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ಅ;ತ=)ೆ ಬಂ>ತು. @ೆಂಗಳABನ Cಾ.ಅಂ@ೇಡ E

FೕGಯ, ಬಹುಮಹ0 ಕಟIಡದ, 5 ೇ ಹಂತದ23 ಪJKಾನ ಕLೇBಯನುM Nೊಂ>Pೆ ,
ಆ

ೕಗವನುM ಅದರ ದೂರ ಾQ ಸಂRೆ 080-22392226, UಾVW ನಂ .080-22392206, NೆXY Zೈ\ ]ೋX ^Jೕ

ನಂ .1800-425-23333, ಇ-aೕX:

kshrc2007@gmail.com

ಮತು

ೆo7ೈp:

www.kshrc.kar.nic.in

ಮೂಲಕ ಸಂಪt೯ಸಬಹುದು.

ಆ

ೕಗದ ಉ"ೆ#ೕಶ:

"ಯು ೈ]ೆw

ೇಷ\W Lಾಟ E" "ಮೂಲಭೂತ

ನಂ~)ೆಯನುM ಪ ನರುಚ€B;ತು ಮತು ಎಲ3 ಸದಸ

ಾನವ ಹಕು ಗಳz, ಮತು ವ tಯ ಘನ|ೆ ಮತು

ೌಲ " ದ23

ಾಷ‚ಗƒ„ೆ "ಜ ಾಂಗ, 2ಂಗ, …ಾ†ೆ ಅಥ ಾ ಧಮ …ೇದFಲ3Pೆ

ಾನವ ಹಕು ಗಳz ಮತು ಮೂಲಭೂತ 7ಾ=ತಂತJ‰ಗಳ 7ಾವ ŠJಕ „ೌರವ ಮತು ಆಚರ(ೆಯನುM ಉ|ೇŒಸಲು
ಬದ6 ಾ ತು ".
ಕ ಾ ಟಕ ಾಜ

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಆ

ೕಗವ

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ರ'(ೆ ಮತು ಉ|ೇಜನದ ಜ ಾ@ಾ+B Nೊಂ>Pೆ.

ಇದನುM "…ಾರತದ ಸಂFKಾನ>ಂದ RಾತBಪ0ಸZಾದ ಅಥ ಾ ಅಂತರ ಾ•‚ೕಯ ಒಪYಂದಗಳ23 ಮೂ0ಬಂ>ರುವ
ವ tಯ Œೕವನ, 7ಾ=ತಂತJ‰, ಸ ಾನ|ೆ ಮತು ಘನ|ೆ„ೆ ಸಂಬಂG;ದ ಹಕು ಗಳz" ಎಂದು ಾ Rಾ •ಸZಾ Pೆ.

ಆ

ೕಗದ %ಾಯ ಗಳ'
ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಉ|ೇಜನ ಮತು

ಮೂ0ಸಲು ಮತು

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಸಂರ'(ೆ„ಾ

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಉಲ3ಂಘ ೆ„ೊಳ„ಾದವರ

ೆರF„ಾ

ಇರುವ ರ'(ೋ•ಾಯಗಳ ಬ„ೆ‘ ಅBವ
ಆ

ೕಗವ ಈ )ೆಳಕಂಡಂ|ೆ )ಾಯ

•ವ “ಸುŠPೆ.
• ಸ=ಯಂ •ೆJೕBತ ಾ ಅಥ ಾ ದು†ಾ ಯ ಗƒ„ೆ ತು|ಾದವರು ಅಥ ಾ ಅವರ ಪರ ಾ :ಾವ Pೇ ವ tಯು
ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಉಲ3ಂಘ ೆ ಬ„ೆ‘ •ೕ0ದ ದೂರನುM ಗಮನ)ೆ ತ„ೆದು)ೊಳz•ವ ದು, ಅಥ ಾ ಅದ)ೆ ಕುಮ–ಕು )ೊಟI
ಅಥ ಾ ಅಂತಹ ಉಲ3ಂಘ ೆಯನುM •ಲ

;ದ 7ಾವ ಜ•ಕ ೌಕರರ Fರುದ6

1

ಾ0ದ ದೂರುಗಳz.

• ದೂBನ Fಷಯ ಕುBತು FLಾರ(ೆಯನುM )ೈ„ೊಂಡು ಅಂತಹ Fಷಯಗಳ ಬ„ೆ‘ )ಾನೂ•ನ ಪJ)ಾರ
ಆPೇಶಗಳನುM

ಾಡುವ ದು.

• Fಶ=FPಾ ಲಯ ಮತು ಇತ ೆ ˜'ಣ ಸಂ7ೆ9ಗಳ23
FPಾ š / ಅKಾ ಪಕ ವೃಂದಗƒ„ೆ

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಬ„ೆ‘ ಅBವ ಮೂ0ಸುವ ಸಲು ಾ

ಾನವ ಹಕು ಗಳ )ಾ:ಾ „ಾರ / ಸ…ೆಗಳ ೆMೕಪ 0; ತರ@ೇŠ •ೕಡುವ ದು.

• ಸ ಾಜದ FFಧ ವಗ ಗಳ23

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಅBವ / •ಾಗೃŠಯನುM ಮೂ0ಸುವ ಸಲು ಾ

)ಾ:ಾ „ಾರ, )ಾಯ ಕJಮ / ಸažಳನಗಳನುM ಹŸ–)ೊಳ•ಲು ಉ|ೇŒಸುವ ದು ಮತು

ಾಜ ದ ಸ)ಾ B

ಸಂ7ೆ9ಗ ಾದ ಆಡƒತ ತರ@ೇŠ ಸಂ7ೆ9, aೖಸೂರು, ಕ ಾ ಟಕ ¡2ೕ¢ ಅ)ಾಡŸ, aೖಸೂರು, ಅಬು+X ನŒೕE
7ಾo

ಾಜ

„ಾJŸೕ(ಾ£ವೃ>6 ಸಂ7ೆ9 ಇ|ಾ >ಗಳ23 ತರ@ೇŠ NೊಂದುŠರುವ ಸ)ಾ B

ೌಕರB„ೆ ಅBವ

•ೕಡುವ ದು.
• ಬಂ>ೕRಾ ೆಗಳz ಅಥ ಾ ಾಜ ಸ)ಾ ರದ •ಯಂತJಣ ಇರುವ ಇತ ೆ ಸಂ7ೆ9ಗಳ23 FLಾರ(ೆ/ ಆ2)ೆ /
ಪBವತ

ೆ / ರ'(ೆ / ಬಂಧನದ23B;ದ ಅಥ ಾ ವಸŠ ಪCೆದ ಜನರ ;9ŠಗŠಗಳನುM ಅಧ ಯನ

•ೕಡುವ ದು ಮತು ಸ)ಾ ರ)ೆ ˜UಾರಸುW

ಾಡಲು …ೇ¤

ಾಡುವ ದು.

• ಸ ಾಜದ23 ಅBವ ಮೂ0ಸಲು

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಬ„ೆ‘ ಪ ಸಕಗಳನುM ಪJಕ¤ಸುವ ದು.

•

ಇರುವ ರ'(ೋ•ಾಯಗಳ ಬ„ೆ‘ ಸ ಾಜದ23 Šಳzವƒ)ೆ ಮೂ0ಸಲು

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಸಂರ'(ೆ„ಾ

ಸ)ಾ ೇತರ ಸಂಘ-ಸಂ7ೆ9ಗಳನುM ಉ|ೇŒಸುವ ದು.
ಅG•ಯಮದ0

ದೂರುಗಳನುM

ಪBಗQಸZಾಗುವ ದು. ಆ

FLಾBಸು ಾಗ

ಆ

ೕಗವ

ಒಂದು

ೕಗವ )ೈ„ೊಳz•ವ ಎZಾ3 ನಡವƒಗಳz ;FX

;FX

ಾ :ಾಲಯ ೆಂದು

ಾ :ಾಲಯದ ನಡವƒಗ ೆಂದು

ಪBಗQಸZಾಗುವ ದು.
ಆ

ೕಗದ ಅಧ 'ರು ಮತು ಸದಸ ರುಗಳz

ಾಡುವ ಾಜ ಾ ¥ ಪJ ಾಸದ23 ದೂರುಗಳನುM ;=ೕಕBಸುವ ದು ಮತು

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಉಲ3ಂಘ ಾ ಪJಕರಣಗಳನುM ಗಂ£ೕರ ಾ ಪBಗQ; ಸ9ಳ ಪB˜ೕಲ ೆ

ಾ0, ಪ ನ ಾವZೋಕನ

ಾ0 ಸಮ7ೆ ಪBಹBಸಲು ಘಟ ಾ ಸ9ಳಗƒ„ೆ …ೇ¤ •ೕಡುವ ದು. ಅG)ಾB/ ೌಕರರು Nಾಗೂ 7ಾವ ಜ•ಕರ23
ಅBವ ಮೂ0ಸುವ ದು.
ಾ•‚ೕಯ

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಆ

ೕಗವ

•ವ ಹ(ಾ ಪದ6ŠಯನುM (Complaint
ಾಜ

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಆ

ವ ವ7ೆ9ಯ

ಮೂಲಕ

National Informatic Centreಇವರ

Management System)

ಕJಮದ23 ಉಪ

ೕಗ Pೊಂ>„ೆ ದೂರು

ಅ£ವೃ>6 ಪ0;ದು+, ಈ ಪದ6ŠಯನುM ಕ ಾ ಟಕ

ೕಗದ23ಯೂ ಸಹ ನ ೆಂಬE-2014 Bಂದ ಅಳವ0;)ೊಂ0Pೆ. ಈ Fದು ಾ–ನ

ದೂರುPಾರರು

ತಮ–

ದೂರುಗಳನುM

ŠƒಯಬಹುPಾ Pೆ. ಈ ವ ವ7ೆ9³ಂದ ಾ•‚ೕಯ
ಹಕು ಗಳ ಆ

ಸಹ

ೕಗದ ದೂರುಗಳz ಪ ನ ಾವತ

Pಾಖ2ಸಲು

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಆ

ಮತು

ದೂBನ

ಪJtJ*ಯನುM

ೕಗ ಮತು ಕ ಾ ಟಕ ಾಜ

ಾನವ

ೆ:ಾಗುವ ದನುM ತ¥YಸಬಹುPಾ Pೆ. ಈ ಪದ6ŠಯನುM ಸB:ಾದ

ೕ ;)ೊಂಡು ದೂರುಗಳನುM ŠೕವJಗŠಯ23 •ವ “ಸಲು, ಸರಳ ಾ

ಪCೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಾಗುತPೆ.
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ಗುರುŠಸಲು ಮತು “ಂದ)ೆ

7ಾವ ಜ•ಕB„ೆ ದೂರು ಸ23ಸಲು ಆ
ಾಜ

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಆ

ೕಗವನುM ಖುPಾ+ ಸಂಪt ಸುವ |ೊಂದ ೆ ತ¥Yಸುವ ಉPೆ+ೕಶ>ಂದ ಕ ಾ ಟಕ

ೕಗದ23 ಸNಾಯ ಾQ

03-2015Bಂದ ಸNಾಯ ಾQಯು )ಾ:ಾ ರಂಭ

1800-425-23333ರ

(Help Line)

ಾ0Pೆ.

ವ ವ7ೆ9ಯನುM ಅಳವ0ಸZಾ ದು+, > ಾಂಕ:6-

ಶುಲ ರ“ತ ದೂರ ಾQ

ಮೂಲಕ 7ಾವ ಜ•ಕರು ದೂರುಗಳನುM ಕ ಾ ಟಕ ಾಜ

(Toll free No.)

ಸಂRೆ :

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಆ

ೕಗ)ೆ

ಸ23ಸಬಹುPಾ Pೆ ಅಥ ಾ ಪತJದ ಮೂಲಕ/ ಇ-aೕX ಮೂಲಕ ವ ವಹBಸಬಹುPಾ Pೆ.
ಒ]ಾI ೆ ಸ ಾಜದ ಎZಾ3 ಸ9ರಗಳ ಜನರ ಹಕು ಗಳ ಉಲ3ಂಘ ೆಗƒ„ೆ ಆ

ೕಗವ ಸYಂ>ಸುವ )ಾಯ •ವ “ಸುŠPೆ.

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಉಲ3ಂಘ ೆ 7ಾ~ೕ|ಾದ ಪJಕರಣಗಳ23 ಸಂತJಸ9B„ೆ ಪBNಾರ •ಾವŠಸಲು ಆ

ೕಗವ ˜UಾರಸುW

ಾಡುತPೆ.
FFಧ ಅವGಗಳ23 …ಾರತ ಮತು Nೊರ Pೇಶದ )ಾನೂನು FPಾ š ಗಳz ಇಂಟ\ ˜·

ಾಡಲು ಆ

ೕಗವ

ಅವ)ಾಶ ಕ2Y;Pೆ.

(.ಎ+.ಎ,
ದೂರುPಾರರು ದೂರŒ೯

ಂ>„ೆ ಆ

ೕಗವನುM ಸಂಪt ;Pಾಗ, ಅವರು ಆ

ಭŠ೯ ಾ0 ಅದ ೊಂ>„ೆ •ೕಡ@ೇ)ಾಗುತPೆ. ನಂತರ ದೂರುPಾರರ

ೕಗವ ಪ¸ ೈ;ದ ದೂರು ನಮೂ ೆ

ದೂರನುM ;=ೕಕೃŠ •ೕಡುವ ದರ ಮೂಲಕ

;=ೕಕBಸZಾಗುತPೆ. ಅದರ ಪB˜ೕಲ ೆಯ ನಂತರ,
ಆ

ೕಗವ

ಮುಂ>ನ

ಕJಮದ

ಮುRಾ G)ಾBಗƒ„ೆ ಆಥ ಾ ಆ
ಆ

ೕಗವ

ಅದರ

ಪJŠಗಳನುM

ಬ„ೆ‘

ದೂರŒ೯ಯನುM

ಪCೆದು)ೊಂಡು

ಆ:ಾ

ಇZಾRೆ„ೆ

ಸಂಬಂG;ದ

ೕಗದ ತ•Rಾ F…ಾಗ)ೆ ಕಳz“; ಆ •¤Iನ23 ವರ>ಯನುM ;=ೕಕB;ದ ನಂತರ,
ದೂರುPಾರB„ೆ

ಅ£•ಾJಯಗಳನುM ;=ೕಕB;ದ ನಂತರ, ಆ

ಅವರ

ಅ£•ಾJಯಗƒ„ಾ

ಕಳz“ಸುತPೆ

ಮತು

ಅವರ

ೕಗವ ಅಗತ ಮತು ಸೂಕ ಾದ ಆPೇಶಗಳನುM Nೊರ0ಸುತPೆ.

ಸ)ಾ ರವ ಸ23ಸುವ 7ೇ ೆಯ :ಾವ Pೇ ಅಂಶಗƒ„ೆ ಸಂಬಂG;ದಂ|ೆ )ೆಲವ ಸುKಾರ(ೆ ಅಗತ ೆಂದು ಆ

ೕಗವ

…ಾF;ದ ೆ, ಆPೇಶದ ನಕಲನುM ಸಂಬಂಧಪಟI ಕLೇB ಅಥ ಾ ಇZಾRೆ„ೆ ಅದನುM ಪB˜ೕ2ಸಲು ಕಳz“ಸZಾಗುವ ದು
ಮತು ಆ

ೕಗವ

ಾ0ದ •Pೇ ಶನಗಳನುM ಮತು ˜UಾರಸುಗಳನುM ಅನುಸBಸಲು ಕƒಸZಾಗುವ ದು. 7ಾವ ಜ•ಕ

7ೇವಕ ೊಬ¹, ಪJŠ ಾ>ಯ •ಯಂತJಣದ23ರುವ Pಾ

ಕಂಡುಬಂದ ೆ, ಕತ ವ •ವ೯“ಸುವ 23 ತ¥Yತಸ9 ೆಂದು

7ಾ~ೕ|ಾದ ೆ, ಅವನ / ಅವಳ Fರುದ6 ಅಗತ ˜UಾರಸುಗಳನುM ಸ)ಾ ರ)ೆ •ೕಡZಾಗುವ ದು.
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ಆ

ೕಗವ- ಈ %ೆಳ/ನ ವಗ ದ ಪ1ಕರಣಗಳನು (3ೕಕ ಸುತ5"ೆ.
1.

•ೈ2ನ ಸುಪ>೯ನ23 7ಾವ

2. ¡2ೕ¢ ಸುಪ>೯ನ23 7ಾವ
3. ಬಂಧನದ23 ºತJ“ಂ7ೆ
4. ಬಂಧನದ23ನ ಅ|ಾ Lಾರ
5. ¡2ೕ¢, ŒZಾ3
6.

ಾ Œ7ೆ‚ೕp, ಸ)ಾ ರ ವರ>

ಾಧ ಮ / 7ಾವ ಜ•ಕರು ವರ>

ಾ0ದಂ|ೆ ¡2ೕ¢ ಎ\)ೌಂಟEಗಳ23ನ 7ಾವ

ಾ0ದಂ|ೆ ನಕ2 ಎ\)ೌಂಟEಗಳ 7ಾವ

7. ಅ|ಾ Lಾರ
8. ಅಕJಮ ಬಂಧನ / ಬಂಧನ
9. ¡2ೕ¢ ಅŠ ೇಕ ಮತು •ಲ '‰
10. •ೈಲು / •ೈಲು ಪB;9Šಗಳz
11. )ೈ>ಗಳ ಹಕು ಗಳ ಉಲ3ಂಘ ೆ
12. ವರದ (ೆ ºತJ“ಂ7ೆ / ಮ“ ೆಯರ ಅಪ ಾನ>ಂPಾಗುವ 7ಾವ / )ೆಲಸದ ಸ9ಳದ23 Zೈಂ ಕ tರುಕುಳ
13. ಮಕ ಳ ಹಕು ಗಳ ಉಲ3ಂಘ ೆ
14.

ಾನ;ಕ ಬು>+ ಾಂಧ ಮಕ ಳ )ಾನೂನು ಬದ+ ಹಕು ಗಳ ಉಲ3ಂಘ ೆ

15. Pೈ“ಕ ಾ FಕಲLೇತನರ )ಾನೂನು ಬದ+ ಹಕು ಗಳ ಉಲ3ಂಘ ೆ
16.

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಉಲ3ಂಘ ೆ„ಾ

ಾಜ ಸ)ಾ ರದ ಎZಾ3 ಇZಾRೆಗಳz, ಸ9ƒೕಯ ಅG)ಾBಗಳz,

ಸ)ಾ ರದ •ಾJG)ಾರಗಳz Fರುದ6 ದೂರು.
17. •ಗೂಢ 7ಾವ
18. •ಗೂಢ ಕಣ– ೆ
19. ಅಪಹರಣ
20. ˜'ಣ ಅಥ ಾ 7ಾವ ಜ•ಕ ಆ ೋಗ ದ ಹt ನ ಉಲ3ಂಘ ೆಯ ಬ„ೆ‘ ದೂರು
21. Fಧು ನ–ರಣ
22. ¥ಂಚQ
23.

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಉಲ3ಂಘ ೆ„ೆ )ಾರಣ ಾಗುವ

24. ೈಸ
25.

ಾ2ನ ಪJಕರಣಗಳz

ಕ Fಪತುಗಳ ಸಮಯದ23 7ಾ9¥ಸZಾದ ಪBNಾರ ˜~ರಗಳ23 )ೈ>ಗಳ ;9Š

ಾಗBೕಕB„ೆ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ ಕ|ೆಗಳನುM • ಾಕBಸುವ ದು ಮತು 7ಾವ ಜ•ಕ ರಗ ೆ„ೆ
)ಾರಣ ಾಗುವ ದು

26. ಆತ–7ಾ ಧಮ ದ ಹt ನ ಉಲ3ಂಘ ೆ
27. ಪBಸರ ಮತು ಪBಸರ F¼ಾನದ ಅವನŠ
28. ˜'ಣ ಸಂ7ೆ9ಗಳ23 ಾ ಂ½
29. ಅರಣ ಇZಾRೆ³ಂದ •ಲ '‰ 7ಾವ ಜ•ಕ ಅG)ಾBಗƒಂದ )ಾನೂನು@ಾ“ರ ಾ NೊರNಾಕುF)ೆ
30. ಎ\ಎ¾ಆE; ಇಂದ ವ„ಾ ³;ದ ಪJಕರಣಗಳz
31. ¡2ೕಸBಂPಾದ ಸುಳz• ಪB(ಾಮಗಳz
32.

ಾನವ ಅಂಗಗಳ ಅಕJಮ

ಾ ಾಟ
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33. ಭ

ೕ|ಾYದ ೆ

34. ನಕWX ಚಟುವ¤)ೆಗಳz
35. @ಾಲ F ಾಹ
36. @ಾಲ )ಾŸ ಕ ಪದ6Š„ೆ ಸಂಬಂG;ದ ಸಮ7ೆ ಗಳz
37. ಮ“ ೆಯರು ಮತು ಮಕ ಳ aೕ2ನ Zೈಂ ಕ tರುಕುಳ
38. )ೋಮು •ಂದ ೆ.
ಆ

ೕಗವ- 6ಾ ಾನ %ೋ, ನ89 ಈ %ೆಳ/ನ ವಗ ದ ಪ1ಕರಣಗಳನು %ೈ;ೆ<5%ೊಳ'=ವ->ಲ9.
ಅಸಂಬದ+, ಅಸYಷI, ಅ ಾಮKೇಯ, )ಾನೂನು@ಾ“ರ, ಸುಳz• ದೂರುಗಳz, ಅಥ ಾ @ೇ ೆ :ಾವ Pೇ

ೇ>)ೆಯ ಮುಂPೆ @ಾt ಇರುವ ಅPೇ Fಷಯ, ಅಥ ಾ

ಾನವ ಹಕು ಗಳ ಉಲ3ಂಘ ೆ, ಾಗBೕಕ ಪJಕರಣಗಳz, ;9ರ

ಆ;ಗಳ F ಾದಗಳz ಮತು ಒಪYಂದಗƒ„ೆ ಸಂಬಂG;ದ Fಷಯಗಳ ಕುBತು ಒಂದು ವಷ ದ ನಂತರ •ೕ0ದ ದೂರು ,
7ೇ ಾ Fಷಯಗಳz ಮತು )ೈ„ಾB)ಾ F ಾದಗಳz, ಅಥ ಾ 7ಾವ ಜ•ಕ 7ೇವಕನ Fರುದ6ದ ದೂರುಗಳz, ಅಥ ಾ
ಈ„ಾಗZೇ

ಾ :ಾಲಯ ಅಥ ಾ ಆ

ೕಗ Šೕ ಾ೯•;ದ Fಷಯಗಳz ಅಥ ಾ ಆ

Fಷಯಗಳz.
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