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      ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮರುತು ಸಂಶೂೋಧನೆ ಮರುತು ನೋತಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ 
ಭಾರತಿೋಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥಿಯ ರೂಪಾಂರರಗೂಳಿಸುವ ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಂದಿಗ ನಾ್ಯಷನಲ್ ಲಾ ಸೂಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಯೂನವಸ್್ತಟಿಯನುನು 1986 ರಲ್ಲಿ ಸಾಥಿಪಿಸಲಾಯಿರು. ಇದನುನು ಸಾವಾರಂರ್ರ ್ಯ ಮರುತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯಯಕೆಕೂ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುರವಾದ ಮೂಲಕ ಅಂರಸಥಿವಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಾಕ್ಾತಾಕೂರಕೆಕೂ ಸಮಪಿ್ತಸಲಾಗಿದೆ ಮರುತು ಕಳೆದ ಮೂರು 
ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥಿ ಸುಧಾರಣೆಯಂದಿಗ ತೂಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಕ್ಷೆೋರ್ರವನುನು ರೂಪಿಸಲು 
NLSIU ಅನನ್ಯ ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ತತ ಮರುತು ನಾ್ಯಯಸಮ್ಮರತಯನುನು ಹೂಂದಿದೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ವೃತಿತು, ನಾ್ಯಯಾಲಯಗಳು ಮರುತು 
ಸಕಾ್ತರದ ಕಾಯ್ತನವಾ್ತಹಕ ಶಾಖೆಯಂದಿಗ ನಕಟವಾಗಿ ಕಾಯ್ತನವ್ತಹಿಸುರತುದೆ. ಇದು ಆರ್್ತಕ ಉದಾರಿೋಕರಣ, ರಂರ್ರಜ್ಾನ 
ನೋತಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಾ್ಯಣ ಮರುತು ನಾ್ಯಯವನುನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿರಲ್, ಭಾರರದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು ರೂಪಿಸ್ದ 
ಸಾಥಿಯಿ ಶಾಸನಾಂಗಗಳ ಮೋಲೆ ಕಾಯ್ತನವ್ತಹಿಸುವುದನುನು ಒಳಗೂಂಡಿದೆ. ಮಳಿಮಠ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಮರುತು ದೌರ್ತನ್ಯ 
ರಡೆ ಕಾಯಿದೆಗ ಕೊಡುಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್್ರಮಿನಲ್ ನಾ್ಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಸ್ೋರಿದಂತ NLS ರನನು ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕೂಕೂ ಕಾನೂನು 
ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹರವಾದ ಪಾರ್ರವನುನು ವಹಿಸ್ದೆ. ಕಾನೂನುಗಳನುನು ರೂಪಿಸಲು ಮರುತು ಬೌದಿ್ಧಕ ಆಸ್ತು, ಮಕಕೂಳ ಹಕುಕೂಗಳು ಮರುತು 
ಪರಿಸರ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷಾಠಾನವನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅದರ ವಿಶೋಷ ಸಂಶೂೋಧನಾ ಕೆೋಂದ್ರಗಳನುನು ಪುನರಾವತಿ್ತರವಾಗಿ 
ಉತತುೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. NLS ಅಧಾ್ಯಪಕರು ಮರುತು ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸಕಾ್ತರಿ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥಿಗಳು ಮರುತು ವೈವಿದ್ಯಮಯ 
ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೋಷ ಕಾಳಜಿಯನುನು ಬೋಡುವ ಅಂರರರಾಷ್ಟಿ�ೋಯ ವೋದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೂಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.

© ನಾ್ಯಷನಲ್ ಲಾ ಸೂಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನವಸ್್ತಟಿ, ಬಂಗಳೂರು 2022. 
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ದೆೋವಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಪೊಲ್ಸ್ಂಗ್ ಮರುತು ಮಾನವ ಹಕುಕೂಗಳ ಕುರಿರ ಸವಾರಂರ್ರ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು.
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ಹಲವು ವಷ್ತಗಳಿಂದ, ಭಾರರದ ಕ್್ರಮಿನಲ್ ಕಾನೂನನಲ್ಲಿ 
ಪೊಲ್ೋಸ್ಂಗ್ ಪ್ರಕಾಯ್ತಗಳು ವಿಸಾತುರಗೂಂಡಿದು್ದ ಅದರಂತ 
ಕೆಲವೊಂದು ಪೊಲ್ೋಸ್ಂಗ್ ಸ್ೋವಗಳನುನು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ 
ಸ್ಬ್ಂದಿಗಳೆೋ ಮಾಡಬೋಕಾಗಿರುರತುದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾಯ್ತಗಳಲ್ಲಿ 
ನೊಂದವರಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ  ಶಂಕ್ರರಾಗಿಯೋ ಕ್್ರಮಿನಲ್ 
ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಕ್ತಕೆಕೂ ಬರುವ ಮಹಿಳೆ 
(ಮರುತು ಮಕಕೂಳು) ಯರೊಡನೆ ಸಮಾಲೊೋಚಿಸುವವು 
ಒಳಗೂಂಡಿರುರತುದೆ. ಈ ಕಾಯ್ತಗಳು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯ 
ಬಹು ಹಂರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮರುತು ಮಕಕೂಳಿಗ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಲ್ಂಗ - ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ ಕಾಯ್ತವಿಧಾನವನುನು 
ವಿಶಾಲವಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹೂಂದಿವ.

ಪುರುಷ ಪಾ್ರಬಲ್ಯದ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಸಂಸ್ಥಿಯಂದಿಗ 
ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುಭವಿಸುವ ನರಂರರ 
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸಕೂಕೃತಿಕ ಅಡೆರಡೆಗಳನುನು ನವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಮರುತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ನಾ್ಯಯವನುನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು 
ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಾತಾವರಣವನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಲು ಪ್ರಸುತುರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಬ್ಂದಿಗ ನದಿ್ತಷಟಿ 
ಪೊೋಲ್ೋಸ್ಂಗ್ ಕಾಯ್ತಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುದು ಅಗರ್ಯವಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿೋರಾ್ತವಧಯಲ್ಲಿ, ಇರರ ಸಾವ್ತರನಕ 
ಅಧಕಾರಿಗಳಂರಹ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಸ್ೋವಗಳು ಎಲಾಲಿ ಪೊೋಲ್ೋಸ್ 
ಅಧಕಾರಿಗಳು (ಪುರುಷ, ಹಣುಣು ಮರುತು ಹಚುಚುತಿತುರುವ 
ಟಾ್ರನ್ಸ್) ಸಮಾರದ ಪ್ರತಿಯಂದು ವಿಭಾಗಕೆಕೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ 
ಮರುತು ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆಯನುನು ಒದಗಿಸುವುದನುನು 
ಖಚಿರಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ತವ್ಯ ಬದ್ಧವಾಗಿರುರತುವ. ಮಹಿಳಾ 
ಪೊೋಲ್ೋಸ್ ಸ್ಬ್ಂದಿಗಳು ಈ ಕಾಯ್ತಗಳನುನು ಹಚುಚುವರಿಯಾಗಿ 
ಅಥವಾ ಜೂತ ಜೂತಗ ನವ್ತಹಿಸುತಾತುರೆ ಮರುತು ಬದಲ್ಗ 
ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊೋಲ್ೋಸ್ಂಗ್ ರವಾಬಾ್ದರಿಗಳನುನು 
ನವ್ತಹಿಸುತಾತುರೆ ಎಂಬುದನುನು ಗಮನಸುವುದು ಇನೂನು 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಚಿಚುನ ಸಂಖೆ್ಯಯ  ಮಹಿಳಾ ಸ್ಬ್ಂದಿಗಳನುನು 
ನೆೋಮಕ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಭಾರರದ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಸ್ೋವಗಳು 
ಪೊೋಲ್ೋಸ್ ನ ಎಲಾಲಿ ಪಾರ್ರಗಳು ಮರುತು ಸಾಥಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ 

ಅವಕಾಶವನುನು ಖಚಿರಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಬದ್ಧವಾಗಿವ.

ಈ ವಿವರಣೆಯು ಭಾರರದಲ್ಲಿನ ಕ್್ರಮಿನಲ್ ಕಾನೂನನ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಬಂಧನೆಗಳನುನು ಸಾರಾಂಶವನುನು ಎತಿತುತೂೋರುರತುದೆ, 
ಅದು ಮಹಿಳಾ ಪೊೋಲ್ೋಸ್ ಸ್ಬ್ಂದಿಗಳು ನವ್ತಹಿಸಬೋಕಾದ 
ಕಾಯ್ತಗಳನುನು ನದಿ್ತಷಟಿವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಬ್ತಂಧಗಳ 
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮಟಿಟಿಗ ನದಿ್ತಷಟಿಪಡಿಸುರತುದೆ. 
ಪೊಲ್ೋಸ್ ಸ್ಬ್ಂದಿಗ, ನದಿ್ತಷಟಿವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಂರಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೂಸದಾಗಿ ನೆೋಮಕಗೂಂಡವರು ಮರುತು ಪೊಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ೋವ ಸಲ್ಲಿಸುತಿತುರುವ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗ ಸುಲಭ ಕಾಯ್ತಸಥಿಳದ 
ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ೋವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮರುತು ಪೊೋಲ್ಸ್ 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾ್ರತಿನಧ್ಯವನುನು ಹಚಿಚುಸಲು ವೃದಿ್ಧಸಲು 
ಕಾನೂನನ ಅಗರ್ಯತಗಳ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುನು 
ಉತತುೋಜಿಸಲು ವಿನಾ್ಯಸಗೂಳಿಸಲಾಗಿದ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಈ 
ನಬಂಧನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷಾಠಾನವು ಪೊೋಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 
ಮಹಿಳಾ ಪಾ್ರತಿನಧ್ಯವನುನು ವೃದಿ್ಧಸುವುದಕೆಕೂ ಪೊರಕವಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸುವ ಉದೆ್ದೋಶವನುನು ಹೂಂದಲಾಗಿದೆ. 

ಇದು ಪೊಲ್ೋಸ್ ಸ್ೋವಗ ಸ್ೋರಲು ಆಸಕ್ತು ಹೂಂದಿರುವ 
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮರುತು ಪೊೋಲ್ೋಸ್ಂಗ್, ಮಾನವ ಹಕುಕೂಗಳು 
ಮರುತು ಲ್ಂಗ ಸಮಾನತಯ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರಿಗ ಹಾಗೂ 
ವಕ್ೋಲರಿಗ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸುರತುದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

1 ಮಹಿಳೆಯರ ಮೋಲ್ನ ಅಪರಾಧಗಳ ಕುರಿರು ಸಲಹ, ಎಫ್.
ಸಂ. 15011/48/2009- ಎಸ್ ಸ್/ಎಸ್ ಟಿ-ಮ, ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ 
ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರರ ಸಕಾ್ತರ, 4.9.2009, , https://mha.gov.in/sites/

default/files/AdCrime-Agnst-Women170909_3.pdf.
2 ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, ಪೊಲ್ೋಸ್ ಸಂಶೂೋಧನೆ ಮರುತು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಬೂ್ಯರೊೋ,Data on Police Organizations as on 1.1.2020: 

https://bprd.nic.in/WriteReadData/userfiles/

file/202101011201011648364DOPO01012020.pdf. 
3 ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೆೋಶ, ಗುರರಾತ್, ಜಾಖ್ತಂಡ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೋಶ, 
ಮಹಾರಾಷಟಿ�, ನಾಗಾಲಾ್ಯಂಡ್, ಒಡಿಶಾ, ಪಂಜಾಬ್ ಮರುತು ಸ್ಕ್ಕೂಂ.
4 ಅಸಾಸ್ಂ, ಚತಿತುೋಸ್ ಘಡ, ರಾರಸಾಥಿನ, ರಮಿಳುನಾಡು ಮರುತು 
ಉರತುರಾಖಂಡ.  
5 ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೆೋಶ (10%), ಕನಾ್ತಟಕ (25%), ಮೋರಾಲಯ (6), 

ತಿ್ರಪುರ (10%) ಮರುತು ಉರತುರ ಪ್ರದೆೋಶ (20%)

ಈ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪೊಲೀಸರೊಳಗೆ 
ಎಲಾಲಾ ಹಂತಗಳಲಲಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಗಣನಿೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 2009 ರಲಲಾ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ ಇಲಾಖೆಯಲಲಾ 33% ಮಹಿಳಾ ಪಾರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕಂಡಿದೆ.1 ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು 
2009 ಕ್ಕಂತ ಮೊದಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಲಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹಂದಿದ್ದರೂ, ಮೀಸಲಾತಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕಳ್ಳಲ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದ್ ಉತತುೀಜನರ್ರಿಯಾಗಿದೆ. 2020 ರಂತ2, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ರ್ಶಮುೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ 
ಹರತ್ಪಡಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು3 ಮತ್ತು ಎಲಾಲಾ ಕೆೀಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪರಾದೆೀಶಗಳು 33% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕಂಡಿವೆ 
ಎಂದ್ ಅಧಿಕೃತ ದತತುಂಶ ತೀರಿಸ್ತತುದೆ; ಐದ್ ರಾಜ್ಯಗಳು 30%,4 ಮತ್ತು ಐದ್ ರಾಜ್ಯಗಳು 25% ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ 
ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹಂದಿವೆ.5 ಬಿಹಾರವು 35% ಗುರಿಯಂದಿಗೆ ಮ್ಂಚೂಣಿಯಲಲಾದೆ, ಆದರ ಗೀವಾ, ಹರಿಯಾಣ, ಕೆೀರಳ 
ಮತ್ತು ಮಜೀರಾಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವುದೆೀ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲಲಾ.

ಪರಿಚಯ

National Law School of India University, Bengaluru
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ಮಹಿಳೆಯರು ಮರುತು ಮಕಕೂಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳನುನು ಪೊಲ್ೋಸರಿಗ ವರದಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿರುವ 
ಕುರಿರ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಹೂಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಅದನುನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಪೊಲ್ೋಸರನುನು ಸಂಪಕ್್ತಸಬಹುದು. ಇದು 
ಯಾವುದೆೋ ವಯಸ್ಸ್ನ ಬಾಧರ, ಅಪರಾಧದ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ನಡೆದಿರಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ಹೂಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಒಳಗೂಂಡಿರುರತುದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮರುತು ಮಕಕೂಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳನುನು ಆರೊೋಪಿಸ್ 
ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಾಗ, ಪೊಲ್ೋಸರು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯನುನು ದಾಖಲ್ಸ್ ರನಖೆಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲು 
ಬದ್ಧರಾಗಿರುತಾತುರೆ.

ಕ್್ರಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು (ತಿದು್ದಪಡಿ) ಕಾಯಿದೆ 2013, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಆಯ್ದ ಅಪರಾಧಗಳನುನು ದಾಖಲ್ಸುವ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನುನು ರಂದಿರುರತುದೆ. ಭಾರತಿೋಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಸಲಾದ ಆಯ್ದ 
ಅಪರಾಧಗಳನುನು ಆರೊೋಪಿಸ್ ಮಹಿಳೆಯು ಸವಾರಃ ಪೊಲ್ೋಸರಿಗ ದೂರು ನೋಡುವಾಗ, ಕ್್ರಮಿನಲ್ ದಂಡ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಗಳ ಅನುಸಾರ 
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೋ ಮಹಿಳಾ ಅಧಕಾರಿಯು ಮಾಹಿತಿ/ದೂರು ದಾಖಲ್ಸ್ಕೊಳು್ಳವುದನುನು 
ಅಗರ್ಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯಬ್ಳು ದೂರು ನೋಡುವಾಗ ನದಿ್ತಷಟಿವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಕಾರಿಯಬ್ರು ಅದನುನು ದಾಖಲ್ಸುವ 
ಅವಶ್ಯಕತಯನುನು ಕಡಾಡಾಯಗೂಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ಗಮನಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೋರೆ ಯಾರಾದರೂ ದೂರು 
ನೋಡಿದರೆ, ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯನುನು ದಾಖಲ್ಸುವ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯನುನು 
ನಡೆಸಬಹುದು. ಮಹಿಳಾ ಅಧಕಾರಿಯಬ್ರು ಎಫ್ ಐಆರ್ ಅನುನು ದಾಖಲ್ಸುವ ಈ ಅವಶ್ಯಕತಯು ಕೆಳಗಿನ ಕೊೋಷಟಿಕದಲ್ಲಿ 
ಪಟಿಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಾನೂನನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರ ಸ್ೋಮಿರವಾಗಿರುರತುದೆ ಎಂಬುದನುನು 
ಗಮನಸುವುದು ಇನೂನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.6 ಕೆಳಗಿನ ಕೊೋಷಟಿಕದಲ್ಲಿ ಪಟಿಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಪರಾಧಗಳನುನು ಹೂರರುಪಡಿಸ್ ಇರರ 
ಅಪರಾಧಗಳನುನು ಆರೊೋಪಿಸುವ ದೂರುಗಳನುನು ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಯಿಂದ ದಾಖಲ್ಸಬಹುದು.

ಪೊಲ್ೀಸ್ ಠಾಣೆರಲ್ಲಿ ದೂರನುನು ಪಡೆರುರುದು ಮತುತು ಪ್ರಥಮ ರತ್ಯಮಾನ 
ರರದಿರನುನು ದಾಖಲ್ಸುರುದು. 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ	ಮಹಿಳಾ	ಪೊಲೇಸರ	
ಶಾಸನಬದ್ಧ	ಪ್ರಕಾಯ್ಯಗಳು

ನಿಯಮಗಳು offence

326A ಆಸಿಡ್	ನುನು	ಬಳಸುವಲ ಲಿ	ತಿೇವ್ರ	ಸ್ವರೂಪದ	ಗಾಯವನುನು	ಉಂಟು	ಮಾಡುವುದು
326B ಆಸಿಡ್	ನುನು	ಎರಚಿ	ಅಥವಾ	ಎರಚಲು	ಯತಿನುಸುವುದು

354 ಅತಿರೇಕದ	ದುರುದ ್ೇ ಶದೂಂದಿಗೆ	ಮಹಿಳಾಯನುನು	ಆಕ್ರಮಣ	ಮಾಡುವುದು	ಅಥವಾ	
ಕ್್ರಮಿನಲ್	ಸಂಚನುನು	ಬಳಸುವುದು.

354A ಲೈಂಗಿಕ	ಕ್ರುಕುಳ

354B ವಿವಸ್ತ	�ಗೊಳಿಸಿ	ಮಹಿಳೆಯ	ಮೇಲ	ಆಕ್ರಮಣ	ಅಥವಾ	ದೌರ್ಯನ್ಯ	ಎಸಗುವುದು.

354C ವಿವಸ್ತ	�ಗೊಳಿಸಿ	ಕ್ರುಕುಳ	ನೇಡುವುದು

354D ದುರುದ ್ೇ ಶದೂಂದಿಗೆ	ಹಿಂಬಾಲಸುವುದು

 6 ನಯಮ 154(1), ಕ್್ರಮಿನಲ್ ದಂಡ ಸಂಹಿತ, 1973
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ಮಹಿಳೆರರು ಮತುತು ಮಕಕಾಳ ಮೀಲ್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ತನಿಖೆ

2013 ರಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥಿಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ಹಚುಚು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಮಾಡುವ ವಾ್ಯಪಕ ಪ್ರಯರನುಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, 
ಲೆೈಂಗಿಕ ದೌರ್ತನ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗ ಸಮಾಲೊೋಚಿಸುವಾಗ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಸ್ಬ್ಂದಿಗ ನದಿ್ತಷಟಿ 
ಕಾಯ್ತಗಳನುನು ನೋಡುವ ಕ್್ರಮಿನಲ್ ಕಾನೂನನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು ರರಲಾಯಿರು. ಇವುಗಳನುನು ಒಳಗೂಂಡಂತ:

ಮೋಲೆ ಪಟಿಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಪರಾಧಗಳು ಸಂಜ್ೋಯ ಅಪರಾಧ ಕೃರ್ಯಕೆಕೂ ಸಂಬಂಧಸ್ರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯನುನು 
(ಎಫ್ ಐಆರ್) ಕೂಡಲೆ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿರಪಡಿಸ್ಕೊಳು್ಳವುದು ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ 
ಅಧಕಾರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಯ ವ್ಯಥ್ತವಾಗದಂತ ರನಖೆಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಕರಣವನುನು 
ದಾಖಲ್ಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಅಧಕಾರಿಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನುನು ಒಳಗೂಂಡಂತ ಕಾನೂನನಲ್ಲಿ ನದಿ್ತಷಟಿಪಡಿಸ್ದ 
ಕಾಯ್ತವಿಧಾನಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸಬೋಕು.

 z ಸ್ವಾೋಕರಿಸ್ದ ಮಾಹಿತಿ/ದೂರನುನು ಬರೆಯುವುದು; 
 z ಒದಗಿಸ್ರುವ ಮಾಹಿತಿಗ ನಖರವಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿರಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ದಾಖಲ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 

ಮಾಹಿತಿದಾರರಿಗ ಓದಿ ಹೋಳುವುದು; 
 z ದಾಖಲಾದ ಮಾಹಿತಿಗ ಮಾಹಿತಿದಾರರಿಂದ ಸಹಿ ಪಡೆಯುವುದು; 
 z ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಅನುಮೋದಿಸ್ದ ನಂರರ ಮಾಹಿತಿದಾರರಿಗ ಉಚಿರವಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನುನು ನೋಡುವುದು; ಮರುತು 
 z ಪೊಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆಯ ಡೆೈರಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐಆರ್ ನ ವಿಷಯಗಳನುನು ದಾಖಲ್ಸುವುದು. 7 

ಹಿಂಸ್ಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯು ಮಾನಸ್ಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ದೆೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಅಧಕಾರಿಯು 
ಬದುಕುಳಿದವರ ಸುರಕ್ಷಿರವಾಗಿ ಮರುತು ಆರಾಮದಾಯಕವಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ಮರುತು ಭಾಷಾಂರರಕಾರರ ಅಥವಾ ವಿಶೋಷ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ದಾಖಲ್ಸಬೋಕು.8 

2013 ರ ಕ್್ರಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು ತಿದು್ದಪಡಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆಯ್ದ ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳನುನು ಆರೊೋಪಿಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ದಾಖಲ್ಸುವಲ್ಲಿ ಪೊೋಲ್ೋಸರ ವಿಫಲತಯನುನು ಕಾನೂನನಡಿಯಲ್ಲಿ ನದೆೋ್ತಶನವನುನು ಉಲಲಿಂಘಿಸುವ ಅಪರಾಧವಂದು 
ವಗಿೋ್ತಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮರುತು ಎರಡು ವಷ್ತಗಳವರೆಗ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗ ಗುರಿಯಾಗಬೋಕಾಗುರತುದೆ.9 ಅನ್ಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೋಳುವುದಾದರೆ, ನದಿ್ತಷಟಿ ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗ ಎಫ್ ಐಆರ್ ದಾಖಲ್ಸಲು ವಿಫಲತ ಅಥವಾ ನರಾಕರಣೆಗಾಗಿ ಪೊಲ್ೋಸ್ 
ಅಧಕಾರಿಯನುನು ಕ್್ರಮಿನಲ್ ಹೂಣೆಗಾರರನಾನುಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

7 ನಯಮ 154(1), ಕ್್ರಮಿನಲ್ ದಂಡ ಸಂಹಿತ 1973
8 ನಯಮ 154(1)(ಎ), ಕ್್ರಮಿನಲ್ ದಂಡ ಸಂಹಿತ, 1973
9 ನಯಮ 166 ಎ(ಸ್), ಭಾರತಿೋಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತ

ನಿಯಮಗಳು offence

376 ಅತಾ್ಯಚಾರ
376A ನರಂತರ	ಲೈಂಗಿಕ	ಪೇಡನೆಯ	ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ	ಮರಣವನುನು	ಉಂಟು	ಮಾಡುವುದು

376B ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ	ಬೇಪ್ಯಟ್ಟಿದ ್	ಸಂದರ್ಯದಲ ಲಿ	ಪತಿಯು	ತನನು	ಪತಿನುಯ	ಒಪಪಿಗೆಯಿಲ ಲಿ ದ	
ಲೈಂಗಿಕ	ಸಂಭೂೇಗ	ನಡೆಸುವುದು

376C ಅಧಿಕಾರದಲ ಲಿ ರುವ	ವ್ಯಕ್ ್ತ ಯಿಂದ	ಲೈಂಗಿಕ	ಸಂಭೂೇಗ
376D ಸಾಮೂಹಿಕ	ಅತಾ್ಯಚಾರ
376E ಪುನರಾವತಿ್ಯತ	ಅಪರಾಧಿಗಳು	(ನಯಮ	376,	376ಎ,	376ಡಿ	ಅಡಿಯಲ ಲಿ )
509 ಮಹಿಳೆಯನುನು	ಅಪಮಾನಸುವ	ವತ್ಯನೆ,	ಸನೆನು,	ಸಂಕೇತಿಸುವುದು
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10 ನಯಮ 157(1) ರ ನಬಂಧನೆ, ಕ್್ರಮಿನಲ್ ದಂಡ ಸಂಹಿತ, 1973
11 ನಯಮ 161 ರ ನಬಂಧನೆ, ಕ್್ರಮಿನಲ್ ದಂಡ ಸಂಹಿತ, 1973
12 ನಯಮ 24(1), ಲೆೈಂಗಿಕ ದೌರ್ತನ್ಯ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕಕೂಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಕಾಯೆ್ದ, 2012
13 ನಯಮ 154(1) (ಸ್), ಸಹವಾಚಿರ 164 (5ಎ), ಕ್್ರಮಿನಲ್ ದಂಡ ಪ್ರಕ್್ರಯಾ 
ಸಂಹಿತ, 1973

14 ನಯಮ 164(ಎ)(1), ಕ್್ರಮಿನಲ್ ದಂಡ ಪ್ರಕ್್ರಯಾ ಸಂಹಿತ, 1973
15 ನಯಮ 95 (2), ಬಾಲ ನಾ್ಯಯ (ಮಕಕೂಳ ಆರೆೈಕೆ ಮರುತು 
ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯೆ್ದ, 2015
16 ನಯಮ 51(2), ಕ್್ರಮಿನಲ್ ದಂಡ ಪ್ರಕ್್ರಯಾ ಸಂಹಿತ, 1973
17 ನಯಮ 100(3), ಕ್್ರಮಿನಲ್ ದಂಡ ಪ್ರಕ್್ರಯಾ ಸಂಹಿತ, 1973

ಶಂಕಿತ ಹಾಗು ನೂಂದ ಮಹಿಳೆರ ಶೂೀಧ ಮತುತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುರುದು

ರನಖೆ ಮರುತು/ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ರಡೆಗಟುಟಿವ ಉದೆ್ದೋಶಕಾಕೂಗಿ ಮಹಿಳಾ ಶಂಕ್ರರು ಮರುತು/ಅಥವಾ ನೊಂದವಳ ಹುಡುಕಾಟ 
ನಡೆಸುವಾಗ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗ ನದಿ್ತಷಟಿ ಪಾರ್ರಗಳನುನು ನಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ:

 z ಪೊಲ್ೋಸರು ವಾರಂಟ್ ನೊಂದಿಗ ಅಥವಾ ಇಲಲಿದೆಯೆೋ ಬಂಧನವನುನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಂಧರ ವ್ಯಕ್ತುಯನುನು ಹುಡುಕಲು 
ಮರುತು ಬಂಧರ ವ್ಯಕ್ತುಯಂದಿಗ ರಸ್ೋದಿಯನುನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂರರ ವ್ಯಕ್ತುಯಂದಿಗ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲಾಲಿ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನುನು 
ಸುರಕ್ಷಿರ ಕಸಟಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಅವರಿಗ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುರತುದೆ. ಬಂಧರ ಮಹಿಳೆಯ ಮೋಲೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುವಾಗ, 
ಹುಡುಕಾಟವನುನು ಇನೊನುಬ್ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ನಡೆಸಬೋಕಾಗುರತುದೆ.16 ಅಂತಯೆೋ, ಯಾವುದೆೋ ಸಥಿಳದ ಹುಡುಕಾಟವನುನು 
ನಡೆಸುವಾಗ, ಪೊಲ್ೋಸರು ಶೂೋಧ ನಡೆಸುತಿತುರುವ ಯಾವುದೆೋ ವಸುತುವನುನು ಮರೆಮಾಚುವ ಶಂಕ್ರ ವ್ಯಕ್ತುಯನುನು 
ಹುಡುಕಬೋಕಾಗಬಹುದು.17 ಅಂರಹ ಸಂದಭ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮಾರ್ರ ಹಣಣುನುನು ಹುಡುಕಬೋಕು ಎಂದು ಕಾನೂನು ಮತೂತುಮ್ಮ 
ಹೋಳುರತುದೆ. ಈ ಎರಡೂ ನದಶ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾಯ್ತವನುನು ನವ್ತಹಿಸಬೋಕಾಗುರತುದೆ.

ಕಾನೂನು ಸಂಘಷ್ಯದಲ್ಲಿರುರ ಮಕಕಾಳ ಬಗ್ಗೆ
ಆರೆೈಕೆ ಮರುತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗರ್ಯವಿರುವ ಅಥವಾ ಕಾನೂನನೊಂದಿಗ ಸಂಘಷ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಮಕಕೂಳೊಂದಿಗ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ, 
ಬಾಲನಾ್ಯಯ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಮಕಕೂಳ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಕರಣವನುನು ಮಗುವಿನ ರವರು ಜಿಲೆಲಿಗ ವಗಾ್ತಯಿಸಲು 
ನಧ್ತರಿಸುವ ಸಂದಭ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಅಗರ್ಯವಿದೆ. ಹಣುಣು ಮಗುವಿನ ವಗಾ್ತವಣೆಗ ಸಂಬಂಧಸ್ದ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಯು ಆಕೆಯಂದಿಗ ಇರಬೋಕಾಗುರತುದೆ.15  

 z ಅತಾ್ಯಚಾರದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಹೋಳಿಕೆಯನುನು, ಬದುಕುಳಿದವರ ಆಯೆಕೂಯ ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ಮರುತು ಆಕೆಯ 
ಪೊೋಷಕರು/ಪೊೋಷಕರು ಅಥವಾ ಪ್ರದೆೋಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯ್ತಕರ್ತರ ಸಮು್ಮಖದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಸುವುದು. 10

 z ಮೋಲೆ ಕೊೋಷಟಿಕದಲ್ಲಿ ಪಟಿಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೆೋ ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳನುನು ಆರೊೋಪಿಸ್ ಬದುಕುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯ 
ಹೋಳಿಕೆಯನುನು ದಾಖಲ್ಸುವುದು. 11 

 z ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕಕೂಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದೆ 2012 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಸಲಾದ ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ 
ಬದುಕುಳಿದ ಮಗುವಿನ ಹೋಳಿಕೆಯನುನು ಮಗುವಿನ ನವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ / ಅವಳ ಆಯೆಕೂಯ ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ 
ದಾಖಲ್ಸುವುದು.12 ಮಗುವಿನ ಹೋಳಿಕೆಯನುನು ದಾಖಲ್ಸಲು ಸಬ್-ಇನೆಸ್ಪೆಕಟಿರ್ ಶ್ರೋಣಿಗಿಂರ ಕಡಿಮಯಿಲಲಿದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ 
ಅಧಕಾರಿಯನುನು ಕಾಯಿದೆಯು ನದಿ್ತಷಟಿಪಡಿಸುರತುದೆ.

ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧದ ಪ್ರಕರಣವನುನು ದಾಖಲ್ಸಲು ಅಗರ್ಯವಿರುವ ಇರರ ಎರಡು ಪೊಲ್ೋಸ್ ಕಾಯ್ತವಿಧಾನಗಳು, 
ವಿಶೋಷವಾಗಿ ಅತಾ್ಯಚಾರ, ಪೊಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಯು ಆದಶ್ತಪಾ್ರಯವಾಗಿ ನವ್ತಹಿಸಬೋಕು. 
ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬದುಕುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಹೋಳಿಕೆಯನುನು ನಾ್ಯಯಾಂಗ ಮಾ್ಯಜಿಸ್ಟಿ�ೋಟ್ ಮುಂದೆ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿದೆ.13 
ಅಪರಾಧದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪೊಲ್ೋಸರ ಗಮನಕೆಕೂ ರಂದ ರಕ್ಷಣ ಇದನುನು ದಾಖಲ್ಸಬೋಕಾಗುರತುದೆ. ಎರಡನೆಯದು, 
ಅತಾ್ಯಚಾರದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯು ಅಂರಹ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗ ಒಪಿ್ಪಗ ನೋಡಿದರೆ ವೈದ್ಯಕ್ೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯನುನು ಪೊಲ್ೋಸರು 
ಸ್ವಾೋಕರಿಸ್ದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗ ಖಚಿರಪಡಿಸ್ಕೊಳು್ಳವುದು.14 ಈ ಎರಡೂ ಹಂರಗಳು ಸಮಯ ಸಂವೋದನಾಶಿೋಲವಾಗಿರುರತುವ 
ಮರುತು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗ ಮಾಡಬೋಕಾದ ಕಾನೂನನ ಪ್ರಕಾರ ವೈದ್ಯಕ್ೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯಂದಿಗ ಪೊಲ್ೋಸರು ಮಾಹಿತಿ/ದೂರು 
ಸ್ವಾೋಕರಿಸ್ದ ಕೂಡಲೆೋ ನಡೆಯಬೋಕು. ರುರು್ತಸ್ಥಿತಿ ಮರುತು ಬದುಕುಳಿದವರ ಸೂಕ್ಷಷ್ಮತ ಮರುತು ಸೌಕಯ್ತವನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೊಂಡು, 
ಈ ಕಾಯ್ತಗಳನುನು ನವ್ತಹಿಸಲು ಮಹಿಳಾ ಅಧಕಾರಿಯನುನು ಉರತುಮವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುರತುದೆ.
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18 ನಯಮ 15(6 ಎ), ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟ (ನವಾರಣೆ) ಕಾಯೆ್ದ, 1956
19 ನಯಮ 46(1), ನಬಂಧನೆ, ಕ್್ರಮಿನಲ್ ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಯಾ ಸಂಹಿತ, 1973
20 ನಯಮ 46(4), ಕ್್ರಮಿನಲ್ ದಂಡ ಪ್ರಕ್್ರಯಾ ಸಂಹಿತ, 1973

CrPC: ಕ್್ರಮಿನಲ್ ದಂಡ ಪ್ರಕ್್ರಯಾ ಸಂಹಿತ
POCSO: ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕಕೂಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯೆ್ದ
JJ: ಬಾಲ ನಾ್ಯಯ (ಮಕಕೂಳ ಆರೆೈಕೆ ಮರುತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯೆ್ದ
ITP: ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟ (ನವಾರಣೆ) ಕಾಯದೆ, 1973

ನಿಯಮಗಳು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೀ ನಿರ್ವಹಿಸಬೀಕಾದ ವಿಶೀಷ ಕರ್ವರ್ಯಗಳು

154, CrPC ಲಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಆರ�ೋಪಿಸಿ ಮಹಳೆಯ್ ದ�ರ್ ದಾಖಲಸ್ವಾಗ
154, CrPC ಲಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಎಫ್ ಐಆರ್ ಅನ್ನು ನ�ೋಿಂದಾಯಿಸ್ವುದ್
24(1), POCSO ACT ಲೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಿಂದ ಬದ್ಕ್ಳಿದ ಮಗ್ವಿನ ಹೋಳಿಕೆಯನ್ನು ರಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ವುದ್
161, CrPC ಲೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಿಂದ ಬದ್ಕ್ಳಿದ ಮಹಳೆಯರ ಹೋಳಿಕೆಗಳನ್ನು ರಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ವುದ್
164A(1), CrPC ಅತಾಯಾಚಾರ ಸಿಂತ್ರಸ ್ತ ಮಹಳೆಯ ವೈದಯಾಕೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಅನ್ಕ�ಲ ಮಾಡಿಕೆ�ಡ್ವುದ್
154(1)(C) r/w 164(5A) ನಾಯಾಯಿಕ ದಿಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮ್ಿಂದೆ ಹೋಳಿಕೆ ದಾಖಲಸಲ್ ಅನ್ಕ�ಲ ಮಾಡಿಕೆ�ಡ್ವುದ್

95, JJ ACT ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತವರ್ ಜಿಲ ಲೆ ಗೆ ವಗಾಡ್ಯಿಸ್ವ ಸಿಂದರಡ್ದಲ ಲೆ ಹಣ್ ಣು ಮಗ್ವಿನ�ಿಂದಿಗೆ 
ಬಿಂಧಿತ ಮಹಳೆಯ ಬಿಂಧನ ಮತ್ ್ತ ಶ�ೋಧ

51(2) AND 100(3), CrPC ಮಹಳೆಯನ್ನು ಬಿಂಧಿಸ್ವುದ್ ಮತ್ ್ತ ಶ�ೋಧಿಸ್ವುದ್.

15(6A), ITP ACT ಅನ್ಮಾನಾಸ್ಪದ ಸ ್ಥ ಳವನ್ನು ಹ್ಡ್ಕಲ್ ವಿಶೋಷ ಪೊಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ಟಾ್ರಫಿಕಿಂಗ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಿಗೆ

15(6A), ITP ACT ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ-ಸಿಂಬಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಂಕತ ಸ ್ಥ ಳವನ್ನು ಶ�ೋಧಿಸಿದ ನಿಂತರ ಮಹಳಾ 
ಶಿಂಕತರ ವಿಚಾರಣೆ

46(1) proviso, CrPC ಶಿಂಕತ ಮಹಳೆಯನ್ನು ಬಿಂಧಿಸ್ವುದ್.

ಬಂಧನಗಳ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆ
ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರಕರಣದಂತಯೆೋ, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತಯ ಕಾನೂನನ ಹಿಂದಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ 
ಶಂಕ್ರರನುನು ಬಂಧಸುವುದು ಒಂದು:

 z ಶಂಕ್ರ ಮಹಿಳೆ ರನನು ಬಂಧನದ ಬಗಗೆ ತಿಳಿಸ್ದಾಗ ಸವಾಯಂಪ್ರೋರಣೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ದ್ಧರಿಲಲಿದ ಸಂದಭ್ತಗಳಲ್ಲಿ, 
ಮಹಿಳೆಯಂದಿಗ ದೆೈಹಿಕ ಸಂಪಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಬಂಧನವನುನು ಖಚಿರಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಗ 
ಮಾರ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುರತುದೆ.19 ಬಂಧನವನುನು ನಡೆಸುವ ಉದೆ್ದೋಶದಿಂದ ಪುರುಷ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯನುನು 
ಸ್ಪಶಿ್ತಸುವುದನುನು ನಷೋಧಸಲಾಗಿದೆ.

 z ರಾತಿ್ರಯಲ್ಲಿ (ಸೂಯೋ್ತದಯದ ನಂರರ ಮರುತು ಸೂಯೋ್ತದಯಕೆಕೂ ಮದಲು) ಮಹಿಳೆಯರನುನು ಬಂಧಸುವುದನುನು 
ಕಾನೂನನಂದ ನಬ್ತಂಧಸಲಾಗಿದೆ, ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದಭ್ತಗಳಲ್ಲಿ ರಾತಿ್ರಯ ಅವಧಯಲ್ಲಿ ಶಂಕ್ರ ಮಹಿಳೆಯ ಬಂಧನ 
ಅಗರ್ಯವಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರಬೋಕು ಯಾರು ಬಂಧಸುವ ಅಧಕಾರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬಂಧನವನುನು ಮಾಡುವ 
ಮದಲು ಯಾರ ಅಧಕಾರ ವಾ್ಯಪಿತುಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವನುನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವರ ಬಂಧನಕೆಕೂ ನಾ್ಯಯಾಂಗ ಮಾ್ಯಜಿಸ್ಟಿ��ೋಟ್ ನ 
ಪೊವಾ್ತನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು.20
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 z ಅನೆೈತಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೫೬ ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತಿತುವ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ 
ಯಾವುದೆೋ ಆವರಣದ ರುರು್ತ ಶೂೋಧನೆಯನುನು ಕೆೈಗೂಳ್ಳಲು ಪೊಲ್ೋಸರು ಆಧಾರವನುನು ಹೂಂದಿದ್ದರೆ, ವಿಶೋಷ ಪೊಲ್ೋಸ್ 
ಅಧಕಾರಿ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಂದಿಗ ಕನಷಠಾ ಇಬ್ರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಇರಬೋಕಾಗುರತುದೆ.18 ಕಾಯೆ್ದಯು 
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಶ್ರೋಣಿಯನುನು ನದಿ್ತಷಟಿಪಡಿಸುವುದಿಲಲಿ. 

 z ಹುಡುಕಾಟದ ನಂರರ, ಅಂರಹ ಆವರಣದಿಂದ ಯಾವುದೆೋ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಬಾಲಕ್ಯನುನು ತಗದುಹಾಕಲು ಪೊಲ್ೋಸರು 
ಆಧಾರಗಳನುನು ಹೂಂದಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಯು ಸಂಬಂಧಪಟಟಿ ಮಹಿಳೆ/ಬಾಲಕ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯನುನು 
ನಡೆಸಬೋಕಾಗುರತುದೆ.
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ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲ್ 2005 ರಲಲಾ ಮಾದರಿ ಪೊಲೀಸ್ ರ್ಯಿದೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿತ್, ನಂತರ 2015, 
ರಲಲಾ ಪರಿಷ ್ಕರಿಸಿತ್, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಸ, ಆಧ್ನಿಕ ಪೊೀಲೀಸಿಂಗ್ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗಳಿಸಲ್ ಮಾಗಕಾದಶಕಾಯಾಗಿ 
ರ್ಯಕಾನಿವಕಾಹಿಸ್ತತುದೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲಲಾ ಪೊೀಲೀಸಿಂಗ್ ಒಂದ್ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, 
ಸ್ವಾತಂತರಾದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಸಿದ ಕೆೀಂದರಾ 1861 ಪೊಲೀಸ್ ರ್ಯಿದೆಯ ಬದಲಗೆ ಹಸ 
ಪೊಲೀಸ್ ರ್ಯಿದೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿರ್ತತುರ. 

ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಬಂಧನೆಗಳ ಜೂತಗ, ಭಾರರ ಸಕಾ್ತರವು ಪೊೋಲ್ೋಸ್ಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾರ್ರವನುನು ಉತತುೋಜಿಸುವ ಹಲವಾರು 
ಸಲಹಗಳು, ಮಾಗ್ತಸೂಚಿಗಳು ಮರುತು/ಅಥವಾ ಮಾನದಂಡಗಳನುನು ನೋಡಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಒಟಾಟಿರೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು 
ಮರುತು ಮಕಕೂಳಿಗ ನಾ್ಯಯದ ಪ್ರವೋಶವನುನು ಸುಗಮಗೂಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾರ್ರವನುನು ಗುರುತಿಸುವುದನುನು ಮಿೋರಿ ಪೊಲ್ೋಸರ 
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತಯ ಕುರಿರು ವಿಶಾಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನುನು ವ್ಯಕತುಪಡಿಸುರತುವ. ಅವರು ಉರತುಮ ಆಡಳಿರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಳತಯಾಗಿ 
ಪೊಲ್ೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿರ ಲ್ಂಗ ಸಮತೂೋಲನದ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತಯನುನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಒತಿತುಹೋಳುತಾತುರೆ, ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಪೊೋಲ್ೋಸ್ಂಗ್ ಗ 
ವೋಗವಧ್ತಕ ಮರುತು ಒಟಾಟಿರೆಯಾಗಿ ಪೊಲ್ೋಸರಲ್ಲಿ ಸಾವ್ತರನಕ ನಂಬಿಕೆಯನುನು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ 
ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನುನು ಸಂಕ್ಷೆೋಪಿಸುವ ಉದೆ್ದೋಶವು ಪೊೋಲ್ೋಸ್ಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತ 
ಮರುತು ಪಾರ್ರದ ಕುರಿರು ದೃಷ್ಟಿಯಂದಿಗ ಆಳವಾದ ತೂಡಗಿಸ್ಕೊಳು್ಳವಿಕೆಯನುನು ಉತತುೋಜಿಸುವುದು ಮರುತು ಪೊಲ್ೋಸರಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಸಂಖೆ್ಯಯನುನು ಹಚಿಚುಸಲು ಹಲವಾರು ನೋತಿ ಮರುತು ಪಾ್ರಯೋಗಿಕ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಎತಿತು ತೂೋರಿಸುರತುದೆ.

ಮಾದರಿ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಮಸೂದೆ 2015 ಪೊಲ್ೋಸ್ ಸ್ೋವಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷುಟಿ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಮಹಿಳೆಯರನುನು ಖಚಿರಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು 
ಸಕಾ್ತರಗಳಿಗ ಕರೆ ನೋಡುರತುದೆ.21 ಇದು ಯಾವುದೆೋ ಅನುಪಾರ ಅಥವಾ ಗುರಿಯನುನು ನದಿ್ತಷಟಿಪಡಿಸುವುದಿಲಲಿ ಮರುತು ಬದಲ್ಗ 
ಅದನುನು ರಾರ್ಯ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಮುಖ್ಯಸಥಿರು ನಧ್ತರಿಸಲು ಬಿಡುತಾತುರೆ.22 ಮಸೂದೆಯು ಇದರ ಅಗರ್ಯವನುನು ನದಿ್ತಷಟಿಪಡಿಸುರತುದೆ:

 z ಪ್ರತಿ ರಾರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಶಸತು�ಪೊಲ್ೋಸ್ ಬಟಾಲ್ಯನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷುಟಿ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕಗಳು;23  
 z ಮಹಿಳೆಯರು ಮರುತು ಮಕಕೂಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳ ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮರುತು ದಾಖಲ್ಸಲು ಮರುತು 

ಅವರಿಗ ಸಂಬಂಧಸ್ದ ವಿಶೋಷ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಗಳನುನು ನಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಹಿಳಾ ಮರುತು ಮಕಕೂಳ ರಕ್ಷಣಾ ಡೆಸಕೂ್ಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಪೊೋಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಸ್ಬ್ಂದಿ;24

 z ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಸಮು್ಮಖದಲ್ಲಿ ಸೂಕತು ಗೌಪ್ಯತಯಿಂದ ದೂರುಗಳನುನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯ ಹಕಕೂನುನು 
ಖಚಿರಪಡಿಸುವುದು; 25 ಮರುತು

 z ಯಾವುದೆೋ ಮಹಿಳೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದಾ್ದಗ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನುನು ಖಚಿರಪಡಿಸ್ಕೊಳು್ಳವುದು.26

ಮಾದರಿ ಪೊಲ್ೀಸ್ ಕಾಯಿದ 2015, ಪೊಲ್ೀಸ್ ಸಂಶೂೀಧನ ಮತುತು ಅಭಿರೃದಿಧಿ ಬೂ್ಯರೂೀ, 
ಭಾರತ ಸಕಾ್ಯರ

ಪೊಲೇಸರಲಲಿ	ಮಹಿಳೆಯರ	ಪಾತ್ರದ	
ಕುರಿತು	ರಾಷ್ಟಿ�ೇಯ	ಮಟಟಿದ	ನೇತಿ	
ಮಾಗ್ಯಸೂಚಿಗಳು

21 ನಯಮ 7, ನಬಂಧನೆ, ಮಾದರಿ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಮಸೂದೆ 2015
22 ಮೋಲೆ ವಿವರಿಸ್ದಂತ, ಹಚಿಚುನ ರಾರ್ಯಗಳು ಪೊಲ್ೋಸರಲ್ಲಿ  
ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾ್ರತಿನಧ್ಯಕಾಕೂಗಿ ಗುರಿಯನುನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿವ.
23 ನಯಮ 22(4)(ಎ), ಮಾದರಿ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಮಸೂದೆ 2015 

24 ನಯಮ 31(4) (ಸ್), ಮಾದರಿ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಮಸೂದೆ 2015
25 ನಯಮ 33(2) (ಎ), ಮಾದರಿ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಮಸೂದೆ 2015
26 ನಯಮ 33(2)(ಬಿ), ಮಾದರಿ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಮಸೂದೆ 2015
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ಇಂದಿನಿAದ, 18 ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಸ ಪೊಲೀಸ್ ರ್ಯಿದೆಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ತಿದ್್ದಪಡಿಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ.27 ಇವುಗಳಲಲಾ,  11 
ರಾಜ್ಯಗಳು - ಆಂಧರಾ ಪರಾದೆೀಶ, ಬಿಹಾರ, ಛತಿತುೀಸ್ ಗಢ, ಗುಜರಾತ್, ಹರಿಯಾಣ, ಹಿಮಾಚಲ ಪರಾದೆೀಶ, ಕೆೀರಳ, ಮಹಾರಾಷ � , 
ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಳುನಾಡ್ ಮತ್ತು ಉತತುರಾಖಂಡ್ - ಆಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಗಳಲಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಕಷ್ಟು ಪಾರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು 
ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ವ ಯಾವುದೆೀ ಉಲಲಾೀಖವನ್ನು ಒಳಗಂಡಿಲಲಾ.

ಗೃಹ ರ್ಯರಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲರದ ಸಲಹೆಗಳು
ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೂರಡಿಸ್ದ ರಾಷ್ಟಿ��ೋಯ ಸಲಹಗಳು, ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಸಾವ್ತರನಕ ಸುರಕ್ಷತ ಮರುತು ಭದ್ರತಯನುನು 
ಮೋಲ್ವಾಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆೋಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪಾರ್ರಗಳನುನು ಪೊರೆೈಸಲು ಸಾಕಷುಟಿ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಬ್ಂದಿಯನುನು 
ಖಚಿರಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಪ್ರಸಾತುಪಿಸುರತುದೆ: 

ಮಾದರಿ ಪೊಲ್ೀಸ್ ಕೈಪಿಡಿ, ಪೊಲ್ೀಸ್ ಸಂಶೂೀಧನ ಮತುತು ಅಭಿರೃದಿಧಿ ಬೂ್ಯರೂೀ, 
ಭಾರತ ಸಕಾ್ಯರ
ಮಾದರಿ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಕೆೈಪಿಡಿಯು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಸ್ಬ್ಂದಿಗ ಪ್ರತ್ಯೋಕವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಯ್ತಗಳನುನು ನದಿ್ತಷಟಿಪಡಿಸುರತುದೆ:28

ಎ. ಮಹಿಳಾ ಆರೊೋಪಿಗಳು ಮರುತು ಅಪರಾಧಗಳ ಬಂಧನ, ಹುಡುಕಾಟ, ಸ್ಬ್ಂದಿ ಮರುತು ಬಂಗಾವಲು ಮರುತು ಮಹಿಳಾ 
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗ ಸಂಬಂಧಸ್ದ ಕೆಲಸ, ವಿಮಾನ ನಲಾ್ದಣಗಳು, ರೆೈಲು ನಲಾ್ದಣಗಳು ಮರುತು ಬಸ್ ನಲಾ್ದಣಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ 
ರಪಾಸಣೆ ಸ್ೋರಿದಂತ; 

ಬಿ. “ಪದಾ್ತ” ಮರುತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ರನಖೆಗಳನುನು ವಿೋಕ್ಷಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಸ್ ಪೊೋಟ್್ತ ಅಜಿ್ತಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಸ್ದಂತ  
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಮರುತು ಮಹಿಳಾ ಸಭೆಗಳು, ಮರವಣಿಗಗಳು ಮರುತು ಸಾವ್ತರನಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ   
ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನುನು ಇಟುಟಿಕೊಳು್ಳವುದು. 

ಸ್. ಜಾತ್ರಗಳು, ಹಬ್ಗಳು, ತಿೋಥ್ತಕ್ಷೆೋರ್ರಗಳು ಇತಾ್ಯದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮರುತು ಮಕಕೂಳಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ  
ವ್ಯವಸ್ಥಿಗಳನುನು ನೊೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಮರುತು ರೆೈಲೆವಾ/ಬಸ್ ನಲಾ್ದಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗ ಮಾಗ್ತದಶ್ತನ   
ಮರುತು ಸಹಾಯದ ಜೂತಗ ನೆೈಸಗಿ್ತಕ ವಿಕೊೋಪಗಳು ಮರುತು ತೂಂದರೆಗೂಳಗಾದ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮರುತು  
ಮಕಕೂಳನುನು ಸಥಿಳಾಂರರಿಸುವುದು ಮರುತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು . 

ಡಿ. ಮಹಿಳಾ ಬಾಲಾಪರಾಧಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಅಪರಾಧಗಳು, ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮರುತು ಲೆೈಂಗಿಕ   
ಅಪರಾಧಗಳು, ಕ ್ೌರಯ್ತ ಮರುತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕ್ರುಕುಳದ ನೊಂದವರ ವಿಚಾರಣೆ ಜೂತಗ ಪುರುಷ ಅಪರಾಧಗಳು,   
ಶಂಕ್ರರು ಮರುತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕ ್ೌರಯ್ತ, ಹಲೆಲಿಗಳು, ಅತಿರೆೋಕದ ನಮ್ರತ ಮರುತು ಇರರ ಅಪರಾಧಗಳ  
ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ.

ಇ. ಸಂರಕ್ಷಿರ ವ್ಯಕ್ತುಗಳಿಗ (ಮಹಿಳೆಯರಿಗ) ಭದ್ರತಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮರುತು ಮಕಕೂಳನುನು ಒಳಗೂಂಡ ಅಪರಾಧಗಳು 
ಮರುತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು, ವಿಶೋಷವಾಗಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕ್ರುಕುಳ ಮರುತು ಸಾವುಗಳು, ಕ ್ೌರಯ್ತ ಮರುತು 
ಅತಾ್ಯಚಾರಗಳು, ಕಾಣೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮರುತು ಮಕಕೂಳನುನು ಪತತುಹಚುಚುವುದು, ನಗಾ ವಹಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ 
ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಗಳನುನು ಪ್ರತ್ಯೋಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗ 
ನಯೋಜಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುರತುದೆ. ಕೆಟಟಿ ಖಾ್ಯತಿಯ ಸಥಿಳಗಳ ಮೋಲೆ. ವೋಶಾ್ಯವಾಟಿಕೆ, ಅನೆೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮರುತು ಬಾಲಕ್ಯರನುನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳು್ಳವುದು ಮರುತು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಅವರನುನು ರಕ್ಷಣೆ, 
ರಕ್ಷಣಾರ್ಮಕ ಮನೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರಗಳು ಮರುತು ನಾ್ಯಯಾಲಯಗಳಿಗ ಕರೆದೊಯು್ಯವುದು, ಅಪಹರಣ ಮರುತು ಅಪಹರಣ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ್ಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮರುತು ಬಾಲಕ್ಯರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಐಪಿ ಮರುತು ಇರರ ಭದ್ರತಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮರುತು 
ವಿಶೋಷವಾಗಿ ಆಂದೊೋಲನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಗುಪತುಚರ ಸಂಗ್ರಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದಾ್ದರೆ.

27 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ: ಅಸಾಸ್ಂ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಕಾಯಿದೆ 2007; ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೆೋಶ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ (ತಿದು್ದಪಡಿ) ಕಾಯಿದೆ 2014; ಬಿಹಾರ ಪೊಲ್ೋಸ್ 
ಕಾಯಿದೆ 2007; ಛತಿತುೋಸ್ ಗಢ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಕಾಯಿದೆ 2007; ಬಾಂಬ ಪೊಲ್ೋಸ್ (ಗುರರಾತ್ ತಿದು್ದಪಡಿ) ಕಾಯಿದೆ 2007; ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲ್ೋಸ್ 
ಕಾಯಿದೆ 2007; ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೋಶ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಕಾಯಿದೆ 2007; ಕನಾ್ತಟಕ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಕಾಯಿದೆ 2008; ಕೆೋರಳ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಕಾಯಿದೆ 2011; 
ಮಹಾರಾಷಟಿ�ಪೊಲ್ೋಸ್ (ತಿದು್ದಪಡಿ ಮರುತು ಮುಂದುವರಿಕೆ) ಕಾಯಿದೆ 2014; ಮೋರಾಲಯ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಕಾಯಿದೆ 2011; ಮಿಜೂೋರಾಂ ಪೊಲ್ೋಸ್ 
ಕಾಯಿದೆ 2011; ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಕಾಯಿದೆ 2007; ರಾರಸಾಥಿನ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಕಾಯಿದೆ 2007; ಸ್ಕ್ಕೂಂ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಕಾಯಿದೆ 2007; ರಮಿಳುನಾಡು 
ಪೊಲ್ೋಸ್ (ಸುಧಾರಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 2013; ತಿ್ರಪುರಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಕಾಯಿದೆ 2007 ಮರುತು ಉರತುರಾಖಂಡ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಕಾಯಿದೆ 2007.
28 ನಯಮ 24, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸರ ಕಾಯ್ತಗಳು, ಮಾದರಿ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಕೆೈಪಿಡಿ, ಸಂಪುಟ 1: ಪುಟ. 289
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29 ರನವರಿ 1 2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಭಾರರದಲ್ಲಿನ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕುರಿರ ದತಾತುಂಶ, ಪೊಲ್ೋಸ್ ಸಂಶೂೋಧನೆ ಮರುತು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಬೂ್ಯರೊೋ, 
ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, ಪುಟ.106
30 Ibid. ರನಖೆಗಳನುನು ನಡೆಸಲು ರವಾಬಾ್ದರಿಯನುನು ಹೂಂದಿರುವ ಶ್ರೋಣಿಗಳು: ಸಹಾಯಕ ಉಪ-ನರಿೋಕ್ಷಕರು (ಎಎಸ್ ಐ); ಸಬ್-ಇನ್ ಸ್್ಪಕಟಿರ್ 
(ಎಸ್ ಐ), ಇನ್ ಸ್್ಪಕಟಿರ್, ಮರುತು ಆಯ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪ ಪೊಲ್ೋಸ್ ವರಿಷಾಠಾಧಕಾರಿ (ಡಿವೈಎಸ್ ಪಿ).

ಮಹಿಳಾ ಪೊೀಲ್ಸರಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟಿ�ೋರ ಸಮಮಾೀಳನಗಳು

ಸಮಾರೂೀಪ

2002 ರಿಂದ ಮದಲೊಗೆಂಡಂತ ಬೂ್ಯರೊೋ ಆಫ್ ಪೊಲ್ೋಸ್ ರಿಸರ್್ತ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಂಟ್ ವಿವಿಧ ರಾರ್ಯ ಪೊೋಲ್ೋಸ್ ನೊಂದಿಗ 
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೂಂದಿದು್ದ, ಎರಡು ವಷ್ತಕೊಕೂಮ್ಮ ಪೊೋಲ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟಿ��ೋಯ ಸಮ್ಮೋಳನವನುನು ಆಯೋಜಿಸುರತುದೆ. 
ಈ ಸಮ್ಮೋಳನಗಳು ಎಲಾಲಿ ರಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ೋವ ಸಲ್ಲಿಸುತಿತುರುವ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಸ್ಬ್ಂದಿ ಮರುತು ಪೊಲ್ೋಸ್ ನಾಯಕರನುನು 
ಒಟುಟಿಗೂಡಿಸುರತುವ ಮರುತು ಪೊಲ್ೋಸರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾರ್ರವನುನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಗ ರರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿರು ಚಚಿ್ತಸಲು 
ಪ್ರಮುಖ ವೋದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಯ್ತನವ್ತಹಿಸುರತುವ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ  8 ಸಮ್ಮೋಳನಗಳನುನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಸಮ್ಮೋಳನಗಳಿಂದ ಹಚಿಚುನ 
ಶಿಫಾರಸುಗಳು ನೆೋಮಕಾತಿ, ರರಬೋತಿ, ಕಲಾ್ಯಣ ಮರುತು ಇರರ ಸ್ೋವ-ಸಂಬಂಧರ ಸಮಸ್್ಯಗಳ ಮೋಲೆ ಕೆೋಂದಿ್ರೋಕರಿಸ್ದ್ದರೂ, ಕೆಲವು 
ಪೊೋಲ್ೋಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾರ್ರ ಮರುತು ಕಾಯ್ತಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಸ್ದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗ:

 z ಪ್ರತಿ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ  2 ಮಹಿಳಾ ಸಬ್ ಇನೆಸ್ಪೆಕಟಿರ್ ಮರುತು 4 ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ ಸ್ಟಿಬಲ್ ಗಳ ಹುದೆ್ದ; 
 z ಶಾಲೆಗಳು ಮರುತು ಕಾಲೆೋರುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅವಧಗಳಂರಹ ಸಮುದಾಯ-ಇಂಟರೋ್ತಸ್ ಪಾರ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಿಚುನ ಮಹಿಳೆಯರನುನು 

ನಯೋಜಿಸ್;
 z ಅಪರಾಧ ರಡೆಗಟುಟಿವಿಕೆ, ರನಖೆ ಮರುತು ಸ್ಟಿೋಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಧಕಾರಿಗಳು (ಪೊಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸುತುವಾರಿ) ಮರುತು ಉಪ-

ವಿಭಾಗದ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಗಳು (ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಉಸುತುವಾರಿ) ಸ್ೋರಿದಂತ ಮೋಲ್ವಾಚಾರಣಾ ಹುದೆ್ದಗಳು ಸ್ೋರಿದಂತ ಹಚಿಚುನ 
ಮಹಿಳೆಯರನುನು ಪರಿಗಣಿಸ್; ಮರುತು

 z ಪ್ರತಿ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮರುತು ಮಕಕೂಳ ಸಹಾಯ ಕೆೋಂದ್ರಗಳನುನು ರಚಿಸ್.

ಈ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟುಟಿಪಾಡುಗಳನುನು ಪೊರೆೈಸಲು ಅಗರ್ಯವಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಪೊೋಲ್ೋಸರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಪ್ರಸುತುರ ಹಚಿಚುನ ರಾರ್ಯ ಪೊಲ್ೋಸರಿಗ 
ಕೊರತಯಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ಗಮನಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 2020 ರ ಹೂತಿತುಗ, ಭಾರರದಲ್ಲಿನ ಒಟುಟಿ ಪೊೋಲ್ೋಸ್ ಬಲದಲ್ಲಿ 
ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆೋವಲ 10% ರಷ್ಟಿದಾ್ದರೆ ಮರುತು ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ರನಖೆಗ ಪಾ್ರಥಮಿಕವಾಗಿ ರವಾಬಾ್ದರರಾಗಿರುವ ಶ್ರೋಣಿಯ 
ಕೆೋವಲ  7% ರಷ್ಟಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಚಿಚುನ ಮಹಿಳೆಯರನುನು ನೆೋಮಿಸ್ಕೊಳು್ಳವುದು ರುರು್ತ ಅವಶ್ಯಕತಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಇಲಲಿದೆ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೊೋಲ್ೋಸ್ಂಗ್ ಮರುತು ನದಿ್ತಷಟಿವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮರುತು ಮಕಕೂಳಿಗ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆಯು ದುಸತುರವಾಗುರತುದೆ. 
ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಸ್ಬ್ಂದಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಗರ್ಯವಿರುವ ಸಮಯ-ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ 
ಕಾಯ್ತವಿಧಾನಗಳನುನು ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಗೂಳಿಸಲು, ನರಾಕರಿಸಲು ಮರುತು/ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಪ್ರವೋಶಿಸಲು ಪೊಲ್ೋಸರಿಗ 
ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು. ನೊಂದವರುಗಳು ಅಥವಾ ಶಂಕ್ರರು ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮರುತು ಮಕಕೂಳೊಂದಿಗ ವ್ಯವಹರಿಸಲು 
ಲ್ಂಗ-ಅರಿವು ಮರುತು ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ ವಿಧಾನಗಳನುನು ಹುಟುಟಿಹಾಕಲು ವಿಶೋಷ ರರಬೋತಿ ಮರುತು ದೃಷ್ಟಿಕೊೋನದೊಂದಿಗ ಪುರುಷ ಮರುತು ಮಹಿಳಾ 
ಪೊಲ್ೋಸ್ ಅಧಕಾರಿಗಳನುನು ಸರುಜುಗೂಳಿಸಲು ಪೊಲ್ೋಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇದನುನು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ತಗದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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 z ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ ಸ್ಟಿಬಲ್ ಗಳು ಮರುತು ಸಬ್-ಇನ್ ಸ್್ಪಕಟಿರ್ ಗಳ ಹಚುಚುವರಿ ಹುದೆ್ದಗಳ ರಚನೆ  (MHA, 2013);
 z ಪುರುಷ ಕಾನ್ ಸ್ಟಿಬಲ್ ಗಳ ಖಾಲ್ ಹುದೆ್ದಗಳನುನು ಮಹಿಳಾ ಕಾನೆಸ್ ೋ್ಬಲ್ ಗಳ ಹುದೆ್ದಯಾಗಿ ಪರಿವತಿ್ತಸುವುದು  (MHA, 2013);
 z ಪ್ರತಿ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನಷಠಾ  3 ಮಹಿಳಾ ಸಬ್-ಇನ್ ಸ್್ಪಕಟಿರ್ ಗಳು ಮರುತು 10 ಮಹಿಳಾ ಕಾನೆಸ್ ೋ್ಬಲ್ ಗಳನುನು 

ಖಚಿರಪಡಿಸ್ಕೊಳು್ಳವುದು  (MHA, 2013);
 z ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳ ರನಖಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ  1/3 ಮಹಿಳಾ ಪಾ್ರತಿನಧ್ಯವನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುವುದು ಆಯ್ದ ಪೊಲ್ೋಸ್ 

ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಘೂೋರ ಅಪರಾಧಗಳ ರನಖೆಗ ಸಥಿಳಿೋಯ ಪೊಲ್ೋಸರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮರುತು 
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮರುತು ರಡೆಯಲು ಇರರ ಕ್ರಮಗಳಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು  (MHA, 2015);

 z ಮಬೈಲ್ ಪೊೋಲ್ಸ್ ವಾ್ಯನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯನುನು ಹಚಿಚುಸುವುದು  (MHA, 2015);
 z ಪ್ರತಿ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೆೋಂದ್ರ (ಹಲ್್ಪ ಡೆಸಕೂ್ಗಳನುನು) ಸಾಥಿಪಿಸ್, ಮೋಲಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಸಬ್-ಇನ್ ಸ್್ಪಕಟಿರ್ 

ಶ್ರೋಣಿಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧಕಾರಿಯ ನೆೋರೃರವಾವನುನು ಹೂಂದಿರಬೋಕು ಆದರೆ ಖಂಡಿರವಾಗಿಯೂ ಹಡ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟಿಬಲ್ (MHA, 2020)
ಶ್ರೋಣಿಗಿಂರ ಕೆಳಗಿರುವುದಿಲಲಿ.
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