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இந்தியா: அடுக்கு 2 (தமிழ்) 

ஆடக்டத்தமல ஒழிப்பதற்கான அடிப்பமடத் தகுதிகமள இந்திய அரசு 

முழுமெயாக அமடயவில்மல என்றாலுெ், அது மதாடரப்ிலான 

குறிப்பிடத்தகுந்த முன்பனற்றங்கமளச ்மசய்து ெருகிறது. கடந்த 

முமறமயவிட இெ்முமற ஆய்வுக்கான காலப்பகுதியில் பெெ்பட்ட 

முயற்சிகமள எடுத்துள்ளமத அரசு நிரூபித்துள்ளது. அதனால், 

இந்தியா மதாடரந்்து டயர ்2 நிமலயிபலபய உள்ளது. இது மதாடரப்ாக, 

பாதிக்கப்படட்ு அமடயாளெ் காணப்பட்படாரின் எண்ணிக்மக 

முெ்ெடங்காகியுள்ளமத எடுக்கப்படுள்ள நடெடிக்மக மூலெ் இந்திய 

அரசு நிரூபித்துள்ளது. அபதபபால் ஆடக்டத்தலில் பாதிக்கப்பட்ட 

மபண்கள் ெற்றுெ் சிறாரக்மள தங்கமெப்பதற்கான நிதி 

ஒதுக்கீடம்டயுெ் அதிகரிதத்ுள்ளதன் மூலெ் தெது ஈடுபாடம்ட அரசு 

காட்டியுள்ளது. இதுெடட்ுென்றி ஆய்வு காலகட்டத்தின்பபாது இந்திய 

அமெசச்ரமெக் குழு ஆடக்டத்தல் குறித்த தெது ெபசாதாமெ திருத்தி 

அமெத்துள்ளது. இந்திய - பநபாள எல்மலப் பகுதியில் ஆடக்டத்தமல 

தடுக்குெ் பநாக்கில் ொணெரக்ள் ெற்றுெ் எல்மலப்புற 

சமூகத்தினரிமடபய விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்த பல 

நடெடிக்மககமளயுெ் இந்திய எல்மலப் பாதுகாப்புப் பமடயினர ்

எடுத்துள்ளனர.் இருந்தாலுெ் ஒடட்ுமொத்தொக 

பாதிக்கப்பட்படாருக்கான பாதுகாப்பு பபாதியளவு இல்மல. அது 

சீராகவுெ் இல்மல. சில செயங்களில் ஆடக்டத்தலுக்கு ஆளானெரக்ள் 

கூட, குற்றமிமழத்ததற்காக மகது மசய்யப்படட்ுள்ளனர.் இந்தியாவில் 

ஆடக்டத்தல் செ்பெங்கமள ஒப்பிடுெ்பபாது, விசாரமணகள், 

குற்றஞ்சாட்டி நீதிென்றத்தில் நிறுத்தப்படுெது, அெரக்ள் 

தண்டிக்கப்படுெது ஆகியமெ குமறொகபெ உள்ளன.  அதிலுெ் 

மகாத்தடிமெகளாக ஆடக்மள மெதத்ுள்ளெரக்மள நீதிென்றத்தில் 



நிறுத்தி தண்டமன மபற்றுக்மகாடுப்பது மிகவுெ் குமறொகபெ 

உள்ளது. ஆடக்டதத்லுக்கு சில அதிகாரிகள் துமண மசல்கின்றனர ்

என்று விசாரமண அறிக்மககள் கூறினாலுெ், அமனத்து 

குற்றசச்ாடட்ுக்கமளயுெ் அரசு விசாரித்ததாக தகெல்கள் இல்மல. 

இந்தியாவுக்கான பரிந்துரரகள் 
 

ெலிந்து மகாத்தடிமெகமள ஆடக்டத்தல் மசய்பெரக்ள் மீதான 

நீதிென்ற நடெடிக்மககமள அதிகரித்து அெரக்ளுக்குத ்தண்டமன 

மபற்றுத்தருெமத அதிகரிக்க பெண்டுெ். இதில் ஈடுபடட்ுள்ளதாக 

நிரூபிக்கப்படட்ுள்ள அதிகாரிகள் மீது நடெடிக்மக எடுக்கப்பட 

பெண்டுெ். ஆடக்டத்தலுக்கு எதிரான அமெப்மப (ஏமெசட்ியூ) 

அமனத்து ொெட்டங்களிலுெ் ஏற்படுத்தி அதற்கு முழு ெளங்கள் 

அளிக்கப்பட பெண்டுெ். ஆடக்டத்தமல தடுப்பதற்கு கூடுதலாக 

ஆடக்மள நியமிப்பதுெ் இதில் அடங்குெ். அெரக்ளுக்குப் பயிற்சியுெ் 

அளிக்கப்பட பெண்டுெ். ஆடக்டத்தல் தடுக்கப்பட பெண்டுெ் எனுெ் 

பநாக்கெ் அெரக்ளுக்குத் மதளிொக்கப்படட்ு, இந்த அமெப்பின் 

ெமரவுகள் விளக்கப்பட பெண்டுெ். அெ்ெமகயில் அதிகாரிகளுக்கு 

உரிய பயிற்சி அளித்து, பாதிக்கப்பட்டெரக்ள் தண்டிக்கப்படாெல் 

இருக்க ெழிெமக மசய்யப்பட பெண்டுெ். அபதபபால் 

பாதிக்கப்பட்டெரக்ள் குறித்த தகெல்களுெ் இரகசியொக இருக்க 

பெண்டுெ்.  பெலுெ், பாதிக்கப்பட்படாருடன் ஆக்கப்பூரெ்ொக 

கலந்துமரயாடி, ஆடக்டத்தல் தடுப்பு ெற்றுெ் தண்டிக்கப்படுதல் 

மதாடரப்ாக கமடபிடிக்கப்படுெ் நடெடிக்மககள் குறித்த தகெல்கள் 

முழுமெயாக அமனதத்ு தரப்பினருக்குெ் மதரியப்படுத்தப்பட 

பெண்டுெ். இரகசியெ் பபணப்படுெது அரசு ஆெணங்களுக்குெ் 

மபாருந்துெ்.  பாதிக்கபட்படாருக்கான ெத்திய ெற்றுெ் ொநில 

அரசுகளின் இழப்பீடுகள் கிமடப்பது உறுதி மசய்யப்படட்ு, அெரக்ள் 

விடுவிக்கப்படுெதற்கான ஆதாரங்களுெ் அளிக்கப்பட பெண்டுெ்.  

ஆடக்டத்தமல தடுக்கத் பதசிய அளவில் மசயல்திட்டெ் ெகுக்கப்பட 

பெண்டுெ். பெமலக்காக ஆள் எடுக்கப்படுெ்பபாது, அந்தக் 

கட்டணத்மத மதாழிலாளரக்ளிடபெ ெசூலிப்பது ஒழிக்கப்படட்ு, 

பெமல மபறுெதற்கு யாருெ் பணெ் மசலுத்தத் பதமெயில்மல எனுெ் 

விழிப்புணரவ்ு மதாழிலாளரக்ளிமடபய ஏற்படுத்தப்படபெண்டுெ். 

அரசு மசலவில் கட்டப்படுெ் தங்குமிடங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் 

உரிய பநரத்தில் ெழங்கப்பட பெண்டுெ். அமெ தரொனதாக 

இருப்பமதயுெ் உறுதி மசய்துமகாள்ள பெண்டுெ். ஆடக்டத்தமலத் 

தடுக்க அரசு எடுக்குெ் நடெடிக்மககள் மெளிப்பமடத்தன்மெ 

மகாண்டதாக இருக்க பெண்டுெ். சில நாடுகளுக்கு பெமலக்காக 

மபண்கமள அனுப்புெதற்கு இருக்குெ் தமட நீக்கப்பட பெண்டுெ். 

இதன் மூலெ் ஆதாரங்களில்லாத ெழிகளில் ஆடக்ள் குடிமபயரெ்து 

தடுக்கப்படுெ். ஆடக்டத்தல் ெழக்குகமள பெகொக விசாரித்து 

நீதிெழங்க விமரவு விசாரமண நீதிென்றங்கள் அமெக்கப்பட 



பெண்டுெ். ராஜதந்திர அதிகாரிகளுக்குெ் ஆடக்டத்தல் தடுப்பு குறித்த 

விழிப்புணரவ்ு பயிற்சி ெழங்கப்படட்ு, அமத தடுக்க அெரக்ளுக்கு 

பதமெயான ஆட்பலெ் அளிக்கப்பட பெண்டுெ். 

 

குற்றம் சாடட்ுதல் 

 

சட்டத்மத அெல்படுத்துெ் முயற்சிகள் எடுக்கப்படுெதாக அரசு 

மதாடரந்்து ெலியுறுத்துகிறது. பாலியல் மதாழிலுக்காக ஆடக்மள 

கடத்துெமத இந்தியச ்சட்டெ் குற்றொகக் கருதுகிறது. இந்தியக் 

குற்றவியல் சட்டெ் பிரிவு 370ன் கீழ் அடிமெத்தனெ், மகாத்தடிமெ, 

பாலியல் மதாழிலுக்காக ஆடக்மளக் கடத்துெது தண்டமனக்குரிய 

குற்றொகுெ். இதற்கு ஏழு ஆண்டுகள் முதல் ஆயுடக்ாலெ் ெமர சிமறத் 

தண்டமன உண்டு என்பது பபாதுொனதுெ் கடுமெயானதுொக 

உள்ளது. இது பாலியல் ென்மசயலுக்குெ் மபாருந்துெ். எனினுெ் 

சரெ்பதச சட்டங்களுக்கு ஏற்ப பிரிவு 370-ஐ அெல் மசய்யத் 

பதமெயான உறுதிப்பாடு பபாதுொனதாக இல்மல. பலெந்தொகபொ, 

பொசடி மசய்பதா, ெலிந்து இமசமெத் மதரிவிக்கமெதத்ு சிறாரக்மள 

பாலியல் மதாழிலில் ஈடுபடுத்துெமத குற்றசம்சயலாக அந்தப் பிரிவு 

கருதவில்மல. இருந்தாலுெ் பிரிவு 372 ெற்றுெ் 373 சிறாரக்ள் பாலியல் 

மதாழிலில் ஈடுபடுத்தப்படுெமத குற்றசம்சயலாக கருதுகிறது. இந்த 

இரு பிரிவுகளின் கீழ் பத்தாண்டுகள் ெமர சிமறத் தண்டமன 

விதிக்கப்படுெ். இது பபாதுொனதாகவுெ் கடுமெயானதாகவுெ் உள்ளது. 

பாலியல் ென்புணரச்ச்ி  உட்பட கடுெ் குற்றங்களுக்கான அதிகபடச் 

தண்டமன அளவு இந்தப் பிரிவுகளின் கீழ்ெருெ் குற்றங்களுக்குெ் 

மபாருந்துெ். பிரிவு 370ன் கீழ் ஆடக்டத்தலில் ஈடுபடுெ் அரச 

அதிகாரிகளுக்கு ஆயுள் தண்டமன ெமர விதிக்கவுெ் ெழியுள்ளது. 

குறிப்பாக தாழ்த்தப்பட்படார ்ெற்றுெ் பழங்குடியினமர 

மகாத்தடிமெகளாக மெத்திருப்பது ென்மகாடுமெ தடுப்புச ்

சட்டத்தின் கீழ் குற்றசம்சயலாகுெ். இதற்கு ஐந்தாண்டுகள் சிமறத் 

தண்டமன உண்டு. ஆனால் மகாத்தடிமெ ஒழிப்புச ்சட்டத்தின்படி 

மூன்றாண்டுகபள சிமறத் தண்டமன என்பது அெ்ெளவு 

கடுமெயானதாக இல்மல. சிறார ்பாதுகாப்புச ்சட்டெ் ெற்றுெ் 

இந்தியக் குற்றவியல் தண்டமனச ்சட்டத்தின் கீழுெ் அமனத்து 

ெமகயான மகாத்தடிமெத்தனெ் தண்டமனக்குரிய குற்றொகுெ். 

எனினுெ் இசச்ட்டங்களின் கீழ் தண்டமனகள் கடுமெயாக 

விதிக்கப்படாெல் அபராதெ் ெற்றுெ் குறுகியகால சிமற தண்டமன 

ெடட்ுபெ பல செயங்களில் விதிக்கப்படுகிறது. ஆகபெ தண்டமனகள் 

கடுமெயானதாக இருக்கவில்மல. பல சந்தரப்்பங்களில், பாலியல் 

மசயலில் தள்ளுெ் பநாக்கில் ஆடக்டத்தலில் ஈடுபடுபொமர 

சட்டவிபராத ஆடக்டத்தல் சட்டெ் ெற்றுெ் இந்தியக் குற்றவியல் 

சட்டங்களின் கீழ் மிகக்கடுமெயான தண்டமனகள் கிமடக்கமபறுெ் 

ெமகயில், அரசு சட்டத்தின் முன்நிறுத்துகிறது. 

 



ஆய்வுக்கான காலப்பகுதியில், பதசியக் குற்ற ஆெண அமெப்பு 

2016ஆெ் ஆண்டுக்கான தெது அறிக்மகமய மெளியிட்டது. அதுபெ 

சட்ட அெலாக்கெ் மதாடரப்ாக அண்மெக் காலத்தில் மெளியான 

ஆெணொகுெ். அதில் ஆடக்டத்தல் ெற்றுெ் அதமனத் தடுப்பதற்கு, பல 

சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் எடுக்கப்படுெ் நடெடிக்மககள் 

விளக்கப்படட்ுள்ளன. 2016ஆெ் ஆண்டுக்கான அந்த அறிக்மகயில், 

இந்திய தண்டமனச ்சட்டெ் பிரிவு 367ன் கீழ் எடுக்கடட்ுள்ள 

நடெடிக்மககள் பற்றிய தரவுகளுெ் உள்ளன. இருந்தாலுெ் இதில் 

மதளிவின்மெகளுெ் உள்ளன. கடந்த 2016ல் காெல்துமறயினர ்5,217 

ஆடக்டத்தல் ெழக்குகமள விசாரித்து அதில் 587 ெழக்குகளில் 

விசாரமணமய முடித்து நீதிென்றத் தீரப்்மபப் மபற்றுத் தந்தனர.் 

இதில், நீதிென்றெ் ஆடக்டத்தலில் ஈடுபட்டது மதாடரப்ாக 163 

ெழக்குகளில் தண்டமன அளித்தாலுெ், 424 நபரக்மள விடுதமல 

மசய்தது. 2015ஆெ் ஆண்மட ஒப்பிடுெ்பபாது ஆடக்டத்தலில் விடுதமல 

மசய்யப்பட்படாரின் சதவீதெ் 65லிருந்து 72ஆக 2016ல் உயரந்்துள்ளது. 

ஆனால் இதில் பாலியல் மதாழிலில் தள்ளுெ் பநாக்கெ் ெற்றுெ் 

மகாத்தடிமெத் மதாழிலுக்காக கடதத்ுதல் ஆகியெற்மற 

ெமகப்படுத்துெ் எண்ணிக்மககள் மதளிொக இல்மல.  

மகாத்தடிமெகள் தடுப்புச ்சட்டத்தின் கீழ் 2016ஆெ் ஆண்டு நீதிென்றெ் 

மூெமர ெடட்ுபெ தண்டித்தது. கடந்த 2015ஆெ் ஆண்டு நால்ெர ்

தண்டிக்கப்பட்டனர.்  அபதபெமள மகாத்தடிமெ தடுப்புச ்சட்டத்தின் 

கீழ் தடுதத்ுமெக்கப்பட்படார ்பெறுசில குற்றங்களுக்காகவுெ் 

தண்டமன மபற்றுள்ளனர.் குற்றொளிகளாக 

கண்டறியப்பட்டெரக்ளுக்கு என்ன தண்டமன என்பதுெ் அந்த 

அறிக்மகயில் இல்மல. தண்டமன அளிக்கப்பட்ட விபரெ் குமறந்தது 

ஒரு ொநிலத்திடமிருந்து பதசியக் குற்ற ஆெணக் காப்பகத்துக்கு 

கிமடக்கவில்மல என்று காெல்துமறயின் மூத்த அதிகாரி ஒருெர ்

குறிப்பிடுகிறார.் உள்ளூர ்தரவுகளின் மீது நெ்பிக்மகயின்மெயுெ் 

இதற்கு ஒரு காரணெ் எனவுெ் அெர ்குறிப்பிடுகிறார.் பதசியக் 

குற்றவியல் ஆெண ஆமணயத் தகெலில் ஆடக்டத்தல் 

அதிகரிதத்ுள்ளது பற்றிய தகெல்கள் இருந்தாலுெ், அரசுசாரா 

அமெப்புகள் அத்தகெல்கள் இந்தியாவில் மபரிய அளவில் 

நமடமபறுெ் ஆடக்டத்தல்கமள  பிரதிபலிக்கவில்மல என்று 

கூறுகின்றன.  குற்றஞ்சாட்டப்படுெ் செயத்திபலபய பல ெழக்குகள் 

பபசி முடிக்கப்படுெதாலுெ் காெல்துமறயில் புகாரக்ள் 

பதிவுமசய்யப்படாததுெ் இதற்கு காரணங்கள் எனவுெ் அந்த 

அமெப்புகள் கூறுகின்றன. சீரான ெமகயில் சட்டங்கள் 

அெல்படுத்தப்படாதது, சில அதிகாரிகள் ஊழலில் ஈடுபடுெது, 

விழிப்புணரவ்ு இல்லாதது, திறமெயின்மெ ஆகியமெ ஆடக்டத்தல் 

தடுப்பில் சுணக்கத்மத ஏற்படுத்துகின்றன என்றுெ் 

சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.இதனால் காெல்துமறயினர ்ெற்றுெ் அரச 

ெழக்கறிஞரக்ளால் ஆடக்டத்தல் குற்றங்கமள தடுக்க முடியாெல் 

உள்ளது என்று அரசுசாரா அமெப்புகள் குமற கூறுகின்றன.  



 

பிப்ரெரி 2018ஆெ் ஆண்டு பிரதெர ்தமலமெயில் நமடமபற்ற 

அமெசச்ரமெக் கூட்டத்தில், ஆடக்டத்தல் (தடுப்பு, பாதுகாப்பு ெற்றுெ் 

ெறுொழ்வு) ெபசாதா அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அது நாடாளுென்றத்தில் 

ஒப்புதல் மபறுொயின் அசச்ட்டெ் ஆடக்டத்தமல- தடுப்பு, மீட்பு ெற்றுெ் 

ெறுொழ்வு ஆகிய பகாணங்களில் மகயாளுெ். அதுெடட்ுென்றி 

2015ஆெ் ஆண்டின் உசச்நீதிென்றத்தின் தீரப்்பின்படி, பதசிய அளவில் 

ஆடக்டத்தல் தடுப்பு அமெப்பு ஏற்படுத்தப்படட்ு அமத விசாரிக்குெ் 

அமெப்புெ் உருொக்கப்படுெ். சட்டெபசாதா தாெதொனதாபலபய 

இந்த அமெப்புகமள ஏற்படுதத்ுெதுெ் தமடபட்டிருந்தது. இபதபெமள 

அந்த அமெப்புகமள ஏற்படுத்துெதற்காக ெகளிர ்ெற்றுெ் சிறார ்நல 

பெெ்பாடட்ு அமெசச்கெ், உள்துமற அமெசச்கதுக்கு 832 மில்லியன் 

இந்திய ரூபாய்கமள ($13.1 மில்லியன்) ஒதுக்கியது. ஆடக்டத்தமல 

விசாரிக்குெ் முக்கிய அமெப்பாக ஏமெசட்ியூ மதாடரந்்து 

மசயல்படுகிறது.  கடந்த ஆய்ெறிக்மக காலப்பகுதியில், உள்துமற 

அமெசச்கெ் 600க்குெ் பெெ்பட்ட ொெட்டங்களில், மொத்தொக 270 

ஏமெசட்ியூக்கமள அமெக்க நிதிமய ெழங்கியது. தற்பபாமதய 

அறிக்மகயின் காலகட்டத்தில் 264 ஏமெசட்ியூக்கள் மசயல்படுெதாக 

உள்துமற அமெசச்கெ் கூறுகிறது. முந்மதய ஆய்ெறிக்மக 

காலத்மதவிட இது ஐந்து அதிகெ். சில அரசுசாரா அமெப்புகள் 

ஏமெசட்ியூக்களுடன் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவுக்கு இமணந்து 

மசயல்பட முடிந்தது என்றுெ் அதன் மூலெ் பாதிக்கப்பட்டெரக்ளுக்கு 

ெறுொழ்வு பசமெகள் அளிக்க முடிந்தன என்றுெ் கூறியுள்ளன. 

எனினுெ் சில அரசுசாரா அமெப்புகள் இதில் குமறகமளக் 

கண்டுள்ளன. ஏமெசட்ியூக்களுக்கு மதளிொன ெமரயமறகள் 

இல்மல, ஆடக்டத்தமல தடுப்பதற்கான பணிகளுக்கு ெடட்ுபெ அமெ 

ஈடுபடுத்தப்படுெதில்மல பபான்றமெ ொெட்ட ெற்றுெ் ொநில 

அளவில் காெல்துமறயினரிமடபய குழப்பத்மத ஏற்படுத்துகின்றன 

என்றுெ், சில ெழக்குகளில் ஆக்கபூரெ்ொக ஈடுபடட்ு விசாரமணகமள 

முன்மனடுக்க முடியவில்மல என்றுெ் அமெ கூறுகின்றன.  சில 

காெல்துமற அதிகாரிகள் ஏமெசட்ியூக்களின் நிதிகள் ெற்றுெ் 

ஆடக்மள பெறு பணிகளுக்கு பயன்படுத்துெதாகவுெ் கூறப்படுகிறது. 

ஆடக்மள கடத்துபெர ்ஒரு ொநிலத்தெராகவுெ், கடத்தப்படுெ் நபர ்

பெறு ொநிலத்தெராகவுெ் இருப்பது ஒருங்கிமணப்பில் 

குறிப்பிடத்தக்க சொல்கமள ஏற்படுத்துகின்றன. சில காெல்துமற 

அலுெலகங்களில் பெமலபளு அதிகொக இருப்பதாகவுெ், பபாதிய 

நிதியாதாரங்கள் இல்மல என்றுெ் அரசுசாரா அமெப்புகள் 

சுட்டிக்காடட்ுகின்றன. அபதபபால் ஆடக்டத்தமல தடுக்க ொகனங்கள், 

கணினிகள் பபான்றமெ பபாதுொன அளவில் இல்லாததுெ் 

குமறபாடாக உள்ளன என்றுெ் அந்த அமெப்புகள் கூறுகின்றன. 

அபதபபால் சில நீதிென்றங்கள் ெற்றுெ் நீதிபதிகளுக்குெ் பபாதிய 

ெசதிகள் இல்மல எனவுெ் அரசுசாரா அமெப்புகள் கூறுகின்றன. 

அபதபநரெ் ெத்திய ொநில அரசுகள் அரசுசாரா ெற்றுெ் பன்னாடட்ு 



அமெப்புகளுடன் இமணந்து காெல்துமறயினர,் எல்மலப்பாதுகாப்பு 

பமடயினர,் அரசு ெழக்கறிஞரக்ள், ரயில்பெ காெலரக்ள், சமூக 

நலத்துமற, நீதித்துமற அதிகாரிகளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கின்றன. 

பாலியல் மதாழிலுக்காக ஆடக்டத்தல் மசய்யப்படுெது மதாடரப்ாக 

கடந்த 2017 ஆெ் ஆண்டு டிசெ்பர ்ொதெ் ஆந்திர பிரபதசெ் ெற்றுெ் 

மதலங்கானாவில் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்ட விழிப்புணரவ்ுக் 

கூட்டங்களுக்காக உள்துமற அமெசச்கெ் 191,000 இந்திய 

ரூபாய்கமள($3000) பதாராயொக அளித்தது. இதில் நீதிபதிகள், அரசு 

ெழக்கறிஞரக்ள் என 130 பபர ்பங்குமபற்றனர.் 

 

ஆடக்டத்தலில் ஈடுபடுபெரக்ளுக்குெ் அரசுஅதிகாரிகளுக்குெ் 

பல்பெறு ெட்டங்களில் மதாடரப்ுகள் இருந்துள்ளன. இது மதாடரப்ிலான 

விசாரமணகள், ெழக்கு மதாடுப்பு, தண்டமன மபற்றுதத்ருதல் 

ஆகியமெ குறித்த முழுமெயான அரசு அறிக்மக இல்மல. கடந்த 

2016ஆெ் ஆண்டில் இந்தியாவில் குற்றங்கள் மதாடரப்ான 

அறிக்மகயில் 4,764 அதிகாரிகள் மீது குற்றசச்ாடட்ுகள் பதிவு 

மசய்யப்படட்ுள்ளதாகவுெ், 1,071 அதிகாரிகள் மீது குற்றங்கள் உறுதி 

மசய்யப்படட்ு தண்டமன ெழங்கப்பட்டதாகவுெ் கூறப்படட்ுள்ளது. 

அபதகாலப் பகுதியில் 1,947 அதிகாரிகள் விடுதமல 

மசய்யப்படட்ுள்ளனர.் ஆனால் இதில் ஆடக்டத்தல் மதாடரப்ிலான 

ெழக்குகளுெ் இருந்ததா? என்பது குறித்த தகெல்கள் இல்மல. சில 

ஊழல் அதிகாரிகள், சந்பதகத்துக்குரிய ஆடக்டத்தல்காரரக்ள், 

பாலியல் மதாழில் விடுதிகமள நடத்துபெரக்ளிடெ் மகயூடட்ு 

மபற்றுள்ளதாகவுெ் கூறப்படுகிறது. அதுெடட்ுென்றி 

பாதிக்கப்பட்டெரக்ளிடெ் பாலியல் பசமெகமளயுெ் இந்த 

அதிகாரிகள் மபற்றனர ்எனவுெ் கூறப்படுகிறது. பாலியல் 

மதாழிலுக்காக ஆடக்ள் கடத்தப்படுெ்பபாது அமத தடுக்க 

அதிகாரிகள் தயாராகுெ் பெமளயில் தகெல்கள் கசிந்து 

ஆடக்டத்தல்காரரக்ள் தப்பமெக்கப்படுகிறாரக்ள் என்றுெ் 

குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது. டில்லியிலுள்ள சிெப்பு விளக்குப் பகுதி, 

ஆடக்டத்தலுக்கான முக்கிய மெயொகத் திகழ்கிறது என்று டில்லி 

அரசின் அதிகாரி ஒருெர ்கூறியதாக ஊடகங்கள் மதரிவிக்கின்றன. 

இதில் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு சிறுமிகள் என்றுெ் ஊடகங்கள் 

கூறுகின்றன. இதில் காெல்துமறயினர,் அரசியல்ொதிகள், உள்ளூர ்

அரசு அதிகாரிகள் ஆகிபயார ்ஈடுபடுகின்றனர ்என்றுெ் 

குற்றசச்ாடட்ுகள் மெக்கப்படட்ுள்ளன. மதாடரந்்து இரண்டாெது 

ஆண்டாக, அதுபபான்ற குற்றசச்ாடட்ுகமள விசாரித்ததாக 

அறிக்மககள் ஏதுெ் இல்மல.  

 

பாதுகாப்பு 

 

பாதிக்கப்பட்படாமர பாதுகாக்க அரசின் முயற்சிகள் 

அதிகரிதத்ுள்ளன. கடந்த 2015ல், அரசு பாதிக்கப்பட்ட 8,281 பபமரபய 



அமடயாளெ் கண்டது. ஆனால் 2016ல் இது 22,995 ஆக அதிகரித்தது. 

பதசியக் குற்றவியல் ஆெண ஆணயத்தகெலின்படி 

பாதிக்கப்பட்படாரில் 11,212 பபர ்மகாத்தடிமெகளாகவுெ், 7,750 பபர ்

பாலியல் மதாழிலுக்காகவுெ், இனெ் புரியாத காரணங்களுக்காக 3,824 

பபருெ், திருெணத்துக்காக பலெந்தொக 349 பபருெ் 

கடத்தப்படட்ுள்ளனர.் இருந்தாலுெ் கட்டாயத் திருெணதத்ுக்காகபெ 

கடத்தப்பட்டெரக்ள் ெலிந்து மகாத்தடிமெகளாகபொ அல்லது 

பாலியல் மதாழிலிபலா தள்ளப்பட்டாரக்ளா என்பது மதளிொகத் 

மதரியவில்மல. அபதபபால் பாதிக்கப்பட்படாரின் ெயது, பாலினெ், 

எந்நாட்டெர,் எெ்ெமகயான கடத்தலுக்கு ஆளானாரக்ள் என்பதுெ் 

மதளிொக இல்மல. அரசு தகெல்களின்படி கடத்தப்பட்படாரில் 8,651 

சிறாரக்ள், 7,238 மபண்கள்,  5,532 சிறுமிகள், 1,696 ஆடெரக்ள் ஆெர.்  

ஆடக்டத்தலுக்கு உள்ளானெரக்ளில் இந்தியரக்ள் 22, 932 பபர,் 

இலங்மகயர ்38 பபர,் பநபாளியரக்ள் 38 பபர,் ெங்கபதசத்மத 

பசரந்்தெரக்ள் 36 பபர ்ஆெர.் இதுதவிர தாய்லாந்து ெற்றுெ் உசம்பக் 

உட்பட மெெ்பெறு நாட்மடச ்பசரந்்த 73 பபருெ் 

பாதிக்கப்பட்டெரக்ளில் அடங்குெர.் கடந்த 2009 ஆெ் ஆண்டில் 

கடட்ுப்படுத்தாத ெமகயில் உள்துமற அமெசச்கெ் மெளியிட்ட 

உத்தரவில், பாதிக்கப்பட்டெரக்மள அமடயாளெ் காண்பது, 

பாதுகாப்பு அளிப்பது ஆகியெற்றில் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

ெழிமுமறகமள பின்பற்ற பெண்டுெ் எனக் கூறப்பட்டது. ஆனால் 

அப்படியான ெழிமுமறகமள 29 ொநிலங்களுெ் பின்பற்றியதா 

என்பது மதளிொகத் மதரியவில்மல. காெல்துமறயினர ்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நமடமுமறகமள அமடயாளெ் காணுெதிலுெ், 

கலந்துமரயாடுெதிலுெ் பயன்படுத்தவில்மல என்று சில அரசுசாரா 

அமெப்புகள் மதரிவித்துள்ளன. அதற்கு ொறாக காெல்துமறயினர ்

தெது தகெல்களின் அடிப்பமடயிபலபய பாதிக்கப்படட்ுள்ளெர ்

இருக்குெ் இடத்மத அறிந்து மீட்டனர ்என்று அரசுசாரா அமெப்புக்கள் 

கூறுகின்றன. கடந்த 2017ஆெ் ஆண்டு டிசெ்பர ்ொதெ், பதசிய ெனித 

உரிமெகள் ஆமணயெ் சிவில் சமூகத்துடன் நடத்திய 

கலந்துமரயாடலுக்கு பிறகு ஆடக்டத்தமல  தடுப்பதற்குப் பின்பற்ற 

பெண்டிய மபாதுெழிமுமறகமள தயாரித்து மெளியிட்டது. இதில் 

ஆடக்டத்தலுக்கான விளக்கெ், தெறான புரிதல், விளக்கமின்மெ, 

பாதிக்கப்பட்டெரக்மள அமடயாளெ் காண்பதற்கான மசயலி, 

அெரக்ள் உடனடியாக மீடக்ப்படட்ு பெண்டிய உதவிகள் ெழங்குெது, 

ெறுொழ்வு ஆகியமெ குறித்து விளக்கப்படட்ுள்ளது. ெகளிர ்ெற்றுெ் 

சிறார ்நல அமெசச்கத்தின் ெழிகாடட்ு மநறிமுமறகளின்படி இந்த 

ெழக்குகள் நான்கு ொதங்களுக்குள் தீரக்்கப்படாவிட்டால் அமெ 

ஏமெசட்ியூக்கு ொற்றப்பட பெண்டுெ். உள்துமற அமெசச்கதத்ுடன் 

இமணந்து பதசிய அளவில் காணாெல் பபாகுெ் குழந்மதகமள 

கண்டுபிடிக்குெ் நடெடிக்மககமளயுெ் அரசு எடுதத்ு ெருகிறது. 

சிறாரக்மள மீடக் உடனடி பநரடி மதாமலபபசி ெசதி, அெசரகால 

பசமெ ஆகியெற்மற மதாடரந்்து ெகளிர ்ெற்றுெ் சிறார ்நல 



அமெசச்கெ் ஆதரித்து ெருகிறது. ொநில ெற்றுெ் ொெட்ட அளவிலான 

அதிகாரிகளுெ் கடத்தப்பட்ட சிறாரக்மள மீடட்ு ெறுொழ்வு அளிக்குெ் 

பணிகமளச ்மசய்து ெருகின்றனர.் அசச்ிறாரக்ளில் பலர ்

மகாத்தடிமெகளாகபொ அல்லது பாலியல் மதாழிலிபலபயா 

ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கலாெ். இருந்தபபாதிலுெ் சில ொெட்ட ெற்றுெ் 

ொநில அதிகாரிகள் அரசுசாரா அமெப்புகளுடன்ஆக்கப்பூரெ்ொக 

இமணந்து மீட்பு நடெடிக்மககள், கூடுதல் விசாரமணகள் அல்லது 

சந்பதக நபரக்ள் மீது குற்றசச்ாடட்ு பதிவு மசய்தல் ஆகியெற்மற 

மசய்து ெருகின்றனர.் 

 

அரசின் உஜ்ஜெலா மசயல்திட்டத்தின் மூலெ், ெகளிர ்ெற்றுெ் சிறார ்

நல அமெசச்கெ், அரசுசாரா ெற்றுெ் அரசின் தங்குமிட ஏற்பாடுகள், 

ெறுொழ்வு ஆகியெற்றுக்கு நிதியுதவி மசய்து ெருகிறது. அதிலுெ் 

குறிப்பாக ஸ்ெதார ்கிரெ் மசயல்திட்டெ் மூலெ், பாலியல் 

மதாழிலுக்காக கடத்தப்படட்ு இக்கட்டான நிமலயிலுள்ள மபண்களின் 

உதவிக்காகவுெ் நிதியுதவி அளிக்கப்படுகிறது. உஜ்ஜெலா 

மசயல்திட்டத்துக்காக ெத்திய அரசின் நிதி ஒதுக்கீடு 2016-17ஆெ் 

ஆண்டின்பபாது 203 மில்லியன் ரூபாயாக ($ 3.2 மில்லியன்) இருந்தது. 

இது 2017-18க்கான நிதிநிமல அறிக்மகயில் 350 மில்லியன் ரூபாயாக 

($ 5.5 மில்லியன்) அதிகரிக்கப்பட்டது. அபதபெமள ஸ்ெதார ்கிரெ் 

திட்டத்துக்கான நிதி 840 மில்லியன் ரூபாயிலிருந்து ($13.2 மில்லியன்) 

750 மில்லியன் ரூபாயாக ($11.8 மில்லியன்) குமறக்கப்பட்டது. 

அரசாங்க தங்குமிடங்கள் பபாதிய அளவில் இல்மல, அங்கு 

ஜனமநருக்கடி அதிகொக இருக்கிறது என்பதால் 

பாதிக்கப்பட்டெரக்ளின் ெறுொழ்வு செரசெ் மசய்யப்படுகிறது என 

அரசுசாரா அமெப்புகளுெ் மதாடரச்ச்ியாக கூறி ெருகின்றன. அரசு 

ெற்றுெ் அரசுசாரா அமெப்புகளால் நடத்தப்படுெ் தங்குமிட ெசதிகள் 

பபாதிய நிதி ெசதி ெற்றுெ் ஆட்பலெ், குறிப்பாக ெருத்துெப் 

பணியாளரக்ள் ெற்றுெ் ஆபலாசமன கூறுபெரக்ள் இல்லாததால் 

மநருக்கடிமய எதிரம்காள்கின்றன. அரசுசாரா நிறுெனங்கள் 

மபருெ்பாலுெ் மகாமடயாளரக்ளின் நிதியுதவிமய நெ்பிபய 

இருந்தாலுெ், சிலெற்றுக்கு அரசின் நிதியுதவியுெ் கிமடத்துள்ளன.  

அபதபநரெ் அரசுசாரா நிறுெனங்களுக்கு அரசு அளிக்குெ் 

நிதியதவிகள் கூட ஊழலில் சிக்கியுெ் பல ஆண்டுகள் தாெதத்துக்குெ் 

பிறபக கிமடத்தன. இந்த ஊழல் காரணொக 

பாதிக்கப்பட்படாருக்கான உதவிகளில் பின்னமடவு ஏற்பட்டது.  

பாதிக்கப்பட்ட பலர ்பாதுகாப்பான தங்குமிடங்களில் இடெ் 

கிமடப்பதற்கு முன்னர ்“இமடத் தங்கல் விடுதிகளில்” பல ொதங்கள் 

தங்கியிருக்க பெண்டியுள்ளது. நிதியுதவி பற்றாக்குமற, 

தங்குமிடத்தில் பணியாளரக்ள் இல்லாதது, காெல்துமற பாதுகாப்பு 

ஆகியமெ இல்லாத காரணங்களாபலபய இசச்ூழல் ஏற்படுகிறது. 

அரசின் சிறார ்நல்ொழ்வு குழுக்கள், பாதிக்கப்பட்ட சிறாரக்மள 

தனியர ்தங்குமிடங்கள், அரசின் சிறாரக்ள் பாதுகாப்பு இல்லங்கள் 



ஆகியெற்றில் தங்கமெக்கின்றன. அதனால் சில செயங்களில் 

பாதிக்கப்பட்ட சிறாரக்ள், குற்றமிமழத்த சிறாரக்ளுடன் தங்குெ் நிமல 

ஏற்படுகிறது. எனினுெ் மபரியெரக்மளப் பபாலபெ சிறாரக்ளுக்குெ் 

அரசின் பசமெகள் கிமடக்கின்றன. சில தனியார ்தங்குமிடங்கபள 

சிறாரக்மள கடதத்ுெ் மெயங்களாக மசயல்பட்டன என்றுெ் 

ஊடகங்களில் குற்றசச்ாடட்ுக்கள் ெந்துள்ளன. இந்த ஆய்வுக்குண்டான 

காலப்பகுதியில் தமிழ்நாட்டில் பதிவு மசய்யப்படாத சிறார ்விடுதி 

ஒன்றின் இயக்குநர ்மீது ஆடக்டத்தல் ெற்றுெ் சிறார ்சட்டவிதிகள் மீறல் 

மதாடரப்ாக ெழக்கு பதிவு மசய்யப்படட்ுள்ளது.  

 

கடந்த 2016ஆெ் ஆண்டு, ெத்திய அரசு மகாத்தடிமெகளின் 

ெறுொழ்வுக்கான  திட்டத்மத திருத்தியது. இதன் மூலெ் 

பாதிக்கப்பட்டெரக்ளுக்கான இழப்பீடு அதிகரிக்கப்படட்ு, பாலியல் 

மதாழிலில் தள்ளுெ் பநாக்குடன் கடத்தப்பட்ட மபண்கள், ெலிந்து 

அடிமெத் மதாழிலாளிகளாக்கப்படுெ் எண்ணத்தில் கடத்தப்படுெ் 

சிறாரக்ள் ஆகிபயாருக்கு நிரெ்ாக ரீதியாக கூடுதல் உதவிகள் 

கிமடக்க ெழி ஏற்பட்டது. இது மதாடரப்ான சில விளக்க அறிவித்தமல, 

2016ஆெ் ஆண்டு மதாழிலாளர ்நல அமெசச்கெ் மெளியிட்டது. ெழக்கு 

நீதிென்றத்தில் எந்த நிமலயில் இருந்தாலுெ், விடுவிக்கப்பட்ட 

மகாத்தடிமெகளுக்கு உடனடியாக 20,000 ரூபாய் ($ 310) கிமடக்க அந்த 

சுற்றறிக்மக ெழி மசய்தது. இருந்தாலுெ் இறுதி இழப்பீடாக கிமடக்குெ் 

மதாமக பாதிக்கப்பட்படார ்இருக்குெ் பகுதி, குற்றமிமழத்தெருக்கு 

கிமடக்குெ் தண்டமன ஆகியெற்மற மபாருத்து 100,000 ரூபாய் முதல் 

300,000 ரூபாய் ெமர ($1,570-4,710) கிமடக்க ெழி ஏற்படுதத்ியது. 

ஆனால் ெழக்கு முடிய பல ஆண்டுகள் ஆகலாெ். பாதிக்கப்பட்படாரில் 

குமறந்த அளவினருக்கு முதல்கட்ட நிதியுதவி கிமடத்துள்ளதாக 

ஊடகங்கள் கூறுகின்றன. எனினுெ் நிதிப்பற்றாக்குமற காரணொக 

மகாத்தடிமெகள் விஷயத்தில் ொெட்ட, ொநில நிரெ்ாகங்கள் 

மசயலிழந்தன எனவுெ் ஊடகங்கள் கூறுகின்றன. 

பாதிக்கப்பட்படாருக்கு ொநில அரசுகள் உடனடியாக நிதியுதவிகமள 

ெழங்கி, பின்னர ்அமத ெத்திய அரசிடமிருந்து மபற்றுக்மகாள்ள 

பெண்டுெ். அரசு இழப்பீட்டின் மூலெ் பாதிக்கப்பட்டெரக்ளுக்கு 

நிதியுதவி கிமடக்க நீதிபதிகள் உத்தரவிடவுெ் முடியுெ்.  இந்த 

இழப்பீடுகள் மபருெ்பாலுெ் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டெருக்கு 

அளிக்கப்படுெ் தண்டமனயின் அடிப்பமடயில் இருந்தாலுெ், கடந்த 

2017 ஆகஸ்ட் ொதெ் பாலியல் மதாழிலுக்காக கடத்தப்பட்ட சிறுமி 

மதாடரப்ாக நமடமபற்ற ெழக்கு ஒன்றில், 300,000 ரூபாய் ($ 4,710) 

இழப்பீடு ெழங்கி நீதிபதி உத்தரவிட்டார.் இது, 2012 ஆெ் ஆண்டின் 

பாலியல் மதாழிலில் சிறாரக்மள ஈடுபடுத்துெதற்கு எதிரான 

சட்டத்தின் கீழுள்ள நிதியத்திலிருந்து ெழங்கப்பட்டது. 

விடுவிக்கப்பட்ட மகாத்தடிமெகளுக்கு அரசு உதவிமபற ‘விடுதமலப் 

பத்திரெ்’ மபறுெதற்கு உரிமெயுள்ளது. மபருெ்பாலானெரக்ளுக்கு 

விடுவிக்கப்பட்ட உடபனபய அந்தச ்சான்றிதழ் கிமடத்தது. அரசு 



ெற்றுெ் அரசுசாரா அமெப்புகளின் கூடட்ு முயற்சி இடெ்மபற்ற 

பகுதியில் இருந்பதாருக்கு உடனடியாகபெ அது கிமடத்தது. 

அப்படியில்லாபதார ்அசச்ான்றிதமழப் மபற நீண்ட காலெ் ஆனது. 

அதுெடட்ுென்றி மகாத்தடிமெகளாக இருந்து மீடக்ப்பட்டெரக்மளத் 

தவிர பெறு ஆடெருக்கு எெ்வித பாதுகாப்புெ் அரசால் 

ெழங்கப்படவில்மல. பாதிக்கப்பட்படாருக்கு அரசு ெருதத்ுெெமனயில் 

உடனடி ெருத்துெெ் கிமடத்தாலுெ், அறுமெ சிகிசம்ச 

பபான்றெற்றுக்கு காத்திருப்பு அதிகொக உள்ளது. பல சந்தரப்ங்களில் 

அெசர ெருத்துெ சிகிசம்சக்கான மசலமெ அரசுசாரா அமெப்புகபள 

ஏற்கபெண்டியிருந்தது. கடந்த 2017 ஆெ் ஆண்டு சத்தீஸ்கர ்ொநிலெ் 

ஜாஷ்பூர ்நிரெ்ாகெ், ஆடக்டத்தலில் இருந்து மீடக்ப்பட்ட பத்து 

மபண்களுக்கு மராட்டிக்கமட ஒன்று மதாடங்க இடமுெ் 

உபகரணங்களுெ் ெழங்கியது. அந்த மராட்டிக்கமடக்குெ் அமத 

நடத்துபெரக்ளுக்குெ் இந்தியக் குடியரசின் தமலெர ்‘நாரி சக்தி 

விருது’ ெழங்கி மகௌரவித்தார.் அதுெடட்ுென்றி இந்திய அரசின் 

ஆற்றல் ெளரப்்புத் திட்டத்தின் மூலெ் ஆடக்டத்தலால் 

பாதிக்கப்பட்டெரக்ளுக்கான மூன்றுொத பயிற்சியுெ் அெரால் 

மதாடங்கிமெக்கப்பட்டது. இது பாதிக்கப்பட்டெரக்ளின் 

தன்னெ்பிக்மகமய ெளரக்்க உதவியது. அெ்ெமகயில் எதிரக்ாலத்தில் 

500,000 பபருக்கு பயிற்சி ெழங்க அரசு திட்டமிடட்ுள்ளது என 

ஊடகங்கள் கூறுகின்றன. 

 

இந்தியப் பிரமஜகமளப் பபாலபெ, ஆடக்டத்தல் மூலெ் பாதிக்கப்பட்ட 

மெளிநாட்டெருக்குெ் தங்குமிடெ் ெற்றுெ் இதர பசமெகள் கிமடத்தன. 

எனினுெ் மெளிநாட்டெர ்விமரொக தெது மசாந்த நாட்டுக்கு திருெ்ப 

பெண்டுெ் என்பபத அரசின் மகாள்மகயாக உள்ளது. பாலியல் 

மதாழிலுக்காக கடத்தப்பட்ட மெளிநாட்டெரக்ள் மீடக்ப்பட்டவுடன் 

அரசு பாதுகாப்பு இல்லங்களில் தங்கமெக்கப்படுகின்றனர.் ஆனாலுெ் 

அெரக்ள் நாடு திருெ்புெதற்கு பல ஆண்டுகள் ஆகுெ் நிமலயில், 

அெரக்ள் அதுெமர உள்ளூரில் பணியாற்ற 

அனுெதிக்கப்படுெதில்மல. உரிய அமடயாள ஆெணங்கள் 

இல்லாததால் மெளிநாடட்ு பிரமஜகமள அெரக்ள் நாட்டுக்கு திருப்பி 

அனுப்புெதில் காலதாெதமுெ் சிக்கல்களுெ் ஏற்படுகின்றன. தெது 

மசாந்த ொநிலத்மதபயா அல்லது நாடம்டபயா அமடயாளப்படுத்த 

முடியாத சிறாரக்மள திருப்பி அனுப்புெதிலுெ் சிக்கல்கள் உள்ளன 

என்று அரசுசாரா அமெப்புகள் கூறுகின்றன. இந்திய-ெங்கபதச 

அரசுகள் தெக்கிமடபய 2015ஆெ் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பமடயில் ஆடக்டத்தலில் 

பாதிக்கப்பட்படாமர நடத்துகிறது. இதில் ஒருங்கிமணப்பு மீண்டுெ் 

அெரக்ள் மசாந்த நாடட்ுக்கு திருப்பி அனுப்புதல் ஆகியமெயுெ் 

அடங்குெ். இந்தியாவில் சிக்குெ் ெங்கபதச பிரமஜகள் ஆறு 

ொதங்களுக்குள் திருப்பி அனுப்பப்படுகின்றனர ்என 

ெங்கபதசத்திலுள்ள அரசுசாரா அமெப்புகள் கூறுகின்றன. 



 

ெழக்கு விசாரமணகளின்பபாது, பாதிக்கப்பட்ட இந்திய ெற்றுெ் 

மெளிநாட்டெருக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்குெ் பநாக்கில் அெரக்ள் 

திமரக்குப் பின்னால் இருந்பதா அல்லது வீடிபயா உமரயாடல் 

மூலபொ சாட்சியெ் அளிக்க அரச ெழக்கறிஞரக்ள் பெண்டுபகாள் 

விடுக்கின்றனர.் அப்பபாது ஊடகங்கள் ெற்றுெ் மபாதுெக்களுக்கு 

தமடவிதிக்கப்படட்ு, செ்பந்தமில்லாத ெற்றுெ் பாதிப்புகமள 

ஏற்படுத்துெ் பகள்விகள் தவிரக்்கப்படுகின்றன. ஆனாலுெ் ஆய்வுக் 

காலப்பகுதியின்பபாது இந்தப் பாதுகாப்புகள் ெழங்கப்பட்டதா என்று 

மதரியவில்மல. கடந்த 2009 ஆெ் ஆண்டு உள்துமற அமெசச்கெ் 

விடுத்திருந்த சுற்றறிக்மகயில், ஆடக்டத்தலுக்கு உள்ளாகுெ்பபாது 

அந்த நபரக்ள் ஏதாெது குற்றசம்சயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தால் 

அதற்காக அெரக்ள் மீது காெல்துமறயினர ்ெழக்கு மதாடுக்க 

பெண்டாெ் என்று அறிவுறுத்திருந்தது. அதற்கான ெழிகாடட்ு 

முமறகளுெ் மெளியிடப்பட்டன.  குடிபயற்றெ் மதாடரப்ாக சிக்குெ் 

மெளிநாடட்ுப் மபண்கள் ெற்றுெ் சிறாரக்ளுக்குெ் இந்தச ்சுற்றறிக்மக 

மபாருந்துெ். இருந்தாலுெ் அமடயாளெ் காணப்படுெதிலுள்ள 

குமறபாடுகள், பாலியல் மதாழிலில் ஈடுபட்டது பபான்ற சில 

குற்றங்களில் மெளிநாட்டெரக்ள் செ்பந்தப்படுெ்பபாது அெரக்ள் 

குடிபயற்ற விதிமீறல்களுக்காக தண்டிக்கப்படுகின்றனர.் கடந்த 2014ல் 

இந்திய அரசு சிலர ்மீது பயணத்தமடகமள விதித்து, அந்த நபரக்ள் 

ெற்றுெ் அெரக்ளது சில குடுெ்ப உறுப்பினரக்ளிடன் கடவுச ்சீடம்ட 

பறிமுதல் மசய்தது. எனினுெ் 2015 ஆெ் ஆண்டு இதில் ொறுதல்கள் 

மகாண்டுெரப்படட்ு, கடவுசச்ீடட்ுகமள புதுப்பிக்க ெழிமசய்யப்பட்டது. 

இருந்தபபாதிலுெ் கடவுசீடம்ட புதுப்பிக்குெ் செயத்தில் 

ஆடக்டத்தலால் பாதிக்கப்பட்ட பலர ்மபருெ் சிரெங்கமள 

எதிரம்காண்டனர.் பின்னர ்2016 ெற்றுெ் 2017ல் ஆடக்டத்தலில் ஈடுபடட்ு 

மெளிநாடட்ு விசா மபற்பறாரின் கடவுச ்சீட்டில் அெரக்ளுெ் அெரக்ளது 

குடுெ்பத்தினருெ் ஆடக்டத்தல் ெழக்கில் சிவில் ெற்றுெ் குற்றவியல் 

விசாரமணகமள எதிரம்காண்டுள்ளனர ்எனுெ் முத்திமரமய அரசு 

குத்தியது. கடவுச ்சீடட்ு மெத்துள்பளாரக்ள் எெ்விதத் தமடயுெ் இன்றி 

பயணிக்க அனுெதிக்கப்பட பெண்டுெ் என்றாலுெ், இப்படி குத்தப்பட்ட 

முத்திமர சிலருக்கு கடுெ் பிரசச்ிமனகமளயுெ் அசச்தம்தயுெ் 

ஏற்படுத்தியது என்று இந்த விஷயெ் மதாடரப்ாக பரிசச்யெ் உள்ள சில 

அரசுசாரா அமெப்புகள் கூறுகின்றன. 

 

தடுப்பு 

 

ஆடக்டத்தமல தடுக்க அமனதத்ு முயற்சிகளுெ் எடுக்கப்படுெதாக 

அரசு மதாடரந்்து கூறுகிறது. ஆய்வுக் காலப்பகுதியில் ெகளிர ்ெற்றுெ் 

சிறார ்நலத்துமற அமெசச்க மசயலரின் தமலமெயில் பல்தரப்பினர ்

கூடி ஆடக்டத்தமல தடுக்குெ் ெபசாதமெ விொதித்து அதில் 

ொற்றங்கமள முன்மெத்தனர.் பதசிய அளவில் ஆடக்டத்தமல 



தடுக்குெ் மசயல்திட்டெ் அரசிடெ் இல்மல என்றாலுெ், முந்மதய 

ஆய்ெறிக்மக காலப்பகுதியின்பபாது பதசிய அளவில் சிறாரக்மள 

பாதுகாக்குெ்  மசயல்திட்டங்கள் முன்மெக்கப்பட்டிருந்தன. சிறாரக்ள் 

கடத்தப்படுெமதத் தடுக்கவுெ், அது மதாடரப்ான ஆய்வுகள் ெற்றுெ் 

அதன் முடிவுகமள ஆராயவுெ் திட்டங்கள் முன்மெக்கப்பட்டன. 

ஜனெரி 2018ல் 33 முக்கிய ரயில் நிமலயங்களில்- தனியாக 

பயணிக்குெ் சிறாரக்ள், காணாெல் பபான அல்லது மகவிடப்பட்ட 

சிறாரக்ள் அல்லது வீட்டிலிருந்து ஓடிப்பபான சிறாரக்ள் ஆகிபயாருக்கு 

உதவுெ் ெமகயில் சிறப்பு மெயங்கள் அமெக்கப்பட்டிருந்தன. 

அெரக்ள் ஆடக்டத்தல் உட்பட பெறு சில ெழிகளிலுெ் 

ஏொற்றப்படுெமதத் தவிரக்்க இந்த நடெடிக்மக எடுக்கப்பட்டது.  2017 

ஆெ் ஆண்டு இந்திய-பநபாள எல்மலப் பகுதியில், செஸ்த்ர சீொ பல் 

எனுெ் அமெப்பு ொணெரக்ள் ெற்றுெ் எல்மலப் பகுதியில் 

ெசிப்பபாருக்கு ஆடக்டத்தலுக்கு எதிரான விழிப்புணரவ்ு முகாெ்கமள 

நடத்தியது. அந்த அமெப்பு ஒரு பயிற்சிப் பட்டமற, 39 பள்ளிகளில் 

ஓவியப் பபாட்டிகள் மூலொன விழிப்புணரவ்ு மசயல்பாடுகள் 

ஆகியெற்றுடன் எல்மலப்புறப் பகுதிகளில் ஆடக்டத்தலுக்கு எதிரான 

சிறப்பு பிரசச்ார நடெடிக்மககளிலுெ் ஈடுபட்டது. பெற்குெங்க அரசு 

காெல்துமற புதிதாக ஏற்படுதத்ப்பட்ட நான்கு ொெட்டங்கள் உட்பட 

பல பகுதிகளில் ொணெரக்ள், ஆசிரியரக்ள், நிரெ்ாகிகள் உட்பட 

பலரிமடபய மதாடரந்்து விழிப்புணரவ்ு மசயல்பாடுகமள 

பெற்மகாண்டு ெருகிறது. 

 

இ மெக்பரட் எனுெ் இமணய பசமெயின் மூலெ், அரசு, மெளிநாடட்ு 

ஆமளடுப்பு முகெரக்ள் ெற்றுெ் இந்தியாவிலிருந்து மெளிநாட்டில் 

பெமலக்கு மசல்பொரின் தகெல்கமள பதிவுமசய்துள்ளது. ெத்திய 

கிழக்கு உட்பட குறிப்பிட்ட 17 நாடுகளில் பெமலக்கு மசல்பொர ்

பயணத்துக்கு முன்பாக அனுெதி மபற அரசு உத்தரவிடட்ுள்ளது. சிறப்பு 

மதாழில் பயிற்சி இல்லாபதார,் பண்மணகளில் பெமலமசய்யச ்

மசல்பொர ்ெற்றுெ் பெமலக்காக மெளிநாடுகளில் குடிபயறுெ் 

மபண்கள் ஆகிபயார ்மதாடரப்ாக, பெமலக்கான ஒப்பந்தங்கமள 

சரிபாரக்்குொறு மெளிநாட்டிலுள்ள இந்தியத் தூதரகங்களுக்கு 

உத்தரவிடப்படட்ுள்ளது. 30 ெயதுக்கு உட்பட்ட மபண்கள் அந்த 17 

நாடுகளில் பெமலக்கு மசல்ெது தமடமசய்யப்படட்ுள்ளது. அப்படிச ்

மசய்யுெ்பபாது அெரக்ள் சட்டவிபராதொக மசல்லுெ் ொய்ப்பு உள்ளது 

என்றுெ் அது ஆடக்டத்தலுக்கு ெழிெகுக்குெ் என்றுெ் ஐ.நா. ெற்றுெ் 

சிவில் சமூகத்தினர ்மதாடரந்்து ொதிடட்ு ெருகின்றனர.்  மசன்மன, 

குரக்ான், மெதராபாத், மகாசச்ி ெற்றுெ் லக்பனாவிலுள்ள 

குடிபயற்றெ் மதாடரப்ான பணிகளில் ஈடுபடுெ் மெயங்களுக்கு 

பபாதிய ெசதிகமள இந்திய மெளியுறவு அமெசச்கெ் அளித்துள்ளது. 

கடந்த 2017 ஜூமல ொதெ், மெளியுறவு அமெசச்கத்தின் சமுதாய நல 

நிதியத்தின் விரிொக்கத்துக்கான திருத்தியமெக்கப்பட்ட 

ெழிமுமறகளுக்கு இந்திய அமெசச்ரமெ ஒப்புதல் அளித்தது. 



இதன்படி 43 தூதரகங்களில் ெடட்ுெ் பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த நிதி 

அமனத்து தூதரகங்களிலுெ் பயன்படுத்தப்பட ெழி ஏற்பட்டது. 

பாதிக்கப்பட்படாருக்கான தங்குமிடங்கள், சட்ட உதவிகள், நாடு 

திருெ்புதல் உட்பட பல விஷயங்களுக்கு அந்த நிதி 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. அந்த நிதியத்துக்கான ெருொனெ் 

மபருெ்பாலுெ் மெளிநாட்டிலுள்ள தூதரகங்கள் மூலபெ கிமடத்தன. 

இந்திய அரசு ஆட்கடத்தமல தவிரப்்பது மதாடரப்ாக பெ்மரன், 

ெங்கபதசெ் ெற்றுெ் ஐக்கிய அரபு அமீரகெ் ஆகியெற்பறாடு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்மத ஏற்படுத்தியுள்ளது. அபதபபால் 

ஆடக்டத்தல் தடுப்பு, மீட்பு ெற்றுெ் திருப்பி அனுப்புதல் மதாடரப்ாக 

ஜனெரி 2018 இந்தியாவுெ் கெ்பபாடியாவுெ் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தெ் 

ஒன்மற ஏற்படுத்திக்மகாண்டன. அங்கீகரிக்கப்பட்ட மெளிநாடட்ு 

முகெரக்ள், பெமலக்காக குடிபயற விருெ்புெ் இந்தியரக்ளிடமிருந்து 

20,000 ரூபாய் ெமர ($310) கட்டணெ் ெசூலிக்க அரசு 

அனுெதியளித்துள்ளது. ஆனால் நமடமுமறயில் இதம்தாழிலாளரக்ள் 

அமதவிட மிகவுெ் கூடுதலான பணெ் மசலுத்துகின்றனர ்என்றுெ், 

அதற்காக கடன் ொங்குகிறாரக்ள் என்றுெ் பநாக்கரக்ள் கூறுகின்றனர.் 

இதனால் கடன் சுமெ அதிகரித்து ஆடக்டத்தல் அபாயமுெ் 

கூடுகின்றன என்றுெ் அெரக்ள் சுட்டிக்காடட்ுகின்றனர.் 

கடட்ுப்படுத்தப்படாத ெற்றுெ் அங்கீகரிக்கப்படாத முகெரக்ளின் 

மசயல்பாடுகமள அரசு தமட மசய்திருந்தாலுெ், அெரக்ள் சட்டத்தின் 

முன் நிறுத்தப்படுெ் எெ்வித அசச்முெ் இன்றி மசயல்படட்ு 

ெருகின்றனர.் அபதபநரெ் பணிக்கு ஆடக்மள எடுப்பதில் நமடமபறுெ் 

பொசடிகள் ெற்றுெ் ஆடக்டத்தல் குற்றசச்ாடட்ுகமள ஆராய 

மெளியுறவு அமெசச்கெ் ெத்திய புலனாய்வு அமெப்புடன் இமணந்து 

மசயல்படுகிறது. அதன்படி பலரது ஆமளடுப்பு உரிெங்கள் ரத்து 

மசய்யப்பட்டாலுெ் அந்த எண்ணிக்மக பற்றி எத்தகெலுெ் இல்மல.   

 

இந்தியாவுக்குள்பளபய பல ொநிலங்கள் அமெப்புசாரா 

மதாழில்துமறயில் பணியாற்றுபொர ்நலன்கள் மதாடரப்ாக சில 

ெழிமுமறகமள ெகுத்துள்ளன. அதில் ஏழு ொநிலங்கள் வீடட்ுப் 

பணியாளரக்ளுக்கு அடிப்பமட ஊதியத்மத நிரண்யித்துள்ளன. 

பதசிய அளவில் வீடட்ுப்பணியாளர ்நலக் மகாள்மகமய ெகுக்குெ் 

பநாக்கில் கடந்த 2017 அக்படாபரில் மதாழிலாளர ்நல அமெசச்கெ் 

மபாதுெக்களிடமிருந்து கருத்துக்கமளக் பகட்டது. அபதபபால் 14 

ெயதுக்கு உட்பட்படாமர பணிக்கு அெரத்்துெமத தமட மசய்ய 

ஆகஸ்ட் 2016 சிறார ்மதாழிலாளர ்(ஒழிப்பு) சட்டத்தில் திருத்தங்கமள 

அரசு மகாண்டுெந்தது. அபத திருத்தெ் சுரங்கங்கள் தவிர ஆபத்தான 

பணிகளில் 14 முதல் 18 ெயது ெமரயிலான சிறாரக்ள் பெமல 

மசய்ெமத தமட மசய்தது. இருந்தாலுெ் குடுெ்பத் மதாழில் ெற்றுெ் 

ஆபத்தில்லாத நடெடிக்மககளில், பள்ளி பநரங்களுக்கு அப்பாற்படட்ு 

அசச்ிறாரக்ள் பெமல மசய்ய அனுெதி அளித்தது. இந்தத் திருத்தத்தின் 

மூலெ் ஏபதாமொரு ெமகயில் சிறாரக்ள் பணி மசய்ெது 



அங்கீகரிக்கப்படுகிறது என்று இந்திய சிவில் சமூகெ் மதாடரந்்து 

கெமல மெளியிடட்ு ெருகிறது. இது பெமலக்காக சிறாரக்ள் 

கடத்தப்படுெ் அபாயத்மத அதிகரிக்குெ் எனவுெ் அெரக்ள் 

கெமலப்படுகின்றனர.் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுெ் சிறார ்

மதாழிலாரக்ளின் நிமலமய கண்காணிக்க பபாதிய மதாழிலாளர ்நல 

அதிகாரிகள் இல்மல, அெரக்ளுெ் தனியார ்பண்மணகள் ெற்றுெ் 

இல்லங்களில் இருந்து புகார ்ெந்தால் ெடட்ுபெ பசாதமனகமள 

பெற்மகாள்ளுெ் சூழலில் உள்ளனர ்என்று இந்திய சிறார ்நல 

பாதுகாப்பு அமெப்புகள் கூறுகின்றன. 

 

மகாத்தடிமெகள் குறித்த கணக்மகடுப்மப நடத்த ஒெ்மொரு 

ொெட்டத்துக்குெ் 450,000 ரூபாய்கமள ($ 7,060) திருப்பியளிக்குெ் 

ெமகயில் 2016ல் ெத்திய அரசு திருத்தத்மத மகாண்டுெந்தது. ஜூன் 

2017ல் மதாழிலாளர ்நல அமெசச்கெ் மெளியிட்ட 

ொற்றியமெக்கப்பட்ட ெழிகாடட்ுதலில் அந்தக் கணக்மகடுப்பு 

பணிக்கு முன்பணொக 50 சதவீதெ் ெழங்கப்படுெ் என்றுெ், ஆண்டுக்கு 

ஐந்து ஆய்வுத் திட்டங்கமள முன்மனடுக்கலாெ் என்றுெ் 

கூறப்படட்ுள்ளது. ஆனால் எந்த ொநிலொெது அப்படிமயாரு 

கணக்மகடுப்மப நடத்தியதா என்பது குறித்து அரசு அறிக்மகயில் 

ஏதுெ் மதரிவிக்கப்படவில்மல. 

 

சிறாரக்ளுடன் பாலியல் உறவு மெத்துக்மகாள்ெதற்காக சுற்றுலாப் 

பயணிகள் ெருெ் முக்கிய இடங்களில் ஒன்றாக இந்தியா 

திகழந்தாலுெ், அமத குமறக்க எடுக்கப்படுெ் நடெடிக்மககள் குறித்து 

அரசு எந்த அறிக்மகயுெ் மெளியிடவில்மல. ஜனெரி 2018ல் ஆந்திர 

பிரபதச அரசு, பணெ் மகாடுத்து பாலியல் பசமெமய மபறுபொமர 

குற்றஞ்சாட்டி சட்டத்தின் முன் நிறுதத்ுெ் பநாக்கில், பரிந்துமரகமள 

மசய்ய சட்டெல்லுநரக்ள் சிவில் சமூகத்தினர ்ஆகிபயாமரக் மகாண்ட 

குழுமொன்மற அமெத்தது. ெலிந்து ெரத்்தக ரீதியில் பாலியல் 

மதாழிலில் தள்ளப்படட்ு அெரக்ளிடெ் பணெ் மகாடுத்து பாலியல் 

மசயல்களில் ஈடுபட ெருபொமர தடுக்கபொ அல்லது குமறக்கபொ 

எடுக்கப்படுெ் எெ்வித கூடுதல் முயற்சிகள் குறித்துெ் அரசு எெ்வித 

அறிக்மகயுெ் மெளியிடவில்மல. ஐ.நா. அமெதி காக்குெ் பணிகளுக்கு 

மசல்லுெ் முன்னதாக இராணுெத்தினருக்கு சிறப்பு பயிற்சிகளுெ், 

ஆடக்டத்தமல தடுக்குெ் ெழிமுமறகமளயுெ் இந்திய இராணுெெ் 

கற்றுக்மகாடுக்கிறது.  எனினுெ் தெது இராஜதந்திர அதிகாரிகளுக்கு 

அப்படியான பயிற்சிகள் ஏதுெ் மகாடுக்கப்பட்டதாக அரசு 

மதரிவிக்கவில்மல. 

 

ஆடக்டத்தல் உருவகம் 

 

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாகத் மதரிவிக்கப்பட்டபடி, இந்தியா 

மகாத்தடிமெதத்னெ் ெற்றுெ் பாலியல் மதாழிலுக்காக ஆண், மபண் 



ெற்றுெ் சிறாரக்ள் கடத்தப்படுெ் ஒரு இடொகபொ அல்லது 

இமடத்தங்கல் முகாகொகபொ உள்ளது. மகாத்தடிமெபய 

இந்தியாவில் ஆடக்டத்தலுக்கு முக்கியக் காரணொக உள்ளது. கடன் 

சுமெயிலுள்ள ஆண், மபண் ெற்றுெ் சிறாரக்ள்-அெரக்ளில் பலர,் 

முந்மதய தமலமுமறயிலிருந்து கடனுக்கு ஆளாகி- மசங்கல் 

சூமளகள், அரிசி ஆமலகள், துணிகளில் ஜரிமக பெமல மசய்யுெ் 

மதாழிற்சாமலகளிலுெ் ெற்றுெ் விெசாயக் கூலிகளாகவுெ் 

பலெந்தொக பணியில் அெரத்்தப்படுகின்றனர.் இந்தியாவில் 

ஆள்கடத்தல் என்பது மபருெ்பாலுெ் தனிப்பட்ட விஷயொகபெ உள்ளது. 

அதில் சிக்குபெரக்ள் தாழ்த்தப்பட்ட, பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்மதச ்

பசரந்்தெரக்ளுெ், பழங்குடியின ெக்கள், ெதசச்ிறுபான்மெயினர,் 

சமூகத்திலிருந்து புறந்தள்ளப்பட்ட மபண்கள் ெற்றுெ் சிறாரக்ளாகபெ 

உள்ளனர.் மிகவுெ் பலவீனொனெரக்பள ஆடக்டத்தலில் 

சிக்குகின்றனர.் இந்தியாவுக்குள்பளபய கடட்ுொனப்பணிகள், 

எஃகுத்துமற, ஆயத்த ஆமடகள் ெற்றுெ் ஜவுளித்துமற, நிலத்தடியில் 

புமதக்கப்படுெ் பகபிள்களுக்குள் இருக்குெ் கெ்பிகமள தயாரிக்குெ் 

நிறுெனங்கள், பிஸ்கட் மதாழிற்சாமலகள், ஊறுகாய் தயாரித்தல், 

ெலர ்சாகுபடி, மீன்பிடி பண்மணகள் ெற்றுெ் கப்பல்கமள 

உமடதம்தடுக்குெ் பணியில் அெரக்ள் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர.் 

ஆற்றுெணமல எடுக்குெ் பணியில், பலவீனொன நிமலயில் 

உள்ளெரக்ள் கடதத்ப்படட்ு ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர.் 

கடட்ுப்படுத்தப்படாத ெமகயில் இயங்குெ் ஆயிரக்கணக்கான 

பெமலொய்ப்பு முகெரக்ள் பபாலி ொக்குறுதிகமள அளித்து 

மபரியெரக்ள் ெற்றுெ் சிறாரக்மள பாலியல் மதாழிலிபலா அல்லது 

மகாத்தடிமெகளாகபொ தள்ளுகின்றனர.் அபதபபால் வீட்டிலுெ் 

அடிமெகளாக பெமலக்கு அெரக்ள் தள்ளப்படுகின்றனர.் 

 

மகாத்தடிமெகளுக்கு அப்பாற்படட்ு, சில சிறாரக்ள் 

மதாழிற்சாமலகளிபலா, விெசாயக் கூலிகளாகபொ, கெ்பளெ் 

மநய்ெதிபலா, வீடட்ுபெமல மசய்பெரக்ளாகபொ அல்லது பிசம்ச 

எடுப்பதிபலா தள்ளப்படுகின்றனர.் பிசம்சக்காரரக்மள மெத்து 

பணெ் ஈடட்ுெ் சில நபரக்ள், கூடுதலாக பணெ் செ்பாதிக்குெ் பநாக்கில் 

சிறாரக்மள ஊனொக்குகின்றனர.் ொடமகத் தாயாக இருக்குெ் 

பநாக்கில் பல மபண்கள் பலெந்தொக குழந்மதகமள மபற்று விற்குெ் 

நபரக்ளாக ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர.் தமிழ்நாட்டில் 

மசயல்படுத்தப்படுெ் “சுெங்கலி” அல்லது “பஷெநலத் திட்டங்கள்” 

ஆகியமெ மூலெ் ெரதடச்மண, கல்விக்கான உதவி என ஆமச 

ொரத்்மதகள் கூறி குறிப்பிட்ட மதாமகமயக் மகாடுத்துப் மபண்கள் 

பல ஆண்டுகளுக்கு ஒப்பந்த அடிப்பமடயில் பணிக்கு 

அெரத்்தப்படுகின்றனர.் இது பல பநரங்களில் மகாத்தடிமெ 

முமறபபாலபெ மசயல்படுகிறது. ொபொயிஸ்டட்ுகள் பபான்ற 

பிரிவிமனொதிகள் மசயல்படுெ் பிொர,் சத்தீஸ்கர,் ஜாரக்ண்ட், 

ெராட்டியெ், பெற்கு ெங்கெ், ஒடிஷா பபான்ற ொநிலங்களில் அெரக்ள் 



சிறாரக்மள உளொளிகளாகவுெ், மபாருடக்மள எடுத்துச ்மசல்லுதல் 

ெற்றுெ் மெடிகுண்டுகமள புமதத்துமெக்குெ் பணிகளிலுெ் 

ஈடுபடுத்துகின்றனர.் முந்மதய காலங்களில் இல்லாத ெமகயில் 

இருந்தாலுெ், குறிப்பிடத்தகுந்த ெமகயில் இசச்ிறாரக்ள் அரசுக்கு 

எதிரான பொதலில் பலெந்தொக ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர.் 

 

இந்தியாவில் லட்சக்கணக்கானெரக்ள் பாலியல் மதாழிலுக்காக 

கடத்தப்படுகின்றனர ்என்று ெல்லுநரக்ள் கணித்துள்ளனர.் 

இந்தியாவுக்குள்பளபயா அல்லது ெமளகுடா நாடுகளிலிபலா பெமல 

ொய்ப்புகள் எனக் கூறி பபாலி ொக்குறுதிகள் அளித்பதா அல்லது 

பித்தலாட்ட திருெணங்கள் மூலபொ மபண்கமள பாலியல் மதாழிலில் 

ஆடக்டத்தல்காரரக்ள் தள்ளுகின்றனர.் இதுதவிர பாரெ்பரிய சிெப்பு 

விளக்கு பகுதிகள், சிறிய விடுதிகள், ொகனங்கள், குடிமசகள், 

தனியார ்வீடுகளில் மபண்கள் ெற்றுெ் சிறாரக்ள் பாலியல் மதாழிலில் 

ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர.் ெரத்்தக ரீதியில் பாலியல் மதாழிமல 

முன்மனடுக்க ஆடக்டத்தல்காரரக்ள் இமணயதளங்கள், மகபபசி 

மசயலிகள், இமணய பணபரிெரத்த்மனகள் ஆகியெற்மற 

பயன்படுத்துகிறாரக்ள். புனிதத் தலங்களுக்கு ெருெ் பயணிகள் 

ெற்றுெ் சுற்றுலாவுக்கு ெருெ் மெளிநாட்டெர ்தங்குெ் இடங்கமள 

இலக்கு மெத்து சிறாரக்ள் பாலியல் மதாழிலில் தள்ளப்படுகின்றனர.் 

பநபாளெ் ெற்றுெ் ெங்கபதசத்திலிருந்து ெருெ் மபண்கள் ெற்றுெ் 

சிறுமிகள், ஐபராப்பா, ெத்திய ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா ெற்றுெ் 

பராஹிங்கியாக்கள் உட்பட பரெ்ாவிலிருந்து ெருெ் இதர 

சிறுபான்மெயினர ்இந்தியாவில் பாலியல் மதாழிலுக்காக 

கடத்தப்படுகின்றனர.் இதில் முக்கிய இடங்களாக மகால்கத்தா, 

முெ்மப, டில்லி, குஜராத், மெதராபத் ெற்றுெ் இந்திய-பநபாள 

எல்மலப் பகுதிகள் திழ்கின்றன.  பநபாளப் மபண்கள் ெற்றுெ் 

சிறுமிகள் கடத்தப்படட்ு அதிகொக அசாெ் ெற்றுெ் நாக்பூர,் புபன 

ஆகிய இடங்களில் பாலியல் மதாழிலில் தள்ளப்படுகின்றனர.் 

சந்தபககத்துகுரிய கடத்தல்காரரக்ள் ெற்றுெ் பாலியல் விடுதி 

உரிமெயாளரக்ளிடமிருந்து மகயூடட்ுப் மபற்றுக்மகாண்டு சில ஊழல் 

அதிகாரிகள் அெரக்மளக் காப்பாற்றுகின்றனர.் அபதபபான்று 

ஊழலில் ஈடுபடுெ் அதிகாரிகள், பாலியல் அடிமெகளாக 

மெக்கப்படட்ுள்ளெரக்மள மீடக் சிறப்புப் பமடயினர ்மசல்லுெ்பபாது 

அந்த நபரக்ளுக்கு முன்னதாகபெ தகெல்கமள அளித்து 

தப்பித்துபபாக ெழிமசய்கின்றனர.் 

 

ெத்திய கிழக்கு ெற்றுெ் இதர இடங்களில் கடட்ுொனெ், வீடட்ுபெமல 

ெற்றுெ் குமறந்த ஊதியத்துக்கு விருெ்பிசம்சல்லுெ் இந்தியரக்ள் 

மபருெ்பாலுெ் மகாத்தடிமெகளாகபெ இருக்குெ் சூழலுெ் உள்ளது. 

பொசடிக்கு உள்ளாகி, ஏகப்பட்ட பணத்மத பெமலொய்ப்பு 

முகெரக்ளுக்கு அளித்து மெளிநாடு மசன்று அங்கு 

மகாத்தடிமெகளாக அெரக்ள் சிக்கிக்மகாள்கின்றனர.்  பபாலி 



பரம்ியக் கடவுசச்ீடட்ுகமளப் பயன்படுத்தி இந்திய அரசின் 

விதிமுமறகளில் சிக்காெல் இந்தியாவின் ெடகிழக்கு ொநிலங்கமளச ்

பசரந்்த மபண்கள் பரெ்ா ெழியாக பெறு இடங்களுக்கு 

கடத்தப்படுகின்றனர.் பின்னர ்அங்கிருந்து பெறு நாடுகளுக்கு 

பெமலக்காக அனுப்பப்படுகின்றனர.் பபாலி பெமல ொய்ப்பில் 

ஏொந்துெ் கடன் சுமெயில் சிக்கியுெ் சில ெங்கபதசக் குடிபயறிகள் 

இந்தியாவில் மகாத்தடிமெகளாக உள்ளனர.் இந்தியாவின் சில 

முக்கிய நகரங்களில் பநபாளெ், ெங்கபதசெ் ெற்றுெ் 

ஆப்கானிஸ்தாமனச ்பசரந்்த சில மபண்கள் மகாதத்டிமெகளாகவுெ் 

பாலியல் அடிமெகளாகவுெ் ஈடுபடுதத்ப்படுகின்றனர.் கடந்த 2015ஆெ் 

ஆண்டு பநபாளதத்ில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்மத அடுதத்ு, அங்கிருந்து 

இந்தியா ெழியாக மெளிபயறிய பநபாளிப் மபண்கள் 

ஆடக்டத்தல்காரரக்ளிடெ் சிக்கி ெதத்ிய கிழக்கு ெற்றுெ் ஆப்ரிக்க 

நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டனர.் அபதபபான்று பநபாளத்தில் 

மசயல்படுெ் ஜரிமக பெமல மசய்யுெ் ஜவுளித் மதாழிற்சாமலகளில் 

உத்திரப்பிரபதசெ் ெற்றுெ் பிொமரச ்பசரந்்த சில சிறுெரக்ள் 

மகாத்தடிமெகளாக உள்ளனர.் பரம்ிய பராஹிங்கியாக்கள், 

இலங்மகத் தமிழரக்ள், இதர அகதி ெக்கள் மதாடரந்்துெ், பாலியல் 

மதாழிலில் தள்ளப்படுெதுெ் மகாத்தடிமெகளாக மெக்கப்படுெதுெ் 

மதாடரபெ மசய்கின்றன. 

 
### 

இந்த மொழிமபயரப்்பு ஒரு உதவியாக ெட்டுபெ அளிக்கப்படுகிறது. இதன் 

ஆங்கில முலபெ அதிகாரப்பூரெ்ொனதாகக் கருதப்பட பெண்டுெ். 

 

 

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. 

### 


