ಚಾಿಗನತಿದಿನದ, ಹಲವಾರನ ಸವಾಲನಗಳು ಇದಾದಗ್ಯ, ಅಪ್ರಾಧ ರ್ಾಯರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ ಕ ೋೈಂದರ ಬಿೈಂದನವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ಕ್ತರಯಾಶಿೋಲವಾದ ಪಾತ್ರರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸಿದಾದರ . ಲ್ಲೈಂಗ 
ಸೈಂವ ೋದರ್ಾಶಿೋಲಗ ್ಳಸನರ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಯೋರ್ರ್ ರ್ ಮ್ಲಕ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಇಲಾಖ್ ರ್ನ ಶಿೋಘ್ರ ಮತ್ನಿ ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಲನ 
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ನಿ ವಿಶ ೋಷ ಬಾಲ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕಗಳ ಸಿಬಬೈಂದಗಳೈಂತ್ಹ ಪ್ರಮನಖ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನನು ಅಗತ್ಯ ಕೌಶಲಯಗಳು, ಶಾಸನಗಳು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೋಲ್ಲನ 
ಜ್ಞಾನದ ್ೈಂದಗ  ಸರ್ನುಗ ್ಳಸಲನ ಮತ್ನಿ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮನಖಯವಾಗಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ 
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಿಬಬೈಂದ, ಸಕಾಯರಿ ಅಭಿಯೋರ್ರ್ , ರ್ಾಯಯಾೈಂಗ, ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ ಸದಸಯರನಗಳು, 

ಭಾವ

ಚಿತ್ರ  ಚಿತ್ರ  

mailto:police@ksp.gov.in
mailto:dg-police@karnataka.gov.in
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ಮಕಕಳ ಸಹಾರ್ವಾಣಿ ಮೊದಲಾದ ಇತ್ರ ಪ್ರಮನಖ ಕಾರ್ಯನಿವಾಯಹಕರ ್ೈಂದಗ  ಸಹಕರಿಸನರ್ಲ್ಲಿ 
ಗಣನಿೋರ್ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನನು ಮಾಡಿದ .  

 
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲನಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದರ್ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ 

(ಎಸ್ಓಪಿ) ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಜಾರಿರ್ನನು ಸನಧಾರಿಸನರ್ ನಿಟಿಾನಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಯರ್ಗಳನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ಬಾಧಿತ್ ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ ್ೈಂದಗ  ಸ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ರ್ಾಯರ್ರ್ನತ್ವಾಗಿ 
ಪ್ರತಿಸಪೈಂದಸಲನ ಮತ ಿ್ೈಂದನ ಮಹತ್ಿದ ಪ್ರರ್ತ್ುವಾಗಿದ . ವಾಯಪ್ಕರ್ೂ ಸಮಗರರ್ೂ ಆಗಿರನರ್ ಈ 
ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನನು, ತ್ಳಮಟಾದ ಅನನಭರ್ ಮತ್ನಿ ಪಾರಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನರ್ನನು ಹ ್ರತ್ರನರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ 
ಎಲಾಿ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು ಒಳಗ ್ಳುುರ್ ವಾಯಪ್ಕ ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್ಾ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಮ್ಲಕ 
ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ . ಈ ಎಸ್ಓಪಿರ್ನ ಇತ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರ ್ೈಂದಗ  ಒಮನಮಖವಾಗಿ 
ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಉತ್ಮಿ ಮತ್ನಿ ಶಿೋಘ್ರ ಅನನಷ್ಾಾನಕ ಕ ಅನನರ್ು ಮಾಡಿಕ ್ಡನತ್ದಿ ೈಂಬ ಖ್ಾತಿರ ನನಗಿದ .  

 
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ನಿ ದಕ್ಷ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮನಖ 

ಕಾರ್ಯನಿವಾಯಹಕರಿಗ  ಎಸ್ಓಪಿರ್ನನು ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಗ  ಅನನಕ್ಲ ಮಾಡಿಕ ್ಟಿಾದದಕಾಕಗಿ 
ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗರ್ನನು ರ್ಾನನ ಅಭಿನೈಂದಸನತ ೋಿರ್ . ಇದನ ಸಮಸಿ 
ಸಮನಿರ್ದ ಮ್ಲಕ ಮಕಕಳ ಹಿತಾಸಕ್ತರಿ್ನನು ಎತಿಹಿಿಡಿರ್ನತ್ದಿ ೈಂಬ ಖ್ಾತಿರ ನನಗಿದ . ಈ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ಕ ೋೈಂದರ, ಭಾರತ್ ರಾಷಿರೋರ್ ಕಾನ್ನನ ಶಾಲಾ ವಿಶಿವಿದಾಯನಿಲರ್ 
(ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ಐರ್ನ) – ಬ ೈಂಗಳೂರನ, ಎರ್ ್ಫೋಲ್್ ಪ ್ ರೋಆಕ್ತಾವ್ ಹ ಲ್ಿ ಟರಸ್ಾ - ಬ ೈಂಗಳೂರನ ಮತ್ನಿ 
ಫಾಯಕಾಮ್ ಲಾ – ಬ ೈಂಗಳೂರನ ಇರ್ರನಗಳನನು ಈ ಎಸ್ಓಪಿರ್ ಸಿದಧತ ರ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ರನ ನಿೋಡಿದ 
ಬ ೈಂಬಲಕಾಕಗಿ ಧನಯವಾದಗಳನನು ತಿಳಸಲ್ ಸಹ ರ್ಾನನ ಈ ಅರ್ಕಾಶರ್ನನು ಬಳಸಿಕ ್ಳುುತ ೋಿರ್ .  

  
 
 ಸಹಿ/- 

(ನಿೋಲಮಣಿ ಎನ್ ರನಜ್ಕ, ಐಪಿಎಸ್) 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ ನಿದ ೋಯಶಕರನ ಮತ್ನಿ  
ಮಹಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಕರನ, ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ 
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ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಪ ್ಲಿೋಸ್ 
 
ಸೈಂ: ಸಿಆರ್ಎೈಂ-3/125/ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ/2017 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾನಿದ ೋಯಶಕರನ ಮತ್ನಿ ಮಹಾ 

ನಿರಿೋಕ್ಷಕರ ಕಚ ೋರಿ, 
ನೃಪ್ತ್ನೈಂಗ ರಸ್ ,ಿ  

ಬ ೈಂಗಳೂರನ 
ದರ್ಾೈಂಕ: 12/4/2018. 

ಅಪರನಧ ವಿಭನಗದ ಸಕತ ್ಿೋಲ   
ವಿಷಯ: ಮಕಕಳ ಮೋಲಿನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯಕ ಕ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಪರಕರಣಗಳ ನಿವಾಹಣ ಗನಗಿ 

ಅಳವಡಿಸ್ಟಕ ್ಳಳಬ ೋಕನದ ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳು. 
********* 

 ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಧ ಕನರಿತಾದ ಮ್ಲ ಶಾಸನವಾದ ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ  (ಐಪಿಸಿ)ರ್ನ, 
ಮಕಕಳ ವಿರನದಧ ಘ್ಟಿಸನರ್ ಸಮಗರ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗ ೆ ರ್ಯರ್ಹರಿಸನರ್ಲ್ಲಿ ಕ ್ರತ ರ್ನಳುದಾದಗಿದನದ, 
ಮಕಕಳ ಮೋಲ್ಲನ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿ ನಿದಯಷಾ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಮಾಡಿರನರ್ುದಲಿ. ಭಾರತ್ ದೈಂಡ 
ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ ಸಿೋಮಿತ್ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳು, ಗೈಂಡನ ಮಗನವಿನ ಮೋಲ  ಆಗನರ್ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧದ 
ಮೋಲ  ಅತ್ಯೈಂತ್ ಕಡಿಮ ಒತ್ನಿ ನಿೋಡಿ, ಹ ಣನು ಮಗನವಿನ ಮೋಲ  ಘ್ಟಿಸನರ್ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗ ೆ ಹ ಚ್ನಿ 
ಗಮನಹರಿಸನತ್ವಿ .  
 
 ಭಾರತ್ ಸೈಂವಿಧಾನದ 15ರ್ ೋ ಅನನಚ ಛೋದದ (3)ರ್ ೋ ಖೈಂಡರ್ು ಇತ್ರ ವಿಷರ್ಗಳ ಜ ್ತ ಗ  
ಮಕಕಳಗಾಗಿ ವಿಶ ೋಷ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ರಚಿಸಲನ ರಾರ್ಯಕ ಕ ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡನತ್ದಿ . ಅಷ್ ಾೋ ಅಲದಿ , 1992ರ 
ಡಿಸ್ ೈಂಬರ್ 11ರೈಂದನ ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ರ್ನಎನ್ ಸಮಾವ ೋಶದ ನಿಣಯರ್ಗಳನನು 
ಅೈಂಗಿೋಕರಿಸಿರನರ್ ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರರ್ು ಮಕಕಳ ಅತ್ನಯತ್ಮಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿರ್ನನು ಸನಭದರಗ ್ಳಸನರ್ಲ್ಲಿ ರ್ನಎನ್
ಸಿಆರ್ಸಿರ್ನ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಿದ ಮಾನದೈಂಡಗಳನನು ಅನನಸರಿಸಲನ ಒಪಿಪಗ  ನಿೋಡಿದ . ಆದದರಿೈಂದ, ಈ 
ಮನೈಂದನರ್ುಗಳನನು ತ್ಡ ಗಟಾಲನ ರಾರ್ಯರ್ು ಎಲಾಿ ಕರಮಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುತ್ದಿ  ಎೈಂದನ ನಿರಿೋಕ್ಷ್ಸಲಾಗಿದ :  

ಎ. ಮಗನರ್ು ಯಾರ್ುದ ೋ ಕಾನ್ನನಬದಧರ್ಲದಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ತ ್ಡಗನರ್ೈಂತ  
ಪ್ರಚ ್ೋದರ್  ಅಥವಾ ಒತಾಿರ್.  

ಬಿ. ವ ೋಶಾಯವಾಟಿಕ  ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಕಾನ್ನನಬದಧರ್ಲದಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಆಚ್ರಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ 
ಶ  ೋಷಣ ರ್ನಕಿ ಬಳಕ . 
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ಸಿ. ಅಶಿೋಿಲ ಪ್ರದಶಯನಗಳು ಹಾಗ್ ವಿಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಳನನು 
ದನರನಪ್ಯೋಗಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ.  

 
 ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012 ಮಕಕಳನನು 
ಸಬಲಗ ್ಳಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮತ್ನಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಶ  ೋಷಣ ಗಳೈಂದ ಅರ್ರನನು 
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಕಾನ್ನನ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಬಲಪ್ಡಿಸನರ್ ಗನರಿರ್ನನು ಹ ್ೈಂದದ . ಈ 
ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಮಗಕವಿನ ಉತಿಮ ಹತನಸಕ್ತಿಗನಗಿ ಸರ್ೋಯತ್ೃಷಾ ಮಹತ್ಿರ್ನನು ನಿೋಡಿದ  ಮತ್ನಿ 
ಅಪ್ರಾಧಗಳ ರ್ರದ, ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ, ಅಪ್ರಾಧಗಳ ತ್ನಿಖ್  ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ 
ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲರಿ್್ ಮಕಕಳ ಸೈಂವ ೋದರ್ನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಒಳಗ ್ಳುುತ್ದಿ .  
 
 ಈ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನರ್ನನು ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 
2012ರ ಅನನಸರಣ ಯಾಗಿ ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ . ಇದರ ಗ ್ತ್ನಿಪ್ಡಿಸಿದ ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ನಿ ತ್ನಿಖ್ಾ 
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ ಮ್ಲಕ ಕಟಾಾಜ್ಞ ಗ ್ಳಸಿದ ಹಾಗ  ಇರತ್ಕಕದನದ. ಈ 
ಎಸ್ಓಪಿರ್ನ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣ  ಮತ್ನಿ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗ  ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ನಿಖ್ ರ್ 
ರ್ವಾಬಾದರಿ ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಎಲಾಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ  ಸ್ಚ್ರ್  ಮತ್ನಿ ಮಾಗಯದಶಯನರ್ನನು 
ಒದಗಿಸನತ್ದಿ .  
 
 ಇಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಮತ್ನಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಅರ್ಧಿಯಾದಯೈಂತ್ ಮತ್ನಿ 
ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ತರಯಯಾದಯೈಂತ್ ಮತ್ನಿ ಆ ತ್ರನವಾರ್ದ ಎಲಾಿ ಅರ್ಧಿಗಳಲ್ಲರಿ್್ ‘ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ದೌರ್ಯನಯ’ಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿರ್ಯಹಣ ಗಾಗಿ ತ್ಪ್ಪದ  ಅನನಸರಿಸತ್ಕಕದನದ.  
 

 
ಸಹಿ/- 

ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ ನಿದ ೋಯಶಕರನ ಮತ್ನಿ 
ಮಹಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಕರನ, ಕರ್ಾಯಟಕ ಬ ೈಂಗಳೂರನ. 
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ಪರಿವಿಡಿ 
ಕರಮ 

ಸೈಂಖ ಯ 
ಅಧನಯಯ 

1 ಪಿೋಠಿಕ  
2 ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ  
3 ಪ್್ರ್ಯಭಾವಿ ನಿಧಯರಣ  
4 ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನರ್ನಕಿ ಸೈಂದಶಯನ – ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ  ಪ್ರಕರಣ 161ರ ಹ ೋಳಕ  
5 ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ ಪ್ರಕರಣ 161ರ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಶರರ್ಯ – ದೃಶಯ (ಆಡಿಯೋ- ವಿಡಿಯೋ) 

ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ 
6 ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ವಿಾಗಿ ತಿಳಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ವಿರ್ರಣ  ಕ ್ೋರನರ್ುದನ 
7 ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 164ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರ ಗಿನ ಹ ೋಳಕ  
8 ಆರ ್ೋಪಿರ್ನನು ಗನರನತಿಸನರ್ುದನ 
9 ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  
10 ಸೆಳ ಪ್ೈಂಚ್ರ್ಾಮ – ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್  
11 ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಪ್ರಕ್ತರಯ 
12 ದ ್ ೋಷ್ಾರ ್ ೋಪ್ಣ  ಪ್ಟಿಾ 
13 ಆರ ್ೋಪಿತ್ ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ 18 ರ್ಷಯ ರ್ಯೋಮಾನಕ್ತಕೈಂತ್ ಕಡಿಮ ಇದದಲ್ಲಿ ಅನನಸರಿಸಬ ೋಕಾದ 

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ 
14 ಅಧಿವಿಚಾರಣ  
15 ಪ್ರತಿಬೈಂಧ 
16 ತ್ರಬ ೋತಿ 

 
ಅನಕಬ್ೈಂಧಗಳು 
ಕರಮ 
ಸೈಂಖ ಯ 

ಅಧನಯಯ 

1 ನಮ್ರ್  17 (ಅನನಬೈಂಧ I ) 
2 ಭಾರತಿೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1872ರ ಪ್ರಕರಣ 65-ಬಿ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ (ಅನನಬೈಂಧ- I I ) 
3 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನಗಳು (ಅನನಬೈಂಧ- I I I ) 
4 ಪ್ರಕರಣದ ತ್ಪ್ಶಿೋಲನ ಪ್ಟಿಾ 
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ರ್ ನಪಿನಲಿಟಿಕಕಿ ್ಳಳಬ ೋಕನದ ಅೈಂಶಗಳು 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 
 
 
 
  

ಅಪರಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಗುವನ್ುು 
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸಬಾರದು 

ಸೊಂಜೆ 6 ರೊಂದ ಮುೊಂಜಾನ ೆ6ರವರೆಗೂ 
ಮಕ್ಕಳನ್ುು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರಸಬಾರದು 

ಮಕ್ಕಳ ವಿವರಗಳನ್ುು ಪರಕ್ಟಿಸಬಾರದು 

ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಗೌಪಯತೆ ಮತ್ುು 
ಖಾಸಗಿತ್ನ್ ಸೊಂರಕ್ಷಣ ೆ

ಸುರಕ್ಷಾ ಮೂಲೆ 

ಎಲಾ ಿಸಮಯಗಳಲೂಿ ಖಾಸಗಿತ್ನ್ ಮತ್ುು 
ಗೌಪಯತೆ  
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1. ಪಿೋಠಿಕ  
ಮಕಕಳನನು ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಶ  ೋಷಣ ಯಿೈಂದ ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ ಕಾನ್ನನ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು 
ಬಲಪ್ಡಿಸನರ್ ಸಲನವಾಗಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012 (ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ)ರ್ನನು ಅಧಿನಿರ್ಮಿತ್ಗ ್ಳಸಲಾಯಿತ್ನ. ಪ್ರಸನಿತ್ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಭಾರತ್ ದೈಂಡ 
ಸೈಂಹಿತ ರ್ ವಿಭಿನು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಾಯಪಿಗಿ  ಒಳಪ್ಟಿಾದನದ, ಆದರ , ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ ರ್ನ ಮಕಕಳ 
ವಿರನದಧದ ಎಲಾಿ ಬಗ ರ್ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗ ೆರ್್ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಹ ್ೈಂದಲಿ. ಮನಖಯವಾಗಿ 
ಬಲ್ಲಪ್ಶನಗಳಾದ ರ್ರ್ಸಕ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ನಡನವ ರ್ ಭಿನುತ ರ್ ಅೈಂಶಗಳನನು ಹ ್ೈಂದಲಿ.  
 
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು 18 ರ್ಷಯದ ಒಳಗಿನ ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಮಗನ ಎೈಂದನ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸನತ್ದಿ  
ಮತ್ನಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ, ಲ  ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರನಕನಳ ಮತ್ನಿ ಕಾಮ ಪ್ರಚ ್ೋದಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ 18 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ 
ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಎಲಾಿ ಮಕಕಳಗ  ಸೈಂರಕ್ಷಣ ರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ದಿ . ಈ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಮೊತ್ಮಿೊದಲ 
ಬಾರಿಗ  ಕಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಪಷಾವಾಗಿ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾಗಿದ . ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಅಪ್ರಾಧದ 
ಗೈಂಭಿೋರತ ರ್ನನಸ್ಾರ ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ರ್ಗಿೋಯಕರಿಸಿ, ಅದರೈಂತ  ಕಠಿಣ ದೈಂಡರ್ ರ್ನನು ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸನತ್ದಿ . 
ದೈಂಡರ್ ರ್ನ ಹಲರ್ು ಕಾರಾವಾಸ ಅರ್ಧಿರ್ ಸ್ಾದಾ ಶಿಕ್ಷ ಯಿೈಂದ ಹಿಡಿದನ ಕಠಿಣ ದೈಂಡರ್ ರ್ರ್ರ ಗ್ 
ವಾಯಪಿರಿ್ನನುಳುದಾದಗಿದ . ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮ್ಲಕ ನಿಣಯರ್ವಾಗಬಹನದಾದ ರ್ನಲಾಮರ್ ರ್ ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ೂ 
ಸಹ ಇದ .  
 
ರ್ಾಯಯಿಕ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲರಿ್್ ಮಕಕಳ ಉತ್ಮಿ ಹಿತಾಸಕ್ತರಿ್ನನು ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮಹತ್ಿದ 
ಅೈಂಶವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗ  ಅಪ್ರಾಧದ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಗಾಗಿ ವಿಶ ೋಷ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳ ಸ್ಾೆಪ್ರ್ ಗ  ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಉಪ್ಬೈಂಧ ಕಲ್ಲಪಸನತ್ದಿ . ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ರ್ರದ 
ಮಾಡನರ್ುದನ, ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ, ತ್ನಿಖ್  ಮಾಡನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಗಾಗಿ 
ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿದ .   
 
ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಮಾಡನರ್ (ಯಾರ್ುದಾದರ್ ಕಾರಣದೈಂದ ರ್ಶಸಿಿಯಾಗದದಾದಗ್ಯ) ಉದ ದೋಶರ್ನನು 
ದೈಂಡರ್ ಗ  ಒಳಪ್ಡಿಸನರ್ ಅಗತ್ಯತ ರ್ನನು ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಮಾನಯ ಮಾಡನತ್ದಿ . ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗ  
ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡನರ್ ಪ್ರರ್ತ್ುಕ್ಕ ಸಹ ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡಿದದಕಾಕಗಿ ವಿಧಿಸನರ್ ದೈಂಡರ್ ರ್ ಅಧಯದಷನಾ 
ದೈಂಡರ್ ರ್ನನು ವಿಧಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಬಾಧಯಗ ್ಳಸಲಾಗಿದ . ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಅಪ್ರಾಧಕಾಕಗಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಿದ 
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ಶಿಕ್ಷ ರ್ರ್ ುೋ ಅಪ್ರಾಧದ ದನಷ್ ರೋರಣ ಗ್ ಸಹ ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸನತ್ದಿ . ಲ  ೈಂಗಿಕ ಉದ ದೋಶಕಾಕಗಿ ಮಾಡನರ್ ಮಕಕಳ 
ಅರ್  ತಿಕ ರ್ಯರ್ಹಾರರ್ನನು ಸಹ ಇದನ ಒಳಗ ್ಳುುತ್ದಿ .  
 
ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ, ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ, ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ 
ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಗಳೈಂತ್ಹ ಹ ಚಿಿನ ಹ ೋರ್ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿನ ರನರ್ನವಾತಿನ ಭಾರರ್ನನು 
ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಮೋಲ  ರ್ಗಾಯಯಿಸಲಾಗಿದ . ಮಕಕಳ ಅತ್ಯೈಂತ್ ದನಬಯಲತ  ಮತ್ನಿ ಮನಗಧತ ರ್ನನು 
ಗಮನದಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ೈಂಡನ ಈ ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ನನು ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗಿದ . ಅದ ೋ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ನಿನ 
ದನರನಪ್ಯೋಗರ್ನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ ದನರನದ ದೋಶದೈಂದ ಸನಳುು ದ್ರನನು ನಿೋಡಿರನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅಥವಾ ಸನಳುು 
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಮರ್ಥಯಸಿರನರ್ುದಕಾಕಗಿ ದೈಂಡರ್ ರ್ನನು ಸಹ ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಲಾಗಿದ . ಭದರತಾ ಪ್ಡ ಗಳ 
ಸದಸಯರ್ಾಗಿ, ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಲ ್ೋಕರ್ೌಕರ, ಇತಾಯದಯಾಗಿ ಮಕಕಳ ನೈಂಬಿಕ ರ್ನನು 
ಉಳಸಿಕ ್ಳುುರ್ ಅಥವಾ ಅರ್ರ ಸನರಕ್ಷತ ರ್ ಹ ್ಣ ಗಾರಿಕ ರ್ನನು ಹ ್ತಿರಿನರ್ ಸ್ಾೆನದಲ್ಲದಿನದ ಆ ರ್ಯಕ್ತಿಯೋ 
ಮಾಡನರ್ ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು “ತಿೋರ್ರತ್ರ”ವಾದದ ದೈಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ದಿ .  
 
ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ್ಕಳಗಾಗಿ ಬದನಕನಳದರ್ರನ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ ಕನಟನೈಂಬಗಳಗ  ಅೈಂತ್ಹ ಅಪ್ರಾಧ 
ವಿಷರ್ಗಳನನು ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದನ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಆಘಾತ್ಕಾರಿಯಾಗಿರನತ್ದಿ . ಆದದರಿೈಂದ ಸೈಂತ್ರಸರಿನನು 
ಗೌರರ್ರ್ನತ್ವಾಗಿ ನಡ ಸಿಕ ್ಳುಲಾಗಿದ  ಮತ್ನಿ ಪ್್ವಾಯಗರಹ ಪಿೋಡಿತ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಷಮರ್ಲದಿ ಹ ೋಳಕ ಗಳನನು 
ಮಾಡಿರನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ವಿಶ ೋಷ ಮನೈಂಜಾಗರತ ರ್ನನು 
ರ್ಹಿಸಬ ೋಕನ. ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲರಿ್್ ಗೌಪ್ಯತ ರ್ನನು ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದ  ಎೈಂದನ 
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ. ಆಗಾಗ ೆ ಸೈಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳು ಅಥವಾ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ 
ಇಲಿದೈಂತ್ಹ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ು ಖ್ಾಸಗಿ ಅಪ್ರಾಧವಾಗಿದನದ, ಆಗ ಬದನಕನಳದರ್ರ ನಿಖರ ಹ ೋಳಕ  ಮತ್ನಿ 
ಸ್ಾೈಂದಭಿಯಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮಹತ್ಿವಾಗಿರನತ್ದಿ .  

ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ  
 

 ಚಿತ್ರ 
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2. ಮನಹರ್ತಯನಕು ಸ್ಟವೋಕರಿಸಕವುದಕ ಮತಕಿ ದನಖಲಿಸಕವುದಕ  
2.1. ರ್ರ್ಸಕ ಅಥವಾ ಮಗನ ಆಗಿರನರ್ ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, 

 ಅಪ್ರಾಧರ್ು ಸೈಂಭವಿಸಲ್ಲದ  ಎೈಂದನ ಶೈಂಕ್ತಸಿದರ . 
 ಅೈಂತ್ಹ ಅಪ್ರಾಧರ್ು ರ್ರನಗಿದಾಗ ವಿಶ ೋಷ ಬಾಲ ಪ ್ ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕ ಅಥವಾ ಸೆಳೋರ್ 

ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ  ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸನರ್ುದನ ಕತ್ಯರ್ಯ. 
2.2. ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಮೋಲ , ದ್ರನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಕರಮ 

ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಹಾಗ ೋ ಮಾಡನರ್ಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರ  ಅದನ, ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 
ಪ್ರಕರಣ 166(ಎ) ಮತ್ನಿ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಪ್ರಕರಣ 21 (2)ರ ಮೋರ ಗ  
ದೈಂಡನಿೋರ್ವಾಗನತ್ದಿ . 

2.3. ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಪ್ರಕರಣಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಮೋಲ , ತ್ಕ್ಷಣ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲಿನ ‘ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ’ (ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓ)ಮತ್ನಿ ವಿಶ ೋಷ 
ಬಾಲ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕಕ ಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಸಬ ೋಕನ. 

2.4. ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಥವಾ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ 
ಪ ್ೋಷಕರನನು/ ಖ್ಾಸಗಿತ್ನಕಾಕಗಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ ಆಚ ಗಿನ ಕ ್ೋಣ ಯೈಂದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ  ಮತ್ನಿ ದ್ರನನು ಸಿಿೋಕರಿಸನರ್ ಮನನು ಅರ್ರಿಗ  ಆರಾಮವಾಗಿರನರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ. 

2.5. ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದಾಗ, ದ್ರನದಾರರಿಗ  ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದ್ರನ ನಿೋಡಲನ 
ರ್ ರವಾಗಬ ೋಕನ. ದ್ರನ ಸಲ್ಲಸಿಲನ ಮಗನವಿನ ಉಪ್ಸಿೆತಿ ಕಡಾ್ರ್ರ್ಲಿ. 

2.6. ರಕಿಸೈಂಬೈಂಧಿಗಳ ನಡನವಿನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ರ್ರದ 
ಮಾಡದೈಂತ  ಮಗನವಿನ ಮೋಲ  ಕನಟನೈಂಬದೈಂದ ಒತ್ಡಿವಿರನರ್ ಸ್ಾಧಯತ ಯಿರನರ್ುದರಿೈಂದ, 
ಮಗನವಿನ ಮೋಲ್ಲನ ಅೈಂತ್ಹ ಒತ್ಡಿರ್ನನು ನಿಭಾಯಿಸಲನ ರ್ನಕಿ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ನಿ ಎಚ್ಿರಿಕ ರ್ನನು 
ರ್ಹಿಸನರ್ುದನ. 

2.7. ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲಿ ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ದ್ರನನು ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ:  
 ಠಾಣ  ದನಚ್ರಿರ್ಲ್ಲಿ ನಮ್ದಸನರ್ುದನ. 
 ಮಾಹಿತಿದಾರನಿಗ  ಓದ ತಿಳಸನರ್ುದನ.  
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 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ‘ಮಕಕಳ ಮೊಕದದಮ ರ್ಹಿ’ರ್ಲ್ಲಿ ನಮ್ದಸನರ್ುದನ 
(ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ ನಿದ ೋಯಶಕರನ ಮತ್ನಿ ಮಹಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಕರ ಸನತ ಿ್ೋಲ  ಸೈಂ: 3/ಡಿಜಿ & 
ಐಜಿ/2011, ದರ್ಾೈಂಕ: 28.03.2011ರ ಅನಿರ್ ರ್ಹಿ). 

2.8. ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ತ್ನು ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ 
ಮಾಹಿತಿದಾರನಿಗ  ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ: 
 ಆತ್ನ/ಆಕ ರ್ ಹ ಸರನ ಮತ್ನಿ ಪ್ದರ್ಾಮ. 
 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ನಿ ದ್ರವಾಣಿ ಸೈಂಖ್ ಯ. 
 ಆತ್ನ/ ಆಕ ರ್ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ಹ ಸರನ, ಪ್ದರ್ಾಮ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಪ್ಕಯ 

ವಿರ್ರಗಳು. 
 ತ್ನಿಖ್ಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಐಓ) ಮತ್ನಿ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ ಸಹಾರ್ಕರ ಹ ಸರನ, ಪ್ದರ್ಾಮ ಮತ್ನಿ 

ಸೈಂಪ್ಕಯ ವಿರ್ರಗಳು. 
                                 ಠಾಣಾ ದನಚ್ರಿ 
 
             ದ್ರನ                             ಹ ಸರನ 
                                              ಪ್ದರ್ಾಮ 
                                              ದ್ರವಾಣಿ ಸೈಂಖ್ ಯ 

 
2.9. ಘ್ಟರ್ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  ಇರನರ್ ರ್ರ್ಸಕರಿೈಂದ ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ 

ಮತ್ನಿ 12 ಗೈಂಟ ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ನನು ಮಿೋರದೈಂತ  ತ್ಕ್ಷಣವ ೋ ಪ್ರಥಮ ರ್ತ್ಯಮಾನ ರ್ರದರ್ನನು 
ದಾಖಲನ ಮಾಡಬ ೋಕನ. ಘಟರ್ ಯ ವರದಿಯಕ ಪರಥಮ ವತಾಮನನ ವರದಿಯನಕು ದನಖಲಿಸಲಕ 
ಸ್ನಕನಗಕತಿದ ; ಮಗಕವಿನ ಹ ೋಳಕ ಯನಕು ಆನೈಂತರ ದನಖಲಿಸ್ಟಕ ್ಳಳಬ್ಹಕದಕ.  

2.10. ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  ಯಾರ್ುದ ೋ ರ್ರ್ಸಕನನ ಇರದದದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸನರ್ 
ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾಮಟಿಾಗ  ಮಗನವಿಗ  ಪ್ನನರಾರ್ತ್ಯರ್ಾ ಪ್ರಶ ು ಕ ೋಳಲಾಗಿಲಿ ಮತ್ನಿ 
ಅತ್ಯೈಂತ್ ಸ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ರ್ಯರ್ಹರಿಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ. ಮೊದಲನ 
ದ್ರನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ, ಆನೈಂತ್ರ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬಹನದನ.  

2.11. ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗ ೆ ಮಗನ ಯಾರಿಗ  ಹ ೋಳಬಹನದ ್ೋ ಅೈಂತ್ಹ ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಅಥವಾ 
ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ರ್ನರ್ ಮನೈಂಚ , ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ರ್ನವಾಗ ಅಥವಾ ಆನೈಂತ್ರ ಘ್ಟರ್ ರ್ ಬಗ ೆ 
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ಏನರ್ಾುದರ್ ರ್ ್ೋಡಿರನರ್ ಅಥವಾ ಕ ೋಳಸಿಕ ್ೈಂಡಿರನರ್ ಯಾರ್ುದ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಗನರನತ್ನನು 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಇದನ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮಹತ್ಿದಾದಗಿದ . ಏಕ ೈಂದರ , ಮಗನರ್ು ಅಪ್ರಾಧದ ಬಗ ೆ 
ಯಾರ ್ೈಂದಗಾದರ್ ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಿದದರ  ಅೈಂತ್ಹ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ 
ಮೊಕದದಮಗ  ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಕಡ ರ್ ವಾದಕ ಕ ರ್ ರವಾಗಬಹನದಾಗಿದ . ಆದದರಿೈಂದ, ಮಗನರ್ು 
ಯಾರ ್ೈಂದಗ  ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಿರನರ್ುದ ್ೋ ಅೈಂತ್ಹ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ ಸನಭದರಗ ್ಳಸತ್ಕಕದನದ.  

2.12. ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ (18 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ) ಮಗನ ಎೈಂಬನದನನು 
ಸ್ಾಬಿೋತ್ನಪ್ಡಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ (ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್  ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ) ಅಧಿನಿರ್ಮ, 
2015ರ 94(2)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅನನಸ್ಾರವಾಗಿ ಮಗನ/ ಕನಟನೈಂಬದೈಂದ ಈ ಕ ಳಗ  
ನಮ್ದಸಿರನರ್ ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನಗಳನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ;  
 ಲಭಯವಿದದರ , ಶಾಲ ಯಿೈಂದ ರ್ನನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ 

ಮೈಂಡಳಯಿೈಂದ ಮಟಿರಕ್ಯಲ ೋಷನ್ ಅಥವಾ ಅದಕ ಕ ಸಮರ್ಾದ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ; ಮತ್ನಿ ಅದನ 
ಇಲದಿದದಲ್ಲಿ; 

 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ  ಅಥವಾ ಪೌರ ಪಾರಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ೈಂಚಾಯಿತಿರ್ ಮ್ಲಕ 
ನಿೋಡಲಾದ ರ್ನನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ; 

 ಮೋಲ  ಹ ೋಳದ (i ) ಮತ್ನಿ (i i )ರ ಅನನಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ 
ಅಥವಾ ಬಾಲ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ ಆದ ೋಶದ ಮೋರ ಗ  ಅಸಿೆೋಕೃತ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಅಥವಾ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ಇತ್ರ ಆಧನನಿಕ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ಯೋನಿಣಯರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ನಡ ಸನರ್ 
ಮ್ಲಕ ರ್ರ್ಸಸನನು ನಿಣಯಯಿಸತ್ಕಕದನದ. 

2.13. ಅಪ್ರಾಧರ್ು ಅನನಸ್ಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ನಿ ಅನನಸ್ಚಿತ್ ಪ್ೈಂಗಡಗಳ (ದೌರ್ಯನಯ ಪ್ರತಿಬೈಂಧಕ) 
ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗ  ಘ್ಟಿಸಿರನರ್ುದ ೋ ಅಥವಾ ಇಲವಿ ೋ ಎೈಂಬನದನನು ನಿಣಯಯಿಸನರ್ 
ಸಲನವಾಗಿ ಮಗನರ್ು ಅನನಸ್ಚಿತ್ ಜಾತಿ/ ಪ್ೈಂಗಡಕ ಕ ಸ್ ೋರಿದ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ರ್ ್ೋಡಲನ ಜಾತಿ 
ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

2.14. ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಸ್ಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ಮತ್ನಿ ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 376 
ಅಥವಾ 377ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ಮತ್ನಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಗಳಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿರನರ್ ಕಾನ್ನಿನ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ಇತ್ರ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಅರ್ು ಅನಿರ್ವಾಗನರ್ಷನಾ ಮಟಿಾಗ  ಬಳಸಿ, 
ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನನು ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ. ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಸೈಂಗತಿಗಳನನು ಆಧರಿಸಿ, 
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ಕಾನ್ನಿನ ಇತ್ರ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಅನಿಯಿಸಬಹನದನ. ಉದಾಹರಣ ಗ , ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಡಬಹನದಾದ ಇತ್ರ ಕಾನ್ನನಗಳು ಈ ಮನೈಂದನೈಂತಿವ : ಭಾರತ್ ದೈಂಡ 
ಸೈಂಹಿತ  (ಉದಾಹರಣ ಗ , ಅಕರಮ ಬೈಂಧನ, ಘಾಸಿ, ತಿೋರ್ರತ್ರ ಹಾನಿ ಇತಾಯದ), ಅರ್  ತಿಕ ರ್ಯರ್ಹಾರ 
ಪ್ರತಿಬೈಂಧ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1986; ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಲಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರತಿಬೈಂಧ ತಿದನದಪ್ಡಿ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 
2016; ಕರ್ಾಯಟಕ ದ ೋರ್ದಾಸಿರ್ರ ಅಪ್ಯಣಾ ಪ್ರತಿಬೈಂಧ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1982; ಅನನಸ್ಚಿತ್ 
ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ನಿ ಅನನಸ್ಚಿತ್ ಪ್ೈಂಗಡಗಳ ದೌರ್ಯನಯ ಪ್ರತಿಬೈಂಧ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1981; ಮಾಹಿತಿ 
ತ್ೈಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2000 ಹಾಗ್ ಅನಿರ್ವಾಗಬಹನದಾದೈಂತ್ಹ ಇತ್ರ  ವಿಶ ೋಷ ಮತ್ನಿ 
ಸೆಳೋರ್ ಕಾನ್ನನಗಳು. ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ತ್ನು ಮನೈಂದರನರ್ ಮೊಕದದಮಗಳನನು 
ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡಿದ ತ್ರನವಾರ್ ಕಾನ್ನಿನ ಯಾರ್ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳು ಅದಕ ಕ ಅನಿಯಿಸನತ್ವಿ  
ಎೈಂಬನದನನು ನಿಣಯಯಿಸಬ ೋಕನ (ಅನನಬೈಂಧ-III). 
 

ಮಕಕಳ ಕಲನಯಣ ಪ ್ಲಿೋಸ್ ಅಧಿಕನರಿಗ  ಮನಹರ್ತ 
 

ಚಿತರ 

ಬ ೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿಗಳನಕು ಗಕರಕರ್ತಸಕವುದಕ 
 

ಚಿತರ 
 

2.15. 12 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಗನ, ದ  ಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅೈಂಗವ  ಕಲಯ ಹ ್ೈಂದರನರ್ 
ಮಗನ, ಅಪ್ರಾಧಿಗ  ರಕಿಸೈಂಬೈಂಧ/ ವಿವಾಹ/ ದತ್ನಿ ಸಿಿೋಕಾರ/ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯ ಹಿೋಗ  ಸೈಂಬೈಂಧ 
ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಮಗನವಿನ ಮೋಲ  ಒೈಂದಕ್ತಕೈಂತ್ ಹ ಚಿಿನ ಬಾರಿ ಅಪ್ರಾಧರ್ು ಘ್ಟಿಸಿದರ , ಅದನ 
ತಿೋರ್ರತ್ರ ಸಿರ್ಪ್ದ ಅಪ್ರಾಧವಾಗನತ್ದಿ . ಈ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 
ಮೋರ ಗಿನ ತಿೋರ್ರತ್ರ ಹಲ ಗಿ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ಬಳಸಿಕ ್ ಳುಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

2.16. ಪ್ರಥಮ ರ್ರದರ್ ಒೈಂದನ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಮಾಹಿತಿದಾರನಿಗ  ಅರ್ನ್ ಕ ೋಳದದಾದಗ್ಯ ಸಹ 
ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.  

2.17. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ಮಹರ್ರನ ಆಗನರ್ರ್ರ ಗ  ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧ ದೃಶಯದ ತ್ನಿಖ್  
ಪ್್ಣಯಗ ್ಳುುರ್ರ್ರ ಗ  ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಕ ಕ ತ ್ೈಂದರ ಯಾಗದ ಹಾಗ  ಅಪ್ರಾಧದ ಜಾಗರ್ನನು 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಬ ೋಲ್ಲಯಿೈಂದ ಮನಚ್ನಿರ್ುದನ/ ಪ್ರತಿಬೈಂಧಿಸನರ್ುದನ. ಅಪ್ರಾಧ ಜಾಗರ್ನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಲನ 
ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಕ ಕ ಭ ೋಟಿ ನಿೋಡನರ್ ಕತ್ಯರ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಸಮಗರತ ರ್ನನು 
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ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸತ್ಕಕದನದ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಯಾವಾಗಲ್ 
ಲಭಯವಿಲದಿರಬಹನದಾದರ್, ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ವಾದರ್ನನು ಬಲಪ್ಡಿಸಬಹನದಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ 
ರ್ಸನಿರ್ನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನರ್ ಆದರ  ಗಣಕರ್ೈಂತ್ರಕ ಕ ಮಾತ್ರ ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗದೈಂತ  ಬಳಕ  
ಮಾಡಿಕ ್ಳುುರ್ ಇತ್ರ  ಬಗ ರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ದ ್ರ ರ್ನರ್ುದಕ ಕ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಗಳು ಮ್ಲ 
ಸ್ಾೆನವಾಗಿರನತ್ವಿ . ಆದದರಿೈಂದ, ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳರ್ನನು ಸಿೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನನು ಗನಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ಬಗ ರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ದ ್ರ ರ್ನರ್ುದಕ ಕ ಅತಾಯರ್ಶಯಕವಾಗಿರನತ್ದಿ .  

2.18. ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ (ಎಫ್ಐಆರ್) ಪ್ರತಿರ್ನನು 24 ಗೈಂಟ ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ವಿಶ ೋಷ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ. ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನನು ಕಳುಹಿಸಿದ/ ಸಲ್ಲಸಿಿದ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ 
ಸಮರ್ರ್ನನು ‘ಮಕಕಳ ಮೊಕದದಮ ರ್ಹಿ’ರ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೋಕನ.  

2.19. 24 ಗೈಂಟ ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ (ಸಿಡಬ್ಯಿಸಿ)ಗ  ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ನಮ್ರ್ -17 
(ಅನನಬೈಂಧ-I ) ರ್ರದಯೈಂದಗ  ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಸಲ್ಲಸಿಿ, ಸಿಿೋಕೃತಿ ಪ್ಡ ರ್ಬ ೋಕನ. 

2.20. ‘ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ’ರ್ ಅರ್ಕಾಶವಿರನರ್ುದಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಮಗನ/ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರಿಗ  
ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬ ೋಕನ, ಅಗತ್ಯವಾದರ  ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ರ್ ೋಮಿಸನರ್ೈಂತ  ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ 
ಸಮಿತಿರ್ನನು ಕ ್ೋರಬ ೋಕನ. ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ರ್ ೋಮಿಸಿದ ಕ್ಡಲ ೋ, ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ 
24 ಗೈಂಟ ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ರ್ ೋಮಿಸಿರನರ್ ಬಗ ೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  

2.21. ಆದರ , ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ನನು ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ ಮನೈಂದ  
ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ:  
 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಒೈಂದ ೋ ಅಥವಾ ಕ್ಡನ ಕನಟನೈಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರನರ್ುದನ. 
 ಮಗನರ್ು ಪಾಲಕರ ಬ ೈಂಬಲವಿಲದಿ  ಸೈಂಘ್ ಸೈಂಸ್ ೆರ್ಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸನತಿರಿನರ್ುದನ. 
 ಮಗನವಿಗ  ಮರ್  ಅಥವಾ ಪಾಲಕರ ರ್ ರವಿಲವಿ ೈಂಬನದನ ಕೈಂಡನಬರನರ್ುದನ.  
 ಮಗನವಿಗ  ಪಾಲರ್  ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣ  ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ುದನ. 

2.22. ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಕರ್ಾಯಟಕ ಸೈಂತ್ರಸಿರ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿರ್ ಮೋರ ಗ  ನಿೋಡಲಾಗನರ್ 
ಮಧಯೈಂತ್ರ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕಕ ಕ ಕ ್ೋರಿಕ ಯೈಂದಗ  
ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಅಗತ್ಯ ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನಗಳನನು ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ 
ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಆರೈಂಭಿಸಬ ೋಕನ. 

2.23. ಒೈಂದ ೋ ದನದಲ್ಲಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮಾಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗದದದರ , ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರಿಗ  
ಮಗನವಿನ ಮೋಲ್ಲನ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ರ್ಾಶವಾಗದೈಂತ  ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಲನ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡನರ್ುದನ (ಎೈಂದರ , ಸ್ಾುನ 
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ಮಾಡಿಸಬಾರದನ, ಬಟ ಾಗಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದನ ಇತಾಯದ). ಆದರ , ಘ್ಟರ್ ರ್(ಗಳ) 
ಸೈಂದಭಯದ(ಗಳ)ಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದದ ಬಟ ಾಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡನ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  ಅದನನು 
ಸ್ಾಕ್ಷಯಕ ಕ ಸ್ ೋರಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಘ್ಟರ್ ರ್(ಗಳ) ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದದ ಬಟ ಾಗಳನನು 
ತ ಗ ದಟನಾಕ ್ಳುಲನ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ರ್ರ ಗ  ಕಾರ್ನರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ.  

2.24. ರಾತಿರರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ನನು ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲಿ ಇರಿಸನರ್ುದಾಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಠಾಣ ಗ  
ಕರ ಸನರ್ುದಾಗಲ್ಲೋ ಮಾಡಬಾರದನ. ಆದಾಗ್ಯ, ಸೈಂಜ  6ರ ಅನೈಂತ್ರ ಘ್ಟರ್  ರ್ರದಯಾದ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಮಗನರ್ು ಪಾಲಕರ ್ೈಂದಗ  ಇರನರ್ುದನ ಕೈಂಡನಬೈಂದಲ್ಲಿ, ಆಗ 
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ೈಂಡನ, ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿ ಮತ್ನಿ ಮಗನರ್ನನು 
ಪಾಲಕರ ್ೈಂದಗ  ವಾಪ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ. ಮಗನರ್ು ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ ್ೋಷಕರ ್ೈಂದಗ  
ಇರದದದರ , ಆಗ ಮಗನರ್ನನು ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿರ್ ಬಳಗ  ಕಳುಹಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಅಥವಾ ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ಾ 
ಸೈಂಸ್ ೆರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ನನು ಇರಿಸಲನ ಸ್ಕಿ ಕರಮಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

2.25. ಪ್ರಸನಿತ್ ವಿಳಾಸಕ ಕ ಹ ಚ್ನಿರ್ರಿಯಾಗಿ ಮಗನವಿನ ಖ್ಾರ್ೈಂ ವಿಳಾಸರ್ನನು ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ು/ ಸ್ಾಕ್ಷ್ರ್ನ ಹಿೈಂದ  ರ್ರದ ಮಾಡಿದ ವಿಳಾಸರ್ನನು ಬಿಟನಾ ಬಿಟಿಾದದರ  
ಅಥವಾ ಖ್ಾಲ್ಲ ಮಾಡಿದದರ  ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳನನು ಪ್ತ ಿ ಹಚ್ನಿರ್ುದಕ ಕ ಸಹಾರ್ಕವಾಗನರ್ೈಂತ್ಹ 
ಇತ್ರ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಮೊಕದದಮರ್ ಕಡತ್ದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕ ್ೈಂಡಿರಬ ೋಕನ.  

2.26. ಮನೈಂದ  ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾರ್ಣ ಯಾದರ  ಆ ಬಗ ೆ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ರ್ರಿಗ  ಕ್ಡಲ ೋ ಮಾಹಿತಿ 
ನಿೋಡನರ್ೈಂತ  ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರಿಗ  ಸಲಹ  ನಿೋಡಿ ಮತ್ನಿ ಅದರ ಮಹತ್ಿರ್ನನು 
ಮಗನ/ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ.  

2.27. ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದೈಂದ ಅನಯಥಾ ಅಗತ್ಯಪ್ಡಿಸದ ಹ ್ರತ್ನ ವಾಸ ಸೆಳ/ 
ಛಾಯಾಚಿತ್ರ/ ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ವಿರ್ರಗಳು/ ಶಾಲ / ಕ ಲಸ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಸನಿತ್ ಇರನರ್ ಸೆಳಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ 
ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸಹಿತ್ ಮಗನವಿನ ಗನರನತ್ನನು ಮಾಧಯಮ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕರಿೈಂದ 
ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಿಸಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ. ಬಾಲ ರ್ಾಯರ್ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಪ್ರಕರಣ 74 
ಮತ್ನಿ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಪ್ರಕರಣ 23ರ ಮೋರ ಗ  ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ 
ಅಪ್ರಾಧವಾಗನತ್ದಿ . 

2.28. ಮಗನವಿಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸನರ್ ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ವಿರನದಧ 
ಕ್ತರಮಿನಲ್ ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳನನು ರ್ರನಗಿಸಬ ೋಕನ. ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕದ ಮನಖಯಸೆರನ ಅಥವಾ 
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ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕದ ಮನಖಯಸೆರಿೈಂದ ಅಧಿಕೃತ್ಗ ್ಳಸಿದ ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕ ಸೈಂಪ್ಕಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ  
ಮಾತ್ರವ ೋ ಮಾಧಯಮಗಳಗ  ಮೊಕದದಮರ್ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳ ಬಗ ೆ ತಿಳಸಲನ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡಲಾಗಿದ .   

2.29. ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲನಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಸಕಾಯರದ ವಿರನದಧದ 
ಅಪ್ರಾಧಗಳಾಗಿರನತ್ವಿ , ಹಾಗಾಗಿ, ಸಕಾಯರರ್ು ಸಕಾಯರಿ ಅಭಿಯೋರ್ಕರನನು ರ್ ೋಮಕ ಮಾಡನತ್ದಿ . 
ಮಗನವಿಗ  ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ ಅಥವಾ ಆಕ ರ್ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರಿಗ  ಖ್ಾಸಗಿ ರ್ಕ್ತೋಲರನನು 
ಹ ್ೈಂದಲನ ಕಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾಶವಿದ ಯೈಂದನ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ ಸ್ ೋವ ಗಳನನು ಸಕಾಯರಿ 
ಅಭಿಯೋರ್ಕರಿಗ  ರ್ ರರ್ು ನಿೋಡಲನ ಬಳಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕ ೈಂದನ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ಪ್ವಾಭನವಿ ನಿಧಾರಣ  
3.1. ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಜಿ)ರ್ನ ಮಗನವಿನ ಬಗ ೆ ಪ್್ರ್ಯಭಾವಿ 

ನಿಧಯರಣ ರ್ನನು ಮಾಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿಗ  ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ಅಗತ್ಯತ ಗಳು ಇವ ಯೋ 
ಎೈಂಬನದನನು ನಿಧಯರಿಸತ್ಕಕದನದ: 

 ತ್ನತ್ನಯ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಆರ  ಕ  
 ಮರ್ ್ೋವ  ಜ್ಞಾನಿಕ ಆರ  ಕ  
 ಆರ  ಕ ದಾರರ/ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹಾರ್ರಿ 
 ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕ 
 ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರ/ ದಿಭಾಷಿ 

3.2. ತ್ನತ್ನಯ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಮತ್ನಿ ಮರ್ ್ೋವ  ಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಕ್ತತ ಸ ಅಗತ್ಯವ ನಿಸಿದರ , ಅದನನು ಕ್ಡಲ ೋ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಮಗನರ್ು, 

 ರ್ ್ೋವಿನಲ್ಲರಿಬಹನದನ 

      

12 ಗೊಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ 

 

 

 

 

24 ಗೊಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪರತಿಯನ್ುು ಕ್ಳುಹಿಸಿ 

 

 

 

         1              2              3 

ಎಫ್ಐಆರ್ 

ಬಾಲ 
ನಾಯಯ 
ನ್ಮೂನ ೆ

17 
 

ವಿಶೇೆಷ ನಾಯಯಾಲಯ 
ಮಕ್ಕಳ 
ಕ್ಲಾಯಣ 
ಸಮಿತಿ 

ಜಿಲಾಿ ಮಕ್ಕಳ 
ಸೊಂರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ್ 
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 ದ  ಹಿಕ ಗಾರ್ಗಳನನು ಹ ್ೈಂದರಬಹನದನ (ರಕಿ ಸ್ಾರರ್, ಮ್ಳ  ಮನರಿತ್ ಇತಾಯದ) 
 ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳರಬಹನದನ (ವಾೈಂತಿ, ಸನಸನಿ, ರ್ಿರ, ಇತಾಯದ) 
 ತಿೋರ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್ವಾಗಿರಬಹನದನ (ಅಳು ನಿಲ್ಲಸಿದರನರ್ುದನ, ಖಿನುತ , ಆತ್ಮಹತ ಯ 

ಪ್ರರ್ತ್ು, ಆಘಾತ್ದಲ್ಲರಿನರ್ುದನ, ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗದರನರ್ುದನ). 
 
ತ್ಕ್ಷಣವ ೋ ಮಗನರ್ನನು ತ್ನತ್ನಯ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತ ಸಗ  ಕರ ದ ್ರ್ಯಬ ೋಕನ. ಮಗನರ್ನನು ತ್ನತ್ನಯ 
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತ ಸಗ  ಕ ್ೈಂಡ ್ರ್ಯಲನ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕಡಾ್ರ್ರ್ಲಿ. 

3.3. ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಅಥ  ಯಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕಾದ ಭಾಷ್ ರ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ 
ಮಗನ ಸಮಥಯವಾಗಿದ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ನಿಧಯರಿಸಬ ೋಕನ. ಇಲವಿಾದರ , ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕರ್ು ಒದಗಿಸನರ್ ಪ್ಟಿಾಯಿೈಂದ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರ/ ದಿಭಾಷಿ/ ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರನನು 
ರ್ಯರ್ಸ್ ೆ ಮಾಡಿಕ ್ಳುಬಹನದನ. ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ನ ಆಯಾರ್ ಕ್ಷ ೋತ್ರಗಳ 
ಪ್ರಿಣಿತ್ರನನು ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನರ್ೈಂತ  ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ/ 
ದಿಭಾಷಿಗಳು/ ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರನಗಳಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಒೈಂದನ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸತ್ಕಕದನದ.  

3.4. ಮಗನರ್ು ಹಲ /ಿ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಸಪಷಾವಾಗಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ 
ಸಿದಧವಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಹಾಗ  ಸಿದಧವಿಲದಿದದರ , ಮಗನರ್ನನು 
ಸಮಾಧಾನಪ್ಡಿಸಲನ ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕದಲ್ಲರಿನರ್ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರ ರ್ ರರ್ನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಮಗನರ್ು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಮಥಯತ  
ಮತ್ನಿ ದೃಢತ  ಹ ್ೈಂದದಾಗ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

 

ಮಗಕವು ಮನತರ್ನಡಲಕ ನಿರನಕರಿಸ್ಟದನಗ ಅಥವನ ಇಚಿಿಸದ ಸೈಂದರ್ಾದಲಿಿ, ದೈಂಡ ಪರಕ್ತರಯೆ 
ಸೈಂಹತ ಯ 161ರ್ ೋ ಪರಕರಣದ ಹ ೋಳಕ -ಸೈಂದಶಾನವನಕು ಮಕೈಂದ್ಡಲನಗಿದ  ಎೈಂಬ್ಕದನಕು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಬ ೋಕಕ. ಮಗಕವನಕು ಪದ ೋಪದ ೋ ಹ ೋಳಕ  ನಿೋಡಕವೈಂತ  ಒತನಿಯಿಸ್ಟ ಅಥವನ ಹಲವನರಕ 
ವಯಕ್ತಿಗಳು ಮಗಕವು ಮನತರ್ನಡಕವೈಂತ  ಪರಯರ್ತುಸಕವ ಹನಗ್ ಮನವೊಲಿಸಕವ/ ಬ್ಲವೈಂತ 
ಮನಡಕವ ಮ್ಲಕ ಮಗಕವನಕು ಹೈಂಸ್ಟಸಬನರದಕ.  

3.5. ಮಗನರ್ು ಯಾರ್ುದ ೋ ಬೌದಧಕ ವ  ಕಲಯ/ ಅರ್ಾರ ್ೋಗಯದ ಲಕ್ಷಣರ್ನನು ತ ್ೋಪ್ಯಡಿಸಿದರ , ಮಗನವಿನ 
ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಲನ ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕರ್ು ಒದಗಿಸಲಾದ ಪ್ಟಿಾರ್ಲ್ಲರಿನರ್ 
ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರನ/ ಮಕಕಳ ಮರ್ ್ೋವ  ದಯರ ರ್ ರರ್ನನು ಕ ್ೋರಬ ೋಕನ. 
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3.6. ಮೋಲ  ಹ ೋಳದೈಂತ  ಪ್್ರ್ಯಭಾವಿ ನಿಧಯರಣ  ಮತ್ನಿ ಅಗತ್ಯತ ಗಳನನು ಪ್್ಣಯಗ ್ಳಸಿದ 
ತ್ರನವಾರ್ ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ ಪ್ರಕರಣ 161 (ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನರ್ನಕಿ ಸೈಂದಶಯನ) ಮತ್ನಿ 
ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ ಪ್ರಕರಣ 164ರ ಮೋರ ಗ  ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 

 
4. ವಿಧಿವಿಜ್ಞನನಯಕಕಿ ಸೈಂದಶಾನ – ದೈಂಡ ಪರಕ್ತರಯನ ಸೈಂಹತ ಯ ಪರಕರಣ 161ರ ಹ ೋಳಕ  
4.1. ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾಮಟಿಾಗ  ಸ್ಾದಾ ಉಡನಪಿನಲ್ಲರಿನರ್ ಪಿಎಸ್ಐಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ದಜ ಯಯಿಲದಿ ಮಹಿಳಾ 

ಅಧಿಕಾರಿಯೋ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಹಾಗ್ 
ಉದ ದೋಶರ್ನನು ಮಗನವಿಗ  ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ.  

4.2. ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಪ್ದಶಃ ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೋಕನ (ಮಗನರ್ು ಹ ೋಳದೈಂತ ಯೋ ನಿಖರವಾಗಿ). 
4.3. ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ / ದಿಭಾಷಿ/ ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ರ್ ರರ್ನನು ಬಳಸಿಕ ್ ೈಂಡಿದದೈಂತ್ಹ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ 

ಅರ್ರ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರರ್ು ಪ್ದಶಃ ಇದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  
4.4. ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ ಳಕೈಂಡರ್ುಗಳನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ:  

 ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಮಗನವಿನ ಮರ್ ರ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಗನವಿಗ  ಅನನಕ್ಲಕರವಾಗಿರನರ್ ಮತ್ನಿ 
ಮನಕಿವಾಗಿ ಹ ೋಳಕ  ನಿೋಡಬಹನದಾದ ಯಾರ್ುದ ೋ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದ .  

 ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ, ಪ ್ೋಷಕರ ಸಮನಮಖದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬನರ್ ಅಥವಾ ವಿಶಾಿಸ 
ಹ ್ೈಂದರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮನಮಖದಲ್ಲಿ ಪ್ಡ ರ್ಲಾಗಿದ . ಅೈಂತ್ಹ ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿ ಲಭಯವಿಲದಿದದ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿಯಿೈಂದ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ನಿಯೋಜಿಸನರ್ೈಂತ  
ಕ ್ೋರಿಕ  ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ.  

 ಆದಾಗ್ಯ, ಅಪ್ರಾಧದಲ್ಲಿ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರನ ಶಾಮಿೋಲಾಗಿರನರ್ ಶೈಂಕ ಯಿರನರ್, ಅರ್  ತಿಕ 
ಲ  ೈಂಗಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಕ  ಪ್ಡ ರ್ನವಾಗ ಅೈಂತ್ಹ ಕನಟನೈಂಬದ ಸದಸಯರಿಗ  ಅಲ್ಲಿ 
ಹಾರ್ರಿರಲನ ಅನನಮತಿ ನಿೋಡಬಾರದನ. ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 
ಹಾರ್ರಿರನರ್ೈಂತ  ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಕ ್ೋರಬ ೋಕನ.  

 ಮಗನ/ ಮಾಹಿತಿದಾರನನ ಆರ ್ೋಪಿರ್ನನು ಗನರನತಿಸನರ್ ಸಮರ್ರ್ನನು ಹ ್ರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ 
ಬ ೋರಾರ್ುದ ೋ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ು ಆರ ್ೋಪಿರ್ ಸೈಂಪ್ಕಯಕ ಕ ಬೈಂದರನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು 
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ.  

 ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಶರರ್ಯ, ದೃಶಯ ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 
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4.5. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕ ೋಳಲ ೋಬ ೋಕಾದ ಹ ್ರತ್ನ ಮಗನವಿಗ  ಪ್ದ ೋಪ್ದ ೋ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಕ ೋಳುತ್ಲಿ ೋ 
ಇರನರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಒೈಂದ ೋ ಉಪ್ವ ೋಶನದಲ್ಲಿ ಸೈಂಪ್್ಣಯ ಮತ್ನಿ ಸಮಗರ ಹ ೋಳಕ ಗಳನನು 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

4.6. ಮೊಕದದಮರ್ ಎಲಾಿ ರ್ನಕಿ ಆಯಾಮಗಳನನು ಒಳಗ ್ಳುುರ್ೈಂತ  ಪ್ರಕರಣದ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಎಲಾಿ 
ಅೈಂಶಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡ ಘ್ಟರ್ ರ್ ಕರಾರನರ್ಕಾಕದ ನಿರ್ಪ್ಣ ರ್ನನು ಪ್ದಶಃ ಮಗನವಿನ ಭಾಷ್  
ಮತ್ನಿ ಮಾತ್ನಗಳಲ್ಲಯಿೋ ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ. ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯ ವಿರ್ರಗಳನನು 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ:  
 ಅಪ್ರಾಧಿಯೈಂದಗ  ಮಗನವಿನ ಸೈಂಬೈಂಧ. 
 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಉದ ದೋಶಪ್್ರ್ಯಕ/ ಪ್್ರ್ಯಸಿದಧತಾ ರ್ತ್ಯರ್ . 
 ಬಲತಾಕರ ಅಥವಾ ಬ ದರಿಕ  ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಬಲದ ಬಳಕ . 
 ಮಗನ ಎಚ್ಿರಿಕ  ರ್ಹಿಸಲ್ಲ ಎೈಂಬ ಭಾರ್ರ್ ಯಿೈಂದ ಪ್ರ ್ೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬ ೋರ  ರ್ನರಿಗ  ದ  ಹಿಕ 

ಆಕರಮಣದ ಬ ದರಿಕ ಯಡನ್ರ್ುದನ.  
 ಘ್ಟರ್ ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಆನೈಂತ್ರ ಮಗನವಿನ ಆಘಾತ್ದ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ ಮತ್ನಿ ನಡರ್ಳಕ . 
 ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಘ್ಟರ್ ರ್(ಗಳ) ಸೈಂಖ್ ಯ, ಅರ್ಧಿ, ಸಮರ್ ಮತ್ನಿ ಸೆಳ 
 ಅಪ್ರಾಧ ಘ್ಟಿಸನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಹಾರ್ರಿದದರ್ ೋ 
 ಘ್ಟರ್ ರ್ನನು ಚಿತಿರೋಕರಿಸಲನ ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಬಳಸಿದ ಕಾಯಮರಾ/ ಫ ್ೋನ್/ ಲಾಯಪ್ಟಾಪ್ 

ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದ ೋ ಇತ್ರ ವಿದನಯರ್ಾಮನ ಗಾಯಜ ಟ್. 
4.7. ಮಗನರ್ು ಆರಾಮ ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲದಿ  ಮತ್ನಿ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುವಾಗ ಖ್ಾಸಗಿತ್ನ ಮತ್ನಿ 

ಗೌಪ್ಯತ ರ್ನನು ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 
 ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಸೈಂಸ್ ೆ ಅಥವಾ ಶಾಲ ರ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿದದರ , ಆ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಖ್ಾಸಗಿಯಾದ 

ಮತ್ನಿ ನಿಶಯಬಧವಿರನರ್ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೋಕನ.  
 ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಯಾರ್ುದ ೋ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿದರ್, ಹ ೋಳಕ ರ್ ದಾಖಲ್ಲೋಕರಣಕ ಕ 

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿರದ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ(ಗಳು) ಕ ್ೋಣ ರ್ಲ್ಲಿ ಹಾರ್ರಿರಬಾರದನ.  
 ಸೈಂಸ್ ೆಗಳಲ್ಲರಿನರ್ ಮಕಕಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರನ ಲಭಯವಿಲದಿದದರ , ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ 

ಸಮಿತಿಯಿೈಂದ ಗ ್ತ್ನಿಪ್ಡಿಸಿದ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮನಮಖದಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  
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 ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ ಮಗನ ಸೈಂದಶಯಕರ್ ್ೈಂದಗ  ಮಾತ್ರ್ಾಡಬ ೋಕ ೈಂದನ ಬರ್ಸಿದ ಹ ್ರತ್ನ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ಸಮರ್ದಲಾಿಗಿರಲ್ಲ ಮಗನರ್ು ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರನ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ 
ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರನ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ  ಹ ್ೈಂದರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಯೈಂದಗ  ಇರಬ ೋಕನ.  

 ಮಗನವಿನ ಜ ್ತ ಗಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ಯಾರ್ುದ ೋ ಪ್ರಶ ುಗ  ಉತ್ರಿಿಸದೈಂತ  ಹಾಗ್ ಮಗನವಿಗ  
ಉತ್ರಿಿಸಲನ ಒತಾಿಯಿಸದೈಂತ  ಸ್ಚಿಸಬ ೋಕನ.  

 ಮಗನರ್ು ವಿರ್ರಿಸನತಿರಿನವಾಗ ಮಧಯಪ್ರವ ೋಶಿಸನರ್ುದನ ಅಥವಾ ಸರಿಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ ಮಾಡಬಾರದನ. 
ಪಾಲಕನನ ಯಾರ್ುದ ೋ ಸಪಷಿಾೋಕರಣರ್ನನು ನಿೋಡಬ ೋಕ ೈಂದನ ಬರ್ಸಿದರ , ಆನೈಂತ್ರ ನಿೋಡಬಹನದನ 
ಅಥವಾ ಅರ್ರಿಗ  ಪ್ರಶ ು ಕ ೋಳದಾಗ ನಿೋಡಬಹನದನ. 

 ಸೈಂದಶಯನರ್ು ಇತ್ರರ/ ಹಾದನಹ ್ೋಗನರ್ರ್ರ ಕ್ತವಿಗ  ಬಿೋಳಬಾರದನ. 
4.8. ಘ್ಟರ್ (ಗಳು)ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಹ ್ರತ ಗ ರ್ನರ್ ಸಲನವಾಗಿ ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂತ  

ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  ಉತ್ಮಿ ಸೈಂಬೈಂಧರ್ನನು ಬ ಳ ಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ: 
 ಮಗನವಿಗ  ತ್ಮಮ ಹ ಸರನನು ಹ ೋಳ ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮಾಡಿಕ ್ೈಂಡನ, ಆತ್ನ/ ಆಕ ರ್ ಸಹಾರ್ಕ ಕ 

ತಾರ್ು ಇದದೋವಿ ಎೈಂಬ ಭರರ್ಸ್ ರ್ನನು ಮ್ಡಿಸಬ ೋಕನ.  
 ಮಗನರ್ು ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ ್ಳುಬಹನದಾದ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂದಶಯನದ ಉದ ದೋಶರ್ನನು 

ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಸೈಂದಶಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗರ್ಹಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಮಗನವಿನ ಒಪಿಪಗ ರ್ನನು 
ಕ ೋಳಬ ೋಕನ.  

 ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  ಗೌರರ್ರ್ನತ್ವಾಗಿ, ಗೈಂಭಿೋರವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ಬ ೈಂಬಲ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ 
ಬಳ ಸ್ಾರಬ ೋಕನ. ರ್ಸನಿನಿಷಾವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ನಿಣಯಯಾತ್ಮಕರ್ಲದಿೈಂತ  ಇರಬ ೋಕನ. ಮಗನರ್ು 
ಘ್ಟರ್ ರ್ನನು ವಿರ್ರಿಸನವಾಗ ಭಿೋತಿರ್ ಅಥವಾ ಆಘಾತ್ದ ಅಭಿರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ತ ್ೋರಿಸದ , 
ತಾಳ ಮ ಮತ್ನಿ ತ್ಟಸೆವಾಗಿ ಇರಬ ೋಕನ.  

 ಸೈಂದಶಯನದ ಉದದಕ್ಕ ತ್ಟಸೆ ಮತ್ನಿ ತ್ದ ೋಕಚಿತ್ದಿ ಅಭಿರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಹ ್ೈಂದರಬ ೋಕನ, 
ಮಗನರ್ು ಸೈಂದಶಯನ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ನಡತ  ಮತ್ನಿ ಭಾಷ್ ರ್ನನು ರ್ ್ೋಡಿ ತ್ನು 
ಪ್ರತಿಕ್ತರಯರ್ನನು ನಿಧಯರಿಸಿಕ ್ಳುುತ್ದಿ , ಆನೈಂತ್ರ ತ್ನು ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು 
ಬದಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬಹನದಾಗಿರನತ್ಿದ .  

 ಸೈಂದಶಯನದ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ು ಬರ್ಸಿದರ  ಮಗನರ್ು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕನಳತಿದ  ಮತ್ನಿ 
ಶೌಚಾಲರ್ ಅಥವಾ ಕನಡಿರ್ನರ್ ನಿೋರಿನ ಸ್ೌಲಭಯ ಒದಗಿಸಲಾಗನತ್ದಿ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  
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 ಮಗನವಿಗ  ಹಸಿವಾದರ  ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷ ್ೋಭ ಗ  ಒಳಗಾದರ  ಸೈಂದಶಯನರ್ನನು 
ಮನೈಂದ್ಡಬ ೋಕನ.  

 ಮಗನರ್ು ಮಾತ್ರ್ಾಡನರ್ುದನನು ಪ ರ್ೋತಾಸಹಿಸಲನ ತಿನಿಸನ/ ಚಾಕ ೋಿಟ್ಗಳು/ ಸಿಹಿತಿೈಂಡಿಗಳನನು 
ನಿೋಡನರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸಬ ೋಕನ.  

 ಸೈಂದಶಯನದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ನನು ಸಪಶಿಯಸಬಾರದನ ಮತ್ನಿ ತ್ನೈಂಬಾ ಹತಿರಿ 
ಕನಳತ್ನಕ ್ಳುಬಾರದನ.  

 ತಾಳ ಮಯಿೈಂದರಬ ೋಕನ, ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ಗಾಗಿ ತ್ನೈಂಬಾ ಬಲರ್ೈಂತ್ ಮಾಡಬಾರದನ.  
 ಸೈಂದಶಯನದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮಗನವಿನ ರ್ತ್ಯರ್ ರ್ನನು ತಿದದಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸಬಾರದನ. 

ಉದಾಹರಣ ಗ : ರ್ ೋರವಾಗಿ ಕನಳತ್ನಕ ್ೋ, ಸನತ್ಿ ಓಡಾಡಬ ೋಡ, ಅದನನು ಮನಟಾಬ ೋಡ, ನನುನನು 
ರ್ ್ೋಡನ, ಗಟಿಾ ಧವನಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡನ ಇತಾಯದ. ಈ ಬಗ ರ್ ರ್ತ್ಯರ್ ರ್ನ ಮಗನರ್ು 
ಹ ದರಿದ , ಕಳರ್ಳಗ ್ ೈಂಡಿದ  ಅಥವಾ ಆರಾಮವಾಗಿಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ತ ್ೋರಿಸನತ್ದಿ .  

4.9. ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂತ  ಮನಕಿವಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಬಹನದಾದೈಂತ್ಹ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಕ ೋಳುರ್ ಮ್ಲಕ 
ಘ್ಟರ್ ರ್(ಗಳ) ಬಗ ಗ  ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ: 
 ಏನನ ನಡ ಯಿತ್ನ ಎೈಂಬನದನನು ತ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಯಿೋ ವಿರ್ರಿಸನರ್ೈಂತ  ಮಗನರ್ನನು ಕ ೋಳಬ ೋಕನ. 
 ಮಗನರ್ನನು ಒತಾಿರ್ಪ್ಡಿಸಬಾರದನ. ಸ್ಕಿರ್ಲದಿ ದೈಂದನ ಕೈಂಡನಬರನರ್ ವಿಚಾರರ್ನನು ಮಗನರ್ು 

ಹ ೋಳುತಿದಿ  ಎೈಂದನ ಕೈಂಡನಬೈಂದರ್ ಸಹ ಮಗನರ್ನನು ನಿಲ್ಲಸಿಬಾರದನ. ಆದರ  ಮಗನವಿಗ  
ಯಾರ್ ವಿಷರ್ ಮನಖಯವಾಗಿದ  ಎೈಂಬ ಭಾರ್ರ್ ರ್ನ ಅದರಿೈಂದ ತಿಳರ್ನರ್ುದರಿೈಂದ ಅದನನು 
ಜಾಗರತ ಯಿೈಂದ ಆಲ್ಲಸಬ ೋಕನ. 

 ವಾಸಿವಿಕ ಸೈಂಗತಿಗ  ಬದಲನ ಮಗನರ್ು ಹ ಚಿಿನ ಸಮರ್ ತ ಗ ದನಕ ್ಳ ುಬಹನದನ. ಆದದರಿೈಂದ 
ತಾಳ ಮಯಿೈಂದರಬ ೋಕನ.  

 “ಆನೈಂತ್ರ ಏರ್ಾಯಿತ್ನ/ ಅಥವಾ ಅರ್ನನ ಹಾಗ  ಮಾಡಿದ ಆನೈಂತ್ರ ಏರ್ಾಯಿತ್ನ” 
ಮನೈಂತಾದ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ನರ್ವಾಗಿ ಕ ೋಳಬ ೋಕನ. 

 ಮಗನವಿಗ  ದ ೋಹದ ಅೈಂಗಗಳನನು ಅಥವಾ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಹ ಸರಿಸಲನ ಅಥವಾ ಉಲ ೋಿಖ 
ಮಾಡಲನ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಅದ ೋ ದ ೋಹದ ಅೈಂಗಗಳು ಅಥವಾ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು 
ಮತ ಿ್ಮಮ ಉಲ ೋಿಖಿಸನವಾಗ ಅದಕ್ಕ ಸಹ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  

 ಮಗನರ್ನನು ನಿರ್ೈಂತಿರಸದೈಂತ  ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾಮಟಿಾಗ  ಹ ಚ್ನಿ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು 
ಹ ್ರ ಗ ಳ ರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮನಕಿವಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸನರ್ೈಂತ್ಹ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಕ ೋಳಬ ೋಕನ.  
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 ಸಪಶಿಯಸಿದ ಮತ್ನಿ ಆಕರಮಣ ಮಾಡಿದ ದ ೋಹದ ಭಾಗಗಳನನು ವಿರ್ರಿಸಲನ ಮತ್ನಿ ಗನರನತಿಸಲನ 
ಮಗನವಿಗ  ಸಹಾರ್ಕವಾಗನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಡಾರಯಿೈಂಗ್ಗಳು ಅಥವಾ ‘ಜಿೈಂರ್ರ್ ಬ ರಡ್’ ಚಿತ್ರಗಳನನು 
ಬಳಸಬ ೋಕನ.  

4.10. ಮಗನರ್ು ಹ ೋಳಕ  ನಿರ್ಪಿಸನರ್ುದನನು ಪ್್ಣಯಗ ್ಳಸಿದ ಕ್ಡಲ ೋ ಈ ಮನೈಂದನರ್ುಗಳನನು 
ಸಪಷಾಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ: 
 ದೌರ್ಯನಯ ಸೆಳದ ವಿರ್ರವಾದ ವಿರ್ರಣ  ಮತ್ನಿ ಕಾಲಾರ್ಧಿ. 
 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಮರ್ , ಕ ಲಸದ ಸೆಳ, ಶಾಲ / ಸೈಂಸ್ ೆ, ಕಾರನ ಇತಾಯದಗಳಗ  ಪ್ರವ ೋಶಿಸಿದದರ , 

ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಆಗಮನ ಮತ್ನಿ ನಿಗಯಮನರ್ನನು ಪ್ನಷಿಾೋಕರಿಸಲನ ಪ್ರವ ೋಶಿಸಿದ ಜಾಗ.  
 ಆಕರಮಣ/ ದೌರ್ಯನಯದ ವಿರ್ರಣ .  
 ಅಪ್ರಾಧಿರ್(ಗಳ) ಗನರನತ್ನ ಅಥವಾ ರ್ಯಕ್ತಿ/ ಬಟ ಾಗಳು/ ಸ್ಾಧನ ಸಲಕರಣ ಗಳ ವಿರ್ರಣ .  
 ಆಕರಮಣ/ ದೌರ್ಯನಯದ ಒೈಂದನ ಅಥವಾ ಹ ಚಿಿನ ಘ್ಟರ್ ಗಳು.  
 ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನ ಇದದರ , ಅರ್ರ ಹಾರ್ರಿ ಮತ್ನಿ ಗನರನತ್ನಗಳು. 
 ಮಗನರ್ು ಆಕರಮಣ/ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಿರನರ್ ಯಾರ ೋ ಇತ್ರ 

ರ್ಯಕ್ತಿ.  
 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಇತ್ರ ಮಕಕಳಗ  ದೌರ್ಯನಯ ಮಾಡಿರನರ್ ಬಗ ೆ ಮಗನವಿಗ  ತಿಳದದ ಯೋ.  
 ಮಕಕಳು ಆಗಾಗ ೆ ಗನಪಾಿೈಂಗಗಳು ಮತ್ನಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಾಗಿ ಸೆಳೋರ್ ಪ್ದಗಳನನು 

ಬಳಸನರ್ೈಂತ  ಮಗನರ್ು ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ವಿರ್ರಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಬಳಸಿದ ಪ್ದಗಳನನು 
ಸಪಷಾಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ.  

 ಈ ಪ್ದಗಳನನು ಬಳಸನರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ  ಅಹಿತ್ವ ನಿಸಬಹನದಾದದನನು ತ್ಗಿೆಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ 
ಮಗನವಿಗ  ಆ ಪ್ದಗಳನನು ಪ್ನನರಾರ್ತ್ಯರ್  ಮಾಡಿ ಹ ೋಳುರ್ುದನ.  

 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಯಾರ್ುದ ೋ ಬಲ ಅಥವಾ ಶಸ್ಾರಸರಗಳು/ ಬಲತಾಕರ ಅಥವಾ ಬ ದರಿಕ / ಹಣದ 
ಆಮಿಷರ್ನನು ಬಳಸಿರನರ್ರ್ . 

 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಅಥವಾ ಯಾರ ೋ ಇತ್ರ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ಹಾರ್ರಿದದರ , ಆ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಆಕರಮಣ/ 
ದೌರ್ಯನಯದ ಯಾರ್ುದ ೋ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನನು/ ರ ಕಾಡ್ಯಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡಿರನರ್ರ್ ೋ/ 
ಮಾಡಿಕ ್ೈಂಡಿರನರ್ರ್ ೋ. 

 ಮಗನವಿಗ  ಯಾರ್ುದ ೋ ಅಶಿೋಿಲ ಚಿತ್ರರ್ನನು ತ ್ೋರಿಸಿರನರ್ರ್ ೋ. 
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 ಮಗನವಿಗ  ಯಾರ್ುದಾದರ್ ತಿನಿಸನ/ ಪಾನಿೋರ್/ ಔಷಧಗಳನನು ನಿೋಡಿದನದ, ಅದನ 
ಮಗನರ್ನನು ಅಮಲನಗ ್ಳಸನರ್ುದಕ ಕ/ ಪ್ರಜ್ಞ  ತ್ಪ್ನಪರ್ುದಕ ಕ ಕಾರಣವಾಗಿರನರ್ುದ ೋ. 

 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳಕ ಕ ಸಿಗರ ೋಟ್/ ಬಿೋಗಗಳು/ ಹಗೆಗಳು ಇೈಂತ್ಹ 
ಏನರ್ಾುದರ್ ತ್ೈಂದದದರ್  ಅಥವಾ ಆ ಸೆಳದೈಂದ ಬಾಧಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ವ  ರ್ಕ್ತಕಿ 
ರ್ಸನಿಗಳರ್ ುೋರ್ಾದರ್ ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡನ ಹ ್ೋಗಿರನರ್ರ್ ೋ.  

 ಹಲ /ಿ ದೌರ್ಯನಯದ ಘ್ಟರ್ ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಆನೈಂತ್ರ ಅಪ್ರಾಧಿ ಏನರ್ಾುದರ್ 
ಮನಟಿಾದದರ್ ೋ ಅಥವಾ ರ್ರನಗಿಸಿದದರ್ ೋ.  

 ಆಕರಮಣ/ ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಯಾರ್ುದಾದರ್ ರ್ಸನಿಗಳು. 
 ಒೈಂದಕ್ತಕೈಂತ್ ಹ ಚಿಿನ ಆಕರಮಣ/ ದೌರ್ಯನಯ ಘ್ಟರ್ ಗಳು ನಡ ದರನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮೋಲ  

ತಿಳಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ಸ್ಾಲನಗಳನನು ಅದನ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಹ ್ೈಂದನರ್ ಮಟಿಾಗ  ಪ್ರತಿ 
ಘ್ಟರ್ ಗ್ ಬಳಸಿಕ ್ ಳುತ್ಕಕದನದ.  

4.11. ಸೈಂದಶಾನದ ಅೈಂತಯದಲಿ:ಿ 
 ಸೈಂದಶಯನ ನಿೋಡಿದದಕಾಕಗಿ ಮಗನವಿಗ  ಧನಯವಾದ ತಿಳಸಿ, ಆಕರಮಣ/ ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗ ೆ ರ್ರದ 

ಮಾಡಿದದಕಾಕಗಿ ಮಗನವಿನ ಧ  ರ್ಯರ್ನನು ಅಭಿನೈಂದಸಬ ೋಕನ.  
 ಮಗನವಿನ ಈ ಕರಮದೈಂದ ಅದ ೋ ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಇತ್ರ ಮಕಕಳ ಮೋಲ  ದೌರ್ಯನಯ 

ನಡ ಸನರ್ುದನನು ತ್ಡ ಗಟಾಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗಬಹನದ ೈಂದನ ಮಗನವಿಗ  ತಿಳಸಬ ೋಕನ. 
 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನನು ಬೈಂಧಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಅತ್ನಯತ್ಮಿ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನನು ಮಾಡಲಾಗನರ್ುದ ೈಂದನ 

ಮಗನವಿಗ  ಮತ ಿ್ಮಮ ಭರರ್ಸ್  ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  
4.12. ಮಗನರ್ನನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರ ್ೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಪ್ರಾಧಿ ಅಥವಾ ಆತ್ನ/ ಆಕ ರ್ ಕನಟನೈಂಬ / 

ಸಹಚ್ರರನ ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಿದರ / ಬ ದರಿಸಿದರ / ಹ ್ೈಂದಾಣಿಕ ಗಾಗಿ ಪ್ರರ್ತಿುಸಿದರ , ತ್ತ್ಕ್ಷಣವ ೋ 
ಪ ್ೋಷಕರನ/ ಪಾಲಕರನ ಅಥವಾ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ  ತಿಳಸನರ್ೈಂತ  ಮಗನವಿಗ  ತಿಳಸಬ ೋಕನ. ಅದರಿೈಂದ 
ಕ್ಡಲ ೋ ಹ ಚ್ನಿರ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಬಹನದನ.  

4.13. ಹಲ /ಿ ದೌಜ್ಾನಯಕ ಕ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದೈಂತ  ಆನೈಂತರ ಮಗನ ಅಥವಾ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರಿಗ  
ಯಾರ್ುದ ೋ ಮಾಹಿತಿರ್ನ ರ್ ನಪಿಗ  ಬೈಂದರ / ತಿಳದನ ಬೈಂದರ  ಅದನನು ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ  
ತಿಳಸನರ್ೈಂತ  ಹ ೋಳಬ ೋಕನ.  

4.14. ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ/ಆಕ ರ್ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ನನು ಹ ೋಗ  
ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಬ ೋಕನ ಎೈಂಬ ಬಗ ೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿ, ಮೊಕದದಮ ಸೈಂಖ್ ಯ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿಗ  
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ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹನದಾದ ಮೊಕದದಮಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಇನಿುತ್ರ ಯಾರ್ುದ ೋ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು 
ಒದಗಿಸಬ ೋಕನ.  

4.15. ಮಗನರ್ು ಯಾರ ಮೋಲಾದರ್ ನೈಂಬಿಕ ಯಿಟನಾ ಹ ೋಳರಬಹನದಾದರ , ಅೈಂತ್ಹ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಸಮಥಯರ್ ಗಾಗಿ ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬಹನದನ.  

4.16. ಸೈಂಭಾರ್ಯ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಹ ೋಳಕ ಗಳನನು ಒೈಂದ ೋ ಉಪ್ವ ೋಶನದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಿ ಮನಖಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ 
ಅರ್ರನ ಸಹಕಾರ ನಿೋಡಲನ ಆರಾಮವಾಗಿದ  ಎೈಂದನ ಖಚಿತ್ವಾಗನರ್ೈಂತ್ಹ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಪ್ದಶಃ 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳ ುಬ ೋಕನ.  
 

5. ದೈಂಡ ಪರಕ್ತರಯನ ಸೈಂಹತ ಯ ಪರಕರಣ 161ರ ಹ ೋಳಕ ಯನಕು ಶರವಯ – ದೃಶಯ (ಆಡಿಯೋ- 
ವಿಡಿಯೋ) ರ್ಪದಲಿಿ ದನಖಲಿಸ್ಟಕ ್ಳುಳವುದಕ 

5.1. ಆಡಿಯೋ – ವಿಡಿಯೋ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಯಾರ್ುದ ೋ ಸೈಂಕಲನವಿಲದಿೈಂತ  ನಿರೈಂತ್ರವಾಗಿರತ್ಕಕದನದ. 
ಮಗನರ್ು ದಿಭಾಷಿ/ ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕ/ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರ ಮ್ಲಕ ರ್ ರರ್ು ಪ್ಡ ದರನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, 
ಹ ೋಳಕ ರ್ ಆಡಿಯೋ – ವಿಡಿಯೋ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಕಡಾ್ರ್.  

5.2. ಮಗನ ಮತ್ನಿ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರನ/ ಬ ೈಂಬಲ್ಲತ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಆಡಿಯೋ-ವಿಡಿಯೋ 
ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಮಾಡನರ್ ವಿಧಾನ ಹಾಗ್ ಅದರ ಅಗತ್ಯತ ರ್ನನು ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ. 

5.3. ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ರ್ ಆಡಿಯೋ-ವಿಡಿಯೋ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಅನನು ಪಾರರೈಂಭಿಸನರ್ ಮನನು, ಹ ೋಳಕ ರ್ 
ಆಡಿಯೋ – ವಿಡಿಯೋ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ಗ  ಮಗನ ಮತ್ನಿ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರನ/ ಬ ೈಂಬಲ್ಲತ್ 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮಮತಿರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಸಮಮತಿರ್ನನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬಹನದನ 
ಮತ್ನಿ ಆಡಿಯೋ – ವಿಡಿಯೋ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರ್್ ಸಹ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬಹನದನ. 

5.4. ವಿೋಡಿಯೋ ಮಾಡನರ್ೈಂತ್ಹ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಸಕಾಯರಿೋ ರ್ೌಕರನಲದಿದದರ , ಗೌಪ್ಯತಾ ಕರಾರಿಗ  ಆತ್ನ ಸಹಿ 
ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡನ ಆತ್ನಿಗ  ಮಗನವಿನ ಗನರನತ್ನ, ಅಪ್ರಾಧದ ಸಿರ್ಪ್ ಮತ್ನಿ ಮೊಕದದಮಗ  
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಇತ್ರ ವಿರ್ರಗಳನನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ ಹ ್ಣ ಗಾರಿಕ ರ್ನನು 
ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  

5.5. ಯಾರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ಆಡಿಯೋ ವಿೋಡಿಯೋ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ನ ಕತ್ಯರ್ಯರ್ನನು ರ್ಹಿಸಲಾಗಿದ ಯೋ ಆತ್ನ 
ವಿರ್ರಗಳನನು ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ನಿರ್ಯಹಿಸಬ ೋಕನ.  

5.6. ಈ ಕಾರ್ಯರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸಲನ ರ್ನಕಿ ತ್ರಬ ೋತಿ ಮತ್ನಿ ರ್ೃತಿಪಿ್ರ ಸ್ಾಧನರ್ನನುಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಮಾತ್ರವ ೋ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಮಾಡಬ ೋಕನ. 
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5.7. ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಪಾರರೈಂಭಿಸನರ್ ಮೊದಲನ ಈ ಮನೈಂದನರ್ುಗಳನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ ಎೈಂದರ :  
 ಗ ್ತ್ನಿಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ರದ ೋಶರ್ು:  

 ಗೌರ್ನಗದದಲದೈಂದ ಮನಕಿವಾಗಿದ . 
 ಉತ್ಮಿವಾದ ಬ ಳಕನ ಇದ . 
 ಪಾಲ ್ೆಳುುರ್ರ್ರ ಗ  ಖ್ಾಸಗಿತ್ನರ್ನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ . 
 ಆರಾಮದಾರ್ಕವಾಗಿದ . 

 ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾಯಮರರ್ು:  
 ಉತ್ಮಿವಾದ ರ ಸ್ ್ ಲ್ಯಷನ್ ಹ ್ೈಂದದ  (ಕನಿಷಾ 1280720 ಪಿಕ ಸಲ್ಗಳು) 
 ಸ್ಾಕಷನಾ ಮಮೊರಿ ಹ ್ೈಂದದ  (ಕನಿಷಾ 4ಜಿಬಿ) 
 ಸ್ಾಕಷನಾ ಬಾಯಟರಿ ಬಲ ಹ ್ೈಂದದ  (ಕನಿಷಾ 2 ಗೈಂಟ ) 
 ವಿೋಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್ರ್ನನು ತಿದದಲನ 

ಸ್ಾಧಯವಾಗಬಾರದನ (ಆದಯತ ರ್ನಳುದಾದಗಿದ ).  
 ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ಲ ಿಲಾಿ ಆಡಿಯೋ ಗನಣಮಟಾರ್ನನು ಹ ಚಿಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮ ಕ್ಸ ಸಿಸಾಮ್ ಅನನು 

ಬಳಸಿಕ ್ ಳುಲಾಗಿದ .  
 ಸಿಡಿ/ ಡಿವಿಡಿ ರ  ಟರ್ ಇರನರ್ ಕೈಂಪ್್ಯಟರ್ ಲಭಯವಿದ .  
 ಕರ್ರ್ ಇರನರ್ ಖ್ಾಲ್ಲ ಡಿವಿಡಿಗಳು ಲಭಯವಿವ .  
 ಬಾಹಯ ಹಾಡ್ಯ ಡಿಸ್ಕ (ಕನಿಷಾ 1 ಟಿಬಿ)ರ್ನ ಲಭಯವಿದ .  
 ಉಪ್ವ ೋಶನರ್ನನು ಆರೈಂಭಿಸನರ್ುದಕ್ಕ ಮನನು, ಮೋಲ  ಹ ೋಳದ ಎಲಾಿ ಅಗತ್ಯ ಸ್ಾಧನಗಳು 

ಕ ಲಸ ಮಾಡನತಿವಿ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  
5.8. ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಪಾರರೈಂಭದಲ್ಲಿ: 

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಸೈಂದಶಯನ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ತ್ನು ಹ ಸರನ, ಪ್ದರ್ಾಮ ಮತ್ನಿ ಸೈಂದಶಯನದಲ್ಲಿ 
ತ್ನು ಪಾತ್ರದ ಬಗ ೆ ತಿಳಸಿ ತ್ನು ಪ್ರಿಚ್ರ್ರ್ನನು ಮಾಡಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

 ಮಗನ ಮತ್ನಿ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರನ/ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ತ್ಮಮ ಹ ಸರನ, ರ್ರ್ಸನಸ 
ಮತ್ನಿ ವಿಳಾಸರ್ನನು ಹ ೋಳ ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮಾಡಿಕ ್ಳುುರ್ೈಂತ  ಕ ್ೋರಬ ೋಕನ.  

 ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಲ  ಹ ೋಳದ ಎಲಾಿ ಅೈಂಶಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಸೈಂದಶಯರ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಈ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು 
ಅನನಸರಿಸತ್ಕಕದನದ.  
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 ಆಡಿಯೋ-ವಿೋಡಿಯೋ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಮಾಡನರ್ ಪಾರರೈಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ  ಉತ್ಮಿವಾಗಿ 
ಅಥಯವಾಗಬಹನದಾದ ಭಾಷ್ ರ್ಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಾಾಚಾರ, ವಿಷರ್ ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನನು ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ.  

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಸೈಂದಶಯಕ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಮಗನರ್ನನು ಗನರನತ್ನ ಪ್ತ ಿ ಮಾಡನರ್ ದಾಖಲ ಗಳ 
ಗೌಪ್ಯತ ರ್ನನು ಎಷಾರಮಟಿಾಗ  ನಿರ್ಯಹಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ 
ದಾಖಲ ಗಳನನು ರ್ ್ೋಡಲನ ಯಾರಿಗ  ಅರ್ಕಾಶವಿರನತ್ದಿ  ಎೈಂಬನದನನು ಮಗನ ಮತ್ನಿ ತ್ೈಂದ -
ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರನ/ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ.  

 ಮಗನ ಮತ್ನಿ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರನ/ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿೋಡನರ್ ಪ್್ರ್ಯ 
ಸಮಮತಿರ್ನನು ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಡ ರ್ಬ ೋಕನ. ಅದಕ ಕ ಸಹಿ ಮಾಡನರ್ೈಂತ  ಅಥವಾ 
ಎಡಗ   ಹ ಬ ಬಟಿಾನ ಗನರನತಿನ ಮ್ಲಕ ಆ ಒಪಿಪಗ  ನಮ್ರ್ ರ್ನನು ದೃಢೋಕರಿಸಲನ ಮಗನರ್ನನು 
ಆಹಾಿನಿಸಬ ೋಕನ.  

 ರ್  ರ್ ಸಹಿ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು (ಅಥವಾ ಎಡಗ   ಹ ಬ ಬಟಿಾನ ಗನರನತಿನ ದೃಢೋಕರಣ) ಸೈಂದಶಯನದ 
ಮೊದಲನ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಒಪಿಪಗ  ನಮ್ರ್ ಗ  ಸಹಿ ಮಾಡಿ ದರ್ಾೈಂಕರ್ನನು ನಮ್ದಸಬ ೋಕನ.  
5.9. ಪ್ರಕ್ತರಯ ನಡ ರ್ನರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲ:ಿ 

 ಮಗನವಿನ ಮನಖದ ಅಭಿರ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗ್ ಆೈಂಗಿಕ ಅಭಿರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು ಸರ ಹಿಡಿರ್ನರ್ೈಂತ್ಹ 
ಸ್ಾೆನದಲ್ಲಿ ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾಯಮರಾರ್ನನು ಇರಿಸಬ ೋಕನ.  

 ವಿೋಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರಣದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಡದ ರ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು) 
ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ ಒಳಗ ್ಳುಬಾರದನ.  

 ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಅಡ ತ್ಡ ರ್ನ ಉೈಂಟಾಗಬಾರದನ.  
 ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗರ್ಹಿಸಿದ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಗನವಿಗ  ತ ್ೈಂದರ  ಮಾಡನರ್ುದನ, 

ಭ ೋದಭಾರ್ ಮಾಡನರ್ುದನ ಅಥವಾ ಕಳೈಂಕ ಹಚ್ನಿರ್ುದನ ಇೈಂತ್ಹ ಯಾರ್ುದ ೋ ಬಗ ರ್ 
ಕೃತ್ಯದೈಂದ ಮಗನವಿಗ  ಬಾಧಕವಾಗಿಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 

 ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಮಾಡಿರನರ್ುದನನು ಪ ನ್ಡ ೈವ್, ಸಿಡಿ/ಡಿವಿಡಿ ಇತಾಯದಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿಡಬ ೋಕನ.  
 ತ್ನಿಖ್ಾ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರದ/ ಅಧಿಕೃತ್ನಲದಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಯಾರ್ುದ ೋ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಿ 

ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಫ ್ೋಲರ್್ಗ  ಪ್ರವ ೋಶಾರ್ಕಾಶರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ದೈಂತ  ಪಾಸ್ರ್ಡ್ಯನಿೈಂದ 
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಿದ ಸಿೋಮಿತ್ ಪ್ರವ ೋಶಾರ್ಕಾಶದ ್ೈಂದಗ , ಭದರತ  ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ರ್ನನು 
ಕಾಪಾಡಿಕ ್ೈಂಡನ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ಅನನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿಡಬ ೋಕನ.  
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5.10. ಪ್ರಕ್ತರಯ ಮನಗಿದ ನೈಂತ್ರ: 
 ಅಧಿಕೃತ್ತ ರ್ನನು ಕಾಪಾಡಿಕ ್ಳುುರ್ ಸಲನವಾಗಿ, ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದ ೋ ಸೈಂಕಲನರ್ನನು 

ಮಾಡಬಾರದನ.  
 ಆಡಿಯೋ ವಿೋಡಿಯೋ ಉಪ್ಕರಣರ್ನನು ಸ್ಾಕ್ಷಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಸಿನರ್ ಮೊದಲನ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ 

ಆ ಉಪ್ಕರಣದ ಗನಣಮಟಾರ್ನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ನಮ್ರ್ ರ್ನ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಸಲ್ಲಸಿಲನ ಸ್ಕಿವಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

 
6. ಸೈಂಕ್ಷಿಪಿವನಗಿ ರ್ತಳಸಕವುದಕ ಮತಕಿ ವಿವರಣ  ಕ ್ೋರಕವುದಕ 
6.1. ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಜ ್ತ ಗ  ಮಗನ/ ಪಾಲಕರನ/ ಮಾಹಿತಿದಾರನಿಗ  ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಮಟಿಾಗ  ಮನೈಂದನ 

ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳ ಬಗ ಗ  ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  
6.2. ಮಗನವಿಗ  ಪಾಲರ್  ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ರ್ನ ಅಗತ್ಯವಿದದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮಗನರ್ನನು ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ 

ಸಮಿತಿರ್ ಮನೈಂದ  ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಿ, ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ ಬಗ ೆ 
ಹಾಗ್ ಅದರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ನಿ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಬಗ ೆ ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  

6.3. ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಈ ಮನೈಂದನರ್ುಗಳ ಬಗ ಗ  ಮಗನ/ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬ ೋಕನ: 
 ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ . 
 ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ  ಪ್ರಕರಣ 164ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಕ .  
 ಅಗತ್ಯವ ನಿಸಿದರ  ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಗನರನತ್ನ ಹಿಡಿರ್ನವಿಕ .  
 ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ, ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳ ಸಮನಮಖದಲ್ಲಿ ಸೆಳ ಮಹರ್ರನ ಮಾಡನರ್ುದನ. 
 161ರ್ ೋ ಹ ೋಳಕ ರ್ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ನಿಣಯಯಿಸಿದ ಹಾಗ  ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳನನು 

ಸೈಂದಶಿಯಸನರ್ುದನ.  
6.4. ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್  ಮತ್ನಿ ಲಭಯವಿರನರ್ ಇತ್ರ ಸಹಾರ್ಕ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಬಗ ಗ  ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರಿಗ  

ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  
6.5. ಸೈಂಭರ್ನಿೋರ್ ಅಪಾರ್ದ ಬಗ ಗ  (ಅಪ್ರಾಧಿ/ ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಕನಟನೈಂಬದೈಂದ ಉೈಂಟಾಗಬಹನದಾದ 

ತ ್ೈಂದರ , ಅಸನರಕ್ಷ್ತ್ ಪ್ರಿಸರ, ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರ ಅನನಪ್ಸಿೆತಿ), ಪಾಲರ್  ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ರ್ 
ಅಗತ್ಯತ  ಹಾಗ್ ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬಹನದಾದ ಕರಮಗಳ ಬಗ ೆ ಮಗನವಿಗ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬ ೋಕನ. 
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6.6. ಅಪ್ರಾಧಿ/ ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಯಾರ್ುದ ೋ ಬ ದರಿಕ  ಬೈಂದರ , ಭಾರತಿೋರ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 
ಪ್ರಕರಣ 506ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಹ ್ಸದಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲನ 
ಮಾಡಲಾಗನರ್ುದನ ಎೈಂಬನದನನು ಮಗನ/ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  

6.7. ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ  ಲ  ೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡನರ್ ರ ್ೋಗಗಳು, 
ಹ ಚ್ಐವಿ ಹಾಗ್ ಗಭಯ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮಾಡಿಸಬ ೋಕ ೈಂದನ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರಿಗ  ಸಲಹ  ನಿೋಡಬ ೋಕನ. 
 

7. ದೈಂಡ ಪರಕ್ತರಯನ ಸೈಂಹತ ಯ 164ರ್ ೋ ಪರಕರಣದ ಮೋರ ಗಿನ ಹ ೋಳಕ  
7.1. ಘ್ಟರ್ ರ್ ಬಗ ಗ  ರ್ರದ ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ 24 ಗೈಂಟ ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ, ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 164ರ್ ೋ 

ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರ ಗಿನ ಹ ೋಳಕ ರ್ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ಗಾಗಿ ‘ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿರಿ್ನಳು ರ್ಾಯಯಾಲರ್’ಕ ಕ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಮನವಿರ್ನನು ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ.  

7.2. ಹ ೋಳಕ ರ್ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ನ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್ದ ಬಗ ಗ  ಮಾಹಿತಿ ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಮೋಲ , 
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಆ ಬಗ ೆ ಮಗನ/ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರನ/ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  

7.3. ಮಗನವಿನ ಅಗತ್ಯತ ಗಳನನು ಆಧರಿಸಿ, ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರ/ ದಿಭಾಷಿ/ ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರ 
ಏಪಾಯಟನ ಮಾಡಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಹ ೋಳಕ ರ್ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ರನ ಹಾರ್ರಿರನರ್ 
ಬಗ ೆ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  

7.4. ಹ ೋಳಕ ರ್ ಆಡಿಯೋ ವಿೋಡಿಯೋ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ಗಾಗಿ ಸ್ಾಧರ್ ್ೋಪ್ಕರಣಗಳನನು ರ್ಯರ್ಸ್ ೆ 
ಮಾಡಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

7.5. ಹ ೋಳಕ ರ್ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ಗಾಗಿ ಮಗನರ್ನನು ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋಟ್ರರ್ರ ಮನೈಂದ  ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ ಮನನು, 
ಹ ೋಳಕ ರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಮತ್ನಿ ಅದರ ಮಹತ್ಿದ ಬಗ ೆ ಮಗನವಿಗ  ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ.  
 

8. ಆರ ್ೋಪಿಯನಕು ಗಕರಕರ್ತಸಕವುದಕ 
8.1. ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ ಪ್ರಿಚಿತ್ರ್ಾಗಿರನವಾಗ, ಆತ್ನನನು ಗನರನತಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆರ ್ೋಪಿರ್ 

ನಡನವಿನ ಸೈಂಬೈಂಧದ ಮಟಾ ಹಾಗ್ ಸಿರ್ಪ್ರ್ನನು-ಒಬಬರರ್ ್ುಬಬರನ ಅರ್ರನ ಹ ೋಗ  ಬಲರಿನ, ಅರ್ರನ 
ಪ್ರಸಪರ ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸನರ್ ರಿೋತಿ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಬೈಂಧದ ತಿೋರ್ರತ  ಇತಾಯದಗಳ ಬಗ ೆ ದಾಖಲನ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

8.2. ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಆರ ್ೋಪಿರ್ನನು ಗನರನತಿಸನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು 
ಮಗನವಿಗ  ಮತ್ನಿ ಆ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  
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8.3. ಆರ ್ೋಪಿರ್ ಚ್ಹರ ರ್ನ ಬದಲಾಗನರ್ ಮನನು ಅಥವಾ ಮಗನವಿಗ  ರ್ ನಪ್ನ ಮಾಸನರ್ ಮನನು 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  ಆರ ್ೋಪಿರ್ನನು ಗನರನತಿಸಬ ೋಕನ.  

8.4. ಗನರನತಿಸನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ು ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ  ಇಟಿಾರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ಜ ್ತ ಗಿರಬ ೋಕನ.  

8.5. ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಮಟಿಾಗ  ಮಗನರ್ನನು ಆರ ್ೋಪಿ ಅಥವಾ ಆರ ್ೋಪಿರ್ ಸಹಚ್ರ್ಯ ಹ ್ೈಂದರನರ್ 
ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿಯೈಂದಗ  ಮನಖ್ಾಮನಖಿಯಾಗಿಸಬಾರದನ.  

8.6. ಆರ ್ೋಪಿರ್ನನು ಗನರನತಿಸಿದ ಅನೈಂತ್ರ, ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ ಪ್ರಕರಣ 161ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಅರ್ರ ವಿಚಾರಣ  ಮತ್ನಿ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲನ ಮಾಡಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

8.7. ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳ ಅನಿರ್ ಆರ ್ೋಪಿರ್ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು 
ನಡ ಸಬ ೋಕನ.  

8.8. ಗೌಪ್ಯದ ರ್ಸನಿಗಳು, ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ಆರ ್ೋಪಿಯಿೈಂದ ಪ್ಡ ದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು 
ನಿಖರವಾದ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ನಿದಯಷಾ ಕ ್ೋರಿಕ ಯೈಂದಗ  ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ.  

8.9. ಮಗನವಿಗ  ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ ಪ್ರಿಚಿತ್ನಿರದದದಲ್ಲಿ, ಆರ ್ೋಪಿರ್ ಬಟ ಾ, ಟಾಯಟ್ಗಳು, ಮನಖಚ್ಹರ , 
ಗನರನತ್ನ ಮಚ ಗಿಳು, ವಿಶಿಷಾ ನಡ , ವಾಸರ್  ಇತಾಯದಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ  ಆತ್ನ ವಿರ್ರವಾದ ದ  ಹಿಕ 
ವಿರ್ರಗಳನನು ಕ ೋಳ ತಿಳದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

8.10. ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ ಪ್ರಿಚಿತ್ನಿರದದದರ , ಆರ ್ೋಪಿರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರದ ಬಗ ೆ ಎಷನಾ ಸ್ಾಧಯರ್ೋ ಅಷನಾ ಹ ಚಿಿನ 
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನರ್ ಅದ ೋ ಬಗ ರ್ 
ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿ ಈ ಹಿೈಂದ  ದಸಿಗಿರಿಯಾದ ಇತ್ರ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳ ೂೈಂದಗ  ಹ ್ೋಲ್ಲಸಿ ರ್ ್ೋಡಬ ೋಕನ. 

 ಭ ೋಟಿ ಮಾಡನರ್/ ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸನರ್ ವಿಧಾನ 
 ಅಪ್ಸ್ಾಮಾನಯ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ  
 ಕೃತ್ಯಗಳ ಮಾದರಿ ಮತ್ನಿ ಅನನಕರಮಣಿಕ  
 ಮೌಖಿಕ ಅಭಿರ್ಯಕ್ತಿ 

8.11. ಆರ ್ೋಪಿರ್ ಸಹಚ್ರರನ, ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರನ, ಸ್ ುೋಹಿತ್ರನ, ಸಹ ್ೋದ ್ಯೋಗಿಗಳ ಹ ೋಳಕ ಗಳನನು 
ಘ್ಟರ್ ಗಳು, ಸೆಳಗಳು ಮತ್ನಿ ಆರ ್ೋಪಿರ್ ಗನಣಲಕ್ಷಣರ್ನನು ಅರ್ರನ ವಿಧಿಬದಧವಾಗಿ 
ದೃಢೋಕರಿಸನರ್ೈಂತ  ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ.  
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9. ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷ  
9.1. ಮಗನರ್ನನು ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಸ್ಾಕಷನಾ ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿ, ಎೈಂದರ , 24 ಗೈಂಟ ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ 

ಹತಿರಿದ ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪತ ರ ಅಥವಾ ಸಕಾಯರದೈಂದ ಮಾನಯತ  ಪ್ಡ ದ ಆಸಪತ ರಗ  ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ  
ಎೈಂಬನದನನು ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ.  

9.2. ಮೊಕದದಮರ್ ವಿರ್ರಗಳನನು ವಿರ್ರವಾಗಿ ತಿಳಸಿ, ಆದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  ರ್ರದ ನಿೋಡನರ್ೈಂತ  ಕ ್ೋರಿ 
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಸಿನರ್ುದನ.  

9.3. ಮಗನರ್ನನು ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗ  ಕರ ದ ್ರ್ನಯರ್ ಮನನು ಹತಿರಿದ ಆಸಪತ ರ ಅಥವಾ ಒನ್ ಸ್ಾಾಪ್ 
ಸ್ ೈಂಟರ್ (ಓಎಸ್ಸಿ) ಲಭಯವಿರನರ್ುದರ ಬಗ ೆ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ, ವ  ದಯರ ಅಪಾಯಿೈಂಟ್ಮೈಂಟ್ ಅನನು 
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

9.4. ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಗ ್ತ್ನಿಪ್ಡಿಸಿದ ಮತ್ನಿ ತ್ರಬ ೋತಿರ್ನಳು ವ  ದಯರನ ಮಾತ್ರವ ೋ ಮಾಡಬ ೋಕನ 
ಮತ್ನಿ ಮೊದಲ ಬ ೋಟಿರ್ಲ್ಲಿಯೋ ಅದನನು ಪ್್ಣಯಗ ್ಳಸಬ ೋಕನ.  

9.5. ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ಅೈಂಶಗಳನನು ದೃಢೋಕರಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಮಾಡಲಾಗನತ್ದಿ : 
 ಮಗನವಿನ ದ ೋಹರ್ು ಸನಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲದಿ ಯೋ, ಮಗನವಿಗ  ರ್ ್ೋವಾಗನತಿಿದ ಯೋ, 

ರಕಿಸ್ಾರರ್ವಾಗನತಿದಿ ಯೋ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದ ೋ ಇತ್ರ  ದ  ಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
ಕೈಂಡನಬರನತಿದಿ ಯೋ. 

 ಮಗನರ್ು ಪ್ರಜ್ಞ ತ್ಪಿಪದ ಯೋ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ಸ್ ೋರ್ರ್ / ಮರ್ ್ೋದ ರೋಕಕಾರಿ ದರರ್ಯಗಳ 
ಅಮಲ್ಲನಲ್ಲದಿ ಯೋ. 

 ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ು ಸೈಂಭ ್ೋಗರ್ನಕಿವಾದದ ದೋ ಅಥವಾ ಸೈಂಭ ್ೋಗರಹಿತ್ವಾದದ ದೋ 
ಎೈಂಬನದನನು ಮಗನ/ ಪಾಲಕರ ಹ ೋಳಕ ರ್ನ ತ ್ೋರಿಸನತ್ಿದ .  

 ಮಗನರ್ು ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗದದದರ್ ಅಥವಾ ಆ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ 
ಇಚ ಯಿಿಲದಿದದರ್ ಕ್ಡ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಪ್ರರ್ತ್ು ನಡ ದರಬಹನದನ ಎೈಂಬ 
ಸೈಂಶರ್ವಿದ ಯೋ.  

 ಮಗನರ್ು ಆಲ ್ಕೋಹಾಲ್, ಮಾದಕ ದರರ್ಯ ಅಥವಾ ಮರ್ ್ೋದ ರೋಕಕಾರಿ ಪ್ದಾಥಯಗಳ ಸ್ ೋರ್ರ್  
ಮಾಡಿದ ಯೈಂಬ ಸೈಂದ ೋಹವಿದ ಯೋ. 

9.6. ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ , ಪ್ರಕರಣ 164(ಎ)ರ ಅನಿರ್ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ನಡ ಸಬ ೋಕನ.  
 ಹ ಣನು ಮಗನವಿನ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಮಹಿಳಾ ವ  ದಯರ ಮ್ಲಕ ನಡ ಸಬ ೋಕನ.  
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 ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ ಸಮನಮಖದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು 
ನೈಂಬಿಕ ಯಿಟಿಾರನರ್ ಅಥವಾ ಭರರ್ಸ್  ಹ ್ೈಂದರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮನಮಖದಲ್ಲಿ ನಡ ಸಬ ೋಕನ.  

 ಪಾಲಕರ ಅನನಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ, ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸೈಂಸ್ ೆರ್ ಮನಖಯಸೆರನ 
ರ್ಾಮ ನಿದ ೋಯಶಿಸಿದ ಮಹಿಳ ರ್ ಉಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ನಡ ಸಬ ೋಕನ.  

 ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ಉದ ದೋಶಕಾಕಗಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನನು ಕ್ಡಲ ೋ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

 ಹಿೈಂದನ ದೌರ್ಯನಯದ ಘ್ಟರ್ ರ್ನ(ಗಳು) ನಡ ದನ ಈರ್ರ ಗ  ಕಳ ದರನರ್ ಅರ್ಧಿ, 
ಘ್ಟರ್ ರ್(ಗಳ) ನೈಂತ್ರದ ಮಗನವಿನ ದ  ಹಿಕ ಮತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯರ್ನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ , ಗಾರ್ಗಳು ಯಾರ್ುದಾದರ್ ಇದದರ , ಅದನ್ು ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ  
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಮ್ಲಕ ಘ್ಟರ್ ರ್ ವಿರ್ರಗಳನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಕರ ಕಚ ೋರಿಯೈಂದಗ  ಸಹಕರಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ 
ಹ ಚಿಿನ ತಿಳುರ್ಳಕ ಗಾಗಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಕರಿಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಾದರಿ 
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು (ಎಸ್ಓಪಿ) ಪ್ರಾಮಶಿಯಸತ್ಕಕದನದ.  

9.7. ವ  ದಯರನ ಲಭಯವಿಲದಿದದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಮಾರರ್ ರ್ ದನ ಮಾಡಬ ೋಕಾಗಿ 
ಬೈಂದರ , ಅದನನು ಮೊಕದದಮರ್ ದನಚ್ರಿರ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಆರ್ರ ಗ್ ಮಗನವಿನ 
ಮೋಲ್ಲರನರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಿಕ ್ಳುುರ್ೈಂತ  ಮಗನ/ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ತಿಳಸಿ ಹ ೋಳಬ ೋಕನ. ಎೈಂದರ , 
ಗನಪಾಿೈಂಗಗಳನನು ಉಜಿು ತ ್ಳ ದನಕ ್ಳುಬಾರದನ, ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಬಟ ಾರ್ನನು 
ಒಗ ರ್ಬಾರದನ ಮನೈಂತಾಗಿ ಅರ್ರಿಗ  ತಿಳಸಿ ಹ ೋಳಬ ೋಕನ. 

9.8. ಮಗನರ್ು 12 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ ಮೋಲಪಟಿಾದದರ , ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗ್ ಮನನು ಮಗನವಿನ  ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಸಮಮತಿರ್ನ ಕಡಾ್ರ್ ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  

9.9. ಮಗನರ್ು 12 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ ಕ ಳಗಿನದಾಗಿದದರ  ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಸಮಮತಿರ್ನ ಕಡಾ್ರ್ 
ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳಸಬ ೋಕನ. ಆದರ , ರಕಿ ಸೈಂಬೈಂಧದಲ್ಲಯಿೋ ಅರ್  ತಿಕ ಸೈಂಬೈಂಧ ಹ ್ೈಂದರನರ್ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅಪ್ರಾಧದಲ್ಲಿ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರನ ಶಾಮಿೋಲಾಗಿರನರ್ ಸೈಂದ ೋಹವಿರನರ್ಲ್ಲಿ, 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸನರ್ ವ  ದಯರನ ಆ ಬಗ ೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  

9.10. ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಕರನ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಸಪಷಾವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದಕ ಕ ಸಮಮತಿರ್ನನು 
ಸ್ಚಿಸಬ ೋಕನ.  
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9.11. ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಯಾರ್ುದ ೋ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಕ್ತಕನ ಮಿತಿರ್ಲ್ಲ ಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ನಿರಾಕರಿಸನರ್ ಹಕ್ತಕರನತ್ದಿ . ಹಾಗ  ನಿರಾಕರಿಸಿದದನನು ವ  ದಯರನ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

9.12. ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಪ್್ಣಯಗ ್ೈಂಡ ನೈಂತ್ರ ಆಸಪತ ರ/ ಓಎಸ್ಸಿಯಿೈಂದ 24 ಗೈಂಟ ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ 
“ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ”ರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಅದರ ಒೈಂದನ ಪ್ರತಿರ್ನನು 
ಮಗನ/ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ನಿೋಡಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

9.13. ವ  ದಾಯಧಿಕಾರಿರ್ನ ಸೈಂಗರಹಿಸಿಕ ್ೈಂಡ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲನಿಗಳನನು ಹಾಗ್ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ರ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ ್ೈಂಡ 
ಬಟ ಾ, ರ್ಸನಿಗಳನನು ತ್ಕ್ಷಣವ ೋ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ.  

9.14. ಮಗನರ್ು ಗಭಿಯಣಿಯಾಗಿದದರ  ಮತ್ನಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ವಾಗಿ ಗಭಯರ್ನನು ತ ಗ ಸಲನ ಆಯಕ ಮಾಡಿಕ ್ೈಂಡ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಆಸಪತ ರಯೈಂದಗ  ಸಹಕರಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ “ಗಭಯದ ಪಿೈಂಡ”ರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ೈಂಡನ 
ಆರ ್ೋಪಿಯೈಂದಗ  ಡಿಎನ್ಎ ತಾಳ  ಮಾಡಬ ೋಕ ೈಂಬ ಮನವಿಯೈಂದಗ  ಅದನನು ಡಿಎನ್ಎ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ವಾಗಿ ಗಭಯರ್ನನು ತ ಗ ಸನರ್ ಕಾರ್ಯಕ ಕ ಸಮಮತಿ ಪ್ಡ ರ್ನರ್ ರ್ರ್ಸನಸ 18 ಎೈಂಬನದನನು 
ಮನಖಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬ ೋಕನ. ಮಗನರ್ು 18 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ ಕ ಳಗಿನರ್ರ್ಾಗಿದದರ , ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ ಅಥವಾ 
ಪಾಲಕರ ಸಮಮತಿರ್ನ ಅರ್ಶಯಕವಾಗಿರನತ್ದಿ . ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ ಲಭಯವಿರದದದರ , ಆಗ ವಿಷರ್ರ್ನನು 
ಕಾನ್ನಿನ ಅನನಸ್ಾರ ರ್ನಕಿ ಆದ ೋಶಗಳಗಾಗಿ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿಗ  ಒಪಿಪಸತ್ಕಕದನದ.  

9.15. ಭ್ರಣರ್ು 20 ವಾರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ತಕೈಂತ್ ಕಡಿಮ ಅರ್ಧಿರ್ದಾಗಿದದರ , ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ವಾಗಿ ಗಭಯರ್ನನು 
ತ ಗ ಸನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ನಡ ಸಲನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಆದ ೋಶದ ಅರ್ಶಯಕತ ಯಿಲಿ. ಮಗನ/ ತ್ೈಂದ -
ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರ ಸಮಮತಿಯೋ ಸ್ಾಕಾಗನತ್ದಿ .  

9.16. ಮಗನವಿನ ಮೋಲ  ನಡ ದ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಫಲವಾಗಿ ಶಿಶನ ರ್ನಿಸಿದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, 
ಆರ ್ೋಪಿಯೈಂದಗ  ಡಿಎನ್ಎ ಹ ್ೋಲ್ಲಕ  ಮಾಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ ರಕಿದ ಮಾದರಿರ್ನನು 
ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅಧಿಕಾರವಾಯಪಿರಿ್ನಳು ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. ಮಾದರಿ 
ಸೈಂಗರಹಣ ಗಾಗಿ ಆ ಮಗನರ್ನನು ಶಿಶನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  ದೈಂಡಾಧಿಕಾರಿರ್ರ್ರ ಛ ೋೈಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ರ 
ಮನೈಂದ  ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ ಯೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಮಗನ ಇರನರ್ 
ಕ ್ೋಣ ರ್ಲ್ಲಯಿೋ ಆರ ್ೋಪಿ ಇಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಎಚ್ಿರಿಕ ಯಿೈಂದ ರ್ ್ೋಡಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 
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10. ಸಥಳ ಪೈಂಚರ್ನಮ – ಅಪರನಧ ಸಥಳದ ತನಿಖ  
10.1. ಸೆಳ ಪ್ೈಂಚ್ರ್ಾಮರ್ನ ಪ್್ಣಯಗ ್ಳುುರ್ರ್ರ ಗ  ‘ಅಪ್ರಾಧದ ಸೆಳಕ ಕ’ ರಕ್ಷಣಾ ಬ ೋಲ್ಲರ್ನನು ಹಾಕಬ ೋಕನ. 

ರ್ನಕಿ ವ  ಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ನಿಖ್ ರ್ನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಲನ ಈ ಮನೈಂದನ ಕರಮಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ: 
 ಯಾರ ್ಬಬರಿಗ್ ಒಳಗ  ಪ್ರವ ೋಶಿಸಲನ ಅಥವಾ ಓಡಾಡಲನ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡಿರನರ್ುದಲಿ 

ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 
 ಸೆಳಕ ಕ ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಬ ೋಲ್ಲ ಹಾಕಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕಾರರನ, ಶಾಿನ ದಳ, 

ಬ ರಳಚ್ನಿ ತ್ಜ್ಞರನ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ತ್ಜ್ಞರನ ಅಥವಾ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ತ್ಮಮ 
ತ್ನಿಖ್ ರ್ನನು ಪ್್ಣಯಗ ್ಳಸನರ್ರ್ರ ಗ  ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧ ದೃಶಯರ್ನನು 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ರ್ರ ಗ  ಅದನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಬ ೋಕನ.  

 ಮನದರಣ ಹಾಗ್ ಶರರ್ಯ – ದೃಶಯ ಮಾಧಯಮಗಳ ಸಿಬಬೈಂದಗಳನನು ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ 
ನಿಬಯೈಂಧಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ಾ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ರಿಗ  ಅರ್ಕಾಶ 
ನಿೋಡಬಾರದನ.  

 ಎಲಾಿ ಶೈಂಕ್ತತ್ ಸೆಳರ್(ಗಳ)ನನು ಕ್ಲೈಂಕಷವಾಗಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ/ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರಣ 
ಮಾಡಬ ೋಕನ. ಅಪ್ರಾಧದ ಸೆಳದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ / ವಿಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರಣದ ಮನಕಾಿರ್ವಾದ 
ಅನೈಂತ್ರರ್ಷ್ ಾೋ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತ್ಜ್ಞರನ ಅಥವಾ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ತ್ನಿಖ್ ರ್ನನು 
ಆರೈಂಭಿಸಬ ೋಕನ.  

 ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಏಪಾರನ್/ ಮನಖ ಗರ್ಸನ ಇರನರ್ 
ಕ ್ೋಟನ, ಕ  ಗರ್ಸಿನೈಂತ್ಹ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ಸ್ಾಧನಗಳನನು ಧರಿಸಬ ೋಕನ.  

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ರ್ನನಿಟ್ ಸದಸಯರನ ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದರನರ್ ಸೆಳದಲ್ಲಿ 
ಇರನರ್ೈಂತ್ಹ ದ್ರವಾಣಿ, ಶೌಚಾಲರ್, ವಾಷ್ಬ ೋಸಿನ್ಗಳನನು ಬಳಸಬಾರದನ. ಅಲದಿ , 
ಅರ್ರನ ಆ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ತಿನನುರ್ುದನ, ಕನಡಿರ್ನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಧ್ಮಪಾನ ಮಾಡಬಾರದನ.  

10.2. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ಭ ೋಟಿಗಾಗಿ ಕ ್ೋರಲಾದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ರ ್ೋಗಶಾಸರಜ್ಞ, 
ಬ ರಳಚ್ನಿ ತ್ಜ್ಞ ಅಥವಾ ಶಾಿನದಳದೈಂತ್ಹ, ಯಾರ ೋ ತ್ಜ್ಞರನಗಳ ಹ ಸರನ ಮತ್ನಿ ಪ್ದರ್ಾಮಗಳನನು 
ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಬರ ದಡತ್ಕಕದನದ. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳರ್ನನು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸನರ್ುದಕ ಕ ಮನೈಂಚ  ಅರ್ರಿಗ  ಪ್ರಕರಣದ 
ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ ೆ ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ವಿಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ.  

10.3. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಕ ಕ ತ ರಳುರ್ ಮನನು, ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಕ ಕ ಬ ೋಲ್ಲ ಹಾಕ್ತ ಮರ  ಮಾಡನರ್ 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು(ಗಳನನು) ಮತ್ನಿ ವಾಸಿರ್ವಾಗಿ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ ರ್ನನು ನಡ ಸನರ್ 
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ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು(ಗಳನನು) ತ್ನಿಖ್ಾ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಗನರನತಿಸಬ ೋಕನ. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ ರ್ನನು 
ಪ್್ಣಯಗ ್ಳಸಲನ ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ ಅತಾಯರ್ಶಯಕವಿರನರ್ೈಂತ್ಹ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳಗ  
ಮಾತ್ರವ ೋ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಕ ಕ ಪ್ರವ ೋಶಾರ್ಕಾಶರ್ನನು ಸಿೋಮಿತ್ಗ ್ಳಸತ್ಕಕದನದ. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ ಗ  
ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಡದ ಎಲಾಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ನಿ ರ್ಾಗರಿೋಕರನನು ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಕ ಕ ಪ್ರವ ೋಶರ್ನನು 
ನಿಬಯೈಂಧಿಸಬ ೋಕನ.  

10.4. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳರ್ನನು ಬಿಡನರ್ ಮನನು, ಈ ಮನೈಂದನ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ: 
 ಮಾಹಿತಿದಾರನ ಹ ಸರನ ಹಾಗ್ ಪ್ರಕರಣದ ್ೈಂದಗ  ಆತ್ನ/ಆಕ ರ್ ಸೈಂಬೈಂಧ 
 ಸೈಂತ್ರಸರಿ ಹ ಸರನ, ರ್ನಮ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ವಿಳಾಸ 
 ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಹ ಸರನ, ರ್ನಮ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ವಿಳಾಸ 
 ದ ್ೋಷ್ಾರ ್ೋಪಿತ್ ಆರ ್ೋಪಿರ್ ಹ ಸರನ, ರ್ನಮ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ವಿಳಾಸ, ತಿಳದದದರ  
 ದ ್ೋಷ್ಾರ ್ೋಪ್ಣ ರ್ ಸೈಂದಭಯಗಳು 

10.5. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳರ್ು ಕರಮೋಣ ಕಾಲಾೈಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗನತಿಿರನತ್ದಿ . ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳಕ ಕ ಪ್ರಿಣಾಮ 
ಬಿೋರನರ್ ಸ್ಾಮಾನಯ ಸೈಂಗತಿಗಳು ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂತಿವ :  
 

ಎಎಸ್ಎಪಿಗ  ಭ ೋಟಿ ನಿೋಡಲನ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನಕ ಕ 
ತಿಳಸಿ 

 
 ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದ ಮೋಲ ೈ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
 ವಾತಾರ್ರಣದ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳು 
 ಕನಟನೈಂಬ/ ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರನ ಮತ್ನಿ ಸ್ ುೋಹಿತ್ರನ 
 ಶೈಂಕ್ತತ್ರನ/ ಆರ ್ೋಪಿಗಳು 
 ಕನತ್್ಹಲಕರ ವಿೋಕ್ಷಕರನ  
 ಮಾಧಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು 
 ಇತ್ರರನ 

10.6. ಮಹರ್ರ್ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನ ತ್ಮಮ ಪಾತ್ರರ್ನನು ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ ್ೈಂಡನ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಹಾರ್ರಾಗಿ 
ಭರ್ರಹಿತ್ವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಹ ೋಳುರ್ುದನ ಬಹಳ ಮನಖಯವಾಗಿರನರ್ುದರಿೈಂದ 
ಅರ್ರನನು ಎಚ್ಿರಿಕ ಯಿೈಂದ ಆರಿಸಬ ೋಕನ. ಮಹರ್ರ್ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಾಗಿ ಅರ್ರನ ಸಹಿ ಮಾಡಿರನರ್ ರ್ಪಿಿ 
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ಮಾಡಲಾದ ರ್ಸನಿಗಳ ೂೈಂದಗ  ಮಹರ್ರ್ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರರ್ನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 
ಏಕ ೈಂದರ , ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ರನ ಪ್ರತಿಕ್ಲ ಸ್ಾಕ್ಷಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗನರ್ ಯಾರ್ುದ ೋ 
ಸೈಂಭಾರ್ಯತ ರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ಲನ ಇದನ ರ್ ರವಾಗಲ್ಲದ . ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ರನ ಹಾರ್ರಿರನರ್ ಬಗ ೆ 
ಒತ್ನಿ ನಿೋಡಿ, ಅರ್ರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ ೆ ಅರ್ರಿಗ  ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ಅನನನಕ್ಲತ  ಇಲದಿೈಂತ  ಮಾಡನರ್ ಎಲಾಿ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನನು ಮಾಡಲಾಗನರ್ುದ ೈಂದನ 
ಅರ್ರಿಗ  ಭರರ್ಸ್  ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  

10.7. ಅಪ್ರಾಧ ರ್ರದಯಾದ ದನದೈಂದನ ಸೆಳ ಮಹರ್ರ್ ಮಾಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಿಲವಿಾದರ , ಮಗನ ಮತ್ನಿ 
ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಯಾರ್ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್ದೈಂದನ ಸೆಳ ಮಹರ್ರ್ ಮಾಡಲಾಗನರ್ುದ ೈಂಬನದನನು 
ತಿಳಸಬ ೋಕನ. ಆದಾಗ್ಯ, ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳರ್ು ಹಾನಿಗ ್ಳುುರ್ುದನನು ಅಥವಾ 
ಕಲನಷಿತ್ಗ ್ಳುುರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ ಆದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  ಸೆಳ ಮಹರ್ರನನು ಪ್್ಣಯಗ ್ಳಸಬ ೋಕನ.  

10.8. ಸೆಳ ಮಹರ್ರಿಗ  ಮಗನರ್ು ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರನ/ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ/ ಮಗನವಿಗ  ವಿಶಾಿಸರ್ುಳು 
ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ  ಇರಿಸಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಯೈಂದಗ  ಬರಬ ೋಕನ.  

10.9. ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳರ್ನನು ತ್ನಿಖ್  ಮಾಡನರ್ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ / ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿಣಿತ್ರನ 
ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಈ ಮನೈಂದನೈಂತ  ಮಾಡತ್ಕಕದನದ. 

 ಆನೈಂತ್ರದ ಹೈಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದ ನಿದಯಷಾ ಕ ೋೈಂದರ ಬಿೈಂದನರ್ನನು 
ಸನಲಭವಾಗಿ ಗನರನತಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳವ ೈಂದನ 
ಮನರ್ರಿಕ ಯಾದ ಒಟನಾ ಕ್ಷ ೋತ್ರರ್ನನು ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನಗ ್ಳಸಬ ೋಕನ.  

 ಅರ್ರನ ಆ ಸೆಳಕ ಕ ಬರನರ್ುದಕ್ಕ ಮನನು ಆ ಕ್ಷ ೋತ್ರರ್ನನು ಪ್ರವ ೋಶಿಸಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ ೈಂಬನದನನು 
ತಿಳದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 

 ರ್ನಕಿ ಸನಳರ್ು ದ ್ರ ರ್ನತಿಿರನರ್ ಗರಿಷಾ ಸೈಂಭಾರ್ಯ ಸೆಳಗಳಗ  ರ ೋಖ್ಾ ಚಿತ್ರರ್ನನು ಬರ ದನ 
ಗನರನತ್ನ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

 ದ ್ರ ತಿರನರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಸ್ಾಧಯವಾದಾಗಲ ಲಾಿ ರ್ ೋರವಾದ ಬಿಸಿ, ಸ್ರ್ಯನ 
ಬ ಳಕನ, ನಿೋರನ ಇತಾಯದಗಳೈಂದ ದ್ರವಿರನರ್ೈಂತ  ರಕ್ಷಣ ರ್ನನು ಒದಗಿಸಬ ೋಕನ.  

10.10. ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಹ ೋಳಕ ಗಳನನು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳಗಾಗಿ ಮತ್ನಿ ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಬಹನದಾದ 
ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಸೈಂಭಾರ್ಯ ಮಾದರಿಗಳಗಾಗಿ ವಿರ್ರವಾದ ಶ  ೋಧರ್ ರ್ನನು ನಡ ಸಬ ೋಕನ. ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು 
ಸೈಂಗರಹಿಸನವಾಗ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಕ  ಗರ್ಸನನು ಧರಿಸಿರತ್ಕಕದನದ.  
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10.11. ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಪ್ರಸಪರ ಕಲನಷಿತ್ವಾಗದೈಂತ  ತ್ಡ ರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಭಾಗರ್ನನು 
ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕ್ಕ ಪ್ರತ ಯೋಕ ಕ  ಗರ್ಸನನು ಬಳಸತ್ಕಕದನದ.  

10.12. ಲಭಯವಿರನರ್ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣಕ ಕ ಸನಸೈಂಬದಧವಾದ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ. ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ 
ತ್ನಿಖ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಂಭಾರ್ಯ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಈ ಮನೈಂದನರ್ುಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರಬಹನದಾಗಿವ :  

 ಮಗನವಿನ/ ಆರ ್ೋಪಿರ್ ದ ೋಹದ ದರರ್ಗಳು/ ಅೈಂಗಾೈಂಶಗಳು (ವಿೋರ್ಯ, ರಕಿ, ವಿಸರ್ಯರ್ , 
ಯೋನಿರ್ಾಳದ ದರರ್ಗಳು, ಲಾಲಾರಸ ಇತಾಯದ) ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಕಲ ರ್ ರ್ಸನಿಗಳು. 

 ದ ೋಹದ ಕ್ದಲನ, ಉಗನರಿನ ಎಳ , ಮಣನು ಇತಾಯದ. 
 ಹಗೆ, ದಾರ. 
 ದ ೋಹದ ಅೈಂಗಾೈಂಶಗಳು 
 ಹಾಸಿಗ , ದೈಂಬನ, ಬ ಡ್ ಸಿೋಟನಗಳು, ಬಾಿೈಂಕ ಟ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಹಾಸಿಗ  ಸ್ಾಮಗಿರಗಳು. 
 ದ  ಹಿಕ ಕ್ತರನಕನಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ರ್ಸನಿಗಳು (ಕಾೈಂಡ ್ೋಮ್, ತ  ಲಗಳು, ಇತಾಯದ) 
 ಅಗಿದನ ಎಸ್ ದ ಚ್್ಯಯಿೈಂಗಮ್ 
 ಸಿಗರ ೋಟ್/ ಬಿೋಡಿ ತ್ನೈಂಡನಗಳು 
 ವಾಮಿಟ್ 
 ಸ್ ೋವಿಸಿ ಉಳದ ತಿನಿಸನ, ಪಾನಿೋರ್ದ ಅರ್ಶ ೋಷಗಳು 
 ಪೌಡರ್, ಗನಳಗ , ಕಾಯಪ್್ಸಲ್ಗಳು, ಸಿೋಸ್ , ಬಾಟಲ್ಗಳು/ ಟಿನ್ಗಳು, ಸಿರಿೈಂಜ್ಗಳು ಹಾಗ್ 

ಬಳಸಿದ ಟಾಯಬ ಿಟ್ ಸಿರಪ್ಗಳ ರ್ಪ್ದಲ್ಲರಿನರ್ ಔಷಧಗಳು. 
 ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನ (ದೌರ್ಯನಯ ಘ್ಟರ್ ರ್ನನು ರ್ ್ೋಡಿದರ್ರನ/ ಕ ೋಳಸಿಕ ್ೈಂಡರ್ರನ, ಏನರ್ಾುದರ್ 

ರ್ ್ೋಡಿದನದನ/ ಕ ೋಳಸಿಕ ್ೈಂಡರ್ರನ, ಇತ್ರ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಸನಳರ್ು ನಿೋಡಿದರ್ರನ).  
 ವಿರ್ರಣಾತ್ಮಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ನಿ ರ ೋಖ್ಾ ಚಿತ್ರಗಳು 
 ಗನಪ್ರಿ್ಪ್ದ ಬ ರಳಚ್ನಿಗಳು. 
 ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಇತ್ರ ರ್ಸನಿಗಳು (ಆರ ್ೋಪಿ/ ಮಗನ ಬಿಟನಾ ಹ ್ೋದ ಬಟ ಾ, 

ರ್ಸನಿಗಳು ಇತಾಯದ) 
 ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ಸನರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲ ಿ ಅಥವಾ ಆನೈಂತ್ರ ಮಗನರ್ನನು ಹ ದರಿಸಲನ ಬಳಸಿದ 

ಯಾರ್ುದ ೋ ರ್ಸನಿ (ಚಾಕನ, ಬ ೋಿಡ್, ಆಯಸಿಡ್, ವಿಷ ಇತಾಯದ) 
10.13. ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ ಬಳಸಿದ ಮೊಬ  ಲ್/ ಲಾಯಪ್ಟಾಪ್/ ಕಾಯಮರಾ/ ಹಾಡ್ಯಡ ೈವ್/ ಯಾರ್ುದ ೋ ಇತ್ರ 

ವಿದನಯರ್ಾಮನ ಗಾಯಜ ಟ್ ಅನನು ಮನಟನಾಗ ್ೋಲನ ಹಾಕ್ತಕ ್ ಳುಬ ೋಕನ. ಅೈಂತ್ಹ ವಿದನಯರ್ಾಮನ ಗಾಯಜ ಟ್ಗಳ 
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ರ್ಪಿಿ ರ್ರದರ್ ಜ ್ತ ಗ  ಭಾರತಿೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಪ್ರಕರಣ 65-ಬಿ ಪ್ರಕರಣದನಿರ್ 
ಅಫಿಡವಿಟ್  ಮಾಡಬ ೋಕನ. (ಅನನಬೈಂಧ II) 

10.14. ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ ರ್ನನು ಆ ಸೆಳ ಅಥವಾ ಘ್ಟರ್ ರ್ ಪ್್ರ್ಯಭಾವಿ ವಿರ್ರಗಳನನು 
ಪ್ಡ ದನಕ ್ೈಂಡ ನೈಂತ್ರವ ೋ ಆರೈಂಭಿಸಬ ೋಕನ. ಇದರಿೈಂದ ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ ಗ್ 
ಮೊದಲನ ಒೈಂದನ ಗರಹಿಕ ರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನತ್ದಿ  ಮತ್ನಿ ಅದರಿೈಂದ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು 
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಬಹನದಾಗಿದ . ಅದಕಾಕಗಿ ಈ ಮನೈಂದನರ್ುಗಳ ಬಗ ೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ 
ಮಾಡಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ:  

 ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ದದ ಯೈಂದನ ಹ ೋಳಲಾದ ಘ್ಟರ್ ರ್ ನಿಖರವಾದ ಸೆಳ. 
 ನಡ ದದ ಯೈಂದನ ಹ ೋಳಲಾದ ದೌರ್ಯನಯದ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಅದಕ್ಕ ಮನೈಂಚಿನ 

ಪ್ರಿಸಿೆತಿಗಳು (ಉದಾಹರಣ ಗ  ಮಗನರ್ು ಶಾಲ ಯಿೈಂದ ಹಿೈಂತಿರನಗನತಿತಿ್ನಿ/ ಮರ್ ರ್ಲ್ಲಿ 
ಮಲಗಿತ್ನಿ/ ಮರ್ ರ್ ಹ ್ರಗಡ  ಆಟವಾಡನತಿತಿ್ನಿ). 

 ಘ್ಟರ್  ನಡ ದ ಸಮರ್. 
 ದ  ಹಿಕ ಸೈಂಪ್ಕಯದ ಸಿರ್ಪ್. 
 ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿಗಾದ ಗಾರ್ಗಳು – ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 
 ಹಲ ರಿ್(ಗಳ) ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆರ ್ೋಪಿ ಇಬಬರ್ ಬಳಸಿದ ರ್ಸನಿಗಳು, 

ಯಾರ್ುದಾದರ್ ಇದದರ .  
 ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ ಸಪಶಿಯಸಿದ ರ್ಸನಿಗಳು. 
 ದ  ಹಿಕ ದರರ್ಗಳ ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್ ಸೆಳಗಳು.  
 ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳಕ ಕ ಆರ ್ೋಪಿರ್ ಪ್ರವ ೋಶ ಮತ್ನಿ ನಿಗಯಮನ ಬಿೈಂದನ. 
 ಆರ ್ೋಪಿರ್ ದ  ಹಿಕ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ವಿಶಿಷಾ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಆಲ ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ 

ಸಿಗರ ೋಟ್ ಸ್ ೋರ್ರ್ ರ್ ವಾಸರ್  ಅಥವಾ ದ ೋಹದ ಬ ರ್ರಿನ ಅಥವಾ ಸನಗೈಂಧದರರ್ಯದ, ಧರಿಸಿದ 
ಬಟ ಾಗಳು, ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ ಭಾಷ್ , ಬಳಸಿದ ಮಾತ್ನ ಇತಾಯದಗಳರ್ ್ುಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ  
ಆರ ್ೋಪಿರ್ ವಿರ್ರವಾದ ವಿರ್ರಣ .  

 ಘ್ಟರ್ ರ್ ನೈಂತ್ರ 72 ಗೈಂಟ ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮಗನ ಸಹಮತ್ದ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಸೈಂಪ್ಕಯ 
ಹ ್ೈಂದದ ಯೋ. 

 ಆರ ್ೋಪಿಯೈಂದಗ  ಮಗನವಿನ ಸೈಂಬೈಂಧ 
 ದೌರ್ಯನಯದ ನೈಂತ್ರ ಮಗನ ಅಥವಾ ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ ತ್ಮಮ ಬಟ ಾಗಳನನು ಬದಲ್ಲಸಿದಾದರ ಯೋ.  
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 ಗಭಯನಿರ ್ೋಧಕಗಳ ಬಳಕ . 
 ಪ್ರಸನಿತ್ ಗಭಯಧಾರಣ ಯೋರ್ಾದರ್ ಆಗಿದ ಯೋ. 
 ಮಗನರ್ು ಆಲ ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದ ೋ ಇತ್ರ ಮಾದಕ ರ್ಸನಿವಿನ ಪ್ರಭಾರ್ಕ ಕ 

ಒಳಗಾಗಿದ ಯೋ.  
 ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ ತ್ನು ಗನರನತ್ನನು ಮರ ಮಾಚ್ಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸಿರನರ್ರ್ ೋ/ಳ ೋ? ಹೌದನ ಎೈಂದಾದರ , 

ಹ ೋಗ ? 
 ದೌರ್ಯನ್ರ್ ನಡ ದ ನೈಂತ್ರ ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ ಮಗನವಿನ ದ ೋಹರ್ನನು ತ ್ಳ ದದಾದರ್ ಯೋ 

ಅಥವಾ ಒರ ಸಿದಾದರ್ ಯೋ? 
 ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳಕ ಕ ಆಗಮಿಸಲನ ಆಪಾದತ್ನನ ಬಳಸಿದ ಸ್ಾರಿಗ  ಮಾದರಿ, ತಿಳದದದರ .  

10.15.  ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳ ಮತ್ನಿ ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ವಿರ್ರಗಳನನು 
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೋಕನ; 

 ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಪ್ರಭಾರ ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ಹ ಸರನ ಮತ್ನಿ ಪ್ದರ್ಾಮ. 
 ತ್ನಿಖ್  ನಡ ಸಲನ ಪ್ರತಾಯಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಯಾರಾದರ್ ಇದದರ , ಅರ್ರ 

ಹ ಸರನ ಮತ್ನಿ ಪ್ದರ್ಾಮ.  
 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ, ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳರ್ನನು ತ್ನಿಖ್  ಮಾಡಿದ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್.  
 ಬಳಸಲಾದ ಸ್ಾರಿಗ  ಮಾಧಯಮಗಳು. 
 ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ರಿದದ ಇತ್ರ  ಸಿಬಬೈಂದಗಳು.  
 ಮೊದಲನ ಸೆಳಕ ಕ ಭ ೋಟಿ ನಿೋಡಿದ ರ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಬಗ ೆ ರ್ನಕಿ ವಿರ್ರಗಳು, ಆತ್/ಆಕ ರ್ 

ಸೈಂದಶಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದ ಯೋ.  
 ತ್ಡ  ಟ ೋಪ್ನಗಳ ಬ ೋಲ್ಲ ನಿಮಿಯಸನರ್ ವಿಧಾನದ ಮ್ಲಕ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದ ೋ ಇತ್ರ 

ವಿಧಾನಗಳ ಮ್ಲಕ ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳರ್ನನು ಸನರಕ್ಷ್ತ್ಗ ್ಳಸಲಾಗಿತ ೋಿ.  
 ಅಪ್ರಾಧ ಸೈಂಭವಿಸಿದ ನೈಂತ್ರ ಯಾರನ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳರ್ನನು ಪ್ರವ ೋಶಿಸಿದರನ ಮತ್ನಿ 

ನಿಗಯಮಿಸಿದರನ ಎೈಂಬನದನನು ಪ್ತ ಹಿಚ್ಿಲನ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ಭದರತಾ ದನಚ್ರಿ ಪ್ನಸಿಕದ 
ದಾಖಲ ರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸಲಾಗಿತ ೋಿ.  

 ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದೈಂದ ಅರ್ಾರ್ಶಯಕ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು ಹ ್ರಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ ೋಿ. 
 ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದ ೋ ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನಗಳು/ ರ್ಸನಿಗಳ ಸೆಳಾೈಂತ್ರ, ಪ್ರಿರ್ತ್ಯರ್  ಮಾಡಲಾಗಿತ ಿೋ 

ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ ೋಿ. 



51 
 

 ಪ ್ಲ್ಲೋಸರ ಆಗಮನಕ್ಕ ಮನನುವ ೋ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಕ ಕ ಹಸಿಕ್ಷ ೋಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ ೋಿ. 
 ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ಸೆಳಗಳನನು ಶ  ೋಧಿಸಲಾಗಿದ ಯೋ:  

 ಮರ್ ರ್ ಜಾಗ 
 ಸನತ್ಲಿ್ಲನ ಆರ್ರಣ 
 ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ ಬೈಂದೈಂತ್ಹ ಮಾಗಯ 
 ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ ತ ರಳದ ಮಾಗಯ 

 ಯಾರ್ುದಾದರ್ ಸನಳರ್ುಗಳು ಕೈಂಡನಬೈಂದವ ೋ? ಹೌದನ ಎೈಂದಾದರ , ಅದನನು ನಮ್ದಸಿ. 
 ರ್ಸನಿಗಳು ಅಥವಾ ಸನಳರ್ುಗಳು ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಇಡಿೋ ಜಾಗರ್ನನು ಮತ್ನಿ ಸೆಳಗಳನನು 

ಕರಾರನರ್ಕಾಕಗಿ ತ ್ೋರಿಸನರ್ ರ ೋಖ್ಾಚಿತ್ರಗಳ ೂೈಂದಗ  ಅೈಂತ್ಹ ಒೈಂದನ ಸನಳವಿನ ನಿಖರವಾದ 
ಸೆಳರ್ನನು ಗನರನತಿಸಲಾಗಿದ ಯೋ? 

 ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಪ  ಕ್ತ ಯಾರರ್ಾುದರ್ ಗನರನತಿಸಲಾಗಿದ ಯೋ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರಿೈಂದ ಪ್ಡ ದನಕ ್ೈಂಡ 
ಮಾಹಿತಿ.  

 ಆ ಘ್ಟರ್ಾ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ ಮನಖಯವಾದ ಸೈಂಗತಿಗಳನನು ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳ ಉಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಯಿೋ 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಆ ದಾಖಲ ರ್ ಒಳಾೈಂಶಗಳನನು ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಿಗ  ಓದ ಹ ೋಳದ ನೈಂತ್ರ 
ಮತ್ನಿ ಅದನನು ಅರ್ರಿಗ  ಸಪಷಾವಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಿದ ನೈಂತ್ರ ಆ ದಾಖಲ ಗ  ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಿಗ  ಸಹಿ 
ಮಾಡಿರನರ್ರ ೋ.  

10.16. ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೋಜ್ ಮತ್ನಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರರ್ು ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ದೃಶಯಗಳನನು 
ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರಬ ೋಕನ:  
ಹ ್ರನೈಂಗಣ ದೃಶಯ 
 ಸನತ್ಲಿ್ಲನ ಆರ್ರಣ 
 ಕಟಾಡಗಳು 
 ಪ್ರಮನಖ ಮೋಲ ೈ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
 ರಸ್ ಗಿಳು 
 ಸೆಳಕ ಕ ಬರನರ್ ಅಥವಾ ಸೆಳದೈಂದ ಹ ್ರಕ ಕ ಹ ್ೋಗನರ್ ದಾರಿಗಳು 
 ಬಿೋದರ್ ಸೈಂಕ ೋತ್ ಫಲಕಗಳು 
 ಅೈಂಚ  ಪ ಟಿಾಗ ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಳಾಸ ಸೈಂಖ್ ಯಗಳು 
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ಒಳ್ನೈಂಗಣ ದೃಶಯ 
 ಕ ್ೋಣ ರ್ ವಿವಿಧ ಕ ್ೋನಗಳೈಂದ ತ ಗ ದ ಚಿತ್ರಗಳು 
 ಕಟಾಡದ ಒಳಕ ಕ ಬರನರ್ ಮತ್ನಿ ಹ ್ರಕ ಕ ಹ ್ೋಗನರ್ ಬಾಗಿಲನಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು.  

ಸ್ನಕ್ಷಯದ ಛನಯನಚಿತರಗಳು 
 ಸೈಂಗರಹಿಸಲಾದ ಮತ್ನಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತ ಗ ರ್ಲಾದ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಪ್ಟಿಾ 
 ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದಲ್ಲನಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನನು ಆ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳು ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಮ್ಲ 

ಸೆಳಗಳೈಂದ ಅರ್ುಗಳನನು ಎತ್ನಿರ್ ಮನನುವ ೋ ತ ಗ ರ್ಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

 ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನನು ವಿವಿಧ ಕ ್ೋನಗಳೈಂದ ತ ಗ ರ್ತ್ಕಕದನದ.  
 ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುತಿರಿನವಾಗ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ರ ೋಖ್ಾಚಿತ್ರಕಾರರ್ ್ೈಂದಗ  

ಸಹಯೋಗ ಹ ್ೈಂದರನರ್ುದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 
 ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಲಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನನು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ದಾಖಲ  ಪ್ನಸಿಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೋಕನ.  
 ದಾಖಲ  ಪ್ನಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ದಸಬ ೋಕಾದ ವಿರ್ರಗಳು 

 ಸಮರ್: 
 ಬಳಸಲಾದ ಕಾಯಮರಾ ಸ್ ಟಿಾೈಂಗ್ಗಳು: 
 ರ್ಸನಿವಿಗ  ಇರನರ್ ಅೈಂತ್ರದ ಸ್ಚ್ರ್ : 
 ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಲಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಮಾದರಿ: 
 ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ಿ ವಿರ್ರಣ : 

10.17.  ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ವಿೋಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರಣರ್ು ಯಾರ್ುದ ೋ ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ನಿರ್ಪ್ಣ ರ್ನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರತ್ಕಕದದಲಿ ಮತ್ನಿ ಸಿಬಬೈಂದಗಳು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿರತ್ಕಕದದಲಿ. 

 ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ನಮ್ದನಗಳರನರ್ ಪ ಕಿಾಡ್ಯ ಅನನು ಬಳಸಿಯೋ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಅನನು 
ಮಾಡತ್ಕಕದನದ. 
 ಮೊಕದದಮ ಸೈಂಖ್ ಯ 
 ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ನ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್ 
 ಸೆಳ 
 ವಿೋಡಿಯೋಗಾರಫರ್ ನ ಹ ಸರನ 

 ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಇರ್ುಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರತ್ಕಕದನದ: 
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 ಸನತ್ಲಿ್ಲನ ದೃಶಯಗಳು 
 ಘ್ಟರ್ಾ ಸೆಳಕ ಕ ಹ ್ೋಗಿಬರನರ್ ದಾರಿಗಳು  
 ದಕ್ಸಚಿರ್ 4 ದಕನಕಗಳೈಂದ ಕೈಂಡನಬರನರ್ ದೃಶಯ 
 ಘ್ಟರ್ಾ ಸೆಳದ ಒಟನಾ ವಿರ್ರಗಳು 
 ಸ್ಾಕ್ಷಯ ರ್ಸನಿಗಳು 
 ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ರ್ ್ೋಟದ ಕ ೋೈಂದರ ಬಿೈಂದನಗಳು 
 ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ವಿೋಕ್ಷ್ಸಬಹನದಾದ ರ್ಾಲನಕ ದಕ್ತಕನ ಬಿೈಂದನಗಳು. 

 ವಿೋಡಿಯೋ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಪ್್ಣಯಗ ್ಳಸಿದ ನೈಂತ್ರ ಯಾರ್ುದ ೋ ಹ ಚ್ನಿರ್ರಿ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ 
ಮಾಡಬ ೋಕ ೋ ಎೈಂಬನದನನು ರ್ ್ೋಡನರ್ ಸಲನವಾಗಿ ಅದನನು ಆ ಸೆಳದಲ್ಲಯಿೋ 
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬ ೋಕನ.  

 ವಿೋಡಿಯೋ ಪ್ರತಿಗಳನನು ಮಾಡಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  
10.18.  ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದ ರ ೋಖ್ಾ ಚಿತ್ರರ್ನನು ತ್ಯಾರಿಸನರ್ುದನ  

 ಬರ ದ ರ ೋಖ್ಾಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ ೆ ಈ ಮನೈಂದನ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸಬ ೋಕನ. 
 ಶಿೋಷಿಯಕ / ಶಿರ ್ೋರ್ಾಮ 
 ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ಿ ರ್ಪ್ಗಳು 
 ಬಳಸಲಾದ ಚಿಹ ುಗಳು 
 ಬಳಸಲಾದ ಸೈಂಖ್ ಯಗಳು/ ಅಕ್ಷರಗಳು 
 ದಕ್ಸಚಿ ವಿರ್ರ 
 ಬಳಸಿದ ಅಳತ  (ಮಾಪ್ಕದ ಅನನಸ್ಾರವಾಗಿ ಬರ ದದದರ ) 
 ಮೊಕದದಮರ್ ಸೈಂಖ್ ಯ 
 ಅಪ್ರಾಧದ ವಿಧ 
 ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹ ಸರನ  
 ಸೆಳ 
 ಘ್ಟರ್ಾ ಸೆಳದ ವಿರ್ರಣಕಾರ 
 ರ ೋಖ್ಾ ಚಿತ್ರರ್ನನು ಬರ ರ್ಲನ ಆರೈಂಭಿಸಿದ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್ 
 ರ ೋಖ್ಾ ಚಿತ್ರಗಾರನ ಹ ಸರನ 

 ರ ೋಖ್ಾ ಚಿತ್ರರ್ು ಇತ್ರ ಅೈಂಶಗಳ ಜ ್ತ ಗ  ಈ ಮನೈಂದನರ್ುಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರತ್ಕಕದನದ. 
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 ಹವಾಮಾನ ಮತ್ನಿ ಬ ಳಕ್ತನ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳು 
 ಕ ್ಠಡಿಗಳ ಅಳತ , ಪಿೋಠ ್ೋಪ್ಕರಣಗಳು, ರ್ಸನಿಗಳು, ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ದ ೋಹಗಳ ನಡನವಿನ 

ಅೈಂತ್ರಗಳು, ಪ್ರವ ೋಶ ಮತ್ನಿ ನಿಗಯಮನಗಳು, ಬಾಗಿಲನಗಳು ಮತ್ನಿ ಕ್ತಟಕ್ತಗಳು ಮತ್ನಿ 
ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ುಗಳು ಇರನರ್ ಜಾಗ. 

 ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಜಾಗರ್ನನು ತ ್ೋರಿಸನರ್ ಅಳತ ಗಳು. 
 ಕ್ತೋ, ದಕ್ಸಚಿರ್ನನಸ್ಾರ ದಕನಕಗಳು, ಅಳತ , ಬಳಸಿದ ಅಳತ ರ್ ಮಿತಿಗಳು. 

10.19.  ನಿಖರವಾದ ಮತ್ನಿ ಮೊಕದದಮಗ  ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿದಯಷಾ ಕ ್ೋರಿಕ ಯೈಂದಗ  ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು 
ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ.  
 

 
 
 
 
 

11. ವಿಧಿವಿಜ್ಞನನ ಸ್ನಕ್ಷಯದ ಪರಕ್ತರಯೆ 
11.1. ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಸೈಂಗರಹಣ  ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣ : 

 ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಪರ ಕಲನಷಿತ್ಗ ್ಳುುರ್ುದನನು ತ್ಡ ರ್ನರ್ುದಕ ಕ ರ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ ್ೈಂಡ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ 
ಪ್ರತಿೋ ಭಾಗಕ್ಕ ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಜ ್ೋಡಿರ್ ಕ  ಗರ್ಸನಗಳನನು ಬಳಸಬ ೋಕನ. 
ರ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲಾದ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಮತ್ನಿ ಅರ್ುಗಳನನು ರ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ಬಳಸಿದ ಕ  ಗರ್ಸನಗಳನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ನಿ ಒಟಿಾಗ  ಟಾಯಗ್ ಮಾಡಬ ೋಕನ. ತ್ನಿಖ್ ಗಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ 
ರ್ಸನಿಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಕಲನಷಿತ್ಗ ್ೈಂಡಿಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಪ್ರತಿಪಾದಸನರ್ುದಕ ಕ ಇದನ 
ಅರ್ಶಯಕವಾಗಿರನತ್ದಿ .  

 ಸ್ಕ್ಷಮ ಮತ್ನಿ ಸಮಗರ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಶ  ೋಧಕಾಕಗಿ ಹಲವಾರನ ವ  ಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ೈಂತ್ರಗಳನನು 
ಅಳರ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ ಮ್ಲಕ ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಕ್ಲೈಂಕಷವಾಗಿ ಶ  ೋಧರ್  ಮಾಡಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ 
ಅರ್ುಗಳನನು ಗನರನತಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅರ್ುಗಳಗ  ಸ್ಕಿ ಗನರನತ್ನ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

 ಮತ್ಷಿನಾ ರ್ಾಶರ್ನನು ತ್ಪಿಪಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅಸಿೆರ ಮತ್ನಿ ಬ ೋಗರ್  ರ್ಾಶವಾಗನರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು 
ತ್ಕ್ಷಣವ ೋ ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ.  

 
ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳಕ ಕ ಕಾರ್ಲನ 

ಬ ೋಲ್ಲ ನಿಮಿಯಸನರ್ುದನ 
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 ರಕಿ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಜ  ವಿಕ ಕಲ ರ್ ರ್ಸನಿಗಳನನು ವಿಘ್ಟರ್ ಯಾಗದೈಂತ  ತ್ಡ ರ್ಲನ ಪಾಯಕ್ತೈಂಗ್ 
ಮಾಡನರ್ ಮನನು ಅರ್ುಗಳನನು ರ್ ರಳನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ.  

 ಆವಿಯಾಗನರ್/ ದರರ್ರ್ನಕಿ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಗಾಳಯಾಡದ ಕೈಂಟ ೋನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿ, 
ಕ್ಡಲ ೋ ಮೊಹರನ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

 ಮಹರ್ರ್ ಮಾಡಿ ರ್ನಕಿ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ ಹಾಗ್ ಸೈಂರಕ್ಷಣ  ಮಾಡಿದ ಕ್ಡಲ ೋ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಆ ಸೆಳದಲ್ಲಯಿೋ ಮೊಹರನ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

11.2.  ಪಾಯಕ್ತೈಂಗ್ ವಿಧಾನ 
 ಕಲ ಗಳು ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಸನಳರ್ುಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನರ್ೈಂತ್ಹ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ರ್ಸನಿಗಳನನು 

ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಬ ೋರ ಬ ೋರ ಯಾಗಿರನರ್ೈಂತ  ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  
 ಕಲ ರ್ನನು ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಬಟ ಾಗಳು ಒದ ದಯಾಗಿದದರ , ಅರ್ುಗಳನನು ರ್ನಕಿವಾಗಿ ರ್ ರಳನಲ್ಲಿ 

ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ. ಪಾಯಕ್ತೈಂಗ್ ಮಾಡನರ್ ಮನನು ಯಾರ್ುದ ೋ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಕರಮಗಳನನು 
ಬಳಸಲಾಗಿದ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

 ವಿೋರ್ಯ ಕಲ ಗಳ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಕ ್ೋರಿ, ಕಳುಹಿಸನತಿರಿನರ್ ರ್ಸನಿಗಳು ಬಟ ಾಗಳಾಗಿದದರ , ಒಣಗಿದ 
ಕಲ ಗಳು ಹಾನಿಯಾಗನರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ ಅರ್ುಗಳನನು ಹತಿಿ, ಉಣ ುಯಿೈಂದ ಮನಚ್ಿಬ ೋಕನ.  

 ದರರ್ ಮಾದರಿಗಳನನು ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಇರಿಸಬ ೋಕನ. 
 ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಕೈಂಟ ೋನರ್ಗಳನನು ಮೊಹರನ ಮಾಡಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ರ್ಸನಿಗಳನನು ಮೊಹರನ 

ಮಾಡಲನ ಬಳಸಿದ ವಿಶಿಷಾ ಗನರನತ್ನನು ದೃಢೋಕರಣದ ್ೈಂದಗ  ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ.  
 ಒೈಂದನ ಮೊಕದದಮಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನ್ು ಒೈಂದ ೋ ಪ ್ಟಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ 

ಇರಿಸಬ ೋಕನ. ಅದರಿೈಂದ ಸ್ಾಗಣ  ಮಾಡನರ್ೈಂತ್ಹ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ುಗಳನನು ಇತ್ರ 
ಮೊಕದದಮಗಳ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳೈಂದ ವಿಭಿನುಗ ್ಳಸಬಹನದಾಗಿರನತ್ದಿ .  

 ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಕೈಂಟ ೋನರ್ ಅನನು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ನ ನಮ್ರ್  ಸೈಂ. 151ರಲ್ಲಿ ನಮ್ದಸಬ ೋಕನ.  
 ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಕೈಂಟ ೋನರ್ ಮೋಲ  ಈ ಮನೈಂದನ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಮ್ದಸಿರಬ ೋಕನ. 

 ಅಪ್ರಾಧ ಸೈಂಖ್ ಯ, ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ  ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನಿನ ಪ್ರಕರಣ. 
 ರ್ಸನಿವಿನ ಕರಮ ಸೈಂಖ್ ಯ 
 ರ್ಸನಿವಿನ ವಿರ್ರಣ  
 ದರ್ಾೈಂಕದ ್ೈಂದಗ  ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ ಸಹಿ 
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11.3.  ನಿಶಾರ್ ಗಳನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ತ್ಜ್ಞರ ಬಳ ಕಳುಹಿಸನವಾಗ ಈ ಮನೈಂದನರ್ುಗಳ ವಿರ್ರಣ ರ್ನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡ ಕ ್ೋರಿಕ ರ್ನನು ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ: 
 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ  
 ಅಪ್ರಾಧ ಸೈಂಖ್ ಯ 
 ಕಾನ್ನಿನ ಪ್ರಕರಣ 
 ಮೊಕದದಮರ್ ಸೈಂಗತಿಗಳು 
 ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ರ್ಸನಿವಿನ ವಿರ್ರಣ  ಮತ್ನಿ ಪಾಯಕ್ತೈಂಗ್ ವಿಧಾನ 
 ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ನಿಶಾರ್ ಗ್ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ ಅಭಿಪಾರರ್ದ ನಿದಯಷಾ ಸಿರ್ಪ್ 
 ಯಾರ್ುದ ೋ ನಿಶಾರ್ ರ್ನನು ಹಿೈಂತಿರನಗಿಸಬ ೋಕ  ಅಥವಾ ಬ ೋಡವ ೋ 

11.4.  ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ರ್ಸನಿಗಳನನು ಕ ್ೈಂಡ ್ರ್ನಯತಿರಿನರ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನನು  
ದ ್ೋಷ್ಾರ ್ೋಪ್ಣಾ ಪ್ಟಿಾರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರರ್ಾುಗಿ ಉಲ ೋಿಖಿಸಬ ೋಕನ.  

11.5. ಎಲಾಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಪ್ರತ ಯೋಕ ಲಕ ್ೋಟ ರ್ಲ್ಲಿ ರ್ನಕಿವಾಗಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ ಮೊಹರನ ಮಾಡಬ ೋಕನ. 
ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಲಕ ್ೋಟ ಗ  ಈ ಮನೈಂದನೈಂತ  ಲ ೋಬಲ್ ಹಾಕಬ ೋಕನ: 
 ಪ ್ಟಾಣದ ಸೈಂಖ್ ಯ………………………………………… 
 ಸೆಳ……………………………………………………… 
 ಅಪ್ರಾಧ ಸೈಂಖ್ ಯಹಿತ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ………………………………… 
 ರ್ರ್ಸನಸ ಮತ್ನಿ ಲ್ಲೈಂಗಸಹಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹ ಸರನ…………………………… 
 ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ ……………………………… 
 ಕ ್ೋರಲಾದ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  …………………………………… 
 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ ಮೊಹರಿರ್ ್ೈಂದಗ  ಸಹಿ, ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್  

11.7. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ (ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್) ಕಳುಹಿಸನರ್ ಮಾಗಯರ್ೂ ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ , ಎಲಾಿ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ರ್ಸನಿಗಳ ಅಭಿರಕ್ಷ ರ್ ಸರಪ್ಳರ್ನ ಎಲಾಿ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲರಿ್್ 
ಧೃಡಪ್ಡನರ್ೈಂತಿರಬ ೋಕನ. ಅದಕಾಕಗಿ, ಮಹರ್ರ್ಗಳು ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ವಿರ್ರಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರಬ ೋಕನ:   
 ಎಲಾಿ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್/ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ರ್ನಕಿವಾಗಿ ಮೊಹರನ ಮಾಡಲಾಗಿದ ಯೋ ಅಥವಾ ಇಲವಿ ೋ. 
 ಮೊಹರಿನ ಒಳಾೈಂಶಗಳ ೋನನ? 
 ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್/ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ರ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲಾದ ಸಮರ್, ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸೆಳ 
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 ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್(ಗಳು)/ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಯಾರಿೈಂದ ರ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲಾಗಿದ ಯೋ ಆ ರ್ಯಕ್ತಿ, ಅದನನು 
ಸ್ಾಗಿಸನತಿರಿನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ನಿ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದನನು ಸಿಿೋಕರಿಸನತಿರಿನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಗನರನತ್ನ.  

11.8. ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗ  ಸಲ್ಲಸಿನರ್ ಕ ್ೋರಿಕ ರ್ನ ಮೊಕದದಮಗ  ನಿದಯಷಾವಾಗಿ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಿಾರಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ 
ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿರಬ ೋಕನ. ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ರ್ರದರ್ನನು ಕ ್ೋರನವಾಗ ಜ  ವಿಕ ಮತ್ನಿ 
ರಾಸ್ಾರ್ನಿಕವ ೈಂಬ ಎರಡನ ಬಗ ರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಕ ್ೋರಬ ೋಕನ. ಕಾೈಂಡ ್ೋಮ್ ಬಳಕ ರ್ನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಡಿಎನ್ಎ ಕೈಂಡನಬರದರಬಹನದನ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ 
ರಾಸ್ಾರ್ನಿಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ಲ್ಲಿ ಕಾೈಂಡ ್ೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಸಪಮಿಯಸ್  ಡ್/ ಲನಬಿರಕ ೈಂಟ್ ಸನಳರ್ುಗಳು 
ಕೈಂಡನಬರಬಹನದನ. ಆದದರಿೈಂದ, ಜ  ವಿಕ ಮತ್ನಿ ರಾಸ್ಾರ್ನಿಕ ಎರಡ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಕ ್ೋರಿಕ  
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ.  

11.9. ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ/ ಆಕ ರ್ ಸಹಾರ್ಕರನ 30 ದನಗಳಗ  ಮಿೋರದೈಂತ  ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ 
ರ್ರದರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ನ ನಿದ ೋಯಶಕರ ್ೈಂದಗ  ಸೈಂಪ್ಕಯದಲ್ಲರಿಬ ೋಕನ. 
ವಿಳೈಂಬವಾದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ವಿಳೈಂಬದ ಕಾರಣಗಳನನು ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ.  

11.10. ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳ ಸಲ್ಲಕಿ ಗಾಗಿ ವಿರ್ರಗಳು.  
 
 
 
 
 
  



 
ವಿಭನಗ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ  

ಕಳುಹಸಬ ೋಕನದ 
ಸ್ನಯೈಂಪಲಕಗಿಳು  

ಅಗತಯವಿರಕವ ಪರಮನಣ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ಯ ವಿಧನನ ಸ್ನಯೈಂಪಲ್ ಸೈಂಗರಹಸಕವ ವಿಧನನ 
ಮತಕ ಿವಿಲ ೋವನರಿ 

ವಿಧಿವಿಜ್ಞನನ 
ಪರಯೋಗನಲಯಕ ಕ 

ತಲಕಪಬ ೋಕನದ 
ಸಮಯ 

ವಿಧಿವಿಜ್ಞನನ 
ಪರಯೋಗನಲಯ

ದಿೈಂದ 
ವರದಿಗಳು 

ಬ್ರಕವ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ 
ಅವಧಿ 

ವಿಷಶಾಸರ ರಕಿ 10 
ಎೈಂಎಲ್ ವಿೋನಸ್ ರಕಿ 

ಪ್ರತಿ ಎೈಂಎಲ್ ರಕಿಕ ಕ 10 
ಎೈಂಜಿ ಸ್ ್ೋಡಿರ್ೈಂ 
ಫ ಿ್ೋರ  ಡ್ ಮತ್ನಿ 3 
ಎೈಂಜಿ ಪ ್ಟಾಯಶಿರ್ೈಂ 
ಆಕಸಲ ೋಟ್  

ವಾಯಕನಯಟ ೋನರ್ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಶಿೋಘ್ರ ಹದರ್  ದನ ದನ  

ಮ್ತ್ರ ಒಟನಾ ಲಭಯವಿರನರ್ 
ಪ್ರಮಾಣ 

ಥ  ಮಾಲ್ನ ಕ ಲರ್ೈಂದನ 
ಗಾರೈಂಗಳು 

ಸ್ಕ್ಷಾಮಣನರಹಿತ್ ಗಾಳ ಆಡದ 
ಗಾಜಿನ ಸಿೋಸ್  

ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಶಿೋಘ್ರ ಹದರ್  ದನ ದನ 

ಪ್ರಶಿುತ್ 
ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನಗಳು 

ಕಾಗದ, 
ಲಕ ್ೋಟ ಗಳು, 
ರ್ ್ೋಟನ 
ಪ್ನಸಿಕಗಳ 

ಲಭಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಾಗದದ ಮೋಲ  ಬರ ದ 
ಆತ್ಮಹತ ಯ ಪ್ತ್ರ ಮತ್ನಿ 
ಇತ್ರ  ಚ್ರ ದಾಖಲ ಗಳನನು 
ಸಮಗರವಾಗಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿ 

ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ರ್ಸನಿ/ 
ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನನು ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ, ಮೊಹರನ 
ಮಾಡಿ, ಅದಕ ಕ ಸ್ಕಿವಾಗಿ 

ನಿದಯಷಾ ಕಾಲಮಿತಿ 
ಇಲಿ 

ಈ ಪ್ರಕರಣದ 
ಸಿಿೋಕಾರದ 
ದರ್ಾೈಂಕದೈಂದ 
20 ದನಗಳು 
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ಮೋಲ್ಲನ ಪ್ರಶಿುತ್ 
ಬರಹಗಳು, 
ಕ   ಮೋಲ  ಮತ್ನಿ 
ಶರಿೋರದ ಮೋಲ , 
ಗ ್ೋಡ , 
ಇತಾಯದಗಳ 
ಮೋಲ್ಲನ 
ಬರಹಗಳು 
ಪ್ರಮಾಣಿತ್/ 
ಮಾದರಿ 
ಕ  ಬರಹಗಳು 

ಅರ್ುಗಳನನು ಕಾಗದದ/ 
ಬಟ ಾರ್ 
ಲಕ ್ೋಟ ರ್ಲ್ಲಿರಿಸಬ ೋಕನ.  
ಆತ್ಮಹತಾಯ ಬರಹರ್ು ಮೃತ್ 
ದ ೋಹದ ಮೋಲ  ಅಥವಾ 
ನಿಶಿಲ ರ್ಸನಿವಿನ ಮೋಲ  
ಕೈಂಡನ ಬೈಂದಲ್ಲಿ ಅದರ 
ಛಾಯಾಚಿತ್ರರ್ನನು 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುರ್ುದರ 
ಮ್ಲಕ ಅದನನು 
ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನಗ ್ಳಸಬ ೋಕನ. 
 
ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ 
ಪ್ರತಿಯೈಂದಗ  ರ್ ಗ ಟಿವ್/ 
ಮಮೊರಿ ಕಾಡ್ಯ/ 
ಸಿಡಿರ್ನನು ಸಹ 
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ. 

ಲ ೋಬಲನಿನು ಅೈಂಟಿಸಬ ೋಕನ.  
ವಿನೈಂತಿ ಪ್ತ್ರರ್ು ಕಳುಹಿಸಿದ 
ರ್ಸನಿ ವಿಷರ್ಗಳ ಪ್ಟಿಾ, 
ಪ್ರಕರಣದ ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ಿ 
ಸೈಂಗತಿಗಳು ಮತ್ನಿ 
ರವಾನಿಸಲಾದ ರ್ಸನಿಗಳ 
ಇತ್ರ  ವಿರ್ರಗಳ ೂೈಂದಗ  
ದೃಢೋಕೃತ್ ಸಿೋಲ್ಲನ 
ಮಾದರಿರ್ನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರತ್ಕಕದನದ. 
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ಜಿೋರ್ಶಾಸರ ರಕಿ/ರಕಿದ 
ಕಲ ಗಳು 

2 ಎೈಂಎಲ್/ 5 ಚ್. 
ಸ್ ೈಂ.ಮಿೋ.  

ಇಟಿಡಿಎ ರ್ರ್ಲ್ನಲ್ಲಿ 
ದರವಿೋಕೃತ್ ರಕಿರ್ನನು 
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ 
ಅದನನು 40 ಸ್ ೈಂ. 
ತಾಪ್ಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಇಟಿಾರಬ ೋಕನ. 
 
ಬಟ ಾ ಮತ್ನಿ 
ಆರ್ನಧಗಳನನು 
ಒಟಾಾರ ಯಾಗಿ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ - ಅತ್ಯೈಂತ್ 
ದ ್ಡ್ ರ್ಸನಿಗಳಾದರ  
ಕತ್ರಿಿಸಿದ ತ್ನೈಂಡನಗಳ/ 
ಹ ರ ರ್ಲಾದ ಚ್ಕ ಕಗಳ 
ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ. 
ಎಲಾಿ ರ್ಸನಿಗಳನನು 

ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ರ್ಸನಿರ್ನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ 
ಸ್ಕಿವಾದ ಬಟ ಾ ಪಾಯಕ ಟ್/ 
ಪ ೋಪ್ರ್ ಪಾಯಕ ಟ್ಗಳನನು 
ಬಳಸಬ ೋಕನ. ಉತ್ಮಿ 
ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ ಒೈಂದನ 
ವಾರದ ಒಳಗ  ಎಲಾಿ 
ರ್ಸನಿಗಳನನು ವಿಲ ೋವಾರಿ 
ಮಾಡಬ ೋಕನ -  ಎಲಾಿ 
ರ್ಸನಿಗಳ ಸ್ಾಿಧಿೋನ 
ವಿರ್ರಗಳನನು ಸ್ಚಿಸನರ್ೈಂತ   
ಸ್ಕಿವಾಗಿ ಲ ೋಬಲ್ಗಳನನು 
ಅೈಂಟಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  

ದರವಿೋಕೃತ್ ರಕಿದ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಸ್ಕಿ 
ಶ  ತಿಯೋಕರಣದ ್ೈಂದಗ  
24-48 
ಗೈಂಟ ಗಳ ೂಳಗ  
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗ  
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ. 

ಪ್ರಕರಣರ್ನನು 
ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ 
ನೈಂತ್ರದ 3-4 
ದನಗಳು. 
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ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ ಒಣಗಿರಬ ೋಕನ. 
ಜಿೋರ್ಶಾಸರ ವಿೋರ ಯದ ಕಲ ಗಳು, 

ಯೋನಿ ಸ್ಾಿಬ್ / 
ಅೈಂಟನಕಲ / 
ಬಟ ಾಗಳು/ 
ಯೋನಿ ಸ್ಾರರ್/ 
ಕ್ದಲನ 

ಆಪಾದತ್ ಮತ್ನಿ 
ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ ನಿರ್ೈಂತಿರತ್ 
ರಕಿದ 
ಮಾದರಿಗಳ ೂೈಂದಗ  
ಎಲಾಿ ಪ್ರಶಿುತ್ 
ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  

ಎಲಾಿ ಬಟ ಾಗಳು ಒಣ ಹತಿಿ 
ಬಟ ಾಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಸ್ಾಿಬ್ 
ಸ್  ಿಡ್ ಮೋಲ್ಲನ ವಿೋರ ಯದ 
ಕಲ ಗಳು, ಕ್ದಲನಗಳು/ 
ಬಟ ಾಗಳನನು ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ 
ಒಣಗಿಸಿಡಬ ೋಕನ. 

ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ರ್ಸನಿರ್ನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ 
ಸ್ಕಿವಾದ ಬಟ ಾ ಪಾಯಕ ಟ್/ 
ಕಾಗದದ ಪಾಯಕ ಟ್ಗಳನನು 
ಬಳಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ . ಉತ್ಮಿ 
ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ ವಾರದ 
ಒಳಗ  ಎಲಾಿ ರ್ಸನಿಗಳನನು 
ವಿಲ ವಾರಿ ಮಾಡಬ ೋಕನ. ಎಲಾಿ 
ರ್ಸನಿಗಳ ಸ್ಾಿಧಿೋನ 
ವಿರ್ರಗಳನನು ಸ್ಚಿಸನರ್ೈಂತ  
ಸ್ಕಿವಾಗಿ 
ಲ ೋಬಲ್ ಅೈಂಟಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ . 

ಎಲಾಿ ರ್ಸನಿಗಳನನು 
ಉತ್ಮಿ 
ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ 
ಒೈಂದನ ವಾರದ ್ಳಗ  
ರವಾನಿಸಲಾಗನರ್ುದನ 

ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ 
ನೈಂತ್ರದ 6 
ದನಗಳು 

ಜಿೋರ್ಶಾಸರ ತ್ಲ ಬನರನಡ ರ್ 
ಕ್ದಲನ ಸಹಿತ್ 
ಚ್ಮಯ/ 

ಎಲಾಿ ಪ್ರಶಿ ುತ್ ಕ್ದಲನ 
ಮತ್ನಿ ಬಟ ಾ 

ಸೆಳದೈಂದ ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ 
ಸೈಂಗರಹ (ಎಲಾಿ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳು) 

ಪ ೋಪ್ರ್ ಪಾಯಕ ಟ್ನಲ್ಲಿ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ, ಸಿೋಲನ 
ಮಾಡಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಿಧಿೋನ 

ಉತ್ಮಿ 
ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ ಎಲಾಿ 
ರ್ಸನಿಗಳನನು ಒೈಂದನ 

4-5 ದನಗಳು 
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ಗನಪಾಿೈಂಗದ 
ಸನತ್ಲಿ್ಲನ 
(ಪ್್ಯಬಿಕ್ಸ) 
ಕ್ದಲನ/ ಬಟ ಾ, 
ನಿರ್ೈಂತಿರತ್ 
ಮಾದರಿಗ  
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  
ಗರಿಷಾ 8 ಕತ್ರಿಿಸದ 
ಕ್ದಲನಗಳು 

ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಲಿ್ 
ಬಾಚಿ ತ ಗ ದ ಕ್ದಲನ – 
ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳು 
ಒದ ದಯಾಗಿದದಲ್ಲಿ, 
ಅರ್ುಗಳನನು ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ 
ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ. 

ವಿರ್ರಗಳನನು ಸ್ಚಿಸನರ್ೈಂತ  
ಸ್ಕಿವಾಗಿ 
ಲ ೋಬಲ್ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

ವಾರದ ್ಳಗ  
ರವಾನಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ 
. 

ಜಿೋರ್ಶಾಸರ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು/ 
ಬಟ ಾಗಳು/ 
ಉಗನರನ 
ತ್ನಣನಕನಗಳು 

ಎಲಾಿ ಬಟ ಾಗಳು - 
ನಿರ್ೈಂತಿರತ್ 
ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ  ಎಲಾಿ 4 
ರಿೈಂದ 5 ಉಗನರನ 
ತ್ನಣನಕನಗಳು 

ಸ್ಾಿಬ್ಸ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳಗಾಗಿ 
ವ  ರಾಣನ ಮನಕಿಗ ್ಳಸಿದ  
ಹತಿರಿ್ನನು ಬಳಸಬ ೋಕನ. 
ಬಟ ಾಗಳನನು ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ 
ಒಣಗಿಸಿಡಬ ೋಕನ.  

ಸ್ಕಿವಾದ ಕಾಗದ/ ಬಟ ಾ 
ಪಾಯಕ ಟಿಾನಲ್ಲಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ 
ಎಲಾಿ ರ್ಸನಿಗಳನನು ಸಿೋಲನ 
ಮಾಡಿರಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ 
ಸ್ಾಿಧಿೋನತಾ ವಿರ್ರಗಳನನು 
ಸ್ಚಿಸನರ್ೈಂತ  ಸ್ಕಿವಾಗಿ 
ಲ ೋಬಲ್ ಮಾಡಿರಬ ೋಕನ. 

ಎಲಾಿ ರ್ಸನಿಗಳನನು 
ಉತ್ಮಿ 
ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ 
ಒೈಂದನ ವಾರದ ್ಳಗ  
ರವಾನಿಸಬ ೋಕನ. 

4-5 ದನಗಳು 

ಡಿಎನ್ಎ ದರವಿೋಕೃತ್ ರಕಿ ಇಡಿಟಿಎ ಮೈಂರ್ನಗಡ ್ ಅಥವಾ ರಕಿರ್ನನು ತ ಗ ರ್ನರ್ುದಕ ಕ 72 ಗೈಂಟ ಗಳ ೂಳಗ  ಆರನ ಕ ಲಸದ 
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ವಾಯಕ್ಯಟ ೋನರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ 
ಇೈಂಟಾರವಿೋನಸ್ ರಕಿ 
(1.5-2 ಎೈಂಎಲ್) 

ಐಸ್ ಪಾಯಕ್ಸಗಳೈಂದ 
ತ್ನೈಂಬಿದ ಥಮಯಸ್ ಫಾಿಸ್ಕ 
ಅಥವಾ 
ಥಮೊೋಯಕ ್ೋಲ್ ಬಾಕ್ತಸನಲ್ಲಿ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಇಡಬ ೋಕನ  

ಬಿಸ್ಾಡಬಹನದಾದ 
ಸಿರೈಂಜ್ಗಳನನು ಮಾತ್ರ 
ಬಳಸಬ ೋಕನ.  
ದರರ್ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ 
ಏರ್ ಟ  ಟ್ ಕೈಂಟ ೋನರ್ 
ಅಥವಾ 
ಪಾಲ್ಲರ್ಥನ್ ಬಾಯಗನಗಳನನು 
ಬಳಸಬಾರದನ. 

ದನಗಳು. 

ಡಿಎನ್ಎ ಅಪ್ರಾಧದ 
ಸೆಳದೈಂದ ಪ್ಡ ದ, 
ಸೈಂತ್ರಸಿ ಅಥವಾ 
ಶೈಂಕ್ತತ್ರ ಬಟ ಾರ್ 
ಮೋಲ್ಲನ 
ಒದ ದಯಾದ ರಕಿದ 
ಕಲ ಗಳು 

ಹ ಪ್ನಪಗಟಿಾದ ರಕಿದ 
ಹರಳುಗಳನನು 
ತ ಳುವಾದ ಹತಿ ಿ ಬಟ ಾಗ  
ರ್ಗಾಯಯಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿ, 
ನೈಂತ್ರ 
ಪ ೋಪ್ರ್ ಲಕ ್ೋಟ ರ್ಲ್ಲಿ 
ಅದನನು ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ 
ಹತಿಿ ಬಟ ಾಯಿೈಂದ ಸಿೋಲನ 

ಅನನಚಿತ್ ವಿಳೈಂಬ 
ಮಾಡದ ೋ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ 
ಬ ೋಗರ್ ೋ ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 

ಎಲಾಿ ಒದ ದ ಬಟ ಾಗಳನನು 
ಕ ್ಠಡಿರ್ ತಾಪ್ಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ 
ಒಣಗಿಸಿ, ಅರ್ುಗಳನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಕಾಗದ 
ಲಕ ್ೋಟ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ 
ಹತಿಿ ಬಟ ಾರ್ನನು ಬಳಸಿ 
ಸಿೋಲನ ಮಾಡಿರಬ ೋಕನ.  

ಒಣಗಿದ ಕಲ ರ್ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಉತ್ಮಿ 
ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ 
ಬ ೋಗರ್  ಸಲ್ಲಿಸಬ ೋಕನ. 

ಕನಿಷಾ 
ಹದರ್  ದನ 
ಕ ಲಸದ 
ದನಗಳು. 
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ಮಾಡಬ ೋಕನ.  ಒದ ದಯಾದ ರ್ಸನಿಗಳನನು 
ರ್ ೋರವಾಗಿ ಸ್ರ್ಯನ 
ಬ ಳಕ್ತನಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿ ಗಾಳ 
ಬಿೋಸನರ್ ರ್ೈಂತ್ರ, ಹಿೋಟರ್ 
ಇತಾಯದಗಳೈಂದ 
ಒಣಗಿಸಬಾರದನ. ಇದಕ ಕ 
ಬದಲಾಗಿ, ಕ ್ಠಡಿರ್ 
ತಾಪ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ರ್ ರಳನಲ್ಲಿ 
ಅರ್ುಗಳನನು 
ಒಣಗಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ . ರಕಿದ 
ಕಲ ಗಳುಳು ರ್ಸನಿಗಳನನು 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ 
ಏರ್ ಟ  ಟ್ ಕೈಂಟ ೋನರ್ ಗಳು 
ಅಥವಾ 
ಪಾಲ್ಲರ್ಥನ್ ಬಾಯಗನಗಳನನು 
ಬಳಸಬಾರದನ. 

ಡಿಎನ್ಎ ಒಣಗಿದ ರಕಿದ ಸಿೆರವಾದ ರ್ಸನಿ/ ರ್ ಲದ ವಿವಿಧ ಸೆಳಗಳೈಂದ ಸನತ್ಮಿನತ್ಲಿ್ಲನ ಪ್ರದ ೋಶಗಳೈಂದ ತ್ಕ್ಷಣವ ೋ ಹತ್ನಿ ಕ ಲಸದ 
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ಕಲ ಗಳು ಮೋಲ ೈರ್ನನು ಉಜಿು 
ತ ಗ ದ ಕಲ ಗಳನನು 
ವ  ರಾಣನ 
ಮನಕಿಗ ್ಳಸಿದ ನಿೋರನ 
ಅಥವಾ ಲರ್ಣರ್ನಕಿ 
ದಾರರ್ಣದೈಂದ 
ಸಿಚ್ಛಗ ್ಳಸಿದ ಶನದದ 
ತ ೋರ್ದ ಹತಿಿ ಬಟ ಾರ್ 
ಮೋಲ  
ರ್ಗಾಯಯಿಸಬಹನದನ; 
ಅದನನು ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ 
ಒಣಗಿಸಿ ಪ ೋಪ್ರ್ 
ಲಕ ್ೋಟ ರ್ಲ್ಲಿ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬಹನದನ 
ಅಥವಾ ಕಲ ಗಳನನು 
ಸ್  ರ  ಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಾಕನ 
ಅಥವಾ 

ಒರ ಸಿಕ ್ೈಂಡ/ 
ಕ ರ ದನಕ ್ೈಂಡ ಕಲ ಗಳನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ. 

ಸ್ಾಕಷನಾ ಪ್ರಮಾಣದ 
ನಿರ್ೈಂತಿರತ್/ ಖ್ಾಲ್ಲ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು  ಸಹ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ.  
 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಯಾರ್ುದ ೋ 
ರಿೋತಿರ್ ಅನನಚಿತ್ ವಿಳೈಂಬ 
ಮಾಡದ  ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ 
ಬ ೋಗರ್  ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ.  

ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ. ದನಗಳು. 
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ಸಜಿಯಕಲ್ ಬ ೋಿಡಿನಿೈಂದ 
(ಮೋಲ ೈ ಭಾಗರ್ನನು) 
ಕ ರ ದನ ಅದನನು 
ಪ ೋಪ್ರ್ ಮೋಲ  ಹಾಕ್ತ 
ಕಾಗದದ 
ಲಕ ್ೋಟ ರ್ಲ್ಲಿ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬಹನದನ. 

ಡಿಎನ್ಎ ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ 
ಸೆಳದಲ್ಲಿ 
ಕೈಂಡನಬೈಂದ 
ದರವಿೋಕೃತ್/ 
ಹಸಿವಿೋರ್ಯ 
ಅಥವಾ 
ನಿರ ್ೋಧ್, ಹನಲನಿ, 
ಮಣನು ಮನೈಂತಾದ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ರ್ಸನಿ 

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಸ್ ಾರ  ಲ್ ಮಾಡಿದ ಹತಿಿ 
ಬಟ ಾ, ಸ್ಾಿಬ್ ಬಳಸಿ, 
ಸೈಂಗರಹಿಸಿ, ಅದನನು 
ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ 
ನೈಂತ್ರ ಕಾಗದದ 
ಪಾಯಕ ಟ್/ 
ಲಕ ್ೋಟ ರ್ಲ್ಲಿ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬ ೋಕನ. 
ನಿರ ್ೋಧ್ ಅನನು  

ಅನನಚಿತ್ವಾದ 
ವಿಳೈಂಬರ್ನನು ಮಾಡದ  
ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 

ಜ  ವಿಕ ಕಲ ಗಳನನು 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ 
ಪಾಿಸಿಾಕ್ಸ ಕೈಂಟ ೋನರ್ ಗಳು/ 
ಕರ್ರ್ ಗಳನನು ಬಳಸಬಾರದನ. 

ತ್ಕ್ಷಣವ ೋ 
ಕಳುಹಿಸತ್ಕಕದನದ. 

ಹತ್ನಿ ಕ ಲಸದ 
ದನಗಳು. 
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ಶನದದವಾದ ಮತ್ನಿ 
ಸ್ ಾರ  ಲ್ ಮಾಡಿದ 
ಮೊೈಂಡನ ಮೊರ್ ರ್ 
ಇಕಕಳರ್ನನು ಬಳಸಿ 
ಎತಿಕಿ ್ಳುಬಹನದನ. 
ನಿರ ್ೋಧ್ನಿೈಂದ 
ದರರ್ರ್ನನು ಶನದಧವಾದ  
ಸ್ ಾರ  ಲ್ ಮಾಡಿದ 
ಬಟ ಾರ್ ಮೋಲ  ಹಾಕ್ತ 
ಅದನನು ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ 
ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ. 
ಎಲಾಿ ರ್ಸನಿಗಳನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಕಾಗದ/ 
ಬಟ ಾರ್ಲ್ಲಿ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ ಅದನನು 
ಮತ್ನಿ ಹತಿಿ ಬಟ ಾಯಿೈಂದ 
ಸಿೋಲ್ ಮಾಡಬ ೋಕನ. 
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ಡಿಎನ್ಎ ಬಟ ಾಗಳು, ಹಾಸಿಗ , 
ಬ ಡ್ಶಿೋಟ್ಗಳು, 
ರ್ ಲದ ಹಾಸನ 
ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳ 
ಮೋಲ  
ಕೈಂಡನಬೈಂದ 
ಒಣಗಿದ 
ವಿೋರ್ರ್ದ 
ಕಲ ಗಳು 

ಕಲ ರ್ನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನರ್ ಎಲಾಿ 
ರ್ಸನಿಗಳನನು 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ ಅಥವಾ  
 
ಶೈಂಕ್ತತ್ ರ್ಸನಿವಿನಿೈಂದ 
ಒಣ ಕಲ ರ್ನಳು 
ಭಾಗರ್ರ್ಾುದರ್ 
ಕತ್ರಿಿಸಿಕ ್ಳುಬಹನದನ. 
ಕಲ ಗಳು/ ರ್ಸನಿಗಳನನು 
ಮತ್ಷಿನಾ ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ 
ಒಣಗಿಸಿ, ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ 
ಪಾಯಕನ ಮಾಡಬ ೋಕನ. 

ಅನನಚಿತ್ವಾದ 
ವಿಳೈಂಬರ್ನನು ಮಾಡದ ೋ 
ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 

ಜ  ವಿಕ ಕಲ ಗಳನನು 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ 
ಪಾಿಸಿಾಕ್ಸ ಕೈಂಟ ೋನರ್ ಗಳು/ 
ಕರ್ರ್ಗಳನನು ಬಳಸಬಾರದನ. 

ಉತ್ಮಿ 
ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ 
ಕ್ಡಲ ೋ 
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ. 

ಗರಿಷಾ ಇಪ್ಪತ್ನಿ 
ಕ ಲಸದ 
ದನಗಳು. 

ಡಿಎನ್ಎ ಬಾಧಿತ್/ 
ಆಪಾದತ್ನ 
ಯೋನಿ/ 
ಗನದದಾಿರ/ 

ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ 
ವ  ದಾಯಧಿಕಾರಿರ್ನನು 
ಆಯಾ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿ 

ಅನನಚಿತ್ವಾದ 
ವಿಳೈಂಬರ್ನನು ಮಾಡದ ೋ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  

ಸ್ ಾರ  ಲ್ ಮಾಡಿದ ಹತಿರಿ್ಲ್ಲಿ 
ಎಲಾಿ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಸ್ ಾರ  ಲ್ 
ಮಾಡಿದ ಗಾಜಿನ ಸಿೋಸ್ ಗ  

ಅನನಚಿತ್ವಾದ 
ವಿಳೈಂಬರ್ನನು 
ಮಾಡದ ೋ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 

ಗರಿಷಾ ಆರನ 
ಕ ಲಸದ 
ದನಗಳು 
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ಬಾಯಿರ್ 
ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು         

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ 
ಮತ್ನಿ ಅರ್ುಗಳನನು 
ಕಾಗದದ 
ಲಕ ್ೋಟ ರ್ಲ್ಲಿ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬ ೋಕ ೈಂದನ 
ಹಾಗ್ ಸ್ ಾರ  ಲ್ 
ಮಾಡಿದ ಗಾಜಿನ 
ಸಿೋಸ್ ರ್ಲ್ಲಿ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕ ೈಂದನ 
ಕ ್ೋರಬಹನದನ. 
ಸ್ಾಿಬ್ನಿೈಂದ 
ಸಿಮರ್ರ್ ಸ್  ಿಡ್ನನು 
ತ್ಯಾರಿಸನರ್ೈಂತ  ಮತ್ನಿ 
ಎರಡನನು 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಕಳುಹಿಸಿಕ ್ಡನರ್ೈಂತ  
ವ  ದಾಯಧಿಕಾರಿರ್ನನು 

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 

ಅದನನು ರ್ಗಾಯಯಿಸಬ ೋಕನ.  
ಗಲಗಿಳ ಒಳ ಮೋಲ ೈರ್ನನು  
ಪ್್ಣಯವಾಗಿ ಒರ ಸನರ್ುದರ 
ಮ್ಲಕ ಬಾಯಿರ್ 
ಸ್ಾಿಬ್ ಅನನು 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬಹನದನ. ಆನೈಂತ್ರ 
ಅದನನು ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ 
ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ. 

ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ 
ಬ ೋಗರ್  
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 
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ಕ ್ೋರಬಹನದಾಗಿದ .  
 

ಡಿಎನ್ಎ ಗಭಯಪಾತ್ವಾದ 
ಭ್ರಣ 

ಭ್ರಣರ್ನನು ತಾಯಿರ್ 
ಮತ್ನಿ ಪ್ಲಸ್ ೈಂಟಲ್ 
ಅೈಂಗಾೈಂಶದೈಂದ 
ಬ ೋಪ್ಯಡಿಸಿ ಅದನನು 
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ ಕರಮವಾಗಿ 
ಸ್ಾಮಾನಯ ಉಪ್ಪನನು 
ಬಳಸಿ ಹಾಗ ಯೋ 
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕ ೈಂದನ 
ಶಿಫಾರಸನ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ  
ಅಥವಾ  
ಸನಮಾರನ 1 ರಿೈಂದ 2 
ಘ್ನ ಸ್ ೈಂ.ಮಿೋ. ಸ್ಾುರ್ನ 
ಅೈಂಗಾೈಂಶದ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲನಿನು ಸ್ ಾರ  ಲ್ 

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಮೈಂರ್ನಗಡ ್ ಅಥವಾ 
ಕ್ಲ ೈಂಟ್ ಪಾಯಕನಗಳೈಂದ 
ಕ್ಡಿದ ಥಮೊೋಯಕ ್ೋಲ್ 
ಬಾಕ್ತಸನಲ್ಲಿ ಇಟನಾ 
ಅರ್ುಗಳನನು ಸ್ಕಿವಾಗಿ 
ಸಿೋಲ್ ಮಾಡಿ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ.  
 
ಅನನಚಿತ್ವಾದ 
ವಿಳೈಂಬರ್ನನು ಮಾಡದ ೋ 
ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 

ತಾಯಿರ್ ಮತ್ನಿ ಶೈಂಕಾಸಪದ 
ತ್ೈಂದ ರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಬ ೋಕಾದ 
ರಕಿದ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ ಅನನು ಸಹ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ದರರ್ 
ರಕಿದ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ ಗಳನನು 
ಕಳುಹಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಸ್ಚಿಸಲಾದ 
ವಿಧಾನಗಳನನು 
ಅನನಸರಿಸಿಯೋ 
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ.  
 
ಮೃದನ ಅೈಂಗಾೈಂಶ/ 
ಭ್ರಣಶ ೋಷರ್ನನು 
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ಕಾರಣಕ್ಕ 
ಫಾಮಾಯಲ್ಲನ್, ಲರ್ಣರ್ನಕಿ 

ತ್ಕ್ಷಣ 6 ಕ ಲಸದ 
ದನಗಳು. 
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ಮಾಡಿದ 
ಪಾಿಸಿಾಕ್ಸ ಕೈಂಟ ೋನರ್ ನ
ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಯ ಉಪ್ಪನನು 
ಸೈಂರಕ್ಷಕ ಕರಮವಾಗಿ 
ಬಳಸಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ. 

ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 
 

ದಾರರ್ಣ ಆಲ ್ಕೋಹಾಲನಗಳನನು 
ಬಳಸಬಾರದನ.  
 
ಎಲಾಿ ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ 
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ.  

ಡಿಎನ್ಎ ಕೃತ್ಯ ನಡ ದ 
ಸೆಳದಲ್ಲಿ, ಸೈಂತ್ರಸಿ/ 
ಶೈಂಕ್ತತ್ನ ದ ೋಹ 
ಮತ್ನಿ ಬಟ ಾ 
ಮೊದಲಾದರ್ುಗಳ 
ಮೋಲ  
ಕೈಂಡನಬರನರ್ 
ಬನಡಸಹಿತ್ವಾದ 
ಕ್ದಲನ, 
ಆರ್ನಧ 
ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳು. 

ಕ್ದಲನನು 
ಚಿಮನಟಗಳು/ 
ಇಕಕಳಗಳನನು ಬಳಸಿ 
ಹ ಕ್ತಕಕ ್ೈಂಡನ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  
ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ಒಣಗಿದ 
ರಕಿ, ಆರ್ನಧ 
ಇತಾಯದಗಳ ಮೋಲ  
ಕ್ದಲನ 
ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ 
ಅೈಂಟಿಕ ್ೈಂಡಿರನರ್ುದನ 

ಅನನಚಿತ್ವಾದ 
ವಿಳೈಂಬರ್ನನು ಮಾಡದ ೋ 
ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 

ಎಲಾಿ ಒದ ದ ಕ್ದಲನನು 
ರ್ ರಳನಲ್ಲಿ ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ 
ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ.  
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಅತಾಯಚಾರ 
ಸೈಂತ್ರಸ್  ಿ ಅಥವಾ ಶೈಂಕ್ತತ್ನನನು 
ಒೈಂದನ ಕಾಗದದ ಹಾಳ ರ್ 
ಮೋಲ  ನಿೈಂತ್ನಕ ್ಳುಲನ ಹ ೋಳ 
ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಲಿ್ಲನ 
ಕ್ದಲ್ಲರನರ್ ಜಾಗರ್ನನು 
ಬಾಚಿ ಕ್ದಲನನು 

ತ್ಕ್ಷಣ ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ 6-10 ಕ ಲಸದ 
ದನಗಳು. 



72 
 

ಕೈಂಡನಬೈಂದಲ್ಲಿ, 
ಅೈಂಟಿಕ ್ೈಂಡ 
ಕ್ದಲನ(ಗಳು)ಸಹಿತ್ 
ಆ ರ್ಸನಿರ್ನನು 
ಇಡಿಯಾಗಿ ಹಾಗ ಯೋ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬ ೋಕನ. 
 

ಸೈಂತ್ರಸ್  ಿ ಅಥವಾ 
ಶೈಂಕ್ತತ್ನಿೈಂದ 
(ಬನಡಸಹಿತ್ ಅೈಂದರ  
ಕ್ತೋಳಲಾದ) ಕ್ದಲ್ಲನ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳ ಕನಚ್ಿನನು 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ. 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗ  
ಕಳುಹಿಸಲಾಗನರ್ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲನಗಳು 20-50 
ಕ್ದಲ ಳ ಗಳನನು 
ಹ ್ೈಂದರಬಹನದನ.  

ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ.  
ಹಾಗ  ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ 
ಕ್ದಲನನು 
ಸಿಚ್ಿಗ ್ಳಸನರ್ುದಾಗಲ್ಲೋ 
ಅಥವಾ ತ ್ಳ ರ್ನರ್ುದಾಗಲ್ಲೋ 
ಮಾಡಬಾರದನ. 
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ಡಿಎನ್ಎ ಕೃತ್ಯ ನಡ ದ 
ಸೆಳದಲ್ಲಿ 
ಕೈಂಡನಬೈಂದ 
ದರವಿೋಕೃತ್ ಜ ್ಲನಿ 
ಮತ್ನಿ ಮ್ತ್ರ 

ಶೈಂಕ್ತಸಲಾದ ದರವಿೋಕೃತ್ 
ಜ ್ಲನಿ ಅಥವಾ 
ಮ್ತ್ರರ್ನನು ಒೈಂದನ 
ಶನಭರವಾದ ಹತಿ ಿ ಬಟ ಾಗ  
ಅಥವಾ ಸ್ ಾರ  ಲ್ 
ಮಾಡಿದ ಸ್ಾಿಬ್ಗ  
ಹಿೋರಿಕ ್ೈಂಡನ ಅದನನು 
ರ್ ರಳನಲ್ಲಿ ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ 
ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ. 
 

ಬಟ ಾ ಅಥವಾ ಸ್ಾಿಬ್ನ 
ಒೈಂದನ ಭಾಗರ್ನನು 
ಆಧಾರಮಾನವಾಗಿ 
(ಕೈಂಟ ್ ರೋಲ್) 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ. 

ಅನನಚಿತ್ವಾದ 
ವಿಳೈಂಬರ್ನನುೈಂಟನ 
ಮಾಡದ ೋ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ.  

ಎಲಾಿ ಪ್ರತ ಯೋಕ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ 
ಪ ೋಪ್ರ್ ಲಕ ್ೋಟ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ ಸಿೋಲ್ 
ಮಾಡಿರಬ ೋಕನ.  

ಕ್ಡಲ ೋ 
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ 

2 (ಎರಡನ) 
ಕ ಲಸದ 
ದನಗಳು 

ಡಿಎನ್ಎ ಸಣು ರ್ಸನಿಗಳ 
ಮೋಲ  
ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಒಣ 

ಸಿಚ್ಿವಾದ ಚಿಮನಟರ್ನನು 
ಬಳಸಿ ಸಿಗರ ೋಟ್/ ಬಿೋಡಿ 
ತ್ನೈಂಡನಗಳು/ 

ಸಣು ರ್ಸನಿಗಳ ಮೋಲ  
ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಒಣ 
ಕಲ ಗಳು 

ಎಲಾಿ ಪ್ರತ ಯೋಕ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ 
ಪ ೋಪ್ರ್ ಲಕ ್ೋಟ ಗಳಲ್ಲಿ 

ಕ್ಡಲ ೋ 
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ 

10 (ಹತ್ನಿ) 
ಕ ಲಸದ 
ದನಗಳು 
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ಕಲ ಗಳು 
 
ಎೈಂರ್ಲನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡ 
ಸಿಗರ ೋಟನ 
ತ್ನೈಂಡನ/ ಬಿೋಡಿ/ 
ಚ್್ಯಿೈಂಗ್ ಗಮ್ 
 
ದ ್ಡ್ ಅಥವಾ 
ಸಿೆರ ರ್ಸನಿವಿನ 
ಮೋಲ  
ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಒಣ 
ಕಲ ಗಳು. 

ಚ್್ಯಿೈಂಗ್ ಗಮ್, 
ಇತಾಯದಗಳರನರ್ ಸಣು 
ರ್ಸನಿಗಳನನು 
ಎತಿಕಿ ್ೈಂಡನ, 
ಅರ್ುಗಳನನು  
ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ 
ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ. 
 
ಆ ರ್ಸನಿಗಳನನು 
ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ 
ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ 
ಅರ್ುಗಳನನು ಶನಭರವಾದ 
ಒೈಂದನ 
ಪ ೋಪ್ರ್ ಲಕ ್ೋಟ ರ್ಲ್ಲಿ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬ ೋಕನ. 
 
ರ್ಸನಿವಿನ ಶೈಂಕಾಸ್ಪ್ದ 

ಎೈಂರ್ಲನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡ 
ಸಿಗರ ೋಟನ ತ್ನೈಂಡನ/ ಬಿೋಡಿ/ 
ಚ್್ಯಿೈಂಗ್ ಗಮ್. 
 
ದ ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಿೆರ 
ರ್ಸನಿವಿನ ಮೋಲ  
ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಒಣ 
ಕಲ ಗಳು. 

ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ ಸಿೋಲ್ 
ಮಾಡಿರಬ ೋಕನ. 
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ಭಾಗರ್ನನು ಸಿಚ್ಿ ಹಾಗ್ 
ಹರಿತ್ವಾದ 
ಉಪ್ಕರಣರ್ನನು ಬಳಸಿ 
ಕತ್ರಿಿಸಿಕ ್ಳುಬಹನದನ 
ಅಥವಾ ಸ್ಕಿವಾಗಿ 
ಕ ತಿಕಿ ್ಳುಬಹನದನ/ 
ಸ್ ಾರ  ಲ್ ಮಾಡಿದ ಹತಿಿ 
ಬಡನ್ನು ಬಳಸಿ 
ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬಹನದನ.  
 
ಕಲ ಯಾಗದ 
ಆಧಾರಮಾನವಾದ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಸಹ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಿ ಶನಭರವಾದ 
ಕಾಗದದ 
ಲಕ ್ೋಟ ರ್ಲ್ಲಿ 
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ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  
ಡಿಎನ್ಎ ಕೃತ್ಯ ನಡ ದ 

ಸೆಳದಲ್ಲಿ 
ಕೈಂಡನಬೈಂದ 
ಸೈಂತ್ರಸ್ /ಿ ಶೈಂಕ್ತತ್ 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ಉಗನರನಗಳು/ 
ಚ್ಮಯ 

1. ಲಭಯವಿರನರ್ 
ಉಗನರಿನ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಕಾಗದದ 
ಲಕ ್ೋಟ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ.  
2. ಕೃತ್ಯನಡ ದ ಸೆಳದಲ್ಲಿ 
ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಚ್ಮಯದ 
ಅೈಂಗಾೈಂಶರ್ನನು 
ಸ್ಾಮಾನಯ ಉಪ್ಪನನು 
ಸೈಂರಕ್ಷಕವಾಗಿ ಬಳಸಿ 
ಪಾಿಸಿಾಕ್ಸ ಕೈಂಟ ೋನರ್ ನ
ಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸತ್ಕಕದನದ. 

ಅನನಚಿತ್ವಾದ 
ವಿಳೈಂಬರ್ನನು ಮಾಡದ  
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ.  

ಎಲಾಿ ಪ್ರತ ಯೋಕ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ 
ಪ ೋಪ್ರ್ ಲಕ ್ೋಟ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ ಸಿೋಲ್ 
ಮಾಡಿರಬ ೋಕನ.  

ತ್ಕ್ಷಣವ ೋ 
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ 

10 (ಹತ್ನಿ) 
ಕ ಲಸದ 
ದನಗಳು. 
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12. ದ ್ೋಷನರ ್ ೋಪಣ  ಪಟಿಿಯನಕು ಸಲಿಸಿಕವುದಕ 
12.1 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ, ವಿಚಾರಣ ರ್ನನು ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗ ಪ್್ಣಯಗ ್ಳಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ 

ಯಾರ್ುದ ೋ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲರಿ್್ ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 167ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ 
ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳಗನನಸ್ಾರವಾಗಿ ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ ಯಾರ್ುದ ೋ ದ ್ೋಷದ ಕಾರಣದೈಂದ ಜಾಮಿೋನಿನ 
ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯೋರ್ನರ್ನನು ಪ್ಡ ದರನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

12.2 ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 376, 376ಎ, 376ಎಬಿ, 376ಬಿ, 376ಸಿ, 376ಡಿ, 376ಡಿಎ, 
376ಡಿಬಿ ಅಥವಾ 376ಇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲನಿ ಅಪ್ರಾಧಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ತ್ನಿಖ್ ರ್ನನು 
(ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ್ನನ (ತಿದನದಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2018, ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 
173(1ಎ) ಪ್ರಕರಣದ ತಿದನದಪ್ಡಿ – ಇರ್ುಗಳ ಮೋರ ಗ ) ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲರಿನರ್ 
ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ದರ್ಾೈಂಕದೈಂದ ಎರಡನ ತಿೈಂಗಳುಗಳ (60 
ದನಗಳು) ಒಳಗಾಗಿ ಪ್್ಣಯಗ ್ಳಸತ್ಕಕದನದ.  

12.3 ಸೈಂತ್ರಸ್ ಯಿಿೈಂದ ಆ ಘ್ಟರ್ ರ್ನನು(ಗಳನನು) ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ಲ್ಲಿ, ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ 
ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 164ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರ ಗಿನ ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು 
ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಳೈಂಬರ್ನನು ದ ್ೋಷ್ಾರ ್ೋಪ್ಣ  ಪ್ಟಿಾರ್ಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಿರಬ ೋಕನ. 

12.4 ದ ್ೋಷ್ಾರ ್ೋಪ್ಣಾ ಪ್ಟಿಾರ್ ಪ್ರಿಷಕರಣ ರ್ನನು ಹಿರಿರ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ನಿ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನಿುನ ಸಹಾರ್ಕ ನಿದ ೋಯಶಕರನ (ಎಡಿಪಿ) ಪ್್ಣಯಗ ್ಳಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಮೋಲ  
ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಾರ್ಧಿಯಳಗ  ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಅದನನು ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 
ಮನೈಂದನರ್ರ ದನ, ಗನರ್ರಾತ್ ಸಕಾಯರ - ವಿರನದಧ - ಕ್ತಶನ್ ಬಾಯ್ - ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿರನರ್ 
ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ನಿದ ೋಯಶನಗಳ ಅನನಪಾಲರ್  ಸಲನವಾಗಿ ಕರಡನ ದ ್ೋಷ್ಾರ ್ೋಪ್ಣ 
ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರ ಅಭಿಪಾರರ್ಗಳಗಾಗಿ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ 
ಪ್ರಿಶಿೋಲರ್ ಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 

12.5 ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಮತ್ನಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ರ್ರದಗನನಸ್ಾರವಾಗಿ 
ದ ್ೋಷ್ಾರ ್ೋಪ್ಗಳನನು ರ್ಪಿಸಿ, ಅರ್ುಗಳಗ  ಸ್ಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ಸ್ ೋಪ್ಯಡ ಗ ್ಳಸಬ ೋಕನ 
ಅಥವಾ ಬಿಟನಾ ಬಿಡಬ ೋಕನ. 

12.6 ಈ ಪ್ರಕರಣಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಯಾರ್ುದ ೋ ಹ ಚ್ನಿರ್ರಿ/ ಹ ್ಸ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಮತ್ನಿ ರ್ರದಗಳನನು 
ಸಿಿೋಕರಿಸಿದರ , ಆಗ ಹ ಚ್ನಿರ್ರಿ ದ ್ೋಷ್ಾರ ್ೋಪ್ಣ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  
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12.7 ಎಲಾಿ ಸ್ಾಕ್ಷಾಯಧಾರಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನರ್ನನು ಆಧರಿಸಿ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ರ್ರ ಸಪಷಾ 
ಅಭಿಪಾರರ್ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೋಕನ. 

12.8 ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ 18 ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನರ್ರ್ಾಗಿದದರ , ಪ್ರಥಮ 
ರ್ತ್ಯಮಾನ ರ್ರದ ಮತ್ನಿ ದ ್ೋಷ್ಾರ ್ೋಪ್ಣ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳಗ  
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ.  

 
13. ಆರ ್ೋಪಿತ ಅಪರನಧಿಯಕ 18 ವಷಾ ವಯೋಮನನಕ್ತಕೈಂತ ಕಡಿಮ ಇದಾಲಿ ಿ

ಅನಕಸರಿಸಬ ೋಕನದ ಕನಯಾವಿಧನನ 
13.1 ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ – ಪ್್ರ್ಯದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು 

 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ‘ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓ) – 
ಇರ್ರನ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ನನು ಬರ ಮಾಡಿಕ ್ಳುುತಾಿರ .  

 ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ಯಾರ್ುದ ೋ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ ಇತ್ರ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಮಗನರ್ನನು 
ಸಿಿೋಕರಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ಆತ್/ ಆಕ ರ್ನ ಮಗನರ್ನನು ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ 
ಸನಪ್ದಯಗ  ಒಪಿಪಸಬ ೋಕನ.  

 ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ 
ಹಾರ್ರಿರದದದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಈ ಮನೈಂದನೈಂತ  ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ನಿಭಾಯಿಸತ್ಕಕದನದ.  
 ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಅಧಿನಿರ್ಮಕಕನನಸ್ಾರವಾಗಿ ಅನನಸರಿಸಬ ೋಕಾದ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಮತ್ನಿ 

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ 
(ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓ) / ವಿಶ ೋಷ ಬಾಲಕ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕ (ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನ)ದ ್ೈಂದಗ  
ಸಮಾಲ ್ೋಚಿಸಬ ೋಕನ.  

 ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿ ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಲಾದ ಕರಮದ ಬಗ ೆ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಗ  ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡನತಿರಿಬ ೋಕನ. 

 ಮಗನರ್ನನು ‘ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಲಾಕ್ಸ ಅಪ್’ನಲ್ಲಿ ಇಟಿಾಲಿ ಎೈಂಬನದರ ಬಗ ೆ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

 ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣ ರ್ನನು ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  
 ಈ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರ (ಎಸ್ಡಬ್ಯಿ) ರ್ ರರ್ನನು 

ಕ ೋಳುರ್ುದನ ಅಗತ್ಯವಿದದರ , ತ್ನತಾಯಗಿ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ ೆ ವಿಶ ೋಷ ಬಾಲಕ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ 
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ಘ್ಟಕದಲ್ಲನಿ ಹಿರಿರ್ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ 
ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರಿಗ , ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬ ೋಕನ. 

 ಮಗನರ್ನನು ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ಗ  ಕರ ತ್ರನತಿರಿನರ್ುದರ ಬಗ ೆ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ ವಿರನದಧ ಇರನರ್ 
ಆರ ್ೋಪ್ದ ಕನರಿತ್ನ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ, ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರನ, ಸ್ ುೋಹಿತ್ರನ ಅಥವಾ ಪ ್ೋಷಕರಿಗ  
ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  

 ಮಗನವಿನ ಬೈಂಧನಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಅಪ್ರಾಧಿಗಳ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ ರ್ಬ ೋಷನ್ 
ಅಧಿಕಾರಿ)ಗ  ತಿಳಸಬ ೋಕನ. ಪ ರ್ಬ ೋಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಲಭಯವಿಲದಿದದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ 
ಗೃಹದಲ್ಲನಿ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಅಧಿಕಾರಿಗ  ತಿಳಸಬ ೋಕನ. 

 ಮಗನವಿನ ರ್ರ್ಸಸನನು ದೃಢೋಕರಿಸಲನ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 
ಆದಯತ ರ್ ಕರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಡ ರ್ಬ ೋಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರಗಳು ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂತಿವ :  

 ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ಮೈಂಡಳಯಿೈಂದ ಪ್ಡ ದ ಶಾಲಾ ರ್ನಮ ದರ್ಾೈಂಕ 
ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಮಟಿರಕನಯಲ ೋಷನ್ ಅಥವಾ ತ್ತ್ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ, ಸದರಿ 
ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರರ್ು ಲಭಯವಿಲದಿದದಲ್ಲ ಿ

 ನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ , ಪ್ನರಸಭ  ಅಥವಾ ಪ್ೈಂಚಾಯಿತಿರ್ನ ನಿೋಡಿದ ರ್ನನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ.  
 ಮೋಲ್ಲನ ಎರಡರಲ್ ಿ ರ್ನನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರರ್ು ಲಭಯವಿಲದಿದಾದಗ ಅಸಿೆ ಬ ಳರ್ಣಿಗ  

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ಮ್ಲಕ ರ್ರ್ಸಸನನು ನಿಧಯರಿಸತ್ಕಕದನದ.  
 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಾ ಡ  ರಿರ್ಲ್ಲಿ ಈ ಕ ಳಗಿನರ್ುಗಳನನು ನಮ್ದಸತ್ಕಕದನದ: 

 ಮಗನವಿನ ಹ ಸರನ ಮತ್ನಿ ವಿರ್ರಗಳು. 
 ಮಗನರ್ು ಎಸಗಿದ ಅಪ್ರಾಧ 
 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ಗ  ಮಗನರ್ನನು ಕರ ತ್ೈಂದ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್ 
 ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನವಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿರ್ ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓ/ ಎಸ್ಡಬ್ಯಿಗ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿದ 

ಸಮರ್ 
 ಪ ್ೋಷಕರನ/ ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರನ/ ಪಾಲಕರಿಗ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿದ ಸಮರ್ 
 ಪ ರ್ಬ ೋಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣಾಧಿಕಾರಿಗ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿದ ಸಮರ್ 

 ಬಾಲಕ/ಕ್ತಗ  ಅಥಯವಾಗನರ್ ಭಾಷ್ ರ್ಲ್ಲಿ ಆತ್/ಆಕ ರ್ ಬೈಂಧನದ ಮತ್ನಿ ಆರ ್ೋಪ್ದ ಬಗ ೆ 
ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ. 
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 ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದ (ಎಫ್ಐಆರ್) ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿದದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಒೈಂದನ ಪ್ರತಿರ್ನನು 
ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರನ/ ಮಗನವಿಗ  ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  

 ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ಮಗನ, ರ್ರ್ಸಕರ್ ್ೈಂದಗ  ಸ್ ೋರಿ ಅಪ್ರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಲ್ಲಿ, ಮಗನರ್ನನು 
ಆ ರ್ರ್ಸಕ ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಸೈಂಪ್ಕಯಕ ಕ ತ್ರಬಾರದನ.  

 ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ನಿ ಆರ ್ೋಪಿತ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಇಬಬರ್ ಮಕಕಳಾಗಿದದರ , ನೈಂತ್ರ 
ಅರ್ರನನು ಪ್ರಸಪರ ಸೈಂಪ್ಕಯಕ ಕ ತ್ೈಂದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.   

 ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓ ಮತ್ನಿ ಎಸ್ಡಬ್ಯಿ ರ್ೈಂಟಿಯಾಗಿ ಮಗನರ್ನನು ಸೈಂದಶಯನ ಮಾಡಿದ ನೈಂತ್ರ 
‘ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಹಿನುಲ  ರ್ರದ (ನಮ್ರ್  1)’ [ಕ ೋೈಂದರ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ನಿರ್ಮಗಳು 8(1) 
(5)] ರ್ನನು ತ್ಯಾರಿಸಬ ೋಕನ. 

 ಅಗತ್ಯವಿದದಲ್ಲಿ ದಿಭಾಷಿಗಳು/ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ/ ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ರ್ ರರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ಬ ೋಕನ.  
 ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕಾದ ಕರಮದ ಬಗ ೆ ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನವಿನಲ್ಲಿನ ಹಿರಿರ್ ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓ ರ್ ್ೈಂದಗ  

ಚ್ಚಿಯಸಬ ೋಕನ.  
 ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ಸೈಂಜ  6 ಗೈಂಟ ರ್ ಒಳಗ  ಬಾಲಕ/ಕ್ತಯೈಂದಗಿನ ಸೈಂದಶಯನ 

ಪ್್ಣಯಗ ್ಳುದದದಲ್ಲಿ, ಆತ್/ಆಕ ರ್ನನು ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ ಮನೈಂದ  
ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ೈಂಥ ಅರ್ಧಿರ್ರ ಗ  ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಗೃಹಕ ಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ  
ಎೈಂಬನದನನು ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓ ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ.  

 ಮಗನರ್ು ಎಸಗಿದ ಅಪ್ರಾಧಕಾಕಗಿ ಬೈಂಧನವಾದ 24 ಗೈಂಟ ಗಳ ಒಳಗ  ಮಗನರ್ನನು ಬಾಲಕ 
ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ ಮನೈಂದ  ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಿ ಆದ ೋಶರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ಬ ೋಕನ.  

13.2 ಘ್ೋರ ಅಪ್ರಾಧದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,- 
(ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ  ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದ ೋ ಇತ್ರ ಸೆಳೋರ್ ಮತ್ನಿ ವಿಶ ೋಷ ಕಾನ್ನಿನ 
ಅಡಿರ್ಲ್ಲನಿ ಅಪ್ರಾಧಕಾಕಗಿ ಕನಿಷಾ ಶಿಕ್ಷ ರ್ನ ಏಳು ರ್ಷಯಗಳು ಮತ್ನಿ ಮೋಲಪಟನಾ ಆಗಿದದರ  – 
ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನನು ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೋಕನ).  
 ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ ಪ್್ರ್ಯದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಪ್್ಣಯಗ ್ಳಸಿದ ನೈಂತ್ರ, ಮಗನವಿನ 

ಬೈಂಧನವಾದ 24 ಗೈಂಟ ರ್ ಒಳಗಾಗಿ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ ಮನೈಂದ  ಮಕಕಳನನು 
ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ.  

 ಪಿಎಸ್/ ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನನಿೈಂದ ಈ ಕ ಳಗ  ವಿರ್ರಿಸಲಾದೈಂತ  ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳಗ  
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡಬ ೋಕನ:  
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 ಮಗನರ್ು ಬೈಂಧನವಾದ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್ (ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಾ ಡ  ರಿರ್ಲ್ಲಿ 
ನಮ್ದಸಿರನರ್ ನಮ್ದನ ಪ್ರತಿ). 

 ಮಗನವಿನ ರ್ರ್ಸಸನನು ದೃಢೋಕರಿಸನರ್ ದಾಖಲ ಗಳು (ಶಾಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ/ ರ್ನನ 
ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ/ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ತ್ಪಾಸಣಾ ರ್ರದ (ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಅಧಿನಿರ್ಮದ, 
94ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣ). 

 ಮಗನವಿನ ಕನರಿತ್ನ ಪ ್ೋಷಕರಿಗ  ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡಿದ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪ್ನರಾವ  (ಬಾಲಕ 
ರ್ಾಯರ್ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 13ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣ) ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ದ್ರವಾಣಿ ಮ್ಲಕ 
ಪ ್ೋಷಕರಿಗ  ತಿಳಸಿದದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಿಲ್ಲನಿ ಪ್ರತಿ.  

 ಪ ರ್ಬ ೋಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಅಧಿಕಾರಿಗ  ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ತಿಳಸಿದ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಪ್ನರಾವ .  

 ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದ. 
 ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಹಿನುಲ  ರ್ರದ. 
 ಸಿತ್ನಿ ಆಧಾರಿತ್ ರ್ರದ 
 ಹವಾಲತ್ನಿ ಅಜಿಯ 
 ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ ಮನೈಂದ  ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಮೊದಲನ ಮಗನರ್ನನು 

ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ನಿ ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳಸನರ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪ್ನರಾವ .  
 ನಮ್ರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ ್ೋರಲಾದೈಂತ  ಇತ್ರ  ಮಾಹಿತಿ.  

 ಮಗನ ಬೈಂಧನವಾದ ದನದೈಂದನ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ ಉಪ್ವ ೋಶನ ಇಲದಿದದಲ್ಲ,ಿ 
ಆಗ ಮಗನರ್ನನು ಮೈಂಡಳರ್ ಯಾರ ೋ ಒಬಬ ಸದಸಯರ ಮನೈಂದ  ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಿ ಆದ ೋಶರ್ನನು 
ಪ್ಡ ರ್ತ್ಕಕದನದ. 
 ರ್ನಕಿ ಬೈಂಧರ್ಾದ ೋಶರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ನೈಂತ್ರ, ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ರ್ರದಗಳ ೂೈಂದಗ  

ಮಗನರ್ನನು ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಗೃಹಕ ಕ ಒಪಿಪಸಬ ೋಕನ.  
 ಉಪ್ವ ೋಶನವಿಲದಿ ದನದಲ್ಲಿ ಮೈಂಡಳರ್ ಒಬಬ ಸದಸಯರನ ನಿೋಡಿದ ಆದ ೋಶರ್ನನು, 

ಮೊದಲ ಉಪ್ವ ೋಶನದ ದನದೈಂದನ ಮೈಂಡಳರ್ನ ಅನನಮೊೋದಸತ್ಕಕದನದ.  
 ಕಾನ್ನಿರ್ ್ೈಂದಗ  ಸೈಂಘ್ಷಯದಲ್ಲರಿನರ್ ಮಗನರ್ು 16 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ 

ಇದದಲ್ಲಿ, ಅೈಂತಿಮ ರ್ರದರ್ನನು 30 ದನಗಳ ೂಳಗಾಗಿ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳಗ  
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ.  



82 
 

 ಘ್ೋರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರನರ್ ಮಗನವಿಗ  16 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸನಸ 
ಪ್್ಣಯಗ ್ೈಂಡಿರನರ್ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮಗನರ್ನನು ಮೊಟಾ ಮೊದಲ್ಲಗ  ಮೈಂಡಳರ್ 
ಮನೈಂದ  ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಿದ ದರ್ಾೈಂಕದೈಂದ ಒೈಂದನ ತಿೈಂಗಳ ಅರ್ಧಿಯಳಗ  
ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓರ್ನ ವಿಚಾರಣ ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾದ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ 
ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಮತ್ನಿ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ ಇತ್ರ  ದಾಖಲ ಗಳನನು ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ 
ಮೈಂಡಳಗ  ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 

 ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಹ ೋಳಕ ರ್ ಪ್ರತಿ ಮತ್ನಿ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ ಇತ್ರ  ದಾಖಲ ಗಳ ಒೈಂದನ 
ಪ್ರತಿರ್ನನು ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರನ/ ಮಗನವಿಗ  ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  

13.3 ಗೈಂಭಿೋರವಾದ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, (ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ  ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸೆಳೋರ್ 
ಮತ್ನಿ ವಿಶ ೋಷ ಕಾನ್ನಿನ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಕನಿಷಾ ಮ್ರನ ಮತ್ನಿ ಗರಿಷಾ ಏಳು ರ್ಷಯಗಳ ನಡನವಿನ 
ಶಿಕ್ಷ ರ್ನಳು ಅಪ್ರಾಧವಾಗಿದದರ  - ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮಾದರಿ ನಿರ್ಮಗಳ 8ರ್ ೋ 
ಪ್ರಕರಣದಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ. 
 ಮಗನರ್ು ಗೈಂಭಿೋರವಾದ ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಮಾಡಿರನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮಗನವಿನ ಉತ್ಮಿ 

ಹಿತಾಸಕ್ತಯಿಿೈಂದ ಹ ್ರತ್ನ ಬೈಂಧನದ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ 
ಪ್್ರ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಅನನಸರಿಸಬ ೋಕನ.  

 ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಮತ್ನಿ ದ ್ೋಷ್ಾರ ್ೋಪ್ಣ  ಪ್ಟಿಾರ್ನನು 
ಸಲ್ಲಸಿನರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ. 

 ರ್ರ್ಸಕರ ್ೈಂದಗ  ಸ್ ೋರಿಕ ್ೈಂಡನ ಮಗನರ್ು ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಎಸಗಿದದರ  ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ 
ಉತ್ಮಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಗಿಾಗಿ ಹಾಗ  ಮಾಡನರ್ುದನ ಅಗತ್ಯವಿದದರ  ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು 
ರ್ ್ೋೈಂದಾಯಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  

 ಮಗನರ್ನನು ಬೈಂಧಿಸಿದರ , ಬೈಂಧನವಾದ 24 ಗೈಂಟ ಗಳ ೂಳಗ  ಬಾಲಕ/ಕ್ತರ್ ಬೈಂಧನಕ ಕ 
ಕಾರಣಗಳನನು ವಿರ್ರಿಸನರ್ೈಂತ್ಹ ರ್ರದಗಳ ೂೈಂದಗ  ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ ಮನೈಂದ  
ಬಾಲಕ/ಕ್ತರ್ನನು ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸತ್ಕಕದನದ. ರ್ರದರ್ಲ್ಲ ಿಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕಾದ ವಿರ್ರಗಳು: 
 ಮಗನರ್ು ಬೈಂಧನವಾದ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್ (ಠಾಣಾ ಡ  ರಿರ್ಲ್ಲಿ 

ನಮ್ದಸಲಾದ ನಮ್ದನ ಪ್ರತಿ). 
 ಮಗನವಿನ ರ್ರ್ಸಸನನು ರನರ್ನವಾತ್ನಪ್ಡಿಸನರ್ ದಾಖಲ ಗಳು (ಶಾಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ/ 

ರ್ನನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ/ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ತ್ಪಾಸಣಾ ರ್ರದ). 



83 
 

 ಪ್ರಕರಣದ ವಿರ್ರಗಳು 
 ಮಗನವಿನ ಬೈಂಧನರ್ನನು ವಿರ್ರಿಸನರ್ ಕಾರಣಗಳು 
 ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಹಿರ್ ುಲ  ರ್ರದ 

 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸಿದ ನೈಂತ್ರ, 2 ತಿೈಂಗಳುಗಳ ಅರ್ಧಿರ್ನನು 
ಮಿೋರದೈಂತ  ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ ಮನೈಂದ  ಅೈಂತಿಮ 
ರ್ರದರ್ನನು ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. (ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ನಿರ್ಮದ ಪ್ರಕರಣ 10(6)). 

13.4 ಲಘ್ು ಅಪ್ರಾಧದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, (ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ  ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸೆಳೋರ್ ಮತ್ನಿ 
ವಿಶ ೋಷ ಕಾನ್ನಿನ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷ ರ್ನ ಮ್ರನ ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ಇರನರ್ 
ಅಪ್ರಾಧವಾಗಿದದರ , ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮಾದರಿ ನಿರ್ಮಗಳ 8ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ 
ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ ಪ್್ರ್ಯದ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳು 
ಪ್್ಣಯಗ ್ೈಂಡ ನೈಂತ್ರ, ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ವಿಲ  ಮಾಡಬ ೋಕನ. 
 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಾ ಡ  ರಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ನಿ ಬೈಂಧನದ ವಿರ್ರಗಳನನು 

ನಮ್ದಸಬ ೋಕನ.  
 ಮಗನರ್ನನು ಬೈಂಧಿಸಿರನರ್ ಬಗ ೆ ತ್ೈಂದ /ತಾಯಿ ಮತ್ನಿ ಪ ್ೋಷಕರಿಗ  ತಿಳಸಿ ಮಗನರ್ನನು 

ಹಸ್ಾಿೈಂತ್ರಿಸಬ ೋಕನ. 
 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ  / ವಿಶ ೋಷ ಬಾಲಕ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕದೈಂದ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳಗ  

ನಿೋಡಬ ೋಕಾದ ಮಾಹಿತಿ 
 ಮಗನವಿನ ಬೈಂಧನವಾಗಿರನರ್ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್ (ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಾ 

ಡ  ರಿರ್ ನಮ್ದನ ಪ್ರತಿ) 
 ಮಗನವಿನ ರ್ರ್ಸಸನನು ರನರ್ನವಾತ್ನಪ್ಡಿಸನರ್ ದಾಖಲ ಗಳು (ಶಾಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ/ 

ರ್ನನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ/ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ತ್ಪಾಸಣಾ ರ್ರದ) 
 ಪ್ರಕರಣದ ವಿರ್ರಗಳು 
 ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಹಿನುಲ  ರ್ರದ 

13.5 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓ ಇರ್ರನ ಕಾನ್ನನ ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ ಮಕಕಳ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು 
ನಿರ್ಯಹಿಸನವಾಗ ಈ ಕ ಳಗಿನರ್ುಗಳನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ: 
 ಸ್ಯಾಯಸಿ ಮತ್ನಿ ಸ್ಯೋಯದರ್ದ ನಡನವ  ಮಗನರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದಾಗ, ಮಗನರ್ನನು 

ಒೈಂದನ ಸನರಕ್ಷಾ ಸೆಳ – ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಗೃಹ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿ ಸೈಂಸ್ ೆರ್ಲ್ಲಿ ಇಡಬ ೋಕನ. 
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 ಕಾನ್ನನ ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ ಮಕಕಳನನು ಬೈಂಧಿಸನವಾಗ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ ಸಮರ್ಸರದಲ್ಲರಿಬಾರದನ.  
 ಬೈಂಧಿಸಿದ ನೈಂತ್ರರ್ೂ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ ಮನೈಂದನ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಮತ್ನಿ 

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಗಾಗಿ ಸಮರ್ಸರದಲ್ಲರಿಬಾರದನ.  
 ಮಕಕಳಗ  ರ್ಾಗರಿಕ ಉಡನಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವ ೋ ಬ ೈಂಗಾರ್ಲಾಗಿರಬ ೋಕನ. 
 ಆರ ್ೋಪಿಸಲಾದ ಅಪ್ರಾಧಕಾಕಗಿ ಮಗನರ್ನನು ಬೈಂದಸಿದಾಗ, ಆ ಮಗನರ್ನನು ಹ ್ಡ ದಲಿ/ 

ನಿೈಂದಸಿಲಿ/ ಅರ್ಮಾನಿಸಿಲಿ ಹಾಗ್ ಮಗನರ್ನನು ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನವಾಗ ಮಗನವಿಗ  
ಕ  ಕ ್ೋಳರ್ನನು ಹಾಕ್ತರಲ್ಲಲವಿ ೈಂಬನದನನು ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣಾಧಿಕಾರಿರ್ನ 
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಹಿೈಂಸ್  ಅಥವಾ ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ದರನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ 
ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ನ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನನು ಸಮನನ ಮಾಡಬಹನದನ.  

 ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓ ಮತ್ನಿ ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನ, ಕಾನ್ನನ ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ ಮಗನವಿನ ಕನರಿತ್ ಯಾರ್ುದ ೋ 
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಅಥವಾ ಆತ್/ಆಕ ರ್ ಭಾರ್ಚಿತ್ರರ್ನನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಲವಿ ೈಂಬನದನನು 
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

 ಕಾನ್ನನ ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ ಮಗನವಿನ ಎೈಂಓಬಿ/ಪಿಎಸ್ಆರ್/ ಬಯೋಮಟಿರಕ್ಸ ಅನನು 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲಿ ನಿರ್ಯಹಿಸಬಾರದನ.  

 ಗೈಂಭಿೋರವಾದ ಆರ ್ೋಪ್ದ ಮೋಲ  ಕಾನ್ನನ ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ ಮಗನರ್ನನು ಬೈಂಧಿಸಿದದಲ್ಲಿ, 
ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನ/ ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓರ್ನ ಉಚಿತ್ ಕಾನ್ನನ ರ್ ರವಿಗ  ಮಗನರ್ನನು ಒಪಿಪಸಬಹನದನ.  

 ಕಾನ್ನನ ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ ಮಗನವಿಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ 
ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲಿ 7 ರ್ಷಯಗಳ ಅರ್ಧಿಗ  ಮಾತ್ರ ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಬ ೋಕನ. 
 

 
 

ಚಿತ್ರ 
 

 
14. ಅಧಿವಿಚನರಣ  
14.1 ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ ಜಾಮಿೋನಿಗಾಗಿ ಅಜಿಯರ್ನನು ಸಲ್ಲಸಿಿದದಲ್ಲಿ, ವಿಶ ೋಷ ಸಕಾಯರಿ 

ಅಭಿಯೋರ್ಕರ ್ೈಂದಗ  ಸಮಾಲ ್ೋಚಿಸಿ ಮತ್ನಿ ಜಾಮಿೋನನ ಅಜಿಯರ್ನನು ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ 
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ವಿರ ್ೋಧಿಸಲಾಗಿದ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳು. ಜಾಮಿೋನನ ಮೈಂರ್್ರನ ಮಾಡಿದರ , 
ಜಾಮಿೋನಿನ ಷರತ್ನಿಗಳು ಈ ಮನೈಂದನರ್ುಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿವ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳು:  

 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ವಿಚಾರಣ ಗ  ಕರ ದಾಗಲ ಲಾಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಹಾರ್ರಿರತ್ಕಕದನದ. 
 ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ಮಗನವಿಗ / ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣದ ಯಾರ್ುದ ೋ 

ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳಗ , ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದ ೋ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ  ಅೈಂತ್ಹ 
ಸೈಂಗತಿಗಳನನು ಆತ್/ ಆಕ ರ್ನ ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸನರ್ುದನನು ತ್ಡ ರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರ ್ೋಕ್ಷವಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ ಯಾರ್ುದ ೋ ರಿೋತಿರ್ ಆಮಿಷ, 
ಭರ್, ಬ ದರಿಕ  ಅಥವಾ ಭರರ್ಸ್ ಗಳನನು ನಿೋಡತ್ಕಕದದಲಿ. ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ 
ಸ್ಾಕ್ಷ್ – ವಿರನದಧ – ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರ ಮೊಕದದಮರ್ ತಿೋಪಿಯನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನ್ನಿನ 
ದೃಷಿಾರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಮನೈಂದ  ಮನಖ್ಾಮನಖಿ ಭ ೋಟಿಯಾಗನರ್ುದ್ ಸಹ ಮಗನವಿಗ  
ಭರ್ ಹನಟಿಾಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಬ ದರಿಕ  ಎೈಂದ ೋ ಹ ದರಿಸಬ ೋಕನ ಎೈಂಬನದನನು ಮನಖಯವಾಗಿ 
ಗಮನಿಸಬ ೋಕನ.  

 ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಪ್್ವಾಯನನಮತಿಯಿಲದಿ  ಭಾರತ್ರ್ನನು ಬಿಡತ್ಕಕದದಲಿ. 
 ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ತ್ಲ  ಮರ ಸಿಕ ್ಳುತ್ಕಕದದಲಿ ಮತ್ನಿ ವಿಚಾರಣ  ನಡ ರ್ನರ್ ಎಲಾಿ 

ದರ್ಾೈಂಕಗಳೈಂದನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದ  ಹಾರ್ರಾಗತ್ಕಕದನದ.  
 ಅಕರಮ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಸೈಂಭ ್ೋಗದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಆ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಮಗನರ್ು ವಾಸಿಸನತಿರಿನರ್ 

ನಿವಾಸಕ ಕ ಹಿೈಂದರನಗತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ ೆ ಸೈಂಗತಿಗಳನನು 
ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸದೈಂತ  ಕನಟನೈಂಬದ ಇತ್ರ  ಸದಸಯರ ಮೋಲ  ಪ್ರಭಾರ್ ಬಿೋರತ್ಕಕದದಲಿ. 

14.2 ಜಾಮಿೋನನ ದ ್ರ ತ್ ನೈಂತ್ರ, ಆರ ್ೋಪಿಗ  ಜಾಮಿೋನನ ದ ್ರ ತಿರನರ್ ಬಗ ೆ ಮಗನ/ ಕನಟನೈಂಬ/ 
ಪ ್ೋಷಕರನ/ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳಗ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿ, ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ ಅಥವಾ ಆರ ್ೋಪಿರ್ 
ಪ್ರವಾಗಿ ಬ ೋರಾರ್ುದ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಬ ದರಿಕ ಯಡಿದ್ರ  ಅಥವಾ ನಿಕಟ ಸೈಂಪ್ಕಯ ಹ ್ೈಂದಲನ 
ಪ್ರರ್ತಿುಸಿದರ , ಕ್ಡಲ ೋ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ  ತಿಳಸನರ್ೈಂತ  ಅರ್ರಿಗ  ಹ ೋಳಬ ೋಕನ.  

14.3 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಸಹಾರ್ಕ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ 
ಜಾಮಿೋನಿನ ಷರತ್ನಿಗಳು ಪಾಲರ್ ಯಾಗಿವ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ, 
ಪಾಲರ್ ಯಾಗಿಲದಿದದರ , ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶ ೋಷ ಸಕಾಯರಿ ಅಭಿಯೋರ್ಕರ ್ೈಂದಗ  
ಸಮಾಲ ್ೋಚಿಸಿ, ಜಾಮಿೋನಿನ ರದಧತಿಗಾಗಿ ಅಜಿಯರ್ನನು ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ.  ಒಮಮ ಜಾಮಿೋನಿನ 
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ಷರತ್ನಿ ಉಲೈಿಂಘ್ರ್ ಯಾಗಿರನರ್ುದನ ರ್ರದಯಾದರ , ಜಾಮಿೋನಿನ ರದಧತಿಗಾಗಿ ಕರಮರ್ನನು 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಲನ ವಿಶ ೋಷ ಸಕಾಯರಿ ಅಭಿಯೋರ್ಕರ ್ೈಂದಗ  ಸಮಾಲ ್ೋಚಿಸನರ್ುದನ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರ 
ಕತ್ಯರ್ಯವಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನ ಗಮನಿಸಬ ೋಕಾದ ಸೈಂಗತಿಯಾಗಿದ . ವಿಶ ೋಷ ಸಕಾಯರಿ 
ಅಭಿಯೋರ್ಕರರ್ ುೋ ರ್ ೋರವಾಗಿ ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಿ ಎೈಂದನ ಹ ೋಳುರ್ುದರ ಮ್ಲಕ ಸೈಂತ್ರಸ್ ಿ ಮತ್ನಿ 
ಕನಟನೈಂಬರ್ನನು ಹಿೈಂದರನಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ. 

14.4 ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣಾ ಘ್ಟಕ/ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲನಿ ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓ ಇರ್ರನ 
ವಿಚಾರಣ ರ್ ಎಲಾಿ ದರ್ಾೈಂಕಗಳನನು  ಅನನಸರಣ  ಮಾಡನತಿರಿಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಸಕಾಲಕ ಕ 
ಸಮನ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ವಾರ ೈಂಟನಗಳನನು ನಿೋಡಲಾಗನತಿದಿ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

 
 

ಸಹಾರ್ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿಹಾರ 
ರ್. + 

ಕಾನ್ನನ ರ್ ರರ್ು 
 

 
14.5 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓ ಇರ್ರನ ಮಗನ/ ತ್ೈಂದ ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರನ/ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳಗ  

ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ಹಿರ್ರಿೈಂಗ್ ದರ್ಾೈಂಕಗಳ ಬಗ ೆ ತಿಳಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಹಿರ್ರಿೈಂಗ್ 
ದರ್ಾೈಂಕಗಳೈಂದನ ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ ಹಾರ್ರಿದಾದರ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಎನ್.ಆರ್. ಭಟ್ - ವಿರನದಧ – ಸಿಬಿಐ ಮ್ಲಕ ರಾರ್ಯ ಸಕಾಯರ 
ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಯ ಕರ್ಾಯಟಕ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ನಿೋಡಿರನರ್ 
ನಿದ ೋಯಶನಕಕನನಸ್ಾರವಾಗಿ ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ , 1973ರ 309ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದಡಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ಪ್್ರ್ಯ ಸಮಾವ ೋಶರ್ನನು ನಡ ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಸಿನರ್ೈಂತ  ವಿಶ ೋಷ 
ಸಕಾಯರಿ ಅಭಿಯೋರ್ಕರನನು ಕ ್ೋರಬ ೋಕನ. ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುದ  
ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನನು ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳಗ  ಪ್ದ ೋ ಪ್ದ ೋ ಕರ ಸಿಕ ್ಳುುತಿಲಿವಿ ೈಂಬನದನನು 
ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ ಬಹನ ಮನಖಯ.  

14.6 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ವಾತಾರ್ರಣ ಮತ್ನಿ ಕಲಾಪ್ಗಳನನು ಮಗನವಿಗ  
ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಿ ಅರ್ುಗಳ ತಿಳುರ್ಳಕ ಗ  ಬರನರ್ುದಕ ಕ ರ್ ರವಾಗಲನ ವಿಚಾರಣ  ಅಥವಾ ಪಾಟಿೋ 
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ಸವಾಲ್ಲನ ದರ್ಾೈಂಕಕ ಕ 2 ದನ ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ಮಗನ/ ಮೊಕದದಮರ್ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳು ವಿಶ ೋಷ 
ಸಕಾಯರಿ ಅಭಿಯೋರ್ಕರನನು ಭ ೋಟಿ ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

14.7 ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಆರ್ರಣದಲ್ಲರಿನವಾಗ ಅಥವಾ ಮೊಕದದಮರ್ ಸರದ ಕರ ಗ  ಕಾರ್ನತಿರಿನವಾಗ  
ಆರ ್ೋಪಿ/ ಆರ ್ೋಪಿರ್ ಕನಟನೈಂಬ ಪ್ರಿಚ್ರ್ಸೆರನ ಮಗನವಿನ ಸೈಂಪ್ಕಯಕ ಕ ಬೈಂದಲ್ಲ 
ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 

14.8 ಖನಲಾಸ್ ಗ ್ೈಂಡ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಆದ ೋಶದ ವಿರನದಧ ಉನುತ್ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಮೋಲಮನವಿ 
ಸಲ್ಲಸಿನರ್ ಆಯಕರ್ ಬಗ ೆ ಮಗನ/ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  

 
15. ಪರರ್ತಬ್ೈಂಧ 
15.1 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ ನಿದ ೋಯಶಕರನ (ತ್ರಬ ೋತಿ) ಇರ್ರನ ಹ ್ರಡಿಸಿರನರ್ ಪ್ತ್ರ ಸೈಂಖ್ ಯ: 

ಡಿಜಿಪಿ/ತ್ರಬ ೋತಿ/ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನ/15/2013, ದರ್ಾೈಂಕ: 31.05.2013ರ ಸನತ ಿ್ೋಲ ರ್ ಅನಿರ್ 
ನಿದ ೋಯಶಿಸಲಾದೈಂತ  ‘ತ ರ ದ ಮರ್ ’ ಕಾರ್ಯಕರಮರ್ನನು ಆಯೋಜಿಸಬ ೋಕನ.  

15.2 ಕಾರ್ಯಕರಮರ್ನನು ಸನತ ಿ್ೋಲ ರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಚಿಸಲಾದೈಂತ  ಪ್ರತಿ ಗನರನವಾರ ಬ ಳಗ ೆ 10:30 ರಿೈಂದ 
ಸೈಂಜ  5:30ರ ನಡನವ  ಆಯೋಜಿಸತ್ಕಕದನದ.  

15.3 ಈ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣ  ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ವಿರನದಧ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ 
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳನನು ಬಗ ಹರಿಸತ್ಕಕದನದ.  

 
16. ತರಬ ೋರ್ತ 
16.1 ಈ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (ಎಸ್ಓಪಿ)ರ್ನನು, ‘ಮ್ಲ ತ್ರಬ ೋತಿ’, ‘ಪ್ನನಶ ೋಿತ್ನ 

ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳು’ ಮತ್ನಿ ‘ಬಡಿಿ ನೈಂತ್ರದ ಕ ್ೋಸ್ಯ’ ತ್ರಬ ೋತಿ ಪ್ಡ ರ್ಲನ ಹ ್ೋಗನರ್ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗಾಗಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ತ್ರಬ ೋತಿ ಅಕಾಡ ಮಿ, ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ತ್ರಬ ೋತಿ ಕಾಲ ೋರ್ನ 
ಮತ್ನಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ತ್ರಬ ೋತಿ ಶಾಲ ಗಳ ಪ್ಠಯಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ ೋರಿಸತ್ಕಕದನದ. ಇದಲದಿ , ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಕನರಿತಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ ವಿಕ್ತಾಮಾಲಜಿ ಮತ್ನಿ ಕ್ತರಮಿರ್ಾಲಜಿರ್ ಕನರಿತ್ನ 
ನಿದಯಷಾ ಮಾಡ್ಯಲ್ಗಳನನು ಪ್ಠಯಕರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಬ ೋಕನ. 

16.2 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಆರ್ನಕಿರನ, ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರನ ಮತ್ನಿ ರ್ಲರ್ ಉಪ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಆರ್ನಕಿರನ, 
ಬ ೈಂಗಳೂರನ ನಗರ – ಇರ್ರನ ಸಹಾರ್ಕ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಆರ್ನಕಿರನ, ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ 
ಸಹಾರ್ಕರನ ಮತ್ನಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ಗಳಲ್ಲನಿ ರ  ಟರನಗಳಗ , ಅದರಲ್ಿ ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ 
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ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಇನ್ಸಪ ಕಾರ್ ದಜ ಯರ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ  ನಿರ್ತ್ಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ 
ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳನನು ಆಯೋಜಿಸತ್ಕಕದನದ.  ವಿಶ ೋಷ ಬಾಲಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿೋ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕಗಳಗ  
ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ  ವಿಶ ೋಷ ತ್ರಬ ೋತಿ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳನನು ಆಯೋಜಿಸಬ ೋಕನ. 

16.3 ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು, ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆತ್/ಆಕ ರ್ ಕನಟನೈಂಬದ ಸೈಂಕಷಾರ್ನನು ಅಥಯ 
ಮಾಡಿಕ ್ಳುುರ್ ಅಧಿವ ೋಶನರ್ನ್ು ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ  ಎಸ್ಓಪಿರ್ ಮಾದರಿರ್ಲ್ಲಯಿೋ 
ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ನಿಖ್ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅೈಂಶಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರತ್ಕಕದನದ. 
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ಅನಕಬ್ೈಂಧ I 
ನಮ್ರ್  17 

ಸಮಿರ್ತಯ ಮಕೈಂದ  ಮಗಕವನಕು ಹನಜ್ರಕಪಡಿಸಕವ ಸಮಯದಲಿ ಿಸಲಿಸಿಬ ೋಕನದ ವರದಿ 
[ನಿಯಮ 18(2), 19(25)] 

ಪ್ರಕರಣ ಸೈಂಖ್ ಯ……………………………. 
…………………………………… ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ ಮನೈಂದ  

ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ . 
ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಿದ ದರ್ಾೈಂಕ ………………………….. ಸಮರ್ ………………. 
ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಿದ ಸೆಳ………………………………. 

1. ಮಗನರ್ನನು ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಿದ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ವಿರ್ರಗಳು: 
i. ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹ ಸರನ………………………………… 
ii. ರ್ರ್ಸನಸ……………… 
iii. ಲ್ಲೈಂಗ…………… 
iv. ವಿಳಾಸ…………………………………………………… 
v. ಸೈಂಪ್ಕಯ ಸೈಂಖ್ ಯ…………………………… 
vi. ಹನದ ದ/ ಪ್ದರ್ಾಮ…………………………… 
vii. ಸೈಂಸ್ ೆ/ ಸಿಸಿಐ/ ಎಸ್ಎಎನ ಹ ಸರನ…………………………… 

2. ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನತಿರಿನರ್ ಮಗನ:  
i. ಹ ಸರನ (ಇದದಲ್ಲಿ) ………………………………. 
ii. ರ್ರ್ಸನಸ (ಹ ೋಳದ ರ್ರ್ಸನಸ/ ದೃಷಿಾಗ  ಗ ್ೋಚ್ರಿಸನರ್ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ರ್ರ್ಸನಸ 

………………… 
iii. ಲ್ಲೈಂಗ…………………… 
iv. ಗನರನತ್ನ ಚಿಹ ು/ಗಳು…………………………… 
v. ಮಗನರ್ು ಬಳಸನತಿರಿನರ್ ಭಾಷ್  ……………………………… 

3. ತ್ೈಂದ  – ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರ ವಿರ್ರಗಳು (ಲಭಯವಿದದಲ್ಲಿ): 
i. ಹ ಸರನ ……………………………… 
ii. ರ್ರ್ಸನಸ…………………… 
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iii. ವಿಳಾಸ………………………………………………………… 
iv. ಸೈಂಪ್ಕಯ ಸೈಂಖ್ ಯ………………………………. 
v. ಉದ ್ಯೋಗ ……………………………………………… 

4. ಮಗನರ್ು ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಸೆಳ……………………………………… 
5. ಯಾರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಬಳ ಮಗನರ್ು ಕೈಂಡನಬೈಂದತ ್ೋ ಆ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ (ಇದದಲ್ಲಿ) ವಿರ್ರಗಳು: 

i. ಹ ಸರನ……………………… 
ii. ರ್ರ್ಸನಸ…………………………. 
iii. ವಿಳಾಸ…………………………………….  
iv. ಸೈಂಪ್ಕಯ ಸೈಂಖ್ ಯ……………………. 
v. ಉದ ್ಯೋಗ ………………………………… 

6. ಮಗನರ್ು ಕೈಂಡನ ಬೈಂದ ಸನಿುವ ೋಶಗಳು …………………………… 
7. ಯಾರ್ುದ ೋ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಮೋಲ  ಎಸಗಲಾದ ಯಾರ್ುದ ೋ ಅಪ್ರಾಧ/ ದೌರ್ಯನಯದ 

ಕನರಿತ್ನ ಮಗನವಿನ ಆರ ್ೋಪ್………………………… 
8. ಮಗನವಿನ ದ  ಹಿಕ ಸಿೆತಿ………………… 
9. ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಿದ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಇದದ ಮಗನವಿಗ  ಸ್ ೋರಿದ ರ್ಸನಿಗಳು…………………… 
10. ಮಗನರ್ು ಸಿಸಿಐ/ ಎಸ್ಎಎಗ  ಬೈಂದ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್……………………… 
11. ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬರ್ನನು ಪ್ತ ಿ ಹಚ್ನಿರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮಾಡಲಾದ ತ್ಕ್ಷಣದ 

ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳು………………………………….. 
12. ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತ ಸ ಮಗನವಿಗ  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದದರ : …………………………….. 
13. ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ  ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಸಲಾಗಿದ ಯೋ……………………. 

 
 

------------------- 
ಮಗಕವಿನ ಸಹ/ ಹ ಬ ಬಟಿನಿ ಮಕದ ರ 
------------------- 

ಮಗಕವನಕು ಹನಜ್ರಕಪಡಿಸ್ಟದ ವಯಕ್ತಿಯ ಸಹ/ಹ ಬ ಬಟಕಿ ಮಕದ ರ 
 



91 
 

ಅನಕಬ್ೈಂಧ II 

ಭನರರ್ತೋಯ ಸ್ನಕ್ಷಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1872ರ ಪರಕರಣ 65-ಬಿ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ 
…………………………………… ರ ಮಗರ್ಾದ ……………… ರ್ರ್ಸಿಸನ 
……………………. ಹ ಸರಿನ ರ್ಾನನ ಈ ಮ್ಲಕ ಶರದಾಧಪ್್ರ್ಯಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞ  ಮತ್ನಿ ಪ್ರಮಾಣ 
ಮಾಡನರ್ ಮ್ಲಕ ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂತ  ಅರಿಕ  ಮಾಡಿಕ ್ಳುುತ ೋಿರ್ : 
 

1. …………………… ನ ಮ್ಲಕ ದಾಖಲಾದ ಅಪ್ರಾಧ ಸೈಂಖ್ ಯ 
…………………… ರಲ್ಲ ಿ …………………………… ಆದ ರ್ಾನನ 
……………… ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸನತಿದಿನದ ಮೋಲಕೈಂಡ ದ್ರಿನಲ್ಲರಿನರ್ ಸೈಂಗತಿಗಳು 
ನನಗ  ಚ ರ್ಾುಗಿ ತಿಳದದ  ಮತ್ನಿ ಈ ಅಫಿಡಾವಿಟಿಾನ ಅೈಂಶಗಳನನು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್್ರ್ಯಕವಾಗಿ 
ಹ ೋಳಲನ ಸಕ್ಷಮರ್ಾಗಿದ ದೋರ್ .  

2. ರ್ಾನನ [  ] ಅನನು (ಇಲ್ಲೈಿಂದ ಇನನು ಮನೈಂದ  “ವಿದನಯರ್ಾಮನ ದಾಖಲ ” ಯೈಂದನ 
ಉಲ ೋಿಖಿಸಲಾಗಿದ ) ಮತ್ನಿ [    ] ಅನನು (ಇಲ್ಲೈಿಂದ ಇನನು ಮನೈಂದ  “ವಿದನಯರ್ಾಮನ ಸ್ಾಧನ/ 
ಸೈಂಗರಹ”ವ ೈಂದನ ಉಲ ೋಿಖಿಸಲಾಗಿದ ) ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿರನತ ೋಿರ್ . ಅದನ ಸದರಿ ವಿಷರ್ಗಳರ್ ುೋ 
ಒಳಗ ್ೈಂಡಿದ  ಎೈಂದನ ರ್ಾನನ ಹ ೋಳುತ ೋಿರ್ .  

3. …………….. ರಿೈಂದ ………………… ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿದನಯರ್ಾಮನ ಸ್ಾಧನದೈಂದ 
ವಿದನಯರ್ಾಮನ ದಾಖಲ ರ್ನನು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದನದ ಆ ವಿದನಯರ್ಾಮನ ಸ್ಾಧನರ್ನನು, ವಿದನಯರ್ಾಮನ 
ದಾಖಲ ರ್ಲ್ಲಿ ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನರ್ ಮಾಹಿತಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಲನ ಅಥವಾ ಅದನನು ಪ್ರಕ್ತರಯಗ ್ಳಸಲನ 
ನಿರ್ತ್ವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗನತಿತಿ್ನಿ ಎೈಂದನ ಈ ಮ್ಲಕ ತಿಳಸನತ ೋಿರ್ . ಮನೈಂದನರ್ರಿದನ 
ಹ ೋಳುರ್ುದ ೋರ್ ೈಂದರ , ಈ ಸದರಿ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿದನಯರ್ಾಮನ ದಾಖಲ ರ್ಲ್ಲಿ ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನರ್ 
ವಿಧದ ಮಾಹಿತಿರ್ನ ಅಥವಾ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗಳ ಸ್ಾಮಾನಯ ಕರಮದಲ್ಲಿ ವಿದನಯರ್ಾಮನ 
ಸ್ಾಧನಕ ಕ ನಿರೈಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ ೋರಿಸಲಾಗನತಿದಿದ ಮಾಹಿತಿರ್ನ ಒೈಂದ ೋ ಆಗಿತ್ನಿ. ಸದರಿ ಅರ್ಧಿರ್ 
ಬಹನ ಭಾಗದಾದಯೈಂತ್, ಆ ವಿದನಯರ್ಾಮನ ಸ್ಾಧನರ್ನನು ಸ್ಕಿವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ನಿ ಮತ್ನಿ ಸದರಿ 
ವಿದನಯರ್ಾಮನ ದಾಖಲ  ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲ ಿ ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನರ್ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಯಾರ್ುದ ೋ 
ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ತಿರನಚಿಲಿ ಎೈಂದನ ರ್ಾನನ ಈ ಮ್ಲಕ ತಿಳಸನತ ೋಿರ್ .  

4. ಅಲದಿ , ಸದರಿ ವಿದನಯರ್ಾಮನ ದಾಖಲ  ಮತ್ನಿ ಅದರಲ್ಲನಿ ಮಾಹಿತಿರ್ನ ಸತ್ಯ, ರ್  ರ್ ಮತ್ನಿ 
ರ್ಥಾರ್ತಾಿಗಿದ  ಎೈಂದನ ಹ ೋಳುತ ೋಿರ್ .  
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5. ಮೋಲ  ತಿಳಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಅೈಂಶಗಳು ಸತ್ಯ ಮತ್ನಿ ರ್  ರ್ವಾದನದಾಗಿದ  ಹಾಗ್ ಇದನ ನನು 
ಹ ಸರನ ಮತ್ನಿ ಸಹಿಯೋ ಆಗಿದ  ಎೈಂದನ ಈ ಮ್ಲಕ ತಿಳಸನತ ೋಿರ್ .  
 
 

ಬ ೈಂಗಳೂರಕ         ಸ್ನಕ್ಷಿದನರ 
ದಿರ್ನೈಂಕ 
ರ್ನನಕ ಗಕರಕರ್ತಸ್ಟರಕತ ಿೋರ್ .  
ವಕ್ತೋಲರಕ 
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ಅನಕಬ್ೈಂಧ – IV 

ಪರಕರಣದ ತಪಶ್ವೋಲಕ ಪಟಿ ಿ
ಈ ತ್ಪ್ಶಿೋಲನ ಪ್ಟಿಾರ್ನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲನಿ ಸಕ್ಷಮವಾದ, ಸಮಥಯ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ ತ್ನಿಖ್ ರ್ನನು 
ನಡ ಸಲನ ರ್ ರವಾಗಬಹನದಾದ ಕರಮಗಳು, ಪ್ರಿಗಣರ್  ಮತ್ನಿ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗಳ ಚೌಕಟಾನನು ಒದಗಿಸಲನ 
ಉದ ದೋಶಿಸಿದ .  
ಪರಿೋಕ್ಷನತಮಕ ಪರಿಗಣರ್ ಗಳು ಹೌದನ ಇಲಿ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸನರ್ ಮತ್ನಿ ದಾಖಲ್ಲಸನರ್    
ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ  ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡಿದಾದರ . 

  

ದ್ರನದಾರ/ ಮಾಹಿತಿದಾರನಿಗ , ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ಹ ಸರನ, 
ಹನದ ದ ಮತ್ನಿ ದ್ರವಾಣಿ ಸೈಂಖ್ ಯರ್ನನು ನಿೋಡಲಾಗಿದ . 

  

ಮಕಕಳ ಪ್ರಕರಣ ರ್ಹಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದ .   
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು 24 ಗೈಂಟ ಯಳಗಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದ .    
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬ/ ಪಾಲಕರಿಗ  
ಹಸ್ಾಿೈಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದ .  

  

ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನನಲ್ಲರಿನರ್ೈಂತ್ಹ ಹಿರಿರ್ ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಓ/ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರಿಗ  
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡಲಾಗಿದ .  

  

ಅಪ್ರಾಧ ದೃಶಯರ್ು ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಬ ೋಲ್ಲಯಿೈಂದ ಸನತ್ನಿರ್ರ ದದ  ಮತ್ನಿ 
ಭದರತ ರ್ರ್ ್ ುದಗಿಸಲಾಗಿದ .  

  

ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರಿ/ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ತ್ಜ್ಞರಿಗ  ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳಕ ಕ ಭ ೋಟಿ ನಿೋಡನರ್ೈಂತ  
ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದ .  

  

ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿರ್ ರ್ರದರ್ ಪ್ರತಿರ್ನನು ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ .    
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದ ಮತ್ನಿ ನಮ್ರ್  17 (ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ನಿರ್ಮಗಳು)ರ 
ಪ್ರತಿರ್ನನು ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿಗ  ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ .  

  

ಮಗನರ್ನನು ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರ ್ೈಂದಗ  ಕಳುಹಿಸಿದ .    
ಪಾಲರ್  ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣ  ಅರ್ಶಯವಿರನರ್ ಮಗನರ್ನನು ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ 
ಮನೈಂದ  ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ .  

  

ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ರ್ ೋಮಕ ಮಾಡಿದ .    
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ರ್ ೋಮಕ ಮಾಡಿದ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಕನರಿತ್ನ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ 
ತಿಳಸಲಾಗಿದ .  
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ ಪ್ರತಿರ್ನನು, ಅಭರ್ ನಿಧಿ ಯೋರ್ರ್ ರ್ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ನತ್ನಯ ಹಣಕಾಸನ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕಕ ಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ .  

  

ಮಗನವಿಗ  ತ್ನತ್ನಯ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ ರರ್ು ಅಗತ್ಯವಿದ .    
ಮಗನವಿಗ  ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್ / ಮಾನಸಿಕ ಆರ  ಕ ರ್ ಅಗತ್ಯವಿದ .    
ಮಗನವಿಗ  ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ, ದಿಭಾಷಿ/ ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಗತ್ಯವಿದ  ಮತ್ನಿ ಅದಕಾಕಗಿ 
ಡಿಸಿರ್ನಗ  ಕ ್ೋರಿಕ  ಸಲ್ಲಸಿಲಾಗಿದ . 

  

ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಸೈಂಹಿತ , 161ರ ಹ ೋಳಕ , ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಸೈಂಹಿತ  164ರ ಹ ೋಳಕ , 
ಆರ ್ೋಪಿರ್ ಗನರನತಿಸನವಿಕ , ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ , ಸೆಳ ಮಹರ್ರ್ ಕನರಿತ್ೈಂತ  
ಮಗನವಿಗ  / ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡಲಾಗಿದ .  

  

ಮಗನರ್ನನು ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ    
ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಲಹ ರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ಲಾಗಿದ .    
ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ರ್ು ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ನಿ ಮಗನ 
ಧರಿಸಿದೈಂತ್ಹ ಬಟ ಾಗಳನನು ಆಸಪತ ರಗಳೈಂದ ಪ್ಡ ದನಕ ್ೈಂಡನ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ ಹಸ್ಾಿೈಂತ್ರಿಸಿದ .  

  

ಆರ ್ೋಪಿರ್ ಗನರನತಿಸನವಿಕ ರ್ನನು ಪ್್ಣಯಗ ್ಳಸಲಾಗಿದ    
ದೈಂಡ  ಪ್ರಕ್ತರಯ ಸೈಂಹಿತ ರ್ ಪ್ರಕರಣ 161ರ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದ .    
ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಸೈಂಹಿತ ರ್ ಪ್ರಕರಣ 164ರ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ೈಂತ  ಸಲ್ಲಸಿಿದ 
ಕ ್ೋರಿಕ ರ್ನನು ‘ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿರಿ್ನಳು’ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ .  

  

ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಸೈಂಹಿತ ರ್ ಪ್ರಕರಣ 164ರ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದೃಶಯ / ಶರವ್ರ್ ಸ್ಾಧನಗಳ 
ಮ್ಲಕ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದ .  

  

ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಸೈಂಹಿತ ರ್ ಪ್ರಕರಣ 164ರ ಹ ೋಳಕ ರ್ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ಲಾಗಿದ .    
ಸೆಳ ಮಹರ್ರ್ ಅನನು ಪ್್ಣಯಗ ್ಳಸಲಾಗಿದ .    
ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದ .    
ಭೌತಿಕ ಮತ್ನಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ವಿಶ ಿೋೇ಼ ಷಣ ಗಾಗಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ .  
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ವ  ದಾಯಧಿಕಾರಿಯಿೈಂದ ಅೈಂತಿಮ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಲಹ ರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಲಾಗಿದ .    
ವಿಧಿ-ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದೈಂದ ರ್ರದರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ಲಾಗಿದ .    
ಅೈಂತಿಮ ರ್ರದರ್ನನು ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಸಲ್ಲಸಿಲಾಗಿದ .    
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದ ಮತ್ನಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದರ್ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ಪ್ರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಾಗಿ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ .  

  

ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ನನು ಆರೈಂಭಿಸನರ್ುದಕ್ಕ ಮನನು ಮಗನರ್ನನು ಅಭಿಯೋರ್ಕರ ಮನೈಂದ  
ಕರ ತ್ರಲಾಗಿತ್ನಿ.  
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ಅನಕಬ್ೈಂಧ VII 

ಪರಕರಣಗಳು ಮತಕಿ ಶನಸನಗಳು 
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ – ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2015 
ಭಾದೈಂಸೈಂ – ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ , 1860. 
ಬಾ.ರ್ಾಯ ಅಧಿನಿರ್ಮ – ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ (ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್  ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ) ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2015 
ಮಾ.ತ್ೈಂ. ಅಧಿನಿರ್ಮ – ಮಾಹಿತಿ ತ್ೈಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2000 

ಕನನ್ನಕ ಪರಕರಣ ವಿವರಗಳು ದೈಂಡರ್  
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

4 ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ 7 ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ 
ಕಡಿಮಯಿಲದಿ, 
ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿರ್ರ್ರ ಗ್ 
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ  ಹಾಗ್ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಗ್ ಸಹ 
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ. 

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

6 ಹಿೈಂಸ್ಾತ್ಮಕ ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ದೌರ್ಯನಯ 

10 ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ 
ಕಡಿಮಯಿಲದಿ, 
ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿರ್ರ್ರ ಗ್ 
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ  ಹಾಗ್ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಗ್ ಸಹ 
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.  

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

8 ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್  3 ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ 
ಕಡಿಮಯಿಲದಿ, 5 
ರ್ಷಯಗಳರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ  ಹಾಗ್ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಗ್ ಸಹ 
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ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ. 
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

10 ತಿೋರ್ರತ್ರವಾದ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್  5 ರ್ಷಯಗಳಗ  
ಕಡಿಮಯಿಲದಿ ಆದರ , 7 
ರ್ಷಯಗಳಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರ ಗಿನ 
ಕಾರಾವಾಸ ಮತ್ನಿ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಗ್ ಸಹ 
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.  

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

12 ಲ  ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರನಕನಳ 3 ರ್ಷಯಗಳ 
ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದೈಂತ್ಹ 
ಕಾರವಾಸ ಶಿಕ್ಷ  ಮತ್ನಿ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಗ್ ಸಹ 
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ. 

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

14 ಕಾಮಪ್ರಚ ್ೋದರ್ಾ ಉದ ದೋಶಗಳಗಾಗಿ 
ಮಗನವಿನ ಬಳಕ  

5 ರ್ಷಯಗಳ 
ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ  ಹಾಗ್ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಗ್ ಸಹ 
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ. 

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

15 ಕಾಮ ಪ್ರಚ ್ೋದಕ ಸ್ಾಮಗಿರರ್ 
ಸೈಂಗರಹಣ ಗಾಗಿ ಮಗನರ್ನನು 
ತ ್ಡಗಿಸಿಕ ್ಳುುವಿಕ  

3 ರ್ಷಯಗಳ 
ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರ ಗ  
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ  ಮತ್ನಿ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಗ್ ಸಹ 
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ. 

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 17 ಈ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಮಾಡಲನ ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿರ್ರ್ರ ಗಿನ 
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ಅಧಿನಿರ್ಮ ದನಷ್ ರೋರಣ  (1) ಪ್ರಚ ್ೋದರ್  
(2) ಒಳಸೈಂಚ್ನ ಮಾಡನರ್ುದನ 
(3) ಒೈಂದನ ಕಾರ್ಯರ್ನನು 
ಮಾಡನರ್ುದರ ಮ್ಲಕ ಅಥವಾ 
ಮಾಡಬ ೋಕಾದ ಕಾರ್ಯರ್ನನು 
ಕಾನ್ನನಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾಡದ ೋ 
ಇರನರ್ುದರ ಮ್ಲಕ 
ಉದ ದೋಶಪ್್ರ್ಯಕವಾಗಿ ಆ ಅಪ್ರಾಧಕ ಕ 
ರ್ ರರ್ು ನಿೋಡನರ್ುದನ 

ಕಾರಾವಾಸದ ಅಧಯದಷನಾ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ  ಅಥವಾ 
ಆ ಅಪ್ರಾಧಕಾಕಗಿ 
ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಿರನರ್ 
ದೋಘಾಯರ್ಧಿರ್ 
ಕಾರಾವಾಸದ ಶಿಕ್ಷ ರ್ 
ಅಧಯದಷನಾ ಕಾರಾವಾಸ 
ಶಿಕ್ಷ  ಅಥವಾ ರ್ನಲಾಮರ್ ಗ  
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.  

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

18 ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಮಾಡಲನ 
ಪ್ರರ್ತಿುಸಿದರ , ಅೈಂತ್ಹ 
ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಮಾಡಿಸಿದರ , ಅದನ 
ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡಲನ ತ ್ಡಗಿದ 
ಕಾರ್ಯವ ನಿಸಿಕ ್ಳುುತ್ದಿ .  

 

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ  

21(1) ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಅಪ್ರಾಧ 
ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ರ್ರದ ಮಾಡಲನ 
ವಿಫಲರ್ಾದಲ್ಲಿ,  
ಅೈಂತ್ಹ ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಲನ ವಿಶ ೋಷ ಬಾಲಕ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕ (ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನ)/ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಇಲಾಖ್ ರ್ನ 
ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ.  

ಆರನ ತಿೈಂಗಳುಗಳರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಕಾರಾವಾಸ  ಶಿಕ್ಷ ಗ  ಅಥವಾ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಗ  ಅಥವಾ 
ಅವ ರಡನ ಶಿಕ್ಷ ಗ  
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.  

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

21(2) ಯಾರ್ುದ ೋ ಕೈಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಸೈಂಸ್ ೆರ್ 
ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲರಿನರ್ ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, 
ತ್ನು ನಿರ್ೈಂತ್ರಣದಲ್ಲರಿನರ್ ಅಧಿೋನ 
ಸಿಬಬೈಂದಯಿೈಂದ ಅಪ್ರಾಧ 
ನಡ ದರನರ್ುದರ ಬಗ ೆ ರ್ರದರ್ನನು 

ಅರ್ನನ ಒೈಂದನ 
ರ್ಷಯದರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸಕ ಕ 
ಮತ್ನಿ ರ್ನಲಾಮರ್ ಗ  
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ಸಲ್ಲಸಿಲನ ವಿಫಲರ್ಾಗಿದದಲ್ಲಿ.  ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.  
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

22(1) ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ, 
ಹಿೈಂಸ್ಾತ್ಮಕ ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ದೌರ್ಯನಯ, ಲ  ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರನಕನಳ, 
ಹಿೈಂಸ್ಾತ್ಮಕ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರನಕನಳಕ ಕ 
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಒಬಬ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ವಿರನದಧ ಅರ್ಮಾನ/ ಸನಲ್ಲಗ / ಬ ದರಿಕ / 
ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡನರ್ ಉದ ದೋಶದೈಂದ 
ಸನಳುು ದ್ರನನು ನಿೋಡಿದದರ .  

6 ತಿೈಂಗಳುಗಳರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಅರ್ಧಿರ್ 
ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಅಥವಾ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ ಅಥವಾ 
ಅವ ರಡರಿೈಂದಲ್ 
ದೈಂಡನಿೋರ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.  

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

22(2) ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗಿನ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ಅಪ್ರಾಧದ ಬಗ ೆ 
ಮಗನವಿನ ವಿರನದಧ ಸನಳುು ದ್ರನ 
ನಿೋಡಿದದಲ್ಲಿ, ಅದನ ಸನಳ ುೈಂದನ 
ತಿಳದನಬೈಂದಲ್ಲಿ. 

1 ರ್ಷಯದ ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದೈಂತ್ಹ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಯಿೈಂದ 
ಅಥವಾ ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ 
ಅಥವಾ ಅವ ರಡರಿೈಂದಲ್ 
ದೈಂಡನಿೋರ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.  

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

23(4) ಮಗನವಿನ ಚಾರಿತ್ರಯಕ ಕ ಧಕ ಕ ತ್ರನರ್ 
ಹಾಗ  ಮಗನವಿನ ಬಗ ೆ ತ್ಪ್ನಪ 
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ರ್ರದ ಮಾಡಿದರ ; 
ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಗನರನತ್ನನು 
ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಿದರ  ಅಥವಾ 
ಪ್ರಿಪ್್ಣಯವಾದ ಮತ್ನಿ 
ವಿಶಾಿಸ್ಾಹಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ 
ಇಲದಿ ಯೋ ಯಾರ್ುದ ೋ; ಮಗನವಿನ 
ಬಗ ೆ ತ್ಪ್ನಪ ರ್ರದ ಮಾಡಿದರ  ಅಥವಾ 
ಟಿೋಕ ಗಳನನು ಮಾಡಿದರ .  

6 ತಿೈಂಗಳಗಿೈಂತ್ 
ಕಡಿಮಯಿಲದಿ ಆದರ  1 
ರ್ಷಯದರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಅರ್ಧಿರ್ 
ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಅಥವಾ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ ಅಥವಾ 
ಅವ ರಡರಿೈಂದಲ್ 
ದೈಂಡನಿೋರ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.  

ಭಾದಸೈಂ 354 ಮಹಿಳ ರ್ರ ಮಾನಭೈಂಗ ಮಾಡನರ್ 
ಉದ ದೋಶದೈಂದ ಆಕ ರ್ ಮೋಲ  ಹಲ ಿ 

5 ರ್ಷಯಗಳ 
ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರ ಗ  
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ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಧಿಕ ಬಲಪ್ರಯೋಗ 
ಮಾಡನರ್ುದನ 

ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 1 
ರ್ಷಯದ ಕಾರಾವಾಸ ಮತ್ನಿ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಗ  
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ. 

ಭಾದಸೈಂ 354ಎ(1) ನಿಸಗಯ ಸಮಮತ್ರ್ಲದಿ ದ  ಹಿಕ 
ಸೈಂಪ್ಕಯರ್ನನು ಹ ್ೈಂದನರ್ ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಣರ್ಕ ಕ 
ಆಹಾಿನಿಸನರ್ುದನ ಲ  ೈಂಗಿಕತ ಗಾಗಿ 
ಬ ೋಡಿಕ  ಅಥವಾ ಕ ್ೋರಿಕ  
ಸಲ್ಲಸಿನರ್ುದನ. 

3 ರ್ಷಯಗಳ 
ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದೈಂತ್ಹ 
ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಅಥವಾ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ ಅಥವಾ 
ಅವ ರಡರಿೈಂದಲ್ 
ದೈಂಡನಿೋರ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.   

ಭಾದಸೈಂ 354ಎ(2) ಲ  ೈಂಗಿಕ ಭಾರ್ರ್ ರ್ನನು 
ಬಿೈಂಬಿಸನರ್ೈಂತ್ಹ ಟಿೋಕ ರ್ ಸಿರ್ಪ್ದ 
ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಅಥವಾ 
ಬಲರ್ೈಂತ್ವಾಗಿ ಅಶಿೋಿಲ ಚಿತ್ರಗಳನನು 
ತ ್ೋರಿಸನರ್ುದನ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದ ೋ 
ರಿೋತಿರ್ ಸಮಮತ್ರ್ಲದಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ಸಿರ್ಪ್ರ್ನನು ಹ ್ೈಂದರನರ್ ದ  ಹಿಕ 
ರ್ತ್ಯರ್ , ಅಶಿಷಾ ಮಾತ್ನ ಅಥವಾ 
ಆೈಂಗಿಕ  ಅಭಿನರ್.  

1ರ್ಷಯದ ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಅಥವಾ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ ಅಥವಾ 
ಅವ ರಡರಿೈಂದಲ್ 
ದೈಂಡನಿೋರ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.  

ಭಾದಸೈಂ 354ಬಿ ಯಾರ್ುದ ೋ ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕ ಸೆಳದಲ್ಲಿ 
ಮಹಿಳ ರ್ನನು ಬ ತ್ಲಿ  ಮಾಡನರ್ 
ಉದ ದೋಶದೈಂದ ಆಕ ರ್ನನು 
ಹಿೈಂಸಿಸನರ್ುದನ ಅಥವಾ ಬಲ 
ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡನರ್ುದನ ಅಥವಾ 
ಬ ತ್ಲಿಾಗನರ್ೈಂತ  ಒತಾಿಯಿಸನರ್ುದನ.   

3 ರ್ಷಯಗಳಗ  
ಕಡಿಮರ್ಲದಿೈಂತ್ಹ 
ಆದರ , 7 ರ್ಷಯಗಳರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಮತ್ನಿ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ 
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗಬಹನದನ. 
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ಭಾದಸೈಂ 354ಸಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ವಿೋಕ್ಷಣ ತ್ೃಪಿಿ – ಮಹಿಳ ರ್ನ 
ಖ್ಾಸಗಿ ಏಕಾೈಂತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 
ನಿರತ್ಳಾಗಿರನವಾಗ ಅದನನು ಕದನದ 
ರ್ ್ೋಡನರ್ುದನ ಅಥವಾ ಆ ಚಿತ್ರರ್ನನು 
ಸ್ ರ  ಹಿಡಿರ್ನರ್ುದನ.   

ಮೊದಲ ಅಪ್ರಾಧ 
ನಿಣಯರ್ಕಾಕಗಿ 1 
ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ ಕಡಿಮಯಿಲದಿ, 
ಆದರ  3 ರ್ಷಯಗಳರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಮತ್ನಿ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ 
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ. 
 
ಎರಡರ್ ೋ ಅಥವಾ 
ತ್ರನವಾರ್ದ ಅಪ್ರಾಧ 
ನಿಣಯರ್ಕಾಕಗಿ 3 
ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ 
ಕಡಿಮಯಿಲದಿ ಮತ್ನಿ 7 
ರ್ಷಯಗಳರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಕಾರಾವಾಸ ಮತ್ನಿ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ 
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ. 

ಭಾದಸೈಂ 354ಡಿ ಹಿೈಂಬಾಲ್ಲಸನರ್ುದನ 1 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ 
ಕಡಿಮಯಿಲದಿ, ಆದರ  3 
ರ್ಷಯಗಳಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಅರ್ಧಿರ್ 
ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಅಥವಾ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ 
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ. 
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ಭಾದಸೈಂ 376(1) ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್  10 ರ್ಷಯಗಳಗ  
ಕಡಿಮಯಿಲದಿ ಆದರ  
ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಕಠಿಣ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ  ಮತ್ನಿ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ 
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.  

ಭಾದಸೈಂ 376(2) ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ 
 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದನದ 
 ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕ ಸ್ ೋರ್ಕರ್ಾಗಿದನದ 
 ಸಶಸರ ಪ್ಡ ಗಳ ಸದಸಯರ್ಾಗಿದನದ 
 ಜ  ಲನ ಸಿಬಬೈಂದ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣ  

ಹ ್ೈಂದರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದನದ 
  ರಿಮಾಯೈಂಡ್ ಹ ್ೋಮ್ ಅಥವಾ 

ಅಭಿರಕ್ಷ ರ್ ಇತ್ರ  ಸೆಳದಲ್ಲದಿನದ 
 ಮಹಿಳ ರ್ರ/ ಮಕಕಳ 

ಸೈಂಸ್ ೆರ್ಲ್ಲದಿನದ 
 ಆಸಪತ ರರ್ 

ರ್ಯರ್ಸ್ಾೆಪ್ರ್ ರ್ಲ್ಲರಿನರ್ 
ರ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದನದ ಅಥವಾ ಸಿಬಬೈಂದ 
ರ್ಗಯದರ್ರಾಗಿದನದ 

 ಹಿೈಂಸ್ ಗ ್ಳಗಾಗಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ವಿಶಾಿಸರ್ನತ್ ಸ್ಾೆನದಲ್ಲರಿನರ್ 
ಅಥವಾ ಆತ್ನ ಅಧಿಕಾರರ್ನತ್ 
ಸ್ಾೆನದಲ್ಲರಿನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದನದ 

 ಹಿೈಂಸ್ ಗ ್ಳಗಾದ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ಹತಿರಿದ ಸೈಂಬೈಂಧಿಯಾಗಿದನದ – 

10 ರ್ಷಯಗಳಗ  
ಕಡಿಮಯಿಲದಿ ಆದರ , 
ಜಿೋವಾರ್ಧಿಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ  ಮತ್ನಿ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಗ  
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.  
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ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ರ್ನನು 
ಮಾಡಿದರ  

ಭಾದಸೈಂ 376(3) 16 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಒಳಗಿರನರ್ 
ಮಹಿಳ ರ್ ಮೋಲ  ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ 

12 ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ 
ಕಡಿಮರ್ಲದಿ ಆದರ  
ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿ ಶಿಕ್ಷ ಗ  
ಎೈಂದರ , ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಉಳದ 
ಸಹರ್ ಜಿೋರ್ನದ ಅರ್ಧಿಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಕಠಿಣ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಗ  ಹಾಗ್ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಗ  
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.  
 
ಈ ಉಪ್ಪ್ರಕರಣದ 
ಮೋರ ಗ  ವಿಧಿಸಲಾದ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ರ್ನನು ಬಾಧಿತ್ 
ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ಸೈಂದಾರ್ 
ಮಾಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ 
ಅದನನು ಬಾಧಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ವ ಚ್ಿಗಳಗಾಗಿ 
ಮತ್ನಿ ಪ್ನನಯರ್ಸತಿಗಳನನು 
ಕಲ್ಲಪಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ 
ರ್ನಕಿವಾಗಿ ಭರಿಸನರ್ೈಂತ  
ಇಡತ್ಕಕದನದ.  

ಭಾದಸೈಂ 376(ಎ) ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು 
ಎಸಗಿದ ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ಸ್ಾವಿಗ  ಕಾರಣವಾಗನರ್ೈಂತ್ಹ ಅಥವಾ 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾಹಿೋನ ಸಿೆತಿಗ  

20 ರ್ಷಯಗಳಗ  
ಕಡಿಮಯಿಲಿದ ಆದರ  
ಜಿೋವಾರ್ಧಿಗ  ಎೈಂದರ , 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಉಳದ ಜಿೋವಿತ್ 
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ತ್ಲನಪ್ನರ್ೈಂತ್ಹ ಗಾರ್ರ್ನನು 
ಮಾಡಿದರ .  

ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರ ಗ  ಅಥವಾ 
ಮರಣದರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಕಠಿಣ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಯಿೈಂದ 
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ. 

ಭಾದಸೈಂ 376 ಎಬಿ 12 ರ್ಷಯದ ್ಳಗಿನ ಮಹಿಳ ರ್ 
ಮೋಲ  ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ 

20 ರ್ಷಯಗಳಗ  
ಕಡಿಮಯಿಲಿದ ಆದರ  
ಜಿೋವಾರ್ಧಿಗ  ಎೈಂದರ , 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಉಳದ ಜಿೋವಿತ್ 
ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರ ಗ  ಅಥವಾ 
ಮರಣದರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಕಠಿಣ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಯಿೈಂದ 
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ. 
 
ಈ ಉಪ್ಪ್ರಕರಣದ 
ಮೋರ ಗ  ವಿಧಿಸಲಾದ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ರ್ನನು ಬಾಧಿತ್ 
ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ಸೈಂದಾರ್ 
ಮಾಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ 
ಅದನನು ಬಾಧಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ವ ಚ್ಿಗಳಗಾಗಿ 
ಮತ್ನಿ ಪ್ನನಯರ್ಸತಿಗಳನನು 
ಕಲ್ಲಪಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ 
ರ್ನಕಿವಾಗಿ ಭರಿಸನರ್ೈಂತ  
ಇಡತ್ಕಕದನದ. 
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ಭಾದಸೈಂ 376 ಬಿ  ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿರನವಾಗ  
 ಯಾರ್ುದ ೋ ಸೈಂಪ್ರದಾರ್ ಅಥವಾ 

ರ್ರತಾಚ್ರಣ ರ್ಲ್ಲರಿನವಾಗ – 
ಪ್ತಿುರ್ ಸಮಮತಿಯಿಲದಿ  ಪ್ತಿರ್ನ 
ಆಕ ರ್ ಮೋಲ  ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ದೌರ್ಯನಯರ್ರ್ ುಸಗಿದರ .  

2 ರ್ಷಯಗಳಗ  
ಕಡಿಮಯಿಲದಿ, ಆದರ  7 
ರ್ಷಯಗಳಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ  ಮತ್ನಿ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ 
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.  

ಭಾದಸೈಂ 376 ಸಿ ಅಧಿಕಾರಸೆ ರ್ಯಕ್ತಿಯಿೈಂದ ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ಸೈಂಭ ್ೋಗ 

5 ರ್ಷಯಗಳಗ  
ಕಡಿಮಯಿಲದಿೈಂತ್ಹ 
ಆದರ , 10 ರ್ಷಯಗಳಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಕಠಿಣ 
ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಮತ್ನಿ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ 
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.  

ಭಾದಸೈಂ 376 ಡಿ ಗನೈಂಪಿನಿೈಂದ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ 20 ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ 
ಇಲದಿ ಆದರ  
ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿಗ  ಎೈಂದರ , 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಉಳದ ಸಹರ್ 
ಜಿೋರ್ನದ ಅರ್ಧಿಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಕಠಿಣ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಗ  
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ ಹಾಗ್ 
ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ಪ್ರಿಹಾರ 
ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.  

ಭಾದಸೈಂ 376 ಡಿಎ 16 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸರ್ ್ಳಗಿನ 
ಮಹಿಳ ರ್ ಮೋಲ  ಗನೈಂಪಿನಿೈಂದ 
ನಡ ಸನರ್ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ 

20 ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ 
ಇಲದಿ ಆದರ  
ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿಗ  ಎೈಂದರ , 
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ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಉಳದ ಸಹರ್ 
ಜಿೋರ್ನದ ಅರ್ಧಿಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಕಠಿಣ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಗ  
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ ಹಾಗ್ 
ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ಪ್ರಿಹಾರ 
ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.  
  
ಈ ಉಪ್ಪ್ರಕರಣದ 
ಮೋರ ಗ  ವಿಧಿಸಲಾದ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ರ್ನನು ಬಾಧಿತ್ 
ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ಸೈಂದಾರ್ 
ಮಾಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ 
ಅದನನು ಬಾಧಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ವ ಚ್ಿಗಳಗಾಗಿ 
ಮತ್ನಿ ಪ್ನನಯರ್ಸತಿಗಳನನು 
ಕಲ್ಲಪಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ 
ರ್ನಕಿವಾಗಿ ಭರಿಸನರ್ೈಂತ  
ಇಡತ್ಕಕದನದ. 

ಭಾದಸೈಂ 376 ಡಿಬಿ 12 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸರ್ ್ಳಗಿರನರ್ 
ಮಹಿಳ ರ್ ಮೋಲ  ಗನೈಂಪಿನಿೈಂದ 
ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ 

ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿರ್ ಎೈಂದರ  
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಉಳದ ಸಹರ್ 
ಜಿೋರ್ನದ ಅರ್ಧಿರ್ ಕಠಿಣ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಗ  
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ ಹಾಗ್ 
ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ಪ್ರಿಹಾರ 
ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.  
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ಈ ಉಪ್ಪ್ರಕರಣದ 
ಮೋರ ಗ  ವಿಧಿಸಲಾದ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ರ್ನನು ಬಾಧಿತ್ 
ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ಸೈಂದಾರ್ 
ಮಾಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ 
ಅದನನು ಬಾಧಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ವ ಚ್ಿಗಳಗಾಗಿ 
ಮತ್ನಿ ಪ್ನನಯರ್ಸತಿಗಳನನು 
ಕಲ್ಲಪಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ 
ರ್ನಕಿವಾಗಿ ಭರಿಸನರ್ೈಂತ  
ಇಡತ್ಕಕದನದ. 

ಭಾದಸೈಂ 376 ಇ ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯತ್ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳು ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿ ಎೈಂದರ , 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಉಳದ ಸಹರ್ 
ಜಿೋರ್ನದ ಅರ್ಧಿರ್ 
ಅಥವಾ ಮರಣದರ್ರ ಗಿನ 
ಅರ್ಧಿರ್ ಕಠಿಣ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಗ  
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.  

ಭಾದಸೈಂ 166 (ಎ) ಲ ್ೋಕ ರ್ೌಕರನನ ಕಾನ್ನನನು 
ಪಾಲರ್  ಮಾಡದರನರ್ುದನ 

6 ತಿೈಂಗಳಗಿೈಂತ್ 
ಕಡಿಮಯಿಲದಿ ಆದರ  
ಎರಡನ ರ್ಷಯಗಳಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಅರ್ಧಿರ್ ಕಠಿಣ 
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಯಿೈಂದ 
ಮತ್ನಿ ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ 
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ. 
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ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

74 ಯಾರ್ುದ ೋ ರ್ೃತ್ಿ ಪ್ತಿರಕ , 
ನಿರ್ತ್ಕಾಲ್ಲಕ , ನ್ಯಸ್-ಶಿೋಟ್ ಅಥವಾ 
ದೃಶಯ ಮಾಧಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ನನ 
ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ ಮಗನವಿಗ  ಅಥವಾ 
ಪಾಲರ್  ಮತ್ನಿ ರಕ್ಷಣ ರ್ 
ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ ಮಗನವಿಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ವಿಚಾರಣ ರ್ನನು ರ್ರದ 
ಮಾಡನರ್ೈಂತಿಲಿ.  

6 ತಿೈಂಗಳುಗಳಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ 
ಶಿಕ್ಷ ಯಿೈಂದ ಅಥವಾ 1 ಲಕ್ಷ 
ದೈಂದ 2 ಲಕ್ಷ 
ರ್ಪಾಯಿಗಳರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ ಅಥವಾ 
ಎರಡರಿೈಂದಲ್ 
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ. 

ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

77 ಸ್ಕಿ ಅಹಯತ  ಹ ್ೈಂದರನರ್ ವ  ದಯರ 
ಆದ ೋಶದ ಹ ್ರತ್ನ, ಅಮಲ ೋರಿಸನರ್ 
ಮದಯ ಅಥವಾ ನಿದಾರರ್ನಕ ಮಾದಕ 
ರ್ಸನಿಗಳು ಅಥವಾ ತ್ೈಂಬಾಕನ 
ಉತ್ಪನುಗಳು ಅಥವಾ ಮರ್ ್ೋ 
ಪ್ರಿಣಾಮಿ ರ್ಸನಿಗಳನನು ನಿೋಡನರ್ುದನ. 

ಏಳು ರ್ಷಯಗಳಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದೈಂತ್ಹ 
ಅರ್ಧಿರ್ ಕಠಿಣ 
ಕಾರಾವಾಸಕ ಕ ಮತ್ನಿ 1ಲಕ್ಷ 
ರ್ಪಾಯಿಗಳ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಗ್ ಸಹ 
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ. 

ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

85 ವ  ದಯರನ ಅೈಂಗವಿಕಲರ್ ೈಂದನ 
ಪ್ರಮಾಣಿೋಕರಿಸಲಾದ ಯಾರ್ುದ ೋ 
ಮಗನವಿನ ಮೋಲ  ಈ 
ಅಧಿನಿರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಲ ೋಿಖಿಸಿದ 
ಯಾರ್ುವ ೋ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು 
ಮಾಡಿರನರ್ ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ  

ಅೈಂತ್ಹ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿ 
ವಿಧಿಸಲಾದೈಂತ್ಹ 
ದೈಂಡರ್ ಗಿೈಂತ್ ದನಪ್ಪಟನಾ 
ದೈಂಡರ್ ಗ  
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ. 

ಮಾಹಿತಿ 
ತ್ೈಂತ್ರಜ್ಞಾನ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

67 ವಿದನಯರ್ಾಮನ ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ ಅಶಿೋಿಲ 
ವಿಷರ್ಗಳನನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದದಕಾಕಗಿ 
ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ಾರ ಮಾಡಿದದಕಾಕಗಿ ಶಿಕ್ಷ  

3 ರ್ಷಯಗಳಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದೈಂತ್ಹ 
ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ 
ಮತ್ನಿ 05 ಲಕ್ಷ 
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ರ್ಪಾಯಿಗಳರ್ರ ಗಿನ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ 
ದೈಂಡನಿೋರ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ. 
ಎರಡರ್ ೋ ಸಲ ಅಥವಾ 
ತ್ರನವಾರ್ ಅಪ್ರಾಧ 
ಸ್ಾಬಿೋತಾದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, 
5 ರ್ಷಯಗಳ 
ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಕಾರಾವಾಸ ಮತ್ನಿ 10 ಲಕ್ಷ 
ರ್ಪಾಯಿಗಳರ್ರ ಗಿನ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ 
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ. 

ಮಾಹಿತಿ 
ತ್ೈಂತ್ರಜ್ಞಾನ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

67(ಎ) ವಿದನಯರ್ಾಮನ ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮ 
ಪ್ರಚ ್ೋದಕವಾದ ಅಶಿೋಿಲ 
ವಿಷರ್ಗಳನನು ಪ್ರಕಟಿಸನರ್ುದನ 
ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ಾರ ಮಾಡಿದದಕ ಕ ಶಿಕ್ಷ   

5 ರ್ಷಯಗಳಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ 
ಮತ್ನಿ 10 ಲಕ್ಷ 
ರ್ಪಾಯಿಗಳರ್ರ ಗಿನ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ, ಎರಡರ್ ೋ 
ಸಲ ಅಥವಾ ತ್ರನವಾರ್ 
ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಯರ್ವಾದ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ 7 
ರ್ಷಯಗಳಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ 
ಮತ್ನಿ 10 ಲಕ್ಷ 
ರ್ಪಾಯಿಗಳರ್ರ ಗಿನ 
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ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ 
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.   

ಮಾಹಿತಿ 
ತ್ೈಂತ್ರಜ್ಞಾನ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

67(ಬಿ) ವಿದನಯರ್ಾಮನ ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮ 
ಪ್ರಚ ್ೋದಕ ವಿರ್ರಣ  
ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ನನು 
ಚಿತಿರಸನರ್ ಅಶಿೋಿಲ ವಿಷರ್ಗಳನನು 
ಪ್ರಕಟಿಸನರ್ುದನ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ಾರ 
ಮಾಡಿರನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಶಿಕ್ಷ  

5 ರ್ಷಯಗಳಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ 
ಮತ್ನಿ 10 ಲಕ್ಷ 
ರ್ಪಾಯಿಗಳರ್ರ ಗಿನ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ, ಎರಡರ್ ೋ 
ಸಲ ಅಥವಾ ತ್ರನವಾರ್ 
ಅಪ್ರಾಧ ಸ್ಾಬಿೋತಾದರ , 7 
ರ್ಷಯಗಳಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ 
ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ 
ಮತ್ನಿ 10 ಲಕ್ಷ 
ರ್ಪಾಯಿಗಳರ್ರ ಗಿನ 
ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ 
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.   

ಮಾಹಿತಿ 
ತ್ೈಂತ್ರಜ್ಞಾನ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

67(ಸಿ) ಮಧಯರ್ತಿಯಗಳು ಮಾಹಿತಿರ್ನನು 
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಿಟನಾಕ ್ಳುುರ್ುದನ/ 
ಉಳಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ 

3 ರ್ಷಯಗಳರ್ರ ಗ  
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದೈಂತ್ಹ 
ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ 
ಮತ್ನಿ ರ್ನಲಾಮರ್ ಯಿೈಂದ 
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.  
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ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸೈಂಶ  ೋಧರ್ಾ ಕ ೋೈಂದರ 

ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ ನಿದ ೋಯಶಕರನ ಹಾಗ್ ಮಹಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಕರನ, ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ 

ಸೈಂಖ್ ಯ: 2, ನೃಪ್ತ್ನೈಂಗ ರಸ್ ,ಿ ಬ ೈಂಗಳೂರನ. 

ಇ-ಅೈಂಚ : police@ksp.gov.in 

      adgpcts@ksp.gov.in  

ದ್ರವಾಣಿ: 080-22943249, 22942999, 22942349 

 

 

 

 

 
ಸ್ಯಾನಗರ ಪ ್ಲಿೋಸ್ ಠನಣ  
 
 
 
 

mailto:police@ksp.gov.in
mailto:adgpcts@ksp.gov.in
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ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪರನಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ ಅಧಿನಿಯಮ (POCSO), 2012ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಕಕಳ 
ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯದ ಪರಕರಣಗಳನಕು ನಿವಾಹಸಕವ ವಿಧಿ-ವಿಜ್ಞನನ ಪರಯೋಗನಲಯಕ ಕ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ 

ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳು ಮತಕಿ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು. 
ಕರ್ನಾಟಕ  
2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (ಎಸ್ಓಪಿ)ಗಳನನು ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ (ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ), 2012ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾೈಂತ  
ಕರ್ಾಯಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ-ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ರ್ು ನಿರ್ಯಹಿಸಲನ ಅನನವಾಗನರ್ೈಂತ  ಏಕರ್ಪ್ದ 
ಶಿಷ್ಾಾಚಾರರ್ನನು ಹ ್ೈಂದನರ್ ಉದ ದೋಶದೈಂದ ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ . ಈ ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ 
ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ, ಡಾ. ರ್ಗದೋಶ್ ವ  ದ ೋಹಿ ಸೈಂಸ್ ೆ, ವಿಧಿ-ವಿಜ್ಞಾನ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಗಳ ನಿದ ೋಯಶರ್ಾಲರ್, ಮಕಕಳ ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ಕ ೋೈಂದರ ಮತ್ನಿ ಎನ್ಫ ್ೋಲ್್ ಪ ರ್ೋ-
ಆಕ್ತಾೋವ್ ಹ ಲ್ಿ ಟರಸ್ಾ- ಇರ್ರ ಲರಿ ರ್ೈಂಟಿ ಪ್ರರ್ತ್ುವಾಗಿದ .  
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ವಿಷಯಗಳು: 
1. ಪಿೋಠಿಕ  
2. ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ 

2.1.   ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದ ಸನರಕ್ಷ  ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣ  
2.2. ಅಪ್ರಾಧ ಸ್ಥಳದ ಸನರಕ್ಷತಾ ಕರಮಗಳು 
2.3. ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳು  

3. ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  
4. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ 
5. ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳ ನಿರ್ಯಹಣ  

5.1.   ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ವಿಧಗಳು 
5.2. ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ  ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣ  

6. ತ್ರಬ ೋತಿ 
7. ಉಪ್ಸೈಂಹಾರ 

  



114 
 

ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪರನಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ (POCSO) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012ರ 
ಅಡಿಯಲಿಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞನನಕ ಕ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು 

1. ಪಿೋಠಿಕ  
ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ (POCSO) ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012ಕ ಕ 

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ನಿಖ್  ಕನರಿತ್ನ ಸಮಗರ ಸ್ಚ್ರ್ ಗಳನನು ನಿೋಡನರ್ ಅಗತ್ಯತ ರ್ನ, ತ್ನಿಖ್ ರ್ 
ಗನಣಮಟಾರ್ನನು ಸನಧಾರಿಸಲನ ಮತ್ನಿ ಗರಿಷಾ ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಯರ್ರ್ನನು ಸ್ಾಧಿಸಲನ ಎೈಂದನ 
ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ . ವಿಧಿ-ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಖಯವಾದದ ದೈಂದರ , ವ  ಜ್ಞಾನಿಕ 
ಮಾಗಯದಶಯನದ ಮ್ಲಕ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಗ  ಸಹಾರ್ ಮಾಡನರ್ುದನ, ಅದರಲ್ಿ ಮನಖಯವಾಗಿ 
ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಸ್ಕಿ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ವಿಧಿ-ವಿಜ್ಞಾನ ತ್ಜ್ಞರನನು ಅಪ್ರಾಧ 
ಸೆಳಗಳಗ  ಕಳುಹಿಸನರ್ುದಾಗಿದ . ಆದಾಗ್ಯ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಗಳಗ್ ವಿಧಿ-ವಿಜ್ಞಾನ 
ತ್ೈಂಡಗಳು ಭ ೋಟಿ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಪಾರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ. ಆದನದರಿೈಂದ ಯಾರ್ುದ ೋ ನಿದಯಷಾ 
ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದಾಗ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಅದರ ಪ್ರಿಸಿೆತಿರ್ನನು ನಿಭಾಯಿಸನರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯರ್ನನು ಸಿತ್ಃ 
ಹ ್ೈಂದರಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ . 

 
ದ ್ರ ತ್ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳು ಹಲವಾರನ ಬಗ ರ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಹಲವಾರನ ವಾಯಪಿರಿ್ಲ್ಲಿ 

ಇರನರ್ುದರಿೈಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೈಂದ ್ೈಂದನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅನನಸರಿಸಬ ೋಕಾದ ಸರಿಯಾದ 
ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನನು ರ್ ನಪಿನಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ಳುಲನ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ  ತ್ನೈಂಬಾ ಕಷಾಕರವಾಗನತ್ದಿ . ಬಹಳಷನಾ ಸಲ 
ಈ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಗ  ನಿಖರವಾದ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು 
ಮತ್ನಿ ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕಾದ ಮನರ್ ುಚ್ಿರಿಕ ಗಳ ಬಗ ೆ ಅರಿವಿರನರ್ುದಲಿ. ಈ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು, ಅಪ್ರಾಧ 
ನಡ ದ ಸೆಳದ ನಿರ್ಯಹಣ ರ್ ಸೈಂಬೈಂಧ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನರ್ನನು ಅನಿಯಿಸನರ್ುದರಲ್ಲನಿ ಅೈಂತ್ರರ್ನನು ಭತಿಯ 
ಮಾಡಲನ ಮತ್ನಿ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಗ  ಮಾಗಯದಶಯನ ನಿೋಡಲನ ಸಹಾರ್ ಮಾಡನತ್ವಿ . ಹಾಗಾಗಿ, ಈ 
ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ಾ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಸನಸೈಂಬೈಂಧಿತ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ರ್ಸನಿಗಳನನು 
ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ, ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮತ್ನಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗ  ಕಳುಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ತ್ಕ್ಷಣದ 
ಪ್ರಾಮಶ ಯಗ  ತ್ನೈಂಬಾ ಉಪ್ರ್ನಕಿವಾಗಿವ . ಈ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳನನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನನಸರಿಸಿದಲ್ಲಿ, 
ಅರ್ ೋಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರ್ನಕಿ ಸೈಂದ ೋಹದ ಹ ್ರತಾಗಿ ಸ್ಾಕ್ಷಾಯಧಾರಗಳ ಕ ್ರತ ಯಿೈಂದ ಖನಲಾಸ್ ರ್ಲ್ಲಿ 
ಕ ್ರ್ ಗ ್ಳುುರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸಬಹನದನ.   
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2. ಪ ್ಲಿೋಸ್ 
2.1. ಅಪರನಧ ನಡ ದ ಸಥಳದ ಸಕರಕ್ಷ  ಮತಕ ಿಸೈಂರಕ್ಷಣ : ಮೊಟಾ ಮೊದಲಬಾರಿಗ  ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ 
ಸೆಳಕ ಕ ಭ ೋಟಿ ನಿೋಡಿರನರ್ ಯಾರ ೋ ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ಕತ್ಯರ್ಯರ್ು ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳರ್ನನು ಸ್ಕಿ 
ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸನರಕ್ಷ್ತ್ಗ ್ಳಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಾಗಿದ . ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು 
ಸಮಗರವಾಗಿ ಸನಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಡಿಬಹನದನ. ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ತ್ಜ್ಞರನಗಳು ಅಪ್ರಾಧ 
ಸೆಳಕ ಕ ಭ ೋಟಿ ನಿೋಡಬ ೋಕ ೈಂಬ ಕರ ಗಳಗ  / ಕ ್ೋರಿಕ ಗ  ಶಿೋಘ್ರವಾಗಿ ಸಪೈಂದಸನರ್ುದನ ಬಹನಮನಖಯವಾಗನತ್ದಿ . 
ಏಕ ೈಂದರ  ಸಮರ್ ಕಳ ದೈಂತ  ಕರಮೋಣವಾಗಿ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳರ್ು ಬದಲಾಗನರ್ ಸೈಂಭರ್ವಿರನತ್ದಿ . ಅಪ್ರಾಧ 
ಸೆಳದ ಮೋಲ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರನರ್ ಸ್ಾಮಾನಯ ಅೈಂಶಗಳ ೈಂದರ :- 

 ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳವಿರನರ್ ಪ್ರದ ೋಶದ ಮೋಲ ೈ ಲಕ್ಷಣ 
 ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಿಸಿೆತಿಗಳು 
 ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರನ  ಮತ್ನಿ ಸ್ ುೋಹಿತ್ರನ 
 ಶೈಂಕ್ತತ್ / ಆರ ್ೋಪಿ 
 ಕನತ್್ಹಲಭರಿತ್ ರ್ ್ೋಡನಗರನ 
 ಮಾಧಯಮದ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು 
 ಕ ಲರ್ಮಮ ಉನುತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಅತಿಗಣಯರ ಉಪ್ಸಿೆತಿ. 

 
2.2. ಅಪರನಧ ಸಥಳದ ಸಕರಕ್ಷತನ ಕರಮಗಳು: ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಗಳ ವಿವಿಧ ಬಗ ರ್ ಸ್ಕಿ ರಿೋತಿರ್ 
ವ  ಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ನಿಖ್ ರ್ನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ಸನರಕ್ಷತಾ ಕರಮಗಳು 
ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂತಿವ : 

 ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕಾರ, ಶಾಿನದಳ, ಬ ರಳಚ್ನಿ ತ್ಜ್ಞ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ  ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ತ್ಜ್ಞರನ ಅಥವಾ 
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಮಮ ಸೈಂಪ್್ಣಯ ತ್ನಿಖ್  ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ದಾಖಲ್ಲೋಕರಣರ್ನನು 
ಮನಕಾಿರ್ಗ ್ಳಸನರ್ರ್ರ ಗ  ತ್ನಿಖ್  ಸೆಳಕ ಕ ಟ ೋಪ್ನಿೈಂದ ಬ ೋಲ್ಲ ನಿಬಯೈಂಧರ್ನನು ಹಾಕ್ತ ಅದಕ ಕ 
ಯಾರ ೋ ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕರನ ನನಸನಳದೈಂತ  ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸತ್ಕಕದನದ.   

 ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ ಗಳ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲ ಿ ಪ್ತಿರಕಾ ರ್ರದಗಾರರನ ಮತ್ನಿ ದ್ರದಶಯನ 
ಸಿಬಬೈಂದಗಳೈಂತ್ಹ ಮಾದಯಮ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ ನಿಬಯೈಂಧಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರನನು 
ಪ್ನರಸಕರಿಸಬಾರದನ.  
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 ಎಲಾಿ ಸೈಂಶಯಾಸಪದ ಪ್ರದ ೋಶಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ನಿ ವಿೋಡಿಯೋಗಾರಫ್ ಚಿತಿರೋಕರಣರ್ನನು 
ಕ್ಲೈಂಕಶವಾಗಿ ಮಾಡಬ ೋಕನ. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ/ ವಿೋಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರಣರ್ನನು 
ಮನಕಾಿರ್ಗ ್ಳಸಿದ ನೈಂತ್ರ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತ್ಜ್ಞರನ ಅಥವಾ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪ್ರಾಧ 
ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ ರ್ನನು ಕ  ಗ ್ಳುತ್ಕಕದನದ.  

 ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಹ ್ಗ , ರಾಸ್ಾರ್ನಿಕ, ದನವಾಯಸರ್ , ಧ್ಳು ಮನೈಂತಾದ ಯಾರ್ುದ ೋ 
ಆರ ್ೋಗಯಕ ಕ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಅೈಂಶಗಳೈಂದ ತ್ಮಮನನು ರಕ್ಷ್ಸಿಕ ್ಳುಲನ ಮನಖಗರ್ಸನ, 
ಕ  ಗರ್ಸನಗಳ ೂೈಂದಗ  ಏಪಾರನ್/ ಕ ್ೋಟ್ನೈಂತ್ಹ ವ  ರ್ಕ್ತಕಿ ಸನರಕ್ಷಾ ಸ್ಾಧನಗಳನನು ಧರಿಸತ್ಕಕದನದ.  

 ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳನನು ಗನರನತಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳರ್ನನು 
ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ತ್ಜ್ಞರನಗಳು/ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಪಾಸಣ  ಮಾಡತ್ಕಕದನದ:-  

 ನಿದಯಷಾವಾದ ಅೈಂಶಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾೈಂತ  ನೈಂತ್ರದ ಹೈಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ 
ನಿದಯಷಾ ಜಾಗರ್ನನು ಸನಲಭವಾಗಿ ಗನರನತಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳವ ೈಂದನ 
ಭಾವಿಸಲಾದ ಒಟನಾ ಪ್ರದ ೋಶರ್ನನು ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನಗ ್ಳಸನರ್ುದನ.  

 ತಾರ್ು ಆಗಮಿಸನರ್ುದಕ್ಕ ಮೊದಲನ ಬ ೋರ  ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಈ ಪ್ರದ ೋಶರ್ನನು 
ಪ್ರವ ೋಶಿಸಿದಾದರ್ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ.  

 ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಸ್ಾಕ್ಷ್ರ್ ರ್ಸನಿಗಳು ದ ್ರ ರ್ನರ್ ಗರಿಷಾ ಸೈಂಭರ್ನಿೋರ್ 
ಪ್ರದ ೋಶಗಳನನು ಗನರನತಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಕರಡನ ನಕ್ಷ ರ್ನನು ಬರ ರ್ನರ್ುದನ.  

 ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಮಟಿಾಗ  ರ್ ೋರ ಶಾಖ, ಸ್ರ್ಯನ ಬಿಸಿಲನ, ನಿೋರನ 
ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳೈಂದ ದ್ರವಿರಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ ಲಭಯವಿರನರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದನ.  

 ಕೈಂಟ ್ ರೋಲ್ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಪ್ಡ ರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಕಲಮಶರಹಿತ್ವಾದ ಪ್ರದ ೋಶಗಳನನು 
ಆಯಕ ಮಾಡನರ್ುದನ.  

 ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ರಿರನರ್ ಸದಸಯರನ ಅಲ್ಲಿ ಫ ್ೋನ್ಗಳನನು, ಸ್ಾುನ ಗೃಹಗಳನನು 
ಅಥವಾ ವಾಶ್ ಬ ೋಸಿನ್ಗಳನನು ಬಳಸದೈಂತ  ರ್ ್ೋಡಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಅಲದಿ , ಘ್ಟರ್  ನಡ ದ ಸೆಳರ್ು 
ಕಲನಷಿತ್ಗ ್ಳುುರ್ ಸ್ಾಧಯತ  ಇರನರ್ುದರಿೈಂದ ಆ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ತಿನುಬಾರದನ, ಕನಡಿರ್ಬಾರದನ ಮತ್ನಿ 
ಧ್ಮಪಾನ ಮಾಡಬಾರದನ.  
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2.3. ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳು 
 ಪ್ರತಿಯಬಬ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿರ್ನ (ಎಸ್ಎಚ್ಓ), ತ್ನು ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲಿ ಹ ಡ್ ಕಾನ್ಸಟ ೋಬಲ್ 

ದಜ ಯಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮಯಿಲದಿ ಮಹಿಳಾ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದ/ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ದನದ 24 
ಗೈಂಟ ಗಳೂ ಲಭಯವಿರನತಾಿರ ೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 

 ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಒಳಗಾದ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  ರ್ಯರ್ಹರಿಸಲನ ಸ್ಕಿವಾದ 
ತ್ರಬ ೋತಿರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ ಮ್ಲಕ ಸೈಂವ ೋದರ್ಾಶಿೋಲತ ಯಿೈಂದ ಕ್ಡಿರನರ್ ಸಬ್ಇನ್ಸಪ ಕಾರ್ 
ದಜ ಯಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮಯಿಲದಿ ಓರ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗ  ಪ್ರಕರಣದ ತ್ನಿಖ್ ರ್ನನು ಒಪಿಪಸಬ ೋಕನ. 

 ಅಪ್ರಾಧದ ದ್ರನ ಬೈಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಕತ್ಯರ್ಯನಿರತ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ದ್ರನನು/ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು 
ಸಿಿೋಕರಿಸಿ, ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲಿ ಹಾರ್ರಿರನರ್ ಮಹಿಳಾ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದ/ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನನು 
ಕರ ದನ, ಸೈಂತ್ರಸ್ ಿ ಮತ್ನಿ ಆಕ ರ್ ಕನಟನೈಂಬದ ಸದಸಯರನ ನಿರಾತ್ೈಂಕವಾಗಿರನರ್ೈಂತ  ರ್ಯರ್ಸ್ ೆ 
ಕಲ್ಲಪಸಬ ೋಕನ.  

 ದ್ರನನು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ನೈಂತ್ರ, 
ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ  ಕ ಲರ್ು ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ಅಥವಾ ತ್ನಿಖ್ಾ 
(ಕ ೈಮ್ ಟಿೋಮ್) ವಿಭಾಗದೈಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿರ್ ಸಹಾರ್ ಪ್ಡ ರ್ಲನ ತ್ನತ್ನಯ ಕರಮಗಳನನು 
ಕ  ಗ ್ಳುತ್ಕಕದನದ. ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ದ್ರನದಾರನನ ಸ್ಚಿಸಿದ ಅೈಂಶಗಳ ಮೋಲ  ಆತ್ನ 
ಮಾಗಯದಶಯನ ಮತ್ನಿ ಸಲಹ ರ್ ಮೋರ ಗ  ತ್ನಿಖ್  ನಡ ಸತ್ಕಕದನದ.  

 ಸೈಂಭವಿಸಿದ ಘ್ಟರ್ ರ್ ಬಗ ೆ ತಿಳಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಅಥವಾ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನನು ಕರ ಸನರ್ 
ಸೈಂದಭಯಗಳನನು ಅತ್ಯೈಂತ್ ಅಗತ್ಯವಿದಾದಗ ಮಾತ್ರ ಕರ ಸನರ್ುದಕ ಕ ಸಿೋಮಿತ್ಗ ್ಳಸಲಾಗಿದ  
ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  ಈ ಉದ ದೋಶಕಾಕಗಿ, ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ 
ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸ್ ೋವಾ ಸೈಂಪ್ನ್ಮಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡ ಒೈಂದನ ಬಹನಶಿಸಿಿನ 
ತ್ೈಂಡರ್ನನು ರಚಿಸಿಕ ್ ಳುತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ ಅದನನು ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ್ಾಗಿ 
ಮಗನರ್ು ಭಾಗಿಯಾಗಿರನರ್ೈಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಇದನ ಮಗನವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಿಸ 
ಮತ್ನಿ ನೈಂಬಿಕ ರ್ ಭಾರ್ರ್ ರ್ನನುೈಂಟನ ಮಾಡನರ್ುದಲದಿ  ಉತಾಸಹರ್ನ್ು ತ್ನೈಂಬನತ್ದಿ .  

 ದ ್ೋಷ್ಾರ ್ೋಪ್ಣಾ ಪ್ಟಿಾರ್ಲ್ಲಿ ಉಲ ೋಿಖಿಸಿದ ಪ್ರಮನಖ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಿಗ  
ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ರಕ್ಷಣ  ಮತ್ನಿ ಸನರಕ್ಷತ ರ್ನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸತ್ಕಕದನದ. ಅಲದಿ  ಅರ್ರ ೋ ಖನದಾದಗಿ 
ಅರ್ರ ದ್ರನಗಳನನು ಪ್ರಿಹರಿಸತ್ಕಕದನದ.  
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 ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡ ಸೈಂಜ್ಞ ೋರ್ ಅಪ್ರಾಧದ ದ್ರಿನ ಮೋಲ  ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ದ್ರನನು ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ.  

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಗನರನತ್ನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ.  

 ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ವಿಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ.  
 ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಮರ್ಸರದಲ್ಲಿ 

ಇರತ್ಕಕದದಲಿ.  
 ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಸೈಂತ್ರಸರಿ ಮರ್ ರ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದ ೋ ಭರ್ವಿಲಿದ  

ಮನಕಿವಾಗಿ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ೈಂತ್ಹ ಇತ್ರ  ಯಾರ್ುದ ೋ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ. ಸೈಂತ್ರಸಿ 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿರ್ ಉಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು 
ವಿಶಾಿಸವಿಟಿಾರನರ್ ಯಾರಾದರ ್ಬಬರ ಸಮನಮಖದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ.  

 ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ ಮಗನರ್ು ಯಾರ್ ಭಾಷ್ ರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಭಾಷಿಸನತ್ದಿ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ೈಂಡನ 
ಮತ್ನಿ ಆ ಭಾಷ್ ರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಕ ೋಳಲನ ಎಲಾಿ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನನು ಮಾಡಬ ೋಕನ. ಭಾಷ್ ರ್ನ 
ಗ ್ತಿಲಿದಿದದಲ್ಲಿ, ತ್ನಿಖ್ಾ ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳಗ  ಸಿತ್ೈಂತ್ರ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನನು ಸ್ ೋರಿಸಿಕ ್ಳುಲನ 
ಪ್ರರ್ತಿುಸಬ ೋಕನ.  

 ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಕ್ಡಲ ೋ ಯಾರ್ುದ ೋ ಕಾಲ ವಿಳೈಂಬವಿಲಿದ  ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ. ಮಗನವಿಗ  ತ್ನತ್ನಯ 
ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ ಅಗತ್ಯವಿದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ವ  ದಯರನ ಸಲಹ ಗಳನನು ನಿೋಡನರ್ರ್ರ ಗ  ಹ ೋಳಕ ರ್ ದಾಖಲನ 
ಮಾಡಿಕ ್ಳುುರ್ುದನನು ಮನೈಂದ್ಡಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  

 ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್ಲ ಲಿಾಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ರ್ ವಿೋಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರಣರ್ನನು ಸಹ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ.  

 ರಕಿ ಸೈಂಬೈಂಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾದ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರನ ಅಪ್ರಾಧದಲ್ಲಿ 
ಶಾಮಿೋಲಾಗಿರನರ್ ಸೈಂದ ೋಹವಿದದಲ್ಲಿ, ಅೈಂತ್ಹ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರಿಗ  ಅನನಮತಿ ನಿೋಡಬಾರದನ.  

 ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ೈಂತ್ಹ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ, ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು 
ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದಕ್ಕ ಮನನು ಮಗನರ್ು ನಿರಾತ್ೈಂಕವಾಗಿದ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ ಆ ಹ ೋಳಕ ರ್ನ ಪ್ರಕರಣದ ಎಲಾಿ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಅೈಂಶಗಳನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ್ಹ ಘ್ಟರ್ ರ್ ನಿಖರವಾದ ನಿರ್ಪ್ಣ ರ್ನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರತ್ಕಕದನದ.  

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ  ಅಗತ್ಯವ ನಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ಮನಶಾಸರಜ್ಞರ ರ್ ರರ್ನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬಹನದನ.  
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 ಪಾರಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣ / ತ್ನಿಖ್ ರ್ನನು ನಡ ಸಿದ ನೈಂತ್ರ, ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಲಭಯವಿರನರ್ 
ಮಹಿಳಾ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದ/ ಅಧಿಕಾರಿಯೈಂದಗ  ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ನನು ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗ  
ಕರ ದ ್ರ್ಯಲನ  ಬ ೈಂಗಾರ್ಲಾಗಿರಬ ೋಕನ.  

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಎಷನಾ ಬ ೋಗ ಸ್ಾಧಯರ್ೋ ಅಷನಾ ಬ ೋಗ ಅೈಂದರ  24 ಗೈಂಟ ಗಳ ೂಳಗಾಗಿ 
ಬಾಧಿತ್ ಮಗನರ್ನನು ಹತಿರಿದ ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪತ ರರ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಕಾಯರದೈಂದ ಮಾನಯತ  ಪ್ಡ ದ 
ಆಸಪತ ರರ್ಲ್ಲ ಿವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ನಡ ಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ.  

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆರ ್ೋಪಿಗಳು ಯಾರ್ುದ ೋ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಿ ಪ್ರಸಪರ 
ಸೈಂಪ್ಕಯಕ ಕ ಬರನರ್ುದಲ ಿಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ.  

 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನನು ಗನರನತಿಸನರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ರ್ಯರ್ಹರಣ ರ್ 
ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಹ ್ರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ ಇನನು ಯಾವಾಗಲ್ ಆರ ್ೋಪಿರ್ನನು ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಬಳ 
ಕರ ತ್ರಬಾರದನ. 

 ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ನನು ಯಾರ್ುದ ೋ ಕಾರಣಕ್ಕ ಇತ್ರ  ಯಾರ್ುದಾದರ್ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ರ್ ್ುಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ  ಯಾರ್ುದಾದರ್ ರ್ ಪ್ರ್ಡಿ್ ರಾತಿರ ಇಡಿೋ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲಿ 
ಇರಿಸಬಾರದನ.  

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ, ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಸ್ಾಬಿೋತ್ನಪ್ಡಿಸನರ್ ಎಲಾಿ ಲಭಯ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು 
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಲನ ತ್ನಿಖ್ಾ ತ್ೈಂಡರ್ು ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಕ ಕ ಆದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  
ಭ ೋಟಿ ನಿೋಡಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ.  

 ವ  ದಾಯಧಿಕಾರಿ ಹಾಗ್ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಮತ್ನಿ ರ್ಫಿಿ 
ಮಾಡಲಾದ ರ್ಸನಿಗಳ ೋರ್ಾದರ್ ಇದದರ , ಅರ್ುಗಳನನು ಅನನಚಿತ್ ವಿಳೈಂಬ ಮಾಡದ  ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ ತ್ಲನಪಿಸಬ ೋಕನ.  

 ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಲನ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ ಬಟ ಾ ಮತ್ನಿ ರ್ಸನಿಗಳನನು ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗ  ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ರ್ು ಆದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  ರ್ರದರ್ನನು ನಿೋಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನರ್ೈಂತ  ಆದಯತ ರ್ 
ಮೋಲ  ಅೈಂತ್ಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ಕ  ಗ ತಿಕಿ ್ಳುತ್ಕಕದನದ.  

 ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ್ಕಳಗಾದ ಮಗನವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ನಿಖ್ ರ್ನನು ಆದಯತ ರ್ ಮೋಲ  ತ್ನಿಖ್  
ಮಾಡಬಹನದನ. ತ್ನಿಖ್ ರ್ನನು ಹಿರಿರ್ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ(ಗಳು) ನಿರ್ತ್ವಾಗಿ 
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ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣ ರ್ನನು ಮಾಡಬ ೋಕನ. ಸೈಂದಭಾಯನನಸ್ಾರ ಹ ಚ್ನಿರ್ರಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಾಗಲ್ಲ 
ಅಥವಾ ಉಪ್ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಆರ್ನಕಿರಾಗಲ್ಲ ದ ್ೋಷ್ಾರ ್ೋಪ್ಣ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬ ೋಕನ. 

 ಅತಾಯಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ ೆ ರ್ಯರ್ಹರಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ ರ್ಬ ೋಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ನಿ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳಗ  ನಿರ್ತ್ವಾಗಿ 
ತ್ರಬ ೋತಿರ್ನನು ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  

 ದ್ರನದಾರ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಧದ ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಆತ್ನ ದ್ರನ /ಎಫ್ಐಆರ್ ಕನರಿತ್ 
ತ್ನಿಖ್ ಗಳ ಬಗ ೆ ಕತ್ಲಿ್ಲನಲ್ಲಿ ಉಳದಲ ಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ದ್ರನದಾರ/ 
ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ತ್ನಿಖ್ ಗಳ ಪ್ರಗತಿರ್ ಬಗ ೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡನತಿರಿಬ ೋಕನ. ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ದ್ರನದಾರ 
ಲ್ಲಖಿತ್ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಸಿಿ ವಿಷರ್ದ ಯಾರ್ುದ ೋ ನಿದಯಷಾ ಆಯಾಮದ ಮೋಲ  ತ್ನಿಖ್  
ನಡ ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನನು ವಿನೈಂತಿಸಿದರ , ಅದನನು ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಅರ್ರ 
ಗಮನಕ ಕ ತ್ರತ್ಕಕದನದ. ದ್ರನದಾರನ ಕ ್ೋರಿಕ ರ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡ ಕರಮಗಳ 
ಬಗ ೆ ಕ ೋಸ್ ಡ  ರಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಸ್ಕಿ ನಮ್ದನಗಳನನು ಮಾಡತ್ಕಕದನದ. ಆದಾಗ್ಯ, 
ವಿಷರ್ರ್ನನು ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸನರ್ುದರಿೈಂದ ತ್ನಿಖ್ ಗ  ಅಪಾರ್ವಾಗಬಹನದಾದ ಯಾರ್ುದ ೋ ಗೌಪ್ಯ 
ಮಾಹಿತಿಗಳದದರ , ಅದನನು ತಿಳದನಕ ್ಳುಲನ ದ್ರನದಾರನನ ಅಹಯರ್ಾಗಿರತ್ಕಕದದಲಿ.  

 ಕ್ತರಮಿನಲ್ ರ್ಾಯರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆಯಳಗಿರಬಹನದಾದೈಂಥ ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳೂ ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ  ಸೈಂತ್ರಸಿ 
ಮಗನ ಅಥವಾ ಸ್ಾಕ್ಷ್ರ್ನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನರ್ ಪ್ರಕರಣದ ಎಲಾಿ ಅೈಂಶಗಳನನು 
ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ೈಂತ್ಹ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸರಣಿ ಮನೈಂದನರ್ರ ರ್ನತಿಿದ ಯೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ 
ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನನು ಮಾಡತ್ಕಕದನದ. ಇದನ ತ್ನಿಖ್ ಯಿೈಂದ ಪಾರರೈಂಭವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ರ್ಹಿಸಲಾದ 
ಅಭಿಯೋರ್ಕರನ ಹಾಗ್ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ನನು ನಡ ಸನರ್ ರ್ಾಯಯಾಧಿೋಶರರ್ರ ಗ  ಎಲಾಿ 
ಹೈಂತ್ಗಳನನು ಒಳಗ ್ಳುಬಹನದಾಗಿರನತ್ದಿ .  
 

3. ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷ  
 ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಹ ಣಾುಗಿದದಲ್ಲಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಮಹಿಳಾ 

ವ  ದಾಯಧಿಕಾರಿಯೋ ನಡ ಸತ್ಕಕದನದ.  
 ಕಾರ್ಯ ಸ್ಾಧ ಯವಾಗಬಹನದಾದಷನಾ ಮಟಿಾಗ  ಆಸಪತ ರರ್ಲ್ಲಯಿೋ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗ್ 

ಮನನು ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ  ಮರ್ ್ೋವ  ದ್ರ್ರ ರ್ ರರ್ು ಲಭಯವಾಗನರ್ೈಂತ  ಮಾಡಬ ೋಕನ.  
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 ರ್ರದರ್ನನು ಶಿೋಘ್ರವಾಗಿ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಮಾಡಿದ 
ವ  ದಾಯಧಿಕಾರಿರ್ನ ಅದಕ ಕ ಸಹಿ ಮಾಡಬ ೋಕನ ಹಾಗ್ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದರ್ ಒೈಂದನ 
ಪ್ರತಿರ್ನನು ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರಿಗ  ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.  

 ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಗಳು ವಿಳೈಂಬವಾಗನರ್ ಸ್ಾಧಯತ  ಇರನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ 
ಅದನನು ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದರ್ಲ್ಲ ಿಸಪಷಾವಾಗಿ ನಮ್ದಸಬ ೋಕನ.  

 ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರನ/ ಮಗನವಿಗ  ನೈಂಬಿಕ  
ಇರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಹಾರ್ರಿರಲನ ಅನನಮತಿಸಬ ೋಕನ.  

 ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ  ಅರ್ಶಯವ ನಿಸಿದಾಗ ತ್ನತ್ನಯ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನನು ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.  
 ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ , ಲ  ೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡನರ್ ರ ್ೋಗಗಳನನು ತ್ಡ ಗಟಾಲನ ರ ್ೋಗ ನಿರ ್ೋಧಕ 

ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನನು ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.  
 ಒೈಂದನ ವ ೋಳ , ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಕಕಳನನು ಖ್ಾಸಗಿ/ ನಸಿಯೈಂಗ್ ಹ ್ೋೈಂಗ  ಕರ ತ್ೈಂದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, 

ತ್ಕ್ಷಣವ ೋ ಮಗನವಿಗ  ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನನು ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ ಆ ವಿಷರ್ರ್ನನು 
ಹತಿರಿದ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ಗ  ರ್ರದ ಮಾಡಬ ೋಕನ. ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ ಆದಯತ ರ್ 
ಮೋಲ  ಚಿಕ್ತತ ಸ ನಿೋಡನರ್ೈಂತ  ಖ್ಾಸಗಿ ಆಸಪತ ರ ಅಥವಾ ನಸಿಯೈಂಗ್ ಹ ್ೋೈಂನ ಮೋಲ  
ಪ್ರಭಾರ್ರ್ನನು ಬಿೋರಬ ೋಕನ.  
 

4. ವಿಧಿವಿಜ್ಞನನ ಪರಯೋಗನಲಯ  
     ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಗಳು ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದ ಪ್ರಿಶಿೋಲರ್ ಯಿೈಂದ ಹಿಡಿದನ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳ ಮನೈಂದ  ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಮೈಂಡಿಸನರ್ ಹೈಂತ್ದರ್ರ ಗ  ಅಪ್ರಾಧ ತ್ನಿಖ್ ಗಳಗ  ರ್ ರವಾಗನರ್ 
ಭಾರಿೋ ಮಹತ್ಿದ ರ್ವಾಬಾದರಿಗಳನನು ಹ ್ತಿವಿ . ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಾತ್ರರ್ು ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ತ್ಕ್ಷಣವ ೋ 
ಆರೈಂಭವಾಗನತ್ದಿ . ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳ ತ್ನಿಖ್ ರ್ನ ಕ ೋರ್ಲ ಆ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು 
ಸೈಂಗರಹ ಮತ್ನಿ ಪಾಯಕ್ತೈಂಗ್ ಮಾಡನರ್ುದಷ್ ಾೋ ಆಗಿರನರ್ುದಲಿ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಅತ್ಯೈಂತ್ ನಿಣಾಯರ್ಕ 
ಹೈಂತ್ ಯಾರ್ುದ ೈಂದರ , ಸೈಂಭರ್ನಿೋರ್ ಅಪ್ರಾಧ ಕೃತ್ಯಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಸ್ಕಿವಾದ ನಿಣಯರ್ರ್ನನು 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುರ್ುದಾಗಿದ . ಎಲಾಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಮ್ಲ ತ್ಳಹದರ್ನ, 
ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ ಸಮೈಂರ್ಸವಾದ ಸನಳರ್ು/ ಬೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಗನರನತಿಸನರ್ 
ಸ್ಾಮಥಯಯರ್ನನು ಆಧರಿಸಿರನತ್ದಿ .  
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5. ಅಪರನಧ ನಡ ದ ಸಥಳ ನಿವಾಹಣ  
ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ ರ್ನ, ವ  ಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಒೈಂದನ ಸಮಗರ ಭಾಗವಾಗಿದನದ, ಅದನ 

ಯಾರ್ುದ ೋ ನಿದಯಷಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ರ್ ಸೈಂಗರಹಣ ರ್ ಒೈಂದನ ಮಹತ್ಿದ ನಿಣಾಯರ್ಕ 
ಹೈಂತ್ವಾಗಿದ . ಆದದರಿೈಂದ ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳ ನಿರ್ಯಹಣ ರ್ನ ಈ ಮನೈಂದನ ಕರಮಗಳನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡಿದ . 

 ಅಪ್ರಾಧ ದೃಶಯದ (ಎಸ್ಓಸಿ) ಪ್ನನರ್ ನಿಮಾಯಣ 
 ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದರನರ್ುದಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಘ್ಟರ್ ಗಳ ಅನನಕರಮಣಿಕ ರ್ ಬಗ ೆ ಅರಿರ್ನರ್ುದನ 

ಅಥವಾ ಒೈಂದನ ನಿದಯಷಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನರ್ನನು ಅನನಸರಿಸನರ್ುದನ.  
 ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿ ಭೌತಿಕ ಮತ್ನಿ ದಸ್ಾಿವ ೋಜಿೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ  

 
5.1. ಭೌರ್ತಕ ಸ್ನಕ್ಷಯದ ವಿಧಗಳು: ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಅಪ್ರಾಧ 

ನಿಣಯರ್ಕ ಕ ಪ್ರಮನಖ ಪ್ರಿಹಾರವಾಗನತ್ದಿ . ಇದನ ಅಪ್ರಾಧದ ಸಮಗರ ತ್ನಿಖ್ ಗ  ಮತ್ನಿ ನಿಣಯರ್ಕ ಕ 
ಮಹತ್ಿದ ಪಾತ್ರರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯರ್ನನು ಹ ್ೈಂದದ . ಈ ಸಮಥಯ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ 
ಸೈಂಗರಹಣ ರ್ನ ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡ ಕ್ಷ್ಪ್ರ ಕರಮಗಳ 
ಮೋಲ  ಅರ್ಲೈಂಬಿತ್ವಾಗಿರನತ್ದಿ . ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನಖಯವಾಗನರ್ೈಂತ್ಹ ಭೌತಿಕ 
ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಸ್ಾಮಾನಯ ವಿಧಗಳು ಈ ಮನೈಂದನೈಂತಿವ .  
 
- ರಕಿ, ಒಣಗಿದ ರಕಿ/ ವಿೋರ್ಯದ ಕಣಗಳು ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ  ಕಲ ರ್ನಳು ರ್ಸನಿಗಳು, ಬಟ ಾ, 
ಹ ್ದಕ ಗಳು, ಪಿಲ ಿ್ೋ ಕರ್ರ್ಗಳು, ಗಾರ್ಗಳು, ಕ್ದಲನ, ಉಗನರನ ಮತ್ನಿ ಉಗನರಿನ ಮೊರ್ ಗಳು, 
ಕಾೈಂಡ ್ೋಮ್ ಮತ್ನಿ ಪಾಯಡ್ಗಳು, ಪ್ರತಿರ ್ೋಧಕ ಗನರನತ್ನಗಳು/ ಸಿರಕ್ಷಣಾ ಗಾರ್ಗಳು, ಕಚಿಿದ 
ಗನರನತ್ನಗಳು ಮತ್ನಿ ಜ ್ಲನಿ, ಸಿಗರ ೋಟ್/ ಬಿೋಡಿ ತ್ನೈಂಡನಗಳು, ಸಸಯ ಮತ್ನಿ ಮರದ ರ್ಸನಿಗಳು, 
ವಾೈಂತಿ ಕಲ ಗಳು, ವಿಷದ ಕೈಂಟ ೋನರ್ಗಳು, ಉಳಕ  ಆಹಾರ, ಪಾನಿೋರ್, ಪ್ನಡಿ ರ್ಪ್ದಲ್ಲರಿನರ್ ಡರಗ್
ಗಳು, ಗನಳಗ , ಮಾತ ರ, ನಳಕ ಗಳು, ಸಿೋಸ್  ಮತ್ನಿ ಡಬಬಗಳು, ಸಿರೈಂಜ್ಗಳು, ಬಳಸಿದ ಮಾತ ರರ್ ಸಿರಪ್
ಗಳು ಇತಾಯದ.  
 

5.2. ಭೌರ್ತಕ ಸ್ನಕ್ಷಯಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ  ಮತಕಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣ : 
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 ಸ್ಕ್ಷಮ ಮತ್ನಿ ಸ್ೆಲ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳಗಾಗಿ ಮೋಲ  ತಿಳಸಲಾದ ವಿವಿಧ ತ್ಪಾಸಣಾ ವ  ಜ್ಞಾನಿಕ 
ತ್ೈಂತ್ರಗಳನನು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ ಮ್ಲಕ ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳರ್ನನು ಕ್ಲೈಂಕಷವಾಗಿ 
ಶ  ೋಧಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ ಅರ್ುಗಳನನು ಗನರನತಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅರ್ುಗಳಗ  ಸ್ಕಿವಾಗಿ ಗನರನತ್ನ 
ಮಾಡತ್ಕಕದನದ.  

 ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಮತ್ನಿ ರ್ಾರ್್ಕಾದ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳು ಹ ಚಿಿನ ರ್ಾಶವಾಗನರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ 
ಅರ್ುಗಳನನು ತ್ನತಾಯಗಿ ಸೈಂಗರಹಿಸತ್ಕಕದನದ.  

 ರಕಿ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ  ಜ  ವಿಕ ಕಲ ರ್ನಳು ರ್ಸನಿಗಳು ವಿಘ್ಟರ್ ಯಾಗನರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ ಅರ್ುಗಳನನು 
ಪಾಯಕ್ತೈಂಗ್ ಮಾಡನರ್ ಮನರ್ಾು ರ್ ರಳನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ.  

 ಬಾಷಫಶಿೋಲ/ ದರರ್ ಮಾದರಿಗಳನನು ಗಾಳಯಾಡದ ಕೈಂಟ ೋನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿ, ಅದನನು 
ಕ್ಡಲ ೋ ಮೊಹರನ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

 ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ರ್ಸನಿರ್ನನು ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ, ಲ ೋಬಲ್ ಅೈಂಟಿಸಬ ೋಕನ. 
ಕೈಂಟ ೋನರ್ ಅನನು ಸಹ ಗನರನತ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿ ಲ ೋಬಲ್ ಅೈಂಟಿಸಬ ೋಕನ.  

 ಮಹರ್ರ್ ಮಾಡನವಾಗ ಸೈಂಗರಹಿಸಲಾದ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಸ್ಕಿ ಸೈಂಗರಹಣ  ಮತ್ನಿ 
ಸೈಂರಕ್ಷಣ  ಮಾಡಿದ ನೈಂತ್ರ ಕ್ಡಲ ೋ ಅರ್ುಗಳನನು ಆ ಸೆಳದಲ್ಲಯಿೋ ಮೊಹರನ ಮಾಡತ್ಕಕದನದ.  

 ಸ್ಾಧಯವಾದ ಮಟಿಾಗ , ಯಾರ್ುದ ೋ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ತಿರನಚ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಆರ ್ೋಪಿಗ  
ಅರ್ಕಾಶರ್ನನು ಕ ್ಡತ್ಕಕದದಲಿ.  
 

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ರ್ ್ೋೈಂದಣಿಗ ್ೈಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ಸಿಿೋಕರಿಸನರ್ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ಮನಖಯವಾದ ರ್ಾಲನಕ ವಿಭಾಗಗಳಗ  ಎೈಂದರ ; ವಿಷಶಾಸರ, ಪ್ರಶಿುತ್ ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನಗಳು, 
ಜಿೋರ್ಶಾಸರ ಮತ್ನಿ ಡಿಎನ್ಎ ವಿಭಾಗಗಳಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾೈಂತ  ಭೌತಿಕ ಸನಳರ್ುಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ ಗ  
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳನನು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಕ ್ೋಷಾಕದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದ : 

ಕರಮ 
ಸೈಂಖ ಯ 

ವಿಭನಗ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ  
ಕಳುಹಸಬ ೋಕನದ 
ಸ್ನಯೈಂಪಲಕಗಿಳು  

ಅಗತಯವಿರಕವ ಪರಮನಣ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ಯ ವಿಧನನ ಸ್ನಯೈಂಪಲ್ 
ಸೈಂಗರಹಸಕವ ವಿಧನನ 

ಮತಕಿ ವಿಲ ೋವನರಿ 
1 ವಿಷಶಾಸರ ರಕಿ 10 

ಎೈಂಎಲ್ ವಿೋನಸ್ರಕಿ 
ಪ್ರತಿ ಎೈಂಎಲ್ ರಕಿಕ ಕ 
10 ಎೈಂಜಿ 
ಸ್ ್ೋಡಿರ್ೈಂ 

ವಾಯಕನಯಟ ೋನರ್ 
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ಫ ್ಿೋರ  ಡ್ ಮತ್ನ ಿ 3 
ಎೈಂಜಿ ಪ ್ಟಾಯಶಿರ್ೈಂ 
ಆಕಸಲ ೋಟ್  

ಮ್ತ್ರ ಒಟನಾ ಲಭಯವಿರನರ್ 
ಪ್ರಮಾಣ 

ಥ  ಮಾಲ್ನ 
ಕ ಲರ್ೈಂದನ ಗಾರೈಂಗಳು 

ಸ್ಕ್ಷಾಮಣನರಹಿತ್ 
ಗಾಳ ಆಡದ ಗಾಜಿನ 
ಸಿೋಸ್ ರ್ಲಿ್ಲ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ 

2 ಪ್ರಶಿುತ್ 
ದಸ್ಾವಿ ೋರ್ನ
ಗಳು 

ಕಾಗದ, 
ಲಕ ್ೋಟ ಗಳು, 
ರ್ ್ ೋಟನ 
ಪ್ನಸಕಿಗಳ 
ಮೋಲ್ಲನ ಪ್ರಶಿುತ್ 
ಬರಹಗಳು. 
ಕ   ಮೋಲ  ಮತ್ನಿ 
ಶರಿೋರದ ಮೋಲ , 
ಗ ್ೋಡ  
ಇತಾಯದಗಳ 
ಮೋಲ್ಲನ 
ಬರಹಗಳು 
ಪ್ರಮಾಣಿತ್/ 
ಮಾದರಿ 
ಕ  ಬರಹಗಳು 

ಲಭಯ ಪ್ರಮಾಣ - ಕಾಗದದ ಮೋಲ  
ಬರ ದ ಆತ್ಮಹತ ಯ ಪ್ತ್ರ 
ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ  ಚ್ರ 
ದಾಖಲ ಗಳನನು 
ಸಮಗರವಾಗಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿ 
ಅರ್ುಗಳನನು ಕಾಗದದ/ 
ಬಟ ಾರ್ 
ಲಕ ್ೋಟ ರ್ಲಿ್ಲಸಬ ೋಕನ
.  
- ಆತ್ಮಹತಾಯ ಬರಹರ್ು 
ಮೃತ್ ದ ೋಹದ ಮೋಲ  
ಅಥವಾ ನಿಶಿಲ 
ರ್ಸನವಿಿನ ಮೋಲ  
ಕೈಂಡನ ಬೈಂದಲಿ್ಲ 
ಅದರ 
ಛಾಯಾಚಿತ್ರರ್ನನು 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುರ್ುದರ 
ಮ್ಲಕ ಅದನನು 
ದಸ್ಾವಿ ೋರ್ನಗ ್ ಳಸಬ ೋ
ಕನ. 
 

-ಪ್ರತಿಯೈಂದನ 
ರ್ಸನಿ/ ದಸ್ಾವಿ ೋರ್ನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ, 
ಮೊಹರನ ಮಾಡಿ. 
ಅದಕ ಕ ಸ್ಕಿವಾಗಿ 
ಲ ೋಬಲಿನನು 
ಅೈಂಟಿಸಬ ೋಕನ.  
- ವಿನೈಂತಿ ಪ್ತ್ರರ್ು 
ಕಳುಹಿಸಿದ ರ್ಸನಿ 
ವಿಷರ್ಗಳ ಪ್ಟಿಾ, 
ಪ್ರಕರಣದ ಸೈಂಕ್ಷ್ಪಿ್ 
ಸೈಂಗತಿಗಳು ಮತ್ನಿ 
ರವಾನಿಸಲಾದ 
ರ್ಸನಗಿಳ ಇತ್ರ  
ವಿರ್ರಗಳ ೂೈಂದಗ  
ದೃಢೋಕೃತ್ ಸಿೋಲ್ಲನ 
ಮಾದರಿರ್ನನು 
ಒಳಗ ್ ೈಂಡಿರತ್ಕಕದನದ. 
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-ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ 
ಪ್ರತಿಯೈಂದಗ  
ರ್ ಗ ಟಿವ್/ ಮಮೊರಿ 
ಕಾಡ್ಯ/ ಸಿಡಿರ್ನನು 
ಸಹ ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ. 

3 ಜಿೋರ್ಶಾಸರ ರಕಿ/ರಕಿದ 
ಕಲ ಗಳು 

10 ಗಾರೈಂಗಳು/ 2 
ಎೈಂಎಲ್/ 5 ಚ್. 
ಸ್ ೈಂ.ಮಿೋ.  

- ಬಟ ಾ ಮತ್ನಿ 
ಆರ್ನಧಗಳನನು 
ಒಟಾಾರ ಯಾಗಿ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ  
 
- ಅತ್ಯೈಂತ್ ದ ್ಡ್ 
ರ್ಸನಗಿಳಾದರ  
ಕತ್ರಿಿಸಿದ ತ್ನೈಂಡನಗಳ/ 
ಹ ರ ರ್ಲಾದ ಚ್ಕ ಕಗಳ 
ರ್ಪ್ದಲಿ್ಲ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ. 
 
 
-ಇಟಿಡಿಎ 
ರ್ರ್ಲ್ನಲಿ್ಲ 
ದರವಿೋಕೃತ್ ರಕಿರ್ನನು 
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ 
ಅದನನು 40 ಸ್ ೈಂ. 
ತಾಪ್ಮಾನದಲಿ್ಲ 
ಇಟಿಾರಬ ೋಕನ. 
 

-ಪ್ರತಿಯೈಂದನ 
ರ್ಸನರಿ್ನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡನರ್ುದ
ಕಾಕಗಿ ಸ್ಕಿವಾದ 
ಬಟ ಾ ಪಾಯಕ ಟ್/ 
ಪ ೋಪ್ರ್ ಪಾಯಕ ಟ್ಗಳ
ನನು ಬಳಸಬ ೋಕನ. 
ಉತ್ಮಿ 
ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ 
ಒೈಂದನ ವಾರದ 
ಒಳಗ  ಎಲಾಿ 
ರ್ಸನಗಿಳನನು 
ವಿಲ ವಾರಿ 
ಮಾಡಬ ೋಕನ  
-ದರವಿೋಕೃತ್ ರಕಿದ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಸ್ಕಿ 
ಶ  ತಿಯೋಕರಣದ ್ೈಂದಗ  
24-28 
ಗೈಂಟ ಗಳ ೂಳಗ  
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗ  
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ. -
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ಎಲಾಿ ರ್ಸನಗಿಳ 
ಸ್ಾಿಧಿೋನ 
ವಿರ್ರಗಳನನು 
ಸ್ಚಿಸನರ್ೈಂತ   
ಸ್ಕಿವಾಗಿ 
ಲ ೋಬಲ್ಗಳನನು 
ಅೈಂಟಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ಿದ . 
  

  ವಿೋರ ಯದ ಕಲ ಗಳು, 
ಯೋನಿ ಸ್ಾಿಬ್ / 
ಅೈಂಟನಕಲ / 
ಬಟ ಾಗಳು/ 
ಯೋನಿ ಸ್ಾರರ್/ 
ಕ್ದಲನ 

ಆಪಾದತ್ ಮತ್ನಿ 
ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ ನಿರ್ೈಂತಿರತ್ 
ರಕಿದ 
ಮಾದರಿಗಳ ೂೈಂದಗ  
ಎಲಾಿ ಪ್ರಶಿುತ್ 
ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  

-ಎಲಾಿ ಬಟ ಾಗಳು 
ಒಣ ಹತಿಿ ಬಟ ಾಗಳ 
ಮೋಲ್ಲನ ಸ್ಾಿಬ್ - 
ಸ್ ಿ ಡ್ ಮೋಲ್ಲನ 
ವಿೋರ ಯದ ಕಲ ಗಳು. 
ಕ್ದಲನಗಳು/ 
ಬಟ ಾಗಳನನು 
ಗಾಳರ್ಲಿ್ಲ 
ಒಣಗಿಸಿಡಬ ೋಕನ. 

 

  ತ್ಲ ಬನರನಡ ರ್ 
ಕ್ದಲನ ಸಹಿತ್ 
ಚ್ಮಯ/ 
ಗನಪಾೈಿಂಗದ 
ಸನತ್ಲಿ್ಲನ 
(ಪ್್ಯಬಿಕ್ಸ) 
ಕ್ದಲನ/ ಬಟ ಾ 

-ಎಲಾಿ ಪ್ರಶಿ ುತ್ 
ಕ್ದಲನ ಮತ್ನಿ ಬಟ ಾ 
-ನಿರ್ೈಂತ್ರಣ 
ಮಾದರಿಗ  
ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾೈಂತ  
ಕನಿಷಾ ಕತ್ರಿಿಸಿದ 8 
ಕ್ದಲನಗಳು 

-ಸೆಳದೈಂದ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ ಸೈಂಗರಹ 
(ಎಲಾಿ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳು) -
ಗನಪಾೈಿಂಗದ ಸನತ್ಲಿ್ 
ಬಾಚಿ ತ ಗ ದ ಕ್ದಲನ 
– ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳು 
ಒದ ದಯಾಗಿದದಲಿ್ಲ, 
ಅರ್ುಗಳನನು 
ಗಾಳರ್ಲಿ್ಲ 

ಪ ೋಪ್ರ್ ಪಾಯಕ ಟ್ನಲಿ್ಲ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ, ಸಿೋಲನ 
ಮಾಡಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ 
ಸ್ಾಿಧಿೋನ 
ವಿರ್ರಗಳನನು 
ಸ್ಚಿಸನರ್ೈಂತ  
ಸ್ಕಿವಾಗಿ 
ಲ ೋಬಲ್ ಮಾಡಬ ೋಕನ 
(ಅೈಂಟಿಸಬ ೋಕನ) 
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ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ. 
  ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು/ 

ಬಟ ಾಗಳು/ 
ಉಗನರನ 
ತ್ನಣನಕನಗಳು 

ಎಲಾಿ ಬಟ ಾಗಳು - 
ನಿರ್ೈಂತಿರತ್ 
ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಒಳಗ ್ ೈಂಡೈಂತ  4 
ರಿೈಂದ 5 ಉಗನರನ 
ತ್ನಣನಕನಗಳು 

ಸ್ಾಿಬ್ಸ 
ಸ್ಾಮಗಿರಗಳಗಾಗಿ 
ವ  ರಾಣನ 
ಮನಕಗಿ ್ಳಸಿದ  
ಹತಿರಿ್ನನು 
ಬಳಸಬ ೋಕನ. -
ಬಟ ಾಗಳನನು 
ಗಾಳರ್ಲಿ್ಲ 
ಒಣಗಿಸಿಡಬ ೋಕನ.  

ಸ್ಕಿವಾದ ಕಾಗದ/ 
ಬಟ ಾ ಪಾಯಕ ಟಿಾನಲಿ್ಲ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ, 
ಸ್ಾಿಧಿೋನತಾ 
ವಿರ್ರಗಳನನು 
ಸ್ಚಿಸನರ್ೈಂತ  
ಸ್ಕಿವಾಗಿ 
ಲ ೋಬಲ್ ಮಾಡಿರಬ ೋ
ಕನ. 
-ಎಲಾಿ ರ್ಸನಗಿಳನನು 
ಉತ್ತ್ಮ 
ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ 
ಒೈಂದನ ವಾರದ ್ಳಗ  
ರವಾನಿಸಬ ೋಕನ. 

4 ಡಿಎನ್ಎ ದರವಿೋಕೃತ್ ರಕಿ ಇಡಿಟಿಎ 
ವಾಯಕ್ಯಟ ೋನರ್ ನಲಿ್ಲ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ 
ಇೈಂಟಾರವಿೋನಸ್ ರಕಿ 
(2-5 ಎೈಂಎಲ್) 

-ಮೈಂರ್ನಗಡ ್ ಅಥವಾ 
ಐಸ್ ಪಾಯಕ್ಸಗಳೈಂದ 
ತ್ನೈಂಬಿದ 
ಥಮಯಸ್ ಫಾಸಿ್ಕ 
ಅಥವಾ 
ಥಮೊೋಯಕ ್ೋಲ್ ಬಾ
ಕ್ತಸನಲಿ್ಲ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಇಡಬ ೋಕನ. 
-ದರವಿೋಕೃತ್ ರಕಿದ 
ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಆದಷನಾ ಬ ೋಗ ಅಥವಾ 
72 ಗೈಂಟ ಯಳಗಾಗಿ 

-ರಕಿರ್ನನು 
ತ ಗ ರ್ನರ್ುದಕ ಕ 
ಬಿಸ್ಾಡಬಹನದಾದ 
ಸಿರೈಂಜ್ಗಳನನು 
ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬ ೋಕನ.  
-ದರರ್ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡನರ್ುದ
ಕಾಕಗಿ 
ಏರ್ ಟ  ಟ್ ಕೈಂಟ ೋನ
ರ್ ಅಥವಾ 
ಪಾಲ್ಲರ್ಥನ್ ಬಾಯಗನಗಳ
ನನು ಬಳಸಬಾರದನ. 
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ಕಳುಹಿಸತ್ಕಕದನದ/ 
ರವಾನಿಸತ್ಕಕದನದ.  

  ಅಪ್ರಾಧದ 
ಸೆಳದೈಂದ ಪ್ಡ ದ, 
ಸೈಂತ್ರಸಿ ಅಥವಾ 
ಶೈಂಕ್ತತ್ರ ಬಟ ಾರ್ 
ಮೋಲ್ಲನ 
ಒದ ದಯಾದ ರಕಿದ 
ಕಲ ಗಳು 

ತ ೋರ್ದ ಬಟ ಾಯಿೈಂದ 
ಸಣು ತ್ನೈಂಡನಗಳನನು 
ಸ್ ಾರ  ಲ್ ಟ್ಯಬ್ಗಳೈಂದ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಲಾಗಿದ  
ಮತ್ನಿ ಸಮಗಾತ್ರದ 
ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಲ  ನ್ನನು 
ಸ್ ೋರಿಸಲಾಗಿದ        
ಅಥವಾ  
ಹ ಪ್ನಪಗಟಿಾದ ರಕಿದ 
ಹರಳುಗಳನನು 
ತ ಳುವಾದ ಹತಿಿ ಬಟ ಾಗ  
ರ್ಗಾಯಯಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿ, 
ನೈಂತ್ರ 
ಪ ೋಪ್ರ್ ಲಕ ್ೋಟ ರ್
ಲಿ್ಲ ಅದನನು 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ ಹತಿಿ 
ಬಟ ಾಯಿೈಂದ ಸಿೋಲನ 
ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

ಅನನಚಿತ್ ವಿಳೈಂಬ 
ಮಾಡದ ೋ 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ 
ಬ ೋಗರ್ ೋ 
ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 

ಎಲಾಿ ಒದ ದ 
ಬಟ ಾಗಳನನು 
ಕ ್ಠಡಿರ್ 
ತಾಪ್ಮಾನದಲಿ್ಲ 
ಗಾಳರ್ಲಿ್ಲ -
ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ 
ಒಣಗಿಸಿ, ಅರ್ುಗಳನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಕಾಗದ 
ಲಕ ್ೋಟ ಗಳಲಿ್ಲ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ ಹತಿಿ 
ಬಟ ಾರ್ನನು ಬಳಸಿ 
ಸಿೋಲನ 
ಮಾಡಿರಬ ೋಕನ.  -
ಒದ ದಯಾದ 
ರ್ಸನಗಿಳನನು 
ರ್ ೋರವಾಗಿ 
ಸ್ರ್ಯನ 
ಬ ಳಕ್ತನಲಿ್ಲ, ಬಿಸಿ ಗಾಳ 
ಬಿೋಸನರ್ ರ್ೈಂತ್ರ, 
ಹಿೋಟರ್ 
ಇತಾಯದಗಳೈಂದ 
ಒಣಗಿಸಬಾರದನ. -
ಇದಕ ಕ ಬದಲಾಗಿ, 
ಕ ್ಠಡಿರ್ 
ತಾಪ್ಮಾನದಲಿ್ಲ 
ರ್ ರಳನಲಿ್ಲ 
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ಅರ್ುಗಳನನು 
ಒಣಗಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ಿದ .  
 
-ರಕಿದ ಕಲ ಗಳುಳು 
ರ್ಸನಗಿಳನನು 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ 
ಏರ್ ಟ  ಟ್ 
ಕೈಂಟ ೋನರ್ ಗಳು 
ಅಥವಾ 
ಪಾಲ್ಲರ್ಥನ್ ಬಾಯಗನಗಳ
ನನು ಬಳಸಬಾರದನ. 

  ಒಣಗಿದ ರಕಿದ 
ಕಲ ಗಳು 

ಸಿೆರವಾದ ರ್ಸನ/ಿ 
ರ್ ಲದ ಮೋಲ ೈರ್ನನು 
ಉಜಿು ತ ಗ ದ 
ಕಲ ಗಳನನು ವ  ರಾಣನ 
ಮನಕಗಿ ್ಳಸಿದ ನಿೋರನ 
ಅಥವಾ ಲರ್ಣರ್ನಕಿ 
ದಾರರ್ಣದೈಂದ 
ಸಿಚ್ಛಗ ್ ಳಸಿದ ಶನದದ 
ತ ೋರ್ದ ಹತಿಿ ಬಟ ಾರ್ 
ಮೋಲ  
ರ್ಗಾಯಯಿಸಬಹನದನ; 
ಅದನನು ಗಾಳರ್ಲಿ್ಲ 
ಒಣಗಿಸಿ ಪ ೋಪ್ರ್ 
ಲಕ ್ೋಟ ರ್ಲಿ್ಲ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬಹನದನ 
ಅಥವಾ 
ಕಲ ಗಳನನು ಸ್  ರ  ಟ್ 

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಯಾರ್ುದ ೋ ರಿೋತಿರ್ 
ಅನನಚಿತ್ ವಿಳೈಂಬ 
ಮಾಡದ ೋ 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ 
ಬ ೋಗರ್ ೋ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 

-ವಿವಿಧ ಸೆಳಗಳೈಂದ 
ಒರ ಸಿಕ ್ೈಂಡ/ 
ಸ್ಾಿಯಬ್ಗಳು/ 
ಕ ರ ದನಕ ್ೈಂಡ 
ಕಲ ಗಳನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ.-
ಸನತ್ಮಿನತ್ಲಿ್ಲನ 
ಪ್ರದ ೋಶಗಳೈಂದ 
ಸ್ಾಕಷನಾ ಪ್ರಮಾಣದ 
ನಿರ್ೈಂತಿರತ್/ ಖ್ಾಲ್ಲ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು  
ಸಹ ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ.  
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ಮಾಡಿದ ಚಾಕನ 
ಅಥವಾ 
ಸಜಿಯಕಲ್ ಬ ೋಿಡಿನಿೈಂದ 
(ಮೋಲ ೈ ಭಾಗರ್ನನು) 
ಕ ರ ದನ ಅದನನು 
ಪ ೋಪ್ರ್ ಮೋಲ  ಹಾಕ್ತ 
ಕಾಗದದ 
ಲಕ ್ೋಟ ರ್ಲಿ್ಲ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬಹನದನ. 

  ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ 
ಸೆಳದಲಿ್ಲ 
ಕೈಂಡನಬೈಂದ 
ದರವಿೋಕೃತ್/ 
ಹಸಿವಿೋರ್ಯ 
ಅಥವಾ 
ನಿರ ್ೋಧ್, 
ಹನಲನಿ, ಮಣನು 
ಮನೈಂತಾದ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ರ್ಸನ ಿ

-ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಸ್ ಾರ  ಲ್ ಮಾಡಿದ ಹತಿಿ 
ಬಟ ಾ, ಸ್ಾಿಬ್ ಬಳಸಿ, 
ಸೈಂಗರಹಿಸಿ, ಅದನನು 
ಗಾಳರ್ಲಿ್ಲ ಒಣಗಿಸಿ, 
ನೈಂತ್ರ ಕಾಗದದ 
ಪಾಯಕ ಟ್/ 
ಲಕ ್ೋಟ ರ್ಲಿ್ಲ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬ ೋಕನ.        
-ನಿರ ್ೋಧ್ ಅನನು  
ಶನದದವಾದ ಮತ್ನಿ 
ಸ್ ಾರ  ಲ್ ಮಾಡಿದ 
ಮೊೈಂಡನ ಮೊರ್ ರ್ 
ಇಕಕಳರ್ನನು ಬಳಸಿ 
ಎತಿಕಿ ್ಳುಬಹನದನ. 
ನಿರ ್ೋಧ್ನಿೈಂದ 
ದರರ್ರ್ನನು ಶನದಧವಾದ  
ಸ್ ಾರ  ಲ್ ಮಾಡಿದ 
ಬಟ ಾರ್ ಮೋಲ  ಹಾಕ್ತ 

ಅನನಚಿತ್ವಾದ 
ವಿಳೈಂಬರ್ನನು 
ಮಾಡದ  
ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 

ಜ  ವಿಕ ಕಲ ಗಳನನು 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ 
ಪಾಸಿಿಾಕ್ಸ ಕೈಂಟ ೋನರ್ 
ಗಳು/ ಕರ್ರ್ ಗಳನನು 
ಬಳಸಬಾರದನ. 
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ಅದನನು ಗಾಳರ್ಲಿ್ಲ 
ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ. 
-ಎಲಾಿ ರ್ಸನಗಿಳನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಕಾಗದ/ 
ಬಟ ಾರ್ಲಿ್ಲ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ ಅದನನು 
ಮತ್ನಿ ಹತಿಿ 
ಬಟ ಾಯಿೈಂದ ಸಿೋಲ್ 
ಮಾಡಬ ೋಕನ. 

  ಬಟ ಾಗಳು, 
ಹಾಸಿಗ , 
ಬ ಡ್ಶಿೋಟ್ಗಳು, 
ರ್ ಲದ ಹಾಸನ 
ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳ 
ಮೋಲ  
ಕೈಂಡನಬೈಂದ 
ಒಣಗಿದ 
ವಿೋರ್ರ್ದ 
ಕಲ ಗಳು 

-ಕಲ ರ್ನನು 
ಒಳಗ ್ ೈಂಡಿರನರ್ ಎಲಾಿ 
ರ್ಸನಗಿಳನನು 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ 
ಅಥವಾ  
 
-ಶೈಂಕ್ತತ್ ರ್ಸನವಿಿನಿೈಂದ 
ಒಣ ಕಲ ರ್ನಳು 
ಭಾಗರ್ರ್ಾುದರ್ 
ಕತ್ರಿಿಸಿಕ ್ಳುಬಹನದನ. 
-ಕಲ ಗಳು/ 
ರ್ಸನಗಿಳನನು ಮತ್ಷಿನಾ 
ಗಾಳರ್ಲಿ್ಲ ಒಣಗಿಸಿ, 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಪಾಯಕನ 
ಮಾಡಬ ೋಕನ. 

ಅನನಚಿತ್ವಾದ 
ವಿಳೈಂಬರ್ನನು 
ಮಾಡದ ೋ 
ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 

ಜ  ವಿಕ ಕಲ ಗಳನನು 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ 
ಪಾಸಿಿಾಕ್ಸ ಕೈಂಟ ೋನರ್ 
ಗಳು/ ಕರ್ರ್ ಗಳನನು 
ಬಳಸಬಾರದನ. 

  ಬಾಧಿತ್/ 
ಆಪಾದತ್ರ 
ಯೋನಿ/ 
ಗನದದಾಿರ/ 

ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ 
ವ  ದಾಯಧಿಕಾರಿರ್ನನು 
ಆಯಾ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿ 

ಅನನಚಿತ್ವಾದ 
ವಿಳೈಂಬರ್ನನು 
ಮಾಡದ ೋ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 

ಸ್ ಾರ  ಲ್ ಮಾಡಿದ 
ಹತಿರಿ್ಲಿ್ಲ ಎಲಾಿ 
ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ 



132 
 

ಬಾಯಿರ್ 
ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು         

ಗಾಳರ್ಲಿ್ಲ ಒಣಗಿಸಿ 
ಮತ್ನಿ ಅರ್ುಗಳನನು 
ಕಾಗದದ 
ಲಕ ್ೋಟ ರ್ಲಿ್ಲ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬ ೋಕ ೈಂದನ 
ಹಾಗ್ ಸ್ ಾರ  ಲ್ 
ಮಾಡಿದ ಗಾಜಿನ 
ಸಿೋಸ್ ರ್ಲಿ್ಲ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕ ೈಂದನ 
ಕ ್ೋರಬಹನದನ. 
ಸ್ಾಿಬ್ನಿೈಂದ 
ಸಿಮರ್ರ್ ಸ್ ಿ ಡ್ನನು 
ತ್ಯಾರಿಸನರ್ೈಂತ  
ಮತ್ನಿ ಎರಡನನು 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಕಳುಹಿಸಿಕ ್ಡನರ್ೈಂತ  
ವ  ದಾಯಧಿಕಾರಿರ್ನನು 
ಕ ್ೋರಬಹನದಾಗಿದ .  

ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 

ಮತ್ನಿ ಸ್ ಾರ  ಲ್ 
ಮಾಡಿದ ಗಾಜಿನ 
ಸಿೋಸ್ ಗ  ಅದನನು 
ರ್ಗಾಯಯಿಸಬ ೋಕನ.  
-ಗಲಿಗಳ ಒಳ 
ಮೋಲ ೈರ್ನನು 
ಪ್್ಣಯವಾಗಿ 
ಒರ ಸನರ್ುದರ 
ಮ್ಲಕ ಬಾಯಿರ್ 
ಸ್ಾಿಬ್ ಅನನು 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬಹನದನ. 
ಆನೈಂತ್ರ ಅದನನು 
ಗಾಳರ್ಲಿ್ಲ 
ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ. 

  ಗಭಯಪಾತ್ವಾದ 
ಭ್ರಣ 

ಭ್ರಣರ್ನನು 
ತಾಯಿರ್ ಮತ್ನಿ 
ಪ್ಲಸ್ ೈಂಟಲ್ 
ಅೈಂಗಾೈಂಶದೈಂದ 
ಬ ೋಪ್ಯಡಿಸಿ ಅದನನು 
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ ಕರಮವಾಗಿ 
ಸ್ಾಮಾನಯ ಉಪ್ಪನನು 
ಬಳಸಿ ಹಾಗ ಯೋ 
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕ ೈಂದನ 
ಶಿಫಾರಸನ 

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಮೈಂರ್ನಗಡ ್ ಅಥವಾ 
ಕ್ಲ ೈಂಟ್ 
ಪಾಯಕನಗಳೈಂದ ಕ್ಡಿದ 
ಥಮೊೋಯಕ ್ೋಲ್ 
ಬಾಕ್ತಸನಲಿ್ಲ ಇಟನಾ 
ಅರ್ುಗಳನನು 
ಸ್ಕಿವಾಗಿ 
ಸಿೋಲ್ ಮಾಡಿ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 

ತಾಯಿರ್ ಮತ್ನಿ 
ಶೈಂಕಾಸಪದ ತ್ೈಂದ ರ್ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಬ ೋಕಾದ 
ರಕಿದ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ 
ಅನನು ಸಹ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ 
ಮತ್ನಿ ದರರ್ ರಕಿದ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ ಗಳನನು 
ಕಳುಹಿಸನರ್ುದಕ ಕ 
ಸ್ಚಿಸಲಾದ 
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ಮಾಡಲಾಗಿದ  
ಅಥವಾ  
ಸನಮಾರನ 1 ರಿೈಂದ 2 
ಘ್ನ ಸ್ ೈಂ.ಮಿೋ. 
ಸ್ಾುರ್ನ ಅೈಂಗಾೈಂಶದ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲಿನನು ಸ್ ಾರ  ಲ್ 
ಮಾಡಿದ ಗಾಸಿ್ 
ಟ್ಯಬ್ನಿೈಂದ  
ಪಾಸಿಿಾಕ್ಸ ಕೈಂಟ ೋನರ್ ನ
ಲಿ್ಲ ಸ್ಾಮಾನಯ ಉಪ್ಪನನು 
ಸೈಂರಕ್ಷಕ ಕರಮವಾಗಿ 
ಬಳಸಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ. 

ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ.  
 
ಅನನಚಿತ್ವಾದ 
ವಿಳೈಂಬರ್ನನು 
ಮಾಡದ ೋ 
ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 
 

ವಿಧಾನಗಳನನು 
ಅನನಸರಿಸಿಯೋ 
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ.  
-ಅೈಂಗಾೈಂಶ/ 
ಭ್ರಣಶ ೋಷಗಳನನು 
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ 
ಫಾಮಯಲ್ಲನ್ನನು 
ಎೈಂದಗ್ 
ಬಳಸಬಾರದನ. 
 
-ಎಲಾಿ 
ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ 
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ.  

  ಕೃತ್ಯ ನಡ ದ 
ಸೆಳದಲಿ್ಲ, ಸೈಂತ್ರಸ್ ಿ/ 
ಶೈಂಕ್ತತ್ನ ದ ೋಹ 
ಮತ್ನಿ ಬಟ ಾ 
ಮೊದಲಾದರ್ುಗಳ 
ಮೋಲ  
ಕೈಂಡನಬರನರ್ 
ಬನಡಸಹಿತ್ವಾದ 
ಕ್ದಲನ, 
ಆರ್ನಧ 
ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳು
. 

-ಕ್ದಲನನು 
ಚಿಮನಟಗಳು/ 
ಇಕಕಳಗಳನನು ಬಳಸಿ 
ಹ ಕ್ತಕಕ ್ೈಂಡನ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  
-ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  
ಒಣಗಿದ ರಕಿ, 
ಆರ್ನಧ ಇತಾಯದಗಳ 
ಮೋಲ  ಕ್ದಲನ 
ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ 
ಅೈಂಟಿಕ ್ೈಂಡಿರನರ್ುದನ 
ಕೈಂಡನಬೈಂದಲಿ್ಲ, 
ಅೈಂಟಿಕ ್ೈಂಡ 

ಅನನಚಿತ್ವಾದ 
ವಿಳೈಂಬರ್ನನು 
ಮಾಡದ ೋ 
ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. 

ಎಲಾಿ ಒದ ದ 
ಕ್ದಲನನು 
ರ್ ರಳನಲಿ್ಲ 
ಗಾಳರ್ಲಿ್ಲ 
ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ.  
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ 
ಸೈಂದಭಯದಲಿ್ಲ, 
ಅತಾಯಚಾರ ಸೈಂತ್ರಸ್ ಿ 
ಅಥವಾ ಶೈಂಕ್ತತ್ನನನು 
ಒೈಂದನ ಕಾಗದದ 
ಹಾಳ ರ್ ಮೋಲ  
ನಿೈಂತ್ನಕ ್ಳುಲನ ಹ ೋಳ 
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ಕ್ದಲನ(ಗಳು)ಸಹಿತ್ 
ಆ ರ್ಸನರಿ್ನನು 
ಇಡಿಯಾಗಿ ಹಾಗ ಯೋ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬ ೋಕನ. 
 
-ಸೈಂತ್ರಸ್ ಿ ಅಥವಾ 
ಶೈಂಕ್ತತ್ನಿೈಂದ 
(ಬನಡಸಹಿತ್ ಅೈಂದರ  
ಕ್ತೋಳಲಾದ) ಕ್ದಲ್ಲನ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳ ಕನಚ್ಿನನು 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ. 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗ  
ಕಳುಹಿಸಲಾಗನರ್ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲನಗಳು 50-
100 ಕ್ದಲ ಳ ಗಳನನು 
ಹ ್ೈಂದರಬಹನದನ.  

ಗನಪಾೈಿಂಗದ ಸನತ್ಲಿ್ಲನ 
ಕ್ದಲ್ಲರನರ್ 
ಜಾಗರ್ನನು ಬಾಚಿ 
ಕ್ದಲನನು 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ.  
-ಹಾಗ  ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ 
ಕ್ದಲನನು 
ಸಿಚ್ಿಗ ್ಳಸನರ್ುದಾಗ
ಲ್ಲ ಅಥವಾ 
ತ ್ಳ ರ್ನರ್ುದಾಗಲ್ಲ 
ಮಾಡಬಾರದನ. 

  ಕೃತ್ಯ ನಡ ದ 
ಸೆಳದಲಿ್ಲ 
ಕೈಂಡನಬೈಂದ 
ದರವಿೋಕೃತ್ ಜ ್ಲನಿ 
ಮತ್ನಿ ಮ್ತ್ರ 

ಶೈಂಕ್ತಸಲಾದ ದರವಿೋಕೃತ್ 
ಜ ್ಲನಿ ಅಥವಾ 
ಮ್ತ್ರರ್ನನು ಒೈಂದನ 
ಶನಭರವಾದ ಹತಿಿ ಬಟ ಾಗ  
ಅಥವಾ ಸ್ ಾರ  ಲ್ 
ಮಾಡಿದ ಸ್ಾಿಬ್ಗ  
ಹಿೋರಿಕ ್ೈಂಡನ ಅದನನು 
ರ್ ರಳನಲಿ್ಲ ಗಾಳರ್ಲಿ್ಲ 
ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ. 
 
-ಬಟ ಾ ಅಥವಾ 
ಸ್ಾಿಬ್ನ ಒೈಂದನ 

ಅನನಚಿತ್ವಾದ 
ವಿಳೈಂಬರ್ನನುೈಂಟನ 
ಮಾಡದ ೋ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ.  

ಎಲಾಿ ಪ್ರತ ಯೋಕ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಪ ೋಪ್ರ್ 
ಲಕ ್ೋಟ ಗಳಲಿ್ಲ / 
ಬಟ ಾರ್ 
ಪಾಯಕ ಟ್ಗಳೈಂದ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ ಸಿೋಲ್ 
ಮಾಡಿರಬ ೋಕನ.  
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ಭಾಗರ್ನನು 
ಆಧಾರಮಾನವಾಗಿ 
(ಕೈಂಟ ್ರೋಲ್) 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ. 

  -ಸಣು ರ್ಸನಗಿಳ 
ಮೋಲ  
ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಒಣ 
ಕಲ ಗಳು 
 
-ಎೈಂರ್ಲನನು 
ಒಳಗ ್ ೈಂಡ 
ಸಿಗರ ೋಟನ 
ತ್ನೈಂಡನ/ ಬಿೋಡಿ/ 
ಚ್್ಯಿೈಂಗ್ ಗ
ಮ್ 
 
-ದ ್ಡ್ ಅಥವಾ 
ಸಿೆರ ರ್ಸನವಿಿನ 
ಮೋಲ  
ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಒಣ 
ಕಲ ಗಳು. 

ಸಿಚ್ಿವಾದ 
ಚಿಮನಟರ್ನನು ಬಳಸಿ 
ಸಿಗರ ೋಟ್/ ಬಿೋಡಿ 
ತ್ನೈಂಡನಗಳು/ 
ಚ್್ಯಿೈಂಗ್ ಗಮ್, 
ಇತಾಯದಗಳರನರ್ ಸಣು 
ರ್ಸನಗಿಳನನು 
ಎತಿಕಿ ್ೈಂಡನ, 
ಅರ್ುಗಳನನು  
ಗಾಳರ್ಲಿ್ಲ 
ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ. 
 
-ಆ ರ್ಸನಗಿಳನನು 
ಗಾಳರ್ಲಿ್ಲ 
ಒಣಗಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ 
ಅರ್ುಗಳನನು ಶನಭರವಾದ 
ಒೈಂದನ 
ಪ ೋಪ್ರ್ ಲಕ ್ೋಟ ರ್
ಲಿ್ಲ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬ ೋಕನ. 
 
-ರ್ಸನವಿಿನ ಶೈಂಕಾಸಪದ 
ಭಾಗರ್ನನು ಸಿಚ್ ಿ
ಹಾಗ್ ಹರಿತ್ವಾದ 
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ಉಪ್ಕರಣರ್ನನು ಬಳಸಿ 
ಕತ್ರಿಿಸಿಕ ್ಳುಬಹನದನ 
ಅಥವಾ ಸ್ಕಿವಾಗಿ 
ಕ ತಿಕಿ ್ಳುಬಹನದನ/ 
ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬಹನದನ.  
 
ಕಲ ಯಾಗದ 
ಆಧಾರಮಾನವಾದ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಸಹ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಿ ಶನಭರವಾದ 
ಕಾಗದದ 
ಲಕ ್ೋಟ ರ್ಲಿ್ಲ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

  ಕೃತ್ಯ ನಡ ದ 
ಸೆಳದಲಿ್ಲ 
ಕೈಂಡನಬೈಂದ 
ಸೈಂತ್ರಸ್ ಿ/ ಶೈಂಕ್ತತ್ 
ರ್ಯಕ್ತರಿ್ 
ಉಗನರನಗಳು/ 
ಚ್ಮಯ 

ಲಭಯವಿರನರ್ 
ಉಗನರನಗಳು ಮತ್ನಿ 
ಚ್ಮಯದ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಕಾಗದದ 
ಲಕ ್ೋಟ ಗಳಲಾಗಿಲ್ಲ 
ಅಥವಾ ಕೈಂಟ ೋನರ್
ನಲಾಗಿಲ್ಲೋ 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ.  

ಅನನಚಿತ್ವಾದ 
ವಿಳೈಂಬರ್ನನು 
ಮಾಡದ  
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ 
ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ.  

ಎಲಾಿ ಪ್ರತ ಯೋಕ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 
ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ 
ಪ ೋಪ್ರ್ ಲಕ ್ೋಟ ಗಳ
ಲಿ್ಲ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ 
ಸಿೋಲ್ ಮಾಡಿರಬ ೋಕನ.  

6. ತರಬ ೋರ್ತ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ರ್ೈಂಟಿ ಆರ್ನಕಿರನ/ ತ್ರಬ ೋತಿ ಇರ್ರನ ಅತಾಯಚಾರ ಮತ್ನಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧದ 

ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದಗ  ಸ್ಕಿ ತಿಳುರ್ಳಕ ರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅರ್ರಿಗ  ವಿಚಾರ 
ಸೈಂಕ್ತರಣ/ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳನನು ಆಯೋಜಿಸತ್ಕಕದನದ. ಹಾಗ  ತ್ರಬ ೋತಿರ್ ಮ್ಲಕ ಅರ್ರನನು 
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ಸೈಂವ ೋದರ್ಾಶಿೋಲರರ್ಾುಗಿ ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ ಸೈಂತ್ರಸರಿನ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ ಕನಟನೈಂಬದ ತ ್ೈಂದರ ಗಳು, 
ಯಾತ್ರ್ , ರ್ ್ೋರ್ು, ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್ಗಳಗ  ಅರ್ರನ ಸಪೈಂದಸಬಹನದಾಗಿದ . ವಿಚಾರ ಸೈಂಕ್ತರಣಗಳು/ 
ಕಾಯಾಯಗಾರಗಳೂ ಸಹ ಅೈಂತ್ಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ನಿಖ್ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅೈಂಶಗಳನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರಬ ೋಕನ. ಅದಕಾಕಗಿ, ರ್ಾಯಯಾೈಂಗ ಅಕಾಡ ಮಿರ್ ತ್ಜ್ಞರನ, ವಿಶಾರೈಂತ್ ರ್ಾಯಯಿಕ/ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟಿೈಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರ್ೃತ್ಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರ್ಕ್ತೋಲರನ, ಮನೈಂತಾದರ್ರನನು 
ಅಧಾಯಪ್ಕರಾಗಿ/ ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ರ್ಾಯಸಕರಾಗಿ ಆಹಾಿನಿಸಬಹನದನ. ಈ ಕ ್ೋಸ್ಯ ಸಬ್ ಇನಸಪ ಕಾರ್ನಿೈಂದ 
ಸಹಾರ್ಕ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಆರ್ನಕಿರ ದಜ ಯರ್ರ ಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರಬ ೋಕನ. ಈ ಸೈಂಬೈಂಧ 
ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ಲ್ಿ ಸ್ಕಿ ಸೈಂವ ೋದರ್ಾಶಿೋಲರಾದ ಮತ್ನಿ ತ್ರಬ ೋತಿ ಪ್ಡ ದ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತ್ೈಂಡರ್ು ಇರನರ್ೈಂತ  ಮಾಡಲನ ಅೈಂತ್ಹ ಕ ್ೋಸ್ಯಗಳ ಸರಣಿರ್ನನು ವಿವಿಧ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಯೋಜಿಸಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ . 
 

ಈ ತ್ರಬ ೋತಿರ್ನನು ಆರೈಂಭಿಸಿದಾಗಲ ಲಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ಗಳು, 
ರ್ಾಯಯಾಧಿೋಶರನ ಮತ್ನಿ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನರ್ುದನ ಉತ್ಮಿ. ಏಕ ೈಂದರ , 
ಇದರಿೈಂದ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರಲ್ಲರಿನರ್ ಹಲವಾರನ ತ್ಪ್ನಪಕಲಪರ್ ಗಳು ನಿವಾರಣ ಯಾಗನತ್ವಿ . 

7. ಉಪಸೈಂಹನರ 
ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳ ತ್ನಿಖ್ ಗಳ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗನರ್ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳು ವಿಸೃತ್, 

ವ  ವಿಧಯಮರ್ ಮತ್ನಿ ಅಗಾಧ ವಾಯಪಿಯಿಿೈಂದ ಕ್ಡಿರನತ್ವಿ . ಅಲದಿ , ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಬಗ ರ್ ಭೌತಿಕ 
ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ , ನಿರ್ಯಹಣ , ಪಾಯಕ್ತೈಂಗ್ ಮತ್ನಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗ  ಕಳುಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಆ 
ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳಗ್ ಪ್ರತ ಯೋಕ ಸನಸೈಂಬದಧವಾದ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದ . ಆದದರಿೈಂದ, ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ತ್ೈಂಡಗಳು ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಸೆಳಕ್ಕ ಹ ್ೋಗನರ್ುದನ 
ಕಾರ್ಯಸ್ಾಧಯರ್ೂ ಅಲಿ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯರ್ೂ ಅಲದಿದರಿೈಂದ ಯಾರ್ುದ ೋ ನಿದಯಷಾ ಅಪ್ರಾಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 
ತ್ನಿಖ್ಾ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಸಿತ್ಃ ಪ್ರಿಸಿೆತಿರ್ನನು ನಿಭಾಯಿಸನರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯರ್ನನು ಹ ್ೈಂದರಬ ೋಕನ. 
ಮೋಲಕೈಂಡ ವಿರ್ರಣ ರ್ನ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಗ  ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನರ್ನನು 
ಅನಿಯಿಸನರ್ುದರಲ್ಲರಿನರ್ ಅೈಂತ್ರರ್ನನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲನ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ  ಸಹಾರ್ ಮಾಡನತ್ದಿ  ಮತ್ನಿ 
ಮಾಗಯದಶಯನ ನಿೋಡನತ್ದಿ .  
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ಮಕಕಳ ಮೋಲಿನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯ ಪರಕರಣಗಳನಕು ನಿವಾಹಸಕವೈಂತಹ 
ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಸ್ಟಬ್ಬೈಂದಿಗನಗಿ ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳು 
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1. ಪಿೋಠಿಕ  
ಮಕಕಳನನು ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಶ  ೋಷಣ ಯಿೈಂದ ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ ಕಾನ್ನನ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು 

ಬಲಪ್ಡಿಸನರ್ ಸಲನವಾಗಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012 (ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ)ರ್ನನು ಅಧಿನಿರ್ಮಿತ್ಗ ್ಳಸಲಾಯಿತ್ನ. ಪ್ರಸನಿತ್ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಭಾರತ್ ದೈಂಡ 
ಸೈಂಹಿತ ರ್ ವಿಭಿನು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಾಯಪಿಗಿ  ಒಳಪ್ಟಿಾದನದ, ಆದರ , ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ ರ್ನ ಮಕಕಳ 
ವಿರನದಧದ ಎಲಾಿ ಬಗ ರ್ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗ ೆರ್್ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಹ ್ೈಂದಲಿ ಹಾಗ್ ಅದನ 
ಮನಖಯವಾಗಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ರ್ಸಕ ಮತ್ನಿ ಮಕ್ಸಕಳ ನಡನವ ರ್ ಭಿನುತ ರ್ ಅೈಂಶಗಳನನು ಹ ್ೈಂದಲಿ.  
 

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು 18 ವಷಾದ ಒಳಗಿನ ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಮಗನ ಎೈಂದನ 
ಪ್ರಿಭಾಷಿಸನತ್ದಿ  ಮತ್ನಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ, ಲ  ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರನಕನಳ ಮತ್ನಿ ಕಾಮ ಪ್ರಚ ್ೋದಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ 
18 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಎಲಾಿ ಮಕಕಳಗ  ಸೈಂರಕ್ಷಣ ರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ದಿ .  
 

ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಸ್ಾೆನಮಾನ (ಅಧಿಕೃತ್ತ ರ್ನಳು ಅಥವಾ ನೈಂಬಿಕ ರ್ನಳು ರ್ಯಕ್ತಿ, ಸಕಾಯರಿೋ ರ್ೌಕರ, ಸಶಸರ 
ಪ್ಡ ಗಳ ಸದಸಯ, ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್, ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸೈಂಬೈಂಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೈಂಸ್ ೆಗಳ ಆಡಳತ್ ಮೈಂಡಳ ಅಥವಾ 
ಸಿಬಬೈಂದ, ಧಾಮಿಯಕ ಸೈಂಸ್ ೆಗಳು, ಆಸಪತ ರಗಳು ಅಥವಾ ಮಕಕಳಗ  ಸ್ ೋವ ಗಳನನು  ನಿೋಡನರ್ ಸೈಂಸ್ ೆ), ಸೈಂತ್ರಸಿ 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಿೆತಿಗತಿ; (ಅೈಂಗವಿಕಲ ಮಗನ, 12 ರ್ಷಯದ ್ಳಗಿನ ಮಗನ), ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮೋಲಾಗಿರನರ್ 
ಪ್ರಿಣಾಮ (ಗಭಯಧಾರಣ , ಅೈಂಗವಿಕಲ, ಎಚ್ಐವಿ/ ಎಸ್ಟಿಐ), ಅಪ್ರಾಧ ಸಿರ್ಪ್ (ಗನೈಂಪ್ನ ಹಲ ಿ, 
ಮಾರಕಾಸರಗಳ ಬಳಕ , ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯತ್ ಸೈಂಭ ್ೋಗಸಹಿತ್ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರನಕನಳ), ಹಲ ಿ ನೈಂತ್ರ ಕ ್ಲ  ರ್ತ್ು, 
ಹಲ  ಿನೈಂತ್ರ ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕವಾಗಿ ಮಗನರ್ನನು ವಿರ್ಸರಗ ್ಳಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಬ ತ್ಲಿ  ಮರರ್ಣಿಗ  ಮಾಡನರ್ುದನ 
ಹಾಗ್ ಸೈಂದಭಯ (ಕ ್ೋಮನ ಅಥವಾ ಧಾಮಿಯಕ ಗಲಭ  ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲ ಿ ನಡ ದ ಹಲ )ಿ- ಇರ್ು ಅಪ್ರಾಧ 
ಕೃತ್ಯದ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ನನು ಹ ಚಿಿಸನರ್ ಸೈಂಗತಿ ಅಥವಾ ಸೈಂದಭಯಗಳಾಗಿರನತ್ವಿ .  
 

ಈ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಮೊತ್ಿಮೊದಲ ಬಾರಿಗ  ಕಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಪಷಾವಾಗಿ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾಗಿದ . ಈ 
ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಅಪ್ರಾಧದ ತಿೋರ್ರತ ರ್ನನಸ್ಾರ ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ರ್ಗಿೋಯಕರಿಸಿ, ಅದರೈಂತ  ಕಠಿಣ 
ದೈಂಡರ್ ರ್ನನು ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸನತ್ದಿ . ದೈಂಡರ್ ರ್ ಪ್ರಮಾಣರ್ು ಹಲರ್ು ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ ಸ್ಾದಾ 
ಶಿಕ್ಷ ಯಿೈಂದ ಹಿಡಿದನ ಕಠಿಣ ದೈಂಡರ್ ರ್ರ್ರ ಗ್ ವಾಯಪಿರಿ್ನನುಳುದಾದಗಿದ . ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮ್ಲಕ 
ನಿಣಯರ್ವಾಗಬಹನದಾದ ರ್ನಲಾಮರ್ ರ್ ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ೂ ಸಹ ಇದ .  
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ರ್ಾಯಯಿಕ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲರಿ್್ ಮಗಕವಿನ ಉತಿಮ ಹತನಸಕ್ತಿಯನಕು ಅತ್ಯೈಂತ್ 
ಮಹತ್ಿದ ಹಿತಾಸಕ್ತಯಿೈಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗ  ಅಪ್ರಾಧದ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಗಾಗಿ 
ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳ ಸ್ಾೆಪ್ರ್ ಗ  ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಉಪ್ಬೈಂಧ ಕಲ್ಲಪಸನತ್ದಿ . ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ರ್ರದ 
ಮಾಡನರ್ುದನ, ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ, ತ್ನಿಖ್  ಮಾಡನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಗಾಗಿ 
ಮಗಕ-ಸ್ ುೋಹ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳನಕು ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿದ .  ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗ  
ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡನರ್ ಪ್ರರ್ತ್ುಕ್ಕ ಸಹ ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡಿದದಕಾಕಗಿ ವಿಧಿಸನರ್ ದೈಂಡರ್ ರ್ ಅಧಯದಷನಾ 
ದೈಂಡರ್ ರ್ನನು ವಿಧಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಬಾಧಯಗ ್ಳಸಲಾಗಿದ . ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಅಪ್ರಾಧಕಾಕಗಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಿದ 
ಶಿಕ್ಷ ರ್ರ್ ುೋ ಅಪ್ರಾಧದ ದನಷ್ ರೋರಣ ಗ್ ಸಹ ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸನತ್ದಿ . ಲ  ೈಂಗಿಕ ಉದ ದೋಶಕಾಕಗಿ ಮಾಡನರ್ ಮಕಕಳ 
ಅರ್  ತಿಕ ರ್ಯರ್ಹಾರರ್ನನು ಸಹ ಇದನ ಒಳಗ ್ಳುುತ್ದಿ .  
 

ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ, ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ, ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ 
ಮತ್ನಿ ಕ್ತರನಕನಳಕಾರ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಗಳೈಂತ್ಹ ಹ ಚಿಿನ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿನ ರಕಜ್ಕವನರ್ತನ ಹ ್ಣ ರ್ನನು 
ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಮೋಲ  ರ್ಗಾಯಯಿಸಲಾಗಿದ . ಮಕಕಳ ಅತ್ಯೈಂತ್ ದನಬಯಲತ  ಮತ್ನಿ ಮನಗಧತ ರ್ನನು 
ಗಮನದಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ೈಂಡನ ಈ ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ನನು ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗಿದ . ಅದ ೋ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ನಿನ 
ದನರನಪ್ಯೋಗರ್ನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ, ದನರನದ ದೋಶದ ್ೈಂದಗ  ಸನಳುು ದ್ರನನು ನಿೋಡಿರನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅಥವಾ ಸನಳುು 
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಮರ್ಥಯಸಿರನರ್ುದಕಾಕಗಿ ದೈಂಡರ್ ರ್ನನು ಸಹ ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಲಾಗಿದ .  
 

ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ್ಕಳಗಾಗಿ ಬದನಕನಳದರ್ರನ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ ಕನಟನೈಂಬಗಳಗ  ಅೈಂತ್ಹ ಅಪ್ರಾಧ 
ವಿಷರ್ಗಳನನು ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದನ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಆಘಾತ್ಕಾರಿಯಾಗಿರನತ್ದಿ . ಆದದರಿೈಂದ ಸೈಂತ್ರಸರಿನನು 
ಗೌರರ್ರ್ನತ್ವಾಗಿ ನಡ ಸಿಕ ್ಳುಲಾಗಿದ  ಮತ್ನಿ ಪ್್ವಾಯಗರಹ ಪಿೋಡಿತ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಷಮರ್ಲದಿ ಹ ೋಳಕ ಗಳನನು  
ಅಥವಾ ರ್ತ್ಯರ್ ಗಳನನು ಮಾಡಿರನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ 
ವಿಶ ೋಷ ಮನೈಂಜಾಗರತ ರ್ನನು ರ್ಹಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಗನರನತಿಸನವಿಕ ರ್ನನು ಮಾಧಯಮದ ಮನೈಂದ  
ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಬಾರದನ. ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲರಿ್್ ಗೌಪ್ಯತ ರ್ನನು ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದ  ಎೈಂದನ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ. ಆಗಾಗ ೆ ಸೈಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳು ಅಥವಾ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ 
ಇಲದಿೈಂತ್ಹ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ು ಖ್ಾಸಗಿ ಅಪ್ರಾಧವಾಗಿದನದ, ಆಗ, ಬದನಕನಳದ ನಿಖರ ಹ ೋಳಕ  ಮತ್ನಿ 
ಸ್ಾೈಂದಭಿಯಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮಹತ್ಿವಾಗಿರನತ್ದಿ .  
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ಮಕಕಳ ಮೋಲ್ಲನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ರ್ಯರ್ಹರಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಪ್ರಸನಿತ್ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ 
ಚಾಲ್ಲರಿ್ಲ್ಲರಿನರ್ ಪ್ದಧತಿಗಳು ಆಗಾಗ ೆ ಗ ್ೈಂದಲಕಾರಿ ಹಾಗ್ ದೋಘ್ಯಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿದನದ, ನಿರಿೋಕ್ಷ್ಸಿದಷನಾ 
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರನರ್ುದಲಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಸಿಲಪ ಕಡಿಮ ಕಷಾಕರರ್ರ್ಾುಗಿಸನರ್ ನಿಟಿಾನಲ್ಲಿ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012 ಮತ್ನಿ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ನಿರ್ಮಗಳು, ಆಪ್ರಾಧಿಕ ಕಾನ್ನನ ತಿದನದಪ್ಡಿ (CLA) 
ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2013ನನು ಹ ಚ್ನಿ ಸಪೈಂದನಶಿೋಲ ಮತ್ನಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಸ್ ುೋಹಿಯಾಗಿಸನರ್ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳನನು 
ರಚಿಸಲಾಗಿದ . ಬಾಧಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಗನಣಮನಖವಾಗಲನ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರಿಗ  ರ್ಾಯರ್ ದ ್ರ ರ್ನರ್ೈಂತಾಗಲನ 
ರ್ ರರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ಲ್ಲಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಿಬಬೈಂದಗಳ ಪಾತ್ರರ್ು ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮಹತ್ಿದಾದಗಿದ .  

 
ಮೋಲಕೈಂಡ ಶಾಸನಗಳು, ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ನಿದಯಷಾ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ನಿದ ೋಯಶನಗಳು ಮತ್ನಿ 

ತಿೋಪ್ನಯಗಳು ಹಾಗ್ 2013ರಲಿಿ ಆರ ್ ೋಗಯ ಮತಕಿ ಕಕಟಕೈಂಬ್ ಕಲನಯಣ ಮೈಂತನರಲಯದ ಮ್ಲಕ 
ಹ ್ರಡಿಸಲನದ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹೈಂಸ್ ಯಿೈಂದ ಬ್ದಕಕಕಳದವರಕ ಮತಕಿ ಬನಧಿತರ ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಕನನ್ನಕ ರ್ ರವಿಗ  
ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು ಮತಕ ಿಶ್ವಷನಚಿನರಗಳನಕು ಅನನಸರಿಸಿ, ಈ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನರ್ನನು 
(SOP) ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ .  

 
ವ  ದಯರಕ ನಿವಾಹಸಕವ ಪನತರ: 

1. ವ  ದಯರ ಪನತರ:    ಚಿಕ್ತತ ಸ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಬ ೈಂಬಲ ನಿೋಡನರ್ುದನ.  
2. ಕನನ್ನಕ ಪನತರ:  ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದನ, ಅತಿ  

 ಜಾಗರ್ಕತ ಯಿೈಂದ ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನಗ ್ಳಸನರ್ುದನ, ನಿಖರ ಮತ್ನಿ ಸಮಗರ  
 ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ುದನ. 
 ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ವಿವ ೋಚ್ರ್ಾರ್ನಕಿವಾಗಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯ  
ನಿೋಡನರ್ುದನ. 

3. ಸಮನಜ್ದ ಮನದರಿ ವಯಕ್ತಿ: ಮಗನವಿನ ಘ್ನತ ರ್ನನು ಕಾಪಾಡನರ್ುದನ, 
ಮಗನವಿನ ಧ  ರ್ಯರ್ನನು ಪ ರ್ೋತಾಸಹಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಶೈಂಸಿಸನರ್ುದನ 
ಮಗನವಿಗ  ಆಗನರ್ ಯಾರ್ುದ ೋ ಅಗೌರರ್ ಅಥವಾ ಕಳೈಂಕರ್ನನು ತ್ಡ ಗಟನಾರ್ುದನ, 
ಯಾರ್ುದ ೋ ರಿೋತಿರ್ ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮೋಲ್ಲನ ದ್ಷಣ  ಅಥವಾ 
ನಿೈಂದರ್ ರ್ನನು ತ್ಡ ರ್ನರ್ುದನ.  

4. ಹತನಸಕ್ತಿದನರರ ಬ್ಹಕಶ್ವಸ್ಟಿನ ತೈಂಡದ ಸದಸಯರನಗಿ: ಕ್ತರಯಾಶಿೋಲವಾಗಿ ಸ್ ೋವ  ಸಲ್ಲಸಿನರ್ುದನ. 
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1.1. ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷ  ಮತಕ ಿಸೈಂದಶಾನದ ಮಹತವ 
 

ಸೈಂತ್ರಸರಿ ದ  ಹಿಕ ಮತ್ನಿ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷ ೋಮರ್ು ವ  ದಯರ ಪಾರಥಮಿಕ ಹ ್ಣ ಗಾರಿಕ ಯಾಗಿದ . 
ಆದನದರಿೈಂದ ಎಲಾಿ ಸಮರ್ದಲ್ಿ ಮಗಕವಿನ ಉತಿಮ ಹತನಸಕ್ತಿಯನಕು ಗಮನದಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ೈಂಡಿರಬ ೋಕನ.  
 

ತಕತಕಾ ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಚಿಕ್ತತ ಸ (ರಕಿ ಸ್ಾರರ್, ಉಸಿರಾಟದ ತ ್ೈಂದರ , ತಿೋರ್ರ ರ್ ್ೋರ್ು, ಆಘಾತ್ದಲ್ಲರಿನರ್ುದನ, 
ಪ್ರಜ್ಞ ಯಿಲದಿರನರ್ುದನ)ಗಳನನು ತ್ಕ್ಷಣವ ೋ ಆರೈಂಭಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ . ಮಾದರಿಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ  ಮತ್ನಿ 
ಗಾರ್ಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ ಎರಡರ್ ರ್ದಾಗಿರನತ್ಿದ .  
 

ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗಿನ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಸೈಂವಾದದಲ್ಿ ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗ ೆ ಸೈಂವ ೋದರ್ನಶ್ವೋಲವನಗಿ ಮತಕಿ 
ಮಗಕ ಕ ೋೈಂದಿರತವನಗಿ ಪರರ್ತಕ್ತರಯೆ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರನತ್ದಿ . ಅದರಲ್ಲ ಿ ಹಿೈಂದನ ಇತಿಹಾಸರ್ನನು 
ಗಮನಿಸನರ್ುದನ, ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸನರ್ುದನ, ಗಾರ್ಗಳಗ  ಚಿಕ್ತತ ಸ ನಿೋಡನರ್ುದನ, ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಮಾದರಿಗಳನನು 
ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದನ ಅಥವಾ ದೋಘಾಯರ್ಧಿರ್ ದ  ಹಿಕ ಮತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯರ್ನನು ಅನನಸರಣ  
ಮಾಡನರ್ುದನ ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನತ್ದಿ .  
 

ಮಗನರ್ು ಸಿೆರತ ರ್ಲ್ಲರಿನವಾಗ, ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  ವಿಶನವಸ್ನಹಾತ ಯನಕು ಬ ಳ್ ಸ್ಟಕ ್ೈಂಡಕ ಮಗನವಿನ 
ಸವಿರ್ರವಾದ ಸೈಂದಶಯನರ್ನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುರ್ುದನ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮಹತ್ಿದಾದಗಿದ . ಮಗನವಿನ ಬ ಳವಣಿಗ  
ಅರಿವು ಮತಕ ಿ ಭನಷನ ಸ್ನಮಥಯಾಗಳನಕು ಪರಿಗಣರ್ ಗ  ತ ಗ ದಕಕ ್ೈಂಡಕ ವಯಸ್ಟಸಗನಕಗಕಣವನಗಿ 
ಸೈಂದಶಯನ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ನಡ ಸನರ್ುದನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಿೈಂದನ ಘ್ಟರ್ ರ್ನನು ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸಲನ 
ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕ, ಸೈಂಕ ೋತ್ ಭಾಷ್ಾ ತ್ಜ್ಞ ಅಥವಾ ದಿಭಾಷಿ ಇರನರ್ುದನ ಅಗತ್ಯವಾಗನತ್ದಿ .  
 

ಹೈಂದಿನ ಘಟರ್ ಯ ನಿಖರವನದ ದಾಖಲ ರ್ನ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ಮಾಗಯದಶಯನಕ ಕ 
ಅತಾಯರ್ಶಯಕವಾಗಿದ . (ಉದಾಹರಣ ಗ : ಒೈಂದನ ವಾರದ ಹಿೈಂದ  ದೌರ್ಯನಯಕ ್ಕಳಗಾದ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಸೈಂಭ ್ೋಗದ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ದರನವಾಗ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ 
ಮಾದರಿಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ. ಆಗ, ಮೌಖಿಕ (ಬಾಯಿ) ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಅಗತ್ಯವಾಗಿರನತ್ದಿ .  

 
ವಿರ್ರವಾದ ಸೈಂದಶಯನ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಅನಕಬ್ೈಂಧ 1 ರಲಿಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದ .  
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1.2.  ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಸ್ಟಬ್ಬೈಂದಿಗ  ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಕನನ್ನಕ ಉಪಬ್ೈಂಧಗಳು: 
1. ಯನವುದ ೋ ಸಕನಾರಿ, ಖನಸಗಿ ಆಸಪತ ರ ಅಥವಾ ಯಾರ ೋ ರ್ ್ೋೈಂದಾಯಿತ್ ವ  ದಯರನ (RMP) 

ಸೈಂತ್ರಸರಿಿಗಾಗಿ ತಕತಕಾ ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಆರ  ಕ  ಮತ್ನಿ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನನು ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.  
2. ತ್ನತ್ನಯ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ ೋವ ರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ುದಕ್ಕ ಮೊದಲನ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ೌಲಭಯ ನಿೋಡನರ್ುದಕ ಕ 

ಕಾನ್ನನ ಅಥವಾ ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋರಿರ್ಲ್ ಕ ್ೋರಿಕ  ಅಥವಾ ಪರಥಮ ಮನಹರ್ತ ವರದಿ ಅಥವನ 
ಇತರ  ದನಖಲ ಗಳನಕು ಕ ್ೋರತಕಕದಾಲಿ. 

3. ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ು ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ತ್ನತಾಯಗಿದ . ಆದನದರಿೈಂದ ಅೈಂಥ ಸೈಂತ್ರಸರಿಿಗ  ವಿಳೈಂಬ್ 
ಮನಡದ ೋ ಚಿಕ್ತತ ಸ ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  

4. ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ್ಕಳಗಾದ ಸೈಂತ್ರಸರಿಿಗ  ಎಲನ ಿಆಸಪತ ರಗಳಲಿಿ ಉಚಿತವನಗಿ ತಕತಕಾ ವ  ದಯಕ್ತೋಯ 
ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನನು ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  

5. ಮಗನರ್ು ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ಗ ್ಳಗಾಗಿದ ಯೈಂದನ ಸೈಂದ ೋಹವಿದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ ್ತಾಿದಲ್ಲಿ, ವ  ದಯರನ 
ಹರ್ತಿರದ ಪ ್ಲಿೋಸ್ ಠನಣ ಗ  ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದನ ಕಡನಾಯವನಗಿದ .  

6. ಯನರ ೋ ರ್ ್ೋೈಂದನಯಿತ ವ  ದಯರಕ (ಆರ್ಎೈಂವಿ) ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮಾಡಬ ೋಕನ. ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ 
ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ಕ ೋರ್ಲ ಸಿರೋರ ್ೋಗ ತ್ಜ್ಞರನ ಅಥವಾ ಮಕಕಳ ವ  ದಯರನ ಮಾತ್ರವ ೋ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಬ ೋಕ ನನುರ್ುದನ ಕಡಾ್ರ್ರ್ಲಿ.  
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ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪರನಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ (ಪ ್ೋಕ ್ಸೋ) ಅಧಿನಿಯಮ ಪರಕರಣ 27: 
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು, ದೈಂಡ ಪರಕ್ತರಯ ಸೈಂಹತ , 1973ರ 164ಎ ಪರಕರಣಕ ಕ ಅನನಸ್ಾರವಾಗಿ 
ನಡ ಸತ್ಕಕದನದ.  

ಹ ಣನು ಮಗನರ್ು ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಒಳಗಾಗಿದದರ , ಮಹಿಳಾ ವ  ದಯರನ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು 
ಮಾಡತ್ಕಕದನದ. ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ಮಗನರ್ು ಯಾರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮೋಲ  ವಿಶಾಿಸರ್ನನು ಅಥವಾ ನೈಂಬಿಕ ರ್ನನು ಇಟಿಾದ ಯೋ ಆ 
ಯಾರ ೋ ಇತ್ರ  ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಡ ಸತ್ಕಕದನದ.  
ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅೈಂಥ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಗ  ರನ ಹಾರ್ರಿರ್ಲ್ಲಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸೈಂಸ್ ೆರ್ ಮನಖಯಸೆರನ 
ರ್ಾಮನಿದ ೋಯಶನ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳ ರ್ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು 
ನಡ ಸತ್ಕಕದನದ.  

 

ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪರನಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ ನಿಯಮ 5: 
ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪರನಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ ಪರಕರಣ 3,5,7,9ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲನಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳು 
ರ್ರದಯಾದ 24 ಗೈಂಟ ಯಳಗ  ಮಗನವಿಗ  ತ್ನತ್ನಯ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ ೋವ ಗಳನನು ಕಲ್ಲಪಸಬ ೋಕನ. 
 
ಮಗನವಿನ ಖ್ಾಸಗಿತ್ನರ್ನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ, ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿಗಳ 
ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ಯಾರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮೋಲ  ವಿಶಾಿಸರ್ನನು ಮತ್ನಿ ನೈಂಬಿಕ ರ್ನನು 
ಇಟಿಾದ ಯೋ ಅರ್ರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ತ್ನತ್ನಯ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನನು ನಡ ಸಬ ೋಕನ. ಯಾರ ೋ 
ವ  ದಯರನ ಆಸಪತ ರ ಅಥವಾ ತ್ನತ್ನಯ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ ಇತ್ರ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ೌಲಭಯ ಕ ೋೈಂದರಗಳು 
ಅೈಂತ್ಹ ಚಿಕ್ತತ ಸಗಾಗಿ ಪ್್ವಾಯಪ ೋಕ್ಷ್ತ್ವಾಗಿ ಯಾರ್ುದ ೋ ಕಾನ್ನನ ಅಥವಾ ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋರಿರ್ಲ್ 
ಕ ್ೋರಿಕ  ಅಥವಾ ಇತ್ರ  ದಾಖಲ ಗಳಗಾಗಿ ಒತಾಿಯಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.  

 

ಭನರರ್ತೋಯ ದೈಂಡ ಸೈಂಹತ  ಪರಕರಣ 166ಬಿ/ ದೈಂಡ ಪರಕ್ತರಯೆ ಸೈಂಹತ  ಪರಕರಣ 357ಸ್ಟ: 
ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್  ಮತ್ನಿ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಗ  ಗನರಿಯಾದ ಸೈಂತ್ರಸರಿಿಗ  ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನನು ನಿೋಡಲನ 
ನಿರಾಕರಿಸಿದರ , ಒೈಂದನ ರ್ಷಯದರ್ರ ಗ  ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ ಅಥವಾ ರ್ನಲಾಮರ್  
ಅಥವಾ ಅವ ರ ಡರಿೈಂದಲ್ ದೈಂಡರ್ ಗ  ಒಳಪ್ಡಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  
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ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪರನಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ (ಪ ್ೋಕ ್ ಸೋ) ಅಧಿನಿಯಮ ಪರಕರಣ 19 ಮತಕಿ 21: 
ಮಗಕವಿನ ಮೋಲಿನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯವನಕು ಕಡನಾಯವನಗಿ ವರದಿ ಮನಡಕವುದಕ: ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲ ಿ ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ರ್ನರ್ ಸೈಂಭರ್ ಇದ  ಎೈಂದನ ಅನನಮಾನಪ್ಡನರ್ ಅಥವಾ 
ಅೈಂಥ ಅಪ್ರಾಧರ್ು ಆಗಿರನರ್ುದನ ಗಮನಕ ಕ ಬೈಂದರನರ್ (ವ  ದಯರನ ಅಥವಾ ಇತ್ರ  ಆರ ್ೋಗಯ ಪಾಲರ್ಾ 
ರ್ೃತಿಪಿ್ರರನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ ) ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ವಿಶ ೋಷ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕಕ ಕ ಅಥವಾ 
ಸೆಳೋರ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ಗ  ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.  
 

ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ರ್ರದ ಮಾಡಲನ ವಿಫಲವಾದರ , ಒೈಂದನ ರ್ಷಯದರ್ರ ಗ  ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಅರ್ಧಿರ್ 
ಕಾರಾವಾಸ ಅಥವಾ ರ್ನಲಾಮರ್  ಅಥವಾ ಅವ ರಡರಿೈಂದಲ್ ದೈಂಡನಿೋರ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.  
 
ದೈಂಡ ಪರಕ್ತರಯನ ಸೈಂಹತ  ಪರಕರಣ 164ಎ: 

ಅತಾಯಚಾರ ಮಾಡಿರನರ್ ಅಥವಾ ಅತಾಯಚಾರ ನಡ ಸಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸಿರನರ್ ಅಪ್ರಾಧದ ತ್ನಿಖ್  
ನಡ ರ್ನತಿರಿನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಅತಾಯಚಾರಕ ್ಕಳಗಾಗಿದಾದಳ ೈಂದನ ಅಥವಾ ಅತಾಯಚಾರ ನಡ ಸಲನ 
ಪ್ರರ್ತಿುಸಲಾಗಿದ ಯೈಂದನ ಆರ ್ೋಪಿಸಲಾದ ಮಹಿಳ ರ್ನನು, ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ತ್ಜ್ಞರ ಮ್ಲಕ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಲನ ಪ್ರಸ್ಾಿಪಿಸಿರನರ್ಲ್ಲಿ, ಅೈಂತ್ಹ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಸಕಾಯರ ಅಥವಾ ಸೆಳೋರ್ 
ಪಾರಧಿಕಾರರ್ು ನಡ ಸನತಿರಿನರ್ ಆಸಪತ ರರ್ಲ್ಲ ಿ ಉದ ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರನರ್ ರ್ ್ೋೈಂದಾಯಿತ್ ವ  ದಯರನ 
ನಡ ಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ ಅೈಂತ್ಹ ವ  ದಯರನ ಗ  ರನಹಾರ್ರಾಗಿರನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅೈಂತ್ಹ ಮಹಿಳ ರ್ 
ಸಮಮತಿಯೈಂದಗ  ಅಥವಾ ಆಕ ರ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಅೈಂತ್ಹ ಸಮಮತಿರ್ನನು ನಿೋಡಲನ ಸಕ್ಷಮರ್ಾದ 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮಮತಿಯೈಂದಗ  ಯಾರ್ುದ ೋ ಇತ್ರ  ರ್ ್ೋೈಂದಾಯಿತ್ ವ  ದಯರ ಮ್ಲಕ ನಡ ಸತ್ಕಕದನದ. 
ಅೈಂತ್ಹ ಅಪ್ರಾಧರ್ು ನಡ ದರನರ್ುದಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ 24 
ಗೈಂಟ ಯಳಗಾಗಿ ಅೈಂತ್ಹ ಮಹಿಳ ರ್ನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಅೈಂತ್ಹ ರ್ ್ೋೈಂದಾಯಿತ್ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ 
ರ್ೃತಿಪಿ್ರನ ಬಳಗ  ಕಳುಹಿಸತ್ಕಕದನದ.  

 
ಪರಿೋಕ್ಷ ಗನಗಿ ಅೈಂಥ ಮಹಳ್ ಯನಕು ಯನರ ಬ್ಳ ಕಳುಹಸಲನಗಿದ ಯೋ ಆ ರ್ ್ೋೈಂದನಯಿತ ವ  ದಯರಕ ಆ 
ಮಹಳ್ ಯನಕು ಕ್ಡಲ ೋ ತಡ ಮನಡದ  ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಟ, ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ವಿವರಗಳ ಸಹತವನಗಿ ತನು ಪರಿೋಕ್ಷನ 
ವರದಿಯನಕು ಸ್ಟದಧಪಡಿಸತಕಕದಕಾ, ಎೈಂದರ : - 

ಮಹಿಳ  ಮತ್ನಿ ಅರ್ಳನನು ಕರ ತ್ೈಂದ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹ ಸರನ ಮತ್ನಿ ವಿಳಾಸ, ಮಹಿಳ ರ್ ರ್ರ್ಸನಸ, 
ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ರ್ಯಕ್ತಿಯಿೈಂದ ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡ ರ್ಸನಿಗಳ ವಿರ್ರಣ , ಮಹಿಳಾ 
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ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮೋಲ  ಯಾರ್ುದಾದರ್ ಗಾರ್ದ ಗನರನತ್ನಗಳದದಲ್ಲಿ ಅೈಂಥ ಗನರನತ್ನಗಳು, 
ಮಹಿಳ ರ್ ಸ್ಾಮಾನಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಿೆತಿ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಸ್ಕಿ ಮನಖಯ ವಿರ್ರಗಳು. 
ರ್ರದರ್ಲ್ಲಿ ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ನಿಣಯರ್ಕ್ಕ ಖಚಿತ್ ಕಾರಣಗಳನನು 
ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ. ರ್ರದರ್ನ ಮಹಿಳ ರ್ ಸಮಮತಿರ್ನನು ಅಥವಾ ಆಕ ರ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಮಮತಿ 
ನಿೋಡಲನ ಸಕ್ಷಮರ್ಾದ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮಮತಿರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ನಿದಯಷಾವಾಗಿ 
ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ.   
  

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನ ಪಾರರೈಂಭವಾದ ಮತ್ನಿ ಮನಕಾಿರ್ವಾದ ನಿಖರವಾದ ಸಮರ್ರ್ನ್ು ಕ್ಡ 
ರ್ರದರ್ಲ್ಲಿ ನಮ್ದಸತ್ಕಕದನದ. 
 

173ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣ (5)ರ (ಎ)ಖೈಂಡದಲ್ಲಿ ಉಲ ೋಿಖಿಸಲಾದ ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನಗಳ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಆ ರ್ರದರ್ನನು ರ್ ್ೋೈಂದಾಯಿತ್ ವ  ದಯರನ ಯಾರ್ುದ ೋ ವಿಳೈಂಬ ಮಾಡದ ೋ 
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ  ಕಳುಹಿಸತ್ಕಕದನದ. ಅರ್ರನ ಅದನನು ಪ್ರಕರಣ 173ರಲ್ಲನಿೈಂತ  ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋಟರಿಗ  
ಕಳುಹಿಸತ್ಕಕದನದ.  
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರನರ್ುದನ ಯಾರ್ುದನ್ು ಮಹಿಳ ರ್ ಸಮಮತಿಯಿಲದಿ  ಅಥವಾ ಅರ್ಳ 
ಪ್ರವಾಗಿ ಅೈಂಥ ಸಮಮತಿರ್ನನು ನಿೋಡಲನ ಸಕ್ಷಮರ್ಾದ ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮಮತಿಯಿಲದಿ ೋ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಕಾನ್ನನಬದಧವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ ಯೈಂದನ ಅಥ  ಯಸತ್ಕಕದದಲಿ.  

 

ಆರ ್ ೋಗಯ ಮತಕಿ ಕಕಟಕೈಂಬ್ ಕಲನಯಣ ಮೈಂತನರಲಯದ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು: 
ಹ ಣನು ಮಗನ ಅಥವಾ ಮಹಿಳ ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ವ  ದಯರನನು ಹನಡನಕನರ್ 
ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್ ಎಲಾಿ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನನು ಮಾಡಬ ೋಕನ. ಆದರ , ಮಹಿಳಾ ವ  ದಯರನ 
ಲಭಯವಿಲದಿರನವಿಕ ಯೋ ಚಿಕ್ತತ ಸ ಹಾಗ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ನಿರಾಕರಣ  ಅಥವಾ ವಿಳೈಂಬಕ ಕ 
ಕಾರಣವಾಗಬಾರದನ. ಮಹಿಳಾ ಸಹಾರ್ಕರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪ್ನರನಷ ವ  ದಯರನ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ನಡ ಸಬಹನದನ.  
 

ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂತ್ರಸಿರಿಗ  ರ್ ್ೋೈಂದಣಿ, ತ್ಪಾಸಣ  ಮತ್ನಿ ಔಷಧಿಗಳನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ  ಎಲಾಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ ರರ್ನನು ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ. (ಸ್ಟಎಲ್ಎ ಪರಕರಣ 
23). 

 

1.3. ಮಗಕವಿನ ಮೋಲಿನ ದೌಜ್ಾನಯ: ನಿಬ್ೈಂಧರ್ ಗಳು ಮತಕಿ ಪರಿಭನಷ ಗಳು 
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ಮಗಕ ಎೈಂಬ ಪ್ದರ್ು 0-18 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ರ್ನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿ ಎೈಂಬನದನನು ಸ್ಚಿಸನತ್ದಿ .  
 

ಮಗಕವಿನ ಸೈಂರಕ್ಷಣ  ಎೈಂದರ , ಮಗನವಿನ ಸನರಕ್ಷತ ರ್ನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ಕ  ಗ ್ೈಂಡ 
ಕಾರ್ಯಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗಳು; 
 

ಮಗಕವಿನ ಮೋಲಿನ ದೌಜ್ಾನಯ ಎೈಂಬ ಪ್ದರ್ು ಯಾರ್ುದ ೋ ಮಗನವಿಗ  (ದ  ಹಿಕ, ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ 
ಲ  ೈಂಗಿಕವಾದ) ಉಪ್ದರರ್, ಹಿೈಂಸ್ , ದೌರ್ಯನಯ, ನಿಲಯಕ್ಷಯ ಅಥವಾ ಪಿರೋತಿ-ವಾತ್ಸಲಯದ ತಿೋರ್ರತ್ರ ರ್ೈಂಚ್ರ್  
ಎೈಂಬನದನನು ಸ್ಚಿಸನತ್ಿದ . ಇದನ ರ್  ರ್, ಸೈಂಭಾರ್ಯ ಮತ್ನಿ ಸೈಂದ ೋಹಾಸಪದ ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನತ್ದಿ .  
 

ದ  ಹಕ ದೌಜ್ಾನಯ - ಮಗನವಿನ ದ  ಹಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಎೈಂಬ ಪ್ದರ್ು, ಒೈಂದನ ಮಗನವಿಗ  ದ  ಹಿಕ 
ರ್ ್ೋರ್ನನುೈಂಟನ ಮಾಡನರ್ ಯಾರ್ುದ ೋ ಕ್ತರಯ ಅಥವಾ ಕೃತ್ಯಗಳು; 
 

ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯ - ಮಗನವಿನ ಮೋಲ್ಲನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯವ ೈಂದರ , ಮಗನವಿಗ  ಒಪಿಪಗ  ಇರಲ್ಲ 
ಅಥವಾ ಇಲದಿರಲ್ಲ, ಮಗನವಿನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಶ  ೋಷಣ ಗ  ಕಾರಣವಾಗನರ್ ಯಾರ್ುದ ೋ ಕ್ತರಯ ಅಥವಾ 
ಕೃತ್ಯಗಳು ಎೈಂದಥಯ.  
 

ಭನವರ್ನತಮಕ/ಮನನಸ್ಟಕ ದೌಜ್ಾನಯ - ಮಗನವಿನ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ/ ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಎೈಂದರ , ಮಗನವಿನ 
ಮಾನಸಿಕ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ, ಬೌದಧಕ ಮತ್ನಿ / ಅಥವಾ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಚ್ನಟನರ್ಟಿಕ  ಮತ್ನಿ 
ಬ ಳರ್ಣಿಗ ರ್ನನು ಕನಗಿೆಸನರ್ೈಂತ  ಮಾಡನರ್ ಯಾರ್ುದ ೋ ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಲ ್ೋಪ್; 
 

ನಿಲಾಕ್ಷಯ - ಮಗನವಿನ ನಿಲಯಕ್ಷಯ ಎೈಂದರ , ಮಗನವಿನ ದ  ಹಿಕ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ , ಗಾರ್ ಮತ್ನಿ/ಅಥವಾ 
ಬ ಳರ್ಣಿಗ ಗ  ಧಕ ಕಯಾಗನರ್ೈಂತ  ಮಾಡನರ್ ಯಾರ್ುದ ೋ ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಲ ್ೋಪ್. 
 
ದೌಜ್ಾನಯದ ವಿಧಗಳು: 
ಎ. ದ  ಹಕ ದೌಜ್ಾನಯ 
ಮಗನವಿನ ದ  ಹಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಎೈಂದರ , ಮಗನವಿಗ  ದ  ಹಿಕ ಗಾರ್ರ್ನನುೈಂಟನ ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ 
ಕಾರಣವಾಗಬಹನದಾದ ಯಾರ್ುದ ೋ ಕ್ತರಯ ಅಥವಾ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎೈಂದಥಯ. ಅದನ ಈ ಕ ಳಕೈಂಡರ್ುಗಳನನು 
ಒಳಗ ್ಳುಬಹನದಾಗಿದನದ, ಅರ್ು ಅಷಾಕ ಕ ಮಾತ್ರವ ೋ ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗಿರನರ್ುದಲಿ: 

ಎ) ಮ್ಗ ೋಟನ ಮತ್ನಿ ಬಲವಾದ ಹ ್ಡ ತ್ಗಳು. 
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ಬಿ) ಗಾರ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ತ್ರಚ್ನ ಗಾರ್ಗಳು 
ಸಿ) ಮ್ಳ  ಮನರಿತ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ಉಳುಕನಗಳು 
ಡಿ) ಹ ್ಟ ಾಗ  ಆದ ಗಾರ್ಗಳು 
ಇ) ತ್ಲ ಗ  ಆದ ಗಾರ್ಗಳು 
ಎಫ್) ಒಳಾೈಂಗಗಳಗ  ಆದ ಗಾರ್ಗಳು 
ಜಿ) ಕತ್ನಿ ಹಿಸನಕನರ್ುದನ ಅಥವಾ ಉಸಿರನಗಟಿಾಸನರ್ುದನ 
ಎಚ್) ವಿಷ ನಿೋಡನರ್ುದನ 
ಐ) ಸನಡನರ್ುದನ ಅಥವಾ ಸನಟಾ ಗಾರ್ಗಳು 
ಜ ) ಬ ಳರ್ಣಿಗ ಗ  ಅಡಿಯ್ಾದ ಅಜ  ವಿಕತ  
ಕ ) ಪಾಲಕರನ ಸೃಷಿಾಸಿದ ಅಥವಾ ಹ ಣ ದ ಸನಳುು ಕಾಯಿಲ ಗಳು (ಹಿೈಂದನ ಮೈಂಚಾಸನ್ 

ಸಿೈಂಡ ರ್ೋಮ್ ಬ  ಪಾರಕ್ತಸ) 
ಬಿ. ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯ 
ಮಗನವಿನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಎೈಂದರ , ಮಗನವಿನ ಒಪಿಪಗ  ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲದಿರಲ್ಲ, ಮಗನವಿನ 
ಮೋಲ  ಲ  ೈಂಗಿಕ ಶ  ೋಷಣ ಗ  ಕಾರಣವಾಗನರ್ ಕ್ತರಯ ಅಥವಾ ಕೃತ್ಯಗಳು. ಅದನ ಈ ಕ ಳಕೈಂಡರ್ುಗಳನನು 
ಒಳಗ ್ಳುಬಹನದಾಗಿದನದ, ಅರ್ು ಅಷಾಕ ಕ ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗಿರನರ್ುದಲಿ: 
 

ಸಪಶಾರಹತ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರಕಕಕಳ 
ಎ) ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳನನು ತ ್ೋರಿಸನರ್ುದನ 
ಬಿ) ಪ್ರರ ಗನಪಾಿೈಂಗಗಳು ಹಾಗ್ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರಯರ್ನನು ವಿೋಕ್ಷ್ಸಿ ತ್ೃಪಿಪಿ್ಡನರ್ುದನ 
ಸಿ) ಅಶಿೋಿಲ ರ್ತ್ಯರ್ ಗಳು ಮತ್ನಿ ಟಿೋಕ ಗಳು 
ಡಿ) ಕಾಮಪ್ರಚ ್ೋದಕ ರ್ಸನಿಗಳ ಪ್ರದಶಯನ 
ಇ) ಅಸಭಯ ಛಾಯಾಚಿತಿರೋಕರಣ 
 

ಸಪಶಾಸಹತ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರಕಕಕಳ 
ಎ) ಸಿನಗಳನನು ಮನಟನಾರ್ುದನ 
ಬಿ) ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳು/ಗನದದಾಿರರ್ನನು ರ್ ೋರ್ರಿಸನರ್ುದನ 
ಸಿ) ಹಸಿಮ ಥನನ 
ಡಿ) ಮೌಖಿಕ ಲ  ೈಂಗಿಕತ  
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ಇ) ಗನದದಾಿರ ಅಥವಾ ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳ ಒಳಗ  ಯಾರ್ುದ ೋ ರಿೋತಿರ್ ರ್ಸನಿ ಅಥವಾ 
ಬ ರಳನನು ತ್್ರಿಸನರ್ುದನ 

ಎಫ್) ಗನದದಾಿರ ಅಥವಾ ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುರ್ನನು ತ್್ರಿಸನರ್ುದನ 
ಜಿ) ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಅೈಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನನು ಮಾಡನರ್ೈಂತ  ಆ ಮಗನರ್ನನು 

ಪ ರ್ೋತಾಸಹಿಸನರ್ುದನ 
ಎಚ್) ಕಾಮಪ್ರಚ ್ೋದಕ ಪ್ರದಶಯನ ಅಥವಾ ವ ೋಶಾಯರ್ೃತಿರಿ್ ಉದ ದೋಶಕಾಕಗಿ ನಡ ಸನರ್ 

ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ನನು ತ ್ಡಗಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ 
 

ಸ್ಟ. ಭನವರ್ನತಮಕ/ ಮನನಸ್ಟಕ ಕ್ತರಕಕಕಳ 
ಮಗನವಿನ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ/ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ತರನಕನಳ ಎೈಂದರ , ಮಗನವಿನ ಮಾನಸಿಕ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ, ಬೌದಧಕ 
ಮತ್ನಿ /ಅಥವಾ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣ  ಮತ್ನಿ ಬ ಳರ್ಣಿಗ ಗ  ಧಕ ಕರ್ನನುೈಂಟನ ಮಾಡನರ್ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಲ ್ೋಪ್. ಅದನ ಈ ಕ ಳಕೈಂಡರ್ುಗಳನನು ಒಳಗ ್ಳುಬಹನದಾಗಿದನದ, ಅದನ 
ಅಷಾಕ ಕೋ ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗಿರನರ್ುದಲಿ.  
 ಎ) ತಿರಸ್ಾಕರ, ಬ ೋಪ್ಯಡಿಸನವಿಕ  ಅಥವಾ ದಬಾಬಳಕ  
 ಬಿ) ಪಿರೋತಿ ಅಥವಾ ಸಮ್ಹ ಸೈಂವ ೋದರ್ ರ್ ಕ ್ರತ  

ಸಿ) ಅನನಚಿತ್ ಮತ್ನಿ ನಿರೈಂತ್ರವಾದ ಟಿೋಕ , ಬ ದರಿಕ ಗಳು, ಅರ್ಮಾನ, ಆರ ್ೋಪ್ಗಳು, 
ಮಗನವಿನ ಅಥವಾ ಮಗನವಿಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಗಳು. 

ಡಿ) ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ಗ  ದ್ಡನರ್ುದನ 
 

2. ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷನ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳು: 
2.1.1 ಪರಿೋಕ್ಷ ಯ ಸಥಳ 

 ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನರ್ು ಮಗನವಿನ ಖ್ಾಸಗಿತ್ನ ಮತ್ನಿ ಸ್ೌಖಯತ ರ್ನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ.  
 ಮಗನವಿನ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು, ಹ ರಿಗ  ವಾಡ್ಯ ಅಥವಾ ತ್ನತ್ನಯ/ ಅಪ್ಘಾತ್ ಚಿಕ್ತತಾಸ 

ಸೆಳದಲ್ಲಿ ನಡ ಸಬಾರದನ. 
 ಸೈಂಪ್್ಣಯ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮತ್ನಿ ಸ್ಕಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ ರ್ನನು 

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ಆ ಕ ್ಠಡಿರ್ನ, ಒೈಂದನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ಮೋರ್ನ, ಉತ್ಮಿವಾದ ಬ ಳಕ್ತನ 
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ಮ್ಲ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ ಗಾಗಿ ಎಲಾಿ ಸ್ಾಮಗಿರ ಮತ್ನಿ ರ್ರದ 
ನಮ್ರ್ ಗಳನನು ಹ ್ೈಂದರಬ ೋಕನ. 

 

2.1.2 ಪರಿೋಕ್ಷನ/ ಪರಿೋಕ್ಷ  ನಡ ಸಕವ ಸಮಯದಲಿಿ ಹನಜ್ರಿರಕವ ವಯಕ್ತಿಗಳು 
 ಯನರ ೋ ರ್ ್ೋೈಂದನಯಿತ ವ  ದಯರಕ (ಆರ್ಎೈಂಪಿ) ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ನಡ ಸಬಹನದನ 

ಮತ್ನಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಒಳಗಾದ ಸೈಂತ್ರಸರಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದರ್ನನು ನಿೋಡಬಹನದನ. 
 ಮಗನವಿಗ  ಆದ ಆಘಾತ್ರ್ನನು ತ್ಡ ರ್ಲನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ರ್ಾಶರ್ನನು ತ್ಡ ರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಬಹನ 

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಳನನು ತ್ಪಿಪಸಬ ೋಕನ. ಆದನದರಿೈಂದ ಪರರ್ತಯೈಂದಕ ಆಸಪತ ರಯಕ ಮೊದಲ ಭ ೋಟಿಯಲಿಯಿೆೋ 
ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಕವ ಮತಕ ಿ ಮನದರಿಗಳನಕು ಸೈಂಗರಹಸಲಕ ತರಬ ೋರ್ತ ಹ ್ೈಂದಿರಕವ ವ  ದಯರನಕು 
ಹ ್ೈಂದರತ್ಕಕದನದ. ಒಬಬ ವ  ದಯನಿಗ  ಅತಿ ಹ ್ರ ಯಾಗದೈಂತ  ಕತ್ಯರ್ಯರ್ನನು ಹೈಂಚಿಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದ  
ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ಸೈಂಸ್ ೆರ್ ಮನಖಯಸೆರನ ನನರಿತ್ ವ  ದಯರ ಸರದ 
ಪ್ಟಿಾಯೈಂದನನು ರ್ಪಿಸಿದರ , ಇದನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನತ್ದಿ .  

 ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಬಾಲಕ್ತ ಅಥವಾ ಮಹಿಳ ಯಾಗಿದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಮಹಿಳಾ ವ  ದಯರನನು 
ಪ್ತ ಿ ಹಚ್ಿಲನ ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್ ಎಲಾಿ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನನು ಮಾಡತ್ಕಕದನದ. ಆದರ , ಮಹಿಳಾ ವ  ದಯರನ 
ಇಲಿ ಎೈಂಬ ಕಾರಣದ ಮೋಲ , ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ಚಿಕ್ತತ ಸ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಯಾರ್ುದ ೋ 
ಕಾರಣಕ್ಕ ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದನ ಅಥವಾ ವಿಳೈಂಬ ಮಾಡಬಾರದನ. ಮಹಳ್ನ ಸಹನಯಕ್ತಯರ 
ಸಮಕಮಖದಲಿ ಿ ಪ್ನರನಷ ವ  ದಯರನ ಸಹ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ನಡ ಸಬಹನದನ. ಆ ಮಹಿಳಾ 
ಸಹಾರ್ಕ್ತರ್ನ, ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸೈಂಸ್ ೆರ್ನ ಗ ್ತ್ನಿಪ್ಡಿಸಿದ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಿಬಬೈಂದಯಾಗಿರತ್ಕಕದನದ. 

 ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಆ ಮಗಕವಿನ ತೈಂದ -ತನಯಿಯ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ ಿ ಅಥವನ ಆ 
ಮಗಕವು ಯನವ ವಯಕ್ತಿಯ ಮೋಲ  ವಿಶನವಸ ಮತಕಿ ನೈಂಬಿಕ ಯನಕು ಇಟಿದಿ ಯೋ ಆ ಯಾರ ೋ 
ಇತ್ರ  ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಡ ಸತ್ಕಕದನದ. ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅೈಂಥ 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಹಾರ್ರಿಲದಿದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸೈಂಸ್ ೆರ್ ಮನಖಯಸೆರನ ರ್ಾಮನಿದ ೋಯಶಿಸಿದೈಂಥ 
ಮಹಿಳ ರ್ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ನಡ ಸತ್ಕಕದನದ. 

 ಮಗನವಿನ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ನಡ ಸನರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದ ೋ ಕಾರಣಕ್ಕ ಆ 
ಕ ್ಠಡಿಯಳಗ  ಬರಲನ ಪ ್ಲಿೋಸ್ ಸ್ಟಬ್ಬೈಂದಿಗ  ಅನಕಮರ್ತ ನಿೋಡಬನರದಕ.  
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2.1.3 ಸಮಮರ್ತ/ ನಿರನಕರಣ ಯ ಬ್ಗ ೆ ಮನಹರ್ತ 
 ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಿ ಎೈಂದರ , ಪ್ರಿೋಕ್ಷ , ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಸೈಂಗರಹಣ  ಮತ್ನಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ 

ಕನರಿತ್ನ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡನರ್ುದನ. ಈ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಮರ್ತಯನಕು 
ನಿೋಡನರ್ುದನ ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿರನತ್ದಿ . 

 ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕ ಮತ್ನಿ ಮಗನ (12 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸನಸ ಮಿೋರಿದದಲ್ಲಿ) ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮಾಡನರ್ 
ವ  ದ್ರ್ ಹಾಗ್ ಸೈಂಬೈಂಧಿಕನಲದಿ ತ್ಟಸೆ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರನನ ಅನನಮತಿ ಪ್ತ್ರಕ ಕ ಸಹಿ ಮಾಡನರ್ುದನ 
ಕಡಾ್ರ್. 

 ಜ ್ತ ಗ , ಮೋಲಕೈಂಡ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳನನು ನಡ ಸನರ್ ಮನೈಂಚ  ಅರ್ುಗಳಗ , 12 ರ್ಷಯ ಮೋಲಪಟಾ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ಮಗನವಿನ ಒಪಿಪಗ  ಪ್ಡ ರ್ರ್ುದನ ಕಡಾ್ರ್. 

 ಸ್ನಕ್ಷಯವನಕು ವರದಿ ಮನಡಕವುದಕ ಅಥವನ ಸೈಂಗರಹಸಕವುದಕ ಕ ಒಪಿಪಗ  ನಿೋಡಲಕ ನಿರನಕರಿಸ್ಟದರ  
ಅದಕ ಯನವುದ ೋ ವಿಧದಲ್ ಿಚಿಕ್ತತ ಸಯ ನಿರನಕರಣ ಗ  ಕನರಣವನಗಕವುದಿಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಮಗನ 
ಮತ್ನಿ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರಿಗ  ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  

 ಅೈಂಗವ  ಕಲಯ ಹ ್ೈಂದಿರಕವ ವಯಕ್ತಿಯನಗಿದಾ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅೈಂಗವ  ಕಲಯದ ಮಟಾರ್ನನು ನಿಧಯರಿಸಿ, 
ದಿಭಾಷಿ ಅಥವಾ ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕನನ ಉಪ್ಸಿೆತ್ನಿರನರ್ೈಂತ  ಕ ್ೋರನರ್ುದನ ಮನಖಯವಾಗನತ್ದಿ . ಹಾಗ  
ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ ರ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಉಪ್ಚಾರ ಪ್ಡ ರ್ಬಹನದಾಗಿದ  ಮತ್ನಿ ರ್ಯಕ್ತಿ 
ಹಾಗ್ ಪ ್ೋಷಕರನ ಯಾರಾದರ್ ಇದದಲ್ಲಿ, ಅರ್ರಿೈಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ನಿ ನಿೋತಿಗನನಗನಣವಾಗಿ 
ಒಪಿಪಗ ರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  

 ಮಗನ (12 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸನಸ ಮಿೋರಿದ) ಅಥವಾ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರನ ಒಪಿಪಗ  
ನಿರಾಕರಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ವ  ದಯರನ ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷ  ಮನಡಬ ೋಕ ೈಂದಕ ಪ ್ಲಿೋಸರಕ ಒತನಿಯಿಸಕವೈಂರ್ತಲಿ.  

 ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ ್ೋಷಕರ ಅನನಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಜ ್ತ ರ್ಲ್ಲರಿನರ್ೈಂಥ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದ ಅಥವಾ ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ಮಗನವಿನ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ 
ಒಪಿಪಗ ರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ೈಂತಿಲಿ. ಇೈಂಥ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮಾಡನರ್ ವ  ದಯರನ, ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  
ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ ಅನನಮತಿಗಾಗಿ ಸೈಂಸ್ ಥಯ ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಸಮಿರ್ತಯನಕು ಕ ್ೋರಬಹನದನ. ಈ 
ಸಮಿತಿರ್ನನು ಮಗನವಿನ ಉತ್ಮಿ ಹಿತಾಸಕ್ತರಿ್ನನು ಹಾಗ್ ಮಗನವಿನ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ 
ಅಗತ್ಯತ ರ್ನನು ನಿಧಯರಿಸಲನ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸೈಂಸ್ ೆರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾೆಪಿಸತ್ಕಕದನದ. ಈ 
ಸಮಿತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಸ್ ೆರ್ ಒಬಬ ಹಿರಿರ್ ಸಿಬಬೈಂದ, ಉದಾಹರಣ ಗಾಗಿ ಡಿೋನ್, ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ 
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರನ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಾರರ್ ಜ ್ತ ಗ  ಆರ್ಎೈಂಓ/ ಸಿಎೈಂಓ ಹಾಗ್ ಇರ್ ್ ುಬಬ 
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ವ  ದಾಯಧಿಕಾರಿರ್ನನು ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಕನಿಷಾ ಪ್ಕ್ಷ 3 ಸದಸಯರನನು ಈ ಸಮಿತಿ 
ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರಬಹನದನ.  

 
ಸಮಮರ್ತ ನಿಯಮಗಳನಕು ಭನರರ್ತೋಯ ದೈಂಡ ಸೈಂಹತ ಯ 87, 89, 90 ಮತಕ ಿ 92ರ್ ೋ ಪರಕರಣದ 
ಮ್ಲಕ ಉಪಬ್ೈಂಧಿಸಲನಗಿದ .  
 

2.2 ಮಗಕವಿನ ಸೈಂದಶಾನ: 
ಹೈಂತ 1: ಪರಿೋಕ್ಷ  ಮನಡಕವ ವ  ದಯರ ಪರಿಚಯ – ಮಗನವಿನ ಜ ್ತ ಗ  ಉತ್ಮಿ ಸ್ೌಹಾದಯತ ರ್ನನು 
ಬ ಳ ಸಿಕ ್ಳುುರ್ ಸಲನವಾಗಿ ವ  ದಯರನ ತ್ಮಮನನು ಹ ಸರಿನ ಮ್ಲಕ ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮಾಡಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ ಬಹಳ 
ಮನಖಯ.  

- ಪ್ರಸಪರ ಅಥಯವಾಗನರ್ ಭಾಷ್ ರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂದಶಯನದ ಉದ ದೋಶರ್ನನು ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ. 
- ಗೌಪ್ಯತ  ಮತ್ನಿ ಅದರ ಇತಿಮಿತಿಗಳ ಬಗ ೆ ಚ್ಚಿಯಸಬ ೋಕನ. 
- ಮಗನವಿಗ  ಉತ್ರಿ ಗ ್ತಿಲಿದಿದದಲ್ಲಿ, ಗ ್ತಿಲಿಿ ಎೈಂದನ ಹ ೋಳುರ್ುದನ ಸರಿಯೈಂದನ ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ.  
- ಮಗನವಿನ ಬಗ ೆ ಕಾಳಜಿರ್ನನು ರ್ಯಕಿಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ತ್ಪ್ನಪ ಏನ್ ಇಲಿ 

ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳಸಬ ೋಕನ. 
- ಜಾಗರ್ಕತ  ಮತ್ನಿ ತ್ನಮರ್ತ ಯಿೈಂದ ಆಲ್ಲಸಿರಿ (ಎೈಂದರ , ಮಗನವಿಗ  ಬ ೋಗ ಹ ೋಳುರ್ೈಂತ  

ಅರ್ಸರಿಸಬಾರದನ) 
- ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಸಮಾನ ಲ್ಲೈಂಗಿೋ ಸೈಂದಶಯಕರಿಗ  ಆದಯತ  ನಿೋಡನರ್ುದನ ಒಳತ್ನ.  

 
ಸಹನಯವನಗಬ್ಹಕದನದೈಂಥ ಹ ೋಳಕ ಗಳು: 

- ಕ ಲರ್ು ದ ್ಡರ್್ರಿೈಂದ ತ ್ೈಂದರ ಗಿೋಡಾದ ಅರ್ ೋಕ ಮಕಕಳನನು ರ್ಾನನ ರ್ ್ೋಡಿದ ದೋರ್  ಮತ್ನಿ 
ಅರ್ರಿಗ  ಸಹಾರ್ ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ ರ್ಾನನ ತ್ರಬ ೋತಿ ಪ್ಡ ದದ ದೋರ್ . 

- ಯಾರ್ುದ ೋ ಸಮರ್ದಲಾಿದರ್ ನಿೋರ್ು ಕ ್ಠಡಿಯಿೈಂದ ಹ ್ರಹ ್ೋಗಬ ೋಕ ೈಂದನ ಬರ್ಸಿದದಲ್ಲಿ, 
ನಿೋರ್ು ಮನಕಿವಾಗಿ ಹ ್ೋಗಬಹನದನ ಮತ್ನಿ ಸೈಂದಶಯನರ್ನನು ನಿಲ್ಲಸಿಬ ೋಕ ೈಂದನ ನಿೋರ್ು 
ಬರ್ಸಿದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ನಿೋರ್ು ಕ   ಮೋಲ ತಿಿ ಇಲವಿ ೋ – ನನುನನು ಕ ೋಳಬಹನದಾಗಿದ .  

- ಈಗ ರ್ಾನನ ನಿನು ಮಾತ್ನನು ಆಲ್ಲಸನತ ೋಿರ್  ಮತ್ನಿ ಕ ್ೋಣ ರ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾನನ ನಿರ್ ್ುೈಂದಗ  
ಮಾತ್ರ್ಾಡನವಾಗ ನಿನಗ  ಇಷಾವಾದ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ನಿನು ಜ ್ತ ಗ  ಇಟನಾಕ ್ಳುಬಹನದನ. ನಿೋನನ ನಿನು 
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ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ ಹ ್ರಗಡ  ಇರಬ ೋಕ ೈಂದನ ಬರ್ಸಿದಲ್ಲಿ, ಅದ್ ಆಗಬಹನದನ. ಆದರ  ರ್ಾರ್ು 
ಮಾತ್ರ್ಾಡನವಾಗ, ರ್ಾವಿಬಬರ್ ಕಾಣನರ್ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ರನ ಕನಳತಿರಬ ೋಕನ. 

- ನಿನಗ  ಯಾರ್ುದ ೋ ಸಮರ್ದಲಾಿದರ್ ಬಾಯಾರಿಕ  ಆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲರ್ 
ಬಳಸಬ ೋಕ ೈಂದನ ಅನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದನನು ದರ್ವಿಟನಾ ತಿಳಸಿ, ಆಗ ರ್ಾರ್ು ಒೈಂದನ ವಿರಾಮರ್ನನು 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳ ೂುೋಣ. ಕನಡಿರ್ನರ್ ನಿೋರನ ಇಲ ೋಿ ಇದ  ಮತ್ನಿ ಶೌಚಾಲರ್ರ್ು ಪ್ಕಕದಲ್ಲಯಿೋ ಇದ  
(ಇದನನು ಮಗನವಿಗ  ತಿಳಸಬ ೋಕನ). 

- ಆದ ಘ್ಟರ್ ರ್ ಬಗ ೆ ರ್ಾರ್ು ಮಾತ್ರ್ಾಡನವಾಗ, ನಿನಗ  ರ್ಾಚಿಕ  ಅಥವಾ ದನಃಖ ಆಗಬಹನದನ. 
ಆದರ  ಘ್ಟರ್ ರ್ ಬಗ ೆ ನಿೋನನ ಹ ೋಳುರ್ುದರಿೈಂದ ನಿನಗ  ಆದ ರ್ ್ೋರ್ುಗಳು/ ಗಾರ್ಗಳಗ  ಸ್ಕಿ 
ಚಿಕ್ತತ ಸ ನಿೋಡಲನ ನನಗ  ರ್ ರವಾಗನತ್ದಿ  ಹಾಗ್ ಮತ ಿ್ಮಮ ಅೈಂಥರ್ರಿೈಂದ ನಿನಗ  ಆಗನರ್ 
ತ ್ೈಂದರ ರ್ನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ ಸಹಾರ್ವಾಗನತ್ದಿ .  

- ಅಲ್ಲಿ ಏನನ ನಡ ಯಿತ್ನ ಎೈಂಬನದರ ಕನರಿತ್ನ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ನಿೋರ್ು ಧ  ರ್ಯಶಾಲ್ಲ ರ್ಯಕ್ತಿ ಎೈಂದನ 
ರ್ಾನನ ಭಾವಿಸನತ ೋಿರ್ . ಇೈಂತ್ಹ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮಮೈಂಥ ಅರ್ ೋಕ ಮಕಕಳಗ  ತ ್ೈಂದರ  ನಿೋಡಬಹನದನ. 
ಒೈಂದನ ಮಗನ ಆ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದರ , ಆಗ ಇನಿುತ್ರ  ಅರ್ ೋಕ ಮಕಕಳನನು ಅೈಂಥ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳೈಂದ 
ರಕ್ಷ್ಸಬಹನದನ.  
 

ಹೈಂತ 2: ಮಗಕವಿನ ದ  ಹಕ ಮತಕಿ ಭನವರ್ನತಮಕ ಸ್ಟಥರ್ತಯ ನಿಧಾರಣ  – ಮಗನ ದ  ಹಿಕ ಗಾರ್, ರಕಿ 
ಸ್ಾರರ್ ಅಥವಾ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಚ್ಲ್ಲತ್ವಾಗಿದದರ , ಮೊದಲನ ಗಾರ್ಗಳಗ  ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತ ಸ ನಿೋಡಿ 
ಮಗನರ್ನನು ಸಮಾಧಾನಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ ತ್ನೈಂಬಾ ಮನಖಯವಾದನದನ. ಮಗನವಿನ ಮನಸನಸ ಶಾೈಂತ್ ಮತ್ನಿ 
ಸಿೆರವಾಗನರ್ರ್ರ ಗ  ಸೈಂದಶಯನರ್ನನು ಮನೈಂದ್ಡನರ್ ಅಗತ್ಯವಿರನತ್ದಿ .  
 
ಹೈಂತ 3: ಪ ್ೋಷಕರ ಉಪಸ್ಟಥರ್ತ – ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ ್ೋಷಕರನ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು 
ವಿಶಾಿಸವಿರಿಸಿಕ ್ೈಂಡ ಯಾರ ೋ ಒಬಬರ ಉಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ನನು ಸೈಂದಶಯನ ಮಾಡಬ ೋಕನ. 
ಜ ್ತ ರ್ಲ್ಲರಿನರ್ ರ್ರ್ಸಕನನ ಅಪ್ರಾಧಿ ಅಥವಾ ದನಷ್ ರೋರಕ ಎೈಂಬ ಸೈಂಶರ್ವಿದದಲ್ಲಿ, ಅರ್ನನನು 
ರ್ ೋರವಾಗಿ ಕಣಿುಗ  ಕಾಣನರ್ೈಂತ  ಕನಳತ್ನಕ ್ಳುಲನ ತಿಳಸಬಹನದನ. ಆದರ , ಸೈಂದಶಯನದ ಮಾತ್ನ ಆತ್ನ 
ಕ್ತವಿಗ  ಕ ೋಳಸನರ್ೈಂತಿರಬಾರದನ. ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ, ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ ್ೋಷಕರಿಗ  ಸೈಂಕ ್ೋಚ್ಪ್ಡನರ್ 
ಅಥವಾ ಭರ್ಪ್ಡನರ್ ಹದಹರ ರ್ದ ಮಕಕಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಾೈಂಸಿೆಕ ದೌರ್ಯನಯದ 
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ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಜ ್ತ ಗಿರನರ್ ರ್ರ್ಸಕರನ ಸೈಂದಶಯನದ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಸಿೆತ್ರಿರಬಾರದನ. ಇದರಿೈಂದ 
ಮಗನ ಮನಕಿವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ಹಿೈಂರ್ರಿಕ ರ್ನನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿಕ ್ೈಂಡನ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ರ್ ರವಾಗನತ್ದಿ .  
 
ಹೈಂತ 4: ಬ ಳವಣಿಗ  ಮತಕ ಿ ಅರಿವಿನ ಸ್ನಮಥಯಾಗಳನಕು ನಿಧಾರಿಸಕವಿಕ  – ಆರೈಂಭಿಕ ಪ್ರಶ ುಗಳು 
ಮಗನವಿನ ಹ ಸರನ, ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರನ, ಶಾಲ ಗಳು, ರ್ರ್ಸನಸ, ಓದನತಿರಿನರ್ ತ್ರಗತಿ, ಸ್ ುೋಹಿತ್ರ 
ಹ ಸರನಗಳು, ತ್ನೈಂಬಾ ಇಷಾವಾದ ಆಹಾರ, ಆಟಗಳು ಮತ್ನಿ ಆಸಕ್ತಗಿಳೈಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನರ್ 
ಹಾಗ  ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿರಬ ೋಕನ. ಈ ಪ್ರಶ ುಗಳು, ಮಗನವಿನ ಜ ್ತ ಗ  ಉತ್ಮಿ ಸ್ೌಹಾಧಯ ಸೈಂಬೈಂಧ 
ಹ ್ೈಂದಲನ ರ್ ರವಾಗನತ್ವಿ . ಮಗನವಿಗ  ಬ ಳರ್ಣಿಗ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಕ ್ರತ ಯಿದದರ  ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ 
ಮಗನರ್ು ಮಾನಸಿಕ ಅಸಿಸೆತ ಯಿೈಂದ ಬಳಲನತಿದಿದರ , ಅದ್ ಸಹ ಆ ಪ್ರಶ ುಗಳೈಂದ ಸಪಷಾವಾಗಿ 
ತಿಳದನಬರನತ್ದಿ . 
 
ಹೈಂತ 5: ಜ ್ತ ಯಲಿ ಿವಯಸಕರಕ ಯನರನದರ್ ಇದಾಲಿಿ, ಅವರ ಸೈಂದಶಾನ: 

 ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಾಯಿತ್ನ? 
 ಅನನಚಿತ್ ಘ್ಟರ್  ಹ ೋಗ  ಸೈಂಭವಿಸಿತ್ನ? 
 ಮಗನರ್ನನು ಅನನಚಿತ್ವಾಗಿ ನಡ ಸಿಕ ್ೈಂಡರ್ರನ ಯಾರನ? 
 ಆಗ ಮಗನವಿನ ಜ ್ತ ಗ  ಯಾರಿದದರನ? 
 ಅನನಚಿತ್ ಘ್ಟರ್  ನಡ ದದದನನು ಯಾರನ ರ್ ್ೋಡಿದರನ? 
 ಅನನಚಿತ್ ಘ್ಟರ್  ಎಲ್ಲ ಿಸೈಂಭವಿಸಿತ್ನ? 
 ಇತ್ರ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರನ ಅಥವಾ ರ್ ್ೋಡನಗರನ ಆಗ ಎಲ್ಲದಿದರನ? 
 ಅನನಚಿತ್ ಘ್ಟರ್  ಯಾವಾಗ ಸೈಂಭವಿಸಿತ್ನ? 

 
2.3 ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷ : 

ಹೈಂತ 1: ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಪಾಲಕರಿಗ  ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷನ ಹೈಂತಗಳನಕು ವಿವರಿಸಬ ೋಕಕ. ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ 
ಉದ ದೋಶ, ಚಿಕ್ತತ ಸಗಾಗಿ ಗಾರ್ಗಳನನು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸನರ್ುದಾಗಿದ  ಎೈಂದನ ಮಗನವಿಗ  ತಿಳಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಹ ಚ್ನಿ 
ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಗನವಿಗಾದರ  ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ ಬಗ ೆ ವಿರ್ರಿಸಬಹನದನ. 
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ಹೈಂತ 2: ಪರಿೋಕ್ಷ  ಇಡಿೋ ದ ೋಹಕ ಕ ನಡ ಯಕರ್ತಿದ ಯೆೋ ಹ ್ರತ್ನ, ಕ ೋರ್ಲ ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳಗ  ಮಾತ್ರರ್ಲಿ 
ಎೈಂಬನದನ ಮಗನವಿನ ಅನನಭರ್ಕ ಕ ಬರಬ ೋಕನ. ಆದದರಿೈಂದ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಕಣನುಗಳು, 
ಮ್ಗನ, ಬಾಯಿ, ಕ  -ಕಾಲನಗಳನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮಾಡಿದ ನೈಂತ್ರ ಎದ , ಬ ನನು ಅೈಂತಿಮವಾಗಿ ಹ ್ಟ ಾ ಮತ್ನಿ 
ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಬ ೋಕನ. ಹಿೋಗ  ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ, ಯಾರ್ುದ ೋ ಪ್ರಚಿದ ಗನರನತ್ನಗಳು ಮತ್ನಿ 
ಸನಟಿಾರನರ್ ಗಾರ್ಗಳೈಂತ್ಹ ಇತ್ರ  ದ  ಹಿಕ ಗಾರ್ಗಳು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ಲ್ಲಿ ತ್ಪಿಪಹ ್ೋಗಿಲಿ ಎೈಂಬನದನ 
ಖ್ಾತಿರಯಾಗನತ್ದಿ .  
 
ಹೈಂತ 3: ಮಗನರ್ು, ಪನಲಕರ ಕ   ಹಡಿದಕಕ ್ೈಂಡಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮಾಡನರ್ ಮೋಜಿನ ಮೋಲ  
ಕನಳತ್ನಕ ್ಳುಬಹನದನ ಅಥವಾ ಮಲಗಬಹನದನ. ಆದರ , ಸೈಂತ್ರಸ್ತ್ ಮಗನರ್ು 3 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸಗಿೈಂತ್ 
ಕಡಿಮ ಇದದಲ್ಲಿ, ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿರ್ನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮಾಡನರ್ ಮೋಜಿನ ಮೋಲ  ಆ ಮಗನರ್ನನು ತ್ಮಮ ತ ್ಡ ರ್ 
ಮೋಲ  ಕನಳುರಿಸಿಕ ್ೈಂಡನ ಕನಳತ್ನಕ ್ಳುಬಹನದನ.  
 
ಹೈಂತ 4: ಮಗನವಿನ ಮೋಲಾಗಿರನರ್ ಹಲ ರಿ್ ಸಿರ್ಪ್ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ರ್ರ್ಸಸನನು ಆಧರಿಸಿ, 
ಪರಿೋಕ್ಷ ಗನಗಿ ವಿವಿಧ ರ್ೈಂಗಿಗಳನಕು ಬ್ಳಸಬ್ಹಕದಕ. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಬಳಸನರ್ ಭೈಂಗಿಗಳನನು ಈ ಕ ಳಗ  
ನಿೋಡಲಾಗಿದ :  

- ಸೈಂಪ್್ಣಯ ಗಾರ್ದ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ, ಅೈಂಗಾತ್ ಮತ್ನಿ ಬ ್ೋರಲನ ಮಲಗನರ್ ಭೈಂಗಿ. 
- ಮೊಳಕಾಲನಗಳನನು ಮಡಚಿ ಮತ್ನಿ ಹ ್ರಚಾಚಿ ಅೈಂಗಾತ್ ಮಲಗನರ್ ಭೈಂಗಿ 
- ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ ಗನದದಾಿರ ಆಘಾತ್ ಮತ್ನಿ ಪ್ನರನಷ ಬಾಧಿತ್ರಿಗಾಗಿ, ಮೊಳಕಾಲನನು 

ಎದ ರ್ರ್ರ ಗ್ ಎಳ ದನಕ ್ಳುುರ್ ಭೈಂಗಿ 
- ಹದಹರ ರ್ದ ಹನಡನಗರನ ಮತ್ನಿ ಹನಡನಗಿರ್ರಿಗಾಗಿ ಸಿಮ್ಸ ಭೈಂಗಿ (ಎಡ ಮಗನೆಲ್ಲಗ  ಮಲಗಿ 

ಎಡ ನಿತ್ೈಂಬ ಮತ್ನಿ ಕಾಲನನು ರ್ ೋರವಾಗಿ ಚಾಚಿ, ಬಲ ನಿತ್ೈಂಬ ಹಾಗ್ ಕಾಲನನು ಸಿಲಪ ಮಡಚಿ 
ಮಲಗನರ್ ಭೈಂಗಿ) 
 

ಹೈಂತ 5: ಮಗನರ್ನನು ಮರ  ಮಾಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಕವರಿೈಂಗ್ ಶ್ವೋಟನಕು ಬ್ಳಸಬ ೋಕಕ. ಮಗನ ನಿರಾತ್ೈಂಕ 
ಮನಸಿೆತಿರ್ನನು ಹ ್ೈಂದಲನ ಮತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ರ್ ್ೋರ್ನನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿಕ ್ಳುಲನ ಇದನ 
ರ್ ರವಾಗನತ್ದಿ . 
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ಹೈಂತ 6: ಗಾರ್ದೈಂದ ರಕಿಸ್ಾರರ್ವಾಗನತಿರಿನರ್ ಹ ್ರತ್ನ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ದ ೋಹದ ಯಾರ್ುದ ೋ 
ರೈಂಧರದಲ್ಲಿ ಬಾಹಯ ರ್ಸನಿಗಳು ತ್್ರಿದದ ಹ ್ರತ್ನ ಯಾರ್ುದ ೋ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ನಿದಾರರ್ನಕರ್ನನು 
ನಿೋಡದೈಂತ  ತ್ಪಿಪಸಬ ೋಕನ.  
 
ಹೈಂತ 7: ಸ್ನಮನನಯ ದ  ಹಕ ಪರಿೋಕ್ಷ  

 ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ದ ೋಶ ಮತ್ನಿ ಕಾಲದ ಅರಿವಿದದರ  ಮತ್ನಿ ವ  ದಯರನ ಕ ೋಳದ ಎಲಾಿ ಪ್ರಶ ುಗಳಗ್ ಉತ್ರಿಿಸಲನ 
ಸಮಥಯರಾಗಿದದರ  ಅದನನು ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೋಕನ. ಡರಗ್/ ಅಲ ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನನು ಸ್ ೋವಿಸಿ ಅಥವಾ 
ಚ್ನಚಿಿಕ ್ೈಂಡನ ಅಮಲ್ಲನಲ್ಲರಿನರ್ ಯಾರ್ುದ ೋ ಚಿಹ ುಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಗನರನತಿನ 
ಚಿಹ ುಗಳನನು ನಮ್ದಸಬ ೋಕನ. 

 ದ ೋಹದ ಉಷನಣೈಂಶ, ರ್ನಡಿ ಮಿಡಿತ, ಉಸ್ಟರನಟ, ರಕಿದ ್ತಿಡ, (ಹದಿಹರಿಯದವರಲಿಿ) ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ಪರಿಪಕವತ  ಪರಮನಣ ಹನಗ್ ಅಪನರಪಿ ವಯಸಕರ ಸ್ಟಥರ್ತಯನಕು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

 ಹಲ  ಿ ನಡ ದ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಅದ ೋ ಬಟ ಾರ್ನನು ಧರಿಸಿದದರ , ಆ ಬ್ಟ್ ಯಿಕ ಇರಕವ ಸ್ಟಥರ್ತಯನಕು 
ನಮ್ದಸಬ ೋಕನ. ಅದನ ಹ ್ಸದಾಗಿ ಹರಿದದ ಯೋ ಅಥವಾ ಅದಕ ಕ ರಕಿ/ ವಿೋರ್ಯ/ ಮಣನು 
ಮನೈಂತಾದ ಕಲ ಗಳು ಅೈಂಟಿವ ಯೋ, ಆ ಕಲ ಗಳ ಜಾಗ, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ನಿ ಬಣುರ್ನನು 
ವಿರ್ರಿಸಿರಬ ೋಕನ.  
 

ಗನಯಗಳಗ  ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಪರಿೋಕ್ಷ  
 ಬಲರ್ೈಂತ್ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಸೈಂಭ ್ೋಗದ ಮ್ರರ್ ೋ ಒೈಂದರಷನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲಷಿ್ ಾೋ ಗಾರ್ಗಳು 

ಕೈಂಡನಬೈಂದರನರ್ುದನನು ಕಾಣಬಹನದನ. ಗಾರ್ಗಳಾಗದ  ಇದದಲ್ಲಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ು ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ಕ್ತರಯಗ  ಸಮಮತಿ ನಿೋಡಿದ  ಎೈಂದನ ಅಥಯರ್ಲ್ಲ. ಕಾನ್ನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿರ ್ೋಧ 
ಕೈಂಡನಬರದದದಲ್ಲಿ ಆ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಸಮಮತಿ ನಿೋಡಿದಾದರ್ ೈಂದನ ಅಥ  ಯಸಬಾರದನ.  

 ಮ್ಗ ೋಟನಗಳು, ದ  ಹಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ಯಿೈಂದಾದ ಗಾರ್ಗಳು, ಉಗನರಿನಿೈಂದ ಪ್ರಚಿರನರ್ುದನ, 
ಹಲ್ಲನಿಿೈಂದ ಕಚಿಿದ ಗನರನತ್ನಗಳು, ಇರಿದ ಗಾರ್, ಸಿಗಿದ ಗಾರ್ಗಳು, ಮ್ಳ  ಮನರಿತ್, 
ಮೃದನತ್ಿ, ಯಾರ್ುದ ೋ ಇನಿುತ್ರ ಗಾರ್, ಕ್ತೋರ್ು ಗನಳ ುಗಳು, ಅೈಂಗ ಹಾನಿಗಳ ಚಿಹ ುಗಳನನು 
ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ, ಶಿರ, ಮನಖ, ಕನತಿಗಿ , ಭನರ್ಗಳು, ಸಿನ, ಮಣಿಕಟನಾಗಳು, ಮೊಣಕ  ಗಳ ಮೋಲ್ಲನ 
ಸ್ಾರರ್, ಮನೈಂದ ್ೋಳು, ತ ್ಡ ಗಳು ಮತ್ನಿ ಪ್ೃಷಾದ ಮೋಲ್ಲನ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಅೈಂಶಗಳ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ 
ಸೈಂಪ್್ಣಯ ಶರಿೋರರ್ನನು ಎಚ್ಿರಿಕ ಯಿೈಂದ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬ ೋಕನ.  
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 ಎಲಾಿ ಗಾರ್ಗಳ ವಿರ್ರಣ  ನಿೋಡಬ ೋಕನ. ಗಾರ್ದ ವಿಧಗಳು (ತ್ರಚ್ನ ಗಾರ್, ಸಿಗಿದ ಗಾರ್, 
ಕ ್ರ ದ ಗಾರ್, ರ್ರ್ನುಗಾರ್, ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳು), ಜಾಗ, ಅಳತ , ಆಕಾರ, ಬಣು, ಊತ್, 
ಗಾರ್ರ್ು ಗನಣವಾಗನತಿರಿನರ್ ಚಿಹ ುಗಳು, ಸ್ಾಮಾನಯ/ ತಿೋರ್ರ, ಅಳತ ಗಳನನು ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ. 
ಗಟಿಾಯಾದ, ಮೊೈಂಡಾದ, ಒರಟಾದ, ಚ್್ಪಾದ ಮನೈಂತಾಗಿ ಗಾರ್ಕ ಕ ಕಾರಣವಾದ 
ಸೈಂಭರ್ನಿೋರ್ ಆರ್ನಧ ಯಾರ್ುದ ೈಂಬನದನನು ಸ್ಚಿಸಬ ೋಕನ.   

 ದ ೋಹದ ನಕ್ಷ ರ್ಲ್ಲಿ ಗನರನತ್ನ ಮಾಡನವಾಗ, ಗಾರ್ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸೆಳದಲ್ಲಿ 
ಕಾಣನರ್ೈಂತಿರಬ ೋಕನ. ದ ೋಹದ ನಕ್ಷ ರ್ ಮೋಲ  ಅರ್ುಗಳಗ  ಸೈಂಖ್ ಯಗಳನನು ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ ಹಾಗ್ 
ಪ್ರತಿಯೈಂದನನು ಸವಿರ್ರವಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ.  

 ದ ೋಹದ ಮೋಲ  ಕಾಣಲಾಗನರ್ ಯಾರ್ುದ ೋ ತ್ರಹದ ಕಲ ಗಳ ವಿರ್ರಣ  – ಕಲ ರ್ ವಿಧ (ರಕಿ, 
ವಿೋರ್ಯ, ಕ್ತೋಲ ಣ ು, ಮನೈಂತಾದರ್ು) ಅದರ ರ್  ರ್ ಜಾಗ, ಅಳತ  ಮತ್ನಿ ಬಣುರ್ನನು ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ.  
ಸೈಂಗರಹಿಸಲಾದ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳ ಸೈಂಖ್ ಯ ಮತ್ನಿ ಅದರ ಜಾಗಗಳನನು ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  
 

ಜ್ನರ್ನೈಂಗ ಭನಗಗಳು/ ದ ೋಹದ ಇತರ ರೈಂಧರಗಳ ನಿದಿಾಷ ಿಸ್ನಥನಿಕ ಪರಿೋಕ್ಷ  
 ಗಾರ್, ವಿೋರ್ಯದ ಕಲ ಗಳು ಮತ್ನಿ ಕ್ತಬ ಬ್ಟ ಾರ್ ಕ ಳಗ  ಪ್ಸರಿಸಿರನರ್ ಕ್ದಲನಗಳ ಸ್ಾಕ್ಷಯಕಾಕಗಿ 

ಬಾಹಯ ರ್ನರ್ಾೈಂಗ ಪ್ರದ ೋಶ ಮತ್ನಿ ಗನದ ಹಾಗ್ ರ್ೃಷಣದ ನಡನವಿನ ಭಾಗರ್ನನು ಸ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ 
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬ ೋಕನ. ಯಾರ್ುದ ೋ ವಿೋರ್ಯದ ಕಲ  ಚ್ದನರಿರನರ್ / ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಕ್ದಲನಗಳಗಾಗಿ 
ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಲಿ್ಲನ ಕ್ದಲನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಬ ೋಕನ. ಯಾರ್ುದ ೋ ಚ್ದನರಿರನರ್ ಕ್ದಲನ ಅಥವಾ 
ಬಾಹಯ ರ್ಸನಿರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಬಾಚ್ಣಿಗ ಯಿೈಂದ ಬಾಚ್ಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಗನಪಾಿೈಂಗದ 
ಸನತ್ಲಿ್ಲನ ಕ್ದಲ್ಲನ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲನನು ಮತ್ನಿ ರ್ಡ ಗಟಿಾದ ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಲಿ್ಲನ ಕ್ದಲನನು 
ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡನ ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಿಡಬ ೋಕನ. ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ಕ್ದಲನನು ಕ್ಷೌರ (ಶ ೋವ್) ಮಾಡಿದದಲ್ಲಿ, ಆ 
ಬಗ ೆ ಒೈಂದನ ಟಿಪ್ಪಣಿರ್ನನು ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

 ಮಹಿಳಾ ಸೈಂತ್ರಸಿರ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ರ ವಿಸರ್ಯರ್ಾೈಂಗದ ಮನೈಂತ್ನದ ಮತ್ನಿ ರ್ಾಳ, ಯೋನಿ 
ಮನಮಮಡಿಕ ಗಳು, ಯೋನಿ ಹಿಮಮಡಿಕ ಗ  ಯೋನಿ ರ್ಾಳ ದಾಿರ ಹಾಗ್ ಕರ್ಾಯಪ ್ರ  
ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ  ರಕಿಸ್ಾರರ್, ಹರಿದರನರ್ುದನ, ಮ್ಗ ೋಟನಗಳು, ತ್ರಚ್ನ ಗಾರ್ಗಳು, ಊತ್ 
ಅಥವಾ ಕ್ತೋರ್ು ಮತ್ನಿ ಸ್ ್ೋೈಂಕನ ಆಗಿರನರ್ೈಂತ್ಹ ಇತಿೋಿಚಿನ ಗಾರ್ದ ಯಾರ್ುದ ೋ ಚಿಹ ುಗಳಗಾಗಿ 
ಯೋನಿರ್ನನು ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬ ೋಕನ. 
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 ಬ ಚ್ಿಗಿನ ಸ್ ಲ  ನ್/ ಸ್ ಾರ  ಲ್ ನಿೋರಿನಿೈಂದ ಸರ್ರಿ ಸ್ ಾರ  ಲ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ ಪಕನಯಲಮ್ ಉಪ್ಕರಣದ 
ರ್ ರವಿನಿೈಂದ ರ್ರ್ಸಕ ಮಹಿಳ ರ್ ಯೋನಿ ರ್ಾಳದ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ನಡ ಸಬ ೋಕನ. ಯೋನಿ ರ್ಾಳದ 
ತ್ಪಾಸಣ ಗಾಗಿ ನರ್ವಾದ ಸೈಂಕನಚ್ನಕ ಕ ಅನನಮತಿಸಲಾಗಿದ . ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ, ಅತಿ ಚಿಕಕ ರ್ರ್ಸಿಸನ 
ಹನಡನಗಿರ್ರ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಪ ರಿನಿರ್ಮ್ ಭಾಗದರ್ರ ಗ್ ವಿಸಿರಿಸಿರಬಹನದಾದ 
ಮ್ಗ ೋಟನಗಳು, ಕ ೈಂಪಾಗಿರನವಿಕ , ರಕಿಸ್ಾರರ್ ಮತ್ನಿ ಹರಿದರನರ್ುದನನು ಅರ್ಲ ್ೋಕ್ತಸಬ ೋಕನ. ಈ 
ಎಲಾಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಳನನು ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಪ್ತ ಿ ಹಚಿಿ ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಸ್ಾಿಯಬ್ಗಳನನು ಮಾಡಿದ 
ನೈಂತ್ರವ ೋ ಮಾಡಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ೈಂತ  ಎಚ್ಿರಿಕ  ರ್ಹಿಸಬ ೋಕನ.  

 ಮಕಕಳ/ ಚಿಕಕ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಹನಡನಗಿರ್ರ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಮಾಡಿರನರ್ ಕನರನಹನ 
ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದ ೋ ರಿೋತಿರ್ ಕಣಿುಗ  ಕಾಣನರ್ೈಂಥ ಗಾರ್ಗಳು ಕೈಂಡನಬರದದಾದಗ, ಪ್ರ್ 
ಸ್ ಾಕನಯಲಮ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ನಡ ಸಬಾರದನ. ಅಪಾರಪ್ಿ ರ್ರ್ಸಕರಾಗಿದದಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಉೈಂಟಾಗಿರನರ್ 
ಗಾರ್ಗಳು ಗೈಂಭಿೋರವಾಗಿರನವಾಗ, ಸ್ಾಮಾನಯ ಅರರ್ಳಕ ರ್ನನು ನಿೋಡಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮತ್ನಿ 
ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನನು ಮಾಡಬಹನದಾಗಿದ . ಯೋನಿ ಸ್ಾರರ್ವಿದದಲ್ಲಿ, ಸ್ಾರರ್ದ ವಿಧ, ಬಣು, ವಾಸರ್ ರ್ನನು 
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

 ರ್ರ್ಸಕ ಮಹಿಳ ಗ  ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ವಾಗಿ ಸ್ಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೋನಿ (ಪ್ರ್ ವಾಯಗಿನಮ್) 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ನಡ ಸಬಹನದನ.  

 ಕರ್ಾಯ ಪ ್ರ ರ್ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳನನು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸನರ್ುದನ ಅಪ್ರಸನಿತ್. ಏಕ ೈಂದರ , ಸ್  ಕಲ್ 
ತ್ನಳರ್ನರ್ುದನ, ಸವಾರಿ ಮಾಡನರ್ುದನ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಮ ಥನನಗಳೈಂಥ ಹಲವಾರನ 
ಕಾರಣಗಳೈಂದಾಗಿ ಕರ್ಾಯ ಪ ್ರ  ಹರಿದನಹ ್ೋಗಬಹನದನ. ಕರ್ಾಯಪ ್ರ  ಹರಿದಲದಿರನರ್ ಕಾರಣಕ ಕ 
ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ತ್ಳುಹಾಕನರ್ಹಾಗಿಲಿ ಮತ್ನಿ ಕರ್ಾಯ ಪ ್ರ  ಹರಿದರನರ್ುದನ ಈ ಮನೈಂಚ  
ಲ  ೈಂಗಿಕ ಸೈಂಭ ್ೋಗವಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಸ್ಾಬಿೋತ್ನಪ್ಡಿಸನರ್ುದಲಿ. ಆದದರಿೈಂದ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ನಿಣಯರ್ಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸನವಾಗ ಕರ್ಾಯ ಪ ್ರ ರ್ನನು ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳ 
ಇತ್ರ ಯಾರ್ುದ ೋ ಭಾಗದೈಂತ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಬ ೋಕನ. ಅತಾಯಚಾರದ ಘ್ಟರ್ ಗ  
ಸನಸೈಂಬದಧವಾದರ್ುಗಳನನು (ಹ ್ಸದಾಗಿ ಪ ್ರ  ಹರಿದರನರ್ುದನ, ರಕಿ ಸ್ಾರರ್, ಇಡಿೋಮ 
ಮನೈಂತಾದ) ನಿಣಯಯಾೈಂಶಗಳು ಮಾತ್ರವ ೋ ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೋಕನ.  

 ರ್ನರ್ಾೈಂಗದ ಮೋಲ  ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಅೈಂಶಗಳನನು ಶರಿೋರ ನಕ್ಷ ರ್ ಮೋಲ  ಗನರನತಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ 
ಅದಕ ಕ ಕರಮ ಸೈಂಖ್ ಯರ್ನನು ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  
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 ಗನದ ಮತ್ನಿ ಗನದದಾಿರದ ಸನತ್ಿ ರಕಿಸ್ಾರರ್/ ಊದಕ ್ೈಂಡಿರನವಿಕ / ಹರಿದನ ಹ ್ೋಗಿರನರ್ುದನ/ 
ಸ್ಾರರ್/ ಕಲ ಗಳು/ ಗೈಂಟನಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ. ಗನದರ್ಾಳದಲ್ಲಿನ ಹರಿದರನವಿಕ ಗಳು/ 
ಕಲ ಗಳು/ ಬಿರನಕನಗಳು/ ಊತ್ಗಳನನು ಪ್ತ  ಿ ಹಚ್ನಿರ್ುದಕ ಕ ಗನದರ್ಾಳದ (ಪ್ರ್-ರ ಕಯಲ್) 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ನಡ ಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಈ ಜಾಗಗಳೈಂದ ಸ್ಕಿ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸತ್ಕಕದನದ.  

 ರಕಿಸ್ಾರರ್, ಸ್ ್ೋೈಂಕನ ಸ್ಾರರ್, ಹರಿದನ ಹ ್ೋಗಿರನರ್ುದನ, ಬಾತ್ನಕ ್ೈಂಡಿರನರ್ುದನ, ಮತ್ಗಿಾಗಿರನರ್ 
ಕನರಿತ್ ಯಾರ್ುದ ೋ ಸ್ಾಕ್ಷಯಕಾಕಗಿ ಬಾಯಿರ್ ಕನಹರರ್ನನು ಸಹ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಬ ೋಕನ.  
 

ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯದ ಘಟರ್ ಯನಕು ದೃಢಪಡಿಸಕವುದಕ ಕ ಎರಡಕ ಬ ರಳುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷ  ಅಥವನ 
ಯೋನಿ ರ್ನಳದ (ಪರ್-ವನಯಗಿನಮ್) ಪರಿೋಕ್ಷ ಯನಕು ನಡ ಸಬನರದಕ.  
 

2.4. ದನಖಲಿೋಕರಣ: 
2.4.1. ಪರಿೋಕ್ಷ ಯ ಸಮಯ ಮತಕ ಿಹನಜ್ರಿರಕವ ವಯಕ್ತಿಗಳು 

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ಪಾರರೈಂಭ ಮತ್ನಿ ಮನಕಾಿರ್ದ ಸಮರ್ರ್ನನು ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ 
ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿರಕವ ವಯಕ್ತಿಗಳ ಹ ಸರಕಗಳನಕು ಸಹಿಗಳು ಮತ್ನಿ ಹ ಬ ಬಟಿಾನ 
ಗನರನತಿರ್ ್ೈಂದಗ  ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ .  

 

2.4.2. ಬನರ್ತೀದನರ 
ಬಾತಿೀದಾರ ಸಿತ್ಃ/ ಮಗನ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರ ೋ ಆಗಿರಲ್ಲ 
ಬಾತಿೀದಾರನ/ಳ ಹ ಸರನನು ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೋಕನ. ಕ ಲರ್ಮಮ ಸೈಂಗಡಿಗನಕ ದಕಷಕಮಿಾ ಅಥವನ 
ದಕಷ ರೋರಕರ್ನಗಿರಬ್ಹಕದಕ ಎೈಂಬನದನನು ವ  ದಯರನ ಅರಿತಿರಬ ೋಕನ. ಆದದರಿೈಂದ, ಮಗನರ್ು ಸೈಂಗಡಿಗನ 
ಅನನಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ಬರ್ಸಿದರ , ವ  ದಯರನ ಅದಕ ಕ ಅನನಮತಿಸಬ ೋಕನ. ಆಗ 
ಮತ ಿ್ಬಬ ಮಹಿಳಾ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಿಬಬೈಂದರ್ನನು ಕ ್ಠಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಇಟನಾಕ ್ೈಂಡಿರಬ ೋಕನ. ಆದರ  
ಆಕ ರ್ನ ಮಾತ್ರ್ಾಡನರ್ುದನ ಕ ೋಳಸದಷನಾ ಅೈಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬ ೋಕನ.  

 

2.4.3. ಗಕರಕರ್ತನ ಚಿಹ ುಗಳು 
ಕಾನ್ನನ ಉದ ದೋಶಗಳಗಾಗಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ದ ೋಹದ ಕಣಿುಗ  ಕಾಣಬಹನದಾದ ಮತ್ನಿ 
ವಿೋಕ್ಷ್ಸಲನ ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್ ಭಾಗದ ಮೋಲ್ಲನ ಎರಡಕ ಗಕರಕರ್ತನ ಚಿಹ ುಗಳನಕು 
ದನಖಲಿಸಕವುದಕ ಮನಖಯ.  
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2.4.4. ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿಿ ಕೈಂಡಕಬ್ೈಂದ ಅೈಂಶಗಳು: 
ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಬಹಳಷನಾ ಸಲ ಮಕಕಳು ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ‘ಕ ಟಾಕ ಲಸ ಆಯಿತ್ನ‘ ಎೈಂದನ 
ಹ ೋಳುತಾಿರ . ಚಿಕಕ ಮಕಕಳು ಅದರಲ್ಿ ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗಳಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಪ್ದಗಳು ಗ ್ತಿರಿದೈಂಥ ಮಕಕಳು ದೌರ್ಯನಯದ ನಿಖರ 
ಪ್ರಮಾಣರ್ನನು ತಿಳಸಲನ ಸಹಾರ್ವಾಗನರ್ುದಕ ಕ ಅೈಂಗರಚರ್ನ ರ ೋಖನಚಿತರಗಳನಕು ಬಳಸನರ್ುದನ 
ಸ್ಕಿವಾಗಿರನತ್ದಿ .  

 
2.4.5. ಸ್ನಕ್ಷಯ ಸೈಂಗರಹಣ  
2.4.5.1.  ಸ್ನಕ್ಷಯವನಕು ಸೈಂಗರಹಸಕವುದಕ 

 ರ್ರ್ಸಿಸನ ನಿಣಯರ್ಕಾಕಗಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ ಕ ್ೋರಿದರ , ಮಣಿಕಟನಾ, ಮೊಳಕ  , ಭನರ್ಗಳು, ಹಲ್ಲನಿ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳ ರ ೋಡಿಯೋಗಾರಫ್ಗಳಗಾಗಿ ಸ್ಚಿಸಬಹನದನ. ರ್ರ್ಸಿಸನ ತಿೋಮಾಯನಕ ಕ 
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ವಿರ್ರಗಳಗಾಗಿ ಅನನಬೈಂಧ-3 ಅನನು ರ್ ್ೋಡಿ.  

 ಯಾರ್ುದ ೋ ಸೈಂಶಯಾಸಪದ ಮ್ಳ  ಮನರಿತ್/ ಗಾರ್ಕಾಕಗಿ ದ ೋಹದ ಸೈಂಬೈಂಧಿತ್ ಭಾಗದ ಸ್ಕಿ 
ತ್ಪಾಸಣ  ಮಾಡಲನ ಸ್ಚಿಸಲಾಗಿದ .  

 ಕತ್ಯರ್ಯದ ಮೋಲ್ಲರನರ್ ವ  ದಯರನ ಗಭಯಧಾರಣ ರ್ ಮ್ತ್ರ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಮಾಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ 
ಅದರ ರ್ರದರ್ನನು ನಮ್ದಸಬ ೋಕನ.  

 ಹ ಚ್ಐವಿ ಮ್ಲ ಸಿೆತಿಗಳು, ವಿಡಿಆರ್ಎಲ್ ಮತ್ನಿ ಹ ಚ್ಬಿಎಸ್ಎಜಿರ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ 
ಸ್ಾಕ್ಷಯಕಾಕಗಿ ರಕಿರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ.  
 

ಕ ೋೈಂದರ/ ರನಜ್ಯ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞನನ ಪರಯೋಗನಲಯಕನಕಗಿ ಮನದರಿಗಳ ಸೈಂಗರಹ 
 ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ನಿಧಯರಿಸಿದ ನೈಂತ್ರ, ಯಾರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ  ಎೈಂಬನದನನು 

ನಿಣಯಯಿಸಬ ೋಕನ. ಇದನ ದೌರ್ಯನಯದ ಸಿರ್ಪ್, ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ನಡನವ  ಕಳ ದನ 
ಹ ್ೋದ ಸಮರ್ ಮತ್ನಿ ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ದ ತ್ರನವಾರ್ ಆಕ  ಸ್ಾುನ ಮಾಡಿರನರ್ಳ ೋ/ ಮ  
ತ ್ಳ ದನಕ ್ೈಂಡಿರನರ್ಳ ೋ ಎೈಂಬನದರ ಮೋಲ  ಅರ್ಲೈಂಬಿಸಿರನತ್ದಿ .  

 ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ದ 96 ಗೈಂಟ ಗಳ ೂಳಗ  (4 ದನಗಳು) ಮಹಿಳ ರ್ನ ರ್ರದ ಮಾಡಿದದರ , 
ದೌರ್ಯನಯದ ಸಿರ್ಪ್ರ್ರ್ಾುಧರಿಸಿ, ಸ್ಾಿಬ್ಗಳೂ ಸ್ ೋರಿದೈಂತ  ಎಲಾಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸತ್ಕಕದನದ. 
72 ಗೈಂಟ ಗಳ ತ್ರನವಾರ್ (3 ದನಗಳು) ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳು ದ ್ರ ರ್ನರ್ ಸ್ಾಧಯತ  ಬಹಳ 
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ಕಡಿಮಯಾಗಿರನತ್ದಿ . ಆದರ್ ಸೈಂತ್ರಸ್ ಗಿ  ದೌರ್ಯನಯಕ ್ಕಳಗಾದ ನೈಂತ್ರ ಎಷನಾ ಗೈಂಟ ಗಳ 
ಸಮರ್ ಕಳ ದನ ಹ ್ೋಗಿದ  ಎೈಂದನ ಖಚಿತ್ವಾಗಿಲದಿದದಲ್ಲಿ, 96 ಗೈಂಟ ಯಳಗ  ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು 
ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದನ ಉತ್ಮಿ.  

 ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ದ 72 ಗೈಂಟ ಗಳ ೂಳಗ  ಮಾತ್ರ ವಿೋಯಾಯಣನರ್ನನು ಗನರನತಿಸಬಹನದನ. ಆದದರಿೈಂದ 
ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ನ ಮ್ರನ ದನಗಳಗಿೈಂತ್ ಹ ಚ್ನಿ ದನಗಳ ಹಿೈಂದ  ದೌರ್ಯನಯಕ ್ಕಳಗಾಗಿದದಲ್ಲಿ, 
ದರ್ವಿಟನಾ ವಿೋಯಾಯಣನರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬಾರದನ. 
ಅೈಂತ್ಹ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ವಿೋರ್ಯ ಗನರನತಿಸನರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಳಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ 
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ.  

 ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ದ 96 ಗೈಂಟ ಗಳ ನೈಂತ್ರರ್ೂ ಸಹ ದ ೋಹದ ಹ ್ರಭಾಗದ ಮೋಲ್ಲನ ಮತ್ನಿ 
ಬಟ ಾರ್ೈಂತ್ಹ ರ್ಸನಿಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬಹನದನ.  

 ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಲಾಗನರ್ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳ ಸಿರ್ಪ್ರ್ನನು ಬಹನಮಟಿಾಗ  ದೌರ್ಯನಯದ ಹಿರ್ ುಲ  ಮತ್ನಿ ಸಿರ್ಪ್ 
ಹಾಗ್ ಘ್ಟರ್  ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ನಡನವ  ಕಳ ದನ ಹ ್ೋದ ಸಮರ್ ನಿಧಯರಿಸನತ್ವಿ . 
ಉದಾಹರಣ ಗ , ಸೈಂತ್ರಸ್ ಗಿ  ಗನದ ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಆಗಿರನರ್ುದಲಿ ಎೈಂದನ ಖಚಿತ್ವಾಗಿದದರ , 
ಗನದದಾಿರದ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ ಅಗತ್ಯ ಇರನರ್ುದಲಿ.  

 ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ದ ಸೆಳದೈಂದ/ ಆಪಾದತ್ನಿೈಂದ ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮೋಲ  
ಅೈಂಟಿಕ ್ೈಂಡಿರಬಹನದಾದೈಂಥ ಉದಾ: ಹನಲನಿ, ಮಣನು, ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಕ್ದಲನ ಅಥವಾ 
ತ್ಲ ಗ್ದಲನ ಮನೈಂತಾದ ಬಾಹಯ ರ್ಸನಿವಿನ ಯಾರ್ುದ ೋ ಮಾದರಿಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ ಹಾಗ  
ಕಾಗದದ ಒೈಂದನ ದ ್ಡ್ ಹಾಳ ಯೈಂದರ ಮೋಲ  ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ನನು ನಿೈಂತ್ನಕ ್ಳುುರ್ೈಂತ  
ಕ ್ೋರಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಕಾಗದದ ಈ ಹಾಳ ರ್ನನು ಬಹಳ ಎಚ್ಿರಿಕ ಯಿೈಂದ ಮಡಚಿ, ಅದನನು 
ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಸನಳವಿನ ಪ್ತ ಗಿಾಗಿ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗನರ್ ಬಾಯಗಿನಲ್ಲಿ 
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಿಡಬ ೋಕನ.  

 ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ದ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ನ ಧರಿಸಿದದ ಬಟ ಾಗಳು, ಅರ್ುಗಳ ಮೋಲ  
ಯಾರ್ುದ ೋ ರಿೋತಿರ್ ಕಲ ಗಳು/ ಹರಿದರನವಿಕ ಗಳು/ ಸನಳವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳು ಇವ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು 
ರ್ ್ೋಡಲನ ಅರ್ು ಸ್ಾಕ್ಷಾಯತ್ಮಕ ಮೌಲಯರ್ನನು ಹ ್ೈಂದವ . ಆದದರಿೈಂದ ಆ ಬಟ ಾಗಳನನು ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ 
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಿಡಬ ೋಕನ. ದರ್ವಿಟನಾ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಬಟ ಾರ್ ತ್ನೈಂಡಿನ ಮೋಲ್ ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಸ್ಕಿ 
ಲ ೋಬಲನನು ಅೈಂಟಿಸನರ್ುದರ ್ೈಂದಗ  ಅರ್ುಗಳಗ  ವಿರ್ರಣ  ನಿೋಡಿರಬ ೋಕನ. ವಿೋರ್ಯ, ರಕಿ, ಬಾಹಯ 
ರ್ಸನಿ ಮನೈಂತಾದ ಕಲ ಗಳರನರ್ುದನನು ಸ್ಕಿವಾಗಿ ನಮ್ದಸಬ ೋಕನ. ಬಟ ಾಗಳ ಮೋಲ  ಹರಿದರನರ್ 
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ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದ ೋ ಇತ್ರ ಗನರನತ್ನಗಳವ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ಸಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಬ ೋಕನ. ಒೈಂದನ 
ವ ೋಳ  ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ನ ಈಗಾಗಲ ೋ ಬಟ ಾಗಳನನು ಬದಲಾಯಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ನನು ಅತಾಯಚಾರ 
ನಡ ದ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದದೈಂಥ ಬಟ ಾಗಳನನು ಕ ೋಳ ಪ್ಡ ದನಕ ್ೈಂಡನ, ಅರ್ುಗಳನನು 
ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಿಡಬ ೋಕನ.  

 ಬಟ ಾಗಳು ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಅರ್ುಗಳಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಪಾಕ ೋಟನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿಡನರ್ 
ಮೊದಲನ ಯಾವಾಗಲ್ ಅರ್ುಗಳನನು ರ್ ರಳನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಕಲ ಯಾಗಿರನರ್ ಬಟ ಾರ್ ಭಾಗಗಳನನು ಕಲ ಯಾಗದ ಬಟ ಾರ್ 
ಭಾಗಗಳಗ  ಪ್ರಸಪರ ಅೈಂಟದೈಂತ  ಬಟ ಾರ್ನನು ಸ್ಕಿವಾಗಿ ಮಡಚ್ಲಾಗಿದ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಬಟ ಾರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ತ್ನೈಂಡನನು ಪ್ರತ ಯೋಕವಾದ ಚಿೋಲದಲ್ಲಿ ಇಟನಾ 
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ, ಅದಕ ಕ ರ್ನಕಿವಾಗಿ ಸಿೋಲನ ಮಾಡಿ ಲ ೋಬಲ್ ಅೈಂಟಿಸಬ ೋಕನ.  
 

ದ ೋಹದ ಮೋಲಿನ ಸ್ನಕ್ಷಯಗಳು: 
 ದ ೋಹದ ಮೋಲ್ಲನ ರಕಿದ ಕಲ ಗಳು, ದ ೋಹದ ಮೋಲಾಾಗದಲ್ಲಿರನರ್ ಬಾಹಯ ರ್ಸನಿಗಳು, ಚ್ಮಯದ 

ಮೋಲ  ಅೈಂಟಿರನರ್ ವಿೋರ್ಯದ ಕಲ ಗಳು ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ  ಕಲ ಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಲನ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು 
ಬಳಸಬ ೋಕನ. ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ ದ ೋಹದ ಮೋಲ  ಆಪಾದತ್ನ ತ್ಲ ಗ್ದಲನ ಮತ್ನಿ ಗನಪಾಿೈಂಗದ 
ಕ್ದಲನಗಳು (ಮತ್ನಿ ವಿಪ್ರ್ಯರ್ವಾಗಿ) ಕೈಂಡನ ಬರನರ್ುದನ ಒೈಂದನ ಸ್ಾಕ್ಷಾಯತ್ಮಕ 
ಮೌಲಯವಾಗಿರನತ್ದಿ . ಬಾಚ್ನರ್ುದರ ಮ್ಲಕ ಬಿಡಿ ತ್ಲ ಗ್ದಲನ ಮತ್ನಿ ಗನಪಾಿೈಂಗದ 
ಕ್ದಲನಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ. ಸೈಂತ್ರಸ್ ಯಿಿೈಂದ ಹಾನಿಯಾಗದ ತ್ಲ ಗ್ದಲನ ಮತ್ನಿ 
ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಕ್ದಲನಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ. ಇದರಿೈಂದ ಆಪಾದತ್ನ ದ ೋಹದ ಮೋಲ್ಲೈಂದ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಲಾದ ಬಿಡಿ ಕ್ದಲನಗಳ ೂೈಂದಗ  ಹ ್ೋಲ್ಲಕ  ಮಾಡಬಹನದನ. ಎಲಾಿ ಕ್ದಲನಗಳನನು 
ಹಿಡಿದಟನಾಕ ್ೈಂಡ ಒೈಂದನ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿ, ಆನೈಂತ್ರ ಅದನನು ಮಡಚಿ, ಸಿೋಲನ 
ಮಾಡತ್ಕಕದನದ.  

 ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಸೈಂತ್ರಸ್ ಿ ಮತ್ನಿ ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ ಸ್ ಣಸ್ಾಟ ನಡ ಸಿ, ಪ್ರಸಪರ 
ಪ್ರಚಿದ ಗಾರ್ವಾಗಿದದಲ್ಲಿ, ಒಬಬರ ದ ೋಹದ ಮೋಲ್ಲನ ಚ್ಮಯದ ಕ ್ೋಶಗಳು ಮತ ಿ್ಬಬರ 
ಉಗನರನಗಳಲ್ಲಿ ಅೈಂಟಿಕ ್ೈಂಡಿರಬಹನದನ. ಅದನನು ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ತ ಿ ಹಚ್ನಿರ್ುದಕಾಕಗಿ 
ಬಳಸಬಹನದನ. ಎರಡ್ ಕ  ಗಳಲ್ಲನಿ ಕತ್ರಿಿಸಿದ ಉಗನರನಗಳನನು ಮತ್ನಿ ಕ ರ ದನಕ ್ೈಂಡ ಉಗನರಿನ 
ಕಲ ಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಿ, ಅರ್ುಗಳನನು ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡತ್ಕಕದನದ. ಉಗನರನಗಳನನು 
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ಕತ್ರಿಿಸಿಕ ್ಳುುವಾಗ ಉಗನರಿನ ಕ ಳಗಿನ ಯಾರ್ುದ ೋ ಅೈಂಗಾೈಂಶರ್ು ಕ್ತತ್ನಿ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಬ ರ ತ್ನಕ ್ೈಂಡಿಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

 ರಕಿದ ಗನೈಂಪಿಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ರಕಿರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕಾಗಿದನದ, ಅದನ ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ 
ಸೆಳದಲ್ಲರಿನರ್ ರಕಿದ ಕಲ ಗಳನನು ತಾಳ  ರ್ ್ೋಡಲನ ಮತ್ನಿ ಹ ್ೋಲ್ಲಕ  ಮಾಡಲನ ಸಹ 
ಸಹಾರ್ವಾಗನತ್ದಿ .  

 ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಸಮಗರ ಫಲ್ಲತಾೈಂಶರ್ು ಮಾದಕ ರ್ಸನಿಗಳು/ ಅಲ ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಭಾರ್ದ ಮೋಲ  
ನಿೈಂತಿರನವಾಗ, ಮಾದಕ ರ್ಸನಿಗಳು/ ಅಲ ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ ೋರ್ರ್ ರ್ ಅೈಂಶರ್ನನು ಕೈಂಡನ 
ಹಿಡಿರ್ರ್ುದಕಾಕಗಿ ರಕಿ ಮತ್ನಿ ಮ್ತ್ರರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ. ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ಅೈಂಥ 
ಪ್ದಾಥಯಗಳ ಅೈಂಶ ರಕಿದಲ್ಲಿ/ ಮ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಂಡನ ಬೈಂದದದಲ್ಲಿ, ಒಪಿಪಗ ರ್ ಸಿೈಂಧನತ್ಿ 
ಪ್ರಶಿುತ್ವಾಗನತ್ದಿ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಒೈಂದನ ನಿದಯಷಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲ,ಿ ಯಾರ್ುದ ೋ ತ್ರಹದ ದ  ಹಿಕ 
ಅಥವಾ ರ್ನರ್ಾೈಂಗದ ಮೋಲ  ಗಾರ್ಗಳು ಇಲದಿರಬಹನದನ. ಅೈಂಥ ಪ್ರಿಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ರಕಿ 
ಅಥವಾ ಮ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕರ್ಸನಿ/ ಆಲ ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರನವಿಕ ರ್ನನು ಕೈಂಡನ ಹಿಡಿರ್ನರ್ುದನ 
ಬಹಳ ಮನಖಯವಾಗನತ್ದಿ . ಏಕ ೈಂದರ  ಅದನ ಪ್ರತಿರ ್ೋಧರ್ನನು ಒಡನ್ರ್ ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ ಸ್ಾಮಥಯಯದ 
ಮೋಲ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರಬಹನದಾಗಿರನತ್ದಿ . ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ ಮಾದಕ ರ್ಸನಿ ಮತ್ನಿ 
ಅಲ ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಮ್ತ್ರದ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲನನು ಕೈಂಟ ೋನರ್ನಲ್ಲಿ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಬಹನದನ.  

 ಒದಗಿಸಲಾದ ಸ್ ಾರ  ಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಿರೈಂಜ್ ಮತ್ನಿ ಸ್ಜಿಯಿೈಂದ ವಿೋನಸ್ ರಕಿರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಿ 
ಅದನನು ಈ ಮನೈಂದನ ಉದ ದೋಶಗಳಗಾಗಿ ಮ್ರನ ಸ್ ಾರ  ಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಿೋಸ್ ಗಳು/ ನಳಕ ಗಳಗ  
ರ್ಗಾಯಯಿಸಬ ೋಕನ: ರಕಿದ ಗನೈಂಪ್ನ ಮತ್ನಿ ಮಾದಕ ರ್ಸನಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಸ್ ್ೋಡಿರ್ೈಂ 
ಪ ಿ್ೋರ  ಡ್ - ಅಲ ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ, ಇಡಿಟಿಎ – ಡಿಎನ್ಎ ವಿಶ ೋಿಷಣ .  

 ವಿೋರ್ಯ ಮತ್ನಿ ವಿೋಯಾಯಣನರ್ನನು ಪ್ತ ಹಿಚ್ನಿರ್ುದಕಾಕಗಿ ಓರಲ್ ಸ್ಾಿಬ್ಅನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ. 
ಕ ್ರ್ ರ್ ದರ್ಡ  ಹಲನಿಗಳ ಹಿೈಂದನ ಗಲದಿ ಕನಳರ್ಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದ ೋ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳು ಕೈಂಡನಬರನರ್ 
ಸ್ಾಧಯತ  ಹ ಚಾಿಗಿರನರ್ುದರಿೈಂದ, ಆ ಗಲದಿ ಕನಳರ್ ಹಿೈಂಭಾಗದೈಂದ ಓರಲ್ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ.  
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ಜ್ನರ್ನೈಂಗ ಮತಕ ಿಗಕದದನವರದ ಸ್ನಕ್ಷಯ 
 ಮಹಿಳ ರ್ ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಕ್ದಲನಗಳ ಮೋಲ  ವಿೋರ್ಯದ ಕಣಗಳು ಅೈಂಟಿಕ ್ೈಂಡಿದ ಯೈಂದನ 

ಸೈಂದ ೋಹವಿರನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಕ್ದಲ್ಲನ ರ್ಡ ಗಟಿಾದ ಭಾಗರ್ನನು ಒಟಿಾಗ  ಸ್ ೋರಿಸಿ, 
ಅದನನು ರ್ ರಳನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಲಕ ್ೋಟ ಯೈಂದರಲ್ಲಿ ಇಡಬ ೋಕನ.  

 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಲಿ್ಲನ ಕ್ದಲ್ಲನ ಮಾದರಿಗಳಗಾಗಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಗನಪಾಿೈಂಗದ 
ಕ್ದಲನನು ಬಾಚ್ಬ ೋಕನ. ಈ ಉದ ದೋಶಕಾಕಗಿಯೋ ಒೈಂದನ ಬಾಚ್ಣಿಗ ರ್ನನು ಬಳಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ 
ಆ ಮಾದರಿಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಿ ಸನರಕ್ಷ್ಸಲನ ಮಾದರಿಗಳು ಅದರಲ ೋಿ ಶ ೋಖರವಾಗನರ್ಷನಾ 
ದ ್ಡದ್ಾದ ಕಾಗದದ ಹಾಳ ರ್ನನು ಬಳಸಬ ೋಕನ. ಹ ್ೋಲ್ಲಕ  ರ್ ್ೋಡನರ್ ಉದ ದೋಶಕಾಕಗಿ ಅಥವಾ 
ನಿರ್ೈಂತ್ರಣ ಮಾದರಿಗಳಗಾಗಿ ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಕತ್ರಿಿಸಿದ ಕ್ದಲನಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 
ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಲಿ್ಲನ ಕ್ದಲನನು ಕ್ಷೌರ ಮನಡಿದಾಲಿಿ, ಅದನನು ದಾಖಲ ಗಳಲ್ಲಿ 
ನಮ್ದಸನರ್ುದಕ ಕ ತ್ಪ್ಪಬಾರದನ.  

 ಗನದದಾಿರ – ರ್ನರ್ಾೈಂಗಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಸ್ಾಕ್ಷಯಕಾಕಗಿ, ಯೋನಿ, ಯೋನಿರ್ಾಳ ಗನದದಾಿರದೈಂದ 
ಎರಡನ ಸ್ಾಿಯಬ್ಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ಘ್ಟರ್ ರ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ 
ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ಸೈಂಗರಹಿಸತ್ಕಕದನದ. ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಭ ್ೋಗ ನಡ ದದದರ  ಮಾತ್ರವ ೋ 
ಕನಳಗಳೈಂದ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸತ್ಕಕದನದ. ಒದಗಿಸಲಾದ ಗಾಿಸ್ ಸ್  ಿಡ್ನ ಮೋಲ  ಎರಡನ 
ರ್ನರ್ಾೈಂಗ ಕಲ ಗಳ ಲ ೋಪ್ನರ್ನನು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ, ಅದನನು ರ್ ರಳನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಅದನನು ವಿೋರ್ಯ 
ದರರ್/ ವಿೋಯಾಯಣನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ.  

 ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಮಾಡನವಾಗ ಹಲವಾರನ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ ರಳನಿೈಂದ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ರ್ಸನಿವಿನಿೈಂದ 
ಘ್ಷಯಣ  ಕಡಿಮ ಮಾಡನರ್ ಕ್ತೋಲ ಣ ುರ್ನನು ಲ ೋಪಿಸಲಾಗನತ್ದಿ . ಆದದರಿೈಂದ ಆ ಕ್ತೋಲ ಣ ುರ್ನನು 
ಪ್ತ ಿ ಹಚ್ನಿರ್ುದಕಾಕಗಿ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಒದ ದರ್ನನು ಒರ ಸಿದ ಮತ ಿ ಬಟ ಾರ್ೈಂಥ 
(ಲಭಯವಿರಬಹನದಾದ) ಇತ್ರ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ತ್ನಣನಕನಗಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಿಡಬ ೋಕನ.  

 ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಸ್ಾಿಬ್ ಸಿಾಕ್ಸಗಳನನು ಒದಗಿಸಲಾದ ಡಿಸಿಾಲ್್ ನಿೋರಿನಿೈಂದ 
ತ ೋರ್ಗ ್ಳಸಬ ೋಕನ.  

 ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ರ್ ೋರವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸದ , ರ್ ರಳನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು 
ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಲ ೋಬ ೋಕನ. ಏಕ ೈಂದರ , ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಡಿೋಕಾೈಂಪ ್ೋಸಿಷನ್/ ಡಿೋಗ ರೋಡ ೋಶನ್ 
ಆಗನರ್ ಸೈಂಭರ್ವಿದನದ, ಆಗ ಅರ್ು ಬಳಕ ಗ  ಯೋಗಯವಾಗನರ್ುದಲಿ.   
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 ಯೋನಿರ್ಾಳ ಶನಚಿಗ ್ಳಸಿದ ದರರ್ರ್ನನು ಸಿರಿೈಂಜ್ ಮತ್ನಿ ಒೈಂದನ ಚಿಕಕ ರಬಬರ್ 
ತ್್ರನನಳಕ ರ್ನನು ಬಳಸಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ. 2-3 ಎೈಂಎಲ್ ಸ್ ಲ  ನ್ ದಾರರ್ಣರ್ನನು 
ಯೋನಿಯಳಗ  ಹನಿಕ್ತಸಿ, ದರರ್ ಪ್ದಾಥಯರ್ನನು ಹಿೋರಿ ತ ಗ ರ್ಲಾಗನತ್ದಿ . ರಬಬರ್ 
ತ್್ರನನಳಕ ರ್ನನು ಗೈಂಟನ ಹಾಕ್ತದ ತ್ರನವಾರ್, ದರರ್ರ್ನನು ತ್ನೈಂಬಿದ ಸಿೋರಿೈಂಜ್ ಅನನು ವಿಧಿ 
ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ.  
 

2.4.5.2. ಸ್ನಕ್ಷಯವನಕು ಸಕರಕ್ಷಿತವನಗಿ ಕನಪನಡಕವುದಕ 
ಎಲಾಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಪ ್ಲ್ಲೋಸರ ಅಭಿರಕ್ಷ ಗ  ಒಪಿಪಸನರ್ರ್ರ ಗ  ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಹಾಳು ಮಾಡನರ್ ಮತ್ನಿ 
ಸ್ಾಕ್ಷಯಕ ಕ ಹಾನಿ ಮಾಡನರ್ ಸ್ಾಧಯತ ರ್ನನು ತ್ಪಿಪಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅರ್ುಗಳನನು ಸನರಕ್ಷ್ತ್ ಸೆಳದಲ್ಲಿ 
ಇಡಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  

 

2.4.5.3. ಸಕರಕ್ಷತ ಯ ಸರಪಳ ನಿವಾಹಣ  
 ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಹಸ್ಾಿೈಂತ್ರಿಸನವಾಗ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ ಕ ್ೋರಿಕ ರ್ ಪ್ತ್ರರ್ನನು ಬರ ದನ, 

ಏರ್ ಲಾಿ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗನತಿದಿ  ಮತ್ನಿ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗ  ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  
ಯಾರ್ುದನ ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ. ಉದಾಹರಣ ಗ , “ಯೋನಿರ್ಾಳ ಸ್ಾಿಬ್ ಅನನು ವಿೋರ್ಯ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ ”. ಈ ನಮ್ರ್ ಗ  ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮಾಡಿದ ವ  ದಯರನ ಹಾಗ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು 
ಪ್ಡ ದನಕ ್ೈಂಡ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡತ್ಕಕದನದ.  

 ಪ್ರತ ಯೋಕ ಪಾಕ ಟ್ಗಳಗ  ಹಾಕಲಾದ ಸೈಂಖ್ ಯಗಳು ಕ ್ೋರಿಕ  ನಮ್ರ್  ಮೋಲ  ಹಾಕ್ತರನರ್ ಸೈಂಖ್ ಯಗಳಗ  
ಹ ್ೈಂದಕ  ಆಗನತಿವಿ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ದರ್ವಿಟನಾ ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕ ಕ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳನನು ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ, ಸಿೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಲ ೋಬಲ್ 
ಅೈಂಟಿಸಿ ಅರ್ುಗಳನನು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಭಾರ ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಠಾಣ ರ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ರ್ಶಕ ಕ 
ನಿೋಡಿದ ಹ ್ರತ್ನ ಅರ್ುಗಳನನು ಸಿಿೋಕರಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.  

 
2.4.6. ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ನಿಣಾಯ/ ವರದಿ 
 ಘ್ಟರ್ ರ್ ವಿರ್ರಗಳನನು ಪ್ಡ ರ್ನರ್ುದನ, ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ನಡ ಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಯಾರ್ುದಾದರ್ 

ಇದದಲ್ಲಿ, ಅದನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ ಕಾರ್ಯ ಮನಕಾಿರ್ಗ ್ೈಂಡ ಯಾರ್ುದ ೋ ವಿಳೈಂಬವಿಲದಿ  ದೈಂಡ 
ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 164ಎ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರ ಗ  ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ  ರ್ನಕಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ 
ನಿಣಯರ್ದ ್ೈಂದಗ  ತನತನಕಲಿಕ ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ವರದಿರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ುದನ ಅರ್ಶಯಕವಾಗಿರನತ್ದಿ .  
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 ಘಟರ್ ಯ ವಿವರವನದ ಇರ್ತಹನಸ, ಮಗಕವು ನಿರ್ಪಿಸ್ಟದ ಮಕಕಿ ನಿರ್ಪಣ  ಹನಗ್ 
ಸೈಂದಶಾನ ಅವಧಿಯಲಿ ಿ ಬ್ಳಸ್ಟದ ಅೈಂಗರಚರ್ನ ನಕ್ಷ ಗಳ ಪರರ್ತಗಳನಕು ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ  ನಿೋಡಲಾದ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದಗ  ಲಗತಿಸಿಿರಬ ೋಕನ.  

 ದೌರ್ಯನಯದ ಸಮರ್, ದೌರ್ಯನಯದ ನೈಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ 
ತ್ನೈಂಬಾ ಮಹತ್ಿದಾದಗಿದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಗಾರ್ಗಳ ಇರನವಿಕ ರ್ ಮೋಲ  ಪ್ರಿಣಾಮ 
ಬಿೋರಬಹನದಾದ ಹಾಗ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಸೈಂಗರಹಣ ಗ  ಅಡಿಯ್ಾಗಬಹನದಾದ ಸ್ಾುನ, 
ತ ್ಳ ದನಕ ್ಳುುರ್ುದನ, ಮ್ತ್ರ ಮತ್ನಿ ಮಲ ವಿಸರ್ಯರ್  ಕಾರ್ಯಗಳು.  

 ಅತಾಯಚಾರ/ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ದದ ಯೋ ಎೈಂಬನದನ ಒೈಂದನ ಕಾನ್ನನ ವಿವಾದಾೈಂಶ 
ಹಾಗ್ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರ ್ೋಗ ನಿಣಯರ್ ಆಗಿರನತ್ದಿ . ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ ೋರ್ಲ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ವ  ದಯರನ, ಅತಾಯಚಾರ/ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಸೈಂಭವಿಸಿಲಿ ಎೈಂಬ 
ತಿೋಮಾಯನಕ ಕ ಬರಬಾರದನ.  

 ತನತನಕಲಿಕ ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ವರದಿ ಮತಕಿ ಮನಡಿದ ತನಿಖನ ವರದಿಗಳ ಒೈಂದಕ ಪರರ್ತಯನಕು ಆದಷಕಿ 
ಬ ೋಗರ್  ತಪಪದ ೋ ಉಚಿತವನಗಿ ಮಗಕ ಮತಕಿ ಅದರ ಕಕಟಕೈಂಬ್ಕ ಕ ನಿೋಡತಕಕದಕಾ.  

 ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ನಿಣಯರ್ಗಳು ಸ್ ೋಪ್ಯಡ ಗ ್ೈಂಡ ತ್ರನವಾರ್, ತಾತಾಕಲ್ಲಕ 
ರ್ರದರ್ ಜ ್ತ ಗ  ಅೈಂತಿಮ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದರ್ನನು ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  

 ನಿರೈಂತ್ರ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಒಳಗಾಗನತಿರಿನರ್ ಮಕಕಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ದೌಜ್ಾನಯಕ ಕ 
ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟರಬ್ಹಕದನದ ಗನಯಗಳು ಅಥವನ ಕನಯಿಲ ಗಳಗ  ನಿೋಡಲನದ ಹೈಂದಿನ ಚಿಕ್ತತ ಸಯನಕು 
ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ ಹಾಗ್ ದೌರ್ಯನಯದ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹನದಾದ ಭನವರ್ನತಮಕ ಅಥವನ 
ಮನನಸ್ಟಕ ತ ್ೈಂದರ ಗಳ ಘಟರ್ನವಳಗಳನ್ು ಕ್ಡ ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ ತ್ನೈಂಬಾ 
ಪ್ರಮನಖವಾಗಿದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಮತ ಿ ಮತ  ಿ ಮರನಕಳಸನರ್ ಮ್ತ್ರರ್ಾಳದ ಸ್ ್ೋೈಂಕನಗಳು 
(ರ್ನಟಿಐ), ನಡತ  ಸೈಂಬೈಂಧಿತ್ ಸಮಸ್ ಯಗಳು, ಸಿರ್ೈಂ-ಹಾನಿ, ರ್ರ್ಸಿಸಗ  ಅನನಚಿತ್ವಾದ ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ರ್ತ್ಯರ್ , ಕ ಲರ್ು ರ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭರ್, ಕ ್ೋಪ್ ನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಮಸ್ ಯಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ 
ನಿರಾಕರಣ ರ್ೈಂತ್ಹ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ ಯಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೋಕನ. 
 

3. ಸೈಂತರಸ ಿವಯಕ್ತಿಗ  ಚಿಕ್ತತ ಸ: 
ತಿೋರ್ರತ್ರ ಗಾರ್ಗಳಗಾದರ  ಐಸಿರ್ನಗ  ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಮತ್ನಿ/ಅಥವಾ ಹಿಮೊೋಸ್ ಾೋಸಿಸ್ (ರಕಿ 
ಸಿೈಂಭನ)ಗಾದರ  ಶಸರ ಚಿಕ್ತತ ಸ ಮಾಡನರ್ ಅಗತ್ಯವಿರನತ್ದಿ .  
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3.1. ಲ  ೈಂಗಿಕವನಗಿ ಹರಡಕವ ಸ್ ್ೋೈಂಕಕಗಳು:  

 ರ ್ೋಗ ಚಿಹ ುಗಳು ಲ  ೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡನರ್ ರ ್ೋಗದ ಸ್ಚ್ಕವಾಗಿದದಲ್ಲಿ, ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ 
ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಿ, ಪಿಇಪಿ ಅನನು ಪಾರರೈಂಭಿಸಬ ೋಕನ. ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ಯಾರ್ುದ ೋ ವಿಧದ 
ರ ್ೋಗ ಚಿಹ ುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕ ್ಳುದದದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ ನಿರಿೋಕ್ಷ್ಸತ್ಕಕದನದ. 
ಗಭಿಯಣಿರ್ಲದಿ ಮಹಿಳ ರ್ರಿಗಾಗಿ ನಿೋಡನರ್ ಔಷಧದ ಆದಯತಾ ಆಯಕರ್ನ ಇೈಂತಿದ :  
ಅಜಿಥ ್ರಮ ಸ್ಟನ್  
1ಗಾರೈಂ ಸ್ಾಾಯಟ್ – ರ್ರ್ಸಕರನ 
3 ತಿೈಂಗಳನಿೈಂದ 5 ರ್ಷಯಗಳ ಒಳಗ  : ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತ ಗ ದನಕ ್ಳುದ ಔಷಧ : ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ 1 
ಮತ್ನಿ 2ರ್ ೋ ದನಗಳೈಂದನ 10 ಎೈಂಜಿ/ಕ ಜಿ,  
ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಔಷಧ ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುರ್ಷನಾ ಬದಲಾರ್ಣ  ಸ್ಾಧಯವಾದಾಗ, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ : 1ರ್ ೋ 
ದನ  ಬಾಯಿ ಮ್ಲಕ 10 ಎೈಂಜಿ/ಕ ಜಿ. 
ನೈಂತ್ರ 2 ರಿೈಂದ 5ರ್ ೋ ದನದರ್ರ ಗ  ಬಾಯಿ ಮ್ಲಕ ದನಕ ಕ 5 ಎೈಂಜಿ/ಕ ಜಿ.  
5 ವಷಾ ಮತಕ ಿಅದಕ್ತಕೈಂತ ದ ್ಡಾವರಕ 
ಮೌಖಿಕವಾಗಿ : 1ರ್ ೋ ದನ ಬಾಯಿ ಮ್ಲಕ 10 ಎೈಂಜಿ/ಕ ಜಿ (ಗರಿಷಾ : ದನಕ ಕ 500 ಎೈಂಜಿ) 
2 ರಿೈಂದ 5ರ್ ೋ ದನದರ್ರ ಗ  ಬಾಯಿ ಮ್ಲಕ ದನಕ ಕ 5 ಎೈಂಜಿ/ಕ ಜಿ/ (ಗರಿಷಾ : ದನಕ ಕ 250 
ಎೈಂಜಿ) 
ಅಥವಾ 
ಡಾಕ್ತಸಸ್  ಕ್ತಿನ್ (>8 ರ್ಷಯ, > 45 ಕ ಜಿ) 100 ಎೈಂಜಿ ಬಿಡಿ - 7 ದನಗಳಗ   
ಜ ್ತ ಗ  ಮೋಟ ್ ರನಿಡಜ ್ಲ್ 400 ಎೈಂಜಿ ಓಡಿ (ರ್ರ್ಸಕರಿಗ )  
ಅಥವಾ  
7 ದನಗಳಗ  ಅೈಂಟಾಸಿಡ್ ಜ ್ತ ಗ  ದನಕ ಕ 2-3 ಡ ್ೋಸ್ಗಳರ್ಾುಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ, 7-10 ಎೈಂಜಿ/ಕ ಜಿ.  

 ಗಭಿಯಣಿ ಸಿರೋರ್ರಿಗಾಗಿ, ಮಟ ್ ರೋನಿಡಜ ್ಲ್ ಜ ್ತ ಗ  ಅಮಾಕ್ತಸಲ್ಲನ್/ ಅಜಿಥ ರ್ೋಮ ಸಿನ್ಗ  ಆದಯತ  
ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.  
ಗಭಾಯರ್ಸ್ ೆರ್ ಮೊದಲರ್ ೋ ಮ್ರನ ತಿೈಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಟ ್ ರೋನಿಡಜ ್ಲ್ ಅನನು ನಿೋಡಬಾರದನ. 
ಹ  ಪ್ಟ  ಟಿಸ್ ಬಿ: ಹ ಚ್ಬಿಎಸ್ಎಜಿಗಾಗಿ ರಕಿದ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ ಅನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ 
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ಕ್ಡಲ ೋ (ಲ  ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರಯರ್ ನೈಂತ್ರ 72 ಗೈಂಟ ಗಳ ೂಳಗ  ಯಾರ್ುದ ೋ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ) 0.06 
ಎೈಂಎಲ್/ಕ ಜಿ ಹ ಚ್ಬಿ ಇಮ್ಯನ್ ಗ ಿ್ೋಬನಲ್ಲನ್ ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  
 

3.2. ಗರ್ಾ ನಿರ ್ ೋಧಕ ಚಿಕ್ತತ ಸ (ತಕತಕಾ ಗರ್ಾನಿರ ್ ೋಧಕ ಬ್ಳಕ ) 
ಋತ್ನಮತಿಯಾಗಿರನರ್ ಬಾಲಕ್ತರ್ರಿಗ  ಒೈಂದನ ಬಾರಿ ನಡ ದ ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ 
ಗಭಯಧರಿಸನರ್ ಅಪಾರ್ ಶ ೋಕಡಾ 8ರಷನಾ ಇರನರ್ುದರಿೈಂದ ಅೈಂಥ ಬಾಲಕ್ತರ್ರಿಗ  ತ್ನತ್ನಯ 
ಗಭಯನಿರ ್ೋಧಕಗಳ ಬಳಕ  ಮಾಡಬ ೋಕನ. ಅನನಸರಣಾ ಕರಮದಲ್ಲಿ ಗಭಯಧಾರಣ ರ್ 
ನಿಧಯರಣ ರ್ನನು ಮಾಡಬ ೋಕನ ಹಾಗ್ ಅತಾಯಚಾರಕ ್ಕಳಗಾದರ್ರಿಗ  ಮನೈಂದನ ಋತ್ನಚ್ಕರ ಆಗದ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಆಕ ಗ  ಗಭಯಧಾರಣ  ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮಾಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ಸಲಹ  ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  
 72 ಗೈಂಟ ಗಳ ೂಳಗ , ಲ ರ್ರ್ ್ಜ ಯಸ್ ರಲ್ 750 ಐಜಿರ್ 2 ಮಾತ ರಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುರ್ುದನ 

ಉತ್ಮಿ.  
ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ವಾೈಂತಿಯಾದಲ್ಲಿ, 3 ಗೈಂಟ ಗಳ ೂಳಗ  ಅದ ೋ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನನು ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯಸಬ ೋಕನ 
ಅಥವಾ 72 ಗೈಂಟ ಗಳ ೂಳಗ  12 ಗೈಂಟ ಗಳ ಪ್ನನರಾರ್ತ್ಯರ್ ರ್ಲ್ಲಿ ಸಿಓಸಿಗಳ ಮಾಲಾ-ಡಿ 2 
ಮಾತ ರಗಳ ಸ್ಾಾಯಟ್ ಅನನು ನಿೋಡಬ ೋಕನ. 

 ಮೊದಲ 72 ಗೈಂಟ ಗಳ ೂಳಗ  ತ್ನತ್ನಯ ಗಭಯನಿರ ್ೋಧಕ ಚಿಕ್ತತ ಸ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಹ ಚ್ನಿ 
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದದರ್ ಕ್ಡ, ಅತಾಯಚಾರದ ನೈಂತ್ರ 5 ದನಗಳರ್ರ ಗ್ ಇದನನು 
ನಿೋಡಬಹನದಾಗಿದ . 
 

3.3. ಸ್ಟೋಳದ ಗನಯಗಳು: 
ಗಾರ್ಗಳನನು ಆೈಂಟಿಸ್ ಪಿಾಕ್ಸ ಅಥವಾ ಸ್ಾಬ್ನನ ಮತ್ನಿ ನಿೋರಿನಿೈಂದ ಸಿಚ್ಿ ಮಾಡಿ. ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ನ 
ಈಗಾಗಲ ೋ ಟ ಟನಸ್ ಟಾಕಾಸಯ್್ ಅನನು ಹಾಕ್ತಸಿಕ ್ೈಂಡಿದದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಗಾರ್ಗಳು ಇಲದಿದದಲ್ಲಿ, 
ಟಿಟಿ ಲಸಿಕ  ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ುದಲಿ. ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ಗಾರ್ಗಳು ಆಗಿದನದ, ಅತಾಯಚಾರಕ ್ಕಳಗಾದರ್ರನ 
ಸ್ ್ೋೈಂಕನ ನಿವಾರಕ ಲಸಿಕ ರ್ನನು ಹಾಕ್ತಸಿಕ ್ಳುದದದಲ್ಲಿ ½ ಸಿಸಿ ಟಿಟಿ ಐಎೈಂ ಅನನು 
ಹಾಕ್ತಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ರ್ ್ೋರ್ು ನಿವಾರಕ ಮಾತ ರಗಳು ಮತ್ನಿ ಆೈಂಟಿ ಬಯಾಟಿಕ್ಸಸ ನಿೋಡನರ್ುದರ 
ಮ್ಲಕ ಮತ್ನಿ ಅಗತ್ಯವಿದದರ  ಡ ರಸಿಸೈಂಗ್ ಮಾಡನರ್ುದರ ಮ್ಲಕ ಗಾರ್ಗಳಗ  ಚಿಕ್ತತ ಸ 
ನಿೋಡಬ ೋಕನ. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಅಪಾರಪ್ಿ ಬಾಲಕ್ತರ್ರಿಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸನರ್ ಸಿೋಳು ಗಾರ್ಗಳಗ  ಚಿಕ್ತತ ಸ 
ಮತ್ನಿ ಹ ್ಲ್ಲಗ  ಅಗತ್ಯವಿದದಲ್ಲಿ ಹತಿರಿದ ಶಸರ ಚಿಕ್ತತಾಸ ಕ ೋೈಂದರಕ ಕ ಕಳುಹಿಸತ್ಕಕದನದ.  
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3.4. ಅತಾಯಚಾರ ನಡ ದ 72 ಗೈಂಟ ಗಳ ಒಳಗ  ಸೈಂತ್ರಸ್ ಿರ್ನ ರ್ರದ ಮಾಡಿದದಲ್ಲಿ, ಹ ಚ್ಐವಿಗ  
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಪ ್ೋಸಿ್ ಎಕ್ಸಪ ್ೋಸರ್ ಪನರಪಿಲನಯಕ್ತಸಸ್ (ಪಿಇಪಿ) ಅನನು ನಿೋಡಬ ೋಕನ. ಪಿಇಪಿ 
ಅನನು ನಿಧಯರಿಸನರ್ ಮೊದಲನ, ಹ ಚ್ಐವಿ ಅಪಾರ್ರ್ನನು ನಿಧಯರಿಸತ್ಕಕದನದ.  

 
3.5. ಅನಕಸರಣನ ಕರಮ:  
 ಸೈಂತ್ರಸರಿಿಗ  ದರ್ವಿಟನಾ ಅನನಸರಣಾ ಕರಮದ ಮಹತ್ಿರ್ನನು ಮನದಟನಾ ಮಾಡತ್ಕಕದನದ. 

ಮ್ಗ ೋಟನಗಳು ಮತ್ನಿ ಇನಿುತ್ರ ಗಾರ್ಗಳ ಬ ಳರ್ಣಿಗ ರ್ನನು ಗಮನಿಸಲನ ಅತಾಯಚಾರವಾದ 2 
ದನಗಳ ನೈಂತ್ರ ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ನನು ಮರನ-ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಕರ ರ್ನರ್ುದನ ಸ್ಕಿವಾಗಿರನತ್ದಿ ; 
ತ್ರನವಾರ್ 3 ಮತ್ನಿ 6ರ್ ೋ ವಾರಗಳಲ್ಲರಿ್್ ಮರನಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ನಡ ಸಬ ೋಕನ. ಆ ಎಲಾಿ ಅನನಸರಣಾ 
ಕರಮಗಳನ್ು ಸಹ ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ.  

 ಸ್ಾಧಯವಾದರ , ಗ ್ರ್ ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯಸಬ ೋಕನ.  
 ಗಭಯಧಾರಣ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ನಡ ಸಬ ೋಕನ.  
 ಆರನ ವಾರಗಳ ನೈಂತ್ರ ಮತ ಿ್ಮಮ ವಿಡಿಆರ್ಎಲ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಮಾಡಬ ೋಕನ. 

 
3.6. ಮನಸ್ನಸಮನಜಿಕ ಕನಳಜಿ 

ದೌರ್ಯನಯಕ ್ಕಳಗಾದ ಎಲಾಿ ಬಾಧಿತ್ರಿಗ್ ಮೊಟಾ ಮೊದಲ ಆದಯತ ಯಾಗಿ ರ್ ರರ್ನನು 
ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ. ಆರ ್ೋಗಯ ರ್ೃತಿಪಿ್ರರ ಲರಿ್ ಸಿತ್ಃ ಇೈಂಥ ರ್ ರರ್ನನು ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ ಅಥವಾ 
ರ್ ರರ್ನನು ನಿೋಡಲನ ತ್ರಬ ೋತಿ ಪ್ಡ ದರನರ್ರ್ರನ ಲಭಯವಿದಾದರ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ.  

 
4. ಬ್ಹಕಶ್ವಸಿ್ಟೋಯ ತೈಂಡದ ಕನಯಾವಿಧನನ: ಇತರ ಹತನಸಕ್ತಿದನರರ ಜ ್ತ ಗ  
ಕನಯಾನಿವಾಹಸಕವುದಕ 

4.1 ಕಕಟಕೈಂಬ್ ಸದಸಯರಕ 
 ನಿಕಟ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರ, ಅದರಲ್ ಿಮನಖಯವಾಗಿ ತ್ೈಂದ  ತಾಯಿಗಳ ಬ ೈಂಬಲ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ 

ನಡರ್ಳಕ ಗಳು ಮಗನರ್ನನು ಗನಣಪ್ಡಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಇರನರ್ ಬಹಳ ಮನಖಯವಾದ 
ಅೈಂಶಗಳಾಗಿರನತ್ವಿ . ಒೈಂದನ ವ ೋಳ  ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿರ್ರ ರಕಿ ಸೈಂಬೈಂಧಿಗಳು ಮಗನವಿನ ಮೋಲ  
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ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ಸಿದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡಿರದ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿರ್ರ 
ಬ ೈಂಬಲರ್ು ನಿಣಾಯರ್ಕವಾಗಿರನತ್ದಿ .  

 ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಪ ್ೋಷಕರನ ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗ ೆ ಗ ್ತಾಿದ ಕ್ಡಲ ೋ ಅಪ್ರಾಧ 
ಮರ್ ್ೋಭಾರ್ದೈಂದ ಮತ್ನಿ ಕ ್ೋಪ್ದೈಂದ ಬಳಲನತಿರಿನತಾಿರ . ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  
ಅರ್ರನ ಮಗನರ್ನನು ಅಸಹಾರ್ಕತ ಯಿೈಂದ ನಿೈಂದಸಬಹನದನ. ಮಗನರ್ು ತ್ನಗಾಗಿರನರ್ 
ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು “ಮರ ರ್ನತ್ದಿ ೈಂದನ” ಆಶಿಸಿ ಅರ್ರನ ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದರನರ್ೈಂತ  
ಮಗನರ್ನನು ತ್ಡ ರ್ಬಹನದನ ಅಥವಾ ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗ ೆ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣದ ರ್ಯರ್ಹರಣ ರ್ನನು 
ನಡ ಸನರ್ುದರಿೈಂದ ತಾರ್ು ಎದನರಿಸನರ್ ಸಮಸ್ ಯಗಳ ಬಗ ೆ ಮಗನವಿಗ  ಹ ೋಳುತ್ಲಿ ೋ ಇರಬಹನದನ. 
ಇವ ಲದಿರಿೈಂದ ಮಗನವಿನ ಮೋಲ  ಪ್ರತಿಕ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರನರ್ ಸ್ಾಧಯತ  ಇರನತ್ದಿ .  

 ತ್ಮಮ ಮಗನವಿಗ  ಆದ ಅರ್ಾಯರ್ದ ವಿರನದಧದ ಹ ್ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿರ್ರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ನಿ 
ಅರ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ ೆ ಅರ್ರಿಗ  ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪಾರರ್ರ್ನನು ರ್ಯಕಿಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ 
ಅರ್ರನ ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡ ಕರಮಗಳು ಇತ್ರ  ಮಕಕಳಗ  ಸಮಾರ್ರ್ನನು ಸನರಕ್ಷ್ತ್ವಾಗಿರಿಸಲನ ಹ ೋಗ  
ಸಹಾರ್ವಾಗನತ್ವಿ  ಎೈಂಬನದನನು ಆ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ ಹಾಗ್ ಪ ್ೋಷಕರಿಗ  ತಿಳಸನರ್ುದನ ಮನಖಯ. 

 ದೌರ್ಯನಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಹಿರೈಂಗವಾದ ಮೋಲ  ಅರ್ ೋಕ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿರ್ರನ ತ್ಮಮ ಮಕಕಳನನು 
ಆಟವಾಡಲನ ಹ ್ರಗಡ  ಅಥವಾ ಶಾಲ ಗ  ಕಳುಹಿಸಲನ ಹ ದರನತಾಿರ . ಮಗನವಿನ ಜಿೋರ್ನರ್ನನು 
ಹ ೋಗ  ಸಹರ್ ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಡಿಬ ೋಕನ ಎೈಂಬನದರ ಕನರಿತ್ನ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿರ್ರ ್ೈಂದಗ  ಚ್ಚಿಯಸನರ್ುದನ 
ತ್ನೈಂಬಾ ಅತ್ಯರ್ಶಯಕವಾಗಿರನತ್ದಿ . ಉದಾ: ಕ್ತರೋಡ ಗಳು, ಹ ್ರಾೈಂಗಣ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗಳು, ಶಾಲ  
ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳಗ  ಹ ್ೋಗನರ್ುದರಿೈಂದ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳಗ  ಮಗನರ್ನನು ಮನಟಾಲನ 
ಸ್ಾಧಯವಾಗನರ್ುದಲಿ. ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿರ್ರನ ತ್ಮಮ ದನಃಖ ಮತ್ನಿ ಕ ್ೋಪ್ರ್ನನು ನಿರ್ೈಂತಿರಸಲನ 
ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ಸನತ್ಿ ರ್ ಮಮದರ್ ಹಾಗ್ ಶಾೈಂತ್ ವಾತಾರ್ರಣರ್ನನು ನಿಮಿಯಸಲನ ಅರ್ರಿಗ  
ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್  ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹನದನ.  

 ಮಗನರ್ನನು ಆಘಾತ್ದೈಂದ ಹ ್ರತ್ರಲನ ರ್ ರವಾಗನರ್ುದಕ ಕ ಹಾಗ್ ಮಗನರ್ನನು ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗ , ಗನರನತಿಸನರ್ ಪ ರ ೋಡಿಗ  ಮತ್ನಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಹಾರ್ರಾಗಲನ ಮಗನರ್ನನು 
ಸಿದಧಗ ್ಳಸನರ್ುದಕ ಕ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿರ್ರನ ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್  ಹಾಗ್ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಉಪ್ಚಾರದ 
ಅಗತ್ಯತ ರ್ ಬಗ ೆ ತಿಳದನಕ ್ಳುುರ್ುದನ ತ್ನೈಂಬಾ ಮನಖಯ.   
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 ದೌರ್ಯನಯಕಾರ ಅಥವಾ ವಿರ ್ೋಧಿ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರ ಎದನರಿಗ  ಮಗನವಿಗ  ಇರನರ್ ಅಪಾರ್ದ 
ನಿಧಯರಣ ರ್ ಬಗ ೆ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರ ್ೈಂದಗ  ಚ್ಚಿಯಸಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದನದ, 
ಅರ್ರಿಗ  ಮಗನ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಏಜ ನಿಸಗಳ ಕನರಿತಾಗಿ ಮಾಗಯದಶಯನ ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  

 ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ, ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ (ಸಿಡಬ್ಯಿಸಿ), ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ ೋವಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ 
ಉಚಿತ್ ಕಾನ್ನನ ರ್ ರವಿನ ಲಭಯತ  ಮತ್ನಿ ಬಾಧಿತ್ರಿಗ  ನಿೋಡನರ್ ಪ್ರಿಹಾರದ ಬಗ ೆ ಮಗನ ಮತ್ನಿ 
ಅರ್ನ/ಳ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ .  
 

4.2. ಪ ್ಲಿೋಸ್ ಸ್ಟಬ್ಬೈಂದಿ 
 ವ  ದಯರನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ರ್ರದ ಮಾಡನವಾಗ, ಅದನನು ಮಾಡನರ್ 

ಮೊದಲನ ಕನಟನೈಂಬ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಮಗನವಿಗ  ಆಗ ತಾರ್ು ಹ ೋಳಕ  ನಿೋಡಬಹನದನ ಅಥವಾ 
ನಿೋಡದರಬಹನದನ, ಆದರ  ವ  ದಯರನ ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದನ ಕಡಾ್ರ್ವ ೈಂದನ ತಿಳಸನರ್ುದನ 
ಉತ್ಮಿ.  

 ವ  ದಯರನ, ದ್ರವಾಣಿ, ಪ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಇ-ಮೋಲ್ ಮ್ಲಕ ಹತಿರಿದ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ  ಅಥವಾ 
ವಿಶ ೋಷ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕ (ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನ)ಕ ಕ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡಬಹನದನ. 
ಆ ಸೈಂಬೈಂಧ ವ  ದಯರನ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ಗ  ಹ ್ೋಗನರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ.  

 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದರ್ನ ಮಗನವಿನ ಸಮಮತಿ ಪ್ಡ ರ್ದ ೋ ಮಗನರ್ನನು ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗ  
ಒಳಗಾಗನರ್ೈಂತ  ಅಥವಾ ವ  ದಯರನನು ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ನಡ ಸನರ್ೈಂತ  ಒತಾಿರ್ಪ್ಡಿಸಬಾರದನ.  

 ಮರ್  ಅಥವಾ ತಾನಿರನರ್ ಪ್ರಿಸರಕ ಕ ಮಗನ ಹಿೈಂತಿರನಗಿದರ  ಮಗನವಿಗ  ಅಪಾರ್ವಿರನರ್ 
ಸೈಂಭರ್ವಿದ  ಎೈಂದನ ವ  ದಯರಿಗ  ಅನಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಅರ್ರನ ಅದನನು ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ  ತಿಳಸನರ್ುದನ 
ಮನಖಯವಾಗಿರನತ್ದಿ .  

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ  ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದ ನಿೋಡನರ್ಲ್ಲಿ ವಿಳೈಂಬವಾದರ , ಅದರಿೈಂದ 
ದ ್ೋಷ್ಾರ ್ೋಪ್ಣಾ ಪ್ಟಿಾ ಸಲ್ಲಕಿ  ವಿಳೈಂಬವಾಗನರ್ುದಕ್ಕ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಬಹನದಾಗಿದನದ, ಈ 
ನಡನವ  ಆರ ್ೋಪಿಗ  ಜಾಮಿೋನನ ಸಿಕ್ತಕಬಿಡನರ್ ಸ್ಾಧಯತ ಗಳರನತ್ವಿ .  

 
 
 
 



173 
 

4.3. ಮಕಕಳ ಕಲನಯಣ ಸಮಿರ್ತ (ಸ್ಟಡಬ್್ಯಿಸ್ಟ)/ ಜಿಲನಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ ಘಟಕ (ಡಿಸ್ಟಪಿಯಕ) 
 ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ರ್ ್ೋೈಂದಾಯಿಸಿದ 24 ಗೈಂಟ ಗಳ ೂಳಗ  ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿಗ  ತಿಳಸಬ ೋಕ ೈಂದನ 

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ನಿರ್ಮಗಳು ಅಗತ್ಯಪ್ಡಿಸನತ್ವಿ . ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಸಿಡಬ್ಯಿಸಿಗ  
ಎಫ್ಐಆರ್ ನ ಒೈಂದನ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ.  

 ಮಗನವಿಗ  ಪಾಲರ್  ಮತ್ನಿ ಪ ್ೋಷಣ ರ್ ಅಗತ್ಯವಿದದ ಹ ್ರತ್ನ ಮಗನರ್ನನು ಸಿಡಬ್ಯಿಸಿರ್ 
ಮನೈಂದ  ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ುದಲಿ.  

 ಮಗನ ಮರ್ ಗ  ಅಥವಾ ತಾನನ ವಾಸಿಸನರ್ ಪ್ರಿಸರಕ ಕ ಹಿೈಂದರನಗಿದರ , ಮಗನವಿಗ  ದ  ಹಿಕ ಅಥವಾ 
ಮಾನಸಿಕ ತ ್ೈಂದರ ಯಾಗನರ್ ಅಪಾರ್ದ ಸ್ಾಧಯತ ಯೋರ್ಾದರ್ ಇದ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು 
ವ  ದಯರನ ನಿಣಯಯಿಸಬ ೋಕನ. ಸ್ಾಧಯತ  ಇದ  ಎೈಂದಾದರ , ಮಗನವಿನ ವಾಸಿರ್ಯಕಾಕಗಿ ಪ್ಯಾಯರ್ 
ರ್ಯರ್ಸ್ ೆಗಳನನು ಮಾಡನರ್ ಸಲನವಾಗಿ, ವ  ದಯರನ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  ಅದನನು ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ 
ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕ ಅಥವಾ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿಗ  ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.  

 ಡಿಸಿಪಿರ್ನ ಅಥವಾ ಸಿಡಬ್ಯಿಸಿ ಮಗನರ್ನನು ಗಾರ್ಗಳ ಚಿಕ್ತತ ಸಗಾಗಿ ಹಾಗ್ ಮಗನ ಮತ್ನಿ 
ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್ ಗಾಗಿ ಅನನಸರಣಾ ಕರಮರ್ನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬಹನದನ.  

 ಅಪಾರಪ ರಿ್ನ 20 ವಾರಗಳಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ಅರ್ಧಿರ್ ಗಭಿಯಣಿಯಾಗಿದನದ, ಎೈಂಟಿಪಿಗ  ಬರ್ಸಿದ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಆದರ  ಒಪಿಪಗ  ಸ್ಚಿಸಲನ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ ಲಭಯವಿಲದಿದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಸಿಡಬ್ಯಿಸಿರ್ನ 
ಮಗನವಿನ ಉತ್ಮಿ ಹಿತಾಸಕ್ತರಿ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿೆತಿರ್ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡಬಹನದನ.  

 ಎಲಾಿ ಸಕಾಯರಿ ಮತ್ನಿ ಖ್ಾಸಗಿ ಆಸಪತ ರಗಳಗ  ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಡಿಸಿಪಿರ್ನ ಮತ್ನಿ ಸಿಡಬ್ಯಿಸಿರ್ 
ದ್ರವಾಣಿ ಸೈಂಖ್ ಯ ಮತ್ನಿ ವಿಳಾಸರ್ನನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.  
 

4.4. ಮಕಕಳ ಸಹನಯವನಣಿ ಅಥವನ ಇನಿುತರ  ಮಕಕಳ ಪನಲರ್ನ ಸಕನಾರ ೋತರ ಸೈಂಘ ಸೈಂಸ್ ಥಗಳು: 
ಬ ೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿ 

 ಸಿಡಬ್ಯಿಸಿರ್ನ ಒಬಬ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್್ರಕ ಕಾನ್ನನ ತ್ಜ್ಞನನನು 
ಮಗನವಿನ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ರ್ಾುಗಿ ರ್ ೋಮಕ ಮಾಡಬಹನದನ.  

 ಮಕಕಳ ಜ ್ತ ರ್ಲ್ಲರಿನರ್ ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ಾ ಸಿಬಬೈಂದಯೈಂದಗ  ವ  ದಯರನ ಮಾತ್ರ್ಾಡನರ್ುದರ 
ಮ್ಲಕ ಮಗನವಿಗ  ಆದ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಅಪಾರ್ಗಳ ಬಗ ೆ ಸ್ಾಕಷನಾ ವಿಷರ್ರ್ನನು 
ತಿಳದನಕ ್ಳುಬಹನದಾಗಿದ .  
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 ಪ್ದ ೋಪ್ದ ೋ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ಆಗಾಗ ಗ ್ೈಂದಲಕ ್ಕಳಗಾದಾಗ ಮತ್ನಿ ವಿಚ್ಲ್ಲತ್ವಾದಾಗ ವ  ದಯರನ 
ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬದ ್ೈಂದಗ  ನಿರೈಂತ್ರ ಸೈಂಪ್ಕಯದಲ್ಲರಿನರ್ೈಂತ್ಹ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ಮನೈಂದನ 
ಅನನಸರಣ  ಮತ್ನಿ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ ವಿರ್ರಗಳನನು ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ. ಇದನ ನಿರೈಂತ್ರವಾಗಿ ಗಾರ್ಗಳಗ  
ಚಿಕ್ತತ ಸ ನಿೋಡಲನ ಹಾಗ್ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್ ಗ  ರ್ ರವಾಗನತ್ದಿ .  
 

4.5. ರ್ನಯಯನಲಯದಲಿಿ ಸ್ನಕ್ಷಯ 
 ಸಮನ್ಸ ಹ ್ರಡಿಸಿದ ತ್ರನವಾರ್, ಪ್ರಶ ುಗಳ ಸರಣಿ ಸಪಷಾವಾಗಿದ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು 

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ವ  ದಯರನ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರನನು ಭ ೋಟಿ ಮಾಡತ್ಕಕದನದ.  
 ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ನಿೋಡನರ್ ದನಕ್ತಕೈಂತ್ ಮನೈಂಚ ಯೋ, ವ  ದಯರನ ಕ ೋಸ್ ಶಿೋಟ್ ಮತ್ನಿ 

ಸಮಗರ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದರ್ನನು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿಕ ್ೈಂಡನ ತ್ಮಮ ರ್ ನಪ್ನನು 
ಜಾಗೃತಿಗ ್ಳಸಿಕ ್ಳುತ್ಕಕದನದ. 

 ವ  ದಯರನನು ಉದ ದೋಶಪ್್ರ್ಯಕವಾಗಿ ಗ ್ೈಂದಲಕ್ತಕೋಡನ ಮಾಡನರ್ ಸಲನವಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದ ಪ್ರ 
ವಾದಸನತಿರಿನರ್ ರ್ಕ್ತೋಲರನ ವ  ದಯರಿಗ  ಅತ್ಯೈಂತ್ ಸೈಂಕ್ತೋಣಯವಾದ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಕ ೋಳದಾಗ, ಆ 
ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ ಿ್ಮಮ ಕ ೋಳಲನ/ ಬ ೋರ  ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಕ ೋಳಲನ 
ವಿನೈಂತಿಸಿಕ ್ಳುಬಹನದನ.  

 ಸಮನ್ಸನಲ್ಲಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಿದ ದರ್ಾೈಂಕದೈಂದನ, ವ  ದಯರನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಹಾರ್ರಾಗಲನ 
ಸ್ಾಧಯವಾಗದದದ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಆತ್/ಆಕ ರ್ನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದೈಂದ ಪ್ಯಾಯರ್ ದರ್ಾೈಂಕರ್ನನು 
ಕ ್ೋರಬಹನದನ ಅಥವಾ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರಿಗ  ಸಮರ್ದ ಒತ್ಡಿವಿರನರ್ ಬಗ ೆ 
ತಿಳಸಬಹನದಾಗಿದ .  
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ಅನಕಬ್ೈಂಧಗಳು 
ಅನಕಬ್ೈಂಧ 1: ವಿಧಿವಿಜ್ಞನನ ಸ್ನಯೈಂಪಲ್ಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ  

 

 ರ್ರದಯಾದ ತ್ರನವಾರ್ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್  ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ.  
 ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮೊದಲ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಯಿೋ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು 

ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  
 ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ನಿಧಯರಿಸಬ ೋಕಾದ ಮ್ರನ ಮನಖಯ ಅೈಂಶಗಳು ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂತಿವ : 

 ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಸಿರ್ಪ್ 
 ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಘ್ಟರ್  ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ನಡನವ  ಕಳ ದನಹ ್ೋದ ಸಮರ್. 
 ಅತಾಯಚಾರದ ತ್ರನವಾರ್ ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಸ್ಾುನ ಮಾಡಿದಾದರ ಯ ಅಥವಾ ಮ  

ತ ್ಳ ದನಕ ್ೈಂಡಿದಾದರ ಯೋ?  
ಈ ಕ ಳಗಿನ ಕ ್ೋಷಕಿದಲಿಿ ನಿೋಡಲನಗಿರಕವೈಂತ  ಸೈಂಗರಹಸಬ ೋಕನದ ಸ್ನಯೈಂಪಲ್ಗಳು 

ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ದೌಜ್ಾನಯದ 

ಇರ್ತಹನಸ 

ಸ್ನವಬ್ನ ವಿಧ ಉದ ಾೋಶ ಪರಿಗಣಿಸಬ ೋಕನದ ಅೈಂಶಗಳು 

ಯೋನಿಗ  
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  

ಯೋನಿರ್ 
ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು 

 
 

ದ ೋಹದ 
ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು 

- ಈ ಕ ಳಕೈಂಡರ್ುಗಳಗಾಗಿ ಸ್ಾಿಬ್:  
 ವಿೋರ್ಯ ಮತ್ನಿ ವಿೋಯಾಯಣನ 

ಪ್ತ ಿ 
 ಡಿಎನ್ಎ 
 ಕ್ತೋಲ ಣ ು (ಲ್ಬಿರಕ ೈಂಟ್) 
 ಮಲ ರ್ಸನಿ  

- ಜ ್ಲನಿ(ಹಿೋರನರ್/ರ್ ಕನಕರ್ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ) 

ವಿೋರ್ಯ ಸಖಲನರ್ು 
ಯೋನಿರ್ ಒಳಗಾಗಿದ ಯೋ 
ಅಥವಾ ಹ ್ರಗಾಗಿದ ಯೋ  
- ಕಾೈಂಡಮ್ನ ಬಳಕ  
- ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ದ 

ಸಮರ್ 
- ದೌರ್ಯನಯ ನೈಂತ್ರದ 

ಕಾರ್ಯಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗಳು 
ಉದಾ: ತ ್ಳ ರ್ನರ್ುದನ, 
ಸ್ಾುನ ಮಾಡನರ್ುದನ, ಮ್ತ್ರ 
ವಿಸರ್ಯರ್ . 

ಗನದದಾಿರಕ ಕ 
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ 

ಗನದದಾಿರದ 
ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು  

- ಈ ಕ ಳಕೈಂಡರ್ುಗಳಗಾಗಿ ಸ್ಾಿಬ್: 
 ವಿೋರ್ಯ/ ಮತ್ನಿ ವಿೋಯಾಯಣನ 

- ವಿೋರ್ಯ ಸಖಲನರ್ು 
ಗನದದಾಿರದ ಒಳಗಾಗಿದ ಯೋ 
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(ಪ ರ್ ್ೋ-
ಆನಲ್) 

 
ದ ೋಹದ 

ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು 

ಪ್ತ ಿ 
 ಡಿಎನ್ಎ 
 ಕ್ತೋಲ ಣ ು (ಲ್ಬಿರಕ ೈಂಟ್) 
 ಮಲ ರ್ಸನಿ  
- ಜ ್ಲನಿ (ಹಿೋರನರ್/ರ್ ಕನಕರ್ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ) 

ಅಥವಾ ಹ ್ರಗಾಗಿದ ಯೋ  
- ಕಾೈಂಡಮ್ನ ಬಳಕ  
- ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ದ 

ಸಮರ್ 
- ದೌರ್ಯನಯ ನೈಂತ್ರದ 

ಕಾರ್ಯಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗಳು 
ಉದಾ: ತ ್ಳ ರ್ನರ್ುದನ, 

ಸ್ಾುನ ಮಾಡನರ್ುದನ, 
ಮ್ತ್ರ ವಿಸರ್ಯರ್ . 

ಬಾಯಿಗ  
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ 

(ಪ ರ್ ್ೋ ಓರಲ್) 

ಬಾಯಿರ್ 
ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು 

 
ದ ೋಹಕದ 

ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು 

- ವಿೋರ್ಯ/ ವಿೋಯಾಯಣನ 
ಪ್ತ ಿ 

- ಡಿಎನ್ಎ 
- ಜ ್ಲನಿ 
- ವಿೋರ್ಯ/ ವಿೋಯಾಯಣನ 

ಪ್ತ ಿ 

ವಿೋರ್ಯ ಸಖಲನ ಬಾಯಿರ್ 
ಒಳಗಾಗಿದ ಯೋ ಅಥವಾ 
ಹ ್ರಗಾಗಿದ ಯೋ  
-ಕಾೈಂಡ ್ೋಮ್ ಬಳಕ  

ರ್ಸನಿಗಳ ಬಳಕ   (ಗನದ, 
ಯೋನಿ 
ಮತ್ನಿ/ 
ಅಥವಾ 
ಬಾಯಿ) 
ದಾಿರದ 
ಸ್ಾಿಬ್ 

ಲ್ಬಿರಕ ೈಂಟ್ (ಕ್ತೋಲ ಣ ು) ಯಾರ್ುದಾದರ್ 
ಲ್ಬಿರಕ ೈಂಟ್ ಬಳಸಿದದಲ್ಲಿ 
ಅದನನು ಪ್ತ ಹಿಚ್ನಿವಿಕ . 

ದ ೋಹದ 
ಅೈಂಗಗಳ ಬಳಕ  

(ಬ ರಳು 
ತ್್ರಿಸನರ್ುದನ) 

 (ಗನದ, 
ಯೋನಿ 
ಮತ್ನಿ/ 
ಅಥವಾ 
ಬಾಯಿ) 

ಲ್ಬಿರಕ ೈಂಟ್ (ಕ್ತೋಲ ಣ ು)  
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ದಾಿರದ 
ಸ್ಾಿಬ್ 

ಹಸಿ ಮ ಥನನ ದ ೋಹದ 
ವಿವಿಧ 
ದಾಿರ/ 

ದ ೋಹದ 
ಭಾಗದ 
ಸ್ಾಿಬ್ 

- ವಿೋರ್ಯ/ ವಿೋಯಾಯಣನ 
ಪ್ತ ಹಿಚ್ನಿವಿಕ  

- ಡಿಎನ್ಎ 
- ಲ್ಬಿರಕ ೈಂಟ್ (ಕ್ತೋಲ ಣ ು) 

- ವಿೋರ್ಯ ಸಖಲನ 
ಸೈಂಭವಿಸಿರಲ್ಲ 
ಅಥವಾ ಇಲದಿರಲ್ಲ  

- ದ ೋಹದ ವಿವಿಧ 
ದಾಿರ ಅಥವಾ 
ದ ೋಹದ ಭಾಗಗಳ 
ಮೋಲ  
ಸಖಲ್ಲನವಾಗಿದ ಯೋ. 

 
ಕ ೋೈಂದರ/ ರನಜ್ಯ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞನನ ಪರಯೋಗನಲಯಕ ಕ ಕಳುಹಸಕವ ಸ್ನಯೈಂಪಲ್ಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ  

1) ಕಾಗದದ ಅರ್ಶ ೋಷಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ   
2) ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ದ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದದೈಂಥ ಬಟ ಾರ್ರ್ ುೋ ಮಗನ ಧರಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ಅದನ ದೌರ್ಯನಯ 

ನಡ ದ 96 ಗೈಂಟ ಗಳ ಅರ್ಧಿಯಳಗಿದದರ  ಆ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬ ೋಕನ.  
ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಸೈಂಭವಿಸಿದೈಂಥ ಸಮಯದಲಿ ಿಸೈಂತರಸ್ ಿಯಕ ಧರಿಸ್ಟರಕವ ಬ್ಟ್ ಗಿಳ ಪ್ಟಿಾ ಮತ್ನಿ 
ವಿರ್ರಗಳನನು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ. ಆ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಬಟ ಾಗಳನನು ರ್ ರಳನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ ನೈಂತ್ರ 
ಮತ್ನಿ ಅರ್ುಗಳಗ  ಲ ೋಬಲ್ ಅೈಂಟಿಸಿದ ತ್ರನವಾರ್ ಅರ್ುಗಳನನು ಪ್ರತ ಯೋಕ ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಕಾಗದದ 
ಬಾಯಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  
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3) ಸ್ಕಿ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ ದ ೋಹ ಸ್ನಕ್ಷಯದ 
ಮನದರಿಗಳು (ಸ್ಕಿವಾಗಿ ಲ ೋಬಲ್ ಮಾಡಿರನರ್ 
ಮತ್ನಿ ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿರನರ್ೈಂತ ) 

ಸೈಂಗರಹಿಸಲಾಗಿದ ಯೋ/ 
ಸೈಂಗರಹಿಸಿಲವಿ ೋ 

ಸೈಂಗರಹಿಸದರನರ್ುದಕಾಕಗಿ 
ಕಾರಣಗಳು 

ದ ೋಹದ ಮೋಲ್ಲನ ಕಲ ಗಳೈಂದ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು (ರಕಿ, 
ವಿೋರ್ಯ, ಬಾಹಯರ್ಸನಿ, ಇತ್ರ ) 

  

ಬನಡ ಸಹಿತ್ವಾದ ತ್ಲ ಗ್ದಲನ (10 ರಿೈಂದ 15 
ಕ್ದಲ ಳ ಗಳು) 

  

ಬಾಚಿದಾಗ ದ ್ರ ತ್ ತ್ಲ ಗ್ದಲನ   
ಉಗನರಿನ ಮೊರ್ ಗಳು (ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಎರಡ್ 
ಕ  ಗಳದನದ) 

  

ಉಗನರನ ತ್ನಣನಕನಗಳು (ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಎರಡ್ 
ಕ  ಗಳದನದ) 

  

ಬಾಯಿರ್ ಸ್ಾಿಬ್   
ರಕಿದ ಗನೈಂಪ್ನ, ಮಾದಕ ರ್ಸನಿ/ 
ಅಲ ್ಕೋಹಾಲ್ನಲ್ಲನಿ ಮಾದಕತ ರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ 
ರಕಿ (ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಿೋಸ್ ) 

  

ಅಲ ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳಗಾಗಿ ರಕಿ 
(ಸ್ ್ೋಡಿರ್ೈಂ ಪ ಿ್ೋರ  ಡ್ ಸಿೋಸ್ ) 

  

ಡಿಎನ್ಎ ವಿಶ ೋಿಷಣ ಗಾಗಿ ರಕಿ  
(ಇಡಿಟಿಎ ಸಿೋಸ್ ) 

  

ಮ್ತ್ರ (ಮಾದಕರ್ಸನಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ)   
ಇತ್ರ  ಯಾರ್ುದಾದರ್ (ಬಟ ಾರ್ ಬಿರಡಿ/ 
ಸ್ಾಯನಿಟರಿ ರ್ಾಯಪ್ಕ್ತನ್ (ಪಾಯಡನಗಳು) / 
ಕಾಡ ್ೋೈಂ/ರ್ಸನಿ) 

  

 

  
  



179 
 

4) ಜ್ನರ್ನೈಂಗಗಳು ಮತಕಿ ಗಕದದನವರದ ಸ್ನಕ್ಷಯ (ಪ್ರತಿ 
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲನಿನು ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ, ಸಿೋಲ್ ಮಾಡಿ, 
ಲ ೋಬಲ್ ಹಾಕ್ತ ಚಿೋಲದಲ್ಲಡಿಬ ೋಕನ. 

ಸೈಂಗರಹಿಸಲಾದ/ 
ಸೈಂಗರಹಿಸದ 

ಸೈಂಗರಹಿಸದ  
ಇರನರ್ುದಕ ಕ ಕಾರಣ 

ರ್ಡ ಗಟಿಾದ ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಲಿ್ಲನ ಕ್ದಲನ   
ಬಾಚಿದ ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಲಿ್ಲನ ಕ್ದಲನ (ಕ್ಷೌರ (ಶ ೋವ್) 
ಮಾಡಿದದಲ್ಲಿ ನಮ್ದಸಿ) 

  

ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಲಿ್ಲರನರ್ ಕ್ದಲನನು ಕತ್ರಿಿಸನರ್ುದನ (ಕ್ಷೌರ 
(ಶ ೋವ್) ಮಾಡಿದದಲ್ಲಿ ನಮ್ದಸಿ) 

  

ಎರಡನ ಯೋನಿದಾಿರದ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು (ವಿೋರ್ಯ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮತ್ನಿ 
ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ) 

  

ಎರಡನ ಯೋನಿ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು (ವಿೋರ್ಯ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮತ್ನಿ 
ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ) 

  

ಎರಡನ ಗನದದಾಿರದ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು (ವಿೋರ್ಯ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮತ್ನಿ 
ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ) 

  

ವಿೋರ್ಯ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಯೋನಿ ಕಲ  (ಒಣಗಿರನರ್)   
ಯೋನಿರ್ನನು ತ ್ಳ ರ್ನರ್ುದನ   
ಮ್ತ್ರವಿಸರ್ಯರ್  ರ್ಾಳದ ಸ್ಾಿಬ್   
ಶಿಶುದ ಮನೈಂತ್ನದ/ ಶಿಶುದ ಮೋಲ ಿ್ಗಲ್ಲನಿೈಂದ ಪ್ಡ ದ ಸ್ಾಿಬ್   
 
ರ್ನಕಿವಾಗಿ ದೃಢೋಕರಿಸಿದ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ ಸಿೋಲ್ಲರ್ ್ೈಂದಗ  ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ  ಹಸ್ಾಿೈಂತ್ರಿಸನರ್ರ್ರ ಗ್ 
ನಿದ ೋಯಶಿಸಿದೈಂತ  ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಬ ೋಕನ. ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ 
ತ್ಡವಾಗಿ ಬೈಂದಲ್ಲಿ, ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ  ಹಸ್ಾಿೈಂತ್ರಿಸನರ್ರ್ರ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ವ  ದಯರನ ಅರ್ುಗಳನನು 
ಸನರಕ್ಷ್ತ್ವಾಗಿಡಬ ೋಕನ.  
 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ  ಹಸ್ಾಿೈಂತ್ರಿಸನರ್ರ್ರ ಗ  ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಸನರಕ್ಷ್ತ್ವಾಗಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ಕ ್ಠಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಬಿೋಗರ್ುಳು ಕಬ ್ೋಡ್ಯ/ ಫಿರಡ್ು ಇರತ್ಕಕದನದ.  
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ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಎೈಂಟಿಪಿ (ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಗಭಯಪಾತ್)ಗ  ಒಳಗಾಗಿದದಲ್ಲಿ, ಗಭಯದ ಅೈಂಶಗಳನನು 
ಸ್ಾಕ್ಷ್ಯಾಗಿ ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ ಅಗತ್ಯವಿದನದ, ಅದನನು ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ  ಹಸ್ಾಿೈಂತ್ರಿಸಬ ೋಕನ.  
 
 

ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಲನ ಬರನರ್ೈಂತ್ಹ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಹಿ, ಹ ಸರನ, ಸೈಂಖ್ ಯ ಹಾಗ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ 
ಠಾಣ ರ್ ವಿರ್ರಗಳನನು ಪ್ಡ ರ್ನರ್ ಮ್ಲಕ ಅಭಿರಕ್ಷ ರ್ ಸರಣಿರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸಬ ೋಕನ.  
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ಅನಕಬ್ೈಂಧ 2: ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ವರದಿ/ ಅಭಿಪನರಯವನಕು ಬ್ರ ಯಕವುದಕ 
ವ  ದಯರನ ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ವಿರ್ರಗಳನನು ನಿೋಡನರ್ುದರ ಮ್ಲಕ ರ್ರದರ್ನನು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸತ್ಕಕದನದ 

ಎ. ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರನನು ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ೌಲಭಯಕ ಕ ಕರ ತ್ೈಂದ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹ ಸರನ ಮತ್ನಿ 
ವಿಳಾಸ. 

ಬಿ. ಸೈಂತ್ರಸರಿ ರ್ರ್ಸನಸ (ರ್ರ್ಸಿಸನ ಕನರಿತ್ನ ವಿವಾದವಿರನರ್ ಮಗನವಿನ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, 
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರನರ್ನವಾತಿರ್ ್ೈಂದಗ ) 

ಸಿ.  ಸೈಂತ್ರಸರಿ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಒಪಿಪಗ  ಅಥವಾ  
ನಿರಾಕರಣ ರ್ ಮಾಹಿತಿ. 

ಡಿ. ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಆರೈಂಭಗ ್ೈಂಡ ಮತ್ನಿ ಮನಕಾಿರ್ಗ ್ೈಂಡ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್ 
ಇ. ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮೋಲ್ಲರನರ್ ಎರಡನ ಗನರನತಿನ ಚಿಹ ುಗಳು 

ಎಫ್. ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ ಸ್ಾಮಾನಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಿೆತಿ 
ಜಿ. ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲ ಿಕೈಂಡನಬೈಂದ ನಿದಯಷ್ಟ ವಿರ್ರಗಳು 

ಎಚ್. ಗನಯದ ದನಖಲಿೋಕರಣ: ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ನಿಣಯರ್ಗಳಗಾಗಿ ದ ೋಹದ 
ಭಾಗಗಳು (ಅರ್ುಗಳ ೈಂದರ  ಗಾರ್ಗಳು, ರಕಿಸ್ಾರರ್, ಊತ್, ಮತ್ಗಿಾಗಿರನರ್ುದನ, ಕ್ತೋರ್ು). ಇದನ  
ಅಲಾಪರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಯಿೋ ವಾಸಿಯಾಗಬಹನದಾದ ಗಾರ್ ಹಾಗ್ ವಾಸಿಯಾಗಲನ ಹ ಚ್ನಿ ಸಮರ್ 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುರ್ೈಂತ್ಹ ತಿೋರ್ರ ಗಾರ್ಗಳು ಈ ಎರಡ್ ಬಗ ರ್ ಮ ಕ ರ್ೋ ಮನಯಕ ್ೋಸಲ್ ಗಾರ್ಗಳನನು 
ಒಳಗ ್ಳುುತ್ದಿ . ಗಾರ್ಗಳನನು ಗಾತ್ರ, ಜಾಗ, ಆಕಾರ, ಬಣುದ ವಿರ್ರಗಳ ೂೈಂದಗ  ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ.  

 

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ನಿೋಡನವಾಗ ರ್ ನಪಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ಸಹಾರ್ಕವಾಗನರ್ೈಂತ  ಗಾರ್ಗಳ ಅಸಿಿತ್ಿ, 
ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗ್ ಸಿರ್ಪ್ರ್ನನು ತ ್ೋರಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ರ ೋಖ್ಾ ನಕ್ಷ ಗಳನನು ಬಳಸನರ್ುದನ ಸ್ಕಿವಾಗಿದ .  
 

 ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಅಭಿಪನರಯ: ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ರ್ ಘ್ಟರ್ ರ್ನ ನಡ ದದ ಯೋ ಎೈಂಬ ಪ್ರಶ ುರ್ನ 
ಮ್ಲತ್ಃ ಕಾನ್ನಿನ ಪ್ರಶ ುಯಾಗಿದ . ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲ  
ವ  ದಯರನ ಸಮತ ್ೋಲ್ಲತ್ ಅಭಿಪಾರರ್ರ್ನನು ನಿೋಡಬ ೋಕನ. ದ ೋಹದ ಮೋಲ  ಗನರನತ್ನಗಳು ಕೈಂಡನಬರಲ್ಲಲಿ 
ಎೈಂಬ ಮಾತ್ರಕ ಕ, ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ರ್ನ ನಡ ದಲಿ ಎೈಂದನ ಅಥಯರ್ಲಿ.  
 

ಅತಾಯಚಾರ ಒೈಂದನ ಅಪ್ರಾಧವಾಗಿದನದ, ಅದನ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸೈಂಬೈಂಧಿರ್ಲದಿರನರ್ುದರಿೈಂದ, 
‘ಅತಾಯಚಾರ’ ನಡ ದದ  ಅಥವಾ ಇಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಅಭಿಪಾರರ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ದಸಲಾಗದನ.  
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ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಿದ ನೈಂತ್ರ ಕ್ಡಲ ೋ ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ ಕನರಿತ್ನ ವಿರ್ರವಾದ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ನಿ ನಿಣಯರ್ದ ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ತನತನಕಲಿಕ ಅಭಿಪನರಯದ ಕರಡನಕು 
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸತ್ಕಕದನದ.  

 
ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ರ್ ಹಿೈಂದನ ಇತಿಹಾಸರ್ು ರ್ರದಯಾಗಿದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ 

ಅೈಂಶಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೋಕನ. ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ರ್ನ ಬಹನತ ೋಕ ಮಹಿಳ ರ್ರ ಮೋಲ ಯೋ 
ನಡ ರ್ನರ್ುದಾದರ್ ಸಹ, ಪ್ನರನಷರನ, ತ್ೃತಿೋರ್ ಲ್ಲೈಂಗಿಗಳು ಮತ್ನಿ ಅೈಂತ್ಲ್ಲಯೈಂಗಿೋರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳ 
ಮೋಲ್ ಸಹ ನಡ ರ್ಬಹನದಾಗಿದ .  

 
ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ವ  ದಯರನ ಈ ಬಗ ೆ ಮಾಡಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಇತ್ರ  ವಿಷರ್ಗಳು ಅಥವಾ 

ದಾಖಲ ಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ ರ್ಾಯಯಾಧಿೋಶರಿಗ  ರ್ ರವಾಗನತ್ದಿ . ಏಕ ೈಂದರ , ಅೈಂತ್ಹ 
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ತ್ೃತಿೋರ್ ರ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ರ್ನ (ವ  ದಯರನ) ಮಾಡಿದ ಸ್ಾೈಂದಭಿಯಕವಾದ ಪ್ರಶಾುತಿೋತ್ ಅೈಂಶಗಳಾಗಿ 
ಪ್ರಿಣಮಿಸನತ್ವಿ . 

 

ಸ್ಾಮಾನಯ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ಲ್ಲಿ ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಅೈಂಶಗಳು ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ನಿರಾಕರಿಸನರ್ುದ್ ಇಲಿ 
ಅಥವಾ ದೃಢೋಕರಿಸನರ್ುದ್ ಇಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಯಾವಾಗಲ್ ಗಮನದಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ೈಂಡಿರತ್ಕಕದನದ. 
ಆದನದರಿೈಂದ ಸ್ಾೈಂದಭಿಯಕ/ ಇತ್ರ  ಸ್ಾಕ್ಷ್ರ್ನನು ಪ್ರಿಗಣರ್ ಗ  ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  

 
ಗಾರ್ಗಳು ಇಲದಿರನರ್ುದಕ ಕ ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ಅೈಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹನದಾಗಿರನತ್ದಿ : 

 ಭರ್ದ ಕಾರಣದೈಂದಾಗಿ ಆಕರಮಣಕಾರನಿಗ  ಪ್ರತಿರ ್ೋಧರ್ನನು ತ ್ೋರಲನ ಸೈಂತ್ರಸ್ ರಿ್ನ 
ಅಸಮಥಯಳಾಗಿರನರ್ುದನ. 

 ಆಲ ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ದರರ್ಯಗಳ ಮತಿನಿಲ್ಲರಿನರ್ುದನ.  
 ಕಾೈಂಡ ್ೋಮ್ ಅಥವಾ ಲ್ಬಿರಕ ೈಂಟ್ (ಕ್ತೋಲ ಣ ುರ್) ಬಳಕ ಯಿೈಂದಾಗಿ 
 ಘ್ಟರ್  ಮತ್ನಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ನಡನವ  ಕಳ ದನಹ ್ೋಗಿರನರ್ ಸಮರ್.  

  
 ಅೈಂರ್ತಮ ಅಭಿಪನರಯಗಳು (ಪರಯೋಗನಲಯದ ವರದಿಗಳನಕು ಸ್ಟವೋಕರಿಸ್ಟದ ನೈಂತರ) ಇತಿಹಾಸ, 
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ನಿಣಯರ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ರ್ರದಗಳನನು ಪ್ರಿಗಣರ್ ಗ  
ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡನ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಅಭಿಪಾರರ್ದಲ್ಲಿ ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಅೈಂಶಗಳನನು ಸಮರ್ಥಯಸನತ್ವಿ . 



183 
 

 

 ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದರ್ನನು (ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ ಮತ್ನಿ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ರ್ರದಗಳು ಬಾಕ್ತಯಿರನವಾಗ) 24-48 ಗೈಂಟ ಯಳಗ  ಕ ್ಡಬ ೋಕಾದ 
ಅಗತ್ಯವಿರನತ್ದಿ . ಆದರ  ಅೈಂತಿಮ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದರ್ನನು ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬ ೋಗರ್ ೋ ನಿೋಡಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  
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ಮಕಕಳ ಮರ್ ್ೋ-ಸ್ನಮನಜಿಕ ಮತಕ ಿಮನನಸ್ಟಕ ಆರ ್ ೋಗಯ ಪನಲರ್ ಯ ಅೈಂಶಗಳನಕು 
ಸ್ ೋಪಾಡ ಗ ್ಳಸಕವುದಕನಕಗಿ ಮನದರಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಣನ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳು 

 
ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸ್ಟದವರಕ: ಸಮಕದನಯ ಮಕಕಳ ಮತಕ ಿಹದಿಹರ ಯದವರ ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ ್ ೋಗಯ ಸ್ ೋವನ 

ಯೋಜ್ರ್   
ಮಕಕಳ ಮತಕಿ ಹದಿಹರ ಯದವರ ಮರ್ ್ೋಚಿಕ್ತತನಸ ವಿಭನಗ, ನಿಮನಾನ್ಸ, ಬ ೈಂಗಳೂರಕ  

 
ರ್ ರವು: ಮಹಳ್ನ ಮತಕಿ ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಇಲನಖ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ 

 
 

 
 

 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ 

2018 
ಪ ್ೋಕ ್ಸೋ ಅಧಿನಿಯಮ (2012)ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯದ ಪರಕರಣಗಳನಕು 
ನಿವಾಹಸಕವುದಕನಕಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲಿಿ ಮಕಕಳ ಮರ್ ್ೋ-ಸ್ನಮನಜಿಕ ಮತಕ ಿ ಮನನಸ್ಟಕ ಪನಲರ್ ಯ 
ಅೈಂಶಗಳನಕು ಪನಲಿಸಕವುದಕ ಕ ಏಕರ್ಪದ ಶ್ವಷನಚಿನರವನಕು ಹ ್ೈಂದಕವ ಉದ ಾೋಶದಿೈಂದ ಈ ಮನದರಿ 
ಕನಯಾವಿಧನನ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳನಕು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲನಗಿದ . ಈ ದಸ್ನಿವ ೋಜ್ನಕು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮಕಕಳ 
ಹಕಕಕಗಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ ಆಯೋಗ (KSCPCR) ಮತಕಿ ಮಕಕಳ ಮತಕಿ ಹದಿಹರ ಯದವರ 
ಮರ್ ್ೋರ ್ ೋಗ ಚಿಕ್ತತನಸ ವಿಭನಗ, ನಿಮನಾನ್ಸ, ಬ ೈಂಗಳೂರಕ - ಇದರ ಒೈಂದಕ ಜ್ೈಂಟಿ ಪರಯತುವನಗಿದ .  
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ವಿಷಯಸ್ಚಿ/ ಪರಿವಿಡಿ 
1. ಮರ್ ್ೋ-ಸ್ನಮನಜಿಕ ಮತಕಿ ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ ್ೋಗಯ ನಿಧಾರಣ  

1.1.  ರ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ವಿರ್ರಗಳು 
1.2.  ಉಲ ಿೋಖಗಳು 
1.3.  ದೌರ್ಯನಯದ ಘ್ಟರ್ (ಗಳ) ಪಾರರೈಂಭಿಕ ರ್ೃತಾಿೈಂತ್ 
1.4.  ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ 
1.5.  ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಮತ್ನಿ ನಡತ ರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
1.6.  ಶ  ಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ನಿ ಶಾಲಾ ಇತಿಹಾಸ 
1.7. ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸ 
1.8.  ಸ್ಾೈಂಸಿೆಕ ಇತಿಹಾಸ 
1.9.  ಮಾನಸಿಕ ಸಿೆತಿರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  
1.10. ಘ್ಟರ್ ಗಳ ಬಗ ೆ ಮಗನವಿನ ಕಡ ರ್ ಹ ೋಳಕ  

2. ಮರ್ ್ೋವ  ಜ್ಞನನಿಕ ಮತಕಿ ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ ್ ೋಗಯದ ಮಧಯಸ್ಟಥಕ ಗಳು 
2.1.    ಮಗನವಿಗಾಗಿ ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್  ಮತ್ನಿ ಚಿಕ್ತತ ಸ 
2.2.    ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್  
2.3.    ಇತ್ರ  ಏಜ ನಿಸಗಳ ೂೈಂದಗ  ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್  ಮತ್ನಿ ಸೈಂಪ್ಕಯ 

3. ವಯವಸ್ ಥಗಳ ಸಮಸ್ ಯಗಳು ಮತಕಿ ವರದಿ ಮನಡಕವುದಕ  
3.1. ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ ಸೆಳ ಮತ್ನಿ ಕರಮಾನನಸರಣ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯರ್ಯರ್ಸ್ ೆ 

(ಪ ್ ರೋಟ ್ೋಕಾಲ್) 
3.2.  ಪ ್ ಲ್ಲೋಸ್ ವಿಚಾರಣ    
3.3.  ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋಟರ ಹ ೋಳಕ ಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ 

4. ಸ್ ೋವನದನತರ ಸ್ನಮಥಯಾ ವೃದಿಧ 
ಅನಕಬ್ೈಂಧ 
ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ ್ೋಗಯ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಮ್ಲಕ ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯಗಳ ವಿಚನರಣ  ನಡ ಸಕವುದಕ ಕ 
ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು 
ಎ. ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ತರಯ 
ಬಿ. ವಿಚಾರಣ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಹ ಚ್ನಿರ್ರಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು 
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ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ರ್ರ್ಸಕರಿಗ  ಮರ್ ್ೋ-ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ಪಾಲರ್  ಒದಗಿಸನರ್ 
ಏಜ ನಿಸಗಳಗಾಗಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯವ ೈಂದನ ಆರ ್ೋಪಿಸಲಾದ ಇತಿಹಾಸದ ್ೈಂದಗ  ಈ ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನನು 
ಬರ ರ್ಲಾಗಿದ . ಅಲದಿ , ಇದನನು ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಒಳಗಾದ ಮಕಕಳಗ  ಕಾನ್ನನ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ 
ಪಾಲರ್ ರ್ ವಿಷರ್ಗಳ ಬಗ ೆ (ಮರ್ ್ೋ-ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಪಾಲರ್ ಗ  ರ್ ೋರವಾಗಿ ಇರದದದರ್ ಸಹ) 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ ಏಜ ನಿಸಗಳಗಾಗಿ, ಸಿಎಸ್ಎ ನಲ್ಲನಿ ಮರ್ ್ೋ-ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಪಾಲರ್ ರ್ಲ್ಲನಿ 
ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳನನು ಅಥ  ಯಸಿಕ ್ಳುಲ್ ಸಹ ಇದನನು ಬರ ರ್ಲಾಗಿದ . ಆದಕಾರಣ ಏನನನು ನಿರಿೋಕ್ಷ್ಸಬ ೋಕನ 
ಎೈಂಬನದಕಾಕಗಿರ್್ ಮತ್ನಿ ಇದರಿೈಂದ ಮಗನರ್ು ಸಮನಚಿತ್ವಾದ ಮರ್ ್ೋ-ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ನಿ 
ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ಪಾಲರ್  ಮತ್ನಿ ರ್ ರರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬಹನದಾಗಿದ .  
 
1. ಮರ್ ್ೋ-ಸ್ನಮನಜಿಕ ಮತಕಿ ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ ್ ೋಗಯ ನಿಧಾರಣ  
ಕನಟನೈಂಬ ಮತ್ನಿ ಶಾಲ ರ್ ಪ್ರಿಸಿೆತಿ, ಅಭಿರ್ೃದಧರ್ ಮಟಾ ಮತ್ನಿ ಕತ್ಯರ್ಯ ನಿರ್ಯಹಣ , ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ 
ಮತ್ನಿ ನಡರ್ಳಕ ರ್ ವಿಷರ್ಗಳು (ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಪ್್ರ್ಯ ಮತ್ನಿ ನೈಂತ್ರ) ಆರ ್ೋಪಿಸಲಾದ 
ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂದಭಯಗಳು, ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗ ಗಿನ ಮಗನವಿನ ಅನನಭರ್ ಮತ್ನಿ ಅಥ  ಯಸನವಿಕ  ಮತ್ನಿ 
ಇತ್ರ ಸೈಂಬೈಂಧಿತ್ ಸಮಸ್ ಯಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ  ಮಗನವಿನ ವಿರ್ರವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ನಿ 
ನಿಧಯರಣ ರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುುರ್ುದನ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮಹತ್ಿದಾಗಿದ . ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಚಿಕ್ತತ ಸ 
ಮತ್ನಿ ಮಧಯಸಿೆಕ ರ್ನನು ಮಗನವಿನ ಸೈಂದಭಯ ಹಾಗ್ ವಿವಾದಾೈಂಶಗಳ ಪ್್ಣಯ ನಿಧಯರಣ ರ್ 
ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸತ್ಕಕದನದ; ಇದನ, ಏಕ ೈಂದರ  ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಮಗನರ್ು ವಿಶಿಷಾವಾದನದನ 
ಮತ್ನಿ ರ್ರ್ಸನಸ, ಅಭಿರ್ೃದಧರ್ ಹೈಂತ್, ರ್ಯಕ್ತಿತ್ಿ ಮತ್ನಿ ಮರ್ ್ೋಸಿಭಾರ್, ಕನಟನೈಂಬ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ 
ಸೈಂದಭಯಗಳು ಮತ್ನಿ ದೌರ್ಯನಯದ ಅನನಭರ್ದ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ದೌರ್ಯನಯದ ಸಿರ್ಪ್ಗಳ ಆಧಾರದ 
ಮೋಲ  ಆತ್/ಆಕ  ವಿಶಿಷಾ ನಡ ಗಳನನು ಹ ್ೈಂದರನತಾಿರ . ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬ/ 
ಪಾಲಕರ ನಿಧಯರಣ ರ್ ಮ್ಲಕ ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುುರ್ುದನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ .  
 
1.1. ವಯಕ್ತಿಗತ ವಿವರಗಳು:  
ಹ ಸರನ, ಲ್ಲೈಂಗ, ರ್ರ್ಸನಸ, ರ್ನಮ ದರ್ಾೈಂಕ, ವಾಸ ಸೆಳ/ ವಿಳಾಸ, ಮಾಹಿತಿದಾರ ಯಾರನ ಮತ್ನಿ 
ಮಗನವಿಗ  ಆತ್ನ/ ಆಕ ರ್ ಸೈಂಬೈಂಧ ಹ ೋಗ . 
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1.2. ಉಲ ೋಿಖಗಳು 
 ಏಜ ನಿಸರ್ ಉಲ ೋಿಖಗಳು (ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ/ ಕ ಎಸ್ಸಿಪಿಸಿಆರ್, ವ  ದಯರನ/ ಶಿಶನ ರ ್ೋಗ 

ತ್ಜ್ಞರನ/ ಸಿರೋರ ್ೋಗ ತ್ಜ್ಞರೈಂತ್ಹ ಇತ್ರ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ತ್ಜ್ಞರನ): ಉಲ ೋಿಖ ಸ್ ೋವ ಗಳು/ 
ಏಜ ನಿಸಗಳೈಂದ ಪ್ತ್ರರ್ನನು ಕ ್ೋರಬ ೋಕನ/ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ ೋಿಖದ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ 
ಸಮರ್ ಮತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ/ ಇತ್ರ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ ೋವ ಗಳ ೂೈಂದಗ  ಪಾರರೈಂಭಿಕ 
ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್ ರ್ ನಡನವಿನ ಸಮರ್ರ್ನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರಬ ೋಕನ ಉಲ ೋಿಖ ಸ್ ೋವ / ಏಜ ನಿಸರ್ 
ಪ್ತ್ರ ಮೊಕದದಮರ್ನನು ಹ್ಡಲಾಗಿದ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ಮತ್ನಿ ಮೊಕದದಮರ್ ಪ್ರಸನಿತ್ 
ಸಿೆತಿಗತಿರ್ನನು ತಿಳಸಬ ೋಕನ. ಮೊಕದದಮರ್ನನು ಹ್ಡಲಾಗಿದದರ  ಪ್ರಥಮ ರ್ತ್ಯಮಾನ ರ್ರದ 
(ಎಫ್ಐಆರ್), ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧ ರ್ರದರ್ನ ನಮಮ ಮೊಕದದಮರ್ ಕಡತ್ಕ ಕ ಅಗತ್ಯವಿರನತ್ದಿ .  

 ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿಯಿೈಂದ ಸಿರ್ೈಂ-ಉಲ ೋಿಖಗಳು: ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪಾರಥಮಿಕ 
ಪಾಲಕರನ ಆರೈಂಭಿಕ ಮತ್ನಿ ತ್ರನವಾರ್ದ ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ರಿದದರ  ಅದನನು 
ನಮ್ದಸಬ ೋಕನ. ಕ ೋರ್ಲ ಒಬಬರನ ಎೈಂದರ , ತ್ೈಂದ  ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಲಭಯವಿದದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, 
ಮತ ಿ್ಬಬ ತ್ೈಂದ  ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಬಗ ಗ  ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ/ಆಕ ರ್ ಗ  ರನ, ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್ 
ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿರ್ ವ  ವಾಹಿಕ ಸೈಂಘ್ಷಯ/ ಪ್ರತ ಯೋಕತ / ವಿಚ ಛೋದನದ ವಿವಾದಗಳು, ಅಥವಾ 
ಮಗನವಿನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಆರ ್ೋಪಿತ್ ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ತ್ೈಂದ  ಅಥವಾ ತಾಯಿರ್ ಪ  ಕ್ತ 
ಯಾರಾದರ ್ಬಬರಾಗಿರನರ್ ಸ್ಾಧಯತ ರ್ ಅೈಂಶರ್ನನು ದಾಖಲನ ಮಾಡಬ ೋಕನ; ಮಗನ/ ರ್ರ್ಸಕರ 
ರ್ತ ಗಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರ್ನಕಿ ಗನರನತ್ನ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಪ್ಕಯ ವಿಳಾಸರ್ನನು ಬರ ದಟನಾಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 
(ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರನ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲ್ಲಸಿದದರ , ಅದರ ಪ್ರತಿರ್ನ ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ 
ಕಡತ್ದಲ್ಲರಿಬ ೋಕನ). 
 

1.3. ದೌಜ್ಾನಯ ಘಟರ್ ಯ(ಗಳ) ಪನರರೈಂಭಿಕ ವೃತನಿೈಂತ 
ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನ (ಮಗನವಿನ ಜ ್ತ ಗಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳೈಂದ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲನ 
ಬರ್ಸಿದರ  ಆ ಮಗನವಿನಿೈಂದ ಪ್ಡ ರ್ಲಾದ) ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ಅೈಂಶಗಳ ಬಗ ಗಿನ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರಬ ೋಕನ:  

 ಆರ ್ ೋಪಿಸಲನದ ದೌಜ್ಾನಯದ ಸೈಂದರ್ಾಗಳು 
o ಆರ ್ೋಪಿತ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಯಾರನ? 
o ನಡ ದನದ ೋನನ? 
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o ಇದನ ಎಲ್ಲಿ ನಡ ಯಿತ್ನ? 
o ಇದನ ಆರೈಂಭವಾದನದನ ಯಾವಾಗ, ದೌರ್ಯನಯ ಎಷನಾ ಬಾರಿ ನಡ ಯಿತ್ನ? 
o ವಿಷರ್ ಬಹಿರೈಂಗವಾದದನದ ಹ ೋಗ  ಮತ್ನಿ ಬಹಿರೈಂಗವಾದ ನೈಂತ್ರದ 

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ೋನನ? 
o ಪ್ರಸನಿತ್ ಮಗನ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಯಾರ ್ೈಂದಗ  ವಾಸಿಸನತಿದಿ ? ಆತ್/ಆಕ  ಅಲ್ಲಿ ಸನರಕ್ಷ್ತ್ವ ೋ? 

 ನಿಮಾಾನ್ಸಗ  ಕಳುಹಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಮನೈಂಚ  ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ ್ೈಂದಗ  ಸೈಂಪ್ಕಯದಲ್ಲದಿದ 
ಏಜ ನಿಸಗಳು / ನಿಮಾಾನ್ಸಗ  ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾಗಯ (ಉದಾಹರಣ ಗ : ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್, ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ 
ಸಮಿತಿ, ಮಕಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ ೋವ ಗಳು- ಇತ್ರ ಆಸಪತ ರಗಳು, ಸಿರ್ೈಂ ಸ್ ೋವಾ ಸೈಂಸ್ ೆಗಳು) 

 ಇತ್ರ ಮ್ಲಗಳೈಂದ ಪ್್ರಕ ಮಾಹಿತಿ (ಉದಾ: ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್, ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ).  
 
ಟಿಪಪಣಿ: ಮಗನರ್ನನು ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗ ೆ ವಿರ್ರ ನಿೋಡನ ಎೈಂದನ ಕ ೋಳುರ್ ಸಮರ್ವಿದಲಿ. ಹಾಗ ಯೋ 
ಇದರಿೈಂದ ಮಗನವಿಗ  ಮತ್ಷಿನಾ ಆಯಾಸ ಮತ್ನಿ ಆಘಾತ್ವಾಗಬಹನದನ; ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ದದ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಸ್ಾಬಿೋತ್ನಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ದೌರ್ಯನಯದ ಸಿರ್ಪ್ರ್ನನು ತಿಳರ್ನರ್ುದನ ಎೈಂದರ  ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ 
ಮಧಯಸಿೆಕ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ನಿಣಯರ್ರ್ನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುರ್ ದೃಷಿಾಯಿೈಂದ ಸೈಂಪ್ಕಯ ಅಥವಾ 
ಸೈಂಪ್ಕಯರಹಿತ್ವ ೋ, ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಅಥವಾ ಸೈಂಭ ್ೋಗರಹಿತ್ವ ೋ ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳದನಕ ್ಳುುರ್ುದನ ಆಗಿದ .  
 
1.4. ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಮೌಲಯಮನಪನ 
ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ದ ತ್ಕ್ಷಣ ಎೈಂದರ  ಕ ಲವ ೋ ಗೈಂಟ ಗಳು ಅಥವಾ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗ  
ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ ಮತ್ನಿ ಅರ್ಶಯಕ 
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಮಧಯಸಿೆಕ ಗ  ಆದಯತ  ನಿೋಡನರ್ುದನ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಅರ್ಶಯಕವಾಗಿದ . ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ ವಿರ್ರಗಳು ಮತ್ನಿ 
ಚಿಕ್ತತ ಸಗ  ಸಪೈಂದರ್ ರ್ನನು (ಮಗನರ್ು ಈಗಾಗಲ ೋ ಚಿಕ್ತತ ಸಗ  ಒಳಗಾಗಿದದರ  ಅಥವಾ ಒಳಗಾಗನತಿದಿದ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ) ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ. 

 

 ದ  ಹಕ ಪರಿೋಕ್ಷ : 
o 2 ಗನರನತಿನ ಚಿಹ ುಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ  ಮಗನವಿನ ದ  ಹಿಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು 

ಮಾಡಬ ೋಕನ. 
o ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಕ ್ೋಣ ಯಳಗ  ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬ ಅಥವಾ ಪಾಲಕರನ 

ಹಾರ್ರಿರತ್ಕಕದನದ. 
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o ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗ್ ಮನೈಂಚ  ಮಗನವಿನ ಅನನಮತಿ ಮತ್ನಿ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿರ್ರ ಸಮಮತಿರ್ನನು 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

o ಪ್ರಸನಿತ್ ಮಗನರ್ು ಯಾರ್ ದ  ಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನನು ಹ ್ೈಂದದ / (ಉದಾ: ಮ್ತ್ರ 
ವಿಸರ್ಯರ್ ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಉರಿಯಾಗನತಿರಿನರ್ ಸೈಂವ ೋದರ್ , ಯೋನಿಯಿೈಂದ ಬಿಳ 
ಸ್ಾರರ್ವಾಗನರ್ುದನ, ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಿ ತ್ನರಿಕ , ರಕಿಸ್ಾರರ್, ಯಾರ್ುದ ೋ ಸೆಳದಲ್ಲಿ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ಗಾರ್, ರ್ ್ೋರ್ು ಇತಾಯದ). 

 ರ ್ ೋಗ ನಿರ ್ ೋಧಕ ಚಿಕ್ತತ ಸ (ಪಿಇಪಿ-ಪ ್ೋಸಿ್ ಎಕ್ಸಪ ್ೋಸರ್ ಪ ್ರಫಿಲನಯಕ್ತಸಸ್) 
ಮಗನರ್ು 36 ಗೈಂಟ ಗಳ ವಿೈಂಡ ್ೋ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲದಿದರ  (ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ ಸೈಂಭ ್ೋಗ ದೌರ್ಯನಯದ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ): 

o ಸೈಂಭ ್ೋಗ ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ (36 ಗೈಂಟ ಗಳ ಒಳಗ ) ಮಗನರ್ು ರ ್ೋಗ 
ನಿರ ್ೋಧಕ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನನು ಪ್ಡ ದದ ಯೋ? 

o ಇಲವಿಾದರ  ರ ್ೋಗ ನಿರ ್ೋಧಕ ಚಿಕ್ತತ ಸ (ಪಿಇಪಿ)ಗಾಗಿ ಶಿಶನ ವ  ದಯ ಎಆರ್ಟಿ ಕ ೋೈಂದರಕ ಕ 
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ; 

o ಮಗನರ್ು ವಿೈಂಡ ್ೋ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಇಲದಿದಾದಗ್ಯ ಮತ್ನಿ ಒೈಂದನ ತಿೈಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ 
ಸೈಂಭ ್ೋಗ ದೌರ್ಯನಯ ಸೈಂಭವಿಸಿದದರ್ ಸಹ, ಪಿಇಪಿರ್ನನು ಆರೈಂಭಿಸನರ್ುದಕ ಕ 
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ನಿಣಯರ್ ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಲನ ಶಿಶನ ವ  ದಯರ ಎಆರ್ಟಿ ಕ ೋೈಂದರಕ ಕ1 
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ.  

o ಮಗನ/ ಹದಹರಿರ್ದರ್ರನ ಗಭಯಧರಿಸನವಿಕ ರ್ನನು ತ್ಡ ರ್ಲನ ಮೌಖಿಕ 
ಗಭಯನಿರ ್ೋಧಕ ಗನಳಗ ಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡಿದ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು 
ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

o ಲ  ೈಂಗಿಕ ಸ್ ್ೋೈಂಕನ ರ ್ೋಗಗಳು (ಎಸ್ಟಿಡಿಗಳು), ಮ್ತ್ರ ರ್ಾಳದ ಪ್ರದ ೋಶದ 
ಸ್ ್ೋೈಂಕನ2 ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಗಳಗಾಗಿ ಮಗನರ್ನನು ರ್ ್ೋೈಂದಾಯಿತ್ ವ  ದಯರನ 
ಎೈಂದರ  ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪತ ರರ್ ಮಕಕಳ ವ  ದಯರನ ಅಥವಾ ಸಿರೋ ರ ್ೋಗತ್ಜ್ಞರನ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ 
ನಿಧಯರಣ  ಮಾಡಿದಾದರ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  ಎಸ್ಟಿಡಿ 

                                                             
1 ಬ ೈಂಗಳೂರನ ನಗರದಲ್ಲ,ಿ ಶಿಶನ ವ  ದಯ ಎ.ಆರ್.ಟಿ ಕ ೋೈಂದರಗಳು ಇೈಂದರಾಗಾೈಂಧಿ ಮಕಕಳ ಆರ ್ೋಗಯ ಸೈಂಸ್ ೆ, ಬೌರಿೈಂಗ್ ಮತ್ನಿ ಲ ೋಡಿ ಕರ್ಯನ್ ಆಸಪತ ರ, ಮತ್ನಿ ವಾಣಿ 
ವಿಲಾಸ್ ಆಸಪತ ರರ್ಲ್ಲಿವ . ಅೈಂತ ಯೋ ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲ ಿಶಿಶನವ  ದಯ ಎ.ಆರ್.ಟಿ ಕ ೋೈಂದರಗಳನನು ಗನರನತಿಸಿ ಅರ್ುಗಳನನು ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಬ ೋಕನ.  
2 ಬ ೈಂಗಳೂರನ ನಗರದಲ್ಲ,ಿ ಮಗನರ್ನನು ಇೈಂದರಾಗಾೈಂಧಿ ಮಕಕಳ ಆರ ್ ೋಗಯ ಸೈಂಸ್ ೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಆಸಪತ ರಗ  ಕಳುಹಿಸಬಹನದಾಗಿದ .  
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ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು 4 ವಾರಗಳು, 3 ತಿೈಂಗಳುಗಳು ಮತ್ನಿ 6 ತಿೈಂಗಳುಗಳ ಕ ್ರ್ ರ್ಲ್ಲಿ 
ಪ್ನನರಾರ್ತ್ಯರ್  ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

 ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞನನ ಪರಿೋಕ್ಷ  
ಹ ಚ್ನಿರ್ರಿ ನಿದಯಷಾ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಮಾಡಲಾಗಿದ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು (ಸೈಂಭ ್ೋಗ 
ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ೈಂಡಿದದರ , ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿರನರ್ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ ಕ ್ೋರಿರನರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ) ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಹಾಗಾಗಿದದರ , ರ್ರದರ್ನ 
ಲಭಯವಿದ ಯೋ, ಸ್ಕಿ ಮ್ಲಗಳೈಂದ ರ್ರದರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  
 
 ಗರ್ಾಧನರಣ  ಪರಿೋಕ್ಷ ಗಳು 

o ಗಭಯಧಾರಣ  ಸೈಂಬೈಂಧ ಮ್ತ್ರ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ನನು ಮಾಡಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

o ಫಲ್ಲತಾೈಂಶರ್ು ತ್ಪಾಪಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ನಿರ್ರಿ ಸಿರೋರ ್ೋಗ ತ್ಜ್ಞರ 
ಅಭಿಪಾರರ್ರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುುರ್ುದನ ಉತ್ಮಿ. 

o ಮಗನ/ ಹದಹರಿರ್ದರ್ರನ 20 ವಾರಗಳ ಒಳಗಿನ ಗಭಯಧಾರಣ  ಹ ್ೈಂದದದ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮಗನ/ ಹದಹರ ರ್ದರ್ರನ ಮತ್ನಿ ಆಕ ರ್ ಪ ್ೋಷಕರ ್ೈಂದಗ  
ಗಭಯಪಾತ್ದ ಬಗ ೆ ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್  ಮಾಡನರ್ ಅಗತ್ಯವಿರನತ್ದಿ . ಈ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಿ 
ತ್ಜ್ಞರ ಸೈಂಪ್ಕಯದಲ್ಲರಿನರ್ುದನ ಸ್ಕಿವ ೈಂದನ ಸಹ ಸಲಹ  ನಿೋಡಬಹನದಾಗಿದ .  
 

 ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗಳು ಮತಕಿ ಚಿಕ್ತತ ಸಗನಗಿ ಮಗಕ/ ಹದಿಹರ ಯದವರನಕು ಸ್ಟದಧಪಡಿಸಕವುದಕ 
ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಹದಹರ ರ್ದರ್ನನು ಯಾವಾಗಲ್ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮತ್ನಿ 
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಗಾಗಿ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ. ಏಕ ೈಂದರ , ಇದನ ಅರ್ರಿಗ  ಹ ದರಿಕ  ಮತ್ನಿ 
ಆಘಾತ್ರ್ನನು ಉೈಂಟನ ಮಾಡಬಹನದನ. ವಾಸಿರ್ವಾಗಿ ಅರ್ರನ ದೌರ್ಯನಯದ ಅನನಭರ್ದೈಂದ 
ಸ್ಾಕಷನಾ ಹ ದರಿರನತಾಿರ  ಮತ್ನಿ ಆಘಾತ್ದ ಅನನಭರ್ವಾಗಿರನತ್ದಿ . ಆದದರಿೈಂದ ಅರ್ರ 
ಸನರಕ್ಷತ ರ್ ಬಗ ಗ  ಮತ್ಷಿನಾ ಮರನಭರರ್ಸ್  ನಿೋಡನರ್ುದನ ಅರ್ಶಯಕವಾಗಿದ . ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ರ ್ೈಂದಗ  ಗ ್ತಿರಿನರ್ / ಪ್ರಿಚ್ರ್ವಿರನರ್/ ನೈಂಬಿಕಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿ 
ಅಥವಾ ಪಾಲಕರನನು ಇರಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ ಅರ್ರನ ಆರಾಮ ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲದಿಾದರ ೈಂಬನದನನು 
ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ; ಮತ್ನಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಳು ಮತ್ನಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ ೆ 
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ಸರಳವಾಗಿ ಗರಹಿಸಬಲಿ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗ  
ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ, ಅರ್ರಿಗ  ಅನಯಥಾ ಕಷಾಕರವಾದ ಮತ್ನಿ ಹ ದರಿಕ ರ್ ಸೈಂದಭಯಗಳನನು 
ನಿಧಯರಣ  ಮಾಡನರ್ ಮತ್ನಿ ಅರ್ುಗಳ ಮೋಲ  ಹಿಡಿತ್ ಸ್ಾಧಿಸನರ್ ಭಾರ್ರ್  ಹನಟನಾತ್ದಿ .  
ಮಕಕಳು ಮತಕ ಿ ಹದಿಹರ ಯದವರನಕು ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗಳು ಮತಕ ಿ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳಗ  
ಸ್ಟದಧಪಡಿಸಕವುದಕ: ಅವರಿಗ  ಏನಕ ಹ ೋಳಬ ೋಕಕ. 
 
ನಿನು ಆರ ್ೋಗಯ ಚ ರ್ಾುಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ರ್ಾರ್ು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಮಕಕಳು ಅಸನರಕ್ಷ್ತ್ 
ಪ್ರಿಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲದಿಾದಗ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಕಷಾ / ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಒಳಗಾದಾಗ, ಅರ್ರಿಗ  ಕ ಲರ್ು ಸ್ ್ೋೈಂಕನ 
ತ್ಗನಲ್ಲರಬಹನದನ. ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ ಸ್ ್ೋೈಂಕನ ನಿರ್ವಾಗಿರ್್ ತ್ಗನಲ್ಲದ ಯೋ 
ಎೈಂಬನದನನು ಪ್ತ ಹಿಚ್ಿಲನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಕಿ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನನು ಶಿೋಘ್ರವಾಗಿ ಪಾರರೈಂಭಿಸಲನ ನಮಗ  
ಸಹಾರ್ವಾಗನತ್ದಿ .  
ಪ್ರಿಚ್ರ್ವಿರನರ್/ ಪ್ರಿಚ್ರ್ವಿರದ (ಅಥವಾ ಒಬಬನಿಗಿೈಂತ್ ಹ ಚಿಿನ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳ ೂೈಂದಗ ) 
ಅರ್ರ ್ೈಂದಗಿನ ಅಸನರಕ್ಷ್ತ್ ಲ  ೈಂಗಿಕತ ರ್ನ ಗಾರ್ ಮತ್ನಿ ರ ್ೋಗ ಅೈಂಟಿಕ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ 
ಕಾರಣವಾಗಬಹನದನ – ಏಕ ೈಂದರ , ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ ಅೈಂತ್ಹ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರ್ ಸ್ ್ೋೈಂಕನನು 
ಹ ್ೈಂದರನರ್ರ ೈಂದನ ನಮಗ  ಗ ್ತಿರಿನರ್ುದಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ುದ ೋ ಸೈಂಭರ್ನಿೋರ್ ಸ್ ್ೋೈಂಕನ 
ಇದ ಯೋ ಎೈಂಬನದರ ತ್ಪಾಸಣ ಗಾಗಿ ಕ ಲರ್ು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಳನನು ಮಾಡಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ . 
ಹಾಗ ೋರ್ಾದರ್ ಇದದರ , ರ್ಾರ್ು ಅದನನು ಗನಣಪ್ಡಿಸಬಹನದನ.  
 

ದ  ಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ಲ  ೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಯಾರ್ುದ ೋ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಯಾರಿೈಂದಲ ್ೋ ನಿೋನನ 
ಬಾಧಿತ್ಳಾಗಿರನರ್ುದರಿೈಂದ/ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಒಳಗಾಗಿರನರ್ುದರಿೈಂದ, ನಿೋನನ ಗಭಿಯಣಿಯಾಗನರ್ 
ಸ್ಾಧಯತ ಗಳವ . ಈ ಮನೈಂದನ ಕ ಲರ್ು ವಿಭಿನು ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ನಡ ಸಿ, ನಿೋನನ ಗಭಿಯಣಿ 
ಆಗಿರನವ ಯಾ ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳರ್ನರ್ ಅಗತ್ಯವಿದ : i ) ಸ್ಾಕಷನಾ ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  
ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ ಗಭಯರ್ನನು ಮನೈಂದನರ್ರಿಸನರ್ುದನ/ ಮಗನರ್ನನು ಹ ್ೈಂದನರ್ುದನ ನಿನಗ  
ಬ ೋಡವ ನಿಸಿದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಗಭಯರ್ನನು ತ ಗ ಸಲನ ನಿನಗ  ಅನನಕ್ಲವಾಗಬಹನದನ. ಎೈಂದರ , 
ಪ್ತ ಿ ಹಚ್ನಿವಿಕ ರ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾರ್ು ವಿಳೈಂಬ ಮಾಡಿದರ  ಗಭಯರ್ನನು ತ ಗ ರ್ಲನ ಅರ್ಶಯಕವಾದ 
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಅನನಷ್ಾಾನಗ ್ಳಸನರ್ುದನ ಕಷಾಕರವಾಗಬಹನದನ; i i ) ನಿೋನನ 
ಮಗನರ್ನನು ಹ ್ೈಂದಲನ ಬರ್ಸಿದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಕ ಲರ್ು ನಿದಯಷಾ ಕಾರಣಗಳೈಂದ ನಿನು 
ಆರ ್ೋಗಯ ಮತ್ನಿ ನಿನು ಮಗನವಿನ ಆರ ್ೋಗಯರ್ನನು ಕಾಪಾಡಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ ನಿನಗ  
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ಕಷಾಕರವಾಗಬಹನದನ – ಆದದರಿೈಂದ, ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ಕೈಂಡನಹಿಡಿರ್ರ್ುದರಿೈಂದ ಇದನನು 
ನಿೋನನ ಹ ೋಗ  ನಿಭಾಯಿಸಬ ೋಕ ೈಂದನ ನಿನಗ  ಮಾಗಯದಶಯನ ನಿೋಡಲನ ನಮಗ  
ಸಹಾರ್ಕವಾಗನತ್ದಿ . ಆದದರಿೈಂದ ನಿೋನನ ಗಭಯಧರಿಸಿರನವ  ಅಥವಾ ಧರಿಸಿಲಿ ಎೈಂಬ ಬಗ ೆ 
ಬ ೋಗರ್ ೋ ಪ್ತ ಿ ಹಚ್ನಿರ್ುದರಿೈಂದ ನಿೋನನ ಕ ಲರ್ು ನಿಣಯರ್ಗಳನನು ಆರಾಮವಾಗಿ 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ಸಹಾರ್ಕವಾಗನತ್ದಿ … ಮತ್ನಿ ಈ ಬಗ ೆ ನಿಮಮ ಮನೈಂದ  ಹಲವಾರನ 
ಆಯಕಗಳರನತ್ವಿ . (ಗಭಯಧರಿಸನರ್ ಅಪಾರ್ದಲ್ಲರಿನರ್ ಮಕಕಳು/ ಹದಹರ ರ್ದರ್ರಿಗಾಗಿ)  

 

1.5. ಭನವರ್ನತಮಕ ಮತಕಿ ನಡತ ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
ದೌರ್ಯನಯ ಘ್ಟರ್ ರ್ ಅನೈಂತ್ರ ಮಗನವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರನರ್ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಮತ್ನಿ ನಡರ್ಳಕ ರ್ಲ್ಲನಿ 
ಪ್ರತಿಸಪೈಂದರ್ ಗಳು ಮತ್ನಿ ಬದಲಾರ್ಣ ಗಳ ಬಗ ೆ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರನನು ಕ ೋಳಬ ೋಕನ; ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ 
ಮತ್ನಿ ನಡತ ರ್ಲ್ಲನಿ ಬದಲಾರ್ಣ ಗಳನನು ಅಥ  ಯಸಿಕ ್ಳುಲನ ದ ್ಡ್ ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ 
ಹದಹರ ರ್ದರ್ರಾದರ , ಅರ್ರನನು ರ್ ೋರವಾಗಿ ಸೈಂದಶಯನ ಮಾಡಬಹನದನ.  

ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದಲ್ಲಿನ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಮತ್ನಿ ನಡರ್ಳಕ ರ್ ಚಿಹ ುಗಳು ಮತ್ನಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
ಚಿಕಕ ಮಕಕಳು ದ ್ಡ್ ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಹರ ರ್ದರ್ರನ 

 ಲ  ೈಂಗಿಕತ ರ್ ನಡರ್ಳಕ  
 ನಿದಯಷಾ ರ್ರ್ಸಕರನನು ಅವಾಯ್್ 

ಮಾಡನರ್ುದನ 
 ದನಃಸಿಪ್ುಗಳು/ ನಿದಾರಹಿೋನತ  
 ಅೈಂಜಿಕ ್ಳುುವಿಕ ರ್ ನಡತ / ಬ ೋಪ್ಯಡನರ್ 

ಆತ್ೈಂಕ 
 ಹ ದರಿಕ ರ್ ಸಿಭಾರ್ ಮತ್ನಿ ಆತ್ೈಂಕ 
 ಹಾಸಿಗ ರ್ಲ್ಲಯಿೋ ಮ್ತ್ರ ವಿಸರ್ಯರ್  
 ಶಾಲ ಗ  ಹ ್ೋಗಲನ ನಿರಾಕರಣ  
 ಕನೈಂಠಿತ್ವಾಗನತಿರಿನರ್ ಕಲ್ಲಕಾ ಪ್ರಗತಿ 
 ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ವಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗದ 

ದ ೋಹದ ರ್ ್ೋರ್ು ಮತ್ನಿ ಬಾಧ  

 ಸಿರ್ೈಂ –ಹಿೈಂಸ್  
 ಖಿನುತ / ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿರನರ್ುದನ 
 ಕ ್ೋಪ್ 
 ಹ ದರಿಕ ರ್ ರ್ತ್ಯರ್  ಮತ್ನಿ 

ಆತ್ೈಂಕ 
 ನಿದಾರಹಿೋನತ / ದನಃಸಿಪ್ುಗಳು/ 

ರ್ ನಪಿಸಿಕ ್ಳುುತ್ಿಲ ೋ ಇರನರ್ುದನ 
 ನಿದಯಷಾ ರ್ರ್ಸಕರನನು ಅವಾಯ್್ 

ಮಾಡನರ್ುದನ 
 ಶಾಲ ಗ  ಹ ್ೋಗಲನ ನಿರಾಕರಣ   
 ಕನೈಂಠಿತ್ವಾಗನತಿರಿನರ್ ಕಲ್ಲಕಾ 

ಪ್ರಗತಿ 
 ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ವಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಲಾಗದ 
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ದ ೋಹದ ರ್ ್ೋರ್ು ಮತ್ನಿ ಬಾಧ / 
ಬಲಹಿೋನ ಆಕರಮಣ 

 ಹ ಚ್ನಿ ಅಪಾರ್ದ ನಡರ್ಳಕ ಗಳು 
– ಲ  ೈಂಗಿಕ ನಡರ್ಳಕ / ಮಾದಕ 
ದರರ್ಯಗಳ ಬಳಕ / 
ಓಡಿಹ ್ೋಗನರ್ುದನ. 

 

ದೌರ್ಯನಯಕ್ಕ ಮನೈಂಚ  ಮಗನರ್ು ಹ ್ೈಂದದದ ಯಾರ್ುದ ೋ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಮತ್ನಿ ನಡರ್ಳಕ ರ್ 
ಅೈಂಶಗಳನನು ಅಥ  ಯಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಇರ್ುಗಳನನು ದೌರ್ಯನಯದ ಅನೈಂತ್ರ ಆಗಿರಬಹನದಾದ ಆ 
ಅೈಂಶಗಳ ೂೈಂದಗ  ಹ ್ೋಲ್ಲಸಿ ರ್ ್ೋಡನರ್ುದನ ಮಹತ್ಿದಾದಗನತ್ದಿ . ಏಕ ೈಂದರ  i ) ಯಾರ್ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ 
ಮತ್ನಿ ನಡರ್ಳಕ ರ್ನ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಕಾರಣವಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ರ್ಾರ್ು ನಿದಯಷಾವಾಗಿ 
ಅಥ  ಯಸಿಕ ್ಳುಬಹನದಾಗಿದ ; i i ) ದೌರ್ಯನಯ ಪ್್ರ್ಯದ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಮತ್ನಿ ನಡರ್ಳಕ ರ್ ಅೈಂಶಗಳು 
ಯಾರ್ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ದೌರ್ಯನಯದ ಅನನಭರ್ಗಳನನು ಪ್ರತಿಫಲ್ಲಸನತಿದಿ  ಮತ್ನಿ ಅದರ 
ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ೋರ್ಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ರ್ಾರ್ು ಅಥ  ಯಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಎರಡ್ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ಈ 
ಮೊದಲ ೋ ಇದದ ಹಾಗ್ ದೌರ್ಯನಯದ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ ಳರ್ಣಿಗ ಯಾದ ಈ ಎರಡ್ ಬಗ ರ್ ಎಲಾಿ 
ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಮತ್ನಿ ನಡರ್ಳಕ ರ್ ಅೈಂಶಗಳಗ  ಮಗನರ್ು ಚಿಕ್ತತ ಸ ಮತ್ನಿ ರ್ ರರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ನರ್ 
ಅಗತ್ಯವಿರನತ್ದಿ .  
 

1.6. ಶ  ಕ್ಷಣಿಕ ಮತಕ ಿಶನಲನ ಇರ್ತಹನಸ 
ಮಗನವಿನ ಶ  ಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ನಿ ಶಾಲ ರ್ ಸಿೆತಿಗತಿ, ಮಗನವಿನ ಶ  ಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಪ್ರಸನಿತ್ ಮತ್ನಿ ಹಿೈಂದನ 
ಎರಡ್) ಮತ್ನಿ ಮಗನರ್ು ಹ ್ೈಂದರಬಹನದಾದ ಯಾರ್ುದ ೋ ಕಲ್ಲಕಾ ಸಮಸ್ ಯಗಳು/ 
ಅೈಂಗವ  ಕಲಯತ ರ್ನನು ಇದನ ಒಳಗ ್ಳುುತ್ದಿ .  
 
1.7. ಕೌಟಕೈಂಬಿಕ ಇರ್ತಹನಸ 
ಇದನ ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರ ರ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು (ಎೈಂದರ , ಅರ್ರ ವಿದಾಯಹಯತ , 
ಉದ ್ಯೋಗ ಮತ್ನಿ ಆದಾರ್ದ ಮಟಾ) ಒಳಗ ್ಳುುತ್ದಿ . ಹಾಗ ಯೋ ಮಗನವಿನ ಜಿೋರ್ನ ಏಪಾಯಟನಗಳು, 
ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ ಸೈಂಬೈಂಧಗಳು, ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿಯೈಂದಗ  ಮಗನವಿನ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಸೈಂಬೈಂಧ ಮತ್ನಿ 
ಹ ್ೈಂದಾಣಿಕ , ತ್ೈಂದ  ತಾಯಿರ್ರಲ್ಲಿ ಇರನರ್ ಅರ್ಾರ ್ೋಗಯ ಮತ್ನಿ ಕನಡಿತ್, ತ್ೈಂದ  ತಾಯಿರ್ರ 
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ವ  ವಾಹಿಕ ಸೈಂಘ್ಷಯ, ಸಿೈಂಗಲ್-ಪ ೋರ ೈಂಟಿೈಂಗ್, ಮಗನರ್ು ಅನನಭವಿಸಿದ ಮ್ಲ, ಪ ್ೋಷಕರ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ನಷಾದ ಅನನಭರ್ರ್ನನು ಒಳಗ ್ಳುುತ್ದಿ .  
 
1.8. ಸ್ನೈಂಸ್ಟಥಕ ಇರ್ತಹನಸ 
ಮಗನರ್ು ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಮರ್ ಯಿೈಂದ ಹ ್ರತಾಗಿ ವಾಸವಿದದ ಸೆಳಗಳ ಕನರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು 
ಎೈಂದರ , ಮಗನರ್ು ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಸೈಂಸ್ ೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿತ್ನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸನಿತ್ ವಾಸಿಸನತಿದಿ , ಹಾಗ  ಎಷನಾ 
ಕಾಲ ವಾಸವಿದ , ಸೈಂಸ್ ೆರ್ ವಾಸಕ ಕ ಸ್ ೋರಲನ ಕಾರಣಗಳ ೋನನ ಎೈಂಬ ಬಗ ೆ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು 
ಒಳಗ ್ಳುುತ್ದಿ .  

 

1.9. ಮನನಸ್ಟಕ ಸ್ಟಥರ್ತಯ ಪರಿೋಕ್ಷ  
ಮಗನರ್ನನು ಮೊದಲನ ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಭ ೋಟಿರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್/ಆಕ ರ್ ಈ 
ಮನೈಂದನ ಲಕ್ಷಣಗಳನನು ನಿಧಯರಣ  ಮಾಡಬ ೋಕನ. 

 ಸ್ಾಮಾನಯ ಹಾರ್ಭಾರ್ 
 ಮಾತ್ನ, ಮನಃಸಿೆತಿ, ಆಲ ್ೋಚ್ರ್ , ಆತ್ಯಹತ ಯರ್ ವಿಚಾರ, ಗರಹಿಕ ರ್ ತ ್ೈಂದರ ಗಳು, 

ದೃಷಿಾಕ ್ೋನದ ನಿಧಯರಣ . 
ಸಿರ್ೈಂ ಬಳಲ್ಲಕ , ಅೈಂಟಿಕ ್ೈಂಡ ೋ ಇರನರ್ುದನ, ಅಳುರ್ುದನ, ಸಪಶಯಕ ಕ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯಿಸನರ್ುದನ, ಅನಪ ೋಕ್ಷ್ತ್ವಾದ 
ಕಲಪರ್ ಗಳು, ಆಲ ್ೋಚ್ರ್ ಗಳು, “ಹಿೈಂದನ ರ್ ನಪ್ನಗಳು”, ಇತ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಬಳಲ್ಲಕ ಗಳು ಮತ್ನಿ ದ  ಹಿಕ 
ಲಕ್ಷಣಗಳ (ದ  ಹಿಕ ರ್ ್ೋರ್ು ಮತ್ನಿ ಆಲಸಯ) ಗನರನತ್ನಗಳಗಾಗಿ ನಿದಯಷಾ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣ ರ್ನನು ಮಾಡಬ ೋಕನ.  
 
1.10. ಘಟರ್ ಗಳ ಬ್ಗ ೆ ಮಗಕವಿನ ಕಡ ಯ ಹ ೋಳಕ  

ದೌರ್ಯನಯ ಘ್ಟರ್ ಗಳ ಸರಣಿರ್ ಬಗ ಗ  ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುುರ್ಹಾಗ  ಎೈಂದರ , ಮಗನವಿನ 
ಪ್ರಕಾರ ದೌರ್ಯನಯರ್ು ಹ ೋಗ  ಸೈಂಭವಿಸಿತ್ನ ಮತ್ನಿ ಮಗನ ಅದನನು ಹ ೋಗ  ಗರಹಿಸಿದ  ಮತ್ನಿ 
ಅಥ  ಯಸಿಕ ್ೈಂಡಿದ  ಎೈಂಬ ಲಾಿ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುುರ್ ಹಾಗ  ಮಗನರ್ನನು ಸೈಂದಶಯನ 
ಮಾಡನರ್ುದನನು ಇದನ ಒಳಗ ್ಳುುತ್ದಿ . ಈ ಸೈಂದಶಯನರ್ನನು ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ ಕ್ತರಿರ್ ಮಕಕಳು ಅಥವಾ 
ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್ದ ಅನೈಂತ್ರದ ಸಮಸ್ ಯರ್ನಳು ಮಕಕಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಾಕಷನಾ ಅರ್ಧಿರ್ 
ಯೋಜಿತ್ವಾದ ಅಧಿವ ೋಶನಗಳಲ್ಲಿ ನಡ ಸಬಹನದಾಗಿದ . ಮಕಕಳು ಮನಕಿವಾಗಿ ಘ್ಟರ್ ರ್ನನು 
ನಿರ್ಪಿಸನರ್ೈಂತ  ಮಾಡಲನ ಕತ ಗಳು, ಕಲ  ಮತ್ನಿ ಆಟದ ಸ್ಾಮಾನನ/ ಬ ್ೈಂಬ ಗಳೈಂತ್ಹ ಸೃರ್ರ್ಾತ್ಮಕ 
ಆಟದ ವಿಧಾನಗಳನನು ಬಳಸಬಹನದಾಗಿದ . ಅೈಂತ್ಹ ಪ್ರ ್ೋಕ್ಷ ವಿಧಾನಗಳು ನರ್ವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ಭರ್ 
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ರಹಿತ್ವಾಗಿರಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಹ ಚ್ನಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡದ ಸೈಂಕ ್ೋಚ್ರ್ುಳು ಚಿಕಕ ಮಕಕಳು ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗ ೆ ತ್ಮಮ 
ಅನನಭರ್ಗಳನನು ಹ ೋಳಕ ್ಳುುರ್ೈಂತ  ಉತ ೋಿಜಿಸನರ್ೈಂತಿರಬ ೋಕನ. ಈ ಅಧಿವ ೋಶನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಗನವಿನಿೈಂದ 
ದೌರ್ಯನಯದ ಅನನಭರ್ಗಳನನು ಹ ್ರತ ಗ ರ್ನವಾಗ, ಮಗನರ್ು ಸಿತ್ೈಂತ್ರವಾಗಿ ತ್ನು ಅಭಿಪಾರರ್ರ್ನನು 
ರ್ಯಕಿಪ್ಡಿಸಲನ ಪ ರ್ೋತಾಸಹಕವಾಗನರ್ೈಂತ  ಸೈಂಪ್್ಣಯ ವಿರ್ರಣಾತ್ಮಕ ಉತ್ರಿ ಪ್ಡ ರ್ನರ್ೈಂತ್ಹ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು 
ಕ ೋಳಬ ೋಕನ. ಸೈಂದಶಯನದ ವಿರ್ರವಾದ ಮಾತಿನ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಅನನು ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ 
ಹಾಗ ಯೋ ಚಿಕಕ ಮಕಕಳ ೂೈಂದಗ  ಆಟ ಆಡಿದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಧಿರ್ ವಿೋಡಿಯೋ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ 
ಮಾಡಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಆ ಲ್ಲಖಿತ್ ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನ ಹಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಅನನು ಕಾನ್ನನ 
ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳಗ್ ಸಹ ಬಳಸಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನತ್ದಿ .  
[ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯದ ವಿಚನರಣನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಕಕರಿತನದ ಮೋಲಿನ ವಿವರವನದ 
ದಸ್ನಿವ ೋಜಿಗನಗಿ ಅನಕಬ್ೈಂಧವನಕು ರ್ ್ೋಡಿ] 
 
2. ಮರ್ ್ೋವ  ಜ್ಞನನಿಕ ಮತಕಿ ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ ್ ೋಗಯದ ಮಧಯಸ್ಟಥಕ ಗಳು 
ಮಗನವಿನ ವಿರ್ರವಾದ ನಿಧಯರಣ  ಮತ್ನಿ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ನಿರ್ಯಹಣಾ 
ಯೋರ್ರ್ ಯೈಂದನನು ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ. ಇದನ ಒಳಗ ್ಳುುರ್ ಅೈಂಶಗಳ ೈಂದರ : ಮಗನವಿನ 
ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್ / ಥ ರಪಿ, ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್ , ಫಾಮೊೋಯಕ ್ೋಥ ರಪಿ (ಯಾರ್ುದ ೋ ನಿದಯಷಾ 
ಮರ್ ್ೋ ವ  ಕಲಯ ತ ್ೈಂದರ ಗಳಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದದರ ), ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ, ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್, ಸಿರ್ೈಂ 
ಸ್ ೋವಾ ಸೈಂಸ್ ೆಗಳೈಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಏಜ ನಿಸಗಳು ಮತ್ನಿ ಸಿಬಬೈಂದಗಳ ೂೈಂದಗ  ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್ / ಸೈಂಪ್ಕಯರ್ನನು 
ಒಳಗ ್ಳುುತ್ದಿ .  
 
2.1. ಮಗಕವಿಗನಗಿ ಸಮನಲ ್ೋಚರ್  ಮತಕಿ ಚಿಕ್ತತ ಸ 
ಎ) ಮೊದಲ ಹೈಂತದ ಪರರ್ತಸಪೈಂದರ್ ಯಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್ದ ಅನೈಂತ್ರ ಮಗನವಿಗ  
ಒದಗಿಸಿದ ಆರೈಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಸಪೈಂದರ್  ಆಗಿರನತ್ದಿ . ಅರ್ು ದೌರ್ಯನಯದ ತ್ಕ್ಷಣದ ಪ್ರಿಣಾಮದೈಂದ 
ಮಗನರ್ನನು ತ ್ೈಂದರ ಗ ್ಳಪ್ಡಿಸನರ್ ಭಾರ್ರ್ ಗಳು ಮತ್ನಿ ಸಮರಣ ಗಳನನು ತಾತಾಕಲ್ಲಕವಾಗಿ 
ನಿಗರಹಿಸನರ್ೈಂತ್ದಾದಗಿವ . ಮಗನರ್ು ಆಘಾತ್ಕ ್ಕಳಗಾಗಿರನವಾಗ ಆ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ ಯ ಮತ್ನಿ 
ಭಾರ್ರ್ ಗಳನನು ನಿವಾರಿಸಲನ ಮತ್ನಿ ಆಕ ರ್ನ ನಿಷಿಕಿರ್ವಾಗನರ್ೈಂತ  ಮಾಡಬಹನದಾದ ಅಥವಾ ಮತ್ಷಿನಾ 
ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ಸಮಸ್ ಯಗಳು ಉಲಬಣಗ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ಕಾರಣವಾಗಬಹನದಾದ ಆತ್ೈಂಕದ ತಿೋರ್ರತ ರ್ 
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ಹೈಂತ್ಗಳೈಂದ ಮಗನರ್ನನು ರಕ್ಷ್ಸಲನ ಅರ್ುಗಳನನು ಬಳಸಲಾಗನತ್ದಿ . ಆದದರಿೈಂದ, ಪ್ರಥಮ ಹೈಂತ್ದ 
ಪ್ರತಿಸಪೈಂದರ್ ಗಳು ಈ ಮನೈಂದನ ಅೈಂಶಗಳ ಮೋಲ  ಗಮನಹರಿಸಲ್ಲದ :  

 ಮಗನವಿಗ  ಸನರಕ್ಷತ  ಮತ್ನಿ ರ್ ರರ್ು ನಿೋಡನರ್ ಮರನಭರರ್ಸ್  ನಿೋಡನರ್ುದನ.  
 ಆರಾಮದಾರ್ಕ ಮತ್ನಿ ಮನರೈಂರ್ರ್ಾತ್ಮಕವಾದ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗಳೈಂತ್ಹ (ಆಳವಾಗಿ 

ಉಸಿರಾಡನರ್ುದನ, ಯೋಗ, ಕಲ , ಆಟ ಮೊದಲಾದ ಮಗನರ್ು ಇಚಿಿಸನರ್ೈಂತ್ಹ ಹಾಗ್ 
ಮಗನವಿಗ  ಆರಾಮದಾರ್ಕವ ೈಂದನ ಕೈಂಡನಬರನರ್ೈಂತ್ಹ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗಳು) ನಿರ್ೈಂತ್ರಣ 
ತ್ೈಂತ್ರಗಳನನು ಮಗನವಿಗ  ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿಸನರ್ುದನ.  

 ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  ಗನಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮರ್ ಕಳ ರ್ನರ್ೈಂತ  ಮತ್ನಿ ಬ ೈಂಬಲವಾಗಿರನರ್ೈಂತ  
ಹಾಗ್ ಮಗನವಿಗ  ಭರರ್ಸ್  ನಿೋಡನರ್ೈಂತ  ಕನಟನೈಂಬ/ ಪಾಲಕರನನು ಸಶಕಿಗ ್ಳಸನರ್ುದನ.  

 ಮಗನರ್ು ನಿಧಯರಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ನಿ ನಿರ್ೈಂತ್ರಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ನರ್ ಹಾಗ  ಎೈಂದರ  
ಕರಮೋಣ ಮಗನರ್ು ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ರ್ನರ್ುದಕ್ಕ ಮನೈಂಚ  ಇದದೈಂತ  ಶಾಲ ಗ  ಹ ್ೋಗನರ್ುದನ, 
ಇತ್ರ ಮಕಕಳ ೂೈಂದಗ  ಆಟ ಆಡನರ್ುದನ ಮೊದಲಾದೈಂತ್ಹ ಸಹರ್ವಾದ ನಿರ್ತ್ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗ  
ಮರಳಲನ ಸಶಕಿವಾಗನರ್ೈಂತ  ಮಗನವಿಗ  ಬ ಳರ್ಣಿಗ ಗ  ಅಗತ್ಯವಾದದ ದಲರಿ್ನ್ು ಪ್್ರ  ಸಲಾಗಿದ  
ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ.  

 
ಮಗನರ್ು ಬಿಕಕಟಾನನು ಎದನರಿಸನತಿರಿನವಾಗ ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗ ೆ ಪ್ರಶ ು ಕ ೋಳುರ್ುದನ, ಆಳವಾಗಿ ಮಧಯಸಿೆಕ ರ್ನನು 
ಸ್ಾೆಪಿಸಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸನರ್ುದನ ಉತ್ಮಿವಾದ ಆರೈಂಭವಾಗನರ್ುದಲಿ. ವಿರ್ರವಾಗಿ ವಿಚಾರಣ  ಮಾಡನರ್ 
ಸಮರ್ ಇದಲಿ. ಸಿರ್ೈಂ ತ ್ೈಂದರ ಗ ್ಳಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ ನಡರ್ಳಕ ಗಳು, ತ್ಡ ದನಕ ್ಳುಲಾಗದೈಂತ್ಹ 
ಆತ್ೈಂಕ, ಆಘಾತ್ ನೈಂತ್ರದ ಒತ್ಡಿದ ಸಮಸ್ ಯ (ಪಿಟಿಎಸ್ಡಿ)ರ್ ತಿೋರ್ರ ತ್ಳಮಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳೈಂತ್ಹ 
ಗೈಂಭಿೋರ ಮತ್ನಿ ಹಾನಿಕರ ಅಭಿರ್ಯಕ್ತಿಗಳದದರ , ಮಗನರ್ನನು ಸ್ಕಿ ಮರ್ ್ೋವ  ಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಕ್ತತ ಸಗ  
ಕಳುಹಿಸನರ್ುದನ ಮನಖಯ.  
 
ಬಿ) ದಿೋರ್ಘಾವಧಿ ಉಪಶಮನ ಮತಕಿ ಗಕಣಪಡಿಸಕವಿಕ ಗನಗಿ ಮಧಯಸ್ಟಥಕ ಗಳು 
ದೌರ್ಯನಯದ ಅನನಭರ್ಗಳನನು ನಿರ್ಯಹಿಸಲನ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿಹರಿಸಲನ ಮಗನರ್ನನು ವಿಚಾರ ಮತ್ನಿ 
ಚ್ಚ ಯಗಳಲ್ಲಿ ತ ್ಡಗಿಸನರ್ ಕೌಶಲಯರ್ುಳು (ಮರ್ ್ೋವ  ದಯರನ/ ಮರ್ ್ೋವಿಜ್ಞಾನಿ/ ಸಮಾರ್ ಸ್ ೋರ್ಕ)ರೈಂತ್ಹ 
ತ್ರಬ ೋತಿ ಹ ್ೈಂದದ ವ  ದಯರನ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ರ್ೃತಿಪಿ್ರರ ್ೈಂದಗಿನ ನಿರ್ತ್ವಾದ 
ಅಧಿವ ೋಶನಗಳನನು ದೋಘಾಯರ್ಧಿ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನ ಒಳಗ ್ಳುುತ್ದಿ . ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಒಳಗಾದ ಮಕಕಳು 
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ಮತ್ನಿ ಹದಹರ ರ್ದರ್ರಿಗ  ನಿೋಡನರ್ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ ಉದ ದೋಶ ಅನನಭರ್ರ್ನನು ‘ಮರ ಸನರ್ುದಕ ಕ’ ಮತ್ನಿ 
‘ಅದರಿೈಂದ ಹ ್ರಬರನರ್ುದಕ ಕ’ ಸಹಾರ್ ಮಾಡನರ್ುದಲಿ.  ಲ  ೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಒಳಗಾದ ಮಕಕಳು 
ಮತ್ನಿ ಹದಹರ ರ್ದರ್ರಿಗ  ನಿೋಡನರ್ ಆಳವಾದ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ ಮಧಯಸಿೆಕ ರ್ ಉದ ದೋಶಗಳು ಈ 
ಕ ಳಕೈಂಡೈಂತಿವ :  

 ವಿಚಾರಣ : ನರ್ವಾಗಿ, ಹ ದರಿಸದೈಂತ್ಹ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ  ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ 
ಅನನಭರ್ದ ಬಗ ೆ ವಿರ್ರಿಸಲನ/ ನಿರ್ಪಿಸಲನ ಸಹಾರ್ ಮಾಡನರ್ುದನ.  

 ಉಪ್ಶಮನ ಮತ್ನಿ ಗನಣಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ: ದೌರ್ಯನಯದ ಆಘಾತ್ದೈಂದ ಹ ್ರಬರಲನ ಮತ್ನಿ 
ಗ ್ೈಂದಲದೈಂದ ಸಪಷಾತ ರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ಲನ ಮಗನರ್ನನು ಸಶಕಿಗ ್ಳಸನರ್ುದನ; ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ಕೌಶಲಯಗಳನನು ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ಮತ್ನಿ ನಿಭಾಯಿಸಲನ ಮಗನರ್ನನು ಬಲಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.  

 ವ  ರ್ಕ್ತಕಿ ಸನರಕ್ಷತ  ಮತ್ನಿ ದೌರ್ಯನಯ ತ್ಡ : (ಮಕಕಳಗ ) ದೌರ್ಯನಯದ ಅಪಾರ್ವಿರನರ್ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೌರ್ಯನಯ ಸೈಂಭವಿಸಿದ ಅನೈಂತ್ರದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅದನನು ಎದನರಿಸನರ್ 
/ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ ನಿೋಡನರ್ ಮಾಗಯಗಳನನು ಗನರನತಿಸನರ್ುದನ (ಹದಹರ ರ್ದರ್ರಿಗ ) ನಿಣಯರ್ 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುರ್ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್, ಮಧಯಪ್ರವ ೋಶಿಸನರ್ ಜಿೋರ್ನ ಕೌಶಲಯಗಳನನು 
ಆಜಿಯಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ.  

 
ಥ ರಾಪ ಟಿಕ್ಸ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ನಿ ರ್ಯೋ-ಸೈಂಬೈಂಧಿೋ ಆಗಿರನರ್ ಅಗತ್ಯತ ಯಿರನತ್ದಿ . ಹಾಗಾಗಿ 
ಪ್ರಿಸಿೆತಿಗಳು ಮತ್ನಿ ಅನನಭರ್ಗಳ ಕನರಿತಾಗಿ ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ ್ಳುಲನ ಮತ್ನಿ ಆ ಬಗ ೆ ಪ್ರತಿಕರಯಿಸಲನ 
ಮಕಕಳ ಮತ್ನಿ ಹದಹರ ರ್ದರ್ರಿಗ  ಅರ್ಕಾಶವಿರನರ್ ಬಹನಬಗ  ಸೃರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳನನು (ಕ ೋರ್ಲ 
ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗ್ ಸ್ಚ್ರ್ ಗಳನನು ನಿೋಡನರ್ುದರ ಬದಲಾಗಿ) ಬಳಸಿಕ ್ಳುರ್ ಅಗತ್ಯವಿದ .  
* ನಿಮಾಾನ್ಸ – ಸೈಂಸ್ ೆರ್ನ ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಹದಹರ ರ್ದರ್ರ ಮರ್ ್ೋ-ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಮನದಾರ್ 
ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಹದಹರ ರ್ದರ್ರ ಸ್ ೋವಾ ಯೋರ್ರ್ ರ್ನ ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ (ಸಿಎಸ್ಎ) ಮತ್ನಿ 
ಮಕಕಳು/ ಹದಹರ ರ್ದರ್ರ ವ  ರ್ಕ್ತಕಿ ಸನರಕ್ಷತ  ಕನರಿತಾಗಿ 3 ಕಾರ್ಯಚ್ಟನರ್ಟಿಕ  ಪ್ನಸಿಕಗಳನನು 
ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಿದ : i) (4 ರಿೈಂದ 7 ರ್ಷಯಗಳ ಮಕಕಳಗಾಗಿ) ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಪ್ರತಿಬೈಂಧಕ 
ಮತ್ನಿ ವ  ರ್ಕ್ತಕಿ ಸನರಕ್ಷತ ; ii) (7 ರಿೈಂದ 12 ರ್ಷಯದ ಮಕಕಳಗಾಗಿ) ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ 
ಪ್ರತಿಬೈಂಧಕ ಮತ್ನಿ ವ  ರ್ಕ್ತಕಿ ಸನರಕ್ಷತ ; iii) ಹದಹರ ರ್ದರ್ರಿಗಾಗಿ ಜಿೋರ್ನ ಕೌಶಲಯದ ಸರಣಿಗಳು; 
ಲ  ೈಂಗಿಕತ  ಮತ್ನಿ ಸೈಂಬೈಂಧಗಳು. ಈ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ  ಪ್ನಸಿಕಗಳು ಚ್ಲನಶಿೋಲ ಕ್ತರೋಡ ಗಳು, ಬಾಡಿ ಮಾಯಪಿೈಂಗ್, 
ಕಲ , ಬ ್ೋಡ್ಯ ಗ ೋಮ್ಗಳು, ಮಕಕಳ ಆಟಗಳ ಅಳರ್ಡಿಕ  (ಹಾಪ್ಸ್ಾಕಟ್/ ಕನೈಂಟ ಬಲ ಿ), ಕತ  ಹ ೋಳುರ್ುದನ 
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ಮತ್ನಿ ನಿರ್ಪ್ಣ  ಮತ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ತಿಪ್ಗಳೈಂತ್ಹ ರ್ಯೋ-ಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಗಳನನು ಬಳಸಿಕ ್ ೈಂಡಿವ . (ಈ 
ಪ್ನಸಿಕಗಳು ಕ ್ೋರಿಕ ರ್ ಮೋರ ಗ  ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ಾ ಸ್ ೋವಾದಾತ್ರಿಗ  ಲಭಯವಿದ ). 
 
ಸ್ಟ) ಮಕಕಳಗನಗಿ ಫನಮನಾಕ ್ೋಥ ರಪಿ 
ಈಗಾಗಲ ೋ ತಿಳಸಿರನರ್ೈಂತ , ಮಗನರ್ು ತಿೋರ್ರ ಆಘಾತ್ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಸಿರ್ೈಂ-ಕ ಡಕ್ತನ ನಡರ್ಳಕ ಗಳನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ  ಆಘಾತ್ ನೈಂತ್ರದ ಒತ್ಡಿ ಸಮಸ್ ಯರ್ (ಪಿಟಿಎಸ್ಡಿ) ಲಕ್ಷಣಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿದದರ  
ಮತ್ನಿ ಆ ಕಾರಣದೈಂದ ಮಗನರ್ು ನಿಷಿಕಿರ್ ಸಿೆತಿರ್ನನು ಹ ್ೈಂದದದರ  (ಎೈಂದರ  ನಿರ್ತ್/ ದ  ನೈಂದನ 
ಕಾರ್ಯಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗಳನನು ನಡ ಸಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗದದದರ ), ಮಗನರ್ು ಸಹರ್ ಕಾರ್ಯಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗಳಗ  
ಮರಳುರ್ರ್ರ ಗ  ಒೈಂದನ ನಿದಯಷಾ ಅರ್ಧಿಗಾಗಿ ಮರ್ ್ೋವ  ಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ ಬಗ ೆ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹನದಾಗಿದ . ಈ ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲರಿನವಾಗ, ಮಗನರ್ು ಮರ್ ್ೋವ  ಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಕ್ತತ ಸ ಮತ್ನಿ 
ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್ ರ್ ವಿಧಾನಗಳನನು ಗರಹಿಸನರ್ ಸೈಂಭರ್ವಿಲದಿರನರ್ುದರಿೈಂದ, ಆ ವಿಧಾನಗಳಷ್ ಾೋ 
ಸ್ಾಕಾಗನರ್ುದಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕ ಲರ್ು ನಿರ್ೈಂತ್ರಣ ತ್ೈಂತ್ರಗಳ ೂೈಂದಗ  ಔಷಧ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನನು ಪಾರರೈಂಭಿಸಿ 
ನೈಂತ್ರ ಇತ್ರ ಮರ್ ್ೋವ  ಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಕ್ತತ ಸಗಳನನು ನಡ ಸನರ್ ಅಗತ್ಯತ ಯಿದ .  
 

2.2. ಕೌಟಕೈಂಬಿಕ ಸಮನಲ ್ೋಚರ್  
ಎ) ಆರೈಂಭಿಕ ಸಪೈಂದರ್  ಮತಕಿ ಮನಗಾದಶಾನ 

ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ದ ತ್ಕ್ಷಣ, ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಲ  ೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಒಳಗಾದ ಮಗನವಿನ 
ತ್ೈಂದ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ನಿ ಪಾಲಕರನ ಹಾಗ್ ಮಗನ ಪ್ರಿಸಿೆತಿಗ  ಹ ೋಗ  ಸಪೈಂದಸಬ ೋಕ ೈಂಬ ಗ ್ೈಂದಲ ಮತ್ನಿ 
ಆತ್ೈಂಕದಲ್ಲರಿನತಾಿರ . ಹಾಗಾಗಿ, ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಒಳಗಾದ ಮಕಕಳ ಕನಟನೈಂಬ ಹಾಗ್ ಪ ್ೋಷಕರಿಗ  
ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ಮಾಗಯದಶಯನರ್ನನು ನಿೋಡಬಹನದಾಗಿದ : 

 ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ಗಳು ಮತ್ನಿ ದನರನದ ದೋಶರಹಿತ್ ಟಿೋಕ ಗಳನನು ಉಪ ೋಕ್ಷ್ಸಬಾರದನ ಅಥವಾ 
ಟಿೋಕ್ತಸಬಾರದನ.  

 ನಿಮಮ ಮಗನ ನಿಮಗ  ಹ ೋಳುರ್ುದನನು ನೈಂಬಬ ೋಕನ.  
 ಮಗನರ್ನನು ಆಕ್ಷ ೋಪಿಸಬಾರದನ.  
 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್, ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ ಮತ್ನಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್/ ಮರ್ ್ೋವ  ಜ್ಞಾನಿಕ ಸಹಾರ್ 

ಸೈಂಸ್ ೆಗಳಗ  ಹ ೋಗ  ರ್ರದ ಮಾಡಬ ೋಕ ೈಂಬ ಕನರಿತ್ ಸಹಾರ್ಕಾಕಗಿ ಸಹಾರ್ವಾಣಿ (1098) ಅನನು 
ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಬ ೋಕನ.  
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 ಪ್ರಥಮ ರ್ತ್ಯಮಾನ ರ್ರದ (ಎಫ್ಐಆರ್) ಅಥವಾ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೋಕನ.  
 ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪತ ರಗಳ ರಾರ್ಯ ರ್ ್ೋೈಂದಾಯಿತ್ ವ  ದಯರನ (ಆರ್ಎೈಂಪಿ) ಒದಗಿಸನರ್ ತ್ನತ್ನಯ 

ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ ೋವ ಗಳನನು (ಇಎೈಂಎಸ್) (ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲ್ಲಸಿದ 24 ಗೈಂಟ ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ) 
ಮಗನವಿಗ  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 

 ಮಗನವಿಗ  ಮರ್ ್ೋವ  ಜ್ಞಾನಿಕ ರ್ ರರ್ು ಮತ್ನಿ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನನು ಒದಗಿಸಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಮತ್ನಿ ಆ 
ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಸೈಂಗರಹ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಕಾನ್ನನ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳನನು ಚಿಕ್ತತಾಸ ಅರ್ಧಿಯಳಗ  ನಡ ಸಲನ 
ಉದ ದೋಶಿಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಲನ ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪತ ರರ್ಲ್ಲನಿ ಮಕಕಳ ಮಾನಸಿಕ 
ಆರ ್ೋಗಯ ತ್ಜ್ಞರಿೈಂದ ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್ ರ್ನನು ಕ ್ೋರಬ ೋಕನ.  

 ದೌರ್ಯನಯರ್ು ಮಗನವಿನ ತ್ಪಿಪನಿೈಂದಾದದದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಮಗನವಿಗ  ಹ ೋಳಬ ೋಕನ. ಮರ್ ರ್ಲ್ಲಿ 
ಮತ್ನಿ ಶಾಲ ರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ು ಸನರಕ್ಷ್ತ್ವಾಗಿರನರ್ೈಂತ  ಮಾಡಲನ ತ ಗ ದನಕ ್ಳ ುಲಾಗನತಿರಿನರ್ 
ಕರಮಗಳ ಬಗ ೆ ಮಗನವಿಗ  ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ.  

 “ಏರ್ಾಯಿತ್ನ, ಆ ಬಗ ೆ ನಿನಗ  ಏನನಿಸನತಿದಿ  ಅದನನು ನಿೋನನ ಹ ೋಳಬ ೋಕನ ಎನಿಸಿದರ  ನನಗ  
ಹ ೋಳು, ರ್ಾನನ ಅದನನು ಕ ೋಳಲನ ಸಿದಧವಾಗಿದ ದೋರ್ ” ಎೈಂದನ ಹ ೋಳುರ್ ಮ್ಲಕ, ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  
ತ್ನು ಅನನಭರ್ಗಳನನು ಹೈಂಚಿಕ ್ಳುುತಾಿ ಮನಕಿ ಮನಸಸನನು ತ ್ೋಪ್ಯಡಿಸಬ ೋಕನ.   

 ಮರ್ ರ್ ದ  ನೈಂದನ (ಊಟದ ಸಮರ್, ಮಲಗನವಿಕ , ಆಡನವಿಕ ) ಮತ್ನಿ ಶಾಲ ರ್ ನಿರ್ತ್ 
ದನಚ್ರಿಗಳನನು ಮರಳ ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ೈಂತ  ಮಗನರ್ನನು ಸಹರ್ ಸಿೆತಿಗ  ತ್ರಬ ೋಕನ, ಅದಕಾಕಗಿ ಸಹರ್ 
ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನ ಅರ್ಶಯಕವಾಗಿದ .  

 
ಬಿ) ಕಡನಾಯ ವರದಿಗನಗಿ ಮನಗಾದಶಾನ 
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಡಿರ್ಲ್ಲ,ಿ ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ ಉದ ದೋಶರ್ು, ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಬ ಳಕ್ತಗ  
ತ್ೈಂದನ ದೈಂಡರ್ ಗ ್ಳಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ, ಮಗನರ್ು (ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ, 
ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ವಾಯಪಿಿಯಳಗ  ದೌರ್ಯನಯ ಸೈಂಭವಿಸಿದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ) ಸನರಕ್ಷ್ತ್ವಾಗಿದ  ಮತ್ನಿ ದೌರ್ಯನಯದ 
ರ್ ್ೋರ್ು ಮನೈಂದನರ್ರ ದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ, ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಮಗನವಿಗ  ರ್ಾಯರ್ 
ಒದಗಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಮಕಕಳ ಮೋಲ  ದೌರ್ಯನಯ ನಡ ರ್ದೈಂತ  ಪ್ರತಿಬೈಂಧಿಸನರ್ುದಾಗಿದ . 
ನಿಣಯಯಿಸಿದೈಂಥ ಉದ ದೋಶದ ್ೈಂದಗ , ಕಡಾ್ರ್ ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದನ ಇಕಕಟಿಾನಿೈಂದ 
ತ್ಪಿಪಸಿಕ ್ಳುುರ್ೈಂತ್ಹದಾದಗಿದನದ, ಅದನನು ಅರ್ ೋಕ ಸಲ ಅನನಷ್ಾಾನಗ ್ಳಸನರ್ುದಕ ಕ ಕಷಾಕರವಾಗನತ್ದಿ . 
ಏಕ ೈಂದರ , ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಕಳೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಅಪ್ಮಾನದ ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ ಮತ್ನಿ 
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ಕಾನ್ನನ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಹಾಗ್ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆರ್ ಭರ್ದೈಂದಾಗಿ ಅರ್ ೋಕ ಸ್ಾರಿ ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು 
ರ್ರದ ಮಾಡಲನ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ ಮತ್ನಿ ಪ ್ೋಷಕರನ ಇಚಿಛಸನರ್ುದಲಿ.  
 

ಆದದರಿೈಂದ ಕಡಾ್ರ್ ರ್ರದರ್ನ ಕ ೋರ್ಲ ಒೈಂದನ ಬಾರಿರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಯಾಗಿರದ , ಅದನ ಈ ಮನೈಂದನ 
ಅೈಂಶಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಅನನಸರಣ ಯಾಗಿದ  ಎೈಂದನ ಸ್ಚಿಸಲಾಗಿದ : 

 ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ್ಕಳಗಾದ ಮಕಕಳ (ಅಥವಾ ಕನಟನೈಂಬಗಳ) ರ್ರದ/ ಹ ೋಳಕ ರ್ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ದಾಖಲ ರ್ನ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಎೈಂದರ  ದಸ್ಾಿವ ೋಜಿನ ಬಗ ಗ  ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದ ೋ ಮಾಹಿತಿ 
ಬಿಟನಾಹ ್ೋಗಿರಬಾರದನ ಅಥವಾ ಅರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ವಾಗಿರಬಾರದನ ಎೈಂಬೈಂಥ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸಪಷಾವಾಗಿ 
ಮತ್ನಿ ಸ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಮಾಡತ್ಕಕದನದ.  

 ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ (ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ) ಬಗ ಗ  ಕಾನ್ನನಗಳವ  
ಎೈಂಬನದನನು ಮತ್ನಿ ಅದನನು ಅರ್ರನ ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ ಅದನ ಅರ್ರಿಗ  ಹ ೋಗ  ಮತ್ನಿ 
ಏಕ  ಪ್ರಯೋರ್ನಕಾರಿಯಾಗನತ್ದಿ  ಎೈಂಬನದನನು ಎೈಂದರ  ಅಪ್ರಾಧಿಗ  ಶಿಕ್ಷ  ನಿೋಡನರ್ ಮ್ಲಕ 
ಮಗನ/ ಇತ್ರ ಮಕಕಳಗ  ಹ ೋಗ  ಸನರಕ್ಷತ ರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ದಿ  ಇತಾಯದಯಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ.  

 ಅೈಂತಿಮವಾಗಿ ತ್ಮಮ ಅನನಮತಿಯಿಲಿದ  ಮತ್ನಿ ತಾರ್ು ಆಯಕ ಮಾಡದ ಹ ್ರತ್ನ ಯಾರ್ 
ರ್ರದರ್ನನು ಮಾಡನರ್ುದಲಿ ಮತ್ನಿ ರ್ನಕಿಕರಮದಲ್ಲಿ/ ರ್ನಕಿ ಪ್ರಿಗಣರ್ ರ್ ತ್ರನವಾರ್ ರ್ರದ 
ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ, ತಾರ್ು ಒಪಿಪದರ  ಅದಕ ಕ ರ್ಾರ್ು ರ್ ರವಾಗನತ ೋಿವ ೈಂದನ, ಆದದರಿೈಂದ ಯಾರ್ುದ ೋ 
ಒತ್ಡಿ ಅಥವಾ ಒತಾಿರ್ ಇಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಭರರ್ಸ್  ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  

 ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬ ಹಿೈಂರ್ರಿಕ ರ್ನನು ಅಥ  ಯಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ, ಎೈಂದರ , 
ಅರ್ರನ ರ್ರದ ಮಾಡದರನರ್ುದಕ ಕ ಇರನರ್ ಭರ್ಗಳ ಕಾರಣಗಳನನು ತಿಳದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ, 
ಆನೈಂತ್ರ ಈ ಭರ್ಗಳನನು ಮತ್ನಿ ಕಳರ್ಳಕಾರಿ ಅೈಂಶಗಳನನು ಒೈಂದರ ನೈಂತ್ರ ಒೈಂದನನು 
ಪ್ರಿಹರಿಸಬ ೋಕನ. (ಅರ್ರನ ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಗ  ಹ ಚಿಿನ ಧ  ರ್ಯದೈಂದ ಮನೈಂದಾಗನರ್ 
ಹಾಗ  ಕಳರ್ಳರ್ನನು ಪ್ರಿಹರಿಸಬ ೋಕನ).  

 ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಯಾದಯೈಂತ್ ಗೌಪ್ಯತ ರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸಲಾಗನರ್ುದನ ಎೈಂಬನದನನು 
ಎೈಂದರ , ಪ್ತಿರಕ / ಸಣು ಮಾಧಯಮ/ ಶಾಲ / ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕರಿಗ  ಮಗನವಿನ ಗನರನತ್ನ ತಿಳರ್ದೈಂತ  
ಮಾಡಲಾಗನರ್ುದ ೈಂದನ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಭರರ್ಸ್  ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  

 ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ಲ್ಲಿ ಒಳಗ ್ಳುುರ್ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳನನು ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ 
ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕನ ಎೈಂದರ , ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿೈಂದ ಹಿಡಿದನ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ ಮತ್ನಿ 
ದೈಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳರ್ರ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಎಲಾಿ ಏಜ ನಿಸಗಳ ಮ್ಲಕ ಅರ್ರಿಗ  ಮಾಗಯದಶಯನ 
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ಮತ್ನಿ ರ್ ರರ್ು ನಿೋಡಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ ಅನನಕರಮಣಿಕ  ಮತ್ನಿ ಮಾದರಿ ಬಗ ೆ 
ಕನಟನೈಂಬ ಮತ್ನಿ ಮಗನರ್ನನು ಸಿದಧಗ ್ಳಸಿ, ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲರಿ್್ ಅರ್ರಿಗ  
ಅರ್ಶಯಕತ ಯಿರನರ್ ಸೈಂಪ್್ಣಯ ಸಪಷಾತ  ಮತ್ನಿ ಭರರ್ಸ್ ರ್ನನು ನಿೋಡಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರಿಗಾದ 
ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ ಶಕಯತ ರ್ನನು ಹ ಚಿಿಸಬ ೋಕನ.   

 ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ ಮಧಯಸಿೆಕ ಗಳನನು ಆರೈಂಭಿಸಬ ೋಕಾಗಿದನದ, ತಾರ್ು ಅದಕ ಕ ಸಿದಧವಾಗಿರನವಿರ ೈಂದನ 
ತಿಳಸಿದಾಗ, ಆ ನೈಂತ್ರ ರ್ರದರ್ ವಿಷರ್ಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ರ್ಾರ್ು ಮರನ ಭ ೋಟಿ 
ನಿೋಡನತ ೋಿವ ೈಂದನ ಮಗನವಿಗ  ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  

 
ಅದ ೋ ರಿೋತಿ, ಸಿತ್ೈಂತ್ರ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ತ್ಕ್ಷಣವ ೋ ಮಾಡಬ ೋಕಾಗಿರನರ್ುದರಿೈಂದ ಮತ್ನಿ ದೌರ್ಯನಯದ ಘ್ಟರ್ / 
ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸನವಿಕ  ಅಥವಾ ಶ  ೋಧರ್ ರ್ ತ್ರನವಾರ್ ಈಗಾಗಲ ೋ ಅದರ ಅನನಭರ್ವಾಗಿರನರ್ ಮಗನ 
ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಗ ್ೈಂದಲ ಮತ್ನಿ ಆಘಾತ್ರ್ನನು ಹ ಚಿಿಸನರ್ುದರಿೈಂದ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕಾಕಗಿ 
ಮರ್ ್ೋ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮಧಯಸಿೆಕ ಗಳ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಮಾಡನರ್ುದಕ್ತಕೈಂತ್ ರ್ರದರ್ಲ್ಲಯಿೋ 
ಸೈಂಯೋಜಿಸಬ ೋಕ ೈಂದನ ಶಿಫಾರಸನಸ ಮಾಡಿದ . ಪ ್ೋಕ ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ನನು ಒಪಿಪಕ ್ೈಂಡರ  ಮತ್ನಿ 
ಆಚ್ರಣ ರ್ಲ್ಲ ಿಕಡಾ್ರ್ ರ್ರದರ್ ಇಕಕಟನಾಗಳನನು ಪ್ರಿಗಣರ್ ಗ  ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡರ  ಮತ್ನಿ ಅದನನು ಮೃದನ 
ಸಿಭಾರ್ದ ಅನನಮೊೋದರ್ ರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ ಅನನರ್ು ಮಾಡಿದರ  ಅದನ ಹ ಚ್ನಿ ರ್  ರ್ವಾಗಿ 
ಅನಿರ್ವಾಗನತ್ದಿ . ಸ್ಚ್ರ್ ಗಿೈಂತ್ ಚ್ಚ ಯರ್ನ ಹ ಚ್ನಿ ತ್ಿರಿತ್ ರ್ರದಗಾರಿಕ  ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 
ಆಗರಹಪ್ಡಿಸನರ್ುದರ ಬದಲ್ಲಗ  ವಾಯಪ್ಕ ಚಿಕ್ತತ ಸ ಮತ್ನಿ ಗನಣಮನಖವಾಗನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಒಳಗ  ಅದನ 
ಹ ಚ್ನಿ ಸಮರ್ ಸ್ಾಗನತ್ದಿ  ಮತ್ನಿ ಇದನನು ಎಲರಿ್ ಅನನಸರಿಸನರ್ರ ೈಂದನ ನಿರಿೋಕ್ಷ್ಸಲಾಗಿದ .  
 
2.3. ಇತರ ಏಜ ನಿಸಗಳ್ ೂೈಂದಿಗ  ಸಮನಲ ್ೋಚರ್  ಮತಕಿ ಸೈಂಪಕಾ  
ಕರಮವಾಗಿ ಮಗನವಿನ ಆರ ್ೋಗಯ, ಪಾಲರ್ , ಶಾಲ ಗ  ಮರಳ ಕಳುಹಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ರ್ಾಯಯಿಕ 
ವಿಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ  ರ್ ರರ್ು ನಿೋಡನರ್ ದೃಷಿಾಯಿೈಂದ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ ೋವ ಗಳು, ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ಾ 
ಸೈಂಸ್ ೆಗಳು, ಶಾಲ ಗಳು ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿಗಳೈಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಏಜ ನಿಸಗಳ ೂೈಂದಗ  ಮಾನಸಿಕ 
ಆರ ್ೋಗಯ ಸ್ ೋವ ಗಳು ಸಮನಿರ್ ಹ ್ೈಂದರತ್ಕಕದನದ. ಅೈಂತ್ಹ ಸೈಂಸ್ ೆಗಳ ೂೈಂದಗ  ಸಮನಿರ್ ಸ್ಾಧಿಸನರ್ 
ಮನಖಯ ಉದ ದೋಶರ್ು ಮಕಕಳ ಮರ್ ್ೋ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಪ್ನನಶ ೋಿತ್ನ ಹಾಗ್ ಅರ್ರ ಮ್ಲಭ್ತ್ 
ಅರ್ಶಯಕತ ಗಳಾದ ಆರ ್ೋಗಯ, ಆಶರರ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ನಿ ರಕ್ಷಣ ರ್ ವಿಷರ್ಗಳನನು ಪ್ರಿಹರಿಸನರ್ 
ನಿಧಯರಿಸಬಹನದಾದ ಮತ್ನಿ ಸೈಂವ ೋದರ್ಾಶಿೋಲವಾದ ಮಾಗಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ಲನ ಅರ್ರನನು 
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ಸಶಕಿರರ್ಾುಗಿಸನರ್ುದಾಗಿದ . ಅೈಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಸಮನಿರ್ ಉಪ್ಕರಮಗಳನನು ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ಏಜ ನಿಸರ್ನ 
ದಾಖಲನ ಮಾಡಬ ೋಕನ. ಅಲದಿ , ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬರ್ನನು ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಿ, ಎಲಾಿ ಸಮನಿರ್ 
ಉಪ್ಕರಮಗಳು ಮತ್ನಿ ನಿಣಯರ್ಗಳ ಬಗ ಗ  ಎೈಂದರ , ಮಗನವಿನ ಆತ್ೈಂಕಗಳು ಮತ್ನಿ ನಿಣಯರ್ಗಳನನು 
ಅರ್ರ ್ೈಂದಗ / ಅರ್ರ ಕನಟನೈಂಬಗಳ ೂೈಂದಗ  ಸ್ಕಿ ಚ್ಚ ಯ ಮಾಡದ  ಮಿೋರನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು 
ಅರ್ರಿಗ  ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  

 
3. ವಯವಸ್ ಥಗಳ ಸಮಸ್ ಯಗಳು ಮತಕಿ ವರದಿ ಮನಡಕವುದಕ 
ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ರ್ ಒೈಂದನ ನಿಣಾಯರ್ಕ ಅೈಂಶವ ೈಂದರ , ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ು (ಸಿಎಸ್ಎ) 
ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ ಕರಮಗಳನನು ಬರ್ಸನತ್ವಿ . ಒೈಂದನ ಘ್ಟರ್  ಸೈಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅದನನು 
ಕ್ತರಮಿನಲ್ ರ್ಾಯರ್, ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್, ಶಾಲ ಗಳು, ಕನಟನೈಂಬಗಳು ಮತ್ನಿ ಆರ ್ೋಗಯ ಪಾಲರ್ಾ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆಗಳು ಆ 
ಬಗ ೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ . ಆದರ , ತ್ನಿಖ್ , ವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸನರ್ ಪ್ರರ್ತ್ುದಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ 
ಘ್ಟರ್ ರ್ ಸತಾಯಸತ್ಯತ ರ್ ಪ್ರಿಶಿೋಲರ್  ನಡ ಸಲನ ವಿರ್ರರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುುರ್ುದನ ಹಾಗ್ ಆನೈಂತ್ರ 
ಮನೈಂದನ ಪ್ರಕ್ತರಯಗ  ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನನು ಕರ ತ್ರನರ್ುದನ – ಈ ಎಲಾಿ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಉತ್ಮಿ 
ಹಿತಾಸಕ್ತಗಿಳಗ  ಧಕ ಕರ್ನನುೈಂಟನ ಮಾಡತ್ಕಕದದಲಿ. ರ್ಾಯರ್ದ ಅಗತ್ಯತ  ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳು 
ಚ ೋತ್ರಿಸಿಕ ್ಳುುವಿಕ ರ್ ನಡನವಿನ ಸಮತ ್ೋಲನರ್ು ಅಪಾರ್ಕರವಾದನದಾಗಿರನತ್ದಿ . ಆದದರಿೈಂದ, 
ಮಗನವಿನ ರಕ್ಷಣ ರ್ ಕಾರ್ಯಸ್ಚಿ ಎೈಂದರ , ಗನಣಪ್ಡಿಸನವಿಕ  ಮತ್ನಿ ಚ ೋತ್ರಿಕ ರ್ನ ಅತ್ಯೈಂತ್ 
ಮಹತ್ಿದನದ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ ಪ ರ್ೋಟ ್ ೋಕಾಲ್-ಆಧಾರಿತ್ ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ ಸಪೈಂದರ್ಾ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆರ್ನನು 
ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸನರ್ ತ್ನತ್ನಯ ಅರ್ಶಯಕತ  ಇದ . ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕಾಕಗಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ – ಕಾನ್ನನ 
ರ್ಯರ್ಸ್ ೆಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳನನು ಮಗನವಿಗ  ಮತ್ಷಿನಾ ಆಘಾತ್ವಾಗನರ್ುದನನು ತ್ಡ ಗಟನಾರ್ 
ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ರ್ಪಿಸಬ ೋಕನ. ವಾಸಿರ್ವಾಗಿ, ಮಗನವಿನ ವಿಚಾರಣ ರ್ನನು ಹಲರ್ು ಬಾರಿ ನಡ ಸನರ್ ಬದಲನ 
ಒೈಂದ ೋ ಬಾರಿಗ  ಮಾಡಿ ಮನಗಿಸಬ ೋಕನ ಹಾಗ್ ಅದನನು ಮರ್ ್ೋಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗ್ ಗನಣಪ್ಡಿಸನರ್ 
ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ರ್ೃತಿಗಿರನ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಸಿಎಸ್ಎ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಬ ೋತಿ 
ಪ್ಡ ದ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದ / ಎಸ್ಜಿಎರ್ನ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಜ ್ತ ಗ  ಸೈಂದಶಯನ ನಡ ಸನರ್ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ 
ತ್ಜ್ಞರನ (ಮರನ – ಆಘಾತ್ ತ್ಪಿಪಸಲನ) ಮಾತ್ರ ನಡ ಸತ್ಕಕದನದ.  
 
 

3.1. ದೌಜ್ಾನಯವನಕು ವರದಿ ಮನಡಕವ ಸಥಳ ಮತಕ ಿ ಕರಮನನಕಸರಣ ಗ  ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಕನಯಾವಯವಸ್ ಥ 
(ಪ ್ರೋಟ್ ್ೋಕನಲ್) 
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ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಯಾರ್ ಕರಮಾನನಸರಣ ರ್ಲ್ಲ ಿಸಹಾರ್ದ ಅಗತ್ಯವಿದ  ಎೈಂಬನದರ 
ಬಗ ೆ ಸಪಷಾವಾದ ಅಧಿಕೃತ್ ಕಾರ್ಯರ್ಯರ್ಸ್ ೆಯೈಂದನನು ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ. ಸ್  ದಾದೈಂತಿಕವಾಗಿ, ಇದನ ಈ 
ಮನೈಂದನೈಂತ  ಇರತ್ಕಕದನದ. 

 ಮೊದಲರ್ ರ್ದಾಗಿ, ಮಗನವಿಗ  ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಹಾರ್ ಹಾಗ್ ಗಾರ್ಗಳ ಚಿಕ್ತತ ಸ/ 
ಗಭಯಧಾರಣ / ಎಸ್ಟಿಡಿ/ ಎಚ್ಐವಿ ತ್ಡ ಗಟನಾವಿಕ ಗಾಗಿ ಪಿಇಪಿ ಕ್ತಟ್ ದ ್ರ ರ್ತ್ಕಕದನದ. (ಅರ್ರನ 
ಮೊದಲನ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ  ರ್ರದ ಮಾಡಿಕ ್ೈಂಡರ್ ಸಹ, ತ್ಕ್ಷಣವ ೋ ಅರ್ರನನು ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ 
ರ್ ರವಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ ).  

 ಆಘಾತ್ ನೈಂತ್ರದ ಒತ್ಡಿದ ಸಮಸ್ ಯಗಳನನು (ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ ಜ ್ತ ಗ  ಸಹಾರ್ಕ 
ಕಾರ್ಯ/ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತ ಸ ಮ್ಲಕ) ಪ್ರಿಹರಿಸಲನ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ಸ್ ೋವ ಗಳಗ  
ಕಳುಹಿಸನರ್ುದರ ಮ್ಲಕ ಇದನನು ಅನನಸರಿಸತ್ಕಕದನದ.  
 
 

3.2. ಪ ್ಲಿೋಸ್ ವಿಚನರಣ  
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ವಿಚಾರಣ ರ್ನನು ಮರ್ ್ೋಸ್ಾಮಾಜಿಕ ರ್ ರರ್ು ಪ್ರಕ್ತರಯಯಳಗ  
ಸ್ ೋರಿಸತ್ಕಕದನದ (ಇದರಥಯ ಮೊದಲನ ಕಾನ್ನನ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಪ್ಡ ರ್ನರ್ ಉದ ದೋಶರ್ಲ ಿ ಮತ್ನಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ 
ಸಿಬಬೈಂದ ಆಗಾಗ ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ ್ಳುುತಿದಿದೈಂತ  ಕೌನ್ಸಲ್ಲೈಂಗ್ ಅನನು ಮನೈಂದನರ್ರ ಸನರ್ುದನ ಇದರ 
ಉದ ದೋಶವಾಗಿದ ).  
 

ಮಕಕಳ ಸೈಂದಶಯನಗಳನನು ಮಕಕಳ ಮರ್ / ವಾಸಿಸನತಿರಿನರ್ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ 
ಆರ್ನಕಿರ ಕಚ ೋರಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ ಸೆಳರ್ನನು ಸೃಜಿಸಿರನರ್ಲ್ಲಿ ಅೈಂಥ ತ್ಟಸೆ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ಮಗನವಿಗ  ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ಸ್ ೋವ ಗಳು/ಸ್ೌಕರ್ಯಗಳು ದ ್ರ ರ್ನರ್ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ನಡ ಸಬಹನದಾಗಿದ . 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲಿ ಮಕಕಳನನು ಸೈಂದಶಿಯಸಬಾರದನ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳ ಆರೈಂಭಿಕ 
ಅಥವಾ ನೈಂತ್ರದ ಯಾರ್ುದ ೋ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಕಕಳನನು ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ಗ  ಕರ ದನಕ ್ೈಂಡನ 
ಹ ್ೋಗಬಾರದನ.   
 

ಪ ್ಲಿೋಸ್ ವಿಚನರಣ ಯಲಿಿ ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ಘಟರ್ ಗಳು ನಡ ಯದೈಂತ  ರ್ ್ೋಡಿಕ ್ಳಳಬ ೋಕಕ 
 ಅಪ್ರಾಧಿ ಮತ್ನಿ ಮಗನರ್ನನು ಮನಖ್ಾಮನಖಿಯಾಗಿಸನರ್ುದನ. 
 ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯತ್ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಕ ೋಳುರ್ುದನ. 
 ಮಗನರ್ನನು ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳಕ ಕ ಕರ ದನಕ ್ೈಂಡನ ಹ ್ೋಗನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಮಗನವಿಗ  

ಘ್ಟರ್ ರ್ನನು ಮರನ-ಸೃಷಿಾಸಿ ತ ್ೋರಿಸನರ್ುದನ.  
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 ಒತಾಿರ್ದ ಮ್ಲಕ/ ಸಿಹಿ ತಿೈಂಡಿಗಳು, ಆಟಿಕ ಗಳು, ಚಾಕ ್ಲ ೋಟ್ ಬಳಕ  ಮಾಡನರ್ುದರ 
ಮ್ಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡನರ್ೈಂತ  ಮಗನರ್ನನು ಮನರ್ಲ್ಲಸನರ್ುದನ.  

 ಅರ್ಾರ್ಶಯಕವಾಗಿ ಮಗನರ್ನನು ಸಪಶಿಯಸನರ್ುದನ.  
 

3.3. ಮನಯಜಿಸ್ ರೋಟ್ರ ಹ ೋಳಕ ಯನಕು ದನಖಲಿಸಕವುದಕ 
ಪ್ರಕರಣ 164ರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ರ್ರ್ಸಕರನ ದೌರ್ಯನಯದ ಕನರಿತ್ನ ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋಟ್ರಿಗ  ರ್ರದರ್ನನು 
ನಿೋಡನರ್ುದನ ಅರ್ಶಯಕವಾಗಿರನತ್ದಿ . ಈಗಾಗಲ ೋ ತಿಳಸಿದೈಂತ , ದೌರ್ಯನಯದ ಕನರಿತ್ನ ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯತ್ 
ವಿಚಾರಣ ರ್ನ ಮತ್ಷಿನಾ ಮಗನವಿನ ಆಘಾತ್ಕ ಕ ಕಾರಣವಾಗಬಹನದಾದದರಿೈಂದ, ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋಟರ 
ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಕಾನ್ನನ ಕಡಾ್ರ್ಗ ್ಳಸನತ್ದಿ . ಮಗನವಿನ ನಿರ್ಪ್ಣ ರ್ನನು ಹ ್ರಹಾಕಲನ ಮತ್ನಿ 
ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಲನ ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋಟರಿಗ  ಸ್ಕ್ಷಮ ಹಾಗ್ ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಬ ೋತಿ 
ನಿೋಡಬ ೋಕಾದದನದ ಮನಖಯವಾಗಿದ .  
 

ಎ) ಹ ೋಳಕ  ನಿೋಡಲಕ ಮಕಕಳ ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ಸ್ನಮಥಯಾ 
ಘ್ಟರ್ ರ್ ನಿರ್ಪ್ಣ  ಅಥವಾ ಹ ೋಳಕ  ನಿೋಡನರ್ುದನ ಮಕಕಳ ಬ ಳರ್ಣಿಗ ರ್ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ  
ಎೈಂಬನದನನು ಗನರನತಿಸಬ ೋಕನ. ಆದದರಿೈಂದ, ಹ ೋಳಕ  ನಿೋಡನರ್ ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಮಥಯಯರ್ು ಆತ್ನ/ ಆಕ ರ್ 
ರ್ರ್ಸನಸ ಮತ್ನಿ ಬ ಳರ್ಣಿಗ ರ್ ಮಟಾರ್ನನು ಅರ್ಲೈಂಬಿಸಿರನತ್ದಿ . ಬ ಳರ್ಣಿಗ ರ್ ಮಟಾ ಎೈಂದರ , ಮಕಕಳ 
ಬ ಳರ್ಣಿಗ ರ್ ಐದನ ಕ್ಷ ೋತ್ರಗಳಲ್ಲನಿ ಸ್ಾಮಥಯಯಗಳು ಮತ್ನಿ ಕೌಶಲಯಗಳು – ಚ್ಲನಶಕ್ತಿ, ಮಾತ್ನ ಹಾಗ್ 
ಭಾಷ್ , ಜ್ಞಾನಗರಹಣ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ನಿ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಅಭಿರ್ೃದಧ. ನಿರ್ಪ್ಣ ರ್ನ ಮಾತ್ನ ಮತ್ನಿ ಭಾಷ್ಾ 
ಸ್ಾಮಥಯಯಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರನರ್ುದರಿೈಂದ, ಅತಿ ಚಿಕಕ ಮಕಕಳನನು ಕ್ಡಲ ೋ ಹ ೋಳಕ  ನಿೋಡನರ್ುದರಿೈಂದ 
ವಿರ್ಾಯಿತಿ ನಿೋಡಲಾಗನತ್ದಿ . ಆದರ , ನಿರ್ಪ್ಣ ರ್ನ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ನಿ ಜ್ಞಾನಗರಹಣ ಕೌಶಲಯಗಳ 
ಕಾರ್ಯರ್ೂ ಸಹ ಆಗಿರನತ್ದಿ  ಎೈಂದರ , ಒೈಂದನ ಮಗನವಿಗ  ಯಾರ್ುದ ೋ ವಿಧದ ದ  ಹಿಕ ಸಮಸ್ ಯಗಳು 
ಇಲದಿರಬಹನದನ, ಆದರ  ಜ್ಞಾನ ಗರಹಣದ ಬ ಳರ್ಣಿಗ ರ್ ಕ ್ರತ ಯಿೈಂದಾಗಿ ಸೈಂಪ್್ಣಯ ಹ ೋಳಕ  
ನಿೋಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗದರಬಹನದನ ಅಥವಾ ಒೈಂದನ ಮಗನ ದ  ಹಿಕ ಮತ್ನಿ ಜ್ಞಾನ ಗರಹಣ ಸ್ಾಮಥಯಯ 
ಹ ್ೈಂದರಬಹನದಾದಾಗ್ಯ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲಯಗಳ ಕ ್ರತ ಯಿೈಂದಾಗಿ, ಇನಿುತ್ರ ರ್ನರ ್ೈಂದಗ  
ಬ ರ ರ್ಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗದರಬಹನದನ. ಆದದರಿೈಂದ, ಅದನ ಅರ್ಳ/ಅರ್ನ ಹ ೋಳಕ  ನಿೋಡನರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯದ 
ಮೋಲ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರನತ್ದಿ . ಈ ಹಿರ್ ುಲ ರ್ಲ್ಲಿ ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋಟ್ರ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದಕ ಕ 
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಶಿಫಾರಸನಗಳು ಈ ಮನೈಂದನೈಂತಿವ :  

 ಅತಿ ಚಿಕಕ ಮಕಕಳು (ರ್ರ್ಸನಸ 0 ರಿೈಂದ 3.5 ರ್ಷಯಗಳು) ಹ ೋಳಕ  ನಿೋಡಲನ 
ಅಸಮಥಯರಾಗಿರನತಾಿರ .  
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 ಕನಿಷಾ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ನರ್ ಪ್ರರ್ತ್ು ಮಾಡಲ್ ಸಹ ಮಗನವಿಗ  ಸನಮಾರನ 3.5 ರ್ಷಯ 
ರ್ರ್ಸ್ಾಸಗಿರಬ ೋಕನ. (ಆಗಲ್ ಕ್ಡ, ಕ ಲರ್ು ಮಕಕಳ ಭಾಷ್ಾ ಕಲ್ಲಕ  ವಿಳೈಂಬವಾಗನರ್ುದರಿೈಂದ 
ರ್ರದ ಮಾಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್ುದಲಿ).  

 ಹ ೋಳಕ  ನಿೋಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನರ್ೈಂತ  ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಮಥಯಯ ಸೃಷಿಾಸಲನ (ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ 
ರ್ೃತಿಪಿ್ರರನ) ಮಗನವಿನ ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ ಬ ಳರ್ಣಿಗ ರ್ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ನಡ ಸಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ .  

 ಬೌದಧಕ ಅೈಂಗವ  ಕಲಯ ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಮಕಕಳ ಸ್ಾಮಥಯಯಗಳು ಮತ್ನಿ ಕನೈಂದನಕ ್ರತ ಗಳ ೋನನ 
ಎೈಂಬನದನನು ಹಾಗ್ ಅರ್ರನ ರ್ರದ ಮಾಡಬಹನದ ೋ ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳದನಕ ್ಳುಲನ ಮೌಲಯ 
ಮಾಪ್ನರ್ನನು ಮಾಡಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ . ಮಧಯಮ ಮಟಾದೈಂದ ತಿೋಕ್ಷ್ಣ ಬೌದಧಕ ಅೈಂಗವ  ಕಲಯ 
ಹ ್ೈಂದರನರ್ರ್ರನ ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ ಹ ೋಳಕ  ನಿೋಡನರ್ುದನ ಕಷಾಕರವಾಗಿರನತ್ದಿ .  

 ಯಾರ್ುದ ೋ ರ್ರ್ಸನಸ ಮತ್ನಿ ಬ ಳರ್ಣಿಗ  ಸ್ಾಮಥಯಯ ಏರ್ ೋ ಇರಲ್ಲ ತಿೋಕ್ಷ್ಣ ದ  ಹಿಕ ಆಘಾತ್/ 
ದ  ಹಿಕ ಆಘಾತ್ದ ತ್ರನವಾರ್ ಒತ್ಡಿದ ಅಸಿಸೆತ  ಮತ್ನಿ ನಿಷಿಕಿೋರ್ತ ರ್ನನು ಹ ್ೈಂದದ ಮಕಕಳು 
ಹ ೋಳಕ  ನಿೋಡನರ್ುದನ ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷಾಪ್ಕ್ಷ ನಿಗದತ್ ಅರ್ಧಿಯಳಗ  ಅಥವಾ 
ಮರ್ ್ೋಸ್ಾಮಾಜಿಕ ರ್ ರರ್ು ದ ್ರ ರ್ನರ್ರ್ರ ಗ್ ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ.  

 ಈ ಮೋಲಕೈಂಡ ನಿದಶಯನಗಳೈಂದಾಗಿ, ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ಅೈಂಶಗಳನನು ಅನನಸರಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ 
ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋಟರನ ಹ ೋಳಕ  ಪ್ಡ ರ್ನರ್ುದರಿೈಂದ ವಿರ್ಾಯಿತಿ ನಿೋಡಬ ೋಕ ೈಂದನ ಮತ್ನಿ ಹ ೋಳಕ  
ಪ್ಡ ರ್ಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸಬ ೋಕ ೈಂದನ ಶಿಫಾರಸನಸ ಮಾಡಿದ :  
o ಮಕಕಳೈಂದ (ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ ಸಿೋಮಿತ್ ಮೌಖಿಕ ಸ್ಾಮಥಯಯ ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಚಿಕಕ ಮಕಕಳೈಂದ 

ಮತ್ನಿ /ಅಥವಾ ಬೌದಧಕ ಅೈಂಗವ  ಕಲಯ ಅಥವಾ ಆಘಾತ್ದೈಂದ ಬಳಲನತಿರಿನರ್ ಮಕಕಳೈಂದ) 
ನಿರ್ಪ್ಣ ಗಳನನು ಹ ್ರಸ್ ಳ ರ್ಲನ ಆಟ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ  ಸೃರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗಳನನು 
ಬಳಸಿ, ಮಕಕಳಗ  ಆರಾಮದಾರ್ಕವ ನಿಸನರ್ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ (ಎೈಂದರ , ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ 
ಹ ್ರಗ ) ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದಕ ಕ ರ್ ರವಾಗಲನ ಮಕಕಳ ಅಭಿರ್ೃದಧ/ ಮಾನಸಿಕ 
ಆರ ್ೋಗಯ ರ್ೃತಿಪಿ್ರರಿಗ  ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡನರ್ುದನ.  

o ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ಹ ್ರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ (ಆಸಪತ ರರ್ ಆಟದ ಕ ್ಠಡಿಗಳು ಮತ್ನಿ 
ಚಿಕ್ತತ ಸ ನಿೋಡನರ್ ಸೆಳಗಳೈಂಥ) ಬ ೋರ  ಇನಿುತ್ರ  ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ರ್ೃತಿಪಿ್ರರನ 
ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನವಾಗ, ಮಕಕಳ ಹ ೋಳಕ ರ್ ಶರರ್ಯ-ದೃಶಯ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಬಳಕ ಗ  
ಅನನಮತಿ ನಿೋಡನರ್ುದನ.  
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o ಅೈಂಗವ  ಕಲ್ರ್ ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಮಕಕಳಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ , ದಿಭಾಷಿಗಳು, 
ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ, ಸೈಂಕ ೋತ್ ಭಾಷ್ಾ ತ್ಜ್ಞರನ ಮತ್ನಿ ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರಿೈಂದ ಹ ಚ್ನಿರ್ರಿ/ ವಿಶ ೋಷ 
ಸಹಾರ್ರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ನರ್ುದನ.  

o ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋಟ್ರರ್ರ ಹ ೋಳಕ ರ್ ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಜ ್ತ ಗ  ಇರಲನ 
ಕನಟನೈಂಬ ಮತ್ನಿ ಆರ  ಕ ದಾರರಿಗ  ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡನರ್ುದನ; ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ ಯಾರ್ುದ ೋ ತ್ರಹದ 
ಕನಟನೈಂಬ ಹ ್ೈಂದರದೈಂಥ ಸ್ಾೈಂಸಿೆಕ ಮಕಕಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ  
ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಜ ್ತ  ಇರಲನ ಮಕಕಳ ಆರ  ಕ ದಾರರನ ಮತ್ನಿ/ 
ಅಥವಾ ಚಿಕ್ತತ್ಸಕರನ/ ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ಕರಿಗ  ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.  

o ಮಕಕಳ ಕನಟನೈಂಬ ಮತ್ನಿ ಆರ  ಕ ದಾರರ ಮ್ಲಕ ಹ ೋಳಕ ಗಳನನು ಸಿಿೋಕರಿಸನರ್ುದನ 
(ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ ಅತಿ ಚಿಕಕ ಅಥವಾ ಅೈಂಗವ  ಕಲಯ ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಮಕಕಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ). 
 

ಬಿ) ಹ ೋಳಕ ಯ ರ ಕನಡಿಾೈಂಗ್ಗನಗಿ ಮಗಕ-ಸ್ ುೋಹ ವಿಧನನಗಳ ಬ್ಳಕ  
ತಿಳಸಲಾದ ಮಕಕಳ ರ್ರ್ಸನಸ, ಬ ಳರ್ಣಿಗ  ಹೈಂತ್ ಹಾಗ್ ಕಾನ್ನನ ಮತ್ನಿ ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳಗ  
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಅರ್ರ ಭರ್ ಮತ್ನಿ ಗ ್ೈಂದಲಗಳು, ದೌರ್ಯನಯದ ಕನರಿತ್ನ ರ್ರದರ್ನನು 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ರ್ ೋರವಾಗಿ ಮನೈಂದಾಗನರ್ುದನ ತ್ಪ್ಪದ  ವಿಫಲಗ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ಕಾರಣವಾಗನತ್ಿದ . 
ವಾಸಿರ್ವಾಗಿ, ಅೈಂಥ ಒೈಂದನ ವಿಧಾನರ್ು ಮಗನವಿಗ  ಅರ್ನ/ಅರ್ಳ ಹ ೋಳಕ  ಹಿೈಂಪ್ಡ ರ್ಲನ 
ಕಾರಣವಾಗಬಹನದನ ಮತ್ನಿ ಇದರಿೈಂದಾಗಿ ರ್ಾಯರ್ದ ಸೈಂಪ್್ಣಯ ಪ್ರರ್ತ್ು ರ್ಯಥಯವಾಗಬಹನದನ. 
ಆದನದರಿೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂದಶಯನ ನಡ ಸನರ್ ಕೌಶಲಯಗಳ ಮ್ಲಾೈಂಶಗಳ ಬಗ ೆ ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋಟ್ರರ್ರಿಗ  
ತ್ರಬ ೋತಿ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಮನಖಯ. ಹಾಗ  ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ ಅರ್ರನ ಹ ೋಳಕ  ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್, 
ರಚ್ರ್ಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನರ್ನನು ಅನನಸರಿಸಬಹನದನ. ಆಗ ಅದನ ಮಗನರ್ು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರಲನ ಮತ್ನಿ 
ಆರಾಮದಾರ್ಕವಾಗಿರಲನ, ಆನೈಂತ್ರ ಮಗನವಿಗ  ದೌರ್ಯನಯ ಕನರಿತ್ನ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ನಿೋಡಲನ ಅನನರ್ು 
ಮಾಡಿಕ ್ಡನತ್ದಿ . ಮನಖಯವಾಗಿ, ಹ ೋಳಕ  ರ ಕಾಡಿಯೈಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮನೈಂದನ ಹೈಂತ್ಗಳು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನತ್ವಿ :  

 ಅತಿ ಚಿಕಕ ಮಕಕಳ ೂೈಂದಗ  ಉತ್ಮಿ ಸೈಂಬೈಂಧ ಹ ್ೈಂದನರ್ುದನ (ಮಗನರ್ನನು ಅಭಿನೈಂದಸನರ್ುದನ, 
ಆಟಿಕ ಗಳು ಮತ್ನಿ ಕ್ತರೋಡಾ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಗಳನನು ಬಳಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ ಹಾಗ್ ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  
ಸಹರ್ ಸೈಂಭಾಷಣ ಗಳನನು ನಡ ಸನರ್ುದನ).  
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 ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋಟರನ ಮತ್ನಿ ಸೆಳದ ಬಗ ೆ ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮಾಡಿಕ ್ಡನರ್ುದನ. (ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಮತ್ನಿ 
ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋಟರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾರ್ುರ್ು ಎೈಂಬನದನನು ಮತ್ನಿ ಮಗನರ್ನನು ಅಲ್ಲಗಿ  ಯಾಕ  
ಬರಲನ ಹ ೋಳದಾದರ  ಎೈಂಬನದನನು ತ್ನೈಂಬಾ ಸರಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸನರ್ುದನ). 

 ಮಕಕಳಗಿರನರ್ ಭರ್ ಮತ್ನಿ ಆತ್ೈಂಕಗಳನನು ಹ ್ೋಗಲಾಡಿಸನರ್ುದನ.  
 ಹ ೋಳಕ  ಪ್ಡ ರ್ನರ್ುದನ (ತ್ಟಸೆ, ಮನಕಿ ಪ್ರಶ ುಗಳು ಮತ್ನಿ ನರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಕ ೋಳುರ್ುದರ 

ಮ್ಲಕ ಹಾಗ್ ಚಿತ್ರಗಳನನು ಬಳಸನರ್ುದರ ಮ್ಲಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗ ೆ ವಿಚಾರಿಸನರ್ುದನ).  
 

ಜ ್ತ ಗ , ಮನಯಜಿಸ್ ರೋಟ್ರ ಹ ೋಳಕ ಯಕ ಈ ಮಕೈಂದಿನವುಗಳನಕು ಕಡನಾಯವನಗಿ ತಪಿಪಸಬ ೋಕಕ:  
 ಮಾತ್ರ್ಾಡನರ್ೈಂತ  ಮಗನರ್ನನು ಅರ್ಸರಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.  
 ಒತಾಿರ್ದ ಮ್ಲಕ ಸಿಹಿ ತಿೈಂಡಿಗಳು, ಆಟಿಕ ಗಳು, ಚಾಕ ್ಲ ೋಟ್ಗಳನನು ನಿೋಡನರ್ುದರ ಮ್ಲಕ 

ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡನರ್ೈಂತ  ಮಗನವಿನ ಮನರ್ಲ್ಲಸನರ್ುದನ.  
 ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಾಯಿತ್ನ ಎೈಂಬನದನನು ಅಭಿನಯಿಸಿ ತ ್ೋರಿಸನರ್ೈಂತ  ಮಗನವಿಗ  ಕ ೋಳುರ್ುದನ.  
 ದೌರ್ಯನಯದ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ  ಹ ೋಗ  ಅನಿಸಿತ್ನ ಎೈಂಬ ವಿರ್ರಗಳಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  

ವಿಚಾರಿಸನರ್ುದನ, (ಮಗನ ಮರನ-ಆಘಾತ್ಕ ಕ ಒಳಗಾಗಬಹನದಾದೈಂಥ ಅನರ್ಶಯಕ ವಿರ್ರಗಳು)  
 ಅರ್ಾರ್ಶಯಕವಾಗಿ ಮಕಕಳನನು ಸಪಶಿಯಸನರ್ುದನ.  

 
4. ಸ್ ೋವನದನತರ ಸ್ನಮಥಯಾ ವೃದಿಧ 
ಈ ಮೋಲ  ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಲಾದೈಂತ , ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ಸ್ ೋವಾದಾತ್ರಿೈಂದ ಹಿಡಿದನ 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ ೋವಾದಾತ್ರನ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬಬೈಂದಗಳರ್ರಿಗ  ಎಲಾಿ ವಿವಿಧ 
ರಿೋತಿರ್ ಸ್ ೋವಾದಾತ್ರನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಒಳಗಾದ ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಹದಹರ ರ್ದರ್ರಿಗ  ಸಹಾರ್ 
ಮಾಡನತಿರಿನತಾಿರ . ಅರ್ರಿಗಾಗಿ ತ್ರಬ ೋತಿ ಉದ ದೋಶಗಳು ಮತ್ನಿ ವಿಷರ್ ಹಾಗ್ ಅರ್ಶಯ ತ್ರಬ ೋತಿ 
ಅರ್ಧಿರ್್ ಸ್ ೋರಿದೈಂತ , ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದೈಂಥ ಕ ಲಸದಲ್ಲಿ ತ್ರಬ ೋತಿ ನಿೋಡಲನ 
ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ೈಂಥ ಸಿಬಬೈಂದರ್ ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳು ಮತ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರನನು ಸ್ಚಿಸನರ್ ಕ ್ೋಷಾಕರ್ನನು 
ಈ ಕ ಳಗ  ನಿೋಡಲಾಗಿದ .  
ತ್ರಬ ೋತಿ ವಿಷರ್ರ್ು ವಿಸೃತ್ವಾದ ಅಥಯದಲ್ಲಿ ಮಕಕಳು, ಬಾಲಯ ಹಾಗ್ ಮಕಕಳ ಬ ಳರ್ಣಿಗ ರ್ನನು ಅಥಯ 
ಮಾಡಿಕ ್ಳುುರ್ುದರ ಮೋಲ  ಕ ೋೈಂದರೋಕರಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ ತ್ರನವಾರ್ ಮಕಕಳ ಸಮಸ್ ಯಗಳ ವಿಸ್ಾಿರವಾದ 
ಸನಿುವ ೋಶದಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಮೋಲ್ಲನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ಗನರನತಿಸನರ್ೈಂತಿರಬ ೋಕನ. ಎೈಂದರ , 
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ತ್ರಬ ೋತಿರ್ನನು ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಮಾತ್ರ ಸಿೋಮಿತ್ಗ ್ಳಸಬಾರದನ. ಏಕ ೈಂದರ , ಸ್ ೋವಾದಾತ್ರನ 
ನೈಂತ್ರ ಅರ್ರನ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ರ್ ವಿಶಾಲ ವಾಯಪಿರಿ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಮನನು ತಾರ್ು ತ ್ಡಗಿಸಿಕ ್ಳುಲನ 
ಸ್ಾಧಯವಾಗದರನರ್ುದರಿೈಂದ ಅದನ ಅರ್ರ ಉಪ್ಯೋಗಕ ಕ ಬರನರ್ುದಲ.ಿ ತ್ರಬ ೋತಿರ್ನ ಕೌಶಲಯಗಳನನು 
ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಲನ ಮತ್ನಿ ಹ ಚ್ನಿ ಪ್ರಿಕಲಪರ್ಾ ಕಾರ್ಯಚೌಕಟನಾಗಳ ಮೋಲ  ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದೃಢಪ್ಡಿಸಲನ 
ಸ್ ೋವಾದಾತ್ರಿಗ  ಸಹಾರ್ ಮಾಡತ್ಕಕದನದ. ವ  ವಿಧಯಮರ್ ಮತ್ನಿ ಬಹನವಿಧದ ರ್ೃತಿಪಿ್ರರ ಅಸೈಂಬದಧ 
ಸಭ ಗಳು, ಮಕಕಳ ಮತ್ನಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ವಿಷರ್ಗಳು ಹಾಗ್ ಸಿದಾಧೈಂತ್ಗಳ ಕನರಿತ್ನ 
ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ ಕ ೋೈಂದರೋಕರಿಸನರ್ುದನ, ಉಪ್ರ್ಾಯಸ ಮತ್ನಿ ಚ್ಚಾಯ ವಿಧಾನಗಳನನು ಬಳಸನರ್ುದನನು 
ತ್ಪಿಪಸತ್ಕಕದನದ. ಬದಲಾಗಿ, ತ್ರಬ ೋತಿ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳು, ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಆಘಾತ್ದ 
ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸಲನ ಅರ್ಶಯಕ ಕೌಶಲಯಗಳು ಮತ್ನಿ ವಿಧಾನಗಳನನು ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಲನ 
ಸ್ ೋವಾದಾತ್ರಿಗ  ಸ್ಾಧಯಗ ್ಳಸಲನ ವಿವಿಧ ಸೃರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳನನು ಬಳಸಿ, ರ್  ಸಗಿಯಕ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ಿದಲ್ಲರಿತ್ಕಕದನದ.  
* ನಿಮಾಾನ್ಸ (NIMHANS)ನ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಹದಹರ ರ್ದರ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ವಿಭಾಗದ 
ಸಮನದಾರ್ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಹದಹರ ರ್ದರ್ರ ಸ್ ೋವಾ ಯೋರ್ರ್ ರ್ನ ಈಗಾಗಲ ೋ ಮಕಕಳ 
ಸ್ ೋವಾದಾತ್ರನ ಬಳಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ತ್ರಬ ೋತಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಸಲಕರಣ ಗಳು ಮತ್ನಿ ಕ  ಪಿಡಿಗಳನನು ಅಭಿರ್ೃದಧ 
ಪ್ಡಿಸಿದ . ಇರ್ುಗಳನನು ವಿವಿಧ ಬಗ ರ್ ಸ್ ೋವಾದಾತ್ರ ಬಳಕ ಗ  ಅಳರ್ಡಿಸಲಾಗಿದ  ಹಾಗ್ ಅದನನು 
ತ್ರಬ ೋತ್ನದಾರರ ್ೈಂದಗ  ಅದರ ಕ ್ೋರಿಕ ರ್ನನಸ್ಾರ ಹೈಂಚಿಕ ್ಳುಬಹನದಾಗಿದ  ಮತ್ನಿ/ಅಥವಾ ನಿಮಾಾನ್ಸ 
ತ್ೈಂಡರ್ು ತ್ರಬ ೋತಿರ್ನನು ಕ  ಗ ್ಳುಬಹನದಾಗಿದ .   
 

ಸ್ಟಎಸ್ಎ ಸ್ ೋವನದನತರಿಗನಗಿ ಸ್ಚಿಸಲನದ ಸ್ನಮಥಯಾ ವೃದಿಧ ಉಪಕರಮಗಳು 
ಉದ ಾೋಶ್ವತ ಗಕೈಂಪಕ ಉದ ಾೋಶಗಳು ಮತಕ ಿವಿಷಯ ದಿನಗಳ ಸೈಂಖ ಯ  
ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ 
ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನ 

ಈ ಕ ಳಗಿನ ಅೈಂಶಗಳ ಮ್ಲಕ 
ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಸ್ ೋವ ಗಳ 
ಗನಣಮಟಾರ್ನನು ಹ ಚಿಿಸನರ್ುದನ: 

 ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ 
ಆಘಾತ್ಕ ಕ ಒಳಗಾಗಿರನರ್ೈಂಥ 
ಮಕಕಳಗ  ಆ ಬಗ ೆ ತಿಳರ್ಳಕ  
ನಿೋಡನರ್ುದನ. 

 ಮಕಕಳ ೂೈಂದಗ  ಮಗನವಿನ  

2 ದನಗಳು (1 ದನದ ತ್ರಗತಿ 
ಪ್ರಿಕಲಪರ್ಾ ತ್ರಬ ೋತಿ + 1 ದನದ 
ಪಾರಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲಯ ತ್ರಬ ೋತಿ) 
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ಸೈಂಬೈಂಧಗಳನನು 
ಬ ೈಂಬಲ್ಲಸನರ್ ಮ್ಲ 
ಸೈಂರ್ಹನ ಮತ್ನಿ ಸೈಂದಶಯನ 
ಕೌಶಲಯಗಳನನು ಬ ಳ ಸಿಕ ್ಳುಲನ 
ಅರ್ರನನು 
ಸಶಕಿಗ ್ಳಸನರ್ುದನ.  

 ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ, 
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅನನಸ್ಾರ 164ರ 
ಹ ೋಳಕ  ಮತ್ನಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ 
ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳೈಂಥ ಕಾನ್ನನ 
ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಳಗ  
ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಅರ್ರಿಗ  
ರ್ ರವಾಗನರ್ುದನ.  

ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋಟರನಗಳು/ 
ವಿಶ ೋಷ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ 
ರ್ಾಯಯಾಧಿೋಶರನ/ 
ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ 
ಸದಸಯರನ 

ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ಅೈಂಶಗಳ ಮ್ಲಕ 
ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ನಿ 
ಮರ್ ್ೋವ  ಜ್ಞಾನಿಕ ಪಾಲರ್ಾ ಸ್ ೋವ ಗಳ 
ಗನಣಮಟಾರ್ನನು ಹ ಚಿಿಸನರ್ುದನ:  

 ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ 
ಆಘಾತ್ಕ ಕ ಒಳಗಾಗಿರನರ್ೈಂಥ 
ಮಕಕಳಗ  ಆ ಬಗ ೆ ತಿಳುರ್ಳಕ  
ನಿೋಡನರ್ುದನ.  

 ಮಕಕಳ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು 
ರ ಕಾಡ್ಯ ಮಾಡಲನ 
ಸ್ಾಧಯವಾಗನರ್ೈಂತ  ಮ್ಲ 
ಸೈಂದಶಯನ ಕೌಶಲಯಗಳನನು 
ಬ ಳ ಸಿಕ ್ಳುಲನ ಅರ್ರನನು 
ಸಶಕಿಗ ್ಳಸನರ್ುದನ.  

1 ದನ 
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ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ಕರನ/ 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ 
ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರನ/ 
ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ಾ 
ಸೈಂಸ್ ೆರ್ ಸಿಬಬೈಂದ 

ಈ ಕ ಳಕೈಂಡ ಸ್ಾಮಥಯಯಗಳನನು 
ಪ್ಡ ರ್ಲನ ಅರ್ರನನು 
ಸಶಕಿಗ ್ಳಸನರ್ುದರ ಮ್ಲಕ 
ಲ  ೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಒಳಗಾದ 
ಮಕಕಳಗ  ಲಭಯವಿರನರ್ ಮಕಕಳ 
ಸೈಂರಕ್ಷಣ  ಮತ್ನಿ ಮರ್ ್ೋವ  ಜ್ಞಾನಿಕ 
ಪಾಲರ್ಾ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಗನಣಮಟಾರ್ನನು 
ಹ ಚಿಿಸನರ್ುದನ:  

 ಸಹಾರ್ಕ ಪಾಲರ್ಾ 
ಕಾರ್ಯಕತ್ಯ- ಮಗನವಿನ 
ನಡನವಿನ ಸೈಂಬೈಂಧಗಳಗ  
ಅನನವಾಗನರ್ೈಂತ  ಮ್ಲ 
ಸೈಂರ್ಹರ್ಾ ಕೌಶಲಯಗಳನನು 
ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.  

 ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ 
ಒಳಗಾಗಿರನರ್ೈಂಥ ಮಕಕಳನನು 
ಗನರನತಿಸನರ್ುದನ/ 
ಸೈಂದಶಿಯಸನರ್ುದನ/ 
ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ 
ಮಾಡನರ್ುದನ.  

 ಆಘಾತ್ದ ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲರಿನರ್ 
ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಒಳಗಾದ 
ಮಕಕಳಗ  ಮೊದಲ ಹೈಂತ್ದ 
ಸಪೈಂದರ್ ಗಳನನು ನಿೋಡನರ್ುದನ.  

 ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಒಳಗಾಗಿರನರ್ೈಂಥ 
ಮಕಕಳಗ  ದೋಘಾಯರ್ಧಿರ್ 
ಚಿಕ್ತತ ಸ ಮತ್ನಿ ಚ ೋತ್ರಿಕ  

3 ದನಗಳು (ತ್ರಗತಿ ತ್ರಬ ೋತಿ) + 
14 ದನಗಳ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣಾ 
ಪಾರಯೋಗಿಕ ಕ್ಷ ೋತ್ರ ತ್ರಬ ೋತಿ.  
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ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳಗ  ಅನನಕ್ಲ 
ಮಾಡಿಕ ್ಡನರ್ುದನ.  

 ಕಷಾಕರವಾದ ಸನಿುವ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸನತಿರಿನರ್ ಮಕಕಳಗ  
ವಿಶ ೋಷ ಮಧಯಸಿೆಕ  
ರ್ ರರ್ುಗಳನನು ನಿೋಡನರ್ುದನ.  

 ಸಿಡಬ್ಯಿಸಿ ಹಾಗ್ ಇನಿುತ್ರ  
ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣ / ಶಿಕ್ಷಣ/ 
ಕಾನ್ನನ ಸಿಬಬೈಂದಗಳಗ  
ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ ಶಿಫಾರಸನಗಳನನು 
ನಿೋಡನರ್ುದನ.  
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ಅನಕಬ್ೈಂಧ 
ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ ್ ೋಗಯ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಮ್ಲಕ ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯ ವಿಚನರಣ  ನಡ ಸಕವುದಕ ಕ 

ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು 
ಎ. ವಿಚನರಣನ ಪರಕ್ತರಯೆ 
ಎ.1. ಪರಸ್ನಿವರ್  
ನಿಮಮ ಬಗ ೆ ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮಾಡಿಕ ್ಳು, ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾಯಮರಾ/ ಮ ಕ ರ್ೋಫ ್ೋನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯತ ರ್ನನು 
ವಿರ್ರಿಸಿ: ನಿೋರ್ು ರ್ ್ೋಡನತಿರಿನರ್ೈಂತ , ಇಲ್ಲಿ ರ್ಾರ್ು ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾಯಮರಾ ಮತ್ನಿ ಮ ಕ ರ್ೋಫ ್ೋನ್ಗಳನನು 
ಇಟಿಾದ ದೋವ . ಅರ್ು ನಮಮ ಸೈಂವಾದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುತ್ದಿ . ಇದರಿೈಂದಾಗಿ, ನಿೋರ್ು ನನಗ  
ಹ ೋಳುರ್ುದರ್ ುಲರಿ್ನನು ರ್ಾನನ ರ್ ನಪಿನಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ಳುಬಹನದನ. ಕ ಲರ್ಮಮ ರ್ಾನನ ವಿಷರ್ಗಳನನು 
ಮರ ರ್ನತ ೋಿರ್ . ನಿೋರ್ು ಹ ೋಳುರ್ುದರ್ ುಲರಿ್ನ್ು ಬರ ದಟನಾಕ ್ಳುದ ಯೋ ನಿಮಮ ಮಾತ್ನಗಳನುಷ್ ಾೋ 
ಕ ೋಳಸಿಕ ್ಳು ುರ್ುದಕ ಕ ರ ಕಾಡಯರ್ ನನಗ  ಅರ್ಕಾಶ ಮಾಡಿಕ ್ಡನತ್ದಿ . 
 
ಎ.2. ನಿಖರವನದ ವರದಿ ಮನಡಕವುದನಕು ಖನತರಿಪಡಿಸ್ಟಕ ್ಳುಳವುದಕ 
ಸತ್ಯರ್ನನು ಹ ೋಳುರ್ ಅರ್ಶಯಕತ , ಯಾರ್ುದನ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದನ ಸತ್ಯರ್ಲಿ ಎನನುರ್ುದರ ನಡನವಿನ 
ರ್ಯತಾಯಸ ಮಾಡನರ್ ಮತ್ನಿ ‘ನನಗ  ಅಥಯವಾಗಿಲಿ’ ಎೈಂದನ ಹ ೋಳುರ್ ಅಥವಾ ಆತ್ ತ್ಪ್ನಪ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು 
ನಿೋಡಿದರ  ಅದನನು ಪ್ರಿಶಿೋಲಕರಿಗ  ಹ ೋಳುರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯರ್ನನು ದೃಢಪ್ಡಿಸಿ. 1. ‘ಮಕಕಳ ೂೈಂದಗ  
(ಹದಹರ ರ್ದರ್ರನ) ಸೈಂಭವಿಸಿರನರ್ೈಂಥ ವಾಸಿರ್ ಸೈಂಗತಿಗಳ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡನರ್ುದನ ನನು ರ್ೃತಿರಿ್ 
ಭಾಗವಾಗಿದ . ರ್ಾನನ ಹಲರ್ು ಮಕಕಳನನು (ಹದಹರ ರ್ದರ್ರ) ಭ ೋಟಿಯಾಗಿರನತ ೋಿರ್ . ಇದರಿೈಂದಾಗಿ, 
ಅರ್ರ ್ೈಂದಗ  ಸೈಂಭವಿಸಿದೈಂಥ ಸೈಂಗತಿಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಅರ್ರನ ನನಗ  ಸತ್ಯರ್ನನು ಹ ೋಳುತಾಿರ . ಆದದರಿೈಂದ, 
ಪಾರರೈಂಭಿಸನರ್ುದಕ್ಕ ಮನೈಂಚ , ಸತ್ಯರ್ನನು ಹ ೋಳುರ್ುದನ ಎಷನಾ ಮನಖಯವಾದನದನ ಎನನುರ್ುದನನು ನಿೋರ್ು 
ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ ್ೈಂಡಿದದೋರಿ ಎೈಂಬನದನನು ರ್ಾನನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ಬರ್ಸನತ ೋಿರ್ ’. 2. ಅಪಾರಪ್ಿ 
ಮಕಕಳಗ  ಯಾರ್ುದನ ’ಸರಿ ಮತ್ನಿ ಯಾರ್ುದನ ಸರಿರ್ಲಿ’ ಎೈಂಬನದನನು ವಿರ್ರಿಸಿ: ನನು ಶ ಗಳು ಕ ೈಂಪ್ನ 
ಬಣ ುದಾದಗಿವ  (ಅಥವಾ ಹಸಿರನ ಬಣುದಾದಗಿವ ) ಎೈಂದನ ರ್ಾನನ ಹ ೋಳದರ , ಅದನ ನಿರ್ವ ೋ ಅಥವಾ 
ನಿರ್ರ್ಲವಿ ೋ?’ ಉತ್ರಿಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ, ನೈಂತ್ರ ಹ ೋಳ: ‘ಅದನ ನಿರ್ರ್ಲಿ, ಏಕ ೈಂದರ  ನನು ಶ ಗಳು 
ನಿರ್ವಾಗಿರ್್ ಕಪ್ನಪ/ ನಿೋಲ್ಲ / ಇತಾಯದ ಬಣುದಾದಗಿವ . ರ್ಾನನ ಕನಳತ್ನಕ ್ೈಂಡಿದ ದೋರ್ ೈಂದನ ಹ ೋಳದರ , ಅದನ 
ನಿರ್ವ ೋ ಅಥವಾ ನಿರ್ರ್ಲವಿ ೋ (ಸರಿಯೋ ಅಥವಾ ಸರಿ ಅಲವಿ ೋ)? ’[ಉತ್ರಿಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ]. 3. ರ್ಾನನ 
ನಿರ್ವಾಗಿರ್್ ಕ ಳಗ  ಕನಳತ್ನಕ ್ೈಂಡಿರನರ್ುದನನು ನಿೋನನ ರ್ ್ೋಡನತಿರಿನರ್ುದರಿೈಂದ ಅದನ ನಿರ್ /ಸರಿ, 
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‘ಸತ್ಯರ್ನನು ಹ ೋಳುರ್ುದನ ಎೈಂದರ ೋನನ ಎೈಂಬನದನನು ನಿೋನನ ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ ್ೈಂಡಿರನರ್ುದನನು ರ್ಾನನ 
ರ್ ್ೋಡಿದ ದೋರ್ . ಇೈಂದನ ನಿೋರ್ ೋ ಮಾತ್ರ ನನಗ  ಸತ್ಯರ್ನನು ಹ ೋಳುತಿೋಿಯಾ ಎೈಂಬನದನ ಅತ್ಯೈಂತ್ 
ಮನಖಯವಾದನದನ. ನಿರ್ವಾಗಿರ್್. ನಿನಗ  ಏರ್ಾಯಿತ್ನ ಎೈಂಬ ಸೈಂಗತಿಗಳ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ರವ ೋ ನಿೋನನ  ನನಗ  
ಹ ೋಳಬ ೋಕನ.’[ವಿರಾಮ ಕ ್ಡನರ್ುದನ]. 4. ರ್ಾನನ ನಿನಗ  ಅಥಯವಾಗದ ಪ್ರಶ ುರ್ನನು ಕ ೋಳದದರ , “ನನಗ  
ಅಥಯವಾಗಿಲಿ” ಎೈಂದಷ್ ಾೋ ಹ ೋಳು.” ಸರಿಯೋ? [ವಿರಾಮ ಕ ್ಡನರ್ುದನ]. ‘ನಿೋನನ ಹ ೋಳುತಿರಿನರ್ುದನ ನನಗ  
ಅಥಯವಾಗದದದರ , ರ್ಾನನ ನಿನಗ  ವಿರ್ರಿಸನರ್ೈಂತ  ಹ ೋಳುತ ೋಿರ್ . ರ್ಾನನ ತ್ಪ್ನಪ ಮಾಡಿದರ  ಮತ್ನಿ ನಿನುನನು 
2 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಬಾಲಕ [5 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಬಾಲಕ, ಮನೈಂತಾದರ್ರನನು ಸೈಂದಶಿಯಸನವಾಗ] 
ಎೈಂದನ ಕರ ದರ  ನಿೋನನ ಏನನ ಹ ೋಳುವ ? [ಉತ್ರಿಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ]. ‘ಏನನ ಸರಿ. ರ್ಾನನ ತ್ಪ್ನಪ ಮಾಡಿದರ  
ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿಲದಿ ಯಾರ್ುದರ್ಾುದರ್ ಹ ೋಳದರ್ ನನಗ  ಏನನ ಹ ೋಳಬ ೋಕ ೈಂಬನದನ ಈಗ ನಿನಗ  
ತಿಳದದ .  
 

ಸತ್ಯರ್ನನು ಭ ೋಪ್ಯಡಿಸನರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯ ದೃಢಪ್ಟಿಾದ  ಹೌದನ  ಇಲಿ 
‘ನನಗ  ಅಥಯವಾಗಿಲಿ’ ಎೈಂದನ ಹ ೋಳುರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯ ದೃಢಪ್ಟಿಾದ   ಹೌದನ  ಇಲಿ 
ಆಕ / ಆತ್ನನ ಹ ೋಳದನದ ‘ಸರಿಯಿಲಿ’ ಎೈಂದನ ಸೈಂದಶಯಕನಿಗ  ಹ ೋಳುರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯ 
ದೃಢಪ್ಟಿಾದ  

ಹೌದನ  ಇಲಿ 

 

ಎ.3. ಮಗಕವಿರ್ ್ೈಂದಿಗ  ಸಹೃದಯ ಸೈಂಬ್ೈಂಧವನಕು ಬ ಳ್ ಸಕವುದಕ 
ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  ಸಹೃದರ್ ಸೈಂಬೈಂಧರ್ನನು ಬ ಳ ಸನರ್ುದನ (1) ‘ರ್ಾನನ ನಿರ್ವಾಗಿರ್್ ನಿನುನನು 
ಚ ರ್ಾುಗಿ ತಿಳದನಕ ್ಳುಲನ ಬರ್ಸನತ ೋಿರ್ . ನಿೋನನ ಮಾಡಲನ ಇಷಾಪ್ಡನರ್ೈಂಥ ವಿಷರ್ಗಳ ಬಗ ೆ ನನಗ  
ಹ ೋಳಬ ೋಕನ’. [ಉತ್ರಿಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ.] (2) ‘ಆ ಬಗ ೆ ನನಗ  ಇನುಷನಾ ಹ ೋಳು [ಮಗನರ್ು ತ್ನು ಹ ೋಳಕ ರ್ಲ್ಲಿ 
ಹ ೋಳರನರ್ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ  ಬಗ ೆ ಕ ೋಳುರ್ುದನ. ದ್ರದಶಯನ, ವಿೋಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ನಿ ಕಲಪರ್ಾ ಚಿತ್ರಗಳ 
ಮೋಲ  ಗಮನ ಕ ೋೈಂದರೋಕರಿಸನರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸನರ್ುದನ].’ [ಉತ್ರಿಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ.] 
 
ಎ.4. ಘಟರ್ನವಳ ಸಮರಣ ಯ ತರಬ ೋರ್ತ (ಘಟರ್  ನಿರ್ಪಣನ ಅಭನಯಸ) 
ನಿನಗ  ಸೈಂಭವಿಸಿದೈಂಥ ಸೈಂಗತಿಗಳ ಕನರಿತ್ನ ನಿನಗ  ರ್ ನಪಿರನರ್ುದ ಲರಿ್ನನು ನನಗ  ಹ ೋಳಬ ೋಕಾದನದನ 
ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮನಖಯವಾದನದಾಗಿದ . ಒಳ ುರ್ ಸೈಂಗತಿಗಳು ಹಾಗ್ ಕ ಟಾ ಸೈಂಗತಿಗಳ ರಡನ್ು ನಿೋನನ ನನಗ  
ಹ ೋಳಬಹನದನ ‘[ಮಗನವಿಗ  ಅನನಭರ್ವಾದ ಇತಿೋಿಚಿನ ಘ್ಟರ್ ಯೈಂದನನು ಗನರನತಿಸಿ – ಎೈಂದರ , 
ಶಾಲ ರ್ ಮೊದಲ ದನ, ಹನಟನಾಹಬಬದ ಸಮಾರೈಂಭ, ರಜಾದನ.] ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೋಲ  
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“ಮನೈಂದ ೋರ್ಾಯಿತ್ನ ಹ ೋಳು, ಅದರ ‘[ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ  ಅಥವಾ ಸೈಂದಭಯ] ಕನರಿತ್ನ ಯೋಚಿಸಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸನ, 
ಆ ದನ ಬ ಳಗ ೆ ನಿೋನನ ಎದದ ಘ್ಳಗ ಯಿೈಂದ ಆರ್ರ ಗ  [ಹಿೈಂದನ ಪ್ರಶ ುಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಮಗನರ್ು 
ಹ ೋಳರನರ್ ಘ್ಟರ್ ರ್ ಕ ಲರ್ೈಂದನ ಭಾಗದರ್ರ ಗ ] ಏನನ ನಡ ಯಿತ ೈಂದನ ನನಗ  ಹ ೋಳು’ ಎೈಂಬೈಂಥ ಕಥ  
ಬ ಳ ಸನರ್ ವಿಶ ೋಷಣಗಳನನು ಬಳಸನರ್ ಮ್ಲಕ ಘ್ಟರ್ ರ್ ನಿರ್ಪ್ಣ ರ್ನನು ಬ ಳ ಸಿ. ಅದರ ಬಗ ೆ 
[ಮಗನರ್ು ಹ ೋಳರನರ್ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ  ಬಗ ೆ] ‘ನನಗ  ಇನುಷನಾ ಹ ೋಳು’. [ಉತ್ರಿಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ.] [ಟಿಪ್ಪಣಿ: 
ಆಗಾಗ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ೈಂತ , ಈ ಪ್ರಶ ುರ್ನನು ಈ ವಿಭಾಗದನದದಕ್ಕ ಬಳಸಿರಿ.] ನಿೋನನ ಮೊದಲ ೋ ತಿಳಸಿದ 
[ಮಗನರ್ು ಹ ೋಳರನರ್ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ] ವಿಷರ್ದ ಬಗ ೆ ನನಗ  ಎಲರಿ್ನ್ು ಹ ೋಳು”.] 
 
ಎ.5. ಮಕಖಯ ವಿಷಯಗಳ ಕಡ ಗ  ಗಮನ ರ್ತರಕಗಿಸಕವುದಕ (ದೌಜ್ಾನಯದ ಬ್ಗ ೆ ವಿಚನರಣ ) 
“ಈಗ, ರ್ಾನನ ನಿನು ಬಗ ೆ ಸಿಲಪ ತಿಳದನಕ ್ೈಂಡಿರನರ್ುದರಿೈಂದ, ಇೈಂದನ ನಿೋನನ ಏಕ  ಇಲ್ಲದಿದೋಯಾ ಎೈಂಬ 
ಬಗ ೆ ರ್ಾರ್ು ಮಾತ್ರ್ಾಡ ್ೋಣ” ಎೈಂಬ ವಿರ್ರಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಹ ಚ್ನಿ 
ಸಲಹಾತ್ಮಕರ್ಲದಿರನರ್ೈಂಥ ಸ್ಾಮಾನಯ ಸ್ಚ್ಕಗಳು, ಅಥವಾ ಹಿನುಲ ರ್ ಮಾಹಿತಿ ಮೋಲ  ಆಧಾರಿತ್ವಾದ 
ಸ್ಚ್ಕಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡ ಆದರ  ಕರಮೋಣ ಹ ಚ್ನಿ ಕ ೋೈಂದರೋಕೃತ್ವಾಗಿರನರ್ ಪ್ರಶ ುಗಳ ಸರಣಿರ್ನನು 
ಬಳಸಿರಿ. ಉದಾ, “ನಿನಗ  ಸೈಂಭವಿಸಿರನರ್ೈಂಥ ಯಾರ್ುದ ್ೋ ಸೈಂಗತಿ ಕನರಿತ್ನ ನಿೋನನ ‘X’ರರ್ರ ್ೈಂದಗ  
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದದೋಯಾ ಎೈಂಬನದನನು ರ್ಾನನ ಕ ೋಳದ ದೋರ್ . ಏರ್ಾಯಿತ ೈಂದನ ನನಗ  ಹ ೋಳು,” “ನಿನಗ  
[ಮ್ಗ ೋಟನ, ಕ   ಮನರಿದರನರ್ುದನ ಇತಾಯದ] ತ ್ೈಂದರ  ಆಗಿರನರ್ುದನ ನನಗ  ಕಾಣಾಿ ಇದ . ಹ ೋಳು, 
ಏರ್ಾಯಿತ್ನ”. “ನಿೋನನ ಕಳ ದ ವಾರ [ವ  ದಯರನ, ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮನೈಂತಾದರ್ರನನು) ಕೈಂಡನಬೈಂದ  ಎೈಂದನ 
ನನಗ  ತಿಳಯಿತ್ನ. ನಿೋನನ ಹ ೋಗ  ಬೈಂದ / ಏನನನು ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ  ಎೈಂದನ ನನಗ  ಹ ೋಳು”, “ನಿನಗ  ಏರ್ ್ೋ 
ಆಗಿದ ರ್ಲಾಿ ಆ ಬಗ ೆ [ನಿನು ತಾಯಿ, ಬ ೋರ ್ಬಬ ರ್ಯಕ್ತಿ] ಚಿೈಂತಿತ್ರಾಗಿದಾದರ ಯೋ? ಯಾರ್ುದರ ಬಗ ೆ ಆಕ  
ಚಿೈಂತಿತ್ಳಾಗಿದಾದಳ ೈಂಬನದನನು ನನಗ  ಹ ೋಳು”, “ಯಾರಾದರ್ ನಿನಗ  ತ ್ೈಂದರ  ನಿೋಡಿರಬಹನದ ೈಂಬನದನ 
ನನಗ  ಅಥಯವಾಗನತಿದಿ - ಏರ್ಾಯಿತ ೈಂದನ ನನಗ  ಹ ೋಳು”, “ಯಾರ ್ೋ ನಿನಗ  ಸರಿರ್ಲದಿರನರ್ ಏನರ್ ್ುೋ 
ಮಾಡಿರಬಹನದ ೈಂದನ ನನಗ  ಅನಿಸನತಿದಿ . – ಏರ್ಾಯಿತ ೈಂದನ ನನಗ  ಹ ೋಳು”. “ಅಲ್ಲ ಿ [ಸೆಳ] ಏರ್ ್ೋ 
ಸೈಂಭವಿಸಿರಬಹನದ ೈಂದನ ನನಗ  ಗ ್ತ್ನಿ.- ಏರ್ಾಯಿತ ೈಂದನ ನನಗ  ಹ ೋಳು.”] 
 
ಎ.6. ಬ್ಹರೈಂಗಪಡಿಸಕವುದಕನಕಗಿ ವಿಚನರಣ   
‘ನಿೋನನ ಇೈಂದನ ನರ್ ್ುೈಂದಗ  ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ಏಕ  ಬೈಂದದದೋಯಾ ಎೈಂಬನದನನು ನನಗ  ಹ ೋಳದದೋಯಾ. 
ನಿೋನನ ನನಗ  ಸ್ಾಕಷನಾ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡಿದನದ, ಏನನ ನಡ ಯಿತ ೈಂಬನದನನು ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ ್ಳುಲನ 
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ಅದರಿೈಂದ ನನಗ  ನಿರ್ವಾಗಿರ್್ ಸಹಾರ್ವಾಗಿದ . [ಮಗನರ್ು ಘ್ಟರ್ ರ್(ಗಳ) ಕನರಿತ್ನ ಯಾರಿಗಾದರ್ 
ಹ ೋಳರನರ್ುದರ ಬಗ ೆ ತಿಳಸಿದದರ , ವಿರ್ರಗಳನನು ಕ ೋಳ, ಹ ೋಳರದದದರ , ಆಗ ‘ಏರ್ಾಯಿತ ೈಂದನ ಬ ೋರ  
ಯಾರಿಗಾದರ್ ತಿಳದದ ಯೋ?’ ಅರ್ರಿಗ  ಹ ೋಗ  ಗ ್ತಾಿಯಿತ್ನ? ಎೈಂಬ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಕ ೋಳುರ್ ಮ್ಲಕ 
ತ್ಕ್ಷಣಕ ಕ ಬಹಿರೈಂಗವಾಗನರ್ುದಕ ಕ ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್ ವಿಷರ್ದ ಬಗ ೆ ವಿಚಾರಿಸನರ್ುದನ.] 
 
ಎ.7. ಸೈಂದಶಾನವನಕು ಮಕಕನಿಯಗ ್ ಳಸಕವುದಕ 
ಮತ್ಷಿನಾ ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸನವಿಕ  ಮತ್ನಿ ಸೈಂಪ್ಕಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡಿ. [ಹ ೋಳ:] ಇೈಂದನ ನಿೋನನ 
ನನಗ  ಸ್ಾಕಷನಾ ವಿಷರ್ಗಳನನು ಹ ೋಳದದೋಯಾ, ನನಗ  ಸಹಾರ್ ಮಾಡಿದದಕ ಕ ರ್ಾನನ ನಿನಗ  
ಧನಯವಾದರ್ನನು ಹ ೋಳಲನ ಬರ್ಸನತ ೋಿರ್ ’. (1). ರ್ಾನನ ತಿಳದನಕ ್ಳುಬ ೋಕ ೈಂದನ ನಿೋನನ ಭಾವಿಸನರ್ 
ಇರ್ಾುರ್ುದಾದರ್ ವಿಷರ್ವಿದ ಯೋ? [ಉತ್ರಿಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ]. (2). ನಿೋನನ ನನಗ  ಹ ೋಳಬ ೋಕ ೈಂದರನರ್ 
ಯಾರ್ುದಾದರ್ ವಿಷರ್ವಿದ ಯೋ? [ಉತ್ರಿಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ] (3). ನಿೋನನ ನನುನನು ಕ ೋಳಲನ ಬರ್ಸನರ್ 
ಯಾರ್ುವಾದರ್ ಪ್ರಶ ುಗಳವ ಯೋ? [ಉತ್ರಿಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ]. (4). ‘ನಿೋನನ ಮತ  ಿ ನರ್ ್ುೈಂದಗ  
ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ಬರ್ಸಿದರ , ನಿೋನನ ಈ ದ್ರವಾಣಿ ಸೈಂಖ್ ಯಯಿೈಂದ ನನಗ  ಕರ  ಮಾಡಬಹನದನ’. [ನಿಮಮ 
ಹ ಸರನ ಮತ್ನಿ ದ್ರವಾಣಿ ಸೈಂಖ್ ಯರ್ನನು ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಕಾಡ್ಯನನು ಮಗನವಿನ ಕ  ಗ  ನಿೋಡಿ]. 
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ಬಿ. ವಿಚನರಣ ಗ  ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಹ ಚಕಚವರಿ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು 
ಬಿ.1. ಮಕಕಳು ರ್ ನಪಿನಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ಳುುರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯ ಹ ್ೈಂದರನತಾಿರ . ನಿದಯಷಾ ಘ್ಟರ್ ಗಳನನು ವಿರ್ರಿಸಲನ 
ಸೈಂದಶಯಕನ ಸೈಂದಶಯನ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ ಅದನನು ಈ ಹಿೈಂದ ಯೋ ಸ್ಾಬಿೋತ್ನಪ್ಡಿಸಬಹನದಾಗಿದ . 
ಆದದರಿೈಂದ, ಮಗನರ್ು ಘ್ಟರ್ಾರ್ಳರ್ ಸಮರಣಶಕ್ತಿಯಿೈಂದ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ಬಹನದ ೋ ಅಥವಾ 
ಕಾಯೋಯದ ದೋಶರ್ನನು ಅಥಯಮಾಡಿಕ ್ೈಂಡಿಲವಿ ೋ ಎೈಂಬನದನನು ನಿಧಯರಿಸನರ್ುದನ. 
 
 

ಬಿ.2. ಬ ಳರ್ಣಿಗ  ಕನೈಂಠಿತ್ವಾಗಿರನರ್ ಮಕಕಳೂ ಕ್ಡ ರ್ ನಪ್ನಗಳನನು ಹ ್ೈಂದರನತಾಿರ . ಆದರ  
ಅರ್ುಗಳನನು ಮತ  ಿ ಪ್ಡ ರ್ನರ್ಲ್ಲಿ ಮಕಕಳಗ  ಕಷಾಸ್ಾಧಯವಾಗನತ್ದಿ . ಆದದರಿೈಂದ ಭಾರ್ರ್ ಗಳ ಹೈಂದರದ 
ಚೌಕಟಿಾನ ತ್ೈಂತ್ರರ್ನನು ಬಳಸಲಾಗಿದನದ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ ುಗಳ ಕರಮಗಳನನು ಕ ೋಳಲಾಗನತ್ದಿ . 
ಉದಾಹರಣ ಗ  – “ನಿೋನನ ಆ ಮರ್ ರ್ಲ್ಲದಿಾದಗ, ನಿೋನನ ಏರ್ಾದರ್ ಮಾಡಿದದೋಯಾ?” “ನಿೋನನ ಏನನ 
ಮಾಡಿದ ?” “ನಿೋನನ ಅದನನು ಮಾಡಿದಾಗ (ಮಗನ ಏನನನು ರ್ರದ ಮಾಡಿರನತ್ದಿ ಯೋ ಆ ವಿಷರ್ರ್ನನು 
ಹ ೋಳುರ್ುದನ) ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರ್ ಇದದರ ೋ”? ಇದರಿೈಂದ, ಸೈಂದಶಯಕನನ, ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕ್ತರ್ನ ತ್ನು 
ಸಮರಣಶಕ್ತಿಯಳಗ  ಪ್ರವ ೋಶ ಹ ್ೈಂದಲನ ಅರ್ಕಾಶ ಮಾಡಿಕ ್ಡನರ್ೈಂಥ “ಸನಳರ್ುಗಳು” ಅಥವಾ “ಅರಿವಿಗ  
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಪ್್ರಕಾೈಂಶಗಳನನು” ಒದಗಿಸಿಕ ್ಡನತಾಿರ್ . ಹಿೈಂದ  ಹ ೋಳರನರ್ೈಂತ , ಭಾರ್ರ್ ಗಳ ಹೈಂದರದ 
ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಬಳಸನರ್ ಮ್ಲಕ ಅಪಾರಪ್ಿ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಕಕಳೂ ಸಹ ರ್ ನಪ್ನಗಳನನು ಗನರನತಿಸನರ್ 
ಸ್ಾಮಥಯಯ ಹ ್ೈಂದದಾದರ ೈಂಬ ನೈಂಬಿಕ  ಇರನರ್ುದರಿೈಂದ, ಈ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ವಿಕಾಸ್ಾತ್ಮಕವಾಗಿ 
ಸ್ಕಿವಾದನದ ೈಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ .  
 
 

ಬಿ.3. ರ್ ನಪ್ನಗಳನನು ಮರನಪ್ಡ ರ್ನವಿಕ ರ್ ಗಮನ ಮತ್ನಿ ನಿಖರತ : ಮರನ ಗಮನ ಕ ೋೈಂದರೋಕರಿಸನರ್ 
ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳು ಹ ಚಾಿದೈಂತ , ಅಪಾರಪ್ಿ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಕಕಳು ನಿೋಡನರ್ ಮಾಹಿತಿರ್ ಗನಣಮಟಾರ್ು 
ಕಡಿಮಯಾಗನತ್ದಿ . ಬ ೋರ  ಮಾತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೋಳುರ್ುದಾದರ , ಮ್ರನ ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಗನರ್ು ಒಮಮ 
ತ್ನು ಆಸಕ್ತರಿ್ನನು ಕಳ ದನಕ ್ೈಂಡಿದನದ, ಹಲರ್ು ಬಾರಿ ಸೈಂದಶಯನ ಪ್ರಕ್ತರಯಗ  ಆ ಮಗನವಿನ ಗಮನರ್ನನು 
ಮರನ ಕ ೋೈಂದರೋಕರಿಸಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸನತಿದಿದರ , ಆ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕ್ತರ್ನ, ಕ ೋಳಲಾದ ಪ್ರಶ ುಗಳ ಬಗ ೆ 
ಆಲ ್ೋಚಿಸದ  ಅಥವಾ ಪ್ರಿಗಣರ್ ಗ  ತ ಗ ದನಕ ್ಳುದ  ಮನಬೈಂದೈಂತ  ಪ್ರಶ ುಗಳಗ  ಉತ್ರಿ ನಿೋಡಬಹನದನ. 
ಆದದರಿೈಂದ, ಮಕಕಳನನು ಸೈಂದಶಿಯಸನವಾಗ ಕಾಲಮಿತಿರ್ನನು ಪಾಲ್ಲಸಲನ ಈ ಮನೈಂದನ 
ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳನನು ಬಳಸಬಹನದನ.  
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ಸ್ನಮನನಯ ಪರನಮಶಾನ : ನಿಗಧಿತ ಕನಲನವಧಿ 
3 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಕಕಳಗ  = 15 ನಿಮಿಷಗಳು 
4 ರಿೈಂದ 5 ರ್ಷಯಗಳ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಕಕಳಗ  = 20 ರಿೈಂದ 25 ನಿಮಿಷಗಳು 
6 ರಿೈಂದ 10 ರ್ಷಯಗಳ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಕಕಳಗ  = 30 ರಿೈಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳು 
10 ರಿೈಂದ 12 ರ್ಷಯಗಳ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಕಕಳಗ  = ಒೈಂದನ ಗೈಂಟ ರ್ರ್ರ ಗ   
 

ಬಿ.4. ಮಾಹಿತಿರ್ ನಿಖರತ  ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ಸಕ್ಷಮತ : ನಿಖರ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ ನಿೋಡನರ್ ಸಲನವಾಗಿ, ಮಕಕಳು 
ಪ್ರಶ ುರ್ನನು ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ರ್ ನಪಿನಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ಳುುರ್ುದ ರಡ್ 
ಅರ್ಶಯಕವಾಗಿರನತ್ದಿ . ಸೈಂರ್ನಕಿ ಪ್ರಶ ುಗಳು (ಉದಾಹರಣ , “ನಿೋನನ ಎಲ್ಲದಿ ದ ಮತ್ನಿ ಏನನ ಮಾಡನತಿದಿ ದ?”); 
ಸೈಂಯೋಜಿತ್ ಪ್ರಶ ುಗಳು (ಉದಾಹರಣ ಗ : “ನಿೋನನ ಏನನ ಮಾಡನತಿದಿ ದ ಎೈಂಬನದನ ನಿನಗ  
ರ್ ನಪಿದ ಯೋ?”); ಪ್್ರ್ಯ ಅಥವಾ ಉತ್ರಿಪ್ದಗಳನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನರ್ೈಂಥ ಪ್ರಶ ುಗಳು (“ಅದನ ನಿನು 
ರ್ನಮದನದ ಮೊದಲ ೋ ಅಥವಾ ನೈಂತ್ರವ ೋ?”); ಸ್ಚ್ರ್ಾ ಪ್ದಗಳು (“ನಿನಗ  ಅದನ ಗ ್ತಿತಿ ೋಿ?”) ಅಥವಾ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ಸೈಂಕ್ತೋಣಯ ಭಾಷ್ಾ ರಚ್ರ್  ಇರ್ುಗಳ ಲರಿ್ು ಐದನ ರ್ರ್ಷ ರ್ರ್ಸಿಸರ್ ್ಳಗಿನ ಮಕಕಳಗ  ಹ ಚ್ನಿ 
ಸೈಂಕ್ತೋಣಯವಾದ ವಿಚಾರಣ ಗಳಗ  ಉದಾಹರಣ ಗಳಾಗಿವ . ಆದದರಿೈಂದ ಇರ್ುಗಳನನು ತ್ಪಿಪಸಬ ೋಕನ. ಜ ್ತ ಗ , 
ಸೈಂದಗಧ ಪ್ರಶ ುಗಳು ಕ್ಡ ಶಾಲಾ ಪ್್ರ್ಯದ ಮಕಕಳಗ  ಸಮಸ್ಾಯತ್ಮಕವಾಗಿರನತ್ವಿ . (ಉದಾಹರಣ ಗ , ನಿನು 
ಬಟ ಾಗಳು ಹ ೋಗಿದದರ್ು?”). ಈ ಹಿೈಂದ  ಕ ೋಳದ ಪ್ರಶ ುರ್ನನು ಈ ಮನೈಂದನೈಂತ  ಕ ೋಳಬಹನದನ: ನಿನು ಮೋಲ  
ಬಟ ಾ ಇತ ೋಿ? ಅಥವಾ ಇರಲ್ಲಲವಿ ೋ? ಅಥವಾ ಇರ್ ುೋರ್ಾದರ್ ಆಗಿತ ೋಿ? ಎೈಂದನ ಕ ೋಳಬಹನದನ. 
 
 

ಬಿ.5. ಮ್ತ್ಯ - ವಿರನದಧ - ಅಮ್ತ್ಯ: ಶಾಲಾ ಪ್್ರ್ಯದ ಮಕಕಳು ನಿದಯಷಾ ಮತ್ನಿ ವಾಸಿವಿಕ 
ಚಿೈಂತ್ರ್ಾ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಹ ್ೈಂದರನತ್ವಿ . ಆದದರಿೈಂದ, ಸರಳ ಹಾಗ್ ಮ್ತ್ಯ ಸಿರ್ಪ್ದ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು 
ಬಳಸಬ ೋಕನ. ಅಮ್ತ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಸೈಂಕ್ತೋಣಯವಾದ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಕ ೋಳಬಾರದನ. ಶಾಲಾಪ್್ರ್ಯದ 
ಮಕಕಳಗ  ಅಮ್ತ್ಯ ಹಾಗ್ ಸೈಂಬೈಂಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಿಕಲಪರ್ ಗಳನನು ಗರಹಿಸನರ್ಲ್ಲಿ ಕಷಾಸ್ಾಧಯವಾಗನತ್ದಿ . 
ಉದಾಹರಣ ಗ : ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಸೈಂಪ್ಕಯಗಳು ಅಥವಾ ಸೈಂಬೈಂಧಗಳು; ಸಮರ್ ಅಥವಾ ಸೈಂಗತಿಗಳ 
ಅನನಕರಮಣಿಕ ; ಮತ್ನಿ ವ ೋಗ, ಅೈಂತ್ರ, ವಿಸಿಿೋಣಯ ಅಥವಾ ಗನಣಮಟಾ ಮನೈಂತಾದೈಂಥ ವಿವಿಧ ಬಗ ರ್ 
ಮಾಪ್ನ. ಉನುತ್ ಶಿಷಾ ಪ್ದಗಳು (ಉದಾಹರಣ ಗ , “ರ್ರನಗನ” ಅಥವಾ “ಸಪಶಯ”) ವಾಯಪ್ಕ 
ಅಥಯವಾಯಪಿರಿ್ನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನರ್ುದರಿೈಂದ ಅರ್ುಗಳು ಸಹ ಹ ಚ್ನಿ ಅಮ್ತ್ಯವಾಗಿರನತ್ವಿ . ಕ ಳ ಸಹರ್ 
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ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಭಾಷ್ ರ್ಲ್ಲಿ ಚಿೈಂತಿಸನರ್ ಮಕಕಳು ಅರ್ರನನು “ಸಪಶಿಯಸಿದರನ” ಎೈಂಬನದನನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹನದನ. 
ಆದರ , ಅರ್ರಿಗ  “ಕಚ್ಗನಳ ಇಟಾರನ” ಅಥವಾ “ರ್ ಕ್ತಕದರನ” ಎೈಂಬನದನನು ಒಪಿಪಕ ್ಳುಬಹನದನ.  
ಮಗಕವಿನ 
ವಯಸಕಸ 

ಯನರಕ ಏನಕ ಎಲಿ ಿ ಯನವನಗ ರಚರ್ನತಮಕ 
ವರದಿ 

ಸೈಂದಭ ್ೋಾಚಿತ 
ವಿವರಗಳು 

3       
4 ರಿೈಂದ 6       
7 ರಿೈಂದ 8       
9 ರಿೈಂದ 10       
11 ರಿೈಂದ 12       
 

ಬಿ.6. ಸೈಂದಭಯರ್ನನು ಒದಗಿಸನರ್ುದನ: ಸೈಂದಶಯಕನ ಪ್ರಶ ುಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಳ ಸ್ಾಧಾರಣ ಪ್ದಗಳು ಹಾಗ್ 
ಸರಳ ವಾಕಯ ರಚ್ರ್ ಗಳದದರ್ ಸಹ, ಚಿಕಕ ಮಕಕಳು ಸೈಂದಭ ್ೋಯಚಿತ್ರ್ಲದಿ ಪ್ರಶ ುಗಳೈಂದ 
ಗ ್ೈಂದಲಕ ್ಕಳಗಾಗಬಹನದನ. ಆದದರಿೈಂದ, ಮಗನರ್ು ಆ ಸೈಂದಭಯರ್ನನು ಗನರನತಿಸನರ್ುದನನು 
ಬಳಸಿಕ ್ ೈಂಡನ, ಸೈಂದಶಯಕರನ ತಾರ್ು ಕ ೋಳುರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಪ್ರಶ ುಗ್ ಆ ಸೈಂದಭಯರ್ನನು 
ಒದಗಿಸನರ್ುದನ ಮನಖಯವಾಗಿರನತ್ದಿ  (ಎೈಂದರ , “ನಿೋನನ ಪಾಕ್ತಯನಲ್ಲದಿಾದಗ…”). ಅೈಂತ ಯೋ, ಸೈಂದಶಯಕರನ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಷರ್ರ್ನನು ಬದಲಾಯಿಸಲನ ಉದ ದೋಶಿಸಿದರ , ಸೈಂದಶಯಕರ್ ್ೈಂದಗ  ಮಗನರ್ು 
ಹ ್ಸ ಸೈಂದಭಯಕ ಕ ಬದಲಾಗಲನ ಅರ್ಕಾಶ ಒದಗಿಸನರ್ೈಂತ , ಅದರ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಆತ್ನನ ಮಗನವಿಗ  
ನಿೋಡನರ್ುದನ ಮನಖಯವಾಗಿರನತ್ದಿ .  
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ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012ರ ಮೋರ ಗ  ಅಪರನಧಗಳಗ  ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದೈಂತ  
ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ಗಳಗನಗಿ ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳು 

 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ 

2018 
 

 
 

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012ರ ಮೋರ ಗ  ಮಕಕಳ ಮೋಲ್ಲನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು 
ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ ಕನರಿತ್ನ ಕರ್ಾಯಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಅನನಸರಿಸಬ ೋಕಾದ ಏಕರ್ಪ್ದ 
ನಿರ್ಮಾರ್ಳಗಳನನು ಹ ್ೈಂದನರ್ ಉದ ದೋಶದೈಂದ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳನನು 
ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ . ಈ ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನ – ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ 
(ಕ ಎಸ್ಸಿಪಿಸಿಆರ್), ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಇಲಾಖ್ , ಎನ್ಫ ್ೋಲ್್ ಟರಸ್ಾ, ಭಾರತ್ ರಾಷಿರೋರ್ ಕಾನ್ನನ ಶಾಲಾ 
ವಿಶಿವಿದಾಯಲರ್, ಬ ೈಂಗಳೂರನ-ಇಲ್ಲರಿನರ್ ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ಕ ೋೈಂದರ (ಸಿಸಿಎಲ್- 
ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐರ್ನ), ಮತ್ನಿ ಫಾಯಕಾಮ್ ಕಾನ್ನನ ಇರ್ುಗಳ ರ್ೈಂಟಿ ಪ್ರರ್ತ್ುವಾಗಿದ .  
 
 
 
 

ವಿಷಯಸ್ಚಿ 
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ಸೈಂಕ ೋತನಕ್ಷರಗಳು 
1. ಪಿೋಠಿಕ  
1.1 ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳ ನಿಯೋರ್ರ್  
1.2 ವಿಶ ೋಷ ಸಕಾಯರಿೋ ಅಭಿಯೋರ್ಕರನ (ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್)  
1.3 ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದ  ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ , 1973ರ ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳಗ  ಸಲಿ್ಲಸನರ್ ಅಜಿಯ 
1.4 ವಿಚಾರಣ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು 
1.5 ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಗ  ಮೊದಲನ ಮಗನವಿನ ರ್ ನಪ್ನನು ಪ್ನನಃಶ ೋಿತ್ನಗ ್ಳಸನರ್ುದನ 
1.6 ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರಿಗಾಗಿ ಹ ಚ್ನರಿ್ರಿ ಪಾರಯೋಗಿಕ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು 
2. ಜನಮಿೋನಕ ವಿಚನರಣ ಗ  ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಕನಯಾವಿಧನನ 
2.1 ಜಾಮಿೋನನ ರಹಿತ್ ಮೊಕದದಮಗಳ ಸೈಂದಭಯದಲಿ್ಲ 
2.2 ನಿರಿೋಕ್ಷಣಾ ಜಾಮಿೋನನ 
2.3 ಆಪಾದತ್ನನ ಕನಟನೈಂಬದ ಸದಸಯರ್ಾಗಿರನರ್ೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲಿ್ಲ ಜಾಮಿೋನನ 
2.4 ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ಯಿೈಂದ ಮಹಿಳ ರ್ರ ರಕ್ಷಣ  ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಬಳಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ 
3. ಅಧಿವಿಚನರಣನ ಪ್ವಾದಲಿ ಿ ವಿಶ ೋಷ ಪಬಿಕಿ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ರವರಕ ಮಗಕ ಮತಕಿ ಕಕಟಕೈಂಬ್ದ ್ೈಂದಿಗ  

ವಿಶನವಸವನಕು ವೃದಿಧಸ್ಟಕ ್ಳುಳವುದಕ  
3.1 ವಿಶಾಿಸ ರ್ೃದಧರ್ನನು ಬ ಳ ಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ರ್ೃತಿಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು 
4 ಅಧಿವಿಚನರಣ ಯ ಅವಧಿಯಲಿ ಿಸೈಂತರಸಿ ಮಗಕವಿಗ  ರ್ ರವು ನಿೋಡಕವುದಕ 
4.1 ಸೈಂತ್ರಸ ಿಮಗನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಸ್ಾಕ್ಷಯಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ರ್ೃತಿಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು 
5 ನಷ ಿಪರಿಹನರವನಕು ಕ ್ೋರಕವ ವಿಷಯದಲಿ ಿಸಹನಯ ಮನಡಕವುದಕ 
5.1 ನಷಾಪ್ರಿಹಾರಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ರ್ೃತಿಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು 
6 ಇತರ ಬ ೈಂಬ್ಲ ವಯವಸ್ ಥಗಳ್ ೂೈಂದಿಗ  ವಿಶ ೋಷ ಪಬಿಕಿ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ರವರ ಸಮನವಯತ  
6.1 ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತ ಿ
6.2 ದನಭಾಷಿಗರನ, ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ ಮತ್ನಿ ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರನ 
7. ಇತರ ಹತನಸಕಿ್ತದನರರ ್ೈಂದಿಗ  ವಿಶ ೋಷ ಪಬಿಕಿ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ರವರ ಸಮನವಯತ  
7.1 ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ ಮತ್ನಿ ತ್ನಿಖ್ ಗಳು 
7.2 ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಮತ್ನಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಾಕ್ಷಯ 
7.3 ಸೈಂತ್ರಸ ಿಮಕಕಳ ಪ್ರವಾಗಿ ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರ (ಡಿಎಲ್ಎಸ್ಎ) ಮತ್ನಿ ಖ್ಾಸಗಿ ರ್ಾಯರ್ವಾದ 
ಅಧಿವಿಚನರಣ ಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ಗಳಗನಗಿ ಹ ಚಕಚವರಿ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು 
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ಸೈಂಕ ೋತನಕ್ಷರಗಳು 
ಸಿಎಲ್ಎ : ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ್ನನ ತಿದನದಪ್ಡಿ ಅಧಿನಿರ್ಮ 
ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ : ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ  
ಸಿಎಸ್ಎ : ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ 
ಸಿಡಬ್ಯಿಸಿ : ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ 
ಡಿಸಿಪಿರ್ನ : ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕ 
ಡಿಎಲ್ಎಸ್ಎ : ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರ 
ಐಓ : ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ 
ಎೈಂಟಿಪಿ : ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಗಭಯಪಾತ್ 
ಪಿಓಸಿಎಸ್ಓ (ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ) 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

: ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ (ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ) 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನ : ವಿಶ ೋಷ ಬಾಲಕ ಪ ್ೋಲ್ಲಸ್ ಘ್ಟಕ 
ಎಸ್ಪಿ : ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ 
ಎಸ್ಪಿಪಿ : ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ 
ಡಬ್ಯಿಪಿಸಿ : ಮಹಿಳಾ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಕಾರ್ ಸಟೋಬಲ್ 
ಐಸಿಪಿಎಸ್ : ಮಕಕಳ ಸಮಗರ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋರ್ರ್  
ಎೈಂಓಎಚ್ಎಫ್ಡಬ್ಯಿ 
ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು 

: ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರದ ಆರ ್ೋಗಯ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬ ಕಲಾಯಣ 
ಸಚಿವಾಲರ್ರ್ು ಹ ್ರಡಿಸಿದ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ಯಿೈಂದ 
ಬದನಕನಳದರ್ರನ ಮತ್ನಿ ಸೈಂತ್ರಸರಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಕಾನ್ನನ ಸ್ ೋವ ಗ  
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ನಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು 
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1. ಪಿೋಠಿಕ  
ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಶ  ೋಷಣ ಯಿೈಂದ ಮಕಕಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಕಾನ್ನನ 
ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಬಲಪ್ಡಿಸಲನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 
2012 (ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ) ಅನನು ಜಾರಿಗ ್ಳಸಲಾಯಿತ್ನ. ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಪ್ರಸನಿತ್ 
ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ ರ್ ಬ ೋರ ಬ ೋರ  ಪ್ರಕರಣಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಒಳಗ ್ೈಂಡಿವ . ಆದರ  ಭಾರತ್ ದೈಂಡ 
ಸೈಂಹಿತ ರ್ನ ಮಕಕಳ ಮೋಲಾಗನರ್ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕಾರದ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು 
ಹ ್ೈಂದಲಿ ಹಾಗ್ ಅದಕ್ಕ ಮನಖಯವಾಗಿ, ಬಾಧಿತ್ರಾದ ಹದಹರ ರ್ದರ್ರನ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳನನು 
ಅದನ ಪ್ರತ ಯೋಕ್ತಸನರ್ುದಲಿ.  
 
೧ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ಮಗನ ಎೈಂದರ , 18 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಯಾರ ೋ 
ರ್ಯಕ್ತಿ ಎೈಂದನ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸನತ್ದಿ  ಹಾಗ್ ಸೈಂಭ ್ೋಗಾತ್ಮಕ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅತಾಯಚಾರ, ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅತಾಯಚಾರ, 
ಲ  ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರನಕನಳ ಮತ್ನಿ ಅಶಿೋಿಲತ ರ್ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಎಲಾಿ ಮಕಕಳಗ  ರಕ್ಷಣ ರ್ನನು 
ಒದಗಿಸನತ್ದಿ . ಉದ ರೋಕ್ತತ್ ಅೈಂಶಗಳು ಈ ಮನೈಂದನೈಂತಿವ : ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಸಿೆತಿಗತಿ (ಅಧಿಕೃತ್ರ್ಾದ 
ಅಥವಾ ನೈಂಬಿಕಸೆ ರ್ಯಕ್ತಿ, ಸಕಾಯರಿ ರ್ೌಕರ, ಸಶಸರ ಪ್ಡ ಗಳ ಸದಸಯ, ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್, ಬಾಧಿತ್ನಿಗ  
ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ರ್ಯಕ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೈಂಸ್ ೆಗಳ ಆಡಳತ್ ಮೈಂಡಳ ಅಥವಾ ಸಿಬಬೈಂದ, ಧಾಮಿಯಕ ಸೈಂಸ್ ೆಗಳು, 
ಆಸಪತ ರಗಳು ಅಥವಾ ಮಕಕಳಗ  ಸ್ ೋವ ಗಳನನು ಒದಗಿಸನರ್ ಸೈಂಸ್ ೆಗಳು), ಸೈಂತ್ರಸನಿ ಸಿೆತಿ (ವಿಕಲಚ ೋತ್ನ 
ಮಗನ, 12 ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಗನ), ಸೈಂತ್ರಸನಿ ಮೋಲಾಗನರ್ ಪ್ರಿಣಾಮ 
(ಗಭಯಧಾರಣ , ದ  ಹಿಕ ದನಬಯಲತ , ಎಚ್ಐವಿ/ ಎಸ್ಟಿಐ) ಹಾಗ್ ದೌರ್ಯನಯದ ಸಿರ್ಪ್ (ಗನೈಂಪ್ನ, 
ಹಲ ಿ, ಮಾರಣಾೈಂತಿಕ ಆರ್ನಧಗಳ ಬಳಕ , ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯತ್ ಸೈಂಭ ್ೋಗದೈಂತ್ಹ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ , 
ಹಲ ಿ ನೈಂತ್ರ ಕ ್ಲನಿರ್ ಪ್ರರ್ತ್ು, ಹಲ ಿ ನಡ ಸಿ ಮಗನರ್ನನು ಬ ತ್ಲಿ ಗ ್ಳಸಿ ಹಾಗ್ ನಗುಗ ್ಳಸಿ 
ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕವಾಗಿ ಮರರ್ಣಿಗ  ಮಾಡನರ್ುದನ) ಮತ್ನಿ ಸೈಂದಭಯ (ಕ ್ೋಮನ ಅಥವಾ ಪ್ೈಂರ್ಥೋರ್ 
ಹಿೈಂಸ್ಾಚಾರದ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡ ರ್ನರ್ ಹಲ )ಿ. 
 
 

ಮೊಟಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ  ಇೈಂಥ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಕಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಪಷಾವಾಗಿ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾಗಿದ . ಈ 
ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಗೈಂಭಿೋರತ ರ್ ಅನನಸ್ಾರ ರ್ಗಿೋಯಕರಿಸಲಾಗನರ್ೈಂಥ ಕಠಿಣ 
ಶಿಕ್ಷ ಗಳನನು ನಿೋಡನತ್ದಿ . ಶಿಕ್ಷ ಗಳ ವಾಯಪಿರಿ್ನ ವಿಭಿನು ಕಾಲಾರ್ಧಿಗಳ ಸ್ಾದಾ ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಕಠಿಣ 
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ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ರ್ರ್ರ ಗ್ ವಾಯಪಿಸಿದ . ರ್ನಲಾಮರ್ ರ್ ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ೂ ಸಹ ಇದದನ, ಅರ್ುಗಳ ಲರಿ್ನ್ು 
ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ನಿಧಯರಿಸಬ ೋಕನ. 
  
 

ರ್ಾಯಯಿಕ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಹೈಂತ್ದಲ್ಿ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮನಖಯವಾದನದ ೈಂಬೈಂತ  ಮಗಕವಿನ 
ಉತಿಮ ಹತನಸಕ್ತಿಯನಕು ಗಮನದಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ೈಂಡನ ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗ  ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗ ೆ 
ಅಧಿವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸನರ್ುದಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳನನು 
ಸ್ಾೆಪಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಉಪ್ಬೈಂಧ ಕಲ್ಲಪಸನತ್ದಿ . ರನರ್ನವಾತಿನ ಕನರಿತ್ನ ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದನ, 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ, ಅಪ್ರಾಧಗಳ ತ್ನಿಖ್  ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ , 
ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಮಗಕ-ಸ್ ುೋಹ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳನಕು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನತ್ದಿ . ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗ , ಅಪರನಧವನಕು ಎಸಗಲಕ ಪರಯರ್ತುಸಕವ ವಯಕ್ತಿಗ , ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು 
ಎಸಗಿರನರ್ುದಕಾಕಗಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಿರನರ್ ಶಿಕ್ಷ ರ್ ಅಧಯದಷನಾ ಶಿಕ್ಷ ರ್ನನು ವಿಧಿಸನತ್ದಿ . ಈ 
ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ಅಪ್ರಾಧ ಎಸಗನರ್ುದಕ ಕ ಸಮರ್ಾಗಿರನರ್ ಅಪರನಧದ ದಕಷ ರೋರಣ ಗ್ ಸಹ 
ಶಿಕ್ಷ ರ್ನನು ನಿೋಡನತ್ದಿ . ಇದನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಉದ ದೋಶಗಳಗಾಗಿ ಮಕಕಳ ದನರ್ಯಯರ್ಹಾರ ಮಾಡನರ್ುದನನು 
ಒಳಗ ್ಳುುತ್ದಿ .  
 
 

ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅತಾಯಚಾರ, ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅತಾಯಚಾರ, ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅತಾಯಚಾರ 
ಮತ್ನಿ ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ರ್ೈಂಥ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ , ರಕಜ್ಕವನರ್ತನ 
ಭನರವನಕು ಆಪಾದತ್ನ ಮೋಲ  ರ್ಗಾಯಯಿಸಲಾಗನತ್ಿದ . ಮಕಕಳ ಅತ್ಯೈಂತ್ ದನಬಯಲತ  ಮತ್ನಿ 
ಮನಗಧತ ರ್ನನು ಗಮನದಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ೈಂಡನ ಈ ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ನನು ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗಿದ . ಅದ ೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, 
ಕಾನ್ನಿನ ದನಬಯಳಕ ರ್ನನು ತ್ಡ ರ್ಲನ, ಸನಳು ು ದ್ರನ ನಿೋಡನರ್ುದಕ ಕ ಅಥವಾ ದನರನದ ದೋಶದೈಂದ 
ಉದ ದೋಶದೈಂದ ಸನಳುು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಶಿಕ್ಷ ರ್ನನು ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಲಾಗಿದ .  
 
 

ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗ , ಅಪ್ರಾಧಗಳ ವಿಚಾರಣ ಗ  ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು 
ನಿಯೋಜಿಸಲನ ಮತ್ನಿ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ ೋಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣ  
ನಡ ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ಗಳನನು ರ್ ೋಮಕ ಮಾಡಲನ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 
2012 ಆಲ ್ೋಚಿಸಿದ . ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳನನು ಸ್ ಷನ್ಸ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳ ೈಂದನ ರ್ ೋಮಕ 
ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ನಿರ್ಯಹಿಸಲನ 
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ಸಪಷಾವಾಗಿ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ಗಳನನು ಅಗತ್ಯಪ್ಡಿಸನತ್ದಿ . ಮಕಕಳ ಮೋಲಾಗನರ್ ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಕನರಿತ್ನ ತ್ಿರಿತ್ ಅಧಿವಿಚಾರಣ  ಮಾಡನರ್ುದನನು ಉತ ೋಿಜಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳ 
ಬಗ ೆ ಅಧಿವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಪಿಸಲಾದ ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ 
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಪಾಲ್ಲಸಲಾಗನತಿದಿ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದ್ ಸಹ ಈ 
ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳ ಉದ ದೋಶಗಳಾಗಿವ .  
 
 

1.1. ವಿಶ ೋಷ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳ ನಿಯೋಜ್ರ್  
ಪ ್ೋಕ ್ಸೋ ಅಧಿನಿಯಮದ 28ರ್ ೋ ಪರಕರಣವು ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂತ  ಹ ೋಳುತಿದ : 

1. ತ್ಿರಿತ್ ವಿಚಾರಣ  ಒದಗಿಸನರ್ ಉದ ದೋಶಗಳಗಾಗಿ, ರಾರ್ಯ ಸಕಾಯರರ್ು ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನಖಯ 
ರ್ಾಯರ್ಮ್ತಿಯರ್ರ್ರ ್ೈಂದಗ  ಸಮಾಲ ್ೋಚಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ್ ರಾರ್ಯಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸ್ಚ್ರ್  
ಹ ್ರಡಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಅಧಿವಿಚಾರಣ  ಮಾಡಲನ 
ಪ್ರತಿ ಜಿಲ ಗಿ  ಸ್ ಷನ್ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ವ ೈಂದನ ನಿರ್ನಕಿಗ ್ಳಸತ್ಕಕದನದ: 
ಪ್ರೈಂತ್ನ, ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗಗಳ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2005 (2006ರ 4)ರ ಮೋರ ಗ  
ಸ್ ಷನ್ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ಮಕಕಳ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ವ ೈಂದನ ಅಧಿಸ್ಚಿಸಿದದರ  ಅಥವಾ ತ್ತಾಕಲದಲ್ಲಿ 
ಜಾರಿರ್ಲ್ಲರಿನರ್ ಇತ್ರ ಯಾರ್ುದ ೋ ಕಾನ್ನಿನ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅೈಂಥದ ೋ ಉದ ದೋಶಗಳಗಾಗಿ ವಿಶ ೋಷ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ನಿರ್ನಕಿಗ ್ಳಸಿದದರ , ಆಗ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರ ಗ  ಅೈಂಥ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು 
ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ವ ೈಂದನ ಭಾವಿಸತ್ಕಕದನದ.  
 

2. ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗ  ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಅಧಿವಿಚಾರಣ  ಮಾಡನವಾಗ, ವಿಶ ೋಷ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ , 1973 (1974ರ 2)ರಡಿರ್ಲ್ಲ,ಿ ಆಪಾದತ್ನಿಗ  (ಉಪ್-
ಪ್ರಕರಣ(1)ರಲ್ಲಿ ಉಲ ೋಿಖಿಸಲಾದ ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಹ ್ ರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ) ಅದ ೋ ವಿಚಾರಣ ರ್ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷ  
ವಿಧಿಸಬಹನದಾದೈಂಥ ಅಪ್ರಾಧದ ಬಗ ೆರ್್ ಸಹ ಅಧಿವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸತ್ಕಕದನದ.  

3. ಮಾಹಿತಿ ತ್ೈಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2000 (2000ರ 21)ರಲ್ಲಿ ಏರ್ ೋ ಇದದರ್, ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, ಅೈಂತ್ಜಾಯಲದಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ದೌರ್ಯನಯಕ ಕ ಅನನಕ್ಲ 
ಕಲ್ಲಪಸನರ್ೈಂಥ ಯಾರ್ುದ ೋ ಕ್ತರಯ ಅಥವಾ ನಡತ  ಅಥವಾ ರಿೋತಿರ್ನನು ನಿರ್ಪಿಸನರ್ ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ಪ್ರದಶಯನದ ವಿಷರ್ರ್ನನು ಪ್ರಕಟಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ಾರ ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಿಾರನರ್ಷಾರ 
ಮಟಿಾಗ  ಆ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ೬೭-ಬಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರ ಗಿನ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಅಧಿವಿಚಾರಣ  ಮಾಡಲನ 
ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿರಿ್ನನು ಹ ್ೈಂದರತ್ಕಕದನದ.  
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1.2. ವಿಶ ೋಷ ಸಕನಾರಿೋ ಅಭಿಯೋಜ್ಕರಕ (ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್)  
ಪ ್ೋಕ ್ಸೋ ಅಧಿನಿಯಮದ 32ರ್ ೋ ಪರಕರಣವು ಈ ಕ ಳಗಿನೈಂತ  ಹ ೋಳುತಿದ : 

1. ರಾರ್ಯ ಸಕಾಯರರ್ು, ಅಧಿಕೃತ್ ರಾರ್ಯಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸ್ಚ್ರ್  ಹ ್ರಡಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ, ಸದರಿ 
ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿಯೋ 
ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಒಬಬ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ನನನು ರ್ ೋಮಕ 
ಮಾಡತ್ಕಕದನದ.  

2. ಒಬಬ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ರ್ಾಯರ್ವಾದಯಾಗಿ, ಏಳು ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮರ್ಲದಿ ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರ ಗ  
ರ್ೃತಿನಿಿರತ್ರ್ಾಗಿದದರ  ಮಾತ್ರ, ಆತ್ನನ 1ರ್ ೋ ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದಡಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ 
ಆಗಿ ರ್ ೋಮಕಗ ್ಳುಲನ ಅಹಯರ್ಾಗಿರತ್ಕಕದನದ. 

3. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ಆಗಿ ರ್ ೋಮಕಗ ್ೈಂಡ ಪ್ರತಿಯಬಬ 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು, ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ , 1973 (1974ರ 2)ರ 2ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ (ರ್ನ) ಖೈಂಡದ 
ಅಥಯ ವಾಯಪಿಯಿಳಗ  ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ಎೈಂದನ ಭಾವಿಸತ್ಕಕದನದ ಹಾಗ್ ಆ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 
ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ು ತ್ದನನಸ್ಾರವಾಗಿ ಪ್ರಿಣಾಮ ಹ ್ೈಂದರತ್ಕಕದನದ.  
 

1.3. ವಿಶ ೋಷ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮಕೈಂದಿರಕವ ವಯವಹರಣ ಗಳಗ  ದೈಂಡ ಪರಕ್ತರಯನ ಸೈಂಹತ , 1973ರ ಅನವಯ 
 

ಪ ್ೋಕ ್ಸೋ ಅಧಿನಿಯಮದ 31ರ್ ೋ ಪರಕರಣವು ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂತ  ಹ ೋಳುತಿದ : 
ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನಯಥಾ ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಿದನದನನುಳದನ, ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ , 1973 (1974ರ 2) 
ರ (ಜಾಮಿೋನನ ಮತ್ನಿ ಬೈಂಧಪ್ತ್ರಗಳಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನ್ು ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ ) ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳು 
ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದ  ಸಲ್ಲಸಿನರ್ ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳಗ  ಹಾಗ್ ಸದರಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳ 
ಉದ ದೋಶಗಳಗ  ಅನಿರ್ವಾಗತ್ಕಕದನದ. ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ಸ್ ಷನ್ಸ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ವ ೈಂದನ 
ಭಾವಿಸತ್ಕಕದನದ ಹಾಗ್ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದ  ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ನಡ ಸನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ಎೈಂದನ ಭಾವಿಸತ್ಕಕದನದ.  
 
1.4. ವಿಚನರಣ ಗ  ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಮಗಕ-ಸ್ ುೋಹ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳು 
ಮಗನರ್ು ಅನನಭವಿಸಿರನರ್ ಆಘಾತ್ರ್ನನು ತ್ಗಿೆಸನರ್ ಸಲನವಾಗಿ, ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ – ಪ್್ರ್ರ್ ಮತ್ನಿ ಅಧಿ 
ವಿಚಾರಣಾ ಅರ್ಧಿಗಳ ರಡ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ 
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ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಒದಗಿಸನತ್ದಿ . ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್, ಮಗನ ಹಾಗ್ ಆಪಾದತ್ನ 
ಕಾನ್ನನ ಸಮಮತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳ ಬಗ ೆ ಅರಿತ್ನಕ ್ೈಂಡಿರಬ ೋಕನ, ಅರ್ುಗಳನನು 
ಗೌರವಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಸದರಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಅನಿಯಿಸಿರನರ್ುದರ ಬಗ ೆ ಆಕ್ಷ ೋಪಿಸನರ್ೈಂತಿಲಿ ಅಥವಾ 
ಅಡಿಪ್್ಡಿಸನರ್ೈಂತಿಲಿ. ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮಾನನಸ್ಾರ ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಅನನಸರಿಸಲಾಗನತಿದಿ  
ಮತ್ನಿ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಅದರ ಬಗ ೆ ಸೈಂಜ್ಞಾನತ ರ್ನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುತ್ದಿ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ ರ್ವಾಬಾದರಿರ್ನನು ಸಹ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ ರ್ಹಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  
 
 

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪಾಲರ್ ರ್ನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ ಹ ್ಣ ಗಾರಿಕ ರ್ನನು ನಿೋಡನತ್ದಿ . ಒಬಬ ಸಿತ್ೈಂತ್ರ ಶಾಸನಬದಧ ಪಾರಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ವಿಶ ೋಷ 
ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರನನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದ  ಸತ್ಯರ್ನನು ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಲನ ಕತ್ಯರ್ಯಬದಧರ್ಾಗಿರನತಾಿರ್ . 
1ಶಿರ್ ಕನಮಾರ್-ವಿರನದಧ - ಹನಕಮ್ ಚ್ೈಂದ್2 ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ, ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಈ 
ಮನೈಂದನೈಂತ  ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರ ಪಾತ್ರರ್ನನು ವಿರ್ರಿಸಿದ :  
 
ಒಬಬ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ಹ ೋಗಾದರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗ ್ಳುಲಾದ ಇತ್ರ ಸತಾಯೈಂಶಗಳನನು 
ಲ ಕ್ತಕಸದ  ಆಪಾದತ್ನನನು ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಿೋಯತ್ನರ್ಾುಗಿ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ಮನಗಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಆತ್ನರಪ್ಡನರ್ುದನನು 
ನಿರಿೋಕ್ಷ್ಸಲಾಗದನ. ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ನಡ ಸನವಾಗ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ನ ನಿರಿೋಕ್ಷ್ತ್ ರ್ತ್ಯರ್ ರ್ನ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಮತ್ನಿ ತ್ನಿಖ್ಾ ಏಜ ನಿಸಗಳಗ  ಮಾತ್ರರ್ಲದಿ  ಆಪಾದತ್ನಿಗ್ ಸಹ ರ್ಾಯರ್ಸಮಮತ್ವಾಗಿ 
ಎನಿಸನರ್ೈಂತಿರಬ ೋಕನ.  
 
ಸತಾಯೈಂಶಗಳನನು ಹ ್ರಗ ಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ  ಹಿತ್ಕರವಾದ ಮತ್ನಿ ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿಯಾದ 
ವಾತಾರ್ರಣರ್ನನು ಒದಗಿಸಬ ೋಕನ. ಈ ನಿಟಿಾನಲ್ಲಿ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಎಲಾಿ ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ 
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಈ ಕ ಳಗ  ಸ್ಚಿಸಲಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ.  
 

___________ 
1 ಹಿತ ೋೈಂದರ ವಿಷನು ಠಾಕ್ರ್ -ವಿರನದಧ -ಮಹಾರಾಷರ ರಾರ್ಯ, ಎಐಆರ್ 1994, ಎಸ್ಸಿ 2623; ಜಾವ ದ್ ಮಸ್ದ್ ಮತ್ನಿ ಇರ್ ು್ಬಬರನ -ವಿರನದಧ ರಾರ್ಸ್ಾೆನ ರಾರ್ಯ 
ಆರ್ ಎಲ್ಡಬ್ಯಿ (2) ರಾಜ್ 1643 
 2(1999)7 ಎಸ್ಸಿಸಿ 467 
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ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳು ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂತಿದ  :  
 ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ಅಥವಾ ಎದನರನದಾರ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನ ರ್ ೋರವಾಗಿ ಪ್ರಶ ು 

ಕ ೋಳುರ್ುದಕ ಕ ನಿಷ್ ೋಧವಿರನತ್ದಿ . ಮಗನವಿಗ  ಕ ೋಳಲಾಗನರ್ೈಂಥ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ವಿಶ ೋಷ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದಡಬ ೋಕನ. ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಆ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಮಗನವಿಗ  ಕ ೋಳುತ್ದಿ . 
(33(2)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣ) 

 ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಮಗನವಿಗ  ಆಗಾಗ ವಿರಾಮರ್ು ಅಗತ್ಯವ ೈಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದರ , ಅದಕ ಕ 
ಅನನಮತಿ ನಿೋಡಬ ೋಕನ (33(3)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣ) 
 

ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುತಿರಿನರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ, ಮಗನರ್ು ತ್್ಕಡಿಸನತಿದಿದರ , ಆಯಾಸಗ ್ೈಂಡಿದದರ , 
ಹಸಿದದದರ , ಭರ್ಪ್ಡನತಿದಿದರ  ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲರ್ರ್ನನು ಬಳಸಬ ೋಕ ೈಂದದದರ , ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ವಿರಾಮಗಳಗಾಗಿ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ಕ ್ೋರಿಕ ್ಳ ುಬ ೋಕನ.  

 ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ  ಅಥವಾ ವಿಶಾಿಸವಿಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ಕನಟನೈಂಬದ ಸದಸಯ, ಪ ್ೋಷಕ, ಸ್ ುೋಹಿತ್ರನ 
ಅಥವಾ ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರನನು ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ರಾಗಲನ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡನರ್ುದರ ಮ್ಲಕ 
ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ ವಾತಾರ್ರಣರ್ನನು ಸೃಜಿಸಬ ಕನ. (33(4)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣ) 

 

ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯ ಅಥವಾ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಉಪ್ಸಿೆತಿಗ  ಎದನರನದಾರರಿೈಂದ ವಿರ ್ೋಧ ಬೈಂದರ , ವಿಶ ೋಷ 
ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಮೋಲ  ಹ ೋಳದ ಉಪ್ಬೈಂಧದ ಬಗ ೆ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಗಮನಕ ಕ 
ತ್ರಬ ೋಕನ. ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದಕ್ಕ ಮನೈಂಚ  ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ್ಾದ ಕನಟನೈಂಬ 
ಸದಸಯನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬಹನದ ೈಂದನ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕ ್ಳುಬಹನದನ.  
 

 ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಕ  ನಿೋಡಲನ ಮಗನರ್ನನು ಮತ ಿ ಮತ  ಿ ಕರ ರ್ಬಾರದನ. (33(5)ರ್ ೋ 
ಪ್ರಕರಣ) 

ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಆಕ ರ್ನನು ಕಾಯಿಸನರ್ುದನ ಸ್ಕಿವಾದನದಲಿ ಹಾಗ್ 
ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಸಮರ್ದ ಬಗ ೆ ಮಗನವಿಗ  ತಿಳಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ 
ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಕರಮಗಳನನು ಕ  ಗ ್ಳುಬಹನದನ. ಆದಯತ ರ್ ಮೋರ ಗ  ಸೈಂತ್ರಸಿ 
ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಲನ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಮನವಿರ್ನನು ಸಹ 
ಮಾಡಿಕ ್ಳುಬಹನದನ. ಮಗನವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲನಿ ಆರ ್ೋಪಿ ಹಾಗ್ ಇತ್ರ ಆಪಾದತ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು, 
ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕರ ಮನೈಂದ ಯೋ ಮಗನರ್ನನು ನಿಲ್ಲಸಿನರ್ುದನ ಮಗನವಿನ ಮೋಲ  
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ಬ ದರಿಕ ರ್ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ನನುೈಂಟನ ಮಾಡಬಹನದನ. ಇದರಿೈಂದಾಗಿ ಆಕ ರ್ ಹ ೋಳಕ ರ್ ಗನಣಮಟಾದ 
ಮೋಲ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರಬಹನದನ.  

 ತಿೋಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಶ ು ಕ ೋಳುರ್ುದಕ ಕ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಚಾರಿತ್ರಯರ್ಧ ಗ  ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡಬಾರದನ 
ಹಾಗ್ ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ಅರ್ಧಿರ್ ಎಲಾಿ ಸಮರ್ದಲ್ಿ ಮಗನವಿನ ಘ್ನತ ರ್ನನು 
ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. (33(6)ರ್ ೋ 
ಪ್ರಕರಣ) 
 

ಆಪಾದತ್ನ ಕಡ ಯಿೈಂದ, ಆಕರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಕ ೋಳುರ್ುದನ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ 
ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರ ಚಾರಿತ್ರಯರ್ಧ  ಮಾಡನರ್ುದನನು ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಆಕ್ಷ ೋಪಿಸಬ ೋಕನ. 
ಒಬಬ ಶಾಸರ್ಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ 
ಘ್ನತ ರ್ನನು ಕಾಪಾಡಲಾಗನತಿದಿ  ಎೈಂಬನದನನು ಸಹ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ. ಭಾರತ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 
1872ರ 53-ಎ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರ ಗ , ಮಗನವಿನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅನನಭರ್ ಅಥವಾ ಅರ್  ತಿಕ ನಡತ ರ್ ಬಗ ೆ 
ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಕ ೋಳಲನ ಅರ್ಕಾಶವಿಲದಿರನರ್ುದರಿೈಂದ ಅೈಂಥ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಕ ೋಳುರ್ುದನನು ಕಟನವಾಗಿ 
ಆಕ್ಷ ೋಪಿಸಬ ೋಕನ.  

 ತ್ನಿಖ್  ಅಥವಾ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿವಿಚಾರಣ  ಮನಕಾಿರ್ಗ ್ೈಂಡ 
ನೈಂತ್ರರ್ೂ ಸಹ, ಯಾರ್ುದ ೋ ಸಮರ್ದಲಾಿಗಲ್ಲ, ಮಗನವಿನ ಗನರನತ್ನನು 
ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಬಾರದನ. ಆದರ , ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸನವಿಕ ರ್ನ ಮಗನವಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಗಿ  ಒಳಪ್ಟಿಾದದರ , 
ಆಗ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳನನು ನಿೋಡಿದ ನೈಂತ್ರ, ಅದನ ಮಗನವಿನ 
ಗನರನತ್ನನು ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಲನ ಅನನಮತಿ ನಿೋಡಬಹನದನ. ಮಗನವಿನ ಗನರನತ್ನ ಎೈಂದರ , 
ಅದರಲ್ಲಿ, ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬ, ಶಾಲ , ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರನ, ರ್ ರ ಹ ್ರ ರ್ರ್ರನನು ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ 
ಗನರನತ್ನನು ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಬಹನದಾದೈಂಥ ಇತ್ರ ಯಾರ್ುದ ೋ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನತ್ದಿ  (33(7)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣ). 
 

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಎಲಾಿ ದಾಖಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನ, ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯ ಗನರನತ್ನ, ವಿಳಾಸ, ಶಾಲ ರ್ 
ಹ ಸರನ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ನನು ಗನರನತಿಸಬಹನದಾದೈಂಥ ಇತ್ರ  ಯಾರ್ುದ ೋ ವಿರ್ರಗಳನನು 
ಮರ ಮಾಚ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ  ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಸಿಬಹನದನ. ಮಗನವಿನ ಹ ಸರನ 
ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ ಸದಸಯರ ಹ ಸರನನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹನದನ.  
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 ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 33(8)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ನಿ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ನಿರ್ಮಗಳ 7ರ್ ೋ 
ನಿರ್ಮರ್ು ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಿರನರ್ೈಂತ  ಸ್ಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, ಬಾಧಿತ್ 
ಮಗನವಿಗ  ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ಸೈಂದಾರ್ ಮಾಡಲನ ನಿದ ೋಯಶಿಸಬಹನದನ. ಮಗನವಿಗ  
ಉೈಂಟಾದ ಯಾರ್ುದ ೋ ದ  ಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್ ಅಥವಾ ಅೈಂಥ ಮಗನವಿನ ತ್ನತ್ನಯ 
ಪ್ನನರ್ಯಸತಿಗಾಗಿ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರದ ಆದ ೋಶರ್ನನು ನಿೋಡಬಹದನ.  
 

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ನಿರ್ಮಗಳ 7ರ್ ೋ ನಿರ್ಮದ ಅನನಸರಣ ರ್ಲ್ಲಿ ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರ ಮತ್ನಿ ಅೈಂತಿಮ 
ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ಕ ್ಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಬಾಧಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಪ್ರವಾಗಿ 
ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಸಿಬಹನದನ. ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ೈಂಡ ನೈಂತ್ರ ಯಾರ್ುದ ೋ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿ 
ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ ನಷಾಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಸಿಬಹನದನ. ಮಗನರ್ು ದ  ಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್ರ್ನನು 
ಅನನಭವಿಸನತಿರಿನರ್ ಅಥವಾ ತ್ನತ್ನಯ ಪ್ನನರ್ಯಸತಿರ್ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳೈಂಬ ಮಾಡದ  
ಅೈಂಥ ಅಜಿಯರ್ನನು ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. ಉದಾಹರಣ ಗ , ಮಗನರ್ು ದೌರ್ಯನಯದ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಸಪತ ರರ್ಲ್ಲಿ 
ಚಿಕ್ತತ ಸ ಪ್ಡ ರ್ನತಿರಿನರ್ ಅಥವಾ ಶಸರಚಿಕ್ತತ ಸಗ  ಒಳಪ್ಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ ನಷಾ 
ಪ್ರಿಹಾರಕ ಕ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ.  
 

 ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಪ್ಡ ರ್ನರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದ ೋ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ನನು ಆಪಾದತ್ನಿಗ  
ತ ್ೋರಿಸಬಾರದನ. ಅೈಂಥ ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸನವಿಕ ರ್ನನು ತ್ಡ ರ್ಲನ ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾನಫರ ನ್ಸ, ಏಕ 
ದೃಶಯ ದಪ್ಯಣಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರದ ಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾರ್ುದ ೋ ಸ್ಾಧನರ್ನನು 
ಬಳಸಬಹನದನ. ಆದರ , ಆಪಾದತ್ನಿಗ  ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ರ್ನ ಕ ೋಳಸನರ್ೈಂಥ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನನ ತ್ನು 
ರ್ಾಯರ್ವಾದಯೈಂದಗ  ಸೈಂರ್ಹನ ನಡ ಸನರ್ೈಂಥ ಸ್ಾೆನದಲ್ಲಿ ನಿೈಂತಿರಬ ೋಕನ. (36ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣ) 

 

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಕ ್ಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ ಸೆಳಕ ಕ ಮಗನರ್ು ಪ್ರವ ೋಶಿಸನರ್ ಮೊದಲನ, 
ಪ್ರದ ಗಳು, ಏಕ ದೃಶಯ ದಪ್ಯಣಗಳು ಅಥವಾ ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾನಫರ ನ್ಸ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನನು ರ್ಯರ್ಸ್  ೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ  
ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಇರ್ುಗಳು 
ಲಭಯವಿಲಿದದದರ , ಈ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆರ್ನನು ಕಲ್ಲಪಸಲನ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಗಮನ ಸ್ ಳ ರ್ಬ ೋಕನ. ಸೈಂತ್ರಸಿ 
ಮಗನರ್ು, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಕ ್ಠಡಿರ್ ಹ ್ರಗ  ಕಾರ್ನತಿರಿನವಾಗ, ಆಪಾದತ್ನ ಅಥವಾ ಆತ್ನ ಕನಟನೈಂಬ 
ಸದಸಯರ ಸೈಂಪ್ಕಯಕ ಕ ಬೈಂದರನರ್ುದಲವಿ ೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳ ುಲನ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ ಕರಮಗಳನನು ಸಹ ಕ  ಗ ್ಳುಬಹನದನ.  
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ಸ್ಾಧಯವಾದರ , ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿಗ  ಬ ೈಂಬಲವಾಗಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್
ರರ್ರನ ತ್ಮಮ ಚ ೋೈಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲನ ಅರ್ಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸಬಹನದನ. ಮಗನವಿಗ  ತಾಯಿ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ 
ಪಾಲರ್ಾ ಕ ್ಠಡಿ (ಲಭಯವಿದದರ ) ರ್ಲ್ಲಿ ಕನಳತ್ನಕ ್ಳುಲನ ಅಥವಾ ಈ ಉದ ದೋಶಕಾಕಗಿ ಸ್ಕಿವಾಗಬಹನದಾದ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಆರ್ರಣದಲ್ಲರಿನರ್ ಇತ್ರ ಯಾರ್ುದ ೋ ಕ ್ಠಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಕನಳತ್ನಕ ್ಳುಲನ ಅರ್ಕಾಶ 
ಮಾಡಿಕ ್ಡನರ್ುದಕ್ಕ ಸಹ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕ ್ಳ ುಬಹನದನ.  
 

 ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ನನು ರಹಸಯವಾಗಿ ಹಾಗ್ ಮಗನವಿನ ಪ ್ೋಷಕರ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ  
ಅಥವಾ ವಿಶಾಿಸವಿಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ಇತ್ರ  ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಉಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ನಡ ಸಬ ೋಕನ. ವಿಶ ೋಷ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ಹ ್ರತ್ನಪ್ಡಿಸಿದ ಬ ೋರ  ಸೆಳದಲ್ಲಿ, ಮಗನರ್ನನು 
ವಿಚಾರಣ ಗ  ಒಳಪ್ಡಿಸಬ ೋಕ ೈಂದನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟಾರ , ಆಗ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ 
ಸೈಂಹಿತ , 1973ರ 284ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣಕ ಕ ಅನನಸ್ಾರವಾಗಿ ಆದ ೋಶ ನಿೋಡಬ ೋಕನ. (37ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣ). 
 

ಮೋಲಕೈಂಡ ಉಪ್ಬೈಂಧದ ಅನನಸರಣ ಯಾಗಿ, ಚ ೋೈಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಕ ್ಠಡಿರ್ನನು 
ಹ ್ರತ್ನಪ್ಡಿಸಿದ ಇತ್ರ  ಯಾರ್ುದ ೋ ಕ ್ಠಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ  ಹ ಚ್ನಿ ಆರಾಮದಾರ್ಕವ ೈಂದ ನಿಸಿದರ , 
ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಅಲ್ಲಯಿೋ ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಲನ ವಿಶ ೋಷ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ಕ ್ೋರಿಕ ್ಳುಬಹನದನ.  
 

 ಅಗತ್ಯಬಿದದರ , ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುವಾಗ, ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, ನಿಗದತ್ 
ಶನಲಕ ಸೈಂದಾರ್ದ ಮೋರ ಗ  ಒಬಬ ಅಹಯ ಮತ್ನಿ ಅನನಭರ್ ಪ್ಡ ದ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರ  ಅಥವಾ 
ದಿಭಾಷಿಗನ ರ್ ರರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬಹನದನ. ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದ  ಹಿಕ ಅೈಂಗವಿಕಲ ಮಗನವಿನ 
ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುತಿರಿನವಾಗ, ಒಬಬ ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಸೈಂರ್ಹನ 
ವಿಧಾನರ್ನನು ತಿಳದರನರ್ ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷ ೋತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದಾಯಹಯತ  ಮತ್ನಿ ಅನನಭರ್ 
ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಒಬಬ ತ್ಜ್ಞನ ಸಹಾರ್ ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬಹನದನ. (38ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣ) 
 

ಮೋಲ  ತಿಳಸಿದ ಸ್ ೋವಾ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆಗಳನನು ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ ವಿಳೈಂಬವಾಗನರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸನರ್ ಉದ ದೋಶಕಾಕಗಿ,  
ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ಮಗನವಿನ ಅಗತ್ಯತ ಗಳನನು 
ಗ ್ತ್ನಿಪ್ಡಿಸಿರಬ ೋಕನ. ಮಗನವಿಗ  ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಿದದರ , ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ 
ಅದನನು ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ ಹಾಗ್ ಮಗನವಿಗ  ಅನನಕ್ಲಕರವಾದ ಭಾಷ್  ಯಾರ್ುದ ೈಂದ್ ಸಹ 
ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಮಗನರ್ು ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ಅಸಮಥಯವಾಗಿದದರ , ಸೈಂರ್ಹನರ್ನನು ಸೈಂಕ ೋತ್ಗಳು 
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ಮತ್ನಿ ಸರ್ ುಗಳ ಮ್ಲಕ ಮಾಡಬಹನದಾಗಿದದರ  ಅದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಭಾರತ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1872ರ 119ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರೈಂತ್ನಕರ್ು, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೈಂರ್ಹನ ನಡ ಸಲನ 
ಅಸಮಥಯರ್ಾದ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರನ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ದನಭಾಷಿಗನ ಅಥವಾ ಒಬಬ 
ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕನ ಸಹಾರ್ರ್ನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುರ್ೈಂತ  ಮತ್ನಿ ಅದರ ವಿೋಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರಣ ಮಾಡನರ್ೈಂತ  
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ಅಗತ್ಯಪ್ಡಿಸನತ್ದಿ .  
 
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 39ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಅಭಿರ್ೃದಧ 
ಮೈಂತಾರಲರ್ರ್ು ಹ ್ರಡಿಸಿರನರ್ ಮಾದರಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು, ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ಪ್್ರ್ಯ ಮತ್ನಿ 
ವಿಚಾರಣಾ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲ ಿ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗ , ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಕಕಳ ಕಾನ್ನನ ಸಮಮತ್ 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ಳುಬ ೋಕಾದ ಮಾಗಯದಶಯನರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ವಿ . ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರ್ಾಯಯಿಕ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳು ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿಯಾಗಿವ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ಈ 
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಸಹ ಗಮನದಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ಳುಬಹನದಾಗಿದ . ಮಾಗಯಸ್ಚಿರ್ನನು ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂತ  
ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ಗಿ ್ಳಸಲಾಗಿದ :  
ಎ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ಿರಿತ್ ಪ್ಟಿಾ ಮಾಡನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಅರ್ಾರ್ಶಯಕ ಮನೈಂದ್ಡನವಿಕ ಗಳನನು 
ತ್ಪಿಪಸನರ್ುದನ. 
ಬಿ. ಮಗನರ್ು ಭಾಷ್  ಮತ್ನಿ ಸೈಂರ್ಹನ ವಿಧಾನರ್ನನು ಅಥಯ ಮಾಢಕ ್ಳುುತ್ದಿ  ಎೈಂಬನದನನು 

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.  
ಸಿ. ಮಗನವಿನ ನಿದಯಷಾ ಅಗತ್ಯತ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ , ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು 

ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕಾದ ಯಾರ್ುದ ೋ ವಿಶ ೋಷ ಕರಮಗಳನನು ಪ್ರಿಗಣರ್ ಗ  ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುರ್ುದನ.  
ಡಿ. ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸಮರ್ರ್ನನು ಕಡಿಮ 

ಮಾಡನರ್ುದನ.  
ಇ. ಮಗನರ್ು ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಹ ೋಳುರ್ುದಕ್ಕ ಮನೈಂಚ , ಮಗನವಿಗ  ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಸೈಂಕ್ತೋಣಯದ ಪ್ರಿಚ್ರ್ 

ಮಾಡಿಕ ್ಡನರ್ುದನ.  
ಎಫ್. ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಮೊದಲನ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳ ಬಗ ೆ ಮಗನವಿಗ  ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ವಿಾಗಿ 

ಹ ೋಳುರ್ುದನ.  
ಜಿ. ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರ ನ್ಸ ಆಯಕಗಳನನು ಪ್ರಿಗಣಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಆಪಾದತ್ನನ ಎದನರಾಗನರ್ುದನನು 

ತ್ಪಿಪಸನರ್ುದನ.  
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ಎಚ್. ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು 
ಹ ್ೈಂದದಾದರ ೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.  

ಐ. ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಿುಸಲನ ಅಥವಾ ತಿೋಮಾಯನಗಳ ವಿರನದಧ ಮೋಲಮನವಿ ಸಲ್ಲಸಿಲನ ಮಗನರ್ು 
ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಹಕನಕಗಳ ಬಗ ೆ ಮತ್ನಿ ಮೋಲಮನವಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ ೆ ಮಗನವಿಗ  ತಿಳಸನರ್ುದನ.  

ಜ . ರಹಸಯವಾಗಿ ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳನನು ನಡ ಸನರ್ುದನ, ಆಪಾದತ್ನನ ಕಾಣದೈಂತ  ಪ್ರದ ರ್ನನು 
ಉಪ್ಯೋಗಿಸನರ್ುದನ, ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾರ್ ಫರ ನ್ಸ, ಸೈಂರ್ಹನದಲ್ಲಿ ಅಪಾಥಯವಾಗನರ್ುದನನು 
ತ್ಪಿಪಸನರ್ುದನ ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ , ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.  

ಕ . 33(8)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ನಿ 7ರ್ ೋ ನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಪ್ನನರ್ಯಸತಿ ಹಾಗ್ ಮತ ಿ 
ಸಮಾರ್ದಲ್ಲಿ ಒೈಂದನಗ್ಡಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ ಮತ್ನಿ ಅೈಂತಿಮ ನಷಾಪ್ರಿಹಾರದ 
ಅಜಿಯರ್ನನು ಪ್ರಕ್ತರಯಗ ್ಳಸನರ್ುದನ.  

ಎಲ್. ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಮೊಕದದಮಗಳನನು ಸನಗಮವಾಗಿ ನಡ ಸಲನ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ, 
ದನಭಾಷಿಗರನ, ವಿಶ ೋಷ ಅಗತ್ಯ ತ್ಜ್ಞರನ ಮತ್ನಿ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.  

ಎೈಂ. ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ನನು ಹ ದರಿಸನರ್ ಮತ್ನಿ ಆಕರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಶ ು ಕ ೋಳುರ್ ಬಗ ೆ ಆಕ್ಷ ೋಪ್ಣ ಗಳನನು 
ಎತ್ನಿರ್ ಹಾಗ್ ಅದನನು ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಗಮನಕ ಕ ತ್ರನರ್ ಮ್ಲಕ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ ಕ ಅನನಮತಿಸಲಾಗನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.  

ಎನ್. ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಲಾದ ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ಅಧಿವಿಚಾರಣ  
ಪಾರರೈಂಭಗ ್ಳಸನರ್ುದಕ ಕ ಮನೈಂಚ  ಮತ ಿ್ಮಮ ಮಗನವಿಗ  ರ್ ನಪಿಸಿ, ರ್ ನಪ್ನನು 
ಪ್ನನಃಶ ೋಿತ್ನಗ ್ಳಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.  

ಓ. ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ವಾತಾರ್ರಣರ್ು ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ  ತ್ೃಪಿಕಿರರ್ಲದಿರನರ್ುದರಿೈಂದ, ಸೈಂತ್ರಸಿ 
ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರನನು ಮನಕಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಕರ ದನಕ ್ೈಂಡನ 
ಹ ್ೋಗದ  ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ನನು ರಹಸಯವಾಗಿ ನಡ ಸನರ್ ಸೆಳಕ ಕ ರ್ ೋರವಾಗಿ ಕರ ದನಕ ್ೈಂಡನ 
ಹ ್ೋಗಬ ೋಕನ.  

ಪಿ. ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆಕ ರ್ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ/ ಪ ್ೋಷಕರಿಗ  ಅಗತ್ಯವಿದದರ  ಅರ್ರಿಗ  ಆಹಾರ ಹಾಗ್ 
ನಿೋರನ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದ ೋ ಪಾನಿೋರ್ರ್ನನು ಒದಗಿಸನರ್ುದನ.  
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1.5. ಅಧಿವಿಚನರಣ ಗ  ಮೊದಲಕ ಮಗಕವಿನ ರ್ ನಪನಕು ಪಕನಃಶ ಚೋತನಗ ್ ಳಸಕವುದಕ 
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 39ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರ ಗ  ಮಹಿಳಾ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಅಭಿರ್ೃದಧ ಮೈಂತಾರಲರ್ರ್ು 
ಹ ್ರಡಿಸಿರನರ್ ಮಾದರಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು, ಮಕಕಳ ರ್ ನಪ್ನನು ಪ್ನನಃಶ ೋಿತ್ನಗ ್ಳಸಬ ೋಕನ3 ಎೈಂದನ 
ಹ ೋಳುತ್ದಿ . 9ರ್ ೋ ಮಾಚ್ಯ, 2016ರೈಂದನ ನಿಣಯಯಿಸಲಾದ, ಕನಶ ೋರನದದೋನ್ ಮತ್ನಿ ಇರ್ ್ ುಬಬರನ- ವಿರನದಧ 
-ಉತ್ರಿ ಪ್ರದ ೋಶ ರಾರ್ಯ ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ೂ ಸಹ ಇದರ್ ುೋ ಹ ೋಳದ . 
ಅದರಲ್ಲಿ ಕ ್ಲ ಗ  ಸ್ಾಕ್ಷ್ ಸಹ ಆಗಿದದೈಂತ್ಹ ಕ ್ಲ  ಪ್ರರ್ತ್ುಕ ಕ ಒಳಗಾಗಿದದ 10 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಸೈಂತ್ರಸ್ ಿರ್ 
ರ್ ನಪ್ನನು ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ ಪ್ನನಃಶ ೋಿತ್ನಗ ್ಳಸಿದದರನ. ಇದರಿೈಂದ ಆಕ ರ್ ಹ ೋಳಕ ರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ 
ಮೌಲಯರ್ು ಕಡಿಮಯಾಗಿಲವಿ ೈಂದನ ಹಾಗ್ ಎದನರನದಾರ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ ಮೋಲಮನವಿರ್ನನು 
ರ್ಜಾಗ ್ಳಸಲಾಗಿದ ಯೈಂದನ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಹ ೋಳದ . ಆಕ  ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರ ಮಗನವಾಗಿರದದದರ , 
ಗಮರ್ಾಹಯ ವಿಷರ್ವಾಗನತಿತಿ್ನಿ. ಆದರ  ಆಕ ರ್ ಎಳ ರ್ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಕಾರಣದೈಂದಾಗಿ, “ಪಬಿಿಕ್ 
ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ ರವರಕ, ವಿಚನರಣ ಗ ್ಳಪಡಿಸಕರ್ತಿರಕವ ಸ್ನಕ್ಷಿದನರಳು ಸ್ನಕಷಕಿ ರ್ತಳುವಳಕ  ಹ ್ೈಂದಿದನಾಳ್ ಯೆೋ 
ಅಥವನ ಇಲವಿ ೋ, ಆಕ  ಸೈಂರ್ವಿಸ್ಟರಕವ ಘಟರ್ ಯನಕು ರ್ ್ೋಡಿದನಾಳ್ ಯೆೋ ಅಥವನ ಇಲವಿ ೋ ಎೈಂಬ್ಕದನಕು 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಟಕ ್ಳುಳವ ಹಕಕನಕು ಹ ್ೈಂದಿದನಾರ ೈಂದಕ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಹ ೋಳದ . ಮಗನರ್ು ಕಾನ್ನಿನ 
ತಾೈಂತಿರಕತ ಗಳನನು ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ ್ಳ ುದರಬಹನದನ.” 
 
ಅದ ೋ ರಿೋತಿ ದ ಹಲ್ಲ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, ದರ್ಾೈಂಕ: 24.01.2014ರೈಂದನ ನಿಣಯಯಿಸಿದ ಅತಾಿರ್ ಸಿೈಂಗ್- 
ವಿರನದಧ-ರಾರ್ಯ ಸಕಾಯರ, ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಅಪಿೋಲನ ಸೈಂಖ್ ಯ: 539/2000ರ ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ, ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ 
ಕ ್ಳಗ ೋರಿರ್ಲ್ಲರಿನರ್ ಗನಡಿಸಲ್ಲನ (ರ್ನಗಿೆ) ಒಳಕ ಕ ತ್ನು ಸಹ ್ೋದರಿರ್ನನು ಎತ್ನಿಕ ್ೈಂಡನ ಹ ್ೋಗಿ, ಆಕ ರ್ 
ಒಳ ಉಡನಪ್ನನು ತ ಗ ದದದನನು ರ್ ್ೋಡಿದದ 8 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರಳು, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಆಕ ರ್ನನು 
ವಿಚಾರಿಸನರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಹ ್ರಗ  ಕನಳತಿದದ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದರ್ನ ಆಕ ಗ  
ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ವಿಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಿದದನನ ಎೈಂಬನದನನು ಒಪಿಪಕ ್ೈಂಡಿದದಳು. ಆಕ ಗ  ಹ ೋಳಕ ್ಟನಾ, ಆಕ ರ್ನನು ತ್ಯಾರನ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬ ಸಲಹ ರ್ನನು ಆಕ ರ್ನ ರ್ ೋರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿರನರ್ುದನನು ದ ಹಲ್ಲ ಉಚ್ಿ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, “ಅದನ ಆಕ ರ್ ರ್ ನಪ್ನನು ಮರನಕಳಸನರ್ ಕಾರಣಕಾಕಗಿ ಮಾತ್ರವ ೋ ಆಗಿದನದ, 
ಇದರಿೈಂದ ಈ ಬಗ ೆ ಆಕ ರ್ ವಿಶಾಿಸ್ಾಹಯತ ಗ  ಕನೈಂದಾಗನರ್ುದಲ ಿಎೈಂದನ ನಿಣಯಯಿಸಿದ .  
 

                                                             
3 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಅಭಿರ್ೃದಧ ಮೈಂತಾರಲರ್, ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012ರ 39ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ 
ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ ಹ ್ರಡಿಸಲಾದ ಮಾದರಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು 
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ಗನವಾಹಟಿ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು 22.12.16ರೈಂದನ ನಿಧಯರಿಸಲಾದ ಶಿರೋ ಅಕ್ಷಯ್ ಶಮಾಯ -ವಿರನದಧ -
ಅಸ್ಾಸೈಂ ರಾರ್ಯ, ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಅಪಿೋಲನ ಸೈಂಖ್ ಯ: 2016ರ 110ರ ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ, ಒಬಬ ತಾಯಿಗ  ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ 
ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಅತಾಯಚಾರಕ ಕ ಒಳಗಾಗಿರನರ್ ಘ್ಟರ್  ನಡ ದ ಒೈಂದನ ರ್ಷಯದ ನೈಂತ್ರ 
ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಹ ೋಳುತಿರಿನರ್ 7-8 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಗನವಿಗ  ಆಕ ರ್ ರ್ ನಪ್ನನು ಆಕ ರ್ ತಾಯಿರ್ನ ಮತ ಿ್ಮಮ 
ಪ್ನನಶ ೋಿತ್ನಗ ್ಳುುರ್ುದನ ಆಕ ರ್ ತಾಯಿಗ  ಸ್ಾಿಭಾವಿಕವಾದನವ ೈಂದನ ಹ ೋಳದ .  
 

1.6. ವಿಶ ೋಷ ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ ರವರಿಗನಗಿ ಹ ಚಕಚವರಿ ಪನರಯೋಗಿಕ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು 
ಎ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  

ತ್ಮಮ ಸೈಂಭಾಷಣ ರ್ನನು ನಡ ಸನವಾಗ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 24ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಪಿಸಿರನರ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಅನನಸರಿಸನರ್ೈಂತ  ಕ ್ೋರಬಹನದನ.  

ಬಿ. ಸ್ಕಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಆರ ್ೋಪ್ಗಳನನು ರ್ಪಿಸಲಾಗಿದ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಉದಾಹರಣ ಗ : ಪ್ರಕರಣರ್ು ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ 
ಸಿರ್ಪ್ದಾದಗಿದದರ , ಆದರ  ಆರ ್ೋಪ್ಗಳು ಅದನನು ಕ ೋರ್ಲ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ಯೈಂದನ ತ ್ೋರಿಸನತಿದಿದರ  
ಆಗ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾರ್ಣ ಗಳನನು ರ್ಪಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ಿದ .  

 

2. ಜನಮಿೋನಕ ವಿಚನರಣ ಗ  ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಕನಯಾವಿಧನನ 
2.1. ಜನಮಿೋನಕರಹತ ಮೊಕದಾಮಗಳ ಸೈಂದರ್ಾದಲಿ:ಿ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾಮಿೋನನ 
ಅಜಿಯರ್ನನು ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದ  ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. ಒಬಬ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಜಾಮಿೋನನರಹಿತ್ ಅಪ್ರಾಧದ 
ಆರ ್ೋಪಿಯಾಗಿದದರ , ಜಾಮಿೋನನ ಮೈಂರ್್ರಾತಿರ್ನನು ಹಕನಕ ಎೈಂಬೈಂತ  ಕ ೋಿಮನ ಮಾಡನರ್ೈಂತಿಲಿ. ಹಲರ್ು 
ಅೈಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ , ಜಾಮಿೋನನ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಅಥವಾ ನಿೋಡದರನರ್ುದನ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ 
ವಿವ ೋಚ್ರ್ ಗ  ಬಿಟಾ ವಿಷರ್ವಾಗಿರನತ್ದಿ . ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಕ ೋಸ್ ಡ  ರಿರ್ನನು 
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿದ ನೈಂತ್ರ, ಜಾಮಿೋನನ ಅಜಿಯಗ  ಲ್ಲಖಿತ್ ಆಕ್ಷ ೋಪ್ಣ ಗಳನನು ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ. ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, ಒಬಬ 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಜಾಮಿೋನಿನ ಮೋಲ  ಬಿಡನಗಡ ಗ ್ಳಸನರ್ುದಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ , ಅದರ ಕಾರಣಗಳು ಅಥವಾ 
ವಿಶ ೋಷ ಕಾರಣಗಳನನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ . ಹಲರ್ು ಮೊಕದದಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, ಜಾಮಿೋನನ ನಿೋಡನವಾಗ, ಕ ಳ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳು ತ್ಮಮ ವಿವ ೋಚ್ರ್ ರ್ನನು 
ಉಪ್ಯೋಗಿಸಲನ ರ್ ರವಾಗನರ್ೈಂತ  ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳನನು ನಿರ್ಪಿಸಿದ .  
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ಜಾಮಿೋನನ ನಿೋಡನರ್ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಇತ್ರ ಸನಿುವ ೋಶಗಳನನು ಪ್ರಿಗಣಿಸನರ್ುದನ ಸಹ 
ಅಗತ್ಯವಾಗಿರನತ್ದಿ .  
ಜಾಮಿೋನನ ನಿೋಡನರ್ುದಕ ಕ ಮನೈಂಚ  ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಚ್ಮನ್ ಲಾಲ್ - ವಿರನದಧ - ಉತ್ರಿ 
ಪ್ರದ ೋಶ ರಾರ್ಯ4 ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ಈ ಮನೈಂದನ ಮ್ರನ ಅೈಂಶಗಳನನು ವಿಧಿಸಿದ :  
(ಎ) ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಯರ್ದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಆಪಾದರ್ ರ್ ಸಿರ್ಪ್ ಮತ್ನಿ ದೈಂಡರ್ ರ್ ತಿೋರ್ರತ  ಹಾಗ್ 

ಪ್್ರಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಸಿರ್ಪ್. 
(ಬಿ) ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳನನು ಅಕರಮವಾಗಿ ತಿದನದರ್ ರ್ನಕಿ ಶೈಂಕ  ಅಥವಾ ದ್ರನದಾರ, ಬಾಧಿತ್ ಮಗನ ಅಥವಾ ಇತ್ರ 

ಯಾರ್ುದ ೋ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನನು ಬ ದರಿಸನರ್ ಶೈಂಕ .  
(ಸಿ) ಮೋಲ ್ುೋಟಕ ಕ, ಆರ ್ೋಪ್ಕ ಕ ಸಮಥಯರ್ ಯಾಗನರ್ೈಂತ  ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಮನರ್ರಿಕ .  
 
ಜನಮಿೋನಕ ನಿೋಡಕವನಗ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಪರಿಗಣಿಸಬ ೋಕನದ ಇತರ ಅೈಂಶಗಳು ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂರ್ತವ :5 

 ಆಪಾದತ್ನನ ಪ್ರಾರಿಯಾಗನರ್ ಸ್ಾಧಯತ ಯಿದ ಯೋ 
 ಆಪಾದತ್ನನನು ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡನತಿರಿನವಾಗಲ ೋ ಹಿಡಿರ್ಲಾಗಿತ ೋಿ 
 ಆಪಾದತ್ನನ ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯತ್ ಅಪ್ರಾಧಿಯಾಗಿದಾದರ್ ಯೋ 
 ಆಪಾದತ್ನನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ವಿಧಿಸಿದ ಷರತ್ನಿಗಳನನು ಪಾಲ್ಲಸಲನ ಒಪಿಪಕ ್ೈಂಡಿದಾದರ್ ಯೋ 
 ಆಪಾದತ್ನಿಗ  ಶಿಕ್ಷ  ವಿಧಿಸಿದದರ , ಶಿಕ್ಷ ರ್ನನು ವಿಧಿಸನರ್ ಸೈಂಭರ್ನಿೋರ್ತ ಯಿದ ಯೋ 
 ಆಪಾದತ್ನ ವಿರನದಧ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಸ್ಾಮಥಯಯ 
 ಜಾಮಿೋನನ ನಿೋಡನರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ, ಆಪಾದತ್ನನ ಈ ಹಿೈಂದ  ಎಸಗಿರನರ್ ಅಪ್ರಾಧದ 

ವಾಸಿವಾೈಂಶ. ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ನ ಇತ್ಯಥಯದಲ್ಲರಿನರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಆಪಾದತ್ನನ ಈಗಾಗಲ ೋ 
ಅನನಭವಿಸಿರನರ್ ಕಾರಾವಾಸದ ಅರ್ಧಿ 

 ಆಪಾದತ್ನನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಇರನರ್ ಮರ್ ಗ ೋ ಹಿೈಂದರನಗನತಾಿರ್ ಯೋ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಭರ್ನಿೋರ್ 
ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು 
 
 
 

                                                             
4 (2004)7 ಎಸ್ಸಿಸಿ 525 
5 https://blog.ipleaders.in/bail-whin-is-it-granted-by-the-court/  

https://blog.ipleaders.in/bail-whin-is-it-granted-by-the-court/
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ವಿಶ ೋಷ ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ ರವರಕ, ಜನಮಿೋನಕ ನಿೋಡಕವುದಕ ಕ ಆಕ್ಷ ೋಪಿಸಲಕ ಹ ್ೈಂದಿರಕವೈಂಥ 
ಕನರಣಗಳು ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂರ್ತವ :  
ಎ. ತನಿಖ ಯ ಮೋಲ  ಪರಭನವ: ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ, ಜಾಮಿೋನನ ನಿೋಡನರ್ 

ಸೈಂಭಾರ್ಯ ಅಪಾರ್ಗಳ ಬಗ ೆ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ವಿರ್ರಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ . ಅದನ, ಯಾರ್ುದ ೋ 
ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ತ್ನಿಖ್ ಗ  ತ್ಡ ಯಡನ್ರ್ುದನ, ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಮೋಲ  ಪ್ರಭಾರ್ ಬಿೋರನರ್ುದನ ಅಥವಾ 
ಬ ದರಿಕ  ಹಾಕಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸನರ್ುದನ, ಆಪಾದತ್ನನ ಅವಿತ್ನಕ ್ಳುುರ್ ಅಥವಾ ಬ ೋರ  ಸೆಳಕ ಕ 
ಹ ್ೋಗನರ್ ಸ್ಾಧಯತ  ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್  ಪ್್ಣಯಗ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ಮನೈಂಚ , 
ಅಪ್ರಾಧ ನಡ ದ ಸೆಳರ್ನನು ರ್ಯತ್ಯಸಗಿ ್ಳಸನರ್ುದನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನತ್ದಿ . ಆರ ್ೋಪಿರ್ನ 
ತ್ಪಿಪಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದರಿೈಂದ ರ್ಾಯಯಿಕ ಉದ ದೋಶರ್ು ಕ ್ರ್ ಯಾಗನತ್ದಿ ಯೋ ಹಾಗ್ ಆ ಮ್ಲಕ 
ತ್ನಿಖ್ ಗ  ಅಡಿಯ್ಾಗನತ್ದಿ ಯೋ? ಆಪಾದತ್ನನ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಮೋಲ  ಪ್ರಭಾರ್ ಬಿೋರನರ್ುದನ ಅಥವಾ 
ಬ ದರಿಕ  ಹಾಕಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸನರ್ ಸೈಂಭಾರ್ಯತ  ಏನನ?  

ಬಿ. ಸೈಂತರಸ ಿ ಮಗಕ ಮತಕಿ ಕಕಟಕೈಂಬ್ದ ಮೋಲ  ಆಗಕವ ಮನನಸ್ಟಕ – ಸ್ನಮನಜಿಕ ಪರಿಣನಮ: 
ಜಾಮಿೋನನ ನಿೋಡಿಕ ರ್ನ ಮೊಕದದಮಗ  ಬದಧವಾಗಿರನರ್ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಉತಾಸಹರ್ನನು 
ಕನೈಂದಸಬಹನದನ ಎೈಂಬ ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬದರ್ರನ 
ಆಪಾದತ್ನನನು ಮನಖ್ಾಮನಖಿಯಾಗನರ್ ಸ್ಾಧಯತ ಯಿೈಂದಾಗಿ ಹಾಗ್ ಆರ ್ೋಪಿರ್ ಬ ದರಿಕ ರ್ 
ಸ್ಾಧಯತ ಯಿೈಂದಾಗಿ ಅರ್ರಿಗ  ಭರ್ ಉೈಂಟಾಗಬಹನದನ, ಆಪಾದತ್ನಿೈಂದ ಇದನನು ಆಪಾದತ್ 
ಅಥವಾ ಆತ್ನ ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರ ಮ್ಲಕ ಮಾಡಲಾದ ಯಾರ್ುದ ೋ ಪ್್ರ್ಯ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳೈಂದ 
ಬ ೈಂಬಲ್ಲಸಬಹನದನ ಎೈಂಬ ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ ಜಾಮಿೋನನ 
ನಿೋಡಿಕ ಗ  ಆಕ್ಷ ೋಪಿಸಬಹನದನ. (ಇದಕ ಕ ಆರ ್ೋಪಿ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ ಸಹಚ್ರರನ ಹಿೈಂದ  
ಯಾರ್ುದಾದರ್ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನನು ಮಾಡಿದದರ  ಆ ಆಧಾರಗಳನನು ಒದಗಿಸಬ ೋಕನ). ಜಾಮಿೋನನ 
ನಿೋಡನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಷರತ್ನಿಪ್್ರ್ಯಕ ಜಾಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ “ಯಾರ್ುದ ೋ ಸೈಂಪ್ಕಯವಿರಬಾರದನ” 
ಎೈಂಬ ಕೈಂಡಿಕ ಗಳನನು ಒಳಗ ್ಳುಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಸಹ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ 
ರರ್ರನ ಒತಿಿ ಹ ೋಳಬ ೋಕನ.  

 
ಅೈಂಥ ಜಾಮಿೋನನ ಅಜಿಯಗಳಗ  ಮಾಡಿದ ಹಾಗ್ ಸಲ್ಲಸಿಲಾದ ಆಕ್ಷ ೋಪ್ಣ ಗಳು ಮೋಲಕೈಂಡ ಅೈಂಶಗಳನನು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಲಸಬ ೋಕನ. ಇದರಿೈಂದಾಗಿ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಆರ ್ೋಗಯ, ಸನರಕ್ಷತ ರ್ ಹಕನಕ ಮತ್ನಿ 
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ಆಲ್ಲಸನರ್ ಹಕ್ತಕರ್ ್ೈಂದಗ  ಆಪಾದತ್ನ ಹಕನಕಗಳನನು ಸರಿದ್ಗಿಸನರ್ೈಂತ  ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಪ್ರಜ್ಞಾ 
ನಿಧಾಯರರ್ನನು ಕ  ಗ ್ಳುುತ್ದಿ .  
 

2.2. ನಿರಿೋಕ್ಷಣನ ಜನಮಿೋನಕ: ನಿರಿೋಕ್ಷಣಾ ಜಾಮಿೋನನ (ಎಬಿ) ಒಬಬ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಬೈಂಧಿಸನರ್ ಮೊದಲ ೋ 
ನಿೋಡನರ್ ಜಾಮಿೋನಿನ ಮೋಲ  ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡನರ್ ನಿದ ೋಯಶನವಾಗಿದ . ಒಬಬ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ನಿರಿೋಕ್ಷಣಾ 
ಜಾಮಿೋನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದಕ್ಕ ಮನೈಂಚ ಯೋ ಅಜಿಯ 
ಸಲ್ಲಸಿಬಹನದಾಗಿದನದ, ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಈಗಾಗಲ ೋ ಬೈಂಧಿಸಿದದರ , ಈ ಅಜಿಯರ್ನನು ಸಲ್ಲಸಿನರ್ೈಂತಿಲಿ.  

 
ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 438 (2)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಈ ಮನೈಂದನ ಷರತ್ನಿಗಳನನು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹನದಾಗಿದ : 

 ಸೈಂದಭಾಯನನಸ್ಾರ ಅಗತ್ಯಪ್ಡಿಸಿದಾಗ, ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ವಿಚಾರಣ ಗ  ಆತ್ನನ 
ಲಭಯವಾಗಿರತ್ಕಕದನದ ಎೈಂಬ ಷರತ್ನಿ; 

 ಮೊಕದದಮರ್ ಸೈಂಗತಿಗಳನನು ತಿಳದರನರ್ ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು, ಅೈಂಥ ಸೈಂಗತಿಗಳನನು 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಅಥವಾ ಯಾರ ೋ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ  ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸದೈಂತ  ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ 
ಅಥವಾ ಪ್ರ ್ೋಕ್ಷವಾಗಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ವಿಮನಖಗ ್ಳಸನರ್ ಉದ ದೋಶದೈಂದ, ಯಾರ್ುದ ೋ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಮನರ್ಲ್ಲಸನರ್ುದನ, ಬ ದರಿಕ  ಹಾಕನರ್ುದನ ಅಥವಾ ವಾಗಾದನ ಪ್ಡ ರ್ನರ್ುದನನು ಮಾಡತ್ಕಕದದಲಿ 
ಎೈಂಬ ಷರತ್ನಿ;  

 ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಪ್್ವಾಯನನಮತಿ ಪ್ಡ ರ್ದ  ಭಾರತ್ರ್ನನು ಬಿಟನಾ ಹ ್ೋಗತ್ಕಕದದಲಿ 
ಎೈಂಬ ಷರತ್ನಿ.  

2.3. ಆಪನದಿತನಕ ಕಕಟಕೈಂಬ್ದ ಸದಸಯರ್ನಗಿರಕವೈಂಥ ಸೈಂದರ್ಾಗಳಲಿಿ ಜನಮಿೋನಕ*: ಆಪಾದತ್ನನ 
ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರ್ಾಗಿದದರ , ಆಗ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಜಾಮಿೋನನ 
ನಿೋಡನರ್ುದನ ಮೊಕದದಮರ್ ಭವಿಷಯದ ಮೋಲ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರಬಹನದನ ಎೈಂಬನದನನು 
ಗಮನದಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ, ಈ ಮನೈಂದನ ಅೈಂಶಗಳ ಬಗ ೆ ಜಾಮಿೋನನ ವಿಚಾರಣಾ 
ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಗಮನಸ್ ಳ ರ್ಬಹನದನ:  
 

ಜಾಮಿೋನಿನ ಮೋಲ  ಬಿಡನಗಡ ಗ ್ೈಂಡ ಮೋಲ , ಆಪಾದತ್ನನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ವಾಸ ಮಾಡನರ್ 
ಅದ ೋ ಮರ್ ಗ  ಹಿೈಂದರನಗಬಹನದನ. ಆಪಾದತ್ರ್ ್ೈಂದಗ  ಮನಖ್ಾಮನಖಿ ಸೈಂವಾದರ್ು ಮಗನವಿಗ  ಆಘಾತ್ 
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ಮತ್ನಿ ಒತ್ಡಿರ್ನನುೈಂಟನ ಮಾಡಬಹನದನ6 ಹಾಗ್ ಪ್ರಸಕಿ ಅರ್ಕಾಶಗಳನನು ಬಳಸಿಕ ್ ೈಂಡನ ಆಪಾದತ್ನನ 
ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ು ಹಿೈಂದ  ಸರಿರ್ನರ್ೈಂತ  ಮಾಡಲನ ಅದನನು ಒತಾಿರ್ಪ್ಡಿಸಬಹನದನ ಅಥವಾ 
ಬ ದರಿಸಬಹನದನ. ಆಪಾದತ್ನನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಹಾಗ್ ಇತ್ರ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನನು ಯಾರ್ುದ ೋ 
ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಒತಾಿರ್ ಪ್ಡಿಸನರ್ೈಂತ  ಬ ದರಿಕ  ಹಾಕನರ್ೈಂತ  ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾರ್ ಬಿೋರನರ್ೈಂತ  ಅದ ೋ 
ಮರ್ ರ್ಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ ಆಪಾದತ್ನ ಮೋಲ  ನಿಷ್ ೋಧ ಹ ೋರನರ್ ಷರತ್ನಿನು ಜಾಮಿೋನನ 
ಆದ ೋಶದಲ್ಲಿ ಸ್ ೋಪ್ಯಡ ಗ ್ಳಸನರ್ೈಂತ  ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ.  

 
* ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರನ ಎೈಂದರ , ಅದನ ರಕಿ ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರನ ಅಥವಾ ದತ್ನಿ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ಅಥವಾ 

ಪ ್ೋಷಣ ರ್ ಮ್ಲಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಯಾದರ್ರನ ಅಥವಾ ಸ್ಾಕನ ಆರ  ಕ ರ್ ಮ್ಲಕ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ 
ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿಯೈಂದಗ  ಕನಟನೈಂಬ ಸೈಂಬೈಂಧರ್ನನು ಹ ್ೈಂದರನರ್ರ್ರನ ಅಥವಾ ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  ಅದ ೋ 
ಮರ್ ರ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಡನ ಕನಟನೈಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡನರ್ರ್ ಮಗನವಿನ ಯಾರ ೋ ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನತ್ದಿ  (ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 5(ಎನ್) ಮತ್ನಿ 9 (ಎನ್) ಪ್ರಕರಣ). 

 
2.4. ಕೌಟಕೈಂಬಿಕ ಹೈಂಸ್ ಯಿೈಂದ ಮಹಳ್ ಯರ ರಕ್ಷಣ  ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬ್ೈಂಧಗಳನಕು ಬ್ಳಸ್ಟಕ ್ಳುಳವುದಕ: 

ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ಯಿೈಂದ ಮಹಿಳ ರ್ರ ರಕ್ಷಣ  ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2005ರ 26(1)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ 
ಹಿರ್ ುಲ ರ್ಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದ ೋ ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದ ೋ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ರಕ್ಷಣಾ ಆದ ೋಶಗಳನನು 
ಹ ್ರಡಿಸಬಹನದಾದದರಿೈಂದ ಮತ್ನಿ ಒಬಬ ಮಹಿಳ  ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಮೋಲಾಗನರ್ ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ಹಿೈಂಸ್ ರ್ನನು ಸದರಿ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 3(ಸಿ) ಪ್ರಕರಣದಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಹಿೈಂಸ್  ಎೈಂದನ 
ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾಗಿರನರ್ುದನನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ 
ಆಪಾದತ್ನ ನಡನವ  ಯಾರ್ುದ ೋ ಸೈಂಪ್ಕಯ ಅಥವಾ ಸಹವಾಸರ್ನನು ನಿಷ್ ೋಧಿಸನರ್ ಜಾಮಿೋನನ 
ಆದ ೋಶದ ್ೈಂದಗ  ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಆದ ೋಶ, ವಾಸದ ಆದ ೋಶ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಿಹಾರಗಳ 
ಆದ ೋಶರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ೈಂತ  ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ಕ ್ೋರಿಕ ್ಳುಬಹನದನ.  
 
 

 

                                                             
6 ಕ್ತರಮಿನಲ್ ವಿಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ದನಬಯಲ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮಾನಯ ದ ಹಲ್ಲ ಉಚಿ್ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಹ ್ರಡಿಸಿದ 
ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳ ಖೈಂಡಿಕ  7(vi i i ). 
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3. ಅಧಿವಿಚನರಣನ ಪ್ವಾದಲಿಿ ವಿಶ ೋಷ ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ರವರಕ ಮಗಕ ಮತಕಿ 
ಕಕಟಕೈಂಬ್ದ ್ೈಂದಿಗ  ವಿಶನವಸವನಕು ವೃದಿಧಸ್ಟಕ ್ಳುಳವುದಕ  

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ರ್ರನ (ಐಓ) ಮಾಹಿತಿ ಸಿಿೋಕೃತಿ ಮತ್ನಿ ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಪಾರರೈಂಭದ ಬಗ ೆ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರ ಗಮನಕ ಕ ತ್ೈಂದ ಕ್ಡಲ ೋ, ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ 
ರ್ರದರ್ನನು ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ, ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ಪ್್ರ್ಯ ಅಭಾಯಸವಾಗಿ ವಿಶಾಿಸ ರ್ೃದಧರ್ನನು 
ಹ ಚಿಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ಅನನಕ್ಲವಾಗನರ್ೈಂತ  ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬರ್ನನು ಭ ೋಟಿ ಮಾಡಬಹನದನ. 
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ರ್ರನ ಅದಕ ಕ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆ ಕಲ್ಲಪಸಬ ೋಕನ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಮಗನವಿನ ಕ್ಷ ೋಮ 
ಮತ್ನಿ ಉತ್ಮಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಗಿಳನನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ಅಗತ್ಯತ ಗಳನನು ಆಧರಿಸಿ, ಎೈಂದರ , ಮಗನವಿಗ  
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಬಗ ೆ ಭಿೋತಿಯಿದದರ , ಅಧಿಕಾರಿರ್ ಕ ್ಠಡಿರ್ಲ್ಲಯಿೋ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ 
ಮತ್ನಿ ಮಗನರ್ು ಅತ್ಯೈಂತ್ ಚಿಕಕ ರ್ರ್ಸಿಸನದಾಗಿದದರ , ಮಕಕಳ ಅಭಿರ್ೃದಧ ತ್ಜ್ಞರನನು ನಿಯೋಜಿಸನರ್ುದನ 
ಮನೈಂತಾದ ಮಗನವಿನ ಅಗತ್ಯತ ಗಳನನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಅಗತ್ಯ ಅಜಿಯಗಳನನು 
ಸಲ್ಲಸಿಬಹನದನ.  
 
3.1. ವಿಶನವಸ ವೃದಿಧಯನಕು ಬ ಳ್ ಸ್ಟಕ ್ಳುಳವುದಕ ಕ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ವೃರ್ತಿ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು: 

ಎ. ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ರ್ರನ, ಅಪ್ರಾಧ ಕನರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸಿರನರ್ ಬಗ ೆ ಹಾಗ್ 
ತ್ನಿಖ್ ರ್ನನು ಪಾರರೈಂಭಿಸನರ್ುದರ ಬಗ ೆ ತಿಳಸಿದಾಗ, ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ 
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ . ಅರ್ರನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ 
ಕನಟನೈಂಬದ ್ೈಂದಗ  ಸ್ೌಹಾದಯ ಸೈಂಬೈಂಧರ್ನನು ಬ ಳ ಸಿಕ ್ಳುಲನ ಸಹ ಅರ್ರನನು ಭ ೋಟಿ 
ಮಾಡಬಹನದನ.  

ಬಿ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಸೈಂತ್ರಸ್ತ್ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ ್ೈಂದಗ  ತ್ಮಮ 
ಸೈಂಪ್ಕಯ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಹೈಂಚಿಕ ್ಳುಬಹನದನ ಮತ್ನಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿೈಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ 
ಬಾರದದದರ  ಅಥವಾ ಮೊಕದದಮರ್ ಬಗ ೆ ಯಾರ್ುದ ೋ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ತಿಳದನಕ ್ಳುಲನ 
ಬರ್ಸಿದರ , ತ್ಮಮನನು ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಬಹನದ ೈಂದನ ಅರ್ರಿಗ  ಭರರ್ಸ್  ನಿೋಡಬಹನದನ.  

ಸಿ. ಮಗನವಿಗ , ಯಾರ್ುದ ೋ ವಿಶ ೋಷ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸ್ಾತ್ಮಕವಾದ ಅಗತ್ಯತ ಗಳ ಅರ್ಶಯಕತ ಯಿದ ಯೋ 
ಎೈಂಬನದನನು ನಿಧಯರಿಸಲ್ ಸಹ ಅೈಂಥ ಸೈಂಭಾಷಣ ಗಳು ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರಿಗ  
ರ್ ರವಾಗನತ್ವಿ . ಅರ್ರನ ಅೈಂಥ ಅಗತ್ಯತ ಗಳನನು ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಗಮನಕ ಕ ತ್ರಬ ೋಕನ. 
ಇದನನು ಪ್ರಿಹರಿಸಲನ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆಗಳನನು ಮಾಡಬ ೋಕನ. ಉದಾಹರಣ ಗ , ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು 
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ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿ, ಒಬಬ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರ, ದಿಭಾಷಿಗ ಅಥವಾ ಒಬಬ 
ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

ಡಿ. ಮಗನರ್ು ಅತ್ಯೈಂತ್ ಚಿಕಕ ರ್ರ್ಸಿಸನದಾಗಿದಾದಗ, ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ವ ೋಳಾಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಮಗನವಿನ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಳು, ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳು ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ನಿದ ದ ಮಾಡನರ್ ಸಮರ್ದ ಜ ್ತ ಗ  
ಘ್ಟಿಸದ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ನಿಗದಪ್ಡಿಸನರ್ೈಂತ ರ್್ ಸಹ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು 
ಕ ್ೋರಿಕ ್ಳುಬಹನದನ.  

 
4. ಅಧಿವಿಚನರಣ ಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಸೈಂತರಸಿ ಮಗಕವಿಗ  ರ್ ರವು ನಿೋಡಕವುದಕ 

ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ರ್ಶಸಿಿ ತ್ನಿಖ್  ಹಾಗ್ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ಗ  ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಅತ್ಯೈಂತ್ 
ಮಹತ್ಿದಾದಗಿರನತ್ದಿ . ಆತ್/ ಆಕ ರ್ ಸಹಕಾರವಿಲದಿದದರ , ಅಪ್ರಾಧದ ತ್ನಿಖ್  ಮತ್ನಿ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ಗ  
ಹ ಚ್ನಿ ಕಷಾವಾಗನತ್ದಿ . ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ತ್ನು ನಿದ ್ೋಯಷತ ರ್ನನು 
ಸ್ಾಬಿೋತ್ನಪ್ಡಿಸನರ್ ರನರ್ನವಾತಿನ ಭಾರರ್ು ಆಪಾದತ್ನ ಮೋಲ್ಲರನತ್ದಿ ಯಾದರ್, ಮೊಕದದಮರ್ನನು 
ಸ್ಾಬಿೋತ್ನಪ್ಡಿಸನರ್ ಪಾರಥಮಿಕ ರ್ವಾಬಾದರಿರ್ನ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಮೋಲ್ಲರನತ್ದಿ . ಮೋಲಾಗಿ, ತ್ನಿಖ್  ಮತ್ನಿ 
ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ರ್ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ಿರ್ನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ 
ಸಲನವಾಗಿ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧ ರ್ಾಯರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆರ್ ಬಗ ೆ ವಿಶಾಿಸವಿಟಿಾರನರ್ುದನನು 
ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸನರ್ಲ್ಲಿ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರ ಪಾತ್ರರ್ು ನಿಣಾಯರ್ಕವಾಗಿರನತ್ದಿ .  
 
ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಪಾತ್ರದ ಜ ್ತ ಗ , ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಅಪ್ರಾಧ ತ್ನಿಖ್ ರ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 
ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಹಾಗ್ ಸ್ಾೈಂದಭಿಯಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಸೈಂಯೋರ್ರ್ ರ್ ಮೋಲ  ಅರ್ಲೈಂಬಿಸಿರನತ್ದಿ . ಅದನ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ 
ಪ್ರಿಶಿೋಲಕರ ರ್ರದಯಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿಎನ್ಎ ರ್ರದಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಮೊಕದದಮರ್ ಸತಾಯೈಂಶರ್ನನು 
ಮನಟಾಲನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ರ್ ರವಾಗನರ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ುಗಳು ಮಹತ್ಿದ ಪಾತ್ರರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸನತ್ವಿ . ಇದರಿೈಂದ  
ಕಾನ್ನನ ಮತ್ನಿ ವಾಸಿರ್ ಸೈಂಗತಿಗಳ ರಡರಲ್ಿ ರ್ಾಯರ್ರ್ನತ್ವಾದ ಮತ್ನಿ ಸನಸಿೆರವಾದ ತಿೋಪ್ಯನನು 
ನಿೋಡಲನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಸ್ಾಧಯವಾಗನತ್ದಿ .  
ಇರ್ುಗಳನನು ಗಮನದಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ೈಂಡನ, ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರನಗಳಗ  ಶಿಫಾೇ಼ ರಸನ ಮಾಡಲಾದ ಕ ಲರ್ು ರ್ೃತಿಿ 
ಅಭಾಯಸಗಳು ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂತಿವ :  
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4.1. ಸೈಂತರಸ ಿಮಗಕ ಮತಕ ಿಸ್ನಕ್ಷಿದನರರ ಸ್ನಕ್ಷಯಕ ಕ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದೈಂತ  ಕನನ್ನಕ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು 
ಎ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 309ರ್ ೋ 

ಪ್ರಕರಣರ್ನುರ್ಲೈಂಬಿಸಿ, ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದ  ನೈಂದನ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ನನು 
ನಿಗದಪ್ಡಿಸಲನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಸಿಬಹನದನ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, 
ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ದರ್ಾೈಂಕಗಳನನು ನಿಗದಪ್ಡಿಸಲನ, ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಅಪಿೋಲನ ಸೈಂಖ್ ಯ: 2191/2006ರ, 
ಎನ್.ಆರ್. ಭಟ್ - ವಿರನದಧ - ಸಿಬಿಐ ಮ್ಲಕ ರಾರ್ಯ ಸಕಾಯರ ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿದ 
ಮಾನಯ ಕರ್ಾಯಟಕ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ತಿೋಪಿಯನ ಅನನಸ್ಾರ, ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ಪ್್ರ್ಯ 
ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್ ಗಾಗಿ ಒತಾಿರ್ಪ್ಡಿಸಬಹನದನ. ಇದನ ಅನರ್ಶಯಕ ಮನೈಂದ್ಡಿಕ ಗಳು ಮತ್ನಿ 
ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಿಗಾಗನರ್ ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾದ ಅರ್ಾನನಕ್ಲತ ಗಳನನು ಸಹ ತ್ಡ ರ್ನತ್ದಿ .  

ಬಿ. ವಿರ್ ್ೋದ್ ಕನಮಾರ್ - ವಿರನದಧ - ಪ್ೈಂಜಾಬ್ ರಾರ್ಯ, ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಅಪಿೋಲನ ಸೈಂಖ್ ಯ: 554/2012 
ಈ ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿದ ಮಾನಯ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ತಿೋಪಿಯನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರಣ  
ನಡ ಸಿದ ದನದೈಂದ ೋ ಅಥವಾ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಕನಿಷಾ ಅೈಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎೈಂದರ , ವಿಚಾರಣ  ನಡ ದ ಮಾರರ್ ೋ 
ದನದೈಂದ ೋ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಪಾಟಿೋ ಸವಾಲನನು ಮನಕಾಿರ್ಗ ್ಳಸಬ ೋಕನ.  

ಸಿ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 36ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣಕ ಕ 
ಅನನಗನಣವಾಗಿ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ 
ವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸನರ್ುದಕ ಕ ಮನೈಂಚ ಯಾಗಲ್ಲೋ, ವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲಾಿಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ 
ವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸಿದ ನೈಂತ್ರವಾಗಲ್ಲೋ ಆತ್/ ಆಕ ರ್ನ ರ್ ೋರವಾಗಿ ಆಪಾದತ್ನಿಗ  ಕಾಣಿಸಿಕ ್ೈಂಡಿಲಿ 
ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ರ್ ರವಾಗಬ ೋಕನ.  

ಡಿ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಏನನ ನಡ ರ್ನತ್ದಿ  ಎೈಂದನ 
ತಿಳಸಲನ ಹಾಗ್ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ನಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಕ ್ಠಡಿರ್ನನು 
ಮಗನವಿಗ  ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮಾಡಿಕ ್ಡಲನ ಮಗನವಿನ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ನನು ಪಾರರೈಂಭಿಸನರ್ುದಕ ಕ 
ಮನೈಂಚ  ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಹಾಗ್ ಆತ್ನ/ಆಕ ರ್ ಕನಟನೈಂಬರ್ನನು ಭ ೋಟಿ ಮಾಡಬಹನದನ.  

ಇ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಮಗನವಿಗ  ರ್ ೋರವಾಗಿ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಕ ೋಳಬಾರದನ. ಅರ್ರನ, 
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 33(2)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣಕ ಕ ಅನನಗನಣವಾಗಿ ಮಗನವಿನ ಮನಖಯ 
ವಿಚಾರಣ ರ್ಲ್ಲಿ ವಿರ್ರವಾದ ಹ ೋಳಕ ಗ , ಉದ ದೋಶಿತ್ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  

ಎಫ್. ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರ ಮಗನರ್ು, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಅಥಯಪ್್ಣಯವಾಗಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಹ ೋಳಲನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ 
ತ್ನೈಂಬಾ ಆಘಾತ್ಗ ್ೈಂಡಿದ ಯೈಂದನ ಹಾಗ್ ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳು ಮಗನವಿಗ  ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ 
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ಬ ೋರ  ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಹಾನಿರ್ನನುೈಂಟನ ಮಾಡಬಹನದಾದ ಅಪಾರ್ವಿದ ಯೈಂದನ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟಾರ , ಆಗ ಮಗನವಿನ ಯೋಗಕ್ಷ ೋಮ ಹಾಗ್ ಇತ್ರ 
ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನನು ನಿಧಯರಿಸಲನ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ವ  ದಯರ ಸಲಹ ರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದ  ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಹ ೋಳಲನ ಮಗನರ್ು ಸದೃಢವಾಗನರ್ರ್ರ ಗ  ಸ್ಾಕ್ಷಯ 
ಪ್ಡ ರ್ನರ್ುದನನು ಮನೈಂದ್ಡಬ ೋಕನ.  

ಜಿ. ಎಸ್ಪಿಪಿರ್ರ್ರನ, ಮಗನವಿಗ  ಕ ೋಳಬ ೋಕ ೈಂದನ ಉದ ದೋಶಿಸಿರನರ್ೈಂಥ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ 
ತಿಳಸಲನ ಆಪಾದತ್ನ ಎದನರನದಾರ ರ್ಾಯರ್ವಾದಗ  ನಿದ ೋಯಶಿಸನರ್ೈಂತ  ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ 
ಒತಾಿರ್ಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಮನಖಯ 
ವಿಚಾರಣ  ಮತ್ನಿ ಪಾಟಿೋ ಸವಾಲನಗಳ ರಡನ್ು ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ  ಬ ದರಿಕ  ಹಾಕದೈಂಥ ಅಥವಾ 
ಇಕಕಟಿಾಗ  ಸಿಲನಕ್ತಸದ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ನಡ ಸಬ ೋಕ ೈಂದನ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ಒತಾಿರ್ 
ಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ.7 

ಎಚ್. ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 33(6)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರ ಗ  ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಿದೈಂತ , ಮಗನರ್ನನು 
ಆಕರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಶ ು ಅಥವಾ ಚಾರಿತ್ರಯರ್ಧ ಗ  ಒಳಪ್ಡಿಸಿಲಿ ಎೈಂಬನದನನು 
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ ಅಥವಾ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಮಗನವಿನ ಘ್ನತ ರ್ನನು 
ಗೌರವಿಸಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರ 
ರ್ವಾಬಾದರಿಯಾಗಿರನತ್ದಿ .  

ಐ. ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 33(4)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಿರನರ್ೈಂತ , ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ -
ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ ್ೋಷಕರ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ  ಮತ್ನಿ ವಿಶಾಿಸವಿಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ಇತ್ರ 
ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಅನನಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಪಾಟಿೋ ಸವಾಲನ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣ ಗ  ಮಾಡನರ್ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನ್ು ಸಹ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಪ್ರತಿರ ್ೋಧಿಸಬ ೋಕನ.  

ಜ . ಮಗನವಿಗ  ತ್ನು ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ವಿಶಾರೈಂತಿ ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಲನ ಅನನಮತಿ 
ನಿೋಡಬ ೋಕನ ಹಾಗ್ ಮಗನವಿನ ಅನನಕ್ಲತ  ಮತ್ನಿ ಆತ್/ಆಕ ರ್ ದನಚ್ರಿ ಹಾಗ್ 
ಯೋಗಕ್ಷ ೋಮದ ಅನನಸ್ಾರ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ವಿಚಾರಣ ಗಳನನು ನಿಗದಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ.  

                                                             
7 ಪ ್ೋಕ ್ ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012ರ 33(2)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣರ್ು ಮತ್ನ ಿಪ ್ೋಕ ್ ಸೋ ಪ್್ರ್ಯ ಮೊಕದದಮಗಳಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಸ್ಾಕ್ಷ್ - ವಿರನದಧ - 
ಭಾರತ್ ಒಕ್ಕಟ ಮೊಕದದಮರ್ ತಿೋಪ್ನಯ ಅನರಿ್ವಾಗಬಲಿ ಕಾನ್ರ್ಾಗಿರನತಿ್ದ .  
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ಕ . ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ವಿಷರ್ದ ಸೈಂಜ್ಞಾನರ್ನನು ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡ 30 ದನಗಳ ೂಳಗ  ವಿಶ ೋಷ 
ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ಗಳು, ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ ಸ್ೌಲಭಯರ್ನನು 
ಒದಗಿಸಬ ೋಕನ.  

ಎಲ್. ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಸೈಂಕ್ತೋಣಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸಮರ್ರ್ನನು ಕಡಿಮಗ ್ಳಸನರ್ೈಂಥ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರ ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ವ ೋಳಾಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ.  

ಎೈಂ. ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಬಗ ೆ ಸೈಂಶರ್ವಿದಾದಗ, ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ (ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್  ಮತ್ನಿ 
ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ) ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2015ರ 94(2)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದಡಿರ್ಲ್ಲ ಿ ನಿಗದಪ್ಡಿಸಲಾದ 
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನರ್ನನು ಅನಿಯಿಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಶಾಲ ಯಿೈಂದ ಮಗನವಿನ ರ್ನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ, ಮಟಿರಕನಯಲ ೋಷನ್ 
ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ ಅಥವಾ ನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ , ಪ್ನರಸಭ  ಅಥವಾ ಪ್ೈಂಚಾರ್ತ್ ಮ್ಲಕ ನಿೋಡಲಾದ 
ರ್ನನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರರ್ನನು ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ ಸೈಂಗರಹಿಸಿರದದದರ , ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, 
ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ರ್ರ್ಸಸನನು ನಿಧಯರಿಸಲನ 34(2)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ 
ಮೋರ ಗ  ತ್ನು ಅಧಿಕಾರರ್ನನು ಚ್ಲಾಯಿಸಲನ ಮನೈಂದಾಗಬ ೋಕನ. ರ್ರ್ಸಿಸನ ಬಗ ೆ ದಸ್ಾಿವ ೋಜಿೋರ್ 
ರನರ್ನವಾತ್ನ ಲಭಯವಿಲದಿದದರ , ರ್ರ್ಸಸನನು ನಿಧಯರಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅಸಿೆ ಮಜ ು (Ossification) 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ಅಥವಾ ಆಧನನಿಕ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ನಡ ಸನರ್ೈಂತ  ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು 
ಆದ ೋಶಿಸಬ ೋಕನ. ರ್ರ್  ಯಲ್ ಸಿೈಂಗ್ - ವಿರನದಧ - ಹರಿಯಾಣ ರಾರ್ಯ, ಎಐಆರ್ 2013 ಎಸ್ಸಿ 
3467 ಮತ್ನಿ ಅಶಿಿನಿ ಕನಮಾರ್ ಸಕ ಸೋರ್ಾ - ವಿರನದಧ - ಮಧಯಪ್ರದ ೋಶ ರಾರ್ಯ, ಎಐಆರ್ 2013 
ಎಸ್ಸಿ 553 ಮೊಕದದಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ನಿೋಡಿದ ತಿೋಪ್ನಯಗಳನನು 
ಆಧಾರವಾಗಿಟನಾಕ ್ಳುಬಹನದಾಗಿದ . ರ್ರ್  ಯಲ್ ಸಿೈಂಗ್ - ವಿರನದಧ - ಹರಿಯಾಣ ರಾರ್ಯ, 
ಎಐಆರ್ 2013 ಎಸ್ಸಿ 3467 ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಯ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಬಾಲಕ 
ರ್ಾಯರ್ (ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್  ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ) ನಿರ್ಮಗಳು, 2007ರ 12ರ್ ೋ ನಿರ್ಮರ್ನನು 
ಪ್ರಾಮಶಿಯಸನತಾಿ ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂತ  ಅಭಿಪಾರರ್ ಪ್ಟಿಾದ :  

 
 

“12ರ್ ೋ ನಿರ್ಮರ್ು ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಕಾನ್ನನ ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ ಮಗನವಿನ ರ್ರ್ಸಸನನು 
ನಿಧಯರಿಸಲನ ಮಾತ್ರ ಅನಿರ್ವಾಗನತ್ದಿ ಯಾದರ್, ಅಪ್ರಾಧದ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ರ್ರ್ಸಸನನು 
ನಿಧಯರಿಸನರ್ುದಕ್ಕ ಸಹ ಮೋಲ  ಹ ೋಳಲಾದ ಶಾಸರ್ಾತ್ಮಕ ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ು 
ಮ್ಲಾಧಾರವಾಗಿರಬ ೋಕ ೈಂಬನದನ ನಮಮ ಅಭಿಪಾರರ್ವಾಗಿದ . ನಮಮ ಅಭಿಪಾರರ್ದಲ್ಲಿ, ಅಪಾರಪ್ಿ 
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ರ್ರ್ಸಿಸನ ಪ್ರಶ ುಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಿಾರನರ್ಷಾರ ಮಟಿಾಗ  ಕಾನ್ನನ ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ ಮಗನ ಹಾಗ್ 
ಅಪ್ರಾಧ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ನಡನವ  ಅೈಂಥ ಯಾರ್ುದ ೋ ರ್ಯತಾಯಸ ಕಾಣಿಸನರ್ುದಲಿ”.  
 

5. ನಷಿ ಪರಿಹನರವನಕು ಕ ್ೋರಕವ ವಿಷಯದಲಿ ಿಸಹನಯ ಮನಡಕವುದಕ 
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 33(8)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣರ್ು, ದೈಂಡರ್ ರ್ ಜ ್ತ ಗ  ಸ್ಕಿ ಮೊಕದದಮಗಳಲ್ಲಿ ನಷಾ 
ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ಸೈಂದಾರ್ ಮಾಡನರ್ೈಂತ  ನಿದ ೋಯಶನ ನಿೋಡನರ್ ಅಧಿಕಾರರ್ನನು ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ 
ನಿೋಡನತ್ದಿ . ಮಗನವಿಗ  ಉೈಂಟಾದ ದ  ಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್ಕಾಕಗಿ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ತ್ನತ್ನಯ 
ಪ್ನನರ್ಯಸತಿಗಾಗಿ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ಆದ ೋಶಿಸಬಹನದನ.  
 

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ನಿರ್ಮಗಳ 7ರ್ ೋ ನಿರ್ಮರ್ು, ಅನನಸರಿಸಬ ೋಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ನಿ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಬ ೋಕಾದ ಅೈಂಶಗಳನನು ವಿರ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಪಿಸನತ್ದಿ . ನಿರ್ಮ 7(1)ರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ ೋಷ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಸ್ಕಿ ಮೊಕದದಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ನೈಂತ್ರ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿ, ಸಿತ್ಃ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅಜಿಯರ್ನನು 
ಆಧರಿಸಿ, ಪ್ರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಪ್ನನರ್ಯಸತಿಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ , ಮಗನವಿನ ತ್ನತ್ನಯ ಅಗತ್ಯತ ಗಳನನು 
ಪ್್ರ  ಸಲನ ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರಕ ಕ ಆದ ೋಶರ್ನನು ನಿೋಡಬಹನದನ. ಮಗನವಿಗ  ಸೈಂದಾರ್ 
ಮಾಡಲಾದ ಅೈಂಥ ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ಅೈಂತಿಮ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರಗಳು ಯಾರ್ುದಾದರ್ 
ಇದದರ , ಅರ್ುಗಳ ೂೈಂದಗ  ಸರಿಹ ್ೈಂದಸತ್ಕಕದನದ. ನಿರ್ಮ 7(4)ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ, ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು 
ವಿಧಿಸಿದ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ಸೈಂತ್ರಸರಿ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 
357ಎ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗ್ ಇತ್ರ ಕಾನ್ನನಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಈ ಉದ ದೋಶಕಾಕಗಿ ಸ್ಾೆಪಿಸಲಾದ ಇತ್ರ  
ಯೋರ್ರ್ ಗಳೈಂದ ರಾರ್ಯ ಸಕಾಯರರ್ು ಸೈಂದಾರ್ ಮಾಡಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ . ಅಲದಿ , ನಿರ್ಮ 7(5)ರ 
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ, ಆದ ೋಶಿಸಲಾದ ನಷಾಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ಅೈಂಥ ಆದ ೋಶ ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ 30 ದನಗಳ ೂಳಗ  ರಾರ್ಯ 
ಸಕಾಯರರ್ು ಸೈಂದಾರ್ ಮಾಡಬ ೋಕನ. 7(6)ರ್ ೋ ನಿರ್ಮರ್ು, ಕ ೋೈಂದರ ಸಕಾಯರ ಅಥವಾ ರಾರ್ಯ ಸಕಾಯರದ 
ಇತ್ರ ಯಾರ್ುದ ೋ ನಿರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಯೋರ್ರ್ ಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ -
ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ ್ೋಷಕರನ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ  ಮತ್ನಿ ವಿಶಾಿಸವಿಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ಇತ್ರ ಯಾರ ೋ 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ ್ೋರನರ್ುದನನು ಯಾರ್ುದ್ ತ್ಡ ರ್ನರ್ುದಲಿ ಎೈಂದನ ಸಪಷಾಪ್ಡಿಸನತ್ದಿ .  
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5.1. ನಷಪಿರಿಹನರಕ ಕ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದೈಂತ  ಕನನ್ನಕ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು: 
ಎ. ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ನ ಇತ್ಯಥಯದಲ್ಲರಿನರ್ ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗ್ ಮನಕಾಿರ್ದ 

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ  ಪ್ನನರ್ಯಸತಿಗಾಗಿ ನಷಾಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ನಿೋಡಬಹನದನ. 
ಇದನನು ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ತ್ಲನಪಿಸಬಹನದನ.  

ಬಿ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರದ ಬಗ ೆ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ತಿಳಸಿ, 
ಅಜಿಯಯೈಂದಗ  ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕಾಗದಪ್ತ್ರಗಳನನು 
ಪ್ಡ ದನಕ ್ೈಂಡ ನೈಂತ್ರ, ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಸಿನರ್ ಮ್ಲಕ ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ/ ಅೈಂತಿಮ ನಷಾ 
ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುುರ್ಲ್ಲಿ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

ಸಿ. ಮಗನವಿಗ  ಆದ ಹಲ ಿ ಮತ್ನಿ ತಿೋರ್ರ ಮಾನಸಿಕ/ ದ  ಹಿಕ ಘಾಸಿರ್ ಪ್ರಿಣಾಮದೈಂದಾಗಿ 
ಪ್ಡ ರ್ಲಾದ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತ ಸರ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ, 
ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಗನವಿನ ಅಗತ್ಯತ ಗಳನನು ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಗಮನಕ ಕ 
ತ್ರಬ ೋಕನ.  

ಡಿ. ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್, ದ  ಹಿಕ ಗಾರ್, ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತ ಸ, ಅಪ್ರಾಧದ ತ್ನಿಖ್  ಮತ್ನಿ 
ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಯಿೈಂದಾಗಿ ಶಾಲ ಗ  ಗ  ರನ ಹಾರ್ರಾಗನರ್ುದ್ ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ , ಅಪ್ರಾಧದ 
ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆದ ಶ  ಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಕಾಶದ ನಷಾ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾರ್ುದ ೋ ಕಾರಣರ್ನನು 
ಪ್ರಮನಖ್ಾೈಂಶರ್ರ್ಾುಗಿ ತ ್ೋರಿಸತ್ಕಕದನದ.  

ಇ. ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್, ದ  ಹಿಕ ಗಾರ್, ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತ ಸ, ಅಪ್ರಾಧದ ತ್ನಿಖ್  ಮತ್ನಿ 
ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಯಿೈಂದಾಗಿ ಉದ ್ಯೋಗದ ಸೆಳಕ ಕ ಗ  ರನಹಾರ್ರಾಗನರ್ುದ್ ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ , 
ಅಪ್ರಾಧದ ಪ್ರಿಣಾಮದೈಂದಾಗಿ ಉದ ್ಯೋಗದ ನಷಾ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದ ೋ ಇತ್ರ ಕಾರಣರ್ನನು 
ಸಹ ಪ್ರಮನಖ ಅೈಂಶರ್ರ್ಾುಗಿ ತ ್ೋರಿಸತ್ಕಕದನದ.  

ಎಫ್. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ೈಂಡ 
ನೈಂತ್ರ ತ್ನತ್ನಯ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿಹಾರವಾಗಿ ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕರ್ು (ಡಿಸಿಪಿರ್ನ) 
ಮೈಂರ್್ರನ ಮಾಡನರ್ ಸೈಂತ್ರಸರಿ ಐಸಿಪಿಎಸ್ ನಿಧಿರ್ೈಂಥ ಪ್ಯಾಯರ್ ಯೋರ್ರ್ ಗಳಡಿ ನಷಾ 
ಪ್ರಿಹಾರ ಮತ್ನಿ ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಿಹಾರಗಳು ಲಭಯವಿವ  ಎೈಂಬನದರ ಬಗ ೆರ್್ ಸಹ ಅರ್ರ 
ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ತಿಳಸಬಹನದನ.  
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6. ಇತರ ಬ ೈಂಬ್ಲ ವಯವಸ್ ಥಗಳ್ ೂೈಂದಿಗ  ವಿಶ ೋಷ ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ರವರ ಸಮನವಯತ  
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ನಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಚಿಸಿರನರ್ೈಂತ , ಬ ೈಂಬಲ 
ರ್ಯರ್ಸ್ ೆಗಳ ೂೈಂದಗ  ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರ ಸಮನಿರ್ತ ರ್ನ ಸನರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ 
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಸ್ೌಲಭಯರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ದಿ . ಇದನನು ಸ್ಾಧಿಸಲನ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರನ ಒಟಾಾಗಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸಿದಾಗ, ಮಗನವಿನ ಉತ್ಮಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಗಿಳನನು ಎತಿಹಿಿಡಿರ್ಲಾಗನತ್ದಿ . ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲನಿ ಮಾದರಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು (39ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣ) ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ  
ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆರ್ನನು ಒದಗಿಸನರ್ ಬಗ ೆ ಕ  ಗ ್ಳುಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕರಮಗಳನನು ವಿರ್ರಿಸನತ್ದಿ .  
 
ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಜಿಲ ರಿ್ಲ್ಲರಿನರ್ ಡಿಸಿಪಿರ್ನ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ (ಸಿಡಬ್ಯಿಸಿ), 
ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ೈಂತ , ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ, ದನಭಾಷಿಗರನ, ಮಗನವಿನ ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ 
ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬಹನದಾದೈಂಥ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳ/ ಸಕಾಯರ ೋತ್ರ ಸೈಂಘ್ ಸೈಂಸ್ ೆಗಳ ಒೈಂದನ ರಿಜಿಸಾರ್ ಅನನು 
ನಿರ್ಯಹಿಸತ್ಕಕದನದ. ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನ/ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮತ್ನಿ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಮಗನರ್ು ಆಘಾತ್ 
ಹಾಗ್ ಹಿೈಂಸ್ಾರಹಿತ್ವಾದ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆಗ  ಸ್ ೋಪ್ಯಡ ಗ ್ಳುಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನರ್ೈಂತ  ಮಾಡಲನ ಅಗತ್ಯತ ರ್ 
ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ಅೈಂಥ ಒೈಂದನ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ ಹಾಗ್ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಅೈಂಥ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಒದಗಿಸಬ ೋಕನ.  
 
6.1. ಬ ೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿ 
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ನಿರ್ಮಗಳ 4(7)ರ್ ೋ ನಿರ್ಮರ್ು, ತ್ನಿಖ್  ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಮ್ಲಕ ಮಗನವಿಗ  
ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಒಬಬ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸಲನ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನನು 
ಅಧಿಕೃತ್ಗ ್ಳಸನತ್ದಿ . ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 19(6)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿೈಂದ 
ಸಿಿೋಕರಿಸಲಾದ ರ್ರದರ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ಅಥವಾ 4(5)ರ್ ೋ ನಿರ್ಮದಡಿ ಅದರ ನಿಧಯರಣ ರ್ 
ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ಇದನನು ಮಾಡಬಹನದನ. ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸನರ್ ಮನೈಂಚ , ಮಗನ ಮತ್ನಿ 
ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ ್ೋಷಕರನ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ  ಇಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ಇತ್ರ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ಸಮಮತಿರ್ನನು ಪ್ಡ ದರಬ ೋಕನ.  ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳು ಅಥವಾ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ರ್ 
ಕ್ಷ ೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸನತಿರಿನರ್ ಒಬಬ ರ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೈಂಸ್ ೆ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಅಭಿರಕ್ಷ  
ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ಾ ಗೃಹ ಅಥವಾ ಆಶರರ್ ಗೃಹದ ಒಬಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ 
ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕರ್ು (ಡಿಸಿಪಿರ್ನ) ನಿಯೋಜಿಸಿರನರ್ ಒಬಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹನದನ.  
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4(9)ರ್ ೋ ನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲ,ಿ ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನ ಅಥವಾ ಸೆಳೋರ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ, ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು 
ನಿಯೋಜಿಸನರ್ 24 ಗೈಂಟ ಗಳ ಒಳಗ  ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ತಿಳಸಬ ೋಕನ. ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ಪಾತ್ರರ್ನನು 4(8)ರ್ ೋ ನಿರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದನದ, ಇದನ ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳು, ರ್ಾಯಯಿಕ 
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಲಭಯವಿರನರ್ ಸಹಾರ್ ಹಾಗ್ ಸೈಂಭಾರ್ಯ ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಮಗನ ಮತ್ನಿ 
ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬ/ ಪ ್ೋಷಕರನ/ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ  ಇಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ತಿಳಸನರ್ುದನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡಿದ . ಆಪಾದತ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಸನರಕ್ಷತ ರ್ ವಿಷರ್ದಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ು 
ಹ ್ೈಂದರಬಹನದಾದೈಂಥ ಆತ್ೈಂಕಗಳು ಹಾಗ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ನಿೋಡಲನ ಮಗನರ್ು ಇಚಿಛಸಬಹನದಾದೈಂಥ 
ವಿಧಾನರ್ನನು ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಪಾರಧಿಕಾರಿಗಳಗ  ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  
 
ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ ಪಾತ್ರರ್ನನು ಹ ್ೈಂದದನದ, 
ಮಗನವಿನ ಬಗ ೆ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ತಿಳಸಲನ ಹಾಗ್ ಮಗನರ್ು ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ 
ಹಾರ್ರಾಗಬ ೋಕಾದ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಬಾರಿರ್್ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್ 
ಮಾಡಲನ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಕರ ರ್ಬಹನದ ೈಂಬನದನನು ಇದನ ಸ್ಚಿಸನತ್ದಿ . ಇದನನು 
ಪ್ರಿಗಣರ್ ಗ  ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡನ, ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಮಗನವಿನ ವಿಚಾರಣ ರ್ 
ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿಗ  ರ್ ರರ್ು ನಿೋಡಲನ ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ಪ್್ರ್ಯ ಮತ್ನಿ 
ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಯೈಂದಗ  ಸೈಂವಾದ ನಡ ಸನರ್ುದನ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮನಖಯ. 
ಮಗನರ್ು, ಆಘಾತ್ದೈಂದ ಚ ೋತ್ರಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದಕಾಕಗಿ ಹಾಗ್ ಅಪ್ರಾಧಿಕ ರ್ಾಯರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆರ್ ಮ್ಲಕ 
ಸನಗಮ ಮಾಗಯ ಕೈಂಡನಕ ್ಳುುರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಮಾಹಿತಿ, ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ 
ಹಾಗ್ ಮಾನಸಿಕ ಬ ೈಂಬಲರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ೈಂಥ ಬ ೈಂಬಲ ಸ್ ೋವ ಗಳನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  
 
6.1.1. ವಿಶ ೋಷ ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ ಮತಕಿ ಬ ೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿಗಳ ನಡಕವಿನ ಸೈಂಬ್ೈಂಧದ 

ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು: 
ಎ. ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ರ್ ರವಿರ್ ್ೈಂದಗ  ತ್ನು ಉಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ  ಹಿತ್ಕರವಾಗಿದ  

ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಹಲರ್ು 
ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  ಈಗಾಗಲ ೋ ಮೊಕದದಮರ್ 
ಪಾರರೈಂಭದೈಂದಲ್ ಸೈಂವಾದ ನಡ ಸಿರನರ್ ಕಾರಣದೈಂದ, ಮೊಕದದಮರ್ ವಿರ್ರಗಳು 
ಹಾಗ್ ಮಗನವಿಗ  ಬ ೋಕಾಗಿರನರ್ೈಂಥ ಯಾರ್ುದ ೋ ವಿಶ ೋಷ ಅಗತ್ಯತ ಗಳನನು ಅಥಯ 
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ಮಾಡಿಕ ್ಳುುರ್ುದಕಾಕಗಿ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ ಆತ್ನ/ ಆಕ ರ್ ರ್ ರರ್ನನು 
ಕ ್ೋರಬಹನದನ.  

ಬಿ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಗ  ಅನನಕ್ಲವಾಗನರ್ೈಂತ  
ಮೊಕದದಮರ್ ಎಲಾಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾಗದ ಪ್ತ್ರಗಳನನು ಅನನಕರಮವಾಗಿಡಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ೈಂತ  ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಕ ್ೋರಿಕ ್ಳುಬಹನದನ.  

ಸಿ. ಈ ನಿಟಿಾನಲ್ಲಿ, ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ, ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಿಬಬೈಂದ ಮತ್ನಿ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ಗಳ ನಡನವ  ಸೈಂಪ್ಕಯ ರ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬಹನದನ.  

ಡಿ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗ  ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ ನಿೋಡಿದ 
ಅಧಿಕಾರ ಪ್ತ್ರರ್ನನು ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ ಮಗನವಿನ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ಉಪ್ಸಿೆತಿರ್ ಬಗ ೆ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ತಿಳಸಬಹನದನ. ಆಪಾದತ್ನ ಪ್ರ ಎದನರನದಾರ 
ರ್ಾಯರ್ವಾದಗ್ ಸಹ ಅದನನು ತಿಳಸಿರಬ ೋಕನ.  

ಇ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು 
ಪಾಲ್ಲಸಲಾಗನತಿದಿ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ ಸಲನವಾಗಿ, ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ್ಳಗ  ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಹಾರ್ರ್ನನು 
ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬಹನದನ. ಇದನ ಮಗನರ್ು ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ್ಳಗ  ನಿರಾತ್ೈಂಕವಾಗಿದ  ಹಾಗ್ 
ಮಗನವಿನ ಅಗತ್ಯತ ಗಳನನು ಪ್್ರ  ಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನತ್ದಿ . ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮೊಕದದಮರ್ ಸಿೆತಿಗತಿರ್ ಕನರಿತಾಗಿ 
ಅಲ್ಲರಿ್ರ್ರ ಗಿನ ಆಗನಹ ್ೋಗನಗಳ ಬಗ ೆ ವಿಷರ್ರ್ನನು ತಿಳಸಲನ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ಮತ್ನಿ ಮಗನ ಹಾಗ್ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬದ ನಡನವ  ಸೈಂಪ್ಕಯ 
ರ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬಹನದನ.  

ಎಫ್. ನಿೋಡಲಾದ ಸಮನ್ಸಗಳ ಬಗ ೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದ  ಹಾಗ್ ಮನೈಂಬರನರ್ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ 
ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳ ಬಗ ೆ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ತಿಳಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮ್ಲಕ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬಹನದನ.  

ಜಿ. ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಸಿನರ್ಲ್ಲಿ ಹಾಗ್ ಅಗತ್ಯ ಕಾಗದ 
ಪ್ತ್ರಗಳನನು ಸಲ್ಲಸಿಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ಲ್ಲಿ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ 
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ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರಿಗ  ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬಹನದನ. ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಅದರ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ನಿ 
ಸಿೆತಿಗತಿರ್ ಬಗ ೆ ತಿಳಸಬಹನದನ.  

ಎಚ್. ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ನನು ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ-ಪ್್ರ್ಯ ಚ್ಚ ಯ ನಡ ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅಥವಾ 
ಆಘಾತ್ಕ ್ಕಳಗಾಗಿರನರ್ ಮಗನವಿಗ  ರ್ ರರ್ು ನಿೋಡಲನ ಮಾಡಬ ೋಕಾದೈಂಥ ಯಾರ್ುದ ೋ 
ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಾಗಿ ಕರ ತ್ರಬ ೋಕಾದೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನನು ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ 
ಮ್ಲಕ, ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ ಹಾಗ್ ಸಕಾಯರಿ 
ಬಾಲಕ್ತರ್ರ ಪಾಲರ್ಾ ಸೈಂಸ್ ೆಗ  ತಿಳಸಬಹನದನ.  

ಐ. ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳೈಂದ ಪ್ರಿಹರಿಸಬಹನದಾದ ಯಾರ್ುದ ೋ ಆಘಾತ್ರ್ನನು 
ನಿರ್ಯಹಿಸಲನ ಮಗನವಿಗ  ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್ ರ್ ಅಗತ್ಯವಿದಾದಗಲ ಲಾಿ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ನನು 
ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ವ  ದಯರ ಬಳ ಕರ ದನಕ ್ೈಂಡನ ಹ ್ೋಗಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶ ೋಷ 
ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಹಾರ್ದೈಂದ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬಹನದನ. 
ಆಘಾತ್ದಲ್ಲರಿನವಾಗ, ಮಗನರ್ನನು ಮತ್ಷಿನಾ ತ ್ೈಂದರ ಗ  ಒಳಪ್ಡಿಸಿರನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯ ವ  ದಯರಿೈಂದ ಪ್ಡ ದ ರ್ರದರ್ನನು 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಸಲ್ಲಸಿಬಹನದನ.  

ಜ . ಮಾದರಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಚಿಸಿರನರ್ೈಂತ , ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಹ ್ರತ್ರನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್ ಮಾಡನರ್ುದನ ಅಗತ್ಯವಿದದರ , 
ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಮೌಖಿಕರ್ಲದಿ, ಅೈಂಗರಚ್ರ್ ರ್ ರ ೋಖ್ಾ ನಕ್ಷ ಗಳೈಂಥ ರ್ರ್ಸಿಸಗ  
ಅನನಗನಣವಾದ ಸ್ಾಧನಗಳನನು8 ಬಳಸಿ ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳನನು ಒದಗಿಸನರ್ಲ್ಲಿ ವಿಶ ೋಷ 
ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ಗ  ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬಹನದನ.  

 
6.2. ದಕಭನಷಿಗರಕ, ಭನಷನೈಂತರಕನರರಕ ಮತಕಿ ವಿಶ ೋಷ ಶ್ವಕ್ಷಕರಕ 
38(1)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುವಾಗ, 
ಅಹಯ ಮತ್ನಿ ಅನನಭರ್ ಪ್ಡ ದ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ ಅಥವಾ ದನಭಾಷಿಗರ ಸಹಾರ್ರ್ನನು 
ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬಹನದನ. ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದ  ಹಿಕ ಅೈಂಗವಿಕಲತ ಗಳನನು ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಮಕಕಳ 
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, 38(2)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು 

                                                             
8 ಕ್ತರಮಿನಲ್ ವಿಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ದನಬಯಲ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು, ಖೈಂಡ 3(ಜ ) ವಿರ್ರಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಾಧನಗಳು – ಒೈಂದನ ಕೃತ್ಯ 
ಅಥವಾ ಒೈಂದನ ಸೈಂಗತಿರ್ನನು ವಿರ್ರಿಸಲನ ದನಬಯಲರ್ಾದ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರನಿಗ  ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಸ್ಕಿವಾದ ಬ ್ೈಂಬ ಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಶರಿೋರಶಾಸರದ ರ ೋಖ್ಾಚಿತ್ರ ಅಥವಾ 
ಇತ್ರ ಯಾರ್ುದ ೋ ಸ್ಾಧನಗಳು http://delhihighcourt.nic.in/writereaddata/upload/NotificationFile_LCWCD2X4.PDF ನಲಿ್ಲ ಲಭಯವಿದ . 

http://delhihighcourt.nic.in/writereaddata/upload/NotificationFile_LCWCD2X4.PDF
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ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುವಾಗ, ಮಗನವಿನ ಸೈಂರ್ಹನ ವಿಧಾನರ್ನನು ಅರಿತಿರನರ್ ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷ ೋತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಅಹಯತ  ಮತ್ನಿ ಅನನಭರ್ ಹ ್ೈಂದರನರ್ ತ್ಜ್ಞ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಹಾರ್ರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ಬಹನದನ. ಭಾರತ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ 
ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1872ರ 119ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರೈಂತ್ನಕರ್ು, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೈಂವಾದ ನಡ ಸಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗದ 
ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರ ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ದನಭಾಷಿಗ ಅಥವಾ ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕನ 
ರ್ ರರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುುರ್ೈಂತ  ಹಾಗ್ ಆ ಹ ೋಳಕ ರ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ೈಂತ  ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಕಡಾ್ರ್ಪ್ಡಿಸನತ್ದಿ .  
 
ಭಾರತ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1872ರ 126ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ್ೈಂದಗ  ಓದಲಾದ 127ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರ ಗ  
ವಿರ್ರಿಸಲಾದೈಂತ , ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ ಮತ್ನಿ ನಿರ್ಮಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆರ್ಲ್ಲಿ 
ತ ್ಡಗಿರನರ್ ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗೌಪ್ಯತ ರ್ ನಿರ್ಮಗಳಗ  ಬದಧರಾಗಿರನತಾಿರ . ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ , 
1973ರ 282ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣಕ ಕ ಅನನಸ್ಾರವಾಗಿ, ಯಾರ್ುದ ೋ ಸ್ ೋಪ್ಯಡ  ಅಥವಾ ಲ ್ೋಪ್ಗಳನನು ಮಾಡದ  
ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾದ ಹಾಗ್ ನಿಖರವಾದ ಅಥಯವಿರ್ರಣ  ಅಥವಾ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ೈಂತ  ಸಹ 
ಅರ್ರನನು ಕ ್ೋರಿಕ ್ಳುಲಾಗಿದ .  
 
6.2.1. ದಕಭನಷಿಗರಕ, ಭನಷನೈಂತರಕನರರಕ ಮತಕಿ ವಿಶ ೋಷ ಶ್ವಕ್ಷಕರ ಸಹತವನಗಿ ವಿಶ ೋಷ ಪಬಿಿಕ್ 
ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ರವರಿಗ  ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು:  

ಎ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಲನ 
ಅನನಕ್ಲವಾಗನರ್ೈಂತ  ನಿಯೋಜಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕಾದ ದನಭಾಷಿಗ, ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ 
ಸೈಂರ್ಹನ ವಿಧಾನರ್ನನು ತಿಳದರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ.  

ಬಿ. ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಹಾರ್ದ ್ೈಂದಗ , ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ 
ಪ್್ರ್ಯ ಹಾಗ್ ವಿಚಾರಣಾ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಿ ಸಹ ರ್ ರರ್ು ನಿೋಡಲನ 164ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರ ಗ  
ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬಹನದಾದ ಅದ ೋ 
ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ/ ದನಭಾಷಿಗರನ/ ವಿಶ ೋಷ ಅಗತ್ಯತ ರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಲಭಯತ ರ್ನನು 
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬಹನದನ.  

ಸಿ. ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕ/ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ ಬಳ ಅೈಂಥ ಬ ೈಂಬಲ ತ್ಜ್ಞರ 
ಪ್ಟಿಾರ್ನ ಲಭಯವಿದದರ , ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ  ಸಹಾರ್ ಮಾಡನರ್ುದಕ ಕ ಆ 
ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಒದಗಿಸನರ್ೈಂತ  ಕ ್ೋರಿಕ ್ಳುಬಹನದನ.  
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ಡಿ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, 
ಅಗತ್ಯ ಬಿದಾದಗಲ ಲಾಿ ಮಗನವಿನ ಅಗತ್ಯ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆಗಳ ಲಭಯತ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ವಿಶ ೋಷ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಈ ಕ ್ೋರಿಕ ರ್ನನು ಸಲ್ಲಸಿಬಹನದನ ಮತ್ನಿ ದನಭಾಷಿಗರನ/ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ/ 
ವಿಶ ೋಷ- ಅಗತ್ಯತ ಗಳ ತ್ಜ್ಞರಿಗ  ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಸಮನನಗಳನನು ನಿೋಡಲನ ಕ ್ೋರಿಕ ್ಳುಬಹನದನ. 
ಈ ತ್ಜ್ಞರನ ಲಭಯವಿಲದಿರನರ್ ಕಾರಣಕಾಕಗಿ, ಇದನ ಮನೈಂದ್ಡಿಕ ಗಳನನು ಮತ್ನಿ ಮೊಕದದಮಗಳು 
ವಿಳೈಂಬವಾಗನರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸನರ್ೈಂತಿರಬ ೋಕನ. 

ಇ. ತ್ಜ್ಞರನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಅಗತ್ಯತ ಗಳನನು ತಿಳಸಬಹನದಾದ ಹಾಗ , ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ 
ಪ್್ವಾಯರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ  ದನಭಾಷಿಗ/ ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಿಚ್ರ್ವಿದ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಹಾಗ್ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲರಿನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಮಗನವಿಗ  ಪ್ರಿಚ್ರ್ವಿದನದ, ಮಗನರ್ು 
ನಿರಾತ್ೈಂಕವಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬಹನದನ.  
 

7. ಇತರ ಹತನಸಕ್ತಿದನರರ ್ ೈಂದಿಗ  ವಿಶ ೋಷ ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ರವರ ಸಮನವಯತ   
7.1. ಪ ್ಲಿೋಸರಕ ಮತಕಿ ತನಿಖ ಗಳು: ಗನರ್ರಾತ್ ರಾರ್ಯ - ವಿರನದಧ - ಕ್ತಶನ್ಭಾಯ್9 ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ 

ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, ರನರ್ನವಾತಿನ ಭಾರರ್ನನು ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ನಿರ್ಯಹಿಸದರನರ್ ಕಾರಣದ 
ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ಖನಲಾಸ್ ಗಳನನು ಮಾಡಿಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ ಸಲನವಾಗಿ, ತ್ನಿಖ್ ರ್ 
ಸಮಗರತ ರ್ನನು ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸನರ್ ರ್ವಾಬಾದರಿರ್ನನು ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ಗಳ ಮೋಲ  ರ್ಹಿಸಿದ .  
 

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಆರ ್ೋಪ್ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಸಲ್ಲಸಿನರ್ುದಕ ಕ ಮನೈಂಚ ಯೋ, ತ್ನಿಖ್ ರ್ನ 
ಪ್್ಣಯಗ ್ೈಂಡಿರನರ್ುದರಿೈಂದ, ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ಡ ರ್ಲಾದ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಹ ೋಳಕ , ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಅಭಿಪಾರರ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ರ್ರದಗಳ ನಡನವಿನಿೈಂದ ಸಮಥಯರ್ ಗಳನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸಬಹನದನ.  
 

7.1.1. ಪ ್ಲಿೋಸರ ಸಹನಯಕನಕಗಿ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು: 
ಎ. ಅಗತ್ಯವ ೈಂದನ ಭಾವಿಸನರ್ೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ:  

 ಆಪಾದತ್ನನನು ಬೈಂಧಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನನ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನನು ತ್ಡ ರ್ನರ್ುದಕ ಕ ಮತ್ನಿ/ 
ಅಥವಾ 

                                                             
9(2014)5 ಎಸ್ಸಿಸಿ 108. 
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 ಸ್ಾಕ್ಷಯ ರ್ಾಶ ಮಾಡನರ್ುದನನು ತ್ಡ ರ್ನರ್ುದಕ ಕ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ 
 ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಗನರನತ್ನ ಮತ್ನಿ ಗೌಪ್ಯತ ರ್ನನು 

ರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಕ ಕ  
- ತ್ನಿಖ್ ರ್ಲ್ಲನಿ ಬ ಳರ್ಣಿಗ ಗಳನನು ರ್ರದ ಮಾಡದೈಂತ  ಮಾಧಯಮಕ ಕ ನಿದ ೋಯಶನ ನಿೋಡನರ್ುದನ. 

ಅಗತ್ಯವ ೈಂದನ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟಾರ , ಹಾಗ  ನಿದ ೋಯಶನ ನಿೋಡನರ್ೈಂತ  
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಅಜಿಯಗಳನನು ಸಲ್ಲಸಿತ್ಕಕದನದ.  

ಬಿ. ಸ್ಾಕ್ಷಯ ರ್ಸನಿಗಳನನು ರ್ಪಿಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ಾಿಧಿೋನಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುವಾಗ, ಮಹರ್ರನಗಳನನು ಬರ ರ್ನರ್ 
ವಿಷರ್ದಲ್ಲಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ  ಸಲಹ  ನಿೋಡಬ ೋಕನ ಹಾಗ್ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತ್ಜ್ಞರಿೈಂದ ನಿಖರವಾದ 
ರ್ರದರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುುರ್ ಸಲನವಾಗಿ, ಹಾಗ  ರ್ಪಿಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಾಿಧಿೋನಪ್ಡಿಸಿಕ ್ೈಂಡ 
ಪ್ದಾಥಯಗಳನನು ಸ್ಕಿ ಮತ್ನಿ ಸನರಕ್ಷ್ತ್ ಅಭಿರಕ್ಷ ರ್ಲ್ಲಡಿಲಾಗಿದ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ಸಹ 
ರ್ ್ೋಡಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

ಸಿ. ಭಾರತ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1872ರ 65ರ್ ೋ ಬಿ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ, ಗಣಕರ್ೈಂತ್ರ, ಲಾಯಪ್ಟಾಪ್, 
ಮೊಬ  ಲ್ ಫ ್ೋನನಗಳು, ಕೈಂಪ್್ಯಟರ್ ದಾಖಲ ಗಳು, ಫ ್ೋನ್ ದಾಖಲ ಗಳು, ಪ್ಠಯ ಸೈಂದ ೋಶಗಳು, 
ಇ-ಅೈಂಚ ಗಳು, ತ್ಪಾಸಣ  ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫನೇ಼ ಟ ೋಜ್ ಸ್ ೋರಿದೈಂತ , ವಿದನಯರ್ಾಮನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು 
ಅಫಿಡವಿಟ್/ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರಗಳ ೂೈಂದಗ  ಲಗತಿಸಿಿರಬ ೋಕನ. ಇದನನು ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಗಮನಕ ಕ 
ತ್ರಬ ೋಕನ.  

ಡಿ. ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಮನೈಂದನ ವಿಚಾರಣಾ ದರ್ಾೈಂಕರ್ನನು ನಿಧಯರಿಸಿದ ಕ್ಡಲ ೋ ಸಕಾಲ್ಲಕ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಿಗ  ಸಮನನಗಳನನು ನಿೋಡಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿ 
ನಿೋಡನರ್ ಈ ರ್ ್ೋಟಿೋಸ್ನಿೈಂದಾಗಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನ ವಿಚಾರಣ ಗ  ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿದಧತ  ನಡ ಸಲನ ಹಾಗ್ 
ಮನೈಂದ್ಡಿಕ ಗಳನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನತ್ದಿ .  

ಇ. ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಕಾನ್ನನ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ನಮ್ದಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ 
ಆರ ್ೋಪ್ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬ ೋಕನ. ತಿೋರ್ರ ಸಿರ್ಪ್ದ ಅಪ್ರಾಧಕ ಕ (ಎೈಂದರ , ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮದ 6ರ್ ೋ ಮತ್ನಿ 8ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು; ಭಾರತಿೋರ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 376(2)ರ್ ೋ 
ಪ್ರಕರಣ) ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ವಿರ್ರಿಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ 
ಎಚ್ಿರಿಕ ರ್ನನು ಕ  ಗ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಆರ ್ೋಪ್ ಪ್ಟಿಾರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳು 
ಕೈಂಡನಬರದದದರ , ಆರ ್ೋಪ್ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ರ್ಪಿಸನರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು 
ನಮ್ದಸನರ್ ಹಾಗ  ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಗಮನರ್ನನು ಸ್ ಳ ರ್ಬ ೋಕನ. ವಿಶ ೋಷ 
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ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ರ್ಪಿಸಿರನರ್ ಆರ ್ೋಪ್ ಪ್ಟಿಾರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ವಿರ್ರಿಸಿರದದದರ , 
ಆಗ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಸ್ಕಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳು ಮತ್ನಿ ಆರ ್ೋಪ್ದ 
ಮಾಪಾಯಟನಗಳನನು ಸ್ ೋರಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 216ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರ ಗ  
ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಸಿತ್ಕಕದನದ.  

 ಗನರ್ರಾತ್ ರಾರ್ಯ - ವಿರನದಧ - ಕ್ತಶನ್ಭಾಯ್10 ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಯ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ನಿೋಡಿದ ತಿೋಪಿಯನ ದೃಷಿಾರ್ಲ್ಲಿ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಆರ ್ೋಪ್ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು 
ಸಲ್ಲಸಿನರ್ ಮನೈಂಚ , ಅದರ ಕರಡನ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸನರ್ುದನ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರ 
ಪಾರಥಮಿಕ ಕತ್ಯರ್ಯವಾಗಿದ . ಆರ ್ೋಪ್ ಪ್ಟಿಾ ಮತ್ನಿ ಅದರ ್ೈಂದಗ  ಲಗತಿಸಿಿರನರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಆಪಾದತ್ನ 
ಮೋಲ  ಕರಮ ರ್ರನಗಿಸಲನ ಸ್ಾಕಷಿಾಲವಿ ೈಂದನ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟಾರ , ಅೈಂಥ 
ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ನರ್ರ್ರ ಗ್ ತ್ನಿಖ್ ರ್ನನು ಮನೈಂದನರ್ರಿಸನರ್ೈಂತ  ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ  ಅರ್ರನ 
ನಿದ ೋಯಶಿಸಬ ೋಕನ. ಆರ ್ೋಪ್ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಪ್ರಿಶಿೋಲರ್ ಗಾಗಿ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರ 
ಕಚ ೋರಿಗ  ಕಳುಹಿಸನರ್ುದಕ್ಕ ಮನೈಂಚ  ಅದನನು ಹಿರಿರ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಸಹ 
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬ ೋಕನ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಆರ ್ೋಪ್ ಪ್ಟಿಾರ್ ಪ್ರಿಶಿೋಲರ್ ಗ  
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ರ್ ೋರವಾಗಿ ರ್ವಾಬಾದರರಾಗಿರನರ್ುದಲಿ.  

 
7.2. ವ  ದಯಕ್ತೋಯ ಮತಕಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞನನ ಸ್ನಕ್ಷಯ 

“ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧದ ಮೊಕದದಮಗಳ ರ್ಾಯರ್ ನಿಣಯರ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಲ್ 
ಪ್ರಮನಖ ಪಾತ್ರರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸನತ್ದಿ . ಅದರ ಉಪ್ಸಿೆತಿರ್ನ ಹಲರ್ು ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಧ 
ಸ್ಾಬಿೋತಾಗನರ್ುದಕ ಕ ಹಾಗ್ ಅದರ ಅನನಪ್ಸಿೆತಿರ್ನ ಖನಲಾಸ್ ಗ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಿಾರನತ್ದಿ ”. 
ಡಾ. ರ್ಗದೋಶ್ ರ ಡಿ್11.  
1. 6 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ. 1 (2017)ರಲ್ಲಿ ರ್ರದ ಮಾಡಲಾದ ಮನಕ ೋಶ್ - ವಿರನದಧ - ರಾರ್ಯ ಸಕಾಯರ 

ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ಮಾನ್ರ್ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಅಭಿಪಾರರ್ ಪ್ಟಿಾರನರ್ೈಂತ , 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಮೊಕದದಮರ್ನನು ಸಮರ್ಥಯಸನರ್ುದರಲಾಿಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಆಪಾದತ್ನನನು 
ದ ್ೋಷಮನಕಿನರ್ಾುಗಿ ಮಾಡನರ್ುದಕಾಕಗಲ್ಲೋ ಡಿಎನ್ಎ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಪ್ರಮನಖ ಸ್ಾೆನರ್ನನು ಪ್ಡ ದದ . 

                                                             
10 10(2014)5ಎಸ್ಸಿಸಿ೧೦೮ 
11 ಡಾ. ರ್ಗದೋಶ್ ಎನ್, ಅಧಾಯರ್ 7: ಪ ್ೋಕ ್ ಸೋ ಮೊಕದದಮಗಳಲಿ್ಲ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳ ಮ್ಲಕ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಗನಣಾರ್ಗನಣದ 
ವಿವ ೋಚ್ರ್ - ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳ ಮ್ಲಕ ಪ ್ೋಕ ್ ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012ರ ಅನನಷ್ಾಾನ: ಸವಾಲನಗಳು ಮತ್ನಿ ವಿಷರ್ಗಳು. 
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2. ಆಪಾದತ್ನ ಅಥವಾ ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮೋಲ್ಲನ ಗಾರ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿೋರ್ಯ ಅಥವಾ 
ವಿೋಯಾಯಣನ ಇಲದಿದದ ಮಾತ್ರಕ ಕ, ಈ ಮನೈಂದನ ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ ಅರ್ಷ್ ಾೋ ಆಪಾದತ್ನ ತ್ಪ್ಪನನು 
ಸ್ಾಬಿೋತ್ನ ಪ್ಡಿಸಲನ ನಿಧಾಯರಕ ಅೈಂಶಗಳಾಗಿರಬ ೋಕಾಗಿಲಿ: 
 
ಎ. ವಿೋರ್ಯ ಅಥವಾ ವಿೋಯಾಯಣನ ಇಲದಿರನರ್ುದಕ ಕ ಆಪಾದತ್ನಲ್ಲಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅೈಂಗರ್ು 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸನತಿಲಿಿ ಎೈಂದನ ಹ ೋಳಬಹನದಾಗಿದ .   
ಬಿ. ಮಗನರ್ನನು ಪ್ರಜ್ಞಾಶ ನಯವಾಗಿಸಿದದ ಅಥವಾ ಆಪಾದತ್ನನ ಹ ೋಳದೈಂತ  ಕ ೋಳುರ್ೈಂತ / 

ಆತ್ನಿಗ  ಸಹಕರಿಸನರ್ೈಂತ  ಮಗನವಿಗ  ಬ ದರಿಕ  ಒಡಲ್ಾಗಿದದ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, 
ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳಗ  ಮತ್ನಿ ದ ೋಹದ ಇತ್ರ ಭಾಗಗಳಗ  ಗಾರ್ಗಳುೈಂಟಾಗನರ್ ಸ್ಾಧಯತ  
ಕಡಿಮಯಿರನತ್ದಿ .  

ಸಿ. ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಯೋನಿ ರ್ಾಳ, ಗನದದಾಿರ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ ಕನಹರದ ್ಳಗ  
ಸೈಂಭ ್ೋಗಿಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂದರ , ಅದನ ಯಾವಾಗಲ್, ಆಪಾದತ್ನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅೈಂಗರ್ರ್ ುೋ 
ತ್್ರಿಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂದನ ಅಥ  ಯಸನರ್ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ುದಲಿ. ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 
3,5,7 ಹಾಗ್ 9ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲನಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  
ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಅಥವಾ ಸೈಂಪ್ಕಯರ್ು, ಆಪಾದತ್ನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅೈಂಗದೈಂದಾದದ ದೋ ಅಥವಾ 
ರ್ಸನಿಗಳೈಂದಾದದ ದೋ ಅಥವಾ ಬ ೋರ  ಯಾರ್ುದ ೋ ವಿಧಾನಗಳೈಂದಾದದ ದೋ ಎೈಂಬನದನನು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸದ , ಲ  ೈಂಗಿಕ ಉದ ದೋಶದೈಂದ ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಅಥವಾ ಸೈಂಪ್ಕಯ ಹ ್ೈಂದಲಾಗಿದ  
ಎೈಂಬನದ ೋ ನಿಧಾಯರಕ ಅೈಂಶವಾಗಿರನತ್ದಿ .  

ಡಿ. ಮೋಲಕೈಂಡ ಬಿ ಉಪ್-ಖೈಂಡದಲ್ಲಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಲಾದ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ , 
ಲ  ೈಂಗಿಕ ಉದ ದೋಶದೈಂದ ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳು ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಬಾಯಿರ್ನನು 
ಸೈಂಭ ್ೋಗಿಸನರ್ುದನ ಅಥವಾ ಸೈಂಪ್ಕಯ ಹ ್ೈಂದನರ್ುದನ ನಿಧಾಯರಕ 
ಅೈಂಶವಾಗಿರನತ್ದಿ ಯೋ ಹ ್ರತ್ನ ಸಖಲನರ್ು ನಿಧಾಯರಕ ಅೈಂಶವಾಗಿರನರ್ುದಲಿ.  
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7.3. ಸೈಂತರಸ ಿಮಕಕಳ ಪರವನಗಿ ಜಿಲನ ಿ ಕನನ್ನಕ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಪನರಧಿಕನರ (ಡಿಎಲ್ಎಸ್ಎ) ಮತಕಿ ಖನಸಗಿ 
ರ್ನಯಯವನದಿ 
ಕಾನ್ನನ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1987ರ 12ರ್ ೋ(ಸಿ) ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರ ಗ , 
ಮೊಕದದಮರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಅಥವಾ ವಾದರ್ನನು ಮೈಂಡಿಸನರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಮಗನರ್ು ಈ 
ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲನಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ ೋವ ಗಳಗ  ಹಕನಕಳುದಾದಗಿರತ್ಕಕದನದ. ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 
2012, 40ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಉಚಿತ್ ಕಾನ್ನನ ರ್ ರರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ನರ್ ಹಕಕನನು 
ದೃಢಪ್ಡಿಸನತ್ದಿ . ಪ್ರೈಂತ್ನ, ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 301ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣಕ ಕ ಒಳಪ್ಟನಾ, ಮಗನ 
ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ತ್ಮಮ ಆಯಕರ್ ಕಾನ್ನನ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ಲನ 
ಹಕನಕಳುರ್ರಾಗಿರನತಾಿರ . ಆದರ , ಅೈಂಥ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ಲನ ಅರ್ರಿಗ  ಸ್ಾಧಯವಾಗದದದಲ್ಲಿ, 
ಅರ್ರನ ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರ (ಡಿಎಲ್ಎಸ್ಎ)ದೈಂದ ಒಬಬ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನನು 
ಪ್ಡ ರ್ಲನ ಹಕನಕಳುರ್ರಾಗಿರನತಾಿರ .  
 
ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 301(2)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ, ಖ್ಾಸಗಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮ್ಲಕ 
ಗ ್ತ್ನಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನ ಪಿಪಿ ಅಥವಾ ಎಪಿಪಿ ರರ್ರ ನಿದ ೋಯಶನಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಮನಕಾಿರ್ಗ ್ೈಂಡ ನೈಂತ್ರ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ 
ಅನನಮತಿ ಪ್ಡ ದನ ಲ್ಲಖಿತ್ ವಾದಗಳನನು ಮೈಂಡಿಸಬಹನದನ. ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 24(8)ರ್ ೋ 
ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರೈಂತ್ನಕರ್ು, ಸಕಾಯರ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರನನು ರ್ ೋಮಕ 
ಮಾಡಿಕ ್ೈಂಡಿರನರ್ೈಂಥ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದ ೋ ಮೊಕದದಮ ಅಥವಾ ಮೊಕದದಮಗಳ ರ್ಗಯದಲ್ಲಿ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ಗ  ರ್ ರರ್ು ನಿೋಡಲನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಆಯಕರ್ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನನು 
ನಿಯೋಜಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ  ಅನನಮತಿ ನಿೋಡಲನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ವಿವ ೋಚ್ರ್ ಗ  
ಅರ್ಕಾಶರ್ನನು ಸಹ ನಿೋಡನತ್ದಿ .  
 

ಎ. ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಮೊಕದದಮಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ 
ಕನಟನೈಂಬ ಹಾಗ್ ಮಗನವಿಗ  ಕಾನ್ನನ ಸ್ೌಲಭಯ ಅಥವಾ ರ್ ರರ್ು ಪ್ಡ ರ್ನರ್ ಅಗತ್ಯವಿದದರ , 
ಅದಕ ಕ ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರದ ರ್ ರರ್ು ಇರನರ್ ಬಗ ೆ ಅರ್ರಿಗ  ತಿಳಸನರ್ುದನ.  

ಬಿ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದದರ , ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಪ್ರವಾಗಿ 
ನಿರ್ನಕಿಗ ್ೈಂಡ ಕಾನ್ನನ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ ಸಹಾರ್ರ್ನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬಹನದನ.  
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ಸಿ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಸೈಂತ್ರಸರಿ ಪ್ರಿಹಾರ ಯೋರ್ರ್  ಅಡಿರ್ಲ್ಲ ಿ ನಷಾ 
ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರಕ ಕ ಮಗನವಿನ ಮೊಕದದಮರ್ನನು ಶಿಫಾರಸನ 
ಮಾಡನರ್ುದನ ಹಾಗ್ ಯಾರ್ುದ ೋ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಸಿನರ್ುದಕ ಕ/ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸನದಕ ಕ ರ್ ರರ್ು 
ನಿೋಡನರ್ುದನ.  

ಡಿ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು 
ಪ್ಡ ರ್ಲನ ಮಗನವಿಗ  ಸ್ಾಧಯಗ ್ಳಸಲನ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ೈಂತ , ಕಾನ್ನನ ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್  ಹಾಗ್ 
ಕಾನ್ನನ ಸಲಹ ರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮಗನ/ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ನಿದ ೋಯಶಿಸಬಹನದನ. 
ಉದಾಹರಣ ಗ , ಆಪಾದತ್ನನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ ಯಾಗಿರನರ್ೈಂಥ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, 
ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದನ ಕಾನ್ನನ ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಕಾನ್ನನ 
ರ್ ರರ್ು ಅಗತ್ಯವಿರಬಹನದನ. ಅೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ 
ಉಚಿತ್ ಕಾನ್ನನ ರ್ ರವಿನ ಲಭಯತ ರ್ ಕನರಿತ್ನ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡಬ ೋಕನ.  

 
7.3.1.  ವಿಶ ೋಷ ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ಗಳಗ  ಸಹನಯ ಮನಡಕವ ರ್ನಯಯವನದಿಗಳ ಪಟಿಿ:  

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 39ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲನಿ ಮಾದರಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿರ್ರಿಸಿರನರ್ೈಂತ , ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರರ್ು, ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಕಕಳನನು 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲನ ಅರ್ಹ ಹಾಗ್ ಅನನಭರ್ ಪ್ಡ ದ ರ್ಾಯರ್ವಾದಗಳ ಒೈಂದನ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು 
ತ್ಯಾರಿಸತ್ಕಕದನದ. ಈ ಪ್ಟಿಾರ್ನ, 3 ರಿೈಂದ 5 ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ ಹ ಚ್ನಿ ಹಾಗ್ ರ್್ನಿರ್ರ್ 
ರ್ಾಯರ್ವಾದಗಳಾಗಿ ರ್ೃತಿಿ ಅನನಭರ್ರ್ನನು ಹ ್ೈಂದರನರ್ ರ್ಾಯರ್ವಾದಗಳ ಒೈಂದನ ಮಿಶರ ತ್ೈಂಡರ್ನನು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರಬ ೋಕನ. ಈ ಪ್ಟಿಾರ್ಲ್ಲಿ ಹ ಸರನ ಸ್ ೋರಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ , ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ 
ಕ್ಷ ೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಯರ್, ಬದಧತ  ಮತ್ನಿ ಅನನಭರ್ರ್ು ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ 
ಪ್ರಿಗಣರ್ಾೈಂಶಗಳಾಗಿರಬ ೋಕನ. ರ್ಾಯರ್ವಾದಗಳನನು ಆರೈಂಭದಲ್ಲಿ ಒೈಂದನ ರ್ಷಯದ ಅರ್ಧಿಗಾಗಿ 
ಪ್ಟಿಾರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ ೋರಿಸಬಹನದಾಗಿದನದ, ಅರ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತ ರ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ಆ ಅರ್ಧಿರ್ನನು 
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದನ13. 

 
 
______ 
13 ಪಪಪಪಪಪ ಪಪಪಪಪಪಪ, 39ಪಪ ಪಪಪಪಪಪಪ ಪಪಪಪಪಪಪಪಪ ಪಪಪಪಪ ಪಪಪಪಪಪಪಪಪಪಪಪ, ಪಪ.66, http://wcd.nic.in/sites/default/files/POCSO-ModelGuidelines.pdf  

 
 

http://wcd.nic.in/sites/default/files/POCSO-ModelGuidelines.pdf
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 ಮಗನವಿನ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನ, ಆತ್ ಕಾನ್ನನ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರದೈಂದ ನಿಯೋಜಿತ್ಗ ್ೈಂಡ 
ರ್ಾಯರ್ವಾದಯಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಖ್ಾಸಗಿ ರ್ಾಯರ್ವಾದಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಮಕಕಳ ಹಿತಾಸಕ್ತರಿ್ನನು 
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ ಕಾರ್ಯರ್ನನು ಆತ್ನಿಗ  ರ್ಹಿಸಿದದರ್, ವಿಶ ೋಷ 
ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಮನಖಯವಾಗಿ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ 
ಪ್ರಭಾರರ್ನನು ರ್ಹಿಸಿಕ ್ೈಂಡಿರನತಾಿರ .  ಮಗನರ್ನನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸನರ್ುದನ, ದೌರ್ಯನಯದ ಸಿರ್ಪ್ 
ಮತ್ನಿ ವಾಯಪಿರಿ್ನನು ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಲನ ರ್ ರವಾಗನರ್ುದನ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ 
ರ್ವಾಬಾದರಿರ್ನತ್ ಪ್ಕ್ಷಕಾರರನನು ಗನರನತಿಸನರ್ುದನ ಹಾಗ್ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು 
ಒದಗಿಸಿಕ ್ಡನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಸ್ೌಲಭಯ ಒದಗಿಸನರ್ುದನ ಆತ್ನ/ 
ಆಕ ರ್  ವಿಸಿರಿತ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ 14. 

 ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ಹಾಗ್ ಕಾನ್ನನ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರದೈಂದ 
ನಿಯೋಜಿತ್ಗ ್ೈಂಡ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ರ್ರನ ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  ಸ್ೌಹಾದಯರ್ನತ್ ಹಾಗ್ 
ಅದರ ಉತ್ಮಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಗಿಯಿೈಂದ ಕಾರ್ಯರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸಬ ೋಕನ ಹಾಗ್ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಪಾಲ್ಲಸಲಾಗನತ್ದಿ  ಎೈಂಬನದನನು 
ಸಹ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಬ ೋಕನ15.  

 
ಅಧಿವಿಚನರಣ ಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ಗಳಗನಗಿ ಹ ಚಕಚವರಿ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು 

1. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ಗಳು (ಎಸ್ಪಿಪಿ) ಸ್ಾಕಷನಾ ಸಕ್ಷಮರಾಗಿರಬ ೋಕನ. ಅರ್ರನ 
ಅನಿರ್ವಾಗಬಲಿ ಕಾನ್ನನ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಚ ರ್ಾುಗಿ ಅರಿತ್ರ್ರಾಗಿರಬ ೋಕನ. 

2. ಆಪಾದತ್ನನ ಸಲ್ಲಸಿನರ್ ಜಾಮಿೋನನ ಅಜಿಯಗಳನನು ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳೈಂದ ಪ್ಡ ದ ಮಾಹಿತಿಗಳು 
ಮತ್ನಿ ರ್ರದ ಹಾಗ್ ಉದಧರಣ ಗಳ ಬ ೈಂಬಲದೈಂದ ಆಕ್ಷ ೋಪ್ಣ ಗಳ ೂೈಂದಗ  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಪ್ರತಿರ ್ೋಧಿಸಬ ೋಕನ.  

3. ಸೈಂದಭಯಗಳಗನನಗನಣವಾಗಿ ಇತ್ರ ಯಾರ್ುದ ೋ ಅಜಿಯಗಳನನು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ನಿರ್ಯಹಿಸಬ ೋಕನ.  

 
______ 

14 ಪಪಪಪಪಪ ಪಪಪಪಪಪಪ, 39ಪಪ ಪಪಪಪಪಪಪ ಪಪಪಪಪಪಪಪಪ ಪಪಪಪಪ ಪಪಪಪಪಪಪಪಪಪಪಪ, ಪಪ.70, http://wcd.nic.in/sites/default/files/POCSO-ModelGuidelines.pdf  

15 ಪಪಪಪಪಪ ಪಪಪಪಪಪಪ, 39ಪಪ ಪಪಪಪಪಪಪ ಪಪಪಪಪಪಪಪಪ ಪಪಪಪಪ ಪಪಪಪಪಪಪಪಪಪಪಪ, ಪಪ.70, 

http://wcd.nic.in/sites/default/files/POCSO-ModelGuidelines.pdf  
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4. ಸೈಂದಭಯರ್ು ಅಗತ್ಯಪ್ಡಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಉದಾವಿಸಿದಾಗಲ ಲಾಿ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ 
ಅಜಿಯಗಳನನು ಸಲ್ಲಸಿಬ ೋಕನ.  

5. ಸ್ಕಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಮ್ಲಕ, ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಪ್ರವಾಗಿ 
ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನಗಳಗ  ತ್ಪ್ಪದ ೋ ನಿಶಾರ್  ಹಾಕಬ ೋಕನ/ ಗನರನತಿಸಬ ೋಕನ.  

6. ಸ್ಕಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಮ್ಲಕ ಅಧಿವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸನರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಮನಖಯ ಸ್ಾಕ್ಷಯ 
ಪ್ದಾಥಯಗಳನನು ಗನರನತಿಸಬ ೋಕನ. 

7. ಆಪಾದತ್ನ ಪ್ರವಾಗಿ ಗನರನತಿಸಬ ೋಕ ೈಂದನ ಕ ್ೋರಲಾದ ಅೈಂತ್ನಿಯಹಿತ್ವಾಗಿ ಅೈಂಗಿೋಕರಿಸಲಾಗದ 
ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನಗಳನನು ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದ  ಪ್ರತಿರ ್ೋಧಿಸಬ ೋಕನ.  

8. ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, ಮೊಕದದಮರ್ ರ್ಯರ್ಹರಣ ರ್ನ ಪಾರರೈಂಭವಾಗನರ್ ಮನೈಂಚ  ಸ್ಕಿ 
ಆರ ್ೋಪ್ಗಳನನು ರ್ಪಿಸಲಾಗಿದ ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ 
ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

9. ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಕ ್ಠಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗಾಗಿ ಅನನಕ್ಲಕರ 
ವಾತಾರ್ರಣರ್ನನು ಸೃಜಿಸಿರಬ ೋಕನ. 

10. ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಗಾಗಿ ನಿಗದಪ್ಡಿಸಲಾದ ದರ್ಾೈಂಕಕ ಕ ಮೊದಲನ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ -
ತಾಯಿ/ಪ ್ೋಷಕರನ/ ಅರ್ರನ ನೈಂಬಿಕ ಯಿಟಿಾರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಜ ್ತ ಗ  ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ನನು ತ್ಮಮ 
ಮನೈಂದ  ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ೈಂತ , ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ  
ತಿಳಸನರ್ುದನ ಸ್ಕಿವಾಗಿದ . ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಮಗನರ್ನನು 
ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಕ ್ಠಡಿಗ  ಕರ ದನಕ ್ೈಂಡನ ಹ ್ೋಗಬಹನದನ. ಇದರಿೈಂದ, 
ಮಗನವಿಗ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಹ ೋಳಲನ ಹ ್ೋಗನರ್ ಸೆಳರ್ು ಮಗನರ್ು ಚಿರಪ್ರಿಚಿತ್ವಾಗಬಹನದನ ಹಾಗ್ 
ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ಮನೈಂಚ  ಮಗನವಿಗ  ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ 
ವಾತಾರ್ರಣವ ೋರ್ ೈಂಬನದನ ಅಥಯವಾಗಬಹನದನ.  

11. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಮಗನವಿನ ಪ ್ೋಷಕರನನು ತ್ಮಮ ಕ ್ಠಡಿಗ  ಕರ ರ್ನರ್ 
ಮ್ಲಕ ಅರ್ರ ್ೈಂದಗ  ಉತ್ಮಿ ಸಹೃದರ್ ಸೈಂಬೈಂಧರ್ನನು ಬ ಳ ಸಬ ೋಕನ. ಇದರಿೈಂದ ಅರ್ರನ 
ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ/ಆಕ ರ್ ಪ ್ೋಷಕರಿಬಬರ ವಿಶಾಿಸರ್ನನು ಗಳಸಬಹನದನ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಸ್ ುೋಹಪ್ರ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  ಸೈಂರ್ಹನ ನಡ ಸಬ ೋಕನ.  

12. ಎದನರನದಾರ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನ ಪಾಟಿೋ ಸವಾಲ್ಲನ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ  ಆಕರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಶ ು 
ಕ ೋಳುರ್ುದನ ಅಥವಾ ಚಾರಿತ್ರಯ ರ್ಧ  ಮಾಡನರ್ುದನನು ಪ್ರತಿರ ್ೋಧಿಸಬ ೋಕಾದನದನ (ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
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ಅಧಿನಿರ್ಮದ 33(6)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅನನಸ್ಾರ) ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರ 
ಕತ್ಯರ್ಯವಾಗಿರನತ್ದಿ .  

13. ರಾಮ್ಚ್ೈಂದರ್ - ವಿರನದಧ - ಹರಿಯಾಣ ರಾರ್ಯ, ಎಐಆರ್ 1981 ಎಸ್ಸಿ ಪ್ನಟ 1036 
ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ತಿೋಮಾಯನಿಸಿದೈಂತ , ಮಗನ ಮತ್ನಿ 
ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನನು ಗೌರರ್ದೈಂದ ನಡ ಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ ಹಾಗ್ ಅರ್ರನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ 
ವಿಶಾಿಸರ್ನತ್ವಾದ ಮತ್ನಿ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಭಾರ್ರ್ ರ್ನನು ರ್ಯಕಿಪ್ಡಿಸನರ್ೈಂತಾಗಬ ೋಕನ. 
ಇದಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ , ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಮಾನಯ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳನನು ಪಾಲ್ಲಸಬ ೋಕನ.  

14. ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 35ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದಡಿರ್ಲ್ಲ ಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಿರನರ್ೈಂತ , ಅಪ್ರಾಧದ 
ಸೈಂಜ್ಞಾನರ್ನನು ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡ ದರ್ಾೈಂಕದೈಂದ ಒೈಂದನ ತಿೈಂಗಳ ೂಳಗ  ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ೈಂತ  ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ರ್ ್ೋಡಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

15. ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 313ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಆಪಾದತ್ನ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುವಾಗ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಸಹಾರ್ 
ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

16. ಅಪ್ರಾಧದ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ನನು ಗಮನದಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ೈಂಡನ, ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ಗಾಗಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ವಿಶ ೋಿಷಿಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ 
ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಯರ್ದ ವಿಷರ್ದಲ್ಲ ಿಹಾಗ್ ರ್ಾಯರ್ ನಿೋಡಿಕ  ಮತ್ನಿ ಆಪಾದತ್ನಿಗ  ಸ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷ  
ವಿಧಿಸನರ್ುದ ರಡ್ ವಿಷರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿ ವಾದಗಳನನು ಮೈಂಡಿಸಬ ೋಕನ. ಈ ಸೈಂಬೈಂಧದಲ್ಲಿ ವಿಶ ೋಷ 
ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಹಾಗ್ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ವಿವಿಧ 
ತಿೋಪ್ನಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ಲನ ವಿವಿಧ ವಾದಗಳನನು ಆಧರಿಸಿ ತ್ನು ವಾದಗಳನನು 
ರ್ಪಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

17. ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 357 ಮತ್ನಿ 357ಎ ಪ್ರಕರಣದಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ 
ಕಾನ್ನನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಗ  ಸ್ಕಿ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರರ್ು ದ ್ರ ರ್ನರ್ೈಂತ  ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ರ್ ್ೋಡಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

18. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದ  ಲಭಯವಿರನರ್ ಎಲಾಿ ಮನಖಯ 
ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಮೈಂಡಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ ಹಾಗ್ ತಿೋಪ್ನಯಗಳ ಬ ೈಂಬಲ್ಲತ್ ವಾದಗಳ ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ 
ಅರ್ುಗಳನನು ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ ವಿಚಾರಣ  ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ತ್ನು 
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ಸಕ್ಷಮತ ರ್ನನು ಪ್ರದಶಿಯಸಬ ೋಕನ. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ  
ಮತ್ನಿ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಎಲಾಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ 
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬ ೋಕನ.  

19. ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ರ್ 173(8)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅನನಸ್ಾರ, ಮೊಕದದಮರ್ ಮನೈಂದನ 
ತ್ನಿಖ್ ರ್ನ ಬಾಕ್ತ ಇದದರ , ಅೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಅದರ ಬಗ ೆ ತಿಳಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಮೊಕದದಮರ್ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ 
ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ ವಿಳೈಂಬಕ ಕ ಆಸಪದ ನಿೋಡದ  ಆದಷನಾ ಬ ೋಗರ್ , ಮನೈಂದನ ಅೈಂತಿಮ ರ್ರದರ್ನನು 
ಸಲ್ಲಸಿಲನ ಉನುತ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ  ಒೈಂದನ ಪ್ರತಿರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ುದರ ್ೈಂದಗ  
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಗ  ಪ್ತ್ರಗಳನನು ಬರ ರ್ನರ್ುದನ ಸಹ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರ 
ಕತ್ಯರ್ಯವಾಗಿರನತ್ದಿ .  

20. ಮಗನ ಅಥವಾ ಆತ್ನ ಪ ್ೋಷಕರನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಖಚಿತ್ ರ್ನಮ ದರ್ಾೈಂಕರ್ನನು ನಿೋಡಲನ 
ಸ್ಾಧಯವಿದದರ , ಅೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಿೈಂದ 
ಸದರಿ ವಾಸಿವಾೈಂಶಗಳನನು ಪ್ಡ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  

21. ಆಪಾದತ್ನಿೈಂದಾಗಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ು ಗಭಿಯಣಿಯಾಗಿದನದ, ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ರ್ರನ ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ರಕಿದ ಮಾದರಿಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಿದದರ , ಅೈಂಥ 
ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ಅದರ ಬಗ ೆ ತಿಳಸಬ ೋಕಾದನದನ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್
ರರ್ರ ಕತ್ಯರ್ಯವಾಗಿರನತ್ದಿ  ಹಾಗ್ ಆದಷನಾ ಬ ೋಗರ್ , ಕನಿಷಾಪ್ಕ್ಷ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ನ 
ಮನಕಾಿರ್ಗ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ಮನೈಂಚ  ಡಿಎನ್ಎ ರ್ರದರ್ನನು ಸಲ್ಲಸಿಲನ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಗ  ಪ್ತ್ರ 
ಬರ ರ್ಬ ೋಕನ ಹಾಗ್ ಉನುತ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ  ಅದರ ಒೈಂದನ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಸಹ 
ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕನ.  

22. 164ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲ ಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ತ್ಪ್ಪದ  ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ 
ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಮ್ಲಕ ನಿಶಾರ್ ಯಾಗಿ ಗನರನತ್ನ ಮಾಡಬ ೋಕನ.  

23. ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ -ತಾಯಿರ್ರನ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಾಗಿದದರ್ ಸಹ ತ್ಪ್ಪದ ೋ ಅರ್ರನನು 
ವಿಚಾರಣ  ಮಾಡಬ ೋಕನ. 

24. ರಾಸ್ಾರ್ನಿಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ರ್ ರ್ರದರ್ನ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಪ್ರಕರಣಕ ಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದದರ , 
ಅಪ್ರಾಧಕ ಕ ಆಪಾದತ್ನ ಸೈಂಬೈಂಧ ಕಲ್ಲಪಸನರ್ೈಂಥ ಬಟ ಾಗಳು ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ರ್ಸನಿಗಳನನು ತ್ಪ್ಪದ  
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ಸೈಂತ್ರಸ ಿ ಮಗನರ್ು ಗನರನತಿಸಬ ೋಕನ ಹಾಗ್ ಮನಖಯ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳಾಗಿರನರ್ ಅೈಂಥ ಬಟ ಾಗಳನನು 
ನಿಶಾರ್ ಯಾಗಿ ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.   

25. ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಮನಖಯ ವಿಚಾರಣ  ಮತ್ನಿ ಪಾಟಿೋ ಸವಾಲನನು ಅದ ೋ ದನದೈಂದನ 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ರ್ ್ೋಡಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ ಸಹ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ 
ರರ್ರ ಕತ್ಯರ್ಯವಾಗಿದ .  

26. ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಮೊಕದದಮಗ  ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ು ಬ ೈಂಬಲ್ಲಸನತಿದಿದರ , ಅೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, 
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಿಶ ೋಷ ‘ಪ್್ರ್ಯಭಾರ್ರ್ ರ್ ಉಪ್ಬೈಂಧ’ದ 
ಬಗ ೆ ಮಾನಯ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಗಮನರ್ನನು ಸ್ ಳ ರ್ಲನ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 29ರ್ ೋ 
ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ಯಾವಾಗಲ್ ಆಧಾರವಾಗಿಟನಾಕ ್ಳುುರ್ುದನ ಸ್ಕಿ.  

27. ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲನಿ ಎಲಾಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕ ್ಳುಬಹನದಾದ 
ಸಿರ್ಪ್ದರ್ುಗಳಾಗಿಲದಿರನರ್ುದರಿೈಂದ, ರಾಜಿ ಮಾತ್ನಕತ ಗಳಗಾಗಿ ಮೊಕದದಮರ್ ಅಧಿವಿಚಾರಣ  
ಮನೈಂದ್ಡನರ್ುದನನು ತಿೋರ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿರ ್ೋಧಿಸಬ ೋಕನ.  

28. ಮೊಕದದಮರ್ನ ಇತ್ಯಥಯದಲ್ಲರಿನರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂತ್ರಸ್ ಿ ಮತ್ನಿ ಆಪಾದತ್ನನ ವಿವಾಹವಾದರ , 
ಆಗ ಮೊಕದದಮರ್ ಬಗ ೆ ರ್ಯರ್ಹರಿಸನವಾಗ ಆಪಾದತ್ನಿಗ  ಯಾರ್ುದ ೋ ಔದಾರ್ಯರ್ನನು 
ತ ್ೋರಿಸಬಾರದನ.  

29. ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ನನು ಪಾರರೈಂಭಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಮನೈಂಚ  ಆರ ್ೋಪ್ ಪ್ಟಿಾಯೈಂದಗ  
ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಲಾದ ಸಮಗರ ದಸ್ಾಿವ ೋರ್ನಗಳನನು ಅಧಯರ್ನ ಮಾಡನರ್ುದನ ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ 
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರ ಕತ್ಯರ್ಯವಾಗಿರನತ್ದಿ .  

30. ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ರ್ರ (ಐಓ) ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ಮನೈಂಚ  ಅರ್ರ ್ೈಂದಗ  ಸೈಂಭಾಷಣ  ನಡ ಸಬ ೋಕನ. ಇದರಿೈಂದ ಇತ್ರ 
ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಪಾಟಿೋ ಸವಾಲ್ಲನ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಎದನರನದಾರ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನ ಎತಿದಿ 
ಸೈಂಶರ್ಗಳನನು ಸಪಷಾಪ್ಡಿಸಲನ ಅರ್ಕಾಶ ಪ್ಡ ರ್ಬಹನದನ.  

31. ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನ-ಸ್ ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಪಾಲ್ಲಸಲಾಗಿದ  
ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  
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ಬ ೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿಗಳಗ  ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನದ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳು 
ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯದ ಪರಕರಣಗಳನಕು ನಿವಾಹಸಕವುದಕ 

 
 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ 
2018 

 
 
 
 
 
ಪ ್ೋಕ ್ಸೋ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012ರ ಮೋರ ಗ  ಮಕಕಳ ಮೋಲಿನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯ ಪರಕರಣಗಳನಕು 
ನಿವಾಹಸಕವ ಕಕರಿತಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲಿಿ ಬ ೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿಗಳು ಅನಕಸರಿಸಬ ೋಕನದ ಏಕರ್ಪದ 
ನಿಯಮನವಳಗಳನಕು ಹ ್ೈಂದಕವ ಉದ ಾೋಶದಿೈಂದ ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನದ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳನಕು 
ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲನಗಿದ . ಈ ದಸ್ನಿವ ೋಜ್ಕ – ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕಕಕಗಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ ಆಯೋಗ 
(ಕ ಎಸ್ಸ್ಟಪಿಸ್ಟಆರ್), ಬ ೈಂಗಳೂರಿನ ಭನರತ ರನಷಿರೋಯ ಕನನ್ನಕ ಶನಲನ ವಿಶವವಿದನಯಲಯದ, ಮಕಕಳು 
ಮತಕಿ ಕನನ್ನಕ ಕ ೋೈಂದರ (ಸ್ಟಸ್ಟಎಲ್- ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐಯಕ) ಮತಕ ಿ ಎನ್ಫ ್ೋಲ್ಾ ಟರಸಿ್ ಇವುಗಳ 
ಜ್ೈಂಟಿ ಪರಯತುವನಗಿದ .  
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ವಿಷಯಸ್ಚಿ 
ಸೈಂಕ ೋತನಕ್ಷರಗಳು 
1. ಪಿೋಠಿಕ  
1.1 ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ, ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ನಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು 
1.2 ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳಗಾಗಿ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲನಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳು (ಎಸ್ಪಿ ಗಳು) 
1.3 ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳಗಾಗಿ ಸ್ಚಿಸಲಾದ ಅಗತ್ಯ ಕತ್ಯರ್ಯಗಳು 
2. ವಿವಿಧ ಹತನಸಕ್ತಿದನರರ ್ೈಂದಿಗ  ಬ ೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಗಿಳ ಪನತರಗಳು 
2.1 ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ  
2.2 ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ೌಲಭಯ 
2.3 ಸಿಡಬ್ಿಯಸಿ/ ಡಿಸಿಪಿರ್ನ 
2.4 164 ಹ ೋಳಕ   
2.5 ಪ್ರಿಹಾರ 
2.6 ಪ್್ರ್ಯ- ಅಧಿವಿಚಾರಣ  (Pre- Trial) 
2.7 ಅಧಿವಿಚಾರಣ  (Trial) 

3 ಹ ಚಕಚವರಿ ಮನಹರ್ತ 
3.1 ಪ ್ ೋಕ ಸ್ೋ ನಿರ್ಮಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಗ  ಹ ಚ್ನಿರ್ರಿ ಕಾರ್ಯಗಳು 
3.2 ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಗಿಳಗ  ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರಿೈಂದ ಸಹಕಾರ 
3.3 ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಗಿಳ ಸೈಂಪ್ಕಯ ಜಾಲದ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ, ಪ್ರಿಶಿೋಲರ್  
 ಅನಕಬ್ೈಂಧಗಳು 
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ಸೈಂಕ ೋತನಕ್ಷರಗಳು 
ಸಿಎಲ್ಎ : ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ್ನನ ತಿದನದಪ್ಡಿ ಅಧಿನಿರ್ಮ 
ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ : ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ  
ಸಿಎಸ್ಎ : ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ 
ಸಿಡಬ್ಯಿಸಿ : ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ 
ಡಿಸಿಪಿರ್ನ : ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕ 
ಡಿಎಲ್ಎಸ್ಎ : ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರ 
ಐಓ : ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ 
ಎೈಂಟಿಪಿ : ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಗಭಯಪಾತ್ 
ಪಿಓಸಿಎಸ್ಓ (ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ) 
ಅಧಿನಿರ್ಮ 

: ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ ಅಧಿನಿರ್ಮ 

ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನ : ವಿಶ ೋಷ ಬಾಲಕ ಪ ್ೋಲ್ಲಸ್ ಘ್ಟಕ 
ಎಸ್ಪಿ : ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ 
ಎಸ್ಪಿಪಿ : ವಿಶ ೋಷ ಪ್ಬಿಕಿ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ 
ಡಬ್ಯಿಪಿಸಿ : ಮಹಿಳಾ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಕಾರ್ ಸಟೋಬಲ್ 
ಐಸಿಪಿಎಸ್ : ಮಕಕಳ ಸಮಗರ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋರ್ರ್  
ಎೈಂಓಎಚ್ಎಫ್ಡಬ್ಯಿ 
ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು 

: ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರದ ಆರ ್ೋಗಯ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬ ಕಲಾಯಣ 
ಸಚಿವಾಲರ್ರ್ು ಹ ್ರಡಿಸಿದ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ಯಿೈಂದ 
ಬದನಕನಳದರ್ರನ ಮತ್ನಿ ಸೈಂತ್ರಸರಿ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಕಾನ್ನನ 
ಪಾಲರ್ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾರ್ಳಗಳು ಮತ್ನಿ 
ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು 
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1. ಪಿೋಠಿಕ  
ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಶ  ೋಷಣ ಯಿೈಂದ ಮಕಕಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಕಾನ್ನನ 
ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಬಲಪ್ಡಿಸಲನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 
2012 (ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ) ಅನನು ಜಾರಿಗ ್ಳಸಲಾಯಿತ್ನ. ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಪ್ರಸನಿತ್ 
ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ ರ್ ಬ ೋರ ಬ ೋರ  ಪ್ರಕರಣಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಿ ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗ  ಒಳಗ ್ೈಂಡಿವ . ಆದರ  
ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ ರ್ನ ಮಕಕಳ ಮೋಲಾಗನರ್ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕಾರದ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿ 
ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಹ ್ೈಂದಲಿ ಹಾಗ್ ಅದಕ್ಕ ಮನಖಯವಾಗಿ, ಬಾಧಿತ್ರಾದ ಹದಹರ ರ್ದರ್ರನ 
ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳನನು ಅದನ ಪ್ರತ ಯೋಕ್ತಸನರ್ುದಲಿ.  
 
 

ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ಮಗನ ಎೈಂದರ , 18 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಯಾರ ೋ 
ರ್ಯಕ್ತಿ ಎೈಂದನ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸನತ್ದಿ  ಹಾಗ್ ಸೈಂಭ ್ೋಗಾತ್ಮಕ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ , ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ , ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ಕ್ತರನಕನಳ ಮತ್ನಿ ಅಶಿೋಿಲತ ರ್ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಎಲಾಿ ಮಕಕಳಗ  ರಕ್ಷಣ ರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ದಿ .  
 
ಉದ ರೋಕ್ತತ್ ಅೈಂಶಗಳು ಈ ಮನೈಂದನೈಂತಿವ : ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಸಿೆತಿಗತಿ (ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲರಿನರ್ ಅಥವಾ 
ನೈಂಬಿಕಸ್ಥ ರ್ಯಕ್ತಿ, ಸಕಾಯರಿ ರ್ೌಕರ, ಸಶಸರ ಪ್ಡ ಗಳ ಸದಸಯ, ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್, ಬಾಧಿತ್ನಿಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ 
ರ್ಯಕ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೈಂಸ್ ೆಗಳ ಆಡಳತ್ ಮೈಂಡಳ ಅಥವಾ ಸಿಬಬೈಂದ, ಧಾಮಿಯಕ ಸೈಂಸ್ ೆಗಳು, ಆಸಪತ ರಗಳು 
ಅಥವಾ ಮಕಕಳಗ  ಸ್ ೋವ ಗಳನನು ಒದಗಿಸನರ್ ಸೈಂಸ್ ೆಗಳು), ಬಾಧಿತ್ನ ಸಿೆತಿ (ವಿಕಲಚ ೋತ್ನ ಮಗನ, 12 
ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಗನ), ಬಾಧಿತ್ನ ಮೋಲಾಗನರ್ ಪ್ರಿಣಾಮ (ಗಭಯಧಾರಣ , 
ದ  ಹಿಕ ದನಬಯಲತ , ಎಚ್ಐವಿ/ ಎಸ್ಟಿಐ) ಹಾಗ್ ದೌರ್ಯನಯದ ಸಿರ್ಪ್ (ಗನೈಂಪ್ನ, ಹಲ ಿ, 
ಮಾರಣಾೈಂತಿಕ ಆರ್ನಧಗಳ ಬಳಕ , ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯತ್ ಸೈಂಭ ್ೋಗದೈಂತ್ಹ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ , ಹಲ ಿ 
ನೈಂತ್ರ ಕ ್ಲನಿರ್ ಪ್ರರ್ತ್ು, ಹಲ  ಿ ನಡ ಸಿ ಮಗನರ್ನನು ಬ ತ್ಲಿ ಗ ್ಳಸಿ ಅಥವಾ ನಗುಗ ್ಳಸಿ 
ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕವಾಗಿ ಮರರ್ಣಿಗ  ಮಾಡನರ್ುದನ) ಮತ್ನಿ ಸೈಂದಭಯ (ಕ ್ೋಮನ ಅಥವಾ ಪ್ೈಂರ್ಥೋರ್ 
ಹಿೈಂಸ್ಾಚಾರದ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡ ರ್ನರ್ ಹಲ )ಿ. 
 
 

ಮೊಟಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ  ಇೈಂಥ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಕಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಪಷಾವಾಗಿ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾಗಿದ . ಈ 
ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಗೈಂಭಿೋರತ ರ್ ಅನನಸ್ಾರ ರ್ಗಿೋಯಕರಿಸಲಾಗನರ್ೈಂಥ ಕಠಿಣ 
ಶಿಕ್ಷ ಗಳನನು ನಿೋಡನತ್ದಿ . ಶಿಕ್ಷ ಗಳ ವಾಯಪಿರಿ್ನ ವಿಭಿನು ಕಾಲಾರ್ಧಿಗಳ ಸ್ಾದಾ ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಕಠಿಣ 
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ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ರ್ರ್ರ ಗ್ ವಾಯಪಿಸಿದ . ರ್ನಲಾಮರ್ ರ್ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳೂ ಸಹ ಇದನದ, 
ಅರ್ುಗಳ ಲರಿ್ನ್ು ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ನಿಧಯರಿಸಬ ೋಕನ.  
 
 

ರ್ಾಯಯಿಕ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಹೈಂತ್ದಲ್ಿ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮನಖಯವಾದನದ ೈಂಬೈಂತ  ಮಗಕವಿನ 
ಉತಿಮ ಹತನಸಕ್ತಿಯನಕು ಗಮನದಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ೈಂಡನ ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗ  ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗ ೆ 
ಅಧಿವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸನರ್ುದಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳನನು 
ಸ್ಾೆಪಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಉಪ್ಬೈಂಧ ಕಲ್ಲಪಸನತ್ದಿ . ರನರ್ನವಾತಿನ ಕನರಿತ್ನ ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದನ, 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ, ಅಪ್ರಾಧಗಳ ತ್ನಿಖ್  ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ , 
ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಮಗಕ-ಸ್ ುೋಹ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳನಕು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನತ್ದಿ . ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗ , ಅಪರನಧವನಕು ಎಸಗಲಕ ಪರಯರ್ತುಸಕವ ವಯಕ್ತಿಗ , ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು 
ಎಸಗಿರನರ್ುದಕಾಕಗಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಿರನರ್ ಶಿಕ್ಷ ರ್ ಅಧಯದಷನಾ ಶಿಕ್ಷ ರ್ನನು ವಿಧಿಸನತ್ದಿ . ಈ 
ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ಅಪ್ರಾಧ ಎಸಗನರ್ುದಕ ಕ ಸಮರ್ಾಗಿರನರ್ ಅಪರನಧದ ದಕಷ ರೋರಣ ಗ್ ಸಹ 
ಶಿಕ್ಷ ರ್ನನು ನಿೋಡನತ್ದಿ . ಇದನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಉದ ದೋಶಗಳಗಾಗಿ ಮಕಕಳ ದನರ್ಯಯರ್ಹಾರ ಮಾಡನರ್ುದನನು 
ಒಳಗ ್ಳುುತ್ದಿ . ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ , ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ ಸೈಂಭ ್ೋಗ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ , ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ಹಿೈಂಸ್  ಮತ್ನಿ ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ರ್ೈಂಥ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ , ರಕಜ್ಕವನರ್ತನ 
ಭನರವನಕು ಆಪಾದತ್ನ ಮೋಲ  ರ್ಗಾಯಯಿಸಲಾಗನತ್ಿದ . ಮಕಕಳ ಅತ್ಯೈಂತ್ ದನಬಯಲತ  ಮತ್ನಿ 
ಮನಗಧತ ರ್ನನು ಗಮನದಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ೈಂಡನ ಈ ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ನನು ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗಿದ . ಅದ ೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, 
ಕಾನ್ನಿನ ದನಬಯಳಕ ರ್ನನು ತ್ಡ ರ್ಲನ, ಸನಳು ು ದ್ರನ ನಿೋಡನರ್ುದಕ ಕ ಅಥವಾ ದ ್ೋಷಪ್್ರ್ಯಕ 
ಉದ ದೋಶದೈಂದ ಸನಳುು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಶಿಕ್ಷ ರ್ನನು ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಲಾಗಿದ . ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ಹಿೈಂಸ್ ರ್ ಬಾಧಿತ್ರನ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ ಕನಟನೈಂಬದರ್ರಿಗ  ಅೈಂಥ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದನ 
ಅತ್ಯೈಂತ್ ರ್ ್ೋವಿನ ಸೈಂಗತಿಯಾಗಿರನತ್ದಿ . ಆದದರಿೈಂದ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  ಗೌರರ್ದೈಂದ 
ರ್ತಿಯಸಲಾಗಿದ  ಹಾಗ್ ಪ್್ವಾಯಗರಹ ಅಥವಾ ಸೈಂವ ೋದರ್ಾರಹಿತ್ ಹ ೋಳಕ ಗಳು ಅಥವಾ 
ರ್ತ್ಯರ್ ರ್ನನು ತ್ಪಿಪಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲನ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ ೋಷ 
ಎಚ್ಿರಿಕ ರ್ನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ, ಎಲಾಿ ಸಮರ್ದಲ್ಿ ಮಗನವಿನ ಗೌಪ್ಯತ ರ್ನನು 
ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದ  ಹಾಗ್ ಮಗನವಿನ ಗನರನತ್ನನು ಮಾಧಯಮಕ ಕ ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಿರನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು 
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ರ್ನ ಒೈಂದನ ಖ್ಾಸಗಿ ಅಪ್ರಾಧವಾಗಿದನದ, ಹಲರ್ು ಬಾರಿ 
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ಅದನ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಿಲದಿ  ಅಥವಾ ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳಲದಿ  ನಡ ದನಹ ್ೋಗಿರನರ್ುದರಿೈಂದ, ಬಾಧಿತ್ 
ಮಗನವಿನ ನಿಖರವಾದ ಹ ೋಳಕ  ಹಾಗ್ ಸ್ಾೈಂದಭಿಯಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮನಖಯವಾಗನತ್ದಿ .  
 
1.1. ಪ ್ೋಕ ್ಸೋ ಅಧಿನಿಯಮ, ನಿಯಮಗಳು ಮತಕಿ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು 

ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಶ  ೋಷಣ ಯಿೈಂದ ಮಕಕಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಕಾನ್ನನ 
ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಬಲಪ್ಡಿಸಲನ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 
2012 (ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ) ಅನನು ಜಾರಿಗ ್ಳಸಲಾಯಿತ್ನ. ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳು 
ಪ್ರಸನಿತ್ ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ ರ್ ಬ ೋರ ಬ ೋರ  ಪ್ರಕರಣಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಿ ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗ  ಒಳಗ ್ೈಂಡಿವ . 
ಆದರ  ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನ ಮಕಕಳ ಮೋಲಾಗನರ್ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕಾರದ ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಹ ್ೈಂದಲಿ ಹಾಗ್ ಅದಕ್ಕ ಮನಖಯವಾಗಿ, ಬಾಧಿತ್ರಾದ 
ಹದಹರ ರ್ದರ್ರನ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳನನು ಅದನ ಪ್ರತ ಯೋಕ್ತಸನರ್ುದಲಿ ಹಾಗ್ ಗೈಂಡನ ಮಕಕಳ 
ಮೋಲಾಗನರ್ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗ ೆ ರ್ಯರ್ಹರಿಸಲನ ಅದನ ಯಾರ್ುದ ೋ ಸ್ಕಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು 
ಹ ್ೈಂದರನರ್ುದಲಿ.   
 
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ಮಗನ ಎೈಂದರ , 18 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ 
ಯಾರ ೋ ರ್ಯಕ್ತಿ ಎೈಂದನ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸನತ್ದಿ  ಹಾಗ್ ಸೈಂಭ ್ೋಗಾತ್ಮಕ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ , ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ಹಿೈಂಸ್ , ಲ  ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರನಕನಳ ಮತ್ನಿ ಅಶಿೋಿಲತ ರ್ನ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ 18 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ ಕಡಿಮ 
ರ್ರ್ಸಿಸನ ಎಲಾಿ ಮಕಕಳಗ  ರಕ್ಷಣ ರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ದಿ . ಮೊಟಾಮೊದಲ ಬಾರಿಗ  ಇೈಂಥ 
ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಕಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಪಷಾವಾಗಿ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾಗಿದ . ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಕಠಿಣ 
ಶಿಕ್ಷ ಗಳನನು ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಲಾಗಿದನದ, ಅರ್ುಗಳನನು ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಗೈಂಭಿೋರತ ರ್ ಅನನಸ್ಾರ 
ರ್ಗಿೋಯಕರಿಸಲಾಗಿದ .  
ರ್ಾಯಯಿಕ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಹೈಂತ್ದಲ್ಿ ಮಗಕವಿನ ಉತಿಮ ಹತನಸಕ್ತಿಯೆೋ ಅತ್ಯೈಂತ್ 
ಮನಖಯವಾದನದ ೈಂಬನದನನು ಗಮನದಲ್ಲಟಿನಾಕ ್ೈಂಡನ ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗ  ಅಪ್ರಾಧಗಳ 
ಬಗ ೆ ಅಧಿವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಉಪ್ಬೈಂಧ ಕಲ್ಲಪಸನತ್ದಿ . ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗ ೆ ರ್ರದ 
ಮಾಡನರ್ುದನ, ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದನ, ಅಪ್ರಾಧಗಳ ತ್ನಿಖ್  ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಗ  
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ , ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಪರರ್ತ ಹೈಂತದಲ್ಿ ಮಗಕ-ಸ್ ುೋಹ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳನಕು 
ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನತ್ದಿ .  
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ಹಲರ್ು ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ ೆ ರ್ಯರ್ಹರಿಸನರ್ ಪ್ರಸನಿತ್ 
ಭಾರತ್ದಲ್ಲರಿನರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆಗಳು ಗ ್ೈಂದಲಕಾರಿ ಹಾಗ್ ಹ ಚ್ನಿ ದೋಘ್ಯ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನಳುದಾದಗಿವ . 
ಸೈಂತ್ರಸಿ ಕನಟನೈಂಬಗಳು ಹಲರ್ು ಸವಾಲನಗಳನನು ಎದನರಿಸನತಿದಿನದ, ಆಗಾಗ ಇಡಿೋ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನ 
ಅರ್ರನನು ಹತಾಶ ಗ ್ಳಗಾಗನರ್ೈಂತ  ಮಾಡನತ್ದಿ . ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಲಾದ 
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದ (ಎಫ್ೇ಼ ಐಆರ್)ರ್ನನು ಅನನಸರಿಸಿ, ಮೊಕದದಮರ್ 
ಸೈಂಗತಿಗಳರ್ಾುಧರಿಸಿ, ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  ನಡ ಸನರ್ುದಕ ಕ, ಆಪಾದತ್ನನನು ಗನರನತಿಸನರ್ುದಕ ಕ, 
164ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲ ಿ ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋಟ್ರರ್ರ ಮನೈಂದ  ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ುದಕ ಕ ಹಾಗ್ ಸೈಂತ್ರಸರಿ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರ ಪ್ಡ ರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮಗನರ್ನನು 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗನತ್ದಿ . ಹಿೋಗ , ಮೊಕದದಮರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ೈಂಡ ನೈಂತ್ರ, ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಅದರ 
ಕನಟನೈಂಬರ್ು ಹಲರ್ು ತಿೈಂಗಳುಗಳರ್ರ ಗ  ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ನನು ಎದನರಿಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  
 
ಈ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಕಡಿಮ ಆಘಾತ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡನರ್ ಸಲನವಾಗಿ, ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕಾಕಗಿ ಬ ೈಂಬಲ ಸ್ ೋವ ಗಳನನು ಪ್ಡ ರ್ಲನ ಉಪ್ಬೈಂಧ 
ಕಲ್ಲಪಸನತ್ದಿ . ಇದನ ಕಾಲಕಾಲಕ ಕ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಮತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಬ ೈಂಬಲ ಹಾಗ್ ದ  ಹಿಕ ರ್ ರವಿಗ  
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸನರ್ುದನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡಿರನತ್ದಿ . ಆಗ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ 
ಪಾರಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ನಿ ಮಗನ ಹಾಗ್ ಆತ್ನ/ಆಕ ರ್ ಕನಟನೈಂಬದ ನಡನವ  ಪ್ರಮನಖ ಸೈಂಪ್ಕಯ 
ರ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರನತಾಿರ್  ಹಾಗ್ ದ್ರನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಸಮರ್ದೈಂದ ಹಿಡಿದನ ಅಧಿವಿಚಾರಣ  
ಮನಕಾಿರ್ಗ ್ಳಸಿ ಮಗನವಿಗ  ಪ್ನನರ್ಯಸತಿ ಕಲ್ಲಪಸನರ್ರ್ರ ಗ  ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ಸಹಾರ್ ಮಾಡನತಾಿರ್ .  
 
ಈ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಪ ್ೋಕ ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012 ಮತ್ನಿ ಅದರ 
ಸೈಂವಾದ ನಿರ್ಮಗಳಗ  ಅನನಗನಣವಾಗಿ ಅಭಿರ್ೃದಧಗ ್ಳಸಲಾಗಿದ . ಈ ಮಾದರಿ 
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನ, ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಕಕಳನನು 
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಕ ಕ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ನಿಖ್ ಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ರ್ವಾಬಾದರರಾಗಿರನರ್ ಎಲಾಿ 
ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳಗ  ಸ್ಚ್ರ್  ಹಾಗ್ ಮಾಗಯದಶಯನರ್ನನು ನಿೋಡನತ್ದಿ .  
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1.2. ಬ ೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿಗಳಗನಗಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿನಿ ಉಪಬ್ೈಂಧಗಳು 

ಲ  ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ (ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ) ನಿರ್ಮಗಳು, 2012, ಲ  ೈಂಗಿಕ 
ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ಎದನರಿಸನರ್ೈಂಥ ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ ಕನಟನೈಂಬಗಳು/ ಆರ  ಕ  ಮಾಡನರ್ರ್ರಿಗ  
(ನಿರ್ಮ 4(7-10)) ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಒಬಬ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ನಿಯೋಜಿಸಬ ೋಕ ೈಂದನ 
ಉಪ್ಬೈಂಧ ಕಲ್ಲಪಸನತ್ದಿ .  
 
ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ, ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 19(6)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರ ಗ  ರ್ರದರ್ನನು 
ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ನೈಂತ್ರ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ಅಥವಾ 5ರ್ ೋ ಉಪ್-ನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗ  ಅದರ 
ನಿಧಯರಣ ರ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ಹಾಗ್ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ ಸಮಮತಿಯೈಂದಗ , ತ್ನಿಖ್  
ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ಲ್ಲಿ (4(7)ರ್ ೋ ನಿರ್ಮ) ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಒಬಬ ಬ ೈಂಬಲ 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ದಿ .  
 

ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಅರ್ರನ ನೈಂಬಿಕ  ಹಾಗ್ 
ವಿಶಾಿಸವಿಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಕಾಯರ ೋತ್ರ ಸೈಂಘ್ ಸೈಂಸ್ ೆರ್ ಸಹಾರ್ರ್ನನು 
ಸಹ ಕ ್ೋರಬಹನದನ. ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ ಅದನನು ಅನನಮೊೋದಸಬ ೋಕನ. ಪ ್ಲ್ಲೋಸರ್ 
ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ರ್ ರರ್ು ನಿೋಡಲನ ಅೈಂಥ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯರ್ಸ್ ೆಗಳು ಲಭಯವಿರನರ್ ಬಗ ೆ ಸಹ 
ತಿಳಸಬಹನದನ. ತ್ದನೈಂತ್ರ ವಿಶ ೋಷ ಬಾಲಕ ಪ ್ೋಲ್ಲಸ್ ಘ್ಟಕರ್ು ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಮತ್ನಿ 
ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿಗ  ತಿಳಸಬಹನದನ: ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ನಿರ್ಮಗಳು, 2012ರ 4(2)ರ್ ೋ (ಇ) 
ನಿರ್ಮ.  
 

ಸಕಾಯರ ೋತ್ರ ಸೈಂಸ್ ೆರ್ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯನನನು ‘ನೈಂಬಿಕ  ಹಾಗ್ ವಿಶಾಿಸದ ರ್ಯಕ್ತಿ’ ಎೈಂಬ ಪ್ಟಿಾಗ  
ಸ್ ೋರಿಸಲಾಗಿದ . ಅೈಂಥ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ ಅಥವಾ ಮಾಯಜಿಸ್ ರೋಟ್ರರ್ರ ಮನೈಂದ  
ಹ ೋಳಕ ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ (26(1)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣ) ವ  ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ  
(27(3)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣ) ಮತ್ನಿ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳ (33(4) ಹಾಗ್ 37ರ್ ೋ 
ಪ್ರಕರಣ) ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಸಿೆತ್ರಿರನರ್ೈಂತ  ಕ ್ೋರಿಕ ್ಳುಬಹನದನ.  
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ಕನಟನೈಂಬದ ಸದಸಯರನ/ ಪ ್ೋಷಕರನ ತ್ಮಮ ಆಯಕರ್ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ (ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ 
ನಿರ್ಮಗಳ 4ರ್ ೋ ನಿರ್ಮದ 7ರ್ ೋ ಉಪ್ನಿರ್ಮದ ಪ್ರೈಂತ್ನಕ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸಲನ 
ಸಕಾಯರ ೋತ್ರ ಸೈಂಸ್ ೆರ್ನನು ಕ ್ೋರಿಕ ್ಳುಬಹನದನ.  
ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ನಿರ್ಮಗಳ 4(11)ರ್ ೋ ನಿರ್ಮಾನನಸ್ಾರ, ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ತಿಳಸಲಾಗನರ್ೈಂಥ 
ವಿಷರ್ಗಳಾದ ಆಪಾದತ್ನ ಬೈಂಧನ, ಸಲ್ಲಸಿಲಾದ ಅಜಿಯಗಳು ಹಾಗ್ ಇತ್ರ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ 
ರ್ಯರ್ಹರಣ ಗಳು ಸ್ ೋರಿದೈಂತ , ಮೊಕದದಮರ್ ಬ ಳರ್ಣಿಗ ಗಳ ಬಗ ೆ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ 
ಸಕಾಯರ ೋತ್ರ ಸೈಂಸ್ ೆಗ್ ಸಹ ತಿಳಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  
 
 

ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಕಾಯರ ೋತ್ರ ಸೈಂಸ್ ೆರ್ನ ವಿಶ ೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ 
ಹಾಗ್ ಅೈಂತಿಮ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಸಿನರ್ುದರಲ್ಲಿ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರಿಗ  ಸಹಾರ್ 
ಮಾಡಬಹನದನ.  
 

ವಿಶ ೋಷ ಬಾಲಕ ಪ ್ೋಲ್ಲಸ್ ಘ್ಟಕರ್ು/ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ, 24 ಗೈಂಟ ಗಳ ಒಳಗ  ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು 
ರ್ ೋಮಕ ಮಾಡಿಕ ್ೈಂಡಿರನರ್ ಬಗ ೆ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ತಿಳಸಬ ೋಕನ. ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 
2012ರ 19(1)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರ ಗ  ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ  ರ್ರದ ಮಾಡಿಕ ್ಳುಲನ 
ಕಾನ್ನಿನ ಮ್ಲಕ ಕಡಾ್ರ್ಗ ್ಳಸಲಾಗಿದ . ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ರ್ರದ ಮಾಡಲನ ಅಥವಾ 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುಲನ ವಿಫಲರಾದರ  ಅದಕ ಕ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 21(2)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣರ್ು 
ಶಿಕ್ಷ ರ್ನನು ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಿದ .  
 

ಮಗನ/ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ಇಚಿಛಸಿದರ , ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸ್ ೋವ ಗಳನನು ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ 
ಯಾರ್ುದ ೋ ಕಾರಣಗಳನನು ನಿೋಡದ  ಕ ್ರ್ ಗ ್ಳಸಬಹನದನ.  
 

ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ಬಾಧಿತ್ ಮಗನ ಹಾಗ್ ಮೊಕದದಮಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿರ್ 
ಕನರಿತ್ ಗೌಪ್ಯತ ರ್ನನು ಕಾಪಾಡಬ ೋಕನ.  
 

1.3. ಬ ೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿಗಳಗನಗಿ ಸ್ಚಿಸಲನದ ಅಗತಯತ ಗಳು:  
ಮನಖಯವಾಗಿ, ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳು ಅಥವಾ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ರ್ ಕ್ಷ ೋತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸನತಿರಿನರ್ ಒಬಬ ರ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಕಾಯರ ೋತ್ರ ಸೈಂಸ್ ೆ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಅಭಿರಕ್ಷ  
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ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ಾ ಗೃಹ ಅಥವಾ ಆಶರರ್ ಗೃಹದ ಒಬಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಜಿಲಾಿ 
ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕರ್ು (ಡಿಸಿಪಿರ್ನ) ನಿಯೋಜಿಸಿರನರ್ ಒಬಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹನದನ.  
ಮಕಕಳ ಲ  ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಕಾರಣಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ನಿ ಬದಧತ ರ್ನನು 
ಹ ್ೈಂದರನರ್ುದನ ಹಾಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ಮನೈಂದಕ ಕ ತ ಗ ದನಕ ್ೈಂಡನ ಹ ್ೋಗನರ್ ಮಾನಸಿಕ 
ಸಿೆರತ ರ್ನನು ಹ ್ೈಂದರನರ್ುದನ.  
ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣ , ಪಾರಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ೋಗಯದ ಕ್ಷ ೋತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸಿರನರ್ ಅನನಭರ್.  
ಮೋಲಾಗಿ, ಸಮಾರ್ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಾುತ್ಕ ್ೋತ್ರಿ ಪ್ದವಿರ್ ಹಿನುಲ  ಹ ್ೈಂದರನರ್ ಅಥವಾ ಮಕಕಳ 
ಹಕನಕಗಳು, ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣ  ಹಾಗ್ ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ ರ್ ಕ್ಷ ೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸಿರನರ್ 
ಅನನಭರ್ ಹ ್ೈಂದರನರ್ುದನ; 
ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ರ್ಲ್ಲಿ ಹಲರ್ು ಸಕಾಯರಿ ಹಾಗ್ ಸಕಾಯರ ೋತ್ರ ಏಜ ನಿಸಗಳ ೂೈಂದಗ  ಸೈಂಪ್ಕಯ 
ಬ ಳ ಸನರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯವಿರನರ್ುದನ ಹಾಗ್ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರ ್ೈಂದಗ  ಸಮನಿರ್ತ  ಸ್ಾಧಿಸನರ್ುದಕ ಕ 
ರ್ ರವಾಗನರ್ುದನ. 
 
ಅಹಾತ ಗಳು: 
ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಾರ್ುದಾದರ್ ಮಾನದೈಂಡಗಳ ೂೈಂದಗ , ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ 
ಮಹಿಳ ರ್ರ ಮೋಲಾಗನರ್ ಹಿೈಂಸ್ಾಚಾರಕ ಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ವಿಷರ್ಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಕನಿಷಾ ರ್ಾಲನಕ 
ರ್ಷಯಗಳ ಕ ಲಸದ ಅನನಭರ್ ಹ ್ೈಂದರಬ ೋಕನ. ಅರ್ುಗಳ ೈಂದರ : 
 
ಕಾನ್ನನ ಅಥವಾ ಪ್್ರಕ ಕಾನ್ನಿನ ವಿಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾಯಹಯತ ಗಳನನು ಪ್ಡ ದರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು 
ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ರ್  ಹಾಗ್ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಬ ೈಂಬಲರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು 
ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ ಭಾಗರ್ಹಿಸನರ್ುದಕ ಕ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಅರ್ರ 
ಮಾತ್ೃ ಭಾಷ್ ರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಭಾಷಣ  ನಡ ಸನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು. 
ಕಾನ್ನನ - ಹಾಗ್ – ಪ ರ್ಬ ೋಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯ, ಸ್ ೋವಾ ನಿೋಡಿಕ  
ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರನ/ ಸಮಾಲ ್ೋಚ್ಕರನನು ಒಳಗ ್ೈಂಡೈಂತ  ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕರ್ು 
ನಿಯೋಜಿಸಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು.  
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ರ್ ೋಮಕನರ್ತ: 
ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ, ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 19(6)ರ್ ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರ ಗ  
ರ್ರದರ್ನನು  ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಕ್ಡಲ ೋ ಅಥವಾ ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ನಿರ್ಮಗಳ 4(5)ರ್ ೋ ನಿರ್ಮದ 
ಮೋರ ಗ  ಅದರ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೋಲ  ಹಾಗ್ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ 
ಸಮಮತಿಯೈಂದಗ  ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ನಿರ್ಮಗಳ 4(7)ರ್ ೋ ನಿರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಲಾದೈಂತ , ಮಕಕಳ 
ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ, ತ್ನಿಖ್  ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ 
ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಒಬಬ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ದಿ . ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬರ್ು, 
ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಅರ್ರನ ನೈಂಬಿಕ  ಮತ್ನಿ ವಿಶಾಿಸ ಇಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ 
ಅಥವಾ ಸಕಾಯರ ೋತ್ರ ಸೈಂಸ್ ೆರ್ ಸಹಾರ್ರ್ನನು ಸಹ ರ್ ೋರವಾಗಿ ಕ ್ೋರಬಹನದನ. ಈ ರ್ ೋಮಕಾತಿ 
ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಪ್್ಣಯಗ ್ಳಸಲನ ಅದರ ಬಗ ೆ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿಗ  ತಿಳಸಬ ೋಕನ.  
 
ಮಕ್ಸಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ, ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನ/ ಸೆಳೋರ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ  ಪ್ತ್ರರ್ನನು ಕಳುಹಿಸನರ್ುದರ 
ಮ್ಲಕ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ರ್ ೋಮಕಾತಿರ್ನನು ದೃಢಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ . ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ 
ಸಮಿತಿಯಿೈಂದ ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನ/ ಸೆಳೋರ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ  ಕಳುಹಿಸನರ್ ಪ್ತ್ರದ ನಮ್ರ್ ರ್ನನು ಮಕಕಳು 
ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ಕ ೋೈಂದರರ್ು ಪ್ರಕಟಿಸಿರನರ್ ‘ಲಾ ಆನ್ ಚ  ಲ್್ ಸ್ ಕ್ಷನರ್ಲ್ ಅಬ್ಯಸ್ ಇನ್ ಇೈಂಡಿಯಾ’ 
ಎೈಂಬ ಆಕರ ಗರೈಂಥದ 1501ರ್ ೋ ಪ್ನಟದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದ .  
 
ಈ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ನೈಂತ್ರ, ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ನಿರ್ಮಗಳ 4(9)ರ್ ೋ ನಿರ್ಮಾನನಸ್ಾರ, 
ಎಸ್ಜ ಪಿರ್ನ/ ಸೆಳೋರ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ 24 ಗೈಂಟ ಯಳಗ  ಅೈಂಥ ರ್ ೋಮಕಾತಿರ್ ಬಗ ೆ ವಿಶ ೋಷ 
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕ ಕ ತಿಳಸಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  
 
2. ವಿವಿಧ ಹತನಸಕ್ತಿದನರರ ್ ೈಂದಿಗ  ಬ ೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿಯ ಪನತರಗಳು 
ಪ್ರತ ಯೋಕ ಹಿತಾಸಕ್ತದಿಾರರಿಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ  ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಪಾತ್ರರ್ನನು ಈ ಕ ಳಕೈಂಡೈಂತ  
ವಿರ್ರವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದ : 
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__________________  

1ಮರ್ ್ೋಹರನ್, 2015 
2.1. ಪ ್ಲಿೋಸ್ ಪರಕ್ತರಯೆಯಲಿಿ ಮಗಕ ಮತಕಿ ಕಕಟಕೈಂಬ್ಕ ಕ ಸಹನಯ ಮನಡಕವುದರಲಿ ಿ ಬ ೈಂಬ್ಲ 

ವಯಕ್ತಿಯ ಪನತರ:  
2.1.ಎ. ಮನಹರ್ತಯನಕು ಸ್ಟವೋಕರಿಸಕವುದಕ: ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರ ಗ  ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ 
ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ೈಂಡಾಗ, ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸನರ್ ಹಾಗ್ 
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುರ್ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ (ಸಿಡಬ್ಯಿಪಿಒ), ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಅದರ 
ಕನಟನೈಂಬದರ್ರಿಗ / ಆರ  ಕ  ನಿೋಡನರ್ರ್ರಿಗ  ಮೊಕದದಮರ್ ವಿವಿಧ ಹೈಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ 
ಒಬಬ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸನರ್ುದರ ಬಗ ೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  
 
2.1.ಬಿ. ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ (ಎಸ್ಪಿ) ಮೊಕದದಮ ಯಾರ್ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿ ರ್ ೋಮಕಗ ್ೈಂಡಿರನರ್ುದರ ಬಗ ೆ 
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಪ್ಡ ರ್ನತಾಿರ್ ್ೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೋಲ , ಆತ್ನನ/ ಆಕ ರ್ನ ದ್ರನನು 
ದಾಖಲ್ಲಸಲನ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ ್ೈಂದಗ  ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ಗ  ಹ ್ೋಗಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  
 
2.1.ಸಿ. ಪ ್ಲಿೋಸ್ ಠನಣ ಯಲಿಿ ಮಗಕವಿಗ  ಸಹನಯ ಮನಡಕವುದಕ: ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, 
ಮಗನರ್ನನು ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ಗ  ಕರ ತ್ರಬಾರದ ೈಂದನ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸನತ್ದಿ . ಆದರ , ಹಲರ್ು 
ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪ ್ೋಷಕರನ/ ಆರ  ಕ  ನಿೋಡನರ್ರ್ರನ ಅಥವಾ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರ ಕ ್ೋರಿಕ ರ್ ಮೋರ ಗ  
ಮಕಕಳನನು ಠಾಣ ಗ  ಕರ ದನಕ ್ೈಂಡನ ಹ ್ೋಗಲಾಗನತ್ದಿ . ಮಗನರ್ನನು ಒಮಮ ಠಾಣ ಗ  ಕರ ದನಕ ್ೈಂಡನ 
ಬೈಂದರ , ಅಲ್ಲಿ ಮಗನವಿರ್ ್ೈಂದಗ  ಸೈಂವಾದ ನಡ ಸನರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ ್ೋಕ ಸ್ೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಅನನಸರಿಸನತಿದಿಾದರ  ಎೈಂಬನದನನು ಮತ್ನಿ 
ಮಗನವಿಗ  ಸ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಪ್ರಶ ುಗಳನನು ಕ ೋಳಲಾಗನತಿದಿ  ಎೈಂಬನದನನು ಹಾಗ್ ಒಬಬರಿಗಿೈಂತ್ ಹ ಚ್ನಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ ು ಕ ೋಳುತಿಲಿಿ ಎೈಂಬನದನನು ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ನಿದಯಷಾ ಅಗತ್ಯತ ರ್ ಆಧಾರದ 
ಮೋಲ  ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರನ/ ದನಭಾಷಿಗರನನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ  ಎೈಂಬನದನನು ಮತ್ನಿ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ 
ಠಾಣ ರ್ಲ್ಲನಿ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳು ಮತ್ನಿ ಹ ೋಳಕ ಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ್ಳುುವಿಕ  ಹಾಗ್ ತ್ನಿಖ್ ರ್ ಇತ್ರ  
ಹೈಂತ್ಗಳು ಮಗನವಿನ ಉತ್ಮಿ ಹಿತಾಸಕ್ತರಿ್ನನು ನಿರ್ಪಿಸನತ್ದಿ  ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುುರ್ 
ಮ್ಲಕ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಮಗನವಿಗ  ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ .  
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2.1.ಡಿ. ಪರಥಮ ಮನಹರ್ತ ವರದಿಯ ಒೈಂದನ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಕನಟನೈಂಬಕ ಕ ನಿೋಡಲಾಗಿದ  ಹಾಗ್ 
ಅದಕಾಕಗಿ ಅರ್ರನ ಪ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ಗ  ಪ್ದ ೋ ಪ್ದ ೋ ಭ ೋಟಿ ನಿೋಡನತಿಲಿಿ ಎೈಂಬನದನನು ಬ ೈಂಬಲ 
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ.  
 
2.1.ಇ. ಸಥಳ ಮಹಜ್ರಕ: ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ ನಡ ಸನರ್ ಸೆಳ ಮಹರ್ರ್ಗಾಗಿ ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಮಗನ 
ಹಾಗ್ ಕನಟನೈಂಬದ ಜ ್ತ ಗ  ಘ್ಟರ್  ನಡ ದ ಸೆಳಕ ಕ ಹ ್ೋಗಬಹನದನ. ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ಮಗನರ್ು 
ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ಎದನರಿಸಿರನರ್ೈಂಥ ಸೆಳಕ ಕ ಮರನ ಭ ೋಟಿ ನಿೋಡನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ 
ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯತ ಗಳು ಹಾಗ್ ಮಗನವಿನ ಯೋಗಕ್ಷ ೋಮರ್ು ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮನಖಯವಾದದನದ 
ಎೈಂಬನದನನು ಮನದಟನಾ ಮಾಡಿಕ ್ಳುಬ ೋಕನ. ವಿಶ ೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರನ/ ದನಭಾಷಿಗರಿಗ  ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ , 
ಮಗನವಿನ ಯಾರ್ುದ  ನಿದಯಷಾ ಅಗತ್ಯತ ಗಳನನು ಬ ೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ/ ಹಾಗ್ ಪ ್ಲ್ಲೋಸರನ ಪ್್ರ  ಸಬ ೋಕನ.  

 


