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ಭಾರತ ಶ್ರೇಣಿ 2 

ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯನುು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಕ್ಾಾರ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ  ಮಟ್ಟವನುು ಮುಟ್ುಟವಲ್ಲಿ  

ವಿಫಲವಾಗಿದ, ಆದರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ ಗಣನಿೇಯ ಪ್ರಯತುವನುು ಮಾಡುತ್ತಾದ. ಕಳೆದ ವರದಿಯ ಅವಧಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದಲ್ಲಿ 

ಸಕ್ಾಾರ ತನು ಪ್ರಯತುದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ುಟ ಪ್ರಗತ್ತ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ  2 ನ್ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯನುು ಉಳಿಸಿಕೊಾಂಡಿದ.  

ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ  ಬಲ್ಲಯಾದವರನುು ಗುರುತ್ತಸಿರುವ ಸಾಂಖ್ಯೆ 3 ಪ್ಟ್ುಟ ಹಚ್ಾಾಗಿರುವುದರ ಜೊತಗೆ, ಸಾಂತರಸಾ ಮಹಿಳೆ 

ಮತುಾ ಮಕಕಳ್ ಆಶ್ರಯ ಯೇಜನ್ನಗಳಿಗೆ ನಿೇಡುವಅನುದಾನವನುು ಹಚ್ಚಾಸುವ ಮೊಲಕ ಸಕ್ಾಾರ ತನುಇಚ್ಾಾಶ್ಕ್ತಾಯುು 

ಪ್ರದರ್ಶಾಸಿದ. ಸಕ್ಾಾರದ ಸಚ್ಚವಾಲಯದ ಆಾಂತರಿಕ ಸಮಿತ್ತ ವರದಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣೆ ತಡೆ ಮಸೊದ ಕರಡನುು 

ಚಚ್ಚಾಸಲು ಮತುಾ ಮರುಪ್ರಿರ್ಶೇಲ್ಲಸಲು ಸಭೆ ಸೇರಿತುಾ.  ಇದೇ ಹೊತಾಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನ್ನೇಪಾಳ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಗಡಿ 

ಕ್ಾವಲು ಪ್ಡೆ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣೆ ಣೆ ಬಗೆೆ ವಿದಾೆರ್ಥಾಗಳ್ು ಮತುಾ ಗಡಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ನೇಕ ಜಾಗೃತ್ತ 

ಕ್ಾಯಾಕರಮಗಳ್ನುು ನಡೆಸಿತು.  ಆದರೊ ಸಕ್ಾಾರ ಕಲ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಮಾನದಾಂಡಗಳ್ನುು ಮುಟ್ಟಲು  

ಸಾಧ್ೆವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಒಟ್ಾಟರೆ ಸಾಂತರಸಾರನುು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ಾಯಾ ಅಸಮಪ್ಾಕವಾಗಿದುು, ಈ ಕ್ಾಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾತತೆವಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಕಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಪ್ರಿಣಾಮ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅಪ್ರಾಧ್ಕ್ಾಕಗಿ ಸಕ್ಾಾರ ಅವರನುು  

ಬಾಂಧಿಸಿ ದಾಂಡವನುು ವಿಧಿಸಿದ ಘಟ್ನ್ನಗಳ್ೊ ಇವ. .  ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದಾಗ  

ಅಪ್ರಾಧ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ ಸಾಂಖ್ಯೆ ತನಿಖ್ಯ, ಮತುಾ ರ್ಶಕ್ಷೆ ನಿೇಡುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ್ವಾದ ವೆತ್ಾೆಸವಿದುು, ತ್ತೇರಾ 

ಕಡಿಮ್ಮಯಿದ. ಅದರಲೊಿ   ವಿಶ್ೇಷ್ವಾಗಿ ಜೇತದಾಳ್ು ಮತುಾ ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕವಾಗಿ ಕಲಸಕಕ ನ್ನೇಮಿಸಿಕೊಾಂಡಿರುವ 



ಪ್ರಕರಣಗಳ್ಲ್ಲಿ ಈ ಅಾಂತರವನುು ಕ್ಾಣಬಹುದಾಗಿದ.  ಕಲ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ್ು ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೊೇಡಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ 

ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗಲೊ ಸಹ ಸಕ್ಾಾರ ಅಾಂತಹ  ಆರೆೊೇಪ್ಗಳ್ ಬಗೆೆ ತನಿಖ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಬಗೆೆ  ವರದಿಯಾಗಿಲಿ.  

 

ಭಾರತಕಕ ರ್ಶಫಾರಸುುಗಳ್ು  

ಜೇತ ಪ್ದಧತ್ತ ಮತುಾ ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕ ಕ್ಾಮಿಾಕರೊ ಸೇರಿದಾಂತ ಎಲಿ ಬಗೆಯ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗಳ್ ತನಿಖ್ಯ ಮತುಾ 

ಅವುಗಳಿಗೆ ರ್ಶಕ್ಷೆ ನಿೇಡುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳ್ು ಹಚಾಬೇಕು. ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಆರೆೊೇಪ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರುವ 

ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ್ ವಿಚ್ಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಯ ಅನುಸಾರ ಕೈಗೆೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲಿ ಜಲೆಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನಿರೆೊೇಧ್ 

ಘಟ್ಕಗಳ್ನುು ಸಾಾಪಿಸಿ, ಈ ಕಲಸಕಕಾಂದೇ ನಿಯಮಿತರಾದ, ತರಬೇತ್ತ ಪ್ಡೆದ ಸಿಬಬಾಂದಿಯನುು ನ್ನೇಮಿಸಬೇಕು.  

ಅಷ್ಟೇಅಲಿದ ಘಟ್ಕದ ಉದುೇಶ್ವನುು ಸಪಷ್ಟಪ್ಡಿಸಬೇಕು.  ಸಾಂತರಸಾರನುು ಸಕ್ತರಯವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸುವಿಕಯೊ ಸೇರಿದಾಂತ 

ಸಿಬಬಾಂದಿಗೆ ಸಾಟಾಂಡರ್ ಾ ಆಪ್ರೆೇಟ್ಟಾಂಗ  ಪ್ೊರಸಿಜರ ಗಳ್ ಜಾರಿ ಮತುಾ ಅದರ ಬಳ್ಕ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೇಡುವಿಕ; 

ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣೆಕಗೆ ಒಳ್ಗಾದ ಸಾಂತರಸಾರಿಗೆ ದಾಂಡ ವಿಧಿಸುವುದನುು ತಡೆಯುವುದು, ಸಕ್ಾಾರ ನಿೇಡಿದ ಗುರುತ್ತನ ದಾಖಲಾತ್ತಗಳ್ು 

ಸೇರಿದಾಂತ ಬಾಧಿತರ ಗೌಪ್ೆತ ಮತುಾ  ಖಾಸಗಿತನವನುು ಕ್ಾಪಾಡುವುದು, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ ಒಳ್ಗಾದ ಸಾಂತರಸಾರಿಗೆ 

ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ ಮತುಾ  ಪ್ರಿಹಾರ ಧ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸೇರಿದಾಂತ ಸಕ್ಾಾರದ ಪ್ರಯೇಜನಗಳ್ನುು ದೊರೆಯುವುದನುು 

ಖಾತ್ತರಪ್ಡಿಸುವುದುಸಿಕೊಳ್ುಳವುದು’ ,  ಸಾಗಾಣೆ ತಡೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕ್ತರಯಾ ಯೇಜನ್ನಯಾಂದನುು ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿ 

ಅದನುು ಅಳ್ವಡಿಸಿಕೊಳ್ುಳವುದು, ಕಲಸಗಾರರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ನ್ನೇಮಕ್ಾತ್ತ ಶ್ುಲಕವನುು ರದುುಗೆೊಳಿಸುವುದು ಮತುಾ ಅವರು 

ಉದೊೆೇಗಕ್ಾಕಗಿ ಹಣ ನಿೇಡುವ ಅವಶ್ೆಕತಯಿಲಿ ಎಾಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಜಾಗೃತ್ತ ಮೊಡಿಸುವುದು,  ಆಶ್ರಯ ತ್ಾಣಗಳಿಗೆ 

ಸಕ್ಾಾರಿ ಅನುದಾನಗಳ್ನುು ವಿತರಿಸುವುದು ಮತುಾ ಆ ಅನುದಾಗಳ್ು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವ ಒದಗಿಸುವುದನುು ಖಚ್ಚತ 

ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತೆ ನಿಗಾ ಕ್ಾಯಾ ವಿಧಾ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸುವುದು; ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣೆ ವಿರುದಧ ಹೊೇರಾಡಲು ಇನೊು 

ಹಚ್ಚಾನ ಪಾರದಶ್ಾಕತಯಿಾಂದ ಮುಾಂದುವರಿಯಬೇಕು ಮತುಾ  ವಶಾೆವಾಟ್ಟಕ ಮತುಾ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣೆ ತಡೆಗೆ ಸಕ್ಾಾರ 

ಕೈಗೆೊಳ್ುಳತ್ತಾರುವ ಪ್ರಯತುಗಳ್ ಬಗೆೆ ಪಾರದಶ್ಾಕವಾಗಿರುವುದು ಮತುಾ ಲೆೈಾಂಗಿಕ ಕ್ಾಯಾಕತಾರು ಮತುಾ ಕ್ಾಮಿಾಕರ 

ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ ತನಿಖ್ಯ ವಿಚ್ಾರಣೆ ಮತುಾ ರ್ಶಕ್ಷೆಗೆ ಒಳ್ಗಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ ಅಾಂಕ್ತಅಾಂಶ್ಗಳ್ನುು ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಡಿಸುವಲ್ಲಿ 

ಪಾರದಶ್ಾಕತ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು;  ಅಕರಮ ವಲಸ ತಡೆಯುವ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲವು ರಾಷ್ರಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಾಮಿಾಕರು 

ವಲಸಯ ಮ್ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ನಿಷ್ೇಧ್ವನುು ತರವುಗೆೊಳಿಸುವುದು; .. ಎಲಿ ಬಗೆಯ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ್  

ವಿಚ್ಾರಣೆಗೆ ತವರಿತಗತ್ತಯ ನ್ಾೆಯಾಲಯಗಳ್ ಸಾಾಪ್ನ್ನಗೆ ರಾಜೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವುದು; . ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣೆಯಲ್ಲಿ 

ತೊಡಗುವಿದ ಅಥವಾ ಅಾಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಿಕಯನುು ತಡೆಯಲುರಾಜತ್ಾಾಂತ್ತರಕ ಸಿಬಬಾಂದಿಗೆ  

ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ  ತಡೆಗೆ  ತರಬೇತ್ತ ಅಥವಾ ಮಾಗಾದಶ್ಾನ ಒದಗಿಸುವುದು; ಕು ಮತುಾ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕ್ಾ ಬಾಧಿತರನುು 

ಗುರುತ್ತಸಲು ಹಾಗೊ ಅವರಿಗೆ ಉದೊೆೇಗದಲ್ಲಿ ನ್ನರವು ನಿೇಡಲು ಈ ಸಿಬಬಾಂದಿಗೆ ಸೊಕಾ ಸಾಧ್ನಗಳ್ನುು ಒದಗಿಸಬೇಕು.  

 



 

ವಿಚ್ಾರಣೆ  

ಸಕ್ಾಾರವು ಕ್ಾನೊನು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತುವನುು ಮಾಡುತಾಲೆೇ ಇದ. ವಶಾೆವಾಟ್ಟಕ ಮತುಾ ಕಲ ರಿೇತ್ತಯ ಕ್ಾಮಿಾಕ 

ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗಳ್ು ಭಾರತದ ಕ್ಾನೊನಿನ ಪ್ರಕ್ಾರ ಅಪ್ರಾಧ್. ಭಾರತ್ತೇಯ ದಾಂಡ ಸಾಂಹಿತಯ (ಐಪಿಸಿ) ಕಲಾಂ 370ರ ಅಡಿ ದಾಸೆ, 

ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮತುಾ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಬಗೆಯ ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕ ಮುಾಂತದವುಗಳಿಗೆ 7 ವಷ್ಾದ ರ್ಶಕ್ಷೆಯಿಾಂದ ಜೇವಾವಧಿ ರ್ಶಕ್ಷೆವರೆಗೆ 

ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ. ಇವು ಸಾಕಷ್ುಟ ಕಠಿಣವಾಗಿದುು ಅತ್ಾೆಚ್ಾರದಾಂತಹ ಇತರ ಗಾಂಭಿೇರ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳಿಗೆ ನಿೇಡುವಾಂತ 

ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೊ ರ್ಶಕ್ಷೆಯನುು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.  ಅಾಂತ್ಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕ್ಾನೊನಿನ ಜತ ಸೊಕಾ ಹೊಾಂದಿಕ ಇಲಿದಿರುವ 

ಸಾಂವಿಧಾನದ 370ನ್ನೇ ಕಲಾಂಗೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಬಲವಾಂತವಾಗಿ, ವಾಂಚನ್ನ ಅಥವಾ ದಬಾಬಳಿಕ ಒಳ್ಗೆೊಾಂಡ ಮಕಕಳ್ ಲೆೈಾಂಗಿಕ 

ಶ್ೊೇಷ್ಣೆ ಅಪ್ರಾಧ್ ನಿಗರಹಿಸುವ ಶ್ಕ್ತಾ ಇಲಿದ ಕ್ಾರಣ ಎಲಿ ಬಗೆಯ ಮಕಕಳ್ ಲೆೈಾಂಗಿಕ ಶ್ೊೇಷ್ಣೆಯನುು 

ಅಪ್ರಾಧಿೇಕರಿಸಲಾಗಿಲಿ. ಆದರೆ, ಭಾರತ್ತೇಯ ದಾಂಡ ಸಾಂಹಿತಯ ಕಲಾಂ 372 ಮತುಾ 373 ಪ್ರಕ್ಾರ ಮಕಕಳ್ನುು 

ವೆಭಿಚ್ಾರದಾಂಥ ಶ್ೊೇಷ್ಣೆಗೆ ಒಳ್ಪ್ಡಿಸುವುದನುು ಅಪ್ರಾಧ್ ಎಾಂದು ತ್ತೇಮಾಾನಿಸಿ ಹಿಾಂದಿನ ಲೆೊೇಪ್ವನುು ತುಾಂಬಲಾಗಿದ.  

ಅತ್ಾೆಚ್ಾರದಾಂತಹ ಇತರ ಗಾಂಭಿೇರ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳಿಗೆ ನಿೇಡುವಾಂತ ವಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೊ ಈ ಕಲಾಂಗಳ್ಡಿ 10 ವಷ್ಾದವರೆಗಿನ ರ್ಶಕ್ಷೆ 

ಮತುಾ ದಾಂಡವನುು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಲಾಂ 370 ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಾಾರದ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ್ ಪಾಲೆೊೆಳ್ುಳವಿಕಯನುು 

ಅಪ್ರಾಧಿೇಕರಿಸಿದುು ಜೇವಾವಧಿ ರ್ಶಕ್ಷೆಯನುು ಸೊಚ್ಚಸಿದ. ಪ್ರಿರ್ಶಷ್ಟ ಜಾತ್ತ ಮತುಾ ಪ್ರಿರ್ಶಷ್ಟ ಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ (ದೌಜಾನೆ ತಡೆ) 

ಕ್ಾಯೆು ಅಡಿ ಜೇತ ಪ್ದಧತ್ತಯನುು ಅಪ್ರಾಧಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದುು 5 ವಷ್ಾಗಳ್ವರೆಗಿನ ಕಠಿಣ ಕ್ಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ರ್ಶಕ್ಷೆಗೆ 

ಗುರಿಪ್ಡಿಸುತಾದ ಮತುಾ ಜೇತ ಪ್ದಧತ್ತ (ನಿಮೊಾಲನ್ನ) ಕ್ಾಯೆುಯಲ್ಲಿ (ಬಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ) ಅಷ್ಟೇನೊ ಕಠಿಣವಲಿದ 3 

ವಷ್ಾಗಳ್ವಗಿನ ಕ್ಾರಾಗೃಹ ವಾಸದ ರ್ಶಕ್ಷೆಯನುು ಸೊಚ್ಚಸಲಾಗಿದ.   ಬಾಲಾಪ್ರಾಧ್ ನ್ಾೆಯ ಕ್ಾಯೆು ಮತುಾ ಇತರ ಐಪಿಸಿ 

ಕಲಾಂಗಳ್ು ಬಹು ಬಗೆಯ ಒತ್ಾಾಯ ಪ್ೊವಾಕ ದುಡಿಮ್ಮಯನುು ಅಪ್ರಾಧ್ ಎಾಂದು ಬಿಾಂಬಿಸಿವ. ಆದಾಗೊೆ ಇವು 

ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ನೊಾಂದಾಯಿಸಲಾದ ಕಲವು ದಾಂಡನ್ನಗಳ್ು ಅಷ್ೊಟಾಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿರದೇ  ಕೇವಲ ದಾಂಡ 

ಮತುಾ ಅಲಪಕ್ಾಲ್ಲಕ ಸರೆವಾಸವಕಕ ಪ್ರವಾನಿಗೆ ನಿೇಡುತಾವ. ಸಕ್ಾಾರ ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ಅನ್ನೈತ್ತಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕ ತಡೆ ಕ್ಾಯೆು 

(ಐಟ್ಟಪಿಎ) ಮತುಾ ಭಾರತ್ತೇಯ ದಾಂಡ ಸಾಂಹಿತಯ ಹಲವಾರು ನಿಬಾಂಧ್ನ್ನಗಳ್ನುು ಬಳ್ಕ ಮಾಡುತಾದ. ಇವು 

ಅತ್ಾೆಚ್ಾರದಾಂತಹ  ಇತರ ಗಾಂಭಿೇರ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಅತೆಾಂತ ಕಠಿಣ ಮತುಾ ತಕಕ ರ್ಶಕ್ಷೆಯನುು ಸೊಚ್ಚಸುತಾವ. 

ಇವನ್ನುೇ ವಶಾೆವಾಟ್ಟಕ ವಿಚರಣೆಗೊ ಬಳ್ಸಲಾಗುತಾದ. ವರದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳ್ ದಾಖಲಾತ್ತ 

ಬೊೆರೆೊೇ (ಎನ್ ಸಿ ಆರ ಬಿ) 2016ರ ಭಾರತದ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳ್ ದಾಖಲೆಯನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದುು, ಇದು, ಇತ್ತಾೇಚಗೆ 

ಕ್ಾನೊನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತ್ತಯಾಗಿ ಲಭ್ೆವಿದ. 2016ರ ವರದಿಯು, ಕಳೆದ ವಷ್ಾದ ಕ್ಾನೊನಿನ ವಿವಿಧ್ 

ವಿಭಾಗಗಳ್ನುು ಬಳ್ಸಿ, ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ದಾಂಡ ಸಾಂಹಿತಯ ಸೊಕಾ ಹಚುಾವರಿ ವಿಭಾಗಗಳ್ನುು 

ಸೇಪ್ಾಡೆಗೆೊಳಿಸಿದ ಮತುಾ ಹಿಾಂದಿನ ಮಾಹಿತ್ತಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಲಾಗದಾಂತ, ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆಯ ಒಟ್ುಟ ವರದಿಗಳ್ನುು 



ಐಟ್ಟಪಿಎ ಮಾಹಿತ್ತಯಿಾಂದ ತಗೆದುಹಾಕ್ತದ. 2016ರ ವರದಿಯು ಐಪಿಸಿ ಕಲಾಂ 367ನೊು ತನು ಒಟ್ುಟಗೊಡಿಸಲಾದ ಸಾಗಣೆ 

ಮಾಹಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಾಂಡಿದುು, ಇದು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆಗಿಾಂತ ಹಚ್ಚಾನ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳ್ನುು ಒಳ್ಗೆೊಾಂಡಿದ; ಸಾಗಣೆ ಅಲಿದ 

ಇತರ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳ್ನುು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊರೆತುಪ್ಡಿಸಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಸಕ್ಾಾರ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಾಾಪ್ 

ಮಾಡಿಲಿ. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ೊೇಲ್ಲೇಸರು 5,217 ಸಾಗಣೆ ಮೊಕದುಮ್ಮಗಳ್ನುು ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡಿದಾುರೆ ಮತುಾ ಸಕ್ಾಾರ 

ಇದರಲ್ಲಿನ 587 ಮೊಕದುಮ್ಮಗಳ್ ವಿಚ್ಾರಣೆಯನುು ಪ್ೊಣಾಗೆೊಳಿಸಿದ.  ಈ ಮೊಕದುಮ್ಮಗಳ್ ಪ್ೈಕ್ತ ನ್ಾೆಯಾಲಯಗಳ್ು 

163 ಮೊಕದುಮ್ಮಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಸಾಣೆದಾರರನುು ಅಪ್ರಾಧಿ ಎಾಂದು ಘೊೇಷ್ಟ್ಸವ. ಮತುಾ 424 ಮೊಕದುಮ್ಮಗಳ್ಲ್ಲಿ 

ಆರೆೊೇಪಿಗಳ್ನುು ಖುಲಾಸಮಾಡಿವ. ಮಾನವ  ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ  ಮೊಕದುಮ್ಮಗಳ್ಲ್ಲಿ 2015 ಕಕ ಶ್ೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟ್ಟದು 

ಆರೆೊೇಪಿಗಳ್ನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದರ  2016ಕಕ ಶ್ೇಕಡಾ 72 ರಷ್ುಟ ವೃದಿಧಸಿದ. ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕ ಅಥವಾ ಕ್ಾಮಿಾಕ  

ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಮೊಕದುಮ್ಮಗಳ್ಲ್ಲಿ ವಿಭ್ಜನ್ನ ಮಾಡಿದ ಬಗೆೆ ಸಕ್ಾಾರ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿಲಿ.  ಒಟ್ಾಟರೆ, ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಅಾಂಕ್ತ 

ಅಾಂಶ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ ಬಿ ಒತಾ ಆಳ್ುಗಳ್ ಮೊಕದುಮ್ಮಗಳ್ನುು ಸೇಪ್ಾಡೆ ಮಾಡಿಲಿ. ಆದರೆ 2016 ರಲ್ಲಿ  ಬಿ ಎಲ್ 

ಎಸ್ ಎ ಅಡಿ 13 ಮೊಕದುಮ್ಮಗಳ್ ವಿಚ್ಾರಣೆ ಮತಾ 114 ತನಿಖ್ಯಗಳ್ ಕುರಿತು ಪ್ರತೆೇಕವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ. ಇದು 2015 

ರ 7 ಮೊಕದುಮ್ಮಗಳ್ ವಿಚ್ಾರಣೆ ಮತಾ 77 ತನಿಖ್ಯಗಳಿಗಿಾಂತ ಹಚ್ಚಾನದಾುಗಿದ. ಆದಾಗೊೆ  ನ್ಾೆಯಾಲಯ ಬಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ 

ಅಡಿ (2015 ರ 4 ಕಕ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ) 2016 ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಂಖ್ಯೆ ಮೊರಕಕ ಇಳಿದಿದುು ಅಪ್ರಾಧಿ ಎಾಂದು ಘೊೇಷ್ಟ್ಸಿರುವುದು 

ಗಣನಿೇಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿದ ಆದರೊ ಇತರ ಕ್ಾನೊನುಗಳ್ಡಿ ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕವಾಗಿ ಕ್ಾಮಿಾಕರೆಾಂದು 

ಹಿಡಿದಿಟ್ುಟಕೊಾಂಡವರಿಗೆ ರ್ಶಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದ. ರ್ಶಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನುು ಸಕ್ಾಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿಲಿ. ಕನಿಷ್ಟ 

ಗುರುತ್ತಸಲಾದ ಒಾಂದು ರಾಜೆದ ರ್ಶಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವರದಿಯನುು ಸಾಳಿೇಯ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಭ್ದರತ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಾಂದ ಎನ್ ಸಿ 

ಆರ ಬಿ ಗೆ ನಿೇಡಿಲಿ ಎಾಂಬುದನುು ಹಿರಿಯ ಪ್ೊೇಲ್ಲಸ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿ ಗಮನಿಸಿದಾುರೆ.  ಎನ್ ಸಿ ಆರ ಬಿ ನಿೇಡಿರುವ ಕಳ್ಳ 

ಸಾಗಾಣಿಕ ಮೊಕದುಮ್ಮ ವರದಿಯಾಂತ ಅಾಂಕ್ತ ಸಾಂಖ್ಯೆಗಳ್ು ಭಾರತದಲ್ಲಿ  ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕ ಸಾಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಾಟರೆ ಹಚ್ಚಾದುರೊ 

ಸವಯಾಂ ಸೇವಾ ಸಾಂಸಾಗಳ್ು ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳ್ು ದೊಡಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರುವುದರ ಬಗೆೆ 

ಟ್ಟೇಕ ಮಡುತ್ತಾದುರೊ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ು ಪ್ೊೇಲ್ಲಸರಿಾಂದ ನ್ನೊಾಂದಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲಿ ಅಥವಾ ದೊರು ಸಲ್ಲಿಸುವ 

ಹಾಂತದಲೆಿೇ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತಾವ. ಕ್ಾನೊನು ವಾೆಪಿಾಯುದುಕೊಕ ಕ್ಾನೊನಿನ ಅಸಮಪ್ಾಕ ಅನವಯಿಸುವಿಕ, ಕಲ 

ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಲಾಂಚಗುಳಿತನ ಮತುಾ ದೇಶ್ದ ಕಲ ಭಾಗಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಅಥವಾ ಸಾಮಥೆಾ ಇಲಿದಿರುವುದು, ಪ್ೊೇಲ್ಲಸರು 

ಮತುಾ ವಿಚ್ಾರಣೆ ಮಾಡುವವರು ಇಾಂತಹ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕ್ಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳ್ ಮ್ಮೇಲೆ ಕರಮ ಜರುಗಿಸದೇ  ಇರುವುದಕಕ 

ಕ್ಾರಣಗಳಾಗಿವ.  

ಫೆಬರವರಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಂತ್ತರಗಳ್ು ಅಧ್ೆಕ್ಷತವಹಿಸಿದು  ಸಾಂಪ್ುಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ (ತಡೆ, ರಕ್ಷಣೆ 

ಮತುಾ ಪ್ುನವಾಸತ್ತ) ಮಸೊದಯನುು ಸಾಂಸತ್ತಾನ ಮುಾಂದ ಮಾಂಡಿಸಲು ಅಾಂಗಿೇಕ್ಾರ ನಿೇಡಿದ. ಮಸೊದ ಜಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು 

ತಡೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತುಾ ಪ್ುನವಾಸತ್ತ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಾಂದ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಸಮಸೆಯನುು ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಸಲ್ಲದುು, ಉಲಬಣಗೆೊಾಂಡ ಕಳ್ಳ 

ಸಾಗಣೆಯನುು ಅಪ್ರಾಧಿೇಕರಣಗೆೊಳಿಸಲು  ಮತುಾ 2015 ರಲ್ಲಿ ಸವೊೇಾಚಾ ನ್ಾೆಯಾಲಯ ನಿದೇಾಶ್ನದಾಂತ ಕಳ್ಳಸಾಣೆ 



ತಡೆ ಸಾಂಸಾ ಸಾಂಸಾ ಸಾಾಪಿಸುವ  ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಾಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆ ಬುೆರೆೊೇ ಸಾಾಪಿಸಲ್ಲದ. ಸಾಂಸಾಗಾಗಿ ನ್ಾಗರಿಕ 

ವೆವಹಾರ ಸಚ್ಚವಾಲಯಕಕ(ಎಾಂ ಎಚ್ ಎ) ಮಹಿಳಾ ಮತುಾ ಮಕಕಳ್ ಕಲಾೆಣ ಸಚ್ಚವಾಲಯ (ಎಾಂ ಡಬೊಿೆ ಸಿ ಡಿ) 832 

ದಶ್ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಯಿಗಳ್ಷ್ುಟ (ಐ ಎನ್ ಆರ) ($ 13.1 ಮಿಲ್ಲಯನ್) ಮೊತಾವನುು ಹಾಂಚ್ಚಕ ಮಾಡಲಾಗಿದುರೊ  ತಡೆ 

ಮಸೊದಯಲ್ಲಿ ಇಾಂಥ ಸಾಂಸಾಯ ಸಾಾಪ್ನ್ನ ಮಾಡುವ ಕಲಸ ಬಾಕ್ತಯಿತುಾ. ಎ ಎಚ್ ಟ್ಟ ಯು ಗಳ್ು ಮಾನವ  ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ 

ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮೊಲ ತನಿಖಾ ಶ್ಕ್ತಾಯಾಗಿ ಸೇವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನುು ಮುಾಂದುವರಿಸಿವ. ಹಿಾಂದಿನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ 600 ಕೊಕ ಹಚ್ಚಾನ ಜಲೆಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 270 ಎ ಎಚ್ ಟ್ಟ ಯು ಗಳ್ ಸಾಾಪ್ನ್ನಗೆ ಎಾಂ ಎಚ್ ಎ ಹಣ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತುಾ. ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 264 ಎ ಎಚ್ ಟ್ಟ ಯು ಗಳ್ು ದೇಶಾದೆಾಂತ ಕ್ಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತಾವ 

ಎಾಂದು ಎಾಂ ಎಚ್ ಎ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತುಾ. ಹಿಾಂದಿನ ವರದಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಹಚ್ಾಾಗಿವ. ತನಿಖ್ಯ ಮತುಾ 

ಪ್ುನವಾಸತ್ತಗಾಗಿ ಬಲ್ಲಯಾದವರನುು ಪ್ೊೇಲ್ಲಸರು ಸವಯಾಂ ಸೇವಾ ಸಾಂಸಾಗಳಿಗೆ ಕಳ್ುಹಿಸುವುದರ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೇಡುವಲ್ಲಿ 

ಕಲ ಸವಯಾಂ ಸೇವಾ ಸಾಂಸಾಗಳ್ು ಎ ಎಚ್ ಟ್ಟ ಯು ಗಳೆೊಾಂದಿಗೆ ಉತಾಮ ಸಹಕ್ಾರ ತೊೇರಿವ. ಆದರೊ ಕಲ ಎ ಎಚ್ ಟ್ಟ ಯು 

ಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟ ಆದೇಶ್ ಪಾಲನ್ನಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದನುು ಮತುಾ ಸಾಂಪ್ೊಣಾವಾಗಿ ಕಳ್ಳಸಗಣೆ ತಡೆಯಲ್ಲಿ 

ತೊಡಗಿಕೊಳ್ುಳತ್ತಾಲಿ ಎಾಂದು ಇರುವುದನುು ಎನ್ ಜ ಒ ಗಳ್ು ಗಮನಿಸಿವ. ಇದು ಬೇರೆ ಜಲೆಿಗಳ್ ಮತುಾ ರಾಜೆ ಪ್ೊೇಲ್ಲಸ್  

ಘಟ್ಕಗಳ್ಲ್ಲಿ ಗೆೊಾಂದಲವನುುಾಂಟ್ು ಮಾಡಿದ ಅಲಿದೇ ಕಲ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ ಸೊಕಾ ತನಿಖ್ಯಗೆ ಅಡಿಡಯುಾಂಟ್ು 

ಮಾಡಿವ. ಕಲ ಪ್ೊೇಲ್ಲಸ್ ಸಿಬಬಾಂದಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ಲೊಿ ಎ ಎಚ್ ಟ್ಟ ಯು ಗಳ್ ಸಾಂಪ್ನೊೆಲಗಳ್ನುು 

ಮತುಾ ಸಿಬಬಾಂದಿಯನುು ಬಳ್ಸಿದಾುರೆ ಎಾಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ. ಬಾಧಿತ ವೆಕ್ತಾಯ ಮೊಲಕ ಆಪಾದಿತ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರ 

ಬೇರೆ ರಾಜೆದಲ್ಲಿ ದೊರಕ್ತದಾಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ಲ್ಲಿ ರಾಜೆದಾದೆಾಂತ  ಸಮನವಯ ಸಾಧಿಸುವುದು ಒಾಂದು ಪ್ರಮುಖ 

ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದ. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರುದಧ ಸಮಥಾವಾಗಿ ಹೊೇರಾಡಲು ಕಲ ಪ್ೊೇಲ್ಲಸ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಮತುಾ 

ಕಾಂಪ್ೊೆಟ್ರ ಗಳ್ಾಂತಹ ಅವಶ್ೆಕ  ಪ್ರಿಕರಗಳ್ನುು ನಿೇಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಮತುಾ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ತ ಹಚುಾ ಕಲಸದ 

ಒತಾಡವಿರುವುದು ಜೊತಗೆ ಕಡಿಮ್ಮ ಅನುದಾನ ನಿೇಡುತ್ತಾರುವುದನುು ಕಲ ಎನ್ ಜ ಒ ಗಳ್ು ಗಮನಿಸಿವ.  ಸೊಕಾ ವಿಚ್ಾರಣೆ 

ನಡೆಸಿ ತ್ತೇಪ್ುಾ ನಿೇಡಲು ಕಲ ನ್ಾೆಯಾಧಿೇಶ್ರಿಗೆ ಮತುಾ ನ್ಾೆಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ುಟ ಸಾಂಪ್ನೊೆಲಗಳ್ನುು ಒದಗಿಸಿಲಿ 

ಎಾಂಬುದನುು ಎನ್ ಜ ಒ ಗಳ್ು ಗಮನಿಸಿವ. ಪ್ೊೇಲ್ಲಸರಿಗೆ, ಗಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ಡೆಗೆ, ಸಕ್ಾಾರಿ ನ್ಾೆಯವಾದಿಗಳಿಗೆ,ರೆೈಲೆವೇ 

ಪ್ೊೇಲ್ಲಸ್ ಮತುಾ ಸಮಾಜ ಕಲಾೆಣ ಕ್ಾಯಾಕತಾರಿಗೆ ತರಬೇತ್ತ ನಿೇಡಲು, ರಾಜೆ ಮತುಾ ಸಾಳಿೇಯ ಆಡಳಿತಗಳ್ು, ಎನ್ ಜ ಒ 

ಗಳ್ು ಮತುಾ ಅಾಂತ್ಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಂಸಾಗಳೆೊಾಂದಿಗೆ ಕೈಜೊೇಡಿಸಿವ. ವಶಾೆವಾಟ್ಟಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ 2017 ರ 

ಡಿಸಾಂಬರ ನಲಿ 130 ಮಾಂದಿ ನ್ಾೆಯಾಧಿೇಶ್ರು ಮತುಾ ನ್ಾೆಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂವಾದ   ಆಯೇಜನ್ನಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 

191,000 ರೊಪಾಯಿಗಳ್ ($3000)  ಮೊತಾವನುು ಎಾಂ ಎಚ್ ಎ, ತಲಾಂಗಾಣ ಮತುಾ ಆಾಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್ಕಕ ನಿೇಡಿದ. 

ಸಕ್ಾಾರದ ವಿವಿಧ್ ಹಾಂತಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಾಗಣೆ ತಡೆಗೆ  ಸಾಂಕ್ತೇಣಾ ಸಮಸೆಗಳ್ು  ಎದುರಾಗಿವ. ಸಕ್ಾಾರವು ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ 

ವಿಚ್ಾರಣೆ, ತನಿಖ್ಯ, ಕೈಗೆೊಾಂಡ ಕ್ಾನೊನು ಕರಮಗಳ್ು ಮತುಾ ಅಪ್ರಾಧ್ ಸಾಬಿೇತ್ಾಗಿ ರ್ಶಕ್ಷೆಗೆ ಒಳ್ಪ್ಟ್ಟ ಸಕ್ಾಾರಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ್ 

ಬಗೆೆ ಸಮಗರ ವಿವರ ನಿೇಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ. 2016 ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳ್ ಕುರಿತ್ಾದ ವರದಿ, ಇತ್ತಾೇಚ್ಚನ 



ಕ್ಾನೊನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಲಭ್ೆವಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತ, ಐ ಪಿ ಸಿ ಕಲಾಂಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ಮತುಾ ಭ್ರಷ್ಾಟಚ್ಾರದ 

ಕ್ಾಯಿದಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸಿದಾಂತ, 4,764 ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ್ ಮ್ಮೇಲೆ ಆರೆೊೇಪ್ ದಾಖಲ್ಲಸಿದುು, 1,071 ಅಧಿಕ್ಾರಗಳ್ು 

ಆರೆೊೇಪಿಗಳೆಾಂದು ಸಾಬಿೇತ್ಾಗಿದ ಮತುಾ 2016ರಲ್ಲಿ 1947 ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ್ನುು ದೊೇಷ್ಮುಕಾರನ್ಾುಗಿಸಿದ; ಆದರೆ ಈ 

ಮೊಕದುಮ್ಮಗಳ್ು ಮಾನವ ಸಾಗಣೆ ಕುರಿತ್ಾದವುಗಳೆೇ ಎಾಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ಾಾರ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಲಿ. ಕ್ಾನೊನು 

ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸುವ ಕಲವು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ್ು, ಶ್ಾಂಕ್ತತ ಸಾಗಣೆದಾರರನುು ಮತುಾ ವೇಶಾೆ ವಾಟ್ಟಕಗಳ್ ಮಾಲ್ಲೇಕರನುು 

ಕ್ಾನೊನು ಕರಮ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸುವುದರಿಾಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದಾುರೆ. ಇವರು ವೇಶಾೆ ಗೃಹಗಳಿಾಂದ ಲಾಂಚ, ವೇಶ್ೆಯರೆೊಾಂದಿಗೆ ಲೆೈಾಂಗಿಕ 

ಸುಖ ಪ್ಡೆಯುತ್ತಾದುರು ಮತುಾ ಮುಾಂಬರುವ ದಾಳಿಗಳ್ ಕುರಿತು ಲೆೈಾಂಗಿಕ ಮತುಾ ಕೊಲ್ಲ ಕ್ಾಮಿಾಕರ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆದಾರರಿಗೆ 

ಮುನ್ನುಚಾರಿಕ ನಿೇಡುತ್ತಾದುರು. ದಹಲ್ಲಯ ಕಾಂಪ್ು-ದಿೇಪ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರೆರ್-ಲೆೈಟ್ ಏರಿಯಾ) ಮಾನವ ಸಾಗಣೆಗೆ, ವಿಶ್ೇಷ್ವಾಗಿ 

ಹಣುು ಮಕಕಳ್ ಸಾಗಣೆಗೆ ಕೇಾಂದರವಾಗಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿದುು, ಪ್ೊೇಲ್ಲೇಸ್, ರಾಜಕ್ಾರಣಿಗಳ್ು ಮತುಾ ಸಾಳಿೇಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ್ 

ಕೈವಾಡವಿದಯೆಾಂದು, ದಹಲ್ಲಯ ಒಬಬ ಸಕ್ಾಾರಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿ ಆರೆೊೇಪಿಸಿದಾಂತ ಮಾಧ್ೆಮಗಳ್ು ವರದಿ ಮಾಡಿವ. ಇಾಂತಹ 

ವರದಿಗಳ್ ಕುರಿತು ಸತತ ಎರಡನ್ನಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವಷ್ಾವೊ ಯಾವುದೇ ತನಿಖ್ಯಗಳ್ು ನಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ವರದಿ ಆಗಿಲಿ. 

 

ರಕ್ಷಣೆ 

ಸಾಂತರಸಾರನುು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಲಸಕಕ ಸಕ್ಾಾರ ಹಚುಾ ಒತುಾ ನಿೇಡಿದ. 2015 ರ 8281 ರ ಅಾಂಕ್ತಯನುು ಹೊೇಲ್ಲಸಿದಲ್ಲಿ 2016 

ರಲ್ಲಿ 22955 ಬಾಧಿತರನುು ಸಕ್ಾಾರ ಗುರುತ್ತಸಿದ ಎಾಂದು ಎನ್ ಸಿ ರ ಬಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ. ಬಾಧಿತರಲ್ಲಿ 11,212 ಮಾಂದಿ 

ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕ ಕೊಲ್ಲಗೆ ಬಲ್ಲಯಾದವರು, 7570 ಮಾಂದಿ ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೆ ತುತ್ಾಾದವರು, 3,824  ಮಾಂದಿ ಅಸಪಷ್ಟ 

ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ೊೇಷ್ಣೆಗೆೊಳ್ಗಾದವರೆಾಂದು,  349 ಮಾಂದಿ ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕ ವಿವಾಹಕಕ ಒಳ್ಗಾದವರು ಇದುು, ಇವು  

ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕ ವಿವಾಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ು ನ್ನೇರವಾಗಿ ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕ ಕೊಲ್ಲ ಇಲಿವ ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೆ 

ಕ್ಾರಣವಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಾಂಬುದು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿಲಿ ಎಾಂದು  ಎನ್ ಸಿ ರ ಬಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ. ವಯಸುು, ಲ್ಲಾಂಗ ಅಥವಾ 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯತ ಆಧಾರದ ಮ್ಮೇಲೆ ಬಾಧಿತರು ಯಾವ ರಿೇತ್ತಯ ಶ್ೊೇಷ್ಣೆ ಅನುಭ್ವಿಸಿದಾುರೆ ಎಾಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮ್ಮೇಲೆ 

ಸಕ್ಾಾರ ವಿಾಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲಿ ಮತುಾ ಒಟ್ಾಟರೆ ತೊೇಪ್ಾಡಿಸಿದ ಬಾಧಿತರ ಅಾಂಕ್ತ ಸಾಂಖ್ಯೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕಲವು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ 

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿರದ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳ್ನುು ಸೇರಿಸಿದ. ಹಿೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾದ ಮಾಹಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ತಸಿದ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಿಾಂದ 

ಬಾಧಿತರಾದವರ ಒಟ್ುಟ ಸಾಂಖ್ಯೆಗಿಾಂತ 162 ಮಾಂದಿ ಹಚ್ಚಾದಾುರೆ. 8,651 ಬಾಲಕರು, 7,238 ಮಹಿಳೆಯರು, 5,532 

ಬಾಲಕ್ತಯರು, 1,696 ಪ್ುರುಷ್ರನುು ಸಕ್ಾಾರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಿಾಂದ ಬಾಧಿತರಾದವರೆಾಂದು ಗುರುತ್ತಸಿದ. ಇವರಲ್ಲಿ 22,932 

ಭಾರತ್ತೇಯರು, 38 ರ್ಶರೇಲಾಂಕ್ಾದವರು, 38 ನ್ನೇಪಾಳ್ದವರು, 36 ಬಾಾಂಗಾಿದೇರ್ಶಯರು, ಮತುಾ 73 ಮಾಂದಿ ಥೈಲಾೆಾಂರ್, 

ಉಜಬೇಕ್ತಸಾಾನ ಸೇರಿದಾಂತ ಇತರ ಬೇರೆ ದೇಶ್ದವರಾಗಿದಾುರೆ. ಸವಯಾಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬಾಧಿತರನುು ಗುರುತ್ತಸುವುದಕಕ ಮತುಾ 

ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಒದಗಿಸಲು ಉಲೆಿೇಖಿಸುವುದಕಕ ರಾಜೆದ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ್ು ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಗಳ್ನುು ಬಳ್ಸಬೇಕು ಎಾಂದು 



2009 ರ ಯಾವುದೇ ನಿಬಾಂಧ್ನ್ನಗೆೊಳ್ಗಾಗದ ನಿದೇಾಶ್ನ ಎಾಂ ಎಚ್ ಎ  ಸಲಹ ನಿೇಡಿದ. ಆದಾಗುೆ ಎಲಿ 29 ರಾಜೆಗಳ್ಲ್ಲಿ 

ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಗಳ್ನುು ನ್ನೇಮಿಸಲಾಗಿದಯೆೇ ಎಾಂಬುದು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿಲಿ.  ಪ್ೊೇಲ್ಲಸರು ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಗಳ್ನುು ಬಳ್ಸುವುದಿಲಿ 

ಮತುಾ ಸಾಂಭಾವೆ ಬಾಧಿತರನುು ಗುರುತ್ತಸುವ ಕಲಸವನುು  ಸವಯಾಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾಲಿ.ಬದಲಾಗಿ ಪ್ೊೇಲ್ಲಸರು ಎನ್ 

ಜ ಒ ಗಳ್ು ಗುರುತ್ತಸಲ್ಲ ಮತುಾ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಾಧಿತರು ಇರುವ ಸಾಳ್ವನುು ಪ್ತಾ ಹಚಾಲ್ಲ ಎಾಂದು ಅವಲಾಂಬಿಸುತ್ಾಾರೆ 

ಎಾಂಬುದನುು ಕಲ  ಎನ್ ಜ ಒ ಗಳ್ು ಗಮನಿಸಿವ. ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರುದಧ ಹೊೇರಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಾನವ 

ಹಕುಕಗಳ್ ಸಮಿತ್ತ ನ್ಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದೊಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೆೊೇಚ್ಚಸಿ ಡಿಸಾಂಬರ 2017 ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಗಳ್ನುು ರೊಪಿಸಿ 

ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿತು. ಈ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಗಳ್ು ಸಾಗಣೆ ಬಗೆೆ ಇರುವ ತಪ್ುಪ ಕಲಪನ್ನಗಳ್ು ಮತುಾ ಗರಹಿಕಗಳ್ ಕುರಿತ್ಾದ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು 

ತಮೆ ವಾೆಖಾೆನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿತು, ಜೊತಗೆ ಸಾಂಭಾವೆ ಬಾಧಿತರನುು ಗುರುತ್ತಸಲು ಒಾಂದು ಸಿಕರೇನಿಾಂಗ ಉಪ್ಕರಣವನುು 

ಗುರುತ್ತಸಿತು.  ಇದು ಬಾಧಿತರನುು ಕ್ಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲೆೇ ಆರೆೈಕ ಮತುಾ ಬಾಂಬಲ ನಿೇಡುವುದನುು 

ತ್ತಳಿಸುತಾದ ಜೊತಗೆ ಪ್ುನವಾಸತ್ತ ಯೇಜನ್ನ ಹಾಗೊ ಅವಕ್ಾಶ್ ಕಲ್ಲಪಸುವುದರ ಕುರಿತು  ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೇಡುತಾದ. ಎಾಂ ಡಬುಿೆ ಸಿ 

ಡಿ ಯ  ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಗಳ್ು, ಹಿಾಂದಿನ ವರದಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೊಪಿಸಲಾದ, ನ್ಾಲುಕ ತ್ತಾಂಗಳ್ುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗದ 

ಮಕಕಳ್ ಅಪ್ಹರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ನುು ಎ ಎಚ್ ಟ್ಟ ಯು, ಗಳಿಗೆ ವಗಾಾಯಿಸುವುದಕಕ ಆದೇರ್ಶಸುವುದನುು ಮುಾಂದುವರಿಸಿದ. 

ರಾಷ್ಾರದೆಾಂತ ಕ್ಾಣೆಯಾದ ಮಕಕಳ್ನುು ಗುರುತ್ತಸಲು ಟ್ಾರೆಕ್ ಚೈಲ್ಡ ಅಳ್ವಡಿಕಯನುು ಎಾಂ ಡಬುಿೆ ಸಿ ಡಿ ಮತುಾ ಎಾಂ 

ಎಚ್ ಎ ಮುಾಂದುವರಿಸಿವ. ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕಗೆ ಒಳ್ಗಾದವರೊ ಸೇರಿದಾಂತ ಸಹಾಯದ ಅಪ್ೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕಕಳಿಗೆ ತುತುಾ 

ದೊರವಾಣಿ ಸೇವ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಕಕಳ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಹಾಟ್ ಲೆೈನ್ ನ್ನರವನುು ಎಾಂ ಡಬುಿೆ ಸಿ ಡಿ ಮುಾಂದುವರಿಸಿದ. 

ಕ್ಾಣೆಯಾದ ಮತುಾ ಶ್ೊೇಷ್ಣೆಗೆೊಳ್ಗಾದ ಮಕಕಳ್ು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲವರು ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕ ಕೊಲ್ಲ ಅಥವಾ ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೆ 

ಒಳ್ಗದವರೊ ಇರಬಹುದು ಅವರನುು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತುಾ ಪ್ುನವಾಸತ್ತ ಕಲ್ಲಪಸುವುದಕಕ ರಾಜೆ ಮತುಾ ಜಲಾಿಮಟ್ಟದ 

ಕ್ಾನೊನು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸುವುದನುು  ಮುಾಂದುವರಿಸಿತು. ಬಾಧಿತರನುು ಗುರುತ್ತಸುವುದು, ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತುಾ ಪ್ುನವಾಸತ್ತ 

ಕಲ್ಲಪಸುವುದಕಕ ಕ್ಾನೊನು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸುವ ಕಲ ರಾಜೆ ಮತುಾ ಜಲಾಿಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿಗಳ್ು  ಕಲವು ಸವಯಾಂ ಸೇವಾ 

ಸಾಂಸಾಗಳೆೊಾಂದಿಗೆ ಕೈಜೊೇಡಿಸಿದವು. ಆದಾಗೊೆ ಇತರ ಪ್ೊೇಲ್ಲಸ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ್ು ಯಾವುದೇ ಮುಾಂದಿನ ತನಿಖ್ಯ ನಡೆಸದೇ 

ಅಥವಾ ಶ್ಾಂಕ್ತತರ ಮ್ಮೇಲೆ ಕರಮ ಕೈಗೆೊಳ್ಳದೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಾಯಾಾಚರಣೆಯನುು ಕೈಗೆತ್ತಾಕೊಾಂಡರು.  ಉಜವಲ ಯೇಜನ್ನ 

ಮೊಲಕ ಎನ್ ಜ ಒ ಗಳಿಗೆ ಮತುಾ ಸಕ್ಾಾರ ಸಾಂಚ್ಾಲ್ಲತ ಮಹಿಳೆ ಮತುಾ ಮಕಕಳಿಗೆ ಅದರಲೊಿ ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೆ ಒಳ್ಗಾದ 

ಬಾಧಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮತುಾ ಪ್ುನವಾಸತ್ತ ಸೇವಗಳಿಗೆ, ಸಾಂಕಷ್ಟ ಸಿಾತ್ತಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾವಧಾರ ಗೃಹ ಯೇಜನ್ನ 

ಮೊಲಕ ಎಾಂ ಡಬೊಿೆ ಸಿ ಡಿ ಧ್ನಸಹಾಯ ನಿೇಡುವುದನುು ಮುಾಂದುವರಿಸಿದ. 2016-2017 ರಲ್ಲಿ ಉಜವಲ್ 

ಯೇಜನ್ನಗಾಗಿ ಕೇಾಂದರದ ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ ಘೊೇಷ್ಟ್ಸಿದ ಅನುದಾನವನುು 203 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ರೊಪಾಯಿಗಳಿಾಂದ ($2.3 

ಮಿಲ್ಲಯನ್) 2017-2018 ರ ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ 350 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ರೊಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ($5.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್) ಏರಿಸಿದಾುರೆ 

ಮತುಾ ಸಾವಧಾರ ಗೃಹ ಯೇಜನ್ನ ಅನುದಾನವನುು 840 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ರೊಪಾಯಿಗಳಿಾಂದ ($13.2 ಮಿಲ್ಲಯನ್) 750 

ಮಿಲ್ಲಯನ್ ರೊಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ($11.8 ಮಿಲ್ಲಯನ್) ಇಳಿಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ. ಸಕ್ಾಾರಿ ಆಶ್ರಯ ತ್ಾಣಗಳ್ ಸಾಂಖ್ಯೆ 



ಕಡಿಮ್ಮಯಿದುು ಕ್ತಕ್ತಕರಿದ ಸಿಾತ್ತಯಿಾಂದಾಗಿ ಬಾಧಿತರಿಗೆ ಪ್ುನವಾಸತ್ತ ಕಲ್ಲಪಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಾಡಿಕೊಳ್ುಳವ ಸಿಾತ್ತ 

ನಿಮಾಾಣವಾಗಿದ ಎಾಂದು ವರದಿ ಮಾಡುವುದನುು ಎನ್ ಜ ಒ ಗಳ್ು ಮುಾಂದುವರಿಸಿವ. ಸಕ್ಾಾರಿ ಮತುಾ ಎನ್ ಜ ಒ ಚ್ಾಲ್ಲತ 

ಆಶ್ರಯತ್ಾಣಗಳ್ು ಹಣದ ಮತುಾ ತರಬೇತ್ತ ಪ್ಡೆದ ಸಲಹಗಾರರು ಹಾಗೊ ವೈದೆಕ್ತೇಯ ಸಿಬಬಾಂದಿ ಕೊರತಯನುು 

ಅನುಭ್ವಿಸುತ್ತಾವ. ಕಲವು ಸವಯಾಂ ಸೇವಾ ಸಾಂಸಾಗಳ್ು ಸಕ್ಾಾರಿ ಅನುದಾನಗಳ್ನುು ಪ್ಡೆಯುತ್ತಾದುರೊ ಸಹ, ಬಾಧಿತರಿಗೆ 

ಸೇವಗಳ್ನುು ಒದಗಿಸಲು ಸವಯಾಂ ಸೇವಾ ಸಾಂಸಾಗಳ್ು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಾನಿಗಳ್ು ನಿೇಡುವ ಕೊಡುಗೆಗಳ್ ಮ್ಮೇಲೆ 

ಅವಲಾಂಬಿತವಾಗಿವ. ಸಕ್ಾಾರಿ ಅನುದಾನ ಸವಯಾಂ ಸೇವಾ ಸಾಂಸಾಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ಲು ಕಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹು ವಷ್ಾಗಳೆೇ 

ವಿಳ್ಾಂಬವಾಗುತ್ತತುಾ ಮತುಾ ಬಾಧಿತರ ಆರೆೈಕಗಾಗಿ ಕೊಡಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ನೊೆಲಗಳ್ ಕಲ ಭಾಗ ಭ್ರಷ್ಾಟಚ್ಾರದಿಾಂದಾಗಿ 

ಸೊೇರಿಕ ಆಗುತಾದ. ಸಕ್ಾಾರದ ಅನುದಾನದ ಕೊರತ, ಸಿಬಬಾಂದಿ ಕೊರತ ಅಥವಾ ಪ್ೊೇಲ್ಲೇಸ್ ಎಸಾಕಟ್ುಾ ಕೊರತಯಿಾಂದಾಗಿ 

ತ್ಾತ್ಾಕಲ್ಲಕ ತಾಂಗುದಾಣಗಳಿಾಂದ ಸುಧಿೇಘಾ ಆಶ್ರಯ ನಿೇಡುವ ತ್ಾಣಗಳಿಗೆ ವಗಾಾವಣೆಗೆೊಳ್ಳಲು ಕಲ ಬಾಧಿತರು 

ತ್ತಾಂಗಳ್ುಗಟ್ಟಲೆೇ ಕ್ಾದಿದಾುರೆ. ಸಕ್ಾಾರಿ ಮಕಕಳ್ ಕಲಾೆಣ ಸಮಿತ್ತ, ಬಾಧಿತ ಮಕಕಳ್ನುು ಖಾಸಗಿ ಆಶ್ರಯ ತ್ಾಣಗಳ್ು ಅಥವಾ 

ಸಕ್ಾಾರಿ ಬಾಲಾಪ್ರಾಧಿ ನ್ಾೆಯ ಮಾಂಡಳಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾದುರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲವು ತ್ಾಣಗಳ್ು ಅಪ್ರಾಧ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ಲ್ಲಿ 

ಒಳ್ಗೆೊಾಂಡಾಂತಹ ಮಕಕಳಿಗೊ ಸಹ ಆಶ್ರಯ ನಿೇಡಿದುವು. ಮಕಕಳ್ೊ ಸಹ ವಯಸಕರಾಂತ ಎಲಾಿ ಸಕ್ಾಾರಿ ಸೇವಗಳ್ನುು 

ಪ್ಡೆಯುತ್ಾಾರೆ. ಕಲ ಖಾಸಗಿ ಮಕಕಳ್ ಆಶ್ರಯ ಮನ್ನಗಳ್ು, ಮಕಕಳ್ನುು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಒಳ್ಪ್ಡಿಸುತಾವ ಎಾಂಬ 

ಆರೆೊೇಪ್ಗಳ್ನುು ಕಲವು ಮಾಧ್ೆಮಗಳ್ು ವರದಿ ಮಾಡಿವ. ವರದಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ುನ್ಾಡು ಪ್ೊೇಲ್ಲೇಸರು 

ನ್ನೊಾಂದಾಯಿಸದ ಮಕಕಳ್ ಆಶ್ರಯ ಮನ್ನಯಾಂದರ ನಿದೇಾಶ್ಕರ ಮ್ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಮತುಾ ಬಾಲಾಪ್ರಾಧ್ ನ್ಾೆಯದ 

ಕ್ಾನೊನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೆೊೇಪ್ ಹೊರೆಸಿದುರು.  

೨೦೧೬ರ ಮ್ಮೇನಲ್ಲಿ ಕೇಾಂದರ ಸಕ್ಾಾರವು ಜೇತ ಕ್ಾಮಿಾಕರ ಪ್ರಿಹಾರವನುು ಹಚ್ಚಾಸುವ ಉದುೇಶ್ದಿಾಂದ ಪ್ುನವಾಸತ್ತ 

ಕ್ಾಯಾಕರಮವನುು ಪ್ರಿಷ್ಕರಿಸಿದ. ಅಲಿದೇ ಸಿರೇಮ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತುಾ ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕ ಕ್ಾಮಿಾಕ ಪ್ದಧತ್ತಗೆ ಒಳ್ಗಾದ 

ಸಾಂತರಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಮತುಾ ನ್ನರವು ಒದಗಿಸಲೊ ಈ ಪ್ರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಾಂದ ಸಾಧ್ೆವಾಗಿದ. ೨೦೧೭ರ ಜೊನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಾಮಿಾಕ 

ಮತುಾ ಉದೊೆೇಗ ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಎಲಿ ಸಾಳಿಯ ಮತುಾ ರಾಜೆ ಸಕ್ಾಾರಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾಪ್ಕ ಪ್ತರವನುು ಕಳಿಸಿದುು, ೨೦೧೬ರ 

ಕ್ಾಯಾಕರಮದ ಸಪಷ್ಟ್ಟೇಕರಣ ಮತುಾ ಹಚುಾವರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ್ನುು ತ್ತಳಿಯಲು ಬಯಸಿದ. ಜಲಾಿ ಆಡಳಿತವು ಕೊಡಲೆೇ 

೨೦,೦೦೦ ರೊ.( ($೩೧೦)ಗಳ್ನುು ಸಾಂತರಸಾ ಜೇತ ಕ್ಾಮಿಾಕರಿಗೆ ನಿೇಡಬೇಕಾಂದು ಜ್ಞಾಪ್ಕ ಪ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಪಷ್ಟ್ಟೇಕರಿಸಲಾಗಿದ. 

ಆದಾಗೊೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆೊಾಂಡ ಒಟ್ಾಟರೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಧ್ನ (೧೦೦,೦೦೦ ರೊ. [$೧,೫೭೦]  ಮತುಾ ೩೦೦,೦೦೦ ರೊ. [$೪,೭೧೦] 

ಸಾಂತರಸಾರ ಸಾಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ) ಅಪ್ರಾಧ್ ನಿಣಾಯ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಯ ನಿಧಾನಗತ್ತಯಿಾಂದ ಅನ್ನೇಕ ವಷ್ಾಗಳಿಾಂದ 

ಇತೆಥಾವಾಗದೇ ಅನಿರ್ಶಾತವಾಗಿಯೆೇ ಉಳಿದಿದ. ಸಣು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಹಾರಧ್ನ ಸಿವೇಕರಿಸಿರುವ ಸಾಂತರಸಾರ ಕುರಿತು 

ಮಾಧ್ೆಮ ಮತುಾ ಸಕ್ಾಾರೆೇತರ ಸಾಂಸಾಗಳ್ು ವರದಿ ಮಾಡಿವ. ಆದಾಗೊೆ ನಿಧಿಯ ಕೊರತಯಿಾಂದ ಜಲಾಿ ಮತುಾ ರಾಜೆ 

ಸಕ್ಾಾರಗಳ್ು ನಿಷ್ಟ್ಕರಯವಾಗಿರುದೊ ಮಾಧ್ೆಮಗಳ್ಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದ. ಸಾಂತರಸಾರಿಗೆ ಕೊಡಲೆೇ ಪ್ರಿಹಾರ ಧ್ನ ಒದಗಿಸಲು 

ರಾಜೆ ಸಕ್ಾಾರಕಕ ರಾಜೆ ಬಜಟ್ ಮತುಾ ಕೇಾಂದರ ಸಕ್ಾಾರದಿಾಂದ ಮರುಪಾವತ್ತಯ ಅಗತೆವಿತುಾ. ಸಕ್ಾಾರದ ಇತರ ಪ್ರಿಹಾರ 



ಕ್ಾಯಾಕರಮಗಳ್ ಮೊಲಕ ಸಾಂತರಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕೇಾಂದು ನ್ಾೆಯಮೊತ್ತಾಗಳ್ು ಆದೇಶ್ವನುು ಹೊರಡಿಸಿದುರು. 

೨೦೧೭ರ ಆಗಸ್ಟನಲ್ಲಿ ನ್ಾೆಯ ನಿಣಾಯಕಕ ಮುಾಂಚ ನ್ಾೆಯಾದಿೇಶ್ರು ಲೆೈಾಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳಿಾಂದ ಮಕಕಳ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಾಯಿದ 

೨೦೧೨ರ ನಿಧಿಯಿಾಂದ ಮಕಕಳ್ ಲೆೈಾಂಗಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ಸಾಂತರಸಾರಿಗೆ ೩೦೦,೦೦೦ ರೊ. ($೪,೭೧೦)  ಪ್ರಿಹಾರ 

ಒದಗಿಸಬೇಕಾಂದು ತ್ತೇಪ್ುಾ ನಿೇಡಿದುರು. ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಜೇತ ಕ್ಾಮಿಾಕರಿಗೆ ಸಕ್ಾಾರ ಅನುದಾನಿತ ಸೇವಗಳ್ನುು ಒದಗಿಸುವ 

ಉದುೇಶ್ದಿಾಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ ನಿೇಡಲಾಗಿತುಾ. ಅನ್ನೇಕ ಸಾಂತರಸಾರು ಕೊಡಲೆೇ ಮತುಾ ಇನುು ಕಲವರು 

ರಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವನುು ಪ್ಡೆದಿದುರು. ಅದರಲೊಿ ಸಕ್ಾಾರ ಮತುಾ ಸಕ್ಾಾರೆೇತರ ಸಾಂಸಾಗಳ್ ನಡುವ ಗಮನ್ಾಹಾ 

ಹೊಾಂದಾಣಿಕ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ತರಯೆ ರ್ಶೇಘರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ. ಉಳಿದ ಸಾಂತರಸಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರವನುು 

ಪ್ಡೆಯಲು ದಿೇಘಾ ವಿಳ್ಾಂಬವನುು ಅನುಭ್ವಿಸಬೇಕ್ಾಯಿತು. ಸಕ್ಾಾರವು ಜೇತ ಕ್ಾಮಿಾಕರಿಗೆ ನಿೇಡಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವಯನುು 

ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆೊಳ್ಗಾದ ಪ್ುರುಷ್ ಸಾಂತರಸಾರಿಗೆ ನಿೇಡಲ್ಲಲಿ. ಸಾಂತರಸಾರಿಗೆ ವೈದೆಕ್ತೇಯ ಸೇವಯನುು ಒದಗಿಸಲು ಸಕ್ಾಾರ 

ಆಸಪತರಗಳ್ನುು ಆರಾಂಭಿಸಿತು. ಆದಾಗೊೆ ದಿೇಘಾ ವಿಳ್ಾಂಬದಿಾಂದ ಸಜಾರಿ ಮತುಾ ಇತರ ಕ್ಾಯಾವಿಧಾನಗಳ್ನುು ಪ್ೊರೆೈಸಲು 

ಹಚ್ಚಾನ ಸಮಯ ತಗುಲ್ಲತು. ಸಾಂತರಸಾರಿಗೆ ತುತುಾ ವೈದೆಕ್ತೇಯ ಚ್ಚಕ್ತತು ನಿೇಡಲು ಸಕ್ಾಾರೆೇತರ ಸಾಂಸಾಗಳ್ು ಪಾವತ್ತ 

ಮಾಡಿದವು. ೨೦೧೭ರ ಆಗಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಜಾಷ್ಪ್ುರ, ಛತ್ತಾೇಸ್ಗಢ ಜಲಾಿ ಸಕ್ಾಾರಗಳ್ು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ೧೦ ಮಾಂದಿ ಮಹಿಳಾ 

ಸಾಂತರಸಾರಿಗೆ ಬೇಕರಿ ಆರಾಂಭಿಸಲು ಪಾರಯೇಗಿಕ ಕ್ಾಯಾಕರಮವನುು ಆರಾಂಭಿಸಿದವು. ೨೦೧೮ರ ಮಾಚ್ಾನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 

ರಾಷ್ರಪ್ತ್ತಗಳ್ು ಸಾಂತರಸರರಿಗೆ ಬೇಕರಿ ತರೆಯಲು ಅವಕ್ಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಟತಲಿದೇ ರಕ್ಷಣೆಗೆೊಳ್ಗಾದ ಸಾಂತರಸಾರಿಗೆ ನ್ಾರಿಶ್ಕ್ತಾ 

ಪ್ುರಸಾಕರ ನಿೇಡಿದರು. ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಆತೆವಿಶಾವಸ ತುಾಂಬಲು ಸಕ್ಾಾರೆೇತರ ಸಾಂಸಾ ವತ್ತಯಿಾಂದ ೩ ತ್ತಾಂಗಳ್ ಕೊೇಸ್ಾ 

ಆರಾಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲಿದೇ ಅವರನುು ಸಕ್ಾಾರದ ಸಿಕಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ವೃತ್ತಾ ತರಬೇತ್ತ ಕ್ಾಯಾಕರಮಕಕ 

ಸಾಂಪ್ಕ್ತಾಸಲಾಯಿತು. ಭ್ವಿಷ್ೆದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಾಾರ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟ ೫೦೦,೦೦೦ ಸಾಂತರಸಾರಿಗೆ ವೃತ್ತಾತರಬೇತ್ತ ನಿೇಡುವ ವಿಷ್ಯವನುು 

ಮಾಧ್ೆಮ ವರದಿ ಮಾಡಿತು. 

 

ಭಾರತ್ತೇಯ ಸಾಂತರಸಾರಾಂತ ವಿದೇರ್ಶ ಸಾಂತರಸಾರು ಕೊಡಾ ಆಶ್ರಯ ಮತುಾ ಸೇವಗಳ್ನುು ಪ್ಡೆದಿದಾುರೆ. ವಿದೇರ್ಶ ಸಾಂತರಸಾರು 

ಅವರ ದೇಶ್ಕಕ ಸಾಧ್ೆವಾದಷ್ುಟ ಬೇಗ ಮರಳ್ಲು ಸಕ್ಾಾರದ ನಿೇತ್ತಗಳ್ು ಪ್ೊರಕವಾಗಿವ. ವಿದೇರ್ಶ ಲೆೈಾಂಗಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ 

ಸಾಂತರಸಾರನುು ಪಾರಧಿಕ್ಾರಗಳ್ು ತಮೆ ವಶ್ಕಕ ತಗೆದುಕೊಾಂಡಿದುು, ಅವರು ತಮೆ ದೇಶ್ಕಕ ಮರಳ್ುವವರೆಗೆ ಆಶ್ರಯ 

ನಿೇಡಲ್ಲದ. ಮತುಾ ಅವರು ಸಾಳಿೇಯ ಆರ್ಥಾಕತಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೊೆಳ್ಳದಾಂತ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ. ವಿದೇರ್ಶ ಸಾಂತರಸಾರನುು ಅವರ 

ದೇಶ್ಕಕ ಮರಳಿಸಲು ಅನ್ನೇಕ ನಿಬಾಾಂಧ್ಗಳ್ು ತಡೆಯಾಗಿದುು, ಅದರಲೊಿ ಅನ್ನೇಕ ಸಾಂತರಸಾರು ಗುರುತು ದಾಖಲೆಯ ಕೊರತ 

ಎದುರಿಸುತ್ತಾದಾುರೆ. ತಮೆ ದೇಶ್ ಅಥವಾ ರಾಜೆವನುು ಗುರುತ್ತಸಲು ಸಾಧ್ೆವಾಗದ ಮಕಕಳ್ನುು ಅವರ ಮೊಲಸಾಳ್ಕಕ 

ಮರಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ೆವಿಲಿ ಎಾಂದು ಸಕ್ಾಾರೆೇತರ ಸಾಂಸಾಗಳ್ು ಹೇಳಿಕ ನಿೇಡಿವ. ಭಾರತ ಮತುಾ ಬಾಾಂಗಾಿದೇಶ್ ಸಕ್ಾಾರಗಳ್ು 



ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆ ಕುರಿತು ೨೦೧೫ರ ಒಪ್ಪಾಂದವನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆೊಳಿಸಲು ಮುಾಂದಾಗಿವ. ಬಾಾಂಗಾಿದೇಶ್ ಮೊಲದ 

ಸಕ್ಾಾರೆೇತರ ಸಾಂಸಾಯಾಂದು ಬಾಾಂಗಾಿಮೊಲದ ಸರಾಸರಿ ಸಾಂತರಸಾರು ೬ ತ್ತಾಂಗಳೆೊಳ್ಗೆ ಮರಳಿದಾುರೆ ಎಾಂದು ವರದಿ 

ಮಾಡಿದ. 

ಭಾರತ್ತೇಯ ಮತುಾ ವಿದೇರ್ಶ ಸಾಂತರಸಾರನುು ವಿಚ್ಾರಣೆಯ ಸಾಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಫಿಯಾಾದಿಗಳ್ು ವಿಡಿಯೇ ಅಥವಾ 

ಪ್ರದಯ ಹಿಾಂದ ವಿಚ್ಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತ್ತ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಕಲಾಪ್ದ ವಿೇಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಧ್ೆಮ ಮತುಾ ಸಾವಾಜನಿಕರಿಗೆ 

ಅನುಮತ್ತ ಇರುವುದಿಲಿ. ಅಸಾಂಬದಧ ಮತುಾ ಸಾಂಭಾವೆ ಹಾನಿಕರ ಪ್ರಶ್ುಗಳ್ನುು ನಿಬಾಾಂಧಿಸಲಾಗಿರುತಾದ. ೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ 

ಕೇಾಂದರ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಎಲಿ ರಾಜೆ ಸಕ್ಾಾರಗಳಿಗೆ ಮಾಗಾದಶ್ಾನಗಳ್ನುು ಒದಗಿಸಿದುು, ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ 

ಸಾಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಾಂತರಸಾರಿಾಂದ ಅಪ್ರಾಧ್ವಾದರೆ ಆಪಾದನ್ನ ಹೊರಿಸಬಾರದು ಎಾಂದು ತ್ತಳಿಸಿದ. ಈ ನಿೇತ್ತ ವಲಸ ಉಲಿಾಂಘಿಸಿದ 

ವಿದೇರ್ಶ ಮಹಿಳೆ ಮತುಾ ಮಕಕಳಿಗೊ ಅನವಯವಾಗುತಾದ. ಆದಾಗೊೆ ಕಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸಾಂತರಸಾರ ಅಸಮಾಂಜಸ 

ಗುರುತ್ತಸುವಿಕಯಿಾಂದ ಅವರ ಮ್ಮೇಲೆ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸರು ಆಪಾದನ್ನ ಹೊರಿಸಿದಾುರೆ.  ಲೆೈಾಂಗಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ಸಾಂತರಸಾರನುು 

ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತುಾ ವಿದೇರ್ಶ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಸಾಂತರಸಾರನುು ಅಕರಮ ವಲಸ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಂಧಿಸಲಾಗಿದ. 

೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಾಾರವು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ಸಾಂತರಸಾರು ಮತುಾ ಅವರ ಕುಟ್ುಾಂಬದ ಸದಸೆರು ವಿದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ 

ಕೈಗೆೊಳ್ುಳವುದನುು ನಿಬಾಾಂಧಿಸಿತುಾ. ವಿದೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಂತರಸಾರಾಗಿರುವ ಕುಟ್ುಾಂಬದವರ ಪಾಸ್ಪ್ೊೇಟ್ಾ ಮತುಾ ಅವರು 

ವಿದೇಶ್ದಿಾಂದ ಪ್ಡೆದ ವಿೇಸಾಗಳ್ನುು ಮುಟ್ುಟಗೆೊೇಲು ಹಾಕ್ತಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತುಾ. ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಾಾರವು ಈ ನಿೇತ್ತಯನುು 

ಪ್ರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸಾಂತರಸಾರು ಮತುಾ ಅವರ ಕುಟ್ುಾಂಬದವರು ಪಾಸ್ಪ್ೊೇಟ್ಾಗಳ್ನುು ನವಿೇಕರಿಸಲು ಮತುಾ ಪ್ರಯಾಣ 

ಕೈಗೆೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಟತು. ಆದರೆ ಸಕ್ಾಾರ ಅಾಂತಹವರನುು ಸಾಂತರಸಾರು ಎಾಂದು ನಿಧ್ಾರಿಸಬೇಕ್ತತುಾ. ಆದಾಗೊೆ 

ಕಲವು ಸಾಂತರಸಾರು ಸಕ್ಾಾರ ಕೇಳಿದ ಸೊಕ್ಷೆ ಮತುಾ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ೆವಾಗದೇ ಮತುಾ ಪಾಸ್

ಪ್ೊೇಟ್ಾ ನವಿೇಕರಣಕಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದು ಅಸಮಾಂಜಸ ಅಜಾಯ ಕ್ಾರಣ ದಿೇಘಾ ವಿಳ್ಾಂಬವನುು ಅನುಭ್ವಿಸಬೇಕ್ಾಯಿತು. ೨೦೧೬ 

ಮತುಾ ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ವಿದೇರ್ಶ ಸಕ್ಾಾರ ವಿೇಸಾ ಪ್ಡೆದ ಸಾಂತರಸಾರ ಮತುಾ ಅವರ ಕುಟ್ುಾಂಬದವರ ಪಾಸ್ಪ್ೊೇಟ್ಾಗಳಿಗೆ ಮುದರ 

ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅವರ ಮ್ಮೇಲ್ಲದು ನ್ಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ಕ್ತರಮಿನಲ್ನ ನಿದಿಾಷ್ಟ ತನಿಖ್ಯಗಳ್ನುು ಗುರುತ್ತಸಲಾಯಿತು. ಸಾಟಾಂಪ್

ಗಳ್ನುು ವಿನಾಂತ್ತಸಿದ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ್ು ವಿೇಸಾವನುು ಹೊಾಂದಿದುವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲಿದೇ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೆೊಳ್ಳಲು 

ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು. ಈ ಬಗೆೆ ಪ್ರಿಚಯವಿದು ಸಕ್ಾಾರೆೇತರ ಸಾಂಸಾಗಳ್ು ಪ್ರತ್ತಕ್ಾರ ಮತುಾ ದಾಂಡನ್ನಯ ಭ್ಯವಿದು 

ಸಾಂತರಸಾರಿಗೆ ಭ್ಯವನುು ಹೊೇಗಲಾಡಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತರ ವಹಿಸಿದವು. 

ತಡೆಗಟ್ುಟವಿಕ 

ಸಕ್ಾಾರವು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯನುು ತಡೆಯಲು ಒಟ್ಾಟರೆ ಕರಮಗಳ್ನುು ಕೈಗೆೊಳ್ುಳತ್ತಾದ. ಮಹಿಳಾ ಮತುಾ ಮಕಕಳ್ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಸಚ್ಚವಾಲಯದ ಕ್ಾಯಾದರ್ಶಾ ನ್ನೇತೃತವದ ಸಕ್ಾಾರದ ಅಾಂತರಸಚ್ಚವಾಲಯ ಸಮಿತ್ತ, ನ್ಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ 

ಸಾಂಸಾಗಳ್ು ಮತುಾ ಸಕ್ಾಾರದ ಸಚ್ಚವಾಲಯಗಳ್ು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆ ಕರಡು ಮಸೊದಯ ಚಚಾಯ ಸಾಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 

ಭೆೇಟ್ಟಯಾಗಿದುವು. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ವಿರುದಧ ಹೊೇರಾಡಲು ಸಕ್ಾಾರವು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕ್ಾಯಾತಾಂತರವನುು 



ಹೊಾಂದಿಲಿ. ಆದಾಗೊೆ ಮಕಕಳ್ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನಿೇತ್ತಯನುು ಹೊಾಂದಿದ. ಈ ನಿೇತ್ತಯು ಹಿಾಂದಿನ ವರದಿಯ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಂಭ್ವಾಗಿದುು, ಮಕಕಳ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆಯಲು ಮತುಾ ವಿಶ್ಿೇಷ್ಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ೆವಾಗಿದ. ೨೦೧೮ರ 

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಗಡಿಗರಿಲಿದ ಮಕಕಳ್ು, Pಣೆಯಾದ, ಕೈಬಿಡಲಾದ ಮತುಾ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಾದ ಮಕಕಳ್ನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ೩೩ 

ಪ್ರಮುಖ ರೆೈಲೆವೇ ನಿಲಾುಣಗಳ್ಲ್ಲಿ ಹಲ್ಪಡೆಸ್ಕಗಳ್ನುು ಸಾಾಪಿಸಿತು. ೨೦೧೭ರ ಸಪ್ಟಾಂಬರನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ 

ಕುರಿತು ಜಾಗೃತ್ತ ಮೊಡಿಸುವ ಉದುೇಶ್ದಿಾಂದ ಸಶ್ಸರ ಸಿೇಮಾಬಲ, ಭಾರತ ನ್ನೇಪಾಳ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಾಂಡಿಯಾ ಬಾಡಾರ 

ಗಾರ್ಾ ಫೆೊೇಸ್ಾ ಅನ್ನೇಕ ಕ್ಾಯಾಕರಮಗಳ್ನುು ಹಮಿೆಕೊಾಂಡಿದುವು. ಸಶ್ಸರ ಸಿೇಮಾಬಲವು ಜಾಗೃತ್ತ ಮೊಡಿಸುವ 

ಉದುೇಶ್ದಿಾಂದ ೩೩ ಶಾಲೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಚ್ಚತರಕಲೆ ಸಪರ್ಧಾಯನುು ಆಯೇಜಸಿತುಾ. ಅಲಿದೇ ಎರಡು ವಾಹನಗಳ್ ನಿಯೇಜಸಿ ಗಡಿ 

ಪ್ರದೇಶ್ದ ಜಲೆಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವಧ್ಾಕಗಳ್ ಮೊಲಕ ಜಾಗೃತ್ತ ಕ್ಾಯಾಕರಮವನುು ಹಮಿೆಕೊಾಂಡಿತುಾ. ಕಲವು ರಾಜೆ 

ಸಕ್ಾಾರಗಳ್ು ರಾಜೆಮಟ್ಟದ ಕ್ಾಯಾತಾಂತರವನುು ಅನುಸರಿಸಿವ . ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ವಿರುದಧ ಸಮರ ಸಾರಲು ಜಾಗೃತ್ತ 

ಕ್ಾಯಾಕರಮಗಳ್ನುು ಆಯೇಜಸಿದುು, ಸಕ್ಾಾರೆೇತರ ಸಾಂಸಾಗಳ್ ಜತ ಕೈಜೊೇಡಿಸಿವ. ಈ ಮೊಲಕ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೆೊಾಂಡಿವ. 

ಪ್ರ್ಶಾಮ ಬಾಂಗಾಳ್ ಸಕ್ಾಾರವು ವಿದಾೆರ್ಥಾಗಳ್ು, ರ್ಶಕ್ಷಕರು ಮತುಾ ಆಡಳಿತ್ಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳ್ ಜತ ಸೇರಿ ಜಾಗೃತ್ತ ಕ್ಾಯಾಕರಮಗಳ್ನುು 

೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ೪ ಜಲೆಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಆಯೇಜಸಿದ. 

ಸಕ್ಾಾರವು ವಿದೇರ್ಶ ನ್ನೇಮಕ್ಾತ್ತ ಏಜನಿುಗಳ್ು ಮತುಾ ಭಾರತ್ತೇಯ ವಲಸ ಕ್ಾಮಿಾಕರನುು ಇ-ಮ್ಮೈಗೆರೇಟ್ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಮೊಲಕ 

ನ್ನೊೇಾಂದಾಯಿಸಿಕೊಾಂಡಿದ. ವಲಸ ಕ್ಾಮಿಾಕರು ಮಧ್ೆಪ್ೊವಾ ಸೇರಿದಾಂತ ೧೭ ನಿಗದಿತ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ತರಳ್ುವ ಮುನು ವಲಸ 

ತರವು ಪ್ತರ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಕಡಾಡಯಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದ. ಕ್ೌಶ್ಲರಹಿತ, ತೊೇಟ್ದ ಕ್ಾಮಿಾಕರು ಮತುಾ ಮಹಿಳಾ ವಲಸ 

ಕ್ಾಮಿಾಕರು ಉದೊೆೇಗ ಒಪ್ಪಾಂದ ಪ್ತರವನುು ಸಾದರಪ್ಡಿಸಬೇಕ್ತದ. ೩೦ಕ್ತಕಾಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ವಯೇಮಾನದ ಮಹಿಳೆಯರು ೧೭ 

ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ವಲಸ ಕ್ಾಮಿಾಕರಾಗಿ ತರಳ್ುವುದನುು ಸಕ್ಾಾರ ನಿಬಾಾಂಧಿಸಿದ. ವಲಸಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ಯಾವುದೇ ನಿಬಾಾಂಧ್ಗಳ್ು 

ಅಕರಮ ವಲಸ ಹಚ್ಚಾಸುತಾಲಿದೇ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ದುಬಾಲತಯನುು ಹಚ್ಚಾಸುತಾದ ಎಾಂದು ವಿಶ್ವಸಾಂಸಾ ಮತುಾ 

ಅದರ ಸದಸೆ ದೇಶ್ಗಳ್ ನ್ಾಗರಿಕ ಸಾಂಸಾಗಳ್ು ವಾದಿಸುತಾವ. ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚ್ಚವಾಲಯವು ವಲಸ ಕಲಸಗಾರರನುು ಗುರುತ್ತಸಿ 

ಚನ್ನುೈ, ಗುರಗಾವ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೊಚ್ಚಾ ಮತುಾ ಲಕೊುೇಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೆೊೇಚನ್ನ ಮತುಾ ಇತರ ಸಾಂಪ್ನೊೆಲ 

ಕೇಾಂದರಗಳ್ನುು ಸಾಾಪಿಸಿದ. ೨೦೧೭ರ ಜುಲೆೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ಾೆಬಿನ್ನಟ್ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚ್ಚವಾಲಯದ ಇಾಂಡಿಯನ್ 

ಕಮುೆನಿಟ್ಟ ವಲ್ಫೆೇರ ಫಾಂರ್ನ ಮಾಗಾದಶ್ಾನಗಳ್ ಪ್ರಿಷ್ಾಕರಕಕ ಅನುಮತ್ತ ನಿೇಡಿದ. ಅದರಾಂತ ವಿದೇಶ್ದಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ 

೪೩ ಭಾರತ್ತೇಯ ಕ್ಾಯಾಾಚರಣೆಗೆ ವಿಸಾರಿಸಿದ. ಅಲಿದೇ ಜಾಗೃತ್ತ ಕ್ಾಯಾಕರಮಗಳ್ು, ತೊಾಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಲಸ 

ಕಲಸಗಾರರಿಗೆ ಹಾಟ್ಲೆೈನ್ ವೆವಸಾ, ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಕ್ಾನೊನು ಸಹಾಯ ಮತುಾ ಮೊಲ ಸಾಳ್ಕಕ ವಾಪಾಸಗಾಲು 

ಅನ್ನೇಕ ವೆವಸಾಯನುು ಮಾಡಲಾಗಿದ. ಇಾಂಡಿಯನ್ ಕಮುೆನಿಟ್ಟ ವಲ್ಫೆೇರ ಫಾಂರ್ ಸಾಗರೆೊೇತಾರ ಕ್ಾನುುಲರ ಶ್ುಲಕದ 

ಮೊಲಕ ಸಾಾಪಿತವಾಗಿದ. ಭಾರತವು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆ ಕುರಿತಾಂತ ಬಹರೇನ್, ಬಾಾಂಗಾಿದೇಶ್ ಮತುಾ ಯುನ್ನೈಟೆರ್ 

ಎಮಿರೆೇಟ್ು ಜತಗೆ ಒಪ್ಪಾಂದವನುು ಹೊಾಂದಿದ. ೨೦೧೮ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತುಾ ಕ್ಾಾಂಬೊೇಡಿಯಾ ಮಾನವ 



ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯನುು ತಡೆಯಲು ಒಪ್ಪಾಂದಕಕ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದುು, ಸಾಂತರಸಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತುಾ ಮೊಲಸಾಳ್ಕಕ ಮರಳಿಸುವ ಕುರಿತು 

ಕರಮ ಕೈಗೆೊಳ್ಳಲು ಮುಾಂದಾಗಿವ. ವಿದೇರ್ಶ ಉದೊೆೇಗ ನ್ನೇಮಕ್ಾತ್ತದಾರರು ವಲಸ ಕಲಸಗಾರರಿಗೆ ೨೦,೦೦೦ ರೊ. ನ್ನೇಮಕ್ಾತ್ತ 

ಶ್ುಲಕ ವಿಧಿಸಲು ಅನುಮತ್ತ ನಿೇಡಲಾಗಿದ. ಆದಾಗೊೆ ವಲಸ ಕಲಸಗಾರರು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಕ್ತಕಾಂತ ಹಚ್ಚಾನ ಶ್ುಲಕವನುು 

ಪಾವತ್ತಸುತ್ತಾದಾುರೆ ಎಾಂಬುದು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾದ. ಇದರಿಾಂದ ಅವರ ಸಾಲ ಹಚುಾತ್ತಾದ ಮತುಾ ವಲಸಿಗರು 

ದುಬಾಲರಾಗುತ್ತಾದಾುರೆ. ಅನಿಯಾಂತ್ತರತ ಮತುಾ ನ್ನೊೇಾಂದಾಯಿಸದ ಉಪ್ ಏಜಾಂಟ್ಗಳ್ನುು ಸಕ್ಾಾರವು ನಿಷ್ೇಧಿಸಿದ. ಆದಾಗೊೆ 

ಅಾಂತಹ ಅನ್ನೇಕ ಉಪ್ಏಜಾಂಟ್ಗಳ್ು ಈಗಲೊ ಕ್ಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತಾವ. ನ್ನೇಮಕ್ಾತ್ತ ಅಕರಮ, ಸಾಗಣೆ ಆರೆೊೇಪ್ ಮತುಾ 

ಹಿಾಂಪ್ಡೆದ ನ್ನೇಮಕ್ಾತ್ತ ಪ್ರವಾನಿಗೆಗಳ್ ಕುರಿತು ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚ್ಚವಾಲಯವು ಸಿಬಿಐ ಜತಗೆ ಕ್ಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತಾದ. ಆದರೆ 

ಎಷ್ುಟ ಪ್ರವಾನಗಿಗಳ್ು ವಾಪ್ಸಾಗಿವ ಎಾಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಇನೊು ಮಾಹಿತ್ತ ದೊರೆತ್ತಲಿ. 

 

ಭಾರತದೊಳ್ಗೆ ಕಲವು ರಾಜೆಗಳ್ು ಅನ್ೌಪ್ಚ್ಾರಿಕ ಕ್ಾಮಿಾಕ ಕ್ಷೆೇತರದ ಅಾಂಶ್ಗಳ್ನುು ನಿಯಾಂತ್ತರಸುತ್ತಾವ. ೭ ರಾಜೆ ಸಕ್ಾಾರಗಳ್ು 

ಮನ್ನಕಲಸಕಕ ಕನಿಷ್ಾ ವೇತನವನುು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿವ. ೨೦೧೭ರ ಅಕೊಟೇಬರನಲ್ಲಿ ಕ್ಾಮಿಾಕ ಮತುಾ ಉದೊೆೇಗ 

ಸಚ್ಚವಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮನ್ನಕಲಸದವರ ನಿೇತ್ತ ಕುರಿತಾಂತ ಸಾವಾಜನಿಕ ಅಭಿಪಾರಯವನುು ಬಯಸಿತುಾ. ೧೪ ವಷ್ಾಕ್ತಕಾಂತ 

ಕಡಿಮ್ಮ ವಯೇಮಾನದ ಮಕಕಳ್ನುು ದುಡಿಮ್ಮಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಸಿಕೊಳ್ುಳವುದನುು ತಡೆಯಲು ೨೦೧೬ರ ಆಗಸ್ಟನಲ್ಲಿ 

ಬಾಲಕ್ಾಮಿಾಕ (ನಿಮೊಾಲನ್ನ) ಕ್ಾಯಿದಗೆ ತ್ತದುುಪ್ಡಿ ತಾಂದಿತು. ಗಣಿಪ್ರದೇಶ್ಗಳ್ನುು ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ ೧೪ರಿಾಂದ ೧೮ ವಷ್ಾದ 

ವಯೇಮಾನದ ಮಕಕಳ್ು ಅಪಾಯಕ್ಾರಿ ಪ್ರದೇಶ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಾಯಾನಿವಾಹಿಸುವುದನುು ನಿಷ್ೇಧಿಸಿತು. ಆದಾಗೊೆ ಶಾಲಾ 

ಸಮಯದ ನಾಂತರ ಕುಟ್ುಾಂಬ ಮಾಲ್ಲೇಕತವದ ಉದೆಮಗಳ್ು, ಅಪಾಯಕ್ಾರಿಯಲಿದ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕಲಸ ಮಾಡಲು 

ಕ್ಾನೊನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಟತು. ಇದರಿಾಂದ ಬಾಲ ಕ್ಾಮಿಾಕ ಪ್ದಧತ್ತ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುವುದಲಿದೇ ಮಕಕಳ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ 

ಸಹ ಕ್ಷಿೇಣಿಸುತಾದ ಎಾಂದು ನ್ಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಅಭಿಪಾರಯಪ್ಟ್ಟಟತು. ಭಾರತ್ತೇಯ ಬಾಲಕ್ಾಮಿಾಕ ಸಾಂಘಟ್ನ್ನ ಪ್ರಕ್ಾರ ಕ್ಾಮಿಾಕ 

ನಿರಿೇಕ್ಷಕರ ಸಾಂಖ್ಯೆ ಅಸಮಪ್ಾಕವಾಗಿದುು, ದೊರುಗಳ್ು ದಾಖಲಾದಾ ಮಾತರ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖಾಸಗಿ ತೊೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತುಾ 

ಮನ್ನಗಳಿಗೆ  ಪ್ರದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತರ ಭೆೇಟ್ಟ ಕೊಟ್ುಟ ವಿಚ್ಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ . .   

೨೦೧೬ರ ಮ್ಮೇನಲ್ಲಿ ಕೇಾಂದರ ಸಕ್ಾಾರವು ಜೇತ ಕ್ಾಮಿಾಕರ ಪ್ುನವಾಸತ್ತ ಕ್ಾಯಾಕರಮವನುು ಪ್ರಿಷ್ಕೃತಗೆೊಳಿಸಿದುು, ಈ 

ಕ್ಾಯಾಕರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ತ ಜಲೆಿಗೆ ೪೫೦,೦೦೦ ರೊ.ಗಳ್ನುು ಜೇತದಾಳ್ುಗಳ್ ಗಣತ್ತ ನಡೆಸಲು ನಿೇಡಿದ .  ೨೦೧೭ರ 

ಜೊನ್ನ ಜ್ಞಾಪ್ನ್ಾ ಪ್ತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಾಮಿಾಕ ಮತುಾ ಉದೊೆೇಗ ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಈ ನಿಬಾಂಧ್ನ್ನಗೆ ಕಲವು ಮಾಪಾಾಡುಗಳ್ನುು 

ಮಾಡಿದುು, ಅದರ ಪ್ರಕ್ಾರ ಕೇಾಂದರ ಸಕ್ಾಾರವು ಶ್ೇ.೫೦ರಷ್ುಟ ಹಣವನುು ಸಮಿೇಕ್ಷೆಗಳ್ನುು  ಕೈಗೆೊಳ್ಳಲು ನಿೇಡಬೇಕು ಎಾಂದು 

ತ್ತಳಿಸಿದ. ಅದರಾಂತ ವಷ್ಾಕಕ ೫ ಮೌಲೆಮಾಪ್ನ ಅಧ್ೆಯನಗಳ್ನುು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ. ಯಾವುದೇ ರಾಜೆ ಸಕ್ಾಾರ 

ಸಮಿೇಕ್ಷೆಗಳ್ನುು ನಡೆಸಿದಯೇ ಇಲಿವೊೇ ಎಾಂಬುದರ ಬಗೆಗೆಕೇಾಂದರ ಸಕ್ಾಾರ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೇಡಿಲಿ. 



ಭಾರತವು ಮಕಕಳ್ ಲೆೈಾಂಗಿಕ ಪ್ರವಾಸೊೇದೆಮದ ತ್ಾಣವಾಗಿದುರೊಅದನುು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಕ್ಾಾರ ಯಾವುದೇ 

ಕ್ಾಯಾತಾಂತರದ ವರದಿಯನುು ರೊಪಿಸಿಲಿ.  ೨೦೧೮ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಾಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್ ಸಕ್ಾಾರವು ಕ್ಾನನು ತಜ್ಞರ ತಾಂಡವನುು 

ನಿಯೇಜಸಿದುು, ಲೆೈಾಂಗಿಕ ಖರಿೇದಿದಾರರ ಮ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ಾನೊನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ  ಕರಮ ಕೈಗೆೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಾಂಬ ರ್ಶಫಾರಸು 

ಮಾಡುವಾಂತ ಕೇಳಿದ. ಸಕ್ಾಾರವು ವಾಣಿಜೆ ಲೆೈಾಂಗಿಕತಯ ಬೇಡಿಕಯನುು ತಗಿೆಸಲು ಮತುಾ ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕವಾಗಿ 

ಕ್ಾಮಿಾಕರನುು ಹಿಡಿದಿಟ್ುಟಕೊಳ್ುಳವುದನುು ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಹಚುಾವರಿ ಕರಮಗಳ್ನುು ಕೈಗೆೊಾಂಡಬಗೆೆ 

ವರದಿಯಾಗಿಲಿ . ಭಾರತ್ತೇಯ ಸೇನ್ನಯು ತನು ಯೇಧ್ರನುು  ಶಾಾಂತ್ತಪಾಲನ್ಾ ಅಥವಾ ಇನಿುತರ ನಿಯೇಗಗಳ್ಲ್ಲಿ 

ನಿಯೇಜಸುವ ಮುನು ತನು ಸಿಬಬಾಂದಿಗೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ವಿರುದಧ ತರಬೇತ್ತ ನಿೇಡುತಾದ . ಆದರೆ ಸಕ್ಾಾರವು ರಾಜತ್ಾಾಂತ್ತರಕ 

ಸಿಬಬಾಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿರೆೊೇಧಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನಿಗರಹ ತರಬೇತ್ತ ಕುರಿತಾಂತ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ತ ಇಲಿ .  

 

ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣೆ ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ಾ ಚ್ಚತರ 

 

ಇತ್ತಾೇಚಗೆ ವರದಿಯಾದಾಂತ ಭಾರತವು ಕಳೆದ 5 ವಷ್ಾಗಳ್ಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಂತ ಪ್ುರುಷ್, ಮಹಿಳೆ ಮತುಾ ಮಕಕಳ್ನುು 

ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕ ದುಡಿಮ್ಮಗೆ ಮತುಾ ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೆ ದೊಡುವ ಮೊಲ, ಗಮೆಸಾಾನ ಮತುಾ ಒಾಂದಡೆಯಿಾಂದ 

ಇನ್ನೊುಾಂದಡೆಗೆ ಹೊೇಗುವ ಮೊದಲ್ಲನ ತ್ಾತ್ಾಕಲ್ಲಕ ತಾಂಗುದಾಣವಾಗಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿದ . ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕ ದುಡಿಮ್ಮಯು ಭಾರತ 

ಎದುರಿಸುತ್ತಾರುವ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣೆಯ ಅತ್ತ ದೊಡಡ ಸಮಸೆಯಾಗಿದ.  ಪ್ುರುಷ್, ಮಹಿಳೆ ಮತುಾ ಮಕಕಳ್ು ಸಾಲ 

ತ್ತೇರಿಸಲು ಜೇತದಾಳ್ುಗಳಾಗಿ ಕ್ಾಮಿಾಕರಾಗಿ  ಕಲವೊಮ್ಮೆ ಹಿಾಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗೆಯಿಾಂದಲೊ ಇಟ್ಟಟಗೆ ಗೊಡು, ಭ್ತಾದ ಮಿಲ್ ಗಳ್ು, 

ಕಸೊತ್ತ ಕ್ಾಖಾಾನ್ನಗಳ್ು ಮತುಾ ಕೃಷ್ಟ್ಯಲ್ಲಿವಲಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾದಾುರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕಯ ಹಚ್ಚಾನ 

ಸಮಸೆ ಆಾಂತರಿಕವಾದದುು. ದಲ್ಲತರು, ಬುಡಕಟ್ುಟ ಜನ್ಾಾಂಗದ ಜನರು, ಧಾಮಿಾಕ ಅಲಪ ಸಾಂಖಾೆತರು, ದಮನಿತರು, 

ಮಹಿಳೆ ಮತುಾ ಮಕಕಳ್ಾಂಥ ಅನ್ಾನುಕೊಲ ಸಾಮಾಜಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜನರು ಇದಕಕ ಬಲ್ಲಯಾಗುತ್ಾಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ಕಲವರನುು ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಾಾಣ, ಸಿದಧ ಉಡುಪ್ು ಮತುಾ ಜವಳಿ ಉದೆಮ, ಭ್ೊಗಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಳ್ವಡಿಸುವ ಕೇಬಲ್ ಗಳಿಗಾಗಿ 

ವೈರ ತಯಾರಿಕ, ಬಿಸಕಟ್ ಕ್ಾಖಾಾನ್ನಗಳ್ು, ಉಪಿಪನಕ್ಾಯಿ ತಯಾರಿಕ, ಪ್ುಷ್ಪಕೃಷ್ಟ್, ಮಿೇನು ಸಾಕ್ಾಣಿಕ, ಮಿೇನಿನ ಫಾರಾಂಗಳ್ು 

ಮತುಾ ರ್ಶಪ್ ಬರೇಕ್ತಾಂಗ ಮುಾಂತ್ಾದ ವಲಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕ ದುಡಿಮ್ಮಗೆ ಬಳ್ಸುತ್ಾಾರೆ.  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರಳ್ು 

ಗಣಿಗಾರಿಕಗಾಗಿ ಕಲಸ ಮಡುವವರು ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣೆಗೆ ಹಚುಾ ಒಳ್ಗಾಗುತ್ಾಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾನಿಗೆ ಇಲಿದ 

ಖಾಸಗಿ ಉದೊೆೇಗ ಸಾಂಸಾಗಳ್ು ಉದೊೆೇಗ ಕೊಡಿಸುವ ಸುಳ್ುಳ ಭ್ರವಸ ನಿೇಡಿ ಮಕಕಳ್ು ಮತುಾ ವಯಸಕರನುು 

ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೆ ಅಥವಾ ಮನ್ನ ಕಲಸಕಕ ಸೇರಿದಾಂತ ಬಲವಾಂತದ ದುಡಿಮ್ಮಗೆ  ದೊಡುತಾವ.  

ಜೇತದಾಳ್ುಗಳ್ನ್ಾುಗಿ ಮಢವುದಲಿದ ಕಲ ಮಕಕಳ್ನುು ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕವಾಗಿ ಕ್ಾಖಾಾನ್ನಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮತುಾ ಕೃಷ್ಟ್ 

ಕ್ಾಮಿಾಕರಾಗಿ, ರತುಗಾಂಬಳಿ ನ್ನೇಕ್ಾರಿಕಯಲ್ಲಿ, ಮನ್ನಕಲಸದವರಾಗಿ ಮತುಾ ಭಿಕ್ಷುರಾಗಿಯೊ ನ್ನೇಮಿಸಲಾಗುತಾದ.  

ಭಿಕ್ಷಾಟ್ನ್ನಯ ಗುಾಂಪಿನ ನ್ಾಯಕರು ಕಲವೊಮ್ಮೆ ಹಚುಾ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹಿಾಂಸಿಸುತ್ಾಾರೆ. ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕವಾಗಿ 



ಗಭ್ಾಧ್ರಿಸುವಾಂತ ಹಾಗೊ ಮಕಕಳ್ನುು ಹತುಾ ಮಾರಾಟ್ಕಕ ನಿೇಡುವುದಕ್ಾಕಗಿಯೆೇ ಬಾಲಕ್ತಯರನುು ಮಾರಾಟ್ 

ಮಾಡಲಾಗುತಾದ ಎಾಂದು ಕಲವು ಎನ್ ಜ ಒ ಗಳ್ು ಮತುಾ ಮಾಧ್ೆಮಗಳ್ು ವರದಿ ಮಾಡಿವ. ತಮಿಳ್ುನ್ಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿೇಡುವ 

ಪಾರವಿಡೆಾಂಟ್ ಫಾಂರ್ ಅಥವಾ ಸುಮಾಂಗಲ್ಲ ಯೇಜನ್ನಯಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಲೇಕರು ಯುವತ್ತಯರಿಗೆ ಬಹುವಷ್ಾಗಳ್ ಕ್ಾಮಿಾಕ 

ಒಪ್ಪಾಂದದ ಕೊನ್ನಯಲ್ಲಿ ವಿದಾೆಜಾನ್ನಗೆ ಅಥವಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಬಳ್ಸಲೆಾಂದು ನಿೇಡುವ ಅಲಪ ಸವಲಪ ಹಣವೊ ಸಹ 

ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕ ದುಡಿಮ್ಮಗೆ ಎಡೆಮಡಿಕೊಡುತಾದ.  ಬಿಹಾರ, ಛತ್ತಾೇಸ್ ಘಡ, ಜಾಖಾಾಂರ್, ಮಹರಾಷ್ರ, ಪ್ರ್ಶಾಮ 

ಬಾಂಗಾಳ್ ಮತುಾ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ ಎಡಪ್ಾಂರ್ಥೇಯ ಗುಾಂಪ್ುಗಳ್ು ಮತುಾ ಮಾವೊೇವಾದಿಗಳ್ು ಕಲವು ಮಕಕಳ್ನುು 

ಪ್ತಾೇದಾರರು ಮತುಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಒದಗಿಸಲು, ಸುಧಾರಿತ ಸೊಫೇಟ್ಕಗಳ್ನುು ಇರಿಸಲು ಮತುಾ ಸಕ್ಾಾರದ ವಿರುದಧ 

ಹೊೇರಾಡುವುದಕಕ ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕವಾಗಿ ಬಳ್ಸುತ್ಾಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವಷ್ಾಕಕ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಈ ಸಾಂಖ್ಯೆ ಗಣನಿೇಯ 

ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗಿೆದ.  

ಪ್ರಿಣಿತರ ಅಾಂದಾಜನಾಂತ ಲಕ್ಷಾಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುಾ ಮಕಕಳ್ು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದಾುರೆ. ಕಳ್ಳ 

ಸಾಗಣೆದಾರರು ಉದೊೆೇಗದ ಸುಳ್ುಳ ವಾಗಾುನಗಳ್ನುು ಮಾಡಿ  ಅಥವಾ ಭಾರತ ಇಲಿವ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ರಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಕಲ್ಲ 

ಮದುವಗಳ್ನುು ಮಾಡಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುಾ ಯುವತ್ತಯರನುು ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೆ ದೊಡುತ್ತಾದಾುರೆ. ಇದರ ಜೊತಗೆ 

ಕಾಂಪ್ು ದಿೇಪ್ ಪ್ರದೇಶ್ಗಳ್ ಹೊರತ್ಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುಾ ಮಕಕಳ್ು ಚ್ಚಕಕ ಹೊೇಟೆೇಲ್ ಗಳ್ು, ವಾಹನಗಳ್ು, ಗುಡಿಸಲುಗಳ್ು 

ಮತುಾ ಖಾಸಗಿ ಮನ್ನಗಳ್ಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಾನ ಸಾಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಯನುು ನಡೆಸುತ್ತಾದಾುರೆ. ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಯನುು 

ನಡೆಸಲು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕದಾರರು  ವಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳ್ು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಿಿಕೇಶ್ನೆಳ್ು ಮತುಾ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಹಣ 

ವಗಾಾವಣೆಯನುು ಹಚ್ಾಾಗಿ ಬಳ್ಸುತ್ತಾದಾುರೆ. ಧಾಮಿಾಕ ಯಾತ್ಾರ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮತುಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತ್ಾಣಗಳ್ಲ್ಲಿ ವಿದೇರ್ಶ 

ಯಾತ್ತರಕರಿಾಂದ ಮಕಕಳ್ು ಲೆೈಾಂಗಿಕ ಶ್ೊೇಷ್ಣೆಗೆ ಒಳ್ಗಾಗುತ್ತಾದಾುರೆ. ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುಾ ಹಣುು ಮಕಕಳ್ು 

ಅದರಲೊಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನ್ನೇಪ್ಳ್, ಬಾಾಂಗಾಿದೇಶ್, ಯುರೆೊೇಪ್, ಮಧ್ೆ ಏಷ್ಾೆ, ಆಫಿರಕ್ಾ ಮತುಾ ಏಷ್ಾೆ ಹಾಗೊ 

ರೆೊೇಹಿಾಂಗಾೆ ಸೇರಿದಾಂತ ಬಮಾಾದಿಾಂದಲೊ ಸಹ ಇತರ ಅಲಪ ಸಾಂಖಾೆತರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೆ 

ಒಳ್ಗಗುತ್ತಾದಾುರೆ.  ಭಾರತ್ತೇಯ ಮತುಾ ವಿದೇರ್ಶ ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೆ ಬಾಧಿತರಾದವರಿಗೆ ಕೊೇಲಕತ್ಾಾ, ಮುಾಂಬೈ, ದಹಲ್ಲ, 

ಗುಜರಾತ್, ಹೈದಾರಬಾದ್ ಸೇರಿದಾಂತ ಭಾರತ ನ್ನೇಪಾಳ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಪ್ರಮುಖ ತ್ಾಣವಾಗಿವ;  ನ್ಾಗುಪರ, ಪ್ುಣೆಯಾಂತಹ 

ನಗರಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮತುಾ ಅಸಾುಾಂನಲ್ಲಿ ನ್ನೇಪಾಳಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುಾ ಹಣುು ಮಕಕಳ್ನುು ಹಚ್ಚಾನ ಸಾಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ  

ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೆ ದೊಡಲಾಗುತ್ತಾದ. ಕಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಕ್ಾನೊನು ಜರಿಗೆೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ್ು ಶ್ಾಂಕ್ತತ ಸಾಗಾಣಿಕದಾರರು ಮತುಾ 

ವೇಶಾೆಗೃಹಗಳ್ ಮಾಲ್ಲೇಕರಿಾಂದ ಲಾಂಚ ಮತುಾ ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೆ ಒಳ್ಗಾದವರಿಾಂದ ಸುಖ ಪ್ಡೆದು ದಾಳಿಗೆ ಮುನುವೇ 

ಮುನ್ನುಚಾರಿಕ ನಿೇಡಿ ಇವರನುು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾದಾುರೆ.  

ಮಧ್ೆಪಾರಚೆ ರಾಷ್ರಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮತುಾ ಇತರ ಪ್ರದೇಶ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಾಾಣ, ಮನ್ನಕಲಸ ಮತುಾ ಇತರೆ ಕಳ್ಮಟ್ಟದ 

ಉದೊೆೇಗಾವಕ್ಾಶ್ಗಳ್ನುು ಅರಸುವ ಕಲವು ಭಾರತ್ತೇಯ ವಲಸಗಾರರು  ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕ ದುಡಿಮ್ಮಗೆ ಹಾಗೊ ಕಲವೊಮ್ಮೆ 

ನಕಲ್ಲ ಉದೊೆೇಗ ಹಾಗೊ ಉದೊೆೇಗ ಕೊಡಿಸುವ ದಲಾಿಳಿಗಳಿಾಂದ ಹಚ್ಚಾನ ಶ್ುಲಕ ತರುವ ಪ್ರಸಾಂಗಗಳಿಗೊ ಒಳ್ಗಾಗುತ್ಾಾರೆ. 



ಈಶಾನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಹಣುುಮಕಕಳ್ು ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೆ ಒಳ್ಗಾಗುತ್ಾಾರೆ ಎಾಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ ಏಕಾಂದರೆ 

ಅವರು ಬಮಾಾ ದೇಶ್ದ ನಕಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಪ್ೊೇಟ್ಾ ಪ್ಡೆದು ಭಾರತ್ತೇಯ ಸಕ್ಾಾರಕಕ ನುಗುಣವಾದ, ಕಲವು ದೇಶ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕಲಸ 

ಮಾಡಲು ಬೇಕ್ಾದ ವಲಸ ತರವು ದಾಖಲೆಗಳ್ು ಇಲಿದಯೆೇ ಬಮಾಾಗೆ ಹೊೇಗಿದಾುರೆ. ಕಲ ಬಾಾಂಗಾಿದೇರ್ಶೇ ವಲಸಿಗರು 

ಸುಳ್ುಳ ನ್ನೇಮಕ್ಾತ್ತ  ಮತುಾ ಸಾಲ ತ್ತೇರಿಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಂತದ ದುಡಿಮ್ಮಗೆ ಗುರಿಯಗುತ್ತಾದಾುರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ 

ನಗರಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕಲವರು ನ್ನೇಪಾಳಿ, ಬಾಾಂಗಾಿದೇರ್ಶ ಹಾಗೊ ಅಫಾಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುಾ ಮಕಕಳ್ು ಕ್ಾಮಿಾಕ ಮತುಾ 

ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕ ಎರಡಕೊಕ ದೊಡಲಪಡುತ್ತಾದಾುರೆ. 2015 ರ ನ್ನೇಪಾಳ್ದ ಭ್ೊಕಾಂಪ್ನದಿಾಂದಾಗಿ  ಭಾರತಕಕ ವಲಸ ಬಾಂದ 

ನ್ನೇಪಾಳಿ ಮಹಿಳೆಯರನುು ಹಚ್ಾಾಗಿ ಮಧ್ೆ ಪಾರಚೆ ಹಾಗೊ ಆಫಿರಕ್ಾ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಾದ. 

ಬಿಹಾರ ಮತುಾ ಉತಾರಪ್ರದೇಶ್ದ ಕಲವು ಬಾಲಕರು ನ್ನೇಪಾಳ್ದ ಕಸೊತ್ತ ಕ್ಾಖಾಾನ್ನಗಳ್ಲ್ಲಿ ಬಲವಾಂತದ ದುಡಿಮ್ಮಗೆ 

ಒಳ್ಗಾಗಿದಾುರೆ. ಬಮಾಾದ ರೆೊೇಹಿಾಂಗಾೆಗಳ್ು, ರ್ಶರೇಲಾಂಕ್ಾದ ತಮಿಳ್ರು ಮತುಾ ಇತರ ನಿರಾರ್ಶರತ ಜನರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ಒತ್ಾಾಯಪ್ೊವಾಕ ದುಡಿಮ್ಮ ಮತುಾ ವೇಶಾೆವಾಟ್ಟಕಗೆ ಒಳ್ಗಾಗಿ ಮುಾಂದುವರಿಯುತಾಲೆೇ ಇದಾುರೆ.   

### 

ಈ ಅನುವಾದವನುು ಸೌಜನೆಕ್ಾಕಗಿ ಮಾತರ ಮಾಡಲಾಗಿದ ಮತುಾ ಕೇವಲ ಮೊಲ ಇಾಂಗಿಿಷ್ ಪ್ರತ್ತಯನ್ನುೇ ಅಧಿಕೃತ ಎಾಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 

 

 

 

 

 

 

INDIA: Tier 2 

The Government of India does not fully meet the minimum standards for the elimination of 

trafficking; however, it is making significant efforts to do so. The government demonstrated 

increasing efforts compared to the previous reporting period; therefore India remained on Tier 2. 

The government demonstrated increasing efforts by nearly tripling the number of victims 

identified and increasing its budget for shelter programs for female and child trafficking victims. 

The government’s inter-ministerial committee met during the reporting period to discuss and 

revise a draft anti-trafficking bill and India’s border guard force on the India-Nepal border 



conducted several awareness activities on human trafficking for students and border 

communities. However, the government did not meet the minimum standards in several key 

areas. Overall victim protection remained inadequate and inconsistent, and the government 

sometimes penalized victims through arrests for crimes committed as a result of being subjected 

to human trafficking. The government’s conviction rate and the number of investigations, 

prosecutions, and convictions was disproportionately low relative to the scale of trafficking in 

India, particularly with respect to bonded and forced labor. Despite reports of some officials 

complicit in trafficking, the government did not report investigating such allegations. 

RECOMMENDATIONS FOR INDIA 

Increase prosecutions and convictions for all forms of trafficking, including forced and bonded 

labor, and of officials allegedly complicit in trafficking, respecting due process; establish and 

fully resource anti-human trafficking units (AHTUs) in all districts, including by providing 

additional dedicated, trained staff and by clarifying the mandate of AHTUs; significantly 

increase efforts to identify victims proactively to include disseminating and implementing 

standard operating procedures (SOPs) to harmonize victim identification and referral, and 

training officials on their use; cease the penalization of trafficking victims; protect victim 

confidentiality and privacy, including on government-issued identification documents; improve 

central and state government implementation of protection programs and compensation schemes 

to ensure trafficking victims receive benefits, release certificates, and compensation funds; 

develop and adopt a national action plan to combat trafficking; eliminate all recruitment fees 

charged to workers and raise awareness among workers that they are not required to pay for a 

job; promptly disburse government funding for shelters and develop monitoring mechanisms to 

ensure quality of care; continue to increase the transparency of government efforts to combat 

trafficking and provide disaggregated data on efforts to criminally investigate, prosecute, and 

punish sex and labor trafficking; lift the ban on female labor migration to certain countries to 

discourage migration through undocumented channels; provide funding for states to establish 

fast-track courts that deal with all forms of human trafficking; and provide anti-trafficking 

training or guidance for diplomatic personnel to prevent their engagement in or facilitation of 

trafficking crimes, and to provide personnel the tools to identify and assist trafficking victims in 

their work. 

PROSECUTION 

The government maintained law enforcement efforts. Indian law criminalized sex trafficking and 

some forms of labor trafficking. Section 370 of the Indian Penal Code (IPC) criminalized 

slavery, servitude, and most forms of sex trafficking and prescribed penalties ranging from seven 

years to life imprisonment, which were sufficiently stringent and, with respect to sex trafficking, 

commensurate with those prescribed for other serious crimes, such as rape. Inconsistent with 

international law, Section 370 required a demonstration of force, fraud, or coercion to constitute 

a child sex trafficking offense, and therefore did not criminalize all forms of child sex 

trafficking. However, Sections 372 and 373 of the IPC criminalized the exploitation of children 



through prostitution without requiring a demonstration of such means, thereby addressing this 

gap. These sections prescribed penalties of up to ten years imprisonment and a fine, which were 

also sufficiently stringent and commensurate with those prescribed for other serious crimes, such 

as rape. Section 370 criminalized government officials’ involvement in human trafficking and 

prescribed penalties up to life imprisonment. Bonded labor was specifically criminalized under 

the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, which prescribed 

sufficiently stringent penalties of up to five years imprisonment, and the Bonded Labor System 

(Abolition) Act (BLSA), which prescribed penalties of up to three years imprisonment, which 

were not sufficiently stringent. The Juvenile Justice Act and other sections of the IPC 

criminalized many forms of forced labor; however, these provisions were unevenly enforced and 

some of their prescribed penalties were not sufficiently stringent, allowing for only fines or short 

prison sentences. The government frequently used the Immoral Traffic Prevention Act (ITPA) 

and various provisions of the IPC, which prescribed penalties that were sufficiently stringent and 

commensurate with other serious crimes such as rape, to prosecute sex trafficking.  

During the reporting period, the National Crimes Record Bureau (NCRB) issued the 2016 Crime 

in India Report, the most recent law enforcement data available. The 2016 report utilized 

different sections of law from previous years’ reports by including additional sections of the 

penal code relevant to human trafficking and removing ITPA data from the reported totals for 

human trafficking, thereby making past data incomparable. The 2016 report also included IPC 

section 367 in its aggregated trafficking data despite this section covering crimes broader than 

trafficking; the government did not report if it had disaggregated non-trafficking crimes from the 

data. In 2016, police investigated 5,217 trafficking cases and the government completed the 

prosecution of 587 cases. Of these cases, courts convicted traffickers in 163 cases and acquitted 

individuals in 424 cases. The acquittal rate for trafficking cases increased from 65 percent in 

2015 to 72 percent in 2016. The government did not publish the categorization of the cases 

between sex or labor trafficking. The NCRB did not include cases of bonded labor in the overall 

human trafficking statistics, but did separately report 114 investigations and 13 prosecutions of 

cases in 2016 under the BLSA. This was an increase from 77 investigations and seven case 

prosecutions in 2015. However, the courts’ convictions under the BLSA remained notably low at 

only three in 2016 (compared to four in 2015), although bonded labor offenders may also be 

charged and convicted under other laws. The government did not report sentences for 

convictions. A senior police official noted at least one state did not report conviction data to the 

NCRB because of concern over the integrity of local data. Despite the overall increase in 

trafficking cases reported by the NCRB, NGOs continued to comment the figures did not reflect 

the large scale of human trafficking crimes in India, as many cases were not registered by police 

or were settled at the complaint stage. Inconsistent application of the law across jurisdictions, 

corruption among some officials, and a lack of awareness or capacity in some parts of the 

country resulted in incidents of inaction on trafficking crimes by police and prosecutors.  



In February 2018, the Union Cabinet, chaired by the prime minister, approved the Trafficking in 

Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill for introduction in the Parliament. If 

passed, the government reported the bill would address the issue of trafficking from the “point of 

view of prevention, rescue and rehabilitation,” criminalize aggravated forms of trafficking, and 

create a national anti-trafficking bureau to comply with a December 2015 Supreme Court 

directive to establish an anti-trafficking investigative agency. The creation of such an agency was 

pending the passage of the anti-trafficking bill, although the Ministry of Women and Child 

Development (MWCD) had allocated 832 million Indian rupees (INR) ($13.1 million) to the 

Ministry of Home Affairs (MHA) for the agency. AHTUs continued to serve as the primary 

investigative force for human trafficking crimes. In the previous reporting period, MHA released 

funds to establish a total of 270 AHTUs out of the more than 600 districts. MHA reported 264 

AHTUs were operational throughout the country during the reporting period, an increase of five 

compared with the previous reporting period. Some NGOs reported significant cooperation with 

AHTUs on investigations and police referral of victims to NGOs for rehabilitation services. 

However, other NGOs noted some AHTUs continued to lack clear mandates and were not solely 

dedicated to anti-trafficking, which created confusion with other district- and state-level police 

units and in some cases impeded their ability to proactively investigate cases. Some police 

offices reportedly used AHTU resources and personnel for non-trafficking cases. Coordination 

across states remained a significant challenge in cases where the alleged trafficker was located in 

a different state from the victim. NGOs noted some police offices were overburdened, 

underfunded, and lacked the necessary resources, such as vehicles and computers, to combat 

trafficking effectively. NGOs noted some prosecutors and judges did not have sufficient 

resources to properly prosecute and adjudicate cases. State and local governments partnered with 

NGOs and international organizations to train police, border guards, public prosecutors, railway 

police, and social welfare and judicial officers. MHA provided roughly 191,000 INR ($3,000) 

for Telangana and Andhra Pradesh to organize a judicial colloquium in December 2017 for 130 

judges and prosecutors on sex trafficking.  

Official complicity in human trafficking occurred at varying levels of government. The 

government did not report comprehensive data on investigations, prosecutions, or convictions of 

government officials complicit in human trafficking offenses. The 2016 Crime in India Report, 

the most recent law enforcement data available, stated under the corruption act and related IPC 

sections, there were 4,764 officials charged, 1,071 officials convicted, and 1,947 officials 

acquitted in 2016; the government did not report whether any of the cases were related to human 

trafficking. Some corrupt law enforcement officers reportedly protected suspected traffickers and 

brothel owners from law enforcement action, received bribes from sex trafficking establishments 

and sexual services from victims, and tipped off sex and labor traffickers on forthcoming raids. 

Media quoted a Delhi government official as stating Delhi’s red-light area had become a hub for 

human trafficking, especially of girls, and alleging the involvement of police, politicians, and 

local government officials. There were no reports of investigations into such cases of complicity 

for the second consecutive year.  



PROTECTION 

The government increased efforts to protect victims. The NCRB reported the government’s 

identification of 22,955 victims in 2016, compared with 8,281 in 2015. The NCRB reported 

11,212 of the victims were exploited in forced labor, 7,570 exploited in sex trafficking, 3,824 

exploited in an unspecified manner, and 349 exploited in forced marriage, although it is unclear 

if the forced marriage cases directly resulted in forced labor or sex trafficking. The government 

did not disaggregate the type of exploitation experienced by the age, gender, or nationality of the 

victim and included a small number of non-trafficking crimes in its overall victim demographic 

numbers; thus the following information included 162 more persons than the total number of 

trafficking victims identified. The government identified 8,651 boys, 7,238 women, 5,532 girls, 

and 1,696 men as trafficking victims. Of the victims, 22,932 were Indian, 38 Sri Lankan, 38 

Nepali, 36 Bangladeshi, and 73 were various other nationalities, including Thai and Uzbek. A 

2009 MHA non-binding directive advised state officials to use SOPs for proactive victim 

identification and referral to protection services; however, it is unclear if all 29 states employed 

such SOPs. Some NGOs noted police did not use SOPs and were not proactive in their 

identification of potential victims; instead, police reportedly relied on NGOs to identify and 

report the location of the victim to the police for rescue. In December 2017, after consultations 

with civil society, the National Human Rights Commission created and published SOPs for 

combating human trafficking. These SOPs included information on the definition of trafficking, 

myths and misconceptions about trafficking, a screening tool to help identify potential victims, 

steps to rescue a victim including providing immediate care and support to the victim, and 

information on rehabilitation programs and restitution. MWCD’s SOPs for cases of missing 

children, created in the previous reporting period, continued to mandate the transfer of cases not 

resolved within four months to an AHTU. MWCD and MHA continued to implement 

TrackChild, a system to identify missing children nationally. MWCD continued to support the 

national Childline hotline, an emergency phone service for children in need of assistance, 

including trafficking victims. State- and district-level law enforcement continued to carry out 

operations to rescue and rehabilitate missing and exploited children, some of whom may have 

been subjected to forced labor or sex trafficking. Some state- and district-level law enforcement 

actively partnered with NGOs to identify, rescue, and provide rehabilitation services to victims; 

however, other police officers reportedly undertook rescue operations without further 

investigating or charging suspects.  

MWCD continued to fund NGO- and government-run shelter and rehabilitation services for 

women and children through the Ujjawala program, specifically for female sex trafficking 

victims, and the Swadhar Greh program, for women in difficult circumstances. The central 

government’s budget for the Ujjawala program increased from 203 million INR ($3.2 million) in 

2016-2017 to 350 million INR ($5.5 million) in 2017-2018 and the Swadhar Greh budget 

decreased from 840 million INR ($13.2 million) to 750 million INR ($11.8 million). NGOs 

continued to report the number of government shelters was insufficient and overcrowding 

compromised victim rehabilitation. Both government- and NGO-run shelters faced shortages of 



financial resources and trained personnel, particularly of counselors and medical staff. NGOs 

relied primarily on donor contributions to provide victim services, although some received 

government funds. The disbursal of government funding to NGOs was sometimes delayed for 

multiple years and corruption reportedly drained some resources intended for victim care. Some 

victims waited months for transfer from temporary “transit homes” to shelters that provide long-

term care due to shortages of government funds, shelter staff, or police escorts. Government 

child welfare committees placed child victims in private shelters or in government juvenile 

justice homes, some of which may have housed child victims with children accused of crimes. 

Children largely received the same government services as adults. Media reported allegations 

that some privately-run children’s homes subjected children to trafficking. During the reporting 

period, police in Tamil Nadu charged the director of an unregistered children’s home under 

trafficking and juvenile justice laws. 

In May 2016, the central government revised its program for the rehabilitation of bonded 

laborers to increase compensation and include female sex trafficking and child forced labor 

victims as eligible to receive restitution and assistance. In June 2017, the Ministry of Labor and 

Employment (MoLE) disseminated a memo to local and state governments clarifying parts of the 

2016 program and outlining additional modifications. The memo clarified district 

administrations could provide immediate monetary assistance up to 20,000 INR ($310) to a 

victim released from bonded labor regardless of the status of a related court case. However, the 

release of the overall restitution amounts (between 100,000 INR [$1,570] and 300,000 INR 

[$4,710] based on the victim’s demographics) remained contingent on the conviction of the 

trafficker or administrative processes that may take several years to conclude. Media and NGOs 

reported a small number of victims received initial monetary assistance; however, media also 

reported the inaction of districts and states on bonded labor in part due to a lack of funds. State 

governments were required to provide victims with immediate monetary assistance from state 

budgets and then request reimbursement from the central government. Judges could also order 

victim restitution through other government compensation programs. While these programs were 

also mostly based on the conviction of the trafficker, in August 2017 before a trial took place a 

judge ordered restitution of 300,000 INR ($4,710) to a child sex trafficking victim under the 

2012 Prevention of Children Against Sexual Offenses Act’s compensation fund. Rescued bonded 

laborers were entitled to “release certificates” enabling them to receive government-funded 

services. Many victims received certificates at or soon after their rescue, especially in areas 

where there was significant coordination between the government and NGOs. Other victims 

experienced lengthy delays before obtaining the certificates. The government did not provide 

adult male trafficking victims, other than bonded labor victims, any protection services. 

Government-run hospitals provided emergency medical services to victims, although long 

waiting lists made it difficult to obtain surgery and other procedures and NGOs often had to pay 

for victims’ emergency medical treatment. In August 2017, the district government of Jashpur, 

Chhattisgarh initiated a pilot program to provide ten female trafficking survivors a location and 

equipment to open a bakery. In March 2018, the President of the Republic of India awarded the 



bakery and the survivors the Nari Shakti Puraskar (Women Empowerment Award) and launched 

an NGO-run three-month course to build the confidence of trafficking survivors, assess their 

skills and educational levels, and connect them with the government-run Skill India program for 

vocational training. Media reported the government aimed to provide vocational training to 

500,000 survivors in the future.  

Foreign victims received the same access to shelter and services as Indian nationals. Government 

policy on foreign victims dictated their return to their country of origin at the earliest possible 

time. Authorities detained foreign sex trafficking victims to government aftercare homes until 

repatriation and did not permit them to work in the local economy. The repatriation of foreign 

victims could take years due to a number of constraints, including some victims’ lack of identity 

documents. NGOs stated children who could not identify their home state or country were unable 

to be returned to their families or place of origin. The governments of India and Bangladesh 

continued to implement their 2015 Memorandum of Understanding (MOU) on human 

trafficking, including through coordination on repatriation; Bangladeshi NGOs reported the 

average Bangladeshi victim was repatriated within six months.  

To protect both Indian and foreign national victims during trial, prosecutors may request the 

victim be permitted to testify by video or behind a screen, the proceeding be closed to the media 

and public, and irrelevant and potentially harmful questions be barred; it is unknown if these 

protections were used for trafficking victims during the reporting period. In 2009, MHA 

provided guidelines to all state governments encouraging police not to charge victims for crimes 

committed while subjected to human trafficking, including foreign women and child victims for 

immigration violations. However, in certain cases, the government continued to penalize victims 

as a result of inconsistent identification and screening efforts, including sex trafficking victims 

arrested for prostitution and foreign trafficking victims charged with immigration violations. In 

2014, the government began denying travel of trafficking victims and their family members, 

including by confiscating the passports of Indians who received a visa from a foreign 

government indicating the person was a trafficking victim in the foreign country or was a family 

member of a victim. The government revised this policy in 2015 to allow these victims and their 

families to renew their passports and travel if documentation of the victim’s trafficking 

experience was provided and the Indian government determined the person to be a trafficking 

victim. However, some victims continued to cite lengthy delays, requests from the government 

for private or otherwise sensitive information, and inconsistent application of the policy when 

attempting to renew their passports. In 2016 and 2017, the government stamped the passports of 

some recipients of the foreign government’s visas, for both trafficking victims and their eligible 

family members, identifying them as trafficking victims involved in a particular investigation, 

civil, or criminal case. While the stamp requested authorities permit the visa holder to travel 

without hindrance, some NGOs familiar with this practice noted it made some victims fearful of 

reprisal and penalization and served as a deterrent to victims interacting with authorities.  

PREVENTION 



The government maintained overall efforts to prevent human trafficking. The government’s 

inter-ministerial committee, chaired by the secretary of the MWCD and including civil society 

organizations and relevant government ministries, met during the reporting period to discuss and 

revise the draft anti-trafficking bill. The government did not have a national action plan to 

combat trafficking; however, it did have a national plan of action for children, launched in a 

previous reporting period, which outlined efforts to prevent and protect children from trafficking 

and to conduct research and analysis. In January 2018, the government reported help desks had 

been established in 33 major railway stations to provide immediate support to unaccompanied 

children, who may be missing, abandoned, or runaways and who may be vulnerable to 

exploitation, including trafficking. Sashastra Seema Bal (SSB), India’s border guard force on the 

India-Nepal border, conducted several awareness activities on human trafficking for students and 

border communities in September 2017. SSB hosted a workshop, organized a painting 

competition to raise awareness in 39 schools, and commissioned two vehicles to create an 

awareness caravan for border districts with speakers and awareness materials. Some state 

governments had state-level action plans, task forces, and MOUs to combat trafficking and 

conducted anti-trafficking awareness campaigns or made in-kind contributions to NGO-run 

campaigns. West Bengal police continued to implement regular awareness events with students, 

teachers, and administrators, including in four new districts in early 2018.  

The government registered foreign recruitment agencies and Indian migrant workers through the 

eMigrate online system. The government required migrant workers going to 17 specific 

countries, including the Middle East, to receive emigration clearance before their departure. 

Among other steps, clearance required Indian overseas missions to verify employment 

agreements for unskilled and farm workers and all female migrant workers. The government 

banned female migrant workers under age 30 from working in the 17 countries. The UN and 

members of civil society continued to argue any ban on migration increased the likelihood of 

migrating illegally and therefore heightened their vulnerability to human trafficking. MEA 

provided counseling and other resources to those considering migrant work at five resource 

centers in Chennai, Gurgaon, Hyderabad, Kochi, and Lucknow. In July 2017, India’s Cabinet 

approved revised guidelines for the MEA’s Indian Community Welfare Fund (ICWF) to expand 

the fund’s geographic use from 43 Indian missions to all Indian missions abroad and the scope of 

services to include awareness measures and hotlines for migrant workers in distress, in addition 

to continuing the services of shelter, legal assistance, and repatriation. The ICWF was primarily 

funded through overseas consular fees. The government had MOUs on human trafficking with 

Bahrain, Bangladesh, and the United Arab Emirates, and in January 2018, India and Cambodia 

signed a MOU on the prevention of human trafficking and the rescue and repatriation of victims. 

The government permitted licensed foreign employment recruiters to charge migrant workers up 

to 20,000 INR ($310) for worker-paid recruitment fees and costs; however, observers stated 

migrant workers were frequently charged more than the maximum and obtained loans to pay the 

recruiters, thereby increasing their debt and vulnerability to labor trafficking. The government 

prohibited the role of unregulated and unregistered sub-agents; however, sub-agents reportedly 



continued to operate widely with impunity. MEA reportedly worked with the Central Bureau of 

Investigation to address cases of recruitment fraud and trafficking allegations and revoked 

recruitment licenses, but it did not report how many licenses it revoked during the reporting 

period.  

Within India, some states regulated aspects of the informal labor sector, including seven state 

governments that stipulated a minimum wage for domestic work. In October 2017, MoLE 

solicited public input on the formulation of a national domestic worker policy. The government 

amended the Child Labor (Abolition) Act in August 2016 to ban employment of children below 

the age of 14. The amended law also prohibited the employment of children between the ages of 

14 and 18 in hazardous work except in mines; however, the law permitted employment of 

children in family-owned enterprises, involving nonhazardous activities, after school hours. 

Indian civil society continued to express concern that these changes amounted to legalizing some 

forms of child labor that would subsequently increase the vulnerability of children to trafficking. 

According to Indian child labor organizations, the number of labor inspectors was inadequate for 

the scope of work and inspectors could only inspect private farms or residences if a complaint 

had been filed.  

The central government’s May 2016 revision of the bonded laborers rehabilitation program 

provided for the reimbursement of 450,000 INR ($7,060) per district for a census of bonded 

labor. In its June 2017 memo, MoLE outlined modifications to this provision, including that the 

central government will advance 50 percent of the amount required for conducting the surveys to 

the state and that five evaluation studies per year may be conducted. The government did not 

report if any state had conducted such surveys.  

Despite India being a destination for child sex tourism, the government did not report measures 

to reduce child sex tourism. In January 2018, the government of Andhra Pradesh appointed a 

panel of legal experts and civil society to make recommendations on which laws could be used to 

prosecute buyers of sex. The government did not report additional efforts to reduce the demand 

for commercial sex acts or forced labor. The Indian military conducted training on trafficking for 

its personnel before deployment on peacekeeping or similar missions. The government did not 

provide information about any anti-trafficking training provided to its diplomatic personnel.  

TRAFFICKING PROFILE 

As reported over the past five years, India is a source, destination, and transit country for men, 

women, and children subjected to forced labor and sex trafficking. Forced labor constitutes 

India’s largest trafficking problem; men, women, and children in debt bondage—sometimes 

inherited from previous generations—are forced to work in brick kilns, rice mills, embroidery 

factories, and agriculture. Most of India’s trafficking problem is internal, and those from the 

most disadvantaged social strata—lowest caste Dalits, members of tribal communities, religious 

minorities, and women and girls from excluded groups—are most vulnerable. Within India, 

some are subjected to forced labor in sectors such as construction, steel, garment, and textile 



industries, wire manufacturing for underground cables, biscuit factories, pickling, floriculture, 

fish farms, and ship breaking. Workers within India who mine for sand are potentially vulnerable 

to human trafficking. Thousands of unregulated work placement agencies reportedly lure adults 

and children under false promises of employment into sex trafficking or forced labor, including 

domestic servitude.  

In addition to bonded labor, some children are subjected to forced labor as factory and 

agricultural workers, carpet weavers, domestic servants, and beggars. Begging ringleaders 

sometimes maim children to earn more money. Some NGOs and media report girls are sold and 

forced to conceive and deliver babies for sale. The “Provident Funds” or “Sumangali” scheme in 

Tamil Nadu, in which employers pay young women a lump sum, used for education or a dowry, 

at the end of multi-year labor contracts may amount to conditions of forced labor. Separatist 

groups, such as the Maoists in Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, West Bengal, and 

Odisha, force some children to act as spies and couriers, plant improvised explosive devices, and 

fight against the government, although reportedly to a lesser degree than previous years.  

Experts estimate millions of women and children are victims of sex trafficking in India. 

Traffickers use false promises of employment or arrange sham marriages within India or Gulf 

states and subject women and girls to sex trafficking. In addition to traditional red light districts, 

women and children increasingly endure sex trafficking in small hotels, vehicles, huts, and 

private residences. Traffickers increasingly use websites, mobile applications, and online money 

transfers to facilitate commercial sex. Children continue to be subjected to sex trafficking in 

religious pilgrimage centers and by foreign travelers in tourist destinations. Many women and 

girls, predominately from Nepal and Bangladesh, and from Europe, Central Asia, Africa, and 

Asia, including Rohingya and other minority populations from Burma, are subjected to sex 

trafficking in India. Prime destinations for both Indian and foreign female trafficking victims 

include Kolkata, Mumbai, Delhi, Gujarat, Hyderabad, and along the India-Nepal border; Nepali 

women and girls are increasingly subjected to sex trafficking in Assam, and other cities such as 

Nagpur and Pune. Some corrupt law enforcement officers protect suspected traffickers and 

brothel owners from law enforcement efforts, take bribes from sex trafficking establishments and 

sexual services from victims, and tip off sex and labor traffickers to impede rescue efforts.  

Some Indian migrants who willingly seek employment in construction, domestic work, and other 

low-skilled sectors in the Middle East and, to a lesser extent, other regions, face forced labor, 

often following recruitment fraud and exorbitant recruitment fees charged by labor brokers. Girls 

from northeast India were reportedly vulnerable to human trafficking as they transited Burma on 

fake Burmese passports to circumvent the Indian government’s required emigration clearance to 

migrate for work to certain countries. Some Bangladeshi migrants are subjected to forced labor 

in India through recruitment fraud and debt bondage. Some Nepali, Bangladeshi, and Afghan 

women and girls are subjected to both labor and sex trafficking in major Indian cities. Following 

the 2015 Nepal earthquakes, Nepali women who transit through India are increasingly subjected 

to trafficking in the Middle East and Africa. Some boys from Bihar and Uttar Pradesh are 



subjected to forced labor in embroidery factories in Nepal. Burmese Rohingya, Sri Lankan 

Tamil, and other refugee populations continue to be vulnerable to sex trafficking and forced 

labor in India. 
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