ె రత!
రత
ప ా ెూౕదమద ైంక ెౕషెంద మకళ ర ె
!ార"ౕయ స%& ెౕశదన స ాలుగళ, మతు- అ% ాయ/0ెగళ,
స1ౕకరణగళ,,
స1ౕకరణగళ,, 4ా5/ 2009
4ా5/ 13, 2009రందు ప ా ెూౕదమద మకళ ర ెయ కు;0ా,ఐ=> బ/@న నAెద యుఎ@డబూD EాF GౕF/న
24Iెౕ స!ెయ

మతు- ఇKLఎ= జమ/% మతు- ఇKLఎ= IెదNాంO 4ా5/ 8-10రవSెTె బ/@న ఆVౕWKదX,

ప ా ెూౕదమదన ైంక ెౕషెంద మకళ ర ె మతు- ప ా ెూౕదమ వృ"-, ఎ@Wఒ మతు- [ానూను అను\ా]నద
కు;తం0ె త^ర స!ెయ మం_సాద ప బంధ)
bెcెయు"bెcెయు"-రువ ప ా ెూౕదమ,
ెూౕదమ, bెcెయు"-రువ ఆతంక
dశeద ెౕ.19రషుg మకళను& !ారతవh iెూంjkె.kెౕశద ఒటుg జనసంmెయు మూరIెౕ ఒందు !ాగnంతలూ iెచుp, సు4ారు 440
1య@ మకళ జనసంmెqాkె(18 వష/nంత [ెళనవరు). అం ా Kkాsంత, సషుt0ె, మతు- నూతన = య@ AాలN
ఆu/క0ెయ vూౕషెగళ iెూర0ాయూ, dశeదwౕ !ారతవh అ" iెచుp

ైంక ెౕషెTెూళపడువ మకళ సంmెయను&

iెూంjkె. శు అ0ాxార yౕన Sాz{ౕయ అధయన(మcా మతు- మకళ అ|వృjs స} ాలయ (ఎండబూDK_)jంద 2007ర
VౕWసల=gరువ)వh 12,446 మకళ సంmెVంjTె !ారతద 13 Sాజగళను& ఒళTెూం_kె. గండు శుగంత iెణుt మకళ,
iెచుp 0ెూందSెTెూళTాగు"-kాXSె మతు- ెౕ.21రషుg మకళ, "ౕవ అ0ాxార[ెూళTాkాXSె ఎంబుkా ఈ వరjయు సూ}సుత-kె.
[ాయ/ప kెౕశదన మకళ,(ెౕ 61రషుg ైంక అ0ాxారద వరj) మతు- >ౕjయ

ాKసువ మకళ,(ెౕ.54)iెచుp ైంక

అ0ాxారద KTెూళTాkాXSె.
!ార"ౕయ సర[ారద ప ా ెూౕదమ స} ాలయ(ఎంఒ=)వh సూ}సువ అంnఅంశగళ ప [ార, !ారత[ె బరువ dkెౕ ప ాKగర
సంmెయు 1996ర 2.29 1య@నzgదుX, 2007ర అదు 5.08 1య@Tె తలుLkె. ా kెౕక ప ాKగర సంmెయు 1996ర
140.12 1య@నzgదుX, 2007ర

ెౕcెTె ఇదు 526.56 1య@Tె ఏ;[ెTెూం_kె. ప ా ెూౕదమ ఉదమవh kెౕశద ఒటుg

ా kెౕక ఉతన&[ె (W_L)ెౕ.5.9నషుg [ెూడుTెయను& %ౕ_kె. ప ా ెూౕదమవh 38.6 1య@ ఉkెూౕగ సృzgKదుX(Iెౕర ా
మతు- పSెూౕ

ా), ఇద;ంద ఒటుg ఉkెూౕగద ఇదర [ెూడుTెయు ెౕ.8.2 ఆkె ఎంబుkా ప ా ెూౕదమ స} ాలయద

!ారతద Sాz{ౕయ ప ా ెూౕదమ ఉపగ హ ెకపత వరj(2006)ర వరjగళ, "K ె.
Sాz{ౕయ మతు- Sాజ మటgద ప ా ెూౕదమ %ౕ"గళ,, dెౕష సవలతు-గళను& iెూంjద మూల ౌకయ/ద iెచpళ, సంపక/ మతుా;Tె, ఉన&త మటgద వస" మతు- ాధ ాదషుg ప kెౕశగళను& ప ాK 0ాణగcా ప;వ"/సువ మంత kెూంjTె ాపక ాద
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ప ా ెూౕదమ  ౕ0ాహ మతు- అ|వృjsయత- దృzg iాసువ ఒలవను& 0ెూౕరు"- ె. ఆదSె, అ|వృjs

ాధIెయ తనయ0ెయ,

ప ా ెూౕదమద అTాధ ఋాతక ప !ావగళ, మతు- అతంత లాసద ాద మకళ ైంక ెౕషెయు గమన[ె బంjదుX,
ైంక ప ా ెూౕదమవను& %బ/ంKదSె, ప ాKగర సంmె మతు- W_L [ెూడుTెయ ఇముఖ ఉంEాగబహుkెంబ
ాస-వ0ెంkా %ౕ" %4ా/పకరు ఇదను& అంౕక;సువ అడచెయను& కండరు.
మకళ హకుగళ బTె dెౕష ా [ాళWయను& iెూంjరువ స} ాలయగళ, మతు- మండగళ, ప ా ెూౕదమ మతు- మకళ
ెౕషెయ నడుdన సంబంధవను& "దు[ెూం_దXరూ,దుSాదృషgవా ప ా ెూౕదమదన ాలుkారరు ఇదర బTె qావhkెౕ
గమనహ;సkె, అదను& %Sాక;సు"-kాXSె మతు- ఉkాKౕన0ెయను& 0ెూౕరు"-kాXSె., kెౕశద అ ె VౕజIా మండ !ార"ౕయ
VౕజIా ఆVౕగద హIెూ&ందIెౕ VౕజIె kాఖెయు, ప ా ెూౕదమద మకళ ెౕషె, bాల [ా1/కరు, కళ

ాTా[ె

మతు- ైంక ెౕషె ముం0ాదవhగళ Iెౕర [ెూడుTెరువhదను& kాఖKkె.

1ాకలIెగళ dIాశ
!ారతద మకళ ైంక ెౕషెTె సంబంKద ప ా ెూౕదమవh dరళ ా నAెయువ dద4ాన ాదుX, iెxాp Tెూౕ ా
మతు- [ెౕరళ[ె Kౕ1త ాkె మతు- [ెౕవల సణt గుంపhగళ dkెౕశ ప ాKగSెూంjTె సంపక/వను& iెూంjkె ఎంబ సుళ,
నం>[ెయు ాపక ాkె. !ారతద ఇతర !ాగగళ ప ా ెూౕదమ మతు- హ0ెూౕ=లద మకళ ైంక ెౕషె నAెయు"-దుX,
ఇదు

ా kెౕక మతు- dkెౕ ఎరడూ ప ాKగSెూంjTె సంబంధవను& iెూంjkె ఎంబ అంశగళను& [ెలవh వష/గళ నAెసాద

సర అధయనగళ, ఎ"- 0ెూౕ;K ె. ఈ [ెలవh అధయనగళ స1ౕకరణగళ, [ెళTె %ౕడాkె.

Sాz{ౕయ మcా ఆVౕగ(ఎ@KడబూD)jంద ఆVౕWసలటg కSావ ైంక ప ా ెూౕదమ మతు- ైంక0ె అధయన
స1ౕకరణగళ, పh; మతు- ఒ; ాదన మకళ ైంక ెౕషె మతు- ెౕావృ"- dద4ానగళను& దృఢప_K ె.
అం0ాSాz{ౕయ ఇKLఎ=ంద VౕWసలటg !ారతద శు ైంక ప ా ెూౕదమద ాంద|/క dెౕషె(2003 Tెూౕ ా మతు[ెౕరళ) ఎంబ ఇIెూ&ందు అధయనవh ైంక ప ా ెూౕదమ మతు- దు_yయ ఉkెXౕశ[ా మతు- మcె iాగూ మకళ
ాTా[ెయ ప 4ాణద మతుఒదK[ెూడలు

ప ాKగ;Tె

ెౕావృ"-య iెచpళ ఉంEారువhదను& వరj 4ా_kె. ైంక [ాయ/గTా మకళను&
సహక;సువ

సౕయ

iెూౕEెౕ

మతు-

ాO,

ప ాK

% ా/హకరు,మధవ"/గcా

[ాయ/%వ/సువ ఈ దలు ైంక nరుకుళ[ె బqాద మకళ,, >ౕ5 హుడుగరు, ైెగళ, అథ ా ౕEాN ైక,
Eాn AెవNగళ, మతు- గు_సలు 4ాౕకరు ముం0ాద మధవ"/గళ సiాయవను& శు ైంక ప ా ెూౕదమవh iెూంjkె
ఎంబ %ాంశవను& అధయనవh బరంగప_Kkె.
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Sాz{ౕయ 4ానవ హకు ఆVౕగ(ఎ@ఎ5ఆNK)jంద %VౕWసలటg !ారతద మcా మతు- మకళ

ాTా[ె కు;తం0ె

2006ర నAెసాద అధయనవh, ప ాK 0ాణగళ, కSావ ప ా ెూౕదమద మతు- [ెౕరళ, kెహ, ఆTా -ఉత-ర ప kెౕశ,
ైపhర-Sాజ ాన, ఒ; ా, ఆంధ ప kెౕశ మతు- ాం_xెౕ; ముం0ాద iె}pన ప ాK ప kెౕశగళ శు ైంక ప ా ెూౕదమవh
iెచుp"-రువ బTె

ాయను& ఒదKkె.శు వ|xారవను& బయసువవ;Tె Tెూౕ ా మతు- [ెూౕవలం >ౕ5గళ, ఒందు ఉత-మ

0ాణ ా ప;వత/IెTెూళ,"-రువ ప వృ"-యూ iెxాpగు"-kె ఎంబుkా ఈ అధయనద వరjగళ, సూ}K ె.
2007ర సంస"-న [ెళమIె(ెూౕకస!ె) సదస;ంద [ెౕళలటg ప ె&Tె ప "క KదX మcా మతు- మకళ కాణ స} ె Sెౕణు[ా
xౌధ;,

ప ాK

పరంపSె

మతు-

కSావ

ప ా ెూౕదమద

iెసర

శు

ైంక

ెౕషెయు

గమIాహ/ ా

d ా-రTెూళ,"-రువhదు Sాz{ౕయ 4ానవ హకు ఆVౕగ(ఎ@ఎ5ఆNK) మతు- Sాz{ౕయ మcా ఆVౕగ(ఎ@KడబూD)వh
నAెKద అధయనద వరjగంద "దుబంjkె ఎంబుkా సూ}KదXరు.

2006ర అ"u స0ార ఉదమ స} ాలయవh ([ా1/క స} ాలయjంద)bాల[ా1/కతeవను& %\ెౕKతు-. ఇదు అ"u స0ార
ఉదమద yౕన iెూళపను& మంద ాKతు. qా[ెందSె, bాల [ా1/క Lడున [ారణjంkా ఈ %\ెౕధవh ప ా ెూౕదమ
దృzg[ెూౕనjంద అ"u స0ార ఉదమ[ె కపhచు[ె బయల=gతు.ఏIెౕ ఆదరూ, qావhkెౕ వవKత మతు- d ెౕచIెంద
%\ెౕధవను& [ాయ/రూపతరువ ప యత&వh "ౕSా క_yqాదుX, [ానూను ప; ాలIా అ[ా;గళ, ఈ కు;0ా %ల/ వను&
iెూంjదుX, ఇదు ఇన&షుg శు ైంక మతు- ెౕషెTె iాj4ా_[ెూడు"-kె.
ప ా ెూౕదమవIె&ౕ నం>[ెూం_రువ Tెూౕ ా Sాజ[ె అనeయ ాగువ మతు- Tెూౕ ా Sాజjంద ర}సలటg Tెూౕ ా మకళ
[ాkె(2003) ాసన xౌక=gనన ఒందు అ"ముఖ ాద ఘటIెqాkె. ఈ [ాkెయు kెౕశద దల bా;Tె, మకళ
ెౕషెయ ప ా ెూౕదమద !ా;ౕ [ెూడుTెరువhదను&

కండు[ెూం_తు. ప;ామ[ా;qారువ ాసనవను& ా;Tె

తరువం0ె Tెూౕ ా మతు- Sాజద iెూర!ాగగళన మకళ హకు సమూహద అIెౕక వష/గళ  ౕ0ాహద ఫలవh ఇkాతు-. ఎా
వగ/గళను& గురు"K ప ా ెూౕదమద మకళ ర ెయను& %వ/సుత-kె మతు- ddధ

ాలుkార;Tె %j/షg iెూెయను&

%ౕడుత-kె. ాసన రచIెయ ఎరడు వష/kెూళTె , 2005ర ఇదను& "దుXప_ 4ాడాతు. dSెూౕధవను& iెూంjదX ాసనవను&
ా;Tె తరువం0ె Tెూౕ ా మతు- Sాజద iెూర!ాగగళన మకళ హకు సమూహద అIెౕక వష/గళ  ౕ0ాహద ఫలవh ఇkాతు-.
ఎా వగ/గళను& గురు"K ప ా ెూౕదమద మకళ ర ెయను& %వ/సుత-kె మతు- ddధ ాలుkార;Tె %j/షg iెూెయను&
%ౕడుత-kె. ాసన రచIెయ ఎరడు వష/kెూళTె , 2005ర ఇదను& "దుXప_ 4ాడాతు.

ాకషుg త0ాe¢ారగలkె మతు-

[ాkెంద [ెలవh ప ముఖ ప;xె£ౕదగళను& ఉ ెౕసువhదSెూంjTె, [ాయ/గతTెూసువ "దుXప_యు [ాెూౕ}త0ెయను&
దుబ/లTెూKతు-.ప;xె£ౕద 8(11) ఇవhగళెూంkాదుX, శు ైంక ెౕషెTె సంబంKద ప ా ెూౕదమదన అపSాధగళ,
3

Kd ప n w సం0ె ప [ార ా1ౕనురత అపSాధగcా ె ఎంబుదను& సూ}సుత-kె. దుSాదృషgవా, Tెూౕ ాద
ప ాKగ;ంద మకTె ైంక ెౕషెqాగువ సంబంధ ఈ [ాkెయు

ాస-వ ా dఫల ాదుkాkె. ఈ [ాkె ా;Tె

బంద ఆరు వష/గళ నంతర ప ాKగ;ంద మకళ ైంక ెౕషెయ కు;తం0ె [ెౕవల ఏళ, ప కరణగళ, Tెూౕ ాద ddధ
Iాqాలయగళ dxారెTెూళప=gదుX, అవhగళ [ెౕవల ఎరడు అపSాగళను& తLతసSెందు "ౕ4ా/%సాkె.
శు అ0ాxార మతు- ప ా ెూౕదమద నడుdన సంబంధగళ
ావ/జ%క

ాయు సంప¤ణ/ ా yౕె సూ}Kరువ ఉkాహరెగcా

ాeమగళ ె. ఎరడు ప ముఖ ప ా ెూౕదమ మండగcాద ప ా ెూౕదమ స} ాలయ మతు- Sాజ

ప ా ెూౕదమ ఇాmె iాగూ ఉదమగళ, శు ైంక అ0ాxారద dరుదs [ెౕవల [ెల ెౕ సn య క మగళను& [ైTెూం_kె మతుసషg %లువను& iెూంjkె ఎంబ ాస-వవh !ార"ౕయ స%& ెౕశద %జ ాయూ దురదృషgకర ాkె.
అ0ాxార మతు- %|ౕ/"య సుjౕఘ/ ఇ"iాస
!ారతద ప ా ెూౕదమదన శు అ0ాxారద దల ప కరణవh (1991) ¥ె _¦

ెౕ(పhరుష 76, మూల "jల) yౕె

kాఖాతు-. Tెూౕ ాద Lౕ%ంద [ాయ/%వ/సలడు"-రువ అIాాశ మద అIెౕక హjహSెయద bాలకరు ైంక ా
మతు- kైక ా వష/గళ [ాల అ0ాxార[ెూళTాదXరు మతు- ెౕzసలటg iె}pనవరు dkెౕ ప ాKగSాదXరు. 1996ర
Lౕను& kెూౕz ఎందు "ౕ4ా/%సాతు-. ఇదు అK-తeదరువ సంఘ=త వవ ెTె ఎచp;[ెqాగbెౕnతు-, ఆదSె iాTాగల
qా[ెందSె అ[ా;గళ, మతు- ఉదమగళ, ఇదర బTె %ల/ 0ాదXరు.
ఇదర bెన&ెౕ, ¥ెబ వ; 1999ర, Tెూౕ ాద Iాయbార మతు- అIై"క ఉkెXౕశ[ా మతు- అసహజ ైంక అపSాధగళను&
4ా_రువ [ారణjంkా 57 వష/ద జమ/@ ప ె > ంమ@ iెలనను& !ార"ౕయ దండ సం0ె ప;xె£ౕద 373 మతు- 377ర
అ_య పణWయ సiాయక d!ాౕయ Iాqాౕశరు తLతస ఎంబ "ౕప/ను& %ౕ_ ఆత%Tె ఆరు వష/గళ క§ణ ెయను&
dKదXరు. నంతర > ంమ@ yౕలనd సKదుX, 1999
ా>ౕతు 4ా_దXరు. ఆతన

ె ెgంబNన iెచుpవ; d!ాౕయ Iాqాౕశరు %kెూౕ/ ఎందు

ాFౕ/ Tెూౕ ా ౕF బదXరూ, మనd అవVళTెwౕ అ[ెూgౕబN 1999ర ఆతను

dkెౕశ[ె 0ెరదXను. Sాజదన Iాగ;క స4ాజ సం ెగళ "ౕవ ఒత-డద ప;ామ ా ఉచ£ Iాqాలయద yౕలనd
ససాతు. ఆదSె, > ంమ@ Tెూౕ ాదల మతు- ఆతను జమ/%Tె 0ెరkాXIె ఎంబ [ారణjంkా ఈ మనdయ
ప;ౕలIెయను& Iాqాౕశరు %Sాక;Kదరు. ఈతన కు;0ాwౕ మ0ెూ-ందు

yౕలనdయను& స¨ౕ/చ£ Iాqాలయ[ె

ససాతు- ఆదSె, ఇkెౕ [ారణjంద అదూ "రస;సల=gతు!
బందరు ప కరణ ఎంబుkా iెసరు ాKqాదX ముంబ ఉచ£ Iాqాలయవh 4ా5/ 2006ర %ౕ_ద ప ముఖ "ౕం/దర
> =© ప ెగcాద 62 వష/ద డుంక@ Tా ం మతు- 58 వష/ద అల@ ాటN ఎంబ ఇబªరు పhరుష;Tె ఆరు వష/గళ ైలు ె
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మతు-

ఇబª;గూ తా 20000

ౌంO దండవను& dKతు-. > టష;ంద %వ/సలడు"-రువ బందరు వస" గృహగళ ఆడత

మండయు మకళను& kైక ా ెౕzసు"-kె మతు- ైంక ాయూ అ0ాxార ఎసరువ

ాధ0ెగ ె ఎంబుkా 2001ర

ా రంభద Iాqాలయjంద %VౕWసలటg తండవh సూ}Kతు-. bాలకర స iెూంjద iెౕ[ెగళ, మతు- dౕ_Vౕ
సందశ/నగళ ఆ¢ారద xై¦ై@ ఇం_qావh ౕస;Tె దూరు సKkాగ, Tా ం మతు4ా_qాతు-.

ఎ@Wఒగళ "ౕవ ఒత-డవh ఇంటN ాను&

ాటN ఇబªరూ పాయన

ాటN మతు- Tా ంన dరుదs క మ[ైTెూళ,వం0ె 4ా_తు-.

ాటNనను& 2004ర అy;కద వశప_K[ెూండు నంతర ముంbైTె హ ా-ంత;సాతు. Tా ంనను& తIా%qాద
ప0ె-హచpాతు. ఆత అ ఇIెూ&ందు మకళ అIాాశ మవను& ా రం|సలు Kదs0ె నAెసు"-దX. నంతర ఆత జూ@ 2005రందు
ముంbై ౕస;Tె శరాద. జుై 2006రర మనdయ ఆ¢ారద ఉచ£ Iాqాలయవh అపSాయను& kెూౕషdముn-TెూK,
ఏళ, వష/గళ [ాల నAెద dxారెయ మహత-ర "ౕప/ను& బుడyౕలు 4ా_తు మతు- రదుXTెూKతు!xై¦ై@ ఈగ స¨ౕ/చ£
Iాqాలయ[ె yౕలనd సKkె.
2003ర, బహుSాz{ౕయ కంప%Vందర ప ¢ాన %వ/హా అ[ా; ఎందు iెౕ[ెూళ,"-దX 61 వష/ద dయం 4ా=/ మతు- 58
వష/ద ెూౕశpN 4ా=/ దంప"గళ yౕె శు[ామ సంబం అపSాధ[ా ఆ ాదIె iెూ;సాతు- మతు- ఏళ, వష/గళ క§ణ
ెయను& dసాతు- ఆదSె, లంచ [ెూడువ సందభ/వh అవన >డుగAెయను& సుగమ ాKతు.
!ార"ౕయ దండ సం0ె(ఐLK) ప;xె£ౕద 373 మతు- 377ర అ_య అ ె{ౕయ@ ప ె 54 వష/ద వ వన/N ఇంTెూౕవను&
పణWయ సiాయక d!ాౕయ Iాqాౕశర అపSా ఎంబుkా "ౕపh/ %ౕ_దXరు. ఆతను !ారతjంద ఆ ె{ౕqాTె
పాయన4ా_దXను. 2005ర, ¥ె _¦ L ౕన శు[ా1 ాలద ాెూం_రువhదర ఆSెూౕపద ఆ ె{ౕయ ¥ెడర సర[ారవh
ఈతనను& !ారత[ె హ ా-ంత;Kతు. 2006ర ఆగFg 4రందు ఈతనను& kెహ ౕF కసg_Tె ఒLసాతు-. వ వన/N ఇంTెూౕ
dరుదsద ప కరణవh ఇనూ& Tెూౕ ా Iాqాలయద iెచుpవ; d!ాౕయ Iాqాౕశర ముంkె dxారెTెూళ,"-kె.
1990ర ా రంభద ¥ె _¦ౕ LౕIెూంjTె శు అ0ాxార వవiారవను& నAెసు"-దX ¥ె ం5 ప ె Aా1% ెౕbైNను& kెహ
[ెౕంద త%mా దళ(K>ఐ)వh బంKతు-, ఆదSె, ఈతనూ !ారతjంద పాయనTెూం_దX.
yౕ 2008ర ఇIెూ&ందు ప కరణద, గండు మకcె® ంjTె అసహజ ైంక n w నAెసు"-దX ఆ ె{ౕయ@ ప ె yౖక [ాbె/
ెూౕ ె¯నను& [ెౕరcా [ెూౕవలం ౕసరు బంKదXరు. ఆదSె, 2008ర %;ౕ ా ా1ౕను పAెదు[ెూండు yౖక
ఆ ె{ౕqాTె 0ెరదXను మతు- yౖకన 0ాయు అ ౌఖcారువ [ారణjంద " ెండ ° d!ాౕయ Iాqాలయవh ,మూరు
"ంగళ ం"రుగbెౕ[ెను&వ శర"-IెూంjTె

ఆతన

ాFౕ/ను& dముక-TెూKతు-.తన& 0ాTె అపత ాkె మతు- ఆ

[ారణjంద తనTె మూరు "ంగళ ా1ౕను kెూరnతు- ఎంబుkా ¥ా 4ా_రువ kాఖెయను& [ాbె/ సKదXను. ఆత%Tె
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మరళbెౕ[ారువ

ాkెయ అవ ముదు సమయ ెౕ కcెదుiెూౕదXరూ, [ాbె/ అథ ా ఆతన iెూెTారర dరుదs

Iాqాలయవh ఇనూ& ారం ా;4ా_ల.
KeF ప ాK దంప"గంద పAెదు[ెూండ సుdన ఆ¢ారద స1ౕకరణ తండ, [ెౕరళ మcా ామఖ సంఘ మతు- ఇం_య@
ఎ ె F వరjTారరు అ[ెూgౕబN 2008ర [ెూౕవలం మతు- [ెౕరళద అధయన నAెKదXరు.82 వష/ద KeF మcె ాSెూౕ±
ాg%ంద కcెద 15 వష/గళ బడకుటుంబద సు4ారు 20 యువకరు అ0ాxార[ెూళప=gkాXSె ఎంబుదను& ఈ అధయనద
వరjగళ, బరంగప_K ె.అవర కుటుంబగTె హణ iాగూ ౕEాN bై ముం0ాద ఉడుTెూSెగళను& %ౕడువhదర మూలక
అలkె అవర మIె %4ా/ణ[ె హణ[ాసు సiాయవను& %ౕడువhదర మూలక ాgg ఈ dxార బరంగ ాగదం0ె Iెూౕ_[ెూం_దXళ,.
స1ౕకరణ ఆ¢ారద భరవ ెVంjTె మతు- నమ పంగడగళ ఒ0ా-యkెూంjTె, మూరు అ ా ప- bాలకరు మతు- ఒబª యువక(ఈగ
21 వష/ ఆదSె కcెద ఐదు వష/గళ

ాegంద అ0ాxార[ెూళTాదXను) ;ంద jౕ/వయ ైంక అ0ాxార దూరు

kాఖలు 4ాడాతు. స1ౕకరణ మతు- మcా

ామఖవ¤ దూరు kాఖKతు. !ార"ౕయ దండ సం0ెయ ప;xె£ౕద 377ర

అ_య దూరు kాఖాదుX, bాలకర iెౕ[ెగళను& kాఖK[ెూండ నంతర ౕసరు

ాgయ

ాFౕ/ను&

ాeౕనప_K[ెూం_దXరు. ాg  ౕలం[ాదయూ అIెౕక bాలకర yౕె అ0ాxారTైjదXళ, ఎంబుkా  ౕలం[ాద ఇKLఎ
సదస LౕF%ంద దృఢప=gతు. దూరు kాఖాద మూరు jనదెౕ మూరు అ ా ప- bాలకరు దూరను& ంద[ె పAెద[ెూండరు ఆదSె,
21 వష/ద యువక 4ాత దృఢ ాదXను. బపశుగళ ప;ౕెTా ఆkెౕశ %ౕడలు Iాqాలయ[ె ఎరడు ారగcెౕ bెౕ[ాతు.
ా1ౕనురత అపSాధ ా దూరను& ప;xె£ౕద 377ర అ_య kాఖKదXరూ, %;ౕ ా ా1ౕ%Tా

ాg d!ాౕయ

Iాqాలయ[ె మనd సKదXళ,. ప కరణ[ె సంబంKద ప ముఖ అంశగళను& Iాqాలయద ముంkె iాజరుప_సలు
సహక;సbెౕ[ాదX ²qా/jగళ, ాస-వను& bెన&టుgవ మతు- అపSాయ iెసరను& ఆSెూౕప ప=gయ kాఖసువ ఆసn-యను&
iెూంjదXం"ల. బహుషః

ాgయ %;ౕ ా ా1ౕ%న బTె iెచుp సiానుభూ" మతు- Iాqాలయద అదర బTెwౕ ఆసn-

0ెూౕ;దం"తు-.
దూరు kాఖాద "ంగcె® ళTె, ాgTె మ0ెూ-y ా1ౕను kెూరnతు మతు- తన& dౕ ా అవ ముjkె ఎంబ [ారణjంద kెౕశ
0ెూSెదళ,.(ా1ౕను పAెదు[ెూళలు తన& 1ౕ;ద వయసు, ౕణTెూండ ఆSెూౕగ మతు- 0ాను ెౕ ా చటువ=[ెగళ 0ెూడరువ
ాస-వవను&

సూ}KదXళ,!ఆదరూ

ఇ ెలవh

ఆ[ెయను&

మకళ

అ0ాxార

[ానూ%గంత KeF [ానూను తుంbా కటుg%Eాgరువ [ారణjంkా ఇ"-ౕxెTె

నAెసువhద[ె

తAెV_¦రల!!)

!ార"ౕయ

ాg !ారత[ె ం"రురువ ాధ0ెkె.

ddధ ఇాmెగళ, మతు- అ[ా;గళ, ప ా ెూౕదమ, స4ాజ కాణ, ౕF, xై¦ై@గళ, ఉన&త మటgద అ;వh
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మూ_KదుX,

ా సంగ హెTా

ాకషుg సమయవh కcెదుiెూౕkె. మతు- ఇతర సంఘటIెగcె® ంjTె స1ౕకరణగళ, మతు-

4ాధమగళ, ఈ కు;తం0ె ఇనూ& >K ము=gసుత-ెౕ ఇదుX, ఈవSెTె ాgయను& బంసాల మతు- ఆ[ె ముక- ా "రుగు"kాXc ె.
ఈ d\ాద[ా; ప కరణjంద iెూరబంద ఒందు ఒcె dxార ెందSె, క మ [ైTెూళ,వం0ె ddధ ఇాmెగTె Iావh సKదX bెౕ_[ె
iాగూ iెౕ;రువ ఒత-డjంkా అవరు ఈ కు;0ా చxె/ నAెK సంబంధ పటgవరను& సంపn/KదXరు. బహుషః [ెౕరళ ప ా ెూౕదమ
xౌక=gన మకళ అ0ాxార ప కరణద ఈ ;ౕ"య bెళవTెయు ఇkెౕ దలు. [ెూౕవలంను& శు అ0ాxార[ె సంబంKదం0ె
శన-సషుt0ె వలయవIా& vూౕzసలు [ెౕరళ ప ా ెూౕదమవh సాదుX, ఇదు kెౕశద ఇ"iాసదెౕ దాkె. ఇదు
ఉత-మ ా ముందువ;యువం0ె మతు- సషg [ాయ/రూపTెూసబహుkాదంతహ qాం" క వవ ె, జ ాbాX;యుత క మద %వ/హె
మతు- సముkాయగళ,, ౕసరు, xై¦ై@, ప ా ెూౕదమ ఇాmె, స4ాజ కాణ ఇాmె మతు- ప ాKగరు

ెౕ;దం0ె

ఎల;గూ సూక- ర ెయను& [ెూడువం0ె స1ౕకరణగళ, ఒ0ా-సుత-ెౕ ఇ ె. ఆదSె, ఇద[ెా తుంbా సమయ తగులుత-kె.
ఈ yౕె సూ}Kరువ ప కరణగTె సంబంKదం0ె ప " ప kెౕశ[ె 0ెరళలు dస´త iాjగదుX, ఫం0ాశవను& ాసలు, Iాగ;క
స4ాజ సంఘటIెగcా Iావh "ౕవ ఒత-డవను& సK[ెూళbెౕ[ాkె. ఏIెౕ ఆదరూ,ప 0ెౕక ప కరణగళ, వరjqాkె మతుdkెౕ ప ాKగర శు అ0ాxారవh 4ాత ెౕ

ా ముఖ0ె పAెదు[ెూం_kె iాగూ [ెలవh అపSాధగళను&

ాంద|/క ా

హ ా-ంత;సాkె.సమ ెయ "ౕవ 0ె, అదర d ా-ర మతు- హబుªd[ె ఇనూ& Tౌప ాwౕ ఉjkె.
ఈ కళన d!ాగగళ, dkెౕ మతు- ా kెౕక ప ాKగ;ంద ఉంEాద గండు మకళ ైంక అ0ాxారద dxారవను& గమన[ె
తరుత-kె మతు- [ెౕరళ iాగూ Tెూౕ ాద ఇదు సeల మ=gTె iెౕTె ప;ౕలIెయkె, ఇతర అIెౕక ప kెౕశగTె ఈ సమ ెయ
హబుªd[ె, అ[ా;గళ ఆల Dతన మతు- %Sాకరణ iాగూ ఎంబుదను& 0ెూౕ;సుత-kె. ఉదమద ప బల0ె ముందువ;[ె ముం0ాద
dxారగళను& బరంగప_సుత-kె.
ప ా ెూౕదమ [ెౕంద గళ గండుమకళ ెౕషెెౕషె-bెcెయు"-రువ ెడంభూత
ఈ దన d!ాగగళ సూ}Kదం0ె, ైంక ెౕషెయ !ాqాదX iె}pన ప ాKగరు dkెౕయరు. అవ;ంద ెౕషెTెూళపటgవరు
మcెయరు అథ ా iెణుtమకళ, ఎంబుkా నంబాతు-. ఆదSె, iె}pనbా; బపశుగళ, గండుమకcెౕ ఆkాXSె. సంగ[ామద బTె స4ాజవh
iెూంjరువ jeగుణ 4ౌల మతు- !ారతద అదు ఇనూ& kెూౕ\ాతక ాkె ఎంబ

ాస-వ0ెయు సమ ెయ Tెూౕచర0ెయను& క_y 4ా_kె.

ఇదSెూంjTె ప ాKగర అIా1క0ెయు ఈ ెౕషె ప కరణగళ, ఇన&షుg మూెగుం ాగలు సహ[ా;qాkె.

2006ర , గండు మకళ వ|xారద బTె దణ ఏqాద సంెౕధIెయను& ఆVౕWసాతు-. గండుమకళ వ|xారవh
!ారత, Iెౕ ాళ,  ౕలం[ా,

ాn ా-న మతు- bాంTాkెౕశద స%&తద సమ ెqాkె ఎంబుkా ఈ అధయనవh సూ}Kతు-.

ర ె-గళ, 4ారుకEెgగళ, బF %ాXణగళ, iెూౕEెౕగళ, Sె ెూgౕSెంగళ మతు- ¢ా1/క సం ెగళ ెౕషెయు
నAెయు"-kె. ర ె-బjగళ
7

ాKసు"-రువ iె}pన సంmెయ bాలకరు ెౕషెయ బపశుగళ, మతు- బా0ార ా

ెౕzసలడు"-రువ bాలకర సSాస;

ా యవh 12.5 వష/గళ, అథ ా అదnంతలూ క_y. ైంక ెౕషెTెూళTాద iె}pన

bాలకరు వ|xారద బెTె >ౕళ,వ మున& ెౕ ైంక అ0ాxార[ె ఒళTారు0ా-Sె.
దణ ఏqాద అధయనద అను ార, స1ౕకరణగళ, ఈ సమ ెయ బTె ఇన&షుg సంెౕధIె నAెసలు మతు- ప ా ెూౕదమ[ె
సంబంKద %j/షg ాలవను& అ;యలు బయKతు.ఇKLఎ=య అం0ాSాz{ౕయ bెంబలkెూంjTె !ారతద ప Kదs ప ాK
[ెౕంద గళ గండు మకళ అ0ాxారద కు;0ా అధయనవను& ా రం|సాతు. 2009ర iెూరiెూ1ద ఈ సంెౕధIెయు,
!ారతద ప Kదs ¢ా1/క [ెౕంద గcాద "రుప"(ఆంధ ప kెౕశ), పh;(ఒ; ా) మతు- గురు ాయూరు([ెౕరళ)ముం0ాద కAెగళ
వ|xార మతు- ైంక అ0ాxార[ె సంబంKదం0ె సూక- పhSా ెగళను& iెూంjkె.

"రుప"(
"రుప"(ఆంధ ప kెౕశ)
kెౕశ)
"రుప"యు "రుమల bెటgదరువ  ౕ ెంకEెౕశeర kెౕ ాలయ[ె iెసరు ాKqాkె. ఇదు dశeదెౕ అ"ౕ iెచుp ప ాKగరు !ెౕ=
%ౕడువ ¢ా1/క సళ ాkె. 2007ర 20 1య@నషుg సంmెయ ప ాKగరు ఇTె ఆగ1KదుX, ఇదర iె}pనవరు ా kెౕక
మతు- అ% ాK !ార"ౕయSాkాXSె. అ" క_y సంmెయ dkెౕ ప ాKగరు "రుప"Tె ఆగ1సు0ా-Sె. ఈ సంెౕధIెయ Iావh
ఒంబతు- గండు మకళ సందశ/న నAెKదుX, ఎా మకళ, ఎంట;ంద హjIెంటు వష/ ా యదవSాదXరు.

%రంతర ా ైంక0ెTా తమ బ బరువ
ప ాKగరు తమ ముంjన !ెౕ=య

ా kెౕక ప ాKగర బTె ఈ మకళ, 4ాతIా_దXరు.ఇదర [ెలవh

ెౕcెయు అkెౕ మగువను& పAెయలు బయసు0ా-Sె. ఈ [ాయ/వను& "రుప"

kెౕ ాలయ[ె !ెౕ= %ౕ_ద నంతర మకళను& Gౕ@ మూలక, ఇ yౖ( ైబN [ె¥ె బళసువ మకళ) మూలక
సంపn/K , సళ %గjప_K 4ాడాగుత-kె. Tా హకSెూంjTె మ¢ె ¥ారసు 4ాడలు మదవ"/గరువhjల.[ెలవh
మకళ, 0ావh ఆరు అథ ా హతు- వష/dరు ాగెౕ అ0ాxార[ెూళTాkాXSె. హjIైదు వష/ ాkాగ,

ా kెౕక

ప ాKగ;Tా మతు- సౕయ;Tా వ|xార ఏ ా/=న 0ెూడ[ెూం_రు0ా-Sె. iెూౕEెౕగళ, ాOగళ, %జ/న
ప kెౕశగళ, ఆటద yౖkానగళ,

ా/గళ, K%4ా మంjరగళ, Sైెeౕ %ాXణగళ,

సానగళ ైంక అ0ాxారవను& నAెసాగుత-kె.

ెgౕ_యంగళ,

ా kెౕక ప ాKగరు ఈ ఉkెXౕశ[ా సణt ాO మతు-

[ెూౕెగళను& bాNగళ పkెౕ పkెౕ బళసు"-రు0ా-Sె. ఈ మకళ, ప " jన[ె 500-2000 రూ. సం ాjసు0ా-Sె.[ెలవh
మకళ, iెూౕEెౕగళ ా/ Eైం [ెలస 4ాడు0ా-Sె. తంjTె ాOగళ మతు- iెూౕEెౕగళ [ెలస 4ాడువ
;య వn-గంద ఇవరు అ"ౕ క_y హణ[ె %రంతర ైంక ెౕషెTెూళTాkాXSె. ఏIెౕ ఆదరూ, bా చపల
మతు- ైంక చపల ఎరడనూ& "ౕ;K[ెూళలు బరువ Tా హకSెూంjTె సంపక/ కసువhద;ంద ఇవరు ఇెౕ తమ
[ెలసవను& ముందువ;సు0ా-Sె. గండు మకళ, తమ కుటుంబ %వ/హెయనూ& 4ాడbెౕ[ాగువhద;ంద వ|xార[ె
ఒ0ా-సువ

Tా హకర

ఒత-డ[ె

అవ4ాన ారువhద;ంkా,

ైంక

మయు0ా-Sె.ఈ
ా ారjంద

ైంక

ెౕషెంkా

iెూరబరువ

అవ[ాశ ెౕ

తమTె
ఇల

హలవh

ఎంబుkా

bా;
అవరు

అ| ా యపడు0ా-Sె. ా4ాWక %ందIెయు క_yరువhద;ంద మతు- గభ/¢ారెయ భయవ¤ ఇలjరువhద;ంద iెణుt
మకTె iెూౕKదSె, ె 4ాSాటద !ాqాగుd[ెయ గండుమకంద కుటుంబద సదస;Tె అ ాయద ప 4ాణ
క_yqాkె.

8

పh;((ఒ; ా)
పh;
ా)
పh;యు 12Iెౕ శత4ానద జగIా&థ kెౕవర kెౕ ాలయdరువ ¢ా1/క సళ ాkె. 2007ర పh;Tె ఆగ1Kద

ా kెౕక

ప ాKగర సంmెయు సు4ారు 6 1య@ ఆతు- మతు- సు4ారు 42000దషుg dkెౕ ప ాKగరు ఆగ1KదXరు. పh;య స1ౕప
ెంట[ెూౕEా ఎంబ 1ౕనుTా;క Tా మdదుX, ఆంధ ప kెౕశjంద వల ె బంద హలవh 1ౕనుTా;క కుటుంబగళ, ఇ
ాKసు"- ె.Iావh హjమూరు గండు మకళ సందశ/న నAెKదుX, అదర ఎంటు మంj ెంట[ెూౕEాjంద మతు- ఐదు మంj పh;
>ౕ5 స1ౕపదవSాkాXSె. ఇవSెలరూ, ఆర;ంద హjIెంటు వష/kెూళనవSాదుX, ైంక ెౕషెంద bాతSాkాXSె.
ఈ మకTె

ా kెౕక ప ాKగ;ంత dkెౕ ప ాKగSెూంjTె సంబంధ bెcెK[ెూళ,వhదు అతంత ‘ాభకర’ ాkె.

qా[ెందSె, dkెౕ ప ాKగరు ఇవ;Tె Tెూంbెగళ,, xాకెౕగళ,,

ైక, ఒcెయ ఉడుపhగళ, అలkె, [ెల¨y మIెయ

పhన%/4ా/ణ[ా

Sైెeౕ

హణవనూ&

%ౕడు0ా-Sె.

ైంక

[ెౕంద గళ(Aాbాగళ), ాOగళ, >ౕ5, మ ాµ
ప ాKగరు iెూౕEెౕగళను& బళK[ెూండSె,

అ0ాxారవh

%ాXణ,

iెూౕEెౕ,

సౕయ

సణt

ఆiార

ాల/N మతు- సూcెTా;[ె మIెయ నAెయుత-kె. iె}pన dkెౕ

ా kెౕక ప ాKగరు ఈ ఉkెXౕశ[ా bాNనన సణt ాO మతు- [ెూౕెగళను&

Tెూతు-ప_సు0ా-Sె.పh;య అIెౕక సంmెయ మ ాµ

ాల/N మతు- iె- క±గళ, అణbెయం0ె తెw"-దుX, ;యరు మతు-

kెూడ¦వSెూంjTె వ|xారద 0ెూడరువ(ఎరడూ గండు మతు- iెణుt మకళ,) dkెౕ మతు-

ా kెౕక ప ాKగ;Tె

ెౕ ె

%ౕడువhదు ఇదర ా థ1క ఉkెXౕశ ాkె.[ెలవh dkెౕ ప ాKగరు సం మతు- బడవరు ాస ారువ ప kెౕశగళ స1ౕపదరువ
iెూౕEెౕగళ తంగు0ా-Sె. అవరు సం ప kెౕశ[ె 0ెరళ,0ా-Sె మతు- బడ కుటుంబగళ, తమTె ఆగ1Kద dkెౕయరను& కండు
అవ;Tె

అ!ా;qాగు0ా-Sె.

dkెౕయరు

ఆ

బడకుటుంబగళన

మకళను&

కSెదు[ెూండు

iెూౕ

అవర

yౕె

అ0ాxార ెసగు0ా-Sె. ఇదు [ెల¨y బలవంతkాXరుత-kె. ఇంతహ సందభ/గళ మకళ, ఏనూ iెౕళ,వhjల qా[ెందSె అవరు
భయ|ౕతSారు0ా-Sె. 0ావh ఈ అవ[ాశవను& "రస;KదSె తమ సుఖWౕవనద అవ[ాశవను& కcెదు[ెూళbెౕ[ాగబహుదు
ఎంబుkా అవరు అెూౕ}సు0ా-Sె. ైంక d%మయjంkా తమTె bెౕ[ాద ఉత-మ ఉడుపhగళ,, ఆiార, iెూస సళగళ dౕ ె,
K%4ా, హణ మతు- కుటుంబ[ె bెౕ[ాద ఎా వసు-గళ, kెూSె" ె ఎంబుkా మకళ, సందశ/నద ెౕcె "KkాXSె. iె}pన మకళ,
dస´త ె ౕయ ప ాKగSెూంjTె ైంక0ె నAెKదుX, [ెలవరు [ెౕవల 50 రూ. %ౕ_దSె ఇను& [ెలవరు 200 రూ. %ౕడు0ా-Sె. ఈ
దరగళ, jనjంద jన[ె బదాగు"-రుత-kె.

గురు
రు ాయూరు(
గు
ాయూరు([ెౕరళ)
[ెౕరళ)
గురు ాయూ;న ప Kదs  ౕకృషt kెౕ ాలయdదుX, ఇkెూందు ప Kదs
1య@
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ా kెౕక ప ాK 0ాణ ాkె, 2006ర సు4ారు ఒందు

ా kెౕక ప ాKగరు మతు- సు4ారు 1500 dkెౕ ప ాKగరు గురు ాయూ;Tె !ెౕ= %ౕ_దXరు. గురు ాయూ;న

శు ైంక అ0ాxారద dxారవh

క_y Tెూౕచర0ెయను& iెూంjkె. "రుప" మతు- పh;యం0ె ఇ మకళ, ర ె-బjగళ

ాKసువhదు కండుబరువhjల. [ెౕరళద అ[ా;గంద dసలటg bాల[ా1/క %\ెౕధద ఫల ా ఇాmెయ Wౕపh
Wెqాదంత సు0ా-_ >ౕjగళ ాKసు"-దX వస"రత మకళను& సcాంత;సాతు-. ఇద;ంkా శు అ0ాxార ప కరణవh
ఇన&షుg Tౌప iాగూ రహస ా ప;ణ1Kkె.
ఏIెౕ ఆదరూ, సుత-న Tా మగళరువ సముkాయ సదసSెూంjTె, అంగన ా_ =ౕచNగళ, మతు- [ాయ/కత/SెూంjTె నAెKద
చxె/య, గండు మకళ, అ0ాxార[ెూళTాగు0ా-Sె మతు- వ|xారద 0ెూడ[ెూం_kాXSె ఎంబుదు ా4ాన సంగ"qాkె
ఎంబుkా "దుబంjkె. ప చతదరువ సంగ[ామ/ఉభయంగతeద సుత-న కెయు ాకzgదుX, ెూ0ెTె, ఇద[ె ాంస·"క
సమ"యూ ఇరువ iాkె. ంjన jనగళ xావ[ా మతు- Iా&% ప kెౕశగళ సముద
పhరుషరు అIెౕక jనగళ మ=gTె సముద

ా ార[ెందు iెూౕkాగ ైంక

ా ారవh

ెౕ ెTా తంjTె సణt

ా4ాన ాతు-.

ా యద హుడుగరనూ&

కSెదు[ెూండు iెూౕగు"-దXరు. ప సక- dద4ానద iె}pన పhరుషరు గ Sాష{గళదుX, అవరు మIెTె కళ,K[ెూడువ హణవh
అవర కుటుంబద ఆu/క0ెయ WౕవIాధర ాkె. అవరు ఊ;Tె మరkాగ, గండుమకళ అ0ాxారద 0ెూడ[ెూళ,0ా-Sె.
పhరుషరు iె}pన

ై ాక సంబంధ అథ ా మcా సూcెTా;[ె అ ెౕె ముం0ాదవhగళ 0ెూడ[ెూం_ల ఎంబుkా

మcెయరు హలవh bా; స4ా¢ానపటుg[ెూం_kాXSె ఎంబ dxారవh మcెయSెూంjTె నAెKద చxె/ంద బరంగTెూం_kె.
గురు ాయూ;న గండుమకళ ైంక ెౕషెయ కు;త dxారవh [ానూను [ాయ/%వ/హా మండTె "దుబంjదXరూ, ఈ
కు;తం0ె

ఈ

ప kెౕశద

ాKసువ

qాSెూబªరూ

దూరు

kాఖK[ెూం_ల

అథ ా

qావhkెౕ

అకృత

దూరు

kాఖాల.గురు ాయూ;న dkెౕ ప ాKగరు శు అ0ాxారద 0ెూడ[ెూం_రువ బTె qావhkెౕ ాగళ, కండుబంjల.
ఇంతహ అ0ాxారద 0ెూడరువ ప ాKగరు ా థ1క ా [ెౕరళ మూలదవSాkాXSె ఎంబుkా సముkాయ సదసSెూంjTె
4ా_ద చxె/ంద "దుబంjkె.

అసమథ/ [ానూను మతు- అను\ా]నద [ెూర0ె
మcా మతు- మకళ అ|వృjs స} ాలయ, [ా1/క స} ాలయ, శు ర ెయ Sాz{ౕయ ఆVౕగ, Sాz{ౕయ 4ానవ హకు
ఆVౕగ ఇవhగళ, శు సంబం [ానూ%న బTె ఆసn- iెూంjరువ [ెలవh ప ముఖ మండగcా ె. శు అ0ాxార[ె సంబంKద
dెౕష ా అక మ ాTా[ె, ైంక మతు- బలవంతద [ా1/కరు, శు [ామప xెూౕదక ాత, శు ైంక ప ా ెూౕదమ
మతు- ైంక అ0ాxార ముం0ాదవhగTె సంబంKద వవ ెయ ప ¢ాన అంతరవh ముందువ;యు"-kె. !ారతద ైంక
అపSాధ %వ/హెTె సంబంKద [ానూనుగళ, %j/షg ా శు ైంక అ0ాxార సమ ెయను& ఎదు;సువhjల. ాస-వ ా,
!ార"ౕయ దండ సం0ె 1860(ఐLK)యు ‘శు అ0ాxార’వను& ాmా%సువhjల మతు- ఇయవSెTె శు ైంక అ0ాxారవh
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!ార"ౕయ [ానూను వవ ెంద %ల/ D[ెూళపడు0ా- బంjkె. Tెూౕ ా శు [ాkె(2003), శు అ0ాxార మతు- శు
ాTా[ె యను& %రూLKద దల [ాkెqాkె ఆదSె, ఈ దలు సూ}Kదం0ె అదర అను\ా]నద బహళ అతృL-kె.
!ార"ౕయ [ానూను వవ ెయు ఈగలూ

ెIెూౕ-వWన

ెIె&ౕ అంౕక;సుత-kె. ఐLK య 377Iెౕ ప;xె£ౕదవh ‘Iైస/క

%యమద dరుదsద ైంక సం!ెూౕగ’అపSాధ ఎను&త-kె. ఆదX;ంద ఈ ప;xె£ౕదవను& 4ౌ¹క ైంక0ె(|న& ైంక0ె మతుసంగ [ామ) ముం0ాద dస´త

ాL-య ైంక n wగళ dరుదs ఈ ప;xె£ౕదవను& బళసాతు-. ఈ ప;xె£ౕదద అ_య

!ారతద సంగ[ామవh అపSాధ ాkె. ఇదర ెూ0ెTె

ా4ాWక %\ెౕధద ప;ామ ా గండుమకళ yౕన ైంక

ెౕషెయు హలవh bా; వరjqాగkెౕ ఉదు[ెూం_kె మతు- %ౕరవ0ె, లజ0ె మతు- Tౌప0ెయ ముసుnన మSెqాkె. ఈ
ఉkెXౕత సముkాయగTె సంబంKదం0ె !ారతద iె}pన మధప ెౕశవh ఎ5ఐd/ఏO అ;dన కు;0ాkె. ైంక
ెౕషెTెూళTాద గండుమకళను& రసువ, పhనెpౕతనTెూసువ మతు- ెౕ4ాభుదయ [ాయ/క మగళను& హ1[ెూళ,వ
సర[ా; అథ ా Iాగ;క స4ాజjంద సeల ెౕ మటgద అ|వృjs [ాయ/ నAెjkె.
ఐLKయ ప [ార [ెౕవల బా0ారద అ0ాxార మతు- ాడ1 4ాత ెౕ n 1న అపSాధ ాగబలుదు. బా0ారద అ0ాxారద
iెూర0ాద

qావhkెౕ

ైంక

%ందIెగళ,,

ఐLK

ప [ార

‘బపశుdన

ముగs0ెయ

దురుపVౕగ’

ఎంబుkా

ప;గసాగుత-kె.ఇదూ ప " ప;xె£ౕదదలూ మకళ ైంక ెౕషెయ d ాదవను& బTెహ;సువhjల. ఐLKయ 376 ప;xె£ౕదవh
బా0ారద అ0ాxారద dరుదs మcెTె ప;iారవను& %ౕడుత-kె %జ ా ఉంEాగు"-రువ మకళ ైంక అ0ాxారద ె ౕTె
ఈ ప;xె£ౕదవను& తుంbా క_y బళK[ెూళాగుత-kె.

ఈ dxారవను& ముంద[ె ఇన&షుg TెూందలTెూసలు, !ారతద ddధ ాసనగళ మగువను& ddధ ;ౕ"య
ాmా%సాగుత-kె. !ార"ౕయ సంd¢ానద మతు- bాల[ా1/క [ాkె(ర ె మతు- %యంత ణ)1986ర ప [ార, మగు
ఎందSె, 14 వష/

ా య ప¤ణ/Tెూసద వn- ఎంబుkాkె. bాల Iాqాలయ(ౕషె మతు- సంర ె)[ాkె

2000(ెె [ాkె)ప [ార ఇదు 18 వష/ తుం>ద bాలక మతు- bాలnయSాkాXSె. అIై"క

ాTా[ా

(సంర ా)[ాkె, 1956ర ప [ార మగు ఎందSె 16 వష/ తుం>రద వn- ఎంబుkాkె.
Iాqాంగ ప n wయన dళంబ మతు- అపSాధద కు;తం0ె త%mా అ[ా;గంద అపSాధగTె ఆ ాదIె ప=g
తqా;[ెయ jౕ/వ ముందూడుd[ెంkా బపశుగళ,
ఆసn-యIె&ౕ కcెదు[ెూళ,0ా-Sె, అ"ౕ ముఖ ాద

ైషమవను& iెూందు0ా-Sె మతు- ప కరణద బTె

ాగళ, [ాెqాగువhదు, ప కరణద [ాగదగళ, కcెదుiెూౕగువhదు,

ఆత[ా; ప;ామద భయjంkా బపశుగళ కుటుంబగళ, దూరను& ంద[ె పAెయువ ఒత-డ[ె >ౕళ,వhదు, ఆ ాదIె
ప=g తqా;[ెయన ముందూడుd[ెంkా dxారె dళంబ ాగుత-kె.
11

iెచుpవ;

ా kెౕక [ానూ%న [ెూర0ెయు, అపSాTె ెంద తLK[ెూండు kెౕశ అథ ా Sాజవను& 0ెూSెయలు iాj

4ా_[ెూడుత-kె. !ారతద

ైబN [ానూనుగళ, దుబ/ల ాదుX, అంతా/లద అౕల ప బల Iాగ;క స4ాజద ప !ావద

iెూర0ాయూ dషయగళ %రూపెయ మకళను& 0ెూడK[ెూళ,వవరను& బంసువంతహ సు¢ా;త 4ా" తంత ºాన
[ాkెయు qావhkెౕ ప !ాd [ానూను %బంధIెగళను& iెూంjల.
శు ప "బంధ మసూkెయ dరుదsద అపSాధగళ కు;తం0ె మcా మతు- మకళ అ|వృjs స} ాలయjంద 2006ర కరడు %ౕ"
ప ా-LసాదుX, (కరడు) %j/షg ా మకళ హకు ర ెయ బTె గు;యను& iెూంjదుX, ఇదు సద[ె %4ా/ణ హంతదkె. ‘మకళ
అవశక0ెగళ,’ఎంబ

ాmానkెూంjTె

ఎా అంతరగళను& %!ాసాkె ఎంబుదను& ఖ}తప_సలు Iాగ;క స4ాజ

గుంపhగళ, మకళ వయసు 18వష/nంత క_yల ఎంబుదను& దృఢప_K[ెూండు, ాజ ైంక ెౕషెయ ాmాన, (శు
ైంక ప ా ెూౕదమ ఉkాహరె), శు ైంక అ0ాxార మతు- [ామప xెూౕదక మతు- అపSాగళ, ెంద తLK[ెూళలు
బళసువంతహ ాెౕతర సందభ/గళ శు అ0ాxార మతు- ెౕషెగళ బTె గమనహ;Kkె.
స ాలుగళ, మతు- అ% ాయ/0ెగళ,
%ౕడారువ ఈ ాపక ాద % ె-ౕజ దృశణగcె® ంjTె ప ా ెూౕదమదన dస´త ాద అ0ాxార, అ0ాxార 4ాడలటgవర
%|ౕ/", %రు0ా మతు- కపట అ[ా;గళ,, ఉదమదన 0ా0ార, దుబ/ల [ానూను వవ ె ఇవhగcెలవhదర మkె !ారతద
మకTె భరవ ెగcె ె?
dెౕష ా ¢ాన0ె మతు- అ% ాయ/0ెయ అ;dIెూంjTె ddధ మండగళ, ఆవశక ా [ైTెూళbెౕ[ాద [ెలవh ా4ాన మతుక%షg క మగళ బTె =పయను& ఈ [ెళTె %ౕడాkె,
యుఎ@డబూD=ఒ
•

%ౕ" మతు- క మగళ 4ా"Tె సంబంKదం0ె, ddధ సeరూపగళ ఉదమగcె® ంjTె [ెలస 4ాడలు(సణt మతు- మధమ
[ైTా;[ెగళ, మతు- అIౌపxా;క ెౕత గళ, ) మతు- [ెౕవల బృహ [ైTా;[ెగగల.

•

Sాz{ౕయ మతు- ా kెౕక వలయగళ బహు ాలుkారSెూంjTె dసృత స4ాెూౕచIెయను& నAెసలు. ఎ@WఒkెూంjTె
iాగూ ddధ Sాష{గళ xౌక=gన మకళ హకు మతు- ర ెయ బTె [ాయ/%వ/సు"-రువ తండగcె® ంjTె
సంపక/దరలు మతు- "దు[ెూళలు.

•

మూలjంద

ాస-వవను& అథ/4ా_[ెూళలు సంెౕధIా అధయన మతు- అ|వృjs సంెౕధIెగళను&  ౕ0ాK

bెంబసలు.ఇదు వవ ెగూ 1ౕ; iెచుp ప బల ా dవర %ౕడలు మతు- [ాయ/పAె స!ెనAెసలు, యుఎఎ@డబూD=య
బదs0ెయను& సూ}సుత-kె మతు- సషg ఫ0ాంశ మతు- "ౕ4ా/నగళ iెూెయను& iెూందలు సiాయక ాగుత-kె.
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•

మకళ ెౕషెయ సమ ెగళ dవరగళ yౕె మతు- మకళ

ాTా[ె,అౕల dషయగళ %రూపె, bాల[ా1/క0ె,

మకళ ైంక ెౕషె ముం0ాదవhగళ సహVౕగ మతు- ాత %వ/హెయను& ఖం_సలు సషg ాద ప ా ెూౕదమద
%ౕ" సం0ెగళ, d ా-రTెూళbెౕకు .
•

ఈ సమ ెగళను& బTెహ;సువ Sాz{ౕయ సర[ారద iెూెయను& dమz/సలు 4ాగ/దశ/నగళ,. ఇద;ంkా ఇదర
కు;తం0ె సర[ారగళ,, ప ా ెూౕదమ మండగళ,, ఉదమ మతు- Iాగ;క స4ాజ సం ెగళ, సూక- ;ౕ"య క మ
[ైTెూళబహుదు. ఈ 4ాగ/దశ/కవh ప బల Sాz{ౕయ ాసనద అంశగళను&,
మండగళ నడుdన సహ[ార, అం0ాSాz{ౕయ సహ[ార, ధIాతక ెౕత గళ

%ౕ" ప; ాలన మతు- ddధ Sాజ
ాత మతు- ముఖ సూచక ా Iాగ;క

స4ాద సం ెగళ సహ!ాతe ముం0ాదవhగళను& iెూంjరbెౕకు.
అం0ాSాz{ౕయ సం ెగళ,
•

సంెౕధIెయ bెంబలkెూంjTె మతు- మకళను& ైంక అ0ాxారjంద రసువ సలు ా అం0ాSాz{ౕయ
%య4ావగళను& అనుస;సువం0ె Sాజ మతు- Sాz{ౕయ సర[ారగళ yౕె ఒత-డ iెౕరలు

•

సర[ారవh అవశక ా iెూంjరbెౕకు మతు- ప ాKగరు kెౕశjంద iెూరiెూౕగువ ప కరణవను& %!ాసలు వల ె
అ[ా;గcె® ంjTె మతు- ౕసSెూంjTె సహ!ాతe తe;త 4ా" d%మయద %య4ావగళను& iెూందbెౕకు.

•

నడవ[ెయ %య4ావగళ yౕన [ాయ/వh ప !ావా అ;వh మూ_సువ ాధన ాదుX, iె}pన ప 4ాణద మకళ,
అ0ాxార[ెూళTాగువhదను& తLసువ మతు- రసువhదర yౕన ఇదర ప;ామవను& dమz/సbెౕకు. వవ ెగళ,
qావhదర బTె గమన హ;సుత- ె మతు- iె}pన క మగళ ఉkెXౕశవను& iెౕTె mాత;ప_సబహుదు ఎంబుదర బTె చxె/
నAెయbెౕకు. ఉదమవh సeయం వవ ె మతు- సeయం సు¢ారెTె ఒ0ా-Kkె. ఇదు సుమIె [ాయ/రూప[ెౕ బరలు
ాధdల,

Sాz{ౕయ మతు- Sాజ %యమగళ, iాగూ ాసనగళ,
•

ప సక- శు ెౕషా ;ౕ"యరువ ప ా ెూౕదమవh, శు ైంక ెౕషెయను& సంప¤ణ/ ా ఖం_సుత-kె మతు!ారతద ఎా ప ాK [ెౕంద గళ, శు ెౕషా ముక- వలయగcా 4ాప/డలు బదsTెూం_రుత-kె ఎంబుదను&
Sాz{ౕయ మతు- Sాజ ప ా ెూౕదమ %ౕ"గళ, దృఢప_సువ అగతdkె. అలkె యశKeౕ నంబలహ/ ాద !ార"ౕయ
ఆంkెూౕలనగళ® !ార"ౕయ ప ా ెూౕదమదన నంబల ాధ ాద లజ0ెయ yౕె గమన హ;సలు ాధdkె.

•

ప ా ెూౕదమ స} ాలయవh ఆTాగ ప ా ెూౕదమ iెస;Tె ధ[ె బంkాగ 0ెౕ ె హచుpవ ప "n w [ెూడువhదు మతుప xార మతు- >ౕj ప దశ/నగంద తమ
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ాత వను& ఒందు

ా 4ాక ాద %యమ రూLసువ మతు- %యంత క

సం ెqా dస-;సbెౕకు. ఉదమ, ప ాK % ా/హకరు, ప ాK ఏెంగళ,, iెూౕEెౕ సౕయ ా [ారగళ,,Iాయ
ఇాmె,

ౕF,

మకళ,

హకుగళ,

మతు-

ఇతర

Iాగ;క

స4ాజ

ాలుkారరIెూ&ళTెూండ’ ప ా ెూౕదమద శు అ0ాxార %గ హ[ా
ప ా ెూౕదమదన శు అ0ాxారద dరుదs iెూౕSాడలు సముkాయగళను&

సం ెగళ,

ఒళTెూండం0ె

ఎా

Sాz{ౕయ VౕజIా d¢ాన’ మతుాLK [ాయ/గతTెూసbెౕకు. శు

ైంక ప ా ెూౕదమ మతు- శు ెౕషెయు నమ kెౕశద [ానూనుbార ాkె ఎందు ఎా

ా kెౕక మతు-

dkెౕ ప ాKగ;Tె మనదటుg 4ాడలు ాపక 4ాధమ ఆంkెూౕలనవh %వ/హెTెూళbెౕకు.
•

!ారతద శు ైంక0ెయను& ఈగలూ అముఖ మతు- అప ¢ాన ఎంబుkా ప;గసాగు"-kె. మcా మతు- మకళ
అ|వృjs స} ాలయవh dస´త [ాkెయను& ా;Tెూసbెౕకు ఇద;ంkా, శు అ0ాxార మతు- శు ెౕషె(iెణుt
మతు- గండు ఎరడూ) గం|ౕర అపSాధ, ా1ౕను రత ఎంబుkా ప;గసలటుg, అపSాగTె "ౕవ మతు- క§ణ ె
dసాగుత-kె.

•

4ా" తంత ºాన ెౕత ద ాగ"క స/qారువ బTె !ారతవh iెy పటుg[ెూళ,"-రు ాగెౕ, శు అ0ాxార
%మూ/లIెTెూసువ

ా4ాన [ానూ%న బTె కళ ె kాఖెయను& iెూంjదుX, ఇదు 4ా" మతు- సంపక/

తంత ºానవను& సులభ ాసుత-kె. [ామప xెూౕదకగTె మకళను& సరబSాజు 4ాడువhదను& మతు- బళK[ెూళ,వhద[ె
ెూ0ెTె శు [ామప xెూౕదక ా4ా గళను& పAెయువhద[ె సంబంKద ఎా [ాయ/గళను& అపSాధ ెందు ప;గసలు
మతు- సషg ా

ాmా%సలు . 4ా" తంత ºాన [ాkె(సు¢ా;త 2008) యు ఆవశక ా మ0ెూ-y

"దుXప_Tెూళbెౕ[ాkె.
•

తLతస ప ాKగరు(dkెౕ మతు- ా kెౕక) [ానూ%%ంద నుణు}[ెూం_ల ఎంబుదను& దృఢప_K[ెూళ,వ సలు ా సూకక మవను& ా రం|సలు మతు- iెచుpవ; ా kెౕక [ానూనుగళను& అళవ_సలు తe;త క మగళను& [ైTెూళbెౕకు.

•

సూcెTా;[ెయ yౕన !ార"ౕయ [ానూను ఒందు d ాkాతక dxార ాదుX, ఇదర Iాగ;క స4ాజద చxె/యనూ&
ధు dౕకరణ K"య ప;గసాkె. ఏIెౕ ఆదరూ, [ానూను మకళను& %ల/సాగువhjల. qావ dధద
చటువ=[ెగళ, మతు- సం!ావIెగళ, %\ెౕత ాkె ఎంబుదను& సషg ా dవ;సbెౕకు మతు- ఐ}£క \ాgxార కు;త
ఆkెౕశదం0ె శు వ|xార నAెసువ,  ౕ0ాసువ మతు- మకళను& kెూరnK[ెూడువ ఎా చటువ=[ెగళను&
అపSాధ ా ప;గసbెౕకు.
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•

మకళ ర ెTా Sాజ ఆVౕగదంతహ qాం" ౕకరణ మతు- వవ ెగళను& ఆవశక ా ర}సbెౕకు.iాై@ మతుxై¦ై@ ెౕ ెగళ, ఇన&షుg వృjsTెూళbెౕకు మతు- కSె 4ాడువవ;Tె అగతdరువంతహ ెౕ ె మతు- Iెటe/గళను& ఇదు
iెూంjkె ఎందు ఖ}తప_K[ెూళ,వ మూలక అదను& పhనెpౕతనTెూసbెౕకు.

•

ెౕావ=[ెంద మకళను& ముn-Tెూసువhదు, పhనవ/స"Tెూసువhదు మతు- అవర ర ె iాగూ అవరను& అవర మIెTె
ం"రుసువhదు అథ ా అవ;Tె సుర 0ె మతు- Tౌరవవను& %ౕడువంతహ qావhkాదరూ సళ[ె కళ,సువ ఏ ా/టు
4ాడువhదను& ఖ}తప_K[ెూళbెౕకు. గండు మకళ అగత0ెగళ, హలవh bా; %ల/ [ెూళపడువ [ారణ గండు మకళ
అగత0ెగళ బTె iెచుp గమన హ;సbెౕకు.

•

ఈ dxారగళ కు;తం0ె !ార"ౕయ ఇాmా[ా;గళ %ల/ Dతన ఎల;గూ dxారశన0ెయు ఎల;గూ "jదుX, ఈ
అ[ా;గళ, ాశeత %Sాకరెయ Sాజద IెెKరువం0ె !ాస ాగుత-kె. శు [ామప xెూౕదక మతు- శు %ందIెయ
dxారగళను& తAెగటుgవ ౕF, సర[ా; ఇాmెగళ,, వల ె, d4ాన
ఉదమగళ, మతు- ఎ@Wఒ ముం0ాదవhగళ

ా కరగళ,, iెూౕEెౕ మతు- ప ాK

ామథ/వను& iె}pసువhదు తుంbా కషgకర. అలkె, బపశుగళ, iెxాp

బడకుటుంబదవSాద [ారణ ఇదు అసంర ౕయ ాkె మతు- మధమద వగ/ద ఒత-డ అథ ా అస4ా¢ానవh "ౕSా
క_y.

ప ాK

ౕసరు

ప ాKగర

ర ెయ

తమను&

0ెూడK[ెూళ,0ా-Sె

ఆదSె,

ప ాKగ;ంద

అ0ాxార[ెూళపడువ మకళను& రసువ బTె అవరు Vౕ}సువhjల!
ప ా ెూౕదమ,
ెూౕదమ, ప ాస
ాస మతు- ఆ"ెూౕదమ
!ారతద ప ా ెూౕదమవh సమ ెగంద తన&ను& దూర ఉK[ెూం_kె. [ెౕవల అ;వh %4ా/ణదత- గమన హ;KదSె
ా[ాగువhjల, తన& iెూెTా;[ెయను& ప ద/సలు అదnంతలూ iె}pన శ మ వసbెౕ[ాkె. సణt, మధమ మతుఅIౌపxా;క ెౕత గళ iె}pన శు అ0ాxారగళ, Tెూౕచర0ెయkె(ఇనూ& %యంత ణTెూం_ల).ఉదమ సం ెగళ,
[ెౕవల తమ ప kెౕశగళ ఏIాగుత-kె ఎంబ dషయగళ బTె గమనహ;Kkె, సణt మIెగళ, ాOగళ, >ౕ5గళ
>ౕjగళ ఎషుg శు అ0ాxార నAెయుత-kె ఎంబును& ప;గK అవhగళ బTె ఆవశక ా క మ[ైTెూళలు Kదs;రbెౕకు.
ప ాస మతు- ప ా ెూౕదమ సంబం మండగళ, మతు- సం ెగళ, ఈ ెౕత గళత- గమనహ;సbెౕకు మతు-, ‘ఇదు నన&
ాL-యల’ ఎందు iెౕళ,వ మూలక సమ ెగళను& %ల/సbారదు.
•

ఒందు హంతద తనక సeయం ె ౕ;త %యమగళ, మతు- 4ాగ/దశ/కగళ, ప;ామ[ా;qాగువhjల. ప;సర ఉలంఘIె
మతు- శు అ0ాxార ముం0ాద ఇతర ఉలంఘIెగళ [ాణబహుదు. ఉదమవh తన& [ాౕ/Sెౕ స4ాజ
ఆడంబరnంతలూ iెxాp ఉదమగళ, ఆవశక ా ముందువ;యbెౕ[ాదుX, జ ాbాX;యను& 0ెTెదు[ెూళలు మతు-
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ప ద/సలు ఇ}£కIారువhదు, Iా_న కటుg%=gన [ానూ%Tె అౕనIారలు ఒL[ెూండు శు అ0ాxార % ారెయ
తమ బదs0ెయ ాధIెTా ఖం_త ాయూ [ానూ%న ాలIెTె ఒతు-%ౕడbెౕకు.
ఇనూ& ఎషుg మకళ, ఎా ెగంద ాSాగువ వయసర dాస మతు- మIెూౕరంజIెTా Iాశ ాగువhదను& Iావh Iెూౕడbెౕ[ాkె?
ప ా ెూౕదమద శు ెౕషెయు సంఘ=తTెూం_దుX, ఇkెూందు గం|ౕర అపSాధ ాkె మతు- ఇదు వృjsqాగుత-ెౕ ఇkె. ఇదు
బద0ెయ మతు- ప !ాd క మ[ె ఒ0ా-సుత-kె. సర[ారగళ,, అం0ాSాz{ౕయ మండగళ, మతు- ప ా ెూౕదమగళ, ఇదర "ౕవ 0ె
మతు- అపxారవను& గమనదటుg[ెూండు ఈ గు;యను& తలుపbెౕకు. అలkె, మకళ ర ెయ ధIాతక, %ా/యక మతు- దృఢ ాత
వసుత-kె iాగూ ప ా ెూౕదమవh Iై"క, 4ానdౕయ మతు- ెౕషెరత ారుత-kె ఎంబ భరవ ెయను& %ౕడbెౕకు.

ఈ ప బంధవను& బSెదవరు ఎF dkా మతు- SెూౕFy; dశeIా»
ఉెౕఖగళ,
•

స1ౕకరణగళ,, “కSావ ైంక ప ా ెూౕదమ మతు- ంగ”,Sాz{ౕయ మcా ఆVౕగ,2002
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ైభవ, పరంపSె:Iైఋత ఏqాద ప ా ెూౕదమద bెద;[ె మతు- అవ[ాశగళ,”-

“ప ా ెూౕదమదన ఆచరెగళ, మతు- యుఎఐఎLయ కళ

ా ార iాగూ dశe దూరదృzg”-ఎ.LౕటN అవ;ంద

ఉత-మ వరj, 2008
•

ఎ5ఎకూ:[ెౕంద మకళ హకు [ెౕంద . ఇనూ& [ెౕంద jంద దూరఉద: !ారతద మకళ K", 2008”. ఏIా¼ గంగూ
తు[ా/, !ా"/ అ మతు- ఎ1 >¦, 2008

•

ఇKLఎ= అం0ాSాz{ౕయkెూంjన సహ!ాతeద స1ౕకరణగళ,, “అ@iెూౕ IెకF: !ారతదన ¢ా1/క
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[ానూనుbార ఉkెXౕశగTె qావhkెౕ వn-య అౕన[ె ఒLసువ వn-Tె ైలుె dసాగుత-kె ఈ ెయు 10 వష/గళవSెగూ
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