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"�నవ అక�మ ర�� చట�ం సమర�వంత�న అమలు �సం �లం�ణ
�ష��ం� AHTU లను బ��తం �యడం" అ� ఈ �� �కు�  �లం�ణ �ష��ం�
�నవ అక�మ ర�� �రూ�లన  �సం ప� �సు� ం�.  

ఈ �స�కం ఒక సంకలనం. �నవ అక�మ ర�� గు�ం� �రు మ�ంత
�లుసు�వ��� ఇతర �స��లను కూ� చదవమ� �ము �కు ��రు�
�సు� ��ము. ఈ �స�కం �కు ఒక �� ��ర�� � ప��సు� ంద�
అనుకుంటు��ం. ఈ �స�కం �� స����� ఉప��ం� AHTU ���
�బ�ం� ఇతర ��� �ల��� (�గ��ము�లు) � క�� �నవ అక�మ ర��
�సులను చక�� ప�ష��సూ� , ��తుల� �న��సం క��ం�, ��� ��యం
�కూ�� �ధం� ప� ��� ర� ఆ�సు� ��ం.

AHTU ��సు �బ�ం�� ��� ��కను �సుకు�వడం� �కు
సహక�ం�నందుకు, �లం�ణ ��� ���, మ�� భద�త ��గం (WSW)
మ�యు ���� ���� � క�ష� (�ద���)కు � హృదయ�ర�క
కృతజ�తలు. ఈ �� �కు� � �రంతరం �కు సూచనలు సల�ల� మద�తు ఇ��న
Addl. DGP ��మ� ��� ల��  IPS ��� మ�యు WSW DIG ��మ�.
�.సుమ� IPS ��� ధన���లు. ఈ �స���� ప�చు�ం�ందుకు త�న
వనరుల� సహక�ం�న ���� ���� � క�ష� (�ద���) ���
ధన���లు.

అ��,  �� �.�.ఎం. �య� IPS, �� ఉ�ప� IPS & �� ఎ�.ఆ�.ఏ.����
మ�యు �నవ అక�మ ర��ను అ�క��ందుకు కృ� �సు� న� ప�� ఒక���
తరు� కృతజ�తలు �లు��ం�. ఈ �స���� ఇంత అందం� ������న
కు�� �� ముర�ధ� క�� � కృతజ�తలు. 

�. మమ� రఘు�� ఆచంట
వ�వ�� పకు�లు , తరు� 
www.tharuni.org
mamatha@tharuni.org

కృతజ�తలు 



�రత�శం� �నవ అక�మ ర�� 20 నుం� 65 ��యన� మం� ప�జలను ప���తం
�సు� ంద� ప��ధనలు �బుతు���.�ం�క ��� మ�యు బలవంత�
���ల�సం మ�ళలు ,��కలను ర�� �సు� ��రు. �రుషులు అ�కం� �న�
�� ం�� ఇ� మ� ఎకు�వ.��క�� ���కులు�,ఇళ�� ప��రు� మ�యు �చ��ళ��
�ల�లు బలవంతం� తర�ంపబడుతు��రు. ఇం�ందరు �ల��కులు� ఉగ��ద
సంస�ల� ఉప��ంచబడుతు��రు. �షన� ��� ����� బూ�� ప��రం, 2018 �
�రత�శం� �త�ం 5264 �నవ అక�మ ర�� �సులు న�ద���, ఇక�డ
64% మ�ళలు మ�యు 48% 18 సంవత��ల కం� తకు�వ వయసు� ఉన��రు
ఉ��రు. ఎకు�వ� ప���త�న �� ం�ల� �లం�ణ ఒక�.

�ష�� ��ప�ం� అక�మ ర�� ���ంచ��� 31 ప���క ��� యూ�ట�ను �లం�ణ
��� �� రం�ం�, ��సు అ��రులను �య�ం�రు. ఈ యూ�ట�  ఏ��టు, న��
��నం, అక�మ ర�� �సుల� ప��ధన మ�యు �షులకు ��లు ప�టటు�  ఎ�
��� అ� అం�ల �ద ఒక �� �కు� ను �ప��ం� �లం�ణ ���. ఈ �� �కు� కు కు
తరు� స�చ�ంద సంస�  మ�యు ���� ���� � క�ష�, �ద��� �రు
సహ�రం అం�సు� ��రు.

��ంబ� 17, 2020న జ��న ఒక ఆ� �� �ర�క�మం�  ��మ� ��� ల��  ఐ�ఎ�
అ�షన� ��� �రు ఈ �� �కు� � �� రం�ం�రు. ఈ �ర�క�మం� �క��ఆం డూ�
���ం�, ���� ���� � క�షన�, ��మ� సుమ� ఐ�ఎ�, � ఐ �, ఉ��� ��
�ం�, ��మ� న�� రఘు�మ�, ���క� ఎన���, ���� ���� � క�ష�, �.
మమత రఘు��, వ�వ�� పకులు, తరు� స�చ�ంద సంస�  మ�యు  �ద��� వరంగ�
క�ంనగ� ల �� అక�మం ర�� ��ధక ��� యూ�ట�ల � ప��సు� న� ���
అ��రులు ��� ��రు.

ఈ �� ��� �ష����ప�ం� AHTU ల� ��సు �బ�ం� �సం �ండు ��ల ఆ� ��
��� �ర�క�మం �పడుతు��ం. అంద�� ఉప�గప� �నవ అక�మ ర���
స��ర సంపద క��న ఒక ����  �ర�� కూ� �దలు�ట��తు��ం. ఈ �షయం�
� అవ�హనను ప��ం���� ఆ� �� అ�� �ం�  కూ� రూ�ం�ంచబ�ం�.
�లం�ణ� �నవ అక�మ ర�� �సులను సమర�వంతం� ���ంచడం ఈ �� �కు�
�క� ల��ం.

�� ��� గు�ం�



9:30 AM - 9:45 AM - Inaugural Speech by Smt. B. Sumathi IPS, Dy. Inspector General of

Police, WSW, TS, Hyderabad

9:45 AM - 10:00 AM - Importance of AHTUs by Smt. Swati Lakra IPS, Addl. Director

General of Police, Women Safety Wing, TS, Hyderabad.

10:00 AM - 10:15 AM -Addressed by Sri. Jitender, IPS., Addl. DGP, Law & Order, TS,

Hyderabad.

SESSION 1

10:30 AM to 12:30 PM -Introduction to AHTUs & Identifying Traffickers in Conventional

Types of Trafficking by Sri. Umapathi IPS, (Retd. IGP)

12:30 PM to 1:00 PM - Case study Discussion on Online Trafficking Cases by Sri. K.

Chandrasheker, Inspector of Police, AHTU, Rachakonda (Cell No. 7901116669) in Cr.No.

321/2020 U/Sec. 370(A) (2) IPC, Sec. 3,4,5 of PIT Act of PS Abdullapurmet, Rachakonda.

SESSION 2

02:00 PM to 04:00 PM - Cyber Trafficking by Sri. Umapathi IPS, (Retd. IGP)

04:00 PM to 04:30 PM - Case study Discussion on Child & Bonded Labour Cases by Sri.

Ramesh, Sub Inspector of Police, PS S.R. Nagar, Hyderabad (Cell No. 8333900133) in Cr.

No. 11/2016, 84/2016 & 5/2017 U/Se. 374 IPC, Sec. 7 JJ Act, 16,17,18 of Bonded Labour

(Abolition) Act 1976 of PS Bhavaninagar, Hyderabad.

04:30 PM to 05:00 PM - Case study Discussion on Yadadri Cases by Sri. Janaki Reddy,

Inspector of Police (Cell No. 9440795648), PS. Yadagirigutta Town, Rachakonda

Feedback

SESSION 3

10:00 AM to 12:00 PM - Legal Frame Work by Sri. S.R.A. Rozedar (Advocate, Founder

Rozedar Law Associates)

12:00 PM to12:30 PM - Case study Discussion on by Trafficking to other Countries by

Sri. S Sudharshann, Inspector of Police (Cell No. 9490616491), PS. Kalapattar, Hyderabad

in Cr.No. 102/2017 U/Sec. 376(2)(i), 370, 420, 468,471, r/w 34 IPC, Sec. 3,4 of POCSO

Act 2012 of PS Kamatipura, Hyderabad.

12:30 PM to 01:00 PM - Sensitization on Human Trafficking Cases i. Trafficking Cases,

Bonded Labour & Child Labour and Missing Cases by Sri. CH Chennaiah, Dy.

Superintendent of Police, AHTU, Women Safety Wing, TS, Hyderabad.

SESSION 4

02:00 PM to 03:00 PM - Victim Support by Dr. Shekar Seshadri, Senior Professor, Dept

of Child & Adolescent Psychiatry, NIMHANS 

03:00 PM to 03:30 PM - Case study Discussion on Conventional Trafficking Case by Sri.

Anjaiah, Inspector of Police (Cell No. 9490616303), PS. Abids, Hyderabad in Cr.No.

57/2020 U/Sec. 370 r/w 34 IPS, Sec. 3,4,5 PIT Act of PS Bowenpally, Hyderabad.

03:30 PM to 04:00 PM - Case study Discussion on Online Trafficking cases by Smt.

Renuka, Sub Inspector of Police(Cell No. 7901110738), AHTU, Cyberabad in Cr.No.

965/2020 U/Sec. 370(A)(2) IPC, Sec. 3,4,5 of PIT Act & Cr.No. 974/2020 U/Sec. 370(A)

(2) IPC, Sec. 3,4,5 of PIT Act of PS Kukatpally, Cyberabad.

Feedback &  Closing remarks by Smt. Mamatha Raghuveer, Tharuni Founder.
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MODULE 1
�నవ  అక�మ  ర��  ��రణకు  ప���క

���  యూ�టు� :  ఒక  ప�చయం

1.1 �లం��� AHTU లు & మ�� భద�� ��గం �ధులు
1.2 AHTU ల �పథ�ం 
1.3 AHTU ల��లు 
1. 4 AHTU సం�� గత ���ణం 
1.5 AHTU SOP/ప��రు 

( ఈ �డూ�� UNODC Synergy in Action - Protocol on the Structure and Function of IAHTUs in India by PM
Nair et al. 2007 మ�యు �లం�� ప�భుత�ం �� ��న SOP on AHTU నుం� సంకలన పరచబ�ం�. )
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1.1 �లం��� అక�మ ర�� ��ధక ���
���లు

�లం�ణ �ష��ం� 31 అక�మ ర�� ��ధక ��� ���లు ,310 ��సు �బ�ం��
ప� �సు� ���. అక�మ ర�� ��ధక �డ� ఆ�సు �ద��దు� ఉన�� .
ఈ ���ల అ��రులు ఈ ��ం� �ర�దర��లు తప�క ��ంచవల� ఉంటుం�:

గృహ మం��త� �ఖ సమకూ�� �హ�లు , ఫ��చ� త�తర ���� �వలం AHTU
���ల ప���క ���గం �స� అందు�టు� ఉం� �డవల� ఉంటుం�.
�త�� ఏ��టు ��న AHTU ల �సం ఒక �లుగు -చ�� ల �హనం , ఒక�,�ండు
��� ��ళ� ���ం�
�లుగు �లల ��తం నుం� త����న / కనబడ� �ల�ల �సులు ఆ� సంబం�త
AHTU లకు బ�� �� SOP /�� ��క ప���యల పద�తులను అనుస�ం� �ప�ం
�కుం� ద����  �య�వల� ఉంటుం�.
అక�మ �నవ ర��, ప����ం� మ�ళలు/ �ల�లకు సంబం�ం�న ��ల� ఆ
అంశం� ప� �సు� న� ఇతర ���రు�న �ఖలు , ఎ��ఓలు, ��ణుల సమన�యం�
త�న చర� �సు�వ��� ప�� AHTU ����� అ��రం ఉంటుం�. 

ఈ ���లు ���  త�తర సంబం�త �ఖలు,  WCWD అ��రుల� క�మం తప�కుం�
సమన�యము �సు���.
ఈ ���లు ��� �� మ�� �శు సంర�ణ �ఖల� , ఇతర సంబం�త �ఖల�, ఈ
రంగం�� �� �క ప�భు��తర సంస�ల�, ��ణుల� మం� సమన�యము క�� ఉం�,
�గ� ���లరు�  , ���  / �ష��  ��య����రుల� ��తులకు �వల�న �గ�
����ం�, ��య సల� ఏ��టు �యవల� ఉంటుం�
�నవ అక�మ ర��కు సంబం�ం�న అ�� అం�లు - ��ధం , ద����  , ర�ణ ,
��రణల� AHTU శ�ద�  �డుతుం�. �రసు� ల �వ�ల ప��క/ ���� త�రు ��
సంబం�త �ఖల�  ఏజ��ల�  సమ�ను�రం� సమన�యము �న��సు� ం�.
�త��� �� �నవ అక�మ ర��కు సంబం�ం�న ���చరణ / ఫం�న� ��గం�
AHTU �ధులను సమగ�ం� �ర���సు� ం�
�లం�ణ �ష�� �� � మ�� భద�� ����� సంబం�ం�న �నవ అక�మ ర��
వ���క �డూ�� AGDP, మ�� భద�� ��గం పర���ణ� ���  �� � AHTU ల
ప��రును క�మం తప�కుం� పర���సు� ం�.

(a) అక�మ ర��కు గు�న ��లు ,�ల�ల ర�ణ �సం సమన�య చర�లు �ప�� �. 
(b) ర�ణ తరు�త ��తు�న �ల�లు,��లకు ఉ�త�న ����ం� ,సంర�ణ క��ం�� 
(c) సంబం�త ��� ల ప��� ఆశ�య గృ�ల� ఉంచబ�న అక�మ ర�� ��తులను
తప�క సంద��ంచడం. 
(d) ��సు త�తర అ��రుల� అవ�హన / సు��తత�ం ,�మర��ం �ం�ం�ం�ందుకు
క�మం తప�కుం� ��ణలు ఏ��టు �య�టం. 
(e) ��� ల� జ�� �నవ అక�మ ర��కు సంబం�ం� ���� త�రు ��
�ర��ంచటం
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మ�� భద�� ��గం �ష��ం�� మ�ళల భద�త , �రవం ,
���రతల భ�� ఇసు� ం�. మ�ళల భద�త �సం ప� ��
సంస�ల���� ఏ�కృతం �సు� ం�.
WSW   పలు ర�లు� అక�మ ర�� ���ంచ��� కృ� �సు� ం�

ప�పంచ �� � �క��ల� 24/7 గంటలు ప��� 'భ��'
స�య �ంద�ం �� / �ం�క �షణ , గృహ �ంసలకు గు�న
��తులకు ���, ��య, �ద� , �న�క �ద�, �న��స
స��లను ఒ� �ట అం�సు� ం�..
ఆప�ష� ము��� ��� WSW  త����న �ల�లను
��డటం , ��� �న��సం క��ంచటం �శ� ప� �సు� ం�.
�లం�ణ �ష��ం�� అ�� ��� ల��  AHTU ���ల
ప��రును WSW పర���సు� ం�

' �లం��� �నవ అక�మ ర�� �సులను ప��వ��తం�
��రణ �య���� , అ�కట���� AHTUలను బ��తం ��
�� ��� ' � WSW అ� ముఖ��న  ���రు. ఈ �� ��� ���� 
 అమలు �� �ధ�త WSW �.

మ�� భద�� ��గం (WSW) �త�
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1.2 �పథ�ం

�� 2010 � �ంద� ప�భుత�ం గృహ మం��త� �ఖ ��� �ష��
ప�భు��లకు ఒక ప�కటన �� ��ం�. అక�మ �నవ ర�� ��రణ
�సం ప���క ��� యూ�ట�  ఏ��టు గు�ం�న ఈ ప�కటన � ఒక
సమగ� పథ��� సూ�సూ�  ఈ అంశం� ��ణ��� ��ణులను,
జ�బు�� ఉన� అ�� ���లను బ��తం ��, �� �మర��ం �ం�
సంఘ�త AHTU బృం�లను ఏ��టు ���ల� , అక�మ �నవ
ర�� ���దులను న�దు �సుకు�, ద���� ల �ధ�త వ�ం�ల�
అ�� ��� ల�� AHTU బృం�లకు ��యపరచమ� ����ం�ం�.



AHTU ప��జ�లు

�నవ అక�మ ర�� ��ల� ప���క శ�ద� . 
��సులు , ��యవ�వస� , ఎ���లు, �రులు , ప��ర -ప��ర ���, ఈ
���రులంద�� అక�మ ర�� ��ల ��రణ� �గ��ములను �� సమగ�
����� రూ�ం�ంచటం. 
��సు �ఖ� �టు ���క, మ��-�శు సం�మ, ఆ�గ� �ఖల వం� ఇతర �ఖలను
అనుసం�న పరచటం.  
ప�భుత� �ఖల�  ప�భు��తర �ఖలను, ����� సంస�లను అనుసం�న పరచటం. 
అక�మ ర�� ��రణ అం�ల� ప���క శ�ద�  ���  ప� �సు� న� స�చ�ంద సంస�లను,
ఇతర �గ��ములను అనుసం�న పరచటం. 
అక�మ ర�� ��రణ� �నవ హకు�ల ���� �లువ�వ�టం. 
��తుల �ణం� �� సం�మం దృ��� �టు� కు� , �ళ�� మ�� ��తులు / ��తులు
�కుం� చూడటం.
�లల హకు�లకు �లువ�సూ� , �ంగ �వ� �కుం� ��తుల� వ�వహ�ంచటం. 
అక�మ ర�� �షయం� అ�క �తు� �తుకు��న �రమ� దృ������ క��
�ండటం. ��రణ - అక�మ ర�� ��లను అ�కట�డం. 
��: �రసు� లు, స�యకులను, కుట��రులంద�� ���ం� ��ంచటం. ర�ణ:
��తులకు మం� సంర�ణ క��ంచటం. ��� మ�� �� కలుగకుం� చూడటం. 
సంఘ�త పర�న AHTU లు ��రణ, ��రణ, సంర�ణలకు సంబం�ం�న చర�లు
�సు�వ��� సమగ��న �����లు క�� ఉం��.
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1.3 AHTU ల��లు

�నవ అక�మ ర�� (HT) ��ల ద���� , ���రులంద�� అక�మ ర�� ��ల
��రణ� �గ��ములను �� అందరూ క�� ��� ప��� సమగ� �����
రూ�ం�ంచటం. 
అక�మ ర�� అ�� అ�క ��ల కలగూరగంప అ� దృ��� �� ��రణకు కృ�
�య�టం. ( �ర��త �ర�ంధం , బం�� ఉంచటం. �నర�ను �ం�క ���రం �సం,
�చ����ంచటం �సం, ���  ��� �సం , �మూ�క బ���రం �య���� , �ల�లను
,మ�ళలను �ం�క ���రం �సం అమ�టం , �నటం �ద�న ��ల�� ఈ �వ��
వ�� �. ) 
��సు �ఖ� �టు ఇతర ప�భుత� �ఖ�న ���క, మ��-�శు సం�మ, �క�ంగులు
మ�యు వృదు� ల �ఖ,సర��� అ���, ఆ�గ� �ఖల వం� ఇతర �ఖలను,ఏ���లను
అనుసం�నపరచటం. 
�రుల దగ�ర నుం� �� ఎ��ఓల , ��సుల దగ�ర నుం� తమకు అక�మ ర�� స��రం
వ��న��డు మ��-�శు సం�మ �ఖ, ���కసం�మ �ఖ, ఎ��ఓల� క��  �సూ��
చర�లు �పట�టం. 
మనుషులను అక�మ ర�� �సం ���� �సు��, �సుకు� ���న దగ�ర నుం�  గమ�ం 
 ���వరకు '�న�� �రం'� ప�గ�ం� �సులను న�దు �సు�వటం. 
���� గు�న ��తులు �� ��ులకు �రు� � తమ �త�కు సంబం�ం�న అవ�హన,
స�యం , ��రణ ��� అ��వరకు మద�తు�వ�టం. 



���� గు�న ��తులు �� ��ులకు �రు� � తమ �త�కు సంబం�ం�న అవ�హన,
స�యం , ��రణ ��� అ��వరకు మద�తు�వ�టం. 
ఎ��ఓలకు చట�పర�న అం�ల� (���ల �కరణ , ��తులను ��రణకు
స�యత�పరచటం వ��) �ర�దర�కత�ం, సల�ల�వ�టం. 
��తుల �ణం� �� సం�మం దృ��� �టు� కు� వ�వహ�ంచటం , �ళ�� మ��
��తులు / ��తులు �కుం� చూడటం. 
�ంగ �వ� , �లల హకు�ల వం� సు��త�న �ష�ల వల� ��తులకు ��
జరగకుం� �గ�త� పడటం. 
AHTU నుం� అక�మ ర��కు సంబం�ం�న సమగ� స��రం ల�ం� అ� ముఖ��న,
��క�న ��గం� ����ద�టం. 
చట�పర�న స��ర� �క, ర���రులు �వ�లు , �� మధ� �ం� లు, అక�మ
ర���రుల ��ం� ల �వ�లు. ఇవ�� ATHU ���  మ�యు �ష�� �ర ��రు� ల
బూ��� పం�� �రు ��య �ర ���� బూ��� �ర��� రు. పర�వ�నం� ATHU లు
ఈ �రం గు�ం�న ��� ��య �� � �� అందు�టు�� �సుకు�వటం 
 జరుగుతుం�. 
ATHUలు అక�మ ర�� ��రణ, ��య ��రణ, ��తుల సంర�ణలకు సంబం�ం�న
చర�లు �సు�వ��� సమగ��న �����లు క�� ఉం��. 
AHTU, �త� �� � ���చరణ �ంద�ం� �నవ అక�మ ర�� ��లను అ�� ���
నుం� ఎదు��� అ�క��  �మర��ం క�� ఉంటుం�.
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1.4 సం�� గత ���ణం/ సంస�



�సు న�దుకు ముందు జ��� 
ముందసు�  �సూ�� ప���క త�రు �య�టం 
FIR న�దుకు ముందు �సూ�� (��డటం)
FIR న�దు �య�టం 
ద����  
FIR న�దు ��క �సూ�� 
�సూ�� ఆప�ష� తరు�త జ��� 
��� �టు �ఖలు 
��రణ 
��ర� ���జం
��రణ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

FIR న�దు ముందు చర�లు

అక�మ ర���రు గు�ం� ఇం����� ��గం నుం� స��ర �కరణ 
అను��తులను కూలంకషం�/ �తు� ���ంచటం - ఒక �ం� ను అనుస���
మ�క �ం� ల�ంచవచు� 
అక�మ ర���రుల గు�ం�న �వ�లను ఎప��క��డు న�క�ం� స�����
ఇతర సంబం�త సంస�ల� పంచు�వటం 
స��రం అం�ం� సంస�లు / వ�కు� లు 

ర�� సంస�లు , ప��టక ప���లకు టూ� లు ఏ��టు �� వ�కు� లు 
ఇ����ష� ఏజంటు�  
���ళ��  కు��� సంస�లు �టళ��  
మ�� �� దు��లు/ ప���లు 
ఎ���� �వలు 
చట��రుద��న అ�ర�� (గర����దన) ���� లు 
ఇంట�-�� �ంటరు�

1.

1.5 AHTU SOP

స��రం అం�న �ంట� త�ణ చర� �సు�వల� ఉంటుం�.
స��రం య�ర�� �� ��� �ంచు�వటం  
ఆప�ష� చర��  ఏ �ఖలను ���� �ర��ంచు�వడం 

ఎ��డు,ఎక�డ, ఎ� ఆప�ష� �ర��ం�� ఆ��ంచటం
ఎంత మం�� ��� అవ�శం ఉం�. 
ఎంత మం�� అ�సు�  �� అవ�శం ఉం�. అవసర�న చట� ,�సనపర�న

అనుమతులు �ం� ఉండటం ఆహరం, బట�లు , మందులు ,డబు� �ద�న అవస�ల
గు�ం� త�రు� ఉండటం 
అను�� ప���లు ఎదు��వ��� �ద�ం� ప���కలు.
 �సూ�� ఆప�ష� � సంబం�ం�న �వ�లు �ప�ం� ఉంచడం �సం �సు�వల�న
�గ�త�లు.

2. ముందసు�  �సూ�� ప���క త�రు �య�టం
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��� (స��రం ఎక�� నుం� వ��ం�) � GD � ���,  ���న��డు ��తులు ,
స�లం , స��రం ఇ��న వ�కు� ల �వ�లు �ప�ం� ఉంచటం. 
�� �� ముందు ఆ స�లం� ��� �ర��ంచటం. ఆ స�లం ��� త�రు �సుకు�
బృందం� చ��ంచు���. 
ఆ స�లం చుటు� ముట����, �ప��,  బయటకు ��� ��� ల� �� , రహస� స��లను
క��ట�టం �సం ���  ప�� వసు� ం�. 
అవసర�� ��� �రం� �సు�వటం.  
�సూ�� బృందం� స�న వ�కు� లను ఎంచు�వటం:

బృందం� ఏ �� � ���,ఇద�రు మ�� అ��రులు ఉండవల� ఉంటుం�.
�సూ�� ��క ��తులను మ�� అ��� ఇంటరూ�� �య�వల� ఉంటుం�. ��
ఎ��ఓ � �ం�న మ�� ప���� సమ�ం� జరగవల� ఉంటుం�. 
���ం �సం ఎ��ఓల స�యసహ��లు �సు�వటం.  
��తులను �ం�తులను �రు �� �సుకు�ళ���� త�న��  �హ�లు  �ద�ం
�య�టం.
 ��తుల �ంట ఉండ��� �బ�ం�� ఏ��టు �యటం. 
�����లు �క�ంచ���, ద�� ��లకు అవసర�న ���లు , �ను�లు �ద�న�
�ద�ం �సు�వటం. 
సంబం�త అ��రులకు ఆప�ష� జ�� స�లం, సమయం ��యపరచటం. ఆప�ష� జ��
స�లం దగ�ర� ఉన� �సూ�� ��� � ముందసు� � ��య �య�టం. �సూ�� 'త�ణ�'
�ర��ంచటం. 
CWC ముందు �జరు పరచవల� ఉంటుం� �బ��  ��తుల� �ల�లను గు��ంచటం.
���న ��తులంద� భద�త �సం, ��� భ�� క��ంచ��� చర�లు �సు�వటం
�ం�తులను,  ��తులను  ��� ఉంచటం. 
��తుల వసు� �లను �� వద�� ఉంచు�����. 
�సూ�� ��న స�లం నుం� �లక�న ప�� లు, వసు� �లు �ద�న� ���నం �సు�వటం.

3. FIR న�దు �య�క ముందు �సూ�� చర�

FIR � ITPA� సంబం�ం�న ��ను�  ఉదహ�ంచడం. 
ITPA �త�� �క IPC ��ను�   366ఏ , 366� , 372, 373, 375, 376,377, 120ఏ ,120
� , 416, 417, 339, 340A, 341, 342, �ద�న� �సు � బ��  �ర�టం.  
JJ చట�ం (67 ���) వం� ప���క �బంధనలు కూ� �ర�టం
ద���� � ఇతర ��లు బయటప�� IO ��� సంబం�ం�న చట��బంధనలను అదన�
��లు� ��� �రు� � �ఖలు �య�టం.

4. FIR న�దు
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 �సు� ���� ��� �ం� �స��లకు సంబం�ం�న చట�పర�న
ము��ం�లు.

 
 
 
 

 �కరణ , �ర�ం / రూ� ��� , గ��లకు సంబం�ం�న �వ�లు.
 
 
 
 

 అను��తుల �� నంబరు�  , �� నంబరు�  , ఇంట�- �� �టు�  వ��.
 
 
 
 

 ��తుల శ�రం �ద ��లు ఉ��� అ� కను��వడం , భయం�
�� దుఃఖం� ఉ��� అ� చూడడం,

 
 
 
 
 

 ��తు�� వయసు సూ�ంచవల� ఉంటుం�. వయసును బ��  తదుప�
�సు����న చర�లు �ర��ంచటం జరుగుతుం�.

 
 
 
 

 ��డబ�న వ��� వ�జను�� ,�ము �న�తనం�� అక�మ ర��కు
గు�నటు�  ��� , �లల అక�మ ర��కు సంబం�ం�న IPC ��న�ను 366ఏ

, 372,376, ఇ�వ� POCSO 2012 చ�� �� (ఆ� ఈ చట�ం వ��న
తరు�త అం� 2012 త��త ��క� ఉం�) ఉప��ంచవల� ఉంటుం�.
ఎందుకం� అక�మ ర�� అ�� �ల�ం నుం� వ�జనులు అ��వరకు

�న�గుతూ ఉం� �రం

��-�సు�
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�����లకు ప��వ�� వసు� �ల �కరణ

వ���రగృహం� ���న ��లు , అ��ం� �స��లు , ��స�రు�  వ��. 
బసు� ,�లు , ��నం ���ట�  వం� ప��ణ ప�� లు అ��  ర�దులు , అ���ంటు�  ,
�ష� �రు� లు ,�� �రు� లు , ���ం� ��ను�లు �ద�న� ఏ�� వ���రగృహం
�రు�� , నడు�తున�టు�  రు��� ఉప�గప��. 
��తులను �ం�కం� ��� �సు� ��ర� రు�� �� ఆసుప�� �లు� లు , మందుల
�లు� లు ,మందులు , �క�ర� �����ప�� , గర� ��ధక �డుగులు , �త�లు , ��తులకు  
అ�ర�� జ��నటు�  ఆసుప�� ��రు� లు ,అ��ల ��త�ం , �మ�లు  అలంకరణ
���� �ద�న�. 
ఒక �ర సంస�� , �ం�క ��� �సూ�  నడు�తున�టు�  రు�� �� ఆల�� లు ,
���లు , అ��ల ����, కం��టరు�  , ��� �సు�లు , ప��ర �స��లు
త�త�లు. 
��తులను ఇతర స��లకు �సుకు�� �హ�ల �వ�లు ��� జ�� ప���ల
స��రం �సం రు��లు� ప��వ�� �. 
వ���రగృ��� వ���� �� �సు� లు , �� ���లున� �స��లు - �ం�క
��� జరుగుతున�టు�  ఋ��లు� ప�� వ�� �.

5.ద����

��
MO వసు� �లను ఘట�స�లం నుం� పంచ�� ��� �క�ం��. 
�ం�తుల వద�  ప�� లు ,�స��లు ఉన��� �� �య�టం. 
�హ�ల ��/ త�� �రసు� ల ఇళ�� / అ��కున� ఇళ�� / �కు�న� ప���లు ��
�య�టం. 
��ంకు �కర� త�� కస�మరు�  /క��ంట�  �� స��రం, �వ�లు ఎక�డ
భద�ప��� కను��వటం.

 
9



�ం�తుల/ము�� �ల ��రణ
��రణ ��ట��డు ఇన�� ��� వం� ఆ��క �ఖలు , ���క �ఖ, ఇ����ష� వం�  
ఇతర �ఖల సహ�రం �సు�వటం. 
���య పద�తుల� ��రణ �యటం. 
��రణ సమయం� అ���న వ��� ��తు�� బయట ప�� ఆ వ���� ��తు���
ప�గ�ం�� �� �ధకు గు� �యకూడదు

�ం�తుల అ�సు�
��� 51(2), 100(3) ల ప��రం మ�� �రసు� లను మ�� ��� �బ�ం� �త��
�� ����. 
�ం�తులకు �ద� ప�� కూ� ��ం��. 
అ�సు�  �� ముందు, అ�సు�  తరు�త  �రసు� ల �� �న�� సం��లను , నంబర�ను
గమ�ంచటం వల� అక�మ ర�� �రసు� ల �ం� లు , మ��� అ�సు� లు �య���
అవ�శం ల�సు� ం�.

FIR న�దు �య���� ముందు �సూ�� చర� �ర��ంచటం� ��ం� �య�ల��
ఇక�డ కూ� ��ంచవల� ఉంటుం�. 
అదనం� ఈ �ష�లు కూ� :ద����  అ��� ,IO జ��వ��  CD� ��రు�  �య�టం.
��� 161 �ంద �ంగూ��లు ���� �య�టం. ��లు అ��� �న FIR �� , నంబరు
ఉం�టటు�  చూసు���

6. FIR న�దు తరు�త �సూ�� �య�టం
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�ంగూ�లం ��రు�  �య�టం
��ణ �ం�న ���ల� ��� ����ం� జ��ం�� .
వయసు ��� రణ:

��తుల వయసు ��� రణకు సంబం�ం�న అ���క ప�� లను ద����  అ��� /IO
సం��ం��. ( జనన ధు� �కరణ పత�ం, సూ�� స����� , ఆ�� �రు� , �ష� �రు�
వ��)
��తులను వయసు ధృ�క�ంచ��� IO ����� �ద� �ఖకు పంపటం.
��తుల వయసు ��� రణకు �రుగు�ళ�� , ఇతర ��తులు �ద�న ప�త��
��ుల ���ం �క�ం��.
��తుల వయసు �షయం� సం�హం, ��దం ఏ�� ఉం� ఆ �సును IO ��క�
�రు� కు ��యపరచటం.
��తులను CWC /������ ముందు �జరు పరచటం.

వ�జను�న ��తులను ������ ముందు �జరు పరచటం. 
��తు�న �లలను CWC ముందు �జరు పరచటం.
ఎవరూ �� ��తులను �ల�� �సం ప�భుత� �� ఎ��ఓ సంస�లు న�� ��
లకు పంపటం. 
�న ���న�� అందు�టు� �క�� ��సు అ��� �రవ� ��తులకు
వస� క��ం��. 

7. �సూ�� ��న తరు�� �ర�క��లు

��తులు �ద� స�యం

��తులకు �ద� ప�� జ��
ముందు ��� జరగ���
��యపర� అనుమ�
�సు�వటం చట���� అవసరం.
��తుల �ంట మ�� ��సు
ఉండటం అవసరం
ఎ��ఓ ఉండటం కూ� ఉండటం..
��తులు �గుడు, �దక
ద���లు �ద�న ���
��స�� ��� �-ఎ���
���� �ం�� లకు పంపటం.

ఇం� ధృ�కరణ

�నవ అక�మ ర�� అ�కట���� ప� �సు� న� ఎ���ల ప��క /�సు�  ������ �
ఇవ���� �ద�ం �సు�వటం

��తులను ఇలు�  �ర�టం

�� ����ష� జ��న
తరు�త ��తులను స�న
వ�కు� లకు �త��
అప��ప�టం.
��తులు �� ల� ��
సమయం� ��� స�న
భద�త�వ�టం.
��సులు �ల�లు ��తులు
అ�� స�న త��దండు� లకు
�త��  సంర�ణ
అప��ప�వల� ఉంటుం�
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��� �� అ�� �రం �రూ�ంచ���
అత�ంత అవసర�న పత�ం. �నవ
అక�మ ర�� అ�� ప���క ప��రం
�� �రం �బ��  CD � �రం -
�రసు� డు - ఋ��, ఈ మూ�ం�
మధ� ఉన� సంబం��� స�ష�ం�
��య�య�టం
��� �� �ఖలు �య����
��య�� అ��� యం �సు�వటం
ఈ ��ణుల ��రు� లు అ�� �క�ం�
�ద�ం �సు�వటం:

��తుల ��క� ��రు�  . ��
��క� �స�� , సుఖ��ధులు ,
�ం�క �షణ గు�ం� స��రం.
వయసు ��� రణ
�న�కం� అనుభ�సు� న�  �దన/
�ధ గు�ం� ��ణుల అ��� యం
��� 25 IEA ప��రం �ం�తుడు
ఇ��న �ంగూ�లం ��లు

8. ��� ��

��య�దులకు /�యర�కు �సు
గు�ం�న �స��లు �త�� �క
��తుల �దన , �రసు� ల మధ�
�ంకులు, �� ప���కల గు�ం�
��య�య�టం.
�రు� � ���ం ఇవ���� ���ల� ,
ఎ���ల �యం� ��తులను �ద�ం
�య�టం
��ులను �ద�ం �య�టం
��రణ సమయం� ��తుల /
��ుల భద�త �షయం� అప�మత�త.

9. ��రణ

ఈ ప���య ల��ం ��తుల
�న��సం. ఆ�గ� సమస�ల �సం ,
�న�క సమస�ల �సం �దు�ల
దగ�రకు, ఊరట �సం ���లర� దగ�రకు,
��యస�యం, నష�ప��రం వం�
�న��స చర�ల ప���య.
ఈ �షయ� �లం�� �ష��
ప�భుత�ం �ప��న ప���క ప���య:

G.O Ms No.09, dt:07.03.2018
of Law(LA.LA&amp;J-Home 
 Court.B) , �లం�� ప�భుత�
GO ప��రం అక�మ �నవ ర��
��తులకు WCD (�� �శు సం�మ
�ఖ) ��� �ష�� ��య��
అ��� ఇ�� నష�  ప��రం
ఈ  ప��రం �ంద� ప�భుత�ం
ఒక��� ఇవ���� మం�రు
��ం�.

10. ��ణుల స�య ప���య

�రసు� ల� చట�పరం� �� �� ���
కటక�ల� �ట�టం.
మ�� అక�మ ర��కు గు� �కుం�
ఉండ��� ��తులకు స�న
�న��సం క��ంచటం. 
అక�మ ర�� జ�� ముఖ� స��ల�
ఇతర సంస�ల� క�� �రం గు�ం�
అవ�హన క��ం� , ప��రం �� ����
అ�కట�డం. 
��� , బ� �� � ల వం� ప��ణ మ��
ప���ల� గ��  బం�బసు�  , �� ఉం�
అప�మత�ం� ఉం� ���� అ�కట�డం.
అక�మ ర�� జ�� అవ�శం ఉన�
ప���ల� అప��తుల కద�కల �ద
��. 
��లు (రహ�రులు) ,��లు ,బసు�
,��� ��షను�  వం� �ట�  ��తులను
�ంట �సుకు��� �� ఆచూ� �సం గ��
��.

11. ��రణ
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2.1 అక�మ ర���రులను గు��ంచటం
2.2 ఇతర సూ�కలు
2.3 అక�మ ర�� ప��ద ఘం�కలు

(ఈ �డూ�� ఈ స��రం సంకలనం - Stop Human Trafficking Book by Tharuni NGO &
http://www.legalserviceindia.com/legal/article-2334-kinds-of-human-trafficking.html ,
https://www.stopthetraffik.org/about-human-trafficking/types-of-exploitation/ , Cyber trafficking: recruiting
victims of human trafficking through the net by STHANASSIA P. SYKIOTOU, The Vienna Forum to fight Human
Trafficking 13-15 February 2008, Austria Center Vienna Background Paper & AP Police Training Manual (AHT)

MODULE 2
అక�మ  ర���రులను  గు��ంచటం
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�ం�క ���రం: ��తులు �� వరకు మ�ళ�. ఈ ���� మ�ళలను బలవంతం�
�ం�క �ర�క��ల�� ���  �యబడ�రు. ఈ ���  వ���ర గృ�ల�,  ����రు�
�మూలు అ����ంట�� జరుగుతుం�.
అక�మ ర���రులను గు��ం�లం� స��రం అం�ం� �� స�యం �సు���: ���
అ��రులు ఇ� �ర�లు అం�ం���� గు��ం� �య�ంచు���. ఈ వ�కు� లు అక�మ ర��
జ�� ప�స�ల� �సులుతూ ఉం�రు ( టూ��� ప���లు , �రు�  �ద�న�)
�ం�క ��� ,���గ�� ( అ��ల ��� లు) , వ���రం �సం అక�మ ర�� �� �రసు� లు ఇ�
ఉం�రు: 

గు��ం� �రు �� �� ఏజంటు ( బంధు�, అప��తుడు, �� ��ం� )
అమ�కం�రు : అక�మ ర�� �సం అ���ళ�� (త��దండు� లు , సంర�కులు �ద�న�రు
- �రు ��� / ��ల� తమ ర�ణ� ఉన� �ల��� అ����� రు)
�ను�లు�రు అక�మం� వ�కు� లను �ను�లు ��� డు (�టు� బ��రు , వ���రగృహం
న�� ��జ�, మ�� �ర�� ��జ� , ప���టు ఇళ� నుం� �ం�క ���రం న���ళ��  ,
అ��ల ��� ల ���రం ���రు, వ��. )
�హ�లు న���ళ��  ( ��� యజ��, బసు� ��వ� , బసు� కండక�� వ��)
���� సహక�ం��ళ�� /�గ��� ( వ���రగృహం న�� �డం , �� క� , వ���ర
గృహం� ��తులను / �ళ� �ల�లను / �ము�లను �ర�ం�ం��డు , ��తుల అదు��
ఉన���డు �ళ�ను �ం�కం� ��ం��డు, అ��ల ��� లు ���ం��రు , వ���రం న��
ప���ల� స�యకులు ,అ��ల ��� లు అ� �� ���ళ�� , అక�మ ర���రు ,
��తులు మ�� ��న �ట� �బ�ం� ఎవ�� �వచు� )
కస�మ� /క��ం� �� �ను�లు�రు ( వ���రం �సం డబు� ���ం��డు , �లల అ��ల
��� లు డబు� ���ం� �� �� ���రు, వ��)

�ర�ంధ కూ� / బలవంత� ��� /���  ��� -వ�కు� లను భయ���  , ���ం� ��సల��
బలవంతం� ��� ��ంచు�వటం , �� �� ����� �తం ఇ�� �� అ��లు ���నటు�
�స�ంచటం. 
��తులు తమ అం��రం�� ఒప�ం�ల� ఇరుకు�ం�రు. 
ఈ ��తులు ��� ప��తుల �రణం� �� ���  �తం �సుకుంటూ ఎం� ఎకు�వ �లం
యజ�� ఇం��  ప���� రు
���క అక�మ ర�� �రసు� లు -

గు��ం��రు �� అత� ప����/ ఏజం� ( బంధు� , అప��తుడు , �� �� ఏజం� ,
ఇ����ష� ఏజం� , �� ��ం� �ద�న�రు)
అక�మ ర�� ��తులను అ���రు ( ��� �ల�లను/ తమ సంర�ణ� ఉన���� అ��
త��దండు� లు , సంర�కులు �ద�న�రు)
అక�మ ర�� ��తు�� �ను�లు ���రు ( ఉ��గ సంస�లు /��� �ం� ఏజ��లు ,
��క�� యజ�నులు , ��� �� యజ�నులు , మధ�వరు� లు /�� కరు�  , ఇం�
యజ�నులు , �ం�� క�రు�  , ఇటుక బ��  యజ�నులు వ��)
�హ�లు న���ళ��  ( ��� యజ��, బసు� ��వ� , బసు� కండక�� వ��)  
���� సహక�ం��ళ�� /�గ��� ( ��� �ం� సంస�  �బ�ం�, �ం�� క�రు�  , �� కరు�  /
మధ�వరు� లు , సూప� �జరు� , ��క�� �ద�న �� ���హకులు , �� ��� ఆ�సుల�,
ఇ����ష� ఆ�సుల� , స�హదు�  భద�� ��గం� ప� �� ప�భు����గులు , ��తులు ,
�రసు� లు, ప��ణం మధ�� బస ��న �ట� �బ�ం� వ�� ).

�ంప��యక అక�మ ర��
 

2.1 అక�మ ర���రులను గు��ంచటం
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అవయ�ల అక�మ ర�� - అవయ�ల �సం అక�మ ర�� - ఈ �రసు� లు ��తుల
అవయ�లను డబు� �సం ��క ��� ర�� ��� రు. 
��� �ంగ�దం ఉండదు,వయసు� ప��దు. 
�న� �ల�ల దగ�ర నుం� ముస���� �క , శ�ల నుం� కూ� �రు అవయ�లు �క�ం�
ర�� ��� రు. ఈ �షయ� ��తుల అనుమ� �సు�వచు� / �సు�క�వచు�

ఆడ�ల�లు ,మగ�ల�లు ,ఇద�రూ అక�మ ర��కు గు� అ��రు. ���కులు�/ ప��ళ���
ప��యటం �సం, �ం�క ���రం �సం అక�మ ర�� జరుగుతుం�. 
��ట� ��ం�ల� వంటగదు��  �ర�ంధకూ�లు� �క �ం�త�క �న అక�మ
�ర�క��ల� ఈ �ల�లను ��ంచటం జరుగుతుం�.  
18 ఏళ� �� �రు అందరూ �ల��.�ల���కులు� ���� గుర�� �ల�లు ఎకు�వ� 
 �రు�ద , అట�డుగు వ�� ల �ల�� ఉం�రు. 
ఈ �ల�ల త��దండు� లు తమ �రు�ద �మ�క,ఆ��క ప���తుల �రణం� తమ �ల�లకు
�రు�న ��తం/ ఉ�� �రుకుతుంద� న�� / �స�� తమ �ల�లను 'అమ�టం' ��
ర���రుల� 'పంపటం' జరుగుతుం�.
ఈ �ల�లు తరచూ వ���రం �� �చ��ళ� ��� ల� �ర�బ� �� ���లు ���,
�ం�క �షణ ����.

�లల �ం�క �షణ (CSA) అ�� �ల�లను �ం�క దృ��� చూ� ��� �న�క , ��రక
�ంసకు గు� �య�టం. ఇ� ��రణం� ఆ �ల�ల� అ��రం ఉన��ళ��  �� ఆ �ల�లు
న���ళ�� �� ��లు. ఈ ��ల� � 1) ఒక వ�జనుడు తన మ��ం�లను బయట���
�ల�లను కూ� అ� ప� �య�మనటం,  2) �ల�లను �ం�కం� �కటం , ��� �� ��� ,
�� ��� /మ��ం�లు ��� సం�గం జరపటం, బ���రం /�డ�. 3) ఒక
వ�జనుడు �లు��/��కను అ��ల ��� లు �నమ�/ చూడమ� �� త��ంచటం 4)
వ�జనుడు �న� ��కను ��� �సు�వటం కూ� �లల� అ����ల ప����
వసు� ం�.

�లల� అ����ల , �ం�క �షణ �క� ప�బల�న రూ�ల� �ల����లు ఒక�.

అక�మ ర���రులు గు��ం�లం� �ఠ�ల సమ�ల� బ�� �ళ�� �ల�లను గమ�ంచటం
���, స�జం� �� బృం�లను ఏ��టు �� ఆ బృం�ల ��� ప� �య�టం.

�ల� ���లు / బలవంత� ���ళ��  �నవ అక�మ ర��:
గు��ం� �డు (identifier), అత� ఏజం�/ ప���� (బంధు�, అప��తుడు )
అక�మ ర��కు గు�న వ���� అ�� మ�� ( ��� అ�� త��దండు� లు ,సంర�కులు ,
�� తన �ర�ను �ను�లు�రుకు అ�� 'భర�')
అక�మ ర��కు గు�న వ���� �� మ�� ( 'భర�' �� మధ�వ�� )
ర�� �� వ��� ( ��� యజ�� , బసు� ��వ� , బసు� కండక�� )
ఈ �రం� �గ��� / స�యకులు ( ఏ మతం ��� ) ��� తంతు �ర��ం��ళ�� ,
మధ�వరు� లు , ప��ణ మ��� ��తులు, ర���రులు బస ��న  �ట� �బ�ం�
వ��.

�లల అక�మ ర�� 
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అంత�� లం /�ం��కతను ఉప��ం� ��తులను గు��ంచటం; ��తుల �వలను
(�య�గ�� పనులను) �క �� అవయ�లను �ను�లు�రులను / కస�మర�ను ఆక��ంచ��� 
 ప��రం �య�టం. అక�మ �రు అంత�� ��� ఈ ��ం� �ర�ల �త �భ�యకం�
ఉప��ంచగలరు:

అంత�� లం లభ�త 
�ం��కత మ�యు �వలు అందు�టు� ఉండటం 
అంత�� లం �� �� �ప�త ( పటు� బ� అవ�శం తకు�వ)
�గం - �� �గం� �వలం ��ట� గురు� లు �త�� వదులుతుం�. 
�రసు� లు ఇం� వద�� కూరు�� ఎ�� �రు�రు ప���ల� , ఎం� మం� ��తులను ��
�సులు�టు 
��తులు �రసు� ల �ప�త వల� ��� గు��ంచ�రు. 
�టు� బ� కం� ఎం� ఎకు�వ ��లు ������  �రం. 
�బ� �ధ�మం� జ�� ��ల� త�న �����లు, చ�� లు �క�వటం �త �త�ప��
� జ�� , ��రణ� సమస�లు.

�బ� అక�మ ర�� 
 

అక�మ ర�� �రులు ��� ��� ��తులను
ఆక���� రు. 
స��ర సంస�లు: ఈ ��-�ట�� స��రం బ��
�య�టం జరుగుతుం�. మ�ళలను , �ల�లను ఆక��ం�
��� �య�టం �సం ఈ �ట�ను దురుప�గ పరచటం
�త�� �క అక�మ ర���రులు  చట��రుద��న అ��ల
��� లు , ��త�ం అ� �� , �� �� �య�టం
జరుగుతుం�. 
వ���గత , �� వ�� ర�త�న బు���- �రు� లు ,
సం��లను �ం�క ��� �� �రసు� లు దురుప�గ
పరు�� రు. 
�� �ట�ను �భం �సం, ఉ�తం� అ��ల �ష�లను
పంచ��� �� ఈ �టు�  ����ం� ���ల ప��రం
కూ� ��� �.
�� -రూములు : ఇక�డ �� ��ం� జ�� �రసు� లు
�ల�లను , ��తుల�� అవ�శం ఉన� వ�కు� లను
�క��� రు. జ��న సం�షణలు �గ�త� పరచటం ,
గు��ం�లు వదలటం ఉండదు. 
�లల అ��ల ��� లు పంప��� , ��క�ంచ��� FTP (
�� �� న��� �� ���) అ� ప���య �డటం
జరుగుతుం�. ఇ� ప����తం� �ళ�ను బ�� �సు� ం�.
ఈ �ం��కతను ���ళ�కు ఇతరుల కం��ట� ���
��� లను ��� �ళ��  బ�� �� �సులు�టు ఉంటుం�.
��� ఇంజను� : �రసు� లు చట��రుద��న �ష�లను
కను��వ��� ఈ ��� ఇంజను�  శ��వంత�న �హ�లు
లు � ప���� �.
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�రసు� లు ��తులను ఇ� గు���� రు / �క��� రు: 
��తుల� సం�షణ , సం��లు. 

టూ�జం /  ప��టక ప���ల పర�టన , ఉ���ల �రు� ఎర, ఉన�త �ద� , ���
,�� ��మ చూ� ఆక���� రు.

ప�కటనల ���
���� బూ��  �టు� .
ఎ���� �టు�  
ఇటువం� రకర�ల ఉ���లు ఇ��ం� �టు�  :

ఇం� ప� స�యకులు
�ట� ��టరు�  
���ం�
��ద ప�శ�మ
 ���ణ రంగం / క����లు / వ�వ�యం 
చదు�కు సంబం�ం�న �రు�లు 
��� �రు� ఆక��ంచడం 
పర�టన
�ం�క ���రం

అక�మ ర���రులను  ఈ �ధం� వ��క�ంచ వచు�:
�ళ�రు ��తులను �క�ం� ��నం;
�రు ��తులను ��� �సం ���లకు పం��� /పంప� అ� �షయం బ��  
�రసు� లు అంత�� ��� �� ��నం, �� - �ట�ను సృ��ంచటం� �� �త� 
�రు ��తు�� వ���గతం� ��� �సు� ��� ( డబు� �సం �కుం�)
బహ�ళ�� , ��య �రవ�వస�ల �� వ�� ల� ఈ �రసు� ల సంబం�ల �� �.

��రణం� అక�మ ర���రులు మూడు ర�లు� ఉం�రు:
ఈ �రసు� లు తరచూ తమ �ంత ��ల� , ��తుల �ష� �� �టు�  �� ��� రు.
ఇందు� నుం� �� �టు�  �టు� ��� ��య �� � �కరణ సంస�లు� అ�వృ��
�ందు��. అక�మ ర���రులు ల��ం� �టు� కున� ���ట�కు ఇ� అనుకూలం�
ఉం��.
అంత�� లం �� ��తులను ఆక��ంచ��� �ద� �టు నుం� �ష�లను �ండవ
�టు� అందు�టు�� ��� రు. �క�ం�న ��తుల �వ�లు , స��రం
ర���రులు �రుకున� ��� , �బ� ���ట��� ఆంగ� అను�దం� పంచబడుతుం�.
ఈ �ండు �� �ట�� �న�� అక�మ ర���రులు ఒక�� �వచు� �� ఒక��కరు
స�యకులు/ �గ���  �వచు�t;
మూడవ రక�న అక�మ ర���రులు �� స�యం� ��తులను �క�ం�
మధ�వరు� లు �కుం� �రు� క��ంటు�  , యజ�నులకు ఆ��� బు�ం� ��� రు
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ఈ అక�మ ర���రులు ��ం� ��� , �శు సంర�ణ �ం�� లు , అంత�� లం� �ష�
���� తమ ��తు�� ఆకటు� కుం�రు. 
ఈ అక�మ ర���రులు తమను  త��దండు� లు  , �చరు� , ఇతరులు  అర�ం �సు�ర�,
�చు��ర� ���కుం�రు. 
ఇతరులు తమ� సుర�తం�,  ఇష�ం� ��ం�టటు�  �రు మసలుకుం�రు. �రుగు�
బత�లనుకు� ఆశల� కలలు క� యువ�యువకులను �రు ��డ�రు. 
��తులు  ���తుల� ఉన���డు ��� ఎ� వ��ం�� అక�మ ర���రులకు �లుసు.
అక�మ ర���రులకు అను��స�దం� క��ం� వృదు� � �క మ�ళలు �ల�లు కూ� �కరణ
�� �డ�రు. 
అక�మ ర���రు�� వయసు , రూపం, ఉ��గం/ వృ�� , వస��రణ , ఆ��క -�మ�క �� ��
బ��  గు��ంచటం కష�ం. 
అక�మ ర���రులు ��తులను '���సు� ��మ'� ��� �నుకల� ముం�తు� �రు. 
అక�మ ర���రులు కపటం� ��తులను �ము న����� ఎదురు ��� ��� దూరం
�సుకు�టటు�  ��� రు.
��తులు ఏ�� అవసరం� ఉం� అక�మ ర���రు అ� �లుసుకు� ఆ అవసరం �రు�� డు.

అక�మ ర���రులు గు��ంచటం ఎంత ముఖ�� ��తులను గు��ంచటం కూ� అం�
ముఖ�ం.

��తుల ఆచూ� ��యక�వటం .
��తుల ఆ�ర ప�� లు / �� ��� , ��నులు తమ ఆ�నం� �క�వటం 
తమ �సం ��� డ�క�వటం, ఒక� �యంత�ణ� ప��తం� �త�� ��� డ గలగటం.
ట�కు�లు, ��లు ఉన��ట ��� వం� �హనం క��ంచటం. (అ��రణ�న దృ��లు)
ఒక ట�కు� నుం� ఎవ�� �ం� 15-20 �ము�ల తరు�త మ�� ఎ��ంచుకు� �ళ�టం. 
�షణ ���లు/ గురు� లు ���� సం�దన ఎ��డు తలచుకుం� అ��డు ప�/ ఉ��గం
వ���య� గలగటం . 
అను�నం క��ం� ఇతర �ర�క��లు.

2.2 ఇతర సూ�కలు

2.3 అక�మ ర�� ప��ద ఘం�కలు
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3.1 అక�మ ర�� ����� వ��ం� చ�� లు
3.2 అక�మ ర�� (��ధక) చట�ం 1956
3.3 అక�మ ర�� (��ధక) సవరణ �లు�  2018
3.4 �లల అక�మ ర��కు సంబం�ం�న ��లు
3.5 చట�ం ఒ��కు��
3.6 సంబం�త అ��రులు
3.7 సంబం�త �బంధనలు
3.8 FIR న�దు
3.9 �సూ�� ������
3.10 �సూ�� అం�లు
3.11 ���-�సూ�� అం�లు
3.12 �� ఆ� ��ం (SOC) ద����
3.13  �బ� ��� ��ల �షయం� �యవల�న� / �యకూడ��.

(ఈ �డూ�� ఈ స��రం సంకలనం -www.prsindia.org, Handbook on the Legal Processes for Police in respect to
Crimes Against Children - P.M Nair, 2019, Investigating Sex Trafficking A Handbook - P.M. Nair, 2020, UNODC SOP
on Investigating Crimes of Trafficking for CSE & UNODC SOP on Investigating Crimes of Trafficking for Forced
Labour))

MODULE 3
చట� పర�న  చట�ం
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�రత ���ంగం ఆ��క� 23(1) మనుషుల అక�మ ర��, �ర�ంధ కూ� వం�
బలవంత ���లను ���సు� ం�. ఈ �� ధ�క హకు�లు ఉల�ం�ం� �� శ�మ
���, �ం�క ��� ��ర��న ��లు. అదనం�, ఈ �ంద ���న� చ�� లు
�లల అక�మ ర��� సంబంధం క�� ఉ���:

Iఇం�య� �న� �� (�ర�య ��స���, 1860) IPC. 
అ��క �నవ ర�� ��ధ చట�ం,1956 (ITPA, 1956)
POCSO చట�ం,2012. 
���� జ��� (�లల ర�ణ)సంర�ణ చట�ం,2015. (JJ Act, 2015) 
���  ��� �రూ�లన చట�ం,1976

ఇ� �క, �ల���హ ��ధక చట�ం , 2006; �లలు, ��ర �లల శ�మ ���
(��ధ, క�మబ��కరణ)చట�ం ,1986; �నవ అవయవ ���� చట�ం ,1994 - ఈ
చ�� లు కూ� ���లు, �ల����లు, శ�మ ��� , అక�మ అవయవ ����
�సులకు వ���� �. స��ర �ం��కత చట�ం 2000, �డూ��� కు�లు, �గలు
ఎ�� ,ఎ�� (అ���ర ��ధక) చట�ం 1989 2015� సవ�ంచబ�న� కూ� అక�మ
ర��కు వ���� �.

3.1 అక�మ ర�� ����� వ��ం� చ�� లు:

��కలు, మ�ళల �ం�క ��� ���ంచ��� ఇ� �� థ�క చట�ం. 

���గృ�లు నడపటం ��, ���గృ�లు నడప��� వస� క��ంచటం �� ��ర�ం.

వ���రం� సం��ం� డబు�� బతకటం ��ర�ం. వ���రం �య���� మనుషులను
కూడగట�డం, వ���రం ��ందుకు ����ంచటం, �సుకు�ళ�డం ��ర�ం.

వ���రం జ�� �ట ఒక మ��� �ర�ం�ంచటం 

బ�రంగ స��ల� �� �� స�పం� వ���రం 

వ���రం �సం మనుషులను ఆక��ంచటం �� వ���రం �సం �లవటం.

�ర�ంధం� ఉన���� �డూ�� (ఆక��ంచటం) �య�టం.

 

 

3.2 అక�మ ర�� (��ధక) చట�ం 1956 (ITPA, 1956)
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3.3 అక�మ ర�� (��ధక) సవరణ �లు�  2018 
(ITP Amendment Bill, 2018)

అక�మ ర��కు గు�న ��తులను ��డటం, �� భద�త, �న��సం గు�ం�న ఈ �లు�  అ��
ర�ల అక�మ ర��ల గు�ం� ద���� కు అవ���� క��సు� ం�. 

ఈ �లు�  ��� ,�ష��,��య �� �ల� ద���� , �న���ల ��త�ం అ��ర బృం�లను
�� �సు� ం�. అక�మ ర�� ��తులను ���న తరు�త ��� ఈ క��లు సంర�ణ ,
�న��సం క���� �.  

ఈ �లు�  అక�మ ర�� ���� సంబం�ం�న ప��జ�లను/ ఉ���లను 'అ� �వ��న�'�
వ��క�ం� ��లను కూ� �వ�తరం �సు� ం� ( �ర�ంధ కూ�, బలవంత గర��రణ , �చ��త�టం,
వయసు �క ముం� �వన ప�పక�త ����ం� చర�లు) 

తమ ఇళ�� వ���రం �న�గుతున�ద� ���న ఇళ� యజ�నులు / అ��కు ఇ���ళ��  ఈ �లు�
ప��రం ��రు� లు. �ళ�� �ము ��� షులమ� రు�� �సు��క�� ��� ��� వ���రం
జరుగుతున�ద� అను��ంచవల� ఉంటుం�. అ�� ఇ� �రత ���ంగం ఆ��క� 21 �
ఉల�ం�సు� న��.  

అక�మ ర��కు ����  ప�చురణలు ���రు , అటువం� ప�చురణలు పం��రు ఈ �లు�
��రు� ల� �బుతుం�.

3.4 �లల అక�మ ర��కు సంబం�ం�న ��లు

18 ఏళ� వయసు �� �న� ��కల �కరణ - ��� 366-ఎ 
���ల నుం� 21 సంవత��ల �� యువతులను �గుమ� �య�టం - ��� 366-� 
�న� �లల అక�మ ర�� - ��� 370 (4)
ఒక� కం� ఎకు�వ మం� �నర�ను అక�మ ర�� �య�టం - ��� 370 (5)
మ�� మ�� �నర�ను అక�మ ర�� �� ర���రులకు �� - ��� 370(6)
అక�మ ర��కు గు�న �న� ��� / �ంస - ��� 370-ఏ (1)
అల�టు� �� ��సల ���రం - ��� 371
వ���రం ��ంచటం �సం �న� ��కలను అమ�టం -��� 372  
వ���రం �సం �న� ��కలను �నటం - 373 
ఈ ��ం� �బంధనలు ITPA చ�� �� వ���� �:

వ���రగృ�లను నడపటం �� నడపటం �సం అ��కు ఇవ�టం- ��� 3
�లల వ���ర సం�దన� ��ంచటం -��� 4 
వ���రం �సం ��కను/�లు�� �క�ంచటం , �సుకు�ళ�డం , ����ంచటం - ���
5అక�మ ర��, అక�మ ర��కు మద�తు -��� 5
� వ�కు� లు అక�మ ర��కు గు�న ��తుల� �ం�క ��� �సం వ���రగృ���
�ళ�టం - ��� 5 
� వ���రం జరుగుతున� స�లం� వ���� �ర�ం�ంచటం - ��� 6
�లలకు సంబం�ం� బ�రంగ ప���ల� �� ఆ స�పం� వ���రం -��� 7

18 సంవత��ల �� ��� �ం�క ��� �సం అక�మం� ర�� �య�టం ఐ�� చట�ం� ఈ ��న�  
ప���� వసు� ం�: 
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వ���ర గృహం� ���న �న� /�లుడు /��కకు �ద� ప��ల� �ం�క �షణ జ��నటు�
బయటప�� ఆ �న� /�లుడు /��క �ం�క ���రం /వ���రం �సం వ���ర గృహం�
�ర�ం�ంచబ�నటు�  ��ంచబడుతుం�. �ం�తులు వ������ ��� షులమ� రు�� �సు�వల�
ఉంటుం�.
ITPA చట�ం ��� 6(3) ప��రం ఏ వ��� అ�� ఒక మ�ళ / ��కకు సంబం�ం�న వసు� �లను
(డబు�, నగలు, దుసు� లు వ��) తన �యంత�ణ� �టు� కు� ఉం� ఆ వ��� ఆ�ను �ం�క
���రం , వ���రం �సం బలవంతం� �ర�ం�ం�నటు�  ��ంచబడుతుం�. ఆ� తన
వసు� �లు అ��� ఆ�ను ���ం��  అతడు ��రు� �.

ఈ ��� ంతం అక�మ ర��ను ఎదు��వ��� ,అ�కట���� చట�ం ��� ఒక మం� ఆయుధం.
�� �బంధనల ప��రం �ను ��� �న� రు�� �సు�వల�న  �ధ�త �ం�తు�� (ము�� ��)
అ�తుం�. ��� సంబం�ం�న ��ను�  ఇ� :

వ���రగృహం న���, నడప��� అ������, నడప���� ��� 3 ప��రం ��ర��న
�రం. 3(2ఏ)ను అనుస�ం� ఆ వ���� (ఇం� యజ�� , అ��కున��ళ�కు , అ��కు
�సుకున��ళ�కు  ) ఇం��  వ���రం జరుగుతున�ద� �లుస� ఎ��డు
��ంచబడుతుందం�:

�� �క సరు���ష� ఉన� �నప��క� (�ప�� ) ఆ ఇం��  వ���రం జరుగుతున�టు�
ద���� � బయటప�ంద� ప�చు�ంచబ�� , ఆ �షయం గు�ం�న స��రం ��� �
����
ఆ ��� �సు�  సంబం�త వ���� అందు�టు �� వసు� ం�

18 ఏళ� వయసు �బ�న వ��� 18 ఏళ� �� �న� వ���� వ���రం �రకు �� త��సు� న�టు�  ,
వ���రం �య���� �యపడుతున�టు�  , వ���రం �య�మ� బలవంత���  �ధం� ఆ
�న� � �యంత�ణ , అ��రం , �త�నం క�� ఉ��ర� రు��� ఆ వ��� మ�కరు వ���రం
�� సం��సు� న� డబు� �ద ఆ�రప� ��సు� న�టు�  ���-4, ITPA చట�ం ప��రం
��ంచబడుతుం�.
ఒక వ��� ఒక �లుడు /��క� వ���రగృహం� ���� ఆ వ��� ఆ �లు��/��కను
వ���రం జరుగుతున� �ట �ర�ం�ం�నటు� �� ��ంచబడుతుం�. ��� �న� రు��
�సు�వల�న �ధ�త ఆ వ����� ఉంటుం�.

3.6 సంబం�త అ��రులు 

3.5 చట�ం ఒ��కు�� /అం�క�ం��
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3.7 సంబం�త �బంధనలు
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��� ��ష� � �రం ���� అ���� ఆగకుం� ,�రం జ�� అవ��లున�
�ట అప�మత�ం�/ �ళకువ� ఉం��.
FIR న�దు �య�టం� �ప�ం/ఆలస�ం ఉండకూడదు. ����రుడు
�ంగూ�లం (����ం�) ఆ�రం� FIR ఉం��. 
�ంగూ���� ��సులు �ర�టం/సవ�ంచటం కుదరదు. ���దు: ఎవ��
���� ���దు �య�వచు�. 
ఎవరూ ముందుకు �క�� ��సు అ��� �� ���దు �య�వల�
ఉంటుం�. 
అ��ర ప�� /������ : ITPA ��� 5(3) �ంద FIR బయలు��న �ట ,
మధ� �� , గమ�ం ఎక��� ��సు ��ష� � �ఖలు �య�వచు� FIR ��
ఉ�తం� ���దు ��న��� ఇవ�వల� ఉంటుం�. 
మ�� ��తులు, ��ులను  �ళ�� ��న �ట �త�� ఇంటరూ��
�య�వల� ఉంటుం�. �యంత�ం సమయం� మ�� ��ులను ���
��ష� లకు రమ�� ఆ��ంచకూడదు. 
GC /SR ��లు : అక�మ ర��కు సంబం�ం�న �సుల��ం�� ��� / ��ష�
���� (�వ��న) ��లు� ప�గ�ంచవల� ఉంటుం�.

3.8 FIR న�దు

L�సూ�� ఆప�ష� � అవసర�న ప�� లు
CrPC ��� 93,94,97,98,100 లను అనుస�ం� ��� �రం�
��-��లబు� �రం� - ప���కం� , ��సులకు సమను�  ��
�య���� వ��� �రకక��, �� అదు��� �సు�క�� ఆ వ���
ఇతరులకు �� ����� ఈ NBW అవసరం. �సూ�� ఆప�ష� జ��
��సు అ��� ఆ �� ంత� ���య� ������ ముందు NBW �సం
దర�సు�  �టు� ���� ఉంటుం�.

��తులకు స�యం
�� - బట�లు, సబు� వం� క�స అవస�లు ���న ��.
మందులు 
�ం� (�ల�లకు తప��స��)

��రణ వనరులు
��� ఆప�ష� జ��న ప��శం �క� ���. 
ర���రులకు �ప�� , ��తులను భద�ం� , ����� ��� ��ష�
�ర���� త�నంత మం� ��� బలగం, �హ�లు. 
��� , ��� ���లు 
���లు �క�ం� �గ�త� �య���� ,��ష� � �ర���� త�న డ��లు
/���లు వ�� ����. 
ఫ�� - ఎ�� ���� 
�� � �రు 
���లు , సుతు� లు , రం�లు వ���రగృ�ల� బం�లను ��న
ప���ల� తలు�లు �రగ�ట�టం �సం అవసరం.

3.9 �సూ�� ������

NBW
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3.10 �సూ�� అం�లు

ITPA ��� 15 ప��రం SPO అం� ��ష� ��� అ��� ��
�య���� �రం� అవసరం �దు.
������ ITPA ��� 16 ప��రం SI �� ఆ� �� � ఏ ���
అ�����,ఎవ���, ఎ���� అ�యం నుం� ��డగ��
అ����� ఇవ�గలరు.
ఎ��  ప���తుల�ను �సూ�� చర�� �ప�ం జరుగకూడదు.
స��రం ఎవ� వద�  నుం� అ�� ల�ంచవచు�. ���రులు అంద��
మం� సంబం�లు ఏర�రచు���.
��� 15(6ఏ ) ప��రం WPO (మ�� ��సులు) �సూ�� చర�కు
అవసరం.
�� �ర��ం� సమయం� �� �కూ�ష� ��ులు� ఇద�రు మ��దసు� ల
అవసరం ఉంటుం�(PW). ��� 15 (2) ప��రం అందు� ఒక మ�ళ
ఉం��.
ర�ంచబ�న ��తులను WPO (మ�� ��� అ���)�త��
ఇంటరూ�� ����. WPO అక�డ �� ప�ం� ఎ��� మ�� సభు���
సమ�ం�  ఇంటరూ�� జరగవల� ఉంటుంద� ITPA ��� 15(6ఏ) స�ష�ం
�సు� ం�.
��� 16, ITPA  అనుస�ం�, ర�ం�న ��తులను �ంట�  ������
ముందు �జరు పరచవల� ఉంటుం�.
�సూ�� �� ఎక�డ ఉన�� ��సు అ��రులకు ముం� ��� ఉం��.
�సూ�� జ��న �ంట� ఎంత మం� ��తులు అక�డ �ర�బడ��
�సూ�� �� � ��య���.

ఎకు�వ ప���� �కుం� �సూ�� �బ�న ��తులను �� � �ర����
త�న�� �హ�లు �సూ�� బృందం దగ�ర �ద�ం� ఉం��. 
��, ����� ప���� ���� ���నం �సు�వటం �ండూ ఎం�
ముఖ�ం. 
���లు కనబడకుం� �� �పల ��� ���నం �సు�వటం త�ర�
జ�����. 
��తులు �బుతున���డు �ల �గ�త�� �ళ�� ��� �ష�� �క
�ప�� �ష�లు కూ� గ����� ద����  అ���� ప���� ����
అర��తుం�. 
�మర�: ప�� �సూ�� చర� తరు�త ఆ ప���యను �త�ం�
�మ��ంచు�వడం (ఎన��) వల� ముందు ముందు �పట��� �సూ��
చర�లు మ�ంత సమర�వంతం� ఉం��.

JJ 2015 చట�ం �ల�ల అక�మ ర�� � కూ� వ��సు� ం�. అందు�త �సూ��
చర� జరుగుతున���డు �ల�లను �ద����న ��తుల నుం� �రు
�య�వల� ఉంటుం� (JJ చట�ం)  
�లుడు/ ��కను ���� గు� �సు� న� సంర�కుల నుం� �రు ��
�న��సం �సం CWC (��� ���� క��) ముందు �జరు పరచవల�
ఉంటుం�.  
�ల �చ��ళ� �షయం� అటువం� �ల�లను అదు��� �సుకున��డు ఆ
�ల�లకు ��� ఎటువం� ��ల గు�ం� అదు��� �సు�వ��దు / అ���
�య��ద� �ప�వల� ఉంటుం�.

�లల �సూ�� అం�లు
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ఇంటరూ��  ��ట��డు చురుకు� ప���ం� అను��తు�/ �ం�తు� �క
��తు� �లు��వల� ఉంటుం�. 
అను��తులను , �ం�తులను ��తుల� కలపకూడదు. 
��తులను �టల� / �తల� / ప�వర�న� /�గల� ���ంచటం, ��ంచటం
కూడదు. ప���� అనుమ�ంచకూడదు. �రు�  బయట�ట��దు. 
��తులకు ���రత����. �ళ� హకు�లు �ళ�కు ��� ఉం� ఇతరులు ���
ఉల�ం�ంచకుం� �ము కూ� ��డు�గలరు.
��తులకు �ం�న వసు� �ల�� ��� ��టటు�  చూడం�. 
��తుల �ల�లకు త�న ర�ణ,సంర�ణ క��ంచం�. అక�మ ర��కు గు� �క ముందు
�ల�ల� త�� క�� ఉన� సందర�ం� �సూ�� తరు�త �ల�లు త�� నుం� ���కుం�
చూడం�. 
�సూ��, ఆ తరు�త ప���యల� కూ� ��తుల భద�త �షయం� �గ�త�
వ�ంచం�. 
��తులకు �ప�ం �కుం� �ద� ప��లు ��ంచం�. 
�ధ��నంత వరకు ��� మ�� �క�రు� / �ద� �బ�ం� �వలు �డం�.

3.11 ���-�సూ�� అం�లు 

JJ చట�ం 2015 ప��రం ఏ���న CWC సమ�ం� �సూ�� ��న �లలను �జరు
పరచవల� ఉంటుం�. 
ఆ �లల �వ�లు ధృ�క�ం� వ�వ�� ���  CWC అనుమ�� �లల సంర�ణ
సంస�ల� ఆశ�యం క��ంచవల� ఉంటుం�.
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3.12 �� ఆ� ��ం ద����  

�� ఆ� ��ం ,SOC ��� � ఉండవల�న� 
��� ��ం� (అం� �క�ం�న స�లం)
ప���ం�న �వ (�హ�ల �వ�లు )
మధ�� ��న మ��లు��న గమ�ం 
���� గు�న స�లం (ఉ�: వ���ర గృహం)
���� 'గు�న�' బ�� అ�న ప���లు

SOC � ���న� స��ల� (ఉ�: వ���రగృ�ల� ���న ��రు� లు) న��న
స��రం ద����  
��తుల హకు�లకు ��తం /�� కలుగకుం� �రం జ��న స��ల� ��లు, ���లు. 
����� ���ం: బ������ సంబం�ం�న SOC �� ��ధ �����లు అక�మ ర��
SOC � కూ� వ���� �. 
�ం��క ���లు: ద����  అ���, IO ��ణుల స�యం� �ం��కపర�న అ��
���లను సమకూరు��వల� ఉంటుం�. �ం��కపరం� గు��ంచగ�� ���లు �దకటం,
క����  �రు �య�టం, �గ�త� �య�టం, బ�� �య�టం, న�దు �య�టం ��ణుల
సహ�రం� జరగవల� ఉంటుం�.
SOC ��� : �రసు� లు , ��తులు , ��ుల� కూ�న SOC ��� ��న ��� �త��
�క ,�� ఆ� క��ం� సంబం�ం�న ఎ��� ��� ��� ���� � ఉండటం అవసరం.

�లల ���-�సూ�� అం�లు



���� -�� లు , ���లు , ��� , ఆ�� , �ంకులు �ద�న� �గ�త� ���
(�� ���) ���లు� ప��వ�� �. 
�లుడు / ��క� ��� � సూ�� , ఇం� అడ�సులు ఎవ� దగ�ర బయట �ట�వద��
�ప�వల� ఉంటుం�. 
�లుడు / ��క తన అ�ం� / �� �� �ల�ంచవద�� , �రసు� � సం��లు ���
�య�వద�� ����. ��క/�లు� ప�వర�న� �రు� క���� ��ణుల సల�
�సు�వల� ఉంటుం�. 
�రం జ��న స���� (ఘట�స�లం) గు��ం�న తరు�త ,ద����  అ��� ,IO ఆ
స���� ప�లపరచవల� ఉంటుం�. �రస�లం� ఉన� అంద� �వ�లు , �� �త�
న�దు �సు�వల� ఉంటుం�. 
�రస�లం �� ఘట� స�లం� �క�ం�న స��రం , కనబ�న  �వ�లను దృ���
ఉంచుకు� IO �లక�న ���లను గు��ంచవచు�
ఈ ���లు ��ంకు అ�ం� నంబరు�  , �� వరు� లు , ���గ�రులు ��
స��ర �స��లు , అక�డ వదలబ�న ఏ�� �వచు�.  ఘట�స�లం� వసు� �ల
�� నం ప���ం��. 
ఉ�హరణకు కం��ట� �� ఎడమ ��కు ���  ఉం� కం��ట� ��న వ���
ఎడమ �� �టం కల మ�� అ� ఉండవచు�.

3.13 �బ� ��� ��ల �షయం� �యవల�న� / �యకూడ��
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IO �ం��క ���లను గు��ం�ట��డు ఏ వసు� ��� ���� అవ�శం ఉన��
��� ముందు గు��ం� �గ�త� �య�వల� ఉంటుం�. ��� ప���ం�న��డు
ఎ��� ��� ప�క�ల� �రు�లు �య�కుం� , భంగపరచకుం� చూడవల�
ఉంటుం�. 
�స�� ఆ� �� ఉం� త��/ప�� �సం ��� ఆ� �య��దు. �స�� ఆ� � ఉం�
అ�� వ�����. 
ఘట� స�లం� �స�� ఆ� � ఉం� IO ��లు ��ం��. ���లను సత�ర�
���నం �సుకు� న�దు �సు���. 
IO �ం��క ��ణులకు ��యబర� �� సహ�రం� న�ం��� / �డ��
�����లను (��) భద�పర��. �����ల ���నం �ం��క ��ణుల
స�యం� �య�వల� ఉంటుం�. 
IO కం��ట� �� వ�� �బు�� , త�త�లను గమ�ంచు���. 
 ���దు �రుడు  �క ��� �ం��క ��ణుల స�యం� �� వ�� క��న��� ,
��ం , ���� �న� �వ�లు న�దు �సు���. �డ� �� �ం�న ��� ,
అక�� నుం�  కం��ట� వరకు ఇ��న క��న� గురు� లు న�దు �సు�వల�
ఉంటుం�.



MODULE 4
��తుల  మద� తు

4.1 �ద� ప��స�ందన 
4.2. ఇంటరూ�� � త�రు �వటం 
4.3. ఇంటరూ�� � అం�లు 
4.4. ఇంటరూ�� ����లు / �రు�లు
4.5 ��తుల ప��ర పథ�లు

(ఈ �డూ�� ఈ స��రం సంకలనం -UNODC Journey to Justice- Manual for Psychosocial Intervention & Handbook on
the Legal Processes for Police in respect to Crimes Against Children - P.M Nair, 2019, 
& http://wcdsc.tg.nic.in/protectionwomenMain.php )
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తమ పట�  �రవం� ప�వ��ం� హకు�
�మ��� �రు ప�చయం �సు�ం�. 
�ద��ళ�� �� సం�ధన �డం�. 
సం�షణ �దలు ���  ముందు,
ము�ం� ముందు,మూడవ మ���
�క�ం �� ముందు అనుమ� అడగం� 
��తుల భ���, ���� అర�ం
�సుకు� ,అర�ం �సుకున�టు�
��యపరచం�. 
��తుల అపనమ���� సహజ�న��
గు��ంచం�

భద�త �ం� హకు�
��తులంద�� తప��స�� భద�త
క��ంచం�
భ�ష�తు� � మ�� అక�మ ర�� జ��
ప����� అంచ� �య�ం�.

స��రం �లుసుకు� హకు�
��వ� ��తులకు ��యపరచం�. 
ఈ  �ర�క��లు ఏ ప��జనం �సం
జరుగుతు���? 
ఈ �ర�క��ల� ఎవ�వరు �లు
పంచుకుంటు��రు? 
ఆ� �రసు� �లు �ద� �ప�ం�.
ఆ�కు ��,ఆ�కు �వల�న �ళ�కు
�� �� జరగద� �ప�ం�. 
��� 24 గంటల� ఏ�
జరగ�తున��? 
వ�� �రం ఏ� జరగ�తున��?
ఆ తరు�త ఏ� జరగ�తున��?
మరుగు�డు�  ఎక�డ ఉ���?
��తులకు �ం�, �ళ�� , బట�లు,
దుప�� ఎక�డ ల��� �?
��తులకు ఏ�� అవసర�� ఎవ��
అడ��?
ఆ�గ�ం ���క�� ఎవ��
��� �� ?

4.1 �ద� ప��స�ందన

అక�మ �నవ ర��కు గు�న ��తుల� �ద� ప��స�ందన (first response)
�� �ష� ( �న�క ���క) �లువ గల�. �రం �క� ��కర�న ప�����

��తులు ఈ ����ం� స�యం� ఎదు��గలుగు�రు.

క�స వనరులు/ అవస�లు �ం� హకు�
��రణ �జనం, మం��� వస�
క��ం��. 
మరుగు�డ� వస�. 
��తులకు ��వర��� త�న
బట�లు. 
��తులకు అవసరమ�� క�స
వసు� �ల '��' త�రు �� ఇ��
�కర�ం� ఉం� , �ళ�� ఎవ�� అ��
అవసరం ఉండదు. 
బ���రం / �ం�క ���
��తు��� �ద�ప��
��ంచు�మ�� సల� �ప�ం�

�రసు� లు� ప�గ�ంపబడకుం�, మ��
��ంపబడకుం� ఉం� హకు�

��తుల� �ద� ఇంటరూ�� �ళ�
నమ�కం చూర�న��� ఒక ప�చయం. 
ఈ �ద� ఇంటరూ��� �ందర�టు�
���లు ,త�తర  �ర�ష�లకు
సంబం�ం�న ��న ఇంటరూ��� ���
��యం జరగ��� ఆటం�లు ఏర��
అవ�శం ఉం�. 
��తులను ���దు�రులు కమ��
పటు� బట�కం�. 
��తు��� �రసు� ���
ఆ��ంచకం�
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ఒక జటు� ను ఏ��టు �సు�ం�.
మ�� IO (ద����  అ���)  
ఎ��ఓ (ప�భు��తర సంస�)
���ల�

ఈ జటు�  చర�లు : 
�ద� �ణం : అప��� ల�ం�న స��రం 
�ండవ �ణం: ��తులు ���న స��రం

��తులను ఇంటరూ��� �ద�ం �య�టం
ఇంటరూ�� �� ���� ఉ��� అ� అంచ� �య�టం 
ఇంటరూ�� ప���య గు�ం� ��తులకు ��య�య�టం  
��తుల అనుమ� �సు�వటం

ఇంటరూ�� �� స�లం ఏ��టు �య�టం
ఇంటరూ�� ��� ��ష� � �కుం� మ�క ప��శం� �య�టం మం��. 
��తులు ఆశ�యం క��ం�న ప�భు��తర సంస�  (NGO) మం� �టు. 
��� 164 ప��రం ఇంటరూ�� �� �ంగూ�లం ������ �క�ం� �సూ�  ఉన�ట���
�రు�  కం� ������ �ంబ� � జరపటం స�న�. 
ఇంటరూ�� �రు� � �త�� �య�వల� వ�� ��తులను అందుకు �ద�ం �య�వల�
ఉంటుం�.

4.2 ఇంటరూ�� త��

ఇంటరూ�� �� రంభం
ప�చయం �సు�వటం 
ఇంటరూ�� ప���య గు�ం� �లుపం�

ఇంటరూ�� మధ��
అక�మ ర�� అనుభ�లు ���ందుకు
��తులకు �యపడం�. 
ఎటువం� �వ�లు అడగవదు�  
ఆ� �బుతున�� �కు అర��నటు�  ���ందుకు
అ��డ��డు అ� �ష�లను �రు ���
�ప�ం�.

ఇంటరూ�� ము�ం�
ఏ�� సం��లుం� అడగం�  
సం�ప�ం� �రు ���న �ష�ల� ���
���ంచం�. 
��తులకు సహక�ం�నందుకు ధన���లు
�ప�ం�. 
ఏ�� �ష�లు �ళ�� తరు�త బయట�ట�
దలచుకుం� �రు ,ఇతర బృంద సభు�లు ఆ
అవ�శం ఉన�ద� ��య�సూ�  � �ం���
�వ�లు �� వద�  వ���ట�ం�.

 
4.3 ఇంటరూ��� అం�లు
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ముందసు� � అ��� �లు ఏర�రచు�వదు�
ఇతరుల గు�ం� ముం� అ��� �లు ఏర�రచుకుం� ��� �ర�ంచటం
ఇబ�ం�కరం. 
అ� ముం� ఏర�రచుకున� అ��� �ల వలన ��తుల ఆ�దన అర�ం
�సు��రు. 
ఇ�ం� అ��� �లు � ప�వర�న� , �ళ�� �రు ��� � �టల�
ప��ఫ��� �.

మం� �� త / చురుకు� �నవల� ఉంటుం�.
��తులు ���� �� వంక చూసూ�  శ�ద�� �నం�. 
�రు �� అర�ం �సుకుంటున�టు�  తల ఊ�తూ సూ�ంచం�. 
�ప�టం ము��న తరు�త �రు �న� �ష�లను ��� టూ�� �ప�ం�.
 ఊఁ ,ఆఁ వం� శ�� లు �రు �ంటున�టు�  ��య��� �. 
��తుల మ���లు, క��న �ధలు సహజ�న�న� భ�� ఇవ�ం�.

ఉప�గకర�న ప�శ�లు అడగం�
�వ�లు ��� ప�శ�లు

స�ష�త �సం అడగవల�న ప�శ�లు

� గు�ం� �ప�ం�. 
ఈ మధ� �రు ఏం �సు� ��రు?
ఇ��డు ఎ� ఉ��రు?

1.
2.
3.

4.4 ఇంటరూ�� �ళకువలు

ఇంటరూ��� ��మం ��� /���  �� ఆ��?
ఇంటరూ�� �న��ంచవ��?
�కు �కర�ం� ఉండ��� ఇం��� ����?

1.
2.
3.

��తులు మ�� �ధకు గు� �కుం� �గ�త�  పడటం
��తుల �ంగూ�లం� �రు�లు,�రు�లు ఉం�య� అర�ం �సు�ం�. (�ళ�కు �
�ద నమ�కం ఏర�డ�  తరు�త �ళ�� �త� �ష�లు బయట�ట�వచు� �� ఇ�వరకు
���న ��� ��� �రుద��న� �ప�వచు� .) �పం �చు��కుం� ఇ� ��రణం�
జ���న� ఆ��ంచం�. 
అనుమ� అడగం�. ఇంటరూ�� �ళ�కు �కర�ం� ఉం� �� కనుకు�ంటూ ఉండం�.

��తుల� ఇబ�ం�కర�న ప���తులను ఎదు��వటం
తమకు �ము �� �సుకు� ఆ�చన ఉన� ��తులు 

��తులకు ���ల� ప�చయం క�� ఉం� �� ఇంటరూ�� �య�వచు�. 
��, �న�క �దు�ల స�యం �సు�వల� ఉంటుం�. 

�నం� ఉన� ��తులకు 
భద�త క���� మ� నమ�కం క��ంచం�. 
ఏ �ధ�న భద�త క���� � స�ష�ం �య�ం�.
ఇం� �నం�� ఉం� సమయం ఇవ�ం�. 

�పం� ఉన� ��తులు 
�� ���� అర�ం �సుకున�టు�  సూ�ంచం�. 
�� ��ల� అం�క�ంచం�. ఇ� వ���గతం �ద� గురు�  �టు� �ం�.

3 1



ఉజ�ల పధకం

ఆడ��� మ�యు �ల�ల� �ం�క ��� �ం� ��డటం �రకు, ���క
స�కరణ, �� �క సం�ల ప��యం, ప��� ����� � వరు���లను ���రు�
�ం�� ఏ��టు �యటం.
��తులను ఘటన స��ల�ం� �సు��� సుర�త�న �టు� �ట�డం.
��తులకు ఇ����� మ�యు �ం� ట�� �����ష� అన� ��� క�స
�క��లు- �ం�, బట�లు, ఉండ��� �టు, �ద� సదు��లూ, ����ం�,
�గ� ఎ��, ���� అం� ఒ�షన� ���ం�.
��తులను కుటుంబము మ�యు స�జం��, �ఇం���� (కలప���) ��
ప�యత�ం �యటం.
���య ��తులను, �� స����� పం�ం� ఏ��టు �యటం.

స��� ��� �� �� ం

WCD మం��వర�ం స��� ��� �� �� ం �ంద బ��� 500 ��య�
($7.37��య�) �ం� 900 ��య� ($13.3��య�) వరకు. 200 �ల�ర��
15,000 � �� ఆడ�ల�లను మ�యు అ���ల� �� కష��� ప���తు�ం�
(అక�మ ర�� �ం� �� నుం�) ర�ం�రు. 
ప�సు� తం, ఈ �� �� ం �ంద �శ ��ప�ం� 551 గృ�� 16,530 మం�
�భప�� రు(annexure 3). ఈ �� �� ం ప��రం, ప�� ��� � క�సం 30 మం�
స��� గృ�ల� ఉండవచు�ను.

��య �ల ���క �జన పధకం

����� ఆ� �బ� అం� ఎం�� ��ం� ఈ ��ంను �ం� ��ం�, ఇందు�, ���
గవర��ం� �� ����ష� �రకు డబు�లు ���ం���న అవసరం �దు. 
ఆ��క మద�తుINR 20,000  �ం� INR 1,00,000 వరకు మగ ల���రులకు, రూ
2,00,000  వరకు, ప���క �లలు (అ�ధల � స�) �� మ�ళ ��తులకు
�ంచబ�ం�.
���  ��� �� �రు, ప���కం� �����ష� �ం� వ��న�రు, - ��
�ంద��� అవ�శము ఉంటుం� ��న ��� రూ�యలు 3ల�ల  వరకు
మద�తు వసు� ం�.

4.5 ��తుల ప��ర పథ�లు
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ICPS �లల ర�ణ �సం సమగ� పధకం

MWCD �లల �సం ఒక సమగ� పథ���  - ఇం����� ��� �� ��� ��ం (ICPS)
త�రు ��ం�. ఈ ��ం చట�ం� ���లు ఉన� �ల�లు మ�యు ��ష�  ప�సు� తుల�
ఉన�  �ల�ల �క� ��� �రుగుదల �రు �మం� మ�యు సుర�తం� జర�� అన�
�ణం� చూసు� ం�. ��క �రకు ���ం�న �ధులు ICPS �ంద XII�� � ��య��  
 2350 �టు� . ఈ ��ం �ంద మం� 77,508 ల���ం�రు మ�యు 36 ��� �లు MoU’s
సంతకం ���.

�షన� ��� �బ� �� ��� ��ం

ఈ ��ం 14 ఏళ�క�� �న� �ల ���కులను ర�ం�, ����య� ��, ��� చదు�
���ంచటం �సం, ML&E, NCLP �రు �దలు��� రు. 
ప�సు� తం ఈ ��ం� 280 ��� లు, 3234 ��ష� �ంటరు�  మ�యు1,22,843 మం�
�ల�లు న�దు �సుకు��రు. 
ఈ ��ం �క� ���క (2016-17)వ�యం 105 �టు� .. 

న�� (NALSA) ప��ర పధకం

ఈ ��ం ప��రం, ఈ �శం�  �మూ�క అ������ గు�న  ��తుల�లు/డు క�స
ప��రం, ఐదు �ం� ప� ల�లు. అ� �ధం�, అ���రం �� అసహజ �ం�క
��ం�� గు�న ��తు���/�� క�సం �లుగు ల�ల �ం� ఏడు ల�ల వరకు
ప��రం.

�లం�� పధ�లు

�లం�ణ ప�భుత�ం WD&WC Dept ��� �నవ అక�మ ర�� ��తులకు ఆ��క
ఉపశమనం ఇసు� ం� (Rs. 20,000/- (As per G.O.Ms.No.28, WCD&SC(WP)
Dept., Dt:,04.07.2003, 13.06.2011& 15.10.2012,)
మ�� �ం��క ��ణ సంస�  (������) �� ��� � �రు���  70% �టు�  ,
అ�థల� , అక�మ ర�� ��తుల� స� ��శ�యుల� �జ�� ��రు
(G.O.Ms.No.14 dt. 23.05.2008 of WD,CW&DW(ICDS) Dept. has issued
orders)
�రు��� గు�న��� ��� & �����ష� ఫం� - రూ. 50,000 / - �ం�క ���
��తులకు (G.O.Ms No.28 of WD,CW&DW (Progs) Dept dt.4.7.2003)
అక�మ ర�� నుం� ర�ంచబ�న �ల�లు / మ�ళలకు త�ణ స�య ��� రూ .5000
/ - నుం� రూ .10,000 / - వరకు �ంచడం (WD, C.W & DW (�� ��) �����ం�
�క� G.O.Ms No.13, 21.4.2008)
POCSO ��తులు రూ. 100,000 / - ప��రం.
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APPENDIX A
Contract Amongst Different Stakeholders

CONTRACT

Dated

MEMORANDUM OF CONTRACT made this ………. day of September 2007, between the Spl. Inspector

General & Deputy Inspector General of Police, CID, Special Cell, West Bengal and ……………..

(hereinafter referred to as the Subscriber), whose address is, …………………..................................................

WHEREAS Criminal Investigation Department desires to engage the service of the subscriber on the terms

and conditions hereinafter set forth and

WHEREAS the subscriber is ready and willing to accept this engagement of service with Criminal

Investigation Department on the said terms and conditions,

NOW, THEREFORE, the parties hereto agree as follows:

1.STATUS

The Subscriber shall be considered as having the same status of an independent Subscriber.

2. NATURE OF SERVICES

PROVIDE

a) As part of the AHTU, participate in all activities of the AHTU, on Rescue and Post rescue care and

attention.

b) Link up with the NGOs in the Country and elsewhere and take proper steps for the restoration/ repatriation

of the rescued Persons.

c) Provide Resource persons for anti-human trafficking training conducted by CID WB.

d) Provide legal support – inside and outside court.

e) Accompaniment during special drives conducted by CID,WB.

f) Give access to long and medium duration shelter homes for trafficked victims.

g) Post rescue trauma counseling.

h) Loan of IT trained office assistance for a few hours per week.

i) Access to research findings.

3. DURATION OF AGREEMENT

The contract will be for a duration of six months from the date of signing of this contract.

4. CONSIDERATIONThe total professional fee of Rupees 5,000/-(Rupees five thousand only) will be given

on a monthly basis.

5. RIGHT AND OBLIGATIONS OF THE SUBSCRIBER

(a) The rights and obligations of the subscriber are strictly limited to the terms and conditions of this

Agreement. Accordingly, the Subscriber shall not be entitled to any benefit, payment, subsidy, or

compensation from CID, WB, except as expressly provided in Article 4 of this Agreement.

(b) The Subscriber shall be solely liable for claims by third parties arising from the Subscriber’s own

negligent acts or commissions in the course of performing this Agreement, and under nocircumstances shall

CID be held liable for such claims(s) by third parties.

6. ARBITRATIONAny claim or dispute arising out of or in connection with this Agreement or any breach

thereof, if not settled by direct negotiation, shall be settled by arbitration in accordance with the Arbitration

Rules as at present in force.
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The parties hereto agree to be bound by any arbitration award rendered in accordance with this final

adjudication of any dispute.

7. PRIVILEGES AND IMMUNITIES

Nothing in or relating to this Agreement shall be deemed a waiver of any of the privileges and immunities of

the CID.

IN WITNESS WHEREOF, the authorized representatives of theparties have executed this Agreement.

8. Addl. DGP CID West Bengal will be the final authority to decide on all matters of AHTU and his decision

will be binding on all concerned.

NGO 1                                                                                                               Spl. Inspector General of Police,

NGO 2                                                                                                                                               Special Cell

NGO 3                                                                                                                                     CID, West Bengal
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Definition of 'Child' in Laws Relevant to Trafficking
APPENDIX C
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HANDBOOK ON THE LEGAL PROCESSES FOR POLICE IN RESPECT TO CRIMES AGAINST CHILDREN - P.M NAIR, 2019



ITPA, 1956
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Memo - Establishing AHTUs in TS
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MHA - Setting up AHTUs
APPENDIX F
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www.tharuni.org

తరు� సంస�  2000 సంవత�రం� �లలు మ�యు ��ల అ�వృ�� ,
హకు�ల �ధనకు ఏ��టు �యబ�న�. 

 

స�జం � ��లు, �రుషలలు స�న అవ��లు, హకు�లు
�ం�టటు�  చూ�ల� ముఖ� ఉ��శ�ం� � ఏర��న�. 

 

గత 20 సంవత��లు� �ల� ���లు మ�యు �ల ���క 

 వ�వస�  �రూ�లనకు �లల అక�మ ర�� ��రణ �రకు �టు
పడుతున��. తరు� ��క సం�లు ఏ��టు �� ��� 18000

మం� ��కల ��తం� �లుగును �ం�ం�. వందల �ల� �ల�
���లు ఆపడం మ�యు �ల� ���ల చట�ం � �రు�లు
�సుకు�వడం � ప��న భూ�క ��ంచడం తరు� ��ం�న

�జ�లు.
 

వరంగ� ��� � ���ం� �లు� ల� మ�యు ఇటుక బ��ల� ప�
�యకుం� చూడడం� �జయం ��ం�ం�. �లల అక�మ

ర��కు గు� �కుం� �� ����లను అ�వృ��  �� స�శ�� �
ముందుకు �గ��� �హదపడుతుం� తరు�. 

 

 

తరు� స�చ�ంధ సంస�


