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మ��ళల�, బ
�కల�ౖ ��ంస ��రం – జ�ం� కల�క�� 

 

���ాక�ళం, నవంబర� 25 : మ !ళల�, బ"#కల$%ౖ  !ంస ()రమ* జ�ం� కల�క�� +,.�..��*/ాసుల� అ(,2ర�. 

మ !ళల�, బ"#కల ()3ాల *యంత�ణ$%ౖ మ !78 అ9వృ;<= , >? సం@Aమ Bాఖ రDEF ం;<ంGన EH స�� ను 

జ�ం� కల�క�� IH మ/ారం సJందన �ారLక�మంలM ఆOషQ3RంS,ర�. బ"#కల�, మ !ళల$% ౖ ()3ాల� మTనవ 

హక�Qలను �ాల3ాయడWXన* అ(,2ర�. Bా3Yరక, మTనZిక, ల�ౖం\Rక /)]<ంప^ల_` Eాటa బ"లL O/ాbల�, 

భd� ణహతLల�, ఈf టghంi, Z%ౖబ� /)]<ంప^ల�, అక�మ ర/ాణ, త;<తర అంBాల� Z%తౖం ()రమ* ఆయన సJష�ం 

SేIార�. మ !ళల$%ౖ జర�గlతmన2 ఆకృ_,Lల */ారణక� ఐకL3ాజL సo� Iా],రణ సరpసభL మండ#లM 1993 

సంవతtరంలM ప�కటన SేIార* జ.Zి _#ెEార�. మ !ళల�, బ"#కల$%ౖ  !ంస వలన ప^ర�షmల� – మ !ళల మధL 

సమTనతp ]ోరణx లyకEH వడం, అ9వృ;<= , Bాం� సమTజంలM ల9ంచకEH వడం, మTనవ హక�Qల ఉల| ంఘనల� 

$%రగడం జర�గlతmంద* అ(,2ర�. మ !ళల�, బ"#కల$%ౖ జర�గlతmన2 ()3ాలక� OOధ చట"� ల �~�ంద �వ�W��న 

>�ల� ఉ(,2య* గమ*ంS,ల* SెEాJర�. వరకట2 మరణం జ3R\R_ే ఐ$Zిి Z%�� 304-� �~�ంద 7 సంవతt3ాల 

జ.ౖల� >� లy;, �Oత �ాల >�, గృహ  !ంస ర�ణ చట�ం – 205 Z%�ను|  16,18,20,21,22 �~�ంద ర�ణ అ]<�ా3R 

ఆ;Bేాల WXరక� >�ల�, అపహరణక� ఐ$Zి ిZ%�� 363, 366 �~�ంద 10 సంవతt3ాల� జ.లౖ� మ3Rయl జ3RమT(,, 

ఆత�హతL Sసేుక�()లT $��3A$Zి��  ఐ$ిZ ిZ%�ను|  306 �~�ంద 10 సంవతt3ాల� జ.ౖల� మ3Rయl జ3RమT(,, బహ� 

�"రLతpం క#\R ఉంట� ఐ$Zిి Z%�� 494 �~�ంద 7 సంవతt3ా జ.ౖల� >� మ3Rయl జ3RమT(,, వరకట2 /)]<ంప^లక� 

Z%�� 498 – ఏ �~�ంద 3 సంవతt3ాల జ.ౖల� >� లy;, �Oత ఖ.�దు, మTన భంగం SేZ��  ఐ$ిZ ి376 �~�ంద మరణ 

>�ణ లy;, �Oత ఖ.�దు, వరకట2ం �సుక�ంట� 2 సంవతt3ాల నుం+� 5 సంవతt3ాల వరక� జ.లౖ� >� మ3Rయl 

జ3RమT(,, బ"లL O/ాbల *3�ధక చట�ం 2006 �~�ంద 2 సంవతt3ాల జ.లౖ� >� మ3Rయl ల� రDEాయల వరక� 

జ3RమT(,, అసభL ప�వర�న మ3Rయl EH �~3R Sేష�ల� (ఈf టghంi)క� ఐ$Zిి 509 �~�ంద ఒక సంవతtరం Iా],రణ 

జ.ౖల� >� మ3Rయl జ3RమT(, వంట� >�ణల� ఉ(,2య* గమ*ంS,ల* ఆయన Oవ3RంS,ర�. 

 మ !ళల�, బ"#కల$%ౖ జర�గlతmన2 /)]<ంప^ల సమTS,3ా*2 100 (EH �సు), 1098 (Sై��  ల�ౖ�), 181 

ట�� �ీ� నంబర|క�  H � SZేి _#ెయజAయవచ¡* SెEాJర�. 



 ఐZ+ి�ఎ£ E�ా జ.క��  +ెరౖక�� h.జయ;ేO మTట"| డ¤త¥ మ !78 >? సం@Aమ Bాఖ ఆధpరLంలM 

అవ\ాహనక� EH స�� ను �సుక�3ావడం జ3R\Rంద(,2ర�. ఆడ$లి|లM అమ�ను చూ;,§ ం, ఆడ �డ�  ర�ణ మనంద3R 

బ"ధLత, ఆడ$ిల|  అంట� ఆట బ¨ మ� �ాదు – మనక� జన�*Sే¡ అమ� అ() *(,;,ల_` EH స�� తయTర� 

SేIామ* SెEాJర�. ప�� ఒకQరD ఒక త#|\ా, అకQ\ా, Sె#|\ా, క�టaంబ సభlLల�\ా ఆడ $ిల|ను �"OంG మంG 

సమTజ *3ా�ణ,*�~ (,ం;< పల�ాల* $లి�ప^*S,¡ర�.  

 ఈ �ారLక�మంలM hలT|  \ా� ©ణ అ9వృ;<=  సంస= E�ా జ.క��  +ెరౖక�� ఏ.క78Lణ చక�వ3R�, ఎ£.Zి �ా3ªJ3Aష� 

�ారL*3ాpహక సంS,లక�ల� Z.ి «¬.మbల@��, ఆ�.డబl| .ఎ£ ట�.��*/ాస 3ావ^, గృహ *3ా�ణ సంస=  E�ా జ.క��  

+ైరక�� $.ి/)ణl\�Eా�, వLవIాయ Bాఖ సంయlక� సంS,లక�ల� �..��ధ�, hలT|  /®దౖL ఆ3�గL Bాఖ అ]<�ా3R 

+,.ఎం.SెంచయL, ఆ3�గL �� hలT|  సమనpయ అ]<�ా3R +,.�..Iా3ాం, �.Z.ి�ా3ªJ3Aష� �ారL*3ాpహక 

సంS,లక�ల� h.3ాజ�3ావ^, hలT|  ప3Rష¯ మlఖL �ారL*రpహణ అ]<�ా3R h.చక�ధర 3ావ^, hలT|  పంS,య� 

అ]<�ా3R O.రO క�మT�, Iాం°!క సం@Aమ Bాఖ ఉప సంS,లక�ల� �..O.ఆ;<తL ల@�� త;<తర�ల� Eాల±² (,2ర�.  

 

 


