ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕಕಕಗಳ ರಕ್ಷಣನ ಆಯೋಗ
ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರನಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ (POCSO-ಪ್ೋಕ್ಸೋ)
ಅಧಿನಿಯಮ, 2012ರ ಮೋರಗಿನ ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗ್
ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು

ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು (ಎಸ್ಓಪಿಗಳು) ಕರ್ಾಯಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ, (2012)ದ
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಮಕಕಳ

ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌರ್ಯನಯದ

ಪ್ರಕರಣಗಳನನು

ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್

ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರನ

ಅನನಸರಿಸಬೋಕಾದ ಏಕರ್ಪ್ದ ಶಿಷ್ಾಾಚಾರರ್ನನು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ ಉದದೋಶದೈಂದ ರ್ಪಿಸಲಾಗಿದ.
ಈ ವಿಷರ್ ಸೈಂಗರಹರ್ು ಈ ಕಳಕೈಂಡರ್ರ ರ್ೈಂಟಿ ಪ್ರರ್ತ್ುವಾಗಿದ: ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಮಕಕಳ
ಹಕನಕಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ (ಕಎಸ್ಸಿಪಿಸಿಆರ್), ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ ನಿದೋಯಶಕರನ ಹಾಗ್ ಮಹಾ
ನಿರಿೋಕ್ಷಕರ

ಕಚೋರಿ,

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ತ್ರಬೋತಿ

ಮಹಾ

ನಿದೋಯಶಕರ

ಕಚೋರಿ,

ವಿಧಿ

ವಿಜ್ಞಾನ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಗಳ ನಿದೋಯಶಕರನ, ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ನಿದೋಯಶರ್ಾಲರ್, ಮಗನ ಹಾಗ್ ಕಾನ್ನನ ಕೋೈಂದರ
(ಸಿಸಿಎಲ್- ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐರ್ನ), ಎನ್ಫ್ೋಲ್್ ಪ್ರೋ ಆಕ್ತಾವ್ ಹಲ್ಿ ಟರಸ್ಾ, ನಿಮಾಾನ್ಸ, ಫಾಯಕಾೈಂ ಲಾ
ಮತ್ನಿ ವ ದಯರನ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕಕಕಗಳ ರಕ್ಷಣನ ಆಯೋಗ
4ರ್ೋ ಮಹಡಿ, ಕೃಷಿ ಭರ್ನ, ನೃಪ್ತ್ನೈಂಗ ರಸ್,ಿ ರಾಣಿಚನುಮಮ ರ್ೃತ್ಿ, ಬೈಂಗಳೂರನ560 002, ದ್ರವಾಣಿ: 080-22115291/92, ಇ-ಮೋಲ್:

ಚಿತ್ರ

kscpcr@gmai l .com

ಮಕನಕುಡಿ
ಲ ೈಂಗಿಕ

ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ

ಮಕಕಳ

ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ

(ಪ್ೋಕ್ಸೋ)

ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ನನು

2012ರಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಗ್ಳಸಲಾಯಿತ್ನ. ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಮಕಕಳು ಎದನರಿಸನತಿಿರನರ್ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿರ್ ಲ ೈಂಗಿಕ
ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ಪ್ರಿಗಣರ್ಗ ತಗದನಕ್ೈಂಡಿದ ಮತ್ನಿ ಈ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಸಪಷಾವಾಗಿ ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಿದ
ಮತ್ನಿ ಅರ್ುಗಳಗ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷರ್ನನು ಸಹ ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಿದ. ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮ, ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ನಿ
ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ

ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು

ಮತ್ನಿ

ಶಿಷ್ಾಾಚಾರಗಳನನು

ಸ್ೋಪ್ಯಡಗ್ಳಸಲಾಗಿದ . ಆದಾಗ್ಯ, ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ರ್ರದ
ಮಾಡಿದ ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬರ್ು, ರ್ಾಯರ್ರ್ನನು ಪ್ಡರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ತ್ಮಮ ಹ್ೋರಾಟದಲ್ಲಿ
ಕಠಿಣತ್ರವಾದ ಕಷಾಗಳನನು ಮತ್ನಿ ಅನಿಶಿಿತ್ತರ್ನನು ಅನನಭವಿಸನತಿಿದಾದರ.
ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ನಿಷಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನನಷ್ಾಾನಕಕ ಹಲವಾರನ ಕಾರಣಗಳನನು ಈ ಕಳಗಿನೈಂತ
ಆರ್ೋಪಿಸಬಹನದಾಗಿದ :

 ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಿಗ ಪ್ರಮಾಣಾನನಸ್ಾರವಾದ ತ್ರಬೋತಿರ್ ಕ್ರತ.

 ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಘಾತ್ಗ್ೈಂಡ ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ ಕನಟನೈಂಬಗಳಗ ಸೈಂವೋದರ್ಾಶಿೋಲವಾದ
ಮತ್ನಿ ಕಾಲಬದಧವಾದ ಸಪೈಂದರ್ರ್ ಕ್ರತ.

 ಈ

ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ನನು

ಅನನಷ್ಾಾನಗ್ಳಸನರ್

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ

ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಿಗ

ಎದನರಾಗನರ್ೈಂತ್ಹ ಆರ್ರ್ಯರ್ದ ಹೈಂಚಿಕ, ಸಿಬಬೈಂದ, ಮ್ಲಭ್ತ್ ಸ್ೌಕರ್ಯಗಳ ಕ್ರತ.

 ಅಧಿನಿರ್ಮದ

ಅನನಷ್ಾಾನದಲ್ಲಿ

ಅಸಮಪ್ಯಕ

ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣ

ಮತ್ನಿ

ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಿಗ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಹ್ಣಗಾರಿಕರ್ ಕ್ರತ.

 ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ನಿ ಆತ್/ಆಕರ್ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ಮತ್ಿಮಮ ಆಘಾತ್ಕ್ಕಳಗಾಗನರ್ೈಂತ ಆಗಾಗೆ
ಕಳೈಂಕರ್ನನು

ಹ್ರಿಸನತ್ಿಲೋ

ಇರನರ್

ಮತ್ನಿ

ಬಹಿಷೃತ್ಗ್ಳಸನರ್

ಸಮಾರ್ದಲ್ಲಿ

ಬದನಕನತಿಿರನರ್ುದನ.
ಪ್ರಸನಿತ್ ರ್ಯರ್ಸ್ೆರ್ಲ್ಲಿರನರ್ ಈ ರಿೋತಿರ್ ಅೈಂತ್ರಗಳನನು ನಿವಾರಿಸನರ್ ಪ್ರರ್ತ್ುದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ
ಮಕಕಳ

ಹಕಕಕಗಳ

ರಕ್ಷಣನ

ಆಯೋಗವು,

ಪ್ೋಕ್ಸೋ
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ಅಧಿನಿರ್ಮದ

ಅನನಷ್ಾಾನದಲ್ಲಿ

ತ್ಡಗಿಸಿಕ್ೈಂಡಿರನರ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಿಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (ಎಸ್ಓಪಿಗಳು) ರಚಿಸನರ್ುದಕಕ
ಮನೈಂದಾಗಿದ.
ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಇಲಾಖ್, ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಿೈಂದ ಪಾರಥಮಿಕ ಮಟಾದ ಅನನಭರ್ರ್ನನು ಹ್ೈಂದರನರ್
ವಿಷರ್ ತ್ಜ್ಞರನ, ಬೈಂಗಳೂರಿನ ಎನ್ಫ್ೋಲ್್ ಪ್ರೋಆಯಕ್ತಾವ್ ಹಲ್ಿ ಟರಸಿಾನ ಬೈಂಬಲ್ಲತ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು,
ಫಾಯಕಾಮ್ ಲಾ ದ ರ್ಕ್ತೋಲರನ, ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ಕೋೈಂದರ (ಸಿಸಿಎಲ್, ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐರ್ನ) ಮಕಕಳ
ತ್ಜ್ಞರನ, ಸಿರೋರ್ೋಗ ತ್ಜ್ಞರನ, ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ ವ ದಯರನ (ನಿಮಾಾನ್ಸ), ಇೈಂತ್ಹ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಕ್ಷೋತ್ರದ
ತ್ಜ್ಞರನ,

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ

ಮತ್ನಿ

ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್

(ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್),

ಬೈಂಗಳೂರನ- ಇರ್ರಲಿರ್ ಸ್ೋರಿ ಈ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಸೈಂಕಲ್ಲಸಿದಾದರ. ಒೈಂದನ
ತ್ೈಂಡವಾಗಿ ಈ ಸೈಂಕಲನರ್ನನು ರ್ಶಸಿಿಯಾಗಿ ರಚಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ತ್ಮಮ ಮೌಲಯರ್ನತ್ವಾದ ಸಮರ್ರ್ನನು
ನಿೋಡಿದ ಮೋಲಕೈಂಡ ಎಲಾಿ ಭಾಗಿೋದಾರರಿಗ್ ರ್ಾರ್ು ಹೃದರ್ಪ್್ರ್ಯಕ ಧನಯವಾದರ್ನನು ಸಲ್ಲಿಸನತೋಿ ವ.
ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಕಾನ್ನನ ಸ್ೋವಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರ, ಕರ್ಾಯಟಕ ರ್ಾಯಯಾೈಂಗ ಅಕಾಡಮಿ, ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್
ಸಮಿತಿ, ಕರ್ಾಯಟಕ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಅಭಿರ್ೃದಧ ಇಲಾಖ್, ಕರ್ಾಯಟಕ
ಮತ್ನಿ ರ್ನನಿಸ್ಫ್ ನಿೈಂದ ದ್ರತ್ ರ್ರರ್ು ಮತ್ನಿ ಪ್ರೋತಾಸಹಕಕ ರ್ಾರ್ು ಋಣಿಯಾಗಿದದೋವ.
ರ್ರವಿನ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ ಮಕಕಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿರ್ನನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕ್ೈಂಡನ, ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣಗಳ
ನಿರ್ಯಹಣರ್ನನು ಸನರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ಗ್ಳಸನರ್ ಮತ್ನಿ ಅದರ ಅನನಷ್ಾಾನರ್ನನು ಸನಧಾರಿಸನರ್ ನಿಟಿಾನಲ್ಲಿ
ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯದಾದಯೈಂತ್ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಿಗ ಎಸ್ಓಪಿಗಳನನು ವಿತ್ರಿಸಲಾಗನರ್ುದನ.

ಡಾ|| ಆೈಂಟ್ೋನಿ ಸ್ಬಾಸಿಾರ್ನ್
ಅಧಯಕ್ಷರನ
ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ (ಕಎಸ್ಸಿಪಿಸಿಆರ್)
ಸೈಂ: ಕಎಸ್ಎಟಿ/
ಇೈಂದ: ರ್ನಯಯಮ್ರ್ತಾ ಎ.ವಿ. ಚೈಂದರಶೋಖರ್
ರ್ನಯಯಿಕ ಸದಸಯರಕ,

ದ್ರವಾಣಿ ಸೈಂ: 080-22212226
ಫಾಯಕ್ಸಸ: 080-22232055
ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಆಡಳತ್ ರ್ಾಯಯಾಧಿಕರಣ,

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

ಕೈಂದಾರ್ ಭರ್ನ,
6 & 7ರ್ೋ ಮಹಡಿ, ಕೈಂಪೋಗೌಡ ರಸ್ಿ,
ಬೈಂಗಳೂರನ-560 009
ಮೊಬ ಲ್: 9480353824/ 988632378
ದರ್ಾೈಂಕ: 29ರ್ೋ ನವೈಂಬರ್ 2018.

ಸೈಂದೋಶ
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಿನಿರ್ಮ,

2012ರ

ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ

ಅನನಷ್ಾಾನಗ್ಳಸನರ್ ನಿಟಿಾನಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಕೃಪಾ ಅಮರ್ ಆಳಿ, ಅಧಯಕ್ಷರನ, ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ
ರಕ್ಷಣಾ

ಸಮಿತಿ

(ಕಎಸ್ಸಿಪಿಆರ್)

ಇರ್ರ

ದಕ್ಷ

ಮಾಗಯದಶಯನದ್ೈಂದಗ

ಮಾದರಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಅೈಂತಿಮಗ್ಳಸಲಾಗಿದ ಮತ್ನಿ ಅದರ ಮೋರಗ ನಿರ್ಮಗಳನನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ.
ಕಎಸ್ಸಿಪಿಆರ್ ನ ಅಧಯಕ್ಷರನ ನನುನನು ಸಭಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತ ರ್ಹಿಸನರ್ೈಂತ ಮತ್ನಿ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅಭಿಯೋರ್ಕರನ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತ್ಜ್ಞರನ, ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ ವ ದಯರನ ಮತ್ನಿ
ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಸಿಬಬೈಂದಗಳಗಾಗಿ

ಮಾದರಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು

ಸ್ಕಿವಾಗಿ

ರ್ಪಿಸನರ್ಲ್ಲಿ

ರ್ರವಾಗನರ್ೈಂತ ನನುನನು ಕ್ೋರಿದದರನ.
ಈ

ಮಾದರಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು

(ಎಸ್ಓಪಿಗಳು)

ಅದರ

ಮ್ಲಕ

ಮಾಡಲಾದ

ಅಧಿನಿರ್ಮ ಮತ್ನಿ ಅದರ ಮೋರಗ ರಚಿಸಲಾದ ನಿರ್ಮಗಳ ಮತ್ನಿ ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್
ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳ ವಾಯಪಿಿರ್ ಮಿತಿರ್ಲ್ಲಿಯೋ ರಚಿಸಲಾಗಿದ. ಎಸ್ಓಪಿಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನರ್ ಈ
ಸೈಂಕಲನರ್ು

ಎಲಾಿ

ಹೈಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ

ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಬರನರ್

ಎಲಾಿ

ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರ

ಅಗತ್ಯತಗಳನನು ಪ್್ರ ಸನತ್ಿದ.
ಡಾ|| ಶೋಖರ್ ಶೋಷ್ಾದರ, ಪ್ರಸಿದಧ ನಿಮಾಾನ್ಸ ಮಕಕಳ ಮಾನಸಿಕ ತ್ಜ್ಞರನ ಮತ್ನಿ ಶ ಲ ರಾಮಸ್ಾಿಮಿ
ಇರ್ರನ ಪ್ೋಕ್ಸೋನ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಮರ್್ೋ-ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ ರಕ್ಷಣಾ
ಅೈಂಶಗಳನನು ಸ್ೋಪ್ಯಡಗ್ಳಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಒೈಂದನ ಅತ್ನಯತ್ೃಷಾವಾದ ಎಸ್ಓಪಿರ್ನನು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದಾದರ.
ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್ 164ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೋಳಕರ್ನನು
ದಾಖಲ್ಲಸನವಾಗ ಮತ್ನಿ ವಿಚಾರಣರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನವಾಗ ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ

ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ

ಗಮನದಲ್ಲಿಟನಾಕ್ಳುಬೋಕಾದ ಸ್ಕಿ ಅೈಂಶಗಳನನು ಇದನ ಒಳಗ್ೈಂಡಿದ.
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ಭಾಗವಾಗಿ

ಮಾಯಜಿಸ್ರೋಟರನ

ಖನಷಿ ಕನಶಾಲಪ್ಪ, ಸನಜಾ ಸನಕನಮಾರನ್, ಡಾ|| ಶ ಬಾಯ ಸ್ಾಲಾ್ನಾ (ಎನ್ಫ್ೋಲ್್ ಟರಸ್ಾ),
ಅಶ ೋಕ್ಸ

ಜಿ.ವಿ.

(ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್

(ರ್ಾಯರ್ವಾದ,
ಇಲಾಖ್,

ಫಾಯಕಾೈಂ

ಬೈಂಗಳೂರನ),

ಲಾ)

ಅರನೈಂಧತಿ

ಜಿ

ಮತ್ನಿ

ಸಿಸಿಎಲ್-ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐರ್ನ

ಕಮಲಾ
ನ

ಜ.

ಅನನರ್ಪ್

ಗಿಲ್ಲಯಾಳ್ ಮತ್ನಿ ಸಿಗತ್ ರಹ, ರವಿರ್ಾ ಬಾಸಿಾರ್ನ್, ಜಿಎಸ್ಪಿ, ಡಾ|| ಅಶಿಿನಿ, ಎಐಜಿಪಿ, ಗಿರಿಜಾ,
ಡಿಎಸ್ಪಿ, ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಇಲಾಖ್-ಇರ್ರ ತ್ೈಂಡರ್ು ನಿೋಡಿದ ಅತ್ನಯತ್ಿಮ ಸಹಕಾರಕಾಕಗಿ
ರ್ಾನನ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದದೋರ್.
ಡಾ|| ಚ್ೈಂದರಕಾ ರಾವ್, ಎೈಂ.ಎಸ್. ರಾಮರ್ಯ ಆಸಪತ,ರ ಬೈಂಗಳೂರನ, ಡಾ|| ರ್ಗದೋಶ್, ವ ದೋಹಿ
ಆಸಪತ,ರ ಬೈಂಗಳೂರನ, ನಿೋರ್ಾ ರ್ಾರ್ಕ್ಸ, ಎನ್ಸಿಪಿಸಿಆರ್ ನ ಮಾಜಿ ಸದಸಯರನ, ಆಶಿಕಾ ಶಟಿಾ, ಸಿಡಬ್ಿಯಸಿ
ಸದಸಯರನ, ಬೈಂಗಳೂರನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖ್ರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಕಾೈಂತ್ಮಮ ಮತ್ನಿ ಡಾ||
ವಿರ್್ೋದ್ ಲಕಕಪ್ಪನ್, ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್, ಬೈಂಗಳೂರನ ಇರ್ರನಗಳು ಈ ಎಸ್ಓಪಿಗಳನನು
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸನರ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಇರ್ುಗಳ ಕರಡನನು ತ್ಯಾರಿಸನರ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಅೈಂತಿಮಗ್ಳಸನರ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಜ್ಞಾನ
ಮತ್ನಿ ಅನನಭರ್ರ್ನನು ಕ್ಡನಗಯಾಗಿ ನಿೋಡಿದಾದರ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಿಗಾಗಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಏಕರ್ಪ್ವಾಗಿ ಅನನಸರಿಸಬೋಕಾದ ಸ್ಾಧನವಾಗಿ ಅಥಯಪ್್ಣಯ ಮತ್ನಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಎಸ್ಓಪಿಗಳ
ಸೈಂಕಲನರ್ನನು

ಹ್ರತ್ರನರ್

ಹ್ಣ

ರ್ಹಿಸಿಕ್ೈಂಡ

ಡಾ||

ಕೃಪಾ

ಅಮರ್ ಆಳಾಿ

ಅಭಿನೈಂದಸನತೋಿ ರ್.
ಸಹಿ/(ರ್ನಯಯಮ್ರ್ತಾ ಎ.ವಿ. ಚೈಂದರಶೋಖರ್)
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ಅರ್ರನನು

ಡನ|| ಎಸ್.ಟಿ. ರಮೋಶ್

ದ್ರವಾಣಿ: 080-26488233

ಭಾರತಿೋರ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸ್ೋವ (ನಿರ್ೃತ್ಿ)

ಮೊಬ ಲ್: 9902788641

ಇ-ಮೋಲ್: st rameshn@redi f f mai l .com

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ-ನಿದೋಯಶಕರನ,
ಕರ್ಾಯಟಕ (ನಿರ್ೃತ್ಿ),
ಬೈಂಗಳೂರನ

ದರ್ಾೈಂಕ: 12.09.2018

ಸೈಂದೋಶ
ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ (ಪ್ೋಕ್ಸೋ)ದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗೆ
ರ್ಯರ್ಹರಿಸನರ್ೈಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಿಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ(ಎಸ್ಓಪಿ)ರ್ು ಶಿೋಘ್ರವಾಗಿ ಒೈಂದೋ
ದನದಲ್ಲಿ ಬೈಂದರನರ್ೈಂಥದದಲಿ. ವಾಸಿರ್ವಾಗಿ, ಕಾನ್ನಿನ

ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ

ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ

ಮೊಕದದಮಗಳ ವಿಚಾರಣರ್್ ಸ್ೋರಿದೈಂತ ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿೈಂದ ನಡರ್ನರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಕಲಸರ್ೂ ಸಹ ಎಸ್ಓಪಿ
ಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿರಬೋಕನ. ಈ ಮ್ಲ ತ್ತ್ಿರ್ು, ಆಪ್ರಾಧಿಕ ರ್ಾಯರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ೆರ್ಲ್ಲಿನ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಿಗ
ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನಿಯಿಸನತ್ಿದ. ಈ ಎಸ್ಓಪಿಗಳು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗ್ ಕರಮಗಳ ಗನಣಮಟಾರ್ನನು
ವಿವೋಚ್ರ್

ಹಾಗ್

“ರ್ನಗಾಡ್”

ಅಸಪಷಾತರ್ನನು

ನಿವಾರಿಸಿ

ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರನ

ಶಬದಶಃ

ಗ

ಯಾರ್ುದೋ

ಸಪಷಾತರ್ನನು
ಮತ್ನಿ

ಅರ್ಕಾಶವಿಲಿದೈಂತ

ಒದಗಿಸನತ್ಿವ

ಭಾರ್ಶಃ

ಮತ್ನಿ

ಕಾನ್ನನನು

ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸನತ್ಿವ.

ಏಕರ್ಪ್ತರ್ನನು

ಅನನಸರಿಸನರ್ುದಕಕ

ಎಸ್ಓಪಿಗಳು

ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸನತ್ಿವ.

ಎಸ್ಓಪಿಗಳು

ದಾರಿ

ಮಾಡಿಕ್ಡನತ್ಿವ. ಎಸ್ಓಪಿಗಳು ತ್ರಬೋತಿ ಸಿಬಬೈಂದಗಳಗ್ ಸಹ ಸ್ಕಿ ಸ್ಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸನತ್ಿವ.
ವಾಸಿವಿಕವಾಗಿ, ಎಸ್ಓಪಿಗಳ ಮತ್ಿೈಂದನ ವಿಶೋಷತಯೋರ್ೈಂದರ, ಅರ್ುಗಳನನು ರ್ಪಿಸನರ್ುದಕ್ಕ
ಮೊದಲನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರ್ೈಂದಗ ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ಗಳನನು ನಡಸಿ ರಚಿತ್ವಾಗಿರನರ್, ಪ್ರಿಪ್್ಣಯ
ಸಮನಿಯಿತ್ ಫಲ್ಲತಾೈಂಶವಾಗಿವ. ಅೈಂತ್ಹ ಪ್ರರ್ತ್ುರ್ು ಅೈಂತ್ರರ್ನನು ಕಡಿಮಗ್ಳಸನರ್ುದಕಕ ಮತ್ನಿ ಹಚ್ನಿ ಕಡಿಮ
ಟಫ್ಯ

ಸಮಸ್ಯಗಳನನು ನಿವಾರಿಸನರ್ುದಕಕ

ಬದಧವಾಗಿದ.

ಇದನ

ಉತ್ಿಮವಾದ

ಕಲಸವಾಗಿದನದ,

ನಿರ್ಕ್ಕ

ಶಾಿಘ್ನಿೋರ್ವಾದನದಾಗಿದ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಪ್ರಕರಣಗಳಗ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ

ಎಸ್ಓಪಿಗಳ

ಪಾರಮನಖಯತಗ

ಅತಿಯಾದ

ಒತ್ನಿ

ಕ್ಡಲಾಗದನ. ಏಕೈಂದರ, ಇದನನು ಜಾಣಮಯಿೈಂದ ನಿರ್ಯಹಿಸಬೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಸ್ಕ್ಷಮವಾದ
ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಒೈಂದಾಗಿದ. ಈ ಕೃತಿರ್ ಕತ್ೃಯಗಳು ಸೈಂಪ್್ಣಯ ಶಾಿಘ್ರ್ಗ ಹಾಗ್ ಅಭಿನೈಂದರ್ಗಳಗ
ಅಹಯರಾಗಿದಾದರ.
ಸಹಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ರಮೋಶ್
12/9/18
6

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕಕಕಗಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ ಆಯೋಗ

ಚಿತ್ರ

ಚಿತ್ರ

4ರ್ೋ ಮಹಡಿ, ಕೃಷಿ ಭರ್ನ, ನೃಪ್ತ್ನೈಂಗ ರಸ್,ಿ ರಾಣಿಚನುಮಮ ರ್ೃತ್ಿ, ಬೈಂಗಳೂರನ-560
002, ದ್ರವಾಣಿ: 080-22115291/92, ಇ-ಮೋಲ್: kscpcr@gmai l .com

ಸೈಂದೋಶ
ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ (ಕ.ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ಆರ್) ಅಧಯಕ್ಷ ಸ್ಾೆನ
ದ್ರತಿರನರ್ುದನ

ನನಗ

ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ

ಆನೈಂದರ್ನನುೈಂಟನ

ಮಕಕಳ

ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ

ಮಾಡಿದ.

ನನು

ಅಧಿನಿರ್ಮ,

2012

ಅಧಿಕಾರಾರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ
(ಪ್ೋಕ್ಸೋ)ಗ

ಲ ೈಂಗಿಕ
ಮಾದರಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ(ಎಸ್ಓಪಿ)ರ್ನನು ಸೈಂಕಲ್ಲಸನರ್ೈಂತ್ಹ ಒೈಂದನ ಯೋರ್ರ್ರ್ನ ನನಗ ದ್ರತ್ದದಕಕ ರ್ಾನನ
ಆಭಾರಿಯಾಗಿದದೋರ್.
ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಮಕಕಳಗಾಗಿ ಅತ್ನಯತ್ಿಮವಾದ ಕಾನ್ನನಗಳು ಇದಾದಗ್ಯ ಸಹ, ತ್ಳಮಟಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ುಗಳ
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನನಷ್ಾಾನರ್ು ಹಲವಾರನ ಕಾರಣಗಳೈಂದಾಗಿ ಕನೈಂಠಿತ್ವಾಗಿವ. ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ
ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣಾ ನಿಕಾರ್ವಾಗಿರನರ್ ರ್ಾರ್ು ಬಾಧಿತ್ರನ ಅಪ್ರಾಧಿಕ ರ್ಾಯರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ೆರ್ಲ್ಲಿನ

ಅರ್ರ

ಪ್ರಯಾಣದ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ಿಷನಾ ಮರನ ಆಘಾತ್ಕಕ ಒಳಗಾಗನರ್ೈಂತ್ಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ದನನಿತ್ಯ
ಸಿಿೋಕರಿಸನತೋಿ ವ ಮತ್ನಿ ನಮಮ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಯರ್ ದರರ್ು 16% ರಿೈಂದ 18%ರಷನಾ
ಕಡಿಮರ್ದಾದಗಿದ.

ಈ

ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ

ಭಾಗಿಯಾಗಿರನರ್

ಎಲಾಿ

ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಿಗಾಗಿ

ಮಾದರಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ನಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳನನು ಹ್ೈಂದನರ್ ಮ್ಲಕ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಕರಮಬದಧ
ಮಾಪಾಯಡಿನ

ಮ್ಲಕ

ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ

ಅನನಷ್ಾಾನರ್ನನು

ಸನಧಾರಿಸಲನ

ರ್ಾರ್ು

ಪ್ರರ್ತಿುಸಬಹನದೈಂದನ ನಮಗ ಮನರ್ರಿಕಯಾಯಿತ್ನ. ಇದನ ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ದನರನಪ್ಯೋಗರ್ನನು
ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ ಬಾಧಿತ್ರನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಹ್ರರ್ನನು ತ್ಗಿೆಸನತ್ಿದ ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ
ಕಟಾಾಜ್ಞ ಹ್ರಡಿಸನರ್ ಹಾಗ, ಮಕಕಳ ಅತ್ನಯತ್ಿಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿರ್ನನು ಎತಿಿಹಿಡಿರ್ನವಾಗ ಇದನ ಮಗನಸ್ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನರ್ು ಸಶಕಿವಾಗನರ್ುದನನು ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸನತ್ಿದ.
ಈ ಚಿೈಂತ್ರ್ಗಳನನು ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿಟನಾಕ್ೈಂಡನ ಎಸ್ಓಪಿರ್ ಕರಡನ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಲನ ಮತ್ನಿ ನಿದೋಯಶನ
ನಿೋಡಲನ ಸಮಿತಿರ್ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಬೋಕೈಂದನ ರ್ಾರ್ು ರ್ಾಯಯಾಧಿೋಶರಾದ ಎ.ವಿ. ಚ್ೈಂದರಶೋಖರ್ ಅರ್ರನನು
ಆಹಾಿನಿಸಿದರ್ು. ಕರಡನ ಸಮಿತಿರ್ನ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಇಲಾಖ್, ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಇಲಾಖ್, ಎರ್್ಫೋಲ್್ ಪ್ರೋ
ಆಯಕ್ತಾೋವ್ ಹಲ್ಿ ಟರಸ್ಾ, ಬೈಂಗಳೂರನ ಇಲ್ಲಿೈಂದ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಫಾಯಕಾೈಂ ಲಾ, ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ
ಕೋೈಂದರ (ಸಿಸಿಎಲ್, ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐರ್ನ) ದೈಂದ ರ್ಕ್ತೋಲರನಗಳು, ಶಿಶನ ತ್ಜ್ಞರನ, ಸಿರೋ ರ್ೋಗ ತ್ಜ್ಞರನ,
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ಮಾನಸಿಕ

ಆರ್ೋಗಯ

ವ ದಯರನ

(ನಿಮಾಾನ್ಸ)

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ

ಮತ್ನಿ

ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ (ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್) ಬೈಂಗಳೂರಿನೈಂತ್ಹ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಕ್ಷೋತ್ರದ ತ್ಜ್ಞರನ. ಈ ಸಮಗರ
ದಸ್ಾಿವೋರ್ನ

ಹ್ರತ್ರನರ್ಲ್ಲಿನ

ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ಾ

ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿನ

ತ್ೈಂಡದ

ಒಟನಾ

ಪ್ರರ್ತ್ುರ್ು

ಶಾಿಘ್ನಿೋರ್ವಾದನದನ. ಆದರ, ಅೈಂತಿಮ ಕ್ಷಣದರ್ರಗ್ ಒಟಿಾಗಿದನದ ಹಗಲನ ರಾತಿರ ಎನುದ ಶರಮಿಸಿದ
ಸನಜಾ ಸನಕನಮಾರನ್ ಅರ್ರಿಗ ವಿಶೋಷ ಧನಯವಾದಗಳು.
ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಿಗಾಗಿ ಇೈಂತ್ಹ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕೈಂಪೈಂಡಿರ್ೈಂ ಅನನು ಸೈಂಕಲ್ಲಸನರ್ುದನ ಸನಲಭದ
ಕಲಸರ್ಲಿ

ಮತ್ನಿ

ಪ್ರಿಪ್್ಣಯತರ್ನನು

ಸ್ಾಧಿಸಲನ

ಹಲವಾರನ

ಪ್ರಿಷಕರಣಗಳೂೈಂದಗ

ದೋಘಾಯರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿಷರ್ ತ್ಜ್ಞರನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಿಶರಮರ್ನನು ಹಾಕ್ತದಾದರ .
ಕರ್ಾಯಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮಕಾಕಗಿನ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (ಎಸ್ಓಪಿ)ಕಾಕಗಿ ಕ್ಡನಗ
ನಿೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯಬಬರಿಗ್ ರ್ಾನನ ಧನಯವಾದಗಳನನು ಅಪಿಯಸನತೋಿ ರ್.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಿನಿರ್ಮಕಾಕಗಿ

ಎಸ್ಓಪಿರ್ನನು

ಹ್ರತ್ರಬೋಕೈಂಬ ನಮಮ

ನಿಣಯರ್ಕಕ ತ್ನೈಂಬನ

ಹೃದರ್ದೈಂದ ರ್ರರ್ು ನಿೋಡಿದ ನಮಮ ಆಯೋಗದ ಸದಸಯರಾದ ಅಪ್ಣಾಯ ಕ್ಲಿ, ರ್ನಿತಾ ತ್ೋವಿಯ,
ಆನೈಂದ ಲ್ೋಬ್ೋ, ರ್ಪಾ ರ್ಾರ್ಕ್ಸ ಮತ್ನಿ ಚ್ೈಂದರಶೋಖರ ಅಳುಪ್ನರ ಇರ್ರನಗಳಗ ನನು
ಕೃತ್ಜ್ಞತಗಳನನು ಅಪಿಯಸನತೋಿ ರ್ ಮತ್ನಿ ನನು ಗ ರನ ಹಾರ್ರಿರ್ಲ್ಲಿ ಸಭಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತ ರ್ಹಿಸಿದದ ಮರಿಸ್ಾಿಮಿ
ಅರ್ರಿಗ ವಿಶೋಷವಾಗಿ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದದೋರ್.
ರಾರ್ಯದಲ್ಲಿನ

ಎಲಾಿ

ಜಿಲಗ
ಿ ಳು

ಮತ್ನಿ

ಭಾರತ್ದ

ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್

ಇತ್ರ

ಭಾಗಗಳಗ್

ಕ್ೈಂಡ್ರ್ಯಬಹನದಾದ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಓಪಿರ್ನನು ಒಟಿಾಗಿರಿಸಲನ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ
ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗರ್ು ಶರಮಿಸಿರನರ್ುದನ ಹಮಮರ್ ಸೈಂಗತಿ. ಎಸ್ಓಪಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ
ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳನನು ಅನನಸರಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ ಇದನ ವಿವಿಧ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಾಗಿರನರ್ ಬಾಧಿತ್ರಿಗ
ದೋಘಾಯರ್ಧಿರ್ರ್ರಗ ರ್ಾಯರ್ ದ್ರಕ್ತಸಿಕ್ಡನತ್ಿದೈಂಬ ವಿಶಾಿಸ ನನಗಿದ.
ಸಹಿ/ಡನ. ಕೃಪ ಅಮರ್ ಆಳವ
ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷರನ, ಕ.ರಾ.ಮ.ಹ.ರ ಆಯೋಗ
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ಕೃತಜ್ಞತಗಳು
ರ್ನಯಯಮ್ರ್ತಾ ಎ.ವಿ. ಚೈಂದರಶೋಖರ್ (ವಿಶಾರೈಂತ್ ರ್ಾಯಯಾಧಿೋಶರನ, ಕರ್ಾಯಟಕ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್).
ಡನ. ಎಸ್.ಟಿ. ರಮೋಶ್, ಐಪಿಎಸ್, ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾನಿದೋಯಶಕರನ ಮತ್ನಿ ಮಹಾನಿರಿೋಕ್ಷಕರನ (ನಿರ್ೃತ್ಿ),
ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್.
ಉಮನ ಎೈಂ.ಜಿ., ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ಕಾರ್ಯದಶಿಯ, ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಕಾನ್ನನ ಸ್ೋವಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಯಯನೈಂಗ ಅಕನಡಮಿ, ಬನಲಕ ರ್ನಯಯ ಸಮಿರ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಚ ರ್ನಯಯನಲಯ.
ಡನ. ಅಶ್ವವನಿ, ಐಪಿಎಸ್, ಹಚ್ನಿರ್ರಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾನಿದೋಯಶಕರನ ಅಪ್ರಾಧ, ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್.
ಡನ. ಶೋಖರ್ ಶೋಷನದಿರ, ಪಾರಧಾಯಪ್ಕರನ ಮತ್ನಿ ಮನಖಯಸೆರನ, ಮಕಕಳ ಮತ್ನಿ ಹದಹರರ್ದರ್ರ
ಮರ್್ೋರ್ೋಗ ಚಿಕ್ತತಸ ವಿಭಾಗ, ನಿಮಾಾನ್ಸ.
ಡನ. ಚೈಂದಿರಕನ ರನವ್, ಪಾರಧಾಯಪ್ಕರನ ಮತ್ನಿ ಮನಖಯಸೆರನ, ಶಿಶನವ ದಯಕ್ತೋರ್ ವಿಭಾಗ, ರಾಮರ್ಯ ಆಸಪತರ.
ಡನ. ಜ್ಗದಿೋಶ್ ಎನ್., ಪಾರಧಾಯಪ್ಕರನ ಮತ್ನಿ ಮನಖಯಸೆರನ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ವ ದೋಹಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್
ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸೈಂಸ್ೆ.
ಡನ. ವಿರ್್ೋದ್ ಲಕಕಪಪನ್, ಉಪ್ನಿದೋಯಶಕರನ, ರಾರ್ಯ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್.
ಶ ಲನ ರನಮಸ್ನವಮಿ, ಯೋರ್ರ್ಾ ಸೈಂಯೋರ್ಕರನ, ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಹದಹರರ್ದರ್ರ ಮರ್್ೋರ್ೋಗ
ಚಿಕ್ತತಾಸ ವಿಭಾಗ, ನಿಮಾಾನ್ಸ.
ಗಿರಿಜನ ಕಕಮನರ್, ಉಪ್-ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರನ, ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್.
ಅರಕೈಂಧರ್ತ ಜಿ., ಹಿರಿರ್ ಕಾನ್ನನ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಭಿಯೋರ್ರ್ಾ ಇಲಾಖ್.
ಕಮಲನ ಜಿ., ಸಕಾಯರಿ ಅಭಿಯೋರ್ಕರನ, ಅಭಿಯೋರ್ರ್ಾ ಇಲಾಖ್.
ರ್ವಿರ್ನ ಬನಸ್ಟಿಯನ್, ರಾರ್ಯ ಸೈಂಯೋರ್ಕರನ, ಲ್ಲೈಂಗ ಸೈಂವೋದರ್ಾ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಯೋರ್ರ್, ಕರ್ಾಯಟಕ
ರಾರ್ಯ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್.
ಅಶ ೋಕ್ ಜಿ.ವಿ., ಪಾಲನದಾರರನ, ಫಾಯಕಾಮ್ ಲಾ.

ಅನಕರ್ಪ ಗಿಲಿಯನಳ್, ಸೈಂಶ ೋಧರ್ಾಧಿಕಾರಿ – ಕಾನ್ನನ, ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ಕೋೈಂದರ –
ಭಾರತ್ ರಾಷಿರೋರ್ ಕಾನ್ನನ ಶಾಲ ವಿಶಿವಿದಾಯಲರ್ (ರ್ಾಯಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಇೈಂಡಿಯಾ
ರ್ನನಿಸಿಯಟಿ).
ಡನ. ಶ ಬನಯ ಸಲನಾರ್ನಾ, ಸಹ-ಸೈಂಸ್ಾೆಪ್ಕರನ, ಎರ್್ಫೋಲ್್ ಟರಸ್ಾ.
ಕಕಶ್ವ ಕಕಶನಲಪಪ, ಮನಖಯಸೆರನ, ನಿೋತಿ ಮತ್ನಿ ಸಮನದಾರ್ ಭಾವ ಕಯತಾ ರ್ರರ್ು, ಎರ್್ಫೋಲ್್ ಟರಸ್ಾ.
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ಸಕಜನ ಸಕಕಕಮನರನ್, ಹಿರಿರ್ ಸೈಂಯೋರ್ಕರನ, ರ್ಕಾಲತ್ನ ಮತ್ನಿ ಭಾವ ಕಯತಾ ರ್ರರ್ು, ಎರ್್ಫೋಲ್್
ಟರಸ್ಾ.
ಸ್ನವಗತ ರಹನ, ಸಮಾಲ್ೋಚ್ಕರನ, ಪ್ನನಶೋಿ ತ್ರ್ಾ ರ್ಾಯರ್ ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ರ್ಯರ್ಹಾರಗಳು, ಎರ್್ಫೋಲ್್
ಟರಸ್ಾ.
ಶ್ವವಪರಕನಶ್ ಆಳ್ನವ, ಹಿೈಂದನ ಸಕಾಯರಿ ಅಭಿಯೋರ್ಕರನ, ಮೈಂಗಳೂರನ ಜಿಲ.ಿ

ಯಕನಿಸ್ಫ್
ಇತ್ರ ವಿರ್ಾಯಸ ಸ್ಾಡಿಯೋ
ನವಿೋನ್ ಎೈಂ.ಎಸ್., ಲ್ಲೋಲಾ ಮನದರಣ ಮಾಧಯಮ.
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ಪರಿವಿಡಿ
ಮಕಕಳ

ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌಜ್ಾನಯ

ಪರಕರಣಗಳನಕು

ನಿವಾಹಸಕವ

ಹತನಸಕ್ತಿದನರರಿಗನಗಿ

ಕನಯಾವಿಧನನಗಳು (ಎಸ್ಓಪಿ).
1.

ಪ್ಲಿೋಸ್
ಮನನನುಡಿ: ಶಿರೋಮತಿ ನಿೋಲಮಣಿ ರಾರ್ನ, ಐಪಿಎಸ್, ಮಹಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಕರನ ಮತ್ನಿ
ಮಹಾ ನಿದೋಯಶಕರನ ಇರ್ರಿೈಂದ
ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮತ್ನಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
ಅನನಬೈಂಧ I: ನಮ್ರ್ 17

ಅನನಬೈಂಧ II: ಭಾರತಿೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1872ರ ಪ್ರಕರಣ 65-ಬಿ ರ್
ಮೋರಗ ಅಫಿಡವಿಟನಾ.

ಅನನಬೈಂಧ IV: ಮೊಕದದಮ ತಾಳಪ್ಟಿಾ

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 ಮರ್್ೋವಿಜ್ಞನನ ಮತಕಿ ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ್ೋಗಯ ಪನಲರ್ ಆಯನಮಗಳ
ಸ್ೋರಿಕ: ನಿಮನಾನ್ಸ
ಪ್ರಿವಿಡಿ
ಮಾನಸಿಕ

ಆರ್ೋಗಯ

ಸ್ೋವಗಳ

ಮ್ಲಕ

ಮಕಕಳ

ವಿಚಾರಣರ್ನನು ನಡಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು
5.

ಸಕನಾರಿ ಅಭಿಯೋಜ್ಕರಕ
ಪ್ರಿವಿಡಿ
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ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌರ್ಯನಯದ

ಮನದರಿ

ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮತ್ನಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೋಷ ಸಕಾಯರಿ ಅಭಿಯೋರ್ಕರಿಗಾಗಿ ಹಚ್ನಿರ್ರಿ
ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು
6.

ಪ್ರಕ ವಯಕ್ತಿಗಳು
ಪ್ರಿವಿಡಿ
ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮತ್ನಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
ಅನನಬೈಂಧ: ಪ್್ರಕ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರ್ೋಮಕಾತಿ ಸ್ಚಿತ್ ನಮ್ರ್
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ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಪ್ಲಿೋಸ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ
ಪ್ಲಿೋಸ್ ಇಲನಖ

ಚಿತರ

ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯದ ಮೊಕದಾಮಗಳ ನಿವಾಹಣಗನಗಿ ಮನದರಿ
ಕನಯಾವಿಧನನಗಳು
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ಭಾವ
ಚಿತ್ರ

ಕಚೋರಿ: 080-22211803
22942999
ಫಾಯಕ್ಸಸ: 22212164
ಮೊ.: 9480800001
ಸೈಂ.2, ನೃಪ್ತ್ನೈಂಗ ರಸ್,ಿ
ಬೈಂಗಳೂರನ-560 001.
ಇ-ಮೋಲ್: pol i ce@ksp.gov.i n
dg-pol i ce@karnat aka.gov.i n

ಚಿತ್ರ

ನಿೋಲಮಣಿ ಎನ್. ರನಜ್ಕ, ಐಪಿಎಸ್
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ ನಿದೋಯಶಕರನ ಮತ್ನಿ
ಮಹಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಕರನ
ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ

ಮಕನಕುಡಿ
ಮಕಕಳ ಮೋಲ್ಲನ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ು ಮಕಕಳ ವಿರನದಧದ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಹಿೋನ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದನದ, ಅದನ
ಅರ್ರ ಜಿೋರ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಸದೈಂತ್ಹ ಗನರನತಾಗಿ ಉಳದನಬಿಡನತ್ಿದ ಮತ್ನಿ ಇದನನು ಅತ್ಯೈಂತ್ ತ್ನತಾಯಗಿ
ನಿವಾರಿಸಬೋಕನ. ಮಕಕಳನನು ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ಶ ೋಷಣರ್ೈಂತ್ಹ ಹಿೋನ ಕೃತ್ಯಗಳೈಂದ
ರಕ್ಷ್ಸಲನ

ಕಡಿಮ

ಸೈಂದಗಧ

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ

ಮತ್ನಿ

ಪ್ರಿಹರಿಸನರ್

ಹಚ್ನಿ

ಕಠಿಣವಾದ

ನಿಟಿಾನಲ್ಲಿ

ಲ ೈಂಗಿಕ

ಕಾನ್ನನ

ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳ

ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ

ಮಕಕಳ

ಮ್ಲಕ
ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ

ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012 ಅನನು ಅಧಿನಿರ್ಮಿತ್ಗ್ಳಸಲಾಗಿದ.
ಬಹಳಷನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅೈಂಶ ಸೈಂಪ್ಕಯಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದಾದಗಿದನದ, ಪ್ೋಕ್ಸೋ
ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ನನು ಜಾರಿಗ್ಳಸನರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಲಾಗನರ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸರ ಪಾತ್ರರ್ು ಮಹತ್ಿದಾದಗಿದ ಮತ್ನಿ
ಅದನನು ಉತ್ಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾಗಿದ. ಕಳದ ಕಲರ್ು ರ್ಷಯಗಳೈಂದ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ
ರ್ರದಗಳು ಹಚಾಿಗನತಿಿದನದ, ಹಲವಾರನ ಸವಾಲನಗಳು ಇದಾದಗ್ಯ, ಅಪ್ರಾಧ ರ್ಾಯರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ
ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ ಕೋೈಂದರ ಬಿೈಂದನವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ಕ್ತರಯಾಶಿೋಲವಾದ ಪಾತ್ರರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸಿದಾದರ. ಲ್ಲೈಂಗ
ಸೈಂವೋದರ್ಾಶಿೋಲಗ್ಳಸನರ್
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಇಲಾಖ್ರ್ನ

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್
ಶಿೋಘ್ರ

ಮತ್ನಿ

ಮತ್ನಿ ವಿಶೋಷ

ಬಾಲ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನನು

ಅಗತ್ಯ

ಯೋರ್ರ್ರ್

ಮ್ಲಕ

ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಕೌಶಲಯಗಳು,

ಕರ್ಾಯಟಕ

ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳನನು

ಘ್ಟಕಗಳ

ಶಾಸನಗಳು,

ರಾರ್ಯ

ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಲನ

ಸಿಬಬೈಂದಗಳೈಂತ್ಹ

ಪ್ರಮನಖ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ

ಮೋಲ್ಲನ

ಜ್ಞಾನದ್ೈಂದಗ ಸರ್ನುಗ್ಳಸಲನ ಮತ್ನಿ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮನಖಯವಾಗಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ
ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಿಬಬೈಂದ, ಸಕಾಯರಿ ಅಭಿಯೋರ್ರ್, ರ್ಾಯಯಾೈಂಗ, ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ ಸದಸಯರನಗಳು,
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ಮಕಕಳ ಸಹಾರ್ವಾಣಿ ಮೊದಲಾದ ಇತ್ರ ಪ್ರಮನಖ ಕಾರ್ಯನಿವಾಯಹಕರ್ೈಂದಗ ಸಹಕರಿಸನರ್ಲ್ಲಿ
ಗಣನಿೋರ್ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನನು ಮಾಡಿದ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದರ್ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
(ಎಸ್ಓಪಿ) ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಜಾರಿರ್ನನು ಸನಧಾರಿಸನರ್ ನಿಟಿಾನಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಯರ್ಗಳನನು
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ ಬಾಧಿತ್ ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ್ೈಂದಗ ಸ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ರ್ಾಯರ್ರ್ನತ್ವಾಗಿ
ಪ್ರತಿಸಪೈಂದಸಲನ ಮತ್ಿೈಂದನ ಮಹತ್ಿದ ಪ್ರರ್ತ್ುವಾಗಿದ. ವಾಯಪ್ಕರ್ೂ ಸಮಗರರ್ೂ ಆಗಿರನರ್ ಈ
ದಸ್ಾಿವೋರ್ನನು, ತ್ಳಮಟಾದ ಅನನಭರ್ ಮತ್ನಿ ಪಾರಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನರ್ನನು ಹ್ರತ್ರನರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ
ಎಲಾಿ

ರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು

ಒಳಗ್ಳುುರ್

ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ .

ಈ

ವಾಯಪ್ಕ

ಎಸ್ಓಪಿರ್ನ

ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ಾ
ಇತ್ರ

ಪ್ರಕ್ತರಯರ್

ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರ್ೈಂದಗ

ಮ್ಲಕ
ಒಮನಮಖವಾಗಿ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಉತ್ಿಮ ಮತ್ನಿ ಶಿೋಘ್ರ ಅನನಷ್ಾಾನಕಕ ಅನನರ್ು ಮಾಡಿಕ್ಡನತ್ಿದೈಂಬ ಖ್ಾತಿರ ನನಗಿದ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ

ಮತ್ನಿ

ದಕ್ಷ

ಜಾರಿಗಾಗಿ

ಪ್ರಮನಖ

ಕಾರ್ಯನಿವಾಯಹಕರಿಗ ಎಸ್ಓಪಿರ್ನನು ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಗ ಅನನಕ್ಲ ಮಾಡಿಕ್ಟಿಾದದಕಾಕಗಿ
ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗರ್ನನು ರ್ಾನನ ಅಭಿನೈಂದಸನತೋಿ ರ್. ಇದನ ಸಮಸಿ
ಸಮನಿರ್ದ

ಮ್ಲಕ

ಮಕಕಳ

ಹಿತಾಸಕ್ತಿರ್ನನು

ಎತಿಿಹಿಡಿರ್ನತ್ಿದೈಂಬ

ಖ್ಾತಿರ

ನನಗಿದ.

ಈ

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ಕೋೈಂದರ, ಭಾರತ್ ರಾಷಿರೋರ್ ಕಾನ್ನನ ಶಾಲಾ ವಿಶಿವಿದಾಯನಿಲರ್

(ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ಐರ್ನ) – ಬೈಂಗಳೂರನ, ಎರ್್ಫೋಲ್್ ಪ್ರೋಆಕ್ತಾವ್ ಹಲ್ಿ ಟರಸ್ಾ - ಬೈಂಗಳೂರನ ಮತ್ನಿ

ಫಾಯಕಾಮ್ ಲಾ – ಬೈಂಗಳೂರನ ಇರ್ರನಗಳನನು ಈ ಎಸ್ಓಪಿರ್ ಸಿದಧತರ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ರನ ನಿೋಡಿದ
ಬೈಂಬಲಕಾಕಗಿ ಧನಯವಾದಗಳನನು ತಿಳಸಲ್ ಸಹ ರ್ಾನನ ಈ ಅರ್ಕಾಶರ್ನನು ಬಳಸಿಕ್ಳುುತೋಿ ರ್.

ಸಹಿ/(ನಿೋಲಮಣಿ ಎನ್ ರನಜ್ಕ, ಐಪಿಎಸ್)
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ ನಿದೋಯಶಕರನ ಮತ್ನಿ
ಮಹಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಕರನ, ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ
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ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಪ್ಲಿೋಸ್
ಸೈಂ: ಸಿಆರ್ಎೈಂ-3/125/ಪ್ೋಕ್ಸೋ/2017

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾನಿದೋಯಶಕರನ ಮತ್ನಿ ಮಹಾ
ನಿರಿೋಕ್ಷಕರ ಕಚೋರಿ,
ನೃಪ್ತ್ನೈಂಗ ರಸ್,ಿ
ಬೈಂಗಳೂರನ
ದರ್ಾೈಂಕ: 12/4/2018.
ಅಪರನಧ ವಿಭನಗದ ಸಕತ್ಿೋಲ

ವಿಷಯ:

ಮಕಕಳ ಮೋಲಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯಕಕ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಪರಕರಣಗಳ ನಿವಾಹಣಗನಗಿ
ಅಳವಡಿಸ್ಟಕ್ಳಳಬೋಕನದ ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳು.
*********
ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಧ ಕನರಿತಾದ ಮ್ಲ ಶಾಸನವಾದ ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ (ಐಪಿಸಿ)ರ್ನ,

ಮಕಕಳ ವಿರನದಧ ಘ್ಟಿಸನರ್ ಸಮಗರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗೆ ರ್ಯರ್ಹರಿಸನರ್ಲ್ಲಿ ಕ್ರತರ್ನಳುದಾದಗಿದನದ,
ಮಕಕಳ ಮೋಲ್ಲನ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿ ನಿದಯಷಾ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಮಾಡಿರನರ್ುದಲಿ. ಭಾರತ್ ದೈಂಡ
ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್ ಸಿೋಮಿತ್ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳು, ಗೈಂಡನ ಮಗನವಿನ ಮೋಲ ಆಗನರ್ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧದ
ಮೋಲ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಕಡಿಮ ಒತ್ನಿ ನಿೋಡಿ, ಹಣನು ಮಗನವಿನ ಮೋಲ ಘ್ಟಿಸನರ್ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗೆ ಹಚ್ನಿ
ಗಮನಹರಿಸನತ್ಿವ.
ಭಾರತ್ ಸೈಂವಿಧಾನದ 15ರ್ೋ ಅನನಚಛೋದದ (3)ರ್ೋ ಖೈಂಡರ್ು ಇತ್ರ ವಿಷರ್ಗಳ ಜ್ತಗ
ಮಕಕಳಗಾಗಿ ವಿಶೋಷ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ರಚಿಸಲನ ರಾರ್ಯಕಕ ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡನತ್ಿದ. ಅಷ್ಾೋ ಅಲಿದ, 1992ರ
ಡಿಸ್ೈಂಬರ್

11ರೈಂದನ

ಮಕಕಳ

ಹಕನಕಗಳ

ಮೋಲ್ಲನ

ರ್ನಎನ್

ಸಮಾವೋಶದ

ನಿಣಯರ್ಗಳನನು

ಅೈಂಗಿೋಕರಿಸಿರನರ್ ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರರ್ು ಮಕಕಳ ಅತ್ನಯತ್ಿಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿರ್ನನು ಸನಭದರಗ್ಳಸನರ್ಲ್ಲಿ ರ್ನಎನ್
ಸಿಆರ್ಸಿರ್ನ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಿದ ಮಾನದೈಂಡಗಳನನು ಅನನಸರಿಸಲನ ಒಪಿಪಗ ನಿೋಡಿದ. ಆದದರಿೈಂದ, ಈ
ಮನೈಂದನರ್ುಗಳನನು ತ್ಡಗಟಾಲನ ರಾರ್ಯರ್ು ಎಲಾಿ ಕರಮಗಳನನು ತಗದನಕ್ಳುುತ್ಿದ ಎೈಂದನ ನಿರಿೋಕ್ಷ್ಸಲಾಗಿದ:
ಎ.

ಮಗನರ್ು ಯಾರ್ುದೋ ಕಾನ್ನನಬದಧರ್ಲಿದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಡಗನರ್ೈಂತ
ಪ್ರಚ್ೋದರ್ ಅಥವಾ ಒತಾಿರ್.

ಬಿ.

ವೋಶಾಯವಾಟಿಕ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಕಾನ್ನನಬದಧರ್ಲಿದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಆಚ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ
ಶ ೋಷಣರ್ನಕಿ ಬಳಕ.
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ಸಿ.

ಅಶಿಿೋಲ

ಪ್ರದಶಯನಗಳು

ಹಾಗ್

ವಿಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಮಕಕಳನನು

ದನರನಪ್ಯೋಗಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ.
ಲ ೈಂಗಿಕ

ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ

ಸಬಲಗ್ಳಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಮತ್ನಿ

ಕಾನ್ನನ

ಮಕಕಳ
ಲ ೈಂಗಿಕ

ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ
ದೌರ್ಯನಯ

ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು

ಅಧಿನಿರ್ಮ,
ಮತ್ನಿ

ಬಲಪ್ಡಿಸನರ್

2012

ಮಕಕಳನನು

ಶ ೋಷಣಗಳೈಂದ

ಅರ್ರನನು

ಗನರಿರ್ನನು

ಹ್ೈಂದದ.

ಈ

ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಮಗಕವಿನ ಉತಿಮ ಹತನಸಕ್ತಿಗನಗಿ ಸರ್ೋಯತ್ೃಷಾ ಮಹತ್ಿರ್ನನು ನಿೋಡಿದ ಮತ್ನಿ
ಅಪ್ರಾಧಗಳ ರ್ರದ, ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ, ಅಪ್ರಾಧಗಳ ತ್ನಿಖ್ ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್
ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿರ್್ ಮಕಕಳ ಸೈಂವೋದರ್ನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಒಳಗ್ಳುುತ್ಿದ.
ಈ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನರ್ನನು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ,
2012ರ ಅನನಸರಣಯಾಗಿ ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ . ಇದರ ಗ್ತ್ನಿಪ್ಡಿಸಿದ ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ನಿ ತ್ನಿಖ್ಾ
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್ ಮ್ಲಕ ಕಟಾಾಜ್ಞಗ್ಳಸಿದ ಹಾಗ ಇರತ್ಕಕದನದ. ಈ
ಎಸ್ಓಪಿರ್ನ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ಮತ್ನಿ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರಗ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ನಿಖ್ರ್
ರ್ವಾಬಾದರಿ ಹ್ೈಂದರನರ್ ಎಲಾಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ ಸ್ಚ್ರ್ ಮತ್ನಿ ಮಾಗಯದಶಯನರ್ನನು
ಒದಗಿಸನತ್ಿದ.
ಇಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಮತ್ನಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ತ್ನಿಖ್ರ್ ಅರ್ಧಿಯಾದಯೈಂತ್ ಮತ್ನಿ
ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ತರಯಯಾದಯೈಂತ್ ಮತ್ನಿ ಆ ತ್ರನವಾರ್ದ ಎಲಾಿ ಅರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿರ್್ ‘ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ
ದೌರ್ಯನಯ’ಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿರ್ಯಹಣಗಾಗಿ ತ್ಪ್ಪದ ಅನನಸರಿಸತ್ಕಕದನದ.

ಸಹಿ/ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ ನಿದೋಯಶಕರನ ಮತ್ನಿ
ಮಹಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಕರನ, ಕರ್ಾಯಟಕ ಬೈಂಗಳೂರನ.
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ಪರಿವಿಡಿ
ಕರಮ

ಅಧನಯಯ

ಸೈಂಖಯ
1

ಪಿೋಠಿಕ

2

ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ

3

ಪ್್ರ್ಯಭಾವಿ ನಿಧಯರಣ

4
5

ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನರ್ನಕಿ ಸೈಂದಶಯನ – ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ಪ್ರಕರಣ 161ರ ಹೋಳಕ

ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್ ಪ್ರಕರಣ 161ರ ಹೋಳಕರ್ನನು ಶರರ್ಯ – ದೃಶಯ (ಆಡಿಯೋ- ವಿಡಿಯೋ)
ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ

6

ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ಿವಾಗಿ ತಿಳಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ವಿರ್ರಣ ಕ್ೋರನರ್ುದನ

7

ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್ 164ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರಗಿನ ಹೋಳಕ

8

ಆರ್ೋಪಿರ್ನನು ಗನರನತಿಸನರ್ುದನ

9

ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ

10

ಸೆಳ ಪ್ೈಂಚ್ರ್ಾಮ – ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್

11

ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಪ್ರಕ್ತರಯ

12

ದ್ೋಷ್ಾರ್ೋಪ್ಣ ಪ್ಟಿಾ

13

ಆರ್ೋಪಿತ್

ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ

18

ರ್ಷಯ

ರ್ಯೋಮಾನಕ್ತಕೈಂತ್

ಕಡಿಮ

ಇದದಲ್ಲಿ

ಅನನಸರಿಸಬೋಕಾದ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
14

ಅಧಿವಿಚಾರಣ

15

ಪ್ರತಿಬೈಂಧ

16

ತ್ರಬೋತಿ

ಅನಕಬ್ೈಂಧಗಳು
ಕರಮ
ಸೈಂಖಯ
1
2

ಅಧನಯಯ
ನಮ್ರ್ 17 (ಅನನಬೈಂಧ I )

ಭಾರತಿೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1872ರ ಪ್ರಕರಣ 65-ಬಿ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ (ಅನನಬೈಂಧ- I I )

3

ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನಗಳು (ಅನನಬೈಂಧ- I I I )

4

ಪ್ರಕರಣದ ತ್ಪ್ಶಿೋಲನ ಪ್ಟಿಾ
18

ರ್ನಪಿನಲಿಿಟಕಿಕ್ಳಳಬೋಕನದ ಅೈಂಶಗಳು

ಅಪರಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಗುವನ್ುು

ಸೊಂಜೆ 6 ರೊಂದ ಮುೊಂಜಾನೆ 6ರವರೆಗೂ

ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸಬಾರದು

ಮಕ್ಕಳನ್ುು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರಸಬಾರದು

ಮಕ್ಕಳ ವಿವರಗಳನ್ುು ಪರಕ್ಟಿಸಬಾರದು

ಸುರಕ್ಷಾ ಮೂಲೆ

ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಗೌಪಯತೆ ಮತ್ುು

ಎಲಾಿ ಸಮಯಗಳಲೂಿ ಖಾಸಗಿತ್ನ್ ಮತ್ುು

ಖಾಸಗಿತ್ನ್ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆ

ಗೌಪಯತೆ
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1. ಪಿೋಠಿಕ
ಮಕಕಳನನು ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಶ ೋಷಣಯಿೈಂದ ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ ಕಾನ್ನನ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು
ಬಲಪ್ಡಿಸನರ್ ಸಲನವಾಗಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012 (ಪ್ೋಕ್ಸೋ
ಅಧಿನಿರ್ಮ)ರ್ನನು ಅಧಿನಿರ್ಮಿತ್ಗ್ಳಸಲಾಯಿತ್ನ. ಪ್ರಸನಿತ್ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಭಾರತ್ ದೈಂಡ
ಸೈಂಹಿತರ್ ವಿಭಿನು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಾಯಪಿಿಗ ಒಳಪ್ಟಿಾದನದ, ಆದರ, ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತರ್ನ ಮಕಕಳ
ವಿರನದಧದ ಎಲಾಿ ಬಗರ್ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗೆರ್್ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಹ್ೈಂದಲಿ. ಮನಖಯವಾಗಿ
ಬಲ್ಲಪ್ಶನಗಳಾದ ರ್ರ್ಸಕ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ನಡನವರ್ ಭಿನುತರ್ ಅೈಂಶಗಳನನು ಹ್ೈಂದಲಿ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು 18 ರ್ಷಯದ ಒಳಗಿನ ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಮಗನ ಎೈಂದನ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸನತ್ಿದ
ಮತ್ನಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರನಕನಳ ಮತ್ನಿ ಕಾಮ ಪ್ರಚ್ೋದಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ 18 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್
ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಎಲಾಿ ಮಕಕಳಗ ಸೈಂರಕ್ಷಣರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ಿದ. ಈ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಮೊತ್ಿಮೊದಲ
ಬಾರಿಗ

ಕಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ

ಸಪಷಾವಾಗಿ

ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾಗಿದ.

ಈ

ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು

ಅಪ್ರಾಧದ

ಗೈಂಭಿೋರತರ್ನನಸ್ಾರ ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ರ್ಗಿೋಯಕರಿಸಿ, ಅದರೈಂತ ಕಠಿಣ ದೈಂಡರ್ರ್ನನು ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸನತ್ಿದ.
ದೈಂಡರ್ರ್ನ ಹಲರ್ು ಕಾರಾವಾಸ ಅರ್ಧಿರ್ ಸ್ಾದಾ ಶಿಕ್ಷಯಿೈಂದ ಹಿಡಿದನ ಕಠಿಣ ದೈಂಡರ್ರ್ರ್ರಗ್
ವಾಯಪಿಿರ್ನನುಳುದಾದಗಿದ . ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮ್ಲಕ ನಿಣಯರ್ವಾಗಬಹನದಾದ ರ್ನಲಾಮರ್ರ್ ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ೂ
ಸಹ ಇದ.
ರ್ಾಯಯಿಕ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿರ್್ ಮಕಕಳ ಉತ್ಿಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿರ್ನನು ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮಹತ್ಿದ
ಅೈಂಶವಾಗಿ

ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ,

ಈ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ

ಮೋರಗ

ಅಪ್ರಾಧದ

ಅಧಿವಿಚಾರಣಗಾಗಿ

ವಿಶೋಷ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳ ಸ್ಾೆಪ್ರ್ಗ ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಉಪ್ಬೈಂಧ ಕಲ್ಲಪಸನತ್ಿದ. ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ರ್ರದ
ಮಾಡನರ್ುದನ, ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ, ತ್ನಿಖ್ ಮಾಡನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಅಧಿವಿಚಾರಣಗಾಗಿ
ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಒಳಗ್ೈಂಡಿದ.
ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಮಾಡನರ್ (ಯಾರ್ುದಾದರ್ ಕಾರಣದೈಂದ ರ್ಶಸಿಿಯಾಗದದಾದಗ್ಯ) ಉದದೋಶರ್ನನು
ದೈಂಡರ್ಗ ಒಳಪ್ಡಿಸನರ್ ಅಗತ್ಯತರ್ನನು ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಮಾನಯ ಮಾಡನತ್ಿದ. ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರಗ
ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡನರ್ ಪ್ರರ್ತ್ುಕ್ಕ ಸಹ ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡಿದದಕಾಕಗಿ ವಿಧಿಸನರ್ ದೈಂಡರ್ರ್ ಅಧಯದಷನಾ
ದೈಂಡರ್ರ್ನನು ವಿಧಿಸನರ್ುದಕಕ ಬಾಧಯಗ್ಳಸಲಾಗಿದ . ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಅಪ್ರಾಧಕಾಕಗಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಿದ
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ಶಿಕ್ಷರ್ರ್ುೋ ಅಪ್ರಾಧದ ದನಷ್ರೋರಣಗ್ ಸಹ ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸನತ್ಿದ. ಲ ೈಂಗಿಕ ಉದದೋಶಕಾಕಗಿ ಮಾಡನರ್ ಮಕಕಳ
ಅರ್ ತಿಕ ರ್ಯರ್ಹಾರರ್ನನು ಸಹ ಇದನ ಒಳಗ್ಳುುತ್ಿದ.
ಸೈಂಭ್ೋಗ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ, ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ ಸೈಂಭ್ೋಗ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ, ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ
ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಗಳೈಂತ್ಹ ಹಚಿಿನ ಹೋರ್ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿನ ರನರ್ನವಾತಿನ ಭಾರರ್ನನು
ಅಪ್ರಾಧಿರ್

ಮೋಲ

ಗಮನದಲ್ಲಿಟನಾಕ್ೈಂಡನ

ರ್ಗಾಯಯಿಸಲಾಗಿದ.
ಈ

ಮಕಕಳ

ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ನನು

ಅತ್ಯೈಂತ್

ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗಿದ.

ದನಬಯಲತ
ಅದೋ

ಮತ್ನಿ ಮನಗಧತರ್ನನು

ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ,

ಕಾನ್ನಿನ

ದನರನಪ್ಯೋಗರ್ನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ ದನರನದದೋಶದೈಂದ ಸನಳುು ದ್ರನನು ನಿೋಡಿರನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅಥವಾ ಸನಳುು
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಮರ್ಥಯಸಿರನರ್ುದಕಾಕಗಿ ದೈಂಡರ್ರ್ನನು ಸಹ ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಲಾಗಿದ. ಭದರತಾ ಪ್ಡಗಳ
ಸದಸಯರ್ಾಗಿ,

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ,

ಲ್ೋಕರ್ೌಕರ,

ಇತಾಯದಯಾಗಿ

ಮಕಕಳ

ನೈಂಬಿಕರ್ನನು

ಉಳಸಿಕ್ಳುುರ್ ಅಥವಾ ಅರ್ರ ಸನರಕ್ಷತರ್ ಹ್ಣಗಾರಿಕರ್ನನು ಹ್ತಿಿರನರ್ ಸ್ಾೆನದಲ್ಲಿದನದ ಆ ರ್ಯಕ್ತಿಯೋ
ಮಾಡನರ್ ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು “ತಿೋರ್ರತ್ರ”ವಾದದದೈಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ಿದ .
ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ್ಕಳಗಾಗಿ ಬದನಕನಳದರ್ರನ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ ಕನಟನೈಂಬಗಳಗ ಅೈಂತ್ಹ ಅಪ್ರಾಧ
ವಿಷರ್ಗಳನನು ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದನ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಆಘಾತ್ಕಾರಿಯಾಗಿರನತ್ಿದ . ಆದದರಿೈಂದ ಸೈಂತ್ರಸಿರನನು
ಗೌರರ್ರ್ನತ್ವಾಗಿ ನಡಸಿಕ್ಳುಲಾಗಿದ ಮತ್ನಿ ಪ್್ವಾಯಗರಹ ಪಿೋಡಿತ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಷಮರ್ಲಿದ ಹೋಳಕಗಳನನು
ಮಾಡಿರನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ವಿಶೋಷ ಮನೈಂಜಾಗರತರ್ನನು
ರ್ಹಿಸಬೋಕನ.

ಪ್ರತಿಯೈಂದನ

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿರ್್

ಗೌಪ್ಯತರ್ನನು

ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದ

ಎೈಂದನ

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಬೋಕನ. ಆಗಾಗೆ ಸೈಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳು ಅಥವಾ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ
ಇಲಿದೈಂತ್ಹ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ು ಖ್ಾಸಗಿ ಅಪ್ರಾಧವಾಗಿದನದ, ಆಗ ಬದನಕನಳದರ್ರ ನಿಖರ ಹೋಳಕ ಮತ್ನಿ
ಸ್ಾೈಂದಭಿಯಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮಹತ್ಿವಾಗಿರನತ್ಿದ.
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ
ಚಿತ್ರ
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2. ಮನಹರ್ತಯನಕು ಸ್ಟವೋಕರಿಸಕವುದಕ ಮತಕಿ ದನಖಲಿಸಕವುದಕ
2.1.

ರ್ರ್ಸಕ ಅಥವಾ ಮಗನ ಆಗಿರನರ್ ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ,
 ಅಪ್ರಾಧರ್ು ಸೈಂಭವಿಸಲ್ಲದ ಎೈಂದನ ಶೈಂಕ್ತಸಿದರ.

 ಅೈಂತ್ಹ ಅಪ್ರಾಧರ್ು ರ್ರನಗಿದಾಗ ವಿಶೋಷ ಬಾಲ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕ ಅಥವಾ ಸೆಳೋರ್
ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸನರ್ುದನ ಕತ್ಯರ್ಯ.
2.2.

ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಮೋಲ, ದ್ರನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಕರಮ
ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕನ. ಹಾಗೋ ಮಾಡನರ್ಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರ ಅದನ, ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತರ್
ಪ್ರಕರಣ

166(ಎ)

ಮತ್ನಿ

ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ

ಪ್ರಕರಣ
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(2)ರ

ಮೋರಗ

ದೈಂಡನಿೋರ್ವಾಗನತ್ಿದ .
2.3.

ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಪ್ರಕರಣಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಮೋಲ, ತ್ಕ್ಷಣ
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿನ ‘ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ’ (ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓ)ಮತ್ನಿ ವಿಶೋಷ
ಬಾಲ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕಕಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಸಬೋಕನ.

2.4.

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಥವಾ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/
ಪ್ೋಷಕರನನು/ ಖ್ಾಸಗಿತ್ನಕಾಕಗಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ ಆಚಗಿನ ಕ್ೋಣಯೈಂದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ ಮತ್ನಿ ದ್ರನನು ಸಿಿೋಕರಿಸನರ್ ಮನನು ಅರ್ರಿಗ ಆರಾಮವಾಗಿರನರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.

2.5.

ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದಾಗ, ದ್ರನದಾರರಿಗ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದ್ರನ ನಿೋಡಲನ
ರ್ರವಾಗಬೋಕನ. ದ್ರನ ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಮಗನವಿನ ಉಪ್ಸಿೆತಿ ಕಡಾ್ರ್ರ್ಲಿ.

2.6.

ರಕಿಸೈಂಬೈಂಧಿಗಳ ನಡನವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ರ್ರದ
ಮಾಡದೈಂತ

ಮಗನವಿನ

ಮೋಲ

ಕನಟನೈಂಬದೈಂದ

ಒತ್ಿಡವಿರನರ್

ಸ್ಾಧಯತಯಿರನರ್ುದರಿೈಂದ,

ಮಗನವಿನ ಮೋಲ್ಲನ ಅೈಂತ್ಹ ಒತ್ಿಡರ್ನನು ನಿಭಾಯಿಸಲನ ರ್ನಕಿ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ನಿ ಎಚ್ಿರಿಕರ್ನನು
ರ್ಹಿಸನರ್ುದನ.
2.7.

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿ ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ದ್ರನನು ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ:
 ಠಾಣ ದನಚ್ರಿರ್ಲ್ಲಿ ನಮ್ದಸನರ್ುದನ.
 ಮಾಹಿತಿದಾರನಿಗ ಓದ ತಿಳಸನರ್ುದನ.
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 ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ‘ಮಕಕಳ ಮೊಕದದಮ ರ್ಹಿ’ರ್ಲ್ಲಿ ನಮ್ದಸನರ್ುದನ
(ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ ನಿದೋಯಶಕರನ ಮತ್ನಿ ಮಹಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಕರ ಸನತ್ಿೋಲ ಸೈಂ: 3/ಡಿಜಿ &
ಐಜಿ/2011, ದರ್ಾೈಂಕ: 28.03.2011ರ ಅನಿರ್ ರ್ಹಿ).
2.8.

ಮಾಹಿತಿರ್ನನು

ದಾಖಲ್ಲಸನರ್

ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ

ತ್ನು

ಮಾಹಿತಿರ್ನನು

ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ

ಮಾಹಿತಿದಾರನಿಗ ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಬೋಕನ:

 ಆತ್ನ/ಆಕರ್ ಹಸರನ ಮತ್ನಿ ಪ್ದರ್ಾಮ.

 ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ನಿ ದ್ರವಾಣಿ ಸೈಂಖ್ಯ.

 ಆತ್ನ/ ಆಕರ್ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ಹಸರನ, ಪ್ದರ್ಾಮ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಪ್ಕಯ
ವಿರ್ರಗಳು.

 ತ್ನಿಖ್ಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಐಓ) ಮತ್ನಿ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ ಸಹಾರ್ಕರ ಹಸರನ, ಪ್ದರ್ಾಮ ಮತ್ನಿ
ಸೈಂಪ್ಕಯ ವಿರ್ರಗಳು.
ಠಾಣಾ ದನಚ್ರಿ
ದ್ರನ

ಹಸರನ
ಪ್ದರ್ಾಮ
ದ್ರವಾಣಿ ಸೈಂಖ್ಯ

2.9.

ಘ್ಟರ್ಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ ಇರನರ್ ರ್ರ್ಸಕರಿೈಂದ ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ
ಮತ್ನಿ 12 ಗೈಂಟರ್ ಅರ್ಧಿರ್ನನು ಮಿೋರದೈಂತ ತ್ಕ್ಷಣವೋ ಪ್ರಥಮ ರ್ತ್ಯಮಾನ ರ್ರದರ್ನನು
ದಾಖಲನ ಮಾಡಬೋಕನ. ಘಟರ್ಯ ವರದಿಯಕ ಪರಥಮ ವತಾಮನನ ವರದಿಯನಕು ದನಖಲಿಸಲಕ
ಸ್ನಕನಗಕತಿದ; ಮಗಕವಿನ ಹೋಳಕಯನಕು ಆನೈಂತರ ದನಖಲಿಸ್ಟಕ್ಳಳಬ್ಹಕದಕ.

2.10.

ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ ಯಾರ್ುದೋ ರ್ರ್ಸಕನನ ಇರದದದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸನರ್
ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾಮಟಿಾಗ ಮಗನವಿಗ ಪ್ನನರಾರ್ತ್ಯರ್ಾ ಪ್ರಶು ಕೋಳಲಾಗಿಲಿ ಮತ್ನಿ
ಅತ್ಯೈಂತ್ ಸ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ರ್ಯರ್ಹರಿಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ. ಮೊದಲನ
ದ್ರನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ, ಆನೈಂತ್ರ ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬಹನದನ.

2.11.

ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗೆ ಮಗನ ಯಾರಿಗ ಹೋಳಬಹನದ್ೋ ಅೈಂತ್ಹ ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಅಥವಾ
ದೌರ್ಯನಯ ನಡರ್ನರ್ ಮನೈಂಚ, ದೌರ್ಯನಯ ನಡರ್ನವಾಗ ಅಥವಾ ಆನೈಂತ್ರ ಘ್ಟರ್ರ್ ಬಗೆ
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ಏನರ್ಾುದರ್ ರ್್ೋಡಿರನರ್ ಅಥವಾ ಕೋಳಸಿಕ್ೈಂಡಿರನರ್ ಯಾರ್ುದೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಗನರನತ್ನನು
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಇದನ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮಹತ್ಿದಾದಗಿದ. ಏಕೈಂದರ, ಮಗನರ್ು ಅಪ್ರಾಧದ ಬಗೆ
ಯಾರ್ೈಂದಗಾದರ್ ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಿದದರ ಅೈಂತ್ಹ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ
ಮೊಕದದಮಗ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಕಡರ್ ವಾದಕಕ ರ್ರವಾಗಬಹನದಾಗಿದ . ಆದದರಿೈಂದ, ಮಗನರ್ು
ಯಾರ್ೈಂದಗ ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಿರನರ್ುದ್ೋ ಅೈಂತ್ಹ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹೋಳಕರ್ನನು
ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ ಸನಭದರಗ್ಳಸತ್ಕಕದನದ.
2.12.

ಸೈಂತ್ರಸಿ

ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ

(18

ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್

ಕಡಿಮ

ರ್ರ್ಸಿಸನ)

ಮಗನ

ಎೈಂಬನದನನು

ಸ್ಾಬಿೋತ್ನಪ್ಡಿಸನರ್ುದಕಕ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ (ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣ) ಅಧಿನಿರ್ಮ,
2015ರ

94(2)ರ್ೋ

ಪ್ರಕರಣದ

ಅನನಸ್ಾರವಾಗಿ

ಮಗನ/

ಕನಟನೈಂಬದೈಂದ

ಈ

ಕಳಗ

ನಮ್ದಸಿರನರ್ ದಸ್ಾಿವೋರ್ನಗಳನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬೋಕನ;


ಲಭಯವಿದದರ,

ಶಾಲಯಿೈಂದ

ರ್ನನ

ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ

ಅಥವಾ

ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ

ಮೈಂಡಳಯಿೈಂದ ಮಟಿರಕ್ಯಲೋಷನ್ ಅಥವಾ ಅದಕಕ ಸಮರ್ಾದ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ; ಮತ್ನಿ ಅದನ



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

ಮೋಲ ಹೋಳದ (i ) ಮತ್ನಿ (i i )ರ ಅನನಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ
ಅಥವಾ ಬಾಲ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ ಆದೋಶದ ಮೋರಗ ಅಸಿೆೋಕೃತ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಅಥವಾ
ಯಾರ್ುದೋ ಇತ್ರ ಆಧನನಿಕ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ಯೋನಿಣಯರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ನಡಸನರ್
ಮ್ಲಕ ರ್ರ್ಸಸನನು ನಿಣಯಯಿಸತ್ಕಕದನದ.

2.13.

ಅಪ್ರಾಧರ್ು ಅನನಸ್ಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ನಿ ಅನನಸ್ಚಿತ್ ಪ್ೈಂಗಡಗಳ (ದೌರ್ಯನಯ ಪ್ರತಿಬೈಂಧಕ)
ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರಗ ಘ್ಟಿಸಿರನರ್ುದೋ ಅಥವಾ ಇಲಿವೋ ಎೈಂಬನದನನು ನಿಣಯಯಿಸನರ್
ಸಲನವಾಗಿ ಮಗನರ್ು ಅನನಸ್ಚಿತ್ ಜಾತಿ/ ಪ್ೈಂಗಡಕಕ ಸ್ೋರಿದಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ರ್್ೋಡಲನ ಜಾತಿ
ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬೋಕನ.

2.14.

ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಸ್ಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ಮತ್ನಿ ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತರ್ 376
ಅಥವಾ 377ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ಮತ್ನಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಗಳಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿರನರ್ ಕಾನ್ನಿನ
ಯಾರ್ುದೋ

ಇತ್ರ

ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು

ಅರ್ು

ಅನಿರ್ವಾಗನರ್ಷನಾ

ಮಟಿಾಗ

ಬಳಸಿ,

ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನನು ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ. ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಸೈಂಗತಿಗಳನನು ಆಧರಿಸಿ,
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ಕಾನ್ನಿನ ಇತ್ರ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಅನಿಯಿಸಬಹನದನ. ಉದಾಹರಣಗ, ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ
ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಡಬಹನದಾದ ಇತ್ರ ಕಾನ್ನನಗಳು ಈ ಮನೈಂದನೈಂತಿವ: ಭಾರತ್ ದೈಂಡ
ಸೈಂಹಿತ (ಉದಾಹರಣಗ, ಅಕರಮ ಬೈಂಧನ, ಘಾಸಿ, ತಿೋರ್ರತ್ರ ಹಾನಿ ಇತಾಯದ), ಅರ್ ತಿಕ ರ್ಯರ್ಹಾರ
ಪ್ರತಿಬೈಂಧ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1986; ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಲಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರತಿಬೈಂಧ ತಿದನದಪ್ಡಿ ಅಧಿನಿರ್ಮ,
2016; ಕರ್ಾಯಟಕ ದೋರ್ದಾಸಿರ್ರ ಅಪ್ಯಣಾ ಪ್ರತಿಬೈಂಧ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1982; ಅನನಸ್ಚಿತ್
ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ನಿ ಅನನಸ್ಚಿತ್ ಪ್ೈಂಗಡಗಳ ದೌರ್ಯನಯ ಪ್ರತಿಬೈಂಧ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1981; ಮಾಹಿತಿ
ತ್ೈಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2000 ಹಾಗ್ ಅನಿರ್ವಾಗಬಹನದಾದೈಂತ್ಹ ಇತ್ರ ವಿಶೋಷ ಮತ್ನಿ
ಸೆಳೋರ್

ಕಾನ್ನನಗಳು.

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ

ತ್ನು

ಮನೈಂದರನರ್

ಮೊಕದದಮಗಳನನು

ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡಿದ ತ್ರನವಾರ್ ಕಾನ್ನಿನ ಯಾರ್ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳು ಅದಕಕ ಅನಿಯಿಸನತ್ಿವ
ಎೈಂಬನದನನು ನಿಣಯಯಿಸಬೋಕನ (ಅನನಬೈಂಧ-III).
ಮಕಕಳ ಕಲನಯಣ ಪ್ಲಿೋಸ್ ಅಧಿಕನರಿಗ ಮನಹರ್ತ

ಬೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿಗಳನಕು ಗಕರಕರ್ತಸಕವುದಕ

ಚಿತರ

ಚಿತರ

2.15.

12 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಗನ, ದ ಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅೈಂಗವ ಕಲಯ ಹ್ೈಂದರನರ್
ಮಗನ, ಅಪ್ರಾಧಿಗ ರಕಿಸೈಂಬೈಂಧ/ ವಿವಾಹ/ ದತ್ನಿ ಸಿಿೋಕಾರ/ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯ ಹಿೋಗ ಸೈಂಬೈಂಧ
ಹ್ೈಂದರನರ್ ಮಗನವಿನ ಮೋಲ ಒೈಂದಕ್ತಕೈಂತ್ ಹಚಿಿನ ಬಾರಿ ಅಪ್ರಾಧರ್ು ಘ್ಟಿಸಿದರ, ಅದನ
ತಿೋರ್ರತ್ರ ಸಿರ್ಪ್ದ ಅಪ್ರಾಧವಾಗನತ್ಿದ. ಈ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ
ಮೋರಗಿನ ತಿೋರ್ರತ್ರ ಹಲಗ
ಿ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ಬಳಸಿಕ್ಳುಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

2.16.

ಪ್ರಥಮ ರ್ರದರ್ ಒೈಂದನ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಮಾಹಿತಿದಾರನಿಗ ಅರ್ನ್ ಕೋಳದದಾದಗ್ಯ ಸಹ
ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.

2.17.

ಅಪ್ರಾಧ

ಸೆಳದ

ಮಹರ್ರನ

ಆಗನರ್ರ್ರಗ

ಮತ್ನಿ

ಅಪ್ರಾಧ

ದೃಶಯದ

ತ್ನಿಖ್

ಪ್್ಣಯಗ್ಳುುರ್ರ್ರಗ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಕಕ ತ್ೈಂದರಯಾಗದ ಹಾಗ ಅಪ್ರಾಧದ ಜಾಗರ್ನನು
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಬೋಲ್ಲಯಿೈಂದ ಮನಚ್ನಿರ್ುದನ/ ಪ್ರತಿಬೈಂಧಿಸನರ್ುದನ. ಅಪ್ರಾಧ ಜಾಗರ್ನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಲನ
ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಕಕ ಭೋಟಿ ನಿೋಡನರ್ ಕತ್ಯರ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಸಮಗರತರ್ನನು
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ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸತ್ಕಕದನದ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಯಾವಾಗಲ್
ಲಭಯವಿಲಿದರಬಹನದಾದರ್, ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ವಾದರ್ನನು ಬಲಪ್ಡಿಸಬಹನದಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ
ರ್ಸನಿರ್ನನು

ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನರ್

ಆದರ

ಗಣಕರ್ೈಂತ್ರಕಕ

ಮಾತ್ರ

ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗದೈಂತ

ಬಳಕ

ಮಾಡಿಕ್ಳುುರ್ ಇತ್ರ ಬಗರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ದ್ರರ್ನರ್ುದಕಕ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಗಳು ಮ್ಲ
ಸ್ಾೆನವಾಗಿರನತ್ಿವ. ಆದದರಿೈಂದ, ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳರ್ನನು ಸಿೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನನು ಗನಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ
ಯಾರ್ುದೋ ಬಗರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ದ್ರರ್ನರ್ುದಕಕ ಅತಾಯರ್ಶಯಕವಾಗಿರನತ್ಿದ.
2.18.

ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ (ಎಫ್ಐಆರ್) ಪ್ರತಿರ್ನನು 24 ಗೈಂಟಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ವಿಶೋಷ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ. ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನನು ಕಳುಹಿಸಿದ/ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ
ಸಮರ್ರ್ನನು ‘ಮಕಕಳ ಮೊಕದದಮ ರ್ಹಿ’ರ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಬೋಕನ.

2.19.

24 ಗೈಂಟಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ (ಸಿಡಬ್ಿಯಸಿ)ಗ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ನಮ್ರ್-17
(ಅನನಬೈಂಧ-I ) ರ್ರದಯೈಂದಗ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಿಿೋಕೃತಿ ಪ್ಡರ್ಬೋಕನ.

2.20.

‘ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ’ರ್ ಅರ್ಕಾಶವಿರನರ್ುದಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಮಗನ/ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರಿಗ
ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬೋಕನ, ಅಗತ್ಯವಾದರ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ರ್ೋಮಿಸನರ್ೈಂತ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ
ಸಮಿತಿರ್ನನು ಕ್ೋರಬೋಕನ. ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ರ್ೋಮಿಸಿದ ಕ್ಡಲೋ, ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ
24 ಗೈಂಟಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ರ್ೋಮಿಸಿರನರ್ ಬಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬೋಕನ.

2.21.

ಆದರ, ಈ ಕಳಕೈಂಡ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ನನು ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ ಮನೈಂದ
ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಬೋಕನ:





2.22.

ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಒೈಂದೋ ಅಥವಾ ಕ್ಡನ ಕನಟನೈಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರನರ್ುದನ.
ಮಗನರ್ು ಪಾಲಕರ ಬೈಂಬಲವಿಲಿದ ಸೈಂಘ್ ಸೈಂಸ್ೆರ್ಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸನತಿಿರನರ್ುದನ.
ಮಗನವಿಗ ಮರ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಕರ ರ್ರವಿಲಿವೈಂಬನದನ ಕೈಂಡನಬರನರ್ುದನ.
ಮಗನವಿಗ ಪಾಲರ್ ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ುದನ.

ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಕರ್ಾಯಟಕ ಸೈಂತ್ರಸಿರ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿರ್ ಮೋರಗ ನಿೋಡಲಾಗನರ್
ಮಧಯೈಂತ್ರ

ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ

ಜಿಲಾಿ

ಮಕಕಳ

ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ

ಘ್ಟಕಕಕ

ಕ್ೋರಿಕಯೈಂದಗ

ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಅಗತ್ಯ ದಸ್ಾಿವೋರ್ನಗಳನನು ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ
ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಆರೈಂಭಿಸಬೋಕನ.
2.23.

ಒೈಂದೋ ದನದಲ್ಲಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮಾಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗದದದರ, ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರಿಗ
ಮಗನವಿನ ಮೋಲ್ಲನ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ರ್ಾಶವಾಗದೈಂತ ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಲನ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡನರ್ುದನ (ಎೈಂದರ, ಸ್ಾುನ
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ಮಾಡಿಸಬಾರದನ,

ಬಟಾಗಳನನು

ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದನ

ಇತಾಯದ).

ಆದರ,

ಘ್ಟರ್ರ್(ಗಳ)

ಸೈಂದಭಯದ(ಗಳ)ಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದದ ಬಟಾಗಳನನು ತಗದನಕ್ೈಂಡನ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬೋಗರ್ ಅದನನು
ಸ್ಾಕ್ಷಯಕಕ

ಸ್ೋರಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

ಘ್ಟರ್ರ್(ಗಳ)

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ

ಧರಿಸಿದದ

ಬಟಾಗಳನನು

ತಗದಟನಾಕ್ಳುಲನ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ರ್ರಗ ಕಾರ್ನರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ.
2.24.

ರಾತಿರರ್ಲ್ಲಿ

ಮಗನರ್ನನು

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿ

ಇರಿಸನರ್ುದಾಗಲ್ಲೋ

ಅಥವಾ

ಠಾಣಗ

ಕರಸನರ್ುದಾಗಲ್ಲೋ ಮಾಡಬಾರದನ. ಆದಾಗ್ಯ, ಸೈಂಜ 6ರ ಅನೈಂತ್ರ ಘ್ಟರ್ ರ್ರದಯಾದ
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ

ಮತ್ನಿ

ಮಗನರ್ು

ಮಾಹಿತಿರ್ನನು

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ೈಂಡನ,

ಪಾಲಕರ್ೈಂದಗ
ಎಫ್ಐಆರ್

ಇರನರ್ುದನ

ಅನನು

ದಾಖಲ್ಲಸಿ

ಕೈಂಡನಬೈಂದಲ್ಲಿ,
ಮತ್ನಿ

ಆಗ

ಮಗನರ್ನನು

ಪಾಲಕರ್ೈಂದಗ ವಾಪ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ. ಮಗನರ್ು ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ್ೋಷಕರ್ೈಂದಗ
ಇರದದದರ, ಆಗ ಮಗನರ್ನನು ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿರ್ ಬಳಗ ಕಳುಹಿಸನರ್ುದಕಕ ಅಥವಾ ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ಾ
ಸೈಂಸ್ೆರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ನನು ಇರಿಸಲನ ಸ್ಕಿ ಕರಮಗಳನನು ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕನ.
2.25.

ಪ್ರಸನಿತ್ ವಿಳಾಸಕಕ ಹಚ್ನಿರ್ರಿಯಾಗಿ ಮಗನವಿನ ಖ್ಾರ್ೈಂ ವಿಳಾಸರ್ನನು ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ು/ ಸ್ಾಕ್ಷ್ರ್ನ ಹಿೈಂದ ರ್ರದ ಮಾಡಿದ ವಿಳಾಸರ್ನನು ಬಿಟನಾ ಬಿಟಿಾದದರ
ಅಥವಾ ಖ್ಾಲ್ಲ ಮಾಡಿದದರ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳನನು ಪ್ತಿ ಹಚ್ನಿರ್ುದಕಕ ಸಹಾರ್ಕವಾಗನರ್ೈಂತ್ಹ
ಇತ್ರ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಮೊಕದದಮರ್ ಕಡತ್ದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕ್ೈಂಡಿರಬೋಕನ.

2.26.

ಮನೈಂದ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾರ್ಣಯಾದರ ಆ ಬಗೆ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ರ್ರಿಗ ಕ್ಡಲೋ ಮಾಹಿತಿ
ನಿೋಡನರ್ೈಂತ ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರಿಗ ಸಲಹ ನಿೋಡಿ ಮತ್ನಿ ಅದರ ಮಹತ್ಿರ್ನನು
ಮಗನ/ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ.

2.27.

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದೈಂದ ಅನಯಥಾ ಅಗತ್ಯಪ್ಡಿಸದ ಹ್ರತ್ನ ವಾಸ ಸೆಳ/
ಛಾಯಾಚಿತ್ರ/ ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ವಿರ್ರಗಳು/ ಶಾಲ/ ಕಲಸ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಸನಿತ್ ಇರನರ್ ಸೆಳಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ
ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸಹಿತ್ ಮಗನವಿನ ಗನರನತ್ನನು ಮಾಧಯಮ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕರಿೈಂದ
ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಿಸಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಬೋಕನ. ಬಾಲ ರ್ಾಯರ್ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಪ್ರಕರಣ 74
ಮತ್ನಿ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಪ್ರಕರಣ 23ರ ಮೋರಗ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ
ಅಪ್ರಾಧವಾಗನತ್ಿದ.

2.28.

ಮಗನವಿಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸನರ್ ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ವಿರನದಧ
ಕ್ತರಮಿನಲ್ ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳನನು ರ್ರನಗಿಸಬೋಕನ. ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕದ
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ಮನಖಯಸೆರನ ಅಥವಾ

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕದ ಮನಖಯಸೆರಿೈಂದ ಅಧಿಕೃತ್ಗ್ಳಸಿದ ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕ ಸೈಂಪ್ಕಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ
ಮಾತ್ರವೋ ಮಾಧಯಮಗಳಗ ಮೊಕದದಮರ್ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳ ಬಗೆ ತಿಳಸಲನ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡಲಾಗಿದ.
2.29.

ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ

ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ

ಅಪ್ರಾಧಗಳು

ಸಕಾಯರದ

ವಿರನದಧದ

ಅಪ್ರಾಧಗಳಾಗಿರನತ್ಿವ , ಹಾಗಾಗಿ, ಸಕಾಯರರ್ು ಸಕಾಯರಿ ಅಭಿಯೋರ್ಕರನನು ರ್ೋಮಕ ಮಾಡನತ್ಿದ.
ಮಗನವಿಗ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ ಅಥವಾ ಆಕರ್ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರಿಗ ಖ್ಾಸಗಿ ರ್ಕ್ತೋಲರನನು
ಹ್ೈಂದಲನ

ಕಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ

ಅರ್ಕಾಶವಿದಯೈಂದನ

ಮತ್ನಿ

ಅರ್ರ

ಸ್ೋವಗಳನನು

ಸಕಾಯರಿ

ಅಭಿಯೋರ್ಕರಿಗ ರ್ರರ್ು ನಿೋಡಲನ ಬಳಸಿಕ್ಳುಬೋಕೈಂದನ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
24 ಗೊಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪರತಿಯನ್ುು ಕ್ಳುಹಿಸಿ
12 ಗೊಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ
ಎಫ್ಐಆರ್

ವಿಶೆೇಷ
ನಾಯಯಾಲಯ

ಬಾಲ
ನಾಯಯ
ನ್ಮೂನೆ
17

1

ಮಕ್ಕಳ
ಕ್ಲಾಯಣ
ಸಮಿತಿ

2

ಜಿಲಾಿ ಮಕ್ಕಳ
ಸೊಂರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ್

3

3. ಪ್ವಾಭನವಿ ನಿಧಾರಣ
3.1.

ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಜಿ)ರ್ನ ಮಗನವಿನ ಬಗೆ ಪ್್ರ್ಯಭಾವಿ
ನಿಧಯರಣರ್ನನು ಮಾಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿಗ ಈ ಕಳಕೈಂಡ ಅಗತ್ಯತಗಳು ಇವಯೋ
ಎೈಂಬನದನನು ನಿಧಯರಿಸತ್ಕಕದನದ:

 ತ್ನತ್ನಯ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಆರ ಕ
 ಮರ್್ೋವ ಜ್ಞಾನಿಕ ಆರ ಕ

 ಆರ ಕದಾರರ/ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹಾರ್ರಿ
 ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕ

 ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರ/ ದಿಭಾಷಿ
3.2.

ತ್ನತ್ನಯ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಮತ್ನಿ ಮರ್್ೋವ ಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಕ್ತತಸ ಅಗತ್ಯವನಿಸಿದರ, ಅದನನು ಕ್ಡಲೋ
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಮಗನರ್ು,
 ರ್್ೋವಿನಲ್ಲಿರಬಹನದನ
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 ದ ಹಿಕ ಗಾರ್ಗಳನನು ಹ್ೈಂದರಬಹನದನ (ರಕಿ ಸ್ಾರರ್, ಮ್ಳ ಮನರಿತ್ ಇತಾಯದ)
 ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳರಬಹನದನ (ವಾೈಂತಿ, ಸನಸನಿ, ರ್ಿರ, ಇತಾಯದ)

 ತಿೋರ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್ವಾಗಿರಬಹನದನ (ಅಳು ನಿಲ್ಲಿಸದರನರ್ುದನ, ಖಿನುತ, ಆತ್ಮಹತಯ
ಪ್ರರ್ತ್ು, ಆಘಾತ್ದಲ್ಲಿರನರ್ುದನ, ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗದರನರ್ುದನ).
ತ್ಕ್ಷಣವೋ ಮಗನರ್ನನು ತ್ನತ್ನಯ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತಗ
ಸ ಕರದ್ರ್ಯಬೋಕನ. ಮಗನರ್ನನು ತ್ನತ್ನಯ
ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತಗ
ಸ ಕ್ೈಂಡ್ರ್ಯಲನ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕಡಾ್ರ್ರ್ಲಿ.
3.3.

ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಅಥ ಯಸಿಕ್ಳುಬೋಕಾದ ಭಾಷ್ರ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ
ಮಗನ ಸಮಥಯವಾಗಿದಯೋ

ಎೈಂಬನದನನು

ನಿಧಯರಿಸಬೋಕನ. ಇಲಿವಾದರ, ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕರ್ು ಒದಗಿಸನರ್ ಪ್ಟಿಾಯಿೈಂದ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರ/ ದಿಭಾಷಿ/ ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರನನು
ರ್ಯರ್ಸ್ೆ ಮಾಡಿಕ್ಳುಬಹನದನ. ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ನ ಆಯಾರ್ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ
ಪ್ರಿಣಿತ್ರನನು

ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಲನ

ಸ್ಾಧಯವಾಗನರ್ೈಂತ

ಬೈಂಬಲ

ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು/

ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ/

ದಿಭಾಷಿಗಳು/ ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರನಗಳಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಒೈಂದನ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸತ್ಕಕದನದ.
3.4.

ಮಗನರ್ು ಹಲ/ಿ ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಸಪಷಾವಾಗಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ
ಸಿದಧವಾಗಿದ

ಎೈಂಬನದನನು

ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

ಹಾಗ

ಸಿದಧವಿಲಿದದದರ,

ಮಗನರ್ನನು

ಸಮಾಧಾನಪ್ಡಿಸಲನ ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕದಲ್ಲಿರನರ್ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರ ರ್ರರ್ನನು ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕನ. ಮಗನರ್ು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಮಥಯತ
ಮತ್ನಿ ದೃಢತ ಹ್ೈಂದದಾಗ ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

ಮಗಕವು ಮನತರ್ನಡಲಕ ನಿರನಕರಿಸ್ಟದನಗ ಅಥವನ ಇಚಿಿಸದ ಸೈಂದರ್ಾದಲಿಿ, ದೈಂಡ ಪರಕ್ತರಯೆ
ಸೈಂಹತಯ 161ರ್ೋ ಪರಕರಣದ ಹೋಳಕ-ಸೈಂದಶಾನವನಕು ಮಕೈಂದ್ಡಲನಗಿದ ಎೈಂಬ್ಕದನಕು
ಖಚಿತಪಡಿಸಬೋಕಕ. ಮಗಕವನಕು ಪದೋಪದೋ ಹೋಳಕ ನಿೋಡಕವೈಂತ ಒತನಿಯಿಸ್ಟ ಅಥವನ ಹಲವನರಕ
ವಯಕ್ತಿಗಳು ಮಗಕವು ಮನತರ್ನಡಕವೈಂತ ಪರಯರ್ತುಸಕವ ಹನಗ್ ಮನವೊಲಿಸಕವ/ ಬ್ಲವೈಂತ
ಮನಡಕವ ಮ್ಲಕ ಮಗಕವನಕು ಹೈಂಸ್ಟಸಬನರದಕ.
3.5.

ಮಗನರ್ು ಯಾರ್ುದೋ ಬೌದಧಕ ವ ಕಲಯ/ ಅರ್ಾರ್ೋಗಯದ ಲಕ್ಷಣರ್ನನು ತ್ೋಪ್ಯಡಿಸಿದರ, ಮಗನವಿನ
ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಲನ ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕರ್ು ಒದಗಿಸಲಾದ ಪ್ಟಿಾರ್ಲ್ಲಿರನರ್
ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರನ/ ಮಕಕಳ ಮರ್್ೋವ ದಯರ ರ್ರರ್ನನು ಕ್ೋರಬೋಕನ.

29

3.6.

ಮೋಲ ಹೋಳದೈಂತ ಪ್್ರ್ಯಭಾವಿ

ನಿಧಯರಣ

ಮತ್ನಿ ಅಗತ್ಯತಗಳನನು

ಪ್್ಣಯಗ್ಳಸಿದ

ತ್ರನವಾರ್ ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್ ಪ್ರಕರಣ 161 (ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನರ್ನಕಿ ಸೈಂದಶಯನ) ಮತ್ನಿ
ದೈಂಡ

ಪ್ರಕ್ತರಯಾ

ಸೈಂಹಿತರ್

ಪ್ರಕರಣ

164ರ

ಮೋರಗ

ಮಗನವಿನ

ಹೋಳಕರ್ನನು

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

4. ವಿಧಿವಿಜ್ಞನನಯಕಕಿ ಸೈಂದಶಾನ – ದೈಂಡ ಪರಕ್ತರಯನ ಸೈಂಹತಯ ಪರಕರಣ 161ರ ಹೋಳಕ
4.1.

ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾಮಟಿಾಗ ಸ್ಾದಾ ಉಡನಪಿನಲ್ಲಿರನರ್ ಪಿಎಸ್ಐಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ದಜಯಯಿಲಿದ ಮಹಿಳಾ
ಅಧಿಕಾರಿಯೋ ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಹಾಗ್
ಉದದೋಶರ್ನನು ಮಗನವಿಗ ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ.

4.2.

ಹೋಳಕರ್ನನು ಪ್ದಶಃ ದಾಖಲ್ಲಸಬೋಕನ (ಮಗನರ್ು ಹೋಳದೈಂತಯೋ ನಿಖರವಾಗಿ).

4.3.

ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ / ದಿಭಾಷಿ/ ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ರ್ರರ್ನನು ಬಳಸಿಕ್ೈಂಡಿದದೈಂತ್ಹ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ
ಅರ್ರ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರರ್ು ಪ್ದಶಃ ಇದ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

4.4.

ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳಕೈಂಡರ್ುಗಳನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಬೋಕನ:

 ಹೋಳಕರ್ನನು ಮಗನವಿನ ಮರ್ರ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಗನವಿಗ ಅನನಕ್ಲಕರವಾಗಿರನರ್ ಮತ್ನಿ
ಮನಕಿವಾಗಿ ಹೋಳಕ ನಿೋಡಬಹನದಾದ ಯಾರ್ುದೋ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದ.

 ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ, ಪ್ೋಷಕರ ಸಮನಮಖದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬನರ್ ಅಥವಾ ವಿಶಾಿಸ
ಹ್ೈಂದರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮನಮಖದಲ್ಲಿ ಪ್ಡರ್ಲಾಗಿದ. ಅೈಂತ್ಹ ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿ ಲಭಯವಿಲಿದದದ
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿಯಿೈಂದ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ನಿಯೋಜಿಸನರ್ೈಂತ
ಕ್ೋರಿಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

 ಆದಾಗ್ಯ, ಅಪ್ರಾಧದಲ್ಲಿ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರನ ಶಾಮಿೋಲಾಗಿರನರ್ ಶೈಂಕಯಿರನರ್, ಅರ್ ತಿಕ
ಲ ೈಂಗಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಳಕ ಪ್ಡರ್ನವಾಗ ಅೈಂತ್ಹ ಕನಟನೈಂಬದ ಸದಸಯರಿಗ ಅಲ್ಲಿ
ಹಾರ್ರಿರಲನ ಅನನಮತಿ ನಿೋಡಬಾರದನ. ಮಗನವಿನ ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ
ಹಾರ್ರಿರನರ್ೈಂತ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಕ್ೋರಬೋಕನ.

 ಮಗನ/ ಮಾಹಿತಿದಾರನನ ಆರ್ೋಪಿರ್ನನು ಗನರನತಿಸನರ್ ಸಮರ್ರ್ನನು ಹ್ರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ
ಬೋರಾರ್ುದೋ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ು ಆರ್ೋಪಿರ್ ಸೈಂಪ್ಕಯಕಕ ಬೈಂದರನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.

 ಮಗನವಿನ ಹೋಳಕರ್ನನು ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಶರರ್ಯ, ದೃಶಯ ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
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4.5.

ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೋಳಲೋಬೋಕಾದ ಹ್ರತ್ನ ಮಗನವಿಗ ಪ್ದೋಪ್ದೋ ಪ್ರಶುಗಳನನು ಕೋಳುತ್ಿಲೋ
ಇರನರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಒೈಂದೋ ಉಪ್ವೋಶನದಲ್ಲಿ ಸೈಂಪ್್ಣಯ ಮತ್ನಿ ಸಮಗರ ಹೋಳಕಗಳನನು
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

4.6.

ಮೊಕದದಮರ್ ಎಲಾಿ ರ್ನಕಿ ಆಯಾಮಗಳನನು ಒಳಗ್ಳುುರ್ೈಂತ ಪ್ರಕರಣದ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಎಲಾಿ
ಅೈಂಶಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡ ಘ್ಟರ್ರ್ ಕರಾರನರ್ಕಾಕದ ನಿರ್ಪ್ಣರ್ನನು ಪ್ದಶಃ ಮಗನವಿನ ಭಾಷ್
ಮತ್ನಿ

ಮಾತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೋ

ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ.

ಈ

ಕಳಕೈಂಡೈಂತ್ಹ

ಅಗತ್ಯ

ವಿರ್ರಗಳನನು

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ:

 ಅಪ್ರಾಧಿಯೈಂದಗ ಮಗನವಿನ ಸೈಂಬೈಂಧ.

 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಉದದೋಶಪ್್ರ್ಯಕ/ ಪ್್ರ್ಯಸಿದಧತಾ ರ್ತ್ಯರ್.
 ಬಲತಾಕರ ಅಥವಾ ಬದರಿಕ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಬಲದ ಬಳಕ.

 ಮಗನ ಎಚ್ಿರಿಕ ರ್ಹಿಸಲ್ಲ ಎೈಂಬ ಭಾರ್ರ್ಯಿೈಂದ ಪ್ರ್ೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೋರ ರ್ನರಿಗ ದ ಹಿಕ
ಆಕರಮಣದ ಬದರಿಕಯಡನ್ರ್ುದನ.

 ಘ್ಟರ್ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಆನೈಂತ್ರ ಮಗನವಿನ ಆಘಾತ್ದ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ ಮತ್ನಿ ನಡರ್ಳಕ.
 ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಘ್ಟರ್ರ್(ಗಳ) ಸೈಂಖ್ಯ, ಅರ್ಧಿ, ಸಮರ್ ಮತ್ನಿ ಸೆಳ

 ಅಪ್ರಾಧ ಘ್ಟಿಸನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಹಾರ್ರಿದದರ್ೋ

 ಘ್ಟರ್ರ್ನನು ಚಿತಿರೋಕರಿಸಲನ ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಬಳಸಿದ ಕಾಯಮರಾ/ ಫ್ೋನ್/ ಲಾಯಪ್ಟಾಪ್
ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದೋ ಇತ್ರ ವಿದನಯರ್ಾಮನ ಗಾಯಜಟ್.
4.7.

ಮಗನರ್ು ಆರಾಮ ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿದ ಮತ್ನಿ ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುವಾಗ ಖ್ಾಸಗಿತ್ನ ಮತ್ನಿ
ಗೌಪ್ಯತರ್ನನು ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ಹೋಳಕರ್ನನು ಸೈಂಸ್ೆ ಅಥವಾ ಶಾಲರ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿದದರ, ಆ ಹೋಳಕರ್ನನು ಖ್ಾಸಗಿಯಾದ
ಮತ್ನಿ ನಿಶಯಬಧವಿರನರ್ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಬೋಕನ.

 ಹೋಳಕರ್ನನು

ಯಾರ್ುದೋ

ಸೆಳದಲ್ಲಿ

ದಾಖಲ್ಲಸಿದರ್,

ಹೋಳಕರ್

ದಾಖಲ್ಲೋಕರಣಕಕ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿರದ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ(ಗಳು) ಕ್ೋಣರ್ಲ್ಲಿ ಹಾರ್ರಿರಬಾರದನ.

 ಸೈಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿರನರ್ ಮಕಕಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರನ ಲಭಯವಿಲಿದದದರ, ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ
ಸಮಿತಿಯಿೈಂದ

ಗ್ತ್ನಿಪ್ಡಿಸಿದ

ಬೈಂಬಲ

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
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ರ್ಯಕ್ತಿರ್

ಸಮನಮಖದಲ್ಲಿ

ಹೋಳಕರ್ನನು

 ವಿಶೋಷವಾಗಿ
ಯಾರ್ುದೋ

ಮಗನ

ಸೈಂದಶಯಕರ್್ೈಂದಗ

ಸಮರ್ದಲಾಿಗಿರಲ್ಲ

ಮಾತ್ರ್ಾಡಬೋಕೈಂದನ

ಮಗನರ್ು

ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/

ಬರ್ಸಿದ

ಪ್ೋಷಕರನ,

ಹ್ರತ್ನ
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ

ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರನ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ ಹ್ೈಂದರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಯೈಂದಗ ಇರಬೋಕನ.

 ಮಗನವಿನ ಜ್ತಗಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗ ಯಾರ್ುದೋ ಪ್ರಶುಗ ಉತ್ಿರಿಸದೈಂತ ಹಾಗ್ ಮಗನವಿಗ
ಉತ್ಿರಿಸಲನ ಒತಾಿಯಿಸದೈಂತ ಸ್ಚಿಸಬೋಕನ.

 ಮಗನರ್ು ವಿರ್ರಿಸನತಿಿರನವಾಗ ಮಧಯಪ್ರವೋಶಿಸನರ್ುದನ ಅಥವಾ ಸರಿಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ ಮಾಡಬಾರದನ.
ಪಾಲಕನನ ಯಾರ್ುದೋ ಸಪಷಿಾೋಕರಣರ್ನನು ನಿೋಡಬೋಕೈಂದನ ಬರ್ಸಿದರ, ಆನೈಂತ್ರ ನಿೋಡಬಹನದನ
ಅಥವಾ ಅರ್ರಿಗ ಪ್ರಶು ಕೋಳದಾಗ ನಿೋಡಬಹನದನ.

 ಸೈಂದಶಯನರ್ು ಇತ್ರರ/ ಹಾದನಹ್ೋಗನರ್ರ್ರ ಕ್ತವಿಗ ಬಿೋಳಬಾರದನ.
4.8.

ಘ್ಟರ್(ಗಳು)ಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಹ್ರತಗರ್ನರ್ ಸಲನವಾಗಿ ಈ ಕಳಕೈಂಡೈಂತ
ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ ಉತ್ಿಮ ಸೈಂಬೈಂಧರ್ನನು ಬಳಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ:

 ಮಗನವಿಗ ತ್ಮಮ ಹಸರನನು ಹೋಳ ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮಾಡಿಕ್ೈಂಡನ, ಆತ್ನ/ ಆಕರ್ ಸಹಾರ್ಕಕ
ತಾರ್ು ಇದದೋವಿ ಎೈಂಬ ಭರರ್ಸ್ರ್ನನು ಮ್ಡಿಸಬೋಕನ.

 ಮಗನರ್ು

ಅಥಯ

ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ

ಮಾಡಿಕ್ಳುಬಹನದಾದ

ಮತ್ನಿ

ಸೈಂದಶಯನದಲ್ಲಿ

ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ

ಸೈಂದಶಯನದ

ಭಾಗರ್ಹಿಸನರ್ುದಕಕ

ಮಗನವಿನ

ಉದದೋಶರ್ನನು
ಒಪಿಪಗರ್ನನು

ಕೋಳಬೋಕನ.

 ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ ಗೌರರ್ರ್ನತ್ವಾಗಿ, ಗೈಂಭಿೋರವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ಬೈಂಬಲ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ
ಬಳ ಸ್ಾರಬೋಕನ. ರ್ಸನಿನಿಷಾವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ನಿಣಯಯಾತ್ಮಕರ್ಲಿದೈಂತ ಇರಬೋಕನ. ಮಗನರ್ು
ಘ್ಟರ್ರ್ನನು ವಿರ್ರಿಸನವಾಗ ಭಿೋತಿರ್ ಅಥವಾ ಆಘಾತ್ದ ಅಭಿರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ತ್ೋರಿಸದ,
ತಾಳಮ ಮತ್ನಿ ತ್ಟಸೆವಾಗಿ ಇರಬೋಕನ.

 ಸೈಂದಶಯನದ ಉದದಕ್ಕ ತ್ಟಸೆ ಮತ್ನಿ ತ್ದೋಕಚಿತ್ಿದ ಅಭಿರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಹ್ೈಂದರಬೋಕನ,
ಮಗನರ್ು

ಸೈಂದಶಯನ

ಪ್ರತಿಕ್ತರಯರ್ನನು

ಅಧಿಕಾರಿರ್

ನಡತ

ನಿಧಯರಿಸಿಕ್ಳುುತ್ಿದ,

ಮತ್ನಿ
ಆನೈಂತ್ರ

ಭಾಷ್ರ್ನನು
ತ್ನು

ರ್್ೋಡಿ

ತ್ನು

ಹೋಳಕರ್ನನು

ಬದಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬಹನದಾಗಿರನತ್ಿದ.

 ಸೈಂದಶಯನದ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ು ಬರ್ಸಿದರ ಮಗನರ್ು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕನಳತಿದ ಮತ್ನಿ
ಶೌಚಾಲರ್ ಅಥವಾ ಕನಡಿರ್ನರ್ ನಿೋರಿನ ಸ್ೌಲಭಯ ಒದಗಿಸಲಾಗನತ್ಿದ ಎೈಂಬನದನನು
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
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 ಮಗನವಿಗ ಹಸಿವಾದರ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷ್ೋಭಗ ಒಳಗಾದರ ಸೈಂದಶಯನರ್ನನು
ಮನೈಂದ್ಡಬೋಕನ.

 ಮಗನರ್ು ಮಾತ್ರ್ಾಡನರ್ುದನನು ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸಲನ ತಿನಿಸನ/ ಚಾಕೋಿ ಟ್ಗಳು/ ಸಿಹಿತಿೈಂಡಿಗಳನನು
ನಿೋಡನರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸಬೋಕನ.

 ಸೈಂದಶಯನದ

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ

ಮಗನರ್ನನು

ಸಪಶಿಯಸಬಾರದನ

ಮತ್ನಿ

ತ್ನೈಂಬಾ

ಹತಿಿರ

ಕನಳತ್ನಕ್ಳುಬಾರದನ.

 ತಾಳಮಯಿೈಂದರಬೋಕನ, ಮಗನವಿನ ಹೋಳಕಗಾಗಿ ತ್ನೈಂಬಾ ಬಲರ್ೈಂತ್ ಮಾಡಬಾರದನ.

 ಸೈಂದಶಯನದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮಗನವಿನ ರ್ತ್ಯರ್ರ್ನನು ತಿದದಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸಬಾರದನ.
ಉದಾಹರಣಗ: ರ್ೋರವಾಗಿ ಕನಳತ್ನಕ್ೋ, ಸನತ್ಿ ಓಡಾಡಬೋಡ, ಅದನನು ಮನಟಾಬೋಡ, ನನುನನು
ರ್್ೋಡನ, ಗಟಿಾ ಧವನಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡನ ಇತಾಯದ. ಈ ಬಗರ್ ರ್ತ್ಯರ್ರ್ನ ಮಗನರ್ು
ಹದರಿದ, ಕಳರ್ಳಗ್ೈಂಡಿದ ಅಥವಾ ಆರಾಮವಾಗಿಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ತ್ೋರಿಸನತ್ಿದ.
4.9.

ಈ

ಕಳಕೈಂಡೈಂತ

ಮನಕಿವಾಗಿ

ವಿರ್ರಿಸಬಹನದಾದೈಂತ್ಹ

ಪ್ರಶುಗಳನನು

ಕೋಳುರ್

ಮ್ಲಕ

ಘ್ಟರ್ರ್(ಗಳ) ಬಗಗ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬೋಕನ:

 ಏನನ ನಡಯಿತ್ನ ಎೈಂಬನದನನು ತ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೋ ವಿರ್ರಿಸನರ್ೈಂತ ಮಗನರ್ನನು ಕೋಳಬೋಕನ.

 ಮಗನರ್ನನು ಒತಾಿರ್ಪ್ಡಿಸಬಾರದನ. ಸ್ಕಿರ್ಲಿದದೈಂದನ ಕೈಂಡನಬರನರ್ ವಿಚಾರರ್ನನು ಮಗನರ್ು
ಹೋಳುತಿಿದ ಎೈಂದನ ಕೈಂಡನಬೈಂದರ್ ಸಹ ಮಗನರ್ನನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದನ. ಆದರ ಮಗನವಿಗ
ಯಾರ್ ವಿಷರ್ ಮನಖಯವಾಗಿದ ಎೈಂಬ ಭಾರ್ರ್ರ್ನ ಅದರಿೈಂದ ತಿಳರ್ನರ್ುದರಿೈಂದ ಅದನನು
ಜಾಗರತಯಿೈಂದ ಆಲ್ಲಸಬೋಕನ.

 ವಾಸಿವಿಕ ಸೈಂಗತಿಗ ಬದಲನ ಮಗನರ್ು ಹಚಿಿನ ಸಮರ್ ತಗದನಕ್ಳುಬಹನದನ. ಆದದರಿೈಂದ
ತಾಳಮಯಿೈಂದರಬೋಕನ.

 “ಆನೈಂತ್ರ ಏರ್ಾಯಿತ್ನ/ ಅಥವಾ ಅರ್ನನ ಹಾಗ

ಮಾಡಿದ ಆನೈಂತ್ರ ಏರ್ಾಯಿತ್ನ”

ಮನೈಂತಾದ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ನರ್ವಾಗಿ ಕೋಳಬೋಕನ.

 ಮಗನವಿಗ ದೋಹದ ಅೈಂಗಗಳನನು ಅಥವಾ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಹಸರಿಸಲನ ಅಥವಾ ಉಲೋಿ ಖ
ಮಾಡಲನ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಅದೋ ದೋಹದ ಅೈಂಗಗಳು ಅಥವಾ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು
ಮತ್ಿಮಮ ಉಲೋಿ ಖಿಸನವಾಗ ಅದಕ್ಕ ಸಹ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡಬೋಕನ.

 ಮಗನರ್ನನು

ನಿರ್ೈಂತಿರಸದೈಂತ

ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾಮಟಿಾಗ

ಹಚ್ನಿ

ಮಾಹಿತಿರ್ನನು

ಹ್ರಗಳರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮನಕಿವಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸನರ್ೈಂತ್ಹ ಪ್ರಶುಗಳನನು ಕೋಳಬೋಕನ.
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 ಸಪಶಿಯಸಿದ ಮತ್ನಿ ಆಕರಮಣ ಮಾಡಿದ ದೋಹದ ಭಾಗಗಳನನು ವಿರ್ರಿಸಲನ ಮತ್ನಿ ಗನರನತಿಸಲನ
ಮಗನವಿಗ ಸಹಾರ್ಕವಾಗನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಡಾರಯಿೈಂಗ್ಗಳು ಅಥವಾ ‘ಜಿೈಂರ್ರ್ ಬರಡ್’ ಚಿತ್ರಗಳನನು
ಬಳಸಬೋಕನ.
4.10. ಮಗನರ್ು ಹೋಳಕ ನಿರ್ಪಿಸನರ್ುದನನು ಪ್್ಣಯಗ್ಳಸಿದ ಕ್ಡಲೋ ಈ ಮನೈಂದನರ್ುಗಳನನು
ಸಪಷಾಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ:

 ದೌರ್ಯನಯ ಸೆಳದ ವಿರ್ರವಾದ ವಿರ್ರಣ ಮತ್ನಿ ಕಾಲಾರ್ಧಿ.

 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಮರ್, ಕಲಸದ ಸೆಳ, ಶಾಲ/ ಸೈಂಸ್ೆ, ಕಾರನ ಇತಾಯದಗಳಗ ಪ್ರವೋಶಿಸಿದದರ,
ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಆಗಮನ ಮತ್ನಿ ನಿಗಯಮನರ್ನನು ಪ್ನಷಿಾೋಕರಿಸಲನ ಪ್ರವೋಶಿಸಿದ ಜಾಗ.

 ಆಕರಮಣ/ ದೌರ್ಯನಯದ ವಿರ್ರಣ.

 ಅಪ್ರಾಧಿರ್(ಗಳ) ಗನರನತ್ನ ಅಥವಾ ರ್ಯಕ್ತಿ/ ಬಟಾಗಳು/ ಸ್ಾಧನ ಸಲಕರಣಗಳ ವಿರ್ರಣ.
 ಆಕರಮಣ/ ದೌರ್ಯನಯದ ಒೈಂದನ ಅಥವಾ ಹಚಿಿನ ಘ್ಟರ್ಗಳು.
 ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನ ಇದದರ, ಅರ್ರ ಹಾರ್ರಿ ಮತ್ನಿ ಗನರನತ್ನಗಳು.

 ಮಗನರ್ು ಆಕರಮಣ/ ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಿರನರ್ ಯಾರೋ ಇತ್ರ
ರ್ಯಕ್ತಿ.

 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಇತ್ರ ಮಕಕಳಗ ದೌರ್ಯನಯ ಮಾಡಿರನರ್ ಬಗೆ ಮಗನವಿಗ ತಿಳದದಯೋ.

 ಮಕಕಳು ಆಗಾಗೆ ಗನಪಾಿೈಂಗಗಳು ಮತ್ನಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಾಗಿ ಸೆಳೋರ್ ಪ್ದಗಳನನು
ಬಳಸನರ್ೈಂತ

ಮಗನರ್ು

ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು

ವಿರ್ರಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಬಳಸಿದ

ಪ್ದಗಳನನು

ಸಪಷಾಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ.

 ಈ

ಪ್ದಗಳನನು

ಬಳಸನರ್ಲ್ಲಿ

ಮಗನವಿಗ

ಅಹಿತ್ವನಿಸಬಹನದಾದದನನು

ತ್ಗಿೆಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಮಗನವಿಗ ಆ ಪ್ದಗಳನನು ಪ್ನನರಾರ್ತ್ಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಳುರ್ುದನ.

 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಯಾರ್ುದೋ ಬಲ ಅಥವಾ ಶಸ್ಾರಸರಗಳು/ ಬಲತಾಕರ ಅಥವಾ ಬದರಿಕ/ ಹಣದ
ಆಮಿಷರ್ನನು ಬಳಸಿರನರ್ರ್.

 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಇತ್ರ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ಹಾರ್ರಿದದರ, ಆ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಆಕರಮಣ/
ದೌರ್ಯನಯದ ಯಾರ್ುದೋ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನನು/ ರಕಾಡ್ಯಗಳನನು ತಗದನಕ್ೈಂಡಿರನರ್ರ್ೋ/
ಮಾಡಿಕ್ೈಂಡಿರನರ್ರ್ೋ.

 ಮಗನವಿಗ ಯಾರ್ುದೋ ಅಶಿಿೋಲ ಚಿತ್ರರ್ನನು ತ್ೋರಿಸಿರನರ್ರ್ೋ.
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 ಮಗನವಿಗ

ಯಾರ್ುದಾದರ್

ತಿನಿಸನ/

ಪಾನಿೋರ್/

ಔಷಧಗಳನನು

ನಿೋಡಿದನದ,

ಅದನ

ಮಗನರ್ನನು ಅಮಲನಗ್ಳಸನರ್ುದಕಕ/ ಪ್ರಜ್ಞ ತ್ಪ್ನಪರ್ುದಕಕ ಕಾರಣವಾಗಿರನರ್ುದೋ.

 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳಕಕ ಸಿಗರೋಟ್/ ಬಿೋಗಗಳು/ ಹಗೆಗಳು ಇೈಂತ್ಹ
ಏನರ್ಾುದರ್

ತ್ೈಂದದದರ್

ಅಥವಾ

ಆ

ಸೆಳದೈಂದ

ಬಾಧಿತ್

ರ್ಯಕ್ತಿರ್

ವ ರ್ಕ್ತಿಕ

ರ್ಸನಿಗಳರ್ುೋರ್ಾದರ್ ತಗದನಕ್ೈಂಡನ ಹ್ೋಗಿರನರ್ರ್ೋ.

 ಹಲ/ಿ

ದೌರ್ಯನಯದ

ಘ್ಟರ್ರ್

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,

ಆನೈಂತ್ರ

ಅಪ್ರಾಧಿ

ಏನರ್ಾುದರ್

ಮನಟಿಾದದರ್ೋ ಅಥವಾ ರ್ರನಗಿಸಿದದರ್ೋ.

 ಆಕರಮಣ/ ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಯಾರ್ುದಾದರ್ ರ್ಸನಿಗಳು.

 ಒೈಂದಕ್ತಕೈಂತ್ ಹಚಿಿನ ಆಕರಮಣ/ ದೌರ್ಯನಯ ಘ್ಟರ್ಗಳು ನಡದರನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮೋಲ
ತಿಳಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ಸ್ಾಲನಗಳನನು ಅದನ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಹ್ೈಂದನರ್ ಮಟಿಾಗ ಪ್ರತಿ
ಘ್ಟರ್ಗ್ ಬಳಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.
4.11. ಸೈಂದಶಾನದ ಅೈಂತಯದಲಿಿ:

 ಸೈಂದಶಯನ ನಿೋಡಿದದಕಾಕಗಿ ಮಗನವಿಗ ಧನಯವಾದ ತಿಳಸಿ, ಆಕರಮಣ/ ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗೆ ರ್ರದ
ಮಾಡಿದದಕಾಕಗಿ ಮಗನವಿನ ಧ ರ್ಯರ್ನನು ಅಭಿನೈಂದಸಬೋಕನ.

 ಮಗನವಿನ ಈ ಕರಮದೈಂದ ಅದೋ ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ಇತ್ರ ಮಕಕಳ ಮೋಲ ದೌರ್ಯನಯ
ನಡಸನರ್ುದನನು ತ್ಡಗಟಾಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗಬಹನದೈಂದನ ಮಗನವಿಗ ತಿಳಸಬೋಕನ.

 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನನು

ಬೈಂಧಿಸನರ್ುದಕಕ

ಅತ್ನಯತ್ಿಮ

ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನನು

ಮಾಡಲಾಗನರ್ುದೈಂದನ

ಮಗನವಿಗ ಮತ್ಿಮಮ ಭರರ್ಸ್ ನಿೋಡಬೋಕನ.
4.12. ಮಗನರ್ನನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರ್ೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಪ್ರಾಧಿ ಅಥವಾ ಆತ್ನ/ ಆಕರ್ ಕನಟನೈಂಬ /
ಸಹಚ್ರರನ

ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಿದರ/

ಬದರಿಸಿದರ/

ಹ್ೈಂದಾಣಿಕಗಾಗಿ

ಪ್ರರ್ತಿುಸಿದರ,

ತ್ತ್ಕ್ಷಣವೋ

ಪ್ೋಷಕರನ/ ಪಾಲಕರನ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ ತಿಳಸನರ್ೈಂತ ಮಗನವಿಗ ತಿಳಸಬೋಕನ. ಅದರಿೈಂದ
ಕ್ಡಲೋ ಹಚ್ನಿರ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಬಹನದನ.
4.13. ಹಲ/ಿ ದೌಜ್ಾನಯಕಕ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದೈಂತ ಆನೈಂತರ ಮಗನ ಅಥವಾ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರಿಗ
ಯಾರ್ುದೋ ಮಾಹಿತಿರ್ನ ರ್ನಪಿಗ ಬೈಂದರ/ ತಿಳದನ ಬೈಂದರ ಅದನನು

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ

ತಿಳಸನರ್ೈಂತ ಹೋಳಬೋಕನ.
4.14. ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ/ಆಕರ್ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ನನು ಹೋಗ
ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಬೋಕನ

ಎೈಂಬ

ಬಗೆ

ಮಾಹಿತಿ

ನಿೋಡಿ,
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ಮೊಕದದಮ

ಸೈಂಖ್ಯ

ಮತ್ನಿ

ಮಗನವಿಗ

ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹನದಾದ

ಮೊಕದದಮಗ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ

ಇನಿುತ್ರ

ಯಾರ್ುದೋ

ಮಾಹಿತಿರ್ನನು

ಒದಗಿಸಬೋಕನ.
4.15. ಮಗನರ್ು

ಯಾರ

ಮೋಲಾದರ್

ನೈಂಬಿಕಯಿಟನಾ

ಹೋಳರಬಹನದಾದರ,

ಅೈಂತ್ಹ

ರ್ಯಕ್ತಿರ್

ಹೋಳಕರ್ನನು ಸಮಥಯರ್ಗಾಗಿ ತಗದನಕ್ಳುಬಹನದನ.
4.16. ಸೈಂಭಾರ್ಯ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಹೋಳಕಗಳನನು ಒೈಂದೋ ಉಪ್ವೋಶನದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಿ ಮನಖಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ
ಅರ್ರನ ಸಹಕಾರ ನಿೋಡಲನ ಆರಾಮವಾಗಿದ ಎೈಂದನ ಖಚಿತ್ವಾಗನರ್ೈಂತ್ಹ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಪ್ದಶಃ
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

5. ದೈಂಡ ಪರಕ್ತರಯನ ಸೈಂಹತಯ ಪರಕರಣ 161ರ ಹೋಳಕಯನಕು ಶರವಯ – ದೃಶಯ (ಆಡಿಯೋವಿಡಿಯೋ) ರ್ಪದಲಿಿ ದನಖಲಿಸ್ಟಕ್ಳುಳವುದಕ

5.1. ಆಡಿಯೋ – ವಿಡಿಯೋ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಯಾರ್ುದೋ ಸೈಂಕಲನವಿಲಿದೈಂತ ನಿರೈಂತ್ರವಾಗಿರತ್ಕಕದನದ.
ಮಗನರ್ು ದಿಭಾಷಿ/ ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕ/ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರ ಮ್ಲಕ ರ್ರರ್ು ಪ್ಡದರನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,
ಹೋಳಕರ್ ಆಡಿಯೋ – ವಿಡಿಯೋ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಕಡಾ್ರ್.

5.2. ಮಗನ ಮತ್ನಿ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರನ/ ಬೈಂಬಲ್ಲತ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗ ಹೋಳಕರ್ನನು ಆಡಿಯೋ-ವಿಡಿಯೋ
ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಮಾಡನರ್ ವಿಧಾನ ಹಾಗ್ ಅದರ ಅಗತ್ಯತರ್ನನು ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ.
5.3. ಮಗನವಿನ ಹೋಳಕರ್ ಆಡಿಯೋ-ವಿಡಿಯೋ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಅನನು ಪಾರರೈಂಭಿಸನರ್ ಮನನು, ಹೋಳಕರ್
ಆಡಿಯೋ – ವಿಡಿಯೋ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ಗ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರನ/ ಬೈಂಬಲ್ಲತ್
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮಮತಿರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬೋಕನ. ಸಮಮತಿರ್ನನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬಹನದನ
ಮತ್ನಿ ಆಡಿಯೋ – ವಿಡಿಯೋ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರ್್ ಸಹ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬಹನದನ.

5.4. ವಿೋಡಿಯೋ ಮಾಡನರ್ೈಂತ್ಹ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಸಕಾಯರಿೋ ರ್ೌಕರನಲಿದದದರ, ಗೌಪ್ಯತಾ ಕರಾರಿಗ ಆತ್ನ ಸಹಿ
ತಗದನಕ್ೈಂಡನ ಆತ್ನಿಗ ಮಗನವಿನ ಗನರನತ್ನ, ಅಪ್ರಾಧದ
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ

ಎಲಾಿ

ಇತ್ರ

ವಿರ್ರಗಳನನು

ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ

ಸಿರ್ಪ್ ಮತ್ನಿ ಮೊಕದದಮಗ

ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್

ಹ್ಣಗಾರಿಕರ್ನನು

ತಿಳಸಬೋಕನ.
5.5. ಯಾರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗ ಆಡಿಯೋ ವಿೋಡಿಯೋ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ನ ಕತ್ಯರ್ಯರ್ನನು ರ್ಹಿಸಲಾಗಿದಯೋ ಆತ್ನ
ವಿರ್ರಗಳನನು ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ನಿರ್ಯಹಿಸಬೋಕನ.
5.6. ಈ ಕಾರ್ಯರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸಲನ ರ್ನಕಿ ತ್ರಬೋತಿ ಮತ್ನಿ ರ್ೃತಿಿಪ್ರ ಸ್ಾಧನರ್ನನುಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮಾತ್ರವೋ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಮಾಡಬೋಕನ.
36

5.7. ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಪಾರರೈಂಭಿಸನರ್ ಮೊದಲನ ಈ ಮನೈಂದನರ್ುಗಳನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ ಎೈಂದರ:
 ಗ್ತ್ನಿಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ರದೋಶರ್ು:

 ಗೌರ್ನಗದದಲದೈಂದ ಮನಕಿವಾಗಿದ.
 ಉತ್ಿಮವಾದ ಬಳಕನ ಇದ.

 ಪಾಲ್ೆಳುುರ್ರ್ರಗ ಖ್ಾಸಗಿತ್ನರ್ನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ.
 ಆರಾಮದಾರ್ಕವಾಗಿದ .

 ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾಯಮರರ್ು:

 ಉತ್ಿಮವಾದ ರಸ್್ಲ್ಯಷನ್ ಹ್ೈಂದದ (ಕನಿಷಾ 1280720 ಪಿಕಲ್
ಸ ಗಳು)
 ಸ್ಾಕಷನಾ ಮಮೊರಿ ಹ್ೈಂದದ (ಕನಿಷಾ 4ಜಿಬಿ)

 ಸ್ಾಕಷನಾ ಬಾಯಟರಿ ಬಲ ಹ್ೈಂದದ (ಕನಿಷಾ 2 ಗೈಂಟ)
 ವಿೋಡಿಯೋದಲ್ಲಿ

ದಾಖಲಾದ

ದರ್ಾೈಂಕ

ಮತ್ನಿ

ಸಮರ್ರ್ನನು

ತಿದದಲನ

ಸ್ಾಧಯವಾಗಬಾರದನ (ಆದಯತರ್ನಳುದಾದಗಿದ).

 ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ಲಿಲಾಿ ಆಡಿಯೋ ಗನಣಮಟಾರ್ನನು ಹಚಿಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮ ಕ್ಸ ಸಿಸಾಮ್ ಅನನು
ಬಳಸಿಕ್ಳುಲಾಗಿದ.

 ಸಿಡಿ/ ಡಿವಿಡಿ ರ ಟರ್ ಇರನರ್ ಕೈಂಪ್್ಯಟರ್ ಲಭಯವಿದ.
 ಕರ್ರ್ ಇರನರ್ ಖ್ಾಲ್ಲ ಡಿವಿಡಿಗಳು ಲಭಯವಿವ.

 ಬಾಹಯ ಹಾಡ್ಯ ಡಿಸ್ಕ (ಕನಿಷಾ 1 ಟಿಬಿ)ರ್ನ ಲಭಯವಿದ.

 ಉಪ್ವೋಶನರ್ನನು ಆರೈಂಭಿಸನರ್ುದಕ್ಕ ಮನನು, ಮೋಲ ಹೋಳದ ಎಲಾಿ ಅಗತ್ಯ ಸ್ಾಧನಗಳು
ಕಲಸ ಮಾಡನತಿಿವ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
5.8. ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಪಾರರೈಂಭದಲ್ಲಿ:

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಸೈಂದಶಯನ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ತ್ನು ಹಸರನ, ಪ್ದರ್ಾಮ ಮತ್ನಿ ಸೈಂದಶಯನದಲ್ಲಿ
ತ್ನು ಪಾತ್ರದ ಬಗೆ ತಿಳಸಿ ತ್ನು ಪ್ರಿಚ್ರ್ರ್ನನು ಮಾಡಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ಮಗನ ಮತ್ನಿ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರನ/ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ತ್ಮಮ ಹಸರನ, ರ್ರ್ಸನಸ
ಮತ್ನಿ ವಿಳಾಸರ್ನನು ಹೋಳ ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮಾಡಿಕ್ಳುುರ್ೈಂತ ಕ್ೋರಬೋಕನ.

 ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಲ ಹೋಳದ ಎಲಾಿ ಅೈಂಶಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/

ಅನನಸರಿಸತ್ಕಕದನದ.
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ಸೈಂದಶಯರ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ

ಈ

ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು

 ಆಡಿಯೋ-ವಿೋಡಿಯೋ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಮಾಡನರ್ ಪಾರರೈಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ ಉತ್ಿಮವಾಗಿ
ಅಥಯವಾಗಬಹನದಾದ ಭಾಷ್ರ್ಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಾಾಚಾರ, ವಿಷರ್ ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನನು ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ.

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಸೈಂದಶಯಕ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಮಗನರ್ನನು ಗನರನತ್ನ ಪ್ತಿ ಮಾಡನರ್ ದಾಖಲಗಳ
ಗೌಪ್ಯತರ್ನನು

ಎಷಾರಮಟಿಾಗ

ನಿರ್ಯಹಿಸಬೋಕನ

ಮತ್ನಿ

ಪ್ರಕರಣಕಕ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ

ದಾಖಲಗಳನನು ರ್್ೋಡಲನ ಯಾರಿಗ ಅರ್ಕಾಶವಿರನತ್ಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಮಗನ ಮತ್ನಿ ತ್ೈಂದತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರನ/ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗ ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ.

 ಮಗನ

ಮತ್ನಿ

ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/

ಪಾಲಕರನ/

ಬೈಂಬಲ

ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ನಿೋಡನರ್

ಪ್್ರ್ಯ

ಸಮಮತಿರ್ನನು ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಡರ್ಬೋಕನ. ಅದಕಕ ಸಹಿ ಮಾಡನರ್ೈಂತ ಅಥವಾ
ಎಡಗ ಹಬಬಟಿಾನ ಗನರನತಿನ ಮ್ಲಕ ಆ ಒಪಿಪಗ ನಮ್ರ್ರ್ನನು ದೃಢೋಕರಿಸಲನ ಮಗನರ್ನನು
ಆಹಾಿನಿಸಬೋಕನ.

 ರ್ ರ್ ಸಹಿ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು (ಅಥವಾ ಎಡಗ ಹಬಬಟಿಾನ ಗನರನತಿನ ದೃಢೋಕರಣ) ಸೈಂದಶಯನದ
ಮೊದಲನ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಒಪಿಪಗ ನಮ್ರ್ಗ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ದರ್ಾೈಂಕರ್ನನು ನಮ್ದಸಬೋಕನ.
5.9. ಪ್ರಕ್ತರಯ ನಡರ್ನರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ:

 ಮಗನವಿನ ಮನಖದ ಅಭಿರ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗ್ ಆೈಂಗಿಕ ಅಭಿರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು ಸರಹಿಡಿರ್ನರ್ೈಂತ್ಹ
ಸ್ಾೆನದಲ್ಲಿ ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾಯಮರಾರ್ನನು ಇರಿಸಬೋಕನ.

 ವಿೋಡಿಯೋ

ಚಿತಿರೋಕರಣದ

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,

ಪ್ರಕರಣಕಕ

ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಡದ

ರ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು)

ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ಳುಬಾರದನ.

 ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಅಡತ್ಡರ್ನ ಉೈಂಟಾಗಬಾರದನ.
 ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ

ಭಾಗರ್ಹಿಸಿದ

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ

ಮಗನವಿಗ

ತ್ೈಂದರ

ಮಾಡನರ್ುದನ,

ಭೋದಭಾರ್ ಮಾಡನರ್ುದನ ಅಥವಾ ಕಳೈಂಕ ಹಚ್ನಿರ್ುದನ ಇೈಂತ್ಹ ಯಾರ್ುದೋ ಬಗರ್
ಕೃತ್ಯದೈಂದ ಮಗನವಿಗ ಬಾಧಕವಾಗಿಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಮಾಡಿರನರ್ುದನನು ಪನ್ಡೈವ್, ಸಿಡಿ/ಡಿವಿಡಿ ಇತಾಯದಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿಡಬೋಕನ.

 ತ್ನಿಖ್ಾ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರದ/ ಅಧಿಕೃತ್ನಲಿದ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಯಾರ್ುದೋ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಿ
ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಿದ

ಫ್ೋಲ್ರ್ಗ
ಸಿೋಮಿತ್

ಪ್ರವೋಶಾರ್ಕಾಶರ್ನನು

ಪ್ರವೋಶಾರ್ಕಾಶದ್ೈಂದಗ,

ಪ್ಡರ್ದೈಂತ
ಭದರತ

ಕಾಪಾಡಿಕ್ೈಂಡನ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ಅನನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿಡಬೋಕನ.
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ಮತ್ನಿ

ಪಾಸ್ರ್ಡ್ಯನಿೈಂದ
ಸೈಂರಕ್ಷಣರ್ನನು

5.10. ಪ್ರಕ್ತರಯ ಮನಗಿದ ನೈಂತ್ರ:

 ಅಧಿಕೃತ್ತರ್ನನು ಕಾಪಾಡಿಕ್ಳುುರ್ ಸಲನವಾಗಿ, ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದೋ ಸೈಂಕಲನರ್ನನು
ಮಾಡಬಾರದನ.

 ಆಡಿಯೋ ವಿೋಡಿಯೋ ಉಪ್ಕರಣರ್ನನು ಸ್ಾಕ್ಷಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸನರ್ ಮೊದಲನ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ
ಆ ಉಪ್ಕರಣದ ಗನಣಮಟಾರ್ನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ನಮ್ರ್ರ್ನ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಸ್ಕಿವಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

6. ಸೈಂಕ್ಷಿಪಿವನಗಿ ರ್ತಳಸಕವುದಕ ಮತಕಿ ವಿವರಣ ಕ್ೋರಕವುದಕ
6.1. ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಜ್ತಗ ಮಗನ/ ಪಾಲಕರನ/ ಮಾಹಿತಿದಾರನಿಗ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಮಟಿಾಗ ಮನೈಂದನ
ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳ ಬಗಗ ತಿಳಸಬೋಕನ.
6.2. ಮಗನವಿಗ ಪಾಲರ್ ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣರ್ನ ಅಗತ್ಯವಿದದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮಗನರ್ನನು ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ
ಸಮಿತಿರ್ ಮನೈಂದ ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಿ, ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ ಬಗೆ
ಹಾಗ್ ಅದರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ನಿ ಸ್ೋವಗಳ ಬಗೆ ತಿಳಸಬೋಕನ.
6.3. ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಈ ಮನೈಂದನರ್ುಗಳ ಬಗಗ ಮಗನ/ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬೋಕನ:
 ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ.

 ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ ಪ್ರಕರಣ 164ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಹೋಳಕ.
 ಅಗತ್ಯವನಿಸಿದರ ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಗನರನತ್ನ ಹಿಡಿರ್ನವಿಕ.

 ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ, ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳ ಸಮನಮಖದಲ್ಲಿ ಸೆಳ ಮಹರ್ರನ ಮಾಡನರ್ುದನ.
 161ರ್ೋ

ಹೋಳಕರ್

ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ

ನಿಣಯಯಿಸಿದ

ಹಾಗ

ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳನನು

ಸೈಂದಶಿಯಸನರ್ುದನ.
6.4. ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ ಮತ್ನಿ ಲಭಯವಿರನರ್ ಇತ್ರ ಸಹಾರ್ಕ ಸ್ೋವಗಳ ಬಗಗ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರಿಗ
ತಿಳಸಬೋಕನ.
6.5. ಸೈಂಭರ್ನಿೋರ್ ಅಪಾರ್ದ ಬಗಗ (ಅಪ್ರಾಧಿ/ ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಕನಟನೈಂಬದೈಂದ ಉೈಂಟಾಗಬಹನದಾದ
ತ್ೈಂದರ, ಅಸನರಕ್ಷ್ತ್ ಪ್ರಿಸರ, ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರ ಅನನಪ್ಸಿೆತಿ), ಪಾಲರ್ ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣರ್
ಅಗತ್ಯತ ಹಾಗ್ ತಗದನಕ್ಳುಬಹನದಾದ ಕರಮಗಳ ಬಗೆ ಮಗನವಿಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬೋಕನ.
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6.6. ಅಪ್ರಾಧಿ/ ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಯಾರ್ುದೋ ಬದರಿಕ ಬೈಂದರ, ಭಾರತಿೋರ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತರ್
ಪ್ರಕರಣ

506ರ

ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಹ್ಸದಾಗಿ

ಪ್ರಥಮ

ಮಾಹಿತಿ

ರ್ರದರ್ನನು

ದಾಖಲನ

ಮಾಡಲಾಗನರ್ುದನ ಎೈಂಬನದನನು ಮಗನ/ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ತಿಳಸಬೋಕನ.
6.7. ಸೈಂಭ್ೋಗ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ ಲ ೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡನರ್ ರ್ೋಗಗಳು,
ಹಚ್ಐವಿ ಹಾಗ್ ಗಭಯ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮಾಡಿಸಬೋಕೈಂದನ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರಿಗ ಸಲಹ ನಿೋಡಬೋಕನ.

7. ದೈಂಡ ಪರಕ್ತರಯನ ಸೈಂಹತಯ 164ರ್ೋ ಪರಕರಣದ ಮೋರಗಿನ ಹೋಳಕ
7.1. ಘ್ಟರ್ರ್ ಬಗಗ ರ್ರದ ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ 24 ಗೈಂಟಗಳ ಒಳಗಾಗಿ, ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್ 164ರ್ೋ
ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರಗಿನ ಹೋಳಕರ್ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ಗಾಗಿ ‘ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿಿರ್ನಳು ರ್ಾಯಯಾಲರ್’ಕಕ ಲ್ಲಖಿತ್
ಮನವಿರ್ನನು ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.
7.2. ಹೋಳಕರ್ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ನ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್ದ ಬಗಗ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಮೋಲ,
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಆ ಬಗೆ ಮಗನ/ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರನ/ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗ ತಿಳಸಬೋಕನ.
7.3. ಮಗನವಿನ ಅಗತ್ಯತಗಳನನು ಆಧರಿಸಿ, ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರ/ ದಿಭಾಷಿ/ ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರ
ಏಪಾಯಟನ ಮಾಡಿಕ್ಳುಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಹೋಳಕರ್ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ರನ ಹಾರ್ರಿರನರ್
ಬಗೆ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ತಿಳಸಬೋಕನ.
7.4. ಹೋಳಕರ್

ಆಡಿಯೋ

ವಿೋಡಿಯೋ

ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ಗಾಗಿ

ಸ್ಾಧರ್್ೋಪ್ಕರಣಗಳನನು

ರ್ಯರ್ಸ್ೆ

ಮಾಡಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
7.5. ಹೋಳಕರ್ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ಗಾಗಿ ಮಗನರ್ನನು ಮಾಯಜಿಸ್ರೋಟ್ರರ್ರ ಮನೈಂದ ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ ಮನನು,
ಹೋಳಕರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಮತ್ನಿ ಅದರ ಮಹತ್ಿದ ಬಗೆ ಮಗನವಿಗ ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ.

8. ಆರ್ೋಪಿಯನಕು ಗಕರಕರ್ತಸಕವುದಕ
8.1. ಆರ್ೋಪಿರ್ನ ಪ್ರಿಚಿತ್ರ್ಾಗಿರನವಾಗ, ಆತ್ನನನು ಗನರನತಿಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆರ್ೋಪಿರ್
ನಡನವಿನ ಸೈಂಬೈಂಧದ ಮಟಾ ಹಾಗ್ ಸಿರ್ಪ್ರ್ನನು-ಒಬಬರರ್್ುಬಬರನ ಅರ್ರನ ಹೋಗ ಬಲಿರನ, ಅರ್ರನ
ಪ್ರಸಪರ ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸನರ್ ರಿೋತಿ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಬೈಂಧದ ತಿೋರ್ರತ ಇತಾಯದಗಳ ಬಗೆ ದಾಖಲನ ಮಾಡಬೋಕನ.
8.2. ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ

ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಆರ್ೋಪಿರ್ನನು ಗನರನತಿಸನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು

ಮಗನವಿಗ ಮತ್ನಿ ಆ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ತಿಳಸಬೋಕನ.

40

8.3. ಆರ್ೋಪಿರ್ ಚ್ಹರರ್ನ ಬದಲಾಗನರ್ ಮನನು ಅಥವಾ ಮಗನವಿಗ ರ್ನಪ್ನ ಮಾಸನರ್ ಮನನು
ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬೋಗರ್ ಆರ್ೋಪಿರ್ನನು ಗನರನತಿಸಬೋಕನ.
8.4. ಗನರನತಿಸನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ು ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ ಇಟಿಾರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್
ಜ್ತಗಿರಬೋಕನ.
8.5. ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಮಟಿಾಗ ಮಗನರ್ನನು ಆರ್ೋಪಿ ಅಥವಾ ಆರ್ೋಪಿರ್ ಸಹಚ್ರ್ಯ ಹ್ೈಂದರನರ್
ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿಯೈಂದಗ ಮನಖ್ಾಮನಖಿಯಾಗಿಸಬಾರದನ.
8.6. ಆರ್ೋಪಿರ್ನನು ಗನರನತಿಸಿದ ಅನೈಂತ್ರ, ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್ ಪ್ರಕರಣ 161ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ
ಅರ್ರ ವಿಚಾರಣ ಮತ್ನಿ ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲನ ಮಾಡಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
8.7. ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳ ಅನಿರ್ ಆರ್ೋಪಿರ್ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು
ನಡಸಬೋಕನ.
8.8. ಗೌಪ್ಯದ ರ್ಸನಿಗಳು, ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ಆರ್ೋಪಿಯಿೈಂದ ಪ್ಡದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು
ನಿಖರವಾದ

ಮತ್ನಿ

ಪ್ರಕರಣಕಕ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ

ನಿದಯಷಾ

ಕ್ೋರಿಕಯೈಂದಗ

ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.
8.9. ಮಗನವಿಗ ಆರ್ೋಪಿರ್ನ ಪ್ರಿಚಿತ್ನಿರದದದಲ್ಲಿ, ಆರ್ೋಪಿರ್ ಬಟಾ, ಟಾಯಟ್ಗಳು, ಮನಖಚ್ಹರ,
ಗನರನತ್ನ ಮಚಗ
ಿ ಳು, ವಿಶಿಷಾ ನಡ, ವಾಸರ್ ಇತಾಯದಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ ಆತ್ನ ವಿರ್ರವಾದ ದ ಹಿಕ
ವಿರ್ರಗಳನನು ಕೋಳ ತಿಳದನಕ್ಳುಬೋಕನ.
8.10. ಆರ್ೋಪಿರ್ನ ಪ್ರಿಚಿತ್ನಿರದದದರ, ಆರ್ೋಪಿರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರದ ಬಗೆ ಎಷನಾ ಸ್ಾಧಯರ್ೋ ಅಷನಾ ಹಚಿಿನ
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಈ ಕಳಕೈಂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನರ್ ಅದೋ ಬಗರ್
ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿ ಈ ಹಿೈಂದ ದಸಿಗಿರಿಯಾದ ಇತ್ರ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳೂೈಂದಗ ಹ್ೋಲ್ಲಸಿ ರ್್ೋಡಬೋಕನ.
 ಭೋಟಿ ಮಾಡನರ್/ ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸನರ್ ವಿಧಾನ
 ಅಪ್ಸ್ಾಮಾನಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ

 ಕೃತ್ಯಗಳ ಮಾದರಿ ಮತ್ನಿ ಅನನಕರಮಣಿಕ
 ಮೌಖಿಕ ಅಭಿರ್ಯಕ್ತಿ

8.11. ಆರ್ೋಪಿರ್ ಸಹಚ್ರರನ, ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರನ, ಸ್ುೋಹಿತ್ರನ, ಸಹ್ೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹೋಳಕಗಳನನು
ಘ್ಟರ್ಗಳು,

ಸೆಳಗಳು

ಮತ್ನಿ

ಆರ್ೋಪಿರ್

ದೃಢೋಕರಿಸನರ್ೈಂತ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.
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ಗನಣಲಕ್ಷಣರ್ನನು

ಅರ್ರನ

ವಿಧಿಬದಧವಾಗಿ

9. ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷ
9.1. ಮಗನರ್ನನು ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ ಸ್ಾಕಷನಾ ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿ, ಎೈಂದರ, 24 ಗೈಂಟಗಳ ಒಳಗಾಗಿ
ಹತಿಿರದ ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪತರ ಅಥವಾ ಸಕಾಯರದೈಂದ ಮಾನಯತ ಪ್ಡದ ಆಸಪತರಗ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ
ಎೈಂಬನದನನು ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.
9.2. ಮೊಕದದಮರ್ ವಿರ್ರಗಳನನು ವಿರ್ರವಾಗಿ ತಿಳಸಿ, ಆದಷನಾ ಬೋಗರ್ ರ್ರದ ನಿೋಡನರ್ೈಂತ ಕ್ೋರಿ
ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸನರ್ುದನ.
9.3. ಮಗನರ್ನನು ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ ಕರದ್ರ್ನಯರ್ ಮನನು ಹತಿಿರದ ಆಸಪತರ ಅಥವಾ ಒನ್ ಸ್ಾಾಪ್
ಸ್ೈಂಟರ್ (ಓಎಸ್ಸಿ) ಲಭಯವಿರನರ್ುದರ ಬಗೆ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ, ವ ದಯರ ಅಪಾಯಿೈಂಟ್ಮೈಂಟ್ ಅನನು
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
9.4. ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ಗ್ತ್ನಿಪ್ಡಿಸಿದ ಮತ್ನಿ ತ್ರಬೋತಿರ್ನಳು ವ ದಯರನ ಮಾತ್ರವೋ ಮಾಡಬೋಕನ
ಮತ್ನಿ ಮೊದಲ ಬೋಟಿರ್ಲ್ಲಿಯೋ ಅದನನು ಪ್್ಣಯಗ್ಳಸಬೋಕನ.
9.5. ಈ ಕಳಕೈಂಡ ಅೈಂಶಗಳನನು ದೃಢೋಕರಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ಮಾಡಲಾಗನತ್ಿದ:
 ಮಗನವಿನ

ದೋಹರ್ು

ಸನಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿದಯೋ,

ರಕಿಸ್ಾರರ್ವಾಗನತಿಿದಯೋ

ಅಥವಾ

ಯಾರ್ುದೋ

ಮಗನವಿಗ
ಇತ್ರ

ರ್್ೋವಾಗನತಿಿದಯೋ,
ದ ಹಿಕ

ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಕೈಂಡನಬರನತಿಿದಯೋ.

 ಮಗನರ್ು

ಪ್ರಜ್ಞತ್ಪಿಪದಯೋ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ಸ್ೋರ್ರ್/ ಮರ್್ೋದರೋಕಕಾರಿ ದರರ್ಯಗಳ

ಅಮಲ್ಲನಲ್ಲಿದಯೋ.

 ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌರ್ಯನಯರ್ು

ಸೈಂಭ್ೋಗರ್ನಕಿವಾದದದೋ

ಅಥವಾ

ಸೈಂಭ್ೋಗರಹಿತ್ವಾದದದೋ

ಎೈಂಬನದನನು ಮಗನ/ ಪಾಲಕರ ಹೋಳಕರ್ನ ತ್ೋರಿಸನತ್ಿದ.

 ಮಗನರ್ು

ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ

ಸ್ಾಧಯವಾಗದದದರ್

ಅಥವಾ

ಆ

ಬಗೆ

ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ

ಇಚಯಿ
ಿ ಲಿದದದರ್ ಕ್ಡ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಪ್ರರ್ತ್ು ನಡದರಬಹನದನ ಎೈಂಬ
ಸೈಂಶರ್ವಿದಯೋ.

 ಮಗನರ್ು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಮಾದಕ ದರರ್ಯ ಅಥವಾ ಮರ್್ೋದರೋಕಕಾರಿ ಪ್ದಾಥಯಗಳ ಸ್ೋರ್ರ್
ಮಾಡಿದಯೈಂಬ ಸೈಂದೋಹವಿದಯೋ.
9.6. ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ, ಪ್ರಕರಣ 164(ಎ)ರ ಅನಿರ್ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ನಡಸಬೋಕನ.

 ಹಣನು ಮಗನವಿನ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ಮಹಿಳಾ ವ ದಯರ ಮ್ಲಕ ನಡಸಬೋಕನ.
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 ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು

ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ

ಸಮನಮಖದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಮಗನರ್ು

ನೈಂಬಿಕಯಿಟಿಾರನರ್ ಅಥವಾ ಭರರ್ಸ್ ಹ್ೈಂದರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮನಮಖದಲ್ಲಿ ನಡಸಬೋಕನ.

 ಪಾಲಕರ ಅನನಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ, ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸೈಂಸ್ೆರ್ ಮನಖಯಸೆರನ
ರ್ಾಮ ನಿದೋಯಶಿಸಿದ ಮಹಿಳರ್ ಉಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ನಡಸಬೋಕನ.

 ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ಉದದೋಶಕಾಕಗಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನನು ಕ್ಡಲೋ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ಹಿೈಂದನ

ದೌರ್ಯನಯದ

ಘ್ಟರ್ರ್ನ(ಗಳು)

ಘ್ಟರ್ರ್(ಗಳ)

ನೈಂತ್ರದ

ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ,

ಗಾರ್ಗಳು

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ

ಮಗನವಿನ

ನಡದನ

ಈರ್ರಗ

ಕಳದರನರ್

ಅರ್ಧಿ,

ದ ಹಿಕ

ಮತ್ನಿ

ಮಾನಸಿಕ

ಆರ್ೋಗಯರ್ನನು

ಯಾರ್ುದಾದರ್

ಇದದರ,

ಅದನ್ು

ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ

ಘ್ಟರ್ರ್

ವಿರ್ರಗಳನನು

ಪ್ರಕ್ತರಯರ್

ಮ್ಲಕ

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಕರ ಕಚೋರಿಯೈಂದಗ ಸಹಕರಿಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ
ಹಚಿಿನ

ತಿಳುರ್ಳಕಗಾಗಿ

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಕರಿಗ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ

ಮಾದರಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು (ಎಸ್ಓಪಿ) ಪ್ರಾಮಶಿಯಸತ್ಕಕದನದ.
9.7. ವ ದಯರನ ಲಭಯವಿಲಿದದದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ಮಾರರ್ರ್ ದನ ಮಾಡಬೋಕಾಗಿ
ಬೈಂದರ, ಅದನನು ಮೊಕದದಮರ್ ದನಚ್ರಿರ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಆರ್ರಗ್ ಮಗನವಿನ
ಮೋಲ್ಲರನರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಿಕ್ಳುುರ್ೈಂತ ಮಗನ/ಕನಟನೈಂಬಕಕ ತಿಳಸಿ ಹೋಳಬೋಕನ. ಎೈಂದರ,
ಗನಪಾಿೈಂಗಗಳನನು ಉಜಿು ತ್ಳದನಕ್ಳುಬಾರದನ, ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಬಟಾರ್ನನು
ಒಗರ್ಬಾರದನ ಮನೈಂತಾಗಿ ಅರ್ರಿಗ ತಿಳಸಿ ಹೋಳಬೋಕನ.
9.8. ಮಗನರ್ು 12 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ ಮೋಲಪಟಿಾದದರ, ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ್ ಮನನು ಮಗನವಿನ

ಲ್ಲಖಿತ್

ಸಮಮತಿರ್ನ ಕಡಾ್ರ್ ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳಸಬೋಕನ.
9.9. ಮಗನರ್ು 12 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ ಕಳಗಿನದಾಗಿದದರ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಸಮಮತಿರ್ನ ಕಡಾ್ರ್
ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳಸಬೋಕನ. ಆದರ, ರಕಿ ಸೈಂಬೈಂಧದಲ್ಲಿಯೋ ಅರ್ ತಿಕ ಸೈಂಬೈಂಧ ಹ್ೈಂದರನರ್
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅಪ್ರಾಧದಲ್ಲಿ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರನ ಶಾಮಿೋಲಾಗಿರನರ್ ಸೈಂದೋಹವಿರನರ್ಲ್ಲಿ,
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸನರ್ ವ ದಯರನ ಆ ಬಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬೋಕನ.
9.10. ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಕರನ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ಸಪಷಾವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದಕಕ ಸಮಮತಿರ್ನನು
ಸ್ಚಿಸಬೋಕನ.
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9.11. ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಯಾರ್ುದೋ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಕ್ತಕನ ಮಿತಿರ್ಲ್ಲಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್
ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ನಿರಾಕರಿಸನರ್ ಹಕ್ತಕರನತ್ಿದ. ಹಾಗ ನಿರಾಕರಿಸಿದದನನು ವ ದಯರನ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
9.12. ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಪ್್ಣಯಗ್ೈಂಡ ನೈಂತ್ರ ಆಸಪತ/ರ ಓಎಸ್ಸಿಯಿೈಂದ 24 ಗೈಂಟಗಳ ಒಳಗಾಗಿ
“ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ”ರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಅದರ ಒೈಂದನ ಪ್ರತಿರ್ನನು
ಮಗನ/ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ನಿೋಡಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
9.13. ವ ದಾಯಧಿಕಾರಿರ್ನ ಸೈಂಗರಹಿಸಿಕ್ೈಂಡ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲನಿಗಳನನು ಹಾಗ್ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ರ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ್ೈಂಡ
ಬಟಾ, ರ್ಸನಿಗಳನನು ತ್ಕ್ಷಣವೋ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.
9.14. ಮಗನರ್ು ಗಭಿಯಣಿಯಾಗಿದದರ ಮತ್ನಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ವಾಗಿ ಗಭಯರ್ನನು ತಗಸಲನ ಆಯಕ ಮಾಡಿಕ್ೈಂಡ
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಆಸಪತರಯೈಂದಗ ಸಹಕರಿಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ “ಗಭಯದ ಪಿೈಂಡ”ರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ೈಂಡನ
ಆರ್ೋಪಿಯೈಂದಗ

ಡಿಎನ್ಎ

ತಾಳ ಮಾಡಬೋಕೈಂಬ

ಮನವಿಯೈಂದಗ

ಅದನನು

ಡಿಎನ್ಎ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
ವ ದಯಕ್ತೋರ್ವಾಗಿ ಗಭಯರ್ನನು ತಗಸನರ್ ಕಾರ್ಯಕಕ ಸಮಮತಿ ಪ್ಡರ್ನರ್ ರ್ರ್ಸನಸ 18 ಎೈಂಬನದನನು
ಮನಖಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೋಕನ. ಮಗನರ್ು 18 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ ಕಳಗಿನರ್ರ್ಾಗಿದದರ, ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ ಅಥವಾ
ಪಾಲಕರ ಸಮಮತಿರ್ನ ಅರ್ಶಯಕವಾಗಿರನತ್ಿದ . ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ ಲಭಯವಿರದದದರ, ಆಗ ವಿಷರ್ರ್ನನು
ಕಾನ್ನಿನ ಅನನಸ್ಾರ ರ್ನಕಿ ಆದೋಶಗಳಗಾಗಿ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿಗ ಒಪಿಪಸತ್ಕಕದನದ.
9.15. ಭ್ರಣರ್ು 20 ವಾರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ತಕೈಂತ್ ಕಡಿಮ ಅರ್ಧಿರ್ದಾಗಿದದರ, ವ ದಯಕ್ತೋರ್ವಾಗಿ ಗಭಯರ್ನನು
ತಗಸನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ನಡಸಲನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಆದೋಶದ ಅರ್ಶಯಕತಯಿಲಿ. ಮಗನ/ ತ್ೈಂದತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರ ಸಮಮತಿಯೋ ಸ್ಾಕಾಗನತ್ಿದ.
9.16. ಮಗನವಿನ ಮೋಲ ನಡದ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಫಲವಾಗಿ ಶಿಶನ ರ್ನಿಸಿದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,
ಆರ್ೋಪಿಯೈಂದಗ
ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಡಿಎನ್ಎ

ಹ್ೋಲ್ಲಕ

ಅಧಿಕಾರವಾಯಪಿಿರ್ನಳು

ಮಾಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ

ಮನವಿ

ರಕಿದ

ಮಾದರಿರ್ನನು

ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಮಾದರಿ

ಸೈಂಗರಹಣಗಾಗಿ ಆ ಮಗನರ್ನನು ಶಿಶನವಿರ್್ೈಂದಗ ದೈಂಡಾಧಿಕಾರಿರ್ರ್ರ ಛೋೈಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ರ
ಮನೈಂದ

ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದಯೈಂಬನದನನು

ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

ಮಗನ

ಕ್ೋಣರ್ಲ್ಲಿಯೋ ಆರ್ೋಪಿ ಇಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಎಚ್ಿರಿಕಯಿೈಂದ ರ್್ೋಡಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
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ಇರನರ್

10. ಸಥಳ ಪೈಂಚರ್ನಮ – ಅಪರನಧ ಸಥಳದ ತನಿಖ
10.1. ಸೆಳ ಪ್ೈಂಚ್ರ್ಾಮರ್ನ ಪ್್ಣಯಗ್ಳುುರ್ರ್ರಗ ‘ಅಪ್ರಾಧದ ಸೆಳಕಕ’ ರಕ್ಷಣಾ ಬೋಲ್ಲರ್ನನು ಹಾಕಬೋಕನ.
ರ್ನಕಿ ವ ಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ನಿಖ್ರ್ನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಲನ ಈ ಮನೈಂದನ ಕರಮಗಳನನು ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕನ:

 ಯಾರ್ಬಬರಿಗ್ ಒಳಗ ಪ್ರವೋಶಿಸಲನ ಅಥವಾ ಓಡಾಡಲನ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡಿರನರ್ುದಲಿ
ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ಸೆಳಕಕ ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಬೋಲ್ಲ ಹಾಕಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕಾರರನ, ಶಾಿನ ದಳ,
ಬರಳಚ್ನಿ ತ್ಜ್ಞರನ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ತ್ಜ್ಞರನ ಅಥವಾ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ತ್ಮಮ
ತ್ನಿಖ್ರ್ನನು

ಪ್್ಣಯಗ್ಳಸನರ್ರ್ರಗ

ಮತ್ನಿ

ಅಪ್ರಾಧ

ದೃಶಯರ್ನನು

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ರ್ರಗ ಅದನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಬೋಕನ.

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

 ಎಲಾಿ ಶೈಂಕ್ತತ್ ಸೆಳರ್(ಗಳ)ನನು ಕ್ಲೈಂಕಷವಾಗಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ/ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರಣ
ಮಾಡಬೋಕನ. ಅಪ್ರಾಧದ ಸೆಳದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ / ವಿಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರಣದ ಮನಕಾಿರ್ವಾದ
ಅನೈಂತ್ರರ್ಷ್ಾೋ

ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ

ತ್ಜ್ಞರನ

ಅಥವಾ

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ

ತ್ನಿಖ್ರ್ನನು

ಆರೈಂಭಿಸಬೋಕನ.

 ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಏಪಾರನ್/ ಮನಖ ಗರ್ಸನ ಇರನರ್
ಕ್ೋಟನ, ಕ ಗರ್ಸಿನೈಂತ್ಹ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ಸ್ಾಧನಗಳನನು ಧರಿಸಬೋಕನ.

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ರ್ನನಿಟ್ ಸದಸಯರನ ಅಪ್ರಾಧ ನಡದರನರ್ ಸೆಳದಲ್ಲಿ
ಇರನರ್ೈಂತ್ಹ ದ್ರವಾಣಿ, ಶೌಚಾಲರ್, ವಾಷ್ಬೋಸಿನ್ಗಳನನು ಬಳಸಬಾರದನ. ಅಲಿದ,
ಅರ್ರನ ಆ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ತಿನನುರ್ುದನ, ಕನಡಿರ್ನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಧ್ಮಪಾನ ಮಾಡಬಾರದನ.
10.2. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ಭೋಟಿಗಾಗಿ ಕ್ೋರಲಾದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ರ್ೋಗಶಾಸರಜ್ಞ,
ಬರಳಚ್ನಿ ತ್ಜ್ಞ ಅಥವಾ ಶಾಿನದಳದೈಂತ್ಹ, ಯಾರೋ ತ್ಜ್ಞರನಗಳ ಹಸರನ ಮತ್ನಿ ಪ್ದರ್ಾಮಗಳನನು
ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಬರದಡತ್ಕಕದನದ. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳರ್ನನು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸನರ್ುದಕಕ ಮನೈಂಚ ಅರ್ರಿಗ ಪ್ರಕರಣದ
ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆ ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ಿವಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ.
10.3. ಅಪ್ರಾಧ

ಸೆಳಕಕ

ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು(ಗಳನನು)

ತರಳುರ್
ಮತ್ನಿ

ಮನನು,

ಅಪ್ರಾಧ

ವಾಸಿರ್ವಾಗಿ

ಸೆಳಕಕ

ಅಪ್ರಾಧ
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ಬೋಲ್ಲ
ಸೆಳದ

ಹಾಕ್ತ

ಮರ

ಮಾಡನರ್

ತ್ನಿಖ್ರ್ನನು

ನಡಸನರ್

ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು(ಗಳನನು) ತ್ನಿಖ್ಾ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಗನರನತಿಸಬೋಕನ. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ರ್ನನು
ಪ್್ಣಯಗ್ಳಸಲನ

ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ

ಅತಾಯರ್ಶಯಕವಿರನರ್ೈಂತ್ಹ

ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ಅಥವಾ

ರ್ಯಕ್ತಿಗಳಗ

ಮಾತ್ರವೋ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಕಕ ಪ್ರವೋಶಾರ್ಕಾಶರ್ನನು ಸಿೋಮಿತ್ಗ್ಳಸತ್ಕಕದನದ. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ಗ
ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಡದ ಎಲಾಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ನಿ ರ್ಾಗರಿೋಕರನನು ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಕಕ ಪ್ರವೋಶರ್ನನು
ನಿಬಯೈಂಧಿಸಬೋಕನ.
10.4. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳರ್ನನು ಬಿಡನರ್ ಮನನು, ಈ ಮನೈಂದನ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬೋಕನ:
 ಮಾಹಿತಿದಾರನ ಹಸರನ ಹಾಗ್ ಪ್ರಕರಣದ್ೈಂದಗ ಆತ್ನ/ಆಕರ್ ಸೈಂಬೈಂಧ
 ಸೈಂತ್ರಸಿರ ಹಸರನ, ರ್ನಮ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ವಿಳಾಸ

 ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಹಸರನ, ರ್ನಮ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ವಿಳಾಸ

 ದ್ೋಷ್ಾರ್ೋಪಿತ್ ಆರ್ೋಪಿರ್ ಹಸರನ, ರ್ನಮ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ವಿಳಾಸ, ತಿಳದದದರ
 ದ್ೋಷ್ಾರ್ೋಪ್ಣರ್ ಸೈಂದಭಯಗಳು

10.5. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳರ್ು ಕರಮೋಣ ಕಾಲಾೈಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗನತಿಿರನತ್ಿದ. ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳಕಕ ಪ್ರಿಣಾಮ
ಬಿೋರನರ್ ಸ್ಾಮಾನಯ ಸೈಂಗತಿಗಳು ಈ ಕಳಕೈಂಡೈಂತಿವ:
ಎಎಸ್ಎಪಿಗ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಲನ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನಕಕ
ತಿಳಸಿ
 ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದ ಮೋಲೈ ಲಕ್ಷಣಗಳು
 ವಾತಾರ್ರಣದ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳು

 ಕನಟನೈಂಬ/ ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರನ ಮತ್ನಿ ಸ್ುೋಹಿತ್ರನ
 ಶೈಂಕ್ತತ್ರನ/ ಆರ್ೋಪಿಗಳು
 ಕನತ್್ಹಲಕರ ವಿೋಕ್ಷಕರನ
 ಮಾಧಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು
 ಇತ್ರರನ

10.6. ಮಹರ್ರ್ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನ ತ್ಮಮ ಪಾತ್ರರ್ನನು ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ್ೈಂಡನ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಹಾರ್ರಾಗಿ
ಭರ್ರಹಿತ್ವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಹೋಳುರ್ುದನ ಬಹಳ ಮನಖಯವಾಗಿರನರ್ುದರಿೈಂದ
ಅರ್ರನನು ಎಚ್ಿರಿಕಯಿೈಂದ ಆರಿಸಬೋಕನ. ಮಹರ್ರ್ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಾಗಿ ಅರ್ರನ ಸಹಿ ಮಾಡಿರನರ್ ರ್ಪಿಿ
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ಮಾಡಲಾದ

ರ್ಸನಿಗಳೂೈಂದಗ

ಮಹರ್ರ್

ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರರ್ನನು

ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕನ.

ಏಕೈಂದರ, ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ರನ ಪ್ರತಿಕ್ಲ ಸ್ಾಕ್ಷಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗನರ್ ಯಾರ್ುದೋ
ಸೈಂಭಾರ್ಯತರ್ನನು ಪ್ಡರ್ಲನ ಇದನ ರ್ರವಾಗಲ್ಲದ. ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ರನ ಹಾರ್ರಿರನರ್ ಬಗೆ
ಒತ್ನಿ ನಿೋಡಿ, ಅರ್ರ ಪಾತ್ರದ ಬಗೆ ಅರ್ರಿಗ ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ
ಯಾರ್ುದೋ ಅನನನಕ್ಲತ ಇಲಿದೈಂತ ಮಾಡನರ್ ಎಲಾಿ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನನು ಮಾಡಲಾಗನರ್ುದೈಂದನ
ಅರ್ರಿಗ ಭರರ್ಸ್ ನಿೋಡಬೋಕನ.
10.7. ಅಪ್ರಾಧ ರ್ರದಯಾದ ದನದೈಂದನ ಸೆಳ ಮಹರ್ರ್ ಮಾಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಿಲಿವಾದರ, ಮಗನ ಮತ್ನಿ
ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಯಾರ್ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್ದೈಂದನ ಸೆಳ ಮಹರ್ರ್ ಮಾಡಲಾಗನರ್ುದೈಂಬನದನನು
ತಿಳಸಬೋಕನ.

ಆದಾಗ್ಯ,

ಅಪ್ರಾಧ

ನಡದ

ಸೆಳರ್ು

ಹಾನಿಗ್ಳುುರ್ುದನನು

ಅಥವಾ

ಕಲನಷಿತ್ಗ್ಳುುರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ ಆದಷನಾ ಬೋಗರ್ ಸೆಳ ಮಹರ್ರನನು ಪ್್ಣಯಗ್ಳಸಬೋಕನ.
10.8. ಸೆಳ ಮಹರ್ರಿಗ ಮಗನರ್ು ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರನ/ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ/ ಮಗನವಿಗ ವಿಶಾಿಸರ್ುಳು
ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ ಇರಿಸಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಯೈಂದಗ ಬರಬೋಕನ.
10.9. ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳರ್ನನು ತ್ನಿಖ್ ಮಾಡನರ್ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ / ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿಣಿತ್ರನ
ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಈ ಮನೈಂದನೈಂತ ಮಾಡತ್ಕಕದನದ.
 ಆನೈಂತ್ರದ ಹೈಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಧ
ಸನಲಭವಾಗಿ

ಗನರನತಿಸನರ್ುದಕಕ

ನಡದ

ಸೆಳದ ನಿದಯಷಾ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ

ಅಪ್ರಾಧ

ಕೋೈಂದರ ಬಿೈಂದನರ್ನನು
ನಡದ

ಸೆಳವೈಂದನ

ಮನರ್ರಿಕಯಾದ ಒಟನಾ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ನನು ದಸ್ಾಿವೋರ್ನಗ್ಳಸಬೋಕನ.

 ಅರ್ರನ ಆ ಸೆಳಕಕ ಬರನರ್ುದಕ್ಕ ಮನನು ಆ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ನನು ಪ್ರವೋಶಿಸಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೈಂಬನದನನು
ತಿಳದನಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ರ್ನಕಿ ಸನಳರ್ು ದ್ರರ್ನತಿಿರನರ್ ಗರಿಷಾ ಸೈಂಭಾರ್ಯ ಸೆಳಗಳಗ ರೋಖ್ಾ ಚಿತ್ರರ್ನನು ಬರದನ
ಗನರನತ್ನ ಮಾಡಬೋಕನ.

 ದ್ರತಿರನರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಸ್ಾಧಯವಾದಾಗಲಲಾಿ ರ್ೋರವಾದ ಬಿಸಿ, ಸ್ರ್ಯನ
ಬಳಕನ, ನಿೋರನ ಇತಾಯದಗಳೈಂದ ದ್ರವಿರನರ್ೈಂತ ರಕ್ಷಣರ್ನನು ಒದಗಿಸಬೋಕನ.
10.10. ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಹೋಳಕಗಳನನು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳಗಾಗಿ ಮತ್ನಿ ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಬಹನದಾದ
ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಸೈಂಭಾರ್ಯ ಮಾದರಿಗಳಗಾಗಿ ವಿರ್ರವಾದ ಶ ೋಧರ್ರ್ನನು ನಡಸಬೋಕನ. ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು
ಸೈಂಗರಹಿಸನವಾಗ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಕ ಗರ್ಸನನು ಧರಿಸಿರತ್ಕಕದನದ.
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10.11. ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಪ್ರಸಪರ ಕಲನಷಿತ್ವಾಗದೈಂತ ತ್ಡರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಭಾಗರ್ನನು
ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕ್ಕ ಪ್ರತಯೋಕ ಕ ಗರ್ಸನನು ಬಳಸತ್ಕಕದನದ.
10.12. ಲಭಯವಿರನರ್ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣಕಕ ಸನಸೈಂಬದಧವಾದ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ. ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ
ತ್ನಿಖ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಂಭಾರ್ಯ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಈ ಮನೈಂದನರ್ುಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡಿರಬಹನದಾಗಿವ :

 ಮಗನವಿನ/ ಆರ್ೋಪಿರ್ ದೋಹದ ದರರ್ಗಳು/ ಅೈಂಗಾೈಂಶಗಳು (ವಿೋರ್ಯ, ರಕಿ, ವಿಸರ್ಯರ್,
ಯೋನಿರ್ಾಳದ ದರರ್ಗಳು, ಲಾಲಾರಸ ಇತಾಯದ) ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಕಲರ್ ರ್ಸನಿಗಳು.

 ದೋಹದ ಕ್ದಲನ, ಉಗನರಿನ ಎಳ, ಮಣನು ಇತಾಯದ.
 ಹಗೆ, ದಾರ.

 ದೋಹದ ಅೈಂಗಾೈಂಶಗಳು

 ಹಾಸಿಗ, ದೈಂಬನ, ಬಡ್ ಸಿೋಟನಗಳು, ಬಾಿೈಂಕಟ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಹಾಸಿಗ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳು.

 ದ ಹಿಕ ಕ್ತರನಕನಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ರ್ಸನಿಗಳು (ಕಾೈಂಡ್ೋಮ್, ತ ಲಗಳು, ಇತಾಯದ)
 ಅಗಿದನ ಎಸ್ದ ಚ್್ಯಯಿೈಂಗಮ್
 ಸಿಗರೋಟ್/ ಬಿೋಡಿ ತ್ನೈಂಡನಗಳು
 ವಾಮಿಟ್

 ಸ್ೋವಿಸಿ ಉಳದ ತಿನಿಸನ, ಪಾನಿೋರ್ದ ಅರ್ಶೋಷಗಳು

 ಪೌಡರ್, ಗನಳಗ, ಕಾಯಪ್್ಸಲ್ಗಳು, ಸಿೋಸ್, ಬಾಟಲ್ಗಳು/ ಟಿನ್ಗಳು, ಸಿರಿೈಂಜ್ಗಳು ಹಾಗ್
ಬಳಸಿದ ಟಾಯಬಿಟ್ ಸಿರಪ್ಗಳ ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿರನರ್ ಔಷಧಗಳು.

 ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನ (ದೌರ್ಯನಯ ಘ್ಟರ್ರ್ನನು ರ್್ೋಡಿದರ್ರನ/ ಕೋಳಸಿಕ್ೈಂಡರ್ರನ, ಏನರ್ಾುದರ್
ರ್್ೋಡಿದನದನ/ ಕೋಳಸಿಕ್ೈಂಡರ್ರನ, ಇತ್ರ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಸನಳರ್ು ನಿೋಡಿದರ್ರನ).

 ವಿರ್ರಣಾತ್ಮಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ನಿ ರೋಖ್ಾ ಚಿತ್ರಗಳು
 ಗನಪ್ಿರ್ಪ್ದ ಬರಳಚ್ನಿಗಳು.

 ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಇತ್ರ ರ್ಸನಿಗಳು (ಆರ್ೋಪಿ/ ಮಗನ ಬಿಟನಾ ಹ್ೋದ ಬಟಾ,
ರ್ಸನಿಗಳು ಇತಾಯದ)

 ದೌರ್ಯನಯ ನಡಸನರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನೈಂತ್ರ ಮಗನರ್ನನು ಹದರಿಸಲನ ಬಳಸಿದ
ಯಾರ್ುದೋ ರ್ಸನಿ (ಚಾಕನ, ಬೋಿ ಡ್, ಆಯಸಿಡ್, ವಿಷ ಇತಾಯದ)
10.13. ಆರ್ೋಪಿರ್ನ ಬಳಸಿದ ಮೊಬ ಲ್/ ಲಾಯಪ್ಟಾಪ್/ ಕಾಯಮರಾ/ ಹಾಡ್ಯಡೈವ್/ ಯಾರ್ುದೋ ಇತ್ರ
ವಿದನಯರ್ಾಮನ ಗಾಯಜಟ್ ಅನನು ಮನಟನಾಗ್ೋಲನ ಹಾಕ್ತಕ್ಳುಬೋಕನ. ಅೈಂತ್ಹ ವಿದನಯರ್ಾಮನ ಗಾಯಜಟ್ಗಳ
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ರ್ಪಿಿ ರ್ರದರ್ ಜ್ತಗ ಭಾರತಿೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಪ್ರಕರಣ 65-ಬಿ ಪ್ರಕರಣದನಿರ್
ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮಾಡಬೋಕನ. (ಅನನಬೈಂಧ II)

10.14. ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ರ್ನನು ಆ ಸೆಳ ಅಥವಾ ಘ್ಟರ್ರ್ ಪ್್ರ್ಯಭಾವಿ ವಿರ್ರಗಳನನು
ಪ್ಡದನಕ್ೈಂಡ ನೈಂತ್ರವೋ ಆರೈಂಭಿಸಬೋಕನ. ಇದರಿೈಂದ ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ಗ್
ಮೊದಲನ ಒೈಂದನ ಗರಹಿಕರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನತ್ಿದ ಮತ್ನಿ ಅದರಿೈಂದ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ

ಸೈಂಗರಹಿಸಬಹನದಾಗಿದ. ಅದಕಾಕಗಿ ಈ ಮನೈಂದನರ್ುಗಳ ಬಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಮಾಡಿಕ್ಳುಬೋಕನ:

 ದೌರ್ಯನಯ ನಡದದಯೈಂದನ ಹೋಳಲಾದ ಘ್ಟರ್ರ್ ನಿಖರವಾದ ಸೆಳ.

 ನಡದದಯೈಂದನ ಹೋಳಲಾದ ದೌರ್ಯನಯದ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಅದಕ್ಕ ಮನೈಂಚಿನ
ಪ್ರಿಸಿೆತಿಗಳು

(ಉದಾಹರಣಗ

ಮಗನರ್ು

ಶಾಲಯಿೈಂದ

ಹಿೈಂತಿರನಗನತಿಿತ್ನಿ/

ಮರ್ರ್ಲ್ಲಿ

ಮಲಗಿತ್ನಿ/ ಮರ್ರ್ ಹ್ರಗಡ ಆಟವಾಡನತಿಿತ್ನಿ).

 ಘ್ಟರ್ ನಡದ ಸಮರ್.

 ದ ಹಿಕ ಸೈಂಪ್ಕಯದ ಸಿರ್ಪ್.

 ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿಗಾದ ಗಾರ್ಗಳು – ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನನು ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ಹಲರ್
ಿ (ಗಳ) ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆರ್ೋಪಿ ಇಬಬರ್ ಬಳಸಿದ ರ್ಸನಿಗಳು,
ಯಾರ್ುದಾದರ್ ಇದದರ.

 ಆರ್ೋಪಿರ್ನ ಸಪಶಿಯಸಿದ ರ್ಸನಿಗಳು.

 ದ ಹಿಕ ದರರ್ಗಳ ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್ ಸೆಳಗಳು.

 ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳಕಕ ಆರ್ೋಪಿರ್ ಪ್ರವೋಶ ಮತ್ನಿ ನಿಗಯಮನ ಬಿೈಂದನ.

 ಆರ್ೋಪಿರ್ ದ ಹಿಕ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ವಿಶಿಷಾ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ
ಸಿಗರೋಟ್ ಸ್ೋರ್ರ್ರ್ ವಾಸರ್ ಅಥವಾ ದೋಹದ ಬರ್ರಿನ ಅಥವಾ ಸನಗೈಂಧದರರ್ಯದ, ಧರಿಸಿದ
ಬಟಾಗಳು,

ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ

ಭಾಷ್,

ಬಳಸಿದ

ಮಾತ್ನ

ಇತಾಯದಗಳರ್್ುಳಗ್ೈಂಡೈಂತ

ಆರ್ೋಪಿರ್ ವಿರ್ರವಾದ ವಿರ್ರಣ.

 ಘ್ಟರ್ರ್ ನೈಂತ್ರ 72 ಗೈಂಟಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮಗನ ಸಹಮತ್ದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸೈಂಪ್ಕಯ
ಹ್ೈಂದದಯೋ.

 ಆರ್ೋಪಿಯೈಂದಗ ಮಗನವಿನ ಸೈಂಬೈಂಧ

 ದೌರ್ಯನಯದ ನೈಂತ್ರ ಮಗನ ಅಥವಾ ಆರ್ೋಪಿರ್ನ ತ್ಮಮ ಬಟಾಗಳನನು ಬದಲ್ಲಸಿದಾದರಯೋ.
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 ಗಭಯನಿರ್ೋಧಕಗಳ ಬಳಕ.

 ಪ್ರಸನಿತ್ ಗಭಯಧಾರಣಯೋರ್ಾದರ್ ಆಗಿದಯೋ.

 ಮಗನರ್ು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದೋ ಇತ್ರ ಮಾದಕ ರ್ಸನಿವಿನ ಪ್ರಭಾರ್ಕಕ
ಒಳಗಾಗಿದಯೋ.

 ಆರ್ೋಪಿರ್ನ ತ್ನು ಗನರನತ್ನನು ಮರಮಾಚ್ಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸಿರನರ್ರ್ೋ/ಳೋ? ಹೌದನ ಎೈಂದಾದರ,
ಹೋಗ?

 ದೌರ್ಯನ್ರ್ ನಡದ ನೈಂತ್ರ ಆರ್ೋಪಿರ್ನ ಮಗನವಿನ ದೋಹರ್ನನು ತ್ಳದದಾದರ್ಯೋ
ಅಥವಾ ಒರಸಿದಾದರ್ಯೋ?

 ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳಕಕ ಆಗಮಿಸಲನ ಆಪಾದತ್ನನ ಬಳಸಿದ ಸ್ಾರಿಗ ಮಾದರಿ, ತಿಳದದದರ.
10.15. ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳ ಮತ್ನಿ ತ್ನಿಖ್ರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಈ ಕಳಕೈಂಡ ವಿರ್ರಗಳನನು
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ದಾಖಲ್ಲಸಬೋಕನ;

 ತ್ನಿಖ್ರ್ ಪ್ರಭಾರ ಹ್ೈಂದರನರ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ಹಸರನ ಮತ್ನಿ ಪ್ದರ್ಾಮ.

 ತ್ನಿಖ್ ನಡಸಲನ ಪ್ರತಾಯಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಯಾರಾದರ್ ಇದದರ, ಅರ್ರ
ಹಸರನ ಮತ್ನಿ ಪ್ದರ್ಾಮ.

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ, ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳರ್ನನು ತ್ನಿಖ್ ಮಾಡಿದ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್.
 ಬಳಸಲಾದ ಸ್ಾರಿಗ ಮಾಧಯಮಗಳು.

 ತ್ನಿಖ್ರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ರಿದದ ಇತ್ರ ಸಿಬಬೈಂದಗಳು.

 ಮೊದಲನ ಸೆಳಕಕ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಿದ ರ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಬಗೆ ರ್ನಕಿ ವಿರ್ರಗಳು, ಆತ್/ಆಕರ್
ಸೈಂದಶಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದಯೋ.

 ತ್ಡ ಟೋಪ್ನಗಳ ಬೋಲ್ಲ ನಿಮಿಯಸನರ್ ವಿಧಾನದ ಮ್ಲಕ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದೋ ಇತ್ರ
ವಿಧಾನಗಳ ಮ್ಲಕ ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳರ್ನನು ಸನರಕ್ಷ್ತ್ಗ್ಳಸಲಾಗಿತೋಿ .

 ಅಪ್ರಾಧ ಸೈಂಭವಿಸಿದ ನೈಂತ್ರ ಯಾರನ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳರ್ನನು ಪ್ರವೋಶಿಸಿದರನ ಮತ್ನಿ
ನಿಗಯಮಿಸಿದರನ ಎೈಂಬನದನನು ಪ್ತಹ
ಿ ಚ್ಿಲನ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ಭದರತಾ ದನಚ್ರಿ ಪ್ನಸಿಕದ
ದಾಖಲರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸಲಾಗಿತೋಿ .

 ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದೈಂದ ಅರ್ಾರ್ಶಯಕ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು ಹ್ರಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತೋಿ .

 ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದೋ ದಸ್ಾಿವೋರ್ನಗಳು/ ರ್ಸನಿಗಳ ಸೆಳಾೈಂತ್ರ, ಪ್ರಿರ್ತ್ಯರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತಿೋ
ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತೋಿ .
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 ಪ್ಲ್ಲೋಸರ ಆಗಮನಕ್ಕ ಮನನುವೋ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಕಕ ಹಸಿಕ್ಷೋಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿತೋಿ .
 ಈ ಕಳಕೈಂಡ ಸೆಳಗಳನನು ಶ ೋಧಿಸಲಾಗಿದಯೋ:
 ಮರ್ರ್ ಜಾಗ

 ಸನತ್ಿಲ್ಲನ ಆರ್ರಣ

 ಆರ್ೋಪಿರ್ನ ಬೈಂದೈಂತ್ಹ ಮಾಗಯ
 ಆರ್ೋಪಿರ್ನ ತರಳದ ಮಾಗಯ

 ಯಾರ್ುದಾದರ್ ಸನಳರ್ುಗಳು ಕೈಂಡನಬೈಂದವೋ? ಹೌದನ ಎೈಂದಾದರ, ಅದನನು ನಮ್ದಸಿ.

 ರ್ಸನಿಗಳು ಅಥವಾ ಸನಳರ್ುಗಳು ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಇಡಿೋ ಜಾಗರ್ನನು ಮತ್ನಿ ಸೆಳಗಳನನು
ಕರಾರನರ್ಕಾಕಗಿ ತ್ೋರಿಸನರ್ ರೋಖ್ಾಚಿತ್ರಗಳೂೈಂದಗ ಅೈಂತ್ಹ ಒೈಂದನ ಸನಳವಿನ ನಿಖರವಾದ
ಸೆಳರ್ನನು ಗನರನತಿಸಲಾಗಿದಯೋ?

 ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಪ ಕ್ತ ಯಾರರ್ಾುದರ್ ಗನರನತಿಸಲಾಗಿದಯೋ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರಿೈಂದ ಪ್ಡದನಕ್ೈಂಡ
ಮಾಹಿತಿ.

 ಆ ಘ್ಟರ್ಾ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ ಮನಖಯವಾದ ಸೈಂಗತಿಗಳನನು ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳ ಉಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿಯೋ
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಆ ದಾಖಲರ್ ಒಳಾೈಂಶಗಳನನು ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಿಗ ಓದ ಹೋಳದ ನೈಂತ್ರ
ಮತ್ನಿ ಅದನನು ಅರ್ರಿಗ ಸಪಷಾವಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಿದ ನೈಂತ್ರ ಆ ದಾಖಲಗ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಿಗ ಸಹಿ
ಮಾಡಿರನರ್ರೋ.
10.16. ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೋಜ್ ಮತ್ನಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರರ್ು ಈ ಕಳಕೈಂಡ ದೃಶಯಗಳನನು
ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಒಳಗ್ೈಂಡಿರಬೋಕನ:
ಹ್ರನೈಂಗಣ ದೃಶಯ

 ಸನತ್ಿಲ್ಲನ ಆರ್ರಣ
 ಕಟಾಡಗಳು

 ಪ್ರಮನಖ ಮೋಲೈ ಲಕ್ಷಣಗಳು
 ರಸ್ಗ
ಿ ಳು

 ಸೆಳಕಕ ಬರನರ್ ಅಥವಾ ಸೆಳದೈಂದ ಹ್ರಕಕ ಹ್ೋಗನರ್ ದಾರಿಗಳು
 ಬಿೋದರ್ ಸೈಂಕೋತ್ ಫಲಕಗಳು

 ಅೈಂಚ ಪಟಿಾಗಗಳು ಅಥವಾ ವಿಳಾಸ ಸೈಂಖ್ಯಗಳು
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ಒಳ್ನೈಂಗಣ ದೃಶಯ

 ಕ್ೋಣರ್ ವಿವಿಧ ಕ್ೋನಗಳೈಂದ ತಗದ ಚಿತ್ರಗಳು

 ಕಟಾಡದ ಒಳಕಕ ಬರನರ್ ಮತ್ನಿ ಹ್ರಕಕ ಹ್ೋಗನರ್ ಬಾಗಿಲನಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು.
ಸ್ನಕ್ಷಯದ ಛನಯನಚಿತರಗಳು

 ಸೈಂಗರಹಿಸಲಾದ ಮತ್ನಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತಗರ್ಲಾದ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಪ್ಟಿಾ

 ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದಲ್ಲಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನನು ಆ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳು ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಮ್ಲ
ಸೆಳಗಳೈಂದ

ಅರ್ುಗಳನನು

ಎತ್ನಿರ್

ಮನನುವೋ

ತಗರ್ಲಾಗಿದ

ಎೈಂಬನದನನು

ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನನು ವಿವಿಧ ಕ್ೋನಗಳೈಂದ ತಗರ್ತ್ಕಕದನದ.
 ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನನು

ತಗದನಕ್ಳುುತಿಿರನವಾಗ

ಅಪ್ರಾಧ

ಸೆಳದ

ರೋಖ್ಾಚಿತ್ರಕಾರರ್್ೈಂದಗ

ಸಹಯೋಗ ಹ್ೈಂದರನರ್ುದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ತಗದನಕ್ಳುಲಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನನು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ದಾಖಲ ಪ್ನಸಿಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಬೋಕನ.
 ದಾಖಲ ಪ್ನಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ದಸಬೋಕಾದ ವಿರ್ರಗಳು
 ಸಮರ್:

 ಬಳಸಲಾದ ಕಾಯಮರಾ ಸ್ಟಿಾೈಂಗ್ಗಳು:

 ರ್ಸನಿವಿಗ ಇರನರ್ ಅೈಂತ್ರದ ಸ್ಚ್ರ್:

 ತಗದನಕ್ಳುಲಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಮಾದರಿ:
 ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ಿ ವಿರ್ರಣ:

10.17. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ವಿೋಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರಣರ್ು ಯಾರ್ುದೋ ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ನಿರ್ಪ್ಣರ್ನನು
ಒಳಗ್ೈಂಡಿರತ್ಕಕದದಲಿ ಮತ್ನಿ ಸಿಬಬೈಂದಗಳು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿರತ್ಕಕದದಲಿ.

 ಈ ಕಳಕೈಂಡ ನಮ್ದನಗಳರನರ್ ಪಕಿ ಾಡ್ಯ ಅನನು ಬಳಸಿಯೋ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಅನನು
ಮಾಡತ್ಕಕದನದ.

 ಮೊಕದದಮ ಸೈಂಖ್ಯ

 ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ನ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್
 ಸೆಳ

 ವಿೋಡಿಯೋಗಾರಫರ್ ನ ಹಸರನ

 ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಇರ್ುಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡಿರತ್ಕಕದನದ:
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 ಸನತ್ಿಲ್ಲನ ದೃಶಯಗಳು

 ಘ್ಟರ್ಾ ಸೆಳಕಕ ಹ್ೋಗಿಬರನರ್ ದಾರಿಗಳು

 ದಕ್ಸಚಿರ್ 4 ದಕನಕಗಳೈಂದ ಕೈಂಡನಬರನರ್ ದೃಶಯ
 ಘ್ಟರ್ಾ ಸೆಳದ ಒಟನಾ ವಿರ್ರಗಳು
 ಸ್ಾಕ್ಷಯ ರ್ಸನಿಗಳು

 ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ರ್್ೋಟದ ಕೋೈಂದರ ಬಿೈಂದನಗಳು

 ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ವಿೋಕ್ಷ್ಸಬಹನದಾದ ರ್ಾಲನಕ ದಕ್ತಕನ ಬಿೈಂದನಗಳು.

 ವಿೋಡಿಯೋ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಪ್್ಣಯಗ್ಳಸಿದ ನೈಂತ್ರ ಯಾರ್ುದೋ ಹಚ್ನಿರ್ರಿ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್
ಮಾಡಬೋಕೋ

ಎೈಂಬನದನನು

ರ್್ೋಡನರ್

ಸಲನವಾಗಿ

ಅದನನು

ಆ

ಸೆಳದಲ್ಲಿಯೋ

ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬೋಕನ.

 ವಿೋಡಿಯೋ ಪ್ರತಿಗಳನನು ಮಾಡಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
10.18. ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದ ರೋಖ್ಾ ಚಿತ್ರರ್ನನು ತ್ಯಾರಿಸನರ್ುದನ

 ಬರದ ರೋಖ್ಾಚಿತ್ರಗಳ ಬಗೆ ಈ ಮನೈಂದನ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸಬೋಕನ.
 ಶಿೋಷಿಯಕ/ ಶಿರ್ೋರ್ಾಮ
 ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ಿ ರ್ಪ್ಗಳು

 ಬಳಸಲಾದ ಚಿಹುಗಳು

 ಬಳಸಲಾದ ಸೈಂಖ್ಯಗಳು/ ಅಕ್ಷರಗಳು
 ದಕ್ಸಚಿ ವಿರ್ರ

 ಬಳಸಿದ ಅಳತ (ಮಾಪ್ಕದ ಅನನಸ್ಾರವಾಗಿ ಬರದದದರ)
 ಮೊಕದದಮರ್ ಸೈಂಖ್ಯ
 ಅಪ್ರಾಧದ ವಿಧ

 ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹಸರನ
 ಸೆಳ

 ಘ್ಟರ್ಾ ಸೆಳದ ವಿರ್ರಣಕಾರ

 ರೋಖ್ಾ ಚಿತ್ರರ್ನನು ಬರರ್ಲನ ಆರೈಂಭಿಸಿದ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್
 ರೋಖ್ಾ ಚಿತ್ರಗಾರನ ಹಸರನ

 ರೋಖ್ಾ ಚಿತ್ರರ್ು ಇತ್ರ ಅೈಂಶಗಳ ಜ್ತಗ ಈ ಮನೈಂದನರ್ುಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡಿರತ್ಕಕದನದ.
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 ಹವಾಮಾನ ಮತ್ನಿ ಬಳಕ್ತನ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳು

 ಕ್ಠಡಿಗಳ ಅಳತ, ಪಿೋಠ್ೋಪ್ಕರಣಗಳು, ರ್ಸನಿಗಳು, ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ದೋಹಗಳ ನಡನವಿನ
ಅೈಂತ್ರಗಳು, ಪ್ರವೋಶ ಮತ್ನಿ ನಿಗಯಮನಗಳು, ಬಾಗಿಲನಗಳು ಮತ್ನಿ ಕ್ತಟಕ್ತಗಳು ಮತ್ನಿ
ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ುಗಳು ಇರನರ್ ಜಾಗ.

 ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಜಾಗರ್ನನು ತ್ೋರಿಸನರ್ ಅಳತಗಳು.

 ಕ್ತೋ, ದಕ್ಸಚಿರ್ನನಸ್ಾರ ದಕನಕಗಳು, ಅಳತ, ಬಳಸಿದ ಅಳತರ್ ಮಿತಿಗಳು.
10.19. ನಿಖರವಾದ ಮತ್ನಿ ಮೊಕದದಮಗ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿದಯಷಾ ಕ್ೋರಿಕಯೈಂದಗ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು
ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.

ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳಕಕ ಕಾರ್ಲನ
ಬೋಲ್ಲ ನಿಮಿಯಸನರ್ುದನ

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


ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಪರ ಕಲನಷಿತ್ಗ್ಳುುರ್ುದನನು ತ್ಡರ್ನರ್ುದಕಕ ರ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ್ೈಂಡ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ
ಪ್ರತಿೋ

ಭಾಗಕ್ಕ

ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ವಿವಿಧ

ಜ್ೋಡಿರ್

ಕ ಗರ್ಸನಗಳನನು

ಬಳಸಬೋಕನ.

ರ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲಾದ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಮತ್ನಿ ಅರ್ುಗಳನನು ರ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ ಬಳಸಿದ ಕ ಗರ್ಸನಗಳನನು
ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ನಿ ಒಟಿಾಗ ಟಾಯಗ್ ಮಾಡಬೋಕನ. ತ್ನಿಖ್ಗಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ
ರ್ಸನಿಗಳು


ಪ್ರಸಪರ

ಕಲನಷಿತ್ಗ್ೈಂಡಿಲಿ

ಎೈಂಬನದನನು

ಪ್ರತಿಪಾದಸನರ್ುದಕಕ

ಇದನ

ಅರ್ಶಯಕವಾಗಿರನತ್ಿದ.
ಸ್ಕ್ಷಮ ಮತ್ನಿ ಸಮಗರ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಶ ೋಧಕಾಕಗಿ ಹಲವಾರನ ವ ಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ೈಂತ್ರಗಳನನು
ಅಳರ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ ಮ್ಲಕ ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಕ್ಲೈಂಕಷವಾಗಿ ಶ ೋಧರ್ ಮಾಡಬೋಕನ ಮತ್ನಿ



ಅರ್ುಗಳನನು ಗನರನತಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅರ್ುಗಳಗ ಸ್ಕಿ ಗನರನತ್ನ ಮಾಡಬೋಕನ.
ಮತ್ಿಷನಾ ರ್ಾಶರ್ನನು ತ್ಪಿಪಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅಸಿೆರ ಮತ್ನಿ ಬೋಗರ್ ರ್ಾಶವಾಗನರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು
ತ್ಕ್ಷಣವೋ ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.
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ರಕಿ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಜ ವಿಕ ಕಲರ್ ರ್ಸನಿಗಳನನು ವಿಘ್ಟರ್ಯಾಗದೈಂತ ತ್ಡರ್ಲನ ಪಾಯಕ್ತೈಂಗ್
ಮಾಡನರ್ ಮನನು ಅರ್ುಗಳನನು ರ್ರಳನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೋಕನ.
ಆವಿಯಾಗನರ್/ ದರರ್ರ್ನಕಿ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಗಾಳಯಾಡದ ಕೈಂಟೋನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿ,
ಕ್ಡಲೋ ಮೊಹರನ ಮಾಡಬೋಕನ.
ಮಹರ್ರ್ ಮಾಡಿ ರ್ನಕಿ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ ಹಾಗ್ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ ಕ್ಡಲೋ
ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಆ ಸೆಳದಲ್ಲಿಯೋ ಮೊಹರನ ಮಾಡಬೋಕನ.

11.2. ಪಾಯಕ್ತೈಂಗ್ ವಿಧಾನ



ಕಲಗಳು

ಮತ್ನಿ







ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನರ್ೈಂತ್ಹ

ಸ್ಾಕ್ಷಯದ

ರ್ಸನಿಗಳನನು

ಕಲರ್ನನು ಹ್ೈಂದರನರ್ ಬಟಾಗಳು ಒದದಯಾಗಿದದರ, ಅರ್ುಗಳನನು ರ್ನಕಿವಾಗಿ ರ್ರಳನಲ್ಲಿ
ಪಾಯಕ್ತೈಂಗ್

ಮಾಡನರ್

ಮನನು

ಯಾರ್ುದೋ

ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ

ಕರಮಗಳನನು

ಬಳಸಲಾಗಿದಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಬೋಕನ.
ವಿೋರ್ಯ ಕಲಗಳ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ ಕ್ೋರಿ, ಕಳುಹಿಸನತಿಿರನರ್ ರ್ಸನಿಗಳು ಬಟಾಗಳಾಗಿದದರ, ಒಣಗಿದ
ಕಲಗಳು ಹಾನಿಯಾಗನರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ ಅರ್ುಗಳನನು ಹತಿಿ, ಉಣಯಿ
ು ೈಂದ ಮನಚ್ಿಬೋಕನ.
ದರರ್ ಮಾದರಿಗಳನನು ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಇರಿಸಬೋಕನ.
ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಕೈಂಟೋನರ್ಗಳನನು ಮೊಹರನ ಮಾಡಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ರ್ಸನಿಗಳನನು ಮೊಹರನ
ಮಾಡಲನ ಬಳಸಿದ ವಿಶಿಷಾ ಗನರನತ್ನನು ದೃಢೋಕರಣದ್ೈಂದಗ ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.
ಒೈಂದನ ಮೊಕದದಮಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನ್ು ಒೈಂದೋ ಪ್ಟಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ
ಇರಿಸಬೋಕನ.



ಸನಳರ್ುಗಳನನು

ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಬೋರಬೋರಯಾಗಿರನರ್ೈಂತ ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬೋಕನ.
ಒಣಗಿಸಬೋಕನ.



ಇತ್ರ

ಅದರಿೈಂದ

ಸ್ಾಗಣ

ಮಾಡನರ್ೈಂತ್ಹ

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ

ಅರ್ುಗಳನನು

ಇತ್ರ

ಮೊಕದದಮಗಳ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳೈಂದ ವಿಭಿನುಗ್ಳಸಬಹನದಾಗಿರನತ್ಿದ.
ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಕೈಂಟೋನರ್ ಅನನು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ನ ನಮ್ರ್ ಸೈಂ. 151ರಲ್ಲಿ ನಮ್ದಸಬೋಕನ.
ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಕೈಂಟೋನರ್ ಮೋಲ ಈ ಮನೈಂದನ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಮ್ದಸಿರಬೋಕನ.
 ಅಪ್ರಾಧ ಸೈಂಖ್ಯ, ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನಿನ ಪ್ರಕರಣ.
 ರ್ಸನಿವಿನ ಕರಮ ಸೈಂಖ್ಯ
 ರ್ಸನಿವಿನ ವಿರ್ರಣ

 ದರ್ಾೈಂಕದ್ೈಂದಗ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ ಸಹಿ
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11.3. ನಿಶಾರ್ಗಳನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ ತ್ಜ್ಞರ ಬಳ ಕಳುಹಿಸನವಾಗ ಈ ಮನೈಂದನರ್ುಗಳ ವಿರ್ರಣರ್ನನು
ಒಳಗ್ೈಂಡ ಕ್ೋರಿಕರ್ನನು ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ:
 ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ

 ಅಪ್ರಾಧ ಸೈಂಖ್ಯ

 ಕಾನ್ನಿನ ಪ್ರಕರಣ

 ಮೊಕದದಮರ್ ಸೈಂಗತಿಗಳು

 ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ರ್ಸನಿವಿನ ವಿರ್ರಣ ಮತ್ನಿ ಪಾಯಕ್ತೈಂಗ್ ವಿಧಾನ

 ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ನಿಶಾರ್ಗ್ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ ಅಭಿಪಾರರ್ದ ನಿದಯಷಾ ಸಿರ್ಪ್
 ಯಾರ್ುದೋ ನಿಶಾರ್ರ್ನನು ಹಿೈಂತಿರನಗಿಸಬೋಕ ಅಥವಾ ಬೋಡವೋ
11.4. ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ

ಸ್ಾಕ್ಷಯದ

ರ್ಸನಿಗಳನನು

ಕ್ೈಂಡ್ರ್ನಯತಿಿರನರ್

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಅಧಿಕಾರಿರ್ನನು

ದ್ೋಷ್ಾರ್ೋಪ್ಣಾ ಪ್ಟಿಾರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರರ್ಾುಗಿ ಉಲೋಿ ಖಿಸಬೋಕನ.
11.5. ಎಲಾಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಪ್ರತಯೋಕ ಲಕ್ೋಟರ್ಲ್ಲಿ ರ್ನಕಿವಾಗಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ ಮೊಹರನ ಮಾಡಬೋಕನ.
ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಲಕ್ೋಟಗ ಈ ಮನೈಂದನೈಂತ ಲೋಬಲ್ ಹಾಕಬೋಕನ:

 ಪ್ಟಾಣದ ಸೈಂಖ್ಯ…………………………………………

 ಸೆಳ………………………………………………………

 ಅಪ್ರಾಧ ಸೈಂಖ್ಯಹಿತ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ…………………………………
 ರ್ರ್ಸನಸ ಮತ್ನಿ ಲ್ಲೈಂಗಸಹಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹಸರನ……………………………
 ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ ………………………………

 ಕ್ೋರಲಾದ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ……………………………………

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ ಮೊಹರಿರ್್ೈಂದಗ ಸಹಿ, ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್
11.7. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ (ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್) ಕಳುಹಿಸನರ್ ಮಾಗಯರ್ೂ ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ, ಎಲಾಿ
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳು

ಮತ್ನಿ

ರ್ಸನಿಗಳ

ಅಭಿರಕ್ಷರ್

ಸರಪ್ಳರ್ನ

ಎಲಾಿ

ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿರ್್

ಧೃಡಪ್ಡನರ್ೈಂತಿರಬೋಕನ. ಅದಕಾಕಗಿ, ಮಹರ್ರ್ಗಳು ಈ ಕಳಕೈಂಡ ವಿರ್ರಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡಿರಬೋಕನ:
 ಎಲಾಿ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್/ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ರ್ನಕಿವಾಗಿ ಮೊಹರನ ಮಾಡಲಾಗಿದಯೋ ಅಥವಾ ಇಲಿವೋ.
 ಮೊಹರಿನ ಒಳಾೈಂಶಗಳೋನನ?

 ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್/ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ರ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲಾದ ಸಮರ್, ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸೆಳ
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 ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್(ಗಳು)/ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಯಾರಿೈಂದ ರ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲಾಗಿದಯೋ ಆ ರ್ಯಕ್ತಿ, ಅದನನು
ಸ್ಾಗಿಸನತಿಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ನಿ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದನನು ಸಿಿೋಕರಿಸನತಿಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಗನರನತ್ನ.
11.8. ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗ ಸಲ್ಲಿಸನರ್ ಕ್ೋರಿಕರ್ನ ಮೊಕದದಮಗ ನಿದಯಷಾವಾಗಿ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಿಾರಬೋಕನ ಮತ್ನಿ
ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿರಬೋಕನ.
ರಾಸ್ಾರ್ನಿಕವೈಂಬ

ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್

ಎರಡನ ಬಗರ್

ರ್ರದರ್ನನು

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ

ಕ್ೋರನವಾಗ

ಜ ವಿಕ

ಕ್ೋರಬೋಕನ. ಕಾೈಂಡ್ೋಮ್

ಮತ್ನಿ

ಬಳಕರ್ನನು

ಒಳಗ್ೈಂಡ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಡಿಎನ್ಎ ಕೈಂಡನಬರದರಬಹನದನ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ
ರಾಸ್ಾರ್ನಿಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ಲ್ಲಿ ಕಾೈಂಡ್ೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಸಪಮಿಯಸ್ ಡ್/ ಲನಬಿರಕೈಂಟ್ ಸನಳರ್ುಗಳು
ಕೈಂಡನಬರಬಹನದನ. ಆದದರಿೈಂದ, ಜ ವಿಕ ಮತ್ನಿ ರಾಸ್ಾರ್ನಿಕ ಎರಡ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ ಕ್ೋರಿಕ
ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.
11.9. ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ/ ಆಕರ್ ಸಹಾರ್ಕರನ 30 ದನಗಳಗ ಮಿೋರದೈಂತ ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ
ರ್ರದರ್ನನು

ಪ್ಡರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ನ

ನಿದೋಯಶಕರ್ೈಂದಗ

ಸೈಂಪ್ಕಯದಲ್ಲಿರಬೋಕನ.

ವಿಳೈಂಬವಾದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ವಿಳೈಂಬದ ಕಾರಣಗಳನನು ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಬೋಕನ.
11.10. ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳ ಸಲ್ಲಿಕಗಾಗಿ ವಿರ್ರಗಳು.
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ವಿಭನಗ

ಪರಿೋಕ್ಷಗ

ಅಗತಯವಿರಕವ ಪರಮನಣ

ಸೈಂರಕ್ಷಣಯ ವಿಧನನ

ಸ್ನಯೈಂಪಲ್ ಸೈಂಗರಹಸಕವ ವಿಧನನ

ವಿಧಿವಿಜ್ಞನನ

ವಿಧಿವಿಜ್ಞನನ

ಮತಕಿ ವಿಲೋವನರಿ

ಪರಯೋಗನಲಯಕಕ

ಪರಯೋಗನಲಯ

ತಲಕಪಬೋಕನದ

ದಿೈಂದ

ಸಮಯ

ವರದಿಗಳು

ಕಳುಹಸಬೋಕನದ
ಸ್ನಯೈಂಪಲಕಿಗಳು

ಬ್ರಕವ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ
ಅವಧಿ

ವಿಷಶಾಸರ

ರಕಿ

10

ಪ್ರತಿ ಎೈಂಎಲ್ ರಕಿಕಕ 10 ವಾಯಕನಯಟೋನರ್

ಎೈಂಎಲ್ ವಿೋನಸ್ ರಕಿ

ಎೈಂಜಿ

ಸ್್ೋಡಿರ್ೈಂ

ಫ್ಿೋರ ಡ್

ಮತ್ನಿ

ಎೈಂಜಿ

ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಶಿೋಘ್ರ

ಹದರ್ ದನ ದನ

ಕಲರ್ೈಂದನ ಸ್ಕ್ಷಾಮಣನರಹಿತ್ ಗಾಳ ಆಡದ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಶಿೋಘ್ರ

ಹದರ್ ದನ ದನ

3

ಪ್ಟಾಯಶಿರ್ೈಂ

ಆಕಸಲೋಟ್
ಮ್ತ್ರ
ಪ್ರಶಿುತ್

ಕಾಗದ,

ದಸ್ಾಿವೋರ್ನಗಳು ಲಕ್ೋಟಗಳು,

ಒಟನಾ

ಲಭಯವಿರನರ್ ಥ ಮಾಲ್ನ

ಪ್ರಮಾಣ

ಗಾರೈಂಗಳು

ಲಭಯ ಪ್ರಮಾಣ

ಕಾಗದದ ಮೋಲ ಬರದ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ
ಆತ್ಮಹತಯ

ಗಾಜಿನ ಸಿೋಸ್
ಪ್ತ್ರ

ಮತ್ನಿ ದಸ್ಾಿವೋರ್ನನು

ರ್ಸನಿ/ ನಿದಯಷಾ
ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಇಲಿ

ಕಾಲಮಿತಿ ಈ

ಪ್ರಕರಣದ

ಸಿಿೋಕಾರದ

ರ್್ೋಟನ

ಇತ್ರ ಚ್ರ ದಾಖಲಗಳನನು ಪಾಯಕ್ಸ

ಮಾಡಿ,

ಮೊಹರನ

ದರ್ಾೈಂಕದೈಂದ

ಪ್ನಸಿಕಗಳ

ಸಮಗರವಾಗಿ

ಅದಕಕ

ಸ್ಕಿವಾಗಿ

20 ದನಗಳು

ಸೈಂಗರಹಿಸಿ ಮಾಡಿ,

ಮೋಲ್ಲನ

ಪ್ರಶಿುತ್

ಅರ್ುಗಳನನು

ಕಾಗದದ/ ಲೋಬಲಿನನು ಅೈಂಟಿಸಬೋಕನ.

ಬರಹಗಳು,

ಬಟಾರ್

ವಿನೈಂತಿ ಪ್ತ್ರರ್ು ಕಳುಹಿಸಿದ

ಕ ಮೋಲ ಮತ್ನಿ

ಲಕ್ೋಟರ್ಲ್ಲಿರಿಸಬೋಕನ.

ರ್ಸನಿ

ಶರಿೋರದ ಮೋಲ,

ಆತ್ಮಹತಾಯ ಬರಹರ್ು ಮೃತ್ ಪ್ರಕರಣದ

ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ಿ

ಗ್ೋಡ,

ದೋಹದ ಮೋಲ ಅಥವಾ ಸೈಂಗತಿಗಳು

ಮತ್ನಿ

ಇತಾಯದಗಳ

ನಿಶಿಲ ರ್ಸನಿವಿನ ಮೋಲ ರವಾನಿಸಲಾದ

ಮೋಲ್ಲನ

ಕೈಂಡನ

ಬರಹಗಳು

ಛಾಯಾಚಿತ್ರರ್ನನು

ದೃಢೋಕೃತ್

ಪ್ರಮಾಣಿತ್/

ತಗದನಕ್ಳುುರ್ುದರ

ಮಾದರಿರ್ನನು

ಮಾದರಿ

ಮ್ಲಕ

ಕ ಬರಹಗಳು

ದಸ್ಾಿವೋರ್ನಗ್ಳಸಬೋಕನ.

ಬೈಂದಲ್ಲಿ

ವಿಷರ್ಗಳ

ಅದರ ಇತ್ರ

ಪ್ರತಿಯೈಂದಗ
ಮಮೊರಿ

ರ್ಗಟಿವ್/
ಕಾಡ್ಯ/

ಸಿಡಿರ್ನನು

ಸಹ

ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.
59

ರ್ಸನಿಗಳ

ವಿರ್ರಗಳೂೈಂದಗ

ಅದನನು ಒಳಗ್ೈಂಡಿರತ್ಕಕದನದ.

ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ

ಪ್ಟಿಾ,

ಸಿೋಲ್ಲನ

ಜಿೋರ್ಶಾಸರ

ರಕಿ/ರಕಿದ

2 ಎೈಂಎಲ್/ 5 ಚ್. ಇಟಿಡಿಎ

ಕಲಗಳು

ಸ್ೈಂ.ಮಿೋ.

ರ್ರ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ

ದರವಿೋಕೃತ್

ರ್ಸನಿರ್ನನು ದರವಿೋಕೃತ್

ರಕಿರ್ನನು ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಬೋಕನ

40

ಅದನನು

ಮತ್ನಿ ಪಾಯಕ್ಸ
ಸ್ೈಂ. ಸ್ಕಿವಾದ

ತಾಪ್ಮಾನದಲ್ಲಿ

ಪೋಪ್ರ್

ಇಟಿಾರಬೋಕನ.

ಬಳಸಬೋಕನ.

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಮತ್ನಿ ವಾರದ

ಆರ್ನಧಗಳನನು

ರ್ಸನಿಗಳನನು

ಒಟಾಾರಯಾಗಿ

ಮಾಡಬೋಕನ

ನೈಂತ್ರದ 3-4

ಬಟಾ ಪಾಯಕಟ್/ ಶ ತಿಯೋಕರಣದ್ೈಂದಗ

ದನಗಳು.

ಪಾಯಕಟ್ಗಳನನು 24-48
ಉತ್ಿಮ ಗೈಂಟಗಳೂಳಗ
ಒೈಂದನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ

ಒಳಗ

ಎಲಾಿ ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.
ವಿಲೋವಾರಿ

-

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ - ಅತ್ಯೈಂತ್ ರ್ಸನಿಗಳ
ದ್ಡ್
ಕತ್ಿರಿಸಿದ

ಸ್ಾಿಧಿೋನ
ಸ್ಚಿಸನರ್ೈಂತ

ತ್ನೈಂಡನಗಳ/ ಸ್ಕಿವಾಗಿ

ಲೋಬಲ್ಗಳನನು

ಚ್ಕಕಗಳ ಅೈಂಟಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.

ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ
ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.
ಎಲಾಿ

ಎಲಾಿ

ರ್ಸನಿಗಳಾದರ ವಿರ್ರಗಳನನು

ಹರರ್ಲಾದ

ರ್ಸನಿಗಳನನು
60

ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ

ಮಾಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಸ್ಕಿ

ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ
ಬಟಾ

ರಕಿದ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ ಒಣಗಿರಬೋಕನ.
ಜಿೋರ್ಶಾಸರ

ವಿೋರಯದ ಕಲಗಳು, ಆಪಾದತ್
ಯೋನಿ ಸ್ಾಿಬ್ / ಸೈಂತ್ರಸ್ರ್
ಿ

ಮತ್ನಿ ಎಲಾಿ ಬಟಾಗಳು ಒಣ ಹತಿಿ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ

ರ್ಸನಿರ್ನನು ಎಲಾಿ

ನಿರ್ೈಂತಿರತ್ ಬಟಾಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಸ್ಾಿಬ್ ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ರ್ಸನಿಗಳನನು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ

ಉತ್ಿಮ

ನೈಂತ್ರದ

ಅೈಂಟನಕಲ/

ರಕಿದ

ಸ್ಿ ಡ್ ಮೋಲ್ಲನ ವಿೋರಯದ ಪಾಯಕ್ಸ

ಮಾಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ

ಬಟಾಗಳು/

ಮಾದರಿಗಳೂೈಂದಗ

ಕಲಗಳು,

ಕ್ದಲನಗಳು/ ಸ್ಕಿವಾದ

ಬಟಾ ಪಾಯಕಟ್/ ಒೈಂದನ ವಾರದ್ಳಗ

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ ಕಾಗದದ

ಪಾಯಕಟ್ಗಳನನು ರವಾನಿಸಲಾಗನರ್ುದನ

ಯೋನಿ

ಸ್ಾರರ್/ ಎಲಾಿ

ಕ್ದಲನ

ಪ್ರಶಿುತ್ ಬಟಾಗಳನನು

ಮಾದರಿಗಳನನು

ಒಣಗಿಸಿಡಬೋಕನ.

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.

ಬಳಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.

ಉತ್ಿಮ

ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ

ವಾರದ

ಒಳಗ

ಎಲಾಿ

ದನಗಳು

ರ್ಸನಿಗಳನನು

ವಿಲವಾರಿ ಮಾಡಬೋಕನ. ಎಲಾಿ
ರ್ಸನಿಗಳ

ಸ್ಾಿಧಿೋನ

ವಿರ್ರಗಳನನು

ಸ್ಚಿಸನರ್ೈಂತ

ಸ್ಕಿವಾಗಿ
ಲೋಬಲ್ ಅೈಂಟಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.
ಜಿೋರ್ಶಾಸರ

ತ್ಲಬನರನಡರ್
ಕ್ದಲನ
ಚ್ಮಯ/

ಎಲಾಿ ಪ್ರಶಿುತ್ ಕ್ದಲನ ಸೆಳದೈಂದ

ಸಹಿತ್ ಮತ್ನಿ ಬಟಾ

ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ ಪೋಪ್ರ್

ಸೈಂಗರಹ

(ಎಲಾಿ ಪಾಯಕ್ಸ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳು)
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ಪಾಯಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಿಮ
ಮಾಡಿ,

4-5 ದನಗಳು

ಸಿೋಲನ ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ ಎಲಾಿ

ಮಾಡಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಿಧಿೋನ ರ್ಸನಿಗಳನನು

ಒೈಂದನ

6

ಗನಪಾಿೈಂಗದ

ಗನಪಾಿೈಂಗದ

ಸನತ್ಿಲ್ ವಿರ್ರಗಳನನು

ಸನತ್ಿಲ್ಲನ

ಬಾಚಿ ತಗದ ಕ್ದಲನ – ಸ್ಕಿವಾಗಿ

(ಪ್್ಯಬಿಕ್ಸ)

ಒೈಂದನ

ಕ್ದಲನ/

ಬಟಾ,

ಸ್ಚಿಸನರ್ೈಂತ ವಾರದ್ಳಗ
ರವಾನಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ

ವೋಳ ಲೋಬಲ್ ಮಾಡಬೋಕನ.

.

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳು

ನಿರ್ೈಂತಿರತ್

ಒದದಯಾಗಿದದಲ್ಲಿ,

ಮಾದರಿಗ

ಅರ್ುಗಳನನು

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ

ಒಣಗಿಸಬೋಕನ.

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಗರಿಷಾ 8 ಕತ್ಿರಿಸದ
ಕ್ದಲನಗಳು
ಜಿೋರ್ಶಾಸರ

ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು/

ಎಲಾಿ

ಬಟಾಗಳು/

ನಿರ್ೈಂತಿರತ್

ವ ರಾಣನ ಮನಕಿಗ್ಳಸಿದ ಪಾಯಕಟಿಾನಲ್ಲಿ

ಉಗನರನ

ಮಾದರಿಗಳನನು

ಹತಿಿರ್ನನು

ತ್ನಣನಕನಗಳು

ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ ಎಲಾಿ 4 ಬಟಾಗಳನನು
ರಿೈಂದ

ಬಟಾಗಳು

5

- ಸ್ಾಿಬ್ಸ

ಸ್ಾಮಗಿರಗಳಗಾಗಿ ಸ್ಕಿವಾದ
ಬಳಸಬೋಕನ. ಎಲಾಿ

ಕಾಗದ/

ಬಟಾ ಎಲಾಿ

ಪಾಯಕ್ಸ

ಮಾಡಿ ಉತ್ಿಮ

ರ್ಸನಿಗಳನನು

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೋಕನ

ಉಗನರನ ಒಣಗಿಸಿಡಬೋಕನ.

ತ್ನಣನಕನಗಳು

ಸ್ಾಿಧಿೋನತಾ
ಸ್ಚಿಸನರ್ೈಂತ

ರ್ಸನಿಗಳನನು 4-5 ದನಗಳು

ಸಿೋಲನ ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ
ಮತ್ನಿ ಒೈಂದನ ವಾರದ್ಳಗ

ವಿರ್ರಗಳನನು ರವಾನಿಸಬೋಕನ.
ಸ್ಕಿವಾಗಿ

ಲೋಬಲ್ ಮಾಡಿರಬೋಕನ.
ಡಿಎನ್ಎ

ದರವಿೋಕೃತ್ ರಕಿ

ಇಡಿಟಿಎ

ಮೈಂರ್ನಗಡ್

ಅಥವಾ ರಕಿರ್ನನು
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ತಗರ್ನರ್ುದಕಕ 72 ಗೈಂಟಗಳೂಳಗ

ಆರನ

ಕಲಸದ

ವಾಯಕ್ಯಟೋನರ್

ನಲ್ಲಿ ಐಸ್

ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ

ಪಾಯಕ್ಸಗಳೈಂದ ಬಿಸ್ಾಡಬಹನದಾದ

ದನಗಳು.

ತ್ನೈಂಬಿದ ಥಮಯಸ್ ಫಾಿಸ್ಕ ಸಿರೈಂಜ್ಗಳನನು

ಇೈಂಟಾರವಿೋನಸ್

ರಕಿ ಅಥವಾ

(1.5-2 ಎೈಂಎಲ್)

ಮಾತ್ರ

ಬಳಸಬೋಕನ.

ಥಮೊೋಯಕ್ೋಲ್ ಬಾಕ್ತಸನಲ್ಲಿ ದರರ್

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಪಾಯಕ್ಸ

ಮಾಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಇಡಬೋಕನ

ಏರ್

ಟ ಟ್

ಕೈಂಟೋನರ್

ಅಥವಾ
ಪಾಲ್ಲರ್ಥನ್

ಬಾಯಗನಗಳನನು

ಬಳಸಬಾರದನ.
ಡಿಎನ್ಎ

ಅಪ್ರಾಧದ

ಹಪ್ನಪಗಟಿಾದ

ರಕಿದ ಅನನಚಿತ್

ಸೆಳದೈಂದ ಪ್ಡದ, ಹರಳುಗಳನನು
ಸೈಂತ್ರಸಿ
ಮೋಲ್ಲನ

ಮಾಡದೋ

ಅಥವಾ ತಳುವಾದ ಹತಿಿ ಬಟಾಗ ಬೋಗರ್ೋ

ಶೈಂಕ್ತತ್ರ ಬಟಾರ್ ರ್ಗಾಯಯಿಸಿ

ವಿಳೈಂಬ ಎಲಾಿ

ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಕ್ಠಡಿರ್

ಬಟಾಗಳನನು ಒಣಗಿದ

ಕಲರ್ ಕನಿಷಾ

ತಾಪ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಮಾದರಿಗಳನನು ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ ಉತ್ಿಮ

ಒಣಗಿಸಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ

ನೈಂತ್ರ

ಒದದ

ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಒಣಗಿಸಿ,

ಅರ್ುಗಳನನು ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ

ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ಕಾಗದ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ

ಒದದಯಾದ ರಕಿದ ಪೋಪ್ರ್ ಲಕ್ೋಟರ್ಲ್ಲಿ

ಲಕ್ೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ ಬೋಗರ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಕಲಗಳು

ಅದನನು ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ

ಹತಿಿ

ಹತಿಿ ಬಟಾಯಿೈಂದ ಸಿೋಲನ

ಸಿೋಲನ
63

ಬಟಾರ್ನನು

ಬಳಸಿ

ಮಾಡಿರಬೋಕನ.

ಹದರ್ ದನ
ಕಲಸದ
ದನಗಳು.

ಮಾಡಬೋಕನ.

ಒದದಯಾದ

ರ್ಸನಿಗಳನನು

ರ್ೋರವಾಗಿ

ಸ್ರ್ಯನ

ಬಳಕ್ತನಲ್ಲಿ,
ಬಿೋಸನರ್

ಬಿಸಿ

ಗಾಳ

ರ್ೈಂತ್ರ,

ಹಿೋಟರ್

ಇತಾಯದಗಳೈಂದ
ಒಣಗಿಸಬಾರದನ.
ಬದಲಾಗಿ,
ತಾಪ್ಮಾನದಲ್ಲಿ

ಇದಕಕ
ಕ್ಠಡಿರ್
ರ್ರಳನಲ್ಲಿ

ಅರ್ುಗಳನನು
ಒಣಗಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.
ಕಲಗಳುಳು
ಪಾಯಕ್ಸ

ರಕಿದ

ರ್ಸನಿಗಳನನು
ಮಾಡನರ್ುದಕಕ

ಏರ್ ಟ ಟ್ ಕೈಂಟೋನರ್ ಗಳು
ಅಥವಾ
ಪಾಲ್ಲರ್ಥನ್

ಬಾಯಗನಗಳನನು

ಬಳಸಬಾರದನ.
ಡಿಎನ್ಎ

ಒಣಗಿದ

ರಕಿದ ಸಿೆರವಾದ ರ್ಸನಿ/ ರ್ಲದ ವಿವಿಧ

ಸೆಳಗಳೈಂದ ಸನತ್ಿಮನತ್ಿಲ್ಲನ ಪ್ರದೋಶಗಳೈಂದ ತ್ಕ್ಷಣವೋ
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ಹತ್ನಿ

ಕಲಸದ

ಕಲಗಳು

ಮೋಲೈರ್ನನು
ತಗದ

ಉಜಿು ಒರಸಿಕ್ೈಂಡ/

ಪ್ರಮಾಣದ ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.

ಕಲಗಳನನು ಕರದನಕ್ೈಂಡ ಕಲಗಳನನು ನಿರ್ೈಂತಿರತ್/

ವ ರಾಣನ

ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ಮನಕಿಗ್ಳಸಿದ
ಅಥವಾ

ಸ್ಾಕಷನಾ

ಖ್ಾಲ್ಲ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ನಿೋರನ ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.

ಲರ್ಣರ್ನಕಿ

ದಾರರ್ಣದೈಂದ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಯಾರ್ುದೋ

ಸಿಚ್ಛಗ್ಳಸಿದ

ಶನದದ

ರಿೋತಿರ್ ಅನನಚಿತ್ ವಿಳೈಂಬ

ತೋರ್ದ ಹತಿಿ ಬಟಾರ್

ಮಾಡದ

ಮೋಲ

ಬೋಗರ್

ರ್ಗಾಯಯಿಸಬಹನದನ;

ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಅದನನು

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಒಣಗಿಸಿ

ಪೋಪ್ರ್

ಲಕ್ೋಟರ್ಲ್ಲಿ
ಪಾಯಕ್ಸ
ಅಥವಾ

ಸಹ

ಮಾಡಬಹನದನ
ಕಲಗಳನನು

ಸ್ ರ ಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಾಕನ
ಅಥವಾ
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ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ

ದನಗಳು.

ಸಜಿಯಕಲ್

ಬೋಿ ಡಿನಿೈಂದ

(ಮೋಲೈ

ಭಾಗರ್ನನು)

ಕರದನ

ಅದನನು

ಪೋಪ್ರ್ ಮೋಲ ಹಾಕ್ತ
ಕಾಗದದ
ಲಕ್ೋಟರ್ಲ್ಲಿ
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬಹನದನ.
ಡಿಎನ್ಎ

ಅಪ್ರಾಧ

ನಡದ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಅನನಚಿತ್ವಾದ

ಸೆಳದಲ್ಲಿ

ಸ್ಾರ ಲ್ ಮಾಡಿದ ಹತಿಿ ವಿಳೈಂಬರ್ನನು

ಕೈಂಡನಬೈಂದ

ಬಟಾ,

ದರವಿೋಕೃತ್/

ಸೈಂಗರಹಿಸಿ,

ಅದನನು ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ

ಹಸಿವಿೋರ್ಯ

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಒಣಗಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ

ಅಥವಾ

ನೈಂತ್ರ

ಕಾಗದದ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಸ್ಾಿಬ್

ಬಳಸಿ, ಮಾದರಿಗಳನನು

ನಿರ್ೋಧ್, ಹನಲನಿ, ಪಾಯಕಟ್/
ಮಣನು ಮನೈಂತಾದ ಲಕ್ೋಟರ್ಲ್ಲಿ
ಯಾರ್ುದೋ ರ್ಸನಿ

ಪಾಯಕ್ಸ

ಮಾಡಬೋಕನ.

ನಿರ್ೋಧ್ ಅನನು
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ಜ ವಿಕ
ಮಾಡದ ಪಾಯಕ್ಸ
ಪಾಿಸಿಾಕ್ಸ

ಕಲಗಳನನು ತ್ಕ್ಷಣವೋ
ಮಾಡನರ್ುದಕಕ ಕಳುಹಿಸತ್ಕಕದನದ.
ಕೈಂಟೋನರ್

ಗಳು/

ಬೋಗರ್ ಕರ್ರ್ ಗಳನನು ಬಳಸಬಾರದನ.

ಹತ್ನಿ

ಕಲಸದ

ದನಗಳು.

ಶನದದವಾದ

ಮತ್ನಿ

ಸ್ಾರ ಲ್

ಮಾಡಿದ

ಮೊೈಂಡನ

ಮೊರ್ರ್

ಇಕಕಳರ್ನನು

ಬಳಸಿ

ಎತಿಿಕ್ಳುಬಹನದನ.
ನಿರ್ೋಧ್ನಿೈಂದ
ದರರ್ರ್ನನು

ಶನದಧವಾದ

ಸ್ಾರ ಲ್

ಮಾಡಿದ

ಬಟಾರ್ ಮೋಲ ಹಾಕ್ತ
ಅದನನು

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಒಣಗಿಸಬೋಕನ.
ಎಲಾಿ
ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ರ್ಸನಿಗಳನನು
ಕಾಗದ/

ಬಟಾರ್ಲ್ಲಿ
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ ಅದನನು
ಮತ್ನಿ ಹತಿಿ ಬಟಾಯಿೈಂದ
ಸಿೋಲ್ ಮಾಡಬೋಕನ.
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ಡಿಎನ್ಎ

ಬಟಾಗಳು, ಹಾಸಿಗ, ಕಲರ್ನನು
ಬಡ್ಶಿೋಟ್ಗಳು,
ರ್ಲದ

ಅನನಚಿತ್ವಾದ

ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನರ್ ಎಲಾಿ ವಿಳೈಂಬರ್ನನು

ಹಾಸನ ರ್ಸನಿಗಳನನು

ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳ

ಜ ವಿಕ
ಮಾಡದೋ ಪಾಯಕ್ಸ

ಮಾದರಿಗಳನನು

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ ಅಥವಾ

ಮೋಲ

ಪಾಿಸಿಾಕ್ಸ

ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ

ಕಲಗಳನನು ಉತ್ಿಮ
ಮಾಡನರ್ುದಕಕ ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ
ಕೈಂಟೋನರ್

ಗಳು/ ಕ್ಡಲೋ

ಬೋಗರ್ ಕರ್ರ್ಗಳನನು ಬಳಸಬಾರದನ.

ಗರಿಷಾ

ಇಪ್ಪತ್ನಿ

ಕಲಸದ
ದನಗಳು.

ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ

ಕೈಂಡನಬೈಂದ

ಶೈಂಕ್ತತ್

ರ್ಸನಿವಿನಿೈಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಒಣಗಿದ

ಒಣ

ವಿೋರ್ರ್ದ

ಭಾಗರ್ರ್ಾುದರ್

ಕಲಗಳು

ಕತ್ಿರಿಸಿಕ್ಳುಬಹನದನ.

ಕಲರ್ನಳು

ಕಲಗಳು/

ರ್ಸನಿಗಳನನು

ಮತ್ಿಷನಾ

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಒಣಗಿಸಿ,

ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ಪಾಯಕನ ಮಾಡಬೋಕನ.
ಡಿಎನ್ಎ

ಬಾಧಿತ್/

ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ

ಅನನಚಿತ್ವಾದ

ಆಪಾದತ್ನ

ವ ದಾಯಧಿಕಾರಿರ್ನನು

ವಿಳೈಂಬರ್ನನು

ಯೋನಿ/

ಆಯಾ

ಗನದದಾಿರ/

ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು
ಸೈಂಗರಹಿಸಿ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ
68

ಸ್ಾರ ಲ್ ಮಾಡಿದ ಹತಿಿರ್ಲ್ಲಿ ಅನನಚಿತ್ವಾದ
ಮಾಡದೋ ಎಲಾಿ

ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ವಿಳೈಂಬರ್ನನು

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾರ ಲ್ ಮಾಡದೋ
ಬೋಗರ್ ಮಾಡಿದ

ಗಾಜಿನ

ಸಿೋಸ್ಗ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಗರಿಷಾ
ಕಲಸದ
ದನಗಳು

ಆರನ

ಬಾಯಿರ್

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು

ಮತ್ನಿ

ಒಣಗಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ
ಅರ್ುಗಳನನು ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಅದನನು ರ್ಗಾಯಯಿಸಬೋಕನ.

ಗಲಿಗಳ ಒಳ ಮೋಲೈರ್ನನು ಬೋಗರ್

ಕಾಗದದ

ಪ್್ಣಯವಾಗಿ

ಲಕ್ೋಟರ್ಲ್ಲಿ

ಮ್ಲಕ

ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬೋಕೈಂದನ

ಸ್ಾಿಬ್

ಹಾಗ್

ಸ್ಾರ ಲ್

ಸೈಂಗರಹಿಸಬಹನದನ. ಆನೈಂತ್ರ

ಮಾಡಿದ

ಗಾಜಿನ

ಅದನನು

ಸಿೋಸ್ರ್ಲ್ಲಿ

ಒಣಗಿಸಬೋಕನ.

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕೈಂದನ
ಕ್ೋರಬಹನದನ.
ಸ್ಾಿಬ್ನಿೈಂದ
ಸಿಮರ್ರ್

ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ

ಸ್ಿ ಡ್ನನು

ತ್ಯಾರಿಸನರ್ೈಂತ ಮತ್ನಿ
ಎರಡನನು
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ಡನರ್ೈಂತ
ವ ದಾಯಧಿಕಾರಿರ್ನನು
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ಒರಸನರ್ುದರ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ
ಬಾಯಿರ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.
ಅನನು
ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಕ್ೋರಬಹನದಾಗಿದ.
ಡಿಎನ್ಎ

ಗಭಯಪಾತ್ವಾದ

ಭ್ರಣರ್ನನು ತಾಯಿರ್ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಭ್ರಣ

ಮತ್ನಿ

ಪ್ಲಸ್ೈಂಟಲ್ ಮೈಂರ್ನಗಡ್

ಅೈಂಗಾೈಂಶದೈಂದ
ಬೋಪ್ಯಡಿಸಿ
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್
ಸ್ಾಮಾನಯ
ಬಳಸಿ

ತಾಯಿರ್ ಮತ್ನಿ ಶೈಂಕಾಸಪದ ತ್ಕ್ಷಣ
ಅಥವಾ ತ್ೈಂದರ್

ಕ್ಲೈಂಟ್

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಬೋಕಾದ

ಪಾಯಕನಗಳೈಂದ ರಕಿದ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ ಅನನು ಸಹ

ಅದನನು ಕ್ಡಿದ ಥಮೊೋಯಕ್ೋಲ್ ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ದರರ್
ಕರಮವಾಗಿ ಬಾಕ್ತಸನಲ್ಲಿ

ಇಟನಾ ರಕಿದ

ಉಪ್ಪನನು ಅರ್ುಗಳನನು

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್

ಗಳನನು

ಸ್ಕಿವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸನರ್ುದಕಕ ಸ್ಚಿಸಲಾದ

ಹಾಗಯೋ ಸಿೋಲ್

ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಗಳನನು

ಕಳುಹಿಸಬೋಕೈಂದನ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ

ಅನನಸರಿಸಿಯೋ

ಶಿಫಾರಸನ

ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.

ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.

ಅನನಚಿತ್ವಾದ

ಮೃದನ

ಮಾಡಲಾಗಿದ
ಅಥವಾ

ಸನಮಾರನ 1 ರಿೈಂದ 2 ವಿಳೈಂಬರ್ನನು

ಮಾಡದೋ ಭ್ರಣಶೋಷರ್ನನು

ಘ್ನ ಸ್ೈಂ.ಮಿೋ. ಸ್ಾುರ್ನ ಮಾದರಿಗಳನನು
ಅೈಂಗಾೈಂಶದ
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲಿನನು

ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ
ಸ್ಾರ ಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ
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ಅೈಂಗಾೈಂಶ/

ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ
ಬೋಗರ್ ಯಾರ್ುದೋ

ಕಾರಣಕ್ಕ

ಫಾಮಾಯಲ್ಲನ್, ಲರ್ಣರ್ನಕಿ

6

ಕಲಸದ

ದನಗಳು.

ಮಾಡಿದ

ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ದಾರರ್ಣ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನಗಳನನು

ಪಾಿಸಿಾಕ್ಸ ಕೈಂಟೋನರ್ ನ

ಬಳಸಬಾರದನ.

ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಯ ಉಪ್ಪನನು
ಸೈಂರಕ್ಷಕ

ಕರಮವಾಗಿ

ಎಲಾಿ

ಬಳಸಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.

ಮಾದರಿಗಳನನು

ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ
ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.

ಡಿಎನ್ಎ

ಕೃತ್ಯ

ನಡದ ಕ್ದಲನನು

ಅನನಚಿತ್ವಾದ

ಸೆಳದಲ್ಲಿ, ಸೈಂತ್ರಸಿ/ ಚಿಮನಟಗಳು/
ಶೈಂಕ್ತತ್ನ
ಮತ್ನಿ

ವಿಳೈಂಬರ್ನನು

ದೋಹ ಇಕಕಳಗಳನನು

ಎಲಾಿ
ಮಾಡದೋ ರ್ರಳನಲ್ಲಿ

ಬಳಸಿ ಮಾದರಿಗಳನನು

ಬಟಾ ಹಕ್ತಕಕ್ೈಂಡನ

ಒದದ

ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ

ಕ್ದಲನನು ತ್ಕ್ಷಣ ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ

6-10 ಕಲಸದ

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ದನಗಳು.

ಒಣಗಿಸಬೋಕನ.
ಬೋಗರ್ ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಮೊದಲಾದರ್ುಗಳ

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.

ಮೋಲ

ಒೈಂದನ ವೋಳ ಒಣಗಿದ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಸೈಂತ್ರಸ್ಿ ಅಥವಾ ಶೈಂಕ್ತತ್ನನನು

ಕೈಂಡನಬರನರ್

ರಕಿ,

ಆರ್ನಧ

ಒೈಂದನ ಕಾಗದದ ಹಾಳರ್

ಬನಡಸಹಿತ್ವಾದ

ಇತಾಯದಗಳ

ಮೋಲ

ಮೋಲ ನಿೈಂತ್ನಕ್ಳುಲನ ಹೋಳ

ಕ್ದಲನ,

ಕ್ದಲನ

ಗನಪಾಿೈಂಗದ

ಆರ್ನಧ

ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ

ಕ್ದಲ್ಲರನರ್

ಜಾಗರ್ನನು

ಬಾಚಿ

ಕ್ದಲನನು

ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳು. ಅೈಂಟಿಕ್ೈಂಡಿರನರ್ುದನ
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ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,

ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್
ಅತಾಯಚಾರ

ಸನತ್ಿಲ್ಲನ

ಕೈಂಡನಬೈಂದಲ್ಲಿ,

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.

ಅೈಂಟಿಕ್ೈಂಡ

ಹಾಗ

ಕ್ದಲನ(ಗಳು)ಸಹಿತ್

ಕ್ದಲನನು

ಆ

ರ್ಸನಿರ್ನನು

ಸಿಚ್ಿಗ್ಳಸನರ್ುದಾಗಲ್ಲೋ

ಇಡಿಯಾಗಿ

ಹಾಗಯೋ

ಅಥವಾ ತ್ಳರ್ನರ್ುದಾಗಲ್ಲೋ

ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬೋಕನ.
ಸೈಂತ್ರಸ್ಿ

ಮಾಡಬಾರದನ.

ಅಥವಾ

ಶೈಂಕ್ತತ್ನಿೈಂದ
(ಬನಡಸಹಿತ್
ಕ್ತೋಳಲಾದ)

ಅೈಂದರ
ಕ್ದಲ್ಲನ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳ

ಕನಚ್ಿನನು

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ
ಕಳುಹಿಸಲಾಗನರ್
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲನಗಳು 20-50
ಕ್ದಲಳಗಳನನು
ಹ್ೈಂದರಬಹನದನ.
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ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ

ಡಿಎನ್ಎ

ಕೃತ್ಯ

ನಡದ ಶೈಂಕ್ತಸಲಾದ

ದರವಿೋಕೃತ್ ಅನನಚಿತ್ವಾದ

ಎಲಾಿ

ಪ್ರತಯೋಕ ಕ್ಡಲೋ

2

(ಎರಡನ)

ಸೆಳದಲ್ಲಿ

ಜ್ಲನಿ

ಅಥವಾ ವಿಳೈಂಬರ್ನನುೈಂಟನ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ

ಕಲಸದ

ಕೈಂಡನಬೈಂದ

ಮ್ತ್ರರ್ನನು

ಒೈಂದನ ಮಾಡದೋ

ಪೋಪ್ರ್

ದನಗಳು

ದರವಿೋಕೃತ್ ಜ್ಲನಿ ಶನಭರವಾದ ಹತಿಿ ಬಟಾಗ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು
ಮತ್ನಿ ಮ್ತ್ರ

ಅಥವಾ

ಸ್ಾರ ಲ್ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ

ಮಾಡಿದ

ಸ್ಾಿಬ್ಗ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ

ಹಿೋರಿಕ್ೈಂಡನ

ಅದನನು ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ರ್ರಳನಲ್ಲಿ

ಪಾಯಕ್ಸ

ಲಕ್ೋಟಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿ

ಸಿೋಲ್

ಬೋಗರ್ ಮಾಡಿರಬೋಕನ.

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಒಣಗಿಸಬೋಕನ.
ಬಟಾ ಅಥವಾ ಸ್ಾಿಬ್ನ
ಒೈಂದನ

ಭಾಗರ್ನನು

ಆಧಾರಮಾನವಾಗಿ
(ಕೈಂಟ್ರೋಲ್)
ತಗದನಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.
ಡಿಎನ್ಎ

ಸಣು
ಮೋಲ

ರ್ಸನಿಗಳ ಸಿಚ್ಿವಾದ ಚಿಮನಟರ್ನನು ಸಣು

ರ್ಸನಿಗಳ

ಬಳಸಿ ಸಿಗರೋಟ್/ ಬಿೋಡಿ ಕೈಂಡನಬೈಂದ

ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಒಣ ತ್ನೈಂಡನಗಳು/

ಮೋಲ ಎಲಾಿ

ಪ್ರತಯೋಕ ಕ್ಡಲೋ

ಒಣ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ

ಕಲಗಳು

ಪೋಪ್ರ್
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ಲಕ್ೋಟಗಳಲ್ಲಿ

10
ಕಲಸದ
ದನಗಳು

(ಹತ್ನಿ)

ಕಲಗಳು

ಚ್್ಯಿೈಂಗ್

ಗಮ್, ಎೈಂರ್ಲನನು

ಇತಾಯದಗಳರನರ್
ಎೈಂರ್ಲನನು

ರ್ಸನಿಗಳನನು

ಒಳಗ್ೈಂಡ

ಎತಿಿಕ್ೈಂಡನ,

ಸಿಗರೋಟನ

ಅರ್ುಗಳನನು

ತ್ನೈಂಡನ/

ಒಳಗ್ೈಂಡ ಪಾಯಕ್ಸ

ಸಣು ಸಿಗರೋಟನ ತ್ನೈಂಡನ/ ಬಿೋಡಿ/ ಮಾಡಿರಬೋಕನ.
ಚ್್ಯಿೈಂಗ್ ಗಮ್.
ದ್ಡ್

ಬಿೋಡಿ/ ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ರ್ಸನಿವಿನ

ಚ್್ಯಿೈಂಗ್ ಗಮ್ ಒಣಗಿಸಬೋಕನ.

ಸಿೆರ
ಮೋಲ

ಅಥವಾ ಆ

ಕೈಂಡನಬೈಂದ

ಒಣ

ರ್ಸನಿಗಳನನು

ರ್ಸನಿವಿನ ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ
ಒಣಗಿಸಬೋಕನ

ಮತ್ನಿ

ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಒಣ ಅರ್ುಗಳನನು ಶನಭರವಾದ
ಕಲಗಳು.

ಸಿೆರ
ಮೋಲ

ಕಲಗಳು.
ದ್ಡ್

ಮಾಡಿ

ಒೈಂದನ
ಪೋಪ್ರ್ ಲಕ್ೋಟರ್ಲ್ಲಿ
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬೋಕನ.
ರ್ಸನಿವಿನ ಶೈಂಕಾಸ್ಪ್ದ
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ಸಿೋಲ್

ಭಾಗರ್ನನು ಸಿಚ್ಿ ಹಾಗ್
ಹರಿತ್ವಾದ
ಉಪ್ಕರಣರ್ನನು ಬಳಸಿ
ಕತ್ಿರಿಸಿಕ್ಳುಬಹನದನ
ಅಥವಾ

ಸ್ಕಿವಾಗಿ

ಕತಿಿಕ್ಳುಬಹನದನ/
ಸ್ಾರ ಲ್ ಮಾಡಿದ ಹತಿಿ
ಬಡ್ನನು

ಬಳಸಿ

ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು
ತಗದನಕ್ಳುಬಹನದನ.
ಕಲಯಾಗದ
ಆಧಾರಮಾನವಾದ
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು
ಸೈಂಗರಹಿಸಿ

ಸಹ

ಶನಭರವಾದ

ಕಾಗದದ
ಲಕ್ೋಟರ್ಲ್ಲಿ
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ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬೋಕನ.
ಡಿಎನ್ಎ

ಕೃತ್ಯ

ನಡದ 1.

ಲಭಯವಿರನರ್ ಅನನಚಿತ್ವಾದ

ಸೆಳದಲ್ಲಿ

ಉಗನರಿನ

ವಿಳೈಂಬರ್ನನು

ಕೈಂಡನಬೈಂದ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಸೈಂತ್ರಸ್/ಿ

ಶೈಂಕ್ತತ್ ಕಾಗದದ

ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ

ರ್ಯಕ್ತಿರ್

ಲಕ್ೋಟಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ

ಉಗನರನಗಳು/

ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಚ್ಮಯ

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.
2. ಕೃತ್ಯನಡದ ಸೆಳದಲ್ಲಿ
ಕೈಂಡನಬೈಂದ

ಚ್ಮಯದ

ಅೈಂಗಾೈಂಶರ್ನನು
ಸ್ಾಮಾನಯ
ಸೈಂರಕ್ಷಕವಾಗಿ

ಉಪ್ಪನನು
ಬಳಸಿ

ಪಾಿಸಿಾಕ್ಸ ಕೈಂಟೋನರ್ ನ
ಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸತ್ಕಕದನದ.
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ಎಲಾಿ

ಪ್ರತಯೋಕ ತ್ಕ್ಷಣವೋ

ಮಾಡದ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ
ಪೋಪ್ರ್
ಬೋಗರ್ ಪಾಯಕ್ಸ

ಲಕ್ೋಟಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿ

ಮಾಡಿರಬೋಕನ.

ಸಿೋಲ್

10

(ಹತ್ನಿ)

ಕಲಸದ
ದನಗಳು.

12. ದ್ೋಷನರ್ೋಪಣ ಪಟಿಿಯನಕು ಸಲಿಿಸಕವುದಕ
12.1

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ, ವಿಚಾರಣರ್ನನು ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬೋಗ ಪ್್ಣಯಗ್ಳಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ
ಯಾರ್ುದೋ

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿರ್್

ದೈಂಡ

ಪ್ರಕ್ತರಯಾ

ಸೈಂಹಿತರ್

167ರ್ೋ

ಪ್ರಕರಣದ

ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳಗನನಸ್ಾರವಾಗಿ ಆರ್ೋಪಿರ್ನ ಯಾರ್ುದೋ ದ್ೋಷದ ಕಾರಣದೈಂದ ಜಾಮಿೋನಿನ
ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯೋರ್ನರ್ನನು ಪ್ಡದರನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
12.2

ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತರ್ 376, 376ಎ, 376ಎಬಿ, 376ಬಿ, 376ಸಿ, 376ಡಿ, 376ಡಿಎ,
376ಡಿಬಿ ಅಥವಾ 376ಇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ ಅಪ್ರಾಧಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ತ್ನಿಖ್ರ್ನನು
(ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ್ನನ (ತಿದನದಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2018, ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್
173(1ಎ) ಪ್ರಕರಣದ ತಿದನದಪ್ಡಿ – ಇರ್ುಗಳ ಮೋರಗ) ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರನರ್
ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ

ದರ್ಾೈಂಕದೈಂದ ಎರಡನ ತಿೈಂಗಳುಗಳ
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ದನಗಳು) ಒಳಗಾಗಿ ಪ್್ಣಯಗ್ಳಸತ್ಕಕದನದ.
12.3

ಸೈಂತ್ರಸ್ಯಿ
ಿ ೈಂದ ಆ ಘ್ಟರ್ರ್ನನು(ಗಳನನು) ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ಲ್ಲಿ, ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ
ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್ 164ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರಗಿನ ಸೈಂತ್ರಸ್ರ್
ಿ
ಹೋಳಕರ್ನನು
ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಳೈಂಬರ್ನನು ದ್ೋಷ್ಾರ್ೋಪ್ಣ ಪ್ಟಿಾರ್ಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಿರಬೋಕನ.

12.4

ದ್ೋಷ್ಾರ್ೋಪ್ಣಾ ಪ್ಟಿಾರ್ ಪ್ರಿಷಕರಣರ್ನನು ಹಿರಿರ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ನಿ
ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನಿುನ ಸಹಾರ್ಕ ನಿದೋಯಶಕರನ (ಎಡಿಪಿ) ಪ್್ಣಯಗ್ಳಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಮೋಲ
ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಲಾದ

ಕಾಲಾರ್ಧಿಯಳಗ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ

ಅದನನು

ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಮನೈಂದನರ್ರದನ, ಗನರ್ರಾತ್ ಸಕಾಯರ - ವಿರನದಧ - ಕ್ತಶನ್ ಬಾಯ್ - ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿರನರ್
ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ನಿದೋಯಶನಗಳ ಅನನಪಾಲರ್ ಸಲನವಾಗಿ ಕರಡನ ದ್ೋಷ್ಾರ್ೋಪ್ಣ
ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರ ಅಭಿಪಾರರ್ಗಳಗಾಗಿ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ
ಪ್ರಿಶಿೋಲರ್ಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.
12.5

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಮತ್ನಿ

ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ

ರ್ರದಗನನಸ್ಾರವಾಗಿ

ದ್ೋಷ್ಾರ್ೋಪ್ಗಳನನು ರ್ಪಿಸಿ, ಅರ್ುಗಳಗ ಸ್ಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ಸ್ೋಪ್ಯಡಗ್ಳಸಬೋಕನ
ಅಥವಾ ಬಿಟನಾ ಬಿಡಬೋಕನ.
12.6

ಈ ಪ್ರಕರಣಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಯಾರ್ುದೋ ಹಚ್ನಿರ್ರಿ/ ಹ್ಸ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಮತ್ನಿ ರ್ರದಗಳನನು
ಸಿಿೋಕರಿಸಿದರ, ಆಗ ಹಚ್ನಿರ್ರಿ ದ್ೋಷ್ಾರ್ೋಪ್ಣ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.
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12.7

ಎಲಾಿ

ಸ್ಾಕ್ಷಾಯಧಾರಗಳ

ಮೌಲಯಮಾಪ್ನರ್ನನು

ಆಧರಿಸಿ

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ರ್ರ

ಸಪಷಾ

ಅಭಿಪಾರರ್ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಬೋಕನ.
12.8

ಒೈಂದನ ವೋಳ ಆರ್ೋಪಿರ್ನ 18 ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನರ್ರ್ಾಗಿದದರ, ಪ್ರಥಮ
ರ್ತ್ಯಮಾನ ರ್ರದ ಮತ್ನಿ ದ್ೋಷ್ಾರ್ೋಪ್ಣ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳಗ
ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

13.

ಆರ್ೋಪಿತ

ಅಪರನಧಿಯಕ 18

ವಷಾ ವಯೋಮನನಕ್ತಕೈಂತ ಕಡಿಮ ಇದಾಲಿಿ

ಅನಕಸರಿಸಬೋಕನದ ಕನಯಾವಿಧನನ
13.1

ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ – ಪ್್ರ್ಯದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು

 ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ‘ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓ) –
ಇರ್ರನ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ನನು ಬರ ಮಾಡಿಕ್ಳುುತಾಿರ.

 ಒೈಂದನ ವೋಳ ಯಾರ್ುದೋ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ ಇತ್ರ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಮಗನರ್ನನು
ಸಿಿೋಕರಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ಆತ್/ ಆಕರ್ನ ಮಗನರ್ನನು ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್
ಸನಪ್ದಯಗ ಒಪಿಪಸಬೋಕನ.

 ಒೈಂದನ

ವೋಳ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿ

ಮಕಕಳ

ಕಲಾಯಣ

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ

ಹಾರ್ರಿರದದದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಈ ಮನೈಂದನೈಂತ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ನಿಭಾಯಿಸತ್ಕಕದನದ.

 ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಅಧಿನಿರ್ಮಕಕನನಸ್ಾರವಾಗಿ ಅನನಸರಿಸಬೋಕಾದ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಮತ್ನಿ
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕಕ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ

ಮಕಕಳ

ಕಲಾಯಣ

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಅಧಿಕಾರಿ

(ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓ) / ವಿಶೋಷ ಬಾಲಕ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕ (ಎಸ್ಜಪಿರ್ನ)ದ್ೈಂದಗ
ಸಮಾಲ್ೋಚಿಸಬೋಕನ.

 ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿ ತಗದನಕ್ಳುಲಾದ ಕರಮದ ಬಗೆ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡನತಿಿರಬೋಕನ.

 ಮಗನರ್ನನು ‘ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಲಾಕ್ಸ ಅಪ್’ನಲ್ಲಿ ಇಟಿಾಲಿ ಎೈಂಬನದರ ಬಗೆ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣರ್ನನು ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓ ಮಾಡಬೋಕನ.

 ಈ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರ (ಎಸ್ಡಬ್ಿಯ) ರ್ರರ್ನನು
ಕೋಳುರ್ುದನ ಅಗತ್ಯವಿದದರ, ತ್ನತಾಯಗಿ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗೆ ವಿಶೋಷ ಬಾಲಕ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್
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ಘ್ಟಕದಲ್ಲಿನ

ಹಿರಿರ್ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ

ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರಿಗ, ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬೋಕನ.

 ಮಗನರ್ನನು ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಗ ಕರತ್ರನತಿಿರನರ್ುದರ ಬಗೆ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ ವಿರನದಧ ಇರನರ್
ಆರ್ೋಪ್ದ ಕನರಿತ್ನ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ, ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರನ, ಸ್ುೋಹಿತ್ರನ ಅಥವಾ ಪ್ೋಷಕರಿಗ
ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ತಿಳಸಬೋಕನ.

 ಮಗನವಿನ ಬೈಂಧನಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಬೋಷನ್
ಅಧಿಕಾರಿ)ಗ ತಿಳಸಬೋಕನ.

ಪ್ರಬೋಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಲಭಯವಿಲಿದದದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ

ಗೃಹದಲ್ಲಿನ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಅಧಿಕಾರಿಗ ತಿಳಸಬೋಕನ.

 ಮಗನವಿನ ರ್ರ್ಸಸನನು ದೃಢೋಕರಿಸಲನ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ದಾಖಲಗಳನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬೋಕನ.
ಆದಯತರ್ ಕರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಡರ್ಬೋಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರಗಳು ಈ ಕಳಕೈಂಡೈಂತಿವ:
 ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ

ಮೈಂಡಳಯಿೈಂದ

ಪ್ಡದ

ಶಾಲಾ

ರ್ನಮ

ದರ್ಾೈಂಕ

ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಮಟಿರಕನಯಲೋಷನ್ ಅಥವಾ ತ್ತ್ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ, ಸದರಿ
ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರರ್ು ಲಭಯವಿಲಿದದದಲ್ಲಿ

 ನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ, ಪ್ನರಸಭ ಅಥವಾ ಪ್ೈಂಚಾಯಿತಿರ್ನ ನಿೋಡಿದ ರ್ನನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ.

 ಮೋಲ್ಲನ ಎರಡರಲ್ಿ ರ್ನನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರರ್ು ಲಭಯವಿಲಿದದಾದಗ ಅಸಿೆ ಬಳರ್ಣಿಗ
ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ಮ್ಲಕ ರ್ರ್ಸಸನನು ನಿಧಯರಿಸತ್ಕಕದನದ.

 ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಾ ಡ ರಿರ್ಲ್ಲಿ ಈ ಕಳಗಿನರ್ುಗಳನನು ನಮ್ದಸತ್ಕಕದನದ:
 ಮಗನವಿನ ಹಸರನ ಮತ್ನಿ ವಿರ್ರಗಳು.
 ಮಗನರ್ು ಎಸಗಿದ ಅಪ್ರಾಧ

 ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಗ ಮಗನರ್ನನು ಕರತ್ೈಂದ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್

 ಎಸ್ಜಪಿರ್ನವಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿರ್ ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓ/ ಎಸ್ಡಬ್ಿಯಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿದ
ಸಮರ್

 ಪ್ೋಷಕರನ/ ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರನ/ ಪಾಲಕರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿದ ಸಮರ್

 ಪ್ರಬೋಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣಾಧಿಕಾರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿದ ಸಮರ್

 ಬಾಲಕ/ಕ್ತಗ ಅಥಯವಾಗನರ್ ಭಾಷ್ರ್ಲ್ಲಿ ಆತ್/ಆಕರ್ ಬೈಂಧನದ ಮತ್ನಿ ಆರ್ೋಪ್ದ ಬಗೆ
ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ.
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 ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದ (ಎಫ್ಐಆರ್) ರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿದದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಒೈಂದನ ಪ್ರತಿರ್ನನು
ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರನ/ ಮಗನವಿಗ ನಿೋಡಬೋಕನ.

 ಒೈಂದನ ವೋಳ ಮಗನ, ರ್ರ್ಸಕರ್್ೈಂದಗ ಸ್ೋರಿ ಅಪ್ರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಲ್ಲಿ, ಮಗನರ್ನನು
ಆ ರ್ರ್ಸಕ ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಸೈಂಪ್ಕಯಕಕ ತ್ರಬಾರದನ.

 ಒೈಂದನ ವೋಳ ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ನಿ ಆರ್ೋಪಿತ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಇಬಬರ್ ಮಕಕಳಾಗಿದದರ, ನೈಂತ್ರ
ಅರ್ರನನು ಪ್ರಸಪರ ಸೈಂಪ್ಕಯಕಕ ತ್ೈಂದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓ ಮತ್ನಿ ಎಸ್ಡಬ್ಿಯ ರ್ೈಂಟಿಯಾಗಿ ಮಗನರ್ನನು ಸೈಂದಶಯನ ಮಾಡಿದ ನೈಂತ್ರ

‘ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಹಿನುಲ ರ್ರದ (ನಮ್ರ್ 1)’ [ಕೋೈಂದರ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ನಿರ್ಮಗಳು 8(1)
(5)] ರ್ನನು ತ್ಯಾರಿಸಬೋಕನ.

 ಅಗತ್ಯವಿದದಲ್ಲಿ ದಿಭಾಷಿಗಳು/ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ/ ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ರ್ರರ್ನನು ಪ್ಡರ್ಬೋಕನ.

 ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕಾದ ಕರಮದ ಬಗೆ ಎಸ್ಜಪಿರ್ನವಿನಲ್ಲಿನ ಹಿರಿರ್ ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓ ರ್್ೈಂದಗ
ಚ್ಚಿಯಸಬೋಕನ.

 ಒೈಂದನ

ವೋಳ

ಸೈಂಜ

6

ಗೈಂಟರ್

ಪ್್ಣಯಗ್ಳುದದದಲ್ಲಿ,

ಆತ್/ಆಕರ್ನನು

ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ೈಂಥ

ಅರ್ಧಿರ್ರಗ

ಒಳಗ
ಬಾಲಕ

ಮಾತ್ರ

ಬಾಲಕ/ಕ್ತಯೈಂದಗಿನ
ರ್ಾಯರ್

ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ

ಮೈಂಡಳರ್
ಗೃಹಕಕ

ಸೈಂದಶಯನ
ಮನೈಂದ

ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ

ಎೈಂಬನದನನು ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓ ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.

 ಮಗನರ್ು ಎಸಗಿದ ಅಪ್ರಾಧಕಾಕಗಿ ಬೈಂಧನವಾದ 24 ಗೈಂಟಗಳ ಒಳಗ ಮಗನರ್ನನು ಬಾಲಕ
ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ ಮನೈಂದ ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಿ ಆದೋಶರ್ನನು ಪ್ಡರ್ಬೋಕನ.
13.2

ಘ್ೋರ ಅಪ್ರಾಧದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,(ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದೋ ಇತ್ರ ಸೆಳೋರ್ ಮತ್ನಿ ವಿಶೋಷ ಕಾನ್ನಿನ
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ ಅಪ್ರಾಧಕಾಕಗಿ ಕನಿಷಾ ಶಿಕ್ಷರ್ನ ಏಳು ರ್ಷಯಗಳು ಮತ್ನಿ ಮೋಲಪಟನಾ ಆಗಿದದರ –
ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನನು ದಾಖಲ್ಲಸಬೋಕನ).

 ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ ಪ್್ರ್ಯದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಪ್್ಣಯಗ್ಳಸಿದ ನೈಂತ್ರ, ಮಗನವಿನ
ಬೈಂಧನವಾದ 24 ಗೈಂಟರ್ ಒಳಗಾಗಿ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ ಮನೈಂದ ಮಕಕಳನನು
ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಬೋಕನ.

 ಪಿಎಸ್/ ಎಸ್ಜಪಿರ್ನನಿೈಂದ ಈ ಕಳಗ ವಿರ್ರಿಸಲಾದೈಂತ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳಗ
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡಬೋಕನ:
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 ಮಗನರ್ು ಬೈಂಧನವಾದ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್ (ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಾ ಡ ರಿರ್ಲ್ಲಿ
ನಮ್ದಸಿರನರ್ ನಮ್ದನ ಪ್ರತಿ).

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

 ಮಗನವಿನ ಕನರಿತ್ನ ಪ್ೋಷಕರಿಗ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡಿದ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪ್ನರಾವ (ಬಾಲಕ
ರ್ಾಯರ್ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 13ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣ) ಒೈಂದನ ವೋಳ ದ್ರವಾಣಿ ಮ್ಲಕ
ಪ್ೋಷಕರಿಗ ತಿಳಸಿದದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ.

 ಪ್ರಬೋಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ತಿಳಸಿದ ಲ್ಲಖಿತ್
ಪ್ನರಾವ.

 ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದ.

 ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಹಿನುಲ ರ್ರದ.
 ಸಿತ್ನಿ ಆಧಾರಿತ್ ರ್ರದ
 ಹವಾಲತ್ನಿ ಅಜಿಯ

 ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ ಮನೈಂದ ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ುದಕಕ ಮೊದಲನ ಮಗನರ್ನನು
ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ನಿ ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳಸನರ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪ್ನರಾವ.

 ನಮ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೋರಲಾದೈಂತ ಇತ್ರ ಮಾಹಿತಿ.

 ಮಗನ ಬೈಂಧನವಾದ ದನದೈಂದನ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ ಉಪ್ವೋಶನ ಇಲಿದದದಲ್ಲ,ಿ
ಆಗ ಮಗನರ್ನನು ಮೈಂಡಳರ್ ಯಾರೋ ಒಬಬ ಸದಸಯರ ಮನೈಂದ ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಿ ಆದೋಶರ್ನನು
ಪ್ಡರ್ತ್ಕಕದನದ.

 ರ್ನಕಿ ಬೈಂಧರ್ಾದೋಶರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ನೈಂತ್ರ, ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ರ್ರದಗಳೂೈಂದಗ
ಮಗನರ್ನನು ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಗೃಹಕಕ ಒಪಿಪಸಬೋಕನ.

 ಉಪ್ವೋಶನವಿಲಿದ ದನದಲ್ಲಿ ಮೈಂಡಳರ್ ಒಬಬ ಸದಸಯರನ ನಿೋಡಿದ ಆದೋಶರ್ನನು,
ಮೊದಲ ಉಪ್ವೋಶನದ ದನದೈಂದನ ಮೈಂಡಳರ್ನ ಅನನಮೊೋದಸತ್ಕಕದನದ.

 ಕಾನ್ನಿರ್್ೈಂದಗ ಸೈಂಘ್ಷಯದಲ್ಲಿರನರ್ ಮಗನರ್ು 16 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ
ಇದದಲ್ಲಿ, ಅೈಂತಿಮ ರ್ರದರ್ನನು 30 ದನಗಳೂಳಗಾಗಿ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳಗ
ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.
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 ಘ್ೋರ

ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ

ಭಾಗಿಯಾಗಿರನರ್

ಮಗನವಿಗ

16

ರ್ಷಯ

ರ್ರ್ಸನಸ

ಪ್್ಣಯಗ್ೈಂಡಿರನರ್ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮಗನರ್ನನು ಮೊಟಾ ಮೊದಲ್ಲಗ ಮೈಂಡಳರ್
ಮನೈಂದ

ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಿದ

ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓರ್ನ

ದರ್ಾೈಂಕದೈಂದ

ವಿಚಾರಣರ್

ಒೈಂದನ

ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ತಿೈಂಗಳ

ಅರ್ಧಿಯಳಗ

ದಾಖಲ್ಲಸಲಾದ

ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ

ಹೋಳಕರ್ನನು ಮತ್ನಿ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ ಇತ್ರ ದಾಖಲಗಳನನು ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್
ಮೈಂಡಳಗ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

 ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಹೋಳಕರ್ ಪ್ರತಿ ಮತ್ನಿ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ ಇತ್ರ ದಾಖಲಗಳ ಒೈಂದನ
ಪ್ರತಿರ್ನನು ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರನ/ ಮಗನವಿಗ ನಿೋಡಬೋಕನ.
13.3

ಗೈಂಭಿೋರವಾದ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, (ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸೆಳೋರ್
ಮತ್ನಿ ವಿಶೋಷ ಕಾನ್ನಿನ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಕನಿಷಾ ಮ್ರನ ಮತ್ನಿ ಗರಿಷಾ ಏಳು ರ್ಷಯಗಳ ನಡನವಿನ
ಶಿಕ್ಷರ್ನಳು

ಅಪ್ರಾಧವಾಗಿದದರ

-

ಬಾಲಕ

ರ್ಾಯರ್

ಮಾದರಿ

ನಿರ್ಮಗಳ

8ರ್ೋ

ಪ್ರಕರಣದಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ.

 ಮಗನರ್ು ಗೈಂಭಿೋರವಾದ ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಮಾಡಿರನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮಗನವಿನ ಉತ್ಿಮ
ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿೈಂದ ಹ್ರತ್ನ ಬೈಂಧನದ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್
ಪ್್ರ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಅನನಸರಿಸಬೋಕನ.

 ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಮತ್ನಿ ದ್ೋಷ್ಾರ್ೋಪ್ಣ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು
ಸಲ್ಲಿಸನರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ.

 ರ್ರ್ಸಕರ್ೈಂದಗ ಸ್ೋರಿಕ್ೈಂಡನ ಮಗನರ್ು ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಎಸಗಿದದರ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ
ಉತ್ಿಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹಾಗ ಮಾಡನರ್ುದನ ಅಗತ್ಯವಿದದರ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು
ರ್್ೋೈಂದಾಯಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.

 ಮಗನರ್ನನು ಬೈಂಧಿಸಿದರ, ಬೈಂಧನವಾದ 24 ಗೈಂಟಗಳೂಳಗ ಬಾಲಕ/ಕ್ತರ್ ಬೈಂಧನಕಕ
ಕಾರಣಗಳನನು ವಿರ್ರಿಸನರ್ೈಂತ್ಹ ರ್ರದಗಳೂೈಂದಗ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ ಮನೈಂದ
ಬಾಲಕ/ಕ್ತರ್ನನು ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸತ್ಕಕದನದ. ರ್ರದರ್ಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕಾದ ವಿರ್ರಗಳು:
 ಮಗನರ್ು

ಬೈಂಧನವಾದ

ದರ್ಾೈಂಕ

ಮತ್ನಿ

ಸಮರ್

ನಮ್ದಸಲಾದ ನಮ್ದನ ಪ್ರತಿ).

(ಠಾಣಾ

ಡ ರಿರ್ಲ್ಲಿ

 ಮಗನವಿನ ರ್ರ್ಸಸನನು ರನರ್ನವಾತ್ನಪ್ಡಿಸನರ್ ದಾಖಲಗಳು (ಶಾಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ/
ರ್ನನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ/ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ತ್ಪಾಸಣಾ ರ್ರದ).
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 ಪ್ರಕರಣದ ವಿರ್ರಗಳು

 ಮಗನವಿನ ಬೈಂಧನರ್ನನು ವಿರ್ರಿಸನರ್ ಕಾರಣಗಳು
 ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಹಿರ್ುಲ ರ್ರದ

 ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣ ನಡಸಿದ ನೈಂತ್ರ, 2 ತಿೈಂಗಳುಗಳ ಅರ್ಧಿರ್ನನು
ಮಿೋರದೈಂತ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬೋಗರ್ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ ಮನೈಂದ ಅೈಂತಿಮ
ರ್ರದರ್ನನು ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ. (ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ನಿರ್ಮದ ಪ್ರಕರಣ 10(6)).
13.4

ಲಘ್ು ಅಪ್ರಾಧದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, (ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸೆಳೋರ್ ಮತ್ನಿ
ವಿಶೋಷ

ಕಾನ್ನಿನ

ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಶಿಕ್ಷರ್ನ

ಮ್ರನ

ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್

ಕಡಿಮ

ಇರನರ್

ಅಪ್ರಾಧವಾಗಿದದರ, ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮಾದರಿ ನಿರ್ಮಗಳ 8ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ
ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ ಪ್್ರ್ಯದ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳು
ಪ್್ಣಯಗ್ೈಂಡ ನೈಂತ್ರ, ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ವಿಲ ಮಾಡಬೋಕನ.

 ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಾ ಡ ರಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ನಿ ಬೈಂಧನದ ವಿರ್ರಗಳನನು
ನಮ್ದಸಬೋಕನ.

 ಮಗನರ್ನನು ಬೈಂಧಿಸಿರನರ್ ಬಗೆ ತ್ೈಂದ/ತಾಯಿ ಮತ್ನಿ ಪ್ೋಷಕರಿಗ ತಿಳಸಿ ಮಗನರ್ನನು
ಹಸ್ಾಿೈಂತ್ರಿಸಬೋಕನ.

 ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ / ವಿಶೋಷ ಬಾಲಕ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕದೈಂದ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳಗ
ನಿೋಡಬೋಕಾದ ಮಾಹಿತಿ

 ಮಗನವಿನ ಬೈಂಧನವಾಗಿರನರ್ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್ (ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಾ
ಡ ರಿರ್ ನಮ್ದನ ಪ್ರತಿ)

 ಮಗನವಿನ ರ್ರ್ಸಸನನು ರನರ್ನವಾತ್ನಪ್ಡಿಸನರ್ ದಾಖಲಗಳು (ಶಾಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ/
ರ್ನನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ/ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ತ್ಪಾಸಣಾ ರ್ರದ)

 ಪ್ರಕರಣದ ವಿರ್ರಗಳು

 ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಹಿನುಲ ರ್ರದ
13.5

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓ ಇರ್ರನ ಕಾನ್ನನ ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ ಮಕಕಳ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು
ನಿರ್ಯಹಿಸನವಾಗ ಈ ಕಳಗಿನರ್ುಗಳನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ:

 ಸ್ಯಾಯಸಿ ಮತ್ನಿ ಸ್ಯೋಯದರ್ದ ನಡನವ ಮಗನರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದಾಗ, ಮಗನರ್ನನು
ಒೈಂದನ ಸನರಕ್ಷಾ ಸೆಳ – ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಗೃಹ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿ ಸೈಂಸ್ೆರ್ಲ್ಲಿ ಇಡಬೋಕನ.
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 ಕಾನ್ನನ ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ ಮಕಕಳನನು ಬೈಂಧಿಸನವಾಗ ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ ಸಮರ್ಸರದಲ್ಲಿರಬಾರದನ.
 ಬೈಂಧಿಸಿದ

ನೈಂತ್ರರ್ೂ

ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ

ಮನೈಂದನ

ಎಲಾಿ

ಪ್ರಕ್ತರಯ

ಮತ್ನಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಗಾಗಿ ಸಮರ್ಸರದಲ್ಲಿರಬಾರದನ.

 ಮಕಕಳಗ ರ್ಾಗರಿಕ ಉಡನಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೋ ಬೈಂಗಾರ್ಲಾಗಿರಬೋಕನ.

 ಆರ್ೋಪಿಸಲಾದ ಅಪ್ರಾಧಕಾಕಗಿ ಮಗನರ್ನನು ಬೈಂದಸಿದಾಗ, ಆ ಮಗನರ್ನನು ಹ್ಡದಲಿ/
ನಿೈಂದಸಿಲಿ/

ಅರ್ಮಾನಿಸಿಲಿ

ಕ ಕ್ೋಳರ್ನನು

ಹಾಗ್

ಮಗನರ್ನನು

ಹಾಕ್ತರಲ್ಲಲಿವೈಂಬನದನನು

ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನವಾಗ
ಮಕಕಳ

ಮಗನವಿಗ

ಕಲಾಯಣಾಧಿಕಾರಿರ್ನ

ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಹಿೈಂಸ್ ಅಥವಾ ದೌರ್ಯನಯ ನಡದರನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ
ರ್ಾಯರ್ ಮೈಂಡಳರ್ನ ಪ್ಲ್ಲೋಸರನನು ಸಮನನ ಮಾಡಬಹನದನ.

 ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓ ಮತ್ನಿ ಎಸ್ಜಪಿರ್ನ, ಕಾನ್ನನ ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ ಮಗನವಿನ ಕನರಿತ್ ಯಾರ್ುದೋ
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು

ಅಥವಾ

ಆತ್/ಆಕರ್

ಭಾರ್ಚಿತ್ರರ್ನನು

ಪ್ರಕಟಿಸಿಲಿವೈಂಬನದನನು

ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ಕಾನ್ನನ

ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ

ಮಗನವಿನ

ಎೈಂಓಬಿ/ಪಿಎಸ್ಆರ್/

ಬಯೋಮಟಿರಕ್ಸ

ಅನನು

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿ ನಿರ್ಯಹಿಸಬಾರದನ.

 ಗೈಂಭಿೋರವಾದ ಆರ್ೋಪ್ದ ಮೋಲ ಕಾನ್ನನ ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ ಮಗನರ್ನನು ಬೈಂಧಿಸಿದದಲ್ಲಿ,
ಎಸ್ಜಪಿರ್ನ/ ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓರ್ನ ಉಚಿತ್ ಕಾನ್ನನ ರ್ರವಿಗ ಮಗನರ್ನನು ಒಪಿಪಸಬಹನದನ.

 ಕಾನ್ನನ ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ ಮಗನವಿಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ಪ್ಲ್ಲೋಸ್
ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿ 7 ರ್ಷಯಗಳ ಅರ್ಧಿಗ ಮಾತ್ರ ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಬೋಕನ.

ಚಿತ್ರ

14. ಅಧಿವಿಚನರಣ
14.1

ಒೈಂದನ ವೋಳ ಆರ್ೋಪಿರ್ನ ಜಾಮಿೋನಿಗಾಗಿ ಅಜಿಯರ್ನನು ಸಲ್ಲಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ವಿಶೋಷ ಸಕಾಯರಿ
ಅಭಿಯೋರ್ಕರ್ೈಂದಗ ಸಮಾಲ್ೋಚಿಸಿ ಮತ್ನಿ ಜಾಮಿೋನನ ಅಜಿಯರ್ನನು ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ
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ವಿರ್ೋಧಿಸಲಾಗಿದಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳು. ಜಾಮಿೋನನ ಮೈಂರ್್ರನ ಮಾಡಿದರ,
ಜಾಮಿೋನಿನ

ಷರತ್ನಿಗಳು

ಈ

ಮನೈಂದನರ್ುಗಳನನು

ಒಳಗ್ೈಂಡಿವ

ಎೈಂಬನದನನು

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳು:

 ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ವಿಚಾರಣಗ ಕರದಾಗಲಲಾಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಹಾರ್ರಿರತ್ಕಕದನದ.

 ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ಮಗನವಿಗ/ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣದ ಯಾರ್ುದೋ
ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳಗ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದೋ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಅೈಂತ್ಹ
ಸೈಂಗತಿಗಳನನು

ಆತ್/

ಆಕರ್ನ

ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸನರ್ುದನನು

ತ್ಡರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರ್ೋಕ್ಷವಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ ಯಾರ್ುದೋ ರಿೋತಿರ್ ಆಮಿಷ,
ಭರ್, ಬದರಿಕ ಅಥವಾ ಭರರ್ಸ್ಗಳನನು ನಿೋಡತ್ಕಕದದಲಿ. ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ

ಸ್ಾಕ್ಷ್ – ವಿರನದಧ – ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರ ಮೊಕದದಮರ್ ತಿೋಪಿಯನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನ್ನಿನ
ದೃಷಿಾರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಮನೈಂದ ಮನಖ್ಾಮನಖಿ ಭೋಟಿಯಾಗನರ್ುದ್ ಸಹ ಮಗನವಿಗ
ಭರ್ ಹನಟಿಾಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಬದರಿಕ ಎೈಂದೋ ಹದರಿಸಬೋಕನ ಎೈಂಬನದನನು ಮನಖಯವಾಗಿ
ಗಮನಿಸಬೋಕನ.

 ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಪ್್ವಾಯನನಮತಿಯಿಲಿದ ಭಾರತ್ರ್ನನು ಬಿಡತ್ಕಕದದಲಿ.
 ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ,

ತ್ಲ

ಮರಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದದಲಿ

ಮತ್ನಿ

ವಿಚಾರಣ

ನಡರ್ನರ್

ಎಲಾಿ

ದರ್ಾೈಂಕಗಳೈಂದನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದ ಹಾರ್ರಾಗತ್ಕಕದನದ.

 ಅಕರಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸೈಂಭ್ೋಗದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಆ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಮಗನರ್ು ವಾಸಿಸನತಿಿರನರ್
ನಿವಾಸಕಕ

ಹಿೈಂದರನಗತ್ಕಕದದಲಿ

ಅಥವಾ

ಈ

ಪ್ರಕರಣದ

ಬಗೆ

ಸೈಂಗತಿಗಳನನು

ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸದೈಂತ ಕನಟನೈಂಬದ ಇತ್ರ ಸದಸಯರ ಮೋಲ ಪ್ರಭಾರ್ ಬಿೋರತ್ಕಕದದಲಿ.
14.2

ಜಾಮಿೋನನ ದ್ರತ್ ನೈಂತ್ರ, ಆರ್ೋಪಿಗ ಜಾಮಿೋನನ ದ್ರತಿರನರ್ ಬಗೆ ಮಗನ/ ಕನಟನೈಂಬ/
ಪ್ೋಷಕರನ/ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿ, ಆರ್ೋಪಿರ್ನ ಅಥವಾ ಆರ್ೋಪಿರ್
ಪ್ರವಾಗಿ ಬೋರಾರ್ುದೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಬದರಿಕಯಡಿ್ದರ ಅಥವಾ ನಿಕಟ ಸೈಂಪ್ಕಯ ಹ್ೈಂದಲನ
ಪ್ರರ್ತಿುಸಿದರ, ಕ್ಡಲೋ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ ತಿಳಸನರ್ೈಂತ ಅರ್ರಿಗ ಹೋಳಬೋಕನ.

14.3

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಸಹಾರ್ಕ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ
ಜಾಮಿೋನಿನ

ಷರತ್ನಿಗಳು

ಪಾಲರ್ಯಾಗಿಲಿದದದರ,

ಪಾಲರ್ಯಾಗಿವಯೋ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ

ಎೈಂಬನದನನು

ವಿಶೋಷ

ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ,

ಸಕಾಯರಿ

ಸಮಾಲ್ೋಚಿಸಿ, ಜಾಮಿೋನಿನ ರದಧತಿಗಾಗಿ ಅಜಿಯರ್ನನು ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.
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ಅಭಿಯೋರ್ಕರ್ೈಂದಗ
ಒಮಮ ಜಾಮಿೋನಿನ

ಷರತ್ನಿ ಉಲಿೈಂಘ್ರ್ಯಾಗಿರನರ್ುದನ

ರ್ರದಯಾದರ, ಜಾಮಿೋನಿನ

ರದಧತಿಗಾಗಿ ಕರಮರ್ನನು

ತಗದನಕ್ಳುಲನ ವಿಶೋಷ ಸಕಾಯರಿ ಅಭಿಯೋರ್ಕರ್ೈಂದಗ ಸಮಾಲ್ೋಚಿಸನರ್ುದನ ಪ್ಲ್ಲೋಸರ
ಕತ್ಯರ್ಯವಾಗಿದ

ಎೈಂಬನದನ

ಗಮನಿಸಬೋಕಾದ

ಸೈಂಗತಿಯಾಗಿದ.

ವಿಶೋಷ

ಸಕಾಯರಿ

ಅಭಿಯೋರ್ಕರರ್ುೋ ರ್ೋರವಾಗಿ ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಿ ಎೈಂದನ ಹೋಳುರ್ುದರ ಮ್ಲಕ ಸೈಂತ್ರಸ್ಿ ಮತ್ನಿ
ಕನಟನೈಂಬರ್ನನು ಹಿೈಂದರನಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
14.4

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣಾ ಘ್ಟಕ/ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿನ ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓ ಇರ್ರನ
ವಿಚಾರಣರ್ ಎಲಾಿ ದರ್ಾೈಂಕಗಳನನು

ಅನನಸರಣ ಮಾಡನತಿಿರಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಸಕಾಲಕಕ

ಸಮನ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ವಾರೈಂಟನಗಳನನು ನಿೋಡಲಾಗನತಿಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

ಸಹಾರ್ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿಹಾರ
ರ್. +
ಕಾನ್ನನ ರ್ರರ್ು

14.5

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓ ಇರ್ರನ ಮಗನ/ ತ್ೈಂದತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರನ/ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳಗ
ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ

ಹಿರ್ರಿೈಂಗ್

ದರ್ಾೈಂಕಗಳ

ಬಗೆ

ತಿಳಸಬೋಕನ

ಮತ್ನಿ

ಹಿರ್ರಿೈಂಗ್

ದರ್ಾೈಂಕಗಳೈಂದನ ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ಆರ್ೋಪಿರ್ನ ಹಾರ್ರಿದಾದರ ಎೈಂಬನದನನು
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಎನ್.ಆರ್. ಭಟ್ - ವಿರನದಧ – ಸಿಬಿಐ ಮ್ಲಕ ರಾರ್ಯ ಸಕಾಯರ
ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ

ಮಾನಯ

ಕರ್ಾಯಟಕ

ಉಚ್ಿ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು

ನಿೋಡಿರನರ್

ನಿದೋಯಶನಕಕನನಸ್ಾರವಾಗಿ ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ, 1973ರ 309ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದಡಿರ್ಲ್ಲಿ
ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ಪ್್ರ್ಯ ಸಮಾವೋಶರ್ನನು ನಡಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಿಸನರ್ೈಂತ ವಿಶೋಷ
ಸಕಾಯರಿ

ಅಭಿಯೋರ್ಕರನನು

ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನನು

ಕ್ೋರಬೋಕನ.

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳಗ

ಪ್ದೋ

ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ
ಪ್ದೋ

ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು

ತಗದನಕ್ಳುದ

ಕರಸಿಕ್ಳುುತಿಿಲಿವೈಂಬನದನನು

ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ ಬಹನ ಮನಖಯ.
14.6

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ವಾತಾರ್ರಣ ಮತ್ನಿ ಕಲಾಪ್ಗಳನನು ಮಗನವಿಗ
ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಿ

ಅರ್ುಗಳ ತಿಳುರ್ಳಕಗ ಬರನರ್ುದಕಕ ರ್ರವಾಗಲನ ವಿಚಾರಣ ಅಥವಾ ಪಾಟಿೋ
86

ಸವಾಲ್ಲನ ದರ್ಾೈಂಕಕಕ 2 ದನ ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ಮಗನ/ ಮೊಕದದಮರ್ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳು ವಿಶೋಷ
ಸಕಾಯರಿ ಅಭಿಯೋರ್ಕರನನು ಭೋಟಿ ಮಾಡನರ್ುದಕಕ ರ್ಯರ್ಸ್ೆ ಮಾಡಬೋಕನ.
14.7

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಆರ್ರಣದಲ್ಲಿರನವಾಗ ಅಥವಾ ಮೊಕದದಮರ್ ಸರದ ಕರಗ ಕಾರ್ನತಿಿರನವಾಗ
ಆರ್ೋಪಿ/ ಆರ್ೋಪಿರ್ ಕನಟನೈಂಬ ಪ್ರಿಚ್ರ್ಸೆರನ ಮಗನವಿನ ಸೈಂಪ್ಕಯಕಕ ಬೈಂದಲ್ಲ
ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

14.8

ಖನಲಾಸ್ಗ್ೈಂಡ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಆದೋಶದ ವಿರನದಧ ಉನುತ್ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಮೋಲಮನವಿ
ಸಲ್ಲಿಸನರ್ ಆಯಕರ್ ಬಗೆ ಮಗನ/ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ತಿಳಸಬೋಕನ.

15.

ಪರರ್ತಬ್ೈಂಧ

15.1

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಮಹಾ

ನಿದೋಯಶಕರನ

(ತ್ರಬೋತಿ)

ಇರ್ರನ

ಹ್ರಡಿಸಿರನರ್

ಪ್ತ್ರ

ಸೈಂಖ್ಯ:

ಡಿಜಿಪಿ/ತ್ರಬೋತಿ/ಎಸ್ಜಪಿರ್ನ/15/2013, ದರ್ಾೈಂಕ: 31.05.2013ರ ಸನತ್ಿೋಲರ್ ಅನಿರ್
ನಿದೋಯಶಿಸಲಾದೈಂತ ‘ತರದ ಮರ್’ ಕಾರ್ಯಕರಮರ್ನನು ಆಯೋಜಿಸಬೋಕನ.
15.2

ಕಾರ್ಯಕರಮರ್ನನು ಸನತ್ಿೋಲರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಚಿಸಲಾದೈಂತ ಪ್ರತಿ ಗನರನವಾರ ಬಳಗೆ 10:30 ರಿೈಂದ
ಸೈಂಜ 5:30ರ ನಡನವ ಆಯೋಜಿಸತ್ಕಕದನದ.

15.3

ಈ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ವಿರನದಧ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕಕ
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳನನು ಬಗಹರಿಸತ್ಕಕದನದ.

16.

ತರಬೋರ್ತ

16.1

ಈ

ಮಾದರಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

(ಎಸ್ಓಪಿ)ರ್ನನು,

‘ಮ್ಲ

ತ್ರಬೋತಿ’,

‘ಪ್ನನಶೋಿ ತ್ನ

ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳು’ ಮತ್ನಿ ‘ಬಡಿಿ ನೈಂತ್ರದ ಕ್ೋಸ್ಯ’ ತ್ರಬೋತಿ ಪ್ಡರ್ಲನ ಹ್ೋಗನರ್
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗಾಗಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ತ್ರಬೋತಿ ಅಕಾಡಮಿ, ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ತ್ರಬೋತಿ ಕಾಲೋರ್ನ
ಮತ್ನಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ತ್ರಬೋತಿ ಶಾಲಗಳ ಪ್ಠಯಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೋರಿಸತ್ಕಕದನದ. ಇದಲಿದ, ಲ ೈಂಗಿಕ
ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಕನರಿತಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ ವಿಕ್ತಾಮಾಲಜಿ ಮತ್ನಿ ಕ್ತರಮಿರ್ಾಲಜಿರ್ ಕನರಿತ್ನ
ನಿದಯಷಾ ಮಾಡ್ಯಲ್ಗಳನನು ಪ್ಠಯಕರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಬೋಕನ.
16.2

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಆರ್ನಕಿರನ, ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರನ ಮತ್ನಿ ರ್ಲರ್ ಉಪ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಆರ್ನಕಿರನ,
ಬೈಂಗಳೂರನ ನಗರ – ಇರ್ರನ ಸಹಾರ್ಕ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಆರ್ನಕಿರನ, ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್
ಸಹಾರ್ಕರನ ಮತ್ನಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ರ ಟರನಗಳಗ, ಅದರಲ್ಿ ವಿಶೋಷವಾಗಿ
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ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಇನ್ಸಪಕಾರ್

ದಜಯರ್

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ

ನಿರ್ತ್ಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ

ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳನನು ಆಯೋಜಿಸತ್ಕಕದನದ. ವಿಶೋಷ ಬಾಲಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿೋ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕಗಳಗ
ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ ವಿಶೋಷ ತ್ರಬೋತಿ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳನನು ಆಯೋಜಿಸಬೋಕನ.
16.3

ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು,
ಮಾಡಿಕ್ಳುುರ್

ಮಗನ

ಮತ್ನಿ

ಅಧಿವೋಶನರ್ನ್ು

ಆತ್/ಆಕರ್
ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ

ಕನಟನೈಂಬದ
ಎಸ್ಓಪಿರ್

ಸೈಂಕಷಾರ್ನನು

ಮಾದರಿರ್ಲ್ಲಿಯೋ

ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ನಿಖ್ಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅೈಂಶಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡಿರತ್ಕಕದನದ.
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ಅಥಯ

ಅನಕಬ್ೈಂಧ I
ನಮ್ರ್ 17
ಸಮಿರ್ತಯ ಮಕೈಂದ ಮಗಕವನಕು ಹನಜ್ರಕಪಡಿಸಕವ ಸಮಯದಲಿಿ ಸಲಿಿಸಬೋಕನದ ವರದಿ
[ನಿಯಮ 18(2), 19(25)]

ಪ್ರಕರಣ ಸೈಂಖ್ಯ…………………………….
……………………………………

ಮಕಕಳ

ಕಲಾಯಣ

ಸಮಿತಿರ್

ಮನೈಂದ

ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ .

ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಿದ ದರ್ಾೈಂಕ ………………………….. ಸಮರ್ ……………….
ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಿದ ಸೆಳ……………………………….
1. ಮಗನರ್ನನು ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಿದ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ವಿರ್ರಗಳು:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹಸರನ…………………………………
ರ್ರ್ಸನಸ………………
ಲ್ಲೈಂಗ……………
ವಿಳಾಸ……………………………………………………
ಸೈಂಪ್ಕಯ ಸೈಂಖ್ಯ……………………………
ಹನದದ/ ಪ್ದರ್ಾಮ……………………………
ಸೈಂಸ್ೆ/ ಸಿಸಿಐ/ ಎಸ್ಎಎನ ಹಸರನ……………………………

2. ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನತಿಿರನರ್ ಮಗನ:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

ಹಸರನ (ಇದದಲ್ಲಿ) ……………………………….
ರ್ರ್ಸನಸ

(ಹೋಳದ

ರ್ರ್ಸನಸ/

ದೃಷಿಾಗ

…………………
ಲ್ಲೈಂಗ……………………

ಗ್ೋಚ್ರಿಸನರ್

ಗನರನತ್ನ ಚಿಹು/ಗಳು……………………………

ಮಗನರ್ು ಬಳಸನತಿಿರನರ್ ಭಾಷ್ ………………………………

3. ತ್ೈಂದ – ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರ ವಿರ್ರಗಳು (ಲಭಯವಿದದಲ್ಲಿ):
i.

ii.

ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ

ಹಸರನ ………………………………
ರ್ರ್ಸನಸ……………………
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ರ್ರ್ಸನಸ

iii.
iv.
v.

ವಿಳಾಸ…………………………………………………………
ಸೈಂಪ್ಕಯ ಸೈಂಖ್ಯ……………………………….

ಉದ್ಯೋಗ ………………………………………………

4. ಮಗನರ್ು ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಸೆಳ………………………………………

5. ಯಾರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಬಳ ಮಗನರ್ು ಕೈಂಡನಬೈಂದತ್ೋ ಆ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ (ಇದದಲ್ಲಿ) ವಿರ್ರಗಳು:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

ಹಸರನ………………………

ರ್ರ್ಸನಸ………………………….
ವಿಳಾಸ…………………………………….
ಸೈಂಪ್ಕಯ ಸೈಂಖ್ಯ…………………….

ಉದ್ಯೋಗ …………………………………

6. ಮಗನರ್ು ಕೈಂಡನ ಬೈಂದ ಸನಿುವೋಶಗಳು ……………………………
7. ಯಾರ್ುದೋ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಮೋಲ ಎಸಗಲಾದ ಯಾರ್ುದೋ ಅಪ್ರಾಧ/ ದೌರ್ಯನಯದ
ಕನರಿತ್ನ ಮಗನವಿನ ಆರ್ೋಪ್…………………………

8. ಮಗನವಿನ ದ ಹಿಕ ಸಿೆತಿ…………………

9. ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಿದ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಇದದ ಮಗನವಿಗ ಸ್ೋರಿದ ರ್ಸನಿಗಳು……………………
10. ಮಗನರ್ು ಸಿಸಿಐ/ ಎಸ್ಎಎಗ ಬೈಂದ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್………………………
11. ಮಗನವಿನ

ಕನಟನೈಂಬರ್ನನು

ಪ್ತಿ

ಹಚ್ನಿರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಮಾಡಲಾದ

ತ್ಕ್ಷಣದ

ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳು…………………………………..

12. ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತಸ ಮಗನವಿಗ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದದರ: ……………………………..
13. ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಸಲಾಗಿದಯೋ…………………….

------------------ಮಗಕವಿನ ಸಹ/ ಹಬಬಟಿಿನ ಮಕದರ
------------------ಮಗಕವನಕು ಹನಜ್ರಕಪಡಿಸ್ಟದ ವಯಕ್ತಿಯ ಸಹ/ಹಬಬಟಕಿ ಮಕದರ
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ಅನಕಬ್ೈಂಧ II

ಭನರರ್ತೋಯ ಸ್ನಕ್ಷಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1872ರ ಪರಕರಣ 65-ಬಿ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅಫಿಡವಿಟ್

……………………………………

ರ

………………

ಮಗರ್ಾದ

ರ್ರ್ಸಿಸನ

……………………. ಹಸರಿನ ರ್ಾನನ ಈ ಮ್ಲಕ ಶರದಾಧಪ್್ರ್ಯಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡನರ್ ಮ್ಲಕ ಈ ಕಳಕೈಂಡೈಂತ ಅರಿಕ ಮಾಡಿಕ್ಳುುತೋಿ ರ್:
1. ……………………

ನ

……………………

ಮ್ಲಕ

ದಾಖಲಾದ

ಅಪ್ರಾಧ

……………………………

ರಲ್ಲಿ

ಆದ

ಸೈಂಖ್ಯ
ರ್ಾನನ

……………… ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸನತಿಿದನದ ಮೋಲಕೈಂಡ ದ್ರಿನಲ್ಲಿರನರ್ ಸೈಂಗತಿಗಳು
ನನಗ ಚರ್ಾುಗಿ ತಿಳದದ ಮತ್ನಿ ಈ ಅಫಿಡಾವಿಟಿಾನ ಅೈಂಶಗಳನನು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್್ರ್ಯಕವಾಗಿ
ಹೋಳಲನ ಸಕ್ಷಮರ್ಾಗಿದದೋರ್.
2. ರ್ಾನನ

[

]

ಅನನು

(ಇಲ್ಲಿೈಂದ

ಉಲೋಿ ಖಿಸಲಾಗಿದ) ಮತ್ನಿ [
ಸೈಂಗರಹ”ವೈಂದನ

ಇನನು

ಮನೈಂದ

“ವಿದನಯರ್ಾಮನ

ದಾಖಲ”

ಯೈಂದನ

] ಅನನು (ಇಲ್ಲಿೈಂದ ಇನನು ಮನೈಂದ “ವಿದನಯರ್ಾಮನ ಸ್ಾಧನ/

ಉಲೋಿ ಖಿಸಲಾಗಿದ)

ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿರನತೋಿ ರ್.

ಅದನ

ಸದರಿ

ವಿಷರ್ಗಳರ್ುೋ

ಒಳಗ್ೈಂಡಿದ ಎೈಂದನ ರ್ಾನನ ಹೋಳುತೋಿ ರ್.

3. …………….. ರಿೈಂದ ………………… ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿದನಯರ್ಾಮನ ಸ್ಾಧನದೈಂದ
ವಿದನಯರ್ಾಮನ

ದಾಖಲರ್ನನು

ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದನದ

ಆ

ವಿದನಯರ್ಾಮನ

ಸ್ಾಧನರ್ನನು,

ವಿದನಯರ್ಾಮನ

ದಾಖಲರ್ಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನರ್ ಮಾಹಿತಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಲನ ಅಥವಾ ಅದನನು ಪ್ರಕ್ತರಯಗ್ಳಸಲನ
ನಿರ್ತ್ವಾಗಿ

ಬಳಸಲಾಗನತಿಿತ್ನಿ

ಎೈಂದನ

ಈ

ಮ್ಲಕ

ತಿಳಸನತೋಿ ರ್.

ಮನೈಂದನರ್ರಿದನ

ಹೋಳುರ್ುದೋರ್ೈಂದರ, ಈ ಸದರಿ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿದನಯರ್ಾಮನ ದಾಖಲರ್ಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನರ್
ವಿಧದ ಮಾಹಿತಿರ್ನ ಅಥವಾ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗಳ ಸ್ಾಮಾನಯ ಕರಮದಲ್ಲಿ ವಿದನಯರ್ಾಮನ
ಸ್ಾಧನಕಕ ನಿರೈಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ೋರಿಸಲಾಗನತಿಿದದ ಮಾಹಿತಿರ್ನ ಒೈಂದೋ ಆಗಿತ್ನಿ. ಸದರಿ ಅರ್ಧಿರ್
ಬಹನ ಭಾಗದಾದಯೈಂತ್, ಆ ವಿದನಯರ್ಾಮನ ಸ್ಾಧನರ್ನನು ಸ್ಕಿವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ನಿ ಮತ್ನಿ ಸದರಿ
ವಿದನಯರ್ಾಮನ

ದಾಖಲ

ಅಥವಾ

ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನರ್

ಮಾಹಿತಿರ್ನನು

ಯಾರ್ುದೋ

ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ತಿರನಚಿಲಿ ಎೈಂದನ ರ್ಾನನ ಈ ಮ್ಲಕ ತಿಳಸನತೋಿ ರ್.
4. ಅಲಿದ, ಸದರಿ ವಿದನಯರ್ಾಮನ ದಾಖಲ ಮತ್ನಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿರ್ನ ಸತ್ಯ, ರ್ ರ್ ಮತ್ನಿ
ರ್ಥಾರ್ತಾಿಗಿದ ಎೈಂದನ ಹೋಳುತೋಿ ರ್.
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5. ಮೋಲ ತಿಳಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಅೈಂಶಗಳು ಸತ್ಯ ಮತ್ನಿ ರ್ ರ್ವಾದನದಾಗಿದ ಹಾಗ್ ಇದನ ನನು
ಹಸರನ ಮತ್ನಿ ಸಹಿಯೋ ಆಗಿದ ಎೈಂದನ ಈ ಮ್ಲಕ ತಿಳಸನತೋಿ ರ್.

ಬೈಂಗಳೂರಕ

ಸ್ನಕ್ಷಿದನರ

ದಿರ್ನೈಂಕ
ರ್ನನಕ ಗಕರಕರ್ತಸ್ಟರಕತಿೋರ್.
ವಕ್ತೋಲರಕ
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ಅನಕಬ್ೈಂಧ – IV

ಪರಕರಣದ ತಪಶ್ವೋಲಕ ಪಟಿಿ
ಈ ತ್ಪ್ಶಿೋಲನ ಪ್ಟಿಾರ್ನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಷಮವಾದ, ಸಮಥಯ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ ತ್ನಿಖ್ರ್ನನು
ನಡಸಲನ ರ್ರವಾಗಬಹನದಾದ ಕರಮಗಳು, ಪ್ರಿಗಣರ್ ಮತ್ನಿ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗಳ ಚೌಕಟಾನನು ಒದಗಿಸಲನ
ಉದದೋಶಿಸಿದ.
ಪರಿೋಕ್ಷನತಮಕ ಪರಿಗಣರ್ಗಳು
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿ

ಹೌದನ ಇಲಿ
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು

ಸಿಿೋಕರಿಸನರ್

ಮತ್ನಿ

ದಾಖಲ್ಲಸನರ್



ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡಿದಾದರ.
ದ್ರನದಾರ/ ಮಾಹಿತಿದಾರನಿಗ, ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ಹಸರನ,
ಹನದದ ಮತ್ನಿ ದ್ರವಾಣಿ ಸೈಂಖ್ಯರ್ನನು ನಿೋಡಲಾಗಿದ.
ಮಕಕಳ ಪ್ರಕರಣ ರ್ಹಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದ.
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು 24 ಗೈಂಟಯಳಗಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದ.
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬ/ ಪಾಲಕರಿಗ
ಹಸ್ಾಿೈಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದ.
ಎಸ್ಜಪಿರ್ನನಲ್ಲಿರನರ್ೈಂತ್ಹ ಹಿರಿರ್ ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಓ/ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರಿಗ
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡಲಾಗಿದ.
ಅಪ್ರಾಧ

ದೃಶಯರ್ು

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಬೋಲ್ಲಯಿೈಂದ

ಸನತ್ನಿರ್ರದದ

ಮತ್ನಿ

ಭದರತರ್ರ್್ುದಗಿಸಲಾಗಿದ .
ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರಿ/ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ತ್ಜ್ಞರಿಗ ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳಕಕ ಭೋಟಿ ನಿೋಡನರ್ೈಂತ
ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದ.
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿರ್ ರ್ರದರ್ ಪ್ರತಿರ್ನನು ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ.
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದ ಮತ್ನಿ ನಮ್ರ್ 17 (ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ನಿರ್ಮಗಳು)ರ
ಪ್ರತಿರ್ನನು ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿಗ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ.
ಮಗನರ್ನನು ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರ್ೈಂದಗ ಕಳುಹಿಸಿದ.
ಪಾಲರ್ ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ಅರ್ಶಯವಿರನರ್ ಮಗನರ್ನನು ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್
ಮನೈಂದ ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ .
ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ರ್ೋಮಕ ಮಾಡಿದ.
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ರ್ೋಮಕ ಮಾಡಿದ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಕನರಿತ್ನ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ
ತಿಳಸಲಾಗಿದ.
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ ಪ್ರತಿರ್ನನು, ಅಭರ್ ನಿಧಿ ಯೋರ್ರ್ರ್ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ
ತ್ನತ್ನಯ ಹಣಕಾಸನ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕಕಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ.
ಮಗನವಿಗ ತ್ನತ್ನಯ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರರ್ು ಅಗತ್ಯವಿದ.
ಮಗನವಿಗ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್/ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ಕರ್ ಅಗತ್ಯವಿದ.
ಮಗನವಿಗ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ, ದಿಭಾಷಿ/ ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಗತ್ಯವಿದ ಮತ್ನಿ ಅದಕಾಕಗಿ
ಡಿಸಿರ್ನಗ ಕ್ೋರಿಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ.
ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಸೈಂಹಿತ, 161ರ ಹೋಳಕ, ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಸೈಂಹಿತ 164ರ ಹೋಳಕ,
ಆರ್ೋಪಿರ್ ಗನರನತಿಸನವಿಕ, ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ, ಸೆಳ ಮಹರ್ರ್ ಕನರಿತ್ೈಂತ
ಮಗನವಿಗ / ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡಲಾಗಿದ.
ಮಗನರ್ನನು ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ
ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಲಹರ್ನನು ಪ್ಡರ್ಲಾಗಿದ.
ವಿಧಿ

ವಿಜ್ಞಾನ

ಧರಿಸಿದೈಂತ್ಹ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ರ್ು
ಬಟಾಗಳನನು

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಆಸಪತರಗಳೈಂದ

ಮಾದರಿಗಳು

ಮತ್ನಿ

ಪ್ಡದನಕ್ೈಂಡನ

ಮಗನ

ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ ಹಸ್ಾಿೈಂತ್ರಿಸಿದ.
ಆರ್ೋಪಿರ್ ಗನರನತಿಸನವಿಕರ್ನನು ಪ್್ಣಯಗ್ಳಸಲಾಗಿದ
ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಸೈಂಹಿತರ್ ಪ್ರಕರಣ 161ರ ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದ.
ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಸೈಂಹಿತರ್ ಪ್ರಕರಣ 164ರ ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ೈಂತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ
ಕ್ೋರಿಕರ್ನನು ‘ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿಿರ್ನಳು’ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ.
ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಸೈಂಹಿತರ್ ಪ್ರಕರಣ 164ರ ಹೋಳಕರ್ನನು ದೃಶಯ / ಶರವ್ರ್ ಸ್ಾಧನಗಳ
ಮ್ಲಕ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದ.
ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಸೈಂಹಿತರ್ ಪ್ರಕರಣ 164ರ ಹೋಳಕರ್ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಪ್ಡರ್ಲಾಗಿದ.
ಸೆಳ ಮಹರ್ರ್ ಅನನು ಪ್್ಣಯಗ್ಳಸಲಾಗಿದ .
ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳ ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದ.
ಭೌತಿಕ

ಮತ್ನಿ

ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ

ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು

ವಿಶಿೋೇ಼ಷಣಗಾಗಿ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ.
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ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ

ವ ದಾಯಧಿಕಾರಿಯಿೈಂದ ಅೈಂತಿಮ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಲಹರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುಲಾಗಿದ .
ವಿಧಿ-ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದೈಂದ ರ್ರದರ್ನನು ಪ್ಡರ್ಲಾಗಿದ.
ಅೈಂತಿಮ ರ್ರದರ್ನನು ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ.
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದ ಮತ್ನಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದರ್ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್
ಪ್ರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಾಗಿ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ.
ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ನನು ಆರೈಂಭಿಸನರ್ುದಕ್ಕ ಮನನು ಮಗನರ್ನನು ಅಭಿಯೋರ್ಕರ ಮನೈಂದ
ಕರತ್ರಲಾಗಿತ್ನಿ.
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ಅನಕಬ್ೈಂಧ VII

ಪರಕರಣಗಳು ಮತಕಿ ಶನಸನಗಳು

ಪ್ೋಕ್ಸೋ 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
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಪರಕರಣ
4

ವಿವರಗಳು
ಸೈಂಭ್ೋಗ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ದೈಂಡರ್
7

ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್

ಕಡಿಮಯಿಲಿದ,
ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿರ್ರ್ರಗ್
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಹಾಗ್
ರ್ನಲಾಮರ್ಗ್

ಸಹ

ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

6

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಹಿೈಂಸ್ಾತ್ಮಕ

ಸೈಂಭ್ೋಗ

ದೌರ್ಯನಯ

ಲ ೈಂಗಿಕ 10

ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್

ಕಡಿಮಯಿಲಿದ,
ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿರ್ರ್ರಗ್
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಹಾಗ್
ರ್ನಲಾಮರ್ಗ್

ಸಹ

ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

8

ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್

3

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್

ಕಡಿಮಯಿಲಿದ,

5

ರ್ಷಯಗಳರ್ರಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಹಾಗ್
ರ್ನಲಾಮರ್ಗ್
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ಸಹ

ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

10

ತಿೋರ್ರತ್ರವಾದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್

ಅಧಿನಿರ್ಮ

5

ರ್ಷಯಗಳಗ

ಕಡಿಮಯಿಲಿದ ಆದರ, 7
ರ್ಷಯಗಳಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರಗಿನ
ಕಾರಾವಾಸ

ಮತ್ನಿ

ರ್ನಲಾಮರ್ಗ್

ಸಹ

ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

12

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರನಕನಳ

3

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ರ್ಷಯಗಳ

ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದೈಂತ್ಹ
ಕಾರವಾಸ

ಶಿಕ್ಷ

ಮತ್ನಿ

ರ್ನಲಾಮರ್ಗ್

ಸಹ

ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

14

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಕಾಮಪ್ರಚ್ೋದರ್ಾ

ಉದದೋಶಗಳಗಾಗಿ 5

ಮಗನವಿನ ಬಳಕ

ರ್ಷಯಗಳ

ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಹಾಗ್
ರ್ನಲಾಮರ್ಗ್

ಸಹ

ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

15

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಕಾಮ

ಪ್ರಚ್ೋದಕ

ಸೈಂಗರಹಣಗಾಗಿ

ಸ್ಾಮಗಿರರ್ 3

ರ್ಷಯಗಳ

ಮಗನರ್ನನು ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರಗ

ತ್ಡಗಿಸಿಕ್ಳುುವಿಕ

ಕಾರಾವಾಸ

ಶಿಕ್ಷ

ಮತ್ನಿ

ರ್ನಲಾಮರ್ಗ್
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

17

ಈ

ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು
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ಮಾಡಲನ ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿರ್ರ್ರಗಿನ

ಸಹ

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ದನಷ್ರೋರಣ (1) ಪ್ರಚ್ೋದರ್

ಕಾರಾವಾಸದ

(2) ಒಳಸೈಂಚ್ನ ಮಾಡನರ್ುದನ

ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಅಥವಾ

(3)

ಒೈಂದನ

ಮಾಡನರ್ುದರ

ಕಾರ್ಯರ್ನನು ಆ
ಮ್ಲಕ

ಮಾಡಬೋಕಾದ

ಕಾರ್ಯರ್ನನು ದೋಘಾಯರ್ಧಿರ್

ಕಾನ್ನನಬಾಹಿರವಾಗಿ

ಮಾಡದೋ ಕಾರಾವಾಸದ

ಇರನರ್ುದರ

ಮ್ಲಕ ಅಧಯದಷನಾ

ರ್ರರ್ು ನಿೋಡನರ್ುದನ
18

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಅಪ್ರಾಧಕಾಕಗಿ

ಅಥವಾ ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಿರನರ್

ಉದದೋಶಪ್್ರ್ಯಕವಾಗಿ ಆ ಅಪ್ರಾಧಕಕ ಶಿಕ್ಷ
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಯದಷನಾ

ಅಥವಾ

ಶಿಕ್ಷರ್
ಕಾರಾವಾಸ
ರ್ನಲಾಮರ್ಗ

ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.

ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು

ಮಾಡಲನ

ಪ್ರರ್ತಿುಸಿದರ,

ಅೈಂತ್ಹ

ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಮಾಡಿಸಿದರ, ಅದನ
ಅಪ್ರಾಧ

ಮಾಡಲನ

ತ್ಡಗಿದ

ಕಾರ್ಯವನಿಸಿಕ್ಳುುತ್ಿದ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

21(1)

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಯಾರೋ

ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ

ಪ್ರಕರಣರ್ನನು

ಅಪ್ರಾಧ ಆರನ

ರ್ರದ

ತಿೈಂಗಳುಗಳರ್ರಗ

ಮಾಡಲನ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ

ವಿಫಲರ್ಾದಲ್ಲಿ,

ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷಗ ಅಥವಾ

ಅೈಂತ್ಹ

ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ರ್ನಲಾಮರ್ಗ

ಅಥವಾ

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಲನ

ವಿಶೋಷ

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕ

(ಎಸ್ಜಪಿರ್ನ)/ ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಬಾಲಕ ಅವರಡನ

ಶಿಕ್ಷಗ

ಇಲಾಖ್ರ್ನ

ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ
ಅಧಿನಿರ್ಮ

21(2)

ಯಾರ್ುದೋ ಕೈಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಸೈಂಸ್ೆರ್ ಅರ್ನನ

ಒೈಂದನ

ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರನರ್ ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ರ್ಷಯದರ್ರಗ
ತ್ನು

ನಿರ್ೈಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರನರ್

ಸಿಬಬೈಂದಯಿೈಂದ
ನಡದರನರ್ುದರ

ಅಧಿೋನ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಅಪ್ರಾಧ ಅರ್ಧಿರ್

ಬಗೆ
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ರ್ರದರ್ನನು ಮತ್ನಿ

ಕಾರಾವಾಸಕಕ
ರ್ನಲಾಮರ್ಗ

ಸಲ್ಲಿಸಲನ ವಿಫಲರ್ಾಗಿದದಲ್ಲಿ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

22(1)

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.

ಸೈಂಭ್ೋಗ

ಲ ೈಂಗಿಕ

ಹಿೈಂಸ್ಾತ್ಮಕ

ಸೈಂಭ್ೋಗ

ದೌರ್ಯನಯ,

ಲ ೈಂಗಿಕ

ಕ್ತರನಕನಳ, ಅರ್ಧಿರ್

ಹಿೈಂಸ್ಾತ್ಮಕ

ಲ ೈಂಗಿಕ

ಕ್ತರನಕನಳಕಕ ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ

ಅಥವಾ

ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ

ಅಥವಾ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ

ದೌರ್ಯನಯ, 6

ತಿೈಂಗಳುಗಳರ್ರಗ

ಲ ೈಂಗಿಕ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ

ಒಬಬ

ವಿರನದಧ ಅರ್ಮಾನ/ ಸನಲ್ಲಗ/ ಬದರಿಕ/ ಅವರಡರಿೈಂದಲ್
ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡನರ್ ಉದದೋಶದೈಂದ ದೈಂಡನಿೋರ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಸನಳುು ದ್ರನನು ನಿೋಡಿದದರ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

22(2)

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಈ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ

ಯಾರ್ುದೋ

ಮೋರಗಿನ 1 ರ್ಷಯದ ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರಗ

ಅಪ್ರಾಧದ

ಬಗೆ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದೈಂತ್ಹ

ಮಗನವಿನ ವಿರನದಧ ಸನಳುು ದ್ರನ ಕಾರಾವಾಸ
ನಿೋಡಿದದಲ್ಲಿ,

ಅದನ

ಸನಳುೈಂದನ ಅಥವಾ

ತಿಳದನಬೈಂದಲ್ಲಿ.

ಶಿಕ್ಷಯಿೈಂದ
ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ

ಅಥವಾ ಅವರಡರಿೈಂದಲ್
ದೈಂಡನಿೋರ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.

ಪ್ೋಕ್ಸೋ

23(4)

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಮಗನವಿನ
ಹಾಗ

ಚಾರಿತ್ರಯಕಕ ಧಕಕ ತ್ರನರ್ 6
ಮಗನವಿನ

ಮಾಹಿತಿರ್ನನು
ಅಥವಾ

ರ್ರದ

ಮಗನವಿನ

ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಿದರ
ಪ್ರಿಪ್್ಣಯವಾದ
ವಿಶಾಿಸ್ಾಹಯವಾದ

ಬಗೆ

ತಿೈಂಗಳಗಿೈಂತ್

ತ್ಪ್ನಪ ಕಡಿಮಯಿಲಿದ

ಆದರ 1

ಮಾಡಿದರ; ರ್ಷಯದರ್ರಗ
ಗನರನತ್ನನು ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಅಥವಾ ಅರ್ಧಿರ್
ಮತ್ನಿ ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ
ಮಾಹಿತಿ ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ

ಅಥವಾ
ಅಥವಾ

ಇಲಿದಯೋ ಯಾರ್ುದೋ; ಮಗನವಿನ ಅವರಡರಿೈಂದಲ್
ಬಗೆ ತ್ಪ್ನಪ ರ್ರದ ಮಾಡಿದರ ಅಥವಾ ದೈಂಡನಿೋರ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಟಿೋಕಗಳನನು ಮಾಡಿದರ.
ಭಾದಸೈಂ

354

ಮಹಿಳರ್ರ ಮಾನಭೈಂಗ ಮಾಡನರ್ 5
ಉದದೋಶದೈಂದ ಆಕರ್ ಮೋಲ ಹಲಿ ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರಗ
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ರ್ಷಯಗಳ

ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಧಿಕ

ಬಲಪ್ರಯೋಗ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ

ಮಾಡನರ್ುದನ

1

ರ್ಷಯದ ಕಾರಾವಾಸ ಮತ್ನಿ
ರ್ನಲಾಮರ್ಗ
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.

ಭಾದಸೈಂ

354ಎ(1) ನಿಸಗಯ

ಸಮಮತ್ರ್ಲಿದ

ದ ಹಿಕ 3 ರ್ಷಯಗಳ

ಸೈಂಪ್ಕಯರ್ನನು ಹ್ೈಂದನರ್ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರಗ
ದೌರ್ಯನಯ

ಮತ್ನಿ

ಪ್ರಣರ್ಕಕ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದೈಂತ್ಹ

ಆಹಾಿನಿಸನರ್ುದನ
ಬೋಡಿಕ

ಲ ೈಂಗಿಕತಗಾಗಿ ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ಕ್ೋರಿಕ ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ ಅಥವಾ

ಸಲ್ಲಿಸನರ್ುದನ.

ಅವರಡರಿೈಂದಲ್
ದೈಂಡನಿೋರ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.

ಭಾದಸೈಂ

354ಎ(2) ಲ ೈಂಗಿಕ

ಭಾರ್ರ್ರ್ನನು 1ರ್ಷಯದ ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರಗ

ಬಿೈಂಬಿಸನರ್ೈಂತ್ಹ ಟಿೋಕರ್ ಸಿರ್ಪ್ದ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌರ್ಯನಯ

ಅಥವಾ ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ

ಬಲರ್ೈಂತ್ವಾಗಿ ಅಶಿಿೋಲ ಚಿತ್ರಗಳನನು ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ

ಅಥವಾ
ಅಥವಾ

ತ್ೋರಿಸನರ್ುದನ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದೋ ಅವರಡರಿೈಂದಲ್
ರಿೋತಿರ್

ಸಮಮತ್ರ್ಲಿದ

ಲ ೈಂಗಿಕ ದೈಂಡನಿೋರ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.

ಸಿರ್ಪ್ರ್ನನು ಹ್ೈಂದರನರ್ ದ ಹಿಕ
ರ್ತ್ಯರ್,

ಅಶಿಷಾ

ಮಾತ್ನ

ಅಥವಾ

ಆೈಂಗಿಕ ಅಭಿನರ್.
ಭಾದಸೈಂ

354ಬಿ

ಯಾರ್ುದೋ

ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕ

ಮಹಿಳರ್ನನು

ಬತ್ಿಲ

ಉದದೋಶದೈಂದ

ಮಾಡನರ್ ಕಡಿಮರ್ಲಿದೈಂತ್ಹ
ಆಕರ್ನನು ಆದರ, 7 ರ್ಷಯಗಳರ್ರಗ

ಹಿೈಂಸಿಸನರ್ುದನ
ಪ್ರಯೋಗ

ಸೆಳದಲ್ಲಿ 3 ರ್ಷಯಗಳಗ

ಅಥವಾ

ಮಾಡನರ್ುದನ

ಬಲ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಅಥವಾ ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಮತ್ನಿ

ಬತ್ಿಲಾಗನರ್ೈಂತ ಒತಾಿಯಿಸನರ್ುದನ.

ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗಬಹನದನ.
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ಭಾದಸೈಂ

354ಸಿ

ಲ ೈಂಗಿಕ ವಿೋಕ್ಷಣ ತ್ೃಪಿಿ – ಮಹಿಳರ್ನ ಮೊದಲ ಅಪ್ರಾಧ
ಖ್ಾಸಗಿ

ಏಕಾೈಂತ್

ನಿರತ್ಳಾಗಿರನವಾಗ

ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಣಯರ್ಕಾಕಗಿ 1
ಅದನನು

ಕದನದ ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ ಕಡಿಮಯಿಲಿದ,

ರ್್ೋಡನರ್ುದನ ಅಥವಾ ಆ ಚಿತ್ರರ್ನನು ಆದರ 3 ರ್ಷಯಗಳರ್ರಗ
ಸ್ರ ಹಿಡಿರ್ನರ್ುದನ.

ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಮತ್ನಿ
ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಎರಡರ್ೋ ಅಥವಾ
ತ್ರನವಾರ್ದ ಅಪ್ರಾಧ
ನಿಣಯರ್ಕಾಕಗಿ 3
ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್
ಕಡಿಮಯಿಲಿದ ಮತ್ನಿ 7
ರ್ಷಯಗಳರ್ರಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಕಾರಾವಾಸ ಮತ್ನಿ
ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.

ಭಾದಸೈಂ

354ಡಿ

ಹಿೈಂಬಾಲ್ಲಸನರ್ುದನ

1 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್
ಕಡಿಮಯಿಲಿದ, ಆದರ 3
ರ್ಷಯಗಳಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಅರ್ಧಿರ್
ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಅಥವಾ
ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.
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ಭಾದಸೈಂ

376(1)

ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್

10 ರ್ಷಯಗಳಗ
ಕಡಿಮಯಿಲಿದ ಆದರ
ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಕಠಿಣ
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಮತ್ನಿ
ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.

ಭಾದಸೈಂ

376(2)

ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ

 ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದನದ
 ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕ ಸ್ೋರ್ಕರ್ಾಗಿದನದ

 ಸಶಸರ ಪ್ಡಗಳ ಸದಸಯರ್ಾಗಿದನದ

10 ರ್ಷಯಗಳಗ
ಕಡಿಮಯಿಲಿದ ಆದರ,
ಜಿೋವಾರ್ಧಿಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ

 ಜ ಲನ ಸಿಬಬೈಂದ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣ ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಮತ್ನಿ


ಹ್ೈಂದರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದನದ

ರ್ನಲಾಮರ್ಗ

ರಿಮಾಯೈಂಡ್ ಹ್ೋಮ್ ಅಥವಾ ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಅಭಿರಕ್ಷರ್ ಇತ್ರ ಸೆಳದಲ್ಲಿದನದ

 ಮಹಿಳರ್ರ/

ಮಕಕಳ

ಸೈಂಸ್ೆರ್ಲ್ಲಿದನದ

 ಆಸಪತರರ್

ರ್ಯರ್ಸ್ಾೆಪ್ರ್ರ್ಲ್ಲಿರನರ್
ರ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದನದ ಅಥವಾ ಸಿಬಬೈಂದ
ರ್ಗಯದರ್ರಾಗಿದನದ

 ಹಿೈಂಸ್ಗ್ಳಗಾಗಿರನರ್
ವಿಶಾಿಸರ್ನತ್

ರ್ಯಕ್ತಿರ್

ಸ್ಾೆನದಲ್ಲಿರನರ್

ಅಥವಾ ಆತ್ನ ಅಧಿಕಾರರ್ನತ್
ಸ್ಾೆನದಲ್ಲಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದನದ

 ಹಿೈಂಸ್ಗ್ಳಗಾದ

ರ್ಯಕ್ತಿರ್

ಹತಿಿರದ ಸೈಂಬೈಂಧಿಯಾಗಿದನದ –
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ಲ ೈಂಗಿಕ

ಹಿೈಂಸ್ರ್ನನು

ಮಾಡಿದರ
ಭಾದಸೈಂ

376(3)

16

ರ್ಷಯ

ರ್ರ್ಸಿಸನ

ಒಳಗಿರನರ್ 12

ಮಹಿಳರ್ ಮೋಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ

ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್

ಕಡಿಮರ್ಲಿದ

ಆದರ

ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿ

ಶಿಕ್ಷಗ

ಎೈಂದರ, ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಉಳದ
ಸಹರ್ ಜಿೋರ್ನದ ಅರ್ಧಿಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ

ಕಠಿಣ

ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷಗ ಹಾಗ್
ರ್ನಲಾಮರ್ಗ
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಈ

ಉಪ್ಪ್ರಕರಣದ

ಮೋರಗ

ವಿಧಿಸಲಾದ

ರ್ನಲಾಮರ್ರ್ನನು

ಬಾಧಿತ್

ರ್ಯಕ್ತಿಗ

ಸೈಂದಾರ್

ಮಾಡತ್ಕಕದನದ

ಮತ್ನಿ

ಅದನನು ಬಾಧಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್
ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ವಚ್ಿಗಳಗಾಗಿ

ಮತ್ನಿ ಪ್ನನಯರ್ಸತಿಗಳನನು
ಕಲ್ಲಪಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ
ರ್ನಕಿವಾಗಿ

ಭರಿಸನರ್ೈಂತ

ಇಡತ್ಕಕದನದ.
ಭಾದಸೈಂ

376(ಎ)

ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು 20 ರ್ಷಯಗಳಗ
ಎಸಗಿದ ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಕಡಿಮಯಿಲಿದ ಆದರ
ಸ್ಾವಿಗ ಕಾರಣವಾಗನರ್ೈಂತ್ಹ ಅಥವಾ ಜಿೋವಾರ್ಧಿಗ ಎೈಂದರ,
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ

ಪ್ರಜ್ಞಾಹಿೋನ
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ಸಿೆತಿಗ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಉಳದ ಜಿೋವಿತ್

ತ್ಲನಪ್ನರ್ೈಂತ್ಹ
ಮಾಡಿದರ.

ಗಾರ್ರ್ನನು ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರಗ ಅಥವಾ
ಮರಣದರ್ರಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಕಠಿಣ
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷಯಿೈಂದ
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.

ಭಾದಸೈಂ

376 ಎಬಿ 12

ರ್ಷಯದ್ಳಗಿನ

ಮೋಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ

ಮಹಿಳರ್ 20 ರ್ಷಯಗಳಗ
ಕಡಿಮಯಿಲಿದ ಆದರ
ಜಿೋವಾರ್ಧಿಗ ಎೈಂದರ,
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಉಳದ ಜಿೋವಿತ್
ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರಗ ಅಥವಾ
ಮರಣದರ್ರಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಕಠಿಣ
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷಯಿೈಂದ
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಈ ಉಪ್ಪ್ರಕರಣದ
ಮೋರಗ ವಿಧಿಸಲಾದ
ರ್ನಲಾಮರ್ರ್ನನು ಬಾಧಿತ್
ರ್ಯಕ್ತಿಗ ಸೈಂದಾರ್
ಮಾಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ
ಅದನನು ಬಾಧಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್
ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ವಚ್ಿಗಳಗಾಗಿ
ಮತ್ನಿ ಪ್ನನಯರ್ಸತಿಗಳನನು
ಕಲ್ಲಪಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ
ರ್ನಕಿವಾಗಿ ಭರಿಸನರ್ೈಂತ
ಇಡತ್ಕಕದನದ.
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ಭಾದಸೈಂ

376 ಬಿ

 ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿರನವಾಗ

2 ರ್ಷಯಗಳಗ

 ಯಾರ್ುದೋ ಸೈಂಪ್ರದಾರ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮಯಿಲಿದ, ಆದರ 7
– ರ್ಷಯಗಳಗ

ರ್ರತಾಚ್ರಣರ್ಲ್ಲಿರನವಾಗ

ಪ್ತಿುರ್ ಸಮಮತಿಯಿಲಿದ ಪ್ತಿರ್ನ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಆಕರ್

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷ ಮತ್ನಿ

ಮೋಲ

ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ

ದೌರ್ಯನಯರ್ರ್ುಸಗಿದರ.

ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಭಾದಸೈಂ

376 ಸಿ

ಅಧಿಕಾರಸೆ

ರ್ಯಕ್ತಿಯಿೈಂದ

ಲ ೈಂಗಿಕ 5 ರ್ಷಯಗಳಗ

ಸೈಂಭ್ೋಗ

ಕಡಿಮಯಿಲಿದೈಂತ್ಹ
ಆದರ, 10 ರ್ಷಯಗಳಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಕಠಿಣ
ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಮತ್ನಿ
ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.

ಭಾದಸೈಂ

376 ಡಿ

ಗನೈಂಪಿನಿೈಂದ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ

20 ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ
ಇಲಿದ ಆದರ
ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿಗ ಎೈಂದರ,
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಉಳದ ಸಹರ್
ಜಿೋರ್ನದ ಅರ್ಧಿಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಕಠಿಣ
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷಗ
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ ಹಾಗ್
ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿಗ ಪ್ರಿಹಾರ
ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.

ಭಾದಸೈಂ

376 ಡಿಎ 16

ರ್ಷಯ

ಮಹಿಳರ್

ರ್ರ್ಸಿಸರ್್ಳಗಿನ 20 ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ
ಮೋಲ

ಗನೈಂಪಿನಿೈಂದ ಇಲಿದ ಆದರ

ನಡಸನರ್ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ
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ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿಗ ಎೈಂದರ,

ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಉಳದ ಸಹರ್
ಜಿೋರ್ನದ ಅರ್ಧಿಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಕಠಿಣ
ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷಗ
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ ಹಾಗ್
ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿಗ ಪ್ರಿಹಾರ
ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.
ಈ ಉಪ್ಪ್ರಕರಣದ
ಮೋರಗ ವಿಧಿಸಲಾದ
ರ್ನಲಾಮರ್ರ್ನನು ಬಾಧಿತ್
ರ್ಯಕ್ತಿಗ ಸೈಂದಾರ್
ಮಾಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ
ಅದನನು ಬಾಧಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್
ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ವಚ್ಿಗಳಗಾಗಿ
ಮತ್ನಿ ಪ್ನನಯರ್ಸತಿಗಳನನು
ಕಲ್ಲಪಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ
ರ್ನಕಿವಾಗಿ ಭರಿಸನರ್ೈಂತ
ಇಡತ್ಕಕದನದ.
ಭಾದಸೈಂ

376 ಡಿಬಿ 12

ರ್ಷಯ

ಮಹಿಳರ್

ರ್ರ್ಸಿಸರ್್ಳಗಿರನರ್ ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿರ್
ಮೋಲ

ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ

ಗನೈಂಪಿನಿೈಂದ ರ್ಯಕ್ತಿರ್

ಉಳದ

ಎೈಂದರ
ಸಹರ್

ಜಿೋರ್ನದ ಅರ್ಧಿರ್ ಕಠಿಣ
ಕಾರಾವಾಸ

ಶಿಕ್ಷಗ

ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ ಹಾಗ್
ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿಗ ಪ್ರಿಹಾರ
ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.
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ಈ

ಉಪ್ಪ್ರಕರಣದ

ಮೋರಗ

ವಿಧಿಸಲಾದ

ರ್ನಲಾಮರ್ರ್ನನು

ಬಾಧಿತ್

ರ್ಯಕ್ತಿಗ

ಸೈಂದಾರ್

ಮಾಡತ್ಕಕದನದ

ಮತ್ನಿ

ಅದನನು ಬಾಧಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್
ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ವಚ್ಿಗಳಗಾಗಿ

ಮತ್ನಿ ಪ್ನನಯರ್ಸತಿಗಳನನು
ಕಲ್ಲಪಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ
ರ್ನಕಿವಾಗಿ

ಭರಿಸನರ್ೈಂತ

ಇಡತ್ಕಕದನದ.
ಭಾದಸೈಂ

376 ಇ

ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯತ್ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳು

ಜಿೋವಿತಾರ್ಧಿ
ರ್ಯಕ್ತಿರ್

ಉಳದ

ಜಿೋರ್ನದ
ಅಥವಾ

ಎೈಂದರ,
ಸಹರ್

ಅರ್ಧಿರ್
ಮರಣದರ್ರಗಿನ

ಅರ್ಧಿರ್

ಕಠಿಣ

ಕಾರಾವಾಸ

ಶಿಕ್ಷಗ

ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಭಾದಸೈಂ

166 (ಎ) ಲ್ೋಕ

ರ್ೌಕರನನ

ಪಾಲರ್ ಮಾಡದರನರ್ುದನ

ಕಾನ್ನನನು 6

ತಿೈಂಗಳಗಿೈಂತ್

ಕಡಿಮಯಿಲಿದ
ಎರಡನ

ಆದರ
ರ್ಷಯಗಳಗ

ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಅರ್ಧಿರ್

ಕಠಿಣ

ಕಾರಾವಾಸ

ಶಿಕ್ಷಯಿೈಂದ

ಮತ್ನಿ

ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ

ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.
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ಬಾಲಕ

ರ್ಾಯರ್

74

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಯಾರ್ುದೋ

ರ್ೃತ್ಿ

ಪ್ತಿರಕ, 6 ತಿೈಂಗಳುಗಳಗ

ನಿರ್ತ್ಕಾಲ್ಲಕ, ನ್ಯಸ್-ಶಿೋಟ್ ಅಥವಾ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ದೃಶಯ

ಮಾಧಯಮದಲ್ಲಿ

ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ
ಪಾಲರ್

ಕಾನ್ನನ ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ

ಮಗನವಿಗ
ಮತ್ನಿ

ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಯಿೈಂದ ಅಥವಾ 1 ಲಕ್ಷ
ರಕ್ಷಣರ್ ದೈಂದ 2 ಲಕ್ಷ

ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ ಮಗನವಿಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ರ್ಪಾಯಿಗಳರ್ರಗ
ಯಾರ್ುದೋ ವಿಚಾರಣರ್ನನು ರ್ರದ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಮಾಡನರ್ೈಂತಿಲಿ.

ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ ಅಥವಾ
ಎರಡರಿೈಂದಲ್
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.

ಬಾಲಕ

ರ್ಾಯರ್

77

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಸ್ಕಿ ಅಹಯತ ಹ್ೈಂದರನರ್ ವ ದಯರ ಏಳು ರ್ಷಯಗಳಗ
ಆದೋಶದ ಹ್ರತ್ನ, ಅಮಲೋರಿಸನರ್ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದೈಂತ್ಹ
ಮದಯ ಅಥವಾ ನಿದಾರರ್ನಕ ಮಾದಕ ಅರ್ಧಿರ್ ಕಠಿಣ
ರ್ಸನಿಗಳು

ಅಥವಾ

ಉತ್ಪನುಗಳು

ತ್ೈಂಬಾಕನ ಕಾರಾವಾಸಕಕ ಮತ್ನಿ 1ಲಕ್ಷ

ಅಥವಾ

ಮರ್್ೋ ರ್ಪಾಯಿಗಳ

ಪ್ರಿಣಾಮಿ ರ್ಸನಿಗಳನನು ನಿೋಡನರ್ುದನ.

ರ್ನಲಾಮರ್ಗ್ ಸಹ
ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.

ಬಾಲಕ

ರ್ಾಯರ್

85

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ವ ದಯರನ

ಅೈಂಗವಿಕಲರ್ೈಂದನ ಅೈಂತ್ಹ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿ

ಪ್ರಮಾಣಿೋಕರಿಸಲಾದ
ಮಗನವಿನ

ಯಾರ್ುದೋ ವಿಧಿಸಲಾದೈಂತ್ಹ

ಮೋಲ

ಅಧಿನಿರ್ಮದಲ್ಲಿ
ಯಾರ್ುವೋ

ಈ ದೈಂಡರ್ಗಿೈಂತ್

ದನಪ್ಪಟನಾ

ಉಲೋಿ ಖಿಸಿದ ದೈಂಡರ್ಗ
ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಗನರಿಯಾಗತ್ಕಕದನದ.

ಮಾಡಿರನರ್ ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ
ಮಾಹಿತಿ

67

ವಿದನಯರ್ಾಮನ

ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ

ಅಶಿಿೋಲ 3 ರ್ಷಯಗಳಗ

ತ್ೈಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ವಿಷರ್ಗಳನನು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದದಕಾಕಗಿ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದೈಂತ್ಹ

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ಾರ ಮಾಡಿದದಕಾಕಗಿ ಶಿಕ್ಷ

ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ
ಮತ್ನಿ 05 ಲಕ್ಷ
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ರ್ಪಾಯಿಗಳರ್ರಗಿನ
ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ
ದೈಂಡನಿೋರ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಎರಡರ್ೋ ಸಲ ಅಥವಾ
ತ್ರನವಾರ್ ಅಪ್ರಾಧ
ಸ್ಾಬಿೋತಾದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,
5 ರ್ಷಯಗಳ
ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಕಾರಾವಾಸ ಮತ್ನಿ 10 ಲಕ್ಷ
ರ್ಪಾಯಿಗಳರ್ರಗಿನ
ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಮಾಹಿತಿ

67(ಎ)

ವಿದನಯರ್ಾಮನ

ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ

ತ್ೈಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಪ್ರಚ್ೋದಕವಾದ

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ವಿಷರ್ಗಳನನು

ಕಾಮ 5 ರ್ಷಯಗಳಗ
ಅಶಿಿೋಲ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ

ಪ್ರಕಟಿಸನರ್ುದನ ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ

ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ಾರ ಮಾಡಿದದಕಕ ಶಿಕ್ಷ

ಮತ್ನಿ 10 ಲಕ್ಷ
ರ್ಪಾಯಿಗಳರ್ರಗಿನ
ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ, ಎರಡರ್ೋ
ಸಲ ಅಥವಾ ತ್ರನವಾರ್
ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಯರ್ವಾದ
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ 7
ರ್ಷಯಗಳಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ
ಮತ್ನಿ 10 ಲಕ್ಷ
ರ್ಪಾಯಿಗಳರ್ರಗಿನ
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ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.
ಮಾಹಿತಿ

67(ಬಿ)

ವಿದನಯರ್ಾಮನ

ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ

ತ್ೈಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಪ್ರಚ್ೋದಕ

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳಲ್ಲಿ
ಚಿತಿರಸನರ್

ಕಾಮ 5 ರ್ಷಯಗಳಗ
ವಿರ್ರಣ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಮಗನರ್ನನು ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ

ಅಶಿಿೋಲ

ಪ್ರಕಟಿಸನರ್ುದನ

ವಿಷರ್ಗಳನನು ಮತ್ನಿ 10 ಲಕ್ಷ

ಅಥವಾ

ಮಾಡಿರನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಶಿಕ್ಷ

ಪ್ರಸ್ಾರ ರ್ಪಾಯಿಗಳರ್ರಗಿನ
ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ, ಎರಡರ್ೋ
ಸಲ ಅಥವಾ ತ್ರನವಾರ್
ಅಪ್ರಾಧ ಸ್ಾಬಿೋತಾದರ, 7
ರ್ಷಯಗಳಗ
ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ
ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ
ಮತ್ನಿ 10 ಲಕ್ಷ
ರ್ಪಾಯಿಗಳರ್ರಗಿನ
ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.

ಮಾಹಿತಿ

67(ಸಿ)

ಮಧಯರ್ತಿಯಗಳು

ಮಾಹಿತಿರ್ನನು 3 ರ್ಷಯಗಳರ್ರಗ

ತ್ೈಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಿಟನಾಕ್ಳುುರ್ುದನ/

ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದೈಂತ್ಹ

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಉಳಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ

ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ
ಮತ್ನಿ ರ್ನಲಾಮರ್ಯಿೈಂದ
ದೈಂಡಿತ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.
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ಸ್ಯಾನಗರ ಪ್ಲಿೋಸ್ ಠನಣ

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸೈಂಶ ೋಧರ್ಾ ಕೋೈಂದರ
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ ನಿದೋಯಶಕರನ ಹಾಗ್ ಮಹಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಕರನ, ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ
ಸೈಂಖ್ಯ: 2, ನೃಪ್ತ್ನೈಂಗ ರಸ್,ಿ ಬೈಂಗಳೂರನ.
ಇ-ಅೈಂಚ: police@ksp.gov.in
adgpcts@ksp.gov.in
ದ್ರವಾಣಿ: 080-22943249, 22942999, 22942349
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ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರನಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ ಅಧಿನಿಯಮ (POCSO), 2012ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಕಕಳ
ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯದ ಪರಕರಣಗಳನಕು ನಿವಾಹಸಕವ ವಿಧಿ-ವಿಜ್ಞನನ ಪರಯೋಗನಲಯಕಕ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ
ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳು ಮತಕಿ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು.
ಕರ್ನಾಟಕ
2018

ಮಾದರಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

(ಎಸ್ಓಪಿ)ಗಳನನು

ಅಧಿನಿರ್ಮ (ಪ್ೋಕ್ಸೋ), 2012ರ
ಕರ್ಾಯಟಕದಲ್ಲಿ

ವಿಧಿ-ವಿಜ್ಞಾನ

ಲ ೈಂಗಿಕ

ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ

ಮಕಕಳ

ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ

ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾೈಂತ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ರ್ು

ನಿರ್ಯಹಿಸಲನ

ಅನನವಾಗನರ್ೈಂತ

ಏಕರ್ಪ್ದ

ಶಿಷ್ಾಾಚಾರರ್ನನು ಹ್ೈಂದನರ್ ಉದದೋಶದೈಂದ ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ . ಈ ದಸ್ಾಿವೋರ್ನ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ
ಮಕಕಳ

ಹಕನಕಗಳ

ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ

ಆಯೋಗ,

ಡಾ.

ರ್ಗದೋಶ್

ವ ದೋಹಿ

ಸೈಂಸ್ೆ,

ವಿಧಿ-ವಿಜ್ಞಾನ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಗಳ ನಿದೋಯಶರ್ಾಲರ್, ಮಕಕಳ ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ಕೋೈಂದರ ಮತ್ನಿ ಎನ್ಫ್ೋಲ್್ ಪ್ರೋಆಕ್ತಾೋವ್ ಹಲ್ಿ ಟರಸ್ಾ- ಇರ್ರಲಿರ ರ್ೈಂಟಿ ಪ್ರರ್ತ್ುವಾಗಿದ.
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ವಿಷಯಗಳು:
1. ಪಿೋಠಿಕ
2. ಪ್ಲ್ಲೋಸ್
2.1.

ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದ ಸನರಕ್ಷ ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣ

2.2.

ಅಪ್ರಾಧ ಸ್ಥಳದ ಸನರಕ್ಷತಾ ಕರಮಗಳು

2.3.

ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳು

3. ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ
4. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್
5. ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳ ನಿರ್ಯಹಣ
5.1.

ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ವಿಧಗಳು

5.2.

ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣ

6. ತ್ರಬೋತಿ
7. ಉಪ್ಸೈಂಹಾರ
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ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರನಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ (POCSO) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012ರ
ಅಡಿಯಲಿಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞನನಕಕ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು
1. ಪಿೋಠಿಕ
ಲ ೈಂಗಿಕ

ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ

ಮಕಕಳ

ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ

(POCSO)

ಅಧಿನಿರ್ಮ,

2012ಕಕ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ನಿಖ್ ಕನರಿತ್ನ ಸಮಗರ ಸ್ಚ್ರ್ಗಳನನು ನಿೋಡನರ್ ಅಗತ್ಯತರ್ನ, ತ್ನಿಖ್ರ್
ಗನಣಮಟಾರ್ನನು

ಸನಧಾರಿಸಲನ

ಮತ್ನಿ

ಗರಿಷಾ

ಅಪ್ರಾಧ

ನಿಣಯರ್ರ್ನನು

ಸ್ಾಧಿಸಲನ

ಎೈಂದನ

ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ. ವಿಧಿ-ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಖಯವಾದದದೈಂದರ, 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 ಭೋಟಿ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಪಾರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ. ಆದನದರಿೈಂದ ಯಾರ್ುದೋ ನಿದಯಷಾ
ಅಪ್ರಾಧ ನಡದಾಗ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಅದರ ಪ್ರಿಸಿೆತಿರ್ನನು ನಿಭಾಯಿಸನರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯರ್ನನು ಸಿತ್ಃ
ಹ್ೈಂದರಬೋಕಾಗನತ್ಿದ .
ದ್ರತ್

ಭೌತಿಕ

ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳು

ಹಲವಾರನ

ಬಗರ್ಲ್ಲಿ

ಮತ್ನಿ

ಹಲವಾರನ

ವಾಯಪಿಿರ್ಲ್ಲಿ

ಇರನರ್ುದರಿೈಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೈಂದ್ೈಂದನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅನನಸರಿಸಬೋಕಾದ ಸರಿಯಾದ
ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನನು ರ್ನಪಿನಲ್ಲಿಟನಾಕ್ಳುಲನ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ ತ್ನೈಂಬಾ ಕಷಾಕರವಾಗನತ್ಿದ. ಬಹಳಷನಾ ಸಲ
ಈ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಗ ನಿಖರವಾದ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು
ಮತ್ನಿ ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕಾದ ಮನರ್ುಚ್ಿರಿಕಗಳ ಬಗೆ ಅರಿವಿರನರ್ುದಲಿ. ಈ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು, ಅಪ್ರಾಧ
ನಡದ ಸೆಳದ ನಿರ್ಯಹಣರ್ ಸೈಂಬೈಂಧ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನರ್ನನು ಅನಿಯಿಸನರ್ುದರಲ್ಲಿನ ಅೈಂತ್ರರ್ನನು ಭತಿಯ
ಮಾಡಲನ ಮತ್ನಿ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಗ ಮಾಗಯದಶಯನ ನಿೋಡಲನ ಸಹಾರ್ ಮಾಡನತ್ಿವ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ
ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ಾ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಸನಸೈಂಬೈಂಧಿತ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ರ್ಸನಿಗಳನನು
ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ, ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮತ್ನಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ ಕಳುಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ತ್ಕ್ಷಣದ
ಪ್ರಾಮಶಯಗ ತ್ನೈಂಬಾ ಉಪ್ರ್ನಕಿವಾಗಿವ . ಈ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳನನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನನಸರಿಸಿದಲ್ಲಿ,
ಅರ್ೋಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರ್ನಕಿ ಸೈಂದೋಹದ ಹ್ರತಾಗಿ ಸ್ಾಕ್ಷಾಯಧಾರಗಳ ಕ್ರತಯಿೈಂದ ಖನಲಾಸ್ರ್ಲ್ಲಿ
ಕ್ರ್ಗ್ಳುುರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸಬಹನದನ.
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2. ಪ್ಲಿೋಸ್
2.1.

ಅಪರನಧ ನಡದ ಸಥಳದ ಸಕರಕ್ಷ ಮತಕಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣ: ಮೊಟಾ ಮೊದಲಬಾರಿಗ ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ

ಸೆಳಕಕ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಿರನರ್ ಯಾರೋ ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ಕತ್ಯರ್ಯರ್ು ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳರ್ನನು ಸ್ಕಿ
ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸನರಕ್ಷ್ತ್ಗ್ಳಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಾಗಿದ . ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು
ಸಮಗರವಾಗಿ ಸನಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿಡಬಹನದನ. ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ತ್ಜ್ಞರನಗಳು ಅಪ್ರಾಧ
ಸೆಳಕಕ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಬೋಕೈಂಬ ಕರಗಳಗ / ಕ್ೋರಿಕಗ ಶಿೋಘ್ರವಾಗಿ ಸಪೈಂದಸನರ್ುದನ ಬಹನಮನಖಯವಾಗನತ್ಿದ .
ಏಕೈಂದರ ಸಮರ್ ಕಳದೈಂತ ಕರಮೋಣವಾಗಿ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳರ್ು ಬದಲಾಗನರ್ ಸೈಂಭರ್ವಿರನತ್ಿದ. ಅಪ್ರಾಧ
ಸೆಳದ ಮೋಲ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರನರ್ ಸ್ಾಮಾನಯ ಅೈಂಶಗಳೈಂದರ: ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳವಿರನರ್ ಪ್ರದೋಶದ ಮೋಲೈ ಲಕ್ಷಣ
 ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಿಸಿೆತಿಗಳು

 ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರನ ಮತ್ನಿ ಸ್ುೋಹಿತ್ರನ
 ಶೈಂಕ್ತತ್ / ಆರ್ೋಪಿ

 ಕನತ್್ಹಲಭರಿತ್ ರ್್ೋಡನಗರನ
 ಮಾಧಯಮದ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು

 ಕಲರ್ಮಮ ಉನುತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಅತಿಗಣಯರ ಉಪ್ಸಿೆತಿ.
2.2.

ಅಪರನಧ ಸಥಳದ ಸಕರಕ್ಷತನ ಕರಮಗಳು: ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಗಳ ವಿವಿಧ ಬಗರ್ ಸ್ಕಿ ರಿೋತಿರ್

ವ ಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ನಿಖ್ರ್ನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ುದಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ಸನರಕ್ಷತಾ ಕರಮಗಳು
ಈ ಕಳಕೈಂಡೈಂತಿವ:

 ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕಾರ, ಶಾಿನದಳ, ಬರಳಚ್ನಿ ತ್ಜ್ಞ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ತ್ಜ್ಞರನ ಅಥವಾ
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಮಮ ಸೈಂಪ್್ಣಯ ತ್ನಿಖ್ ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ದಾಖಲ್ಲೋಕರಣರ್ನನು
ಮನಕಾಿರ್ಗ್ಳಸನರ್ರ್ರಗ ತ್ನಿಖ್ ಸೆಳಕಕ ಟೋಪ್ನಿೈಂದ ಬೋಲ್ಲ ನಿಬಯೈಂಧರ್ನನು ಹಾಕ್ತ ಅದಕಕ
ಯಾರೋ ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕರನ ನನಸನಳದೈಂತ ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸತ್ಕಕದನದ.

 ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ಗಳ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ತಿರಕಾ ರ್ರದಗಾರರನ ಮತ್ನಿ ದ್ರದಶಯನ
ಸಿಬಬೈಂದಗಳೈಂತ್ಹ ಮಾದಯಮ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ ನಿಬಯೈಂಧಿಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರನನು
ಪ್ನರಸಕರಿಸಬಾರದನ.
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 ಎಲಾಿ ಸೈಂಶಯಾಸಪದ ಪ್ರದೋಶಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ನಿ ವಿೋಡಿಯೋಗಾರಫ್ ಚಿತಿರೋಕರಣರ್ನನು
ಕ್ಲೈಂಕಶವಾಗಿ ಮಾಡಬೋಕನ. ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ/ ವಿೋಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರಣರ್ನನು
ಮನಕಾಿರ್ಗ್ಳಸಿದ ನೈಂತ್ರ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತ್ಜ್ಞರನ ಅಥವಾ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪ್ರಾಧ
ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ರ್ನನು ಕ ಗ್ಳುತ್ಕಕದನದ.

 ತ್ನಿಖ್ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಹ್ಗ, ರಾಸ್ಾರ್ನಿಕ, ದನವಾಯಸರ್, ಧ್ಳು ಮನೈಂತಾದ ಯಾರ್ುದೋ
ಆರ್ೋಗಯಕಕ

ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ

ಅೈಂಶಗಳೈಂದ

ತ್ಮಮನನು

ರಕ್ಷ್ಸಿಕ್ಳುಲನ

ಮನಖಗರ್ಸನ,

ಕ ಗರ್ಸನಗಳೂೈಂದಗ ಏಪಾರನ್/ ಕ್ೋಟ್ನೈಂತ್ಹ ವ ರ್ಕ್ತಿಕ ಸನರಕ್ಷಾ ಸ್ಾಧನಗಳನನು ಧರಿಸತ್ಕಕದನದ.

 ಈ ಕಳಕೈಂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳನನು ಗನರನತಿಸನರ್ುದಕಕ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬೋಗರ್ ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳರ್ನನು
ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ತ್ಜ್ಞರನಗಳು/ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಪಾಸಣ ಮಾಡತ್ಕಕದನದ:-

 ನಿದಯಷಾವಾದ ಅೈಂಶಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾೈಂತ ನೈಂತ್ರದ ಹೈಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ
ನಿದಯಷಾ

ಜಾಗರ್ನನು

ಸನಲಭವಾಗಿ

ಗನರನತಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಅಪ್ರಾಧ

ಸೆಳವೈಂದನ

ಭಾವಿಸಲಾದ ಒಟನಾ ಪ್ರದೋಶರ್ನನು ದಸ್ಾಿವೋರ್ನಗ್ಳಸನರ್ುದನ.

 ತಾರ್ು ಆಗಮಿಸನರ್ುದಕ್ಕ ಮೊದಲನ ಬೋರ ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಈ ಪ್ರದೋಶರ್ನನು
ಪ್ರವೋಶಿಸಿದಾದರ್ಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ.

 ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ

ಸ್ಾಕ್ಷ್ರ್

ರ್ಸನಿಗಳು

ದ್ರರ್ನರ್

ಗರಿಷಾ

ಸೈಂಭರ್ನಿೋರ್

ಪ್ರದೋಶಗಳನನು ಗನರನತಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಕರಡನ ನಕ್ಷರ್ನನು ಬರರ್ನರ್ುದನ.

 ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ

ಮಟಿಾಗ

ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳೈಂದ

ರ್ೋರ

ಶಾಖ,

ದ್ರವಿರಿಸನರ್

ಸ್ರ್ಯನ
ಮ್ಲಕ

ಬಿಸಿಲನ,

ಲಭಯವಿರನರ್

ನಿೋರನ
ಸ್ಾಕ್ಷಯದ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದನ.

 ಕೈಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಪ್ಡರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಕಲಮಶರಹಿತ್ವಾದ ಪ್ರದೋಶಗಳನನು
ಆಯಕ ಮಾಡನರ್ುದನ.

 ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ರಿರನರ್ ಸದಸಯರನ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ೋನ್ಗಳನನು, ಸ್ಾುನ ಗೃಹಗಳನನು
ಅಥವಾ ವಾಶ್ ಬೋಸಿನ್ಗಳನನು ಬಳಸದೈಂತ ರ್್ೋಡಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಅಲಿದ, ಘ್ಟರ್ ನಡದ ಸೆಳರ್ು
ಕಲನಷಿತ್ಗ್ಳುುರ್ ಸ್ಾಧಯತ ಇರನರ್ುದರಿೈಂದ ಆ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ತಿನುಬಾರದನ, ಕನಡಿರ್ಬಾರದನ ಮತ್ನಿ
ಧ್ಮಪಾನ ಮಾಡಬಾರದನ.
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2.3. ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳು

 ಪ್ರತಿಯಬಬ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿರ್ನ (ಎಸ್ಎಚ್ಓ), ತ್ನು ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿ ಹಡ್ ಕಾನ್ಸಟೋಬಲ್
ದಜಯಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮಯಿಲಿದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದ/ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ದನದ 24
ಗೈಂಟಗಳೂ ಲಭಯವಿರನತಾಿರೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌರ್ಯನಯಕಕ

ಒಳಗಾದ

ಸೈಂತ್ರಸಿ

ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ

ರ್ಯರ್ಹರಿಸಲನ

ಸ್ಕಿವಾದ

ತ್ರಬೋತಿರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ ಮ್ಲಕ ಸೈಂವೋದರ್ಾಶಿೋಲತಯಿೈಂದ ಕ್ಡಿರನರ್ ಸಬ್ಇನ್ಸಪಕಾರ್
ದಜಯಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮಯಿಲಿದ ಓರ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಪ್ರಕರಣದ ತ್ನಿಖ್ರ್ನನು ಒಪಿಪಸಬೋಕನ.

 ಅಪ್ರಾಧದ ದ್ರನ ಬೈಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಕತ್ಯರ್ಯನಿರತ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ದ್ರನನು/ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು
ಸಿಿೋಕರಿಸಿ, ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿ ಹಾರ್ರಿರನರ್ ಮಹಿಳಾ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದ/ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನನು
ಕರದನ, ಸೈಂತ್ರಸ್ಿ ಮತ್ನಿ ಆಕರ್ ಕನಟನೈಂಬದ ಸದಸಯರನ ನಿರಾತ್ೈಂಕವಾಗಿರನರ್ೈಂತ ರ್ಯರ್ಸ್ೆ
ಕಲ್ಲಪಸಬೋಕನ.

 ದ್ರನನು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ನೈಂತ್ರ,
ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಕಲರ್ು ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ಅಥವಾ ತ್ನಿಖ್ಾ
(ಕೈಮ್ ಟಿೋಮ್) ವಿಭಾಗದೈಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿರ್ ಸಹಾರ್ ಪ್ಡರ್ಲನ ತ್ನತ್ನಯ ಕರಮಗಳನನು
ಕ ಗ್ಳುತ್ಕಕದನದ. ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ದ್ರನದಾರನನ ಸ್ಚಿಸಿದ ಅೈಂಶಗಳ ಮೋಲ ಆತ್ನ
ಮಾಗಯದಶಯನ ಮತ್ನಿ ಸಲಹರ್ ಮೋರಗ ತ್ನಿಖ್ ನಡಸತ್ಕಕದನದ.

 ಸೈಂಭವಿಸಿದ ಘ್ಟರ್ರ್ ಬಗೆ ತಿಳಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಅಥವಾ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನನು ಕರಸನರ್
ಸೈಂದಭಯಗಳನನು

ಅತ್ಯೈಂತ್

ಅಗತ್ಯವಿದಾದಗ

ಮಾತ್ರ

ಕರಸನರ್ುದಕಕ

ಸಿೋಮಿತ್ಗ್ಳಸಲಾಗಿದ

ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಈ ಉದದೋಶಕಾಕಗಿ, ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್
ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸ್ೋವಾ ಸೈಂಪ್ನ್ಮಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡ ಒೈಂದನ ಬಹನಶಿಸಿಿನ
ತ್ೈಂಡರ್ನನು ರಚಿಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ ಅದನನು ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ್ಾಗಿ
ಮಗನರ್ು ಭಾಗಿಯಾಗಿರನರ್ೈಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಇದನ ಮಗನವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಿಸ
ಮತ್ನಿ ನೈಂಬಿಕರ್ ಭಾರ್ರ್ರ್ನನುೈಂಟನ ಮಾಡನರ್ುದಲಿದ ಉತಾಸಹರ್ನ್ು ತ್ನೈಂಬನತ್ಿದ.

 ದ್ೋಷ್ಾರ್ೋಪ್ಣಾ

ಪ್ಟಿಾರ್ಲ್ಲಿ

ಉಲೋಿ ಖಿಸಿದ

ಪ್ರಮನಖ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್

ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಿಗ

ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ರಕ್ಷಣ ಮತ್ನಿ ಸನರಕ್ಷತರ್ನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸತ್ಕಕದನದ. ಅಲಿದ ಅರ್ರೋ ಖನದಾದಗಿ
ಅರ್ರ ದ್ರನಗಳನನು ಪ್ರಿಹರಿಸತ್ಕಕದನದ.
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 ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ನನು ಒಳಗ್ೈಂಡ ಸೈಂಜ್ಞೋರ್ ಅಪ್ರಾಧದ ದ್ರಿನ ಮೋಲ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ದ್ರನನು ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ.

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ

ಸೈಂತ್ರಸಿ

ಮಗನವಿನ

ಗನರನತ್ನನು

ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಲಾಗಿದ

ಎೈಂಬನದನನು

ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.

 ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹೋಳಕರ್ನನು ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ಿವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ.

 ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಮರ್ಸರದಲ್ಲಿ
ಇರತ್ಕಕದದಲಿ.

 ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಹೋಳಕರ್ನನು ಸೈಂತ್ರಸಿರ ಮರ್ರ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದೋ ಭರ್ವಿಲಿದ
ಮನಕಿವಾಗಿ ಹೋಳಕರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ೈಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಯಾರ್ುದೋ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ. ಸೈಂತ್ರಸಿ
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹೋಳಕರ್ನನು ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿರ್ ಉಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು
ವಿಶಾಿಸವಿಟಿಾರನರ್ ಯಾರಾದರ್ಬಬರ ಸಮನಮಖದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ.

 ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ ಮಗನರ್ು ಯಾರ್ ಭಾಷ್ರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಭಾಷಿಸನತ್ಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೈಂಡನ
ಮತ್ನಿ ಆ ಭಾಷ್ರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಶುಗಳನನು ಕೋಳಲನ ಎಲಾಿ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನನು ಮಾಡಬೋಕನ. ಭಾಷ್ರ್ನ
ಗ್ತಿಿಲಿದದದಲ್ಲಿ, ತ್ನಿಖ್ಾ ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳಗ ಸಿತ್ೈಂತ್ರ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನನು ಸ್ೋರಿಸಿಕ್ಳುಲನ
ಪ್ರರ್ತಿುಸಬೋಕನ.

 ಹೋಳಕರ್ನನು ಕ್ಡಲೋ ಯಾರ್ುದೋ ಕಾಲ ವಿಳೈಂಬವಿಲಿದ ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ. ಮಗನವಿಗ ತ್ನತ್ನಯ
ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ
ಅಗತ್ಯವಿದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ವ ದಯರನ ಸಲಹಗಳನನು ನಿೋಡನರ್ರ್ರಗ ಹೋಳಕರ್ ದಾಖಲನ
ಮಾಡಿಕ್ಳುುರ್ುದನನು ಮನೈಂದ್ಡಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.

 ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್ಲಲ
ಿ ಾಿ

ಸೈಂತ್ರಸಿ

ಮಗನವಿನ

ಹೋಳಕರ್

ವಿೋಡಿಯೋ

ಚಿತಿರೋಕರಣರ್ನನು

ಸಹ

ಮಾಡಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.

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

 ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ೈಂತ್ಹ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ, ಹೋಳಕರ್ನನು
ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದಕ್ಕ

ಮನನು

ಮಗನರ್ು

ನಿರಾತ್ೈಂಕವಾಗಿದಯೋ

ಎೈಂಬನದನನು

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ ಆ ಹೋಳಕರ್ನ ಪ್ರಕರಣದ ಎಲಾಿ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಅೈಂಶಗಳನನು
ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ್ಹ ಘ್ಟರ್ರ್ ನಿಖರವಾದ ನಿರ್ಪ್ಣರ್ನನು ಒಳಗ್ೈಂಡಿರತ್ಕಕದನದ.

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ ಅಗತ್ಯವನಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ಮನಶಾಸರಜ್ಞರ ರ್ರರ್ನನು ತಗದನಕ್ಳುಬಹನದನ.
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 ಪಾರಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣ/ ತ್ನಿಖ್ರ್ನನು ನಡಸಿದ ನೈಂತ್ರ, ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಲಭಯವಿರನರ್
ಮಹಿಳಾ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದ/ ಅಧಿಕಾರಿಯೈಂದಗ ಸೈಂತ್ರಸ್ರ್
ಿ ನನು ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ
ಕರದ್ರ್ಯಲನ ಬೈಂಗಾರ್ಲಾಗಿರಬೋಕನ.

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಎಷನಾ ಬೋಗ ಸ್ಾಧಯರ್ೋ ಅಷನಾ ಬೋಗ ಅೈಂದರ 24 ಗೈಂಟಗಳೂಳಗಾಗಿ
ಬಾಧಿತ್ ಮಗನರ್ನನು ಹತಿಿರದ ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪತರರ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಕಾಯರದೈಂದ ಮಾನಯತ ಪ್ಡದ
ಆಸಪತರರ್ಲ್ಲಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ನಡಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆರ್ೋಪಿಗಳು ಯಾರ್ುದೋ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಿ ಪ್ರಸಪರ
ಸೈಂಪ್ಕಯಕಕ ಬರನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.

 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನನು

ಗನರನತಿಸನರ್

ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ

ಮತ್ನಿ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ

ರ್ಯರ್ಹರಣರ್

ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಹ್ರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ ಇನನು ಯಾವಾಗಲ್ ಆರ್ೋಪಿರ್ನನು ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಬಳ
ಕರತ್ರಬಾರದನ.

 ಸೈಂತ್ರಸಿ

ಮಗನರ್ನನು

ಯಾರ್ುದೋ

ಕಾರಣಕ್ಕ

ಇತ್ರ

ಯಾರ್ುದಾದರ್

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ರ್್ುಳಗ್ೈಂಡೈಂತ ಯಾರ್ುದಾದರ್ ರ್ಪ್ರ್ಡಿ್ ರಾತಿರ ಇಡಿೋ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿ
ಇರಿಸಬಾರದನ.

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ,

ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು

ಸ್ಾಬಿೋತ್ನಪ್ಡಿಸನರ್

ಎಲಾಿ

ಲಭಯ

ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು

ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಲನ ತ್ನಿಖ್ಾ ತ್ೈಂಡರ್ು ಅಪ್ರಾಧ ಸೆಳಕಕ ಆದಷನಾ ಬೋಗರ್
ಭೋಟಿ ನಿೋಡಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.

 ವ ದಾಯಧಿಕಾರಿ ಹಾಗ್

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ

ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಮತ್ನಿ ರ್ಫಿಿ

ಮಾಡಲಾದ ರ್ಸನಿಗಳೋರ್ಾದರ್ ಇದದರ, ಅರ್ುಗಳನನು ಅನನಚಿತ್ ವಿಳೈಂಬ ಮಾಡದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ ತ್ಲನಪಿಸಬೋಕನ.

 ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಲನ

ಅಗತ್ಯವಿರನರ್

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ

ಬಟಾ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ

ಮತ್ನಿ

ರ್ಸನಿಗಳನನು

ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ

ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ

ಮತ್ನಿ

ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ
ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ರ್ು ಆದಷನಾ ಬೋಗರ್ ರ್ರದರ್ನನು ನಿೋಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನರ್ೈಂತ ಆದಯತರ್
ಮೋಲ ಅೈಂತ್ಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ಕ ಗತಿಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.

 ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ್ಕಳಗಾದ ಮಗನವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ನಿಖ್ರ್ನನು ಆದಯತರ್ ಮೋಲ ತ್ನಿಖ್
ಮಾಡಬಹನದನ.

ತ್ನಿಖ್ರ್ನನು

ಹಿರಿರ್
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ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ(ಗಳು)

ನಿರ್ತ್ವಾಗಿ

ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣರ್ನನು ಮಾಡಬೋಕನ. ಸೈಂದಭಾಯನನಸ್ಾರ ಹಚ್ನಿರ್ರಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಾಗಲ್ಲ
ಅಥವಾ ಉಪ್ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಆರ್ನಕಿರಾಗಲ್ಲ ದ್ೋಷ್ಾರ್ೋಪ್ಣ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬೋಕನ.

 ಅತಾಯಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗೆ ರ್ಯರ್ಹರಿಸನರ್ುದಕಕ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಬೋಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ನಿ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳಗ ನಿರ್ತ್ವಾಗಿ
ತ್ರಬೋತಿರ್ನನು ನಿೋಡಬೋಕನ.

 ದ್ರನದಾರ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಧದ ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಆತ್ನ ದ್ರನ /ಎಫ್ಐಆರ್ ಕನರಿತ್
ತ್ನಿಖ್ಗಳ ಬಗೆ ಕತ್ಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಉಳದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ುದಕಕ ದ್ರನದಾರ/
ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿಗ ತ್ನಿಖ್ಗಳ ಪ್ರಗತಿರ್ ಬಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡನತಿಿರಬೋಕನ. ಒೈಂದನ ವೋಳ ದ್ರನದಾರ
ಲ್ಲಖಿತ್ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಷರ್ದ ಯಾರ್ುದೋ ನಿದಯಷಾ ಆಯಾಮದ ಮೋಲ ತ್ನಿಖ್
ನಡಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನನು ವಿನೈಂತಿಸಿದರ, ಅದನನು ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಅರ್ರ
ಗಮನಕಕ ತ್ರತ್ಕಕದನದ. ದ್ರನದಾರನ ಕ್ೋರಿಕರ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲ ತಗದನಕ್ೈಂಡ ಕರಮಗಳ
ಬಗೆ ಕೋಸ್ ಡ ರಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ನ ಸ್ಕಿ ನಮ್ದನಗಳನನು ಮಾಡತ್ಕಕದನದ. ಆದಾಗ್ಯ,
ವಿಷರ್ರ್ನನು ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸನರ್ುದರಿೈಂದ ತ್ನಿಖ್ಗ ಅಪಾರ್ವಾಗಬಹನದಾದ ಯಾರ್ುದೋ ಗೌಪ್ಯ
ಮಾಹಿತಿಗಳದದರ, ಅದನನು ತಿಳದನಕ್ಳುಲನ ದ್ರನದಾರನನ ಅಹಯರ್ಾಗಿರತ್ಕಕದದಲಿ.

 ಕ್ತರಮಿನಲ್ ರ್ಾಯರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ೆಯಳಗಿರಬಹನದಾದೈಂಥ ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳೂ ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ ಸೈಂತ್ರಸಿ
ಮಗನ

ಅಥವಾ

ಸ್ಾಕ್ಷ್ರ್ನನು

ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನರ್

ಪ್ರಕರಣದ

ಎಲಾಿ

ಅೈಂಶಗಳನನು

ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ೈಂತ್ಹ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸರಣಿ ಮನೈಂದನರ್ರರ್ನತಿಿದಯೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್
ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನನು ಮಾಡತ್ಕಕದನದ. ಇದನ ತ್ನಿಖ್ಯಿೈಂದ ಪಾರರೈಂಭವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ರ್ಹಿಸಲಾದ
ಅಭಿಯೋರ್ಕರನ

ಹಾಗ್

ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ನನು

ನಡಸನರ್

ರ್ಾಯಯಾಧಿೋಶರರ್ರಗ

ಎಲಾಿ

ಹೈಂತ್ಗಳನನು ಒಳಗ್ಳುಬಹನದಾಗಿರನತ್ಿದ .

3. ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷ

 ಒೈಂದನ ವೋಳ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಹಣಾುಗಿದದಲ್ಲಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ಮಹಿಳಾ
ವ ದಾಯಧಿಕಾರಿಯೋ ನಡಸತ್ಕಕದನದ.

 ಕಾರ್ಯ ಸ್ಾಧಯವಾಗಬಹನದಾದಷನಾ ಮಟಿಾಗ ಆಸಪತರ್
ರ ಲ್ಲಿಯೋ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ್
ಮನನು ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ ಮರ್್ೋವ ದ್ರ್ರ ರ್ರರ್ು ಲಭಯವಾಗನರ್ೈಂತ ಮಾಡಬೋಕನ.
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 ರ್ರದರ್ನನು ಶಿೋಘ್ರವಾಗಿ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ಮಾಡಿದ
ವ ದಾಯಧಿಕಾರಿರ್ನ ಅದಕಕ ಸಹಿ ಮಾಡಬೋಕನ ಹಾಗ್ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದರ್ ಒೈಂದನ
ಪ್ರತಿರ್ನನು ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರಿಗ ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.

 ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಗಳು ವಿಳೈಂಬವಾಗನರ್ ಸ್ಾಧಯತ ಇರನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ
ಅದನನು ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದರ್ಲ್ಲಿ ಸಪಷಾವಾಗಿ ನಮ್ದಸಬೋಕನ.

 ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರನ/ ಮಗನವಿಗ ನೈಂಬಿಕ
ಇರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಹಾರ್ರಿರಲನ ಅನನಮತಿಸಬೋಕನ.

 ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ ಅರ್ಶಯವನಿಸಿದಾಗ ತ್ನತ್ನಯ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನನು ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.

 ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ, ಲ ೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡನರ್ ರ್ೋಗಗಳನನು ತ್ಡಗಟಾಲನ ರ್ೋಗ ನಿರ್ೋಧಕ
ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನನು ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.

 ಒೈಂದನ ವೋಳ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಕಕಳನನು ಖ್ಾಸಗಿ/ ನಸಿಯೈಂಗ್ ಹ್ೋೈಂಗ ಕರತ್ೈಂದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,
ತ್ಕ್ಷಣವೋ ಮಗನವಿಗ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನನು ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ ಆ ವಿಷರ್ರ್ನನು
ಹತಿಿರದ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಗ ರ್ರದ ಮಾಡಬೋಕನ. ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ ಆದಯತರ್
ಮೋಲ ಚಿಕ್ತತಸ ನಿೋಡನರ್ೈಂತ ಖ್ಾಸಗಿ ಆಸಪತರ ಅಥವಾ ನಸಿಯೈಂಗ್ ಹ್ೋೈಂನ ಮೋಲ
ಪ್ರಭಾರ್ರ್ನನು ಬಿೋರಬೋಕನ.

4. ವಿಧಿವಿಜ್ಞನನ ಪರಯೋಗನಲಯ
ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಗಳು ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದ ಪ್ರಿಶಿೋಲರ್ಯಿೈಂದ ಹಿಡಿದನ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳ ಮನೈಂದ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಮೈಂಡಿಸನರ್ ಹೈಂತ್ದರ್ರಗ ಅಪ್ರಾಧ ತ್ನಿಖ್ಗಳಗ ರ್ರವಾಗನರ್
ಭಾರಿೋ ಮಹತ್ಿದ ರ್ವಾಬಾದರಿಗಳನನು ಹ್ತಿಿವ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಾತ್ರರ್ು ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ತ್ಕ್ಷಣವೋ
ಆರೈಂಭವಾಗನತ್ಿದ . ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳ ತ್ನಿಖ್ರ್ನ ಕೋರ್ಲ ಆ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು
ಸೈಂಗರಹ ಮತ್ನಿ ಪಾಯಕ್ತೈಂಗ್ ಮಾಡನರ್ುದಷ್ಾೋ ಆಗಿರನರ್ುದಲಿ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತ್ನಿಖ್ರ್ ಅತ್ಯೈಂತ್ ನಿಣಾಯರ್ಕ
ಹೈಂತ್ ಯಾರ್ುದೈಂದರ, ಸೈಂಭರ್ನಿೋರ್ ಅಪ್ರಾಧ ಕೃತ್ಯಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಸ್ಕಿವಾದ ನಿಣಯರ್ರ್ನನು
ತಗದನಕ್ಳುುರ್ುದಾಗಿದ . ಎಲಾಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ರ್ ಮ್ಲ ತ್ಳಹದರ್ನ,
ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ ಸಮೈಂರ್ಸವಾದ ಸನಳರ್ು/ ಬೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಗನರನತಿಸನರ್
ಸ್ಾಮಥಯಯರ್ನನು ಆಧರಿಸಿರನತ್ಿದ.
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5. ಅಪರನಧ ನಡದ ಸಥಳ ನಿವಾಹಣ
ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ರ್ನ, ವ ಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ನಿಖ್ರ್ ಒೈಂದನ ಸಮಗರ ಭಾಗವಾಗಿದನದ, ಅದನ
ಯಾರ್ುದೋ

ನಿದಯಷಾ

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ

ಸ್ಾಕ್ಷ್ರ್

ಸೈಂಗರಹಣರ್

ಒೈಂದನ

ಮಹತ್ಿದ

ನಿಣಾಯರ್ಕ

ಹೈಂತ್ವಾಗಿದ. ಆದದರಿೈಂದ ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳ ನಿರ್ಯಹಣರ್ನ ಈ ಮನೈಂದನ ಕರಮಗಳನನು
ಒಳಗ್ೈಂಡಿದ.

 ಅಪ್ರಾಧ ದೃಶಯದ (ಎಸ್ಓಸಿ) ಪ್ನನರ್ ನಿಮಾಯಣ

 ಅಪ್ರಾಧ ನಡದರನರ್ುದಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಘ್ಟರ್ಗಳ ಅನನಕರಮಣಿಕರ್ ಬಗೆ ಅರಿರ್ನರ್ುದನ
ಅಥವಾ ಒೈಂದನ ನಿದಯಷಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನರ್ನನು ಅನನಸರಿಸನರ್ುದನ.

 ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿ ಭೌತಿಕ ಮತ್ನಿ ದಸ್ಾಿವೋಜಿೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ
5.1. ಭೌರ್ತಕ ಸ್ನಕ್ಷಯದ ವಿಧಗಳು: ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಅಪ್ರಾಧ
ನಿಣಯರ್ಕಕ ಪ್ರಮನಖ ಪ್ರಿಹಾರವಾಗನತ್ಿದ . ಇದನ ಅಪ್ರಾಧದ ಸಮಗರ ತ್ನಿಖ್ಗ ಮತ್ನಿ ನಿಣಯರ್ಕಕ
ಮಹತ್ಿದ ಪಾತ್ರರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯರ್ನನು ಹ್ೈಂದದ. ಈ ಸಮಥಯ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ
ಸೈಂಗರಹಣರ್ನ ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ತಗದನಕ್ೈಂಡ ಕ್ಷ್ಪ್ರ ಕರಮಗಳ
ಮೋಲ ಅರ್ಲೈಂಬಿತ್ವಾಗಿರನತ್ಿದ . ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನಖಯವಾಗನರ್ೈಂತ್ಹ ಭೌತಿಕ
ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಸ್ಾಮಾನಯ ವಿಧಗಳು ಈ ಮನೈಂದನೈಂತಿವ.
- ರಕಿ, ಒಣಗಿದ ರಕಿ/ ವಿೋರ್ಯದ ಕಣಗಳು ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಕಲರ್ನಳು ರ್ಸನಿಗಳು, ಬಟಾ,
ಹ್ದಕಗಳು, ಪಿಲ್ಿೋ ಕರ್ರ್ಗಳು, ಗಾರ್ಗಳು, ಕ್ದಲನ, ಉಗನರನ ಮತ್ನಿ ಉಗನರಿನ ಮೊರ್ಗಳು,
ಕಾೈಂಡ್ೋಮ್ ಮತ್ನಿ ಪಾಯಡ್ಗಳು, ಪ್ರತಿರ್ೋಧಕ ಗನರನತ್ನಗಳು/ ಸಿರಕ್ಷಣಾ ಗಾರ್ಗಳು, ಕಚಿಿದ
ಗನರನತ್ನಗಳು ಮತ್ನಿ ಜ್ಲನಿ, ಸಿಗರೋಟ್/ ಬಿೋಡಿ ತ್ನೈಂಡನಗಳು, ಸಸಯ ಮತ್ನಿ ಮರದ ರ್ಸನಿಗಳು,
ವಾೈಂತಿ ಕಲಗಳು, ವಿಷದ ಕೈಂಟೋನರ್ಗಳು, ಉಳಕ ಆಹಾರ, ಪಾನಿೋರ್, ಪ್ನಡಿ ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿರನರ್ ಡರಗ್
ಗಳು, ಗನಳಗ, ಮಾತರ, ನಳಕಗಳು, ಸಿೋಸ್ ಮತ್ನಿ ಡಬಬಗಳು, ಸಿರೈಂಜ್ಗಳು, ಬಳಸಿದ ಮಾತರರ್ 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 ಅಳರ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ ಮ್ಲಕ ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳರ್ನನು ಕ್ಲೈಂಕಷವಾಗಿ
ಶ ೋಧಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ ಅರ್ುಗಳನನು ಗನರನತಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅರ್ುಗಳಗ ಸ್ಕಿವಾಗಿ ಗನರನತ್ನ
ಮಾಡತ್ಕಕದನದ.

 ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಮತ್ನಿ ರ್ಾರ್್ಕಾದ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳು ಹಚಿಿನ ರ್ಾಶವಾಗನರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ
ಅರ್ುಗಳನನು ತ್ನತಾಯಗಿ ಸೈಂಗರಹಿಸತ್ಕಕದನದ.

 ರಕಿ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಜ ವಿಕ ಕಲರ್ನಳು ರ್ಸನಿಗಳು ವಿಘ್ಟರ್ಯಾಗನರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ ಅರ್ುಗಳನನು
ಪಾಯಕ್ತೈಂಗ್ ಮಾಡನರ್ ಮನರ್ಾು ರ್ರಳನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೋಕನ.

 ಬಾಷಫಶಿೋಲ/ ದರರ್ ಮಾದರಿಗಳನನು ಗಾಳಯಾಡದ ಕೈಂಟೋನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿ, ಅದನನು
ಕ್ಡಲೋ ಮೊಹರನ ಮಾಡಬೋಕನ.

 ಪ್ರತಿಯೈಂದನ

ರ್ಸನಿರ್ನನು

ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ಪಾಯಕ್ಸ

ಮಾಡಿ,

ಲೋಬಲ್

ಅೈಂಟಿಸಬೋಕನ.

ಕೈಂಟೋನರ್ ಅನನು ಸಹ ಗನರನತ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿ ಲೋಬಲ್ ಅೈಂಟಿಸಬೋಕನ.

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

 ಸ್ಾಧಯವಾದ ಮಟಿಾಗ, ಯಾರ್ುದೋ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ತಿರನಚ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಆರ್ೋಪಿಗ
ಅರ್ಕಾಶರ್ನನು ಕ್ಡತ್ಕಕದದಲಿ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ರ್್ೋೈಂದಣಿಗ್ೈಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ಸಿಿೋಕರಿಸನರ್ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ಮನಖಯವಾದ ರ್ಾಲನಕ ವಿಭಾಗಗಳಗ ಎೈಂದರ; ವಿಷಶಾಸರ, ಪ್ರಶಿುತ್ ದಸ್ಾಿವೋರ್ನಗಳು,
ಜಿೋರ್ಶಾಸರ ಮತ್ನಿ ಡಿಎನ್ಎ ವಿಭಾಗಗಳಗ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾೈಂತ ಭೌತಿಕ ಸನಳರ್ುಗಳ ಸೈಂಗರಹಣಗ
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳನನು ಈ ಕಳಗಿನ ಕ್ೋಷಾಕದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದ:
ಕರಮ

ವಿಭನಗ

ಸೈಂಖಯ
1

ವಿಷಶಾಸರ

ಪರಿೋಕ್ಷಗ

ಅಗತಯವಿರಕವ ಪರಮನಣ

ಸೈಂರಕ್ಷಣಯ ವಿಧನನ

ಸ್ನಯೈಂಪಲ್

ಕಳುಹಸಬೋಕನದ

ಸೈಂಗರಹಸಕವ ವಿಧನನ

ಸ್ನಯೈಂಪಲಕಿಗಳು

ಮತಕಿ ವಿಲೋವನರಿ

ರಕಿ

10

ಪ್ರತಿ ಎೈಂಎಲ್ ರಕಿಕಕ ವಾಯಕನಯಟೋನರ್

ಎೈಂಎಲ್ ವಿೋನಸ್ರಕಿ

10
ಸ್್ೋಡಿರ್ೈಂ
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ಎೈಂಜಿ

ಫ್ಿೋರ ಡ್ ಮತ್ನಿ 3
ಎೈಂಜಿ ಪ್ಟಾಯಶಿರ್ೈಂ
ಆಕಸಲೋಟ್
ಮ್ತ್ರ

ಒಟನಾ

ಲಭಯವಿರನರ್ ಥ ಮಾಲ್ನ

ಪ್ರಮಾಣ

ಸ್ಕ್ಷಾಮಣನರಹಿತ್

ಕಲರ್ೈಂದನ ಗಾರೈಂಗಳು ಗಾಳ ಆಡದ ಗಾಜಿನ
ಸಿೋಸ್ರ್ಲ್ಲಿ
ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ

2

ಪ್ರಶಿುತ್

ಕಾಗದ,

ದಸ್ಾಿವೋರ್ನ

ಲಕ್ೋಟಗಳು,

ಬರದ ಆತ್ಮಹತಯ ಪ್ತ್ರ ರ್ಸನಿ/ ದಸ್ಾಿವೋರ್ನನು

ಗಳು

ರ್್ೋಟನ

ಮತ್ನಿ

ಪ್ನಸಿಕಗಳ

ದಾಖಲಗಳನನು

ಮೋಲ್ಲನ

ಲಭಯ ಪ್ರಮಾಣ

ಪ್ರಶಿುತ್

- ಕಾಗದದ ಮೋಲ -ಪ್ರತಿಯೈಂದನ
ಇತ್ರ

ಚ್ರ ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ
ಪಾಯಕ್ಸ

ಮಾಡಿ,

ಸಮಗರವಾಗಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿ ಮೊಹರನ

ಮಾಡಿ.

ಬರಹಗಳು.

ಅರ್ುಗಳನನು ಕಾಗದದ/ ಅದಕಕ

ಕ ಮೋಲ ಮತ್ನಿ

ಬಟಾರ್

ಲೋಬಲಿನನು

ಶರಿೋರದ ಮೋಲ,

ಲಕ್ೋಟರ್ಲ್ಲಿಸಬೋಕನ

ಅೈಂಟಿಸಬೋಕನ.

ಗ್ೋಡ

.

- ವಿನೈಂತಿ

ಇತಾಯದಗಳ

- ಆತ್ಮಹತಾಯ ಬರಹರ್ು ಕಳುಹಿಸಿದ

ರ್ಸನಿ

ಮೋಲ್ಲನ

ಮೃತ್ ದೋಹದ ಮೋಲ ವಿಷರ್ಗಳ

ಪ್ಟಿಾ,

ಬರಹಗಳು

ಅಥವಾ

ನಿಶಿಲ ಪ್ರಕರಣದ

ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ಿ

ಪ್ರಮಾಣಿತ್/

ರ್ಸನಿವಿನ

ಮೋಲ ಸೈಂಗತಿಗಳು

ಮತ್ನಿ

ಮಾದರಿ

ಕೈಂಡನ

ಕ ಬರಹಗಳು

ಅದರ

ರ್ಸನಿಗಳ

ಛಾಯಾಚಿತ್ರರ್ನನು

ವಿರ್ರಗಳೂೈಂದಗ

ತಗದನಕ್ಳುುರ್ುದರ

ದೃಢೋಕೃತ್

ಮ್ಲಕ
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ಪ್ತ್ರರ್ು

ಬೈಂದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಲಾದ
ಇತ್ರ
ಸಿೋಲ್ಲನ

ಅದನನು ಮಾದರಿರ್ನನು

ದಸ್ಾಿವೋರ್ನಗ್ಳಸಬೋ
ಕನ.

ಸ್ಕಿವಾಗಿ

ಒಳಗ್ೈಂಡಿರತ್ಕಕದನದ.

-ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ
ಪ್ರತಿಯೈಂದಗ
ರ್ಗಟಿವ್/

ಮಮೊರಿ

ಕಾಡ್ಯ/

ಸಿಡಿರ್ನನು

ಸಹ ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.
3

ಜಿೋರ್ಶಾಸರ

ರಕಿ/ರಕಿದ

10

ಗಾರೈಂಗಳು/

ಕಲಗಳು

ಎೈಂಎಲ್/

5

ಸ್ೈಂ.ಮಿೋ.

2 -

ಬಟಾ

ಮತ್ನಿ -ಪ್ರತಿಯೈಂದನ

ಚ್. ಆರ್ನಧಗಳನನು

ರ್ಸನಿರ್ನನು

ಒಟಾಾರಯಾಗಿ

ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ

ಪಾಯಕ್ಸ

ಮಾಡನರ್ುದ

ಕಾಕಗಿ

ಸ್ಕಿವಾದ

ದ್ಡ್ ಬಟಾ

ಪಾಯಕಟ್/

-

ಅತ್ಯೈಂತ್

ರ್ಸನಿಗಳಾದರ

ಪೋಪ್ರ್ ಪಾಯಕಟ್ಗಳ

ಕತ್ಿರಿಸಿದ ತ್ನೈಂಡನಗಳ/ ನನು

ಬಳಸಬೋಕನ.

ಹರರ್ಲಾದ ಚ್ಕಕಗಳ ಉತ್ಿಮ
ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ

ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.

ಒೈಂದನ

ವಾರದ

ಒಳಗ

ಎಲಾಿ

ರ್ಸನಿಗಳನನು
-ಇಟಿಡಿಎ

ವಿಲವಾರಿ

ರ್ರ್ಲ್ನಲ್ಲಿ

ಮಾಡಬೋಕನ

ದರವಿೋಕೃತ್

ರಕಿರ್ನನು -ದರವಿೋಕೃತ್

ರಕಿದ

ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು
ಅದನನು

40

ಸ್ೈಂ. ಸ್ಕಿ

ತಾಪ್ಮಾನದಲ್ಲಿ

ಶ ತಿಯೋಕರಣದ್ೈಂದಗ

ಇಟಿಾರಬೋಕನ.

24-28
ಗೈಂಟಗಳೂಳಗ
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ
ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.
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-

ಎಲಾಿ

ರ್ಸನಿಗಳ

ಸ್ಾಿಧಿೋನ
ವಿರ್ರಗಳನನು
ಸ್ಚಿಸನರ್ೈಂತ
ಸ್ಕಿವಾಗಿ
ಲೋಬಲ್ಗಳನನು
ಅೈಂಟಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.
ವಿೋರಯದ ಕಲಗಳು, ಆಪಾದತ್

ಮತ್ನಿ -ಎಲಾಿ

ಯೋನಿ ಸ್ಾಿಬ್ / ಸೈಂತ್ರಸ್ಿರ್ ನಿರ್ೈಂತಿರತ್ ಒಣ

ಬಟಾಗಳು
ಹತಿಿ

ಅೈಂಟನಕಲ/

ರಕಿದ

ಮೋಲ್ಲನ

ಬಟಾಗಳು/

ಮಾದರಿಗಳೂೈಂದಗ

ಸ್ಿ ಡ್

ಯೋನಿ

ಸ್ಾರರ್/ ಎಲಾಿ

ಕ್ದಲನ

ಬಟಾಗಳ
ಸ್ಾಿಬ್

-

ಮೋಲ್ಲನ

ಪ್ರಶಿುತ್ ವಿೋರಯದ

ಕಲಗಳು.

ಮಾದರಿಗಳನನು

ಕ್ದಲನಗಳು/

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.

ಬಟಾಗಳನನು
ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ
ಒಣಗಿಸಿಡಬೋಕನ.

ತ್ಲಬನರನಡರ್
ಕ್ದಲನ

-ಎಲಾಿ

ಪ್ರಶಿುತ್ -ಸೆಳದೈಂದ

ಪೋಪ್ರ್ ಪಾಯಕಟ್ನಲ್ಲಿ

ಸಹಿತ್ ಕ್ದಲನ ಮತ್ನಿ ಬಟಾ ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ

ಸೈಂಗರಹ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ, ಸಿೋಲನ

ಚ್ಮಯ/

-ನಿರ್ೈಂತ್ರಣ

(ಎಲಾಿ

ಗನಪಾಿೈಂಗದ

ಮಾದರಿಗ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳು)

ಸನತ್ಿಲ್ಲನ

ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾೈಂತ

ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಿಲ್ ವಿರ್ರಗಳನನು

(ಪ್್ಯಬಿಕ್ಸ)

ಕನಿಷಾ

ಕ್ದಲನ/ ಬಟಾ

ಕ್ದಲನಗಳು

ಕತ್ಿರಿಸಿದ

ಮತ್ನಿ

- ಸ್ಾಿಧಿೋನ

8 ಬಾಚಿ ತಗದ ಕ್ದಲನ ಸ್ಚಿಸನರ್ೈಂತ
–

ಒೈಂದನ

ವೋಳ ಸ್ಕಿವಾಗಿ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳು

ಲೋಬಲ್ ಮಾಡಬೋಕನ

ಒದದಯಾಗಿದದಲ್ಲಿ,

(ಅೈಂಟಿಸಬೋಕನ)

ಅರ್ುಗಳನನು
ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ
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ಮಾಡಬೋಕನ

ಒಣಗಿಸಬೋಕನ.
ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು/

ಎಲಾಿ

ಬಟಾಗಳು/

ನಿರ್ೈಂತಿರತ್

ಸ್ಾಮಗಿರಗಳಗಾಗಿ

ಬಟಾ

ಉಗನರನ

ಮಾದರಿಗಳನನು

ವ ರಾಣನ

ಪಾಯಕ್ಸ

ತ್ನಣನಕನಗಳು

ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ
ರಿೈಂದ

ಬಟಾಗಳು

5

- ಸ್ಾಿಬ್ಸ

ಸ್ಕಿವಾದ

4 ಮನಕಿಗ್ಳಸಿದ

ಉಗನರನ ಹತಿಿರ್ನನು

ತ್ನಣನಕನಗಳು

ಕಾಗದ/

ಪಾಯಕಟಿಾನಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿ,

ಸ್ಾಿಧಿೋನತಾ
ವಿರ್ರಗಳನನು

ಬಳಸಬೋಕನ.

- ಸ್ಚಿಸನರ್ೈಂತ

ಬಟಾಗಳನನು

ಸ್ಕಿವಾಗಿ

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಲೋಬಲ್ ಮಾಡಿರಬೋ

ಒಣಗಿಸಿಡಬೋಕನ.

ಕನ.
-ಎಲಾಿ ರ್ಸನಿಗಳನನು
ಉತ್ತ್ಮ
ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ
ಒೈಂದನ ವಾರದ್ಳಗ
ರವಾನಿಸಬೋಕನ.

4

ಡಿಎನ್ಎ

ದರವಿೋಕೃತ್ ರಕಿ

ಇಡಿಟಿಎ

-ಮೈಂರ್ನಗಡ್ ಅಥವಾ -ರಕಿರ್ನನು

ವಾಯಕ್ಯಟೋನರ್
ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ
ಇೈಂಟಾರವಿೋನಸ್
(2-5 ಎೈಂಎಲ್)

ನಲ್ಲಿ ಐಸ್

ಪಾಯಕ್ಸಗಳೈಂದ ತಗರ್ನರ್ುದಕಕ

ತ್ನೈಂಬಿದ
ರಕಿ ಥಮಯಸ್
ಅಥವಾ

ಬಿಸ್ಾಡಬಹನದಾದ
ಫಾಿಸ್ಕ ಸಿರೈಂಜ್ಗಳನನು
ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೋಕನ.

ಥಮೊೋಯಕ್ೋಲ್ ಬಾ -ದರರ್
ಕ್ತಸನಲ್ಲಿ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಪಾಯಕ್ಸ

ಇಡಬೋಕನ.

ಕಾಕಗಿ

-ದರವಿೋಕೃತ್
ಮಾದರಿಗಳನನು

ಮಾಡನರ್ುದ

ರಕಿದ ಏರ್ ಟ ಟ್ ಕೈಂಟೋನ
ರ್

ಅಥವಾ

ಆದಷನಾ ಬೋಗ ಅಥವಾ ಪಾಲ್ಲರ್ಥನ್ ಬಾಯಗನಗಳ
72 ಗೈಂಟಯಳಗಾಗಿ ನನು ಬಳಸಬಾರದನ.
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ಕಳುಹಿಸತ್ಕಕದನದ/
ರವಾನಿಸತ್ಕಕದನದ.
ಅಪ್ರಾಧದ

ತೋರ್ದ

ಸೆಳದೈಂದ ಪ್ಡದ, ಸಣು
ಸೈಂತ್ರಸಿ

ಬಟಾಯಿೈಂದ ಅನನಚಿತ್
ತ್ನೈಂಡನಗಳನನು ಮಾಡದೋ

ಅಥವಾ ಸ್ಾರ ಲ್ ಟ್ಯಬ್ಗಳೈಂದ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ

ಶೈಂಕ್ತತ್ರ ಬಟಾರ್ ಸೈಂಗರಹಿಸಲಾಗಿದ
ಮೋಲ್ಲನ

ಮತ್ನಿ

ಬೋಗರ್ೋ

ಸಮಗಾತ್ರದ ಮಾದರಿಗಳನನು

ಒದದಯಾದ ರಕಿದ ಸ್ಾಮಾನಯ
ಕಲಗಳು

ವಿಳೈಂಬ ಎಲಾಿ

ಸಲ ನ್ನನು ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ

ಸ್ೋರಿಸಲಾಗಿದ

ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಅಥವಾ

ಒದದ

ಬಟಾಗಳನನು
ಕ್ಠಡಿರ್
ತಾಪ್ಮಾನದಲ್ಲಿ
ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

-

ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ
ಒಣಗಿಸಿ, ಅರ್ುಗಳನನು
ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ಹಪ್ನಪಗಟಿಾದ

ರಕಿದ

ಕಾಗದ

ಲಕ್ೋಟಗಳಲ್ಲಿ

ಹರಳುಗಳನನು

ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ ಹತಿಿ

ತಳುವಾದ ಹತಿಿ ಬಟಾಗ

ಬಟಾರ್ನನು

ರ್ಗಾಯಯಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿ,

ಸಿೋಲನ

ನೈಂತ್ರ

ಮಾಡಿರಬೋಕನ.

ಪೋಪ್ರ್ ಲಕ್ೋಟರ್

ಒದದಯಾದ

ಲ್ಲಿ

ರ್ಸನಿಗಳನನು

ಪಾಯಕ್ಸ

ಅದನನು
ಮಾಡಿ

ಬಟಾಯಿೈಂದ
ಮಾಡಬೋಕನ.

ಹತಿಿ
ಸಿೋಲನ

ಬಳಸಿ
-

ರ್ೋರವಾಗಿ
ಸ್ರ್ಯನ
ಬಳಕ್ತನಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿ ಗಾಳ
ಬಿೋಸನರ್

ರ್ೈಂತ್ರ,

ಹಿೋಟರ್
ಇತಾಯದಗಳೈಂದ
ಒಣಗಿಸಬಾರದನ.
ಇದಕಕ

ಬದಲಾಗಿ,

ಕ್ಠಡಿರ್
ತಾಪ್ಮಾನದಲ್ಲಿ
ರ್ರಳನಲ್ಲಿ
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-

ಅರ್ುಗಳನನು
ಒಣಗಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.
-ರಕಿದ

ಕಲಗಳುಳು

ರ್ಸನಿಗಳನನು
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡನರ್ುದಕಕ
ಏರ್

ಟ ಟ್

ಕೈಂಟೋನರ್

ಗಳು

ಅಥವಾ
ಪಾಲ್ಲರ್ಥನ್ ಬಾಯಗನಗಳ
ನನು ಬಳಸಬಾರದನ.
ಒಣಗಿದ
ಕಲಗಳು

ರಕಿದ ಸಿೆರವಾದ

ರ್ಸನಿ/ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

-ವಿವಿಧ ಸೆಳಗಳೈಂದ

ರ್ಲದ ಮೋಲೈರ್ನನು ಯಾರ್ುದೋ

ರಿೋತಿರ್ ಒರಸಿಕ್ೈಂಡ/

ಉಜಿು

ವಿಳೈಂಬ ಸ್ಾಿಯಬ್ಗಳು/

ತಗದ ಅನನಚಿತ್

ಕಲಗಳನನು

ವ ರಾಣನ ಮಾಡದೋ

ಕರದನಕ್ೈಂಡ

ಮನಕಿಗ್ಳಸಿದ ನಿೋರನ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ

ಕಲಗಳನನು

ಅಥವಾ ಲರ್ಣರ್ನಕಿ ಬೋಗರ್ೋ

ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ದಾರರ್ಣದೈಂದ

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.-

ಸಿಚ್ಛಗ್ಳಸಿದ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ
ಶನದದ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಸನತ್ಿಮನತ್ಿಲ್ಲನ

ತೋರ್ದ ಹತಿಿ ಬಟಾರ್

ಪ್ರದೋಶಗಳೈಂದ

ಮೋಲ

ಸ್ಾಕಷನಾ ಪ್ರಮಾಣದ

ರ್ಗಾಯಯಿಸಬಹನದನ;

ನಿರ್ೈಂತಿರತ್/

ಅದನನು

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಒಣಗಿಸಿ

ಪೋಪ್ರ್

ಲಕ್ೋಟರ್ಲ್ಲಿ
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬಹನದನ
ಅಥವಾ
ಕಲಗಳನನು

ಸ್ ರ ಟ್
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ಖ್ಾಲ್ಲ

ಸಹ ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.

ಮಾಡಿದ

ಚಾಕನ

ಅಥವಾ
ಸಜಿಯಕಲ್ ಬೋಿ ಡಿನಿೈಂದ
(ಮೋಲೈ ಭಾಗರ್ನನು)
ಕರದನ

ಅದನನು

ಪೋಪ್ರ್ ಮೋಲ ಹಾಕ್ತ
ಕಾಗದದ
ಲಕ್ೋಟರ್ಲ್ಲಿ
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬಹನದನ.
ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ -ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಅನನಚಿತ್ವಾದ

ಜ ವಿಕ

ಕಲಗಳನನು

ಸೆಳದಲ್ಲಿ

ಸ್ಾರ ಲ್ ಮಾಡಿದ ಹತಿಿ ವಿಳೈಂಬರ್ನನು

ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡನರ್ುದಕಕ

ಕೈಂಡನಬೈಂದ

ಬಟ,ಾ ಸ್ಾಿಬ್ ಬಳಸಿ, ಮಾಡದ

ಪಾಿಸಿಾಕ್ಸ

ದರವಿೋಕೃತ್/

ಸೈಂಗರಹಿಸಿ,

ಗಳು/ ಕರ್ರ್ ಗಳನನು

ಹಸಿವಿೋರ್ಯ

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಒಣಗಿಸಿ, ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬೋಗರ್ ಬಳಸಬಾರದನ.

ಅಥವಾ

ನೈಂತ್ರ

ಕಾಗದದ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ

ನಿರ್ೋಧ್,

ಪಾಯಕಟ್/

ಹನಲನಿ,

ಅದನನು ಮಾದರಿಗಳನನು

ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಮಣನು ಲಕ್ೋಟರ್ಲ್ಲಿ

ಮನೈಂತಾದ

ಪಾಯಕ್ಸ

ಮಾಡಬೋಕನ.

ಯಾರ್ುದೋ ರ್ಸನಿ

-ನಿರ್ೋಧ್ ಅನನು
ಶನದದವಾದ

ಮತ್ನಿ

ಸ್ಾರ ಲ್

ಮಾಡಿದ

ಮೊೈಂಡನ

ಮೊರ್ರ್

ಇಕಕಳರ್ನನು

ಬಳಸಿ

ಎತಿಿಕ್ಳುಬಹನದನ.
ನಿರ್ೋಧ್ನಿೈಂದ
ದರರ್ರ್ನನು ಶನದಧವಾದ
ಸ್ಾರ ಲ್

ಮಾಡಿದ

ಬಟಾರ್ ಮೋಲ ಹಾಕ್ತ
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ಕೈಂಟೋನರ್

ಅದನನು

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಒಣಗಿಸಬೋಕನ.
-ಎಲಾಿ

ರ್ಸನಿಗಳನನು

ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ಕಾಗದ/

ಬಟಾರ್ಲ್ಲಿ
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ ಅದನನು
ಮತ್ನಿ

ಹತಿಿ

ಬಟಾಯಿೈಂದ

ಸಿೋಲ್

ಮಾಡಬೋಕನ.
ಬಟಾಗಳು,

-ಕಲರ್ನನು

ಹಾಸಿಗ,

ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನರ್ ಎಲಾಿ ವಿಳೈಂಬರ್ನನು

ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡನರ್ುದಕಕ

ಬಡ್ಶಿೋಟ್ಗಳು,

ರ್ಸನಿಗಳನನು

ಮಾಡದೋ

ಪಾಿಸಿಾಕ್ಸ

ಮಾದರಿಗಳನನು

ಗಳು/ ಕರ್ರ್ ಗಳನನು

ರ್ಲದ

ಅನನಚಿತ್ವಾದ

ಹಾಸನ ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ

ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳ

ಅಥವಾ

ಜ ವಿಕ

ಕಲಗಳನನು
ಕೈಂಟೋನರ್

ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬೋಗರ್ ಬಳಸಬಾರದನ.

ಮೋಲ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ

ಕೈಂಡನಬೈಂದ

-ಶೈಂಕ್ತತ್ ರ್ಸನಿವಿನಿೈಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಒಣಗಿದ

ಒಣ

ವಿೋರ್ರ್ದ

ಭಾಗರ್ರ್ಾುದರ್

ಕಲಗಳು

ಕತ್ಿರಿಸಿಕ್ಳುಬಹನದನ.

ಕಲರ್ನಳು

-ಕಲಗಳು/
ರ್ಸನಿಗಳನನು

ಮತ್ಿಷನಾ

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಒಣಗಿಸಿ,

ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ಪಾಯಕನ

ಮಾಡಬೋಕನ.
ಬಾಧಿತ್/

ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ

ಅನನಚಿತ್ವಾದ

ಸ್ಾರ ಲ್

ಆಪಾದತ್ರ

ವ ದಾಯಧಿಕಾರಿರ್ನನು

ವಿಳೈಂಬರ್ನನು

ಹತಿಿರ್ಲ್ಲಿ

ಯೋನಿ/

ಆಯಾ

ಗನದದಾಿರ/

ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ಮಾಡದೋ
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ಮಾಡಿದ

ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು
ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ

ಎಲಾಿ

ಬಾಯಿರ್

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು

ಮತ್ನಿ

ಒಣಗಿಸಿ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬೋಗರ್ ಮತ್ನಿ
ಅರ್ುಗಳನನು ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ

ಕಾಗದದ

ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಸ್ಾರ ಲ್

ಮಾಡಿದ

ಗಾಜಿನ

ಸಿೋಸ್ಗ

ಅದನನು

ಲಕ್ೋಟರ್ಲ್ಲಿ

ರ್ಗಾಯಯಿಸಬೋಕನ.

ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬೋಕೈಂದನ

-ಗಲಿಗಳ

ಹಾಗ್

ಸ್ಾರ ಲ್

ಮೋಲೈರ್ನನು

ಮಾಡಿದ

ಗಾಜಿನ

ಪ್್ಣಯವಾಗಿ

ಒಳ

ಸಿೋಸ್ರ್ಲ್ಲಿ

ಒರಸನರ್ುದರ

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕೈಂದನ

ಮ್ಲಕ ಬಾಯಿರ್

ಕ್ೋರಬಹನದನ.

ಸ್ಾಿಬ್

ಸ್ಾಿಬ್ನಿೈಂದ

ಸೈಂಗರಹಿಸಬಹನದನ.

ಸಿಮರ್ರ್

ಸ್ಿ ಡ್ನನು

ಅನನು

ಆನೈಂತ್ರ

ಅದನನು

ತ್ಯಾರಿಸನರ್ೈಂತ

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಮತ್ನಿ

ಒಣಗಿಸಬೋಕನ.

ಎರಡನನು

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ಡನರ್ೈಂತ
ವ ದಾಯಧಿಕಾರಿರ್ನನು
ಕ್ೋರಬಹನದಾಗಿದ.
ಗಭಯಪಾತ್ವಾದ

ಭ್ರಣರ್ನನು

ಭ್ರಣ

ತಾಯಿರ್

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು
ಮತ್ನಿ ಮೈಂರ್ನಗಡ್

ತಾಯಿರ್

ಅಥವಾ ಶೈಂಕಾಸಪದ ತ್ೈಂದರ್

ಪ್ಲಸ್ೈಂಟಲ್

ಕ್ಲೈಂಟ್

ಅೈಂಗಾೈಂಶದೈಂದ

ಪಾಯಕನಗಳೈಂದ ಕ್ಡಿದ ರಕಿದ

ಬೋಪ್ಯಡಿಸಿ
ಸ್ಾಮಾನಯ
ಬಳಸಿ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಬೋಕಾದ

ಅದನನು ಥಮೊೋಯಕ್ೋಲ್

ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ ಕರಮವಾಗಿ ಬಾಕ್ತಸನಲ್ಲಿ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್

ಅನನು

ಸಹ

ಇಟನಾ ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ

ಉಪ್ಪನನು ಅರ್ುಗಳನನು

ಮತ್ನಿ ದರರ್ ರಕಿದ

ಹಾಗಯೋ ಸ್ಕಿವಾಗಿ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್

ಕಳುಹಿಸಬೋಕೈಂದನ

ಸಿೋಲ್

ಶಿಫಾರಸನ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ
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ಮತ್ನಿ

ಗಳನನು

ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸನರ್ುದಕಕ
ಸ್ಚಿಸಲಾದ

ಮಾಡಲಾಗಿದ

ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.

ವಿಧಾನಗಳನನು

ಅಥವಾ

ಅನನಸರಿಸಿಯೋ

ಸನಮಾರನ 1 ರಿೈಂದ 2 ಅನನಚಿತ್ವಾದ

ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.

ಘ್ನ

-ಅೈಂಗಾೈಂಶ/

ಸ್ೈಂ.ಮಿೋ. ವಿಳೈಂಬರ್ನನು

ಸ್ಾುರ್ನ ಅೈಂಗಾೈಂಶದ ಮಾಡದೋ

ಭ್ರಣಶೋಷಗಳನನು

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲಿನನು

ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್

ಸ್ಾರ ಲ್ ಮಾದರಿಗಳನನು

ಮಾಡಿದ

ಗಾಿಸ್ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬೋಗರ್ ಫಾಮಯಲ್ಲನ್ನನು

ಟ್ಯಬ್ನಿೈಂದ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ

ಪಾಿಸಿಾಕ್ಸ ಕೈಂಟೋನರ್ ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಎೈಂದಗ್
ಬಳಸಬಾರದನ.

ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಯ ಉಪ್ಪನನು
ಸೈಂರಕ್ಷಕ

ಕರಮವಾಗಿ

-ಎಲಾಿ

ಬಳಸಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.

ಮಾದರಿಗಳನನು
ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ
ಪಾಯಕ್ಸ

ಮಾಡಿ

ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.
ಕೃತ್ಯ

ನಡದ -ಕ್ದಲನನು

ಸೆಳದಲ್ಲಿ, ಸೈಂತ್ರಸ್ಿ/ ಚಿಮನಟಗಳು/
ಶೈಂಕ್ತತ್ನ

ದೋಹ ಇಕಕಳಗಳನನು

ಮತ್ನಿ

ಅನನಚಿತ್ವಾದ

ಎಲಾಿ

ವಿಳೈಂಬರ್ನನು

ಕ್ದಲನನು

ಬಳಸಿ ಮಾಡದೋ

ಬಟಾ ಹಕ್ತಕಕ್ೈಂಡನ

ಮಾದರಿಗಳನನು

ಮೊದಲಾದರ್ುಗಳ ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.
ಮೋಲ

-ಒೈಂದನ

ಕೈಂಡನಬರನರ್

ಒಣಗಿದ

ಬನಡಸಹಿತ್ವಾದ

ಆರ್ನಧ

ಕ್ದಲನ,

ಮೋಲ

ಆರ್ನಧ

ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ

ರಕಿ, ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.
ಕ್ದಲನ

ರ್ರಳನಲ್ಲಿ
ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬೋಗರ್ ಒಣಗಿಸಬೋಕನ.

ವೋಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ
ಇತಾಯದಗಳ

ಒದದ

ವ ದಯಕ್ತೋರ್
ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,
ಅತಾಯಚಾರ

ಸೈಂತ್ರಸ್ಿ

ಅಥವಾ ಶೈಂಕ್ತತ್ನನನು

ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳು ಅೈಂಟಿಕ್ೈಂಡಿರನರ್ುದನ

ಒೈಂದನ

.

ಕೈಂಡನಬೈಂದಲ್ಲಿ,

ಹಾಳರ್

ಅೈಂಟಿಕ್ೈಂಡ

ನಿೈಂತ್ನಕ್ಳುಲನ ಹೋಳ
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ಕಾಗದದ
ಮೋಲ

ಕ್ದಲನ(ಗಳು)ಸಹಿತ್

ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಿಲ್ಲನ

ಆ

ಕ್ದಲ್ಲರನರ್

ರ್ಸನಿರ್ನನು

ಇಡಿಯಾಗಿ ಹಾಗಯೋ

ಜಾಗರ್ನನು

ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬೋಕನ.

ಕ್ದಲನನು

ಬಾಚಿ

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.
-ಸೈಂತ್ರಸ್ಿ

ಅಥವಾ

ಶೈಂಕ್ತತ್ನಿೈಂದ

-ಹಾಗ

ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ

ಕ್ದಲನನು

(ಬನಡಸಹಿತ್

ಅೈಂದರ

ಸಿಚ್ಿಗ್ಳಸನರ್ುದಾಗ

ಕ್ತೋಳಲಾದ) ಕ್ದಲ್ಲನ

ಲ್ಲ

ಅಥವಾ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳ ಕನಚ್ಿನನು

ತ್ಳರ್ನರ್ುದಾಗಲ್ಲ

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.

ಮಾಡಬಾರದನ.

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ
ಕಳುಹಿಸಲಾಗನರ್
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲನಗಳು

50-

100 ಕ್ದಲಳಗಳನನು
ಹ್ೈಂದರಬಹನದನ.
ಕೃತ್ಯ

ನಡದ ಶೈಂಕ್ತಸಲಾದ ದರವಿೋಕೃತ್ ಅನನಚಿತ್ವಾದ

ಎಲಾಿ

ಪ್ರತಯೋಕ

ಸೆಳದಲ್ಲಿ

ಜ್ಲನಿ

ಅಥವಾ ವಿಳೈಂಬರ್ನನುೈಂಟನ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಕೈಂಡನಬೈಂದ

ಮ್ತ್ರರ್ನನು

ಒೈಂದನ ಮಾಡದೋ

ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಪೋಪ್ರ್

ದರವಿೋಕೃತ್ ಜ್ಲನಿ ಶನಭರವಾದ ಹತಿಿ ಬಟಾಗ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು
ಮತ್ನಿ ಮ್ತ್ರ

ಲಕ್ೋಟಗಳಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಸ್ಾರ ಲ್ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬೋಗರ್ ಬಟಾರ್

ಮಾಡಿದ

ಸ್ಾಿಬ್ಗ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ

/

ಪಾಯಕಟ್ಗಳೈಂದ

ಹಿೋರಿಕ್ೈಂಡನ ಅದನನು ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ ಸಿೋಲ್

ರ್ರಳನಲ್ಲಿ

ಮಾಡಿರಬೋಕನ.

ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ

ಒಣಗಿಸಬೋಕನ.
-ಬಟಾ

ಅಥವಾ

ಸ್ಾಿಬ್ನ

ಒೈಂದನ
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ಭಾಗರ್ನನು
ಆಧಾರಮಾನವಾಗಿ
(ಕೈಂಟ್ರೋಲ್)
ತಗದನಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.
-ಸಣು

ರ್ಸನಿಗಳ ಸಿಚ್ಿವಾದ

ಮೋಲ

ಚಿಮನಟರ್ನನು

ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಒಣ ಸಿಗರೋಟ್/
ಕಲಗಳು

ಬಿೋಡಿ

ತ್ನೈಂಡನಗಳು/
ಚ್್ಯಿೈಂಗ್

ಗಮ್,

-ಎೈಂರ್ಲನನು

ಇತಾಯದಗಳರನರ್

ಒಳಗ್ೈಂಡ

ರ್ಸನಿಗಳನನು

ಸಿಗರೋಟನ

ಎತಿಿಕ್ೈಂಡನ,

ತ್ನೈಂಡನ/

ಗ ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ
ಒಣಗಿಸಬೋಕನ.

-ದ್ಡ್ ಅಥವಾ -ಆ
ಸಿೆರ
ಮೋಲ

ಸಣು

ಬಿೋಡಿ/ ಅರ್ುಗಳನನು

ಚ್್ಯಿೈಂಗ್
ಮ್

ಬಳಸಿ

ರ್ಸನಿಗಳನನು

ರ್ಸನಿವಿನ ಗಾಳರ್ಲ್ಲಿ
ಒಣಗಿಸಬೋಕನ

ಮತ್ನಿ

ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಒಣ ಅರ್ುಗಳನನು ಶನಭರವಾದ
ಕಲಗಳು.

ಒೈಂದನ
ಪೋಪ್ರ್ ಲಕ್ೋಟರ್
ಲ್ಲಿ
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬೋಕನ.
-ರ್ಸನಿವಿನ ಶೈಂಕಾಸಪದ
ಭಾಗರ್ನನು
ಹಾಗ್

ಸಿಚ್ಿ
ಹರಿತ್ವಾದ
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ಉಪ್ಕರಣರ್ನನು ಬಳಸಿ
ಕತ್ಿರಿಸಿಕ್ಳುಬಹನದನ
ಅಥವಾ

ಸ್ಕಿವಾಗಿ

ಕತಿಿಕ್ಳುಬಹನದನ/
ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು
ತಗದನಕ್ಳುಬಹನದನ.
ಕಲಯಾಗದ
ಆಧಾರಮಾನವಾದ
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಸಹ
ಸೈಂಗರಹಿಸಿ

ಶನಭರವಾದ

ಕಾಗದದ
ಲಕ್ೋಟರ್ಲ್ಲಿ
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬೋಕನ.
ಕೃತ್ಯ

ನಡದ ಲಭಯವಿರನರ್

ಅನನಚಿತ್ವಾದ

ಸೆಳದಲ್ಲಿ

ಉಗನರನಗಳು

ಕೈಂಡನಬೈಂದ

ಚ್ಮಯದ

ಮತ್ನಿ ವಿಳೈಂಬರ್ನನು

ಎಲಾಿ

ಪ್ರತಯೋಕ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಮಾಡದ

ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಪೋಪ್ರ್ ಲಕ್ೋಟಗಳ

ಸೈಂತ್ರಸ್ಿ/

ಶೈಂಕ್ತತ್ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ರ್ಯಕ್ತಿರ್

ಕಾಗದದ

ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬೋಗರ್ ಲ್ಲಿ

ಉಗನರನಗಳು/

ಲಕ್ೋಟಗಳಲಾಿಗಲ್ಲ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ

ಚ್ಮಯ

ಅಥವಾ

ಪಾಯಕ್ಸ

ಮಾಡಿ

ಸಿೋಲ್ ಮಾಡಿರಬೋಕನ.

ಕೈಂಟೋನರ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

ನಲಾಿಗಲ್ಲೋ
ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ
ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.

6. ತರಬೋರ್ತ
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ರ್ೈಂಟಿ ಆರ್ನಕಿರನ/ ತ್ರಬೋತಿ ಇರ್ರನ ಅತಾಯಚಾರ ಮತ್ನಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧದ
ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದಗ ಸ್ಕಿ ತಿಳುರ್ಳಕರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅರ್ರಿಗ ವಿಚಾರ
ಸೈಂಕ್ತರಣ/

ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳನನು

ಆಯೋಜಿಸತ್ಕಕದನದ.
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ಹಾಗ

ತ್ರಬೋತಿರ್

ಮ್ಲಕ

ಅರ್ರನನು

ಸೈಂವೋದರ್ಾಶಿೋಲರರ್ಾುಗಿ ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ ಸೈಂತ್ರಸಿರನ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ ಕನಟನೈಂಬದ ತ್ೈಂದರಗಳು,
ಯಾತ್ರ್, ರ್್ೋರ್ು, ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್ಗಳಗ ಅರ್ರನ ಸಪೈಂದಸಬಹನದಾಗಿದ. ವಿಚಾರ ಸೈಂಕ್ತರಣಗಳು/
ಕಾಯಾಯಗಾರಗಳೂ ಸಹ ಅೈಂತ್ಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ನಿಖ್ಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅೈಂಶಗಳನನು
ಒಳಗ್ೈಂಡಿರಬೋಕನ.

ಅದಕಾಕಗಿ,

ರ್ಾಯಯಾೈಂಗ

ಅಕಾಡಮಿರ್

ತ್ಜ್ಞರನ,

ವಿಶಾರೈಂತ್

ರ್ಾಯಯಿಕ/

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟಿೈಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರ್ೃತ್ಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರ್ಕ್ತೋಲರನ, ಮನೈಂತಾದರ್ರನನು
ಅಧಾಯಪ್ಕರಾಗಿ/ ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ರ್ಾಯಸಕರಾಗಿ ಆಹಾಿನಿಸಬಹನದನ. ಈ ಕ್ೋಸ್ಯ ಸಬ್ ಇನಸಪಕಾರ್ನಿೈಂದ
ಸಹಾರ್ಕ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಆರ್ನಕಿರ ದಜಯರ್ರಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡಿರಬೋಕನ. ಈ ಸೈಂಬೈಂಧ
ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ಲ್ಿ ಸ್ಕಿ ಸೈಂವೋದರ್ಾಶಿೋಲರಾದ ಮತ್ನಿ ತ್ರಬೋತಿ ಪ್ಡದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತ್ೈಂಡರ್ು ಇರನರ್ೈಂತ ಮಾಡಲನ ಅೈಂತ್ಹ ಕ್ೋಸ್ಯಗಳ ಸರಣಿರ್ನನು ವಿವಿಧ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜಿಸಬೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ.
ಈ

ತ್ರಬೋತಿರ್ನನು

ಆರೈಂಭಿಸಿದಾಗಲಲಿ

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ಗಳು,

ರ್ಾಯಯಾಧಿೋಶರನ ಮತ್ನಿ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನರ್ುದನ ಉತ್ಿಮ. ಏಕೈಂದರ,
ಇದರಿೈಂದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಲ್ಲಿರನರ್ ಹಲವಾರನ ತ್ಪ್ನಪಕಲಪರ್ಗಳು ನಿವಾರಣಯಾಗನತ್ಿವ.

7. ಉಪಸೈಂಹನರ
ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳ ತ್ನಿಖ್ಗಳ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗನರ್ ಭೌತಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳು ವಿಸೃತ್,
ವ ವಿಧಯಮರ್ ಮತ್ನಿ ಅಗಾಧ ವಾಯಪಿಿಯಿೈಂದ ಕ್ಡಿರನತ್ಿವ. ಅಲಿದ, ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಬಗರ್ ಭೌತಿಕ
ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ, ನಿರ್ಯಹಣ, ಪಾಯಕ್ತೈಂಗ್ ಮತ್ನಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ ಕಳುಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಆ
ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳಗ್ ಪ್ರತಯೋಕ ಸನಸೈಂಬದಧವಾದ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದ. ಆದದರಿೈಂದ, ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ
ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ

ತ್ೈಂಡಗಳು

ಅಪ್ರಾಧ

ನಡದ

ಪ್ರತಿಯೈಂದನ

ಸೆಳಕ್ಕ

ಹ್ೋಗನರ್ುದನ

ಕಾರ್ಯಸ್ಾಧಯರ್ೂ ಅಲಿ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯರ್ೂ ಅಲಿದದರಿೈಂದ ಯಾರ್ುದೋ ನಿದಯಷಾ ಅಪ್ರಾಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ
ತ್ನಿಖ್ಾ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಸಿತ್ಃ ಪ್ರಿಸಿೆತಿರ್ನನು

ನಿಭಾಯಿಸನರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯರ್ನನು

ಹ್ೈಂದರಬೋಕನ.

ಮೋಲಕೈಂಡ ವಿರ್ರಣರ್ನ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಗ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನರ್ನನು
ಅನಿಯಿಸನರ್ುದರಲ್ಲಿರನರ್ ಅೈಂತ್ರರ್ನನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲನ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ ಸಹಾರ್ ಮಾಡನತ್ಿದ ಮತ್ನಿ
ಮಾಗಯದಶಯನ ನಿೋಡನತ್ಿದ.
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ಮಕಕಳ ಮೋಲಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯ ಪರಕರಣಗಳನಕು ನಿವಾಹಸಕವೈಂತಹ
ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಸ್ಟಬ್ಬೈಂದಿಗನಗಿ ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ
2018

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ 2012ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ
ದೌರ್ಯನಯ

ಪ್ರಕರಣಗಳನನು

ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ೈಂತ್ಹ

ಕರ್ಾಯಟಕದ

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಸಿಬಬೈಂದರ್ನ

ಅನನಸರಿಸಬೋಕಾದ ಏಕರ್ಪ್ದ ಶಿಷ್ಾಾಚಾರ ಪ್ದಧತಿರ್ನನು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ ಉದದೋಶದೈಂದ ಈ
ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು (SOP) ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ . ಈ ದಸ್ಾಿವೋರ್ನನು ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ
ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ, (ಕಎಸ್ಪಿಸಿಆರ್), ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ಕೋೈಂದರ
(ಸಿಸಿಎಲ್) CCRU ರಾಮರ್ಯ ಆಸಪತರ ಮತ್ನಿ ಎನ್ಫ್ೋಲ್್ ಟರಸ್ಾ ನರ್ರ ರ್ೈಂಟಿ ಪ್ರರ್ತ್ುದೈಂದ
ರ್ಪಿಸಲಾಗಿದ.
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ವಿಷಯ ಸ್ಚಿ
1.

ಪಿೋಠಿಕ

1.1. 1.1 ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮತ್ನಿ ಸೈಂದಶಯನದ ಮಹತ್ಿ
1.2 ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಿಬಬೈಂದಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಕಾನ್ನನ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳು
1.3 ನಿಬೈಂಧರ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿಭಾಷ್ಗಳು
2.

ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷನ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳು
2.1.1 ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ಸೆಳ
2.1.2 ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ/ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ನಡಸನರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ರಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು
2.1.3 ಸಮಮತಿ/ ನಿರಾಕರಣರ್ ಬಗೆ ಮಾಹಿತಿ

2.2

ಮಗಕವಿನ ಸೈಂದಶಾನ

2.3

ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷ

2.4

ದನಖಲಿೋಕರಣ
2.4.1 ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ಸಮರ್ ಮತ್ನಿ ಹಾರ್ರಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು
2.4.2 ಬಾತಿೀದಾರ
2.4.3 ಗನರನತಿನ ಚಿಹುಗಳು
2.4.4 ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ಲ್ಲಿ ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಅೈಂಶಗಳು
2.4.5 ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಸೈಂಗರಹಣ
2.4.6 ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ನಿಣಯರ್/ ರ್ರದ

3.

ಸೈಂತರಸಿ ವಯಕ್ತಿಗ ಚಿಕ್ತತಸ

4.

ಬ್ಹಕಶ್ವಸ್ಟಿೋಯ ತೈಂಡದ ಕನಯಾವಿಧನನ: ಇತರ ಹತನಸಕ್ತಿದನರರ ಜ್ತಗ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಸಕವುದಕ
4.1 ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರನ
4.2 ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದ
4.3 ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ (ಸಿಡಬ್ಿಯಸಿ)/ ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕ (ಡಿಸಿಪಿರ್ನ)
4.4 ಮಕಕಳ ಸಹಾರ್ವಾಣಿ ಅಥವಾ ಇನಿುತ್ರ ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ಾ ಸಕಾಯರೋತ್ರ ಸೈಂಘ್ ಸೈಂಸ್ೆಗಳು:
ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ
4.5 ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯ

ಅನಕಬ್ೈಂಧಗಳು
ಅನಕಬ್ೈಂಧ 1: ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ
ಅನಕಬ್ೈಂಧ 2: ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದ/ ಅಭಿಪಾರರ್ರ್ನನು ಬರರ್ನರ್ುದನ
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1. ಪಿೋಠಿಕ
ಮಕಕಳನನು ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಶ ೋಷಣಯಿೈಂದ ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ ಕಾನ್ನನ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು
ಬಲಪ್ಡಿಸನರ್ ಸಲನವಾಗಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012 (ಪ್ೋಕ್ಸೋ
ಅಧಿನಿರ್ಮ)ರ್ನನು ಅಧಿನಿರ್ಮಿತ್ಗ್ಳಸಲಾಯಿತ್ನ. ಪ್ರಸನಿತ್ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಭಾರತ್ ದೈಂಡ
ಸೈಂಹಿತರ್ ವಿಭಿನು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಾಯಪಿಿಗ ಒಳಪ್ಟಿಾದನದ, ಆದರ, ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತರ್ನ ಮಕಕಳ
ವಿರನದಧದ ಎಲಾಿ ಬಗರ್ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗೆರ್್ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಹ್ೈಂದಲಿ ಹಾಗ್ ಅದನ
ಮನಖಯವಾಗಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ರ್ಸಕ ಮತ್ನಿ ಮಕ್ಸಕಳ ನಡನವರ್ ಭಿನುತರ್ ಅೈಂಶಗಳನನು ಹ್ೈಂದಲಿ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು

18

ವಷಾದ

ಒಳಗಿನ

ಯಾರೋ

ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು

ಮಗನ

ಎೈಂದನ

ಪ್ರಿಭಾಷಿಸನತ್ಿದ ಮತ್ನಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರನಕನಳ ಮತ್ನಿ ಕಾಮ ಪ್ರಚ್ೋದಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ
18 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಎಲಾಿ ಮಕಕಳಗ ಸೈಂರಕ್ಷಣರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ಿದ.
ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಸ್ಾೆನಮಾನ (ಅಧಿಕೃತ್ತರ್ನಳು ಅಥವಾ ನೈಂಬಿಕರ್ನಳು ರ್ಯಕ್ತಿ, ಸಕಾಯರಿೋ ರ್ೌಕರ, ಸಶಸರ
ಪ್ಡಗಳ ಸದಸಯ, ಪ್ಲ್ಲೋಸ್, ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸೈಂಬೈಂಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೈಂಸ್ೆಗಳ ಆಡಳತ್ ಮೈಂಡಳ ಅಥವಾ
ಸಿಬಬೈಂದ, ಧಾಮಿಯಕ ಸೈಂಸ್ೆಗಳು, ಆಸಪತರಗಳು ಅಥವಾ ಮಕಕಳಗ ಸ್ೋವಗಳನನು

ನಿೋಡನರ್ ಸೈಂಸ್ೆ), ಸೈಂತ್ರಸಿ

ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಿೆತಿಗತಿ; (ಅೈಂಗವಿಕಲ ಮಗನ, 12 ರ್ಷಯದ್ಳಗಿನ ಮಗನ), ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮೋಲಾಗಿರನರ್
ಪ್ರಿಣಾಮ (ಗಭಯಧಾರಣ, ಅೈಂಗವಿಕಲ, ಎಚ್ಐವಿ/ ಎಸ್ಟಿಐ), ಅಪ್ರಾಧ ಸಿರ್ಪ್ (ಗನೈಂಪ್ನ ಹಲಿ,
ಮಾರಕಾಸರಗಳ ಬಳಕ, ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯತ್ ಸೈಂಭ್ೋಗಸಹಿತ್ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರನಕನಳ), ಹಲಿ ನೈಂತ್ರ ಕ್ಲ ರ್ತ್ು,
ಹಲಿ ನೈಂತ್ರ ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕವಾಗಿ ಮಗನರ್ನನು ವಿರ್ಸರಗ್ಳಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಬತ್ಿಲ ಮರರ್ಣಿಗ ಮಾಡನರ್ುದನ
ಹಾಗ್ ಸೈಂದಭಯ (ಕ್ೋಮನ ಅಥವಾ ಧಾಮಿಯಕ ಗಲಭ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ನಡದ ಹಲ)ಿ - ಇರ್ು ಅಪ್ರಾಧ
ಕೃತ್ಯದ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ನನು ಹಚಿಿಸನರ್ ಸೈಂಗತಿ ಅಥವಾ ಸೈಂದಭಯಗಳಾಗಿರನತ್ಿವ .
ಈ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಮೊತ್ಿಮೊದಲ ಬಾರಿಗ ಕಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಪಷಾವಾಗಿ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾಗಿದ. ಈ
ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು

ಅಪ್ರಾಧದ

ತಿೋರ್ರತರ್ನನಸ್ಾರ

ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು

ರ್ಗಿೋಯಕರಿಸಿ,

ಅದರೈಂತ

ಕಠಿಣ

ದೈಂಡರ್ರ್ನನು ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸನತ್ಿದ. ದೈಂಡರ್ರ್ ಪ್ರಮಾಣರ್ು ಹಲರ್ು ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ ಸ್ಾದಾ
ಶಿಕ್ಷಯಿೈಂದ ಹಿಡಿದನ ಕಠಿಣ ದೈಂಡರ್ರ್ರ್ರಗ್ ವಾಯಪಿಿರ್ನನುಳುದಾದಗಿದ. ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮ್ಲಕ
ನಿಣಯರ್ವಾಗಬಹನದಾದ ರ್ನಲಾಮರ್ರ್ ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ೂ ಸಹ ಇದ.
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ರ್ಾಯಯಿಕ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿರ್್ ಮಗಕವಿನ ಉತಿಮ ಹತನಸಕ್ತಿಯನಕು ಅತ್ಯೈಂತ್
ಮಹತ್ಿದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೈಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರಗ ಅಪ್ರಾಧದ ಅಧಿವಿಚಾರಣಗಾಗಿ
ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳ ಸ್ಾೆಪ್ರ್ಗ ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಉಪ್ಬೈಂಧ ಕಲ್ಲಪಸನತ್ಿದ. ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ರ್ರದ
ಮಾಡನರ್ುದನ, ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ, ತ್ನಿಖ್ ಮಾಡನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಅಧಿವಿಚಾರಣಗಾಗಿ
ಮಗಕ-ಸ್ುೋಹ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳನಕು ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಒಳಗ್ೈಂಡಿದ.

ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರಗ

ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡನರ್ ಪ್ರರ್ತ್ುಕ್ಕ ಸಹ ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡಿದದಕಾಕಗಿ ವಿಧಿಸನರ್ ದೈಂಡರ್ರ್ ಅಧಯದಷನಾ
ದೈಂಡರ್ರ್ನನು ವಿಧಿಸನರ್ುದಕಕ ಬಾಧಯಗ್ಳಸಲಾಗಿದ . ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಅಪ್ರಾಧಕಾಕಗಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಿದ
ಶಿಕ್ಷರ್ರ್ುೋ ಅಪ್ರಾಧದ ದನಷ್ರೋರಣಗ್ ಸಹ ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸನತ್ಿದ. ಲ ೈಂಗಿಕ ಉದದೋಶಕಾಕಗಿ ಮಾಡನರ್ ಮಕಕಳ
ಅರ್ ತಿಕ ರ್ಯರ್ಹಾರರ್ನನು ಸಹ ಇದನ ಒಳಗ್ಳುುತ್ಿದ.
ಸೈಂಭ್ೋಗ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ, ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ ಸೈಂಭ್ೋಗ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ, ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ
ಮತ್ನಿ ಕ್ತರನಕನಳಕಾರ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಗಳೈಂತ್ಹ ಹಚಿಿನ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿನ ರಕಜ್ಕವನರ್ತನ ಹ್ಣರ್ನನು
ಅಪ್ರಾಧಿರ್

ಮೋಲ

ಗಮನದಲ್ಲಿಟನಾಕ್ೈಂಡನ

ರ್ಗಾಯಯಿಸಲಾಗಿದ.
ಈ

ಮಕಕಳ

ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ನನು

ಅತ್ಯೈಂತ್

ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗಿದ.

ದನಬಯಲತ
ಅದೋ

ಮತ್ನಿ ಮನಗಧತರ್ನನು

ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ,

ಕಾನ್ನಿನ

ದನರನಪ್ಯೋಗರ್ನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ, ದನರನದದೋಶದ್ೈಂದಗ ಸನಳುು ದ್ರನನು ನಿೋಡಿರನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅಥವಾ ಸನಳುು
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಮರ್ಥಯಸಿರನರ್ುದಕಾಕಗಿ ದೈಂಡರ್ರ್ನನು ಸಹ ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಲಾಗಿದ .
ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ್ಕಳಗಾಗಿ ಬದನಕನಳದರ್ರನ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ ಕನಟನೈಂಬಗಳಗ ಅೈಂತ್ಹ ಅಪ್ರಾಧ
ವಿಷರ್ಗಳನನು ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದನ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಆಘಾತ್ಕಾರಿಯಾಗಿರನತ್ಿದ . ಆದದರಿೈಂದ ಸೈಂತ್ರಸಿರನನು
ಗೌರರ್ರ್ನತ್ವಾಗಿ ನಡಸಿಕ್ಳುಲಾಗಿದ ಮತ್ನಿ ಪ್್ವಾಯಗರಹ ಪಿೋಡಿತ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಷಮರ್ಲಿದ ಹೋಳಕಗಳನನು
ಅಥವಾ ರ್ತ್ಯರ್ಗಳನನು ಮಾಡಿರನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ
ವಿಶೋಷ ಮನೈಂಜಾಗರತರ್ನನು ರ್ಹಿಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಗನರನತಿಸನವಿಕರ್ನನು ಮಾಧಯಮದ ಮನೈಂದ
ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಬಾರದನ. ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿರ್್ ಗೌಪ್ಯತರ್ನನು ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದ ಎೈಂದನ
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಬೋಕನ. ಆಗಾಗೆ ಸೈಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳು ಅಥವಾ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ
ಇಲಿದೈಂತ್ಹ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ು ಖ್ಾಸಗಿ ಅಪ್ರಾಧವಾಗಿದನದ, ಆಗ, ಬದನಕನಳದ ನಿಖರ ಹೋಳಕ ಮತ್ನಿ
ಸ್ಾೈಂದಭಿಯಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮಹತ್ಿವಾಗಿರನತ್ಿದ.
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ಮಕಕಳ ಮೋಲ್ಲನ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ರ್ಯರ್ಹರಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಪ್ರಸನಿತ್ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ
ಚಾಲ್ಲಿರ್ಲ್ಲಿರನರ್ ಪ್ದಧತಿಗಳು ಆಗಾಗೆ ಗ್ೈಂದಲಕಾರಿ ಹಾಗ್ ದೋಘ್ಯಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿದನದ, ನಿರಿೋಕ್ಷ್ಸಿದಷನಾ
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರನರ್ುದಲಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಸಿಲಪ ಕಡಿಮ ಕಷಾಕರರ್ರ್ಾುಗಿಸನರ್ ನಿಟಿಾನಲ್ಲಿ ಪ್ೋಕ್ಸೋ
ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012 ಮತ್ನಿ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ನಿರ್ಮಗಳು, ಆಪ್ರಾಧಿಕ ಕಾನ್ನನ ತಿದನದಪ್ಡಿ (CLA)
ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2013ನನು ಹಚ್ನಿ ಸಪೈಂದನಶಿೋಲ ಮತ್ನಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಸ್ುೋಹಿಯಾಗಿಸನರ್ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳನನು
ರಚಿಸಲಾಗಿದ. ಬಾಧಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಗನಣಮನಖವಾಗಲನ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರಿಗ ರ್ಾಯರ್ ದ್ರರ್ನರ್ೈಂತಾಗಲನ
ರ್ರರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ಲ್ಲಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಿಬಬೈಂದಗಳ ಪಾತ್ರರ್ು ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮಹತ್ಿದಾದಗಿದ.
ಮೋಲಕೈಂಡ ಶಾಸನಗಳು, ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ನಿದಯಷಾ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ನಿದೋಯಶನಗಳು ಮತ್ನಿ
ತಿೋಪ್ನಯಗಳು ಹಾಗ್ 2013ರಲಿಿ ಆರ್ೋಗಯ ಮತಕಿ ಕಕಟಕೈಂಬ್ ಕಲನಯಣ ಮೈಂತನರಲಯದ ಮ್ಲಕ
ಹ್ರಡಿಸಲನದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹೈಂಸ್ಯಿೈಂದ ಬ್ದಕಕಕಳದವರಕ ಮತಕಿ ಬನಧಿತರ ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಕನನ್ನಕ ರ್ರವಿಗ
ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು ಮತಕಿ ಶ್ವಷನಿಚನರಗಳನಕು ಅನನಸರಿಸಿ, ಈ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನರ್ನನು
(SOP) ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ .
ವ ದಯರಕ ನಿವಾಹಸಕವ ಪನತರ:
1. ವ ದಯರ ಪನತರ:

ಚಿಕ್ತತಸ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಬೈಂಬಲ ನಿೋಡನರ್ುದನ.

2. ಕನನ್ನಕ ಪನತರ: ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದನ, ಅತಿ
ಜಾಗರ್ಕತಯಿೈಂದ ದಸ್ಾಿವೋರ್ನಗ್ಳಸನರ್ುದನ, ನಿಖರ ಮತ್ನಿ ಸಮಗರ
ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ುದನ.
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ವಿವೋಚ್ರ್ಾರ್ನಕಿವಾಗಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯ
ನಿೋಡನರ್ುದನ.
3. ಸಮನಜ್ದ ಮನದರಿ ವಯಕ್ತಿ: ಮಗನವಿನ ಘ್ನತರ್ನನು ಕಾಪಾಡನರ್ುದನ,
ಮಗನವಿನ ಧ ರ್ಯರ್ನನು ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಶೈಂಸಿಸನರ್ುದನ
ಮಗನವಿಗ ಆಗನರ್ ಯಾರ್ುದೋ ಅಗೌರರ್ ಅಥವಾ ಕಳೈಂಕರ್ನನು ತ್ಡಗಟನಾರ್ುದನ,
ಯಾರ್ುದೋ

ರಿೋತಿರ್

ಸೈಂತ್ರಸಿ

ರ್ಯಕ್ತಿರ್

ಮೋಲ್ಲನ

ದ್ಷಣ

ನಿೈಂದರ್ರ್ನನು ತ್ಡರ್ನರ್ುದನ.
4. ಹತನಸಕ್ತಿದನರರ ಬ್ಹಕಶ್ವಸ್ಟಿನ ತೈಂಡದ ಸದಸಯರನಗಿ: ಕ್ತರಯಾಶಿೋಲವಾಗಿ ಸ್ೋವ ಸಲ್ಲಿಸನರ್ುದನ.
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1.1. ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷ ಮತಕಿ ಸೈಂದಶಾನದ ಮಹತವ
ಸೈಂತ್ರಸಿರ ದ ಹಿಕ ಮತ್ನಿ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೋಮರ್ು ವ ದಯರ ಪಾರಥಮಿಕ ಹ್ಣಗಾರಿಕಯಾಗಿದ .
ಆದನದರಿೈಂದ ಎಲಾಿ ಸಮರ್ದಲ್ಿ ಮಗಕವಿನ ಉತಿಮ ಹತನಸಕ್ತಿಯನಕು ಗಮನದಲ್ಲಿಟನಾಕ್ೈಂಡಿರಬೋಕನ.
ತಕತಕಾ ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಚಿಕ್ತತಸ (ರಕಿ ಸ್ಾರರ್, ಉಸಿರಾಟದ ತ್ೈಂದರ, ತಿೋರ್ರ ರ್್ೋರ್ು, ಆಘಾತ್ದಲ್ಲಿರನರ್ುದನ,
ಪ್ರಜ್ಞಯಿಲಿದರನರ್ುದನ)ಗಳನನು

ತ್ಕ್ಷಣವೋ

ಆರೈಂಭಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ .

ಮಾದರಿಗಳ

ಸೈಂಗರಹಣ

ಮತ್ನಿ

ಗಾರ್ಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ ಎರಡರ್ರ್ದಾಗಿರನತ್ಿದ.
ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗಿನ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಸೈಂವಾದದಲ್ಿ ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗೆ ಸೈಂವೋದರ್ನಶ್ವೋಲವನಗಿ ಮತಕಿ
ಮಗಕ ಕೋೈಂದಿರತವನಗಿ ಪರರ್ತಕ್ತರಯೆ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರನತ್ಿದ . ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿೈಂದನ ಇತಿಹಾಸರ್ನನು
ಗಮನಿಸನರ್ುದನ,

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸನರ್ುದನ,

ಗಾರ್ಗಳಗ

ಚಿಕ್ತತಸ

ನಿೋಡನರ್ುದನ,

ಸ್ಾಕ್ಷಯದ

ಮಾದರಿಗಳನನು

ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದನ ಅಥವಾ ದೋಘಾಯರ್ಧಿರ್ ದ ಹಿಕ ಮತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯರ್ನನು ಅನನಸರಣ
ಮಾಡನರ್ುದನ ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನತ್ಿದ.
ಮಗನರ್ು ಸಿೆರತರ್ಲ್ಲಿರನವಾಗ, ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ ವಿಶನವಸ್ನಹಾತಯನಕು

ಬಳ್ಸ್ಟಕ್ೈಂಡಕ ಮಗನವಿನ

ಸವಿರ್ರವಾದ ಸೈಂದಶಯನರ್ನನು ತಗದನಕ್ಳುುರ್ುದನ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮಹತ್ಿದಾದಗಿದ. ಮಗನವಿನ ಬಳವಣಿಗ
ಅರಿವು

ಮತಕಿ

ಭನಷನ

ಸ್ನಮಥಯಾಗಳನಕು

ಪರಿಗಣರ್ಗ

ತಗದಕಕ್ೈಂಡಕ

ವಯಸ್ಟಸಗನಕಗಕಣವನಗಿ

ಸೈಂದಶಯನ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ನಡಸನರ್ುದನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಿೈಂದನ ಘ್ಟರ್ರ್ನನು ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸಲನ
ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕ, ಸೈಂಕೋತ್ ಭಾಷ್ಾ ತ್ಜ್ಞ ಅಥವಾ ದಿಭಾಷಿ ಇರನರ್ುದನ ಅಗತ್ಯವಾಗನತ್ಿದ .
ಹೈಂದಿನ

ಘಟರ್ಯ

ನಿಖರವನದ

ದಾಖಲರ್ನ

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್

ಮಾಗಯದಶಯನಕಕ

ಅತಾಯರ್ಶಯಕವಾಗಿದ . (ಉದಾಹರಣಗ: ಒೈಂದನ ವಾರದ ಹಿೈಂದ ದೌರ್ಯನಯಕ್ಕಳಗಾದ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ
ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಸೈಂಭ್ೋಗದ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ನಡದರನವಾಗ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ
ಮಾದರಿಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ. ಆಗ, ಮೌಖಿಕ (ಬಾಯಿ) ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರನತ್ಿದ .
ವಿರ್ರವಾದ ಸೈಂದಶಯನ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಅನಕಬ್ೈಂಧ 1 ರಲಿಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದ.
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1.2. ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಸ್ಟಬ್ಬೈಂದಿಗ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಕನನ್ನಕ ಉಪಬ್ೈಂಧಗಳು:
1. ಯನವುದೋ ಸಕನಾರಿ, ಖನಸಗಿ ಆಸಪತರ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ರ್್ೋೈಂದಾಯಿತ್ ವ ದಯರನ (RMP)
ಸೈಂತ್ರಸಿರಿಗಾಗಿ ತಕತಕಾ ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಆರ ಕ ಮತ್ನಿ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನನು ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.
2. ತ್ನತ್ನಯ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ೋವರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ುದಕ್ಕ ಮೊದಲನ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ೌಲಭಯ ನಿೋಡನರ್ುದಕಕ
ಕಾನ್ನನ ಅಥವಾ ಮಾಯಜಿಸ್ರೋರಿರ್ಲ್ ಕ್ೋರಿಕ ಅಥವಾ ಪರಥಮ ಮನಹರ್ತ ವರದಿ ಅಥವನ
ಇತರ ದನಖಲಗಳನಕು ಕ್ೋರತಕಕದಾಲಿ.
3. ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ು ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ತ್ನತಾಯಗಿದ. ಆದನದರಿೈಂದ ಅೈಂಥ ಸೈಂತ್ರಸಿರಿಗ ವಿಳೈಂಬ್
ಮನಡದೋ ಚಿಕ್ತತಸ ನಿೋಡಬೋಕನ.
4. ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ್ಕಳಗಾದ ಸೈಂತ್ರಸಿರಿಗ ಎಲನಿ ಆಸಪತಗ
ರ ಳಲಿಿ ಉಚಿತವನಗಿ ತಕತಕಾ ವ ದಯಕ್ತೋಯ
ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನನು ನಿೋಡಬೋಕನ.
5. ಮಗನರ್ು ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ಗ್ಳಗಾಗಿದಯೈಂದನ ಸೈಂದೋಹವಿದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ತಾಿದಲ್ಲಿ, ವ ದಯರನ
ಹರ್ತಿರದ ಪ್ಲಿೋಸ್ ಠನಣಗ ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದನ ಕಡನಾಯವನಗಿದ.
6. ಯನರೋ ರ್್ೋೈಂದನಯಿತ ವ ದಯರಕ (ಆರ್ಎೈಂವಿ) ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮಾಡಬೋಕನ. ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ
ಪ್ರಕರಣರ್ನನು

ಕೋರ್ಲ

ಸಿರೋರ್ೋಗ

ತ್ಜ್ಞರನ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಬೋಕನನುರ್ುದನ ಕಡಾ್ರ್ರ್ಲಿ.
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ಮಕಕಳ

ವ ದಯರನ

ಮಾತ್ರವೋ

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರನಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ (ಪ್ೋಕ್ಸೋ) ಅಧಿನಿಯಮ ಪರಕರಣ 27:
ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು, ದೈಂಡ ಪರಕ್ತರಯ ಸೈಂಹತ, 1973ರ 164ಎ ಪರಕರಣಕಕ ಅನನಸ್ಾರವಾಗಿ
ನಡಸತ್ಕಕದನದ.
ಹಣನು ಮಗನರ್ು ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಒಳಗಾಗಿದದರ, ಮಹಿಳಾ ವ ದಯರನ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು
ಮಾಡತ್ಕಕದನದ. ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಮಗನರ್ು ಯಾರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮೋಲ ವಿಶಾಿಸರ್ನನು ಅಥವಾ ನೈಂಬಿಕರ್ನನು ಇಟಿಾದಯೋ ಆ
ಯಾರೋ ಇತ್ರ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಡಸತ್ಕಕದನದ.
ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅೈಂಥ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಗ ರನ ಹಾರ್ರಿರ್ಲ್ಲಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸೈಂಸ್ೆರ್ ಮನಖಯಸೆರನ
ರ್ಾಮನಿದೋಯಶನ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳರ್ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು
ನಡಸತ್ಕಕದನದ.
ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರನಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ ನಿಯಮ 5:
ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರನಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ ಪರಕರಣ 3,5,7,9ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ ಅಪ್ರಾಧಗಳು
ರ್ರದಯಾದ 24 ಗೈಂಟಯಳಗ ಮಗನವಿಗ ತ್ನತ್ನಯ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ೋವಗಳನನು ಕಲ್ಲಪಸಬೋಕನ.
ಮಗನವಿನ

ಖ್ಾಸಗಿತ್ನರ್ನನು

ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್

ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ,

ಮಗನವಿನ

ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿಗಳ

ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ಯಾರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮೋಲ ವಿಶಾಿಸರ್ನನು ಮತ್ನಿ ನೈಂಬಿಕರ್ನನು
ಇಟಿಾದಯೋ ಅರ್ರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ತ್ನತ್ನಯ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನನು ನಡಸಬೋಕನ. ಯಾರೋ
ವ ದಯರನ ಆಸಪತರ ಅಥವಾ ತ್ನತ್ನಯ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನನು ನಿೋಡನರ್ ಇತ್ರ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ೌಲಭಯ ಕೋೈಂದರಗಳು
ಅೈಂತ್ಹ ಚಿಕ್ತತಗ
ಸ ಾಗಿ ಪ್್ವಾಯಪೋಕ್ಷ್ತ್ವಾಗಿ ಯಾರ್ುದೋ ಕಾನ್ನನ ಅಥವಾ ಮಾಯಜಿಸ್ರೋರಿರ್ಲ್
ಕ್ೋರಿಕ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ದಾಖಲಗಳಗಾಗಿ ಒತಾಿಯಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
ಭನರರ್ತೋಯ ದೈಂಡ ಸೈಂಹತ ಪರಕರಣ 166ಬಿ/ ದೈಂಡ ಪರಕ್ತರಯೆ ಸೈಂಹತ ಪರಕರಣ 357ಸ್ಟ:
ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ಮತ್ನಿ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಗ ಗನರಿಯಾದ ಸೈಂತ್ರಸಿರಿಗ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನನು ನಿೋಡಲನ
ನಿರಾಕರಿಸಿದರ, ಒೈಂದನ ರ್ಷಯದರ್ರಗ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಅರ್ಧಿರ್ ಕಾರಾವಾಸ ಅಥವಾ ರ್ನಲಾಮರ್
ಅಥವಾ ಅವರಡರಿೈಂದಲ್ ದೈಂಡರ್ಗ ಒಳಪ್ಡಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.
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ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರನಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ (ಪ್ೋಕ್ಸೋ) ಅಧಿನಿಯಮ ಪರಕರಣ 19 ಮತಕಿ 21:

ಮಗಕವಿನ

ಮೋಲಿನ

ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌಜ್ಾನಯವನಕು

ಕಡನಾಯವನಗಿ

ವರದಿ

ಮನಡಕವುದಕ:

ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಧ ನಡರ್ನರ್ ಸೈಂಭರ್ ಇದ ಎೈಂದನ ಅನನಮಾನಪ್ಡನರ್ ಅಥವಾ
ಅೈಂಥ ಅಪ್ರಾಧರ್ು ಆಗಿರನರ್ುದನ ಗಮನಕಕ ಬೈಂದರನರ್ (ವ ದಯರನ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಆರ್ೋಗಯ ಪಾಲರ್ಾ
ರ್ೃತಿಿಪ್ರರನನು ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ) ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ವಿಶೋಷ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕಕಕ ಅಥವಾ
ಸೆಳೋರ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಗ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ರ್ರದ ಮಾಡಲನ ವಿಫಲವಾದರ, ಒೈಂದನ ರ್ಷಯದರ್ರಗ ವಿಸಿರಿಸಬಹನದಾದ ಅರ್ಧಿರ್
ಕಾರಾವಾಸ ಅಥವಾ ರ್ನಲಾಮರ್ ಅಥವಾ ಅವರಡರಿೈಂದಲ್ ದೈಂಡನಿೋರ್ರ್ಾಗತ್ಕಕದನದ.
ದೈಂಡ ಪರಕ್ತರಯನ ಸೈಂಹತ ಪರಕರಣ 164ಎ:
ಅತಾಯಚಾರ ಮಾಡಿರನರ್ ಅಥವಾ ಅತಾಯಚಾರ ನಡಸಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸಿರನರ್ ಅಪ್ರಾಧದ ತ್ನಿಖ್
ನಡರ್ನತಿಿರನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಅತಾಯಚಾರಕ್ಕಳಗಾಗಿದಾದಳೈಂದನ ಅಥವಾ ಅತಾಯಚಾರ ನಡಸಲನ
ಪ್ರರ್ತಿುಸಲಾಗಿದಯೈಂದನ ಆರ್ೋಪಿಸಲಾದ ಮಹಿಳರ್ನನು, ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ತ್ಜ್ಞರ ಮ್ಲಕ
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಲನ

ಪ್ರಸ್ಾಿಪಿಸಿರನರ್ಲ್ಲಿ,

ಅೈಂತ್ಹ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು

ಸಕಾಯರ

ಅಥವಾ

ಸೆಳೋರ್

ಪಾರಧಿಕಾರರ್ು ನಡಸನತಿಿರನರ್ ಆಸಪತರರ್ಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರನರ್ ರ್್ೋೈಂದಾಯಿತ್ ವ ದಯರನ
ನಡಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ ಅೈಂತ್ಹ ವ ದಯರನ ಗ ರನಹಾರ್ರಾಗಿರನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅೈಂತ್ಹ ಮಹಿಳರ್
ಸಮಮತಿಯೈಂದಗ ಅಥವಾ ಆಕರ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಅೈಂತ್ಹ ಸಮಮತಿರ್ನನು ನಿೋಡಲನ ಸಕ್ಷಮರ್ಾದ
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮಮತಿಯೈಂದಗ ಯಾರ್ುದೋ ಇತ್ರ ರ್್ೋೈಂದಾಯಿತ್ ವ ದಯರ ಮ್ಲಕ ನಡಸತ್ಕಕದನದ.
ಅೈಂತ್ಹ ಅಪ್ರಾಧರ್ು ನಡದರನರ್ುದಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ 24
ಗೈಂಟಯಳಗಾಗಿ ಅೈಂತ್ಹ ಮಹಿಳರ್ನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ ಅೈಂತ್ಹ ರ್್ೋೈಂದಾಯಿತ್ ವ ದಯಕ್ತೋರ್
ರ್ೃತಿಿಪ್ರನ ಬಳಗ ಕಳುಹಿಸತ್ಕಕದನದ.
ಪರಿೋಕ್ಷಗನಗಿ ಅೈಂಥ ಮಹಳ್ಯನಕು ಯನರ ಬ್ಳ ಕಳುಹಸಲನಗಿದಯೋ ಆ ರ್್ೋೈಂದನಯಿತ ವ ದಯರಕ ಆ
ಮಹಳ್ಯನಕು ಕ್ಡಲೋ ತಡ ಮನಡದ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಟ, ಈ ಕಳಕೈಂಡ ವಿವರಗಳ ಸಹತವನಗಿ ತನು ಪರಿೋಕ್ಷನ
ವರದಿಯನಕು ಸ್ಟದಧಪಡಿಸತಕಕದಕಾ, ಎೈಂದರ: ಮಹಿಳ ಮತ್ನಿ ಅರ್ಳನನು ಕರತ್ೈಂದ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹಸರನ ಮತ್ನಿ ವಿಳಾಸ, ಮಹಿಳರ್ ರ್ರ್ಸನಸ ,
ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ರ್ಯಕ್ತಿಯಿೈಂದ ತಗದನಕ್ೈಂಡ ರ್ಸನಿಗಳ ವಿರ್ರಣ, ಮಹಿಳಾ
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ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮೋಲ ಯಾರ್ುದಾದರ್ ಗಾರ್ದ ಗನರನತ್ನಗಳದದಲ್ಲಿ ಅೈಂಥ ಗನರನತ್ನಗಳು,
ಮಹಿಳರ್ ಸ್ಾಮಾನಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಿೆತಿ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಸ್ಕಿ ಮನಖಯ ವಿರ್ರಗಳು.
ರ್ರದರ್ಲ್ಲಿ

ತಗದನಕ್ೈಂಡ

ಪ್ರತಿಯೈಂದನ

ನಿಣಯರ್ಕ್ಕ

ಖಚಿತ್

ಕಾರಣಗಳನನು

ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ. ರ್ರದರ್ನ ಮಹಿಳರ್ ಸಮಮತಿರ್ನನು ಅಥವಾ ಆಕರ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಮಮತಿ
ನಿೋಡಲನ ಸಕ್ಷಮರ್ಾದ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮಮತಿರ್ನನು ಪ್ಡರ್ಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ನಿದಯಷಾವಾಗಿ
ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನ ಪಾರರೈಂಭವಾದ ಮತ್ನಿ ಮನಕಾಿರ್ವಾದ ನಿಖರವಾದ ಸಮರ್ರ್ನ್ು ಕ್ಡ
ರ್ರದರ್ಲ್ಲಿ ನಮ್ದಸತ್ಕಕದನದ.
173ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣ (5)ರ (ಎ)ಖೈಂಡದಲ್ಲಿ ಉಲೋಿ ಖಿಸಲಾದ ದಸ್ಾಿವೋರ್ನಗಳ
ಭಾಗವಾಗಿ ಆ ರ್ರದರ್ನನು ರ್್ೋೈಂದಾಯಿತ್ ವ ದಯರನ ಯಾರ್ುದೋ ವಿಳೈಂಬ ಮಾಡದೋ
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ ಕಳುಹಿಸತ್ಕಕದನದ. ಅರ್ರನ ಅದನನು ಪ್ರಕರಣ 173ರಲ್ಲಿನೈಂತ ಮಾಯಜಿಸ್ರೋಟರಿಗ
ಕಳುಹಿಸತ್ಕಕದನದ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರನರ್ುದನ ಯಾರ್ುದನ್ು ಮಹಿಳರ್ ಸಮಮತಿಯಿಲಿದ ಅಥವಾ ಅರ್ಳ
ಪ್ರವಾಗಿ ಅೈಂಥ ಸಮಮತಿರ್ನನು ನಿೋಡಲನ ಸಕ್ಷಮರ್ಾದ ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮಮತಿಯಿಲಿದೋ
ಯಾರ್ುದೋ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ಕಾನ್ನನಬದಧವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದಯೈಂದನ ಅಥ ಯಸತ್ಕಕದದಲಿ.
ಆರ್ೋಗಯ ಮತಕಿ ಕಕಟಕೈಂಬ್ ಕಲನಯಣ ಮೈಂತನರಲಯದ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು:
ಹಣನು ಮಗನ ಅಥವಾ ಮಹಿಳರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ವ ದಯರನನು ಹನಡನಕನರ್
ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್

ಎಲಾಿ

ಲಭಯವಿಲಿದರನವಿಕಯೋ

ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನನು

ಮಾಡಬೋಕನ.

ಚಿಕ್ತತಸ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್

ಹಾಗ್

ಆದರ,

ಮಹಿಳಾ

ವ ದಯರನ

ನಿರಾಕರಣ

ಅಥವಾ

ವಿಳೈಂಬಕಕ

ಕಾರಣವಾಗಬಾರದನ. ಮಹಿಳಾ ಸಹಾರ್ಕರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪ್ನರನಷ ವ ದಯರನ ವ ದಯಕ್ತೋರ್
ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ನಡಸಬಹನದನ.
ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌರ್ಯನಯದ

ಸೈಂತ್ರಸಿರಿಗ

ರ್್ೋೈಂದಣಿ,

ತ್ಪಾಸಣ

ಮತ್ನಿ

ಔಷಧಿಗಳನನು

ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ ಎಲಾಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರರ್ನನು ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ. (ಸ್ಟಎಲ್ಎ ಪರಕರಣ
23).
1.3. ಮಗಕವಿನ ಮೋಲಿನ ದೌಜ್ಾನಯ: ನಿಬ್ೈಂಧರ್ಗಳು ಮತಕಿ ಪರಿಭನಷಗಳು
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ಮಗಕ ಎೈಂಬ ಪ್ದರ್ು 0-18 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ರ್ನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿ ಎೈಂಬನದನನು ಸ್ಚಿಸನತ್ಿದ.
ಮಗಕವಿನ

ಸೈಂರಕ್ಷಣ

ಎೈಂದರ,

ಮಗನವಿನ

ಸನರಕ್ಷತರ್ನನು

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ

ಕ ಗ್ೈಂಡ

ಕಾರ್ಯಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗಳು;
ಮಗಕವಿನ ಮೋಲಿನ ದೌಜ್ಾನಯ ಎೈಂಬ ಪ್ದರ್ು ಯಾರ್ುದೋ ಮಗನವಿಗ (ದ ಹಿಕ, ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ
ಲ ೈಂಗಿಕವಾದ) ಉಪ್ದರರ್, ಹಿೈಂಸ್, ದೌರ್ಯನಯ, ನಿಲಯಕ್ಷಯ ಅಥವಾ ಪಿರೋತಿ-ವಾತ್ಸಲಯದ ತಿೋರ್ರತ್ರ ರ್ೈಂಚ್ರ್
ಎೈಂಬನದನನು

ಸ್ಚಿಸನತ್ಿದ.

ಇದನ

ರ್ ರ್,

ಸೈಂಭಾರ್ಯ

ಮತ್ನಿ

ಸೈಂದೋಹಾಸಪದ

ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು

ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನತ್ಿದ.
ದ ಹಕ ದೌಜ್ಾನಯ - ಮಗನವಿನ ದ ಹಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಎೈಂಬ ಪ್ದರ್ು, ಒೈಂದನ ಮಗನವಿಗ ದ ಹಿಕ
ರ್್ೋರ್ನನುೈಂಟನ ಮಾಡನರ್ ಯಾರ್ುದೋ ಕ್ತರಯ ಅಥವಾ ಕೃತ್ಯಗಳು;
ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯ - ಮಗನವಿನ ಮೋಲ್ಲನ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯವೈಂದರ, ಮಗನವಿಗ ಒಪಿಪಗ ಇರಲ್ಲ
ಅಥವಾ ಇಲಿದರಲ್ಲ, ಮಗನವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಶ ೋಷಣಗ ಕಾರಣವಾಗನರ್ ಯಾರ್ುದೋ ಕ್ತರಯ ಅಥವಾ
ಕೃತ್ಯಗಳು ಎೈಂದಥಯ.
ಭನವರ್ನತಮಕ/ಮನನಸ್ಟಕ ದೌಜ್ಾನಯ - ಮಗನವಿನ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ/ ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಎೈಂದರ, ಮಗನವಿನ
ಮಾನಸಿಕ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ, ಬೌದಧಕ ಮತ್ನಿ / ಅಥವಾ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಚ್ನಟನರ್ಟಿಕ ಮತ್ನಿ
ಬಳರ್ಣಿಗರ್ನನು ಕನಗಿೆಸನರ್ೈಂತ ಮಾಡನರ್ ಯಾರ್ುದೋ ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಲ್ೋಪ್;
ನಿಲಾಕ್ಷಯ - ಮಗನವಿನ ನಿಲಯಕ್ಷಯ ಎೈಂದರ, ಮಗನವಿನ ದ ಹಿಕ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ, ಗಾರ್ ಮತ್ನಿ/ಅಥವಾ
ಬಳರ್ಣಿಗಗ ಧಕಕಯಾಗನರ್ೈಂತ ಮಾಡನರ್ ಯಾರ್ುದೋ ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಲ್ೋಪ್.

ದೌಜ್ಾನಯದ ವಿಧಗಳು:
ಎ. ದ ಹಕ ದೌಜ್ಾನಯ
ಮಗನವಿನ

ದ ಹಿಕ

ದೌರ್ಯನಯ

ಎೈಂದರ,

ಮಗನವಿಗ

ದ ಹಿಕ

ಗಾರ್ರ್ನನುೈಂಟನ

ಮಾಡನರ್ುದಕಕ

ಕಾರಣವಾಗಬಹನದಾದ ಯಾರ್ುದೋ ಕ್ತರಯ ಅಥವಾ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎೈಂದಥಯ. ಅದನ ಈ ಕಳಕೈಂಡರ್ುಗಳನನು
ಒಳಗ್ಳುಬಹನದಾಗಿದನದ, ಅರ್ು ಅಷಾಕಕ ಮಾತ್ರವೋ ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗಿರನರ್ುದಲಿ:
ಎ)

ಮ್ಗೋಟನ ಮತ್ನಿ ಬಲವಾದ ಹ್ಡತ್ಗಳು.
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ಬಿ)

ಗಾರ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ತ್ರಚ್ನ ಗಾರ್ಗಳು

ಸಿ)

ಮ್ಳ ಮನರಿತ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ಉಳುಕನಗಳು

ಡಿ)

ಹ್ಟಾಗ ಆದ ಗಾರ್ಗಳು

ಇ)

ತ್ಲಗ ಆದ ಗಾರ್ಗಳು

ಎಫ್) ಒಳಾೈಂಗಗಳಗ ಆದ ಗಾರ್ಗಳು
ಜಿ)

ಕತ್ನಿ ಹಿಸನಕನರ್ುದನ ಅಥವಾ ಉಸಿರನಗಟಿಾಸನರ್ುದನ

ಎಚ್) ವಿಷ ನಿೋಡನರ್ುದನ
ಐ)

ಸನಡನರ್ುದನ ಅಥವಾ ಸನಟಾ ಗಾರ್ಗಳು

ಜ)

ಬಳರ್ಣಿಗಗ ಅಡಿ್ಯಾದ ಅಜ ವಿಕತ

ಕ)

ಪಾಲಕರನ ಸೃಷಿಾಸಿದ ಅಥವಾ ಹಣದ ಸನಳುು ಕಾಯಿಲಗಳು (ಹಿೈಂದನ ಮೈಂಚಾಸನ್
ಸಿೈಂಡ್ರೋಮ್ ಬ ಪಾರಕ್ತಸ)

ಬಿ. ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯ
ಮಗನವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಎೈಂದರ, ಮಗನವಿನ ಒಪಿಪಗ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲಿದರಲ್ಲ, ಮಗನವಿನ
ಮೋಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ಶ ೋಷಣಗ ಕಾರಣವಾಗನರ್ ಕ್ತರಯ ಅಥವಾ ಕೃತ್ಯಗಳು. ಅದನ ಈ ಕಳಕೈಂಡರ್ುಗಳನನು
ಒಳಗ್ಳುಬಹನದಾಗಿದನದ, ಅರ್ು ಅಷಾಕಕ ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗಿರನರ್ುದಲಿ:
ಸಪಶಾರಹತ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರಕಕಕಳ
ಎ)

ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳನನು ತ್ೋರಿಸನರ್ುದನ

ಬಿ)

ಪ್ರರ ಗನಪಾಿೈಂಗಗಳು ಹಾಗ್ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರಯರ್ನನು ವಿೋಕ್ಷ್ಸಿ ತ್ೃಪಿಿಪ್ಡನರ್ುದನ

ಸಿ)

ಅಶಿಿೋಲ ರ್ತ್ಯರ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ಟಿೋಕಗಳು

ಡಿ)

ಕಾಮಪ್ರಚ್ೋದಕ ರ್ಸನಿಗಳ ಪ್ರದಶಯನ

ಇ)

ಅಸಭಯ ಛಾಯಾಚಿತಿರೋಕರಣ

ಸಪಶಾಸಹತ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರಕಕಕಳ
ಎ)

ಸಿನಗಳನನು ಮನಟನಾರ್ುದನ

ಬಿ)

ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳು/ಗನದದಾಿರರ್ನನು ರ್ೋರ್ರಿಸನರ್ುದನ

ಸಿ)

ಹಸಿಮ ಥನನ

ಡಿ)

ಮೌಖಿಕ ಲ ೈಂಗಿಕತ
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ಇ)

ಗನದದಾಿರ ಅಥವಾ ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳ ಒಳಗ ಯಾರ್ುದೋ ರಿೋತಿರ್ ರ್ಸನಿ ಅಥವಾ
ಬರಳನನು ತ್್ರಿಸನರ್ುದನ

ಎಫ್) ಗನದದಾಿರ ಅಥವಾ ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುರ್ನನು ತ್್ರಿಸನರ್ುದನ
ಜಿ)

ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ

ಅೈಂಥ

ಕಾರ್ಯಗಳನನು

ಮಾಡನರ್ೈಂತ

ಆ

ಮಗನರ್ನನು

ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸನರ್ುದನ
ಎಚ್) ಕಾಮಪ್ರಚ್ೋದಕ

ಪ್ರದಶಯನ

ಅಥವಾ

ವೋಶಾಯರ್ೃತಿಿರ್

ಉದದೋಶಕಾಕಗಿ

ನಡಸನರ್

ಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ನನು ತ್ಡಗಿಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ

ಸ್ಟ.

ಭನವರ್ನತಮಕ/ ಮನನಸ್ಟಕ ಕ್ತರಕಕಕಳ

ಮಗನವಿನ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ/ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ತರನಕನಳ ಎೈಂದರ, ಮಗನವಿನ ಮಾನಸಿಕ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ, ಬೌದಧಕ
ಮತ್ನಿ /ಅಥವಾ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣ ಮತ್ನಿ ಬಳರ್ಣಿಗಗ ಧಕಕರ್ನನುೈಂಟನ ಮಾಡನರ್
ಯಾರ್ುದೋ ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಲ್ೋಪ್. ಅದನ ಈ ಕಳಕೈಂಡರ್ುಗಳನನು ಒಳಗ್ಳುಬಹನದಾಗಿದನದ, ಅದನ
ಅಷಾಕಕೋ ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗಿರನರ್ುದಲಿ.
ಎ)

ತಿರಸ್ಾಕರ, ಬೋಪ್ಯಡಿಸನವಿಕ ಅಥವಾ ದಬಾಬಳಕ

ಬಿ)

ಪಿರೋತಿ ಅಥವಾ ಸಮ್ಹ ಸೈಂವೋದರ್ರ್ ಕ್ರತ

ಸಿ)

ಅನನಚಿತ್ ಮತ್ನಿ ನಿರೈಂತ್ರವಾದ ಟಿೋಕ, ಬದರಿಕಗಳು, ಅರ್ಮಾನ, ಆರ್ೋಪ್ಗಳು,
ಮಗನವಿನ ಅಥವಾ ಮಗನವಿಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ನಿರಿೋಕ್ಷಗಳು.

ಡಿ)

ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಹಿೈಂಸ್ಗ ದ್ಡನರ್ುದನ

2. ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷನ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳು:
2.1.1 ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಸಥಳ

 ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನರ್ು ಮಗನವಿನ ಖ್ಾಸಗಿತ್ನ ಮತ್ನಿ ಸ್ೌಖಯತರ್ನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಬೋಕನ.

 ಮಗನವಿನ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು, ಹರಿಗ ವಾಡ್ಯ ಅಥವಾ ತ್ನತ್ನಯ/ ಅಪ್ಘಾತ್ ಚಿಕ್ತತಾಸ
ಸೆಳದಲ್ಲಿ ನಡಸಬಾರದನ.

 ಸೈಂಪ್್ಣಯ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮತ್ನಿ ಸ್ಕಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗಳ ಸೈಂಗರಹಣರ್ನನು
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ುದಕಕ ಆ ಕ್ಠಡಿರ್ನ, ಒೈಂದನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ಮೋರ್ನ, ಉತ್ಿಮವಾದ ಬಳಕ್ತನ

150

ಮ್ಲ,

ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ

ಮಾದರಿಗಳ

ಸೈಂಗರಹಣಗಾಗಿ

ಎಲಾಿ

ಸ್ಾಮಗಿರ

ಮತ್ನಿ

ರ್ರದ

ನಮ್ರ್ಗಳನನು ಹ್ೈಂದರಬೋಕನ.
2.1.2 ಪರಿೋಕ್ಷನ/ ಪರಿೋಕ್ಷ ನಡಸಕವ ಸಮಯದಲಿಿ ಹನಜ್ರಿರಕವ ವಯಕ್ತಿಗಳು

 ಯನರೋ ರ್್ೋೈಂದನಯಿತ ವ ದಯರಕ (ಆರ್ಎೈಂಪಿ) ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ನಡಸಬಹನದನ
ಮತ್ನಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಒಳಗಾದ ಸೈಂತ್ರಸಿರ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದರ್ನನು ನಿೋಡಬಹನದನ.

 ಮಗನವಿಗ ಆದ ಆಘಾತ್ರ್ನನು ತ್ಡರ್ಲನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ರ್ಾಶರ್ನನು ತ್ಡರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಬಹನ
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಳನನು ತ್ಪಿಪಸಬೋಕನ. ಆದನದರಿೈಂದ ಪರರ್ತಯೈಂದಕ ಆಸಪತರಯಕ ಮೊದಲ ಭೋಟಿಯಲಿಿಯೆೋ
ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಕವ

ಮತಕಿ

ಮನದರಿಗಳನಕು

ಸೈಂಗರಹಸಲಕ

ತರಬೋರ್ತ

ಹ್ೈಂದಿರಕವ

ವ ದಯರನಕು

ಹ್ೈಂದರತ್ಕಕದನದ. ಒಬಬ ವ ದಯನಿಗ ಅತಿ ಹ್ರಯಾಗದೈಂತ ಕತ್ಯರ್ಯರ್ನನು ಹೈಂಚಿಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ
ಎೈಂಬನದನನು

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ

ಸೈಂಸ್ೆರ್

ಮನಖಯಸೆರನ

ನನರಿತ್

ವ ದಯರ

ಸರದ

ಪ್ಟಿಾಯೈಂದನನು ರ್ಪಿಸಿದರ, ಇದನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನತ್ಿದ.

 ಒೈಂದನ ವೋಳ ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಬಾಲಕ್ತ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಯಾಗಿದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಮಹಿಳಾ ವ ದಯರನನು
ಪ್ತಿ ಹಚ್ಿಲನ ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್ ಎಲಾಿ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನನು ಮಾಡತ್ಕಕದನದ. ಆದರ, ಮಹಿಳಾ ವ ದಯರನ
ಇಲಿ ಎೈಂಬ ಕಾರಣದ ಮೋಲ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿಗ ಚಿಕ್ತತಸ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ಯಾರ್ುದೋ
ಕಾರಣಕ್ಕ ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದನ ಅಥವಾ ವಿಳೈಂಬ ಮಾಡಬಾರದನ. ಮಹಳ್ನ ಸಹನಯಕ್ತಯರ
ಸಮಕಮಖದಲಿಿ

ಪ್ನರನಷ

ವ ದಯರನ

ಸಹ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು

ನಡಸಬಹನದನ.

ಆ

ಮಹಿಳಾ

ಸಹಾರ್ಕ್ತರ್ನ, ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸೈಂಸ್ೆರ್ನ ಗ್ತ್ನಿಪ್ಡಿಸಿದ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಿಬಬೈಂದಯಾಗಿರತ್ಕಕದನದ.

 ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ಆ ಮಗಕವಿನ ತೈಂದ-ತನಯಿಯ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿಿ ಅಥವನ ಆ
ಮಗಕವು ಯನವ ವಯಕ್ತಿಯ ಮೋಲ ವಿಶನವಸ ಮತಕಿ ನೈಂಬಿಕಯನಕು ಇಟಿಿದಯೋ ಆ ಯಾರೋ
ಇತ್ರ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಡಸತ್ಕಕದನದ. ಒೈಂದನ ವೋಳ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅೈಂಥ
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಹಾರ್ರಿಲಿದದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸೈಂಸ್ೆರ್ ಮನಖಯಸೆರನ ರ್ಾಮನಿದೋಯಶಿಸಿದೈಂಥ
ಮಹಿಳರ್ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ನಡಸತ್ಕಕದನದ.

 ಮಗನವಿನ

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ

ನಡಸನರ್

ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ಯಾರ್ುದೋ

ಕ್ಠಡಿಯಳಗ ಬರಲನ ಪ್ಲಿೋಸ್ ಸ್ಟಬ್ಬೈಂದಿಗ ಅನಕಮರ್ತ ನಿೋಡಬನರದಕ.
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ಕಾರಣಕ್ಕ

ಆ

2.1.3 ಸಮಮರ್ತ/ ನಿರನಕರಣಯ ಬ್ಗೆ ಮನಹರ್ತ

 ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಿ ಎೈಂದರ, ಪ್ರಿೋಕ್ಷ, ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಸೈಂಗರಹಣ ಮತ್ನಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ
ಕನರಿತ್ನ ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡನರ್ುದನ. ಈ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಮರ್ತಯನಕು
ನಿೋಡನರ್ುದನ ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿರನತ್ಿದ .

 ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕ ಮತ್ನಿ ಮಗನ (12 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸನಸ ಮಿೋರಿದದಲ್ಲಿ) ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮಾಡನರ್
ವ ದ್ರ್ ಹಾಗ್ ಸೈಂಬೈಂಧಿಕನಲಿದ ತ್ಟಸೆ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರನನ ಅನನಮತಿ ಪ್ತ್ರಕಕ ಸಹಿ ಮಾಡನರ್ುದನ
ಕಡಾ್ರ್.

 ಜ್ತಗ, ಮೋಲಕೈಂಡ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳನನು ನಡಸನರ್ ಮನೈಂಚ ಅರ್ುಗಳಗ, 12 ರ್ಷಯ ಮೋಲಪಟಾ
ಯಾರ್ುದೋ ಮಗನವಿನ ಒಪಿಪಗ ಪ್ಡರ್ರ್ುದನ ಕಡಾ್ರ್.

 ಸ್ನಕ್ಷಯವನಕು ವರದಿ ಮನಡಕವುದಕ ಅಥವನ ಸೈಂಗರಹಸಕವುದಕಕ ಒಪಿಪಗ ನಿೋಡಲಕ ನಿರನಕರಿಸ್ಟದರ
ಅದಕ ಯನವುದೋ ವಿಧದಲ್ಿ ಚಿಕ್ತತಸಯ ನಿರನಕರಣಗ ಕನರಣವನಗಕವುದಿಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಮಗನ
ಮತ್ನಿ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರಿಗ ತಿಳಸಬೋಕನ.

 ಅೈಂಗವ ಕಲಯ ಹ್ೈಂದಿರಕವ ವಯಕ್ತಿಯನಗಿದಾ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅೈಂಗವ ಕಲಯದ ಮಟಾರ್ನನು ನಿಧಯರಿಸಿ,
ದಿಭಾಷಿ ಅಥವಾ ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕನನ ಉಪ್ಸಿೆತ್ನಿರನರ್ೈಂತ ಕ್ೋರನರ್ುದನ ಮನಖಯವಾಗನತ್ಿದ. ಹಾಗ
ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ ರ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಉಪ್ಚಾರ ಪ್ಡರ್ಬಹನದಾಗಿದ ಮತ್ನಿ ರ್ಯಕ್ತಿ
ಹಾಗ್ ಪ್ೋಷಕರನ ಯಾರಾದರ್ ಇದದಲ್ಲಿ, ಅರ್ರಿೈಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ನಿ ನಿೋತಿಗನನಗನಣವಾಗಿ
ಒಪಿಪಗರ್ನನು ಪ್ಡರ್ಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳಸಬೋಕನ.

 ಮಗನ (12 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸನಸ ಮಿೋರಿದ) ಅಥವಾ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರನ ಒಪಿಪಗ
ನಿರಾಕರಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ವ ದಯರನ ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷ ಮನಡಬೋಕೈಂದಕ ಪ್ಲಿೋಸರಕ ಒತನಿಯಿಸಕವೈಂರ್ತಲಿ.

 ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ

ಅಥವಾ

ಪ್ೋಷಕರ

ಅನನಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ

ಮಗನವಿನ

ಜ್ತರ್ಲ್ಲಿರನರ್ೈಂಥ

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ಮಗನವಿನ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ
ಒಪಿಪಗರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ೈಂತಿಲಿ. ಇೈಂಥ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮಾಡನರ್ ವ ದಯರನ, ಪ್ರಿೋಕ್ಷ
ಮಾಡನರ್ುದಕಕ ಅನನಮತಿಗಾಗಿ ಸೈಂಸ್ಥಯ ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಸಮಿರ್ತಯನಕು ಕ್ೋರಬಹನದನ. ಈ
ಸಮಿತಿರ್ನನು

ಮಗನವಿನ

ಉತ್ಿಮ

ಹಿತಾಸಕ್ತಿರ್ನನು

ಹಾಗ್

ಮಗನವಿನ

ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ

ಅಗತ್ಯತರ್ನನು ನಿಧಯರಿಸಲನ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸೈಂಸ್ೆರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾೆಪಿಸತ್ಕಕದನದ. ಈ
ಸಮಿತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಸ್ೆರ್ ಒಬಬ ಹಿರಿರ್ ಸಿಬಬೈಂದ, ಉದಾಹರಣಗಾಗಿ ಡಿೋನ್, ವ ದಯಕ್ತೋರ್
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರನ

ಅಥವಾ

ರಿಜಿಸ್ಾರರ್

ಜ್ತಗ
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ಆರ್ಎೈಂಓ/

ಸಿಎೈಂಓ

ಹಾಗ್

ಇರ್್ುಬಬ

ವ ದಾಯಧಿಕಾರಿರ್ನನು

ಹ್ೈಂದರನರ್

ಕನಿಷಾ

ಪ್ಕ್ಷ

3

ಸದಸಯರನನು

ಈ

ಸಮಿತಿ

ಒಳಗ್ೈಂಡಿರಬಹನದನ.
ಸಮಮರ್ತ ನಿಯಮಗಳನಕು ಭನರರ್ತೋಯ ದೈಂಡ ಸೈಂಹತಯ 87, 89, 90 ಮತಕಿ 92ರ್ೋ ಪರಕರಣದ
ಮ್ಲಕ ಉಪಬ್ೈಂಧಿಸಲನಗಿದ.
2.2 ಮಗಕವಿನ ಸೈಂದಶಾನ:

ಹೈಂತ 1: ಪರಿೋಕ್ಷ ಮನಡಕವ ವ ದಯರ ಪರಿಚಯ – ಮಗನವಿನ ಜ್ತಗ ಉತ್ಿಮ ಸ್ೌಹಾದಯತರ್ನನು
ಬಳಸಿಕ್ಳುುರ್ ಸಲನವಾಗಿ ವ ದಯರನ ತ್ಮಮನನು ಹಸರಿನ ಮ್ಲಕ ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮಾಡಿಕ್ಳುುರ್ುದನ ಬಹಳ
ಮನಖಯ.
- ಪ್ರಸಪರ ಅಥಯವಾಗನರ್ ಭಾಷ್ರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂದಶಯನದ ಉದದೋಶರ್ನನು ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ.
- ಗೌಪ್ಯತ ಮತ್ನಿ ಅದರ ಇತಿಮಿತಿಗಳ ಬಗೆ ಚ್ಚಿಯಸಬೋಕನ.
- ಮಗನವಿಗ ಉತ್ಿರ ಗ್ತಿಿಲಿದದದಲ್ಲಿ, ಗ್ತಿಿಲಿ ಎೈಂದನ ಹೋಳುರ್ುದನ ಸರಿಯೈಂದನ ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ.
- ಮಗನವಿನ ಬಗೆ ಕಾಳಜಿರ್ನನು ರ್ಯಕಿಪ್ಡಿಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ತ್ಪ್ನಪ ಏನ್ ಇಲಿ
ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳಸಬೋಕನ.
- ಜಾಗರ್ಕತ ಮತ್ನಿ ತ್ನಮರ್ತಯಿೈಂದ ಆಲ್ಲಸಿರಿ (ಎೈಂದರ, ಮಗನವಿಗ ಬೋಗ ಹೋಳುರ್ೈಂತ
ಅರ್ಸರಿಸಬಾರದನ)
- ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಸಮಾನ ಲ್ಲೈಂಗಿೋ ಸೈಂದಶಯಕರಿಗ ಆದಯತ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಒಳತ್ನ.
ಸಹನಯವನಗಬ್ಹಕದನದೈಂಥ ಹೋಳಕಗಳು:
- ಕಲರ್ು ದ್ಡ್ರ್ರಿೈಂದ ತ್ೈಂದರಗಿೋಡಾದ ಅರ್ೋಕ ಮಕಕಳನನು ರ್ಾನನ ರ್್ೋಡಿದದೋರ್ ಮತ್ನಿ
ಅರ್ರಿಗ ಸಹಾರ್ ಮಾಡನರ್ುದಕಕ ರ್ಾನನ ತ್ರಬೋತಿ ಪ್ಡದದದೋರ್.
- ಯಾರ್ುದೋ ಸಮರ್ದಲಾಿದರ್ ನಿೋರ್ು ಕ್ಠಡಿಯಿೈಂದ ಹ್ರಹ್ೋಗಬೋಕೈಂದನ ಬರ್ಸಿದದಲ್ಲಿ,
ನಿೋರ್ು

ಮನಕಿವಾಗಿ

ಹ್ೋಗಬಹನದನ

ಮತ್ನಿ

ಸೈಂದಶಯನರ್ನನು

ನಿಲ್ಲಿಸಬೋಕೈಂದನ

ಬರ್ಸಿದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ನಿೋರ್ು ಕ ಮೋಲತಿಿ ಇಲಿವೋ – ನನುನನು ಕೋಳಬಹನದಾಗಿದ.

ನಿೋರ್ು

- ಈಗ ರ್ಾನನ ನಿನು ಮಾತ್ನನು ಆಲ್ಲಸನತೋಿ ರ್ ಮತ್ನಿ ಕ್ೋಣರ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾನನ ನಿರ್್ುೈಂದಗ
ಮಾತ್ರ್ಾಡನವಾಗ ನಿನಗ ಇಷಾವಾದ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ನಿನು ಜ್ತಗ ಇಟನಾಕ್ಳುಬಹನದನ. ನಿೋನನ ನಿನು
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ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ ಹ್ರಗಡ ಇರಬೋಕೈಂದನ ಬರ್ಸಿದಲ್ಲಿ, ಅದ್ ಆಗಬಹನದನ. ಆದರ ರ್ಾರ್ು
ಮಾತ್ರ್ಾಡನವಾಗ, ರ್ಾವಿಬಬರ್ ಕಾಣನರ್ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ರನ ಕನಳತಿರಬೋಕನ.
- ನಿನಗ

ಯಾರ್ುದೋ

ಸಮರ್ದಲಾಿದರ್

ಬಾಯಾರಿಕ

ಆದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಶೌಚಾಲರ್

ಬಳಸಬೋಕೈಂದನ ಅನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದನನು ದರ್ವಿಟನಾ ತಿಳಸಿ, ಆಗ ರ್ಾರ್ು ಒೈಂದನ ವಿರಾಮರ್ನನು
ತಗದನಕ್ಳೂುೋಣ. ಕನಡಿರ್ನರ್ ನಿೋರನ ಇಲೋಿ ಇದ ಮತ್ನಿ ಶೌಚಾಲರ್ರ್ು ಪ್ಕಕದಲ್ಲಿಯೋ ಇದ
(ಇದನನು ಮಗನವಿಗ ತಿಳಸಬೋಕನ).
- ಆದ ಘ್ಟರ್ರ್ ಬಗೆ ರ್ಾರ್ು ಮಾತ್ರ್ಾಡನವಾಗ, ನಿನಗ ರ್ಾಚಿಕ ಅಥವಾ ದನಃಖ ಆಗಬಹನದನ.
ಆದರ ಘ್ಟರ್ರ್ ಬಗೆ ನಿೋನನ ಹೋಳುರ್ುದರಿೈಂದ ನಿನಗ ಆದ ರ್್ೋರ್ುಗಳು/ ಗಾರ್ಗಳಗ ಸ್ಕಿ
ಚಿಕ್ತತಸ ನಿೋಡಲನ ನನಗ ರ್ರವಾಗನತ್ಿದ ಹಾಗ್ ಮತ್ಿಮಮ ಅೈಂಥರ್ರಿೈಂದ ನಿನಗ ಆಗನರ್
ತ್ೈಂದರರ್ನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ ಸಹಾರ್ವಾಗನತ್ಿದ .
- ಅಲ್ಲಿ ಏನನ ನಡಯಿತ್ನ ಎೈಂಬನದರ ಕನರಿತ್ನ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ನಿೋರ್ು ಧ ರ್ಯಶಾಲ್ಲ ರ್ಯಕ್ತಿ ಎೈಂದನ
ರ್ಾನನ ಭಾವಿಸನತೋಿ ರ್. ಇೈಂತ್ಹ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮಮೈಂಥ ಅರ್ೋಕ ಮಕಕಳಗ ತ್ೈಂದರ ನಿೋಡಬಹನದನ.
ಒೈಂದನ ಮಗನ ಆ ಬಗೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದರ, ಆಗ ಇನಿುತ್ರ ಅರ್ೋಕ 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 ಚಿಕ್ತತಸ ನಿೋಡಿ
ಮಗನರ್ನನು ಸಮಾಧಾನಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ ತ್ನೈಂಬಾ ಮನಖಯವಾದನದನ. ಮಗನವಿನ ಮನಸನಸ ಶಾೈಂತ್ ಮತ್ನಿ
ಸಿೆರವಾಗನರ್ರ್ರಗ ಸೈಂದಶಯನರ್ನನು ಮನೈಂದ್ಡನರ್ ಅಗತ್ಯವಿರನತ್ಿದ.
ಹೈಂತ 3: ಪ್ೋಷಕರ ಉಪಸ್ಟಥರ್ತ –

ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ್ೋಷಕರನ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು

ವಿಶಾಿಸವಿರಿಸಿಕ್ೈಂಡ

ಉಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ

ಯಾರೋ

ಒಬಬರ

ಮಗನರ್ನನು

ಸೈಂದಶಯನ

ಮಾಡಬೋಕನ.

ಜ್ತರ್ಲ್ಲಿರನರ್ ರ್ರ್ಸಕನನ ಅಪ್ರಾಧಿ ಅಥವಾ ದನಷ್ರೋರಕ ಎೈಂಬ ಸೈಂಶರ್ವಿದದಲ್ಲಿ, ಅರ್ನನನು
ರ್ೋರವಾಗಿ ಕಣಿುಗ ಕಾಣನರ್ೈಂತ ಕನಳತ್ನಕ್ಳುಲನ ತಿಳಸಬಹನದನ. ಆದರ, ಸೈಂದಶಯನದ ಮಾತ್ನ ಆತ್ನ
ಕ್ತವಿಗ ಕೋಳಸನರ್ೈಂತಿರಬಾರದನ. ವಿಶೋಷವಾಗಿ, ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ್ೋಷಕರಿಗ ಸೈಂಕ್ೋಚ್ಪ್ಡನರ್
ಅಥವಾ ಭರ್ಪ್ಡನರ್ ಹದಹರರ್ದ ಮಕಕಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಾೈಂಸಿೆಕ ದೌರ್ಯನಯದ
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ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಜ್ತಗಿರನರ್ ರ್ರ್ಸಕರನ ಸೈಂದಶಯನದ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಸಿೆತ್ರಿರಬಾರದನ. ಇದರಿೈಂದ
ಮಗನ ಮನಕಿವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ಹಿೈಂರ್ರಿಕರ್ನನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿಕ್ೈಂಡನ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ರ್ರವಾಗನತ್ಿದ.
ಹೈಂತ 4: ಬಳವಣಿಗ ಮತಕಿ ಅರಿವಿನ ಸ್ನಮಥಯಾಗಳನಕು ನಿಧಾರಿಸಕವಿಕ – ಆರೈಂಭಿಕ ಪ್ರಶುಗಳು
ಮಗನವಿನ ಹಸರನ, ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರನ, ಶಾಲಗಳು, ರ್ರ್ಸನಸ, ಓದನತಿಿರನರ್ ತ್ರಗತಿ, ಸ್ುೋಹಿತ್ರ
ಹಸರನಗಳು, ತ್ನೈಂಬಾ ಇಷಾವಾದ ಆಹಾರ, ಆಟಗಳು ಮತ್ನಿ ಆಸಕ್ತಿಗಳೈಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನರ್
ಹಾಗ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿರಬೋಕನ. ಈ ಪ್ರಶುಗಳು, ಮಗನವಿನ ಜ್ತಗ ಉತ್ಿಮ ಸ್ೌಹಾಧಯ ಸೈಂಬೈಂಧ
ಹ್ೈಂದಲನ ರ್ರವಾಗನತ್ಿವ. ಮಗನವಿಗ ಬಳರ್ಣಿಗಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಕ್ರತಯಿದದರ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ
ಮಗನರ್ು ಮಾನಸಿಕ ಅಸಿಸೆತಯಿೈಂದ ಬಳಲನತಿಿದದರ, ಅದ್ ಸಹ ಆ ಪ್ರಶುಗಳೈಂದ ಸಪಷಾವಾಗಿ
ತಿಳದನಬರನತ್ಿದ.
ಹೈಂತ 5: ಜ್ತಯಲಿಿ ವಯಸಕರಕ ಯನರನದರ್ ಇದಾಲಿಿ, ಅವರ ಸೈಂದಶಾನ:
 ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಾಯಿತ್ನ?

 ಅನನಚಿತ್ ಘ್ಟರ್ ಹೋಗ ಸೈಂಭವಿಸಿತ್ನ?

 ಮಗನರ್ನನು ಅನನಚಿತ್ವಾಗಿ ನಡಸಿಕ್ೈಂಡರ್ರನ ಯಾರನ?
 ಆಗ ಮಗನವಿನ ಜ್ತಗ ಯಾರಿದದರನ?

 ಅನನಚಿತ್ ಘ್ಟರ್ ನಡದದದನನು ಯಾರನ ರ್್ೋಡಿದರನ?
 ಅನನಚಿತ್ ಘ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೈಂಭವಿಸಿತ್ನ?

 ಇತ್ರ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರನ ಅಥವಾ ರ್್ೋಡನಗರನ ಆಗ ಎಲ್ಲಿದದರನ?
 ಅನನಚಿತ್ ಘ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಸೈಂಭವಿಸಿತ್ನ?
2.3 ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷ:
ಹೈಂತ 1: ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಪಾಲಕರಿಗ ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷನ ಹೈಂತಗಳನಕು ವಿವರಿಸಬೋಕಕ. ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್
ಉದದೋಶ, ಚಿಕ್ತತಗ
ಸ ಾಗಿ ಗಾರ್ಗಳನನು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸನರ್ುದಾಗಿದ ಎೈಂದನ ಮಗನವಿಗ ತಿಳಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಹಚ್ನಿ
ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಗನವಿಗಾದರ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ ಬಗೆ ವಿರ್ರಿಸಬಹನದನ.
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ಹೈಂತ 2: ಪರಿೋಕ್ಷ ಇಡಿೋ ದೋಹಕಕ ನಡಯಕರ್ತಿದಯೆೋ ಹ್ರತ್ನ, ಕೋರ್ಲ ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳಗ ಮಾತ್ರರ್ಲಿ
ಎೈಂಬನದನ ಮಗನವಿನ ಅನನಭರ್ಕಕ ಬರಬೋಕನ. ಆದದರಿೈಂದ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಕಣನುಗಳು,
ಮ್ಗನ, ಬಾಯಿ, ಕ -ಕಾಲನಗಳನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ನೈಂತ್ರ ಎದ, ಬನನು ಅೈಂತಿಮವಾಗಿ ಹ್ಟಾ ಮತ್ನಿ
ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಬೋಕನ. ಹಿೋಗ ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ, ಯಾರ್ುದೋ ಪ್ರಚಿದ ಗನರನತ್ನಗಳು ಮತ್ನಿ
ಸನಟಿಾರನರ್ ಗಾರ್ಗಳೈಂತ್ಹ ಇತ್ರ ದ ಹಿಕ ಗಾರ್ಗಳು ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ಲ್ಲಿ ತ್ಪಿಪಹ್ೋಗಿಲಿ ಎೈಂಬನದನ
ಖ್ಾತಿರಯಾಗನತ್ಿದ.
ಹೈಂತ

3:

ಮಗನರ್ು,

ಪನಲಕರ

ಕ

ಹಡಿದಕಕ್ೈಂಡಕ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ

ಮಾಡನರ್

ಮೋಜಿನ

ಮೋಲ

ಕನಳತ್ನಕ್ಳುಬಹನದನ ಅಥವಾ ಮಲಗಬಹನದನ. ಆದರ, ಸೈಂತ್ರಸ್ತ್ ಮಗನರ್ು 3 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸಗಿೈಂತ್
ಕಡಿಮ ಇದದಲ್ಲಿ, ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿರ್ನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮಾಡನರ್ ಮೋಜಿನ ಮೋಲ ಆ ಮಗನರ್ನನು ತ್ಮಮ ತ್ಡರ್
ಮೋಲ ಕನಳುರಿಸಿಕ್ೈಂಡನ ಕನಳತ್ನಕ್ಳುಬಹನದನ.
ಹೈಂತ 4: ಮಗನವಿನ ಮೋಲಾಗಿರನರ್ ಹಲರ್
ಿ
ಸಿರ್ಪ್ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ರ್ರ್ಸಸನನು ಆಧರಿಸಿ,
ಪರಿೋಕ್ಷಗನಗಿ ವಿವಿಧ ರ್ೈಂಗಿಗಳನಕು ಬ್ಳಸಬ್ಹಕದಕ. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಬಳಸನರ್ ಭೈಂಗಿಗಳನನು ಈ ಕಳಗ
ನಿೋಡಲಾಗಿದ:
- ಸೈಂಪ್್ಣಯ ಗಾರ್ದ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ, ಅೈಂಗಾತ್ ಮತ್ನಿ ಬ್ೋರಲನ ಮಲಗನರ್ ಭೈಂಗಿ.
- ಮೊಳಕಾಲನಗಳನನು ಮಡಚಿ ಮತ್ನಿ ಹ್ರಚಾಚಿ ಅೈಂಗಾತ್ ಮಲಗನರ್ ಭೈಂಗಿ
- ವಿಶೋಷವಾಗಿ

ಗನದದಾಿರ

ಆಘಾತ್

ಮತ್ನಿ

ಪ್ನರನಷ

ಬಾಧಿತ್ರಿಗಾಗಿ,

ಮೊಳಕಾಲನನು

ಎದರ್ರ್ರಗ್ ಎಳದನಕ್ಳುುರ್ ಭೈಂಗಿ
- ಹದಹರರ್ದ ಹನಡನಗರನ ಮತ್ನಿ ಹನಡನಗಿರ್ರಿಗಾಗಿ ಸಿಮ್ಸ ಭೈಂಗಿ (ಎಡ ಮಗನೆಲ್ಲಗ ಮಲಗಿ
ಎಡ ನಿತ್ೈಂಬ ಮತ್ನಿ ಕಾಲನನು ರ್ೋರವಾಗಿ ಚಾಚಿ, ಬಲ ನಿತ್ೈಂಬ ಹಾಗ್ ಕಾಲನನು ಸಿಲಪ ಮಡಚಿ
ಮಲಗನರ್ ಭೈಂಗಿ)
ಹೈಂತ 5: ಮಗನರ್ನನು ಮರ ಮಾಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಕವರಿೈಂಗ್ ಶ್ವೋಟನಕು ಬ್ಳಸಬೋಕಕ. ಮಗನ ನಿರಾತ್ೈಂಕ
ಮನಸಿೆತಿರ್ನನು

ಹ್ೈಂದಲನ

ಮತ್ನಿ

ಮಾನಸಿಕ

ರ್ರವಾಗನತ್ಿದ.
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ರ್್ೋರ್ನನು

ಕಡಿಮ

ಮಾಡಿಕ್ಳುಲನ

ಇದನ

ಹೈಂತ 6: ಗಾರ್ದೈಂದ ರಕಿಸ್ಾರರ್ವಾಗನತಿಿರನರ್ ಹ್ರತ್ನ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ದೋಹದ ಯಾರ್ುದೋ
ರೈಂಧರದಲ್ಲಿ ಬಾಹಯ ರ್ಸನಿಗಳು ತ್್ರಿದದ ಹ್ರತ್ನ ಯಾರ್ುದೋ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ ನಿದಾರರ್ನಕರ್ನನು
ನಿೋಡದೈಂತ ತ್ಪಿಪಸಬೋಕನ.
ಹೈಂತ 7: ಸ್ನಮನನಯ ದ ಹಕ ಪರಿೋಕ್ಷ

 ರ್ಯಕ್ತಿಗ ದೋಶ ಮತ್ನಿ ಕಾಲದ ಅರಿವಿದದರ ಮತ್ನಿ ವ ದಯರನ ಕೋಳದ ಎಲಾಿ ಪ್ರಶುಗಳಗ್ ಉತ್ಿರಿಸಲನ
ಸಮಥಯರಾಗಿದದರ ಅದನನು ದಾಖಲ್ಲಸಬೋಕನ. ಡರಗ್/ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನನು ಸ್ೋವಿಸಿ ಅಥವಾ
ಚ್ನಚಿಿಕ್ೈಂಡನ ಅಮಲ್ಲನಲ್ಲಿರನರ್ ಯಾರ್ುದೋ ಚಿಹುಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಗನರನತಿನ
ಚಿಹುಗಳನನು ನಮ್ದಸಬೋಕನ.

 ದೋಹದ ಉಷನಣೈಂಶ, ರ್ನಡಿ ಮಿಡಿತ, ಉಸ್ಟರನಟ, ರಕಿದ್ತಿಡ, (ಹದಿಹರಿಯದವರಲಿಿ) ಲ ೈಂಗಿಕ
ಪರಿಪಕವತ ಪರಮನಣ ಹನಗ್ ಅಪನರಪಿ ವಯಸಕರ ಸ್ಟಥರ್ತಯನಕು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ಹಲಿ ನಡದ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಅದೋ ಬಟಾರ್ನನು ಧರಿಸಿದದರ, ಆ ಬ್ಟ್ಯ
ಿ ಕ ಇರಕವ ಸ್ಟಥರ್ತಯನಕು
ನಮ್ದಸಬೋಕನ. ಅದನ ಹ್ಸದಾಗಿ ಹರಿದದಯೋ ಅಥವಾ ಅದಕಕ ರಕಿ/ ವಿೋರ್ಯ/ ಮಣನು
ಮನೈಂತಾದ ಕಲಗಳು ಅೈಂಟಿವಯೋ, ಆ ಕಲಗಳ ಜಾಗ, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ನಿ ಬಣುರ್ನನು
ವಿರ್ರಿಸಿರಬೋಕನ.
ಗನಯಗಳಗ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಪರಿೋಕ್ಷ

 ಬಲರ್ೈಂತ್ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸೈಂಭ್ೋಗದ ಮ್ರರ್ೋ ಒೈಂದರಷನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲಿಷ್ಾೋ ಗಾರ್ಗಳು
ಕೈಂಡನಬೈಂದರನರ್ುದನನು ಕಾಣಬಹನದನ. ಗಾರ್ಗಳಾಗದ ಇದದಲ್ಲಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ು ಲ ೈಂಗಿಕ
ಕ್ತರಯಗ

ಸಮಮತಿ

ನಿೋಡಿದ

ಎೈಂದನ

ಅಥಯರ್ಲ್ಲ.

ಕಾನ್ನಿನ

ಪ್ರಕಾರ,

ಪ್ರತಿರ್ೋಧ

ಕೈಂಡನಬರದದದಲ್ಲಿ ಆ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಸಮಮತಿ ನಿೋಡಿದಾದರ್ೈಂದನ ಅಥ ಯಸಬಾರದನ.

 ಮ್ಗೋಟನಗಳು,

ದ ಹಿಕ

ಹಿೈಂಸ್ಯಿೈಂದಾದ

ಗಾರ್ಗಳು,

ಉಗನರಿನಿೈಂದ

ಪ್ರಚಿರನರ್ುದನ,

ಹಲ್ಲಿನಿೈಂದ ಕಚಿಿದ ಗನರನತ್ನಗಳು, ಇರಿದ ಗಾರ್, ಸಿಗಿದ ಗಾರ್ಗಳು, ಮ್ಳ ಮನರಿತ್,
ಮೃದನತ್ಿ, ಯಾರ್ುದೋ ಇನಿುತ್ರ ಗಾರ್, ಕ್ತೋರ್ು ಗನಳುಗಳು, ಅೈಂಗ ಹಾನಿಗಳ ಚಿಹುಗಳನನು
ವಿಶೋಷವಾಗಿ, ಶಿರ, ಮನಖ, ಕನತಿಿಗ, ಭನರ್ಗಳು, ಸಿನ, ಮಣಿಕಟನಾಗಳು, ಮೊಣಕ ಗಳ ಮೋಲ್ಲನ
ಸ್ಾರರ್, ಮನೈಂದ್ೋಳು, ತ್ಡಗಳು ಮತ್ನಿ ಪ್ೃಷಾದ ಮೋಲ್ಲನ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಅೈಂಶಗಳ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ
ಸೈಂಪ್್ಣಯ ಶರಿೋರರ್ನನು ಎಚ್ಿರಿಕಯಿೈಂದ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬೋಕನ.
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 ಎಲಾಿ ಗಾರ್ಗಳ ವಿರ್ರಣ ನಿೋಡಬೋಕನ. ಗಾರ್ದ ವಿಧಗಳು (ತ್ರಚ್ನ ಗಾರ್, ಸಿಗಿದ ಗಾರ್,
ಕ್ರದ ಗಾರ್, ರ್ರ್ನುಗಾರ್, ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳು), ಜಾಗ, ಅಳತ, ಆಕಾರ, ಬಣು, ಊತ್,
ಗಾರ್ರ್ು ಗನಣವಾಗನತಿಿರನರ್ ಚಿಹುಗಳು, ಸ್ಾಮಾನಯ/ ತಿೋರ್ರ, ಅಳತಗಳನನು ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ.
ಗಟಿಾಯಾದ,

ಮೊೈಂಡಾದ,

ಒರಟಾದ,

ಚ್್ಪಾದ

ಮನೈಂತಾಗಿ

ಗಾರ್ಕಕ

ಕಾರಣವಾದ

ಸೈಂಭರ್ನಿೋರ್ ಆರ್ನಧ ಯಾರ್ುದೈಂಬನದನನು ಸ್ಚಿಸಬೋಕನ.

 ದೋಹದ

ನಕ್ಷರ್ಲ್ಲಿ

ಗನರನತ್ನ

ಮಾಡನವಾಗ,

ಗಾರ್ಗಳು

ಸರಿಯಾದ

ಸೆಳದಲ್ಲಿ

ಕಾಣನರ್ೈಂತಿರಬೋಕನ. ದೋಹದ ನಕ್ಷರ್ ಮೋಲ ಅರ್ುಗಳಗ ಸೈಂಖ್ಯಗಳನನು ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ ಹಾಗ್
ಪ್ರತಿಯೈಂದನನು ಸವಿರ್ರವಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ.

 ದೋಹದ ಮೋಲ ಕಾಣಲಾಗನರ್ ಯಾರ್ುದೋ ತ್ರಹದ ಕಲಗಳ ವಿರ್ರಣ – ಕಲರ್ ವಿಧ (ರಕಿ,
ವಿೋರ್ಯ, ಕ್ತೋಲಣು, ಮನೈಂತಾದರ್ು) ಅದರ ರ್ ರ್ ಜಾಗ, ಅಳತ ಮತ್ನಿ ಬಣುರ್ನನು ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ.
ಸೈಂಗರಹಿಸಲಾದ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳ ಸೈಂಖ್ಯ ಮತ್ನಿ ಅದರ ಜಾಗಗಳನನು ತಿಳಸಬೋಕನ.
ಜ್ನರ್ನೈಂಗ ಭನಗಗಳು/ ದೋಹದ ಇತರ ರೈಂಧರಗಳ ನಿದಿಾಷಿ ಸ್ನಥನಿಕ ಪರಿೋಕ್ಷ

 ಗಾರ್, ವಿೋರ್ಯದ ಕಲಗಳು ಮತ್ನಿ ಕ್ತಬ್ಬಟಾರ್ ಕಳಗ ಪ್ಸರಿಸಿರನರ್ ಕ್ದಲನಗಳ ಸ್ಾಕ್ಷಯಕಾಕಗಿ
ಬಾಹಯ ರ್ನರ್ಾೈಂಗ ಪ್ರದೋಶ ಮತ್ನಿ ಗನದ ಹಾಗ್ ರ್ೃಷಣದ ನಡನವಿನ ಭಾಗರ್ನನು ಸ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬೋಕನ. ಯಾರ್ುದೋ ವಿೋರ್ಯದ ಕಲ ಚ್ದನರಿರನರ್ / ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಕ್ದಲನಗಳಗಾಗಿ
ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಿಲ್ಲನ ಕ್ದಲನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಬೋಕನ. ಯಾರ್ುದೋ ಚ್ದನರಿರನರ್ ಕ್ದಲನ ಅಥವಾ
ಬಾಹಯ ರ್ಸನಿರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಬಾಚ್ಣಿಗಯಿೈಂದ ಬಾಚ್ಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಗನಪಾಿೈಂಗದ
ಸನತ್ಿಲ್ಲನ ಕ್ದಲ್ಲನ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲನನು ಮತ್ನಿ ರ್ಡಗಟಿಾದ ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಿಲ್ಲನ ಕ್ದಲನನು
ತಗದನಕ್ೈಂಡನ ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಿಡಬೋಕನ. ಒೈಂದನ ವೋಳ ಕ್ದಲನನು ಕ್ಷೌರ (ಶೋವ್) ಮಾಡಿದದಲ್ಲಿ, ಆ
ಬಗೆ ಒೈಂದನ ಟಿಪ್ಪಣಿರ್ನನು ಮಾಡಬೋಕನ.

 ಮಹಿಳಾ ಸೈಂತ್ರಸಿರ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ರ ವಿಸರ್ಯರ್ಾೈಂಗದ ಮನೈಂತ್ನದ ಮತ್ನಿ ರ್ಾಳ, ಯೋನಿ
ಮನಮಮಡಿಕಗಳು,

ಯೋನಿ

ಹಿಮಮಡಿಕಗ

ಯೋನಿ

ರ್ಾಳ

ದಾಿರ

ಹಾಗ್

ಕರ್ಾಯಪ್ರ

ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ ರಕಿಸ್ಾರರ್, ಹರಿದರನರ್ುದನ, ಮ್ಗೋಟನಗಳು, ತ್ರಚ್ನ ಗಾರ್ಗಳು, ಊತ್
ಅಥವಾ ಕ್ತೋರ್ು ಮತ್ನಿ ಸ್್ೋೈಂಕನ ಆಗಿರನರ್ೈಂತ್ಹ ಇತಿಿೋಚಿನ ಗಾರ್ದ ಯಾರ್ುದೋ ಚಿಹುಗಳಗಾಗಿ
ಯೋನಿರ್ನನು ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬೋಕನ.
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 ಬಚ್ಿಗಿನ ಸ್ಲ ನ್/ ಸ್ಾರ ಲ್ ನಿೋರಿನಿೈಂದ ಸರ್ರಿ ಸ್ಾರ ಲ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪಕನಯಲಮ್ ಉಪ್ಕರಣದ
ರ್ರವಿನಿೈಂದ ರ್ರ್ಸಕ ಮಹಿಳರ್ ಯೋನಿ ರ್ಾಳದ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ನಡಸಬೋಕನ. ಯೋನಿ ರ್ಾಳದ
ತ್ಪಾಸಣಗಾಗಿ ನರ್ವಾದ ಸೈಂಕನಚ್ನಕಕ ಅನನಮತಿಸಲಾಗಿದ. ವಿಶೋಷವಾಗಿ, ಅತಿ ಚಿಕಕ ರ್ರ್ಸಿಸನ
ಹನಡನಗಿರ್ರ

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,

ಪರಿನಿರ್ಮ್

ಭಾಗದರ್ರಗ್

ವಿಸಿರಿಸಿರಬಹನದಾದ

ಮ್ಗೋಟನಗಳು, ಕೈಂಪಾಗಿರನವಿಕ, ರಕಿಸ್ಾರರ್ ಮತ್ನಿ ಹರಿದರನರ್ುದನನು ಅರ್ಲ್ೋಕ್ತಸಬೋಕನ. ಈ
ಎಲಾಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಳನನು ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಪ್ತಿ ಹಚಿಿ ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಸ್ಾಿಯಬ್ಗಳನನು ಮಾಡಿದ
ನೈಂತ್ರವೋ ಮಾಡಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ೈಂತ ಎಚ್ಿರಿಕ ರ್ಹಿಸಬೋಕನ.

 ಮಕಕಳ/ ಚಿಕಕ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಹನಡನಗಿರ್ರ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಸೈಂಭ್ೋಗ ಮಾಡಿರನರ್ ಕನರನಹನ
ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದೋ ರಿೋತಿರ್ ಕಣಿುಗ ಕಾಣನರ್ೈಂಥ ಗಾರ್ಗಳು ಕೈಂಡನಬರದದಾದಗ, ಪ್ರ್
ಸ್ಾಕನಯಲಮ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ನಡಸಬಾರದನ. ಅಪಾರಪ್ಿ ರ್ರ್ಸಕರಾಗಿದದಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಉೈಂಟಾಗಿರನರ್
ಗಾರ್ಗಳು

ಗೈಂಭಿೋರವಾಗಿರನವಾಗ,

ಸ್ಾಮಾನಯ

ಅರರ್ಳಕರ್ನನು

ನಿೋಡಿ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ

ಮತ್ನಿ

ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನನು ಮಾಡಬಹನದಾಗಿದ. ಯೋನಿ ಸ್ಾರರ್ವಿದದಲ್ಲಿ, ಸ್ಾರರ್ದ ವಿಧ, ಬಣು, ವಾಸರ್ರ್ನನು
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಬೋಕನ.

 ರ್ರ್ಸಕ ಮಹಿಳಗ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ವಾಗಿ ಸ್ಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೋನಿ (ಪ್ರ್ ವಾಯಗಿನಮ್)
ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ನಡಸಬಹನದನ.

 ಕರ್ಾಯ

ಪ್ರರ್

ತ್ನಳರ್ನರ್ುದನ,

ಸಿೆತಿಗತಿಗಳನನು
ಸವಾರಿ

ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸನರ್ುದನ

ಮಾಡನರ್ುದನ

ಅಥವಾ

ಅಪ್ರಸನಿತ್.
ಹಸಿ

ಏಕೈಂದರ,

ಮ ಥನನಗಳೈಂಥ

ಸ್ ಕಲ್
ಹಲವಾರನ

ಕಾರಣಗಳೈಂದಾಗಿ ಕರ್ಾಯ ಪ್ರ ಹರಿದನಹ್ೋಗಬಹನದನ. ಕರ್ಾಯಪ್ರ ಹರಿದಲಿದರನರ್ ಕಾರಣಕಕ
ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ತ್ಳುಹಾಕನರ್ಹಾಗಿಲಿ ಮತ್ನಿ ಕರ್ಾಯ ಪ್ರ ಹರಿದರನರ್ುದನ ಈ ಮನೈಂಚ
ಲ ೈಂಗಿಕ ಸೈಂಭ್ೋಗವಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಸ್ಾಬಿೋತ್ನಪ್ಡಿಸನರ್ುದಲಿ. ಆದದರಿೈಂದ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ನಿಣಯರ್ಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸನವಾಗ ಕರ್ಾಯ ಪ್ರರ್ನನು ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳ
ಇತ್ರ

ಯಾರ್ುದೋ

ಸನಸೈಂಬದಧವಾದರ್ುಗಳನನು

ಭಾಗದೈಂತ
(ಹ್ಸದಾಗಿ

ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೋಕನ.
ಪ್ರ

ಅತಾಯಚಾರದ

ಹರಿದರನರ್ುದನ,

ಮನೈಂತಾದ) ನಿಣಯಯಾೈಂಶಗಳು ಮಾತ್ರವೋ ದಾಖಲ್ಲಸಬೋಕನ.

ರಕಿ ಸ್ಾರರ್,

ಘ್ಟರ್ಗ
ಇಡಿೋಮ

 ರ್ನರ್ಾೈಂಗದ ಮೋಲ ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಅೈಂಶಗಳನನು ಶರಿೋರ ನಕ್ಷರ್ ಮೋಲ ಗನರನತಿಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ
ಅದಕಕ ಕರಮ ಸೈಂಖ್ಯರ್ನನು ನಿೋಡಬೋಕನ.
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 ಗನದ ಮತ್ನಿ ಗನದದಾಿರದ ಸನತ್ಿ ರಕಿಸ್ಾರರ್/ ಊದಕ್ೈಂಡಿರನವಿಕ/ ಹರಿದನ ಹ್ೋಗಿರನರ್ುದನ/
ಸ್ಾರರ್/

ಕಲಗಳು/

ಕಲಗಳು/

ಗೈಂಟನಗಳನನು

ಬಿರನಕನಗಳು/

ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ.

ಊತ್ಗಳನನು

ಪ್ತಿ

ಗನದರ್ಾಳದಲ್ಲಿನ

ಹಚ್ನಿರ್ುದಕಕ

ಹರಿದರನವಿಕಗಳು/

ಗನದರ್ಾಳದ

(ಪ್ರ್-ರಕಯಲ್)

ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ನಡಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಈ ಜಾಗಗಳೈಂದ ಸ್ಕಿ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸತ್ಕಕದನದ.

 ರಕಿಸ್ಾರರ್, ಸ್್ೋೈಂಕನ ಸ್ಾರರ್, ಹರಿದನ ಹ್ೋಗಿರನರ್ುದನ, ಬಾತ್ನಕ್ೈಂಡಿರನರ್ುದನ, ಮತ್ಿಗಾಗಿರನರ್
ಕನರಿತ್ ಯಾರ್ುದೋ ಸ್ಾಕ್ಷಯಕಾಕಗಿ ಬಾಯಿರ್ ಕನಹರರ್ನನು ಸಹ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಬೋಕನ.

ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯದ ಘಟರ್ಯನಕು ದೃಢಪಡಿಸಕವುದಕಕ ಎರಡಕ ಬರಳುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷ ಅಥವನ
ಯೋನಿ ರ್ನಳದ (ಪರ್-ವನಯಗಿನಮ್) ಪರಿೋಕ್ಷಯನಕು ನಡಸಬನರದಕ.
2.4. ದನಖಲಿೋಕರಣ:
2.4.1. ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಸಮಯ ಮತಕಿ ಹನಜ್ರಿರಕವ ವಯಕ್ತಿಗಳು
ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್
ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ಪಾರರೈಂಭ

ಮತ್ನಿ

ಹನಜ್ರಿರಕವ

ಮನಕಾಿರ್ದ

ವಯಕ್ತಿಗಳ

ಸಮರ್ರ್ನನು

ಹಸರಕಗಳನಕು

ಸಹಿಗಳು

ಮತ್ನಿ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್

ಮತ್ನಿ

ಹಬಬಟಿಾನ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರೋ

ಆಗಿರಲ್ಲ

ಗನರನತಿರ್್ೈಂದಗ ದಾಖಲ್ಲಸಬೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ.
2.4.2. ಬನರ್ತೀದನರ
ಬಾತಿೀದಾರ

ಸಿತ್ಃ/

ಮಗನ

ಆಗಿರಲ್ಲ

ಅಥವಾ

ಮಗನವಿನ

ಬಾತಿೀದಾರನ/ಳ ಹಸರನನು ದಾಖಲ್ಲಸಬೋಕನ. ಕಲರ್ಮಮ ಸೈಂಗಡಿಗನಕ ದಕಷಕಮಿಾ ಅಥವನ
ದಕಷರೋರಕರ್ನಗಿರಬ್ಹಕದಕ ಎೈಂಬನದನನು ವ ದಯರನ ಅರಿತಿರಬೋಕನ. ಆದದರಿೈಂದ, ಮಗನರ್ು ಸೈಂಗಡಿಗನ
ಅನನಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ಬರ್ಸಿದರ, ವ ದಯರನ ಅದಕಕ ಅನನಮತಿಸಬೋಕನ. ಆಗ
ಮತ್ಿಬಬ ಮಹಿಳಾ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಿಬಬೈಂದರ್ನನು ಕ್ಠಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಇಟನಾಕ್ೈಂಡಿರಬೋಕನ. ಆದರ
ಆಕರ್ನ ಮಾತ್ರ್ಾಡನರ್ುದನ ಕೋಳಸದಷನಾ ಅೈಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೋಕನ.
2.4.3. ಗಕರಕರ್ತನ ಚಿಹುಗಳು
ಕಾನ್ನನ ಉದದೋಶಗಳಗಾಗಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ದೋಹದ ಕಣಿುಗ ಕಾಣಬಹನದಾದ ಮತ್ನಿ
ವಿೋಕ್ಷ್ಸಲನ

ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್

ಭಾಗದ

ದನಖಲಿಸಕವುದಕ ಮನಖಯ.

160

ಮೋಲ್ಲನ

ಎರಡಕ

ಗಕರಕರ್ತನ

ಚಿಹುಗಳನಕು

2.4.4. ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷಯಲಿಿ ಕೈಂಡಕಬ್ೈಂದ ಅೈಂಶಗಳು:
ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಬಹಳಷನಾ ಸಲ ಮಕಕಳು ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ‘ಕಟಾಕಲಸ ಆಯಿತ್ನ‘ ಎೈಂದನ
ಹೋಳುತಾಿರ. ಚಿಕಕ ಮಕಕಳು ಅದರಲ್ಿ ವಿಶೋಷವಾಗಿ ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಲ ೈಂಗಿಕ
ಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗಳಗ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ

ಪ್ದಗಳು

ಗ್ತಿಿರದೈಂಥ

ಮಕಕಳು

ದೌರ್ಯನಯದ

ನಿಖರ

ಪ್ರಮಾಣರ್ನನು ತಿಳಸಲನ ಸಹಾರ್ವಾಗನರ್ುದಕಕ ಅೈಂಗರಚರ್ನ ರೋಖನಚಿತರಗಳನಕು ಬಳಸನರ್ುದನ
ಸ್ಕಿವಾಗಿರನತ್ಿದ.
2.4.5. ಸ್ನಕ್ಷಯ ಸೈಂಗರಹಣ
2.4.5.1. ಸ್ನಕ್ಷಯವನಕು ಸೈಂಗರಹಸಕವುದಕ

 ರ್ರ್ಸಿಸನ ನಿಣಯರ್ಕಾಕಗಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ ಕ್ೋರಿದರ, ಮಣಿಕಟನಾ, ಮೊಳಕ , ಭನರ್ಗಳು, ಹಲ್ಲಿನ
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳ ರೋಡಿಯೋಗಾರಫ್ಗಳಗಾಗಿ ಸ್ಚಿಸಬಹನದನ. ರ್ರ್ಸಿಸನ ತಿೋಮಾಯನಕಕ
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ವಿರ್ರಗಳಗಾಗಿ ಅನನಬೈಂಧ-3 ಅನನು ರ್್ೋಡಿ.

 ಯಾರ್ುದೋ ಸೈಂಶಯಾಸಪದ ಮ್ಳ ಮನರಿತ್/ ಗಾರ್ಕಾಕಗಿ ದೋಹದ ಸೈಂಬೈಂಧಿತ್ ಭಾಗದ ಸ್ಕಿ
ತ್ಪಾಸಣ ಮಾಡಲನ ಸ್ಚಿಸಲಾಗಿದ.

 ಕತ್ಯರ್ಯದ ಮೋಲ್ಲರನರ್ ವ ದಯರನ ಗಭಯಧಾರಣರ್ ಮ್ತ್ರ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ಮಾಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ
ಅದರ ರ್ರದರ್ನನು ನಮ್ದಸಬೋಕನ.

 ಹಚ್ಐವಿ ಮ್ಲ ಸಿೆತಿಗಳು, ವಿಡಿಆರ್ಎಲ್ ಮತ್ನಿ ಹಚ್ಬಿಎಸ್ಎಜಿರ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್
ಸ್ಾಕ್ಷಯಕಾಕಗಿ ರಕಿರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.
ಕೋೈಂದರ/ ರನಜ್ಯ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞನನ ಪರಯೋಗನಲಯಕನಕಗಿ ಮನದರಿಗಳ ಸೈಂಗರಹ

 ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ನಿಧಯರಿಸಿದ ನೈಂತ್ರ, ಯಾರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ ಎೈಂಬನದನನು
ನಿಣಯಯಿಸಬೋಕನ. ಇದನ ದೌರ್ಯನಯದ ಸಿರ್ಪ್, ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ನಡನವ ಕಳದನ
ಹ್ೋದ ಸಮರ್ ಮತ್ನಿ ದೌರ್ಯನಯ ನಡದ ತ್ರನವಾರ್ ಆಕ ಸ್ಾುನ ಮಾಡಿರನರ್ಳೋ/ ಮ
ತ್ಳದನಕ್ೈಂಡಿರನರ್ಳೋ ಎೈಂಬನದರ ಮೋಲ ಅರ್ಲೈಂಬಿಸಿರನತ್ಿದ.

 ದೌರ್ಯನಯ ನಡದ 96 ಗೈಂಟಗಳೂಳಗ (4 ದನಗಳು) ಮಹಿಳರ್ನ ರ್ರದ ಮಾಡಿದದರ,
ದೌರ್ಯನಯದ ಸಿರ್ಪ್ರ್ರ್ಾುಧರಿಸಿ, ಸ್ಾಿಬ್ಗಳೂ ಸ್ೋರಿದೈಂತ ಎಲಾಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸತ್ಕಕದನದ.
72 ಗೈಂಟಗಳ ತ್ರನವಾರ್ (3 ದನಗಳು) ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳು ದ್ರರ್ನರ್ ಸ್ಾಧಯತ ಬಹಳ
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ಕಡಿಮಯಾಗಿರನತ್ಿದ . ಆದರ್ ಸೈಂತ್ರಸ್ಗ
ಿ ದೌರ್ಯನಯಕ್ಕಳಗಾದ ನೈಂತ್ರ ಎಷನಾ ಗೈಂಟಗಳ
ಸಮರ್ ಕಳದನ ಹ್ೋಗಿದ ಎೈಂದನ ಖಚಿತ್ವಾಗಿಲಿದದದಲ್ಲಿ, 96 ಗೈಂಟಯಳಗ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು
ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದನ ಉತ್ಿಮ.

 ದೌರ್ಯನಯ ನಡದ 72 ಗೈಂಟಗಳೂಳಗ ಮಾತ್ರ ವಿೋಯಾಯಣನರ್ನನು ಗನರನತಿಸಬಹನದನ. ಆದದರಿೈಂದ
ಸೈಂತ್ರಸ್ರ್
ಿ ನ

ಮ್ರನ

ದನಗಳಗಿೈಂತ್

ದರ್ವಿಟನಾ

ವಿೋಯಾಯಣನರ್ನನು

ಹಚ್ನಿ

ದನಗಳ

ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಅೈಂತ್ಹ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು

ಹಿೈಂದ

ದೌರ್ಯನಯಕ್ಕಳಗಾಗಿದದಲ್ಲಿ,

ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು

ತಗದನಕ್ಳುಬಾರದನ.

ವಿೋರ್ಯ ಗನರನತಿಸನರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಳಗಾಗಿ

ಮಾತ್ರ

ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.

 ದೌರ್ಯನಯ ನಡದ 96 ಗೈಂಟಗಳ ನೈಂತ್ರರ್ೂ ಸಹ ದೋಹದ ಹ್ರಭಾಗದ ಮೋಲ್ಲನ ಮತ್ನಿ
ಬಟಾರ್ೈಂತ್ಹ ರ್ಸನಿಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬಹನದನ.

 ತಗದನಕ್ಳುಲಾಗನರ್ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳ ಸಿರ್ಪ್ರ್ನನು ಬಹನಮಟಿಾಗ ದೌರ್ಯನಯದ ಹಿರ್ುಲ ಮತ್ನಿ ಸಿರ್ಪ್
ಹಾಗ್ ಘ್ಟರ್ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ನಡನವ ಕಳದನ ಹ್ೋದ ಸಮರ್ ನಿಧಯರಿಸನತ್ಿವ.
ಉದಾಹರಣಗ,

ಸೈಂತ್ರಸ್ಗ
ಿ

ಗನದ

ಸೈಂಭ್ೋಗ

ಆಗಿರನರ್ುದಲಿ

ಎೈಂದನ

ಖಚಿತ್ವಾಗಿದದರ,

ಗನದದಾಿರದ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ ಅಗತ್ಯ ಇರನರ್ುದಲಿ.

 ದೌರ್ಯನಯ

ನಡದ

ಸೆಳದೈಂದ/

ಆಪಾದತ್ನಿೈಂದ

ಸೈಂತ್ರಸಿ

ರ್ಯಕ್ತಿರ್

ಮೋಲ

ಅೈಂಟಿಕ್ೈಂಡಿರಬಹನದಾದೈಂಥ ಉದಾ: ಹನಲನಿ, ಮಣನು, ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಕ್ದಲನ ಅಥವಾ
ತ್ಲಗ್ದಲನ ಮನೈಂತಾದ ಬಾಹಯ ರ್ಸನಿವಿನ ಯಾರ್ುದೋ ಮಾದರಿಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ ಹಾಗ
ಕಾಗದದ

ಒೈಂದನ

ದ್ಡ್

ಹಾಳಯೈಂದರ

ಮೋಲ

ಸೈಂತ್ರಸ್ರ್
ಿ ನನು

ನಿೈಂತ್ನಕ್ಳುುರ್ೈಂತ

ಕ್ೋರಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಕಾಗದದ ಈ ಹಾಳರ್ನನು ಬಹಳ ಎಚ್ಿರಿಕಯಿೈಂದ ಮಡಚಿ, ಅದನನು
ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಸನಳವಿನ ಪ್ತಗ
ಿ ಾಗಿ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗನರ್ ಬಾಯಗಿನಲ್ಲಿ
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಿಡಬೋಕನ.

 ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ನಡದ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಸೈಂತ್ರಸ್ರ್
ಿ ನ ಧರಿಸಿದದ ಬಟಾಗಳು, ಅರ್ುಗಳ ಮೋಲ
ಯಾರ್ುದೋ ರಿೋತಿರ್ ಕಲಗಳು/ ಹರಿದರನವಿಕಗಳು/ ಸನಳವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳು ಇವಯೋ ಎೈಂಬನದನನು
ರ್್ೋಡಲನ ಅರ್ು ಸ್ಾಕ್ಷಾಯತ್ಮಕ ಮೌಲಯರ್ನನು ಹ್ೈಂದವ. ಆದದರಿೈಂದ ಆ ಬಟಾಗಳನನು ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಿಡಬೋಕನ. ದರ್ವಿಟನಾ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಬಟಾರ್ ತ್ನೈಂಡಿನ ಮೋಲ್ ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಸ್ಕಿ
ಲೋಬಲನನು ಅೈಂಟಿಸನರ್ುದರ್ೈಂದಗ ಅರ್ುಗಳಗ ವಿರ್ರಣ ನಿೋಡಿರಬೋಕನ. ವಿೋರ್ಯ, ರಕಿ, ಬಾಹಯ
ರ್ಸನಿ ಮನೈಂತಾದ ಕಲಗಳರನರ್ುದನನು ಸ್ಕಿವಾಗಿ ನಮ್ದಸಬೋಕನ. ಬಟಾಗಳ ಮೋಲ ಹರಿದರನರ್
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ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದೋ ಇತ್ರ ಗನರನತ್ನಗಳವಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ಸಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಬೋಕನ. ಒೈಂದನ
ವೋಳ ಸೈಂತ್ರಸ್ರ್
ಿ ನ ಈಗಾಗಲೋ ಬಟಾಗಳನನು ಬದಲಾಯಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಸೈಂತ್ರಸ್ರ್
ಿ ನನು ಅತಾಯಚಾರ
ನಡದ

ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ

ಧರಿಸಿದದೈಂಥ

ಬಟಾಗಳನನು

ಕೋಳ

ಪ್ಡದನಕ್ೈಂಡನ,

ಅರ್ುಗಳನನು

ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಿಡಬೋಕನ.

 ಬಟಾಗಳು ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಅರ್ುಗಳಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಪಾಕೋಟನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿಡನರ್
ಮೊದಲನ

ಯಾವಾಗಲ್

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

ಅರ್ುಗಳನನು

ಕಲಯಾಗಿರನರ್

ರ್ರಳನಲ್ಲಿ
ಬಟಾರ್

ಒಣಗಿಸಲಾಗಿದ

ಭಾಗಗಳನನು

ಎೈಂಬನದನನು

ಕಲಯಾಗದ

ಬಟಾರ್

ಭಾಗಗಳಗ ಪ್ರಸಪರ ಅೈಂಟದೈಂತ ಬಟಾರ್ನನು ಸ್ಕಿವಾಗಿ ಮಡಚ್ಲಾಗಿದಯೋ ಎೈಂಬನದನನು
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಬಟಾರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ತ್ನೈಂಡನನು ಪ್ರತಯೋಕವಾದ ಚಿೋಲದಲ್ಲಿ ಇಟನಾ
ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ, ಅದಕಕ ರ್ನಕಿವಾಗಿ ಸಿೋಲನ ಮಾಡಿ ಲೋಬಲ್ ಅೈಂಟಿಸಬೋಕನ.
ದೋಹದ ಮೋಲಿನ ಸ್ನಕ್ಷಯಗಳು:

 ದೋಹದ ಮೋಲ್ಲನ ರಕಿದ ಕಲಗಳು, ದೋಹದ ಮೋಲಾಾಗದಲ್ಲಿರನರ್ ಬಾಹಯ ರ್ಸನಿಗಳು, ಚ್ಮಯದ
ಮೋಲ ಅೈಂಟಿರನರ್ ವಿೋರ್ಯದ ಕಲಗಳು ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಕಲಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಲನ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು
ಬಳಸಬೋಕನ. ಸೈಂತ್ರಸ್ರ್
ಿ
ದೋಹದ ಮೋಲ ಆಪಾದತ್ನ ತ್ಲಗ್ದಲನ ಮತ್ನಿ ಗನಪಾಿೈಂಗದ
ಕ್ದಲನಗಳು

(ಮತ್ನಿ

ಮೌಲಯವಾಗಿರನತ್ಿದ.
ಕ್ದಲನಗಳನನು

ವಿಪ್ರ್ಯರ್ವಾಗಿ)

ಬಾಚ್ನರ್ುದರ

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.

ಕೈಂಡನ

ಮ್ಲಕ ಬಿಡಿ
ಸೈಂತ್ರಸ್ಯಿ
ಿ ೈಂದ

ಬರನರ್ುದನ
ತ್ಲಗ್ದಲನ

ಹಾನಿಯಾಗದ

ಒೈಂದನ

ಸ್ಾಕ್ಷಾಯತ್ಮಕ

ಮತ್ನಿ

ಗನಪಾಿೈಂಗದ

ತ್ಲಗ್ದಲನ

ಮತ್ನಿ

ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಕ್ದಲನಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ. ಇದರಿೈಂದ ಆಪಾದತ್ನ ದೋಹದ ಮೋಲ್ಲೈಂದ
ಸೈಂಗರಹಿಸಲಾದ ಬಿಡಿ ಕ್ದಲನಗಳೂೈಂದಗ ಹ್ೋಲ್ಲಕ ಮಾಡಬಹನದನ. ಎಲಾಿ ಕ್ದಲನಗಳನನು
ಹಿಡಿದಟನಾಕ್ೈಂಡ ಒೈಂದನ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿ, ಆನೈಂತ್ರ ಅದನನು ಮಡಚಿ, ಸಿೋಲನ
ಮಾಡತ್ಕಕದನದ.

 ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಸೈಂತ್ರಸ್ಿ ಮತ್ನಿ ಆರ್ೋಪಿರ್ನ ಸ್ಣಸ್ಾಟ ನಡಸಿ, ಪ್ರಸಪರ
ಪ್ರಚಿದ ಗಾರ್ವಾಗಿದದಲ್ಲಿ, ಒಬಬರ ದೋಹದ ಮೋಲ್ಲನ ಚ್ಮಯದ ಕ್ೋಶಗಳು ಮತ್ಿಬಬರ
ಉಗನರನಗಳಲ್ಲಿ

ಅೈಂಟಿಕ್ೈಂಡಿರಬಹನದನ.

ಅದನನು

ಡಿಎನ್ಎ

ಪ್ತಿ

ಹಚ್ನಿರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಬಳಸಬಹನದನ. ಎರಡ್ ಕ ಗಳಲ್ಲಿನ ಕತ್ಿರಿಸಿದ ಉಗನರನಗಳನನು ಮತ್ನಿ ಕರದನಕ್ೈಂಡ ಉಗನರಿನ
ಕಲಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಿ, ಅರ್ುಗಳನನು ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡತ್ಕಕದನದ. ಉಗನರನಗಳನನು
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ಕತ್ಿರಿಸಿಕ್ಳುುವಾಗ

ಉಗನರಿನ

ಕಳಗಿನ

ಯಾರ್ುದೋ

ಅೈಂಗಾೈಂಶರ್ು

ಕ್ತತ್ನಿ

ಅದರಲ್ಲಿ

ಬರತ್ನಕ್ೈಂಡಿಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ರಕಿದ ಗನೈಂಪಿಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ರಕಿರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕಾಗಿದನದ, ಅದನ ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ
ಸೆಳದಲ್ಲಿರನರ್ ರಕಿದ ಕಲಗಳನನು ತಾಳ ರ್್ೋಡಲನ ಮತ್ನಿ ಹ್ೋಲ್ಲಕ ಮಾಡಲನ ಸಹ
ಸಹಾರ್ವಾಗನತ್ಿದ .

 ತ್ನಿಖ್ರ್ ಸಮಗರ ಫಲ್ಲತಾೈಂಶರ್ು ಮಾದಕ ರ್ಸನಿಗಳು/ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಭಾರ್ದ ಮೋಲ
ನಿೈಂತಿರನವಾಗ,

ಮಾದಕ

ಹಿಡಿರ್ರ್ುದಕಾಕಗಿ

ರಕಿ

ರ್ಸನಿಗಳು/

ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್

ಮತ್ನಿ ಮ್ತ್ರರ್ನನು

ಸ್ೋರ್ರ್ರ್

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.

ಅೈಂಶರ್ನನು
ಒೈಂದನ

ಕೈಂಡನ

ವೋಳ ಅೈಂಥ

ಪ್ದಾಥಯಗಳ ಅೈಂಶ ರಕಿದಲ್ಲಿ/ ಮ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಂಡನ ಬೈಂದದದಲ್ಲಿ, ಒಪಿಪಗರ್ ಸಿೈಂಧನತ್ಿ
ಪ್ರಶಿುತ್ವಾಗನತ್ಿದ . ಉದಾಹರಣಗ, ಒೈಂದನ ನಿದಯಷಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಯಾರ್ುದೋ ತ್ರಹದ ದ ಹಿಕ
ಅಥವಾ ರ್ನರ್ಾೈಂಗದ ಮೋಲ ಗಾರ್ಗಳು ಇಲಿದರಬಹನದನ. ಅೈಂಥ ಪ್ರಿಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ರಕಿ
ಅಥವಾ ಮ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕರ್ಸನಿ/ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರನವಿಕರ್ನನು ಕೈಂಡನ ಹಿಡಿರ್ನರ್ುದನ
ಬಹಳ ಮನಖಯವಾಗನತ್ಿದ. ಏಕೈಂದರ ಅದನ ಪ್ರತಿರ್ೋಧರ್ನನು ಒಡನ್ರ್ ಸೈಂತ್ರಸ್ರ್
ಿ
ಸ್ಾಮಥಯಯದ
ಮೋಲ

ಪ್ರಿಣಾಮ

ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ

ಬಿೋರಬಹನದಾಗಿರನತ್ಿದ .

ಪ್ರಮಾಣಗಳ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ

ಅಗತ್ಯವಿರನರ್
ಮ್ತ್ರದ

ಮಾದಕ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲನನು

ರ್ಸನಿ

ಮತ್ನಿ

ಕೈಂಟೋನರ್ನಲ್ಲಿ

ಸೈಂಗರಹಿಸಬಹನದನ.

 ಒದಗಿಸಲಾದ ಸ್ಾರ ಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಿರೈಂಜ್ ಮತ್ನಿ ಸ್ಜಿಯಿೈಂದ ವಿೋನಸ್ ರಕಿರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಿ
ಅದನನು ಈ ಮನೈಂದನ ಉದದೋಶಗಳಗಾಗಿ ಮ್ರನ ಸ್ಾರ ಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಿೋಸ್ಗಳು/ ನಳಕಗಳಗ
ರ್ಗಾಯಯಿಸಬೋಕನ: ರಕಿದ ಗನೈಂಪ್ನ ಮತ್ನಿ ಮಾದಕ ರ್ಸನಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಸ್್ೋಡಿರ್ೈಂ
ಪ್ಿೋರ ಡ್ - ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ, ಇಡಿಟಿಎ – ಡಿಎನ್ಎ ವಿಶೋಿ ಷಣ.

 ವಿೋರ್ಯ ಮತ್ನಿ ವಿೋಯಾಯಣನರ್ನನು ಪ್ತಹ
ಿ ಚ್ನಿರ್ುದಕಾಕಗಿ ಓರಲ್ ಸ್ಾಿಬ್ಅನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.
ಕ್ರ್ರ್ ದರ್ಡ ಹಲನಿಗಳ ಹಿೈಂದನ ಗಲಿದ ಕನಳರ್ಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದೋ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳು ಕೈಂಡನಬರನರ್
ಸ್ಾಧಯತ ಹಚಾಿಗಿರನರ್ುದರಿೈಂದ, ಆ ಗಲಿದ ಕನಳರ್ ಹಿೈಂಭಾಗದೈಂದ ಓರಲ್ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು
ತಗದನಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.
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ಜ್ನರ್ನೈಂಗ ಮತಕಿ ಗಕದದನವರದ ಸ್ನಕ್ಷಯ

 ಮಹಿಳರ್ ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಕ್ದಲನಗಳ ಮೋಲ ವಿೋರ್ಯದ ಕಣಗಳು ಅೈಂಟಿಕ್ೈಂಡಿದಯೈಂದನ
ಸೈಂದೋಹವಿರನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಕ್ದಲ್ಲನ ರ್ಡಗಟಿಾದ ಭಾಗರ್ನನು ಒಟಿಾಗ ಸ್ೋರಿಸಿ,
ಅದನನು ರ್ರಳನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಲಕ್ೋಟಯೈಂದರಲ್ಲಿ ಇಡಬೋಕನ.

 ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಿಲ್ಲನ ಕ್ದಲ್ಲನ ಮಾದರಿಗಳಗಾಗಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಗನಪಾಿೈಂಗದ
ಕ್ದಲನನು ಬಾಚ್ಬೋಕನ. ಈ ಉದದೋಶಕಾಕಗಿಯೋ ಒೈಂದನ ಬಾಚ್ಣಿಗರ್ನನು ಬಳಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ
ಆ ಮಾದರಿಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಿ ಸನರಕ್ಷ್ಸಲನ ಮಾದರಿಗಳು ಅದರಲೋಿ ಶೋಖರವಾಗನರ್ಷನಾ
ದ್ಡ್ದಾದ ಕಾಗದದ ಹಾಳರ್ನನು ಬಳಸಬೋಕನ. ಹ್ೋಲ್ಲಕ ರ್್ೋಡನರ್ ಉದದೋಶಕಾಕಗಿ ಅಥವಾ
ನಿರ್ೈಂತ್ರಣ ಮಾದರಿಗಳಗಾಗಿ ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಕತ್ಿರಿಸಿದ ಕ್ದಲನಗಳನನು ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕನ.
ಒೈಂದನ ವೋಳ ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಿಲ್ಲನ ಕ್ದಲನನು ಕ್ಷೌರ ಮನಡಿದಾಲಿಿ, ಅದನನು ದಾಖಲಗಳಲ್ಲಿ
ನಮ್ದಸನರ್ುದಕಕ ತ್ಪ್ಪಬಾರದನ.

 ಗನದದಾಿರ – ರ್ನರ್ಾೈಂಗಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಸ್ಾಕ್ಷಯಕಾಕಗಿ, ಯೋನಿ, ಯೋನಿರ್ಾಳ ಗನದದಾಿರದೈಂದ
ಎರಡನ ಸ್ಾಿಯಬ್ಗಳನನು ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕನ. ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ಘ್ಟರ್ರ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್
ಆಧಾರದ ಮೋಲ ಸೈಂಗರಹಿಸತ್ಕಕದನದ. ಒೈಂದನ ವೋಳ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಭ್ೋಗ ನಡದದದರ ಮಾತ್ರವೋ
ಕನಳಗಳೈಂದ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸತ್ಕಕದನದ. ಒದಗಿಸಲಾದ ಗಾಿಸ್ ಸ್ಿ ಡ್ನ ಮೋಲ ಎರಡನ
ರ್ನರ್ಾೈಂಗ ಕಲಗಳ ಲೋಪ್ನರ್ನನು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ, ಅದನನು ರ್ರಳನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಅದನನು ವಿೋರ್ಯ
ದರರ್/ ವಿೋಯಾಯಣನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.

 ಸೈಂಭ್ೋಗ ಮಾಡನವಾಗ ಹಲವಾರನ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರಳನಿೈಂದ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ರ್ಸನಿವಿನಿೈಂದ
ಘ್ಷಯಣ ಕಡಿಮ ಮಾಡನರ್ ಕ್ತೋಲಣರ್
ು ನನು ಲೋಪಿಸಲಾಗನತ್ಿದ. ಆದದರಿೈಂದ ಆ ಕ್ತೋಲಣರ್
ು ನನು
ಪ್ತಿ ಹಚ್ನಿರ್ುದಕಾಕಗಿ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕನ. ಒದದರ್ನನು ಒರಸಿದ ಮತಿ ಬಟಾರ್ೈಂಥ
(ಲಭಯವಿರಬಹನದಾದ) ಇತ್ರ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ತ್ನಣನಕನಗಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಿಡಬೋಕನ.

 ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಸ್ಾಿಬ್ ಸಿಾಕ್ಸಗಳನನು ಒದಗಿಸಲಾದ ಡಿಸಿಾಲ್್ ನಿೋರಿನಿೈಂದ
ತೋರ್ಗ್ಳಸಬೋಕನ.

 ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ರ್ೋರವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸದ, ರ್ರಳನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು
ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಲೋಬೋಕನ. ಏಕೈಂದರ, ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಡಿೋಕಾೈಂಪ್ೋಸಿಷನ್/ ಡಿೋಗರೋಡೋಶನ್
ಆಗನರ್ ಸೈಂಭರ್ವಿದನದ, ಆಗ ಅರ್ು ಬಳಕಗ ಯೋಗಯವಾಗನರ್ುದಲಿ.
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 ಯೋನಿರ್ಾಳ

ಶನಚಿಗ್ಳಸಿದ

ತ್್ರನನಳಕರ್ನನು
ಯೋನಿಯಳಗ

ಬಳಸಿ
ಹನಿಕ್ತಸಿ,

ದರರ್ರ್ನನು

ಸಿರಿೈಂಜ್

ಮತ್ನಿ

ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.

2-3

ಎೈಂಎಲ್

ದರರ್

ಪ್ದಾಥಯರ್ನನು

ಹಿೋರಿ

ಒೈಂದನ
ಸ್ಲ ನ್

ಚಿಕಕ

ರಬಬರ್

ದಾರರ್ಣರ್ನನು

ತಗರ್ಲಾಗನತ್ಿದ .

ರಬಬರ್

ತ್್ರನನಳಕರ್ನನು ಗೈಂಟನ ಹಾಕ್ತದ ತ್ರನವಾರ್, ದರರ್ರ್ನನು ತ್ನೈಂಬಿದ ಸಿೋರಿೈಂಜ್ ಅನನು ವಿಧಿ
ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.
2.4.5.2. ಸ್ನಕ್ಷಯವನಕು ಸಕರಕ್ಷಿತವನಗಿ ಕನಪನಡಕವುದಕ
ಎಲಾಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಪ್ಲ್ಲೋಸರ ಅಭಿರಕ್ಷಗ ಒಪಿಪಸನರ್ರ್ರಗ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಹಾಳು ಮಾಡನರ್ ಮತ್ನಿ
ಸ್ಾಕ್ಷಯಕಕ ಹಾನಿ ಮಾಡನರ್ ಸ್ಾಧಯತರ್ನನು ತ್ಪಿಪಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅರ್ುಗಳನನು ಸನರಕ್ಷ್ತ್ ಸೆಳದಲ್ಲಿ
ಇಡಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.



2.4.5.3. ಸಕರಕ್ಷತಯ ಸರಪಳ ನಿವಾಹಣ
ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಹಸ್ಾಿೈಂತ್ರಿಸನವಾಗ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ ಕ್ೋರಿಕರ್ ಪ್ತ್ರರ್ನನು ಬರದನ,
ಏರ್ಲಾಿ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗನತಿಿದ ಮತ್ನಿ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ
ಯಾರ್ುದನ ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ. ಉದಾಹರಣಗ, “ಯೋನಿರ್ಾಳ ಸ್ಾಿಬ್ ಅನನು ವಿೋರ್ಯ
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ”. ಈ ನಮ್ರ್ಗ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ವ ದಯರನ ಹಾಗ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು



ಪ್ಡದನಕ್ೈಂಡ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ರತಯೋಕ ಪಾಕಟ್ಗಳಗ ಹಾಕಲಾದ ಸೈಂಖ್ಯಗಳು ಕ್ೋರಿಕ ನಮ್ರ್ ಮೋಲ ಹಾಕ್ತರನರ್ ಸೈಂಖ್ಯಗಳಗ
ಹ್ೈಂದಕ

ಆಗನತಿಿವಯೋ

ಎೈಂಬನದನನು

ದರ್ವಿಟನಾ

ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

ವಿಧಿ

ವಿಜ್ಞಾನ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ಕಕ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳನನು ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ, ಸಿೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಲೋಬಲ್
ಅೈಂಟಿಸಿ ಅರ್ುಗಳನನು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಭಾರ ಹ್ೈಂದರನರ್ ಠಾಣರ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ರ್ಶಕಕ
ನಿೋಡಿದ ಹ್ರತ್ನ ಅರ್ುಗಳನನು ಸಿಿೋಕರಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
2.4.6. ವ ದಯಕ್ತೋಯ ನಿಣಾಯ/ ವರದಿ

 ಘ್ಟರ್ರ್ ವಿರ್ರಗಳನನು ಪ್ಡರ್ನರ್ುದನ, ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ನಡಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಯಾರ್ುದಾದರ್
ಇದದಲ್ಲಿ, ಅದನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ ಕಾರ್ಯ ಮನಕಾಿರ್ಗ್ೈಂಡ ಯಾರ್ುದೋ ವಿಳೈಂಬವಿಲಿದ ದೈಂಡ
ಪ್ರಕ್ತರಯಾ

ಸೈಂಹಿತರ್

164ಎ

ಪ್ರಕರಣದ

ಮೋರಗ ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ

ರ್ನಕಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ನಿಣಯರ್ದ್ೈಂದಗ ತನತನಕಲಿಕ ವ ದಯಕ್ತೋಯ ವರದಿರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ುದನ ಅರ್ಶಯಕವಾಗಿರನತ್ಿದ .
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 ಘಟರ್ಯ
ಸೈಂದಶಾನ

ವಿವರವನದ

ಇರ್ತಹನಸ,

ಅವಧಿಯಲಿಿ

ಮಗಕವು

ಬ್ಳಸ್ಟದ

ನಿರ್ಪಿಸ್ಟದ

ಅೈಂಗರಚರ್ನ

ನಕ್ಷಗಳ

ಮಕಕಿ

ನಿರ್ಪಣ

ಪರರ್ತಗಳನಕು

ಹನಗ್

ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ

ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ ನಿೋಡಲಾದ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದಗ ಲಗತಿಿಸಿರಬೋಕನ.

 ದೌರ್ಯನಯದ ಸಮರ್, ದೌರ್ಯನಯದ ನೈಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ
ತ್ನೈಂಬಾ ಮಹತ್ಿದಾದಗಿದ. ಉದಾಹರಣಗ, ಗಾರ್ಗಳ ಇರನವಿಕರ್ ಮೋಲ ಪ್ರಿಣಾಮ
ಬಿೋರಬಹನದಾದ

ಹಾಗ್

ಸ್ಾಕ್ಷಯ

ಸೈಂಗರಹಣಗ

ಅಡಿ್ಯಾಗಬಹನದಾದ

ಸ್ಾುನ,

ತ್ಳದನಕ್ಳುುರ್ುದನ, ಮ್ತ್ರ ಮತ್ನಿ ಮಲ ವಿಸರ್ಯರ್ ಕಾರ್ಯಗಳು.

 ಅತಾಯಚಾರ/ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ನಡದದಯೋ ಎೈಂಬನದನ ಒೈಂದನ ಕಾನ್ನನ ವಿವಾದಾೈಂಶ
ಹಾಗ್ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ೋಗ ನಿಣಯರ್ ಆಗಿರನತ್ಿದ. ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೋರ್ಲ ವ ದಯಕ್ತೋರ್
ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲ ವ ದಯರನ, ಅತಾಯಚಾರ/ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಸೈಂಭವಿಸಿಲಿ ಎೈಂಬ
ತಿೋಮಾಯನಕಕ ಬರಬಾರದನ.

 ತನತನಕಲಿಕ ವ ದಯಕ್ತೋಯ ವರದಿ ಮತಕಿ ಮನಡಿದ ತನಿಖನ ವರದಿಗಳ ಒೈಂದಕ ಪರರ್ತಯನಕು ಆದಷಕಿ
ಬೋಗರ್ ತಪಪದೋ ಉಚಿತವನಗಿ ಮಗಕ ಮತಕಿ ಅದರ ಕಕಟಕೈಂಬ್ಕಕ ನಿೋಡತಕಕದಕಾ.

 ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ನಿಣಯರ್ಗಳು ಸ್ೋಪ್ಯಡಗ್ೈಂಡ ತ್ರನವಾರ್, ತಾತಾಕಲ್ಲಕ
ರ್ರದರ್ ಜ್ತಗ ಅೈಂತಿಮ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದರ್ನನು ನಿೋಡಬೋಕನ.

 ನಿರೈಂತ್ರ

ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌರ್ಯನಯಕಕ

ಒಳಗಾಗನತಿಿರನರ್

ಮಕಕಳ

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,

ದೌಜ್ಾನಯಕಕ

ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟರಬ್ಹಕದನದ ಗನಯಗಳು ಅಥವನ ಕನಯಿಲಗಳಗ ನಿೋಡಲನದ ಹೈಂದಿನ ಚಿಕ್ತತಸಯನಕು
ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ ಹಾಗ್ ದೌರ್ಯನಯದ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹನದಾದ ಭನವರ್ನತಮಕ ಅಥವನ
ಮನನಸ್ಟಕ

ತ್ೈಂದರಗಳ

ಘಟರ್ನವಳಗಳನ್ು

ಕ್ಡ

ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ

ತ್ನೈಂಬಾ

ಪ್ರಮನಖವಾಗಿದ. ಉದಾಹರಣಗ, ಮತಿ ಮತಿ ಮರನಕಳಸನರ್ ಮ್ತ್ರರ್ಾಳದ ಸ್್ೋೈಂಕನಗಳು
(ರ್ನಟಿಐ), ನಡತ ಸೈಂಬೈಂಧಿತ್ ಸಮಸ್ಯಗಳು, ಸಿರ್ೈಂ-ಹಾನಿ, ರ್ರ್ಸಿಸಗ ಅನನಚಿತ್ವಾದ ಲ ೈಂಗಿಕ
ರ್ತ್ಯರ್, ಕಲರ್ು ರ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭರ್, ಕ್ೋಪ್ ನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಮಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ
ನಿರಾಕರಣರ್ೈಂತ್ಹ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸಬೋಕನ.

3. ಸೈಂತರಸಿ ವಯಕ್ತಿಗ ಚಿಕ್ತತಸ:
ತಿೋರ್ರತ್ರ

ಗಾರ್ಗಳಗಾದರ

ಐಸಿರ್ನಗ

ದಾಖಲ್ಲಸನರ್

ಸಿೈಂಭನ)ಗಾದರ ಶಸರ ಚಿಕ್ತತಸ ಮಾಡನರ್ ಅಗತ್ಯವಿರನತ್ಿದ.
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ಮತ್ನಿ/ಅಥವಾ

ಹಿಮೊೋಸ್ಾೋಸಿಸ್

(ರಕಿ

3.1. ಲ ೈಂಗಿಕವನಗಿ ಹರಡಕವ ಸ್್ೋೈಂಕಕಗಳು:

 ರ್ೋಗ ಚಿಹುಗಳು ಲ ೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡನರ್ ರ್ೋಗದ ಸ್ಚ್ಕವಾಗಿದದಲ್ಲಿ, ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ
ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಿ, ಪಿಇಪಿ ಅನನು ಪಾರರೈಂಭಿಸಬೋಕನ. ಒೈಂದನ ವೋಳ ಯಾರ್ುದೋ ವಿಧದ
ರ್ೋಗ ಚಿಹುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕ್ಳುದದದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಕಾಕಗಿ ನಿರಿೋಕ್ಷ್ಸತ್ಕಕದನದ.
ಗಭಿಯಣಿರ್ಲಿದ ಮಹಿಳರ್ರಿಗಾಗಿ ನಿೋಡನರ್ ಔಷಧದ ಆದಯತಾ ಆಯಕರ್ನ ಇೈಂತಿದ:
ಅಜಿಥ್ರಮ ಸ್ಟನ್

1ಗಾರೈಂ ಸ್ಾಾಯಟ್ – ರ್ರ್ಸಕರನ
3 ತಿೈಂಗಳನಿೈಂದ 5 ರ್ಷಯಗಳ ಒಳಗ : ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಗದನಕ್ಳುದ ಔಷಧ : ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ
1
ಮತ್ನಿ 2ರ್ೋ ದನಗಳೈಂದನ 10 ಎೈಂಜಿ/ಕಜಿ,
ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಔಷಧ ತಗದನಕ್ಳುುರ್ಷನಾ ಬದಲಾರ್ಣ ಸ್ಾಧಯವಾದಾಗ, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ : 1ರ್ೋ
ದನ ಬಾಯಿ ಮ್ಲಕ 10 ಎೈಂಜಿ/ಕಜಿ.
ನೈಂತ್ರ 2 ರಿೈಂದ 5ರ್ೋ ದನದರ್ರಗ ಬಾಯಿ ಮ್ಲಕ ದನಕಕ 5 ಎೈಂಜಿ/ಕಜಿ.
5 ವಷಾ ಮತಕಿ ಅದಕ್ತಕೈಂತ ದ್ಡಾವರಕ
ಮೌಖಿಕವಾಗಿ : 1ರ್ೋ ದನ ಬಾಯಿ ಮ್ಲಕ 10 ಎೈಂಜಿ/ಕಜಿ (ಗರಿಷಾ : ದನಕಕ 500 ಎೈಂಜಿ)
2 ರಿೈಂದ 5ರ್ೋ ದನದರ್ರಗ ಬಾಯಿ ಮ್ಲಕ ದನಕಕ 5 ಎೈಂಜಿ/ಕಜಿ/ (ಗರಿಷಾ : ದನಕಕ 250
ಎೈಂಜಿ)
ಅಥವಾ
ಡಾಕ್ತಸಸ್ ಕ್ತಿನ್ (>8 ರ್ಷಯ, > 45 ಕಜಿ) 100 ಎೈಂಜಿ ಬಿಡಿ - 7 ದನಗಳಗ
ಜ್ತಗ ಮೋಟ್ರನಿಡಜ್ಲ್ 400 ಎೈಂಜಿ ಓಡಿ (ರ್ರ್ಸಕರಿಗ)
ಅಥವಾ
7 ದನಗಳಗ ಅೈಂಟಾಸಿಡ್ ಜ್ತಗ ದನಕಕ 2-3 ಡ್ೋಸ್ಗಳರ್ಾುಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ, 7-10 ಎೈಂಜಿ/ಕಜಿ.

 ಗಭಿಯಣಿ ಸಿರೋರ್ರಿಗಾಗಿ, ಮಟ್ರೋನಿಡಜ್ಲ್ ಜ್ತಗ ಅಮಾಕ್ತಸಲ್ಲನ್/ ಅಜಿಥ್ರೋಮ ಸಿನ್ಗ ಆದಯತ
ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.
ಗಭಾಯರ್ಸ್ೆರ್ ಮೊದಲರ್ೋ ಮ್ರನ ತಿೈಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಟ್ರೋನಿಡಜ್ಲ್ ಅನನು ನಿೋಡಬಾರದನ.
ಹ ಪ್ಟ ಟಿಸ್ ಬಿ: ಹಚ್ಬಿಎಸ್ಎಜಿಗಾಗಿ ರಕಿದ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ ಅನನು ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕನ ಮತ್ನಿ
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ಕ್ಡಲೋ (ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರಯರ್ ನೈಂತ್ರ 72 ಗೈಂಟಗಳೂಳಗ ಯಾರ್ುದೋ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ) 0.06
ಎೈಂಎಲ್/ಕಜಿ ಹಚ್ಬಿ ಇಮ್ಯನ್ ಗ್ಿೋಬನಲ್ಲನ್ ನಿೋಡಬೋಕನ.
3.2. ಗರ್ಾ ನಿರ್ೋಧಕ ಚಿಕ್ತತಸ (ತಕತಕಾ ಗರ್ಾನಿರ್ೋಧಕ ಬ್ಳಕ)
ಋತ್ನಮತಿಯಾಗಿರನರ್ ಬಾಲಕ್ತರ್ರಿಗ ಒೈಂದನ ಬಾರಿ ನಡದ ಸೈಂಭ್ೋಗ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕಕ
ಗಭಯಧರಿಸನರ್ ಅಪಾರ್ ಶೋಕಡಾ 8ರಷನಾ ಇರನರ್ುದರಿೈಂದ ಅೈಂಥ ಬಾಲಕ್ತರ್ರಿಗ ತ್ನತ್ನಯ
ಗಭಯನಿರ್ೋಧಕಗಳ

ಬಳಕ

ಮಾಡಬೋಕನ.

ಅನನಸರಣಾ

ಕರಮದಲ್ಲಿ

ಗಭಯಧಾರಣರ್

ನಿಧಯರಣರ್ನನು ಮಾಡಬೋಕನ ಹಾಗ್ ಅತಾಯಚಾರಕ್ಕಳಗಾದರ್ರಿಗ ಮನೈಂದನ ಋತ್ನಚ್ಕರ ಆಗದ
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಆಕಗ ಗಭಯಧಾರಣ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮಾಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ ಸಲಹ ನಿೋಡಬೋಕನ.

 72 ಗೈಂಟಗಳೂಳಗ, ಲರ್ರ್್ಜಯಸ್ರಲ್ 750 ಐಜಿರ್ 2 ಮಾತರಗಳನನು ತಗದನಕ್ಳುುರ್ುದನ
ಉತ್ಿಮ.
ಒೈಂದನ ವೋಳ ವಾೈಂತಿಯಾದಲ್ಲಿ, 3 ಗೈಂಟಗಳೂಳಗ ಅದೋ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನನು ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯಸಬೋಕನ
ಅಥವಾ 72 ಗೈಂಟಗಳೂಳಗ 12 ಗೈಂಟಗಳ ಪ್ನನರಾರ್ತ್ಯರ್ರ್ಲ್ಲಿ ಸಿಓಸಿಗಳ ಮಾಲಾ-ಡಿ 2
ಮಾತರಗಳ ಸ್ಾಾಯಟ್ ಅನನು ನಿೋಡಬೋಕನ.

 ಮೊದಲ

72

ಗೈಂಟಗಳೂಳಗ

ತ್ನತ್ನಯ

ಗಭಯನಿರ್ೋಧಕ

ಚಿಕ್ತತಸ

ನಿೋಡನರ್ುದನ

ಹಚ್ನಿ

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದದರ್ ಕ್ಡ, ಅತಾಯಚಾರದ ನೈಂತ್ರ 5 ದನಗಳರ್ರಗ್ ಇದನನು
ನಿೋಡಬಹನದಾಗಿದ.
3.3. ಸ್ಟೋಳದ ಗನಯಗಳು:
ಗಾರ್ಗಳನನು ಆೈಂಟಿಸ್ಪಿಾಕ್ಸ ಅಥವಾ ಸ್ಾಬ್ನನ ಮತ್ನಿ ನಿೋರಿನಿೈಂದ ಸಿಚ್ಿ ಮಾಡಿ. ಸೈಂತ್ರಸ್ರ್
ಿ ನ
ಈಗಾಗಲೋ ಟಟನಸ್ ಟಾಕಾಸಯ್್ ಅನನು ಹಾಕ್ತಸಿಕ್ೈಂಡಿದದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಗಾರ್ಗಳು ಇಲಿದದದಲ್ಲಿ,
ಟಿಟಿ ಲಸಿಕ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ುದಲಿ. ಒೈಂದನ ವೋಳ ಗಾರ್ಗಳು ಆಗಿದನದ, ಅತಾಯಚಾರಕ್ಕಳಗಾದರ್ರನ
ಸ್್ೋೈಂಕನ ನಿವಾರಕ ಲಸಿಕರ್ನನು

ಹಾಕ್ತಸಿಕ್ಳುದದದಲ್ಲಿ ½ ಸಿಸಿ

ಟಿಟಿ ಐಎೈಂ ಅನನು

ಹಾಕ್ತಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ರ್್ೋರ್ು ನಿವಾರಕ ಮಾತರಗಳು ಮತ್ನಿ ಆೈಂಟಿ ಬಯಾಟಿಕ್ಸಸ ನಿೋಡನರ್ುದರ
ಮ್ಲಕ ಮತ್ನಿ ಅಗತ್ಯವಿದದರ ಡರಸಿೈಂ
ಸ ಗ್ ಮಾಡನರ್ುದರ ಮ್ಲಕ ಗಾರ್ಗಳಗ ಚಿಕ್ತತಸ
ನಿೋಡಬೋಕನ. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಅಪಾರಪ್ಿ ಬಾಲಕ್ತರ್ರಿಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸನರ್ ಸಿೋಳು ಗಾರ್ಗಳಗ ಚಿಕ್ತತಸ
ಮತ್ನಿ ಹ್ಲ್ಲಗ ಅಗತ್ಯವಿದದಲ್ಲಿ ಹತಿಿರದ ಶಸರ ಚಿಕ್ತತಾಸ ಕೋೈಂದರಕಕ ಕಳುಹಿಸತ್ಕಕದನದ.
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3.4.

ಅತಾಯಚಾರ ನಡದ 72 ಗೈಂಟಗಳ ಒಳಗ ಸೈಂತ್ರಸ್ಿರ್ನ ರ್ರದ ಮಾಡಿದದಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಐವಿಗ
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಪ್ೋಸ್ಿ ಎಕ್ಸಪ್ೋಸರ್ ಪನರಪಿಲನಯಕ್ತಸಸ್ (ಪಿಇಪಿ) ಅನನು ನಿೋಡಬೋಕನ. ಪಿಇಪಿ
ಅನನು ನಿಧಯರಿಸನರ್ ಮೊದಲನ, ಹಚ್ಐವಿ ಅಪಾರ್ರ್ನನು ನಿಧಯರಿಸತ್ಕಕದನದ.

3.5.

ಅನಕಸರಣನ ಕರಮ:
ಸೈಂತ್ರಸಿರಿಗ

ದರ್ವಿಟನಾ

ಅನನಸರಣಾ

ಕರಮದ

ಮಹತ್ಿರ್ನನು

ಮನದಟನಾ

ಮಾಡತ್ಕಕದನದ.

ಮ್ಗೋಟನಗಳು ಮತ್ನಿ ಇನಿುತ್ರ ಗಾರ್ಗಳ ಬಳರ್ಣಿಗರ್ನನು ಗಮನಿಸಲನ ಅತಾಯಚಾರವಾದ 2
ದನಗಳ

ನೈಂತ್ರ

ಸೈಂತ್ರಸ್ರ್
ಿ ನನು

ಮರನ-ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ

ಕರರ್ನರ್ುದನ

ಸ್ಕಿವಾಗಿರನತ್ಿದ ;

ತ್ರನವಾರ್ 3 ಮತ್ನಿ 6ರ್ೋ ವಾರಗಳಲ್ಲಿರ್್ ಮರನಪ್ರಿೋಕ್ಷ ನಡಸಬೋಕನ. ಆ ಎಲಾಿ ಅನನಸರಣಾ
ಕರಮಗಳನ್ು ಸಹ ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ.

 ಸ್ಾಧಯವಾದರ, ಗ್ರ್್ರಿಯಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯಸಬೋಕನ.
 ಗಭಯಧಾರಣಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ನಡಸಬೋಕನ.

 ಆರನ ವಾರಗಳ ನೈಂತ್ರ ಮತ್ಿಮಮ ವಿಡಿಆರ್ಎಲ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ಮಾಡಬೋಕನ.
3.6.

ಮನಸ್ನಸಮನಜಿಕ ಕನಳಜಿ
ದೌರ್ಯನಯಕ್ಕಳಗಾದ

ಎಲಾಿ

ಬಾಧಿತ್ರಿಗ್

ಮೊಟಾ

ಮೊದಲ

ಆದಯತಯಾಗಿ

ರ್ರರ್ನನು

ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ. ಆರ್ೋಗಯ ರ್ೃತಿಿಪ್ರರಲಿರ್ ಸಿತ್ಃ ಇೈಂಥ ರ್ರರ್ನನು ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ ಅಥವಾ
ರ್ರರ್ನನು

ನಿೋಡಲನ

ತ್ರಬೋತಿ

ಪ್ಡದರನರ್ರ್ರನ

ಲಭಯವಿದಾದರ

ಎೈಂಬನದನನು

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.

4. ಬ್ಹಕಶ್ವಸ್ಟಿೋಯ

ತೈಂಡದ

ಕನಯಾವಿಧನನ:

ಇತರ

ಹತನಸಕ್ತಿದನರರ

ಜ್ತಗ

ಕನಯಾನಿವಾಹಸಕವುದಕ
4.1 ಕಕಟಕೈಂಬ್ ಸದಸಯರಕ

 ನಿಕಟ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರ, ಅದರಲ್ಿ ಮನಖಯವಾಗಿ ತ್ೈಂದ ತಾಯಿಗಳ ಬೈಂಬಲ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ
ನಡರ್ಳಕಗಳು

ಮಗನರ್ನನು

ಗನಣಪ್ಡಿಸನರ್ುದಕಕ

ಇರನರ್

ಬಹಳ

ಮನಖಯವಾದ

ಅೈಂಶಗಳಾಗಿರನತ್ಿವ . ಒೈಂದನ ವೋಳ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿರ್ರ ರಕಿ ಸೈಂಬೈಂಧಿಗಳು ಮಗನವಿನ ಮೋಲ
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ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ನಡಸಿದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡಿರದ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿರ್ರ
ಬೈಂಬಲರ್ು ನಿಣಾಯರ್ಕವಾಗಿರನತ್ಿದ .

 ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ

ಪ್ೋಷಕರನ

ದೌರ್ಯನಯದ

ಬಗೆ

ಗ್ತಾಿದ

ಕ್ಡಲೋ

ಅಪ್ರಾಧ

ಮರ್್ೋಭಾರ್ದೈಂದ ಮತ್ನಿ ಕ್ೋಪ್ದೈಂದ ಬಳಲನತಿಿರನತಾಿರ. ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ
ಅರ್ರನ

ಮಗನರ್ನನು

ಅಸಹಾರ್ಕತಯಿೈಂದ

ನಿೈಂದಸಬಹನದನ.

ಮಗನರ್ು

ತ್ನಗಾಗಿರನರ್

ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು “ಮರರ್ನತ್ಿದೈಂದನ” ಆಶಿಸಿ ಅರ್ರನ ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದರನರ್ೈಂತ
ಮಗನರ್ನನು ತ್ಡರ್ಬಹನದನ ಅಥವಾ ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗೆ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣದ ರ್ಯರ್ಹರಣರ್ನನು
ನಡಸನರ್ುದರಿೈಂದ ತಾರ್ು ಎದನರಿಸನರ್ ಸಮಸ್ಯಗಳ ಬಗೆ ಮಗನವಿಗ ಹೋಳುತ್ಿಲೋ ಇರಬಹನದನ.
ಇವಲಿದರಿೈಂದ ಮಗನವಿನ ಮೋಲ ಪ್ರತಿಕ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರನರ್ ಸ್ಾಧಯತ ಇರನತ್ಿದ.

 ತ್ಮಮ ಮಗನವಿಗ ಆದ ಅರ್ಾಯರ್ದ ವಿರನದಧದ ಹ್ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿರ್ರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ನಿ
ಅರ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗೆ ಅರ್ರಿಗ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪಾರರ್ರ್ನನು ರ್ಯಕಿಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ
ಅರ್ರನ ತಗದನಕ್ೈಂಡ ಕರಮಗಳು ಇತ್ರ ಮಕಕಳಗ ಸಮಾರ್ರ್ನನು ಸನರಕ್ಷ್ತ್ವಾಗಿರಿಸಲನ ಹೋಗ
ಸಹಾರ್ವಾಗನತ್ಿವ ಎೈಂಬನದನನು ಆ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ ಹಾಗ್ ಪ್ೋಷಕರಿಗ ತಿಳಸನರ್ುದನ ಮನಖಯ.

 ದೌರ್ಯನಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಹಿರೈಂಗವಾದ ಮೋಲ ಅರ್ೋಕ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿರ್ರನ ತ್ಮಮ ಮಕಕಳನನು
ಆಟವಾಡಲನ ಹ್ರಗಡ ಅಥವಾ ಶಾಲಗ ಕಳುಹಿಸಲನ ಹದರನತಾಿರ. ಮಗನವಿನ ಜಿೋರ್ನರ್ನನು
ಹೋಗ ಸಹರ್ ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿಡಬೋಕನ ಎೈಂಬನದರ ಕನರಿತ್ನ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿರ್ರ್ೈಂದಗ ಚ್ಚಿಯಸನರ್ುದನ
ತ್ನೈಂಬಾ ಅತ್ಯರ್ಶಯಕವಾಗಿರನತ್ಿದ . ಉದಾ: ಕ್ತರೋಡಗಳು, ಹ್ರಾೈಂಗಣ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗಳು, ಶಾಲ
ಮನೈಂತಾದರ್ುಗಳಗ

ಹ್ೋಗನರ್ುದರಿೈಂದ

ಅಪ್ರಾಧಿಗಳಗ

ಮಗನರ್ನನು

ಮನಟಾಲನ

ಸ್ಾಧಯವಾಗನರ್ುದಲಿ. ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿರ್ರನ ತ್ಮಮ ದನಃಖ ಮತ್ನಿ ಕ್ೋಪ್ರ್ನನು ನಿರ್ೈಂತಿರಸಲನ
ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ಸನತ್ಿ ರ್ಮಮದರ್ ಹಾಗ್ ಶಾೈಂತ್ ವಾತಾರ್ರಣರ್ನನು ನಿಮಿಯಸಲನ ಅರ್ರಿಗ
ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹನದನ.

 ಮಗನರ್ನನು ಆಘಾತ್ದೈಂದ ಹ್ರತ್ರಲನ ರ್ರವಾಗನರ್ುದಕಕ ಹಾಗ್ ಮಗನರ್ನನು ವ ದಯಕ್ತೋರ್
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ,

ಗನರನತಿಸನರ್

ಪರೋಡಿಗ

ಮತ್ನಿ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ

ಹಾರ್ರಾಗಲನ

ಮಗನರ್ನನು

ಸಿದಧಗ್ಳಸನರ್ುದಕಕ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿರ್ರನ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ ಹಾಗ್ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಉಪ್ಚಾರದ
ಅಗತ್ಯತರ್ ಬಗೆ ತಿಳದನಕ್ಳುುರ್ುದನ ತ್ನೈಂಬಾ ಮನಖಯ.
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 ದೌರ್ಯನಯಕಾರ ಅಥವಾ ವಿರ್ೋಧಿ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರ ಎದನರಿಗ ಮಗನವಿಗ ಇರನರ್ ಅಪಾರ್ದ
ನಿಧಯರಣರ್ ಬಗೆ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರ್ೈಂದಗ ಚ್ಚಿಯಸಬೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದನದ,
ಅರ್ರಿಗ ಮಗನ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಏಜನಿಸಗಳ ಕನರಿತಾಗಿ ಮಾಗಯದಶಯನ ನಿೋಡಬೋಕನ.

 ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ, ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ (ಸಿಡಬ್ಿಯಸಿ), ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ೋವಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ
ಉಚಿತ್ ಕಾನ್ನನ ರ್ರವಿನ ಲಭಯತ ಮತ್ನಿ ಬಾಧಿತ್ರಿಗ ನಿೋಡನರ್ ಪ್ರಿಹಾರದ ಬಗೆ ಮಗನ ಮತ್ನಿ
ಅರ್ನ/ಳ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ವಿರ್ರಿಸಬೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ.
4.2. ಪ್ಲಿೋಸ್ ಸ್ಟಬ್ಬೈಂದಿ

 ವ ದಯರನ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ರ್ರದ ಮಾಡನವಾಗ, ಅದನನು ಮಾಡನರ್
ಮೊದಲನ ಕನಟನೈಂಬ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಮಗನವಿಗ ಆಗ ತಾರ್ು ಹೋಳಕ ನಿೋಡಬಹನದನ ಅಥವಾ
ನಿೋಡದರಬಹನದನ, ಆದರ ವ ದಯರನ ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದನ ಕಡಾ್ರ್ವೈಂದನ ತಿಳಸನರ್ುದನ
ಉತ್ಿಮ.

 ವ ದಯರನ, ದ್ರವಾಣಿ, ಪ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಇ-ಮೋಲ್ ಮ್ಲಕ ಹತಿಿರದ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ ಅಥವಾ
ವಿಶೋಷ ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಘ್ಟಕ (ಎಸ್ಜಪಿರ್ನ)ಕಕ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡಬಹನದನ.
ಆ ಸೈಂಬೈಂಧ ವ ದಯರನ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಗ ಹ್ೋಗನರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ.

 ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದರ್ನ ಮಗನವಿನ ಸಮಮತಿ ಪ್ಡರ್ದೋ ಮಗನರ್ನನು ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ
ಒಳಗಾಗನರ್ೈಂತ ಅಥವಾ ವ ದಯರನನು ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ನಡಸನರ್ೈಂತ ಒತಾಿರ್ಪ್ಡಿಸಬಾರದನ.

 ಮರ್ ಅಥವಾ ತಾನಿರನರ್ ಪ್ರಿಸರಕಕ ಮಗನ ಹಿೈಂತಿರನಗಿದರ ಮಗನವಿಗ ಅಪಾರ್ವಿರನರ್
ಸೈಂಭರ್ವಿದ ಎೈಂದನ ವ ದಯರಿಗ ಅನಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಅರ್ರನ ಅದನನು ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ ತಿಳಸನರ್ುದನ
ಮನಖಯವಾಗಿರನತ್ಿದ.

 ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದ ನಿೋಡನರ್ಲ್ಲಿ ವಿಳೈಂಬವಾದರ, ಅದರಿೈಂದ
ದ್ೋಷ್ಾರ್ೋಪ್ಣಾ ಪ್ಟಿಾ ಸಲ್ಲಿಕ ವಿಳೈಂಬವಾಗನರ್ುದಕ್ಕ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಬಹನದಾಗಿದನದ, ಈ
ನಡನವ ಆರ್ೋಪಿಗ ಜಾಮಿೋನನ ಸಿಕ್ತಕಬಿಡನರ್ ಸ್ಾಧಯತಗಳರನತ್ಿವ.
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4.3. ಮಕಕಳ ಕಲನಯಣ ಸಮಿರ್ತ (ಸ್ಟಡಬ್್ಿಯಸ್ಟ)/ ಜಿಲನಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ ಘಟಕ (ಡಿಸ್ಟಪಿಯಕ)

 ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ರ್್ೋೈಂದಾಯಿಸಿದ 24 ಗೈಂಟಗಳೂಳಗ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿಗ ತಿಳಸಬೋಕೈಂದನ
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ನಿರ್ಮಗಳು

ಅಗತ್ಯಪ್ಡಿಸನತ್ಿವ.

ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ

ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ

ಸಿಡಬ್ಿಯಸಿಗ

ಎಫ್ಐಆರ್ ನ ಒೈಂದನ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.

 ಮಗನವಿಗ ಪಾಲರ್ ಮತ್ನಿ ಪ್ೋಷಣರ್ ಅಗತ್ಯವಿದದ ಹ್ರತ್ನ ಮಗನರ್ನನು ಸಿಡಬ್ಿಯಸಿರ್
ಮನೈಂದ ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಬೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ುದಲಿ.

 ಮಗನ ಮರ್ಗ ಅಥವಾ ತಾನನ ವಾಸಿಸನರ್ ಪ್ರಿಸರಕಕ ಹಿೈಂದರನಗಿದರ, ಮಗನವಿಗ ದ ಹಿಕ ಅಥವಾ
ಮಾನಸಿಕ ತ್ೈಂದರಯಾಗನರ್ ಅಪಾರ್ದ ಸ್ಾಧಯತಯೋರ್ಾದರ್ ಇದಯೋ ಎೈಂಬನದನನು
ವ ದಯರನ ನಿಣಯಯಿಸಬೋಕನ. ಸ್ಾಧಯತ ಇದ ಎೈಂದಾದರ, ಮಗನವಿನ ವಾಸಿರ್ಯಕಾಕಗಿ ಪ್ಯಾಯರ್
ರ್ಯರ್ಸ್ೆಗಳನನು ಮಾಡನರ್ ಸಲನವಾಗಿ, ವ ದಯರನ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬೋಗರ್ ಅದನನು ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ
ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕ ಅಥವಾ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.

 ಡಿಸಿಪಿರ್ನ ಅಥವಾ ಸಿಡಬ್ಿಯಸಿ ಮಗನರ್ನನು ಗಾರ್ಗಳ ಚಿಕ್ತತಗ
ಸ ಾಗಿ ಹಾಗ್ ಮಗನ ಮತ್ನಿ
ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ಗಾಗಿ ಅನನಸರಣಾ ಕರಮರ್ನನು ತಗದನಕ್ಳುಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬಹನದನ.

 ಅಪಾರಪರ್
ಿ ನ 20 ವಾರಗಳಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ಅರ್ಧಿರ್ ಗಭಿಯಣಿಯಾಗಿದನದ, ಎೈಂಟಿಪಿಗ ಬರ್ಸಿದ
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಆದರ ಒಪಿಪಗ ಸ್ಚಿಸಲನ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ ಲಭಯವಿಲಿದದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಸಿಡಬ್ಿಯಸಿರ್ನ
ಮಗನವಿನ ಉತ್ಿಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿೆತಿರ್ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡಬಹನದನ.

 ಎಲಾಿ ಸಕಾಯರಿ ಮತ್ನಿ ಖ್ಾಸಗಿ ಆಸಪತರಗಳಗ ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ಡಿಸಿಪಿರ್ನ ಮತ್ನಿ ಸಿಡಬ್ಿಯಸಿರ್
ದ್ರವಾಣಿ ಸೈಂಖ್ಯ ಮತ್ನಿ ವಿಳಾಸರ್ನನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
4.4.

ಮಕಕಳ ಸಹನಯವನಣಿ ಅಥವನ ಇನಿುತರ ಮಕಕಳ ಪನಲರ್ನ ಸಕನಾರೋತರ ಸೈಂಘ ಸೈಂಸ್ಥಗಳು:
ಬೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿ

 ಸಿಡಬ್ಿಯಸಿರ್ನ ಒಬಬ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್್ರಕ ಕಾನ್ನನ ತ್ಜ್ಞನನನು
ಮಗನವಿನ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ರ್ಾುಗಿ ರ್ೋಮಕ ಮಾಡಬಹನದನ.

 ಮಕಕಳ ಜ್ತರ್ಲ್ಲಿರನರ್ ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ಾ ಸಿಬಬೈಂದಯೈಂದಗ ವ ದಯರನ ಮಾತ್ರ್ಾಡನರ್ುದರ
ಮ್ಲಕ ಮಗನವಿಗ ಆದ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಅಪಾರ್ಗಳ ಬಗೆ ಸ್ಾಕಷನಾ ವಿಷರ್ರ್ನನು
ತಿಳದನಕ್ಳುಬಹನದಾಗಿದ .
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 ಪ್ದೋಪ್ದೋ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ಆಗಾಗ ಗ್ೈಂದಲಕ್ಕಳಗಾದಾಗ ಮತ್ನಿ ವಿಚ್ಲ್ಲತ್ವಾದಾಗ ವ ದಯರನ
ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬದ್ೈಂದಗ ನಿರೈಂತ್ರ ಸೈಂಪ್ಕಯದಲ್ಲಿರನರ್ೈಂತ್ಹ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗ ಮನೈಂದನ
ಅನನಸರಣ ಮತ್ನಿ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ
ವಿರ್ರಗಳನನು ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ. ಇದನ ನಿರೈಂತ್ರವಾಗಿ ಗಾರ್ಗಳಗ
ಚಿಕ್ತತಸ ನಿೋಡಲನ ಹಾಗ್ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ಗ ರ್ರವಾಗನತ್ಿದ.
4.5.

ರ್ನಯಯನಲಯದಲಿಿ ಸ್ನಕ್ಷಯ

 ಸಮನ್ಸ

ಹ್ರಡಿಸಿದ

ತ್ರನವಾರ್,

ಪ್ರಶುಗಳ

ಸರಣಿ

ಸಪಷಾವಾಗಿದಯೋ

ಎೈಂಬನದನನು

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ ವ ದಯರನ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರನನು ಭೋಟಿ ಮಾಡತ್ಕಕದನದ.

 ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ನಿೋಡನರ್ ದನಕ್ತಕೈಂತ್ ಮನೈಂಚಯೋ, ವ ದಯರನ ಕೋಸ್ ಶಿೋಟ್ ಮತ್ನಿ
ಸಮಗರ

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ರ್ರದರ್ನನು

ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿಕ್ೈಂಡನ

ತ್ಮಮ

ರ್ನಪ್ನನು

ಜಾಗೃತಿಗ್ಳಸಿಕ್ಳುತ್ಕಕದನದ.

 ವ ದಯರನನು ಉದದೋಶಪ್್ರ್ಯಕವಾಗಿ ಗ್ೈಂದಲಕ್ತಕೋಡನ ಮಾಡನರ್ ಸಲನವಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದ ಪ್ರ
ವಾದಸನತಿಿರನರ್ ರ್ಕ್ತೋಲರನ ವ ದಯರಿಗ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಸೈಂಕ್ತೋಣಯವಾದ ಪ್ರಶುಗಳನನು ಕೋಳದಾಗ, ಆ
ಪ್ರಶುಗಳನನು

ನಿಧಾನವಾಗಿ

ಮತ್ಿಮಮ

ಕೋಳಲನ/

ಬೋರ

ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ

ಕೋಳಲನ

ವಿನೈಂತಿಸಿಕ್ಳುಬಹನದನ.

 ಸಮನ್ಸನಲ್ಲಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಿದ ದರ್ಾೈಂಕದೈಂದನ, ವ ದಯರನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಹಾರ್ರಾಗಲನ
ಸ್ಾಧಯವಾಗದದದ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಆತ್/ಆಕರ್ನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದೈಂದ ಪ್ಯಾಯರ್ ದರ್ಾೈಂಕರ್ನನು
ಕ್ೋರಬಹನದನ ಅಥವಾ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರಿಗ ಸಮರ್ದ ಒತ್ಿಡವಿರನರ್ ಬಗೆ
ತಿಳಸಬಹನದಾಗಿದ.
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ಅನಕಬ್ೈಂಧಗಳು
ಅನಕಬ್ೈಂಧ 1: ವಿಧಿವಿಜ್ಞನನ ಸ್ನಯೈಂಪಲ್ಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ
 ರ್ರದಯಾದ ತ್ರನವಾರ್ ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬೋಗರ್ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.
 ಸೈಂತ್ರಸಿ

ರ್ಯಕ್ತಿರ್

ಮೊದಲ

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ

ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿಯೋ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು

ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ನಿಧಯರಿಸಬೋಕಾದ ಮ್ರನ ಮನಖಯ ಅೈಂಶಗಳು ಈ ಕಳಕೈಂಡೈಂತಿವ:
 ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಸಿರ್ಪ್

 ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಘ್ಟರ್ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ನಡನವ ಕಳದನಹ್ೋದ ಸಮರ್.

 ಅತಾಯಚಾರದ ತ್ರನವಾರ್ ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಸ್ಾುನ ಮಾಡಿದಾದರಯ ಅಥವಾ ಮ
ತ್ಳದನಕ್ೈಂಡಿದಾದರಯೋ?
ಈ ಕಳಗಿನ ಕ್ೋಷಿಕದಲಿಿ ನಿೋಡಲನಗಿರಕವೈಂತ ಸೈಂಗರಹಸಬೋಕನದ ಸ್ನಯೈಂಪಲ್ಗಳು
ಲ ೈಂಗಿಕ

ಸ್ನವಬ್ನ ವಿಧ

ಉದಾೋಶ

ಪರಿಗಣಿಸಬೋಕನದ ಅೈಂಶಗಳು

ದೌಜ್ಾನಯದ
ಇರ್ತಹನಸ
ಯೋನಿಗ

ಯೋನಿರ್

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ

ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು

- ಈ ಕಳಕೈಂಡರ್ುಗಳಗಾಗಿ ಸ್ಾಿಬ್:

ಅಥವಾ ಹ್ರಗಾಗಿದಯೋ

 ಡಿಎನ್ಎ
ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು

ಸಖಲನರ್ು

 ವಿೋರ್ಯ ಮತ್ನಿ ವಿೋಯಾಯಣನ ಯೋನಿರ್ ಒಳಗಾಗಿದಯೋ
ಪ್ತಿ

ದೋಹದ

ವಿೋರ್ಯ

 ಕ್ತೋಲಣು (ಲ್ಬಿರಕೈಂಟ್)
 ಮಲ ರ್ಸನಿ

- ಜ್ಲನಿ(ಹಿೋರನರ್/ರ್ಕನಕರ್

- ಕಾೈಂಡಮ್ನ ಬಳಕ
- ದೌರ್ಯನಯ

ನಡದ

ಸಮರ್
- ದೌರ್ಯನಯ

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ)

ನೈಂತ್ರದ

ಕಾರ್ಯಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗಳು
ಉದಾ:

ತ್ಳರ್ನರ್ುದನ,

ಸ್ಾುನ ಮಾಡನರ್ುದನ, ಮ್ತ್ರ
ವಿಸರ್ಯರ್.
ಗನದದಾಿರಕಕ

ಗನದದಾಿರದ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ

ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು

- ಈ ಕಳಕೈಂಡರ್ುಗಳಗಾಗಿ ಸ್ಾಿಬ್:

-

ವಿೋರ್ಯ

ಸಖಲನರ್ು

 ವಿೋರ್ಯ/ ಮತ್ನಿ ವಿೋಯಾಯಣನ ಗನದದಾಿರದ ಒಳಗಾಗಿದಯೋ
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(ಪರ್್ೋಆನಲ್)

ಪ್ತಿ

ದೋಹದ
ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು

ಅಥವಾ ಹ್ರಗಾಗಿದಯೋ

 ಡಿಎನ್ಎ

 ಕ್ತೋಲಣು (ಲ್ಬಿರಕೈಂಟ್)
 ಮಲ ರ್ಸನಿ
-

ಜ್ಲನಿ

- ಕಾೈಂಡಮ್ನ ಬಳಕ
- ದೌರ್ಯನಯ

ನಡದ

ಸಮರ್
(ಹಿೋರನರ್/ರ್ಕನಕರ್ - ದೌರ್ಯನಯ

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ)

ನೈಂತ್ರದ

ಕಾರ್ಯಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗಳು
ಉದಾ:
ಸ್ಾುನ

ತ್ಳರ್ನರ್ುದನ,
ಮಾಡನರ್ುದನ,

ಮ್ತ್ರ ವಿಸರ್ಯರ್.
ಬಾಯಿಗ

ಬಾಯಿರ್

- ವಿೋರ್ಯ/

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ

ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು

ಪ್ತಿ

(ಪರ್್ೋ ಓರಲ್)

ವಿೋಯಾಯಣನ ವಿೋರ್ಯ ಸಖಲನ ಬಾಯಿರ್
ಒಳಗಾಗಿದಯೋ

ಅಥವಾ

- ಡಿಎನ್ಎ

ಹ್ರಗಾಗಿದಯೋ

ದೋಹಕದ

- ಜ್ಲನಿ

-ಕಾೈಂಡ್ೋಮ್ ಬಳಕ

ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು

- ವಿೋರ್ಯ/

ವಿೋಯಾಯಣನ

ಪ್ತಿ
ರ್ಸನಿಗಳ ಬಳಕ

(ಗನದ,

ಲ್ಬಿರಕೈಂಟ್ (ಕ್ತೋಲಣ)ು

ಯಾರ್ುದಾದರ್

ಯೋನಿ

ಲ್ಬಿರಕೈಂಟ್ ಬಳಸಿದದಲ್ಲಿ

ಮತ್ನಿ/

ಅದನನು ಪ್ತಹ
ಿ ಚ್ನಿವಿಕ.

ಅಥವಾ
ಬಾಯಿ)
ದಾಿರದ
ಸ್ಾಿಬ್
ದೋಹದ

(ಗನದ,

ಅೈಂಗಗಳ ಬಳಕ

ಯೋನಿ

(ಬರಳು

ಮತ್ನಿ/

ತ್್ರಿಸನರ್ುದನ)

ಅಥವಾ

ಲ್ಬಿರಕೈಂಟ್ (ಕ್ತೋಲಣ)ು

ಬಾಯಿ)
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ದಾಿರದ
ಸ್ಾಿಬ್
ಹಸಿ ಮ ಥನನ

ದೋಹದ

- ವಿೋರ್ಯ/

ವಿವಿಧ

ವಿೋಯಾಯಣನ

- ವಿೋರ್ಯ

ಪ್ತಹ
ಿ ಚ್ನಿವಿಕ

ದಾಿರ/

- ಡಿಎನ್ಎ

ದೋಹದ

- ಲ್ಬಿರಕೈಂಟ್ (ಕ್ತೋಲಣು)

ಸಖಲನ

ಸೈಂಭವಿಸಿರಲ್ಲ
ಅಥವಾ ಇಲಿದರಲ್ಲ
- ದೋಹದ

ವಿವಿಧ

ಭಾಗದ

ದಾಿರ

ಅಥವಾ

ಸ್ಾಿಬ್

ದೋಹದ

ಭಾಗಗಳ

ಮೋಲ
ಸಖಲ್ಲನವಾಗಿದಯೋ.
ಕೋೈಂದರ/ ರನಜ್ಯ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞನನ ಪರಯೋಗನಲಯಕಕ ಕಳುಹಸಕವ ಸ್ನಯೈಂಪಲ್ಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ
1) ಕಾಗದದ ಅರ್ಶೋಷಗಳ ಸೈಂಗರಹಣ
2) ದೌರ್ಯನಯ ನಡದ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದದೈಂಥ ಬಟಾರ್ರ್ುೋ ಮಗನ ಧರಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ಅದನ ದೌರ್ಯನಯ
ನಡದ 96 ಗೈಂಟಗಳ ಅರ್ಧಿಯಳಗಿದದರ ಆ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಬೋಕನ.
ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಸೈಂಭವಿಸಿದೈಂಥ ಸಮಯದಲಿಿ ಸೈಂತರಸ್ಿಯಕ ಧರಿಸ್ಟರಕವ ಬ್ಟ್ಗ
ಿ ಳ ಪ್ಟಿಾ ಮತ್ನಿ
ವಿರ್ರಗಳನನು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಬೋಕನ. ಆ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಬಟಾಗಳನನು ರ್ರಳನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ ನೈಂತ್ರ
ಮತ್ನಿ ಅರ್ುಗಳಗ ಲೋಬಲ್ ಅೈಂಟಿಸಿದ ತ್ರನವಾರ್ ಅರ್ುಗಳನನು ಪ್ರತಯೋಕ ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಕಾಗದದ
ಬಾಯಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಬೋಕನ.
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3) ಸ್ಕಿ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿದ ದೋಹ ಸ್ನಕ್ಷಯದ ಸೈಂಗರಹಿಸಲಾಗಿದಯೋ/ ಸೈಂಗರಹಿಸದರನರ್ುದಕಾಕಗಿ
ಮನದರಿಗಳು (ಸ್ಕಿವಾಗಿ ಲೋಬಲ್ ಮಾಡಿರನರ್ ಸೈಂಗರಹಿಸಿಲಿವೋ
ಮತ್ನಿ ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿರನರ್ೈಂತ)
ದೋಹದ ಮೋಲ್ಲನ ಕಲಗಳೈಂದ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು (ರಕಿ,
ವಿೋರ್ಯ, ಬಾಹಯರ್ಸನಿ, ಇತ್ರ)
ಬನಡ ಸಹಿತ್ವಾದ ತ್ಲಗ್ದಲನ (10 ರಿೈಂದ 15
ಕ್ದಲಳಗಳು)
ಬಾಚಿದಾಗ ದ್ರತ್ ತ್ಲಗ್ದಲನ
ಉಗನರಿನ

ಮೊರ್ಗಳು

(ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ

ಎರಡ್

ಕ ಗಳದನದ)
ಉಗನರನ ತ್ನಣನಕನಗಳು (ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಎರಡ್
ಕ ಗಳದನದ)
ಬಾಯಿರ್ ಸ್ಾಿಬ್
ರಕಿದ

ಗನೈಂಪ್ನ,

ಮಾದಕ

ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಲ್ಲಿನ

ಮಾದಕತರ್

ರ್ಸನಿ/
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ

ರಕಿ (ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಿೋಸ್)
ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್

ಪ್ರಮಾಣಗಳಗಾಗಿ

ರಕಿ

(ಸ್್ೋಡಿರ್ೈಂ ಪ್ಿೋರ ಡ್ ಸಿೋಸ್)
ಡಿಎನ್ಎ ವಿಶೋಿ ಷಣಗಾಗಿ ರಕಿ
(ಇಡಿಟಿಎ ಸಿೋಸ್)
ಮ್ತ್ರ (ಮಾದಕರ್ಸನಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ)
ಇತ್ರ
ಸ್ಾಯನಿಟರಿ

ಯಾರ್ುದಾದರ್
ರ್ಾಯಪ್ಕ್ತನ್

(ಬಟಾರ್

ಬಿರಡಿ/

(ಪಾಯಡನಗಳು)

/

ಕಾಡ್ೋೈಂ/ರ್ಸನಿ)
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ಕಾರಣಗಳು

4) ಜ್ನರ್ನೈಂಗಗಳು ಮತಕಿ ಗಕದದನವರದ ಸ್ನಕ್ಷಯ (ಪ್ರತಿ

ಸೈಂಗರಹಿಸಲಾದ/ ಸೈಂಗರಹಿಸದ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲಿನನು ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಪಾಯಕ್ಸ ಮಾಡಿ, ಸಿೋಲ್ ಮಾಡಿ,

ಸೈಂಗರಹಿಸದ

ಇರನರ್ುದಕಕ ಕಾರಣ

ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ

ಹಸ್ಾಿೈಂತ್ರಿಸನರ್ರ್ರಗ್

ಲೋಬಲ್ ಹಾಕ್ತ ಚಿೋಲದಲ್ಲಿಡಬೋಕನ.
ರ್ಡಗಟಿಾದ ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಿಲ್ಲನ ಕ್ದಲನ
ಬಾಚಿದ ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಿಲ್ಲನ ಕ್ದಲನ (ಕ್ಷೌರ (ಶೋವ್)
ಮಾಡಿದದಲ್ಲಿ ನಮ್ದಸಿ)
ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಿಲ್ಲರನರ್ ಕ್ದಲನನು ಕತ್ಿರಿಸನರ್ುದನ (ಕ್ಷೌರ
(ಶೋವ್) ಮಾಡಿದದಲ್ಲಿ ನಮ್ದಸಿ)
ಎರಡನ ಯೋನಿದಾಿರದ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು (ವಿೋರ್ಯ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮತ್ನಿ
ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ)
ಎರಡನ ಯೋನಿ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು (ವಿೋರ್ಯ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮತ್ನಿ
ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ)
ಎರಡನ ಗನದದಾಿರದ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳು (ವಿೋರ್ಯ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮತ್ನಿ
ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ)
ವಿೋರ್ಯ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ ಯೋನಿ ಕಲ (ಒಣಗಿರನರ್)
ಯೋನಿರ್ನನು ತ್ಳರ್ನರ್ುದನ
ಮ್ತ್ರವಿಸರ್ಯರ್ ರ್ಾಳದ ಸ್ಾಿಬ್
ಶಿಶುದ ಮನೈಂತ್ನದ/ ಶಿಶುದ ಮೋಲ್ಿಗಲ್ಲನಿೈಂದ ಪ್ಡದ ಸ್ಾಿಬ್
ರ್ನಕಿವಾಗಿ

ದೃಢೋಕರಿಸಿದ

ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್

ಸಿೋಲ್ಲರ್್ೈಂದಗ

ನಿದೋಯಶಿಸಿದೈಂತ ಸ್ಾಯೈಂಪ್ಲ್ಗಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಬೋಕನ. ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಸೈಂಗರಹಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ
ತ್ಡವಾಗಿ ಬೈಂದಲ್ಲಿ, ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ ಹಸ್ಾಿೈಂತ್ರಿಸನರ್ರ್ರಗ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ವ ದಯರನ ಅರ್ುಗಳನನು
ಸನರಕ್ಷ್ತ್ವಾಗಿಡಬೋಕನ.
ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ ಹಸ್ಾಿೈಂತ್ರಿಸನರ್ರ್ರಗ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಸನರಕ್ಷ್ತ್ವಾಗಿ ಸೈಂಗರಹಿಸಿಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ಕ್ಠಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಬಿೋಗರ್ುಳು ಕಬ್ೋಡ್ಯ/ ಫಿರಡ್ು ಇರತ್ಕಕದನದ.
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ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಎೈಂಟಿಪಿ (ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಗಭಯಪಾತ್)ಗ ಒಳಗಾಗಿದದಲ್ಲಿ, ಗಭಯದ ಅೈಂಶಗಳನನು
ಸ್ಾಕ್ಷ್ಯಾಗಿ ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ ಅಗತ್ಯವಿದನದ, ಅದನನು ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ ಹಸ್ಾಿೈಂತ್ರಿಸಬೋಕನ.
ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಲನ ಬರನರ್ೈಂತ್ಹ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಹಿ, ಹಸರನ, ಸೈಂಖ್ಯ ಹಾಗ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್
ಠಾಣರ್ ವಿರ್ರಗಳನನು ಪ್ಡರ್ನರ್ ಮ್ಲಕ ಅಭಿರಕ್ಷರ್ ಸರಣಿರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸಬೋಕನ.
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ಅನಕಬ್ೈಂಧ 2: ವ ದಯಕ್ತೋಯ ವರದಿ/ ಅಭಿಪನರಯವನಕು ಬ್ರಯಕವುದಕ
ವ ದಯರನ ಈ ಕಳಕೈಂಡ ವಿರ್ರಗಳನನು ನಿೋಡನರ್ುದರ ಮ್ಲಕ ರ್ರದರ್ನನು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸತ್ಕಕದನದ
ಎ. ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರನನು ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ೌಲಭಯಕಕ ಕರತ್ೈಂದ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಹಸರನ ಮತ್ನಿ
ವಿಳಾಸ.
ಬಿ. ಸೈಂತ್ರಸಿರ ರ್ರ್ಸನಸ (ರ್ರ್ಸಿಸನ ಕನರಿತ್ನ ವಿವಾದವಿರನರ್ ಮಗನವಿನ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,
ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ರನರ್ನವಾತಿರ್್ೈಂದಗ)
ಸಿ.

ಸೈಂತ್ರಸಿರ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಒಪಿಪಗ ಅಥವಾ
ನಿರಾಕರಣರ್ ಮಾಹಿತಿ.

ಡಿ. ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಆರೈಂಭಗ್ೈಂಡ ಮತ್ನಿ ಮನಕಾಿರ್ಗ್ೈಂಡ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮರ್
ಇ. ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮೋಲ್ಲರನರ್ ಎರಡನ ಗನರನತಿನ ಚಿಹುಗಳು
ಎಫ್. ಸೈಂತ್ರಸ್ರ್
ಿ
ಸ್ಾಮಾನಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಿೆತಿ
ಜಿ. ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಕೈಂಡನಬೈಂದ ನಿದಯಷ್ಟ ವಿರ್ರಗಳು
ಎಚ್. ಗನಯದ ದನಖಲಿೋಕರಣ: ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ಗ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ನಿಣಯರ್ಗಳಗಾಗಿ ದೋಹದ
ಭಾಗಗಳು (ಅರ್ುಗಳೈಂದರ ಗಾರ್ಗಳು, ರಕಿಸ್ಾರರ್, ಊತ್, ಮತ್ಿಗಾಗಿರನರ್ುದನ, ಕ್ತೋರ್ು). ಇದನ
ಅಲಾಪರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿಯೋ ವಾಸಿಯಾಗಬಹನದಾದ ಗಾರ್ ಹಾಗ್

ವಾಸಿಯಾಗಲನ ಹಚ್ನಿ ಸಮರ್

ತಗದನಕ್ಳುುರ್ೈಂತ್ಹ ತಿೋರ್ರ ಗಾರ್ಗಳು ಈ ಎರಡ್ ಬಗರ್ ಮ ಕ್ರೋ ಮನಯಕ್ೋಸಲ್ ಗಾರ್ಗಳನನು
ಒಳಗ್ಳುುತ್ಿದ. ಗಾರ್ಗಳನನು ಗಾತ್ರ, ಜಾಗ, ಆಕಾರ, ಬಣುದ ವಿರ್ರಗಳೂೈಂದಗ ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ.
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ನಿೋಡನವಾಗ ರ್ನಪಿಸಿಕ್ಳುಲನ ಸಹಾರ್ಕವಾಗನರ್ೈಂತ ಗಾರ್ಗಳ ಅಸಿಿತ್ಿ,
ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗ್ ಸಿರ್ಪ್ರ್ನನು ತ್ೋರಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ರೋಖ್ಾ ನಕ್ಷಗಳನನು ಬಳಸನರ್ುದನ ಸ್ಕಿವಾಗಿದ.
ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಅಭಿಪನರಯ: ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ರ್ ಘ್ಟರ್ರ್ನ ನಡದದಯೋ ಎೈಂಬ ಪ್ರಶುರ್ನ
ಮ್ಲತ್ಃ ಕಾನ್ನಿನ ಪ್ರಶುಯಾಗಿದ. ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲ
ವ ದಯರನ ಸಮತ್ೋಲ್ಲತ್ ಅಭಿಪಾರರ್ರ್ನನು ನಿೋಡಬೋಕನ. ದೋಹದ ಮೋಲ ಗನರನತ್ನಗಳು ಕೈಂಡನಬರಲ್ಲಲಿ
ಎೈಂಬ ಮಾತ್ರಕಕ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ರ್ನ ನಡದಲಿ ಎೈಂದನ ಅಥಯರ್ಲಿ.
ಅತಾಯಚಾರ ಒೈಂದನ ಅಪ್ರಾಧವಾಗಿದನದ, ಅದನ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸೈಂಬೈಂಧಿರ್ಲಿದರನರ್ುದರಿೈಂದ,
‘ಅತಾಯಚಾರ’ ನಡದದ ಅಥವಾ ಇಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಅಭಿಪಾರರ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ದಸಲಾಗದನ.
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ಸೈಂತ್ರಸ್ರ್
ಿ ನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸಿದ ನೈಂತ್ರ ಕ್ಡಲೋ ಸೈಂತ್ರಸ್ರ್
ಿ
ಕನರಿತ್ನ ವಿರ್ರವಾದ ವ ದಯಕ್ತೋರ್
ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ನಿ ನಿಣಯರ್ದ ಆಧಾರದ ಮೋಲ ತನತನಕಲಿಕ ಅಭಿಪನರಯದ ಕರಡನಕು
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸತ್ಕಕದನದ.
ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ರ್ ಹಿೈಂದನ ಇತಿಹಾಸರ್ು ರ್ರದಯಾಗಿದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ
ಅೈಂಶಗಳನನು

ದಾಖಲ್ಲಸಬೋಕನ.

ಲ ೈಂಗಿಕ

ಹಿೈಂಸ್ರ್ನ

ಬಹನತೋಕ

ಮಹಿಳರ್ರ

ಮೋಲಯೋ

ನಡರ್ನರ್ುದಾದರ್ ಸಹ, ಪ್ನರನಷರನ, ತ್ೃತಿೋರ್ ಲ್ಲೈಂಗಿಗಳು ಮತ್ನಿ ಅೈಂತ್ಲ್ಲಯೈಂಗಿೋರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳ
ಮೋಲ್ ಸಹ ನಡರ್ಬಹನದಾಗಿದ .
ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ವ ದಯರನ ಈ ಬಗೆ ಮಾಡಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಇತ್ರ ವಿಷರ್ಗಳು ಅಥವಾ
ದಾಖಲಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡನರ್ುದಕಕ ರ್ಾಯಯಾಧಿೋಶರಿಗ ರ್ರವಾಗನತ್ಿದ. ಏಕೈಂದರ, ಅೈಂತ್ಹ
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ತ್ೃತಿೋರ್ ರ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ರ್ನ (ವ ದಯರನ) ಮಾಡಿದ ಸ್ಾೈಂದಭಿಯಕವಾದ ಪ್ರಶಾುತಿೋತ್ ಅೈಂಶಗಳಾಗಿ
ಪ್ರಿಣಮಿಸನತ್ಿವ.
ಸ್ಾಮಾನಯ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ಲ್ಲಿ ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಅೈಂಶಗಳು ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ನಿರಾಕರಿಸನರ್ುದ್ ಇಲಿ
ಅಥವಾ

ದೃಢೋಕರಿಸನರ್ುದ್

ಇಲಿ

ಎೈಂಬನದನನು

ಯಾವಾಗಲ್

ಗಮನದಲ್ಲಿಟನಾಕ್ೈಂಡಿರತ್ಕಕದನದ.

ಆದನದರಿೈಂದ ಸ್ಾೈಂದಭಿಯಕ/ ಇತ್ರ ಸ್ಾಕ್ಷ್ರ್ನನು ಪ್ರಿಗಣರ್ಗ ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕಾಗನತ್ಿದ .
ಗಾರ್ಗಳು ಇಲಿದರನರ್ುದಕಕ ಈ ಕಳಕೈಂಡ ಅೈಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹನದಾಗಿರನತ್ಿದ :

 ಭರ್ದ ಕಾರಣದೈಂದಾಗಿ ಆಕರಮಣಕಾರನಿಗ ಪ್ರತಿರ್ೋಧರ್ನನು ತ್ೋರಲನ ಸೈಂತ್ರಸ್ರ್
ಿ ನ
ಅಸಮಥಯಳಾಗಿರನರ್ುದನ.

 ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ದರರ್ಯಗಳ ಮತಿಿನಲ್ಲಿರನರ್ುದನ.

 ಕಾೈಂಡ್ೋಮ್ ಅಥವಾ ಲ್ಬಿರಕೈಂಟ್ (ಕ್ತೋಲಣರ್
ು ) ಬಳಕಯಿೈಂದಾಗಿ

 ಘ್ಟರ್ ಮತ್ನಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ನಡನವ ಕಳದನಹ್ೋಗಿರನರ್ ಸಮರ್.
ಅೈಂರ್ತಮ ಅಭಿಪನರಯಗಳು (ಪರಯೋಗನಲಯದ ವರದಿಗಳನಕು ಸ್ಟವೋಕರಿಸ್ಟದ ನೈಂತರ) ಇತಿಹಾಸ,
ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್

ನಿಣಯರ್ಗಳು

ಮತ್ನಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ

ರ್ರದಗಳನನು

ತಗದನಕ್ೈಂಡನ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಅಭಿಪಾರರ್ದಲ್ಲಿ ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಅೈಂಶಗಳನನು ಸಮರ್ಥಯಸನತ್ಿವ.
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ಪ್ರಿಗಣರ್ಗ

 ತಾತಾಕಲ್ಲಕ

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ರ್ರದರ್ನನು

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ

ರ್ರದಗಳು

ಬಾಕ್ತಯಿರನವಾಗ)

(ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್
24-48

ಮತ್ನಿ

ಗೈಂಟಯಳಗ

ವಿಧಿ

ವಿಜ್ಞಾನ

ಕ್ಡಬೋಕಾದ

ಅಗತ್ಯವಿರನತ್ಿದ. ಆದರ ಅೈಂತಿಮ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ರ್ರದರ್ನನು ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಬೋಗರ್ೋ ನಿೋಡಬೋಕಾಗನತ್ಿದ .
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ಮಕಕಳ ಮರ್್ೋ-ಸ್ನಮನಜಿಕ ಮತಕಿ ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ್ೋಗಯ ಪನಲರ್ಯ ಅೈಂಶಗಳನಕು
ಸ್ೋಪಾಡಗ್ಳಸಕವುದಕನಕಗಿ ಮನದರಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಣನ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳು
ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸ್ಟದವರಕ: ಸಮಕದನಯ ಮಕಕಳ ಮತಕಿ ಹದಿಹರಯದವರ ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ್ೋಗಯ ಸ್ೋವನ
ಯೋಜ್ರ್
ಮಕಕಳ ಮತಕಿ ಹದಿಹರಯದವರ ಮರ್್ೋಚಿಕ್ತತನಸ ವಿಭನಗ, ನಿಮನಾನ್ಸ, ಬೈಂಗಳೂರಕ
ರ್ರವು: ಮಹಳ್ನ ಮತಕಿ ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಇಲನಖ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ
2018
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಿನಿಯಮ

(2012)ರ

ಅಡಿಯಲಿಿ

ಮಕಕಳ

ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌಜ್ಾನಯದ

ಪರಕರಣಗಳನಕು

ನಿವಾಹಸಕವುದಕನಕಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲಿಿ ಮಕಕಳ ಮರ್್ೋ-ಸ್ನಮನಜಿಕ ಮತಕಿ ಮನನಸ್ಟಕ ಪನಲರ್ಯ
ಅೈಂಶಗಳನಕು ಪನಲಿಸಕವುದಕಕ ಏಕರ್ಪದ ಶ್ವಷನಿಚನರವನಕು ಹ್ೈಂದಕವ ಉದಾೋಶದಿೈಂದ ಈ ಮನದರಿ
ಕನಯಾವಿಧನನ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳನಕು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲನಗಿದ. ಈ ದಸ್ನಿವೋಜ್ನಕು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮಕಕಳ
ಹಕಕಕಗಳ

ಸೈಂರಕ್ಷಣನ

ಆಯೋಗ

(KSCPCR)

ಮತಕಿ

ಮಕಕಳ

ಮತಕಿ

ಹದಿಹರಯದವರ

ಮರ್್ೋರ್ೋಗ ಚಿಕ್ತತನಸ ವಿಭನಗ, ನಿಮನಾನ್ಸ, ಬೈಂಗಳೂರಕ - ಇದರ ಒೈಂದಕ ಜ್ೈಂಟಿ ಪರಯತುವನಗಿದ.
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ವಿಷಯಸ್ಚಿ/ ಪರಿವಿಡಿ
1. ಮರ್್ೋ-ಸ್ನಮನಜಿಕ ಮತಕಿ ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ್ೋಗಯ ನಿಧಾರಣ
1.1. ರ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ವಿರ್ರಗಳು
1.2. ಉಲಿೋಖಗಳು
1.3. ದೌರ್ಯನಯದ ಘ್ಟರ್(ಗಳ) ಪಾರರೈಂಭಿಕ ರ್ೃತಾಿೈಂತ್
1.4. ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ
1.5. ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಮತ್ನಿ ನಡತರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು
1.6. ಶ ಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ನಿ ಶಾಲಾ ಇತಿಹಾಸ
1.7. ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸ
1.8. ಸ್ಾೈಂಸಿೆಕ ಇತಿಹಾಸ
1.9. ಮಾನಸಿಕ ಸಿೆತಿರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ
1.10.

ಘ್ಟರ್ಗಳ ಬಗೆ ಮಗನವಿನ ಕಡರ್ ಹೋಳಕ

2. ಮರ್್ೋವ ಜ್ಞನನಿಕ ಮತಕಿ ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ್ೋಗಯದ ಮಧಯಸ್ಟಥಕಗಳು
2.1.

ಮಗನವಿಗಾಗಿ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ ಮತ್ನಿ ಚಿಕ್ತತಸ

2.2.

ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್

2.3.

ಇತ್ರ ಏಜನಿಸಗಳೂೈಂದಗ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಪ್ಕಯ

3. ವಯವಸ್ಥಗಳ ಸಮಸ್ಯಗಳು ಮತಕಿ ವರದಿ ಮನಡಕವುದಕ

3.1. ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ ಸೆಳ ಮತ್ನಿ ಕರಮಾನನಸರಣಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯರ್ಯರ್ಸ್ೆ
(ಪ್ರೋಟ್ೋಕಾಲ್)
3.2. ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ವಿಚಾರಣ
3.3. ಮಾಯಜಿಸ್ರೋಟರ ಹೋಳಕಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ
4. ಸ್ೋವನದನತರ ಸ್ನಮಥಯಾ ವೃದಿಧ
ಅನಕಬ್ೈಂಧ
ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ್ೋಗಯ ಸ್ೋವಗಳ ಮ್ಲಕ ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯಗಳ ವಿಚನರಣ ನಡಸಕವುದಕಕ
ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು
ಎ. ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ತರಯ
ಬಿ. ವಿಚಾರಣಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಹಚ್ನಿರ್ರಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು
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ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ರ್ರ್ಸಕರಿಗ ಮರ್್ೋ-ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ ಪಾಲರ್ ಒದಗಿಸನರ್
ಏಜನಿಸಗಳಗಾಗಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯವೈಂದನ ಆರ್ೋಪಿಸಲಾದ ಇತಿಹಾಸದ್ೈಂದಗ ಈ ದಸ್ಾಿವೋರ್ನನು
ಬರರ್ಲಾಗಿದ. ಅಲಿದ, ಇದನನು ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಒಳಗಾದ ಮಕಕಳಗ ಕಾನ್ನನ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ
ಪಾಲರ್ರ್ ವಿಷರ್ಗಳ ಬಗೆ (ಮರ್್ೋ-ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಪಾಲರ್ಗ ರ್ೋರವಾಗಿ ಇರದದದರ್ ಸಹ)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸನರ್

ಏಜನಿಸಗಳಗಾಗಿ,

ಸಿಎಸ್ಎ

ನಲ್ಲಿನ

ಮರ್್ೋ-ಸ್ಾಮಾಜಿಕ

ಪಾಲರ್ರ್ಲ್ಲಿನ

ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳನನು ಅಥ ಯಸಿಕ್ಳುಲ್ ಸಹ ಇದನನು ಬರರ್ಲಾಗಿದ. ಆದಕಾರಣ ಏನನನು ನಿರಿೋಕ್ಷ್ಸಬೋಕನ
ಎೈಂಬನದಕಾಕಗಿರ್್ ಮತ್ನಿ ಇದರಿೈಂದ ಮಗನರ್ು ಸಮನಚಿತ್ವಾದ ಮರ್್ೋ-ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ನಿ
ಮಾನಸಿಕ

ಆರ್ೋಗಯ

ಪಾಲರ್

ಮತ್ನಿ

ರ್ರರ್ನನು

ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ

ಎೈಂಬನದನನು

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬಹನದಾಗಿದ .
1. ಮರ್್ೋ-ಸ್ನಮನಜಿಕ ಮತಕಿ ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ್ೋಗಯ ನಿಧಾರಣ
ಕನಟನೈಂಬ ಮತ್ನಿ ಶಾಲರ್ ಪ್ರಿಸಿೆತಿ, ಅಭಿರ್ೃದಧರ್ ಮಟಾ ಮತ್ನಿ ಕತ್ಯರ್ಯ ನಿರ್ಯಹಣ, ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ
ಮತ್ನಿ ನಡರ್ಳಕರ್ ವಿಷರ್ಗಳು (ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಪ್್ರ್ಯ ಮತ್ನಿ ನೈಂತ್ರ) ಆರ್ೋಪಿಸಲಾದ
ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂದಭಯಗಳು, ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗಗಿನ ಮಗನವಿನ ಅನನಭರ್ ಮತ್ನಿ ಅಥ ಯಸನವಿಕ ಮತ್ನಿ
ಇತ್ರ ಸೈಂಬೈಂಧಿತ್ ಸಮಸ್ಯಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ ಮಗನವಿನ ವಿರ್ರವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ನಿ
ನಿಧಯರಣರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುುರ್ುದನ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮಹತ್ಿದಾಗಿದ. ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಚಿಕ್ತತಸ
ಮತ್ನಿ ಮಧಯಸಿೆಕರ್ನನು ಮಗನವಿನ ಸೈಂದಭಯ ಹಾಗ್ ವಿವಾದಾೈಂಶಗಳ ಪ್್ಣಯ ನಿಧಯರಣರ್
ಆಧಾರದ ಮೋಲ ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸತ್ಕಕದನದ; ಇದನ, ಏಕೈಂದರ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಮಗನರ್ು ವಿಶಿಷಾವಾದನದನ
ಮತ್ನಿ ರ್ರ್ಸನಸ, ಅಭಿರ್ೃದಧರ್ ಹೈಂತ್, ರ್ಯಕ್ತಿತ್ಿ ಮತ್ನಿ ಮರ್್ೋಸಿಭಾರ್, ಕನಟನೈಂಬ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ
ಸೈಂದಭಯಗಳು ಮತ್ನಿ ದೌರ್ಯನಯದ ಅನನಭರ್ದ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ದೌರ್ಯನಯದ ಸಿರ್ಪ್ಗಳ ಆಧಾರದ
ಮೋಲ ಆತ್/ಆಕ ವಿಶಿಷಾ ನಡಗಳನನು ಹ್ೈಂದರನತಾಿರ. ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬ/
ಪಾಲಕರ ನಿಧಯರಣರ್ ಮ್ಲಕ ಪ್ಡದನಕ್ಳುುರ್ುದನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ.
1.1.

ವಯಕ್ತಿಗತ ವಿವರಗಳು:

ಹಸರನ, ಲ್ಲೈಂಗ, ರ್ರ್ಸನಸ, ರ್ನಮ ದರ್ಾೈಂಕ, ವಾಸ ಸೆಳ/ ವಿಳಾಸ, ಮಾಹಿತಿದಾರ ಯಾರನ ಮತ್ನಿ
ಮಗನವಿಗ ಆತ್ನ/ ಆಕರ್ ಸೈಂಬೈಂಧ ಹೋಗ.
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1.2.

ಉಲೋಿ ಖಗಳು

 ಏಜನಿಸರ್ ಉಲೋಿ ಖಗಳು (ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ/ ಕಎಸ್ಸಿಪಿಸಿಆರ್, ವ ದಯರನ/ ಶಿಶನ ರ್ೋಗ
ತ್ಜ್ಞರನ/ ಸಿರೋರ್ೋಗ ತ್ಜ್ಞರೈಂತ್ಹ ಇತ್ರ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ತ್ಜ್ಞರನ): ಉಲೋಿ ಖ ಸ್ೋವಗಳು/
ಏಜನಿಸಗಳೈಂದ ಪ್ತ್ರರ್ನನು ಕ್ೋರಬೋಕನ/ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲೋಿ ಖದ ದರ್ಾೈಂಕ ಮತ್ನಿ
ಸಮರ್ ಮತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ/ ಇತ್ರ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ೋವಗಳೂೈಂದಗ ಪಾರರೈಂಭಿಕ
ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ರ್ ನಡನವಿನ ಸಮರ್ರ್ನನು ಒಳಗ್ೈಂಡಿರಬೋಕನ ಉಲೋಿ ಖ ಸ್ೋವ/ ಏಜನಿಸರ್
ಪ್ತ್ರ ಮೊಕದದಮರ್ನನು ಹ್ಡಲಾಗಿದಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ಮತ್ನಿ ಮೊಕದದಮರ್ ಪ್ರಸನಿತ್
ಸಿೆತಿಗತಿರ್ನನು ತಿಳಸಬೋಕನ. ಮೊಕದದಮರ್ನನು ಹ್ಡಲಾಗಿದದರ ಪ್ರಥಮ ರ್ತ್ಯಮಾನ ರ್ರದ
(ಎಫ್ಐಆರ್), ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧ ರ್ರದರ್ನ ನಮಮ ಮೊಕದದಮರ್ ಕಡತ್ಕಕ ಅಗತ್ಯವಿರನತ್ಿದ.

 ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿಯಿೈಂದ ಸಿರ್ೈಂ-ಉಲೋಿ ಖಗಳು: ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪಾರಥಮಿಕ
ಪಾಲಕರನ ಆರೈಂಭಿಕ ಮತ್ನಿ ತ್ರನವಾರ್ದ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ರಿದದರ ಅದನನು
ನಮ್ದಸಬೋಕನ. ಕೋರ್ಲ ಒಬಬರನ ಎೈಂದರ, ತ್ೈಂದ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಲಭಯವಿದದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,
ಮತ್ಿಬಬ ತ್ೈಂದ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಬಗಗ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ/ಆಕರ್ ಗ ರನ, ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್
ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿರ್ ವ ವಾಹಿಕ ಸೈಂಘ್ಷಯ/ ಪ್ರತಯೋಕತ/ ವಿಚಛೋದನದ ವಿವಾದಗಳು, ಅಥವಾ
ಮಗನವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಆರ್ೋಪಿತ್ ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನ ತ್ೈಂದ ಅಥವಾ ತಾಯಿರ್ ಪ ಕ್ತ
ಯಾರಾದರ್ಬಬರಾಗಿರನರ್ ಸ್ಾಧಯತರ್ ಅೈಂಶರ್ನನು ದಾಖಲನ ಮಾಡಬೋಕನ; ಮಗನ/ ರ್ರ್ಸಕರ
ರ್ತಗಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರ್ನಕಿ ಗನರನತ್ನ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಪ್ಕಯ ವಿಳಾಸರ್ನನು ಬರದಟನಾಕ್ಳುಬೋಕನ.
(ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರನ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲ್ಲಸಿದದರ, ಅದರ ಪ್ರತಿರ್ನ ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ
ಕಡತ್ದಲ್ಲಿರಬೋಕನ).
1.3.

ದೌಜ್ಾನಯ ಘಟರ್ಯ(ಗಳ) ಪನರರೈಂಭಿಕ ವೃತನಿೈಂತ

ದಸ್ಾಿವೋರ್ನ (ಮಗನವಿನ ಜ್ತಗಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳೈಂದ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲನ
ಬರ್ಸಿದರ ಆ ಮಗನವಿನಿೈಂದ ಪ್ಡರ್ಲಾದ) ಈ ಕಳಕೈಂಡ ಅೈಂಶಗಳ ಬಗಗಿನ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು
ಒಳಗ್ೈಂಡಿರಬೋಕನ:

 ಆರ್ೋಪಿಸಲನದ ದೌಜ್ಾನಯದ ಸೈಂದರ್ಾಗಳು
o ಆರ್ೋಪಿತ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಯಾರನ?
o ನಡದನದೋನನ?
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o ಇದನ ಎಲ್ಲಿ ನಡಯಿತ್ನ?

o ಇದನ ಆರೈಂಭವಾದನದನ ಯಾವಾಗ, ದೌರ್ಯನಯ ಎಷನಾ ಬಾರಿ ನಡಯಿತ್ನ?
o ವಿಷರ್

ಬಹಿರೈಂಗವಾದದನದ

ಹೋಗ

ಮತ್ನಿ

ಬಹಿರೈಂಗವಾದ

ನೈಂತ್ರದ

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳೋನನ?

o ಪ್ರಸನಿತ್ ಮಗನ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಯಾರ್ೈಂದಗ ವಾಸಿಸನತಿಿದ? ಆತ್/ಆಕ ಅಲ್ಲಿ ಸನರಕ್ಷ್ತ್ವೋ?

 ನಿಮಾಾನ್ಸಗ ಕಳುಹಿಸನರ್ುದಕಕ ಮನೈಂಚ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ್ೈಂದಗ ಸೈಂಪ್ಕಯದಲ್ಲಿದದ
ಏಜನಿಸಗಳು / ನಿಮಾಾನ್ಸಗ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾಗಯ (ಉದಾಹರಣಗ: ಪ್ಲ್ಲೋಸ್, ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ
ಸಮಿತಿ, ಮಕಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ೋವಗಳು- ಇತ್ರ ಆಸಪತರಗಳು, ಸಿರ್ೈಂ ಸ್ೋವಾ ಸೈಂಸ್ೆಗಳು)

 ಇತ್ರ ಮ್ಲಗಳೈಂದ ಪ್್ರಕ ಮಾಹಿತಿ (ಉದಾ: ಪ್ಲ್ಲೋಸ್, ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ).
ಟಿಪಪಣಿ: ಮಗನರ್ನನು ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗೆ ವಿರ್ರ ನಿೋಡನ ಎೈಂದನ ಕೋಳುರ್ ಸಮರ್ವಿದಲಿ. ಹಾಗಯೋ
ಇದರಿೈಂದ ಮಗನವಿಗ ಮತ್ಿಷನಾ ಆಯಾಸ ಮತ್ನಿ ಆಘಾತ್ವಾಗಬಹನದನ; ದೌರ್ಯನಯ ನಡದದ ಎೈಂಬನದನನು
ಸ್ಾಬಿೋತ್ನಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ

ಮತ್ನಿ ದೌರ್ಯನಯದ

ಸಿರ್ಪ್ರ್ನನು

ತಿಳರ್ನರ್ುದನ

ಎೈಂದರ ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಮಧಯಸಿೆಕಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ನಿಣಯರ್ರ್ನನು ತಗದನಕ್ಳುುರ್ ದೃಷಿಾಯಿೈಂದ ಸೈಂಪ್ಕಯ ಅಥವಾ
ಸೈಂಪ್ಕಯರಹಿತ್ವೋ, ಸೈಂಭ್ೋಗ ಅಥವಾ ಸೈಂಭ್ೋಗರಹಿತ್ವೋ ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳದನಕ್ಳುುರ್ುದನ ಆಗಿದ.
1.4. ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಮೌಲಯಮನಪನ
ದೌರ್ಯನಯ ನಡದ ತ್ಕ್ಷಣ ಎೈಂದರ ಕಲವೋ ಗೈಂಟಗಳು ಅಥವಾ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡನರ್ುದಕಕ ಮತ್ನಿ ಅರ್ಶಯಕ
ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಮಧಯಸಿೆಕಗ ಆದಯತ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಅರ್ಶಯಕವಾಗಿದ. ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ
ವಿರ್ರಗಳು ಮತ್ನಿ
ಚಿಕ್ತತಗ
ಸ ಸಪೈಂದರ್ರ್ನನು (ಮಗನರ್ು ಈಗಾಗಲೋ ಚಿಕ್ತತಗ
ಸ ಒಳಗಾಗಿದದರ ಅಥವಾ ಒಳಗಾಗನತಿಿದದ
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ) ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ.
 ದ ಹಕ ಪರಿೋಕ್ಷ:
o 2

ಗನರನತಿನ

ಚಿಹುಗಳನನು

ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ

ಮಾಡಬೋಕನ.

ಮಗನವಿನ

ದ ಹಿಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು

o ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೋಣಯಳಗ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬ ಅಥವಾ ಪಾಲಕರನ
ಹಾರ್ರಿರತ್ಕಕದನದ.
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o ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ್ ಮನೈಂಚ ಮಗನವಿನ ಅನನಮತಿ ಮತ್ನಿ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿರ್ರ ಸಮಮತಿರ್ನನು
ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕನ.

o ಪ್ರಸನಿತ್ ಮಗನರ್ು ಯಾರ್ ದ ಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನನು ಹ್ೈಂದದ/ (ಉದಾ: ಮ್ತ್ರ
ವಿಸರ್ಯರ್ರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಉರಿಯಾಗನತಿಿರನರ್ ಸೈಂವೋದರ್, ಯೋನಿಯಿೈಂದ ಬಿಳ
ಸ್ಾರರ್ವಾಗನರ್ುದನ, ಗನಪಾಿೈಂಗದ ಸನತ್ಿ ತ್ನರಿಕ, ರಕಿಸ್ಾರರ್, ಯಾರ್ುದೋ ಸೆಳದಲ್ಲಿ
ಯಾರ್ುದೋ ಗಾರ್, ರ್್ೋರ್ು ಇತಾಯದ).

 ರ್ೋಗ ನಿರ್ೋಧಕ ಚಿಕ್ತತಸ (ಪಿಇಪಿ-ಪ್ೋಸ್ಿ ಎಕ್ಸಪ್ೋಸರ್ ಪ್ರಫಿಲನಯಕ್ತಸಸ್)
ಮಗನರ್ು 36 ಗೈಂಟಗಳ ವಿೈಂಡ್ೋ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿದದರ (ವಿಶೋಷವಾಗಿ ಸೈಂಭ್ೋಗ ದೌರ್ಯನಯದ
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ):

o ಸೈಂಭ್ೋಗ ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ (36 ಗೈಂಟಗಳ ಒಳಗ) ಮಗನರ್ು ರ್ೋಗ
ನಿರ್ೋಧಕ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನನು ಪ್ಡದದಯೋ?

o ಇಲಿವಾದರ ರ್ೋಗ ನಿರ್ೋಧಕ ಚಿಕ್ತತಸ (ಪಿಇಪಿ)ಗಾಗಿ ಶಿಶನ ವ ದಯ ಎಆರ್ಟಿ ಕೋೈಂದರಕಕ
ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ;

o ಮಗನರ್ು ವಿೈಂಡ್ೋ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಇಲಿದದಾದಗ್ಯ ಮತ್ನಿ ಒೈಂದನ ತಿೈಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ
ಸೈಂಭ್ೋಗ ದೌರ್ಯನಯ ಸೈಂಭವಿಸಿದದರ್ ಸಹ, ಪಿಇಪಿರ್ನನು ಆರೈಂಭಿಸನರ್ುದಕಕ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ನಿಣಯರ್ ತಗದನಕ್ಳುಲನ ಶಿಶನ ವ ದಯರ ಎಆರ್ಟಿ ಕೋೈಂದರಕಕ1
ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.

o ಮಗನ/

ಹದಹರಿರ್ದರ್ರನ

ಗಭಯನಿರ್ೋಧಕ

ಗಭಯಧರಿಸನವಿಕರ್ನನು

ಗನಳಗಗಳನನು

ತ್ಡರ್ಲನ

ತಗದನಕ್ೈಂಡಿದಯೋ

ಮೌಖಿಕ
ಎೈಂಬನದನನು

ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

o ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್್ೋೈಂಕನ ರ್ೋಗಗಳು (ಎಸ್ಟಿಡಿಗಳು), ಮ್ತ್ರ ರ್ಾಳದ ಪ್ರದೋಶದ

ಸ್್ೋೈಂಕನ2 ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಗಳಗಾಗಿ ಮಗನರ್ನನು ರ್್ೋೈಂದಾಯಿತ್ ವ ದಯರನ
ಎೈಂದರ ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪತರರ್ ಮಕಕಳ ವ ದಯರನ ಅಥವಾ ಸಿರೋ ರ್ೋಗತ್ಜ್ಞರನ ವ ದಯಕ್ತೋರ್
ನಿಧಯರಣ ಮಾಡಿದಾದರಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

1

ಎಸ್ಟಿಡಿ

ಬೈಂಗಳೂರನ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಶಿಶನ ವ ದಯ ಎ.ಆರ್.ಟಿ ಕೋೈಂದರಗಳು ಇೈಂದರಾಗಾೈಂಧಿ ಮಕಕಳ ಆರ್ೋಗಯ ಸೈಂಸ್ೆ, ಬೌರಿೈಂಗ್ ಮತ್ನಿ ಲೋಡಿ ಕರ್ಯನ್ ಆಸಪತ,ರ ಮತ್ನಿ ವಾಣಿ

ವಿಲಾಸ್ ಆಸಪತರರ್ಲ್ಲಿವ. ಅೈಂತಯೋ ಸೈಂಭ್ೋಗ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶನವ ದಯ ಎ.ಆರ್.ಟಿ ಕೋೈಂದರಗಳನನು ಗನರನತಿಸಿ ಅರ್ುಗಳನನು ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಬೋಕನ.
2 ಬೈಂಗಳೂರನ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಮಗನರ್ನನು ಇೈಂದರಾಗಾೈಂಧಿ ಮಕಕಳ ಆರ್ೋಗಯ ಸೈಂಸ್ೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಆಸಪತಗ
ರ ಕಳುಹಿಸಬಹನದಾಗಿದ.

189

ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು 4 ವಾರಗಳು, 3 ತಿೈಂಗಳುಗಳು ಮತ್ನಿ 6 ತಿೈಂಗಳುಗಳ ಕ್ರ್ರ್ಲ್ಲಿ
ಪ್ನನರಾರ್ತ್ಯರ್ ಮಾಡಬೋಕನ.

 ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞನನ ಪರಿೋಕ್ಷ

ಹಚ್ನಿರ್ರಿ ನಿದಯಷಾ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು ಮಾಡಲಾಗಿದಯೋ ಎೈಂಬನದನನು (ಸೈಂಭ್ೋಗ
ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಿಬ್ಗಳನನು ಪ್ಡದನಕ್ೈಂಡಿದದರ, ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿರನರ್
ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ

ಕ್ೋರಿರನರ್

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ)

ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬೋಕನ

ಮತ್ನಿ

ಹಾಗಾಗಿದದರ,

ರ್ರದರ್ನ

ಲಭಯವಿದಯೋ, ಸ್ಕಿ ಮ್ಲಗಳೈಂದ ರ್ರದರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬೋಕನ.
 ಗರ್ಾಧನರಣ ಪರಿೋಕ್ಷಗಳು
o ಗಭಯಧಾರಣ

ಸೈಂಬೈಂಧ

ಮ್ತ್ರ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ನನು

ಮಾಡಲಾಗಿದ

ಎೈಂಬನದನನು

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

o ಫಲ್ಲತಾೈಂಶರ್ು ತ್ಪಾಪಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ನಿರ್ರಿ ಸಿರೋರ್ೋಗ ತ್ಜ್ಞರ
ಅಭಿಪಾರರ್ರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುುರ್ುದನ ಉತ್ಿಮ.

o ಮಗನ/

ಹದಹರಿರ್ದರ್ರನ

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,

ಮಗನ/

20

ವಾರಗಳ

ಹದಹರರ್ದರ್ರನ

ಒಳಗಿನ
ಮತ್ನಿ

ಗಭಯಧಾರಣ
ಆಕರ್

ಹ್ೈಂದದದ

ಪ್ೋಷಕರ್ೈಂದಗ

ಗಭಯಪಾತ್ದ ಬಗೆ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ ಮಾಡನರ್ ಅಗತ್ಯವಿರನತ್ಿದ. ಈ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಿ
ತ್ಜ್ಞರ ಸೈಂಪ್ಕಯದಲ್ಲಿರನರ್ುದನ ಸ್ಕಿವೈಂದನ ಸಹ ಸಲಹ ನಿೋಡಬಹನದಾಗಿದ.
 ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷಗಳು ಮತಕಿ ಚಿಕ್ತತಸಗನಗಿ ಮಗಕ/ ಹದಿಹರಯದವರನಕು ಸ್ಟದಧಪಡಿಸಕವುದಕ
ಮಕಕಳು

ಮತ್ನಿ

ಹದಹರರ್ದರ್ನನು

ಯಾವಾಗಲ್

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ

ಮತ್ನಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಗಾಗಿ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಬೋಕನ. ಏಕೈಂದರ, ಇದನ ಅರ್ರಿಗ ಹದರಿಕ ಮತ್ನಿ
ಆಘಾತ್ರ್ನನು ಉೈಂಟನ ಮಾಡಬಹನದನ. ವಾಸಿರ್ವಾಗಿ ಅರ್ರನ ದೌರ್ಯನಯದ ಅನನಭರ್ದೈಂದ
ಸ್ಾಕಷನಾ

ಹದರಿರನತಾಿರ

ಮತ್ನಿ

ಆಘಾತ್ದ

ಅನನಭರ್ವಾಗಿರನತ್ಿದ .

ಆದದರಿೈಂದ

ಅರ್ರ

ಸನರಕ್ಷತರ್ ಬಗಗ ಮತ್ಿಷನಾ ಮರನಭರರ್ಸ್ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಅರ್ಶಯಕವಾಗಿದ . ವ ದಯಕ್ತೋರ್
ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ರ್ೈಂದಗ ಗ್ತಿಿರನರ್ / ಪ್ರಿಚ್ರ್ವಿರನರ್/ ನೈಂಬಿಕಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿ
ಅಥವಾ ಪಾಲಕರನನು ಇರಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ ಅರ್ರನ ಆರಾಮ ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿದಾದರೈಂಬನದನನು
ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ; ಮತ್ನಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಳು ಮತ್ನಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆ
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ಸರಳವಾಗಿ ಗರಹಿಸಬಲಿ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡನರ್ುದನ

ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗ

ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ, ಅರ್ರಿಗ ಅನಯಥಾ ಕಷಾಕರವಾದ ಮತ್ನಿ ಹದರಿಕರ್ ಸೈಂದಭಯಗಳನನು
ನಿಧಯರಣ ಮಾಡನರ್ ಮತ್ನಿ ಅರ್ುಗಳ ಮೋಲ ಹಿಡಿತ್ ಸ್ಾಧಿಸನರ್ ಭಾರ್ರ್ ಹನಟನಾತ್ಿದ.
ಮಕಕಳು ಮತಕಿ ಹದಿಹರಯದವರನಕು ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷಗಳು ಮತಕಿ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳಗ
ಸ್ಟದಧಪಡಿಸಕವುದಕ: ಅವರಿಗ ಏನಕ ಹೋಳಬೋಕಕ.
ನಿನು ಆರ್ೋಗಯ ಚರ್ಾುಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ರ್ಾರ್ು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಮಕಕಳು ಅಸನರಕ್ಷ್ತ್
ಪ್ರಿಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿದಾದಗ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಕಷಾ / ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಒಳಗಾದಾಗ, ಅರ್ರಿಗ ಕಲರ್ು ಸ್್ೋೈಂಕನ
ತ್ಗನಲ್ಲರಬಹನದನ. ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ ಸ್್ೋೈಂಕನ ನಿರ್ವಾಗಿರ್್ ತ್ಗನಲ್ಲದಯೋ
ಎೈಂಬನದನನು ಪ್ತಹ
ಿ ಚ್ಿಲನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಕಿ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನನು ಶಿೋಘ್ರವಾಗಿ ಪಾರರೈಂಭಿಸಲನ ನಮಗ
ಸಹಾರ್ವಾಗನತ್ಿದ .
ಪ್ರಿಚ್ರ್ವಿರನರ್/

ಪ್ರಿಚ್ರ್ವಿರದ

(ಅಥವಾ

ಒಬಬನಿಗಿೈಂತ್

ಹಚಿಿನ

ರ್ಯಕ್ತಿಗಳೂೈಂದಗ )

ಅರ್ರ್ೈಂದಗಿನ ಅಸನರಕ್ಷ್ತ್ ಲ ೈಂಗಿಕತರ್ನ ಗಾರ್ ಮತ್ನಿ ರ್ೋಗ ಅೈಂಟಿಕ್ಳುುರ್ುದಕಕ
ಕಾರಣವಾಗಬಹನದನ – ಏಕೈಂದರ, ವಿಶೋಷವಾಗಿ ಅೈಂತ್ಹ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರ್ ಸ್್ೋೈಂಕನನು

ಹ್ೈಂದರನರ್ರೈಂದನ ನಮಗ ಗ್ತಿಿರನರ್ುದಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ುದೋ ಸೈಂಭರ್ನಿೋರ್ ಸ್್ೋೈಂಕನ
ಇದಯೋ ಎೈಂಬನದರ ತ್ಪಾಸಣಗಾಗಿ ಕಲರ್ು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಳನನು ಮಾಡಬೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ.
ಹಾಗೋರ್ಾದರ್ ಇದದರ, ರ್ಾರ್ು ಅದನನು ಗನಣಪ್ಡಿಸಬಹನದನ.
ದ ಹಿಕವಾಗಿ

ಮತ್ನಿ

ಲ ೈಂಗಿಕವಾಗಿ

ಯಾರ್ುದೋ

ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ

ಯಾರಿೈಂದಲ್ೋ

ನಿೋನನ

ಬಾಧಿತ್ಳಾಗಿರನರ್ುದರಿೈಂದ/ ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಒಳಗಾಗಿರನರ್ುದರಿೈಂದ, ನಿೋನನ ಗಭಿಯಣಿಯಾಗನರ್
ಸ್ಾಧಯತಗಳವ. ಈ ಮನೈಂದನ ಕಲರ್ು ವಿಭಿನು ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ನಡಸಿ, ನಿೋನನ ಗಭಿಯಣಿ
ಆಗಿರನವಯಾ ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳರ್ನರ್ ಅಗತ್ಯವಿದ: i ) ಸ್ಾಕಷನಾ ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ

ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ ಗಭಯರ್ನನು ಮನೈಂದನರ್ರಿಸನರ್ುದನ/ ಮಗನರ್ನನು ಹ್ೈಂದನರ್ುದನ ನಿನಗ
ಬೋಡವನಿಸಿದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಗಭಯರ್ನನು ತಗಸಲನ ನಿನಗ ಅನನಕ್ಲವಾಗಬಹನದನ. ಎೈಂದರ,
ಪ್ತಿ ಹಚ್ನಿವಿಕರ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾರ್ು ವಿಳೈಂಬ ಮಾಡಿದರ ಗಭಯರ್ನನು ತಗರ್ಲನ ಅರ್ಶಯಕವಾದ

ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಅನನಷ್ಾಾನಗ್ಳಸನರ್ುದನ ಕಷಾಕರವಾಗಬಹನದನ; i i ) ನಿೋನನ
ಮಗನರ್ನನು ಹ್ೈಂದಲನ ಬರ್ಸಿದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಕಲರ್ು ನಿದಯಷಾ ಕಾರಣಗಳೈಂದ ನಿನು
ಆರ್ೋಗಯ

ಮತ್ನಿ

ನಿನು

ಮಗನವಿನ
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ಆರ್ೋಗಯರ್ನನು

ಕಾಪಾಡಿಕ್ಳುುರ್ುದನ

ನಿನಗ

ಕಷಾಕರವಾಗಬಹನದನ – ಆದದರಿೈಂದ, ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ಕೈಂಡನಹಿಡಿರ್ರ್ುದರಿೈಂದ ಇದನನು
ನಿೋನನ

ಹೋಗ

ನಿಭಾಯಿಸಬೋಕೈಂದನ

ನಿನಗ

ಮಾಗಯದಶಯನ

ನಿೋಡಲನ

ನಮಗ

ಸಹಾರ್ಕವಾಗನತ್ಿದ. ಆದದರಿೈಂದ ನಿೋನನ ಗಭಯಧರಿಸಿರನವ ಅಥವಾ ಧರಿಸಿಲಿ ಎೈಂಬ ಬಗೆ
ಬೋಗರ್ೋ

ಪ್ತಿ

ಹಚ್ನಿರ್ುದರಿೈಂದ

ನಿೋನನ

ಕಲರ್ು

ನಿಣಯರ್ಗಳನನು

ಆರಾಮವಾಗಿ

ತಗದನಕ್ಳುುರ್ುದಕಕ ಸಹಾರ್ಕವಾಗನತ್ಿದ… ಮತ್ನಿ ಈ ಬಗೆ ನಿಮಮ ಮನೈಂದ ಹಲವಾರನ
ಆಯಕಗಳರನತ್ಿವ . (ಗಭಯಧರಿಸನರ್ ಅಪಾರ್ದಲ್ಲಿರನರ್ ಮಕಕಳು/ ಹದಹರರ್ದರ್ರಿಗಾಗಿ)
1.5.

ಭನವರ್ನತಮಕ ಮತಕಿ ನಡತಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ದೌರ್ಯನಯ ಘ್ಟರ್ರ್ ಅನೈಂತ್ರ ಮಗನವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರನರ್ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಮತ್ನಿ ನಡರ್ಳಕರ್ಲ್ಲಿನ
ಪ್ರತಿಸಪೈಂದರ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ಬದಲಾರ್ಣಗಳ ಬಗೆ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರನನು ಕೋಳಬೋಕನ; ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ
ಮತ್ನಿ

ನಡತರ್ಲ್ಲಿನ

ಬದಲಾರ್ಣಗಳನನು

ಅಥ ಯಸಿಕ್ಳುಲನ

ದ್ಡ್

ಮಕಕಳು

ಮತ್ನಿ

ಹದಹರರ್ದರ್ರಾದರ, ಅರ್ರನನು ರ್ೋರವಾಗಿ ಸೈಂದಶಯನ ಮಾಡಬಹನದನ.
ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದಲ್ಲಿನ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಮತ್ನಿ ನಡರ್ಳಕರ್ ಚಿಹುಗಳು ಮತ್ನಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಚಿಕಕ ಮಕಕಳು

ದ್ಡ್ ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಹರರ್ದರ್ರನ

 ಲ ೈಂಗಿಕತರ್ ನಡರ್ಳಕ
 ನಿದಯಷಾ

ರ್ರ್ಸಕರನನು

 ಸಿರ್ೈಂ –ಹಿೈಂಸ್

ಅವಾಯ್್

ಮಾಡನರ್ುದನ

 ದನಃಸಿಪ್ುಗಳು/ ನಿದಾರಹಿೋನತ

 ಅೈಂಜಿಕ್ಳುುವಿಕರ್ ನಡತ/ ಬೋಪ್ಯಡನರ್
ಆತ್ೈಂಕ

 ಹದರಿಕರ್ ಸಿಭಾರ್ ಮತ್ನಿ ಆತ್ೈಂಕ

 ಖಿನುತ/ ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿರನರ್ುದನ
 ಕ್ೋಪ್

 ಹದರಿಕರ್

ರ್ತ್ಯರ್

ಮತ್ನಿ

ಆತ್ೈಂಕ

 ನಿದಾರಹಿೋನತ/

ದನಃಸಿಪ್ುಗಳು/

ರ್ನಪಿಸಿಕ್ಳುುತ್ಿಲೋ ಇರನರ್ುದನ

 ಹಾಸಿಗರ್ಲ್ಲಿಯೋ ಮ್ತ್ರ ವಿಸರ್ಯರ್

 ನಿದಯಷಾ ರ್ರ್ಸಕರನನು ಅವಾಯ್್

 ಶಾಲಗ ಹ್ೋಗಲನ ನಿರಾಕರಣ

ಮಾಡನರ್ುದನ

 ಕನೈಂಠಿತ್ವಾಗನತಿಿರನರ್ ಕಲ್ಲಕಾ ಪ್ರಗತಿ

 ವ ದಯಕ್ತೋರ್ವಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗದ
ದೋಹದ ರ್್ೋರ್ು ಮತ್ನಿ ಬಾಧ

 ಶಾಲಗ ಹ್ೋಗಲನ ನಿರಾಕರಣ
 ಕನೈಂಠಿತ್ವಾಗನತಿಿರನರ್
ಪ್ರಗತಿ

ಕಲ್ಲಕಾ

 ವ ದಯಕ್ತೋರ್ವಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಲಾಗದ
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ದೋಹದ ರ್್ೋರ್ು ಮತ್ನಿ ಬಾಧ/
ಬಲಹಿೋನ ಆಕರಮಣ

 ಹಚ್ನಿ ಅಪಾರ್ದ ನಡರ್ಳಕಗಳು

– ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡರ್ಳಕ/ ಮಾದಕ
ದರರ್ಯಗಳ

ಬಳಕ/

ಓಡಿಹ್ೋಗನರ್ುದನ.
ದೌರ್ಯನಯಕ್ಕ ಮನೈಂಚ ಮಗನರ್ು ಹ್ೈಂದದದ ಯಾರ್ುದೋ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಮತ್ನಿ ನಡರ್ಳಕರ್
ಅೈಂಶಗಳನನು ಅಥ ಯಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಇರ್ುಗಳನನು ದೌರ್ಯನಯದ ಅನೈಂತ್ರ ಆಗಿರಬಹನದಾದ ಆ
ಅೈಂಶಗಳೂೈಂದಗ ಹ್ೋಲ್ಲಸಿ ರ್್ೋಡನರ್ುದನ ಮಹತ್ಿದಾದಗನತ್ಿದ . ಏಕೈಂದರ i ) ಯಾರ್ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ
ಮತ್ನಿ

ನಡರ್ಳಕರ್ನ

ದೌರ್ಯನಯಕಕ

ಕಾರಣವಾಗಿದ

ಯಾರ್

ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ

ದೌರ್ಯನಯದ

ಅನನಭರ್ಗಳನನು

ಎೈಂಬನದನನು

ರ್ಾರ್ು

ನಿದಯಷಾವಾಗಿ

ಅಥ ಯಸಿಕ್ಳುಬಹನದಾಗಿದ ; i i ) ದೌರ್ಯನಯ ಪ್್ರ್ಯದ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಮತ್ನಿ ನಡರ್ಳಕರ್ ಅೈಂಶಗಳು
ಪ್ರತಿಫಲ್ಲಸನತಿಿದ

ಮತ್ನಿ

ಅದರ

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳೋರ್ಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ರ್ಾರ್ು ಅಥ ಯಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಎರಡ್ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ಈ
ಮೊದಲೋ ಇದದ ಹಾಗ್ ದೌರ್ಯನಯದ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಳರ್ಣಿಗಯಾದ ಈ ಎರಡ್ ಬಗರ್ ಎಲಾಿ
ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಮತ್ನಿ ನಡರ್ಳಕರ್ ಅೈಂಶಗಳಗ ಮಗನರ್ು ಚಿಕ್ತತಸ ಮತ್ನಿ ರ್ರರ್ನನು ಪ್ಡರ್ನರ್
ಅಗತ್ಯವಿರನತ್ಿದ.
1.6.

ಶ ಕ್ಷಣಿಕ ಮತಕಿ ಶನಲನ ಇರ್ತಹನಸ

ಮಗನವಿನ ಶ ಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ನಿ ಶಾಲರ್ ಸಿೆತಿಗತಿ, ಮಗನವಿನ ಶ ಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಪ್ರಸನಿತ್ ಮತ್ನಿ ಹಿೈಂದನ
ಎರಡ್)

ಮತ್ನಿ

ಮಗನರ್ು

ಹ್ೈಂದರಬಹನದಾದ

ಯಾರ್ುದೋ

ಕಲ್ಲಕಾ

ಸಮಸ್ಯಗಳು/

ಅೈಂಗವ ಕಲಯತರ್ನನು ಇದನ ಒಳಗ್ಳುುತ್ಿದ.
1.7.

ಕೌಟಕೈಂಬಿಕ ಇರ್ತಹನಸ

ಇದನ ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪಾಲಕರ ರ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು (ಎೈಂದರ, ಅರ್ರ ವಿದಾಯಹಯತ,
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ನಿ ಆದಾರ್ದ ಮಟಾ) ಒಳಗ್ಳುುತ್ಿದ. ಹಾಗಯೋ ಮಗನವಿನ ಜಿೋರ್ನ ಏಪಾಯಟನಗಳು,
ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ ಸೈಂಬೈಂಧಗಳು, ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿಯೈಂದಗ ಮಗನವಿನ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಸೈಂಬೈಂಧ ಮತ್ನಿ
ಹ್ೈಂದಾಣಿಕ, ತ್ೈಂದ ತಾಯಿರ್ರಲ್ಲಿ ಇರನರ್ ಅರ್ಾರ್ೋಗಯ ಮತ್ನಿ ಕನಡಿತ್, ತ್ೈಂದ ತಾಯಿರ್ರ
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ವ ವಾಹಿಕ ಸೈಂಘ್ಷಯ, ಸಿೈಂಗಲ್-ಪೋರೈಂಟಿೈಂಗ್,

ಮಗನರ್ು

ಅನನಭವಿಸಿದ

ಮ್ಲ, ಪ್ೋಷಕರ

ಯಾರ್ುದೋ ನಷಾದ ಅನನಭರ್ರ್ನನು ಒಳಗ್ಳುುತ್ಿದ.
1.8.

ಸ್ನೈಂಸ್ಟಥಕ ಇರ್ತಹನಸ

ಮಗನರ್ು ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಮರ್ಯಿೈಂದ ಹ್ರತಾಗಿ ವಾಸವಿದದ ಸೆಳಗಳ ಕನರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು
ಎೈಂದರ, ಮಗನರ್ು ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಸೈಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿತ್ನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸನಿತ್ ವಾಸಿಸನತಿಿದ, ಹಾಗ ಎಷನಾ
ಕಾಲ ವಾಸವಿದ, ಸೈಂಸ್ೆರ್ ವಾಸಕಕ ಸ್ೋರಲನ ಕಾರಣಗಳೋನನ ಎೈಂಬ ಬಗೆ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು
ಒಳಗ್ಳುುತ್ಿದ.
1.9.

ಮನನಸ್ಟಕ ಸ್ಟಥರ್ತಯ ಪರಿೋಕ್ಷ

ಮಗನರ್ನನು ಮೊದಲನ ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಭೋಟಿರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್/ಆಕರ್ ಈ
ಮನೈಂದನ ಲಕ್ಷಣಗಳನನು ನಿಧಯರಣ ಮಾಡಬೋಕನ.
 ಸ್ಾಮಾನಯ ಹಾರ್ಭಾರ್
 ಮಾತ್ನ,

ಮನಃಸಿೆತಿ,

ಆಲ್ೋಚ್ರ್,

ಆತ್ಯಹತಯರ್

ವಿಚಾರ,

ಗರಹಿಕರ್

ತ್ೈಂದರಗಳು,

ದೃಷಿಾಕ್ೋನದ ನಿಧಯರಣ.
ಸಿರ್ೈಂ ಬಳಲ್ಲಕ, ಅೈಂಟಿಕ್ೈಂಡೋ ಇರನರ್ುದನ, ಅಳುರ್ುದನ, ಸಪಶಯಕಕ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯಿಸನರ್ುದನ, ಅನಪೋಕ್ಷ್ತ್ವಾದ
ಕಲಪರ್ಗಳು, ಆಲ್ೋಚ್ರ್ಗಳು, “ಹಿೈಂದನ ರ್ನಪ್ನಗಳು”, ಇತ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಬಳಲ್ಲಕಗಳು ಮತ್ನಿ ದ ಹಿಕ
ಲಕ್ಷಣಗಳ (ದ ಹಿಕ ರ್್ೋರ್ು ಮತ್ನಿ ಆಲಸಯ) ಗನರನತ್ನಗಳಗಾಗಿ ನಿದಯಷಾ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣರ್ನನು ಮಾಡಬೋಕನ.
1.10. ಘಟರ್ಗಳ ಬ್ಗೆ ಮಗಕವಿನ ಕಡಯ ಹೋಳಕ
ದೌರ್ಯನಯ ಘ್ಟರ್ಗಳ ಸರಣಿರ್ ಬಗಗ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುುರ್ಹಾಗ ಎೈಂದರ, ಮಗನವಿನ
ಪ್ರಕಾರ

ದೌರ್ಯನಯರ್ು

ಹೋಗ

ಸೈಂಭವಿಸಿತ್ನ

ಮತ್ನಿ

ಮಗನ

ಅದನನು

ಹೋಗ

ಗರಹಿಸಿದ

ಮತ್ನಿ

ಅಥ ಯಸಿಕ್ೈಂಡಿದ ಎೈಂಬಲಾಿ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುುರ್ ಹಾಗ ಮಗನರ್ನನು ಸೈಂದಶಯನ
ಮಾಡನರ್ುದನನು ಇದನ ಒಳಗ್ಳುುತ್ಿದ. ಈ ಸೈಂದಶಯನರ್ನನು ವಿಶೋಷವಾಗಿ ಕ್ತರಿರ್ ಮಕಕಳು ಅಥವಾ
ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್ದ ಅನೈಂತ್ರದ ಸಮಸ್ಯರ್ನಳು ಮಕಕಳ
ಯೋಜಿತ್ವಾದ

ಅಧಿವೋಶನಗಳಲ್ಲಿ

ನಡಸಬಹನದಾಗಿದ.

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಾಕಷನಾ ಅರ್ಧಿರ್
ಮಕಕಳು

ಮನಕಿವಾಗಿ

ಘ್ಟರ್ರ್ನನು

ನಿರ್ಪಿಸನರ್ೈಂತ ಮಾಡಲನ ಕತಗಳು, ಕಲ ಮತ್ನಿ ಆಟದ ಸ್ಾಮಾನನ/ ಬ್ೈಂಬಗಳೈಂತ್ಹ ಸೃರ್ರ್ಾತ್ಮಕ
ಆಟದ ವಿಧಾನಗಳನನು ಬಳಸಬಹನದಾಗಿದ. ಅೈಂತ್ಹ ಪ್ರ್ೋಕ್ಷ ವಿಧಾನಗಳು ನರ್ವಾಗಿ ಮತ್ನಿ ಭರ್
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ರಹಿತ್ವಾಗಿರಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಹಚ್ನಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡದ ಸೈಂಕ್ೋಚ್ರ್ುಳು ಚಿಕಕ ಮಕಕಳು ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗೆ ತ್ಮಮ
ಅನನಭರ್ಗಳನನು ಹೋಳಕ್ಳುುರ್ೈಂತ ಉತೋಿ ಜಿಸನರ್ೈಂತಿರಬೋಕನ. ಈ ಅಧಿವೋಶನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಗನವಿನಿೈಂದ
ದೌರ್ಯನಯದ ಅನನಭರ್ಗಳನನು ಹ್ರತಗರ್ನವಾಗ, ಮಗನರ್ು ಸಿತ್ೈಂತ್ರವಾಗಿ ತ್ನು ಅಭಿಪಾರರ್ರ್ನನು
ರ್ಯಕಿಪ್ಡಿಸಲನ ಪ್ರೋತಾಸಹಕವಾಗನರ್ೈಂತ ಸೈಂಪ್್ಣಯ ವಿರ್ರಣಾತ್ಮಕ ಉತ್ಿರ ಪ್ಡರ್ನರ್ೈಂತ್ಹ ಪ್ರಶುಗಳನನು
ಕೋಳಬೋಕನ. ಸೈಂದಶಯನದ ವಿರ್ರವಾದ ಮಾತಿನ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಅನನು ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ
ಹಾಗಯೋ ಚಿಕಕ ಮಕಕಳೂೈಂದಗ ಆಟ ಆಡಿದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಧಿರ್ ವಿೋಡಿಯೋ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್
ಮಾಡಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಆ ಲ್ಲಖಿತ್ ದಸ್ಾಿವೋರ್ನ ಹಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಅನನು ಕಾನ್ನನ
ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳಗ್ ಸಹ ಬಳಸಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನತ್ಿದ.
[ಮಕಕಳ

ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌಜ್ಾನಯದ

ವಿಚನರಣನ

ಕನಯಾವಿಧನನ

ಕಕರಿತನದ

ಮೋಲಿನ

ವಿವರವನದ

ಆಧಾರದ

ಮೋಲ

ನಿರ್ಯಹಣಾ

ದಸ್ನಿವೋಜಿಗನಗಿ ಅನಕಬ್ೈಂಧವನಕು ರ್್ೋಡಿ]
2. ಮರ್್ೋವ ಜ್ಞನನಿಕ ಮತಕಿ ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ್ೋಗಯದ ಮಧಯಸ್ಟಥಕಗಳು
ಮಗನವಿನ

ವಿರ್ರವಾದ

ಯೋರ್ರ್ಯೈಂದನನು

ನಿಧಯರಣ

ಮತ್ನಿ

ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಬೋಕನ.

ಇತಿಹಾಸದ
ಇದನ

ಒಳಗ್ಳುುರ್

ಅೈಂಶಗಳೈಂದರ:

ಮಗನವಿನ

ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್/ ಥರಪಿ, ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್, ಫಾಮೊೋಯಕ್ೋಥರಪಿ (ಯಾರ್ುದೋ ನಿದಯಷಾ
ಮರ್್ೋ ವ ಕಲಯ ತ್ೈಂದರಗಳಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದದರ), ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ, ಪ್ಲ್ಲೋಸ್, ಸಿರ್ೈಂ
ಸ್ೋವಾ ಸೈಂಸ್ೆಗಳೈಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಏಜನಿಸಗಳು ಮತ್ನಿ ಸಿಬಬೈಂದಗಳೂೈಂದಗ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್/ ಸೈಂಪ್ಕಯರ್ನನು
ಒಳಗ್ಳುುತ್ಿದ.
2.1.

ಮಗಕವಿಗನಗಿ ಸಮನಲ್ೋಚರ್ ಮತಕಿ ಚಿಕ್ತತಸ

ಎ) ಮೊದಲ ಹೈಂತದ ಪರರ್ತಸಪೈಂದರ್ಯಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್ದ ಅನೈಂತ್ರ ಮಗನವಿಗ
ಒದಗಿಸಿದ ಆರೈಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಸಪೈಂದರ್ ಆಗಿರನತ್ಿದ. ಅರ್ು ದೌರ್ಯನಯದ ತ್ಕ್ಷಣದ ಪ್ರಿಣಾಮದೈಂದ
ಮಗನರ್ನನು

ತ್ೈಂದರಗ್ಳಪ್ಡಿಸನರ್

ಭಾರ್ರ್ಗಳು

ಮತ್ನಿ

ಸಮರಣಗಳನನು

ತಾತಾಕಲ್ಲಕವಾಗಿ

ನಿಗರಹಿಸನರ್ೈಂತ್ದಾದಗಿವ. ಮಗನರ್ು ಆಘಾತ್ಕ್ಕಳಗಾಗಿರನವಾಗ ಆ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯ ಮತ್ನಿ
ಭಾರ್ರ್ಗಳನನು ನಿವಾರಿಸಲನ ಮತ್ನಿ ಆಕರ್ನ ನಿಷಿಕಿರ್ವಾಗನರ್ೈಂತ ಮಾಡಬಹನದಾದ ಅಥವಾ ಮತ್ಿಷನಾ
ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ ಸಮಸ್ಯಗಳು ಉಲಬಣಗ್ಳುುರ್ುದಕಕ ಕಾರಣವಾಗಬಹನದಾದ ಆತ್ೈಂಕದ ತಿೋರ್ರತರ್
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ಹೈಂತ್ಗಳೈಂದ ಮಗನರ್ನನು ರಕ್ಷ್ಸಲನ ಅರ್ುಗಳನನು ಬಳಸಲಾಗನತ್ಿದ. ಆದದರಿೈಂದ, ಪ್ರಥಮ ಹೈಂತ್ದ
ಪ್ರತಿಸಪೈಂದರ್ಗಳು ಈ ಮನೈಂದನ ಅೈಂಶಗಳ ಮೋಲ ಗಮನಹರಿಸಲ್ಲದ:

 ಮಗನವಿಗ ಸನರಕ್ಷತ ಮತ್ನಿ ರ್ರರ್ು ನಿೋಡನರ್ ಮರನಭರರ್ಸ್ ನಿೋಡನರ್ುದನ.
 ಆರಾಮದಾರ್ಕ

ಮತ್ನಿ

ಮನರೈಂರ್ರ್ಾತ್ಮಕವಾದ

ಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗಳೈಂತ್ಹ

(ಆಳವಾಗಿ

ಉಸಿರಾಡನರ್ುದನ, ಯೋಗ, ಕಲ, ಆಟ ಮೊದಲಾದ ಮಗನರ್ು ಇಚಿಿಸನರ್ೈಂತ್ಹ ಹಾಗ್
ಮಗನವಿಗ

ಆರಾಮದಾರ್ಕವೈಂದನ

ಕೈಂಡನಬರನರ್ೈಂತ್ಹ

ಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗಳು)

ನಿರ್ೈಂತ್ರಣ

ತ್ೈಂತ್ರಗಳನನು ಮಗನವಿಗ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿಸನರ್ುದನ.

 ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ ಗನಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮರ್ ಕಳರ್ನರ್ೈಂತ ಮತ್ನಿ ಬೈಂಬಲವಾಗಿರನರ್ೈಂತ
ಹಾಗ್ ಮಗನವಿಗ ಭರರ್ಸ್ ನಿೋಡನರ್ೈಂತ ಕನಟನೈಂಬ/ ಪಾಲಕರನನು ಸಶಕಿಗ್ಳಸನರ್ುದನ.

 ಮಗನರ್ು ನಿಧಯರಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ನಿ ನಿರ್ೈಂತ್ರಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿರ್ನನು ಪ್ಡರ್ನರ್ ಹಾಗ ಎೈಂದರ
ಕರಮೋಣ ಮಗನರ್ು ದೌರ್ಯನಯ ನಡರ್ನರ್ುದಕ್ಕ ಮನೈಂಚ ಇದದೈಂತ ಶಾಲಗ ಹ್ೋಗನರ್ುದನ,
ಇತ್ರ ಮಕಕಳೂೈಂದಗ ಆಟ ಆಡನರ್ುದನ ಮೊದಲಾದೈಂತ್ಹ ಸಹರ್ವಾದ ನಿರ್ತ್ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗ
ಮರಳಲನ ಸಶಕಿವಾಗನರ್ೈಂತ ಮಗನವಿಗ ಬಳರ್ಣಿಗಗ ಅಗತ್ಯವಾದದದಲಿರ್ನ್ು ಪ್್ರ ಸಲಾಗಿದ
ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ.
ಮಗನರ್ು ಬಿಕಕಟಾನನು ಎದನರಿಸನತಿಿರನವಾಗ ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗೆ ಪ್ರಶು ಕೋಳುರ್ುದನ, ಆಳವಾಗಿ ಮಧಯಸಿೆಕರ್ನನು
ಸ್ಾೆಪಿಸಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸನರ್ುದನ ಉತ್ಿಮವಾದ ಆರೈಂಭವಾಗನರ್ುದಲಿ. ವಿರ್ರವಾಗಿ ವಿಚಾರಣ ಮಾಡನರ್
ಸಮರ್ ಇದಲಿ. ಸಿರ್ೈಂ ತ್ೈಂದರಗ್ಳಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ ನಡರ್ಳಕಗಳು, ತ್ಡದನಕ್ಳುಲಾಗದೈಂತ್ಹ
ಆತ್ೈಂಕ, ಆಘಾತ್ ನೈಂತ್ರದ ಒತ್ಿಡದ ಸಮಸ್ಯ (ಪಿಟಿಎಸ್ಡಿ)ರ್ ತಿೋರ್ರ ತ್ಳಮಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳೈಂತ್ಹ
ಗೈಂಭಿೋರ

ಮತ್ನಿ

ಹಾನಿಕರ

ಅಭಿರ್ಯಕ್ತಿಗಳದದರ,

ಮಗನರ್ನನು

ಸ್ಕಿ

ಮರ್್ೋವ ಜ್ಞಾನಿಕ

ಚಿಕ್ತತಗ
ಸ

ಕಳುಹಿಸನರ್ುದನ ಮನಖಯ.
ಬಿ) ದಿೋರ್ಘಾವಧಿ ಉಪಶಮನ ಮತಕಿ ಗಕಣಪಡಿಸಕವಿಕಗನಗಿ ಮಧಯಸ್ಟಥಕಗಳು
ದೌರ್ಯನಯದ ಅನನಭರ್ಗಳನನು ನಿರ್ಯಹಿಸಲನ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿಹರಿಸಲನ ಮಗನರ್ನನು ವಿಚಾರ ಮತ್ನಿ
ಚ್ಚಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಡಗಿಸನರ್ ಕೌಶಲಯರ್ುಳು (ಮರ್್ೋವ ದಯರನ/ ಮರ್್ೋವಿಜ್ಞಾನಿ/ ಸಮಾರ್ ಸ್ೋರ್ಕ)ರೈಂತ್ಹ
ತ್ರಬೋತಿ ಹ್ೈಂದದ ವ ದಯರನ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ ರ್ೃತಿಿಪ್ರರ್ೈಂದಗಿನ ನಿರ್ತ್ವಾದ
ಅಧಿವೋಶನಗಳನನು ದೋಘಾಯರ್ಧಿ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನ ಒಳಗ್ಳುುತ್ಿದ. ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಒಳಗಾದ ಮಕಕಳು
196

ಮತ್ನಿ ಹದಹರರ್ದರ್ರಿಗ ನಿೋಡನರ್ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ
ಉದದೋಶ ಅನನಭರ್ರ್ನನು ‘ಮರಸನರ್ುದಕಕ’ ಮತ್ನಿ
‘ಅದರಿೈಂದ ಹ್ರಬರನರ್ುದಕಕ’ ಸಹಾರ್ ಮಾಡನರ್ುದಲಿ. ಲ ೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಒಳಗಾದ ಮಕಕಳು
ಮತ್ನಿ

ಹದಹರರ್ದರ್ರಿಗ

ನಿೋಡನರ್

ಆಳವಾದ

ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ

ಮಧಯಸಿೆಕರ್

ಉದದೋಶಗಳು

ಈ

ಕಳಕೈಂಡೈಂತಿವ:

 ವಿಚಾರಣ:

ನರ್ವಾಗಿ,

ಹದರಿಸದೈಂತ್ಹ

ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ

ಮಗನವಿಗ

ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌರ್ಯನಯದ

ಅನನಭರ್ದ ಬಗೆ ವಿರ್ರಿಸಲನ/ ನಿರ್ಪಿಸಲನ ಸಹಾರ್ ಮಾಡನರ್ುದನ.

 ಉಪ್ಶಮನ ಮತ್ನಿ ಗನಣಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ: ದೌರ್ಯನಯದ ಆಘಾತ್ದೈಂದ ಹ್ರಬರಲನ ಮತ್ನಿ
ಗ್ೈಂದಲದೈಂದ ಸಪಷಾತರ್ನನು ಪ್ಡರ್ಲನ ಮಗನರ್ನನು ಸಶಕಿಗ್ಳಸನರ್ುದನ; ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್
ಕೌಶಲಯಗಳನನು ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ ಮತ್ನಿ ನಿಭಾಯಿಸಲನ ಮಗನರ್ನನು ಬಲಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.

 ವ ರ್ಕ್ತಿಕ ಸನರಕ್ಷತ ಮತ್ನಿ ದೌರ್ಯನಯ ತ್ಡ: (ಮಕಕಳಗ) ದೌರ್ಯನಯದ ಅಪಾರ್ವಿರನರ್
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೌರ್ಯನಯ ಸೈಂಭವಿಸಿದ ಅನೈಂತ್ರದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅದನನು ಎದನರಿಸನರ್
/ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ ನಿೋಡನರ್ ಮಾಗಯಗಳನನು ಗನರನತಿಸನರ್ುದನ (ಹದಹರರ್ದರ್ರಿಗ) ನಿಣಯರ್
ತಗದನಕ್ಳುುರ್

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್,

ಮಧಯಪ್ರವೋಶಿಸನರ್

ಜಿೋರ್ನ

ಕೌಶಲಯಗಳನನು

ಆಜಿಯಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ.
ಥರಾಪಟಿಕ್ಸ

ವಿಧಾನಗಳು

ಮತ್ನಿ

ರ್ಯೋ-ಸೈಂಬೈಂಧಿೋ

ಆಗಿರನರ್

ಅಗತ್ಯತಯಿರನತ್ಿದ .

ಹಾಗಾಗಿ

ಪ್ರಿಸಿೆತಿಗಳು ಮತ್ನಿ ಅನನಭರ್ಗಳ ಕನರಿತಾಗಿ ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ್ಳುಲನ ಮತ್ನಿ ಆ ಬಗೆ ಪ್ರತಿಕರಯಿಸಲನ
ಮಕಕಳ ಮತ್ನಿ ಹದಹರರ್ದರ್ರಿಗ ಅರ್ಕಾಶವಿರನರ್ ಬಹನಬಗ ಸೃರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳನನು (ಕೋರ್ಲ
ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗ್ ಸ್ಚ್ರ್ಗಳನನು ನಿೋಡನರ್ುದರ ಬದಲಾಗಿ) ಬಳಸಿಕ್ಳುರ್ ಅಗತ್ಯವಿದ.

* ನಿಮಾಾನ್ಸ – ಸೈಂಸ್ೆರ್ನ ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಹದಹರರ್ದರ್ರ ಮರ್್ೋ-ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಮನದಾರ್
ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಹದಹರರ್ದರ್ರ ಸ್ೋವಾ ಯೋರ್ರ್ರ್ನ ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ (ಸಿಎಸ್ಎ) ಮತ್ನಿ
ಮಕಕಳು/ ಹದಹರರ್ದರ್ರ ವ ರ್ಕ್ತಿಕ ಸನರಕ್ಷತ ಕನರಿತಾಗಿ 3 ಕಾರ್ಯಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಪ್ನಸಿಕಗಳನನು

ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಿದ: i) (4 ರಿೈಂದ 7 ರ್ಷಯಗಳ ಮಕಕಳಗಾಗಿ) ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಪ್ರತಿಬೈಂಧಕ
ಮತ್ನಿ ವ ರ್ಕ್ತಿಕ ಸನರಕ್ಷತ; ii) (7 ರಿೈಂದ 12 ರ್ಷಯದ ಮಕಕಳಗಾಗಿ) ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ

ಪ್ರತಿಬೈಂಧಕ ಮತ್ನಿ ವ ರ್ಕ್ತಿಕ ಸನರಕ್ಷತ; iii) ಹದಹರರ್ದರ್ರಿಗಾಗಿ ಜಿೋರ್ನ ಕೌಶಲಯದ ಸರಣಿಗಳು;
ಲ ೈಂಗಿಕತ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಬೈಂಧಗಳು. ಈ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಪ್ನಸಿಕಗಳು ಚ್ಲನಶಿೋಲ ಕ್ತರೋಡಗಳು, ಬಾಡಿ ಮಾಯಪಿೈಂಗ್,
ಕಲ, ಬ್ೋಡ್ಯ ಗೋಮ್ಗಳು, ಮಕಕಳ ಆಟಗಳ ಅಳರ್ಡಿಕ (ಹಾಪ್ಸ್ಾಕಟ್/ ಕನೈಂಟಬಲಿ), ಕತ ಹೋಳುರ್ುದನ
197

ಮತ್ನಿ ನಿರ್ಪ್ಣ ಮತ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ತಿಪ್ಗಳೈಂತ್ಹ ರ್ಯೋ-ಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಗಳನನು ಬಳಸಿಕ್ೈಂಡಿವ. (ಈ
ಪ್ನಸಿಕಗಳು ಕ್ೋರಿಕರ್ ಮೋರಗ ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ಾ ಸ್ೋವಾದಾತ್ರಿಗ ಲಭಯವಿದ).
ಸ್ಟ) ಮಕಕಳಗನಗಿ ಫನಮನಾಕ್ೋಥರಪಿ
ಈಗಾಗಲೋ ತಿಳಸಿರನರ್ೈಂತ, ಮಗನರ್ು ತಿೋರ್ರ ಆಘಾತ್ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಸಿರ್ೈಂ-ಕಡಕ್ತನ ನಡರ್ಳಕಗಳನನು
ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ ಆಘಾತ್ ನೈಂತ್ರದ ಒತ್ಿಡ ಸಮಸ್ಯರ್ (ಪಿಟಿಎಸ್ಡಿ) ಲಕ್ಷಣಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡಿದದರ
ಮತ್ನಿ ಆ ಕಾರಣದೈಂದ ಮಗನರ್ು ನಿಷಿಕಿರ್ ಸಿೆತಿರ್ನನು ಹ್ೈಂದದದರ (ಎೈಂದರ ನಿರ್ತ್/ ದ ನೈಂದನ
ಕಾರ್ಯಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗಳನನು ನಡಸಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗದದದರ), ಮಗನರ್ು ಸಹರ್ ಕಾರ್ಯಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗಳಗ
ಮರಳುರ್ರ್ರಗ ಒೈಂದನ ನಿದಯಷಾ ಅರ್ಧಿಗಾಗಿ ಮರ್್ೋವ ಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನನು ನಿೋಡನರ್ ಬಗೆ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹನದಾಗಿದ .
ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ರ್

ಈ

ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿರನವಾಗ,

ವಿಧಾನಗಳನನು

ಗರಹಿಸನರ್

ಮಗನರ್ು

ಮರ್್ೋವ ಜ್ಞಾನಿಕ

ಸೈಂಭರ್ವಿಲಿದರನರ್ುದರಿೈಂದ,

ಆ

ಚಿಕ್ತತಸ

ಮತ್ನಿ

ವಿಧಾನಗಳಷ್ಾೋ

ಸ್ಾಕಾಗನರ್ುದಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಲರ್ು ನಿರ್ೈಂತ್ರಣ ತ್ೈಂತ್ರಗಳೂೈಂದಗ ಔಷಧ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನನು ಪಾರರೈಂಭಿಸಿ
ನೈಂತ್ರ ಇತ್ರ ಮರ್್ೋವ ಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಕ್ತತಗ
ಸ ಳನನು ನಡಸನರ್ ಅಗತ್ಯತಯಿದ.
2.2.

ಕೌಟಕೈಂಬಿಕ ಸಮನಲ್ೋಚರ್

ಎ) ಆರೈಂಭಿಕ ಸಪೈಂದರ್ ಮತಕಿ ಮನಗಾದಶಾನ
ದೌರ್ಯನಯ

ನಡದ

ತ್ಕ್ಷಣ,

ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ

ಲ ೈಂಗಿಕವಾಗಿ

ದೌರ್ಯನಯಕಕ

ಒಳಗಾದ

ಮಗನವಿನ

ತ್ೈಂದತಾಯಿಗಳು ಮತ್ನಿ ಪಾಲಕರನ ಹಾಗ್ ಮಗನ ಪ್ರಿಸಿೆತಿಗ ಹೋಗ ಸಪೈಂದಸಬೋಕೈಂಬ ಗ್ೈಂದಲ ಮತ್ನಿ
ಆತ್ೈಂಕದಲ್ಲಿರನತಾಿರ. ಹಾಗಾಗಿ, ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಒಳಗಾದ ಮಕಕಳ ಕನಟನೈಂಬ ಹಾಗ್ ಪ್ೋಷಕರಿಗ
ಈ ಕಳಕೈಂಡ ಮಾಗಯದಶಯನರ್ನನು ನಿೋಡಬಹನದಾಗಿದ:

 ಮಗನವಿನ ಹೋಳಕಗಳು ಮತ್ನಿ ದನರನದದೋಶರಹಿತ್ ಟಿೋಕಗಳನನು ಉಪೋಕ್ಷ್ಸಬಾರದನ ಅಥವಾ
ಟಿೋಕ್ತಸಬಾರದನ.

 ನಿಮಮ ಮಗನ ನಿಮಗ ಹೋಳುರ್ುದನನು ನೈಂಬಬೋಕನ.
 ಮಗನರ್ನನು ಆಕ್ಷೋಪಿಸಬಾರದನ.

 ಪ್ಲ್ಲೋಸ್, ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ ಮತ್ನಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್/ ಮರ್್ೋವ ಜ್ಞಾನಿಕ ಸಹಾರ್
ಸೈಂಸ್ೆಗಳಗ ಹೋಗ ರ್ರದ ಮಾಡಬೋಕೈಂಬ ಕನರಿತ್ ಸಹಾರ್ಕಾಕಗಿ ಸಹಾರ್ವಾಣಿ (1098) ಅನನು
ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಬೋಕನ.
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 ಪ್ರಥಮ ರ್ತ್ಯಮಾನ ರ್ರದ (ಎಫ್ಐಆರ್) ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಬೋಕನ.

 ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪತರಗಳ ರಾರ್ಯ ರ್್ೋೈಂದಾಯಿತ್ ವ ದಯರನ (ಆರ್ಎೈಂಪಿ) ಒದಗಿಸನರ್ ತ್ನತ್ನಯ
ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ೋವಗಳನನು (ಇಎೈಂಎಸ್) (ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲ್ಲಸಿದ 24 ಗೈಂಟಗಳ ಒಳಗಾಗಿ)
ಮಗನವಿಗ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ಮಗನವಿಗ ಮರ್್ೋವ ಜ್ಞಾನಿಕ ರ್ರರ್ು ಮತ್ನಿ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನನು ಒದಗಿಸಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಮತ್ನಿ ಆ
ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಸೈಂಗರಹ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಕಾನ್ನನ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳನನು ಚಿಕ್ತತಾಸ ಅರ್ಧಿಯಳಗ ನಡಸಲನ
ಉದದೋಶಿಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಲನ ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪತರರ್ಲ್ಲಿನ ಮಕಕಳ ಮಾನಸಿಕ
ಆರ್ೋಗಯ ತ್ಜ್ಞರಿೈಂದ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ರ್ನನು ಕ್ೋರಬೋಕನ.

 ದೌರ್ಯನಯರ್ು ಮಗನವಿನ ತ್ಪಿಪನಿೈಂದಾದದದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಮಗನವಿಗ ಹೋಳಬೋಕನ. ಮರ್ರ್ಲ್ಲಿ
ಮತ್ನಿ ಶಾಲರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನರ್ು

ಸನರಕ್ಷ್ತ್ವಾಗಿರನರ್ೈಂತ

ಮಾಡಲನ ತಗದನಕ್ಳುಲಾಗನತಿಿರನರ್

ಕರಮಗಳ ಬಗೆ ಮಗನವಿಗ ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ.

 “ಏರ್ಾಯಿತ್ನ, ಆ ಬಗೆ ನಿನಗ ಏನನಿಸನತಿಿದ ಅದನನು ನಿೋನನ ಹೋಳಬೋಕನ ಎನಿಸಿದರ ನನಗ
ಹೋಳು, ರ್ಾನನ ಅದನನು ಕೋಳಲನ ಸಿದಧವಾಗಿದದೋರ್” ಎೈಂದನ ಹೋಳುರ್ ಮ್ಲಕ, ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ
ತ್ನು ಅನನಭರ್ಗಳನನು ಹೈಂಚಿಕ್ಳುುತಾಿ ಮನಕಿ ಮನಸಸನನು ತ್ೋಪ್ಯಡಿಸಬೋಕನ.

 ಮರ್ರ್ ದ ನೈಂದನ (ಊಟದ ಸಮರ್, ಮಲಗನವಿಕ, ಆಡನವಿಕ) ಮತ್ನಿ ಶಾಲರ್ ನಿರ್ತ್
ದನಚ್ರಿಗಳನನು ಮರಳ ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ೈಂತ ಮಗನರ್ನನು ಸಹರ್ ಸಿೆತಿಗ ತ್ರಬೋಕನ, ಅದಕಾಕಗಿ ಸಹರ್
ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನ ಅರ್ಶಯಕವಾಗಿದ .
ಬಿ) ಕಡನಾಯ ವರದಿಗನಗಿ ಮನಗಾದಶಾನ
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ, ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ ಉದದೋಶರ್ು, ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಬಳಕ್ತಗ
ತ್ೈಂದನ

ದೈಂಡರ್ಗ್ಳಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ

ಎೈಂಬನದನನು

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ,

ಮಗನರ್ು

(ವಿಶೋಷವಾಗಿ,

ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ವಾಯಪಿಿಯಳಗ ದೌರ್ಯನಯ ಸೈಂಭವಿಸಿದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ) ಸನರಕ್ಷ್ತ್ವಾಗಿದ ಮತ್ನಿ ದೌರ್ಯನಯದ
ರ್್ೋರ್ು ಮನೈಂದನರ್ರದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ, ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಮಗನವಿಗ ರ್ಾಯರ್
ಒದಗಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಮಕಕಳ ಮೋಲ ದೌರ್ಯನಯ ನಡರ್ದೈಂತ ಪ್ರತಿಬೈಂಧಿಸನರ್ುದಾಗಿದ .
ನಿಣಯಯಿಸಿದೈಂಥ

ಉದದೋಶದ್ೈಂದಗ,

ಕಡಾ್ರ್

ರ್ರದ

ಮಾಡನರ್ುದನ

ಇಕಕಟಿಾನಿೈಂದ

ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ಳುುರ್ೈಂತ್ಹದಾದಗಿದನದ, ಅದನನು ಅರ್ೋಕ ಸಲ ಅನನಷ್ಾಾನಗ್ಳಸನರ್ುದಕಕ ಕಷಾಕರವಾಗನತ್ಿದ .
ಏಕೈಂದರ, ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಕಳೈಂಕ ಮತ್ನಿ ಅಪ್ಮಾನದ ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ ಮತ್ನಿ
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ಕಾನ್ನನ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಹಾಗ್ ರ್ಯರ್ಸ್ೆರ್ ಭರ್ದೈಂದಾಗಿ ಅರ್ೋಕ ಸ್ಾರಿ ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು
ರ್ರದ ಮಾಡಲನ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ ಮತ್ನಿ ಪ್ೋಷಕರನ ಇಚಿಛಸನರ್ುದಲಿ.
ಆದದರಿೈಂದ ಕಡಾ್ರ್ ರ್ರದರ್ನ ಕೋರ್ಲ ಒೈಂದನ ಬಾರಿರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಯಾಗಿರದ, ಅದನ ಈ ಮನೈಂದನ
ಅೈಂಶಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಅನನಸರಣಯಾಗಿದ ಎೈಂದನ ಸ್ಚಿಸಲಾಗಿದ:

 ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕ್ಕಳಗಾದ ಮಕಕಳ (ಅಥವಾ ಕನಟನೈಂಬಗಳ) ರ್ರದ/ ಹೋಳಕರ್ ಲ್ಲಖಿತ್
ದಾಖಲರ್ನ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಎೈಂದರ ದಸ್ಾಿವೋಜಿನ ಬಗಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದೋ ಮಾಹಿತಿ
ಬಿಟನಾಹ್ೋಗಿರಬಾರದನ ಅಥವಾ ಅರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ವಾಗಿರಬಾರದನ ಎೈಂಬೈಂಥ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸಪಷಾವಾಗಿ
ಮತ್ನಿ ಸ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಮಾಡತ್ಕಕದನದ.

 ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ (ಪ್ೋಕ್ಸೋ) ಬಗಗ ಕಾನ್ನನಗಳವ
ಎೈಂಬನದನನು ಮತ್ನಿ ಅದನನು ಅರ್ರನ ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ ಅದನ ಅರ್ರಿಗ ಹೋಗ ಮತ್ನಿ
ಏಕ ಪ್ರಯೋರ್ನಕಾರಿಯಾಗನತ್ಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಎೈಂದರ ಅಪ್ರಾಧಿಗ ಶಿಕ್ಷ ನಿೋಡನರ್ ಮ್ಲಕ
ಮಗನ/ ಇತ್ರ ಮಕಕಳಗ ಹೋಗ ಸನರಕ್ಷತರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ಿದ ಇತಾಯದಯಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ.

 ಅೈಂತಿಮವಾಗಿ ತ್ಮಮ ಅನನಮತಿಯಿಲಿದ ಮತ್ನಿ ತಾರ್ು ಆಯಕ ಮಾಡದ ಹ್ರತ್ನ ಯಾರ್
ರ್ರದರ್ನನು ಮಾಡನರ್ುದಲಿ ಮತ್ನಿ ರ್ನಕಿಕರಮದಲ್ಲಿ/ ರ್ನಕಿ ಪ್ರಿಗಣರ್ರ್ ತ್ರನವಾರ್ ರ್ರದ
ಮಾಡನರ್ುದಕಕ, ತಾರ್ು ಒಪಿಪದರ ಅದಕಕ ರ್ಾರ್ು ರ್ರವಾಗನತೋಿ ವೈಂದನ, ಆದದರಿೈಂದ ಯಾರ್ುದೋ
ಒತ್ಿಡ ಅಥವಾ ಒತಾಿರ್ ಇಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಭರರ್ಸ್ ನಿೋಡಬೋಕನ.

 ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದಕಕ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬ ಹಿೈಂರ್ರಿಕರ್ನನು ಅಥ ಯಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ, ಎೈಂದರ,
ಅರ್ರನ ರ್ರದ ಮಾಡದರನರ್ುದಕಕ ಇರನರ್ ಭರ್ಗಳ ಕಾರಣಗಳನನು ತಿಳದನಕ್ಳುಬೋಕನ,
ಆನೈಂತ್ರ ಈ ಭರ್ಗಳನನು ಮತ್ನಿ ಕಳರ್ಳಕಾರಿ ಅೈಂಶಗಳನನು ಒೈಂದರ ನೈಂತ್ರ ಒೈಂದನನು
ಪ್ರಿಹರಿಸಬೋಕನ. (ಅರ್ರನ ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಗ ಹಚಿಿನ ಧ ರ್ಯದೈಂದ ಮನೈಂದಾಗನರ್
ಹಾಗ ಕಳರ್ಳರ್ನನು ಪ್ರಿಹರಿಸಬೋಕನ).

 ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಯಾದಯೈಂತ್ ಗೌಪ್ಯತರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸಲಾಗನರ್ುದನ ಎೈಂಬನದನನು
ಎೈಂದರ, ಪ್ತಿರಕ/ ಸಣು ಮಾಧಯಮ/ ಶಾಲ/ ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕರಿಗ ಮಗನವಿನ ಗನರನತ್ನ ತಿಳರ್ದೈಂತ
ಮಾಡಲಾಗನರ್ುದೈಂದನ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಭರರ್ಸ್ ನಿೋಡಬೋಕನ.

 ರ್ರದ

ಮಾಡನರ್ಲ್ಲಿ

ವಿರ್ರಿಸಬೋಕನ

ಒಳಗ್ಳುುರ್

ಎೈಂದರ,

ಎಲಾಿ

ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿೈಂದ

ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳನನು
ಹಿಡಿದನ

ಮಕಕಳ

ಮಗನ

ಮತ್ನಿ

ಕಲಾಯಣ

ಕನಟನೈಂಬಕಕ

ಸಮಿತಿ

ಮತ್ನಿ

ದೈಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳರ್ರಗ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಎಲಾಿ ಏಜನಿಸಗಳ ಮ್ಲಕ ಅರ್ರಿಗ ಮಾಗಯದಶಯನ
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ಮತ್ನಿ ರ್ರರ್ು ನಿೋಡಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ ಅನನಕರಮಣಿಕ ಮತ್ನಿ ಮಾದರಿ ಬಗೆ
ಕನಟನೈಂಬ

ಮತ್ನಿ

ಮಗನರ್ನನು

ಸಿದಧಗ್ಳಸಿ,

ಪ್ರತಿಯೈಂದನ

ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿರ್್

ಅರ್ರಿಗ

ಅರ್ಶಯಕತಯಿರನರ್ ಸೈಂಪ್್ಣಯ ಸಪಷಾತ ಮತ್ನಿ ಭರರ್ಸ್ರ್ನನು ನಿೋಡಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರಿಗಾದ
ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ ಶಕಯತರ್ನನು ಹಚಿಿಸಬೋಕನ.

 ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ

ಮಧಯಸಿೆಕಗಳನನು

ಆರೈಂಭಿಸಬೋಕಾಗಿದನದ,

ತಾರ್ು

ಅದಕಕ

ಸಿದಧವಾಗಿರನವಿರೈಂದನ

ತಿಳಸಿದಾಗ, ಆ ನೈಂತ್ರ ರ್ರದರ್ ವಿಷರ್ಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ರ್ಾರ್ು ಮರನ ಭೋಟಿ
ನಿೋಡನತೋಿ ವೈಂದನ ಮಗನವಿಗ ತಿಳಸಬೋಕನ.
ಅದೋ ರಿೋತಿ, ಸಿತ್ೈಂತ್ರ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ತ್ಕ್ಷಣವೋ ಮಾಡಬೋಕಾಗಿರನರ್ುದರಿೈಂದ ಮತ್ನಿ ದೌರ್ಯನಯದ ಘ್ಟರ್/
ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸನವಿಕ ಅಥವಾ ಶ ೋಧರ್ರ್ ತ್ರನವಾರ್ ಈಗಾಗಲೋ ಅದರ ಅನನಭರ್ವಾಗಿರನರ್ ಮಗನ
ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಗ್ೈಂದಲ ಮತ್ನಿ ಆಘಾತ್ರ್ನನು ಹಚಿಿಸನರ್ುದರಿೈಂದ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕಾಕಗಿ
ಮರ್್ೋ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮಧಯಸಿೆಕಗಳ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಮಾಡನರ್ುದಕ್ತಕೈಂತ್ ರ್ರದರ್ಲ್ಲಿಯೋ
ಸೈಂಯೋಜಿಸಬೋಕೈಂದನ ಶಿಫಾರಸನಸ ಮಾಡಿದ. ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ನನು ಒಪಿಪಕ್ೈಂಡರ ಮತ್ನಿ
ಆಚ್ರಣರ್ಲ್ಲಿ ಕಡಾ್ರ್ ರ್ರದರ್ ಇಕಕಟನಾಗಳನನು ಪ್ರಿಗಣರ್ಗ ತಗದನಕ್ೈಂಡರ ಮತ್ನಿ ಅದನನು ಮೃದನ
ಸಿಭಾರ್ದ

ಅನನಮೊೋದರ್ರ್

ಅನಿರ್ವಾಗನತ್ಿದ .

ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ

ಸ್ಚ್ರ್ಗಿೈಂತ್

ಅನನರ್ು

ಚ್ಚಯರ್ನ

ಮಾಡಿದರ

ಹಚ್ನಿ

ತ್ಿರಿತ್

ಅದನ

ಹಚ್ನಿ

ರ್ರದಗಾರಿಕ

ರ್ ರ್ವಾಗಿ
ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಆಗರಹಪ್ಡಿಸನರ್ುದರ ಬದಲ್ಲಗ ವಾಯಪ್ಕ ಚಿಕ್ತತಸ ಮತ್ನಿ ಗನಣಮನಖವಾಗನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಒಳಗ ಅದನ
ಹಚ್ನಿ ಸಮರ್ ಸ್ಾಗನತ್ಿದ ಮತ್ನಿ ಇದನನು ಎಲಿರ್ ಅನನಸರಿಸನರ್ರೈಂದನ ನಿರಿೋಕ್ಷ್ಸಲಾಗಿದ.
2.3. ಇತರ ಏಜನಿಸಗಳ್ೂೈಂದಿಗ ಸಮನಲ್ೋಚರ್ ಮತಕಿ ಸೈಂಪಕಾ
ಕರಮವಾಗಿ ಮಗನವಿನ ಆರ್ೋಗಯ, ಪಾಲರ್, ಶಾಲಗ ಮರಳ ಕಳುಹಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ರ್ಾಯಯಿಕ
ವಿಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ ರ್ರರ್ು ನಿೋಡನರ್ ದೃಷಿಾಯಿೈಂದ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ೋವಗಳು, ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ಾ
ಸೈಂಸ್ೆಗಳು, ಶಾಲಗಳು ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿಗಳೈಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಏಜನಿಸಗಳೂೈಂದಗ ಮಾನಸಿಕ
ಆರ್ೋಗಯ ಸ್ೋವಗಳು ಸಮನಿರ್ ಹ್ೈಂದರತ್ಕಕದನದ. ಅೈಂತ್ಹ ಸೈಂಸ್ೆಗಳೂೈಂದಗ ಸಮನಿರ್ ಸ್ಾಧಿಸನರ್
ಮನಖಯ ಉದದೋಶರ್ು ಮಕಕಳ ಮರ್್ೋ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಪ್ನನಶೋಿ ತ್ನ ಹಾಗ್ ಅರ್ರ ಮ್ಲಭ್ತ್
ಅರ್ಶಯಕತಗಳಾದ ಆರ್ೋಗಯ, ಆಶರರ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ನಿ ರಕ್ಷಣರ್ ವಿಷರ್ಗಳನನು ಪ್ರಿಹರಿಸನರ್
ನಿಧಯರಿಸಬಹನದಾದ ಮತ್ನಿ ಸೈಂವೋದರ್ಾಶಿೋಲವಾದ ಮಾಗಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ತತರ್
ಸ ನನು ಪ್ಡರ್ಲನ ಅರ್ರನನು
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ಸಶಕಿರರ್ಾುಗಿಸನರ್ುದಾಗಿದ . ಅೈಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಸಮನಿರ್ ಉಪ್ಕರಮಗಳನನು ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ ಏಜನಿಸರ್ನ
ದಾಖಲನ ಮಾಡಬೋಕನ. ಅಲಿದ, ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬರ್ನನು ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಿ, ಎಲಾಿ ಸಮನಿರ್
ಉಪ್ಕರಮಗಳು ಮತ್ನಿ ನಿಣಯರ್ಗಳ ಬಗಗ ಎೈಂದರ, ಮಗನವಿನ ಆತ್ೈಂಕಗಳು ಮತ್ನಿ ನಿಣಯರ್ಗಳನನು
ಅರ್ರ್ೈಂದಗ/ ಅರ್ರ ಕನಟನೈಂಬಗಳೂೈಂದಗ ಸ್ಕಿ ಚ್ಚಯ ಮಾಡದ ಮಿೋರನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು
ಅರ್ರಿಗ ತಿಳಸಬೋಕನ.
3. ವಯವಸ್ಥಗಳ ಸಮಸ್ಯಗಳು ಮತಕಿ ವರದಿ ಮನಡಕವುದಕ
ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣರ್ ಒೈಂದನ ನಿಣಾಯರ್ಕ ಅೈಂಶವೈಂದರ, ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯರ್ು (ಸಿಎಸ್ಎ)
ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ

ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್

ಕರಮಗಳನನು

ಬರ್ಸನತ್ಿವ. ಒೈಂದನ

ಘ್ಟರ್

ಸೈಂಭವಿಸಿದಾಗ

ಅದನನು

ಕ್ತರಮಿನಲ್ ರ್ಾಯರ್, ಪ್ಲ್ಲೋಸ್, ಶಾಲಗಳು, ಕನಟನೈಂಬಗಳು ಮತ್ನಿ ಆರ್ೋಗಯ ಪಾಲರ್ಾ ರ್ಯರ್ಸ್ೆಗಳು ಆ
ಬಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ . ಆದರ, ತ್ನಿಖ್, ವಿಚಾರಣ ನಡಸನರ್ ಪ್ರರ್ತ್ುದಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ
ಘ್ಟರ್ರ್ ಸತಾಯಸತ್ಯತರ್ ಪ್ರಿಶಿೋಲರ್ ನಡಸಲನ ವಿರ್ರರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುುರ್ುದನ ಹಾಗ್ ಆನೈಂತ್ರ

ಮನೈಂದನ ಪ್ರಕ್ತರಯಗ ಅಪ್ರಾಧಿರ್ನನು ಕರತ್ರನರ್ುದನ – ಈ ಎಲಾಿ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಉತ್ಿಮ
ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಗ

ಧಕಕರ್ನನುೈಂಟನ

ಚೋತ್ರಿಸಿಕ್ಳುುವಿಕರ್

ನಡನವಿನ

ಮಾಡತ್ಕಕದದಲಿ.

ರ್ಾಯರ್ದ

ಅಗತ್ಯತ

ಮತ್ನಿ

ಸಮತ್ೋಲನರ್ು

ಅಪಾರ್ಕರವಾದನದಾಗಿರನತ್ಿದ .

ಮಕಕಳು
ಆದದರಿೈಂದ,

ಮಗನವಿನ ರಕ್ಷಣರ್ ಕಾರ್ಯಸ್ಚಿ ಎೈಂದರ, ಗನಣಪ್ಡಿಸನವಿಕ ಮತ್ನಿ ಚೋತ್ರಿಕರ್ನ ಅತ್ಯೈಂತ್
ಮಹತ್ಿದನದ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ ಪ್ರೋಟ್ೋಕಾಲ್-ಆಧಾರಿತ್ ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ ಸಪೈಂದರ್ಾ ರ್ಯರ್ಸ್ೆರ್ನನು

ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸನರ್ ತ್ನತ್ನಯ ಅರ್ಶಯಕತ ಇದ. ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕಾಕಗಿ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ – ಕಾನ್ನನ
ರ್ಯರ್ಸ್ೆಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳನನು ಮಗನವಿಗ ಮತ್ಿಷನಾ ಆಘಾತ್ವಾಗನರ್ುದನನು ತ್ಡಗಟನಾರ್
ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ರ್ಪಿಸಬೋಕನ. ವಾಸಿರ್ವಾಗಿ, ಮಗನವಿನ ವಿಚಾರಣರ್ನನು ಹಲರ್ು ಬಾರಿ ನಡಸನರ್ ಬದಲನ
ಒೈಂದೋ ಬಾರಿಗ ಮಾಡಿ ಮನಗಿಸಬೋಕನ ಹಾಗ್ ಅದನನು ಮರ್್ೋಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗ್ ಗನಣಪ್ಡಿಸನರ್
ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ ರ್ೃತಿಿಗರನ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಸಿಎಸ್ಎ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಬೋತಿ
ಪ್ಡದ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದ / ಎಸ್ಜಿಎರ್ನ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಜ್ತಗ ಸೈಂದಶಯನ ನಡಸನರ್ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ
ತ್ಜ್ಞರನ (ಮರನ – ಆಘಾತ್ ತ್ಪಿಪಸಲನ) ಮಾತ್ರ ನಡಸತ್ಕಕದನದ.

3.1. ದೌಜ್ಾನಯವನಕು ವರದಿ ಮನಡಕವ ಸಥಳ ಮತಕಿ ಕರಮನನಕಸರಣಗ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಕನಯಾವಯವಸ್ಥ
(ಪ್ರೋಟ್್ೋಕನಲ್)
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ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಯಾರ್ ಕರಮಾನನಸರಣರ್ಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್ದ ಅಗತ್ಯವಿದ ಎೈಂಬನದರ
ಬಗೆ ಸಪಷಾವಾದ ಅಧಿಕೃತ್ ಕಾರ್ಯರ್ಯರ್ಸ್ೆಯೈಂದನನು ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಬೋಕನ. ಸ್ ದಾದೈಂತಿಕವಾಗಿ, ಇದನ ಈ
ಮನೈಂದನೈಂತ ಇರತ್ಕಕದನದ.

 ಮೊದಲರ್ರ್ದಾಗಿ,

ಮಗನವಿಗ

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಸಹಾರ್

ಹಾಗ್

ಗಾರ್ಗಳ

ಚಿಕ್ತತಸ/

ಗಭಯಧಾರಣ / ಎಸ್ಟಿಡಿ/ ಎಚ್ಐವಿ ತ್ಡಗಟನಾವಿಕಗಾಗಿ ಪಿಇಪಿ ಕ್ತಟ್ ದ್ರರ್ತ್ಕಕದನದ. (ಅರ್ರನ
ಮೊದಲನ ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ ರ್ರದ ಮಾಡಿಕ್ೈಂಡರ್ ಸಹ, ತ್ಕ್ಷಣವೋ ಅರ್ರನನು ವ ದಯಕ್ತೋರ್
ರ್ರವಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ).

 ಆಘಾತ್ ನೈಂತ್ರದ ಒತ್ಿಡದ ಸಮಸ್ಯಗಳನನು (ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ ಜ್ತಗ ಸಹಾರ್ಕ
ಕಾರ್ಯ/ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತಸ ಮ್ಲಕ) ಪ್ರಿಹರಿಸಲನ ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ ಸ್ೋವಗಳಗ
ಕಳುಹಿಸನರ್ುದರ ಮ್ಲಕ ಇದನನು ಅನನಸರಿಸತ್ಕಕದನದ.
3.2. ಪ್ಲಿೋಸ್ ವಿಚನರಣ
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಮತ್ನಿ

ಕಾನ್ನನ

ವಿಚಾರಣರ್ನನು

ಮರ್್ೋಸ್ಾಮಾಜಿಕ

ರ್ರರ್ು

ಪ್ರಕ್ತರಯಯಳಗ

ಸ್ೋರಿಸತ್ಕಕದನದ (ಇದರಥಯ ಮೊದಲನ ಕಾನ್ನನ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಪ್ಡರ್ನರ್ ಉದದೋಶರ್ಲಿ ಮತ್ನಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್
ಸಿಬಬೈಂದ ಆಗಾಗ ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ್ಳುುತಿಿದದೈಂತ ಕೌನ್ಸಲ್ಲೈಂಗ್ ಅನನು ಮನೈಂದನರ್ರಸನರ್ುದನ ಇದರ
ಉದದೋಶವಾಗಿದ).
ಮಕಕಳ ಸೈಂದಶಯನಗಳನನು ಮಕಕಳ ಮರ್/ ವಾಸಿಸನತಿಿರನರ್ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್
ಆರ್ನಕಿರ ಕಚೋರಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ ಸೆಳರ್ನನು ಸೃಜಿಸಿರನರ್ಲ್ಲಿ ಅೈಂಥ ತ್ಟಸೆ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಮಗನವಿಗ ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ ಸ್ೋವಗಳು/ಸ್ೌಕರ್ಯಗಳು ದ್ರರ್ನರ್ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ನಡಸಬಹನದಾಗಿದ .
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿ ಮಕಕಳನನು ಸೈಂದಶಿಯಸಬಾರದನ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳ ಆರೈಂಭಿಕ
ಅಥವಾ

ನೈಂತ್ರದ

ಯಾರ್ುದೋ

ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ಮಕಕಳನನು

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಠಾಣಗ

ಕರದನಕ್ೈಂಡನ

ಹ್ೋಗಬಾರದನ.
ಪ್ಲಿೋಸ್ ವಿಚನರಣಯಲಿಿ ಈ ಕಳಕೈಂಡ ಘಟರ್ಗಳು ನಡಯದೈಂತ ರ್್ೋಡಿಕ್ಳಳಬೋಕಕ
 ಅಪ್ರಾಧಿ ಮತ್ನಿ ಮಗನರ್ನನು ಮನಖ್ಾಮನಖಿಯಾಗಿಸನರ್ುದನ.
 ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯತ್ ಪ್ರಶುಗಳನನು ಕೋಳುರ್ುದನ.

 ಮಗನರ್ನನು ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳಕಕ ಕರದನಕ್ೈಂಡನ ಹ್ೋಗನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಮಗನವಿಗ
ಘ್ಟರ್ರ್ನನು ಮರನ-ಸೃಷಿಾಸಿ ತ್ೋರಿಸನರ್ುದನ.
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 ಒತಾಿರ್ದ ಮ್ಲಕ/ ಸಿಹಿ ತಿೈಂಡಿಗಳು, ಆಟಿಕಗಳು, ಚಾಕ್ಲೋಟ್ ಬಳಕ ಮಾಡನರ್ುದರ
ಮ್ಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡನರ್ೈಂತ ಮಗನರ್ನನು ಮನರ್ಲ್ಲಸನರ್ುದನ.

 ಅರ್ಾರ್ಶಯಕವಾಗಿ ಮಗನರ್ನನು ಸಪಶಿಯಸನರ್ುದನ.

3.3. ಮನಯಜಿಸ್ೋರ ಟ್ರ ಹೋಳಕಯನಕು ದನಖಲಿಸಕವುದಕ
ಪ್ರಕರಣ 164ರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ರ್ರ್ಸಕರನ ದೌರ್ಯನಯದ ಕನರಿತ್ನ ಮಾಯಜಿಸ್ರೋಟ್ರಿಗ ರ್ರದರ್ನನು
ನಿೋಡನರ್ುದನ ಅರ್ಶಯಕವಾಗಿರನತ್ಿದ . ಈಗಾಗಲೋ ತಿಳಸಿದೈಂತ, ದೌರ್ಯನಯದ ಕನರಿತ್ನ ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯತ್
ವಿಚಾರಣರ್ನ

ಮತ್ಿಷನಾ

ಮಗನವಿನ

ಆಘಾತ್ಕಕ

ಕಾರಣವಾಗಬಹನದಾದದರಿೈಂದ,

ಮಾಯಜಿಸ್ರೋಟರ

ಹೋಳಕರ್ನನು ಕಾನ್ನನ ಕಡಾ್ರ್ಗ್ಳಸನತ್ಿದ . ಮಗನವಿನ ನಿರ್ಪ್ಣರ್ನನು ಹ್ರಹಾಕಲನ ಮತ್ನಿ
ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಲನ ಮಾಯಜಿಸ್ರೋಟರಿಗ ಸ್ಕ್ಷಮ ಹಾಗ್ ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಬೋತಿ
ನಿೋಡಬೋಕಾದದನದ ಮನಖಯವಾಗಿದ.
ಎ) ಹೋಳಕ ನಿೋಡಲಕ ಮಕಕಳ ಬಳವಣಿಗಯ ಸ್ನಮಥಯಾ
ಘ್ಟರ್ರ್

ನಿರ್ಪ್ಣ

ಅಥವಾ ಹೋಳಕ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಮಕಕಳ

ಬಳರ್ಣಿಗರ್

ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ

ಎೈಂಬನದನನು ಗನರನತಿಸಬೋಕನ. ಆದದರಿೈಂದ, ಹೋಳಕ ನಿೋಡನರ್ ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಮಥಯಯರ್ು ಆತ್ನ/ ಆಕರ್
ರ್ರ್ಸನಸ ಮತ್ನಿ ಬಳರ್ಣಿಗರ್ ಮಟಾರ್ನನು ಅರ್ಲೈಂಬಿಸಿರನತ್ಿದ. ಬಳರ್ಣಿಗರ್ ಮಟಾ ಎೈಂದರ, ಮಕಕಳ

ಬಳರ್ಣಿಗರ್ ಐದನ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಾಮಥಯಯಗಳು ಮತ್ನಿ ಕೌಶಲಯಗಳು – ಚ್ಲನಶಕ್ತಿ, ಮಾತ್ನ ಹಾಗ್
ಭಾಷ್, ಜ್ಞಾನಗರಹಣ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ನಿ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಅಭಿರ್ೃದಧ. ನಿರ್ಪ್ಣರ್ನ ಮಾತ್ನ ಮತ್ನಿ ಭಾಷ್ಾ
ಸ್ಾಮಥಯಯಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರನರ್ುದರಿೈಂದ, ಅತಿ ಚಿಕಕ ಮಕಕಳನನು ಕ್ಡಲೋ ಹೋಳಕ ನಿೋಡನರ್ುದರಿೈಂದ
ವಿರ್ಾಯಿತಿ ನಿೋಡಲಾಗನತ್ಿದ. ಆದರ, ನಿರ್ಪ್ಣರ್ನ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ನಿ ಜ್ಞಾನಗರಹಣ ಕೌಶಲಯಗಳ
ಕಾರ್ಯರ್ೂ ಸಹ ಆಗಿರನತ್ಿದ ಎೈಂದರ, ಒೈಂದನ ಮಗನವಿಗ ಯಾರ್ುದೋ ವಿಧದ ದ ಹಿಕ ಸಮಸ್ಯಗಳು
ಇಲಿದರಬಹನದನ, ಆದರ ಜ್ಞಾನ ಗರಹಣದ ಬಳರ್ಣಿಗರ್ ಕ್ರತಯಿೈಂದಾಗಿ ಸೈಂಪ್್ಣಯ ಹೋಳಕ
ನಿೋಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗದರಬಹನದನ ಅಥವಾ ಒೈಂದನ ಮಗನ ದ ಹಿಕ ಮತ್ನಿ ಜ್ಞಾನ ಗರಹಣ ಸ್ಾಮಥಯಯ
ಹ್ೈಂದರಬಹನದಾದಾಗ್ಯ,

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ

ಕೌಶಲಯಗಳ

ಕ್ರತಯಿೈಂದಾಗಿ,

ಇನಿುತ್ರ

ರ್ನರ್ೈಂದಗ

ಬರರ್ಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗದರಬಹನದನ. ಆದದರಿೈಂದ, ಅದನ ಅರ್ಳ/ಅರ್ನ ಹೋಳಕ ನಿೋಡನರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯದ
ಮೋಲ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರನತ್ಿದ. ಈ ಹಿರ್ುಲರ್ಲ್ಲಿ ಮಾಯಜಿಸ್ರೋಟ್ರ ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದಕಕ
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಶಿಫಾರಸನಗಳು ಈ ಮನೈಂದನೈಂತಿವ:
 ಅತಿ

ಚಿಕಕ

ಮಕಕಳು

(ರ್ರ್ಸನಸ

0

ರಿೈಂದ

ಅಸಮಥಯರಾಗಿರನತಾಿರ.
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3.5

ರ್ಷಯಗಳು)

ಹೋಳಕ

ನಿೋಡಲನ

 ಕನಿಷಾ ಹೋಳಕರ್ನನು ಪ್ಡರ್ನರ್ ಪ್ರರ್ತ್ು ಮಾಡಲ್ ಸಹ ಮಗನವಿಗ ಸನಮಾರನ 3.5 ರ್ಷಯ
ರ್ರ್ಸ್ಾಸಗಿರಬೋಕನ. (ಆಗಲ್ ಕ್ಡ, ಕಲರ್ು ಮಕಕಳ ಭಾಷ್ಾ ಕಲ್ಲಕ ವಿಳೈಂಬವಾಗನರ್ುದರಿೈಂದ
ರ್ರದ ಮಾಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್ುದಲಿ).

 ಹೋಳಕ ನಿೋಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನರ್ೈಂತ ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಮಥಯಯ ಸೃಷಿಾಸಲನ (ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ
ರ್ೃತಿಿಪ್ರರನ) ಮಗನವಿನ ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ ಬಳರ್ಣಿಗರ್ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ನಡಸಬೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ.

 ಬೌದಧಕ ಅೈಂಗವ ಕಲಯ ಹ್ೈಂದರನರ್ ಮಕಕಳ ಸ್ಾಮಥಯಯಗಳು ಮತ್ನಿ ಕನೈಂದನಕ್ರತಗಳೋನನ
ಎೈಂಬನದನನು ಹಾಗ್ ಅರ್ರನ ರ್ರದ ಮಾಡಬಹನದೋ ಎೈಂಬನದನನು ತಿಳದನಕ್ಳುಲನ ಮೌಲಯ
ಮಾಪ್ನರ್ನನು ಮಾಡಬೋಕಾಗನತ್ಿದ. ಮಧಯಮ ಮಟಾದೈಂದ ತಿೋಕ್ಷ್ಣ ಬೌದಧಕ ಅೈಂಗವ ಕಲಯ
ಹ್ೈಂದರನರ್ರ್ರನ ವಿಶೋಷವಾಗಿ ಹೋಳಕ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಕಷಾಕರವಾಗಿರನತ್ಿದ.

 ಯಾರ್ುದೋ ರ್ರ್ಸನಸ ಮತ್ನಿ ಬಳರ್ಣಿಗ ಸ್ಾಮಥಯಯ ಏರ್ೋ ಇರಲ್ಲ ತಿೋಕ್ಷ್ಣ ದ ಹಿಕ ಆಘಾತ್/
ದ ಹಿಕ ಆಘಾತ್ದ ತ್ರನವಾರ್ ಒತ್ಿಡದ ಅಸಿಸೆತ ಮತ್ನಿ ನಿಷಿಕಿೋರ್ತರ್ನನು ಹ್ೈಂದದ ಮಕಕಳು
ಹೋಳಕ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷಾಪ್ಕ್ಷ ನಿಗದತ್ ಅರ್ಧಿಯಳಗ ಅಥವಾ
ಮರ್್ೋಸ್ಾಮಾಜಿಕ ರ್ರರ್ು ದ್ರರ್ನರ್ರ್ರಗ್ ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ.

 ಈ ಮೋಲಕೈಂಡ ನಿದಶಯನಗಳೈಂದಾಗಿ, ಈ ಕಳಕೈಂಡ ಅೈಂಶಗಳನನು ಅನನಸರಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ
ಮಾಯಜಿಸ್ರೋಟರನ ಹೋಳಕ ಪ್ಡರ್ನರ್ುದರಿೈಂದ ವಿರ್ಾಯಿತಿ ನಿೋಡಬೋಕೈಂದನ ಮತ್ನಿ ಹೋಳಕ
ಪ್ಡರ್ಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸಬೋಕೈಂದನ ಶಿಫಾರಸನಸ ಮಾಡಿದ:

o ಮಕಕಳೈಂದ (ವಿಶೋಷವಾಗಿ ಸಿೋಮಿತ್ ಮೌಖಿಕ ಸ್ಾಮಥಯಯ ಹ್ೈಂದರನರ್ ಚಿಕಕ ಮಕಕಳೈಂದ
ಮತ್ನಿ /ಅಥವಾ ಬೌದಧಕ ಅೈಂಗವ ಕಲಯ ಅಥವಾ ಆಘಾತ್ದೈಂದ ಬಳಲನತಿಿರನರ್ ಮಕಕಳೈಂದ)
ನಿರ್ಪ್ಣಗಳನನು ಹ್ರಸ್ಳರ್ಲನ ಆಟ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಸೃರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗಳನನು
ಬಳಸಿ,

ಮಕಕಳಗ

ಆರಾಮದಾರ್ಕವನಿಸನರ್

ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ

(ಎೈಂದರ,

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ

ಹ್ರಗ) ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ುದಕಕ ರ್ರವಾಗಲನ ಮಕಕಳ ಅಭಿರ್ೃದಧ/ ಮಾನಸಿಕ
ಆರ್ೋಗಯ ರ್ೃತಿಿಪ್ರರಿಗ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡನರ್ುದನ.

o ವಿಶೋಷವಾಗಿ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ಹ್ರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ (ಆಸಪತರರ್ ಆಟದ ಕ್ಠಡಿಗಳು ಮತ್ನಿ
ಚಿಕ್ತತಸ ನಿೋಡನರ್ ಸೆಳಗಳೈಂಥ) ಬೋರ ಇನಿುತ್ರ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ ರ್ೃತಿಿಪ್ರರನ
ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನವಾಗ, ಮಕಕಳ ಹೋಳಕರ್ ಶರರ್ಯ-ದೃಶಯ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಬಳಕಗ
ಅನನಮತಿ ನಿೋಡನರ್ುದನ.
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o ಅೈಂಗವ ಕಲ್ರ್

ಹ್ೈಂದರನರ್

ಮಕಕಳಗ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ,

ದಿಭಾಷಿಗಳು,

ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ, ಸೈಂಕೋತ್ ಭಾಷ್ಾ ತ್ಜ್ಞರನ ಮತ್ನಿ ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರಿೈಂದ ಹಚ್ನಿರ್ರಿ/ ವಿಶೋಷ
ಸಹಾರ್ರ್ನನು ಪ್ಡರ್ನರ್ುದನ.

o ಮಾಯಜಿಸ್ರೋಟ್ರರ್ರ ಹೋಳಕರ್ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಜ್ತಗ ಇರಲನ
ಕನಟನೈಂಬ ಮತ್ನಿ ಆರ ಕದಾರರಿಗ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡನರ್ುದನ; ವಿಶೋಷವಾಗಿ ಯಾರ್ುದೋ ತ್ರಹದ
ಕನಟನೈಂಬ

ಹ್ೈಂದರದೈಂಥ

ಸ್ಾೈಂಸಿೆಕ

ಮಕಕಳ

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ

ಮಗನವಿನ

ಹೋಳಕ

ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಜ್ತ ಇರಲನ ಮಕಕಳ ಆರ ಕದಾರರನ ಮತ್ನಿ/
ಅಥವಾ ಚಿಕ್ತತ್ಸಕರನ/ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ಕರಿಗ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡತ್ಕಕದನದ.

o ಮಕಕಳ

ಕನಟನೈಂಬ

ಮತ್ನಿ

ಆರ ಕದಾರರ

ಮ್ಲಕ

ಹೋಳಕಗಳನನು

ಸಿಿೋಕರಿಸನರ್ುದನ

(ವಿಶೋಷವಾಗಿ ಅತಿ ಚಿಕಕ ಅಥವಾ ಅೈಂಗವ ಕಲಯ ಹ್ೈಂದರನರ್ ಮಕಕಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ).
ಬಿ) ಹೋಳಕಯ ರಕನಡಿಾೈಂಗ್ಗನಗಿ ಮಗಕ-ಸ್ುೋಹ ವಿಧನನಗಳ ಬ್ಳಕ
ತಿಳಸಲಾದ ಮಕಕಳ ರ್ರ್ಸನಸ, ಬಳರ್ಣಿಗ ಹೈಂತ್ ಹಾಗ್ ಕಾನ್ನನ ಮತ್ನಿ ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳಗ
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ

ಅರ್ರ

ಭರ್

ಮತ್ನಿ

ಗ್ೈಂದಲಗಳು,

ದೌರ್ಯನಯದ

ಕನರಿತ್ನ

ರ್ರದರ್ನನು

ತಗದನಕ್ಳುುರ್ುದಕಕ ರ್ೋರವಾಗಿ ಮನೈಂದಾಗನರ್ುದನ ತ್ಪ್ಪದ ವಿಫಲಗ್ಳುುರ್ುದಕಕ ಕಾರಣವಾಗನತ್ಿದ .
ವಾಸಿರ್ವಾಗಿ,

ಅೈಂಥ

ಒೈಂದನ

ವಿಧಾನರ್ು

ಮಗನವಿಗ

ಅರ್ನ/ಅರ್ಳ

ಹೋಳಕ

ಹಿೈಂಪ್ಡರ್ಲನ

ಕಾರಣವಾಗಬಹನದನ ಮತ್ನಿ ಇದರಿೈಂದಾಗಿ ರ್ಾಯರ್ದ ಸೈಂಪ್್ಣಯ ಪ್ರರ್ತ್ು ರ್ಯಥಯವಾಗಬಹನದನ.
ಆದನದರಿೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂದಶಯನ ನಡಸನರ್ ಕೌಶಲಯಗಳ ಮ್ಲಾೈಂಶಗಳ ಬಗೆ ಮಾಯಜಿಸ್ರೋಟ್ರರ್ರಿಗ
ತ್ರಬೋತಿ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಮನಖಯ. ಹಾಗ ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ ಅರ್ರನ ಹೋಳಕ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್,
ರಚ್ರ್ಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನರ್ನನು ಅನನಸರಿಸಬಹನದನ. ಆಗ ಅದನ ಮಗನರ್ು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರಲನ ಮತ್ನಿ
ಆರಾಮದಾರ್ಕವಾಗಿರಲನ, ಆನೈಂತ್ರ ಮಗನವಿಗ ದೌರ್ಯನಯ ಕನರಿತ್ನ ಹೋಳಕರ್ನನು ನಿೋಡಲನ ಅನನರ್ು
ಮಾಡಿಕ್ಡನತ್ಿದ. ಮನಖಯವಾಗಿ, ಹೋಳಕ ರಕಾಡಿಯೈಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮನೈಂದನ ಹೈಂತ್ಗಳು ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನತ್ಿವ:

 ಅತಿ ಚಿಕಕ ಮಕಕಳೂೈಂದಗ ಉತ್ಿಮ ಸೈಂಬೈಂಧ ಹ್ೈಂದನರ್ುದನ (ಮಗನರ್ನನು ಅಭಿನೈಂದಸನರ್ುದನ,
ಆಟಿಕಗಳು ಮತ್ನಿ ಕ್ತರೋಡಾ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕಗಳನನು ಬಳಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ ಹಾಗ್ ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ
ಸಹರ್ ಸೈಂಭಾಷಣಗಳನನು ನಡಸನರ್ುದನ).
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 ಮಾಯಜಿಸ್ರೋಟರನ ಮತ್ನಿ ಸೆಳದ ಬಗೆ ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮಾಡಿಕ್ಡನರ್ುದನ. (ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಮತ್ನಿ
ಮಾಯಜಿಸ್ರೋಟರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾರ್ುರ್ು ಎೈಂಬನದನನು ಮತ್ನಿ ಮಗನರ್ನನು ಅಲ್ಲಿಗ ಯಾಕ
ಬರಲನ ಹೋಳದಾದರ ಎೈಂಬನದನನು ತ್ನೈಂಬಾ ಸರಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸನರ್ುದನ).

 ಮಕಕಳಗಿರನರ್ ಭರ್ ಮತ್ನಿ ಆತ್ೈಂಕಗಳನನು ಹ್ೋಗಲಾಡಿಸನರ್ುದನ.

 ಹೋಳಕ ಪ್ಡರ್ನರ್ುದನ (ತ್ಟಸೆ, ಮನಕಿ ಪ್ರಶುಗಳು ಮತ್ನಿ ನರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಶುಗಳನನು ಕೋಳುರ್ುದರ
ಮ್ಲಕ ಹಾಗ್ ಚಿತ್ರಗಳನನು ಬಳಸನರ್ುದರ ಮ್ಲಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಬಗೆ ವಿಚಾರಿಸನರ್ುದನ).
ಜ್ತಗ, ಮನಯಜಿಸ್ೋರ ಟ್ರ ಹೋಳಕಯಕ ಈ ಮಕೈಂದಿನವುಗಳನಕು ಕಡನಾಯವನಗಿ ತಪಿಪಸಬೋಕಕ:
 ಮಾತ್ರ್ಾಡನರ್ೈಂತ ಮಗನರ್ನನು ಅರ್ಸರಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.

 ಒತಾಿರ್ದ ಮ್ಲಕ ಸಿಹಿ ತಿೈಂಡಿಗಳು, ಆಟಿಕಗಳು, ಚಾಕ್ಲೋಟ್ಗಳನನು ನಿೋಡನರ್ುದರ ಮ್ಲಕ
ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡನರ್ೈಂತ ಮಗನವಿನ ಮನರ್ಲ್ಲಸನರ್ುದನ.

 ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಾಯಿತ್ನ ಎೈಂಬನದನನು ಅಭಿನಯಿಸಿ ತ್ೋರಿಸನರ್ೈಂತ ಮಗನವಿಗ ಕೋಳುರ್ುದನ.

 ದೌರ್ಯನಯದ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ ಹೋಗ ಅನಿಸಿತ್ನ ಎೈಂಬ ವಿರ್ರಗಳಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ
ವಿಚಾರಿಸನರ್ುದನ, (ಮಗನ ಮರನ-ಆಘಾತ್ಕಕ ಒಳಗಾಗಬಹನದಾದೈಂಥ ಅನರ್ಶಯಕ ವಿರ್ರಗಳು)

 ಅರ್ಾರ್ಶಯಕವಾಗಿ ಮಕಕಳನನು ಸಪಶಿಯಸನರ್ುದನ.
4. ಸ್ೋವನದನತರ ಸ್ನಮಥಯಾ ವೃದಿಧ

ಈ ಮೋಲ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಲಾದೈಂತ, ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ ಸ್ೋವಾದಾತ್ರಿೈಂದ ಹಿಡಿದನ
ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ೋವಾದಾತ್ರನ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬಬೈಂದಗಳರ್ರಿಗ ಎಲಾಿ ವಿವಿಧ
ರಿೋತಿರ್ ಸ್ೋವಾದಾತ್ರನ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಒಳಗಾದ ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಹದಹರರ್ದರ್ರಿಗ ಸಹಾರ್
ಮಾಡನತಿಿರನತಾಿರ. ಅರ್ರಿಗಾಗಿ ತ್ರಬೋತಿ ಉದದೋಶಗಳು ಮತ್ನಿ ವಿಷರ್ ಹಾಗ್ ಅರ್ಶಯ ತ್ರಬೋತಿ
ಅರ್ಧಿರ್್

ಸ್ೋರಿದೈಂತ,

ಮಕಕಳ

ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌರ್ಯನಯದೈಂಥ

ಕಲಸದಲ್ಲಿ

ತ್ರಬೋತಿ

ನಿೋಡಲನ

ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ೈಂಥ ಸಿಬಬೈಂದರ್ ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳು ಮತ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರನನು ಸ್ಚಿಸನರ್ ಕ್ೋಷಾಕರ್ನನು
ಈ ಕಳಗ ನಿೋಡಲಾಗಿದ.
ತ್ರಬೋತಿ ವಿಷರ್ರ್ು ವಿಸೃತ್ವಾದ ಅಥಯದಲ್ಲಿ ಮಕಕಳು, ಬಾಲಯ ಹಾಗ್ ಮಕಕಳ ಬಳರ್ಣಿಗರ್ನನು ಅಥಯ
ಮಾಡಿಕ್ಳುುರ್ುದರ ಮೋಲ ಕೋೈಂದರೋಕರಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನಿ ತ್ರನವಾರ್ ಮಕಕಳ ಸಮಸ್ಯಗಳ ವಿಸ್ಾಿರವಾದ
ಸನಿುವೋಶದಲ್ಲಿ

ಮಕಕಳ

ಮೋಲ್ಲನ

ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು
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ಗನರನತಿಸನರ್ೈಂತಿರಬೋಕನ.

ಎೈಂದರ,

ತ್ರಬೋತಿರ್ನನು ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಮಾತ್ರ ಸಿೋಮಿತ್ಗ್ಳಸಬಾರದನ. ಏಕೈಂದರ, ಸ್ೋವಾದಾತ್ರನ
ನೈಂತ್ರ ಅರ್ರನ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣರ್ ವಿಶಾಲ ವಾಯಪಿಿರ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಮನನು ತಾರ್ು ತ್ಡಗಿಸಿಕ್ಳುಲನ
ಸ್ಾಧಯವಾಗದರನರ್ುದರಿೈಂದ ಅದನ ಅರ್ರ ಉಪ್ಯೋಗಕಕ ಬರನರ್ುದಲಿ. ತ್ರಬೋತಿರ್ನ ಕೌಶಲಯಗಳನನು
ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಲನ ಮತ್ನಿ ಹಚ್ನಿ ಪ್ರಿಕಲಪರ್ಾ ಕಾರ್ಯಚೌಕಟನಾಗಳ ಮೋಲ ಹೋಳಕರ್ನನು ದೃಢಪ್ಡಿಸಲನ
ಸ್ೋವಾದಾತ್ರಿಗ ಸಹಾರ್ ಮಾಡತ್ಕಕದನದ. ವ ವಿಧಯಮರ್ ಮತ್ನಿ ಬಹನವಿಧದ ರ್ೃತಿಿಪ್ರರ ಅಸೈಂಬದಧ
ಸಭಗಳು, ಮಕಕಳ ಮತ್ನಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ವಿಷರ್ಗಳು ಹಾಗ್

ಸಿದಾಧೈಂತ್ಗಳ ಕನರಿತ್ನ

ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ ಕೋೈಂದರೋಕರಿಸನರ್ುದನ, ಉಪ್ರ್ಾಯಸ ಮತ್ನಿ ಚ್ಚಾಯ ವಿಧಾನಗಳನನು ಬಳಸನರ್ುದನನು
ತ್ಪಿಪಸತ್ಕಕದನದ. ಬದಲಾಗಿ, ತ್ರಬೋತಿ

ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳು, ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌರ್ಯನಯ

ಮತ್ನಿ

ಆಘಾತ್ದ

ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸಲನ ಅರ್ಶಯಕ ಕೌಶಲಯಗಳು ಮತ್ನಿ ವಿಧಾನಗಳನನು ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಲನ
ಸ್ೋವಾದಾತ್ರಿಗ

ಸ್ಾಧಯಗ್ಳಸಲನ

ವಿವಿಧ

ಸೃರ್ರ್ಾತ್ಮಕ

ವಿಧಾನಗಳನನು

ಬಳಸಿ,

ರ್ ಸಗಿಯಕ

ಸಹಭಾಗಿತ್ಿದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ.
* ನಿಮಾಾನ್ಸ (NIMHANS)ನ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಹದಹರರ್ದರ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ ವಿಭಾಗದ
ಸಮನದಾರ್

ಮಗನ

ಮತ್ನಿ

ಹದಹರರ್ದರ್ರ

ಸ್ೋವಾ

ಯೋರ್ರ್ರ್ನ

ಈಗಾಗಲೋ

ಮಕಕಳ

ಸ್ೋವಾದಾತ್ರನ ಬಳಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ತ್ರಬೋತಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಸಲಕರಣಗಳು ಮತ್ನಿ ಕ ಪಿಡಿಗಳನನು ಅಭಿರ್ೃದಧ
ಪ್ಡಿಸಿದ. ಇರ್ುಗಳನನು ವಿವಿಧ ಬಗರ್ ಸ್ೋವಾದಾತ್ರ ಬಳಕಗ ಅಳರ್ಡಿಸಲಾಗಿದ ಹಾಗ್ ಅದನನು
ತ್ರಬೋತ್ನದಾರರ್ೈಂದಗ ಅದರ ಕ್ೋರಿಕರ್ನನಸ್ಾರ ಹೈಂಚಿಕ್ಳುಬಹನದಾಗಿದ ಮತ್ನಿ/ಅಥವಾ ನಿಮಾಾನ್ಸ
ತ್ೈಂಡರ್ು ತ್ರಬೋತಿರ್ನನು ಕ ಗ್ಳುಬಹನದಾಗಿದ.
ಸ್ಟಎಸ್ಎ ಸ್ೋವನದನತರಿಗನಗಿ ಸ್ಚಿಸಲನದ ಸ್ನಮಥಯಾ ವೃದಿಧ ಉಪಕರಮಗಳು
ಉದಾೋಶ್ವತ ಗಕೈಂಪಕ

ಉದಾೋಶಗಳು ಮತಕಿ ವಿಷಯ

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಈ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/

ಮಕಕಳ

ಎಸ್ಜಪಿರ್ನ

ಗನಣಮಟಾರ್ನನು ಹಚಿಿಸನರ್ುದನ:

ಕಳಗಿನ

ಅೈಂಶಗಳ

ಮ್ಲಕ 2 ದನಗಳು (1 ದನದ ತ್ರಗತಿ

ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ

 ಲ ೈಂಗಿಕ

ಸ್ೋವಗಳ ಪ್ರಿಕಲಪರ್ಾ ತ್ರಬೋತಿ + 1 ದನದ

ದೌರ್ಯನಯ

ಆಘಾತ್ಕಕ

ದಿನಗಳ ಸೈಂಖಯ

ಪಾರಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲಯ ತ್ರಬೋತಿ)
ಮತ್ನಿ

ಒಳಗಾಗಿರನರ್ೈಂಥ

ಮಕಕಳಗ ಆ ಬಗೆ ತಿಳರ್ಳಕ
ನಿೋಡನರ್ುದನ.

 ಮಕಕಳೂೈಂದಗ

ಮಗನವಿನ
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ಸೈಂಬೈಂಧಗಳನನು
ಬೈಂಬಲ್ಲಸನರ್

ಮ್ಲ

ಸೈಂರ್ಹನ ಮತ್ನಿ ಸೈಂದಶಯನ
ಕೌಶಲಯಗಳನನು ಬಳಸಿಕ್ಳುಲನ
ಅರ್ರನನು
ಸಶಕಿಗ್ಳಸನರ್ುದನ.

 ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ

ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ,

ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅನನಸ್ಾರ 164ರ
ಹೋಳಕ ಮತ್ನಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್
ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳೈಂಥ ಕಾನ್ನನ
ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳಲ್ಲಿ

ಮಕಕಳಗ

ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಅರ್ರಿಗ
ರ್ರವಾಗನರ್ುದನ.
ಮಾಯಜಿಸ್ರೋಟರನಗಳು/

ಈ ಕಳಕೈಂಡ ಅೈಂಶಗಳ

ವಿಶೋಷ

ಮಕಕಳ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ

ಮರ್್ೋವ ಜ್ಞಾನಿಕ ಪಾಲರ್ಾ ಸ್ೋವಗಳ

ರ್ಾಯಯಾಧಿೋಶರನ/

ಗನಣಮಟಾರ್ನನು ಹಚಿಿಸನರ್ುದನ:

ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ
ಸದಸಯರನ

ಮ್ಲಕ 1 ದನ

ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ

 ಲ ೈಂಗಿಕ

ಮತ್ನಿ

ದೌರ್ಯನಯ

ಆಘಾತ್ಕಕ

ಮತ್ನಿ

ಒಳಗಾಗಿರನರ್ೈಂಥ

ಮಕಕಳಗ ಆ ಬಗೆ ತಿಳುರ್ಳಕ
ನಿೋಡನರ್ುದನ.

 ಮಕಕಳ

ಹೋಳಕರ್ನನು

ರಕಾಡ್ಯ

ಮಾಡಲನ

ಸ್ಾಧಯವಾಗನರ್ೈಂತ
ಸೈಂದಶಯನ

ಮ್ಲ

ಕೌಶಲಯಗಳನನು

ಬಳಸಿಕ್ಳುಲನ

ಅರ್ರನನು

ಸಶಕಿಗ್ಳಸನರ್ುದನ.
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ಸಮಾಲ್ೋಚ್ಕರನ/

ಈ

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ

ಪ್ಡರ್ಲನ

ಅರ್ರನನು 14

ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರನ/

ಸಶಕಿಗ್ಳಸನರ್ುದರ

ಮ್ಲಕ ಪಾರಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೋತ್ರ ತ್ರಬೋತಿ.

ಮಕಕಳ

ಕಳಕೈಂಡ

ಸ್ಾಮಥಯಯಗಳನನು 3 ದನಗಳು (ತ್ರಗತಿ ತ್ರಬೋತಿ) +

ಪಾಲರ್ಾ ಲ ೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಒಳಗಾದ

ಸೈಂಸ್ೆರ್ ಸಿಬಬೈಂದ

ಮಕಕಳಗ

ಲಭಯವಿರನರ್

ಮಕಕಳ

ಸೈಂರಕ್ಷಣ ಮತ್ನಿ ಮರ್್ೋವ ಜ್ಞಾನಿಕ
ಪಾಲರ್ಾ ಸ್ೋವಗಳ ಗನಣಮಟಾರ್ನನು
ಹಚಿಿಸನರ್ುದನ:

 ಸಹಾರ್ಕ

ಪಾಲರ್ಾ

ಕಾರ್ಯಕತ್ಯನಡನವಿನ

ಮಗನವಿನ
ಸೈಂಬೈಂಧಗಳಗ

ಅನನವಾಗನರ್ೈಂತ
ಸೈಂರ್ಹರ್ಾ

ಮ್ಲ

ಕೌಶಲಯಗಳನನು

ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.

 ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌರ್ಯನಯಕಕ

ಒಳಗಾಗಿರನರ್ೈಂಥ ಮಕಕಳನನು
ಗನರನತಿಸನರ್ುದನ/
ಸೈಂದಶಿಯಸನರ್ುದನ/
ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ
ಮಾಡನರ್ುದನ.

 ಆಘಾತ್ದ

ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿರನರ್

ದೌರ್ಯನಯಕಕ

ಒಳಗಾದ

ಮಕಕಳಗ ಮೊದಲ ಹೈಂತ್ದ
ಸಪೈಂದರ್ಗಳನನು ನಿೋಡನರ್ುದನ.

 ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಒಳಗಾಗಿರನರ್ೈಂಥ
ಮಕಕಳಗ
ಚಿಕ್ತತಸ

ದೋಘಾಯರ್ಧಿರ್
ಮತ್ನಿ
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ಚೋತ್ರಿಕ

ದನಗಳ

ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣಾ

ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳಗ

ಅನನಕ್ಲ

ಮಾಡಿಕ್ಡನರ್ುದನ.

 ಕಷಾಕರವಾದ ಸನಿುವೋಶಗಳಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸನತಿಿರನರ್

ಮಕಕಳಗ

ವಿಶೋಷ

ಮಧಯಸಿೆಕ

ರ್ರರ್ುಗಳನನು ನಿೋಡನರ್ುದನ.

 ಸಿಡಬ್ಿಯಸಿ ಹಾಗ್ ಇನಿುತ್ರ
ಮಕಕಳ

ಸೈಂರಕ್ಷಣ/

ಕಾನ್ನನ
ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್

ಶಿಕ್ಷಣ/

ಸಿಬಬೈಂದಗಳಗ
ಶಿಫಾರಸನಗಳನನು

ನಿೋಡನರ್ುದನ.
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ಅನಕಬ್ೈಂಧ
ಮನನಸ್ಟಕ ಆರ್ೋಗಯ ಸ್ೋವಗಳ ಮ್ಲಕ ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯ ವಿಚನರಣ ನಡಸಕವುದಕಕ
ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು
ಎ. ವಿಚನರಣನ ಪರಕ್ತರಯೆ
ಎ.1. ಪರಸ್ನಿವರ್
ನಿಮಮ ಬಗೆ ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮಾಡಿಕ್ಳು, ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾಯಮರಾ/ ಮ ಕ್ರೋಫ್ೋನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯತರ್ನನು
ವಿರ್ರಿಸಿ: ನಿೋರ್ು ರ್್ೋಡನತಿಿರನರ್ೈಂತ , ಇಲ್ಲಿ ರ್ಾರ್ು ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾಯಮರಾ ಮತ್ನಿ ಮ ಕ್ರೋಫ್ೋನ್ಗಳನನು
ಇಟಿಾದದೋವ.

ಅರ್ು

ನಮಮ

ಹೋಳುರ್ುದರ್ುಲಿರ್ನನು
ಮರರ್ನತೋಿ ರ್.

ಸೈಂವಾದರ್ನನು

ರ್ಾನನ

ನಿೋರ್ು

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುತ್ಿದ.

ರ್ನಪಿನಲ್ಲಿಟನಾಕ್ಳುಬಹನದನ.

ಹೋಳುರ್ುದರ್ುಲಿರ್ನ್ು

ಇದರಿೈಂದಾಗಿ,

ಕಲರ್ಮಮ

ಬರದಟನಾಕ್ಳುದಯೋ

ರ್ಾನನ
ನಿಮಮ

ನಿೋರ್ು

ನನಗ

ವಿಷರ್ಗಳನನು
ಮಾತ್ನಗಳನುಷ್ಾೋ

ಕೋಳಸಿಕ್ಳುುರ್ುದಕಕ ರಕಾಡಯರ್ ನನಗ ಅರ್ಕಾಶ ಮಾಡಿಕ್ಡನತ್ಿದ.
ಎ.2. ನಿಖರವನದ ವರದಿ ಮನಡಕವುದನಕು ಖನತರಿಪಡಿಸ್ಟಕ್ಳುಳವುದಕ
ಸತ್ಯರ್ನನು ಹೋಳುರ್ ಅರ್ಶಯಕತ, ಯಾರ್ುದನ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದನ ಸತ್ಯರ್ಲಿ ಎನನುರ್ುದರ ನಡನವಿನ
ರ್ಯತಾಯಸ ಮಾಡನರ್ ಮತ್ನಿ ‘ನನಗ ಅಥಯವಾಗಿಲಿ’ ಎೈಂದನ ಹೋಳುರ್ ಅಥವಾ ಆತ್ ತ್ಪ್ನಪ ಹೋಳಕರ್ನನು
ನಿೋಡಿದರ ಅದನನು

ಪ್ರಿಶಿೋಲಕರಿಗ

ಹೋಳುರ್

ಸ್ಾಮಥಯಯರ್ನನು

ದೃಢಪ್ಡಿಸಿ. 1. ‘ಮಕಕಳೂೈಂದಗ

(ಹದಹರರ್ದರ್ರನ) ಸೈಂಭವಿಸಿರನರ್ೈಂಥ ವಾಸಿರ್ ಸೈಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡನರ್ುದನ ನನು ರ್ೃತಿಿರ್
ಭಾಗವಾಗಿದ. ರ್ಾನನ ಹಲರ್ು ಮಕಕಳನನು (ಹದಹರರ್ದರ್ರ) ಭೋಟಿಯಾಗಿರನತೋಿ ರ್. ಇದರಿೈಂದಾಗಿ,
ಅರ್ರ್ೈಂದಗ ಸೈಂಭವಿಸಿದೈಂಥ ಸೈಂಗತಿಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಅರ್ರನ ನನಗ ಸತ್ಯರ್ನನು ಹೋಳುತಾಿರ. ಆದದರಿೈಂದ,
ಪಾರರೈಂಭಿಸನರ್ುದಕ್ಕ ಮನೈಂಚ, ಸತ್ಯರ್ನನು ಹೋಳುರ್ುದನ ಎಷನಾ ಮನಖಯವಾದನದನ ಎನನುರ್ುದನನು ನಿೋರ್ು
ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ್ೈಂಡಿದದೋರಿ ಎೈಂಬನದನನು ರ್ಾನನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ ಬರ್ಸನತೋಿ ರ್’. 2. ಅಪಾರಪ್ಿ
ಮಕಕಳಗ ಯಾರ್ುದನ ’ಸರಿ ಮತ್ನಿ ಯಾರ್ುದನ ಸರಿರ್ಲಿ’ ಎೈಂಬನದನನು ವಿರ್ರಿಸಿ: ನನು ಶ ಗಳು ಕೈಂಪ್ನ
ಬಣುದಾದಗಿವ (ಅಥವಾ ಹಸಿರನ ಬಣುದಾದಗಿವ) ಎೈಂದನ ರ್ಾನನ ಹೋಳದರ, ಅದನ ನಿರ್ವೋ ಅಥವಾ
ನಿರ್ರ್ಲಿವೋ?’ ಉತ್ಿರಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ, ನೈಂತ್ರ ಹೋಳ: ‘ಅದನ ನಿರ್ರ್ಲಿ, ಏಕೈಂದರ ನನು ಶ ಗಳು
ನಿರ್ವಾಗಿರ್್ ಕಪ್ನಪ/ ನಿೋಲ್ಲ / ಇತಾಯದ ಬಣುದಾದಗಿವ. ರ್ಾನನ ಕನಳತ್ನಕ್ೈಂಡಿದದೋರ್ೈಂದನ ಹೋಳದರ, ಅದನ
ನಿರ್ವೋ ಅಥವಾ ನಿರ್ರ್ಲಿವೋ (ಸರಿಯೋ ಅಥವಾ ಸರಿ ಅಲಿವೋ)? ’[ಉತ್ಿರಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ]. 3. ರ್ಾನನ
ನಿರ್ವಾಗಿರ್್ ಕಳಗ ಕನಳತ್ನಕ್ೈಂಡಿರನರ್ುದನನು ನಿೋನನ ರ್್ೋಡನತಿಿರನರ್ುದರಿೈಂದ ಅದನ ನಿರ್ /ಸರಿ,
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‘ಸತ್ಯರ್ನನು ಹೋಳುರ್ುದನ ಎೈಂದರೋನನ ಎೈಂಬನದನನು ನಿೋನನ ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ್ೈಂಡಿರನರ್ುದನನು ರ್ಾನನ
ರ್್ೋಡಿದದೋರ್. ಇೈಂದನ

ನಿೋರ್ೋ

ಮಾತ್ರ

ನನಗ

ಸತ್ಯರ್ನನು

ಹೋಳುತಿಿೋಯಾ

ಎೈಂಬನದನ

ಅತ್ಯೈಂತ್

ಮನಖಯವಾದನದನ. ನಿರ್ವಾಗಿರ್್. ನಿನಗ ಏರ್ಾಯಿತ್ನ ಎೈಂಬ ಸೈಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ ಮಾತ್ರವೋ ನಿೋನನ ನನಗ
ಹೋಳಬೋಕನ.’[ವಿರಾಮ ಕ್ಡನರ್ುದನ]. 4. ರ್ಾನನ ನಿನಗ ಅಥಯವಾಗದ ಪ್ರಶುರ್ನನು ಕೋಳದದರ, “ನನಗ
ಅಥಯವಾಗಿಲಿ” ಎೈಂದಷ್ಾೋ ಹೋಳು.” ಸರಿಯೋ? [ವಿರಾಮ ಕ್ಡನರ್ುದನ]. ‘ನಿೋನನ ಹೋಳುತಿಿರನರ್ುದನ ನನಗ
ಅಥಯವಾಗದದದರ, ರ್ಾನನ ನಿನಗ ವಿರ್ರಿಸನರ್ೈಂತ ಹೋಳುತೋಿ ರ್. ರ್ಾನನ ತ್ಪ್ನಪ ಮಾಡಿದರ ಮತ್ನಿ ನಿನುನನು

2 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಬಾಲಕ [5 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಬಾಲಕ, ಮನೈಂತಾದರ್ರನನು ಸೈಂದಶಿಯಸನವಾಗ]
ಎೈಂದನ ಕರದರ ನಿೋನನ ಏನನ ಹೋಳುವ? [ಉತ್ಿರಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ]. ‘ಏನನ ಸರಿ. ರ್ಾನನ ತ್ಪ್ನಪ ಮಾಡಿದರ
ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿಲಿದ ಯಾರ್ುದರ್ಾುದರ್ ಹೋಳದರ್ ನನಗ ಏನನ ಹೋಳಬೋಕೈಂಬನದನ ಈಗ ನಿನಗ
ತಿಳದದ.
ಸತ್ಯರ್ನನು ಭೋಪ್ಯಡಿಸನರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯ ದೃಢಪ್ಟಿಾದ

ಹೌದನ

ಇಲಿ

‘ನನಗ ಅಥಯವಾಗಿಲಿ’ ಎೈಂದನ ಹೋಳುರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯ ದೃಢಪ್ಟಿಾದ

ಹೌದನ

ಇಲಿ

ಆಕ/ ಆತ್ನನ ಹೋಳದನದ ‘ಸರಿಯಿಲಿ’ ಎೈಂದನ ಸೈಂದಶಯಕನಿಗ ಹೋಳುರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯ ಹೌದನ

ಇಲಿ

ದೃಢಪ್ಟಿಾದ
ಎ.3. ಮಗಕವಿರ್್ೈಂದಿಗ ಸಹೃದಯ ಸೈಂಬ್ೈಂಧವನಕು ಬಳ್ಸಕವುದಕ
ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ ಸಹೃದರ್ ಸೈಂಬೈಂಧರ್ನನು ಬಳಸನರ್ುದನ (1) ‘ರ್ಾನನ ನಿರ್ವಾಗಿರ್್ ನಿನುನನು
ಚರ್ಾುಗಿ ತಿಳದನಕ್ಳುಲನ ಬರ್ಸನತೋಿ ರ್. ನಿೋನನ ಮಾಡಲನ ಇಷಾಪ್ಡನರ್ೈಂಥ ವಿಷರ್ಗಳ ಬಗೆ ನನಗ

ಹೋಳಬೋಕನ’. [ಉತ್ಿರಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ.] (2) ‘ಆ ಬಗೆ ನನಗ ಇನುಷನಾ ಹೋಳು [ಮಗನರ್ು ತ್ನು ಹೋಳಕರ್ಲ್ಲಿ
ಹೋಳರನರ್ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಬಗೆ ಕೋಳುರ್ುದನ. ದ್ರದಶಯನ, ವಿೋಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ನಿ ಕಲಪರ್ಾ ಚಿತ್ರಗಳ
ಮೋಲ ಗಮನ ಕೋೈಂದರೋಕರಿಸನರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸನರ್ುದನ].’ [ಉತ್ಿರಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ.]
ಎ.4. ಘಟರ್ನವಳ ಸಮರಣಯ ತರಬೋರ್ತ (ಘಟರ್ ನಿರ್ಪಣನ ಅಭನಯಸ)
ನಿನಗ ಸೈಂಭವಿಸಿದೈಂಥ ಸೈಂಗತಿಗಳ ಕನರಿತ್ನ ನಿನಗ ರ್ನಪಿರನರ್ುದಲಿರ್ನನು ನನಗ ಹೋಳಬೋಕಾದನದನ
ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮನಖಯವಾದನದಾಗಿದ. ಒಳುರ್ ಸೈಂಗತಿಗಳು ಹಾಗ್ ಕಟಾ ಸೈಂಗತಿಗಳರಡನ್ು ನಿೋನನ ನನಗ

ಹೋಳಬಹನದನ ‘[ಮಗನವಿಗ ಅನನಭರ್ವಾದ ಇತಿಿೋಚಿನ ಘ್ಟರ್ಯೈಂದನನು ಗನರನತಿಸಿ – ಎೈಂದರ,
ಶಾಲರ್

ಮೊದಲ ದನ, ಹನಟನಾಹಬಬದ ಸಮಾರೈಂಭ, ರಜಾದನ.] ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೋಲ
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“ಮನೈಂದೋರ್ಾಯಿತ್ನ ಹೋಳು, ಅದರ ‘[ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಅಥವಾ ಸೈಂದಭಯ] ಕನರಿತ್ನ ಯೋಚಿಸಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸನ,
ಆ ದನ ಬಳಗೆ ನಿೋನನ ಎದದ ಘ್ಳಗಯಿೈಂದ ಆರ್ರಗ [ಹಿೈಂದನ ಪ್ರಶುಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಮಗನರ್ು

ಹೋಳರನರ್ ಘ್ಟರ್ರ್ ಕಲರ್ೈಂದನ ಭಾಗದರ್ರಗ] ಏನನ ನಡಯಿತೈಂದನ ನನಗ ಹೋಳು’ ಎೈಂಬೈಂಥ ಕಥ
ಬಳಸನರ್ ವಿಶೋಷಣಗಳನನು ಬಳಸನರ್ ಮ್ಲಕ ಘ್ಟರ್ರ್ ನಿರ್ಪ್ಣರ್ನನು ಬಳಸಿ. ಅದರ ಬಗೆ

[ಮಗನರ್ು ಹೋಳರನರ್ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ ಬಗೆ] ‘ನನಗ ಇನುಷನಾ ಹೋಳು’. [ಉತ್ಿರಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ.] [ಟಿಪ್ಪಣಿ:
ಆಗಾಗ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ೈಂತ, ಈ ಪ್ರಶುರ್ನನು ಈ ವಿಭಾಗದನದದಕ್ಕ ಬಳಸಿರಿ.] ನಿೋನನ ಮೊದಲೋ ತಿಳಸಿದ
[ಮಗನರ್ು ಹೋಳರನರ್ ಚ್ಟನರ್ಟಿಕ] ವಿಷರ್ದ ಬಗೆ ನನಗ ಎಲಿರ್ನ್ು ಹೋಳು”.]

ಎ.5. ಮಕಖಯ ವಿಷಯಗಳ ಕಡಗ ಗಮನ ರ್ತರಕಗಿಸಕವುದಕ (ದೌಜ್ಾನಯದ ಬ್ಗೆ ವಿಚನರಣ)
“ಈಗ, ರ್ಾನನ ನಿನು ಬಗೆ ಸಿಲಪ ತಿಳದನಕ್ೈಂಡಿರನರ್ುದರಿೈಂದ, ಇೈಂದನ ನಿೋನನ ಏಕ ಇಲ್ಲಿದದೋಯಾ ಎೈಂಬ
ಬಗೆ ರ್ಾರ್ು ಮಾತ್ರ್ಾಡ್ೋಣ” ಎೈಂಬ ವಿರ್ರಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶುಗಳನನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಾಧಯವಾದಷನಾ ಹಚ್ನಿ
ಸಲಹಾತ್ಮಕರ್ಲಿದರನರ್ೈಂಥ ಸ್ಾಮಾನಯ ಸ್ಚ್ಕಗಳು, ಅಥವಾ ಹಿನುಲರ್ ಮಾಹಿತಿ ಮೋಲ ಆಧಾರಿತ್ವಾದ
ಸ್ಚ್ಕಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡ ಆದರ ಕರಮೋಣ ಹಚ್ನಿ ಕೋೈಂದರೋಕೃತ್ವಾಗಿರನರ್ ಪ್ರಶುಗಳ ಸರಣಿರ್ನನು
ಬಳಸಿರಿ. ಉದಾ, “ನಿನಗ ಸೈಂಭವಿಸಿರನರ್ೈಂಥ ಯಾರ್ುದ್ೋ ಸೈಂಗತಿ ಕನರಿತ್ನ ನಿೋನನ ‘X’ರರ್ರ್ೈಂದಗ
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದದೋಯಾ ಎೈಂಬನದನನು ರ್ಾನನ ಕೋಳದದೋರ್. ಏರ್ಾಯಿತೈಂದನ ನನಗ ಹೋಳು,” “ನಿನಗ

[ಮ್ಗೋಟನ, ಕ ಮನರಿದರನರ್ುದನ ಇತಾಯದ] ತ್ೈಂದರ ಆಗಿರನರ್ುದನ ನನಗ ಕಾಣಾಿ ಇದ. ಹೋಳು,

ಏರ್ಾಯಿತ್ನ”. “ನಿೋನನ ಕಳದ ವಾರ [ವ ದಯರನ, ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮನೈಂತಾದರ್ರನನು) ಕೈಂಡನಬೈಂದ ಎೈಂದನ
ನನಗ ತಿಳಯಿತ್ನ. ನಿೋನನ ಹೋಗ ಬೈಂದ/ ಏನನನು ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ ಎೈಂದನ ನನಗ ಹೋಳು”, “ನಿನಗ ಏರ್್ೋ

ಆಗಿದರ್ಲಾಿ ಆ ಬಗೆ [ನಿನು ತಾಯಿ, ಬೋರ್ಬಬ ರ್ಯಕ್ತಿ] ಚಿೈಂತಿತ್ರಾಗಿದಾದರಯೋ? ಯಾರ್ುದರ ಬಗೆ ಆಕ
ಚಿೈಂತಿತ್ಳಾಗಿದಾದಳೈಂಬನದನನು ನನಗ ಹೋಳು”, “ಯಾರಾದರ್ ನಿನಗ ತ್ೈಂದರ ನಿೋಡಿರಬಹನದೈಂಬನದನ
ನನಗ ಅಥಯವಾಗನತಿಿದ- ಏರ್ಾಯಿತೈಂದನ ನನಗ ಹೋಳು”, “ಯಾರ್ೋ ನಿನಗ ಸರಿರ್ಲಿದರನರ್ ಏನರ್್ುೋ

ಮಾಡಿರಬಹನದೈಂದನ ನನಗ ಅನಿಸನತಿಿದ. – ಏರ್ಾಯಿತೈಂದನ ನನಗ ಹೋಳು”. “ಅಲ್ಲಿ [ಸೆಳ] ಏರ್್ೋ
ಸೈಂಭವಿಸಿರಬಹನದೈಂದನ ನನಗ ಗ್ತ್ನಿ.- ಏರ್ಾಯಿತೈಂದನ ನನಗ ಹೋಳು.”]
ಎ.6. ಬ್ಹರೈಂಗಪಡಿಸಕವುದಕನಕಗಿ ವಿಚನರಣ
‘ನಿೋನನ ಇೈಂದನ ನರ್್ುೈಂದಗ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ಏಕ ಬೈಂದದದೋಯಾ ಎೈಂಬನದನನು ನನಗ ಹೋಳದದೋಯಾ.
ನಿೋನನ ನನಗ ಸ್ಾಕಷನಾ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡಿದನದ, ಏನನ ನಡಯಿತೈಂಬನದನನು ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ್ಳುಲನ
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ಅದರಿೈಂದ ನನಗ ನಿರ್ವಾಗಿರ್್ ಸಹಾರ್ವಾಗಿದ. [ಮಗನರ್ು ಘ್ಟರ್ರ್(ಗಳ) ಕನರಿತ್ನ ಯಾರಿಗಾದರ್
ಹೋಳರನರ್ುದರ ಬಗೆ ತಿಳಸಿದದರ, ವಿರ್ರಗಳನನು ಕೋಳ, ಹೋಳರದದದರ, ಆಗ ‘ಏರ್ಾಯಿತೈಂದನ ಬೋರ
ಯಾರಿಗಾದರ್ ತಿಳದದಯೋ?’ ಅರ್ರಿಗ ಹೋಗ ಗ್ತಾಿಯಿತ್ನ? ಎೈಂಬ ಪ್ರಶುಗಳನನು ಕೋಳುರ್ ಮ್ಲಕ
ತ್ಕ್ಷಣಕಕ ಬಹಿರೈಂಗವಾಗನರ್ುದಕಕ ಸ್ಾಧಯವಿರನರ್ ವಿಷರ್ದ ಬಗೆ ವಿಚಾರಿಸನರ್ುದನ.]
ಎ.7. ಸೈಂದಶಾನವನಕು ಮಕಕನಿಯಗ್ಳಸಕವುದಕ

ಮತ್ಿಷನಾ ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸನವಿಕ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಪ್ಕಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡಿ. [ಹೋಳ:] ಇೈಂದನ ನಿೋನನ
ನನಗ

ಸ್ಾಕಷನಾ

ವಿಷರ್ಗಳನನು

ಹೋಳದದೋಯಾ,

ನನಗ

ಸಹಾರ್

ಮಾಡಿದದಕಕ

ರ್ಾನನ

ನಿನಗ

ಧನಯವಾದರ್ನನು ಹೋಳಲನ ಬರ್ಸನತೋಿ ರ್’. (1). ರ್ಾನನ ತಿಳದನಕ್ಳುಬೋಕೈಂದನ ನಿೋನನ ಭಾವಿಸನರ್
ಇರ್ಾುರ್ುದಾದರ್ ವಿಷರ್ವಿದಯೋ? [ಉತ್ಿರಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ]. (2). ನಿೋನನ ನನಗ ಹೋಳಬೋಕೈಂದರನರ್

ಯಾರ್ುದಾದರ್ ವಿಷರ್ವಿದಯೋ? [ಉತ್ಿರಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ] (3). ನಿೋನನ ನನುನನು ಕೋಳಲನ ಬರ್ಸನರ್
ಯಾರ್ುವಾದರ್

ಪ್ರಶುಗಳವಯೋ? [ಉತ್ಿರಕಾಕಗಿ ಕಾಯಿರಿ]. (4). ‘ನಿೋನನ ಮತಿ ನರ್್ುೈಂದಗ

ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ಬರ್ಸಿದರ, ನಿೋನನ ಈ ದ್ರವಾಣಿ ಸೈಂಖ್ಯಯಿೈಂದ ನನಗ ಕರ ಮಾಡಬಹನದನ’. [ನಿಮಮ
ಹಸರನ ಮತ್ನಿ ದ್ರವಾಣಿ ಸೈಂಖ್ಯರ್ನನು ಹ್ೈಂದರನರ್ ಕಾಡ್ಯನನು ಮಗನವಿನ ಕ ಗ ನಿೋಡಿ].
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ಬಿ. ವಿಚನರಣಗ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಹಚಕಚವರಿ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು
ಬಿ.1. ಮಕಕಳು ರ್ನಪಿನಲ್ಲಿಟನಾಕ್ಳುುರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯ ಹ್ೈಂದರನತಾಿರ. ನಿದಯಷಾ ಘ್ಟರ್ಗಳನನು ವಿರ್ರಿಸಲನ
ಸೈಂದಶಯಕನ ಸೈಂದಶಯನ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ ಅದನನು ಈ ಹಿೈಂದಯೋ ಸ್ಾಬಿೋತ್ನಪ್ಡಿಸಬಹನದಾಗಿದ .
ಆದದರಿೈಂದ, ಮಗನರ್ು ಘ್ಟರ್ಾರ್ಳರ್ ಸಮರಣಶಕ್ತಿಯಿೈಂದ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಪ್ಡರ್ಬಹನದೋ ಅಥವಾ
ಕಾಯೋಯದದೋಶರ್ನನು ಅಥಯಮಾಡಿಕ್ೈಂಡಿಲಿವೋ ಎೈಂಬನದನನು ನಿಧಯರಿಸನರ್ುದನ.
ಬಿ.2. ಬಳರ್ಣಿಗ ಕನೈಂಠಿತ್ವಾಗಿರನರ್ ಮಕಕಳೂ ಕ್ಡ ರ್ನಪ್ನಗಳನನು ಹ್ೈಂದರನತಾಿರ. ಆದರ
ಅರ್ುಗಳನನು ಮತಿ ಪ್ಡರ್ನರ್ಲ್ಲಿ ಮಕಕಳಗ ಕಷಾಸ್ಾಧಯವಾಗನತ್ಿದ. ಆದದರಿೈಂದ ಭಾರ್ರ್ಗಳ ಹೈಂದರದ
ಚೌಕಟಿಾನ ತ್ೈಂತ್ರರ್ನನು ಬಳಸಲಾಗಿದನದ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶುಗಳ ಕರಮಗಳನನು ಕೋಳಲಾಗನತ್ಿದ.

ಉದಾಹರಣಗ – “ನಿೋನನ ಆ ಮರ್ರ್ಲ್ಲಿದಾದಗ, ನಿೋನನ ಏರ್ಾದರ್ ಮಾಡಿದದೋಯಾ?” “ನಿೋನನ ಏನನ
ಮಾಡಿದ?” “ನಿೋನನ ಅದನನು ಮಾಡಿದಾಗ (ಮಗನ ಏನನನು ರ್ರದ ಮಾಡಿರನತ್ಿದಯೋ ಆ ವಿಷರ್ರ್ನನು
ಹೋಳುರ್ುದನ) ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರ್ ಇದದರೋ”? ಇದರಿೈಂದ, ಸೈಂದಶಯಕನನ, ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕ್ತರ್ನ ತ್ನು
ಸಮರಣಶಕ್ತಿಯಳಗ ಪ್ರವೋಶ ಹ್ೈಂದಲನ ಅರ್ಕಾಶ ಮಾಡಿಕ್ಡನರ್ೈಂಥ “ಸನಳರ್ುಗಳು” ಅಥವಾ “ಅರಿವಿಗ
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಪ್್ರಕಾೈಂಶಗಳನನು” ಒದಗಿಸಿಕ್ಡನತಾಿರ್. ಹಿೈಂದ ಹೋಳರನರ್ೈಂತ, ಭಾರ್ರ್ಗಳ ಹೈಂದರದ
ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಬಳಸನರ್ ಮ್ಲಕ ಅಪಾರಪ್ಿ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಕಕಳೂ ಸಹ ರ್ನಪ್ನಗಳನನು ಗನರನತಿಸನರ್
ಸ್ಾಮಥಯಯ

ಹ್ೈಂದದಾದರೈಂಬ

ನೈಂಬಿಕ

ಇರನರ್ುದರಿೈಂದ,

ಈ

ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು

ವಿಕಾಸ್ಾತ್ಮಕವಾಗಿ

ಸ್ಕಿವಾದನದೈಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ.
ಬಿ.3. ರ್ನಪ್ನಗಳನನು ಮರನಪ್ಡರ್ನವಿಕರ್ ಗಮನ ಮತ್ನಿ ನಿಖರತ: ಮರನ ಗಮನ ಕೋೈಂದರೋಕರಿಸನರ್
ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳು

ಹಚಾಿದೈಂತ, ಅಪಾರಪ್ಿ

ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಕಕಳು

ನಿೋಡನರ್

ಮಾಹಿತಿರ್

ಗನಣಮಟಾರ್ು

ಕಡಿಮಯಾಗನತ್ಿದ. ಬೋರ ಮಾತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಳುರ್ುದಾದರ, ಮ್ರನ ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಗನರ್ು ಒಮಮ
ತ್ನು ಆಸಕ್ತಿರ್ನನು ಕಳದನಕ್ೈಂಡಿದನದ, ಹಲರ್ು ಬಾರಿ ಸೈಂದಶಯನ ಪ್ರಕ್ತರಯಗ ಆ ಮಗನವಿನ ಗಮನರ್ನನು
ಮರನ ಕೋೈಂದರೋಕರಿಸಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸನತಿಿದದರ, ಆ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕ್ತರ್ನ, ಕೋಳಲಾದ ಪ್ರಶುಗಳ ಬಗೆ
ಆಲ್ೋಚಿಸದ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಗಣರ್ಗ ತಗದನಕ್ಳುದ ಮನಬೈಂದೈಂತ ಪ್ರಶುಗಳಗ ಉತ್ಿರ ನಿೋಡಬಹನದನ.
ಆದದರಿೈಂದ,

ಮಕಕಳನನು

ಸೈಂದಶಿಯಸನವಾಗ

ಕಾಲಮಿತಿರ್ನನು

ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳನನು ಬಳಸಬಹನದನ.
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ಪಾಲ್ಲಸಲನ

ಈ

ಮನೈಂದನ

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 ಗೈಂಟರ್ರ್ರಗ
ಬಿ.4. ಮಾಹಿತಿರ್ ನಿಖರತ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ಸಕ್ಷಮತ: ನಿಖರ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ ನಿೋಡನರ್ ಸಲನವಾಗಿ, ಮಕಕಳು
ಪ್ರಶುರ್ನನು ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ್ಳುುರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ರ್ನಪಿನಲ್ಲಿಟನಾಕ್ಳುುರ್ುದರಡ್
ಅರ್ಶಯಕವಾಗಿರನತ್ಿದ. ಸೈಂರ್ನಕಿ ಪ್ರಶುಗಳು (ಉದಾಹರಣ, “ನಿೋನನ ಎಲ್ಲಿದದ ಮತ್ನಿ ಏನನ ಮಾಡನತಿಿದದ?”);
ಸೈಂಯೋಜಿತ್

ಪ್ರಶುಗಳು

(ಉದಾಹರಣಗ:

“ನಿೋನನ

ಏನನ

ಮಾಡನತಿಿದದ

ಎೈಂಬನದನ

ನಿನಗ

ರ್ನಪಿದಯೋ?”); ಪ್್ರ್ಯ ಅಥವಾ ಉತ್ಿರಪ್ದಗಳನನು ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನರ್ೈಂಥ ಪ್ರಶುಗಳು (“ಅದನ ನಿನು
ರ್ನಮದನದ ಮೊದಲೋ ಅಥವಾ ನೈಂತ್ರವೋ?”); ಸ್ಚ್ರ್ಾ ಪ್ದಗಳು (“ನಿನಗ ಅದನ ಗ್ತಿಿತೋಿ ?”) ಅಥವಾ
ಯಾರ್ುದೋ ಸೈಂಕ್ತೋಣಯ ಭಾಷ್ಾ ರಚ್ರ್ ಇರ್ುಗಳಲಿರ್ು ಐದನ ರ್ರ್ಷ ರ್ರ್ಸಿಸರ್್ಳಗಿನ ಮಕಕಳಗ ಹಚ್ನಿ
ಸೈಂಕ್ತೋಣಯವಾದ ವಿಚಾರಣಗಳಗ ಉದಾಹರಣಗಳಾಗಿವ . ಆದದರಿೈಂದ ಇರ್ುಗಳನನು ತ್ಪಿಪಸಬೋಕನ. ಜ್ತಗ,
ಸೈಂದಗಧ ಪ್ರಶುಗಳು ಕ್ಡ ಶಾಲಾ ಪ್್ರ್ಯದ ಮಕಕಳಗ ಸಮಸ್ಾಯತ್ಮಕವಾಗಿರನತ್ಿವ. (ಉದಾಹರಣಗ, ನಿನು
ಬಟಾಗಳು ಹೋಗಿದದರ್ು?”). ಈ ಹಿೈಂದ ಕೋಳದ ಪ್ರಶುರ್ನನು ಈ ಮನೈಂದನೈಂತ ಕೋಳಬಹನದನ: ನಿನು ಮೋಲ
ಬಟಾ ಇತೋಿ ? ಅಥವಾ ಇರಲ್ಲಲಿವೋ? ಅಥವಾ ಇರ್ುೋರ್ಾದರ್ ಆಗಿತೋಿ ? ಎೈಂದನ ಕೋಳಬಹನದನ.
ಬಿ.5. ಮ್ತ್ಯ - ವಿರನದಧ - ಅಮ್ತ್ಯ: ಶಾಲಾ ಪ್್ರ್ಯದ ಮಕಕಳು ನಿದಯಷಾ ಮತ್ನಿ ವಾಸಿವಿಕ
ಚಿೈಂತ್ರ್ಾ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಹ್ೈಂದರನತ್ಿವ. ಆದದರಿೈಂದ, ಸರಳ ಹಾಗ್ ಮ್ತ್ಯ ಸಿರ್ಪ್ದ ಪ್ರಶುಗಳನನು
ಬಳಸಬೋಕನ. ಅಮ್ತ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಸೈಂಕ್ತೋಣಯವಾದ ಪ್ರಶುಗಳನನು ಕೋಳಬಾರದನ. ಶಾಲಾಪ್್ರ್ಯದ
ಮಕಕಳಗ ಅಮ್ತ್ಯ ಹಾಗ್ ಸೈಂಬೈಂಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಿಕಲಪರ್ಗಳನನು ಗರಹಿಸನರ್ಲ್ಲಿ ಕಷಾಸ್ಾಧಯವಾಗನತ್ಿದ .
ಉದಾಹರಣಗ: ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಸೈಂಪ್ಕಯಗಳು ಅಥವಾ ಸೈಂಬೈಂಧಗಳು; ಸಮರ್ ಅಥವಾ ಸೈಂಗತಿಗಳ
ಅನನಕರಮಣಿಕ; ಮತ್ನಿ ವೋಗ, ಅೈಂತ್ರ, ವಿಸಿಿೋಣಯ ಅಥವಾ ಗನಣಮಟಾ ಮನೈಂತಾದೈಂಥ ವಿವಿಧ ಬಗರ್
ಮಾಪ್ನ.

ಉನುತ್

ಶಿಷಾ

ಪ್ದಗಳು

(ಉದಾಹರಣಗ,

“ರ್ರನಗನ”

ಅಥವಾ

“ಸಪಶಯ”)

ವಾಯಪ್ಕ

ಅಥಯವಾಯಪಿಿರ್ನನು ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನರ್ುದರಿೈಂದ ಅರ್ುಗಳು ಸಹ ಹಚ್ನಿ ಅಮ್ತ್ಯವಾಗಿರನತ್ಿವ . ಕಳ ಸಹರ್
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ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಭಾಷ್ರ್ಲ್ಲಿ ಚಿೈಂತಿಸನರ್ ಮಕಕಳು ಅರ್ರನನು “ಸಪಶಿಯಸಿದರನ” ಎೈಂಬನದನನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹನದನ.
ಆದರ, ಅರ್ರಿಗ “ಕಚ್ಗನಳ ಇಟಾರನ” ಅಥವಾ “ರ್ಕ್ತಕದರನ” ಎೈಂಬನದನನು ಒಪಿಪಕ್ಳುಬಹನದನ.
ಮಗಕವಿನ

ಯನರಕ

ಏನಕ

ಎಲಿಿ

ಯನವನಗ ರಚರ್ನತಮಕ

ವಯಸಕಸ

ವರದಿ

ಸೈಂದಭ್ೋಾಚಿತ
ವಿವರಗಳು

3
4 ರಿೈಂದ 6
7 ರಿೈಂದ 8
9 ರಿೈಂದ 10
11 ರಿೈಂದ 12
ಬಿ.6. ಸೈಂದಭಯರ್ನನು ಒದಗಿಸನರ್ುದನ: ಸೈಂದಶಯಕನ ಪ್ರಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ ಸ್ಾಧಾರಣ ಪ್ದಗಳು ಹಾಗ್
ಸರಳ

ವಾಕಯ

ರಚ್ರ್ಗಳದದರ್

ಗ್ೈಂದಲಕ್ಕಳಗಾಗಬಹನದನ.
ಬಳಸಿಕ್ೈಂಡನ,

ಸೈಂದಶಯಕರನ

ಸಹ,

ಆದದರಿೈಂದ,
ತಾರ್ು

ಚಿಕಕ

ಮಕಕಳು

ಮಗನರ್ು
ಕೋಳುರ್

ಆ

ಸೈಂದಭ್ೋಯಚಿತ್ರ್ಲಿದ
ಸೈಂದಭಯರ್ನನು

ಪ್ರತಿಯೈಂದನ

ಪ್ರಶುಗ್

ಪ್ರಶುಗಳೈಂದ

ಗನರನತಿಸನರ್ುದನನು
ಆ

ಸೈಂದಭಯರ್ನನು

ಒದಗಿಸನರ್ುದನ ಮನಖಯವಾಗಿರನತ್ಿದ (ಎೈಂದರ, “ನಿೋನನ ಪಾಕ್ತಯನಲ್ಲಿದಾದಗ…”). ಅೈಂತಯೋ, ಸೈಂದಶಯಕರನ

ಯಾರ್ುದೋ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಷರ್ರ್ನನು ಬದಲಾಯಿಸಲನ ಉದದೋಶಿಸಿದರ, ಸೈಂದಶಯಕರ್್ೈಂದಗ ಮಗನರ್ು
ಹ್ಸ ಸೈಂದಭಯಕಕ ಬದಲಾಗಲನ ಅರ್ಕಾಶ ಒದಗಿಸನರ್ೈಂತ, ಅದರ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಆತ್ನನ ಮಗನವಿಗ
ನಿೋಡನರ್ುದನ ಮನಖಯವಾಗಿರನತ್ಿದ.

218

ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012ರ ಮೋರಗ ಅಪರನಧಗಳಗ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದೈಂತ
ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ಗಳಗನಗಿ ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ
2018

ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012ರ ಮೋರಗ ಮಕಕಳ ಮೋಲ್ಲನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು
ನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ ಕನರಿತ್ನ ಕರ್ಾಯಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಅನನಸರಿಸಬೋಕಾದ ಏಕರ್ಪ್ದ
ನಿರ್ಮಾರ್ಳಗಳನನು

ಹ್ೈಂದನರ್

ಉದದೋಶದೈಂದ

ಮಾದರಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳನನು

ಅಭಿರ್ೃದಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ . ಈ ದಸ್ಾಿವೋರ್ನ – ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾರ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ
(ಕಎಸ್ಸಿಪಿಸಿಆರ್), ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಇಲಾಖ್, ಎನ್ಫ್ೋಲ್್ ಟರಸ್ಾ, ಭಾರತ್ ರಾಷಿರೋರ್ ಕಾನ್ನನ ಶಾಲಾ
ವಿಶಿವಿದಾಯಲರ್,

ಬೈಂಗಳೂರನ-ಇಲ್ಲಿರನರ್

ಮಕಕಳು

ಮತ್ನಿ

ಕಾನ್ನನ

ಕೋೈಂದರ

ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐರ್ನ), ಮತ್ನಿ ಫಾಯಕಾಮ್ ಕಾನ್ನನ ಇರ್ುಗಳ ರ್ೈಂಟಿ ಪ್ರರ್ತ್ುವಾಗಿದ.

ವಿಷಯಸ್ಚಿ
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(ಸಿಸಿಎಲ್-

ಸೈಂಕೋತನಕ್ಷರಗಳು
1.

ಪಿೋಠಿಕ

1.1

ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳ ನಿಯೋರ್ರ್

1.2

ವಿಶೋಷ ಸಕಾಯರಿೋ ಅಭಿಯೋರ್ಕರನ (ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್)

1.3

ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದ ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ, 1973ರ ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳಗ ಸಲ್ಲಿಸನರ್ ಅಜಿಯ

1.4

ವಿಚಾರಣಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು

1.5

ಅಧಿವಿಚಾರಣಗ ಮೊದಲನ ಮಗನವಿನ ರ್ನಪ್ನನು ಪ್ನನಃಶೋಿ ತ್ನಗ್ಳಸನರ್ುದನ

1.6

ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರಿಗಾಗಿ ಹಚ್ನಿರ್ರಿ ಪಾರಯೋಗಿಕ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು

2.

ಜನಮಿೋನಕ ವಿಚನರಣಗ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಕನಯಾವಿಧನನ

2.1

ಜಾಮಿೋನನ ರಹಿತ್ ಮೊಕದದಮಗಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ

2.2

ನಿರಿೋಕ್ಷಣಾ ಜಾಮಿೋನನ

2.3

ಆಪಾದತ್ನನ ಕನಟನೈಂಬದ ಸದಸಯರ್ಾಗಿರನರ್ೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮಿೋನನ

2.4

ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಹಿೈಂಸ್ಯಿೈಂದ ಮಹಿಳರ್ರ ರಕ್ಷಣ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಬಳಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ

3.

ಅಧಿವಿಚನರಣನ ಪ್ವಾದಲಿಿ ವಿಶೋಷ ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ರವರಕ ಮಗಕ ಮತಕಿ ಕಕಟಕೈಂಬ್ದ್ೈಂದಿಗ
ವಿಶನವಸವನಕು ವೃದಿಧಸ್ಟಕ್ಳುಳವುದಕ

3.1

ವಿಶಾಿಸ ರ್ೃದಧರ್ನನು ಬಳಸಿಕ್ಳುುರ್ುದಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ರ್ೃತಿಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು

4

ಅಧಿವಿಚನರಣಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಸೈಂತರಸಿ ಮಗಕವಿಗ ರ್ರವು ನಿೋಡಕವುದಕ

4.1

ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಸ್ಾಕ್ಷಯಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ರ್ೃತಿಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು

5

ನಷಿ ಪರಿಹನರವನಕು ಕ್ೋರಕವ ವಿಷಯದಲಿಿ ಸಹನಯ ಮನಡಕವುದಕ

5.1

ನಷಾಪ್ರಿಹಾರಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ರ್ೃತಿಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು

6

ಇತರ ಬೈಂಬ್ಲ ವಯವಸ್ಥಗಳ್ೂೈಂದಿಗ ವಿಶೋಷ ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ರವರ ಸಮನವಯತ

6.1

ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ

6.2

ದನಭಾಷಿಗರನ, ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ ಮತ್ನಿ ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರನ

7.

ಇತರ ಹತನಸಕ್ತಿದನರರ್ೈಂದಿಗ ವಿಶೋಷ ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ರವರ ಸಮನವಯತ

7.1

ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ ಮತ್ನಿ ತ್ನಿಖ್ಗಳು

7.2

ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಮತ್ನಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಾಕ್ಷಯ

7.3

ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಕಕಳ ಪ್ರವಾಗಿ ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ೋವಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರ (ಡಿಎಲ್ಎಸ್ಎ) ಮತ್ನಿ ಖ್ಾಸಗಿ ರ್ಾಯರ್ವಾದ

ಅಧಿವಿಚನರಣಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ಗಳಗನಗಿ ಹಚಕಚವರಿ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು
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ಸೈಂಕೋತನಕ್ಷರಗಳು
ಸಿಎಲ್ಎ

: ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ್ನನ ತಿದನದಪ್ಡಿ ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ

: ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ

ಸಿಎಸ್ಎ

: ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ

ಸಿಡಬ್ಿಯಸಿ

: ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ

ಡಿಸಿಪಿರ್ನ

: ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕ

ಡಿಎಲ್ಎಸ್ಎ

: ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ೋವಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರ

ಐಓ

: ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ

ಎೈಂಟಿಪಿ

: ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಗಭಯಪಾತ್

ಪಿಓಸಿಎಸ್ಓ (ಪ್ೋಕ್ಸೋ)

: ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ (ಪ್ೋಕ್ಸೋ)

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಎಸ್ಜಪಿರ್ನ

: ವಿಶೋಷ ಬಾಲಕ ಪ್ೋಲ್ಲಸ್ ಘ್ಟಕ

ಎಸ್ಪಿ

: ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ

ಎಸ್ಪಿಪಿ

: ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್

ಡಬ್ಿಯಪಿಸಿ

: ಮಹಿಳಾ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಕಾರ್ಟಸ ೋಬಲ್

ಐಸಿಪಿಎಸ್

: ಮಕಕಳ ಸಮಗರ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋರ್ರ್

ಎೈಂಓಎಚ್ಎಫ್ಡಬ್ಿಯ

: ಭಾರತ್

ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು

ಸಕಾಯರದ

ಸಚಿವಾಲರ್ರ್ು

ಆರ್ೋಗಯ
ಹ್ರಡಿಸಿದ

ಮತ್ನಿ

ಕನಟನೈಂಬ

ಲ ೈಂಗಿಕ

ಕಲಾಯಣ

ಹಿೈಂಸ್ಯಿೈಂದ

ಬದನಕನಳದರ್ರನ ಮತ್ನಿ ಸೈಂತ್ರಸಿರ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಕಾನ್ನನ ಸ್ೋವಗ
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ನಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು
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1. ಪಿೋಠಿಕ
ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌರ್ಯನಯ

ಮತ್ನಿ

ಶ ೋಷಣಯಿೈಂದ

ಮಕಕಳನನು

ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಕಾನ್ನನ

ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಬಲಪ್ಡಿಸಲನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ,
2012 (ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ) ಅನನು ಜಾರಿಗ್ಳಸಲಾಯಿತ್ನ. ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಪ್ರಸನಿತ್
ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತರ್ ಬೋರಬೋರ ಪ್ರಕರಣಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ೈಂಡಿವ. ಆದರ ಭಾರತ್ ದೈಂಡ
ಸೈಂಹಿತರ್ನ ಮಕಕಳ ಮೋಲಾಗನರ್ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕಾರದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು
ಹ್ೈಂದಲಿ ಹಾಗ್ ಅದಕ್ಕ ಮನಖಯವಾಗಿ, ಬಾಧಿತ್ರಾದ ಹದಹರರ್ದರ್ರನ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳನನು
ಅದನ ಪ್ರತಯೋಕ್ತಸನರ್ುದಲಿ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ಮಗನ ಎೈಂದರ, 18 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಯಾರೋ

೧

ರ್ಯಕ್ತಿ ಎೈಂದನ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸನತ್ಿದ ಹಾಗ್ ಸೈಂಭ್ೋಗಾತ್ಮಕ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅತಾಯಚಾರ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಅತಾಯಚಾರ,
ಲ ೈಂಗಿಕ

ಕ್ತರನಕನಳ

ಮತ್ನಿ

ಅಶಿಿೋಲತರ್

ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ

ಎಲಾಿ

ಮಕಕಳಗ

ರಕ್ಷಣರ್ನನು

ಒದಗಿಸನತ್ಿದ. ಉದರೋಕ್ತತ್ ಅೈಂಶಗಳು ಈ ಮನೈಂದನೈಂತಿವ: ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಸಿೆತಿಗತಿ (ಅಧಿಕೃತ್ರ್ಾದ
ಅಥವಾ ನೈಂಬಿಕಸೆ ರ್ಯಕ್ತಿ, ಸಕಾಯರಿ ರ್ೌಕರ, ಸಶಸರ ಪ್ಡಗಳ ಸದಸಯ, ಪ್ಲ್ಲೋಸ್, ಬಾಧಿತ್ನಿಗ
ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ರ್ಯಕ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೈಂಸ್ೆಗಳ ಆಡಳತ್ ಮೈಂಡಳ ಅಥವಾ ಸಿಬಬೈಂದ, ಧಾಮಿಯಕ ಸೈಂಸ್ೆಗಳು,
ಆಸಪತರಗಳು ಅಥವಾ ಮಕಕಳಗ ಸ್ೋವಗಳನನು ಒದಗಿಸನರ್ ಸೈಂಸ್ೆಗಳು), ಸೈಂತ್ರಸಿನ ಸಿೆತಿ (ವಿಕಲಚೋತ್ನ
ಮಗನ, 12 ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಗನ), ಸೈಂತ್ರಸಿನ ಮೋಲಾಗನರ್ ಪ್ರಿಣಾಮ
(ಗಭಯಧಾರಣ, ದ ಹಿಕ ದನಬಯಲತ, ಎಚ್ಐವಿ/ ಎಸ್ಟಿಐ) ಹಾಗ್ ದೌರ್ಯನಯದ ಸಿರ್ಪ್ (ಗನೈಂಪ್ನ,
ಹಲಿ, ಮಾರಣಾೈಂತಿಕ ಆರ್ನಧಗಳ ಬಳಕ, ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯತ್ ಸೈಂಭ್ೋಗದೈಂತ್ಹ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್,
ಹಲಿ ನೈಂತ್ರ ಕ್ಲನಿರ್ ಪ್ರರ್ತ್ು, ಹಲಿ ನಡಸಿ ಮಗನರ್ನನು ಬತ್ಿಲಗ್ಳಸಿ ಹಾಗ್ ನಗುಗ್ಳಸಿ
ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕವಾಗಿ ಮರರ್ಣಿಗ ಮಾಡನರ್ುದನ) ಮತ್ನಿ ಸೈಂದಭಯ (ಕ್ೋಮನ ಅಥವಾ ಪ್ೈಂರ್ಥೋರ್
ಹಿೈಂಸ್ಾಚಾರದ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡರ್ನರ್ ಹಲ)ಿ .
ಮೊಟಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ ಇೈಂಥ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಕಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಪಷಾವಾಗಿ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾಗಿದ. ಈ
ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು,

ಅಪ್ರಾಧಗಳ

ಗೈಂಭಿೋರತರ್

ಅನನಸ್ಾರ

ರ್ಗಿೋಯಕರಿಸಲಾಗನರ್ೈಂಥ

ಕಠಿಣ

ಶಿಕ್ಷಗಳನನು ನಿೋಡನತ್ಿದ. ಶಿಕ್ಷಗಳ ವಾಯಪಿಿರ್ನ ವಿಭಿನು ಕಾಲಾರ್ಧಿಗಳ ಸ್ಾದಾ ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಕಠಿಣ
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ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷರ್ರ್ರಗ್ ವಾಯಪಿಸಿದ. ರ್ನಲಾಮರ್ರ್ ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ೂ ಸಹ ಇದದನ, ಅರ್ುಗಳಲಿರ್ನ್ು
ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ನಿಧಯರಿಸಬೋಕನ.
ರ್ಾಯಯಿಕ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಹೈಂತ್ದಲ್ಿ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮನಖಯವಾದನದೈಂಬೈಂತ ಮಗಕವಿನ
ಉತಿಮ ಹತನಸಕ್ತಿಯನಕು ಗಮನದಲ್ಲಿಟನಾಕ್ೈಂಡನ ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರಗ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗೆ
ಅಧಿವಿಚಾರಣ ನಡಸನರ್ುದಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳನನು
ಸ್ಾೆಪಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಉಪ್ಬೈಂಧ

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ,
ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು

ಕಲ್ಲಪಸನತ್ಿದ.

ಅಪ್ರಾಧಗಳ

ಮಗಕ-ಸ್ುೋಹ

ತ್ನಿಖ್

ಮತ್ನಿ

ಕನರಿತ್ನ

ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಿರನರ್

ಎಸಗಲಕ

ಶಿಕ್ಷರ್

ರ್ರದ

ಅಧಿವಿಚಾರಣಗ

ಕನಯಾವಿಧನನಗಳನಕು

ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರಗ, ಅಪರನಧವನಕು
ಎಸಗಿರನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ರನರ್ನವಾತಿನ

ಮಾಡನರ್ುದನ,
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ,

ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನತ್ಿದ.

ಪರಯರ್ತುಸಕವ

ಅಧಯದಷನಾ

ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ಅಪ್ರಾಧ ಎಸಗನರ್ುದಕಕ ಸಮರ್ಾಗಿರನರ್

ವಯಕ್ತಿಗ,

ಶಿಕ್ಷರ್ನನು

ಪ್ೋಕ್ಸೋ
ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು

ವಿಧಿಸನತ್ಿದ.

ಈ

ಅಪರನಧದ ದಕಷರೋರಣಗ್ ಸಹ

ಶಿಕ್ಷರ್ನನು ನಿೋಡನತ್ಿದ. ಇದನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಉದದೋಶಗಳಗಾಗಿ ಮಕಕಳ ದನರ್ಯಯರ್ಹಾರ ಮಾಡನರ್ುದನನು
ಒಳಗ್ಳುುತ್ಿದ.
ಸೈಂಭ್ೋಗ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅತಾಯಚಾರ, ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ ಸೈಂಭ್ೋಗ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅತಾಯಚಾರ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಅತಾಯಚಾರ
ಮತ್ನಿ ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ರ್ೈಂಥ

ಅಪ್ರಾಧಗಳಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ, ರಕಜ್ಕವನರ್ತನ

ಭನರವನಕು ಆಪಾದತ್ನ ಮೋಲ ರ್ಗಾಯಯಿಸಲಾಗನತ್ಿದ. ಮಕಕಳ ಅತ್ಯೈಂತ್ ದನಬಯಲತ ಮತ್ನಿ
ಮನಗಧತರ್ನನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟನಾಕ್ೈಂಡನ ಈ ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ನನು ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗಿದ. ಅದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ,
ಕಾನ್ನಿನ ದನಬಯಳಕರ್ನನು ತ್ಡರ್ಲನ, ಸನಳುು ದ್ರನ ನಿೋಡನರ್ುದಕಕ ಅಥವಾ ದನರನದದೋಶದೈಂದ
ಉದದೋಶದೈಂದ ಸನಳುು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಶಿಕ್ಷರ್ನನು ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಲಾಗಿದ.
ಈ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ

ನಿಯೋಜಿಸಲನ

ಮತ್ನಿ

ಮೋರಗ,

ಅಪ್ರಾಧಗಳ

ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ವಿಚಾರಣಗ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ

ವಿಶೋಷ

ಅಡಿರ್ಲೋಿ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು

ಪ್ರಕರಣಗಳ

ವಿಚಾರಣ

ನಡಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ಗಳನನು ರ್ೋಮಕ ಮಾಡಲನ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ,
2012 ಆಲ್ೋಚಿಸಿದ. ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳನನು ಸ್ಷನ್ಸ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳೈಂದನ ರ್ೋಮಕ
ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ನಿರ್ಯಹಿಸಲನ
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ಸಪಷಾವಾಗಿ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ಗಳನನು ಅಗತ್ಯಪ್ಡಿಸನತ್ಿದ. ಮಕಕಳ ಮೋಲಾಗನರ್ ಲ ೈಂಗಿಕ
ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಕನರಿತ್ನ ತ್ಿರಿತ್ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಮಾಡನರ್ುದನನು ಉತೋಿ ಜಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳ
ಬಗೆ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ನಡಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಪಿಸಲಾದ ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು

ಪಾಲ್ಲಸಲಾಗನತಿಿದ

ಎೈಂಬನದನನು

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದ್

ಸಹ

ಈ

ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳ ಉದದೋಶಗಳಾಗಿವ .
1.1. ವಿಶೋಷ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳ ನಿಯೋಜ್ರ್
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿಯಮದ 28ರ್ೋ ಪರಕರಣವು ಈ ಕಳಕೈಂಡೈಂತ ಹೋಳುತಿದ:
1. ತ್ಿರಿತ್ ವಿಚಾರಣ ಒದಗಿಸನರ್ ಉದದೋಶಗಳಗಾಗಿ, ರಾರ್ಯ ಸಕಾಯರರ್ು ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನಖಯ
ರ್ಾಯರ್ಮ್ತಿಯರ್ರ್ರ್ೈಂದಗ

ಸಮಾಲ್ೋಚಿಸಿ,

ಅಧಿಕೃತ್

ರಾರ್ಯಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ

ಅಧಿಸ್ಚ್ರ್

ಹ್ರಡಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಮಾಡಲನ
ಪ್ರತಿ ಜಿಲಗ
ಿ ಸ್ಷನ್ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ವೈಂದನ ನಿರ್ನಕಿಗ್ಳಸತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರೈಂತ್ನ, ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗಗಳ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2005 (2006ರ 4)ರ ಮೋರಗ
ಸ್ಷನ್ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ಮಕಕಳ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ವೈಂದನ ಅಧಿಸ್ಚಿಸಿದದರ ಅಥವಾ ತ್ತಾಕಲದಲ್ಲಿ
ಜಾರಿರ್ಲ್ಲಿರನರ್ ಇತ್ರ ಯಾರ್ುದೋ ಕಾನ್ನಿನ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅೈಂಥದೋ ಉದದೋಶಗಳಗಾಗಿ ವಿಶೋಷ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ನಿರ್ನಕಿಗ್ಳಸಿದದರ, ಆಗ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರಗ ಅೈಂಥ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು
ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ವೈಂದನ ಭಾವಿಸತ್ಕಕದನದ.
2. ಈ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ

ಮೋರಗ

ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು

ಅಧಿವಿಚಾರಣ

ಮಾಡನವಾಗ,

ವಿಶೋಷ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ, 1973 (1974ರ 2)ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ, ಆಪಾದತ್ನಿಗ (ಉಪ್ಪ್ರಕರಣ(1)ರಲ್ಲಿ ಉಲೋಿ ಖಿಸಲಾದ ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ಹ್ರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ) ಅದೋ ವಿಚಾರಣರ್ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷ
ವಿಧಿಸಬಹನದಾದೈಂಥ ಅಪ್ರಾಧದ ಬಗೆರ್್ ಸಹ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ನಡಸತ್ಕಕದನದ.
3. ಮಾಹಿತಿ ತ್ೈಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2000 (2000ರ 21)ರಲ್ಲಿ ಏರ್ೋ ಇದದರ್, ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, ಅೈಂತ್ಜಾಯಲದಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ದೌರ್ಯನಯಕಕ ಅನನಕ್ಲ
ಕಲ್ಲಪಸನರ್ೈಂಥ ಯಾರ್ುದೋ ಕ್ತರಯ ಅಥವಾ ನಡತ ಅಥವಾ ರಿೋತಿರ್ನನು ನಿರ್ಪಿಸನರ್ ಲ ೈಂಗಿಕ
ಪ್ರದಶಯನದ ವಿಷರ್ರ್ನನು ಪ್ರಕಟಿಸನರ್ುದಕಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ಾರ ಮಾಡನರ್ುದಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಿಾರನರ್ಷಾರ
ಮಟಿಾಗ ಆ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ೬೭-ಬಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರಗಿನ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಮಾಡಲನ
ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿಿರ್ನನು ಹ್ೈಂದರತ್ಕಕದನದ.
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1.2. ವಿಶೋಷ ಸಕನಾರಿೋ ಅಭಿಯೋಜ್ಕರಕ (ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್)
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿಯಮದ 32ರ್ೋ ಪರಕರಣವು ಈ ಕಳಗಿನೈಂತ ಹೋಳುತಿದ:
1. ರಾರ್ಯ ಸಕಾಯರರ್ು, ಅಧಿಕೃತ್ ರಾರ್ಯಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸ್ಚ್ರ್ ಹ್ರಡಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ, ಸದರಿ
ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ವಿಚಾರಣ ನಡಸನರ್ುದಕಾಕಗಿಯೋ
ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಒಬಬ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ನನನು ರ್ೋಮಕ
ಮಾಡತ್ಕಕದನದ.
2. ಒಬಬ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ರ್ಾಯರ್ವಾದಯಾಗಿ, ಏಳು ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮರ್ಲಿದ ಅರ್ಧಿರ್ರ್ರಗ
ರ್ೃತಿಿನಿರತ್ರ್ಾಗಿದದರ ಮಾತ್ರ, ಆತ್ನನ 1ರ್ೋ ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದಡಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್
ಆಗಿ ರ್ೋಮಕಗ್ಳುಲನ ಅಹಯರ್ಾಗಿರತ್ಕಕದನದ.
3. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ಆಗಿ ರ್ೋಮಕಗ್ೈಂಡ ಪ್ರತಿಯಬಬ
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು, ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ, 1973 (1974ರ 2)ರ 2ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ (ರ್ನ) ಖೈಂಡದ
ಅಥಯ ವಾಯಪಿಿಯಳಗ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ಎೈಂದನ ಭಾವಿಸತ್ಕಕದನದ ಹಾಗ್ ಆ ಸೈಂಹಿತರ್
ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ು ತ್ದನನಸ್ಾರವಾಗಿ ಪ್ರಿಣಾಮ ಹ್ೈಂದರತ್ಕಕದನದ.
1.3. ವಿಶೋಷ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮಕೈಂದಿರಕವ ವಯವಹರಣಗಳಗ ದೈಂಡ ಪರಕ್ತರಯನ ಸೈಂಹತ, 1973ರ ಅನವಯ
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿಯಮದ 31ರ್ೋ ಪರಕರಣವು ಈ ಕಳಕೈಂಡೈಂತ ಹೋಳುತಿದ:
ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನಯಥಾ ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಿದನದನನುಳದನ, ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ, 1973 (1974ರ 2)
ರ (ಜಾಮಿೋನನ ಮತ್ನಿ ಬೈಂಧಪ್ತ್ರಗಳಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನ್ು ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ) ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳು
ವಿಶೋಷ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ

ಉದದೋಶಗಳಗ

ಮನೈಂದ

ಅನಿರ್ವಾಗತ್ಕಕದನದ.

ಸಲ್ಲಿಸನರ್

ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳಗ

ವಿಶೋಷ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು

ಹಾಗ್
ಸ್ಷನ್ಸ

ಸದರಿ

ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ವೈಂದನ

ಭಾವಿಸತ್ಕಕದನದ ಹಾಗ್ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ನಡಸನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ಎೈಂದನ ಭಾವಿಸತ್ಕಕದನದ.
1.4. ವಿಚನರಣಗ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಮಗಕ-ಸ್ುೋಹ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳು

ಮಗನರ್ು ಅನನಭವಿಸಿರನರ್ ಆಘಾತ್ರ್ನನು ತ್ಗಿೆಸನರ್ ಸಲನವಾಗಿ, ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ – ಪ್್ರ್ರ್ ಮತ್ನಿ ಅಧಿ
ವಿಚಾರಣಾ ಅರ್ಧಿಗಳರಡ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ
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ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಒದಗಿಸನತ್ಿದ. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್, ಮಗನ ಹಾಗ್ ಆಪಾದತ್ನ
ಕಾನ್ನನ

ಸಮಮತ್

ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು

ಈ

ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳ

ಬಗೆ

ಅರಿತ್ನಕ್ೈಂಡಿರಬೋಕನ,

ಅರ್ುಗಳನನು

ಗೌರವಿಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಸದರಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಅನಿಯಿಸಿರನರ್ುದರ ಬಗೆ ಆಕ್ಷೋಪಿಸನರ್ೈಂತಿಲಿ ಅಥವಾ
ಅಡಿ್ಪ್ಡಿಸನರ್ೈಂತಿಲಿ. ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮಾನನಸ್ಾರ ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಅನನಸರಿಸಲಾಗನತಿಿದ
ಮತ್ನಿ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಅದರ ಬಗೆ ಸೈಂಜ್ಞಾನತರ್ನನು ತಗದನಕ್ಳುುತ್ಿದ ಎೈಂಬನದನನು
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ ರ್ವಾಬಾದರಿರ್ನನು ಸಹ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ ರ್ಹಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪಾಲರ್ರ್ನನು
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ ಹ್ಣಗಾರಿಕರ್ನನು ನಿೋಡನತ್ಿದ. ಒಬಬ ಸಿತ್ೈಂತ್ರ ಶಾಸನಬದಧ ಪಾರಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ವಿಶೋಷ
ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರನನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದ ಸತ್ಯರ್ನನು ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಲನ ಕತ್ಯರ್ಯಬದಧರ್ಾಗಿರನತಾಿರ್.
1

ಶಿರ್ ಕನಮಾರ್-ವಿರನದಧ - ಹನಕಮ್ ಚ್ೈಂದ್2 ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ, ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಈ

ಮನೈಂದನೈಂತ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರ ಪಾತ್ರರ್ನನು ವಿರ್ರಿಸಿದ:
ಒಬಬ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ಹೋಗಾದರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ಳುಲಾದ ಇತ್ರ ಸತಾಯೈಂಶಗಳನನು
ಲಕ್ತಕಸದ ಆಪಾದತ್ನನನು ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಿೋಯತ್ನರ್ಾುಗಿ ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ಮನಗಿಸನರ್ುದಕಕ ಆತ್ನರಪ್ಡನರ್ುದನನು
ನಿರಿೋಕ್ಷ್ಸಲಾಗದನ.

ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್

ನಡಸನವಾಗ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ನ

ನಿರಿೋಕ್ಷ್ತ್

ರ್ತ್ಯರ್ರ್ನ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಮತ್ನಿ ತ್ನಿಖ್ಾ ಏಜನಿಸಗಳಗ ಮಾತ್ರರ್ಲಿದ ಆಪಾದತ್ನಿಗ್ ಸಹ ರ್ಾಯರ್ಸಮಮತ್ವಾಗಿ
ಎನಿಸನರ್ೈಂತಿರಬೋಕನ.
ಸತಾಯೈಂಶಗಳನನು ಹ್ರಗಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ ಹಿತ್ಕರವಾದ ಮತ್ನಿ ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿಯಾದ
ವಾತಾರ್ರಣರ್ನನು ಒದಗಿಸಬೋಕನ. ಈ ನಿಟಿಾನಲ್ಲಿ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಎಲಾಿ ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು

ಈ

ಕಳಗ

ಸ್ಚಿಸಲಾದ

ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಪಾಲ್ಲಸಲಾಗಿದ

ಎೈಂಬನದನನು

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಬೋಕನ.
___________
1

ಹಿತೋೈಂದರ ವಿಷನು ಠಾಕ್ರ್ -ವಿರನದಧ -ಮಹಾರಾಷರ ರಾರ್ಯ, ಎಐಆರ್ 1994, ಎಸ್ಸಿ 2623; ಜಾವದ್ ಮಸ್ದ್ ಮತ್ನಿ ಇರ್್ುಬಬರನ -ವಿರನದಧ ರಾರ್ಸ್ಾೆನ ರಾರ್ಯ

ಆರ್ ಎಲ್ಡಬ್ಿಯ (2) ರಾಜ್ 1643
2

(1999)7 ಎಸ್ಸಿಸಿ 467
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ಅಧಿವಿಚಾರಣಗ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳು ಈ ಕಳಕೈಂಡೈಂತಿದ :

 ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ಅಥವಾ ಎದನರನದಾರ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನ ರ್ೋರವಾಗಿ ಪ್ರಶು
ಕೋಳುರ್ುದಕಕ

ನಿಷ್ೋಧವಿರನತ್ಿದ.

ಮಗನವಿಗ

ಕೋಳಲಾಗನರ್ೈಂಥ

ಪ್ರಶುಗಳನನು

ವಿಶೋಷ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದಡಬೋಕನ. ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಆ ಪ್ರಶುಗಳನನು ಮಗನವಿಗ ಕೋಳುತ್ಿದ.
(33(2)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣ)

 ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಮಗನವಿಗ ಆಗಾಗ ವಿರಾಮರ್ು ಅಗತ್ಯವೈಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದರ, ಅದಕಕ
ಅನನಮತಿ ನಿೋಡಬೋಕನ (33(3)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣ)
ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುತಿಿರನರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ, ಮಗನರ್ು ತ್್ಕಡಿಸನತಿಿದದರ, ಆಯಾಸಗ್ೈಂಡಿದದರ,
ಹಸಿದದದರ, ಭರ್ಪ್ಡನತಿಿದದರ

ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲರ್ರ್ನನು

ಬಳಸಬೋಕೈಂದದದರ, ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ವಿರಾಮಗಳಗಾಗಿ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ಕ್ೋರಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

 ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ ಅಥವಾ ವಿಶಾಿಸವಿಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ಕನಟನೈಂಬದ ಸದಸಯ, ಪ್ೋಷಕ, ಸ್ುೋಹಿತ್ರನ
ಅಥವಾ ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರನನು ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ರಾಗಲನ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡನರ್ುದರ ಮ್ಲಕ
ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ ವಾತಾರ್ರಣರ್ನನು ಸೃಜಿಸಬಕನ. (33(4)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣ)

ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯ ಅಥವಾ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಉಪ್ಸಿೆತಿಗ ಎದನರನದಾರರಿೈಂದ ವಿರ್ೋಧ ಬೈಂದರ, ವಿಶೋಷ
ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಮೋಲ ಹೋಳದ ಉಪ್ಬೈಂಧದ ಬಗೆ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಗಮನಕಕ
ತ್ರಬೋಕನ. ಮಗನವಿನ ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ುದಕ್ಕ ಮನೈಂಚ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ್ಾದ ಕನಟನೈಂಬ
ಸದಸಯನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬಹನದೈಂದನ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕ್ಳುಬಹನದನ.
 ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಳಕ ನಿೋಡಲನ ಮಗನರ್ನನು ಮತಿ ಮತಿ ಕರರ್ಬಾರದನ. (33(5)ರ್ೋ
ಪ್ರಕರಣ)
ಮಗನವಿನ ಹೋಳಕರ್ನನು ಪ್ಡರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಆಕರ್ನನು ಕಾಯಿಸನರ್ುದನ ಸ್ಕಿವಾದನದಲಿ ಹಾಗ್
ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಸಮರ್ದ ಬಗೆ ಮಗನವಿಗ ತಿಳಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ
ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಕರಮಗಳನನು ಕ ಗ್ಳುಬಹನದನ. ಆದಯತರ್ ಮೋರಗ ಸೈಂತ್ರಸಿ
ಮಗನವಿನ

ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಲನ

ವಿಶೋಷ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ

ಮನವಿರ್ನನು

ಸಹ

ಮಾಡಿಕ್ಳುಬಹನದನ. ಮಗನವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಆರ್ೋಪಿ ಹಾಗ್ ಇತ್ರ ಆಪಾದತ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು,
ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕರ ಮನೈಂದಯೋ ಮಗನರ್ನನು ನಿಲ್ಲಿಸನರ್ುದನ ಮಗನವಿನ ಮೋಲ
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ಬದರಿಕರ್ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ನನುೈಂಟನ ಮಾಡಬಹನದನ. ಇದರಿೈಂದಾಗಿ ಆಕರ್ ಹೋಳಕರ್ ಗನಣಮಟಾದ
ಮೋಲ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರಬಹನದನ.

 ತಿೋಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಶು ಕೋಳುರ್ುದಕಕ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಚಾರಿತ್ರಯರ್ಧಗ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡಬಾರದನ
ಹಾಗ್

ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ

ಅರ್ಧಿರ್

ಎಲಾಿ

ಸಮರ್ದಲ್ಿ

ಮಗನವಿನ

ಘ್ನತರ್ನನು

ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. (33(6)ರ್ೋ
ಪ್ರಕರಣ)
ಆಪಾದತ್ನ ಕಡಯಿೈಂದ, ಆಕರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಶುಗಳನನು ಕೋಳುರ್ುದನ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ
ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರ ಚಾರಿತ್ರಯರ್ಧ ಮಾಡನರ್ುದನನು ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಆಕ್ಷೋಪಿಸಬೋಕನ.
ಒಬಬ ಶಾಸರ್ಾತ್ಮಕ

ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ

ಘ್ನತರ್ನನು ಕಾಪಾಡಲಾಗನತಿಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಸಹ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಬೋಕನ. ಭಾರತ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಅಧಿನಿರ್ಮ,
1872ರ 53-ಎ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರಗ, ಮಗನವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅನನಭರ್ ಅಥವಾ ಅರ್ ತಿಕ ನಡತರ್ ಬಗೆ
ಪ್ರಶುಗಳನನು ಕೋಳಲನ ಅರ್ಕಾಶವಿಲಿದರನರ್ುದರಿೈಂದ ಅೈಂಥ ಪ್ರಶುಗಳನನು ಕೋಳುರ್ುದನನು ಕಟನವಾಗಿ
ಆಕ್ಷೋಪಿಸಬೋಕನ.

 ತ್ನಿಖ್ ಅಥವಾ ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ಮನಕಾಿರ್ಗ್ೈಂಡ
ನೈಂತ್ರರ್ೂ

ಸಹ,

ಯಾರ್ುದೋ

ಸಮರ್ದಲಾಿಗಲ್ಲ,

ಮಗನವಿನ

ಗನರನತ್ನನು

ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಬಾರದನ. ಆದರ, ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸನವಿಕರ್ನ ಮಗನವಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗ ಒಳಪ್ಟಿಾದದರ,
ಆಗ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳನನು ನಿೋಡಿದ ನೈಂತ್ರ, ಅದನ ಮಗನವಿನ
ಗನರನತ್ನನು ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಲನ ಅನನಮತಿ ನಿೋಡಬಹನದನ. ಮಗನವಿನ ಗನರನತ್ನ ಎೈಂದರ,
ಅದರಲ್ಲಿ, ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬ, ಶಾಲ, ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರನ, ರ್ರಹ್ರರ್ರ್ರನನು ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ
ಗನರನತ್ನನು

ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಬಹನದಾದೈಂಥ

ಇತ್ರ

ಯಾರ್ುದೋ

ಮಾಹಿತಿರ್ನನು

ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನತ್ಿದ (33(7)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣ).
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಎಲಾಿ ದಾಖಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನ, ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯ ಗನರನತ್ನ, ವಿಳಾಸ, ಶಾಲರ್
ಹಸರನ

ಅಥವಾ

ಮಗನರ್ನನು

ಮರಮಾಚ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಗನರನತಿಸಬಹನದಾದೈಂಥ

ಇತ್ರ

ಯಾರ್ುದೋ

ವಿರ್ರಗಳನನು

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಿಸಬಹನದನ. ಮಗನವಿನ ಹಸರನ

ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ ಸದಸಯರ ಹಸರನನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹನದನ.
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 ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 33(8)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ನಿ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ನಿರ್ಮಗಳ 7ರ್ೋ
ನಿರ್ಮರ್ು ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಿರನರ್ೈಂತ ಸ್ಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, ಬಾಧಿತ್
ಮಗನವಿಗ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ಸೈಂದಾರ್ ಮಾಡಲನ ನಿದೋಯಶಿಸಬಹನದನ. ಮಗನವಿಗ
ಉೈಂಟಾದ ಯಾರ್ುದೋ ದ ಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್ ಅಥವಾ ಅೈಂಥ ಮಗನವಿನ ತ್ನತ್ನಯ
ಪ್ನನರ್ಯಸತಿಗಾಗಿ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರದ ಆದೋಶರ್ನನು ನಿೋಡಬಹದನ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ನಿರ್ಮಗಳ 7ರ್ೋ ನಿರ್ಮದ ಅನನಸರಣರ್ಲ್ಲಿ ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರ ಮತ್ನಿ ಅೈಂತಿಮ
ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ಕ್ಡನರ್ುದಕಾಕಗಿ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಬಾಧಿತ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಪ್ರವಾಗಿ
ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಿಸಬಹನದನ. ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ೈಂಡ ನೈಂತ್ರ ಯಾರ್ುದೋ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿ
ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ ನಷಾಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಿಸಬಹನದನ. ಮಗನರ್ು ದ ಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್ರ್ನನು
ಅನನಭವಿಸನತಿಿರನರ್ ಅಥವಾ ತ್ನತ್ನಯ ಪ್ನನರ್ಯಸತಿರ್ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳೈಂಬ ಮಾಡದ
ಅೈಂಥ ಅಜಿಯರ್ನನು ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ. ಉದಾಹರಣಗ, ಮಗನರ್ು ದೌರ್ಯನಯದ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಸಪತರರ್ಲ್ಲಿ
ಚಿಕ್ತತಸ ಪ್ಡರ್ನತಿಿರನರ್ ಅಥವಾ ಶಸರಚಿಕ್ತತಗ
ಸ ಒಳಪ್ಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ ನಷಾ
ಪ್ರಿಹಾರಕಕ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.
 ಸ್ಾಕ್ಷಯ

ಪ್ಡರ್ನರ್

ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ

ಯಾರ್ುದೋ

ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ

ಮಗನರ್ನನು

ಆಪಾದತ್ನಿಗ

ತ್ೋರಿಸಬಾರದನ. ಅೈಂಥ ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸನವಿಕರ್ನನು ತ್ಡರ್ಲನ ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾನಫರನ್ಸ, ಏಕ
ದೃಶಯ

ದಪ್ಯಣಗಳು

ಅಥವಾ

ಪ್ರದಗಳು

ಅಥವಾ

ಇತ್ರ

ಯಾರ್ುದೋ

ಸ್ಾಧನರ್ನನು

ಬಳಸಬಹನದನ. ಆದರ, ಆಪಾದತ್ನಿಗ ಮಗನವಿನ ಹೋಳಕರ್ನ ಕೋಳಸನರ್ೈಂಥ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನನ ತ್ನು
ರ್ಾಯರ್ವಾದಯೈಂದಗ ಸೈಂರ್ಹನ ನಡಸನರ್ೈಂಥ ಸ್ಾೆನದಲ್ಲಿ ನಿೈಂತಿರಬೋಕನ. (36ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣ)
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಕ್ಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ ಸೆಳಕಕ ಮಗನರ್ು ಪ್ರವೋಶಿಸನರ್ ಮೊದಲನ,
ಪ್ರದಗಳು, ಏಕ ದೃಶಯ ದಪ್ಯಣಗಳು ಅಥವಾ ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾನಫರನ್ಸ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನನು ರ್ಯರ್ಸ್ೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ
ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಇರ್ುಗಳು
ಲಭಯವಿಲಿದದದರ, ಈ ರ್ಯರ್ಸ್ೆರ್ನನು ಕಲ್ಲಪಸಲನ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಗಮನ ಸ್ಳರ್ಬೋಕನ. ಸೈಂತ್ರಸಿ
ಮಗನರ್ು, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಕ್ಠಡಿರ್ ಹ್ರಗ ಕಾರ್ನತಿಿರನವಾಗ, ಆಪಾದತ್ನ ಅಥವಾ ಆತ್ನ ಕನಟನೈಂಬ
ಸದಸಯರ

ಸೈಂಪ್ಕಯಕಕ

ಬೈಂದರನರ್ುದಲಿವೈಂಬನದನನು

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ ಕರಮಗಳನನು ಸಹ ಕ ಗ್ಳುಬಹನದನ.
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ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ

ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಸ್ಾಧಯವಾದರ, ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿಗ ಬೈಂಬಲವಾಗಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್
ರರ್ರನ ತ್ಮಮ ಚೋೈಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲನ ಅರ್ಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸಬಹನದನ. ಮಗನವಿಗ ತಾಯಿ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ
ಪಾಲರ್ಾ ಕ್ಠಡಿ (ಲಭಯವಿದದರ) ರ್ಲ್ಲಿ ಕನಳತ್ನಕ್ಳುಲನ ಅಥವಾ ಈ ಉದದೋಶಕಾಕಗಿ ಸ್ಕಿವಾಗಬಹನದಾದ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ

ಆರ್ರಣದಲ್ಲಿರನರ್

ಇತ್ರ

ಯಾರ್ುದೋ

ಕ್ಠಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಕನಳತ್ನಕ್ಳುಲನ

ಅರ್ಕಾಶ

ಮಾಡಿಕ್ಡನರ್ುದಕ್ಕ ಸಹ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕ್ಳುಬಹನದನ.
 ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ನನು ರಹಸಯವಾಗಿ ಹಾಗ್ ಮಗನವಿನ ಪ್ೋಷಕರ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ
ಅಥವಾ ವಿಶಾಿಸವಿಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ಇತ್ರ ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಉಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ನಡಸಬೋಕನ. ವಿಶೋಷ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು

ಹ್ರತ್ನಪ್ಡಿಸಿದ

ಬೋರ

ಸೆಳದಲ್ಲಿ,

ಮಗನರ್ನನು

ವಿಚಾರಣಗ ಒಳಪ್ಡಿಸಬೋಕೈಂದನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟಾರ, ಆಗ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ
ಸೈಂಹಿತ, 1973ರ 284ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣಕಕ ಅನನಸ್ಾರವಾಗಿ ಆದೋಶ ನಿೋಡಬೋಕನ. (37ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣ).
ಮೋಲಕೈಂಡ ಉಪ್ಬೈಂಧದ ಅನನಸರಣಯಾಗಿ, ಚೋೈಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಕ್ಠಡಿರ್ನನು
ಹ್ರತ್ನಪ್ಡಿಸಿದ ಇತ್ರ ಯಾರ್ುದೋ ಕ್ಠಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ ಹಚ್ನಿ ಆರಾಮದಾರ್ಕವೈಂದನಿಸಿದರ,
ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಅಲ್ಲಿಯೋ ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಲನ ವಿಶೋಷ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ಕ್ೋರಿಕ್ಳುಬಹನದನ.
 ಅಗತ್ಯಬಿದದರ, ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುವಾಗ, ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, ನಿಗದತ್
ಶನಲಕ ಸೈಂದಾರ್ದ ಮೋರಗ ಒಬಬ ಅಹಯ ಮತ್ನಿ ಅನನಭರ್ ಪ್ಡದ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರ ಅಥವಾ
ದಿಭಾಷಿಗನ ರ್ರರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬಹನದನ. ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದ ಹಿಕ ಅೈಂಗವಿಕಲ ಮಗನವಿನ
ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುತಿಿರನವಾಗ, ಒಬಬ ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಸೈಂರ್ಹನ
ವಿಧಾನರ್ನನು ತಿಳದರನರ್ ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದಾಯಹಯತ ಮತ್ನಿ ಅನನಭರ್
ಹ್ೈಂದರನರ್ ಒಬಬ ತ್ಜ್ಞನ ಸಹಾರ್ ತಗದನಕ್ಳುಬಹನದನ. (38ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣ)
ಮೋಲ ತಿಳಸಿದ ಸ್ೋವಾ ರ್ಯರ್ಸ್ೆಗಳನನು ಮಾಡನರ್ುದಕಕ ವಿಳೈಂಬವಾಗನರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸನರ್ ಉದದೋಶಕಾಕಗಿ,
ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ,

ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ

ಮಗನವಿನ

ಅಗತ್ಯತಗಳನನು

ಗ್ತ್ನಿಪ್ಡಿಸಿರಬೋಕನ. ಮಗನವಿಗ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ಸ್ಾಧಯವಿದದರ, ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ
ಅದನನು ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ ಹಾಗ್ ಮಗನವಿಗ ಅನನಕ್ಲಕರವಾದ ಭಾಷ್ ಯಾರ್ುದೈಂದ್ ಸಹ
ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಮಗನರ್ು ಮಾತ್ರ್ಾಡಲನ ಅಸಮಥಯವಾಗಿದದರ, ಸೈಂರ್ಹನರ್ನನು ಸೈಂಕೋತ್ಗಳು
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ಮತ್ನಿ ಸರ್ುಗಳ ಮ್ಲಕ ಮಾಡಬಹನದಾಗಿದದರ ಅದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಭಾರತ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ
ಅಧಿನಿರ್ಮ,

1872ರ

119ರ್ೋ

ಪ್ರಕರಣದ

ಪ್ರೈಂತ್ನಕರ್ು, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ

ಸೈಂರ್ಹನ

ನಡಸಲನ

ಅಸಮಥಯರ್ಾದ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರನ ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ದನಭಾಷಿಗನ ಅಥವಾ ಒಬಬ
ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕನ ಸಹಾರ್ರ್ನನು ತಗದನಕ್ಳುುರ್ೈಂತ ಮತ್ನಿ ಅದರ ವಿೋಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರಣ ಮಾಡನರ್ೈಂತ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ಅಗತ್ಯಪ್ಡಿಸನತ್ಿದ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 39ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಅಭಿರ್ೃದಧ
ಮೈಂತಾರಲರ್ರ್ು ಹ್ರಡಿಸಿರನರ್ ಮಾದರಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು, ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ಪ್್ರ್ಯ ಮತ್ನಿ
ವಿಚಾರಣಾ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರಗ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಕಕಳ ಕಾನ್ನನ ಸಮಮತ್
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು

ಗಮನದಲ್ಲಿಟನಾಕ್ಳುಬೋಕಾದ

ಮಾಗಯದಶಯನರ್ನನು

ಒದಗಿಸನತ್ಿವ.

ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರ್ಾಯಯಿಕ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳು ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿಯಾಗಿವ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ ಈ
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಸಹ ಗಮನದಲ್ಲಿಟನಾಕ್ಳುಬಹನದಾಗಿದ . ಮಾಗಯಸ್ಚಿರ್ನನು ಈ ಕಳಕೈಂಡೈಂತ
ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ಿಗ್ಳಸಲಾಗಿದ:
ಎ.

ಪ್ರಕರಣಗಳ

ತ್ಿರಿತ್

ಪ್ಟಿಾ

ಮಾಡನರ್ುದನ

ಮತ್ನಿ

ಅರ್ಾರ್ಶಯಕ

ಮನೈಂದ್ಡನವಿಕಗಳನನು

ತ್ಪಿಪಸನರ್ುದನ.
ಬಿ.

ಮಗನರ್ು ಭಾಷ್ ಮತ್ನಿ ಸೈಂರ್ಹನ ವಿಧಾನರ್ನನು ಅಥಯ ಮಾಢಕ್ಳುುತ್ಿದ ಎೈಂಬನದನನು
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.

ಸಿ.

ಮಗನವಿನ

ನಿದಯಷಾ

ಅಗತ್ಯತಗಳ

ಆಧಾರದ

ಮೋಲ,

ವಿಶೋಷ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು

ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕಾದ ಯಾರ್ುದೋ ವಿಶೋಷ ಕರಮಗಳನನು ಪ್ರಿಗಣರ್ಗ ತಗದನಕ್ಳುುರ್ುದನ.
ಡಿ.

ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸಮರ್ರ್ನನು ಕಡಿಮ
ಮಾಡನರ್ುದನ.

ಇ.

ಮಗನರ್ು ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಹೋಳುರ್ುದಕ್ಕ ಮನೈಂಚ, ಮಗನವಿಗ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಸೈಂಕ್ತೋಣಯದ ಪ್ರಿಚ್ರ್
ಮಾಡಿಕ್ಡನರ್ುದನ.

ಎಫ್. ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ಮೊದಲನ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳ ಬಗೆ ಮಗನವಿಗ ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ಿವಾಗಿ
ಹೋಳುರ್ುದನ.
ಜಿ.

ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರನ್ಸ ಆಯಕಗಳನನು ಪ್ರಿಗಣಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಆಪಾದತ್ನನ ಎದನರಾಗನರ್ುದನನು
ತ್ಪಿಪಸನರ್ುದನ.
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ಎಚ್. ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ಅಧಿವಿಚಾರಣಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು
ಹ್ೈಂದದಾದರೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.
ಐ.

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಿುಸಲನ ಅಥವಾ ತಿೋಮಾಯನಗಳ ವಿರನದಧ ಮೋಲಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಮಗನರ್ು
ಹ್ೈಂದರನರ್ ಹಕನಕಗಳ ಬಗೆ ಮತ್ನಿ ಮೋಲಮನವಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆ ಮಗನವಿಗ ತಿಳಸನರ್ುದನ.

ಜ.

ರಹಸಯವಾಗಿ

ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳನನು

ಉಪ್ಯೋಗಿಸನರ್ುದನ,
ತ್ಪಿಪಸನರ್ುದನ

ನಡಸನರ್ುದನ,

ವಿೋಡಿಯೋ

ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ,

ಆಪಾದತ್ನನ

ಕಾರ್ಫರನ್ಸ,

ಕಾಣದೈಂತ

ಸೈಂರ್ಹನದಲ್ಲಿ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ

ಪ್ರದರ್ನನು

ಅಪಾಥಯವಾಗನರ್ುದನನು

ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.
ಕ.

33(8)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ನಿ 7ರ್ೋ ನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಪ್ನನರ್ಯಸತಿ ಹಾಗ್ ಮತಿ
ಸಮಾರ್ದಲ್ಲಿ ಒೈಂದನಗ್ಡಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ ಮತ್ನಿ ಅೈಂತಿಮ ನಷಾಪ್ರಿಹಾರದ

ಅಜಿಯರ್ನನು ಪ್ರಕ್ತರಯಗ್ಳಸನರ್ುದನ.
ಎಲ್. ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ

ಮೊಕದದಮಗಳನನು

ಸನಗಮವಾಗಿ

ನಡಸಲನ

ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ,

ದನಭಾಷಿಗರನ, ವಿಶೋಷ ಅಗತ್ಯ ತ್ಜ್ಞರನ ಮತ್ನಿ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.
ಎೈಂ.

ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ನನು ಹದರಿಸನರ್ ಮತ್ನಿ ಆಕರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಶು ಕೋಳುರ್ ಬಗೆ ಆಕ್ಷೋಪ್ಣಗಳನನು
ಎತ್ನಿರ್

ಹಾಗ್

ಅದನನು

ವಿಶೋಷ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ

ಗಮನಕಕ

ತ್ರನರ್

ಮ್ಲಕ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕಕ ಅನನಮತಿಸಲಾಗನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.
ಎನ್. ತ್ನಿಖ್ರ್

ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ಪಾರರೈಂಭಗ್ಳಸನರ್ುದಕಕ

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಲಾದ
ಮನೈಂಚ

ಮಗನವಿನ

ಮತ್ಿಮಮ

ಹೋಳಕರ್ನನು

ಮಗನವಿಗ

ರ್ನಪಿಸಿ,

ಅಧಿವಿಚಾರಣ
ರ್ನಪ್ನನು

ಪ್ನನಃಶೋಿ ತ್ನಗ್ಳಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ುದನ.
ಓ.

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ವಾತಾರ್ರಣರ್ು ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ ತ್ೃಪಿಿಕರರ್ಲಿದರನರ್ುದರಿೈಂದ, ಸೈಂತ್ರಸಿ
ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರನನು ಮನಕಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಕರದನಕ್ೈಂಡನ
ಹ್ೋಗದ ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ನನು ರಹಸಯವಾಗಿ ನಡಸನರ್ ಸೆಳಕಕ ರ್ೋರವಾಗಿ ಕರದನಕ್ೈಂಡನ
ಹ್ೋಗಬೋಕನ.

ಪಿ.

ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆಕರ್ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ/ ಪ್ೋಷಕರಿಗ ಅಗತ್ಯವಿದದರ ಅರ್ರಿಗ ಆಹಾರ ಹಾಗ್
ನಿೋರನ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದೋ ಪಾನಿೋರ್ರ್ನನು ಒದಗಿಸನರ್ುದನ.
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1.5. ಅಧಿವಿಚನರಣಗ ಮೊದಲಕ ಮಗಕವಿನ ರ್ನಪನಕು ಪಕನಃಶಚೋತನಗ್ಳಸಕವುದಕ
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 39ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರಗ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಅಭಿರ್ೃದಧ ಮೈಂತಾರಲರ್ರ್ು

ಹ್ರಡಿಸಿರನರ್ ಮಾದರಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು, ಮಕಕಳ ರ್ನಪ್ನನು ಪ್ನನಃಶೋಿ ತ್ನಗ್ಳಸಬೋಕನ3 ಎೈಂದನ
ಹೋಳುತ್ಿದ. 9ರ್ೋ ಮಾಚ್ಯ, 2016ರೈಂದನ ನಿಣಯಯಿಸಲಾದ, ಕನಶೋರನದದೋನ್ ಮತ್ನಿ ಇರ್್ುಬಬರನ- ವಿರನದಧ
-ಉತ್ಿರ ಪ್ರದೋಶ ರಾರ್ಯ ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ೂ ಸಹ ಇದರ್ುೋ ಹೋಳದ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಗ ಸ್ಾಕ್ಷ್ ಸಹ ಆಗಿದದೈಂತ್ಹ ಕ್ಲ ಪ್ರರ್ತ್ುಕಕ ಒಳಗಾಗಿದದ 10 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಸೈಂತ್ರಸ್ಿರ್
ರ್ನಪ್ನನು ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ ಪ್ನನಃಶೋಿ ತ್ನಗ್ಳಸಿದದರನ. ಇದರಿೈಂದ ಆಕರ್ ಹೋಳಕರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ
ಮೌಲಯರ್ು

ಕಡಿಮಯಾಗಿಲಿವೈಂದನ

ಹಾಗ್

ಎದನರನದಾರ

ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್

ಮೋಲಮನವಿರ್ನನು

ರ್ಜಾಗ್ಳಸಲಾಗಿದಯೈಂದನ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಹೋಳದ. ಆಕ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರ ಮಗನವಾಗಿರದದದರ,
ಗಮರ್ಾಹಯ

ವಿಷರ್ವಾಗನತಿಿತ್ನಿ. ಆದರ

ಆಕರ್

ಎಳರ್

ರ್ರ್ಸಿಸನ

ಕಾರಣದೈಂದಾಗಿ,

“ಪಬಿಿಕ್

ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ ರವರಕ, ವಿಚನರಣಗ್ಳಪಡಿಸಕರ್ತಿರಕವ ಸ್ನಕ್ಷಿದನರಳು ಸ್ನಕಷಕಿ ರ್ತಳುವಳಕ ಹ್ೈಂದಿದನಾಳ್ಯೆೋ
ಅಥವನ ಇಲಿವೋ, ಆಕ ಸೈಂರ್ವಿಸ್ಟರಕವ ಘಟರ್ಯನಕು ರ್್ೋಡಿದನಾಳ್ಯೆೋ ಅಥವನ ಇಲಿವೋ ಎೈಂಬ್ಕದನಕು
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಟಕ್ಳುಳವ

ಹಕಕನಕು

ಹ್ೈಂದಿದನಾರೈಂದಕ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಹೋಳದ. ಮಗನರ್ು ಕಾನ್ನಿನ

ತಾೈಂತಿರಕತಗಳನನು ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ್ಳದ
ು ರಬಹನದನ.”
ಅದೋ ರಿೋತಿ ದಹಲ್ಲ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, ದರ್ಾೈಂಕ: 24.01.2014ರೈಂದನ ನಿಣಯಯಿಸಿದ ಅತಾಿರ್ ಸಿೈಂಗ್ವಿರನದಧ-ರಾರ್ಯ ಸಕಾಯರ, ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಅಪಿೋಲನ ಸೈಂಖ್ಯ: 539/2000ರ ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ, ಆರ್ೋಪಿರ್ನ
ಕ್ಳಗೋರಿರ್ಲ್ಲಿರನರ್ ಗನಡಿಸಲ್ಲನ (ರ್ನಗಿೆ) ಒಳಕಕ ತ್ನು ಸಹ್ೋದರಿರ್ನನು ಎತ್ನಿಕ್ೈಂಡನ ಹ್ೋಗಿ, ಆಕರ್
ಒಳ ಉಡನಪ್ನನು ತಗದದದನನು ರ್್ೋಡಿದದ 8 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರಳು, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ನನು
ವಿಚಾರಿಸನರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಹ್ರಗ ಕನಳತಿದದ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿಬಬೈಂದರ್ನ ಆಕಗ
ಸೈಂಕ್ಷ್ಪ್ಿವಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಿದದನನ ಎೈಂಬನದನನು ಒಪಿಪಕ್ೈಂಡಿದದಳು. ಆಕಗ ಹೋಳಕ್ಟನಾ , ಆಕರ್ನನು ತ್ಯಾರನ
ಮಾಡಲಾಗಿದ

ಎೈಂಬ

ಸಲಹರ್ನನು

ಆಕರ್ನ

ರ್ೋರವಾಗಿ

ನಿರಾಕರಿಸಿರನರ್ುದನನು

ದಹಲ್ಲ

ಉಚ್ಿ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, “ಅದನ ಆಕರ್ ರ್ನಪ್ನನು ಮರನಕಳಸನರ್ ಕಾರಣಕಾಕಗಿ ಮಾತ್ರವೋ ಆಗಿದನದ,
ಇದರಿೈಂದ ಈ ಬಗೆ ಆಕರ್ ವಿಶಾಿಸ್ಾಹಯತಗ ಕನೈಂದಾಗನರ್ುದಲಿ ಎೈಂದನ ನಿಣಯಯಿಸಿದ.

3

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಅಭಿರ್ೃದಧ ಮೈಂತಾರಲರ್, ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012ರ 39ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ

ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಹ್ರಡಿಸಲಾದ ಮಾದರಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು
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ಗನವಾಹಟಿ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು 22.12.16ರೈಂದನ ನಿಧಯರಿಸಲಾದ ಶಿರೋ ಅಕ್ಷಯ್ ಶಮಾಯ -ವಿರನದಧ ಅಸ್ಾಸೈಂ ರಾರ್ಯ, ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಅಪಿೋಲನ ಸೈಂಖ್ಯ: 2016ರ 110ರ ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ, ಒಬಬ ತಾಯಿಗ ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ
ಸೈಂಭ್ೋಗ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಅತಾಯಚಾರಕಕ ಒಳಗಾಗಿರನರ್ ಘ್ಟರ್ ನಡದ ಒೈಂದನ ರ್ಷಯದ ನೈಂತ್ರ
ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಹೋಳುತಿಿರನರ್ 7-8 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಗನವಿಗ ಆಕರ್ ರ್ನಪ್ನನು ಆಕರ್ ತಾಯಿರ್ನ ಮತ್ಿಮಮ
ಪ್ನನಶೋಿ ತ್ನಗ್ಳುುರ್ುದನ ಆಕರ್ ತಾಯಿಗ ಸ್ಾಿಭಾವಿಕವಾದನವೈಂದನ ಹೋಳದ.
1.6. ವಿಶೋಷ ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ ರವರಿಗನಗಿ ಹಚಕಚವರಿ ಪನರಯೋಗಿಕ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು
ಎ. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ನಿಖ್ರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ
ತ್ಮಮ

ಸೈಂಭಾಷಣರ್ನನು

ನಡಸನವಾಗ

ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ

24ರ್ೋ

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ

ನಿರ್ಪಿಸಿರನರ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಅನನಸರಿಸನರ್ೈಂತ ಕ್ೋರಬಹನದನ.
ಬಿ. ಸ್ಕಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಆರ್ೋಪ್ಗಳನನು ರ್ಪಿಸಲಾಗಿದಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.

ಉದಾಹರಣಗ:

ಪ್ರಕರಣರ್ು

ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ

ಸಿರ್ಪ್ದಾದಗಿದದರ, ಆದರ ಆರ್ೋಪ್ಗಳು ಅದನನು ಕೋರ್ಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ಯೈಂದನ ತ್ೋರಿಸನತಿಿದದರ
ಆಗ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾರ್ಣಗಳನನು ರ್ಪಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.

2. ಜನಮಿೋನಕ ವಿಚನರಣಗ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಕನಯಾವಿಧನನ
2.1.

ಜನಮಿೋನಕರಹತ

ಮೊಕದಾಮಗಳ

ಸೈಂದರ್ಾದಲಿಿ:

ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ,

ಜಾಮಿೋನನ

ಅಜಿಯರ್ನನು ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ. ಒಬಬ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಜಾಮಿೋನನರಹಿತ್ ಅಪ್ರಾಧದ
ಆರ್ೋಪಿಯಾಗಿದದರ, ಜಾಮಿೋನನ ಮೈಂರ್್ರಾತಿರ್ನನು ಹಕನಕ ಎೈಂಬೈಂತ ಕೋಿ ಮನ ಮಾಡನರ್ೈಂತಿಲಿ. ಹಲರ್ು
ಅೈಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ, ಜಾಮಿೋನನ ನಿೋಡನರ್ುದನ ಅಥವಾ ನಿೋಡದರನರ್ುದನ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ
ವಿವೋಚ್ರ್ಗ ಬಿಟಾ ವಿಷರ್ವಾಗಿರನತ್ಿದ . ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಕೋಸ್ ಡ ರಿರ್ನನು
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿದ ನೈಂತ್ರ, ಜಾಮಿೋನನ ಅಜಿಯಗ ಲ್ಲಖಿತ್ ಆಕ್ಷೋಪ್ಣಗಳನನು ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ. ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, ಒಬಬ
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಜಾಮಿೋನಿನ ಮೋಲ ಬಿಡನಗಡಗ್ಳಸನರ್ುದಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ, ಅದರ ಕಾರಣಗಳು ಅಥವಾ
ವಿಶೋಷ ಕಾರಣಗಳನನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಬೋಕಾಗನತ್ಿದ . ಹಲರ್ು ಮೊಕದದಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು,

ಜಾಮಿೋನನ

ನಿೋಡನವಾಗ,

ಕಳ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳು

ಉಪ್ಯೋಗಿಸಲನ ರ್ರವಾಗನರ್ೈಂತ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳನನು ನಿರ್ಪಿಸಿದ.
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ತ್ಮಮ

ವಿವೋಚ್ರ್ರ್ನನು

ಜಾಮಿೋನನ ನಿೋಡನರ್ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಇತ್ರ ಸನಿುವೋಶಗಳನನು ಪ್ರಿಗಣಿಸನರ್ುದನ ಸಹ
ಅಗತ್ಯವಾಗಿರನತ್ಿದ.
ಜಾಮಿೋನನ ನಿೋಡನರ್ುದಕಕ ಮನೈಂಚ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಚ್ಮನ್ ಲಾಲ್ - ವಿರನದಧ - ಉತ್ಿರ
ಪ್ರದೋಶ ರಾರ್ಯ4 ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ಈ ಮನೈಂದನ ಮ್ರನ ಅೈಂಶಗಳನನು ವಿಧಿಸಿದ:

(ಎ) ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಯರ್ದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಆಪಾದರ್ರ್ ಸಿರ್ಪ್ ಮತ್ನಿ ದೈಂಡರ್ರ್ ತಿೋರ್ರತ ಹಾಗ್
ಪ್್ರಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಸಿರ್ಪ್.
(ಬಿ) ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳನನು ಅಕರಮವಾಗಿ ತಿದನದರ್ ರ್ನಕಿ ಶೈಂಕ ಅಥವಾ ದ್ರನದಾರ, ಬಾಧಿತ್ ಮಗನ ಅಥವಾ ಇತ್ರ
ಯಾರ್ುದೋ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನನು ಬದರಿಸನರ್ ಶೈಂಕ.
(ಸಿ) ಮೋಲ್ುೋಟಕಕ, ಆರ್ೋಪ್ಕಕ ಸಮಥಯರ್ಯಾಗನರ್ೈಂತ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಮನರ್ರಿಕ.
ಜನಮಿೋನಕ ನಿೋಡಕವನಗ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಪರಿಗಣಿಸಬೋಕನದ ಇತರ ಅೈಂಶಗಳು ಈ ಕಳಕೈಂಡೈಂರ್ತವ:5
 ಆಪಾದತ್ನನ ಪ್ರಾರಿಯಾಗನರ್ ಸ್ಾಧಯತಯಿದಯೋ

 ಆಪಾದತ್ನನನು ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡನತಿಿರನವಾಗಲೋ ಹಿಡಿರ್ಲಾಗಿತೋಿ
 ಆಪಾದತ್ನನ ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯತ್ ಅಪ್ರಾಧಿಯಾಗಿದಾದರ್ಯೋ

 ಆಪಾದತ್ನನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ವಿಧಿಸಿದ ಷರತ್ನಿಗಳನನು ಪಾಲ್ಲಸಲನ ಒಪಿಪಕ್ೈಂಡಿದಾದರ್ಯೋ
 ಆಪಾದತ್ನಿಗ ಶಿಕ್ಷ ವಿಧಿಸಿದದರ, ಶಿಕ್ಷರ್ನನು ವಿಧಿಸನರ್ ಸೈಂಭರ್ನಿೋರ್ತಯಿದಯೋ
 ಆಪಾದತ್ನ ವಿರನದಧ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಸ್ಾಮಥಯಯ

 ಜಾಮಿೋನನ ನಿೋಡನರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ, ಆಪಾದತ್ನನ ಈ ಹಿೈಂದ ಎಸಗಿರನರ್ ಅಪ್ರಾಧದ
ವಾಸಿವಾೈಂಶ. ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ನ ಇತ್ಯಥಯದಲ್ಲಿರನರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಆಪಾದತ್ನನ ಈಗಾಗಲೋ
ಅನನಭವಿಸಿರನರ್ ಕಾರಾವಾಸದ ಅರ್ಧಿ

 ಆಪಾದತ್ನನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಇರನರ್ ಮರ್ಗೋ ಹಿೈಂದರನಗನತಾಿರ್ಯೋ ಮತ್ನಿ ಸೈಂಭರ್ನಿೋರ್
ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು

4
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ವಿಶೋಷ ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ ರವರಕ, ಜನಮಿೋನಕ ನಿೋಡಕವುದಕಕ ಆಕ್ಷೋಪಿಸಲಕ ಹ್ೈಂದಿರಕವೈಂಥ
ಕನರಣಗಳು ಈ ಕಳಕೈಂಡೈಂರ್ತವ:
ಎ.

ತನಿಖಯ ಮೋಲ ಪರಭನವ: ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ, ಜಾಮಿೋನನ ನಿೋಡನರ್
ಸೈಂಭಾರ್ಯ ಅಪಾರ್ಗಳ ಬಗೆ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ವಿರ್ರಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ. ಅದನ, ಯಾರ್ುದೋ
ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ತ್ನಿಖ್ಗ ತ್ಡಯಡನ್ರ್ುದನ, ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಮೋಲ ಪ್ರಭಾರ್ ಬಿೋರನರ್ುದನ ಅಥವಾ
ಬದರಿಕ ಹಾಕಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸನರ್ುದನ, ಆಪಾದತ್ನನ ಅವಿತ್ನಕ್ಳುುರ್ ಅಥವಾ ಬೋರ ಸೆಳಕಕ
ಹ್ೋಗನರ್ ಸ್ಾಧಯತ ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧ ನಡದ ಸೆಳದ ತ್ನಿಖ್ ಪ್್ಣಯಗ್ಳುುರ್ುದಕಕ ಮನೈಂಚ,
ಅಪ್ರಾಧ

ನಡದ

ಸೆಳರ್ನನು

ರ್ಯತ್ಯಸಿಗ್ಳಸನರ್ುದನನು ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನತ್ಿದ. ಆರ್ೋಪಿರ್ನ

ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ಳುುರ್ುದರಿೈಂದ ರ್ಾಯಯಿಕ ಉದದೋಶರ್ು ಕ್ರ್ಯಾಗನತ್ಿದಯೋ ಹಾಗ್ ಆ ಮ್ಲಕ
ತ್ನಿಖ್ಗ ಅಡಿ್ಯಾಗನತ್ಿದಯೋ? ಆಪಾದತ್ನನ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಮೋಲ ಪ್ರಭಾರ್ ಬಿೋರನರ್ುದನ ಅಥವಾ
ಬದರಿಕ ಹಾಕಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸನರ್ ಸೈಂಭಾರ್ಯತ ಏನನ?
ಬಿ.

ಸೈಂತರಸಿ ಮಗಕ ಮತಕಿ ಕಕಟಕೈಂಬ್ದ ಮೋಲ ಆಗಕವ ಮನನಸ್ಟಕ – ಸ್ನಮನಜಿಕ ಪರಿಣನಮ:
ಜಾಮಿೋನನ ನಿೋಡಿಕರ್ನ ಮೊಕದದಮಗ ಬದಧವಾಗಿರನರ್ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಉತಾಸಹರ್ನನು
ಕನೈಂದಸಬಹನದನ ಎೈಂಬ ಆಧಾರದ ಮೋಲ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬದರ್ರನ
ಆಪಾದತ್ನನನು ಮನಖ್ಾಮನಖಿಯಾಗನರ್ ಸ್ಾಧಯತಯಿೈಂದಾಗಿ ಹಾಗ್ ಆರ್ೋಪಿರ್ ಬದರಿಕರ್
ಸ್ಾಧಯತಯಿೈಂದಾಗಿ ಅರ್ರಿಗ ಭರ್ ಉೈಂಟಾಗಬಹನದನ, ಆಪಾದತ್ನಿೈಂದ ಇದನನು ಆಪಾದತ್
ಅಥವಾ ಆತ್ನ ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರ ಮ್ಲಕ ಮಾಡಲಾದ ಯಾರ್ುದೋ ಪ್್ರ್ಯ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳೈಂದ
ಬೈಂಬಲ್ಲಸಬಹನದನ ಎೈಂಬ ಆಧಾರದ ಮೋಲ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ ಜಾಮಿೋನನ
ನಿೋಡಿಕಗ

ಆಕ್ಷೋಪಿಸಬಹನದನ.

(ಇದಕಕ

ಆರ್ೋಪಿ

ಮತ್ನಿ

ಆತ್ನ

ಸಹಚ್ರರನ

ಹಿೈಂದ

ಯಾರ್ುದಾದರ್ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನನು ಮಾಡಿದದರ ಆ ಆಧಾರಗಳನನು ಒದಗಿಸಬೋಕನ). ಜಾಮಿೋನನ
ನಿೋಡನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಷರತ್ನಿಪ್್ರ್ಯಕ ಜಾಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ “ಯಾರ್ುದೋ ಸೈಂಪ್ಕಯವಿರಬಾರದನ”
ಎೈಂಬ ಕೈಂಡಿಕಗಳನನು ಒಳಗ್ಳುಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಸಹ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್
ರರ್ರನ ಒತಿಿ ಹೋಳಬೋಕನ.
ಅೈಂಥ ಜಾಮಿೋನನ ಅಜಿಯಗಳಗ ಮಾಡಿದ ಹಾಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಆಕ್ಷೋಪ್ಣಗಳು ಮೋಲಕೈಂಡ ಅೈಂಶಗಳನನು
ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೋಕನ. ಇದರಿೈಂದಾಗಿ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಆರ್ೋಗಯ, ಸನರಕ್ಷತರ್ ಹಕನಕ ಮತ್ನಿ
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ಆಲ್ಲಸನರ್

ಹಕ್ತಕರ್್ೈಂದಗ ಆಪಾದತ್ನ

ಹಕನಕಗಳನನು

ಸರಿದ್ಗಿಸನರ್ೈಂತ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು

ಪ್ರಜ್ಞಾ

ನಿಧಾಯರರ್ನನು ಕ ಗ್ಳುುತ್ಿದ.
2.2.

ನಿರಿೋಕ್ಷಣನ ಜನಮಿೋನಕ: ನಿರಿೋಕ್ಷಣಾ ಜಾಮಿೋನನ (ಎಬಿ) ಒಬಬ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಬೈಂಧಿಸನರ್ ಮೊದಲೋ

ನಿೋಡನರ್ ಜಾಮಿೋನಿನ ಮೋಲ ಬಿಡನಗಡ ಮಾಡನರ್ ನಿದೋಯಶನವಾಗಿದ. ಒಬಬ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ನಿರಿೋಕ್ಷಣಾ
ಜಾಮಿೋನಿಗಾಗಿ

ಪ್ರಥಮ

ಮಾಹಿತಿ

ರ್ರದರ್ನನು

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ುದಕ್ಕ

ಮನೈಂಚಯೋ

ಅಜಿಯ

ಸಲ್ಲಿಸಬಹನದಾಗಿದನದ, ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಈಗಾಗಲೋ ಬೈಂಧಿಸಿದದರ, ಈ ಅಜಿಯರ್ನನು ಸಲ್ಲಿಸನರ್ೈಂತಿಲಿ.
ದೈಂಡ

ಪ್ರಕ್ತರಯಾ

ಸೈಂಹಿತರ್

438

(2)ರ್ೋ

ಪ್ರಕರಣದಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಈ

ಮನೈಂದನ

ಷರತ್ನಿಗಳನನು

ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹನದಾಗಿದ :

 ಸೈಂದಭಾಯನನಸ್ಾರ ಅಗತ್ಯಪ್ಡಿಸಿದಾಗ, ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ವಿಚಾರಣಗ ಆತ್ನನ
ಲಭಯವಾಗಿರತ್ಕಕದನದ ಎೈಂಬ ಷರತ್ನಿ;

 ಮೊಕದದಮರ್

ಸೈಂಗತಿಗಳನನು

ತಿಳದರನರ್

ಯಾರೋ

ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು,

ಅೈಂಥ

ಸೈಂಗತಿಗಳನನು

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸದೈಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ
ಅಥವಾ ಪ್ರ್ೋಕ್ಷವಾಗಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ವಿಮನಖಗ್ಳಸನರ್ ಉದದೋಶದೈಂದ, ಯಾರ್ುದೋ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ
ಮನರ್ಲ್ಲಸನರ್ುದನ, ಬದರಿಕ ಹಾಕನರ್ುದನ ಅಥವಾ ವಾಗಾದನ ಪ್ಡರ್ನರ್ುದನನು ಮಾಡತ್ಕಕದದಲಿ
ಎೈಂಬ ಷರತ್ನಿ;

 ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಪ್್ವಾಯನನಮತಿ ಪ್ಡರ್ದ ಭಾರತ್ರ್ನನು ಬಿಟನಾ ಹ್ೋಗತ್ಕಕದದಲಿ
ಎೈಂಬ ಷರತ್ನಿ.
2.3.

ಆಪನದಿತನಕ ಕಕಟಕೈಂಬ್ದ ಸದಸಯರ್ನಗಿರಕವೈಂಥ

ಸೈಂದರ್ಾಗಳಲಿಿ ಜನಮಿೋನಕ*: ಆಪಾದತ್ನನ

ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರ್ಾಗಿದದರ, ಆಗ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಜಾಮಿೋನನ
ನಿೋಡನರ್ುದನ

ಮೊಕದದಮರ್

ಭವಿಷಯದ

ಮೋಲ

ಪ್ರಿಣಾಮ

ಗಮನದಲ್ಲಿಟನಾಕ್ಳುಬೋಕನ. ವಿಶೋಷವಾಗಿ, ಈ ಮನೈಂದನ ಅೈಂಶಗಳ

ಬಿೋರಬಹನದನ

ಎೈಂಬನದನನು

ಬಗೆ ಜಾಮಿೋನನ ವಿಚಾರಣಾ

ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಗಮನಸ್ಳರ್ಬಹನದನ:
ಜಾಮಿೋನಿನ ಮೋಲ ಬಿಡನಗಡಗ್ೈಂಡ ಮೋಲ, ಆಪಾದತ್ನನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ವಾಸ ಮಾಡನರ್
ಅದೋ ಮರ್ಗ ಹಿೈಂದರನಗಬಹನದನ. ಆಪಾದತ್ರ್್ೈಂದಗ ಮನಖ್ಾಮನಖಿ ಸೈಂವಾದರ್ು ಮಗನವಿಗ ಆಘಾತ್
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ಮತ್ನಿ ಒತ್ಿಡರ್ನನುೈಂಟನ ಮಾಡಬಹನದನ6 ಹಾಗ್ ಪ್ರಸಕಿ ಅರ್ಕಾಶಗಳನನು ಬಳಸಿಕ್ೈಂಡನ ಆಪಾದತ್ನನ
ಸೈಂತ್ರಸಿ

ಮಗನರ್ು

ಹಿೈಂದ

ಸರಿರ್ನರ್ೈಂತ

ಮಾಡಲನ

ಅದನನು

ಒತಾಿರ್ಪ್ಡಿಸಬಹನದನ

ಅಥವಾ

ಬದರಿಸಬಹನದನ. ಆಪಾದತ್ನನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಹಾಗ್ ಇತ್ರ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನನು ಯಾರ್ುದೋ
ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಒತಾಿರ್ ಪ್ಡಿಸನರ್ೈಂತ ಬದರಿಕ ಹಾಕನರ್ೈಂತ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾರ್ ಬಿೋರನರ್ೈಂತ ಅದೋ
ಮರ್ರ್ಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡನರ್ುದರಿೈಂದ ಆಪಾದತ್ನ ಮೋಲ ನಿಷ್ೋಧ ಹೋರನರ್ ಷರತ್ಿನನು ಜಾಮಿೋನನ
ಆದೋಶದಲ್ಲಿ ಸ್ೋಪ್ಯಡಗ್ಳಸನರ್ೈಂತ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.
* ಕನಟನೈಂಬ ಸದಸಯರನ ಎೈಂದರ, ಅದನ ರಕಿ ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರನ ಅಥವಾ ದತ್ನಿ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ಅಥವಾ
ಪ್ೋಷಣರ್ ಮ್ಲಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಯಾದರ್ರನ ಅಥವಾ ಸ್ಾಕನ ಆರ ಕರ್ ಮ್ಲಕ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ
ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿಯೈಂದಗ ಕನಟನೈಂಬ ಸೈಂಬೈಂಧರ್ನನು ಹ್ೈಂದರನರ್ರ್ರನ ಅಥವಾ ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ ಅದೋ
ಮರ್ರ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಡನ ಕನಟನೈಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡನರ್ರ್ ಮಗನವಿನ ಯಾರೋ ಸೈಂಬೈಂಧಿಕರನನು
ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನತ್ಿದ (ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 5(ಎನ್) ಮತ್ನಿ 9 (ಎನ್) ಪ್ರಕರಣ).
2.4. ಕೌಟಕೈಂಬಿಕ ಹೈಂಸ್ಯಿೈಂದ ಮಹಳ್ಯರ ರಕ್ಷಣ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬ್ೈಂಧಗಳನಕು ಬ್ಳಸ್ಟಕ್ಳುಳವುದಕ:
ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಹಿೈಂಸ್ಯಿೈಂದ ಮಹಿಳರ್ರ ರಕ್ಷಣ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2005ರ 26(1)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ
ಹಿರ್ುಲರ್ಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದೋ ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದೋ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ರಕ್ಷಣಾ ಆದೋಶಗಳನನು
ಹ್ರಡಿಸಬಹನದಾದದರಿೈಂದ ಮತ್ನಿ ಒಬಬ ಮಹಿಳ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಮೋಲಾಗನರ್ ಲ ೈಂಗಿಕ
ಹಿೈಂಸ್ರ್ನನು ಸದರಿ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 3(ಸಿ) ಪ್ರಕರಣದಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ಹಿೈಂಸ್ ಎೈಂದನ
ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾಗಿರನರ್ುದನನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ
ಆಪಾದತ್ನ ನಡನವ ಯಾರ್ುದೋ ಸೈಂಪ್ಕಯ ಅಥವಾ ಸಹವಾಸರ್ನನು ನಿಷ್ೋಧಿಸನರ್ ಜಾಮಿೋನನ
ಆದೋಶದ್ೈಂದಗ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಆದೋಶ, ವಾಸದ ಆದೋಶ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಿಹಾರಗಳ
ಆದೋಶರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ೈಂತ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ಕ್ೋರಿಕ್ಳುಬಹನದನ.

6

ಕ್ತರಮಿನಲ್ ವಿಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದನಬಯಲ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮಾನಯ ದಹಲ್ಲ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಹ್ರಡಿಸಿದ

ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳ ಖೈಂಡಿಕ 7(vi i i ).
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3. ಅಧಿವಿಚನರಣನ ಪ್ವಾದಲಿಿ ವಿಶೋಷ ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ರವರಕ ಮಗಕ ಮತಕಿ
ಕಕಟಕೈಂಬ್ದ್ೈಂದಿಗ ವಿಶನವಸವನಕು ವೃದಿಧಸ್ಟಕ್ಳುಳವುದಕ
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ರ್ರನ (ಐಓ) ಮಾಹಿತಿ ಸಿಿೋಕೃತಿ ಮತ್ನಿ ತ್ನಿಖ್ರ್ ಪಾರರೈಂಭದ ಬಗೆ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರ ಗಮನಕಕ ತ್ೈಂದ ಕ್ಡಲೋ, ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ
ರ್ರದರ್ನನು ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ, ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ಪ್್ರ್ಯ ಅಭಾಯಸವಾಗಿ ವಿಶಾಿಸ ರ್ೃದಧರ್ನನು
ಹಚಿಿಸಿಕ್ಳುಲನ ಅನನಕ್ಲವಾಗನರ್ೈಂತ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬರ್ನನು ಭೋಟಿ ಮಾಡಬಹನದನ.
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ರ್ರನ ಅದಕಕ ರ್ಯರ್ಸ್ೆ ಕಲ್ಲಪಸಬೋಕನ. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಮಗನವಿನ ಕ್ಷೋಮ
ಮತ್ನಿ ಉತ್ಿಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ಅಗತ್ಯತಗಳನನು ಆಧರಿಸಿ, ಎೈಂದರ, ಮಗನವಿಗ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಬಗೆ ಭಿೋತಿಯಿದದರ, ಅಧಿಕಾರಿರ್ ಕ್ಠಡಿರ್ಲ್ಲಿಯೋ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ
ಮತ್ನಿ ಮಗನರ್ು ಅತ್ಯೈಂತ್ ಚಿಕಕ ರ್ರ್ಸಿಸನದಾಗಿದದರ, ಮಕಕಳ ಅಭಿರ್ೃದಧ ತ್ಜ್ಞರನನು ನಿಯೋಜಿಸನರ್ುದನ
ಮನೈಂತಾದ

ಮಗನವಿನ

ಅಗತ್ಯತಗಳನನು

ಆಧರಿಸಿ

ವಿಶೋಷ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ

ಅಗತ್ಯ

ಅಜಿಯಗಳನನು

ಸಲ್ಲಿಸಬಹನದನ.
3.1. ವಿಶನವಸ ವೃದಿಧಯನಕು ಬಳ್ಸ್ಟಕ್ಳುಳವುದಕಕ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ವೃರ್ತಿ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು:
ಎ. ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ರ್ರನ, ಅಪ್ರಾಧ ಕನರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸಿರನರ್ ಬಗೆ ಹಾಗ್
ತ್ನಿಖ್ರ್ನನು ಪಾರರೈಂಭಿಸನರ್ುದರ ಬಗೆ ತಿಳಸಿದಾಗ, ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ. ಅರ್ರನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ
ಕನಟನೈಂಬದ್ೈಂದಗ

ಸ್ೌಹಾದಯ

ಸೈಂಬೈಂಧರ್ನನು

ಬಳಸಿಕ್ಳುಲನ ಸಹ ಅರ್ರನನು ಭೋಟಿ

ಮಾಡಬಹನದನ.
ಬಿ. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಸೈಂತ್ರಸ್ತ್ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ್ೈಂದಗ ತ್ಮಮ
ಸೈಂಪ್ಕಯ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಹೈಂಚಿಕ್ಳುಬಹನದನ ಮತ್ನಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿೈಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ
ಬಾರದದದರ ಅಥವಾ ಮೊಕದದಮರ್ ಬಗೆ ಯಾರ್ುದೋ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ತಿಳದನಕ್ಳುಲನ
ಬರ್ಸಿದರ, ತ್ಮಮನನು ಸೈಂಪ್ಕ್ತಯಸಬಹನದೈಂದನ ಅರ್ರಿಗ ಭರರ್ಸ್ ನಿೋಡಬಹನದನ.
ಸಿ. ಮಗನವಿಗ, ಯಾರ್ುದೋ ವಿಶೋಷ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸ್ಾತ್ಮಕವಾದ ಅಗತ್ಯತಗಳ ಅರ್ಶಯಕತಯಿದಯೋ
ಎೈಂಬನದನನು ನಿಧಯರಿಸಲ್ ಸಹ ಅೈಂಥ ಸೈಂಭಾಷಣಗಳು ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರಿಗ
ರ್ರವಾಗನತ್ಿವ. ಅರ್ರನ ಅೈಂಥ ಅಗತ್ಯತಗಳನನು ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಗಮನಕಕ ತ್ರಬೋಕನ.
ಇದನನು ಪ್ರಿಹರಿಸಲನ ರ್ಯರ್ಸ್ೆಗಳನನು ಮಾಡಬೋಕನ. ಉದಾಹರಣಗ, ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು
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ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ುದಕಕ ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿ, ಒಬಬ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರ, ದಿಭಾಷಿಗ ಅಥವಾ ಒಬಬ
ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ರ್ಯರ್ಸ್ೆ ಮಾಡಬೋಕನ.
ಡಿ. ಮಗನರ್ು ಅತ್ಯೈಂತ್ ಚಿಕಕ ರ್ರ್ಸಿಸನದಾಗಿದಾದಗ, ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ವೋಳಾಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಮಗನವಿನ
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಳು, ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳು ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ನಿದದ ಮಾಡನರ್ ಸಮರ್ದ ಜ್ತಗ
ಘ್ಟಿಸದ

ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ

ನಿಗದಪ್ಡಿಸನರ್ೈಂತರ್್

ಸಹ

ವಿಶೋಷ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು

ಕ್ೋರಿಕ್ಳುಬಹನದನ.
4. ಅಧಿವಿಚನರಣಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಸೈಂತರಸಿ ಮಗಕವಿಗ ರ್ರವು ನಿೋಡಕವುದಕ
ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ರ್ಶಸಿಿ ತ್ನಿಖ್ ಹಾಗ್ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ಗ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಅತ್ಯೈಂತ್
ಮಹತ್ಿದಾದಗಿರನತ್ಿದ. ಆತ್/ ಆಕರ್ ಸಹಕಾರವಿಲಿದದದರ, ಅಪ್ರಾಧದ ತ್ನಿಖ್ ಮತ್ನಿ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ಗ
ಹಚ್ನಿ

ಕಷಾವಾಗನತ್ಿದ .

ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ

ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ತ್ನು

ನಿದ್ೋಯಷತರ್ನನು

ಸ್ಾಬಿೋತ್ನಪ್ಡಿಸನರ್ ರನರ್ನವಾತಿನ ಭಾರರ್ು ಆಪಾದತ್ನ ಮೋಲ್ಲರನತ್ಿದಯಾದರ್, ಮೊಕದದಮರ್ನನು
ಸ್ಾಬಿೋತ್ನಪ್ಡಿಸನರ್ ಪಾರಥಮಿಕ ರ್ವಾಬಾದರಿರ್ನ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಮೋಲ್ಲರನತ್ಿದ. ಮೋಲಾಗಿ, ತ್ನಿಖ್ ಮತ್ನಿ
ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಹೋಳಕರ್ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ಿರ್ನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್
ಸಲನವಾಗಿ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಮತ್ನಿ ಅಪ್ರಾಧ ರ್ಾಯರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ೆರ್ ಬಗೆ ವಿಶಾಿಸವಿಟಿಾರನರ್ುದನನು
ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸನರ್ಲ್ಲಿ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರ ಪಾತ್ರರ್ು ನಿಣಾಯರ್ಕವಾಗಿರನತ್ಿದ.
ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಪಾತ್ರದ ಜ್ತಗ, ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಅಪ್ರಾಧ ತ್ನಿಖ್ರ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಹಾಗ್ ಸ್ಾೈಂದಭಿಯಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಸೈಂಯೋರ್ರ್ರ್ ಮೋಲ ಅರ್ಲೈಂಬಿಸಿರನತ್ಿದ. ಅದನ ವ ದಯಕ್ತೋರ್
ಪ್ರಿಶಿೋಲಕರ ರ್ರದಯಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿಎನ್ಎ ರ್ರದಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಮೊಕದದಮರ್ ಸತಾಯೈಂಶರ್ನನು
ಮನಟಾಲನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ರ್ರವಾಗನರ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ುಗಳು ಮಹತ್ಿದ ಪಾತ್ರರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸನತ್ಿವ. ಇದರಿೈಂದ
ಕಾನ್ನನ ಮತ್ನಿ ವಾಸಿರ್ ಸೈಂಗತಿಗಳರಡರಲ್ಿ ರ್ಾಯರ್ರ್ನತ್ವಾದ ಮತ್ನಿ ಸನಸಿೆರವಾದ ತಿೋಪ್ಯನನು
ನಿೋಡಲನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಸ್ಾಧಯವಾಗನತ್ಿದ.
ಇರ್ುಗಳನನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟನಾಕ್ೈಂಡನ, ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರನಗಳಗ ಶಿಫಾೇ಼ರಸನ ಮಾಡಲಾದ ಕಲರ್ು ರ್ೃತಿಿ
ಅಭಾಯಸಗಳು ಈ ಕಳಕೈಂಡೈಂತಿವ:
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4.1. ಸೈಂತರಸಿ ಮಗಕ ಮತಕಿ ಸ್ನಕ್ಷಿದನರರ ಸ್ನಕ್ಷಯಕಕ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದೈಂತ ಕನನ್ನಕ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು
ಎ. ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ,

ಪ್ರಕರಣರ್ನುರ್ಲೈಂಬಿಸಿ,

ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ದೈಂಡ

ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರಕ್ತರಯಾ

ಸೈಂಹಿತರ್

ದ ನೈಂದನ

309ರ್ೋ

ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ನನು

ನಿಗದಪ್ಡಿಸಲನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಿಸಬಹನದನ. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ,
ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ದರ್ಾೈಂಕಗಳನನು ನಿಗದಪ್ಡಿಸಲನ, ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಅಪಿೋಲನ ಸೈಂಖ್ಯ: 2191/2006ರ,
ಎನ್.ಆರ್. ಭಟ್ - ವಿರನದಧ - ಸಿಬಿಐ ಮ್ಲಕ ರಾರ್ಯ ಸಕಾಯರ ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿದ
ಮಾನಯ ಕರ್ಾಯಟಕ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ತಿೋಪಿಯನ ಅನನಸ್ಾರ, ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ಪ್್ರ್ಯ
ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ಗಾಗಿ ಒತಾಿರ್ಪ್ಡಿಸಬಹನದನ. ಇದನ ಅನರ್ಶಯಕ ಮನೈಂದ್ಡಿಕಗಳು ಮತ್ನಿ
ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಿಗಾಗನರ್ ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾದ ಅರ್ಾನನಕ್ಲತಗಳನನು ಸಹ ತ್ಡರ್ನತ್ಿದ.
ಬಿ. ವಿರ್್ೋದ್ ಕನಮಾರ್ - ವಿರನದಧ - ಪ್ೈಂಜಾಬ್ ರಾರ್ಯ, ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಅಪಿೋಲನ ಸೈಂಖ್ಯ: 554/2012
ಈ ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿದ ಮಾನಯ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ತಿೋಪಿಯನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರಣ
ನಡಸಿದ ದನದೈಂದೋ ಅಥವಾ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಕನಿಷಾ ಅೈಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎೈಂದರ, ವಿಚಾರಣ ನಡದ ಮಾರರ್ೋ
ದನದೈಂದೋ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಪಾಟಿೋ ಸವಾಲನನು ಮನಕಾಿರ್ಗ್ಳಸಬೋಕನ.
ಸಿ. ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ,

ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ

36ರ್ೋ

ಪ್ರಕರಣಕಕ

ಅನನಗನಣವಾಗಿ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ
ವಿಚಾರಣ ನಡಸನರ್ುದಕಕ ಮನೈಂಚಯಾಗಲ್ಲೋ, ವಿಚಾರಣ ನಡಸನರ್ ಸೈಂದಭಯದಲಾಿಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ
ವಿಚಾರಣ ನಡಸಿದ ನೈಂತ್ರವಾಗಲ್ಲೋ ಆತ್/ ಆಕರ್ನ ರ್ೋರವಾಗಿ ಆಪಾದತ್ನಿಗ ಕಾಣಿಸಿಕ್ೈಂಡಿಲಿ
ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ರ್ರವಾಗಬೋಕನ.
ಡಿ. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಏನನ ನಡರ್ನತ್ಿದ ಎೈಂದನ
ತಿಳಸಲನ ಹಾಗ್ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ನಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಕ್ಠಡಿರ್ನನು
ಮಗನವಿಗ ಪ್ರಿಚ್ರ್ ಮಾಡಿಕ್ಡಲನ ಮಗನವಿನ ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ನನು ಪಾರರೈಂಭಿಸನರ್ುದಕಕ
ಮನೈಂಚ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಹಾಗ್ ಆತ್ನ/ಆಕರ್ ಕನಟನೈಂಬರ್ನನು ಭೋಟಿ ಮಾಡಬಹನದನ.
ಇ. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಮಗನವಿಗ ರ್ೋರವಾಗಿ ಪ್ರಶುಗಳನನು ಕೋಳಬಾರದನ. ಅರ್ರನ,
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ

33(2)ರ್ೋ

ಪ್ರಕರಣಕಕ

ಅನನಗನಣವಾಗಿ

ಮಗನವಿನ

ಮನಖಯ

ವಿಚಾರಣರ್ಲ್ಲಿ ವಿರ್ರವಾದ ಹೋಳಕಗ, ಉದದೋಶಿತ್ ಪ್ರಶುಗಳನನು ತಿಳಸಬೋಕನ.
ಎಫ್. ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರ ಮಗನರ್ು, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಅಥಯಪ್್ಣಯವಾಗಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಹೋಳಲನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ
ತ್ನೈಂಬಾ ಆಘಾತ್ಗ್ೈಂಡಿದಯೈಂದನ ಹಾಗ್ ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳು ಮಗನವಿಗ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ
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ಬೋರ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಹಾನಿರ್ನನುೈಂಟನ ಮಾಡಬಹನದಾದ ಅಪಾರ್ವಿದಯೈಂದನ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟಾರ, ಆಗ ಮಗನವಿನ ಯೋಗಕ್ಷೋಮ ಹಾಗ್ ಇತ್ರ
ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನನು ನಿಧಯರಿಸಲನ ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ ವ ದಯರ ಸಲಹರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬೋಕನ.
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ

ಮನೈಂದ

ಸ್ಾಕ್ಷಯ

ಹೋಳಲನ

ಮಗನರ್ು

ಸದೃಢವಾಗನರ್ರ್ರಗ

ಸ್ಾಕ್ಷಯ

ಪ್ಡರ್ನರ್ುದನನು ಮನೈಂದ್ಡಬೋಕನ.
ಜಿ. ಎಸ್ಪಿಪಿರ್ರ್ರನ, ಮಗನವಿಗ ಕೋಳಬೋಕೈಂದನ ಉದದೋಶಿಸಿರನರ್ೈಂಥ ಪ್ರಶುಗಳನನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ
ತಿಳಸಲನ

ಆಪಾದತ್ನ

ಎದನರನದಾರ

ರ್ಾಯರ್ವಾದಗ

ನಿದೋಯಶಿಸನರ್ೈಂತ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ

ಒತಾಿರ್ಪ್ಡಿಸಬೋಕನ. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಮನಖಯ
ವಿಚಾರಣ ಮತ್ನಿ ಪಾಟಿೋ ಸವಾಲನಗಳರಡನ್ು ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ ಬದರಿಕ ಹಾಕದೈಂಥ ಅಥವಾ
ಇಕಕಟಿಾಗ ಸಿಲನಕ್ತಸದ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ನಡಸಬೋಕೈಂದನ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ನನು ಒತಾಿರ್
ಪ್ಡಿಸಬೋಕನ.7

ಎಚ್. ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 33(6)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರಗ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಿದೈಂತ, ಮಗನರ್ನನು
ಆಕರಮಣಕಾರಿ

ಪ್ರಶು

ಅಥವಾ

ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ

ಅಥವಾ

ಚಾರಿತ್ರಯರ್ಧಗ
ವಿಶೋಷ

ಒಳಪ್ಡಿಸಿಲಿ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು

ಎೈಂಬನದನನು

ಮಗನವಿನ

ಘ್ನತರ್ನನು

ಗೌರವಿಸಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರ
ರ್ವಾಬಾದರಿಯಾಗಿರನತ್ಿದ .
ಐ. ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 33(4)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಿರನರ್ೈಂತ, ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ್ೋಷಕರ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ ಮತ್ನಿ ವಿಶಾಿಸವಿಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ಇತ್ರ
ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಅನನಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಪಾಟಿೋ ಸವಾಲನ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣಗ ಮಾಡನರ್
ಯಾರ್ುದೋ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳನ್ು ಸಹ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಪ್ರತಿರ್ೋಧಿಸಬೋಕನ.
ಜ. ಮಗನವಿಗ ತ್ನು ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ವಿಶಾರೈಂತಿ ತಗದನಕ್ಳುಲನ ಅನನಮತಿ
ನಿೋಡಬೋಕನ

ಹಾಗ್

ಮಗನವಿನ

ಅನನಕ್ಲತ

ಮತ್ನಿ

ಆತ್/ಆಕರ್

ದನಚ್ರಿ

ಹಾಗ್

ಯೋಗಕ್ಷೋಮದ ಅನನಸ್ಾರ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ವಿಚಾರಣಗಳನನು ನಿಗದಪ್ಡಿಸಬೋಕನ.

7

ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012ರ 33(2)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣರ್ು ಮತ್ನಿ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಪ್್ರ್ಯ ಮೊಕದದಮಗಳಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಸ್ಾಕ್ಷ್ - ವಿರನದಧ -

ಭಾರತ್ ಒಕ್ಕಟ ಮೊಕದದಮರ್ ತಿೋಪ್ನಯ ಅನಿರ್ವಾಗಬಲಿ ಕಾನ್ರ್ಾಗಿರನತ್ಿದ.
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ಕ. ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ವಿಷರ್ದ ಸೈಂಜ್ಞಾನರ್ನನು ತಗದನಕ್ೈಂಡ 30 ದನಗಳೂಳಗ ವಿಶೋಷ
ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ಗಳು,

ಮಗನವಿನ

ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್

ಸ್ೌಲಭಯರ್ನನು

ಒದಗಿಸಬೋಕನ.
ಎಲ್. ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಸೈಂಕ್ತೋಣಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸಮರ್ರ್ನನು ಕಡಿಮಗ್ಳಸನರ್ೈಂಥ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ
ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರ ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುುರ್ುದಕಕ ವೋಳಾಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಬೋಕನ.
ಎೈಂ. ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಬಗೆ ಸೈಂಶರ್ವಿದಾದಗ, ಬಾಲಕ ರ್ಾಯರ್ (ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ ಮತ್ನಿ
ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ)

ಅಧಿನಿರ್ಮ,

2015ರ

94(2)ರ್ೋ

ಪ್ರಕರಣದಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ನಿಗದಪ್ಡಿಸಲಾದ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನರ್ನನು ಅನಿಯಿಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಶಾಲಯಿೈಂದ ಮಗನವಿನ ರ್ನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ, ಮಟಿರಕನಯಲೋಷನ್
ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ ಅಥವಾ ನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ, ಪ್ನರಸಭ ಅಥವಾ ಪ್ೈಂಚಾರ್ತ್ ಮ್ಲಕ ನಿೋಡಲಾದ
ರ್ನನ

ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರರ್ನನು

ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ

ಸೈಂಗರಹಿಸಿರದದದರ,

ವಿಶೋಷ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು,

ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ರ್ರ್ಸಸನನು ನಿಧಯರಿಸಲನ 34(2)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ
ಮೋರಗ ತ್ನು ಅಧಿಕಾರರ್ನನು ಚ್ಲಾಯಿಸಲನ ಮನೈಂದಾಗಬೋಕನ. ರ್ರ್ಸಿಸನ ಬಗೆ ದಸ್ಾಿವೋಜಿೋರ್
ರನರ್ನವಾತ್ನ ಲಭಯವಿಲಿದದದರ, ರ್ರ್ಸಸನನು ನಿಧಯರಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಅಸಿೆ ಮಜು (Ossification)
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಆಧನನಿಕ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ನಡಸನರ್ೈಂತ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು
ಆದೋಶಿಸಬೋಕನ. ರ್ರ್ ಯಲ್ ಸಿೈಂಗ್ - ವಿರನದಧ - ಹರಿಯಾಣ ರಾರ್ಯ, ಎಐಆರ್ 2013 ಎಸ್ಸಿ
3467 ಮತ್ನಿ ಅಶಿಿನಿ ಕನಮಾರ್ ಸಕೋಸ ರ್ಾ - ವಿರನದಧ - ಮಧಯಪ್ರದೋಶ ರಾರ್ಯ, ಎಐಆರ್ 2013
ಎಸ್ಸಿ

553

ಮೊಕದದಮಗಳಲ್ಲಿ

ಸರ್ೋಯಚ್ಿ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು

ನಿೋಡಿದ

ತಿೋಪ್ನಯಗಳನನು

ಆಧಾರವಾಗಿಟನಾಕ್ಳುಬಹನದಾಗಿದ . ರ್ರ್ ಯಲ್ ಸಿೈಂಗ್ - ವಿರನದಧ - ಹರಿಯಾಣ ರಾರ್ಯ,
ಎಐಆರ್ 2013 ಎಸ್ಸಿ 3467 ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಯ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಬಾಲಕ
ರ್ಾಯರ್ (ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ ಮತ್ನಿ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ) ನಿರ್ಮಗಳು, 2007ರ 12ರ್ೋ ನಿರ್ಮರ್ನನು
ಪ್ರಾಮಶಿಯಸನತಾಿ ಈ ಕಳಕೈಂಡೈಂತ ಅಭಿಪಾರರ್ ಪ್ಟಿಾದ:
“12ರ್ೋ

ನಿರ್ಮರ್ು

ಕಡಾ್ರ್ವಾಗಿ

ಕಾನ್ನನ

ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ

ಮಗನವಿನ

ರ್ರ್ಸಸನನು

ನಿಧಯರಿಸಲನ ಮಾತ್ರ ಅನಿರ್ವಾಗನತ್ಿದಯಾದರ್, ಅಪ್ರಾಧದ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ರ್ರ್ಸಸನನು
ನಿಧಯರಿಸನರ್ುದಕ್ಕ

ಸಹ

ಮೋಲ

ಹೋಳಲಾದ

ಶಾಸರ್ಾತ್ಮಕ

ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ು

ಮ್ಲಾಧಾರವಾಗಿರಬೋಕೈಂಬನದನ ನಮಮ ಅಭಿಪಾರರ್ವಾಗಿದ. ನಮಮ ಅಭಿಪಾರರ್ದಲ್ಲಿ, ಅಪಾರಪ್ಿ
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ರ್ರ್ಸಿಸನ ಪ್ರಶುಗ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಿಾರನರ್ಷಾರ ಮಟಿಾಗ ಕಾನ್ನನ ಸೈಂಘ್ಷ್ಾಯತ್ಮಕ ಮಗನ ಹಾಗ್
ಅಪ್ರಾಧ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ನಡನವ ಅೈಂಥ ಯಾರ್ುದೋ ರ್ಯತಾಯಸ ಕಾಣಿಸನರ್ುದಲಿ”.
5. ನಷಿ ಪರಿಹನರವನಕು ಕ್ೋರಕವ ವಿಷಯದಲಿಿ ಸಹನಯ ಮನಡಕವುದಕ
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 33(8)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣರ್ು, ದೈಂಡರ್ರ್ ಜ್ತಗ ಸ್ಕಿ ಮೊಕದದಮಗಳಲ್ಲಿ ನಷಾ
ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ಸೈಂದಾರ್ ಮಾಡನರ್ೈಂತ ನಿದೋಯಶನ ನಿೋಡನರ್ ಅಧಿಕಾರರ್ನನು ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ
ನಿೋಡನತ್ಿದ. ಮಗನವಿಗ ಉೈಂಟಾದ ದ ಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್ಕಾಕಗಿ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ತ್ನತ್ನಯ
ಪ್ನನರ್ಯಸತಿಗಾಗಿ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ಆದೋಶಿಸಬಹನದನ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ನಿರ್ಮಗಳ

7ರ್ೋ

ನಿರ್ಮರ್ು,

ಅನನಸರಿಸಬೋಕಾದ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ಮತ್ನಿ

ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೋಕಾದ ಅೈಂಶಗಳನನು ವಿರ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಪಿಸನತ್ಿದ. ನಿರ್ಮ 7(1)ರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೋಷ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಸ್ಕಿ ಮೊಕದದಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ನೈಂತ್ರ
ಯಾರ್ುದೋ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿ, ಸಿತ್ಃ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅಜಿಯರ್ನನು
ಆಧರಿಸಿ, ಪ್ರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಪ್ನನರ್ಯಸತಿಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ, ಮಗನವಿನ ತ್ನತ್ನಯ ಅಗತ್ಯತಗಳನನು
ಪ್್ರ ಸಲನ ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರಕಕ ಆದೋಶರ್ನನು ನಿೋಡಬಹನದನ. ಮಗನವಿಗ ಸೈಂದಾರ್
ಮಾಡಲಾದ ಅೈಂಥ ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ಅೈಂತಿಮ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರಗಳು ಯಾರ್ುದಾದರ್
ಇದದರ, ಅರ್ುಗಳೂೈಂದಗ ಸರಿಹ್ೈಂದಸತ್ಕಕದನದ. ನಿರ್ಮ 7(4)ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ, ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು
ವಿಧಿಸಿದ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ಸೈಂತ್ರಸಿರ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್
357ಎ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗ್ ಇತ್ರ ಕಾನ್ನನಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಈ ಉದದೋಶಕಾಕಗಿ ಸ್ಾೆಪಿಸಲಾದ ಇತ್ರ
ಯೋರ್ರ್ಗಳೈಂದ ರಾರ್ಯ ಸಕಾಯರರ್ು ಸೈಂದಾರ್ ಮಾಡಬೋಕಾಗನತ್ಿದ. ಅಲಿದ, ನಿರ್ಮ 7(5)ರ
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ, ಆದೋಶಿಸಲಾದ ನಷಾಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ಅೈಂಥ ಆದೋಶ ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ 30 ದನಗಳೂಳಗ ರಾರ್ಯ
ಸಕಾಯರರ್ು ಸೈಂದಾರ್ ಮಾಡಬೋಕನ. 7(6)ರ್ೋ ನಿರ್ಮರ್ು, ಕೋೈಂದರ ಸಕಾಯರ ಅಥವಾ ರಾರ್ಯ ಸಕಾಯರದ
ಇತ್ರ ಯಾರ್ುದೋ ನಿರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಯೋರ್ರ್ಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ್ೋಷಕರನ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ ಮತ್ನಿ ವಿಶಾಿಸವಿಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ಇತ್ರ ಯಾರೋ
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ೋರನರ್ುದನನು ಯಾರ್ುದ್ ತ್ಡರ್ನರ್ುದಲಿ ಎೈಂದನ ಸಪಷಾಪ್ಡಿಸನತ್ಿದ.
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5.1. ನಷಿಪರಿಹನರಕಕ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದೈಂತ ಕನನ್ನಕ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು:
ಎ. ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ನ

ಇತ್ಯಥಯದಲ್ಲಿರನರ್

ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ

ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿ

ಹಾಗ್

ಮನಕಾಿರ್ದ

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ ಪ್ನನರ್ಯಸತಿಗಾಗಿ ನಷಾಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ನಿೋಡಬಹನದನ.
ಇದನನು ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ತ್ಲನಪಿಸಬಹನದನ.
ಬಿ. ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಅಜಿಯಯೈಂದಗ
ಪ್ಡದನಕ್ೈಂಡ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ,
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ
ನೈಂತ್ರ,

ಅಜಿಯ

ನಷಾ

ಪ್ರಿಹಾರದ

ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಬೋಕಾದ

ಸಲ್ಲಿಸನರ್

ಮ್ಲಕ

ಬಗೆ

ಕನಟನೈಂಬಕಕ

ಅಗತ್ಯ

ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ/

ತಿಳಸಿ,

ಕಾಗದಪ್ತ್ರಗಳನನು
ಅೈಂತಿಮ

ನಷಾ

ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುುರ್ಲ್ಲಿ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬೋಕನ.
ಸಿ. ಮಗನವಿಗ ಆದ ಹಲಿ ಮತ್ನಿ ತಿೋರ್ರ ಮಾನಸಿಕ/ ದ ಹಿಕ ಘಾಸಿರ್ ಪ್ರಿಣಾಮದೈಂದಾಗಿ
ಪ್ಡರ್ಲಾದ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತಸರ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ,
ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಗನವಿನ ಅಗತ್ಯತಗಳನನು ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಗಮನಕಕ
ತ್ರಬೋಕನ.
ಡಿ. ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್, ದ ಹಿಕ ಗಾರ್, ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತಸ, ಅಪ್ರಾಧದ ತ್ನಿಖ್ ಮತ್ನಿ
ಅಧಿವಿಚಾರಣಯಿೈಂದಾಗಿ ಶಾಲಗ ಗ ರನ ಹಾರ್ರಾಗನರ್ುದ್ ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ, ಅಪ್ರಾಧದ
ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆದ ಶ ಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಕಾಶದ ನಷಾ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾರ್ುದೋ ಕಾರಣರ್ನನು
ಪ್ರಮನಖ್ಾೈಂಶರ್ರ್ಾುಗಿ ತ್ೋರಿಸತ್ಕಕದನದ.
ಇ. ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ್, ದ ಹಿಕ ಗಾರ್, ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಚಿಕ್ತತಸ, ಅಪ್ರಾಧದ ತ್ನಿಖ್ ಮತ್ನಿ
ಅಧಿವಿಚಾರಣಯಿೈಂದಾಗಿ

ಉದ್ಯೋಗದ

ಸೆಳಕಕ

ಗ ರನಹಾರ್ರಾಗನರ್ುದ್

ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ,

ಅಪ್ರಾಧದ ಪ್ರಿಣಾಮದೈಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದ ನಷಾ ಅಥವಾ ಯಾರ್ುದೋ ಇತ್ರ ಕಾರಣರ್ನನು
ಸಹ ಪ್ರಮನಖ ಅೈಂಶರ್ರ್ಾುಗಿ ತ್ೋರಿಸತ್ಕಕದನದ.
ಎಫ್. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ರ್ರದರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ೈಂಡ
ನೈಂತ್ರ ತ್ನತ್ನಯ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿಹಾರವಾಗಿ ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕರ್ು (ಡಿಸಿಪಿರ್ನ)
ಮೈಂರ್್ರನ ಮಾಡನರ್ ಸೈಂತ್ರಸಿರ ಐಸಿಪಿಎಸ್ ನಿಧಿರ್ೈಂಥ ಪ್ಯಾಯರ್ ಯೋರ್ರ್ಗಳಡಿ ನಷಾ
ಪ್ರಿಹಾರ ಮತ್ನಿ ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಿಹಾರಗಳು ಲಭಯವಿವ ಎೈಂಬನದರ ಬಗೆರ್್ ಸಹ ಅರ್ರ
ಕನಟನೈಂಬಕಕ ತಿಳಸಬಹನದನ.
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6. ಇತರ ಬೈಂಬ್ಲ ವಯವಸ್ಥಗಳ್ೂೈಂದಿಗ ವಿಶೋಷ ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ರವರ ಸಮನವಯತ
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ನಿರ್ಮಗಳು

ರ್ಯರ್ಸ್ೆಗಳೂೈಂದಗ

ವಿಶೋಷ

ಮತ್ನಿ
ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳ
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್

ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ
ರರ್ರ

ಸ್ಚಿಸಿರನರ್ೈಂತ,
ಸಮನಿರ್ತರ್ನ

ಬೈಂಬಲ
ಸನರ್ಯರ್ಸಿೆತ್

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಸ್ೌಲಭಯರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ಿದ. ಇದನನು ಸ್ಾಧಿಸಲನ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರನ ಒಟಾಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸಿದಾಗ, ಮಗನವಿನ ಉತ್ಿಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನನು ಎತಿಿಹಿಡಿರ್ಲಾಗನತ್ಿದ. ಪ್ೋಕ್ಸೋ
ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು (39ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣ) ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ
ಬೈಂಬಲ ರ್ಯರ್ಸ್ೆರ್ನನು ಒದಗಿಸನರ್ ಬಗೆ ಕ ಗ್ಳುಬೋಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕರಮಗಳನನು ವಿರ್ರಿಸನತ್ಿದ.
ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಜಿಲರ್
ಿ ಲ್ಲಿರನರ್ ಡಿಸಿಪಿರ್ನ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ (ಸಿಡಬ್ಿಯಸಿ),
ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ೈಂತ, ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ, ದನಭಾಷಿಗರನ, ಮಗನವಿನ ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ
ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬಹನದಾದೈಂಥ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳ/ ಸಕಾಯರೋತ್ರ ಸೈಂಘ್ ಸೈಂಸ್ೆಗಳ ಒೈಂದನ ರಿಜಿಸಾರ್ ಅನನು
ನಿರ್ಯಹಿಸತ್ಕಕದನದ. ಎಸ್ಜಪಿರ್ನ/ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮತ್ನಿ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಮಗನರ್ು ಆಘಾತ್
ಹಾಗ್ ಹಿೈಂಸ್ಾರಹಿತ್ವಾದ ರ್ಯರ್ಸ್ೆಗ ಸ್ೋಪ್ಯಡಗ್ಳುಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನರ್ೈಂತ ಮಾಡಲನ ಅಗತ್ಯತರ್
ಆಧಾರದ

ಮೋಲ ಅೈಂಥ

ಒೈಂದನ

ಪ್ಟಿಾರ್ನನು

ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬೋಕನ

ಹಾಗ್

ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಅೈಂಥ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಒದಗಿಸಬೋಕನ.
6.1. ಬೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿ
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ನಿರ್ಮಗಳ 4(7)ರ್ೋ ನಿರ್ಮರ್ು, ತ್ನಿಖ್ ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ಮ್ಲಕ ಮಗನವಿಗ
ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಒಬಬ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸಲನ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನನು
ಅಧಿಕೃತ್ಗ್ಳಸನತ್ಿದ . ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 19(6)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿೈಂದ
ಸಿಿೋಕರಿಸಲಾದ ರ್ರದರ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲ ಅಥವಾ 4(5)ರ್ೋ ನಿರ್ಮದಡಿ ಅದರ ನಿಧಯರಣರ್
ಆಧಾರದ ಮೋಲ ಇದನನು ಮಾಡಬಹನದನ. ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸನರ್ ಮನೈಂಚ, ಮಗನ ಮತ್ನಿ
ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ್ೋಷಕರನ ಅಥವಾ ಮಗನರ್ು ನೈಂಬಿಕ ಇಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ಇತ್ರ ರ್ಯಕ್ತಿರ್
ಸಮಮತಿರ್ನನು ಪ್ಡದರಬೋಕನ.

ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳು ಅಥವಾ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣರ್

ಕ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸನತಿಿರನರ್ ಒಬಬ ರ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೈಂಸ್ೆ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಅಭಿರಕ್ಷ
ಹ್ೈಂದರನರ್ ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ಾ ಗೃಹ ಅಥವಾ ಆಶರರ್ ಗೃಹದ ಒಬಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ
ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕರ್ು (ಡಿಸಿಪಿರ್ನ) ನಿಯೋಜಿಸಿರನರ್ ಒಬಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹನದನ.
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4(9)ರ್ೋ ನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಜಪಿರ್ನ ಅಥವಾ ಸೆಳೋರ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ, ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು
ನಿಯೋಜಿಸನರ್ 24 ಗೈಂಟಗಳ ಒಳಗ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ತಿಳಸಬೋಕನ. ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್
ಪಾತ್ರರ್ನನು

4(8)ರ್ೋ

ನಿರ್ಮದಲ್ಲಿ

ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದನದ,

ಇದನ

ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳು,

ರ್ಾಯಯಿಕ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಲಭಯವಿರನರ್ ಸಹಾರ್ ಹಾಗ್ ಸೈಂಭಾರ್ಯ ಫಲ್ಲತಾೈಂಶಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಮಗನ ಮತ್ನಿ
ಮಗನವಿನ

ಕನಟನೈಂಬ/

ಒಳಗ್ೈಂಡಿದ.

ಪ್ೋಷಕರನ/

ಆಪಾದತ್

ಮಗನರ್ು

ರ್ಯಕ್ತಿಗ

ನೈಂಬಿಕ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ

ಇಟಿಾರನರ್ೈಂಥ
ಸನರಕ್ಷತರ್

ರ್ಯಕ್ತಿಗ

ತಿಳಸನರ್ುದನನು

ವಿಷರ್ದಲ್ಲಿ

ಮಗನರ್ು

ಹ್ೈಂದರಬಹನದಾದೈಂಥ ಆತ್ೈಂಕಗಳು ಹಾಗ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ನಿೋಡಲನ ಮಗನರ್ು ಇಚಿಛಸಬಹನದಾದೈಂಥ
ವಿಧಾನರ್ನನು ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಪಾರಧಿಕಾರಿಗಳಗ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ತಿಳಸಬೋಕನ.
ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸನರ್ ಪಾತ್ರರ್ನನು ಹ್ೈಂದದನದ,
ಮಗನವಿನ

ಬಗೆ

ಮಾಹಿತಿರ್ನನು

ಖಚಿತ್ವಾಗಿ

ತಿಳಸಲನ

ಹಾಗ್

ಮಗನರ್ು

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ

ಹಾರ್ರಾಗಬೋಕಾದ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಬಾರಿರ್್ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್
ಮಾಡಲನ

ವಿಶೋಷ

ಪ್ರಿಗಣರ್ಗ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು

ತಗದನಕ್ೈಂಡನ,

ವಿಶೋಷ

ಕರರ್ಬಹನದೈಂಬನದನನು
ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಇದನ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ,

ಸ್ಚಿಸನತ್ಿದ.
ಮಗನವಿನ

ಇದನನು

ವಿಚಾರಣರ್

ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿಗ ರ್ರರ್ು ನಿೋಡಲನ ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ಪ್್ರ್ಯ ಮತ್ನಿ
ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಯೈಂದಗ ಸೈಂವಾದ ನಡಸನರ್ುದನ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮನಖಯ.
ಮಗನರ್ು, ಆಘಾತ್ದೈಂದ ಚೋತ್ರಿಸಿಕ್ಳುುರ್ುದಕಾಕಗಿ ಹಾಗ್ ಅಪ್ರಾಧಿಕ ರ್ಾಯರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ೆರ್ ಮ್ಲಕ
ಸನಗಮ ಮಾಗಯ ಕೈಂಡನಕ್ಳುುರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಮಾಹಿತಿ, ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ
ಹಾಗ್ ಮಾನಸಿಕ ಬೈಂಬಲರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ೈಂಥ ಬೈಂಬಲ ಸ್ೋವಗಳನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬೋಕನ.
6.1.1. ವಿಶೋಷ

ಪಬಿಿಕ್

ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್

ಮತಕಿ

ಬೈಂಬ್ಲ

ವಯಕ್ತಿಗಳ

ನಡಕವಿನ

ಸೈಂಬ್ೈಂಧದ

ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು:
ಎ. ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ರ್ರವಿರ್್ೈಂದಗ ತ್ನು ಉಪ್ಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ ಹಿತ್ಕರವಾಗಿದ
ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಹಲರ್ು
ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ ಈಗಾಗಲೋ

ಮೊಕದದಮರ್

ಪಾರರೈಂಭದೈಂದಲ್ ಸೈಂವಾದ ನಡಸಿರನರ್ ಕಾರಣದೈಂದ, ಮೊಕದದಮರ್ ವಿರ್ರಗಳು
ಹಾಗ್

ಮಗನವಿಗ

ಬೋಕಾಗಿರನರ್ೈಂಥ
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ಯಾರ್ುದೋ

ವಿಶೋಷ

ಅಗತ್ಯತಗಳನನು

ಅಥಯ

ಮಾಡಿಕ್ಳುುರ್ುದಕಾಕಗಿ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ ಆತ್ನ/ ಆಕರ್ ರ್ರರ್ನನು
ಕ್ೋರಬಹನದನ.
ಬಿ. ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ

ಅಧಿವಿಚಾರಣಗ

ಅನನಕ್ಲವಾಗನರ್ೈಂತ

ಮೊಕದದಮರ್ ಎಲಾಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾಗದ ಪ್ತ್ರಗಳನನು ಅನನಕರಮವಾಗಿಡಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ೈಂತ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಕ್ೋರಿಕ್ಳುಬಹನದನ.
ಸಿ. ಈ ನಿಟಿಾನಲ್ಲಿ, ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ, ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸಿಬಬೈಂದ ಮತ್ನಿ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ಗಳ ನಡನವ ಸೈಂಪ್ಕಯ ರ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬಹನದನ.
ಡಿ. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ ನಿೋಡಿದ
ಅಧಿಕಾರ

ಪ್ತ್ರರ್ನನು

ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್

ಮ್ಲಕ

ಮಗನವಿನ

ಬೈಂಬಲ

ರ್ಯಕ್ತಿರ್

ಉಪ್ಸಿೆತಿರ್ ಬಗೆ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ತಿಳಸಬಹನದನ. ಆಪಾದತ್ನ ಪ್ರ ಎದನರನದಾರ
ರ್ಾಯರ್ವಾದಗ್ ಸಹ ಅದನನು ತಿಳಸಿರಬೋಕನ.
ಇ. ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ,

ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು

ಪಾಲ್ಲಸಲಾಗನತಿಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ ಸಲನವಾಗಿ, ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು
ತಗದನಕ್ಳುುರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ್ಳಗ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಹಾರ್ರ್ನನು
ತಗದನಕ್ಳುಬಹನದನ. ಇದನ ಮಗನರ್ು ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ್ಳಗ ನಿರಾತ್ೈಂಕವಾಗಿದ ಹಾಗ್
ಮಗನವಿನ ಅಗತ್ಯತಗಳನನು ಪ್್ರ ಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನನು
ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನತ್ಿದ.
ಅಲ್ಲಿರ್ರ್ರಗಿನ

ಬೈಂಬಲ

ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು,

ಆಗನಹ್ೋಗನಗಳ

ಬಗೆ

ಮೊಕದದಮರ್
ವಿಷರ್ರ್ನನು

ಸಿೆತಿಗತಿರ್

ತಿಳಸಲನ

ವಿಶೋಷ

ಕನರಿತಾಗಿ
ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ಮತ್ನಿ ಮಗನ ಹಾಗ್ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬದ ನಡನವ ಸೈಂಪ್ಕಯ
ರ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬಹನದನ.
ಎಫ್. ನಿೋಡಲಾದ ಸಮನ್ಸಗಳ ಬಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದ ಹಾಗ್ ಮನೈಂಬರನರ್ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ
ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳ ಬಗೆ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ತಿಳಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು
ಬೈಂಬಲ

ರ್ಯಕ್ತಿರ್

ಮ್ಲಕ

ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬಹನದನ.
ಜಿ.

ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಿಸನರ್ಲ್ಲಿ ಹಾಗ್ ಅಗತ್ಯ ಕಾಗದ
ಪ್ತ್ರಗಳನನು

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ

ಎೈಂಬನದನನು
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ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ಲ್ಲಿ

ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರಿಗ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬಹನದನ. ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಅದರ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ನಿ
ಸಿೆತಿಗತಿರ್ ಬಗೆ ತಿಳಸಬಹನದನ.
ಎಚ್. ಸೈಂತ್ರಸಿ

ಮಗನರ್ನನು

ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ-ಪ್್ರ್ಯ

ಚ್ಚಯ

ನಡಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಅಥವಾ

ಆಘಾತ್ಕ್ಕಳಗಾಗಿರನರ್ ಮಗನವಿಗ ರ್ರರ್ು ನಿೋಡಲನ ಮಾಡಬೋಕಾದೈಂಥ ಯಾರ್ುದೋ
ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಾಗಿ ಕರತ್ರಬೋಕಾದೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನನು ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್
ಮ್ಲಕ, ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ ಹಾಗ್ ಸಕಾಯರಿ
ಬಾಲಕ್ತರ್ರ ಪಾಲರ್ಾ ಸೈಂಸ್ೆಗ ತಿಳಸಬಹನದನ.
ಐ.

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ

ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳೈಂದ ಪ್ರಿಹರಿಸಬಹನದಾದ ಯಾರ್ುದೋ ಆಘಾತ್ರ್ನನು

ನಿರ್ಯಹಿಸಲನ ಮಗನವಿಗ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ರ್ ಅಗತ್ಯವಿದಾದಗಲಲಾಿ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ನನು
ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ೋಗಯ ವ ದಯರ ಬಳ ಕರದನಕ್ೈಂಡನ ಹ್ೋಗಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶೋಷ
ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಹಾರ್ದೈಂದ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬಹನದನ.
ಆಘಾತ್ದಲ್ಲಿರನವಾಗ, ಮಗನರ್ನನು ಮತ್ಿಷನಾ ತ್ೈಂದರಗ ಒಳಪ್ಡಿಸಿರನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ

ಮಾನಸಿಕ

ಆರ್ೋಗಯ

ವ ದಯರಿೈಂದ

ಪ್ಡದ

ರ್ರದರ್ನನು

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹನದನ.
ಜ.

ಮಾದರಿ

ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ

ಸ್ಚಿಸಿರನರ್ೈಂತ,

ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್

ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಹ್ರತ್ರನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್ ಮಾಡನರ್ುದನ ಅಗತ್ಯವಿದದರ,
ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಮೌಖಿಕರ್ಲಿದ, ಅೈಂಗರಚ್ರ್ರ್ ರೋಖ್ಾ ನಕ್ಷಗಳೈಂಥ ರ್ರ್ಸಿಸಗ

ಅನನಗನಣವಾದ ಸ್ಾಧನಗಳನನು8 ಬಳಸಿ ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಗಳನನು ಒದಗಿಸನರ್ಲ್ಲಿ ವಿಶೋಷ
ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ಗ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬಹನದನ.
6.2. ದಕಭನಷಿಗರಕ, ಭನಷನೈಂತರಕನರರಕ ಮತಕಿ ವಿಶೋಷ ಶ್ವಕ್ಷಕರಕ
38(1)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುವಾಗ,
ಅಹಯ

ಮತ್ನಿ

ಅನನಭರ್

ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬಹನದನ.

ಪ್ಡದ

ಮಾನಸಿಕ

ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ

ಅಥವಾ

ದ ಹಿಕ

ಅಥವಾ

ದನಭಾಷಿಗರ

ಅೈಂಗವಿಕಲತಗಳನನು

ಸಹಾರ್ರ್ನನು

ಹ್ೈಂದರನರ್

ಮಕಕಳ

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ, 38(2)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು
8

ಕ್ತರಮಿನಲ್ ವಿಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದನಬಯಲ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ುದಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು, ಖೈಂಡ 3(ಜ) ವಿರ್ರಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಾಧನಗಳು – ಒೈಂದನ ಕೃತ್ಯ

ಅಥವಾ ಒೈಂದನ ಸೈಂಗತಿರ್ನನು ವಿರ್ರಿಸಲನ ದನಬಯಲರ್ಾದ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರನಿಗ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಸ್ಕಿವಾದ ಬ್ೈಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಶರಿೋರಶಾಸರದ ರೋಖ್ಾಚಿತ್ರ ಅಥವಾ
ಇತ್ರ ಯಾರ್ುದೋ ಸ್ಾಧನಗಳು
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ಲಭಯವಿದ.

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುವಾಗ, ಮಗನವಿನ ಸೈಂರ್ಹನ ವಿಧಾನರ್ನನು ಅರಿತಿರನರ್ ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಿ
ಅಹಯತ ಮತ್ನಿ ಅನನಭರ್ ಹ್ೈಂದರನರ್ ತ್ಜ್ಞ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಹಾರ್ರ್ನನು ಪ್ಡರ್ಬಹನದನ. ಭಾರತ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ
ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1872ರ 119ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರೈಂತ್ನಕರ್ು, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೈಂವಾದ ನಡಸಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗದ
ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರ ಮಗನವಿನ ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ದನಭಾಷಿಗ ಅಥವಾ ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕನ
ರ್ರರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುುರ್ೈಂತ ಹಾಗ್ ಆ ಹೋಳಕರ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ೈಂತ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಕಡಾ್ರ್ಪ್ಡಿಸನತ್ಿದ.
ಭಾರತ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1872ರ 126ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ್ೈಂದಗ ಓದಲಾದ 127ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರಗ
ವಿರ್ರಿಸಲಾದೈಂತ, ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ ಮತ್ನಿ ನಿರ್ಮಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯರ್ಸ್ೆರ್ಲ್ಲಿ
ತ್ಡಗಿರನರ್ ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗೌಪ್ಯತರ್ ನಿರ್ಮಗಳಗ ಬದಧರಾಗಿರನತಾಿರ. ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ,
1973ರ 282ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣಕಕ ಅನನಸ್ಾರವಾಗಿ, ಯಾರ್ುದೋ ಸ್ೋಪ್ಯಡ ಅಥವಾ ಲ್ೋಪ್ಗಳನನು ಮಾಡದ
ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾದ ಹಾಗ್ ನಿಖರವಾದ ಅಥಯವಿರ್ರಣ ಅಥವಾ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ೈಂತ ಸಹ
ಅರ್ರನನು ಕ್ೋರಿಕ್ಳುಲಾಗಿದ.
6.2.1.

ದಕಭನಷಿಗರಕ, ಭನಷನೈಂತರಕನರರಕ ಮತಕಿ ವಿಶೋಷ ಶ್ವಕ್ಷಕರ ಸಹತವನಗಿ ವಿಶೋಷ ಪಬಿಿಕ್

ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ರವರಿಗ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು:
ಎ. ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ,

ಮಗನವಿನ

ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಲನ

ಅನನಕ್ಲವಾಗನರ್ೈಂತ ನಿಯೋಜಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕಾದ ದನಭಾಷಿಗ, ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ
ಸೈಂರ್ಹನ ವಿಧಾನರ್ನನು ತಿಳದರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.
ಬಿ. ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸಹಾರ್ದ್ೈಂದಗ, ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ
ಪ್್ರ್ಯ ಹಾಗ್ ವಿಚಾರಣಾ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಿ ಸಹ ರ್ರರ್ು ನಿೋಡಲನ 164ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರಗ
ಹೋಳಕರ್ನನು

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್

ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ/

ದನಭಾಷಿಗರನ/

ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ
ವಿಶೋಷ

ಸಹಾರ್
ಅಗತ್ಯತರ್

ಮಾಡಬಹನದಾದ
ಶಿಕ್ಷಕರ

ಅದೋ

ಲಭಯತರ್ನನು

ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬಹನದನ.
ಸಿ. ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕ/ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ ಬಳ ಅೈಂಥ ಬೈಂಬಲ ತ್ಜ್ಞರ
ಪ್ಟಿಾರ್ನ ಲಭಯವಿದದರ, ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ ಸಹಾರ್ ಮಾಡನರ್ುದಕಕ ಆ
ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಒದಗಿಸನರ್ೈಂತ ಕ್ೋರಿಕ್ಳುಬಹನದನ.
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ಡಿ. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,
ಅಗತ್ಯ ಬಿದಾದಗಲಲಾಿ ಮಗನವಿನ ಅಗತ್ಯ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯರ್ಸ್ೆಗಳ ಲಭಯತಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ವಿಶೋಷ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಈ ಕ್ೋರಿಕರ್ನನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನಿ ದನಭಾಷಿಗರನ/ ಭಾಷ್ಾೈಂತ್ರಕಾರರನ/
ವಿಶೋಷ- ಅಗತ್ಯತಗಳ ತ್ಜ್ಞರಿಗ ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಸಮನನಗಳನನು ನಿೋಡಲನ ಕ್ೋರಿಕ್ಳುಬಹನದನ.
ಈ ತ್ಜ್ಞರನ ಲಭಯವಿಲಿದರನರ್ ಕಾರಣಕಾಕಗಿ, ಇದನ ಮನೈಂದ್ಡಿಕಗಳನನು ಮತ್ನಿ ಮೊಕದದಮಗಳು
ವಿಳೈಂಬವಾಗನರ್ುದನನು ತ್ಪಿಪಸನರ್ೈಂತಿರಬೋಕನ.
ಇ. ತ್ಜ್ಞರನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ ಅಗತ್ಯತಗಳನನು ತಿಳಸಬಹನದಾದ ಹಾಗ, ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ
ಪ್್ವಾಯರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ ದನಭಾಷಿಗ/ ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಿಚ್ರ್ವಿದ ಎೈಂಬನದನನು
ಹಾಗ್

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿರನರ್

ನಿರಾತ್ೈಂಕವಾಗಿದ

ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ

ಎೈಂಬನದನನು

ಮಗನವಿಗ

ವಿಶೋಷ

ಪ್ರಿಚ್ರ್ವಿದನದ,

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಮಗನರ್ು

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬಹನದನ.
7. ಇತರ ಹತನಸಕ್ತಿದನರರ್ೈಂದಿಗ ವಿಶೋಷ ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ರವರ ಸಮನವಯತ

7.1. ಪ್ಲಿೋಸರಕ ಮತಕಿ ತನಿಖಗಳು: ಗನರ್ರಾತ್ ರಾರ್ಯ - ವಿರನದಧ - ಕ್ತಶನ್ಭಾಯ್9 ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ
ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು, ರನರ್ನವಾತಿನ ಭಾರರ್ನನು ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ನಿರ್ಯಹಿಸದರನರ್ ಕಾರಣದ
ಆಧಾರದ ಮೋಲ ಖನಲಾಸ್ಗಳನನು ಮಾಡಿಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್ ಸಲನವಾಗಿ, ತ್ನಿಖ್ರ್
ಸಮಗರತರ್ನನು ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸನರ್ ರ್ವಾಬಾದರಿರ್ನನು ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ಗಳ ಮೋಲ ರ್ಹಿಸಿದ.
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ

ಆರ್ೋಪ್

ಪ್ಟಿಾರ್ನನು

ಸಲ್ಲಿಸನರ್ುದಕಕ

ಪ್್ಣಯಗ್ೈಂಡಿರನರ್ುದರಿೈಂದ,

ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪ್ಡರ್ಲಾದ

ಹೋಳಕ,

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ

ಮನೈಂಚಯೋ,

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ,
ಅಭಿಪಾರರ್ಗಳು

ತ್ನಿಖ್ರ್
ಮತ್ನಿ

ತ್ನಿಖ್ರ್ನ
ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ
ವಿಧಿ

ವಿಜ್ಞಾನ

ಪ್ರಯೋಗಾಲರ್ದ ರ್ರದಗಳ ನಡನವಿನಿೈಂದ ಸಮಥಯರ್ಗಳನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುಲನ ಪ್ರರ್ತಿುಸಬಹನದನ.
7.1.1. ಪ್ಲಿೋಸರ ಸಹನಯಕನಕಗಿ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು:
ಎ. ಅಗತ್ಯವೈಂದನ ಭಾವಿಸನರ್ೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ:

 ಆಪಾದತ್ನನನು ಬೈಂಧಿಸನರ್ುದಕಕ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನನ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನನು ತ್ಡರ್ನರ್ುದಕಕ ಮತ್ನಿ/
ಅಥವಾ
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 ಸ್ಾಕ್ಷಯ ರ್ಾಶ ಮಾಡನರ್ುದನನು ತ್ಡರ್ನರ್ುದಕಕ ಮತ್ನಿ/ ಅಥವಾ

 ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಗನರನತ್ನ ಮತ್ನಿ ಗೌಪ್ಯತರ್ನನು
ರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಕಕ
- ತ್ನಿಖ್ರ್ಲ್ಲಿನ ಬಳರ್ಣಿಗಗಳನನು ರ್ರದ ಮಾಡದೈಂತ ಮಾಧಯಮಕಕ ನಿದೋಯಶನ ನಿೋಡನರ್ುದನ.
ಅಗತ್ಯವೈಂದನ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟಾರ, ಹಾಗ ನಿದೋಯಶನ ನಿೋಡನರ್ೈಂತ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಅಜಿಯಗಳನನು ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ.
ಬಿ. ಸ್ಾಕ್ಷಯ ರ್ಸನಿಗಳನನು ರ್ಪಿಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ಾಿಧಿೋನಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುವಾಗ, ಮಹರ್ರನಗಳನನು ಬರರ್ನರ್
ವಿಷರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ ಸಲಹ ನಿೋಡಬೋಕನ ಹಾಗ್ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತ್ಜ್ಞರಿೈಂದ ನಿಖರವಾದ
ರ್ರದರ್ನನು

ಪ್ಡದನಕ್ಳುುರ್

ಪ್ದಾಥಯಗಳನನು

ಸ್ಕಿ

ಮತ್ನಿ

ಸಲನವಾಗಿ,
ಸನರಕ್ಷ್ತ್

ಹಾಗ

ರ್ಪಿಿ

ಮಾಡಿ

ಸ್ಾಿಧಿೋನಪ್ಡಿಸಿಕ್ೈಂಡ

ಅಭಿರಕ್ಷರ್ಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದಯೋ

ಎೈಂಬನದನನು

ಸಹ

ರ್್ೋಡಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
ಸಿ. ಭಾರತ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1872ರ 65ರ್ೋ ಬಿ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ, ಗಣಕರ್ೈಂತ್ರ, ಲಾಯಪ್ಟಾಪ್,
ಮೊಬ ಲ್ ಫ್ೋನನಗಳು, ಕೈಂಪ್್ಯಟರ್ ದಾಖಲಗಳು, ಫ್ೋನ್ ದಾಖಲಗಳು, ಪ್ಠಯ ಸೈಂದೋಶಗಳು,
ಇ-ಅೈಂಚಗಳು, ತ್ಪಾಸಣ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫನೇ಼ಟೋಜ್ ಸ್ೋರಿದೈಂತ, ವಿದನಯರ್ಾಮನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು
ಅಫಿಡವಿಟ್/

ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರಗಳೂೈಂದಗ

ಲಗತಿಿಸಿರಬೋಕನ.

ಇದನನು

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ

ಗಮನಕಕ

ತ್ರಬೋಕನ.
ಡಿ. ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ಮನೈಂದನ ವಿಚಾರಣಾ ದರ್ಾೈಂಕರ್ನನು ನಿಧಯರಿಸಿದ ಕ್ಡಲೋ ಸಕಾಲ್ಲಕ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ
ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಿಗ ಸಮನನಗಳನನು ನಿೋಡಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿ
ನಿೋಡನರ್ ಈ ರ್್ೋಟಿೋಸ್ನಿೈಂದಾಗಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನ ವಿಚಾರಣಗ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿದಧತ ನಡಸಲನ ಹಾಗ್
ಮನೈಂದ್ಡಿಕಗಳನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನತ್ಿದ.
ಇ. ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಕಾನ್ನನ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ನಮ್ದಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ
ಆರ್ೋಪ್ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬೋಕನ. ತಿೋರ್ರ ಸಿರ್ಪ್ದ ಅಪ್ರಾಧಕಕ (ಎೈಂದರ, ಪ್ೋಕ್ಸೋ
ಅಧಿನಿರ್ಮದ 6ರ್ೋ ಮತ್ನಿ 8ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು; ಭಾರತಿೋರ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತರ್ 376(2)ರ್ೋ
ಪ್ರಕರಣ) ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ವಿರ್ರಿಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ
ಎಚ್ಿರಿಕರ್ನನು

ಕ ಗ್ಳುಬೋಕನ.

ಆರ್ೋಪ್

ಪ್ಟಿಾರ್ಲ್ಲಿ

ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ

ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳು

ಕೈಂಡನಬರದದದರ, ಆರ್ೋಪ್ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ರ್ಪಿಸನರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು
ನಮ್ದಸನರ್

ಹಾಗ

ವಿಶೋಷ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ
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ಗಮನರ್ನನು

ಸ್ಳರ್ಬೋಕನ.

ವಿಶೋಷ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ರ್ಪಿಸಿರನರ್ ಆರ್ೋಪ್ ಪ್ಟಿಾರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ವಿರ್ರಿಸಿರದದದರ,
ಆಗ

ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ,

ಸ್ಕಿ

ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳು

ಮತ್ನಿ

ಆರ್ೋಪ್ದ

ಮಾಪಾಯಟನಗಳನನು ಸ್ೋರಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್ 216ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರಗ
ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ.

ಗನರ್ರಾತ್ ರಾರ್ಯ - ವಿರನದಧ - ಕ್ತಶನ್ಭಾಯ್10 ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಯ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ನಿೋಡಿದ ತಿೋಪಿಯನ ದೃಷಿಾರ್ಲ್ಲಿ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ೋಪ್ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು
ಸಲ್ಲಿಸನರ್ ಮನೈಂಚ, ಅದರ ಕರಡನ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ್ಸನರ್ುದನ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರ
ಪಾರಥಮಿಕ ಕತ್ಯರ್ಯವಾಗಿದ. ಆರ್ೋಪ್ ಪ್ಟಿಾ ಮತ್ನಿ ಅದರ್ೈಂದಗ ಲಗತಿಿಸಿರನರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಆಪಾದತ್ನ
ಮೋಲ ಕರಮ ರ್ರನಗಿಸಲನ ಸ್ಾಕಷಿಾಲಿವೈಂದನ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟಾರ, ಅೈಂಥ
ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ಪ್ಡರ್ನರ್ರ್ರಗ್ ತ್ನಿಖ್ರ್ನನು ಮನೈಂದನರ್ರಿಸನರ್ೈಂತ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ ಅರ್ರನ
ನಿದೋಯಶಿಸಬೋಕನ. ಆರ್ೋಪ್ ಪ್ಟಿಾರ್ನನು ಪ್ರಿಶಿೋಲರ್ಗಾಗಿ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರ
ಕಚೋರಿಗ

ಕಳುಹಿಸನರ್ುದಕ್ಕ

ಮನೈಂಚ

ಅದನನು

ಹಿರಿರ್

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬೋಕನ. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಆರ್ೋಪ್

ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ
ಪ್ಟಿಾರ್

ಸಹ

ಪ್ರಿಶಿೋಲರ್ಗ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ರ್ೋರವಾಗಿ ರ್ವಾಬಾದರರಾಗಿರನರ್ುದಲಿ.
7.2. ವ ದಯಕ್ತೋಯ ಮತಕಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞನನ ಸ್ನಕ್ಷಯ
“ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧದ ಮೊಕದದಮಗಳ ರ್ಾಯರ್ ನಿಣಯರ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಲ್
ಪ್ರಮನಖ ಪಾತ್ರರ್ನನು ನಿರ್ಯಹಿಸನತ್ಿದ. ಅದರ ಉಪ್ಸಿೆತಿರ್ನ ಹಲರ್ು ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಧ
ಸ್ಾಬಿೋತಾಗನರ್ುದಕಕ ಹಾಗ್ ಅದರ ಅನನಪ್ಸಿೆತಿರ್ನ ಖನಲಾಸ್ಗ್ಳುುರ್ುದಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಿಾರನತ್ಿದ”.
ಡಾ. ರ್ಗದೋಶ್ ರಡಿ್11.

1. 6 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ. 1 (2017)ರಲ್ಲಿ ರ್ರದ ಮಾಡಲಾದ ಮನಕೋಶ್ - ವಿರನದಧ - ರಾರ್ಯ ಸಕಾಯರ
ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ
ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್

ಮಾನ್ರ್

ಸರ್ೋಯಚ್ಿ

ಮೊಕದದಮರ್ನನು

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು

ಸಮರ್ಥಯಸನರ್ುದರಲಾಿಗಲ್ಲೋ

ಅಭಿಪಾರರ್

ಪ್ಟಿಾರನರ್ೈಂತ,

ಅಥವಾ

ಆಪಾದತ್ನನನು

ದ್ೋಷಮನಕಿನರ್ಾುಗಿ ಮಾಡನರ್ುದಕಾಕಗಲ್ಲೋ ಡಿಎನ್ಎ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಪ್ರಮನಖ ಸ್ಾೆನರ್ನನು ಪ್ಡದದ.

10

10(2014)5ಎಸ್ಸಿಸಿ೧೦೮

11 ಡಾ. ರ್ಗದೋಶ್ ಎನ್, ಅಧಾಯರ್ 7: ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಮೊಕದದಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳ ಮ್ಲಕ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯದ ಗನಣಾರ್ಗನಣದ
ವಿವೋಚ್ರ್- ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳ ಮ್ಲಕ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012ರ ಅನನಷ್ಾಾನ: ಸವಾಲನಗಳು ಮತ್ನಿ ವಿಷರ್ಗಳು.
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2. ಆಪಾದತ್ನ ಅಥವಾ ಸೈಂತ್ರಸಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮೋಲ್ಲನ ಗಾರ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿೋರ್ಯ ಅಥವಾ
ವಿೋಯಾಯಣನ ಇಲಿದದದ ಮಾತ್ರಕಕ, ಈ ಮನೈಂದನ ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ ಅರ್ಷ್ಾೋ ಆಪಾದತ್ನ ತ್ಪ್ಪನನು
ಸ್ಾಬಿೋತ್ನ ಪ್ಡಿಸಲನ ನಿಧಾಯರಕ ಅೈಂಶಗಳಾಗಿರಬೋಕಾಗಿಲಿ:
ಎ.

ವಿೋರ್ಯ ಅಥವಾ ವಿೋಯಾಯಣನ ಇಲಿದರನರ್ುದಕಕ ಆಪಾದತ್ನಲ್ಲಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅೈಂಗರ್ು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸನತಿಿಲಿ ಎೈಂದನ ಹೋಳಬಹನದಾಗಿದ.

ಬಿ.

ಮಗನರ್ನನು ಪ್ರಜ್ಞಾಶ ನಯವಾಗಿಸಿದದ ಅಥವಾ ಆಪಾದತ್ನನ ಹೋಳದೈಂತ ಕೋಳುರ್ೈಂತ/
ಆತ್ನಿಗ

ಸಹಕರಿಸನರ್ೈಂತ

ಮಗನವಿಗ

ಬದರಿಕ

ಒಡ್ಲಾಗಿದದ

ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ,

ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳಗ ಮತ್ನಿ ದೋಹದ ಇತ್ರ ಭಾಗಗಳಗ ಗಾರ್ಗಳುೈಂಟಾಗನರ್ ಸ್ಾಧಯತ
ಕಡಿಮಯಿರನತ್ಿದ.
ಸಿ.

ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಯೋನಿ ರ್ಾಳ, ಗನದದಾಿರ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ ಕನಹರದ್ಳಗ
ಸೈಂಭ್ೋಗಿಸಲಾಗಿದ ಎೈಂದರ, ಅದನ ಯಾವಾಗಲ್, ಆಪಾದತ್ನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅೈಂಗರ್ರ್ುೋ
ತ್್ರಿಸಲಾಗಿದ ಎೈಂದನ ಅಥ ಯಸನರ್ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ುದಲಿ. ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ
3,5,7 ಹಾಗ್ 9ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ
ಸೈಂಭ್ೋಗ ಅಥವಾ ಸೈಂಪ್ಕಯರ್ು, ಆಪಾದತ್ನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅೈಂಗದೈಂದಾದದದೋ ಅಥವಾ
ರ್ಸನಿಗಳೈಂದಾದದದೋ ಅಥವಾ ಬೋರ ಯಾರ್ುದೋ ವಿಧಾನಗಳೈಂದಾದದದೋ ಎೈಂಬನದನನು
ಪ್ರಿಗಣಿಸದ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಉದದೋಶದೈಂದ ಸೈಂಭ್ೋಗ ಅಥವಾ ಸೈಂಪ್ಕಯ ಹ್ೈಂದಲಾಗಿದ
ಎೈಂಬನದೋ ನಿಧಾಯರಕ ಅೈಂಶವಾಗಿರನತ್ಿದ.

ಡಿ.

ಮೋಲಕೈಂಡ ಬಿ ಉಪ್-ಖೈಂಡದಲ್ಲಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಲಾದ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ,
ಲ ೈಂಗಿಕ

ಉದದೋಶದೈಂದ

ಸೈಂಭ್ೋಗಿಸನರ್ುದನ

ರ್ನರ್ಾೈಂಗಗಳು

ಅಥವಾ

ಸೈಂಪ್ಕಯ

ಮತ್ನಿ/

ಅಥವಾ

ಬಾಯಿರ್ನನು

ಹ್ೈಂದನರ್ುದನ

ಅೈಂಶವಾಗಿರನತ್ಿದಯೋ ಹ್ರತ್ನ ಸಖಲನರ್ು ನಿಧಾಯರಕ ಅೈಂಶವಾಗಿರನರ್ುದಲಿ.
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7.3. ಸೈಂತರಸಿ ಮಕಕಳ ಪರವನಗಿ ಜಿಲನಿ ಕನನ್ನಕ ಸ್ೋವಗಳ ಪನರಧಿಕನರ (ಡಿಎಲ್ಎಸ್ಎ) ಮತಕಿ ಖನಸಗಿ
ರ್ನಯಯವನದಿ
ಕಾನ್ನನ ಸ್ೋವಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1987ರ 12ರ್ೋ(ಸಿ) ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರಗ,
ಮೊಕದದಮರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಅಥವಾ ವಾದರ್ನನು ಮೈಂಡಿಸನರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಮಗನರ್ು ಈ
ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ ಕಾನ್ನನ ಸ್ೋವಗಳಗ ಹಕನಕಳುದಾದಗಿರತ್ಕಕದನದ. ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ,
2012, 40ರ್ೋ

ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಉಚಿತ್ ಕಾನ್ನನ

ರ್ರರ್ನನು

ಪ್ಡರ್ನರ್ ಹಕಕನನು

ದೃಢಪ್ಡಿಸನತ್ಿದ . ಪ್ರೈಂತ್ನ, ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್ 301ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣಕಕ ಒಳಪ್ಟನಾ, ಮಗನ
ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ತ್ಮಮ ಆಯಕರ್ ಕಾನ್ನನ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನನು ಪ್ಡರ್ಲನ
ಹಕನಕಳುರ್ರಾಗಿರನತಾಿರ. ಆದರ, ಅೈಂಥ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನನು ಪ್ಡರ್ಲನ ಅರ್ರಿಗ ಸ್ಾಧಯವಾಗದದದಲ್ಲಿ,
ಅರ್ರನ ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ೋವಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರ (ಡಿಎಲ್ಎಸ್ಎ)ದೈಂದ ಒಬಬ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನನು
ಪ್ಡರ್ಲನ ಹಕನಕಳುರ್ರಾಗಿರನತಾಿರ.
ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್ 301(2)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ, ಖ್ಾಸಗಿ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮ್ಲಕ
ಗ್ತ್ನಿಪ್ಡಿಸಲಾದ

ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನ

ಪಿಪಿ

ಅಥವಾ

ಎಪಿಪಿ

ರರ್ರ

ನಿದೋಯಶನಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಮನಕಾಿರ್ಗ್ೈಂಡ ನೈಂತ್ರ, ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ
ಅನನಮತಿ ಪ್ಡದನ ಲ್ಲಖಿತ್ ವಾದಗಳನನು ಮೈಂಡಿಸಬಹನದನ. ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್ 24(8)ರ್ೋ
ಪ್ರಕರಣದ

ಪ್ರೈಂತ್ನಕರ್ು,

ಸಕಾಯರ

ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರನನು

ರ್ೋಮಕ

ಮಾಡಿಕ್ೈಂಡಿರನರ್ೈಂಥ ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದೋ ಮೊಕದದಮ ಅಥವಾ ಮೊಕದದಮಗಳ ರ್ಗಯದಲ್ಲಿ
ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ಗ

ರ್ರರ್ು

ನಿೋಡಲನ

ಸೈಂತ್ರಸಿ

ಮಗನವಿನ

ನಿಯೋಜಿಸಿಕ್ಳುಲನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿಗ ಅನನಮತಿ

ಆಯಕರ್

ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನನು

ನಿೋಡಲನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ವಿವೋಚ್ರ್ಗ

ಅರ್ಕಾಶರ್ನನು ಸಹ ನಿೋಡನತ್ಿದ.
ಎ. ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಮೊಕದದಮಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ
ಕನಟನೈಂಬ ಹಾಗ್ ಮಗನವಿಗ ಕಾನ್ನನ ಸ್ೌಲಭಯ ಅಥವಾ ರ್ರರ್ು ಪ್ಡರ್ನರ್ ಅಗತ್ಯವಿದದರ,
ಅದಕಕ ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ೋವಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರದ ರ್ರರ್ು ಇರನರ್ ಬಗೆ ಅರ್ರಿಗ ತಿಳಸನರ್ುದನ.
ಬಿ. ಅಗತ್ಯ

ಬಿದದರ,

ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ,

ಸೈಂತ್ರಸಿ

ಮಗನವಿನ

ನಿರ್ನಕಿಗ್ೈಂಡ ಕಾನ್ನನ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ ಸಹಾರ್ರ್ನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬಹನದನ.
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ಸಿ. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಸೈಂತ್ರಸಿರ ಪ್ರಿಹಾರ ಯೋರ್ರ್ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ನಷಾ
ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ೋವಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರಕಕ ಮಗನವಿನ ಮೊಕದದಮರ್ನನು ಶಿಫಾರಸನ
ಮಾಡನರ್ುದನ ಹಾಗ್ ಯಾರ್ುದೋ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಿಸನರ್ುದಕಕ/ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸನದಕಕ ರ್ರರ್ು
ನಿೋಡನರ್ುದನ.
ಡಿ. ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ,

ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ

ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು

ಪ್ಡರ್ಲನ ಮಗನವಿಗ ಸ್ಾಧಯಗ್ಳಸಲನ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ೈಂತ, ಕಾನ್ನನ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ ಹಾಗ್
ಕಾನ್ನನ ಸಲಹರ್ನನು ಪ್ಡರ್ರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮಗನ/ ಮಗನವಿನ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ನಿದೋಯಶಿಸಬಹನದನ.
ಉದಾಹರಣಗ,

ಆಪಾದತ್ನನ

ಸೈಂತ್ರಸಿ

ಮಗನವಿನ

ತ್ೈಂದಯಾಗಿರನರ್ೈಂಥ

ಸೈಂದಭಯದಲ್ಲಿ,

ಕೌಟನೈಂಬಿಕ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದನ ಕಾನ್ನನ ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಕಾನ್ನನ
ರ್ರರ್ು ಅಗತ್ಯವಿರಬಹನದನ. ಅೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ
ಉಚಿತ್ ಕಾನ್ನನ ರ್ರವಿನ ಲಭಯತರ್ ಕನರಿತ್ನ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ನಿೋಡಬೋಕನ.
7.3.1. ವಿಶೋಷ ಪಬಿಿಕ್ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ಗಳಗ ಸಹನಯ ಮನಡಕವ ರ್ನಯಯವನದಿಗಳ ಪಟಿಿ:
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ

39ರ್ೋ

ಪ್ರಕರಣದ

ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ

ಮಾದರಿ

ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ

ವಿರ್ರಿಸಿರನರ್ೈಂತ, ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ೋವಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರರ್ು, ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯದ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಕಕಳನನು
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲನ

ಅರ್ಹ

ಹಾಗ್

ಅನನಭರ್

ಪ್ಡದ

ರ್ಾಯರ್ವಾದಗಳ

ಒೈಂದನ

ಪ್ಟಿಾರ್ನನು

ತ್ಯಾರಿಸತ್ಕಕದನದ. ಈ ಪ್ಟಿಾರ್ನ, 3 ರಿೈಂದ 5 ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ ಹಚ್ನಿ ಹಾಗ್ ರ್್ನಿರ್ರ್
ರ್ಾಯರ್ವಾದಗಳಾಗಿ ರ್ೃತಿಿ ಅನನಭರ್ರ್ನನು ಹ್ೈಂದರನರ್ ರ್ಾಯರ್ವಾದಗಳ ಒೈಂದನ ಮಿಶರ ತ್ೈಂಡರ್ನನು
ಒಳಗ್ೈಂಡಿರಬೋಕನ. ಈ ಪ್ಟಿಾರ್ಲ್ಲಿ ಹಸರನ ಸ್ೋರಿಸನರ್ುದಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ, ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳ
ಕ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಿ

ಅಪ್ರಾಧ

ನಿಣಯರ್,

ಬದಧತ

ಮತ್ನಿ

ಅನನಭರ್ರ್ು

ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ

ಪ್ರಿಗಣರ್ಾೈಂಶಗಳಾಗಿರಬೋಕನ. ರ್ಾಯರ್ವಾದಗಳನನು ಆರೈಂಭದಲ್ಲಿ ಒೈಂದನ ರ್ಷಯದ ಅರ್ಧಿಗಾಗಿ
ಪ್ಟಿಾರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ೋರಿಸಬಹನದಾಗಿದನದ, ಅರ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತರ್ 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
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 ಮಗನವಿನ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನ, ಆತ್ ಕಾನ್ನನ ಸ್ೋವಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರದೈಂದ ನಿಯೋಜಿತ್ಗ್ೈಂಡ
ರ್ಾಯರ್ವಾದಯಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಖ್ಾಸಗಿ ರ್ಾಯರ್ವಾದಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಮಕಕಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿರ್ನನು
ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸನರ್ ಕಾರ್ಯರ್ನನು ಆತ್ನಿಗ ರ್ಹಿಸಿದದರ್, ವಿಶೋಷ
ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಮನಖಯವಾಗಿ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್
ಪ್ರಭಾರರ್ನನು ರ್ಹಿಸಿಕ್ೈಂಡಿರನತಾಿರ.
ಮತ್ನಿ

ವಾಯಪಿಿರ್ನನು

ರ್ವಾಬಾದರಿರ್ನತ್

ಮಗನರ್ನನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸನರ್ುದನ, ದೌರ್ಯನಯದ ಸಿರ್ಪ್

ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಲನ

ಪ್ಕ್ಷಕಾರರನನು

ರ್ರವಾಗನರ್ುದನ,

ಗನರನತಿಸನರ್ುದನ

ಹಾಗ್

ಸೈಂತ್ರಸಿ
ನಷಾ

ಮಗನವಿನ

ಪ್ರಿಹಾರರ್ನನು

ಒದಗಿಸಿಕ್ಡನರ್ುದನ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಸ್ೌಲಭಯ ಒದಗಿಸನರ್ುದನ ಆತ್ನ/
ಆಕರ್ ವಿಸಿರಿತ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ14.

 ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್

ಹಾಗ್

ಕಾನ್ನನ

ಸ್ೋವಗಳ

ಪಾರಧಿಕಾರದೈಂದ

ನಿಯೋಜಿತ್ಗ್ೈಂಡ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ರ್ರನ ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ ಸ್ೌಹಾದಯರ್ನತ್ ಹಾಗ್
ಅದರ

ಉತ್ಿಮ

ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಯಿೈಂದ

ಕಾರ್ಯರ್ನನು

ನಿರ್ಯಹಿಸಬೋಕನ

ಹಾಗ್

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಪಾಲ್ಲಸಲಾಗನತ್ಿದ ಎೈಂಬನದನನು
ಸಹ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಬೋಕನ15.

ಅಧಿವಿಚನರಣಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪನರಸ್ಟಕ್ಯಟರ್ಗಳಗನಗಿ ಹಚಕಚವರಿ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು
1. ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ಗಳು

(ಎಸ್ಪಿಪಿ)

ಸ್ಾಕಷನಾ

ಸಕ್ಷಮರಾಗಿರಬೋಕನ.

ಅರ್ರನ

ಅನಿರ್ವಾಗಬಲಿ ಕಾನ್ನನ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಚರ್ಾುಗಿ ಅರಿತ್ರ್ರಾಗಿರಬೋಕನ.
2. ಆಪಾದತ್ನನ ಸಲ್ಲಿಸನರ್ ಜಾಮಿೋನನ ಅಜಿಯಗಳನನು ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳೈಂದ ಪ್ಡದ ಮಾಹಿತಿಗಳು
ಮತ್ನಿ ರ್ರದ ಹಾಗ್ ಉದಧರಣಗಳ ಬೈಂಬಲದೈಂದ ಆಕ್ಷೋಪ್ಣಗಳೂೈಂದಗ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ಪ್ರತಿರ್ೋಧಿಸಬೋಕನ.
3. ಸೈಂದಭಯಗಳಗನನಗನಣವಾಗಿ

ಇತ್ರ

ಯಾರ್ುದೋ

ಅಜಿಯಗಳನನು

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ

ನಿರ್ಯಹಿಸಬೋಕನ.
______
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

http://wcd.nic.in/sites/default/files/POCSO-ModelGuidelines.pdf
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ಪಪಪಪಪ

ಪಪಪಪಪಪಪಪಪಪಪಪ,

ಪಪ.70,

4. ಸೈಂದಭಯರ್ು ಅಗತ್ಯಪ್ಡಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಉದಾವಿಸಿದಾಗಲಲಾಿ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ
ಅಜಿಯಗಳನನು ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕನ.
5. ಸ್ಕಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಮ್ಲಕ, ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಪ್ರವಾಗಿ
ದಸ್ಾಿವೋರ್ನಗಳಗ ತ್ಪ್ಪದೋ ನಿಶಾರ್ ಹಾಕಬೋಕನ/ ಗನರನತಿಸಬೋಕನ.
6. ಸ್ಕಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಮ್ಲಕ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ನಡಸನರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಮನಖಯ ಸ್ಾಕ್ಷಯ
ಪ್ದಾಥಯಗಳನನು ಗನರನತಿಸಬೋಕನ.
7. ಆಪಾದತ್ನ ಪ್ರವಾಗಿ ಗನರನತಿಸಬೋಕೈಂದನ ಕ್ೋರಲಾದ ಅೈಂತ್ನಿಯಹಿತ್ವಾಗಿ ಅೈಂಗಿೋಕರಿಸಲಾಗದ
ದಸ್ಾಿವೋರ್ನಗಳನನು ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದ ಪ್ರತಿರ್ೋಧಿಸಬೋಕನ.
8. ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು,

ಮೊಕದದಮರ್

ರ್ಯರ್ಹರಣರ್ನ

ಪಾರರೈಂಭವಾಗನರ್

ಮನೈಂಚ

ಸ್ಕಿ

ಆರ್ೋಪ್ಗಳನನು ರ್ಪಿಸಲಾಗಿದಯೋ ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ
ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
9. ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಕ್ಠಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗಾಗಿ ಅನನಕ್ಲಕರ
ವಾತಾರ್ರಣರ್ನನು ಸೃಜಿಸಿರಬೋಕನ.
10. ಅಧಿವಿಚಾರಣಗಾಗಿ ನಿಗದಪ್ಡಿಸಲಾದ ದರ್ಾೈಂಕಕಕ ಮೊದಲನ, ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದತಾಯಿ/ಪ್ೋಷಕರನ/ ಅರ್ರನ ನೈಂಬಿಕಯಿಟಿಾರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಜ್ತಗ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ನನು ತ್ಮಮ
ಮನೈಂದ

ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ೈಂತ ,

ತಿಳಸನರ್ುದನ

ಸ್ಕಿವಾಗಿದ.

ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ,

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗ
ಮಗನರ್ನನು

ಮನೈಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಕ್ಠಡಿಗ ಕರದನಕ್ೈಂಡನ ಹ್ೋಗಬಹನದನ. ಇದರಿೈಂದ,
ಮಗನವಿಗ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಹೋಳಲನ ಹ್ೋಗನರ್ ಸೆಳರ್ು ಮಗನರ್ು ಚಿರಪ್ರಿಚಿತ್ವಾಗಬಹನದನ ಹಾಗ್
ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ುದಕಕ

ಮನೈಂಚ

ಮಗನವಿಗ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ

ವಾತಾರ್ರಣವೋರ್ೈಂಬನದನ ಅಥಯವಾಗಬಹನದನ.
11. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ, ಮಗನವಿನ ಪ್ೋಷಕರನನು ತ್ಮಮ ಕ್ಠಡಿಗ ಕರರ್ನರ್
ಮ್ಲಕ ಅರ್ರ್ೈಂದಗ ಉತ್ಿಮ ಸಹೃದರ್ ಸೈಂಬೈಂಧರ್ನನು ಬಳಸಬೋಕನ. ಇದರಿೈಂದ ಅರ್ರನ
ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಆತ್ನ/ಆಕರ್ ಪ್ೋಷಕರಿಬಬರ ವಿಶಾಿಸರ್ನನು ಗಳಸಬಹನದನ. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಸ್ುೋಹಪ್ರ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ ಸೈಂರ್ಹನ ನಡಸಬೋಕನ.
12. ಎದನರನದಾರ ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನ ಪಾಟಿೋ ಸವಾಲ್ಲನ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿಗ ಆಕರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಶು
ಕೋಳುರ್ುದನ ಅಥವಾ ಚಾರಿತ್ರಯ ರ್ಧ ಮಾಡನರ್ುದನನು ಪ್ರತಿರ್ೋಧಿಸಬೋಕಾದನದನ (ಪ್ೋಕ್ಸೋ
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ಅಧಿನಿರ್ಮದ 33(6)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅನನಸ್ಾರ) ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರ
ಕತ್ಯರ್ಯವಾಗಿರನತ್ಿದ .
13. ರಾಮ್ಚ್ೈಂದರ್ - ವಿರನದಧ - ಹರಿಯಾಣ ರಾರ್ಯ, ಎಐಆರ್ 1981 ಎಸ್ಸಿ ಪ್ನಟ 1036
ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ
ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರನನು

ಸರ್ೋಯಚ್ಿ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು

ಗೌರರ್ದೈಂದ

ನಡಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ

ತಿೋಮಾಯನಿಸಿದೈಂತ,
ಹಾಗ್

ಅರ್ರನ

ಮಗನ

ಮತ್ನಿ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ

ವಿಶಾಿಸರ್ನತ್ವಾದ ಮತ್ನಿ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಭಾರ್ರ್ರ್ನನು ರ್ಯಕಿಪ್ಡಿಸನರ್ೈಂತಾಗಬೋಕನ.
ಇದಕಕ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ,

ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ

ಮಾನಯ

ಸರ್ೋಯಚ್ಿ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳನನು ಪಾಲ್ಲಸಬೋಕನ.
14. ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 35ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದಡಿರ್ಲ್ಲಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಿರನರ್ೈಂತ , ಅಪ್ರಾಧದ
ಸೈಂಜ್ಞಾನರ್ನನು ತಗದನಕ್ೈಂಡ ದರ್ಾೈಂಕದೈಂದ ಒೈಂದನ ತಿೈಂಗಳೂಳಗ ಮಗನವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ೈಂತ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ರ್್ೋಡಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
15. ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್ 313ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಆಪಾದತ್ನ ಹೋಳಕರ್ನನು
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುವಾಗ

ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ

ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ

ಸಹಾರ್

ಮಾಡಬೋಕನ.
16. ಅಪ್ರಾಧದ

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ನನು

ಗಮನದಲ್ಲಿಟನಾಕ್ೈಂಡನ,

ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರನ ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ಗಾಗಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ವಿಶೋಿ ಷಿಸಬೋಕನ ಮತ್ನಿ
ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಯರ್ದ ವಿಷರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗ್ ರ್ಾಯರ್ ನಿೋಡಿಕ ಮತ್ನಿ ಆಪಾದತ್ನಿಗ ಸ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷ
ವಿಧಿಸನರ್ುದರಡ್ ವಿಷರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿ ವಾದಗಳನನು ಮೈಂಡಿಸಬೋಕನ. ಈ ಸೈಂಬೈಂಧದಲ್ಲಿ ವಿಶೋಷ
ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಸರ್ೋಯಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಹಾಗ್ ಉಚ್ಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ವಿವಿಧ
ತಿೋಪ್ನಯಗಳ

ಆಧಾರದ

ಮೋಲ್ಲನ

ವಿವಿಧ

ವಾದಗಳನನು

ಆಧರಿಸಿ

ತ್ನು

ವಾದಗಳನನು

ರ್ಪಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
17. ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್ 357 ಮತ್ನಿ 357ಎ ಪ್ರಕರಣದಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ
ಕಾನ್ನನ

ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಗ

ಸ್ಕಿ

ನಷಾ

ಪ್ರಿಹಾರರ್ು

ದ್ರರ್ನರ್ೈಂತ

ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ರ್್ೋಡಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
18. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಮನೈಂದ ಲಭಯವಿರನರ್ ಎಲಾಿ ಮನಖಯ
ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನನು ಮೈಂಡಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ ಹಾಗ್ ತಿೋಪ್ನಯಗಳ ಬೈಂಬಲ್ಲತ್ ವಾದಗಳ ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ
ಅರ್ುಗಳನನು ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸನರ್ ಮ್ಲಕ ವಿಚಾರಣ ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ತ್ನು
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ಸಕ್ಷಮತರ್ನನು ಪ್ರದಶಿಯಸಬೋಕನ. ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ
ಮತ್ನಿ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ ಎಲಾಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬೋಕನ.
19. ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತರ್ 173(8)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅನನಸ್ಾರ, ಮೊಕದದಮರ್ ಮನೈಂದನ
ತ್ನಿಖ್ರ್ನ ಬಾಕ್ತ ಇದದರ, ಅೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ

ಅದರ

ಬಗೆ

ತಿಳಸಬೋಕನ

ಮತ್ನಿ

ಮೊಕದದಮರ್

ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್

ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ ವಿಳೈಂಬಕಕ ಆಸಪದ ನಿೋಡದ ಆದಷನಾ ಬೋಗರ್, ಮನೈಂದನ ಅೈಂತಿಮ ರ್ರದರ್ನನು
ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಉನುತ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ ಒೈಂದನ ಪ್ರತಿರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ುದರ್ೈಂದಗ
ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಗ ಪ್ತ್ರಗಳನನು ಬರರ್ನರ್ುದನ ಸಹ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರ
ಕತ್ಯರ್ಯವಾಗಿರನತ್ಿದ .
20. ಮಗನ ಅಥವಾ ಆತ್ನ ಪ್ೋಷಕರನ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಖಚಿತ್ ರ್ನಮ ದರ್ಾೈಂಕರ್ನನು ನಿೋಡಲನ
ಸ್ಾಧಯವಿದದರ, ಅೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಿೈಂದ
ಸದರಿ ವಾಸಿವಾೈಂಶಗಳನನು ಪ್ಡದನಕ್ಳುಬೋಕನ.
21. ಆಪಾದತ್ನಿೈಂದಾಗಿ

ಸೈಂತ್ರಸಿ

ಮಗನರ್ು

ಗಭಿಯಣಿಯಾಗಿದನದ,

ತ್ನಿಖ್ರ್

ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ರ್ರನ ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಾಗಿ ರಕಿದ ಮಾದರಿಗಳನನು ಸೈಂಗರಹಿಸಿದದರ, ಅೈಂಥ
ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ಅದರ ಬಗೆ ತಿಳಸಬೋಕಾದನದನ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್
ರರ್ರ

ಕತ್ಯರ್ಯವಾಗಿರನತ್ಿದ

ಹಾಗ್

ಆದಷನಾ

ಬೋಗರ್,

ಕನಿಷಾಪ್ಕ್ಷ

ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ನ

ಮನಕಾಿರ್ಗ್ಳುುರ್ುದಕಕ ಮನೈಂಚ ಡಿಎನ್ಎ ರ್ರದರ್ನನು ಸಲ್ಲಿಸಲನ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಗ ಪ್ತ್ರ
ಬರರ್ಬೋಕನ ಹಾಗ್ ಉನುತ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ ಅದರ ಒೈಂದನ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಸಹ
ಕಳುಹಿಸಬೋಕನ.
22. 164ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಹೋಳಕರ್ನನು ತ್ಪ್ಪದ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ
ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ ಮ್ಲಕ ನಿಶಾರ್ಯಾಗಿ ಗನರನತ್ನ ಮಾಡಬೋಕನ.
23. ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ತ್ೈಂದ-ತಾಯಿರ್ರನ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಾಗಿದದರ್ ಸಹ ತ್ಪ್ಪದೋ ಅರ್ರನನು
ವಿಚಾರಣ ಮಾಡಬೋಕನ.
24. ರಾಸ್ಾರ್ನಿಕ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷರ್

ರ್ರದರ್ನ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್

ಪ್ರಕರಣಕಕ

ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದದರ,

ಅಪ್ರಾಧಕಕ ಆಪಾದತ್ನ ಸೈಂಬೈಂಧ ಕಲ್ಲಪಸನರ್ೈಂಥ ಬಟಾಗಳು ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ ರ್ಸನಿಗಳನನು ತ್ಪ್ಪದ

260

ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ು ಗನರನತಿಸಬೋಕನ ಹಾಗ್ ಮನಖಯ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳಾಗಿರನರ್ ಅೈಂಥ ಬಟಾಗಳನನು
ನಿಶಾರ್ಯಾಗಿ ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕನ.
25. ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿನ ಮನಖಯ ವಿಚಾರಣ ಮತ್ನಿ ಪಾಟಿೋ ಸವಾಲನನು ಅದೋ ದನದೈಂದನ
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ರ್್ೋಡಿಕ್ಳುುರ್ುದನ ಸಹ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್
ರರ್ರ ಕತ್ಯರ್ಯವಾಗಿದ.
26. ಪಾರಸಿಕ್ಯಷನ್ ಮೊಕದದಮಗ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನರ್ು ಬೈಂಬಲ್ಲಸನತಿಿದದರ, ಅೈಂಥ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ,
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಿಶೋಷ ‘ಪ್್ರ್ಯಭಾರ್ರ್ರ್ ಉಪ್ಬೈಂಧ’ದ
ಬಗೆ ಮಾನಯ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ಗಮನರ್ನನು ಸ್ಳರ್ಲನ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 29ರ್ೋ
ಪ್ರಕರಣರ್ನನು ಯಾವಾಗಲ್ ಆಧಾರವಾಗಿಟನಾಕ್ಳುುರ್ುದನ ಸ್ಕಿ.
27. ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ ಎಲಾಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕ್ಳುಬಹನದಾದ
ಸಿರ್ಪ್ದರ್ುಗಳಾಗಿಲಿದರನರ್ುದರಿೈಂದ, ರಾಜಿ ಮಾತ್ನಕತಗಳಗಾಗಿ ಮೊಕದದಮರ್ ಅಧಿವಿಚಾರಣ
ಮನೈಂದ್ಡನರ್ುದನನು ತಿೋರ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿರ್ೋಧಿಸಬೋಕನ.
28. ಮೊಕದದಮರ್ನ ಇತ್ಯಥಯದಲ್ಲಿರನರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂತ್ರಸ್ಿ ಮತ್ನಿ ಆಪಾದತ್ನನ ವಿವಾಹವಾದರ,
ಆಗ ಮೊಕದದಮರ್ ಬಗೆ ರ್ಯರ್ಹರಿಸನವಾಗ ಆಪಾದತ್ನಿಗ ಯಾರ್ುದೋ ಔದಾರ್ಯರ್ನನು
ತ್ೋರಿಸಬಾರದನ.
29. ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ನನು

ಪಾರರೈಂಭಿಸನರ್ುದಕಕ

ಮನೈಂಚ

ಆರ್ೋಪ್

ಪ್ಟಿಾಯೈಂದಗ

ಹಾರ್ರನಪ್ಡಿಸಲಾದ ಸಮಗರ ದಸ್ಾಿವೋರ್ನಗಳನನು ಅಧಯರ್ನ ಮಾಡನರ್ುದನ ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ
ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರ ಕತ್ಯರ್ಯವಾಗಿರನತ್ಿದ .
30. ವಿಶೋಷ

ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ

ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ

ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ರ್ರ

(ಐಓ)

ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ುದಕಕ ಮನೈಂಚ ಅರ್ರ್ೈಂದಗ ಸೈಂಭಾಷಣ ನಡಸಬೋಕನ. ಇದರಿೈಂದ ಇತ್ರ
ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರ

ಪಾಟಿೋ

ಸವಾಲ್ಲನ

ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ಎದನರನದಾರ

ರ್ಾಯರ್ವಾದರ್ನ

ಎತಿಿದ

ಸೈಂಶರ್ಗಳನನು ಸಪಷಾಪ್ಡಿಸಲನ ಅರ್ಕಾಶ ಪ್ಡರ್ಬಹನದನ.
31. ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್

ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ಮಗನ-ಸ್ುೋಹಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು

ಎೈಂಬನದನನು ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ರರ್ರನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
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ಪಾಲ್ಲಸಲಾಗಿದ

ಬೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿಗಳಗ ಸೈಂಬ್ೈಂಧಿಸ್ಟದ ಮನದರಿ ಕನಯಾವಿಧನನದ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳು
ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯದ ಪರಕರಣಗಳನಕು ನಿವಾಹಸಕವುದಕ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ
2018

ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012ರ ಮೋರಗ ಮಕಕಳ ಮೋಲಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಾನಯ ಪರಕರಣಗಳನಕು
ನಿವಾಹಸಕವ

ಕಕರಿತಕ

ನಿಯಮನವಳಗಳನಕು

ಕರ್ನಾಟಕದಲಿಿ
ಹ್ೈಂದಕವ

ಬೈಂಬ್ಲ

ಉದಾೋಶದಿೈಂದ

ವಯಕ್ತಿಗಳು
ಮನದರಿ

ಅನಕಸರಿಸಬೋಕನದ
ಕನಯಾವಿಧನನದ

ಏಕರ್ಪದ
ಪರಕ್ತರಯೆಗಳನಕು

ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲನಗಿದ. ಈ ದಸ್ನಿವೋಜ್ಕ – ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮಕಕಳ ಹಕಕಕಗಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣನ ಆಯೋಗ
(ಕಎಸ್ಸ್ಟಪಿಸ್ಟಆರ್), ಬೈಂಗಳೂರಿನ ಭನರತ ರನಷಿರೋಯ ಕನನ್ನಕ ಶನಲನ ವಿಶವವಿದನಯಲಯದ, ಮಕಕಳು
ಮತಕಿ ಕನನ್ನಕ ಕೋೈಂದರ (ಸ್ಟಸ್ಟಎಲ್- ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐಯಕ) ಮತಕಿ ಎನ್ಫ್ೋಲ್ಾ ಟರಸ್ಿ ಇವುಗಳ
ಜ್ೈಂಟಿ ಪರಯತುವನಗಿದ.
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ವಿಷಯಸ್ಚಿ
ಸೈಂಕೋತನಕ್ಷರಗಳು
1.

ಪಿೋಠಿಕ

1.1

ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ, ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ನಿ ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು

1.2

ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳಗಾಗಿ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳು (ಎಸ್ಪಿ ಗಳು)

1.3

ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳಗಾಗಿ ಸ್ಚಿಸಲಾದ ಅಗತ್ಯ ಕತ್ಯರ್ಯಗಳು

2.

ವಿವಿಧ ಹತನಸಕ್ತಿದನರರ್ೈಂದಿಗ ಬೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿಗಳ ಪನತರಗಳು

2.1

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣ

2.2

ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ೌಲಭಯ

2.3

ಸಿಡಬ್ಿಯಸಿ/ ಡಿಸಿಪಿರ್ನ

2.4

164 ಹೋಳಕ

2.5

ಪ್ರಿಹಾರ

2.6

ಪ್್ರ್ಯ- ಅಧಿವಿಚಾರಣ (Pre- Trial)

2.7

ಅಧಿವಿಚಾರಣ (Trial)

3

ಹಚಕಚವರಿ ಮನಹರ್ತ

3.1

ಪ್ೋಕ್ಸೋ ನಿರ್ಮಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಗ ಹಚ್ನಿರ್ರಿ ಕಾರ್ಯಗಳು

3.2

ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳಗ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಿೈಂದ ಸಹಕಾರ

3.3

ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸೈಂಪ್ಕಯ ಜಾಲದ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ, ಪ್ರಿಶಿೋಲರ್
ಅನಕಬ್ೈಂಧಗಳು
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ಸೈಂಕೋತನಕ್ಷರಗಳು
ಸಿಎಲ್ಎ

: ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ್ನನ ತಿದನದಪ್ಡಿ ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ

: ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸೈಂಹಿತ

ಸಿಎಸ್ಎ

: ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ

ಸಿಡಬ್ಿಯಸಿ

: ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿ

ಡಿಸಿಪಿರ್ನ

: ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕ

ಡಿಎಲ್ಎಸ್ಎ

: ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ನನ ಸ್ೋವಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರ

ಐಓ

: ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿ

ಎೈಂಟಿಪಿ

: ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಗಭಯಪಾತ್

ಪಿಓಸಿಎಸ್ಓ (ಪ್ೋಕ್ಸೋ)

: ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ ಅಧಿನಿರ್ಮ

ಅಧಿನಿರ್ಮ
ಎಸ್ಜಪಿರ್ನ

: ವಿಶೋಷ ಬಾಲಕ ಪ್ೋಲ್ಲಸ್ ಘ್ಟಕ

ಎಸ್ಪಿ

: ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ

ಎಸ್ಪಿಪಿ

: ವಿಶೋಷ ಪ್ಬಿಿಕ್ಸ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್

ಡಬ್ಿಯಪಿಸಿ

: ಮಹಿಳಾ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಕಾರ್ಟಸ ೋಬಲ್

ಐಸಿಪಿಎಸ್

: ಮಕಕಳ ಸಮಗರ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋರ್ರ್

ಎೈಂಓಎಚ್ಎಫ್ಡಬ್ಿಯ

: ಭಾರತ್

ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು

ಸಕಾಯರದ

ಸಚಿವಾಲರ್ರ್ು

ಮತ್ನಿ

ಹ್ರಡಿಸಿದ

ಬದನಕನಳದರ್ರನ
ಪಾಲರ್ಗ

ಆರ್ೋಗಯ

ಮತ್ನಿ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ

ಮಾಗಯಸ್ಚಿಗಳು
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ಕನಟನೈಂಬ

ಲ ೈಂಗಿಕ

ಸೈಂತ್ರಸಿರ

ಕಲಾಯಣ

ಹಿೈಂಸ್ಯಿೈಂದ

ವ ದಯಕ್ತೋರ್

ಕಾನ್ನನ

ನಿರ್ಮಾರ್ಳಗಳು

ಮತ್ನಿ

1. ಪಿೋಠಿಕ
ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌರ್ಯನಯ

ಮತ್ನಿ

ಶ ೋಷಣಯಿೈಂದ

ಮಕಕಳನನು

ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಕಾನ್ನನ

ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಬಲಪ್ಡಿಸಲನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ,
2012 (ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ) ಅನನು ಜಾರಿಗ್ಳಸಲಾಯಿತ್ನ. ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಪ್ರಸನಿತ್
ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತರ್ ಬೋರಬೋರ ಪ್ರಕರಣಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಿ ರ್ಯರ್ಹರಣಗ ಒಳಗ್ೈಂಡಿವ. ಆದರ
ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತರ್ನ ಮಕಕಳ ಮೋಲಾಗನರ್ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕಾರದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿ
ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಹ್ೈಂದಲಿ ಹಾಗ್ ಅದಕ್ಕ ಮನಖಯವಾಗಿ, ಬಾಧಿತ್ರಾದ ಹದಹರರ್ದರ್ರನ
ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳನನು ಅದನ ಪ್ರತಯೋಕ್ತಸನರ್ುದಲಿ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ಮಗನ ಎೈಂದರ, 18 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಯಾರೋ
ರ್ಯಕ್ತಿ ಎೈಂದನ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸನತ್ಿದ ಹಾಗ್ ಸೈಂಭ್ೋಗಾತ್ಮಕ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್, ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್, ಲ ೈಂಗಿಕ
ಕ್ತರನಕನಳ ಮತ್ನಿ ಅಶಿಿೋಲತರ್ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಎಲಾಿ ಮಕಕಳಗ ರಕ್ಷಣರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ಿದ.
ಉದರೋಕ್ತತ್ ಅೈಂಶಗಳು ಈ ಮನೈಂದನೈಂತಿವ: ಅಪ್ರಾಧಿರ್ ಸಿೆತಿಗತಿ (ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರನರ್ ಅಥವಾ
ನೈಂಬಿಕಸ್ಥ ರ್ಯಕ್ತಿ, ಸಕಾಯರಿ ರ್ೌಕರ, ಸಶಸರ ಪ್ಡಗಳ ಸದಸಯ, ಪ್ಲ್ಲೋಸ್, ಬಾಧಿತ್ನಿಗ ಸೈಂಬೈಂಧಪ್ಟಾ
ರ್ಯಕ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೈಂಸ್ೆಗಳ ಆಡಳತ್ ಮೈಂಡಳ ಅಥವಾ ಸಿಬಬೈಂದ, ಧಾಮಿಯಕ ಸೈಂಸ್ೆಗಳು, ಆಸಪತರಗಳು
ಅಥವಾ ಮಕಕಳಗ ಸ್ೋವಗಳನನು ಒದಗಿಸನರ್ ಸೈಂಸ್ೆಗಳು), ಬಾಧಿತ್ನ ಸಿೆತಿ (ವಿಕಲಚೋತ್ನ ಮಗನ, 12
ರ್ಷಯಗಳಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ ಮಗನ), ಬಾಧಿತ್ನ ಮೋಲಾಗನರ್ ಪ್ರಿಣಾಮ (ಗಭಯಧಾರಣ,
ದ ಹಿಕ ದನಬಯಲತ, ಎಚ್ಐವಿ/ ಎಸ್ಟಿಐ) ಹಾಗ್ ದೌರ್ಯನಯದ ಸಿರ್ಪ್ (ಗನೈಂಪ್ನ, ಹಲಿ,
ಮಾರಣಾೈಂತಿಕ ಆರ್ನಧಗಳ ಬಳಕ, ಪ್ನನರಾರ್ತಿಯತ್ ಸೈಂಭ್ೋಗದೈಂತ್ಹ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್, ಹಲಿ
ನೈಂತ್ರ ಕ್ಲನಿರ್ ಪ್ರರ್ತ್ು, ಹಲಿ ನಡಸಿ ಮಗನರ್ನನು ಬತ್ಿಲಗ್ಳಸಿ ಅಥವಾ ನಗುಗ್ಳಸಿ
ಸ್ಾರ್ಯರ್ನಿಕವಾಗಿ ಮರರ್ಣಿಗ ಮಾಡನರ್ುದನ) ಮತ್ನಿ ಸೈಂದಭಯ (ಕ್ೋಮನ ಅಥವಾ ಪ್ೈಂರ್ಥೋರ್
ಹಿೈಂಸ್ಾಚಾರದ ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡರ್ನರ್ ಹಲ)ಿ .
ಮೊಟಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ ಇೈಂಥ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಕಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಪಷಾವಾಗಿ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾಗಿದ. ಈ
ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು,

ಅಪ್ರಾಧಗಳ

ಗೈಂಭಿೋರತರ್

ಅನನಸ್ಾರ

ರ್ಗಿೋಯಕರಿಸಲಾಗನರ್ೈಂಥ

ಕಠಿಣ

ಶಿಕ್ಷಗಳನನು ನಿೋಡನತ್ಿದ. ಶಿಕ್ಷಗಳ ವಾಯಪಿಿರ್ನ ವಿಭಿನು ಕಾಲಾರ್ಧಿಗಳ ಸ್ಾದಾ ಕಾರಾವಾಸದೈಂದ ಕಠಿಣ
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ಕಾರಾವಾಸ

ಶಿಕ್ಷರ್ರ್ರಗ್

ವಾಯಪಿಸಿದ.

ರ್ನಲಾಮರ್ರ್

ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳೂ

ಸಹ

ಇದನದ,

ಅರ್ುಗಳಲಿರ್ನ್ು ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ರ್ು ನಿಧಯರಿಸಬೋಕನ.
ರ್ಾಯಯಿಕ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಹೈಂತ್ದಲ್ಿ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮನಖಯವಾದನದೈಂಬೈಂತ ಮಗಕವಿನ
ಉತಿಮ ಹತನಸಕ್ತಿಯನಕು ಗಮನದಲ್ಲಿಟನಾಕ್ೈಂಡನ ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರಗ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗೆ
ಅಧಿವಿಚಾರಣ ನಡಸನರ್ುದಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಗಳನನು
ಸ್ಾೆಪಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ಉಪ್ಬೈಂಧ

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ,
ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು

ಕಲ್ಲಪಸನತ್ಿದ.

ಅಪ್ರಾಧಗಳ

ಮಗಕ-ಸ್ುೋಹ

ತ್ನಿಖ್

ಮತ್ನಿ

ಕನರಿತ್ನ

ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಿರನರ್

ಎಸಗಲಕ

ಶಿಕ್ಷರ್

ರ್ರದ

ಅಧಿವಿಚಾರಣಗ

ಕನಯಾವಿಧನನಗಳನಕು

ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರಗ, ಅಪರನಧವನಕು
ಎಸಗಿರನರ್ುದಕಾಕಗಿ

ರನರ್ನವಾತಿನ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ,

ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನತ್ಿದ.

ಪರಯರ್ತುಸಕವ

ಅಧಯದಷನಾ

ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ಅಪ್ರಾಧ ಎಸಗನರ್ುದಕಕ ಸಮರ್ಾಗಿರನರ್

ಮಾಡನರ್ುದನ,

ವಯಕ್ತಿಗ,

ಶಿಕ್ಷರ್ನನು

ಪ್ೋಕ್ಸೋ
ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು

ವಿಧಿಸನತ್ಿದ.

ಈ

ಅಪರನಧದ ದಕಷರೋರಣಗ್ ಸಹ

ಶಿಕ್ಷರ್ನನು ನಿೋಡನತ್ಿದ. ಇದನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಉದದೋಶಗಳಗಾಗಿ ಮಕಕಳ ದನರ್ಯಯರ್ಹಾರ ಮಾಡನರ್ುದನನು
ಒಳಗ್ಳುುತ್ಿದ. ಸೈಂಭ್ೋಗ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್, ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ ಸೈಂಭ್ೋಗ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್, ಲ ೈಂಗಿಕ
ಹಿೈಂಸ್ ಮತ್ನಿ ಕ್ತರನಕನಳಕಾರಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ರ್ೈಂಥ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ, ರಕಜ್ಕವನರ್ತನ
ಭನರವನಕು ಆಪಾದತ್ನ ಮೋಲ ರ್ಗಾಯಯಿಸಲಾಗನತ್ಿದ. ಮಕಕಳ ಅತ್ಯೈಂತ್ ದನಬಯಲತ ಮತ್ನಿ
ಮನಗಧತರ್ನನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟನಾಕ್ೈಂಡನ ಈ ಉಪ್ಬೈಂಧರ್ನನು ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗಿದ. ಅದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ,
ಕಾನ್ನಿನ ದನಬಯಳಕರ್ನನು ತ್ಡರ್ಲನ, ಸನಳುು ದ್ರನ ನಿೋಡನರ್ುದಕಕ ಅಥವಾ ದ್ೋಷಪ್್ರ್ಯಕ
ಉದದೋಶದೈಂದ ಸನಳುು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಶಿಕ್ಷರ್ನನು ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಲಾಗಿದ . ಲ ೈಂಗಿಕ
ಹಿೈಂಸ್ರ್ ಬಾಧಿತ್ರನ ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ ಕನಟನೈಂಬದರ್ರಿಗ ಅೈಂಥ ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ರ್ರದ ಮಾಡನರ್ುದನ
ಅತ್ಯೈಂತ್ ರ್್ೋವಿನ ಸೈಂಗತಿಯಾಗಿರನತ್ಿದ. ಆದದರಿೈಂದ ಸೈಂತ್ರಸಿ ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ ಗೌರರ್ದೈಂದ
ರ್ತಿಯಸಲಾಗಿದ

ಹಾಗ್

ಪ್್ವಾಯಗರಹ

ಅಥವಾ

ಸೈಂವೋದರ್ಾರಹಿತ್

ಹೋಳಕಗಳು

ಅಥವಾ

ರ್ತ್ಯರ್ರ್ನನು ತ್ಪಿಪಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಲನ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೋಷ
ಎಚ್ಿರಿಕರ್ನನು ತಗದನಕ್ಳುಬೋಕನ. ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ, ಎಲಾಿ ಸಮರ್ದಲ್ಿ ಮಗನವಿನ ಗೌಪ್ಯತರ್ನನು
ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದ ಹಾಗ್ ಮಗನವಿನ ಗನರನತ್ನನು ಮಾಧಯಮಕಕ ಬಹಿರೈಂಗಪ್ಡಿಸಿರನರ್ುದಲಿ ಎೈಂಬನದನನು
ಖ್ಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ರ್ನ ಒೈಂದನ ಖ್ಾಸಗಿ ಅಪ್ರಾಧವಾಗಿದನದ, ಹಲರ್ು ಬಾರಿ
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ಅದನ ಸ್ಾಕ್ಷ್ದಾರರಿಲಿದ ಅಥವಾ ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳಲಿದ ನಡದನಹ್ೋಗಿರನರ್ುದರಿೈಂದ, ಬಾಧಿತ್
ಮಗನವಿನ ನಿಖರವಾದ ಹೋಳಕ ಹಾಗ್ ಸ್ಾೈಂದಭಿಯಕ ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯೈಂತ್ ಮನಖಯವಾಗನತ್ಿದ.
1.1.

ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿಯಮ, ನಿಯಮಗಳು ಮತಕಿ ಮನಗಾಸ್ಚಿಗಳು
ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಯನಯ ಮತ್ನಿ ಶ ೋಷಣಯಿೈಂದ ಮಕಕಳನನು ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಕಾನ್ನನ
ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಬಲಪ್ಡಿಸಲನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ,
2012 (ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ) ಅನನು ಜಾರಿಗ್ಳಸಲಾಯಿತ್ನ. ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳು
ಪ್ರಸನಿತ್ ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಸೈಂಹಿತರ್ ಬೋರಬೋರ ಪ್ರಕರಣಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಿ ರ್ಯರ್ಹರಣಗ ಒಳಗ್ೈಂಡಿವ .
ಆದರ ಭಾರತ್ ದೈಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನ ಮಕಕಳ ಮೋಲಾಗನರ್ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕಾರದ ಲ ೈಂಗಿಕ
ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು ಹ್ೈಂದಲಿ ಹಾಗ್ ಅದಕ್ಕ ಮನಖಯವಾಗಿ, ಬಾಧಿತ್ರಾದ
ಹದಹರರ್ದರ್ರನ ಮತ್ನಿ ಮಕಕಳನನು ಅದನ ಪ್ರತಯೋಕ್ತಸನರ್ುದಲಿ ಹಾಗ್ ಗೈಂಡನ ಮಕಕಳ
ಮೋಲಾಗನರ್ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗೆ ರ್ಯರ್ಹರಿಸಲನ ಅದನ ಯಾರ್ುದೋ ಸ್ಕಿ ಉಪ್ಬೈಂಧಗಳನನು
ಹ್ೈಂದರನರ್ುದಲಿ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ಮಗನ ಎೈಂದರ, 18 ರ್ಷಯ ರ್ರ್ಸಿಸಗಿೈಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ರ್ಸಿಸನ
ಯಾರೋ ರ್ಯಕ್ತಿ ಎೈಂದನ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸನತ್ಿದ ಹಾಗ್ ಸೈಂಭ್ೋಗಾತ್ಮಕ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್, ಲ ೈಂಗಿಕ
ಹಿೈಂಸ್, ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತರನಕನಳ ಮತ್ನಿ ಅಶಿಿೋಲತರ್ನ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ 18 ರ್ಷಯಕ್ತಕೈಂತ್ ಕಡಿಮ
ರ್ರ್ಸಿಸನ ಎಲಾಿ ಮಕಕಳಗ ರಕ್ಷಣರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ಿದ. ಮೊಟಾಮೊದಲ ಬಾರಿಗ ಇೈಂಥ
ಅಪ್ರಾಧಗಳನನು ಕಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಪಷಾವಾಗಿ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾಗಿದ. ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಕಠಿಣ
ಶಿಕ್ಷಗಳನನು ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಲಾಗಿದನದ, ಅರ್ುಗಳನನು ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಗೈಂಭಿೋರತರ್

ಅನನಸ್ಾರ

ರ್ಗಿೋಯಕರಿಸಲಾಗಿದ.
ರ್ಾಯಯಿಕ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ ಪ್ರತಿಯೈಂದನ ಹೈಂತ್ದಲ್ಿ ಮಗಕವಿನ ಉತಿಮ ಹತನಸಕ್ತಿಯೆೋ ಅತ್ಯೈಂತ್
ಮನಖಯವಾದನದೈಂಬನದನನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟನಾಕ್ೈಂಡನ ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೋರಗ ಅಪ್ರಾಧಗಳ
ಬಗೆ ಅಧಿವಿಚಾರಣ ನಡಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಉಪ್ಬೈಂಧ ಕಲ್ಲಪಸನತ್ಿದ. ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗೆ ರ್ರದ
ಮಾಡನರ್ುದನ, ಸ್ಾಕ್ಷಯರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ುದನ, ಅಪ್ರಾಧಗಳ ತ್ನಿಖ್ ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣಗ
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ, ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು ಪರರ್ತ ಹೈಂತದಲ್ಿ ಮಗಕ-ಸ್ುೋಹ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳನಕು
ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನತ್ಿದ.
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ಹಲರ್ು ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿೈಂಸ್ರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗೆ ರ್ಯರ್ಹರಿಸನರ್ ಪ್ರಸನಿತ್
ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿರನರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ೆಗಳು ಗ್ೈಂದಲಕಾರಿ ಹಾಗ್ ಹಚ್ನಿ ದೋಘ್ಯ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನಳುದಾದಗಿವ .
ಸೈಂತ್ರಸಿ ಕನಟನೈಂಬಗಳು ಹಲರ್ು ಸವಾಲನಗಳನನು ಎದನರಿಸನತಿಿದನದ, ಆಗಾಗ ಇಡಿೋ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನ
ಅರ್ರನನು ಹತಾಶಗ್ಳಗಾಗನರ್ೈಂತ ಮಾಡನತ್ಿದ. ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಲಾದ
ಪ್ರಥಮ

ಮಾಹಿತಿ

ರ್ರದ

(ಎಫ್ೇ಼ ಐಆರ್)ರ್ನನು

ಅನನಸರಿಸಿ,

ಮೊಕದದಮರ್

ಸೈಂಗತಿಗಳರ್ಾುಧರಿಸಿ, ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ನಡಸನರ್ುದಕಕ, ಆಪಾದತ್ನನನು ಗನರನತಿಸನರ್ುದಕಕ,
164ರ್ೋ

ಪ್ರಕರಣದ

ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಮಾಯಜಿಸ್ರೋಟ್ರರ್ರ

ಮನೈಂದ

ಹೋಳಕರ್ನನು

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ುದಕಕ ಹಾಗ್ ಸೈಂತ್ರಸಿರ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರ ಪ್ಡರ್ನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಮಗನರ್ನನು
ಕಳುಹಿಸಲಾಗನತ್ಿದ. ಹಿೋಗ, ಮೊಕದದಮರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ೈಂಡ ನೈಂತ್ರ, ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಅದರ
ಕನಟನೈಂಬರ್ು ಹಲರ್ು ತಿೈಂಗಳುಗಳರ್ರಗ ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ನನು ಎದನರಿಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ .
ಈ

ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು

ಕಡಿಮ

ಆಘಾತ್ಕಾರಿಯಾಗಿ

ಮಾಡನರ್

ಸಲನವಾಗಿ,

ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು, ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕಾಕಗಿ ಬೈಂಬಲ ಸ್ೋವಗಳನನು ಪ್ಡರ್ಲನ ಉಪ್ಬೈಂಧ
ಕಲ್ಲಪಸನತ್ಿದ. ಇದನ ಕಾಲಕಾಲಕಕ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಮತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಬೈಂಬಲ ಹಾಗ್ ದ ಹಿಕ ರ್ರವಿಗ
ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸನರ್ುದನನು ಒಳಗ್ೈಂಡಿರನತ್ಿದ. ಆಗ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ
ಪಾರಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ನಿ ಮಗನ ಹಾಗ್ ಆತ್ನ/ಆಕರ್ ಕನಟನೈಂಬದ ನಡನವ ಪ್ರಮನಖ ಸೈಂಪ್ಕಯ
ರ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರನತಾಿರ್ ಹಾಗ್ ದ್ರನನು ದಾಖಲ್ಲಸನರ್ ಸಮರ್ದೈಂದ ಹಿಡಿದನ ಅಧಿವಿಚಾರಣ
ಮನಕಾಿರ್ಗ್ಳಸಿ ಮಗನವಿಗ ಪ್ನನರ್ಯಸತಿ ಕಲ್ಲಪಸನರ್ರ್ರಗ ಕನಟನೈಂಬಕಕ ಸಹಾರ್ ಮಾಡನತಾಿರ್.
ಈ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 2012 ಮತ್ನಿ ಅದರ
ಸೈಂವಾದ

ನಿರ್ಮಗಳಗ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ಅನನಗನಣವಾಗಿ

ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನ,

ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಭಿರ್ೃದಧಗ್ಳಸಲಾಗಿದ .
ಅಧಿನಿರ್ಮದ

ಈ

ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಮಾದರಿ
ಮಕಕಳನನು

ಸೈಂರಕ್ಷ್ಸನರ್ುದಕಕ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ನಿಖ್ಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ರ್ವಾಬಾದರರಾಗಿರನರ್ ಎಲಾಿ
ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳಗ ಸ್ಚ್ರ್ ಹಾಗ್ ಮಾಗಯದಶಯನರ್ನನು ನಿೋಡನತ್ಿದ.
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1.2.

ಬೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿಗಳಗನಗಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿನ ಉಪಬ್ೈಂಧಗಳು
ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳೈಂದ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ (ಪ್ೋಕ್ಸೋ) ನಿರ್ಮಗಳು, 2012, ಲ ೈಂಗಿಕ
ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ಎದನರಿಸನರ್ೈಂಥ ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ ಅರ್ರ ಕನಟನೈಂಬಗಳು/ ಆರ ಕ ಮಾಡನರ್ರ್ರಿಗ
(ನಿರ್ಮ 4(7-10)) ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಒಬಬ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ನಿಯೋಜಿಸಬೋಕೈಂದನ
ಉಪ್ಬೈಂಧ ಕಲ್ಲಪಸನತ್ಿದ.
ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ, ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 19(6)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರಗ ರ್ರದರ್ನನು
ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ನೈಂತ್ರ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೋಲ ಅಥವಾ 5ರ್ೋ ಉಪ್-ನಿರ್ಮದ ಮೋರಗ ಅದರ
ನಿಧಯರಣರ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲ ಹಾಗ್ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ ಸಮಮತಿಯೈಂದಗ, ತ್ನಿಖ್
ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ಲ್ಲಿ (4(7)ರ್ೋ ನಿರ್ಮ) ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಒಬಬ ಬೈಂಬಲ
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ಿದ.
ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಅರ್ರನ ನೈಂಬಿಕ ಹಾಗ್
ವಿಶಾಿಸವಿಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಕಾಯರೋತ್ರ ಸೈಂಘ್ ಸೈಂಸ್ೆರ್ ಸಹಾರ್ರ್ನನು
ಸಹ ಕ್ೋರಬಹನದನ. ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ ಅದನನು ಅನನಮೊೋದಸಬೋಕನ. ಪ್ಲ್ಲೋಸರ್
ಕನಟನೈಂಬಕಕ

ರ್ರರ್ು

ನಿೋಡಲನ

ಅೈಂಥ

ಬೈಂಬಲ

ರ್ಯರ್ಸ್ೆಗಳು

ಲಭಯವಿರನರ್

ಬಗೆ

ಸಹ

ತಿಳಸಬಹನದನ. ತ್ದನೈಂತ್ರ ವಿಶೋಷ ಬಾಲಕ ಪ್ೋಲ್ಲಸ್ ಘ್ಟಕರ್ು ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ ಮತ್ನಿ
ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿಗ ತಿಳಸಬಹನದನ: ಪ್ೋಕ್ಸೋ ನಿರ್ಮಗಳು, 2012ರ 4(2)ರ್ೋ (ಇ)
ನಿರ್ಮ.
ಸಕಾಯರೋತ್ರ ಸೈಂಸ್ೆರ್ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯನನನು ‘ನೈಂಬಿಕ ಹಾಗ್ ವಿಶಾಿಸದ ರ್ಯಕ್ತಿ’ ಎೈಂಬ ಪ್ಟಿಾಗ
ಸ್ೋರಿಸಲಾಗಿದ.

ಅೈಂಥ

ರ್ಯಕ್ತಿಗಳನನು

ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ

ಅಥವಾ

ಮಾಯಜಿಸ್ರೋಟ್ರರ್ರ

ಮನೈಂದ

ಹೋಳಕರ್ನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ (26(1)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣ) ವ ದಯಕ್ತೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ
(27(3)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣ) ಮತ್ನಿ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳ (33(4) ಹಾಗ್ 37ರ್ೋ
ಪ್ರಕರಣ) ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಸಿೆತ್ರಿರನರ್ೈಂತ ಕ್ೋರಿಕ್ಳುಬಹನದನ.
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ಕನಟನೈಂಬದ ಸದಸಯರನ/ ಪ್ೋಷಕರನ ತ್ಮಮ ಆಯಕರ್ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ (ಪ್ೋಕ್ಸೋ
ನಿರ್ಮಗಳ 4ರ್ೋ ನಿರ್ಮದ 7ರ್ೋ ಉಪ್ನಿರ್ಮದ ಪ್ರೈಂತ್ನಕ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸಲನ
ಸಕಾಯರೋತ್ರ ಸೈಂಸ್ೆರ್ನನು ಕ್ೋರಿಕ್ಳುಬಹನದನ.
ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ನಿರ್ಮಗಳ

4(11)ರ್ೋ

ನಿರ್ಮಾನನಸ್ಾರ,

ಕನಟನೈಂಬಕಕ

ತಿಳಸಲಾಗನರ್ೈಂಥ

ವಿಷರ್ಗಳಾದ ಆಪಾದತ್ನ ಬೈಂಧನ, ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅಜಿಯಗಳು ಹಾಗ್ ಇತ್ರ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದ
ರ್ಯರ್ಹರಣಗಳು ಸ್ೋರಿದೈಂತ, ಮೊಕದದಮರ್ ಬಳರ್ಣಿಗಗಳ ಬಗೆ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ
ಸಕಾಯರೋತ್ರ ಸೈಂಸ್ೆಗ್ ಸಹ ತಿಳಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.
ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಕಾಯರೋತ್ರ ಸೈಂಸ್ೆರ್ನ ವಿಶೋಷ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಮಧಯಕಾಲ್ಲೋನ
ಹಾಗ್ ಅೈಂತಿಮ ನಷಾ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಿಸನರ್ುದರಲ್ಲಿ ಪಾರಸಿಕ್ಯಟರ್ ರರ್ರಿಗ ಸಹಾರ್
ಮಾಡಬಹನದನ.
ವಿಶೋಷ ಬಾಲಕ ಪ್ೋಲ್ಲಸ್ ಘ್ಟಕರ್ು/ ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ, 24 ಗೈಂಟಗಳ ಒಳಗ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು
ರ್ೋಮಕ ಮಾಡಿಕ್ೈಂಡಿರನರ್ ಬಗೆ ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ತಿಳಸಬೋಕನ. ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮ,
2012ರ 19(1)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣದ ಮೋರಗ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ ರ್ರದ ಮಾಡಿಕ್ಳುಲನ
ಕಾನ್ನಿನ ಮ್ಲಕ ಕಡಾ್ರ್ಗ್ಳಸಲಾಗಿದ . ಅಪ್ರಾಧರ್ನನು ರ್ರದ ಮಾಡಲನ ಅಥವಾ
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುಲನ ವಿಫಲರಾದರ ಅದಕಕ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ 21(2)ರ್ೋ ಪ್ರಕರಣರ್ು
ಶಿಕ್ಷರ್ನನು ಉಪ್ಬೈಂಧಿಸಿದ.
ಮಗನ/ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ಇಚಿಛಸಿದರ, ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಸ್ೋವಗಳನನು ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ
ಯಾರ್ುದೋ ಕಾರಣಗಳನನು ನಿೋಡದ ಕ್ರ್ಗ್ಳಸಬಹನದನ.
ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ಬಾಧಿತ್ ಮಗನ ಹಾಗ್ ಮೊಕದದಮಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿರ್
ಕನರಿತ್ ಗೌಪ್ಯತರ್ನನು ಕಾಪಾಡಬೋಕನ.
1.3.

ಬೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿಗಳಗನಗಿ ಸ್ಚಿಸಲನದ ಅಗತಯತಗಳು:

ಮನಖಯವಾಗಿ, ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ಮಕಕಳ ಹಕನಕಗಳು ಅಥವಾ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣರ್ ಕ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸನತಿಿರನರ್ ಒಬಬ ರ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಕಾಯರೋತ್ರ ಸೈಂಸ್ೆ ಅಥವಾ ಮಗನವಿನ ಅಭಿರಕ್ಷ
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ಹ್ೈಂದರನರ್ ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ಾ ಗೃಹ ಅಥವಾ ಆಶರರ್ ಗೃಹದ ಒಬಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಜಿಲಾಿ
ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕರ್ು (ಡಿಸಿಪಿರ್ನ) ನಿಯೋಜಿಸಿರನರ್ ಒಬಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹನದನ.
ಮಕಕಳ

ಲ ೈಂಗಿಕ

ದೌರ್ಯನಯದ

ಕಾರಣಕಕ

ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ

ಆಸಕ್ತಿ

ಮತ್ನಿ

ಬದಧತರ್ನನು

ಹ್ೈಂದರನರ್ುದನ ಹಾಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು ಮನೈಂದಕಕ ತಗದನಕ್ೈಂಡನ ಹ್ೋಗನರ್ ಮಾನಸಿಕ
ಸಿೆರತರ್ನನು ಹ್ೈಂದರನರ್ುದನ.
ಮಕಕಳ

ಸೈಂರಕ್ಷಣ,

ಪಾರಥಮಿಕ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಮತ್ನಿ

ಮಾನಸಿಕ

ಆರ್ೋಗಯದ

ಕ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸಿರನರ್ ಅನನಭರ್.
ಮೋಲಾಗಿ, ಸಮಾರ್ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಾುತ್ಕ್ೋತ್ಿರ ಪ್ದವಿರ್ ಹಿನುಲ ಹ್ೈಂದರನರ್ ಅಥವಾ ಮಕಕಳ
ಹಕನಕಗಳು, ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣ ಹಾಗ್ ಮಕಕಳ ಪಾಲರ್ರ್ ಕ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಿಸಿರನರ್
ಅನನಭರ್ ಹ್ೈಂದರನರ್ುದನ;
ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣರ್ಲ್ಲಿ ಹಲರ್ು ಸಕಾಯರಿ ಹಾಗ್ ಸಕಾಯರೋತ್ರ ಏಜನಿಸಗಳೂೈಂದಗ ಸೈಂಪ್ಕಯ
ಬಳಸನರ್ ಸ್ಾಮಥಯಯವಿರನರ್ುದನ ಹಾಗ್ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರ್ೈಂದಗ ಸಮನಿರ್ತ ಸ್ಾಧಿಸನರ್ುದಕಕ
ರ್ರವಾಗನರ್ುದನ.
ಅಹಾತಗಳು:
ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ಈ ಕಳಗಿನ ಯಾರ್ುದಾದರ್ ಮಾನದೈಂಡಗಳೂೈಂದಗ, ಮಕಕಳು ಮತ್ನಿ
ಮಹಿಳರ್ರ ಮೋಲಾಗನರ್ ಹಿೈಂಸ್ಾಚಾರಕಕ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದ ವಿಷರ್ಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಕನಿಷಾ ರ್ಾಲನಕ
ರ್ಷಯಗಳ ಕಲಸದ ಅನನಭರ್ ಹ್ೈಂದರಬೋಕನ. ಅರ್ುಗಳೈಂದರ:
ಕಾನ್ನನ ಅಥವಾ ಪ್್ರಕ ಕಾನ್ನಿನ ವಿಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾಯಹಯತಗಳನನು ಪ್ಡದರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಸಮಾಲ್ೋಚ್ರ್ ಹಾಗ್ ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ ಬೈಂಬಲರ್ನನು ನಿೋಡನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬರ್ು ಸೈಂಪ್್ಣಯವಾಗಿ ಭಾಗರ್ಹಿಸನರ್ುದಕಕ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಅರ್ರ
ಮಾತ್ೃ ಭಾಷ್ರ್ಲ್ಲಿ ಸೈಂಭಾಷಣ ನಡಸನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

ಕಾನ್ನನ - ಹಾಗ್ – ಪ್ರಬೋಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕತ್ಯ, ಸ್ೋವಾ ನಿೋಡಿಕ
ಕಾರ್ಯಕತ್ಯರನ/ ಸಮಾಲ್ೋಚ್ಕರನನು ಒಳಗ್ೈಂಡೈಂತ ಜಿಲಾಿ ಮಕಕಳ ಸೈಂರಕ್ಷಣಾ ಘ್ಟಕರ್ು
ನಿಯೋಜಿಸಿರನರ್ ರ್ಯಕ್ತಿಗಳು.
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ರ್ೋಮಕನರ್ತ:
ಮಕಕಳ

ಕಲಾಯಣ

ರ್ರದರ್ನನು

ಸಮಿತಿರ್ನ, ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ಅಧಿನಿರ್ಮದ

19(6)ರ್ೋ

ಪ್ರಕರಣದ

ಮೋರಗ

ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಕ್ಡಲೋ ಅಥವಾ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ನಿರ್ಮಗಳ 4(5)ರ್ೋ ನಿರ್ಮದ

ಮೋರಗ ಅದರ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೋಲ ಹಾಗ್ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ
ಸಮಮತಿಯೈಂದಗ ಪ್ೋಕ್ಸೋ ನಿರ್ಮಗಳ 4(7)ರ್ೋ ನಿರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಲಾದೈಂತ, ಮಕಕಳ
ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ, ತ್ನಿಖ್ ಮತ್ನಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣರ್ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬಕಕ
ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಒಬಬ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ಿದ. ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬರ್ು,
ಮೊಕದದಮರ್ಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ ಅರ್ರನ ನೈಂಬಿಕ ಮತ್ನಿ ವಿಶಾಿಸ ಇಟಿಾರನರ್ೈಂಥ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ
ಅಥವಾ ಸಕಾಯರೋತ್ರ ಸೈಂಸ್ೆರ್ ಸಹಾರ್ರ್ನನು ಸಹ ರ್ೋರವಾಗಿ ಕ್ೋರಬಹನದನ. ಈ ರ್ೋಮಕಾತಿ
ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ನನು ಪ್್ಣಯಗ್ಳಸಲನ ಅದರ ಬಗೆ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿಗ ತಿಳಸಬೋಕನ.
ಮಕ್ಸಕಳ ಕಲಾಯಣ ಸಮಿತಿರ್ನ, ಎಸ್ಜಪಿರ್ನ/ ಸೆಳೋರ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ ಪ್ತ್ರರ್ನನು ಕಳುಹಿಸನರ್ುದರ
ಮ್ಲಕ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ರ್ೋಮಕಾತಿರ್ನನು ದೃಢಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕಾಗನತ್ಿದ . ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ
ಸಮಿತಿಯಿೈಂದ ಎಸ್ಜಪಿರ್ನ/ ಸೆಳೋರ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗ ಕಳುಹಿಸನರ್ ಪ್ತ್ರದ ನಮ್ರ್ರ್ನನು ಮಕಕಳು
ಮತ್ನಿ ಕಾನ್ನನ ಕೋೈಂದರರ್ು ಪ್ರಕಟಿಸಿರನರ್ ‘ಲಾ ಆನ್ ಚ ಲ್್ ಸ್ಕ್ಷನರ್ಲ್ ಅಬ್ಯಸ್ ಇನ್ ಇೈಂಡಿಯಾ’
ಎೈಂಬ ಆಕರ ಗರೈಂಥದ 1501ರ್ೋ ಪ್ನಟದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದ.

ಈ ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ನೈಂತ್ರ, ಪ್ೋಕ್ಸೋ ನಿರ್ಮಗಳ 4(9)ರ್ೋ ನಿರ್ಮಾನನಸ್ಾರ,
ಎಸ್ಜಪಿರ್ನ/ ಸೆಳೋರ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ 24 ಗೈಂಟಯಳಗ ಅೈಂಥ ರ್ೋಮಕಾತಿರ್ ಬಗೆ ವಿಶೋಷ
ರ್ಾಯಯಾಲರ್ಕಕ ತಿಳಸಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.
2. ವಿವಿಧ ಹತನಸಕ್ತಿದನರರ್ೈಂದಿಗ ಬೈಂಬ್ಲ ವಯಕ್ತಿಯ ಪನತರಗಳು
ಪ್ರತಯೋಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಿಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ ಪಾತ್ರರ್ನನು ಈ ಕಳಕೈಂಡೈಂತ
ವಿರ್ರವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದ:
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2.1.

ಪ್ಲಿೋಸ್ ಪರಕ್ತರಯೆಯಲಿಿ ಮಗಕ ಮತಕಿ ಕಕಟಕೈಂಬ್ಕಕ ಸಹನಯ ಮನಡಕವುದರಲಿಿ ಬೈಂಬ್ಲ
ವಯಕ್ತಿಯ ಪನತರ:

2.1.ಎ.

ಮನಹರ್ತಯನಕು

ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿ

ಸ್ಟವೋಕರಿಸಕವುದಕ:

ಪ್ರಕರಣರ್ನನು

ಪ್ೋಕ್ಸೋ

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ೈಂಡಾಗ,

ಅಧಿನಿರ್ಮದ
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು

ಮೋರಗ
ಸಿಿೋಕರಿಸನರ್

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್
ಹಾಗ್

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುರ್ ಮಕಕಳ ಕಲಾಯಣ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ (ಸಿಡಬ್ಿಯಪಿಒ), ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಅದರ
ಕನಟನೈಂಬದರ್ರಿಗ/ ಆರ ಕ ನಿೋಡನರ್ರ್ರಿಗ ಮೊಕದದಮರ್ ವಿವಿಧ ಹೈಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲನ
ಒಬಬ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನನು ಒದಗಿಸನರ್ುದರ ಬಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬೋಕಾಗನತ್ಿದ .
2.1.ಬಿ. ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ (ಎಸ್ಪಿ) ಮೊಕದದಮ ಯಾರ್ ಹೈಂತ್ದಲ್ಲಿ ರ್ೋಮಕಗ್ೈಂಡಿರನರ್ುದರ ಬಗೆ
ಮಾಹಿತಿರ್ನನು ಪ್ಡರ್ನತಾಿರ್್ೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೋಲ, ಆತ್ನನ/ ಆಕರ್ನ ದ್ರನನು
ದಾಖಲ್ಲಸಲನ ಮಗನ ಮತ್ನಿ ಕನಟನೈಂಬದ್ೈಂದಗ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಗ ಹ್ೋಗಬೋಕಾಗನತ್ಿದ .
2.1.ಸಿ. ಪ್ಲಿೋಸ್ ಠನಣಯಲಿಿ ಮಗಕವಿಗ ಸಹನಯ ಮನಡಕವುದಕ: ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮರ್ು,
ಮಗನರ್ನನು

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್

ಠಾಣಗ

ಕರತ್ರಬಾರದೈಂದನ

ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸನತ್ಿದ .

ಆದರ,

ಹಲರ್ು

ಸೈಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ೋಷಕರನ/ ಆರ ಕ ನಿೋಡನರ್ರ್ರನ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಲೋಸರ ಕ್ೋರಿಕರ್ ಮೋರಗ
ಮಕಕಳನನು ಠಾಣಗ ಕರದನಕ್ೈಂಡನ ಹ್ೋಗಲಾಗನತ್ಿದ. ಮಗನರ್ನನು ಒಮಮ ಠಾಣಗ ಕರದನಕ್ೈಂಡನ
ಬೈಂದರ, ಅಲ್ಲಿ ಮಗನವಿರ್್ೈಂದಗ ಸೈಂವಾದ ನಡಸನರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ೋಕ್ಸೋ ಅಧಿನಿರ್ಮದ
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ನಿದಯಷಾಪ್ಡಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನನು ಅನನಸರಿಸನತಿಿದಾದರ ಎೈಂಬನದನನು ಮತ್ನಿ
ಮಗನವಿಗ ಸ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಪ್ರಶುಗಳನನು ಕೋಳಲಾಗನತಿಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಹಾಗ್ ಒಬಬರಿಗಿೈಂತ್ ಹಚ್ನಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶು ಕೋಳುತಿಿಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಮತ್ನಿ ಮಗನವಿನ ನಿದಯಷಾ ಅಗತ್ಯತರ್ ಆಧಾರದ
ಮೋಲ ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರನ/ ದನಭಾಷಿಗರನನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಮತ್ನಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್
ಠಾಣರ್ಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ತರಯಗಳು ಮತ್ನಿ ಹೋಳಕಗಳನನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳುುವಿಕ ಹಾಗ್ ತ್ನಿಖ್ರ್ ಇತ್ರ
ಹೈಂತ್ಗಳು ಮಗನವಿನ ಉತ್ಿಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿರ್ನನು ನಿರ್ಪಿಸನತ್ಿದ ಎೈಂಬನದನನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುುರ್
ಮ್ಲಕ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಮಗನವಿಗ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬೋಕಾಗನತ್ಿದ.
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2.1.ಡಿ. ಪರಥಮ ಮನಹರ್ತ ವರದಿಯ ಒೈಂದನ ಪ್ರತಿರ್ನನು ಕನಟನೈಂಬಕಕ ನಿೋಡಲಾಗಿದ ಹಾಗ್
ಅದಕಾಕಗಿ ಅರ್ರನ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಗ ಪ್ದೋ ಪ್ದೋ ಭೋಟಿ ನಿೋಡನತಿಿಲಿ ಎೈಂಬನದನನು ಬೈಂಬಲ
ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಬೋಕನ.
2.1.ಇ. ಸಥಳ ಮಹಜ್ರಕ: ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ ನಡಸನರ್ ಸೆಳ ಮಹರ್ರ್ಗಾಗಿ ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ ಮಗನ
ಹಾಗ್ ಕನಟನೈಂಬದ ಜ್ತಗ ಘ್ಟರ್ ನಡದ ಸೆಳಕಕ ಹ್ೋಗಬಹನದನ. ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿರ್ನ, ಮಗನರ್ು
ದೌರ್ಯನಯರ್ನನು ಎದನರಿಸಿರನರ್ೈಂಥ ಸೆಳಕಕ ಮರನ ಭೋಟಿ ನಿೋಡನರ್ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲ್ಲಿ ಮಗನವಿನ
ಭಾರ್ರ್ಾತ್ಮಕ

ಅಗತ್ಯತಗಳು

ಹಾಗ್

ಮಗನವಿನ

ಯೋಗಕ್ಷೋಮರ್ು

ಅತ್ಯೈಂತ್

ಮನಖಯವಾದದನದ

ಎೈಂಬನದನನು ಮನದಟನಾ ಮಾಡಿಕ್ಳುಬೋಕನ. ವಿಶೋಷ ಶಿಕ್ಷಕರನ/ ದನಭಾಷಿಗರಿಗ ಸೈಂಬೈಂಧಿಸಿದೈಂತ,
ಮಗನವಿನ ಯಾರ್ುದ ನಿದಯಷಾ ಅಗತ್ಯತಗಳನನು ಬೈಂಬಲ ರ್ಯಕ್ತಿ/ ಹಾಗ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸರನ ಪ್್ರ ಸಬೋಕನ.
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