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�ೆಹ� �ಾ�ಾ ಹಕು�ಗಳ �ೇ��ೆಗಳ� 

�ಶ� �ಾಯು�� �ನ, 21 �ೆಬ�ವ�, 2016, ನವ�ೆಹ� 

 

�ಾವ�, ಹಲವ� ನು�, ನ�ೆ ಮತು� ಜ�ಾಂಗದ ತವ�ಾದ �ಾರತ ಒಕೂ�ಟದ ಜನ�ಾ�ದು�, 2015ರ �ೆ�ೆ�ೖ �ಾ�ಾ ಹಕು�ಗಳ 

�ೂೕಷ�ೆ�ಂ��ೆ �ದ�ೊ�ಂಡು ನಮ� ನಮ� �ಾಯು��ಯ ಸಹಜ �ಾನವ ಹಕು�ಗ��ಾ� ಆಗ��ಸುತ�, �ಶ� �ಾಯು�� �ನ, 21 

�ೆಬ�ವ�, 2016 ರಂದು �ೆಹ�ಯ�� ಈ �ೆಳ�ನ �ೇ��ೆಗಳನು� ಮುಂ�ಡು���ೆ�ೕ�ೆ.  

 

ಎಲ� ವೃ��ಪರ ಅ��ಾ�ಯಗಳನು�, ಪ�ಪಂಚ�ಾದ�ಂತ �ಾ�ಯ��ರುವ ಯಶ�� �ೆ�ೆ�ಗಳನು�, ��ಣ ಮತು� ಇತ�ೆ �ಾ�ಾ ಬಳ�ೆಯ 

�ೇತ�ದ��ನ ��ಾಂಶ ಮತು� ಅಂ�ಅಂಶಗಳನು�, �ಾ�ೆ ಬಳಸುವ ಎಲ� �ೇತ�ಗಳ ದ� �ವ�ಹ�ೆಯನು� ಮತು� ಮಂ��ಾ���ೆ �ಾಗೂ 

�ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯದ ಪ�ಕಲ��ೆಯನು� ಗಣ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು, 

 

ನಮ� ಒ�ಾ�ಯಗಳ� 

 

ತಮ� ಸುಪ��ನ�� ಬರುವ �ಷಯಗಳ ಕು�ತು �ಾರತದ ಒಕೂ�ಟ ಸ�ಾ�ರವ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ�, ಈ ಕೂಡ�ೇ ಈ 

�ೇ��ೆಗಳತ� ಗಮನಹ�� ಅವ�ಗಳನು� ಒ���ೊಳ��ವ�ದು: 

 

1. ಸಂ��ಾನದ ಎಂಟ�ೇಯ ಪ��ೆ�ೕದದ��ರುವ ಎಲ� �ಾ�ೆಗಳನೂ� �ಾರತ ಸ�ಾ�ರದ ಅ�ಕೃತ ನು�ಗ�ೆಂದು 

�ೂೕ�ಸ�ೇಕು.  

2. ಮ�ಾ�ಾತ� ಸ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ ಎಲ� �ಾ�ೆಗಳನೂ� �ಾಗೂ ಎಂಟ�ೇಯ ಪ��ೆ�ೕದ�ೆ� �ೇ�ಸ�ೇ�ೆಂಬ �ೇ��ೆ 

ಇ��ರುವ �ಾ�ೆಗ�ೆಲ�ವನೂ� ಸಂ��ಾನದ ಎಂಟ�ೇಯ ಪ��ೆ�ೕದದ ಪ���ೆ �ೇ�ಸ�ೇಕು.   

3. ಎಲ� ಹಂತದ ��ಣದಲೂ�, ಎಲ� ಸ�ಾ�� �ಾಗೂ �ಾಸ� ��ಣ ಸಂ�ೆ�ಗಳಲೂ� �ಾಯು��ಯ�� ಕ��ೆಯ ಅವ�ಾಶವನು� 

ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� ಕ��ಸ�ೇಕು ಮತು� ಇದ�ೆ� �ೇ�ಾದ ಆ��ಕ �ೆರವನು� �ೕಡ�ೇಕು.  

4. ಒಂದು �ಾಜ�ದ�� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ನ�ೆಸುವ ಮತು� �ೇಂದ�ದ ಅನು�ಾನದ�� ನ�ೆಯುವ ಎಲ� �ಾ�ೆಗಳಲೂ� ಆ�ಾ 

�ಾಜ�ದ ಅ�ಕೃತ �ಾ�ೆಯನು� �ದಲ/ಎರಡ�ೆಯ/ಮೂರ�ೆಯ �ಾ�ೆ�ಾ� ಕ�ಯುವ ಆ��ಯನು� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� 

�ೕಡ�ೇಕು.  

5. �ೇಂದ� ಸ�ಾ�� �ೆಲಸಗ��ಾ� ನ�ೆಸ�ಾಗುವ ಪ�ೕ�ೆ/ಸಂದಶ�ನಗಳ� �ಾಗೂ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ನ�ೆಸುವ ��ಣ 

ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಪ��ೇಶ ಪ�ೕ�ೆ/ಸಂದಶ�ನಗಳ� ಎಂಟ�ೇಯ ಪ��ೆ�ೕದದ��ರುವ ಎಲ� ನು�ಗಳಲೂ� �ೊ�ೆಯುವಂ�ಾಗ�ೇಕು.  

6. ಎಂಟ�ೇಯ ಪ��ೆ�ೕದದ�� ಗುರು�ಸ�ಾಗ�ರುವ ಎಲ� ನು�ಗಳ ರ��ೆ ಮತು� �ೆಳವ��ೆ�ೆ ಎಲ� �ೕ�ಯ �ೆಂಬಲ 

�ೕಡ�ೇಕು.  

7. ಸ�ಾ�� ಮತು� �ಾಸ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ� �ೊಡುವ ಎಲ� �ೇ�ೆಗಳ� ಜನರ �ಾ�ೆಯ��ರುವ�ದನು� �ಾತ�ಪ�ಸ�ೇಕು. 

8. ಒಂದು �ಾಜ�ದ ಅ�ಕೃತ �ಾ�ೆಯನು� ಅ��ನ �ೈ�ೋ��ನ ಆಡ�ತದ �ಾ�ೆ�ಾ�ಸ�ೇಕು.  

9. ಪ�� �ಾಜ�ದಲೂ� ಪ���ಂದು �ೇ�ೆಯ ಸುರ��ೆ ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಮತು� �ೂೕಷ�ೆಗಳ� ಆ�ಾ �ಾಜ�ದ �ಾ�ಥ�ಕ 

ಅ�ಕೃತ �ಾ�ೆಯಲೂ� ಮತು� �ಾನ��ೆ �ೊಂ�ರುವ ಇತ�ೆ �ಾ�ೆಗಳಲೂ� �ೊ�ೆಯುವ�ದನು� ಕ�ಾ�ಯ�ೊ�ಸ�ೇಕು.  
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10. �ಾವ��ೇ �ಾ�ಂ�ೕಯ �ಾತು ಒಂದು ಸ�ತಂತ��ಾದ ನು��ೕ ಇಲ��ೇ ಒಳನು��ೕ ಅನು�ವ�ದನು� 

�ಾ�ಯಸಮ�ತವದ �ೕ�ಯ�� ಗುರು�ಸಲು, ನು�ತ �ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳ� ಮತು� ಪ�ಣತರ ಸ���ಂದನು� 

ನು�ಸಮು�ಾಯದ �ಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಜ�ಸ�ಾ�ರದ ಒ���ೆ ಪ�ೆದು ರ�ಸ�ೇಕು. 

11.  �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯಲೂ� ಮಧ�ಪ��ೇ�ಸ�ೇ, ಒಂದು �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ �� ಅಥ�ಾ ��ಗಳನು� 

ಬಳಸ�ೇಕು ಅನು�ವ�ದನು� �ಧ��ಸುವ ಹಕ�ನು� ಆ�ಾ �ಾ�ಕ��ೆ �ಟು� �ೊಡ�ೇಕು �ಾಗೂ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ಅಥ�ಾ 

ಅದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� �ಾವ��ೇ ��ಯ �ೇ��ೆ�ೆ ಮುಂ�ಾಗ�ಾರದು.  

12.  �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾ�ಮ�ದ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, �ೈ�ೆ� ಇ�ಾ�ೆ ಮತು� ಇ��ತರ ಎಲ� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಪ�ಕಟ�ೆಗಳ� ಮತು�  

�ಂ�ಾಣಗಳ� ಎಂಟ�ೆಯ ಪ��ೆ�ೕದದ��ರುವ ಎಲ� �ಾ�ೆಗಳಲೂ� ಲಭ��ಾಗ�ೇಕು.  

13. ಅ�ಲ �ಾರ�ೕಯ ���ೕ�� �ಾಮ�� ���ಂದನು� �ಾ���, ಎಲ� ನು�ಗಳಲೂ� �� �ೕಜ�ೆಗಳ�, ಮುಕ� ಮತು� 

ಉ�ತ ತಂ�ಾ�ಶ, �� �ೈ��ಕ �ೕಜ�ೆಗಳ�, ಅ�ರ ��ಾ�ಸ (�ಾಂ��), �ಗಂಟು ಕಟು�ವ�ದು ಮುಂ�ಾದ 

�ೕಜ�ೆಗ��ೆ �ೆಂಬಲ �ೕಡ�ೇಕು. 

14. �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ�, ಈ�ಾಗ�ೇ �ಾ�ಯ��ರುವ �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾನೂನುಗಳ ಸಮಪ�ಕ 

ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ಮುಂ�ಾಗ�ೇಕು. ಎ�ೆ��� ಇಂತಹ �ಾನೂನುಗ�ಲ��ೕ ಅ�� ಅಂತಹ �ಾನೂನು ಮತು� 

�ೕ��ಯಮಗಳನು� ರೂ���ೊಳ��ೇಕು.  

 

ಸ� �ಾ�ದವರು: 

�ಾ. �ೇಮಂ� ಕು�ಾ� ��ಾಂಸು ಅಂ��ಾ 

�ಾಧ� �ಾ�ೋ� ಅ�ಾ�� 

�ೋಕರ� �ಂ� ಅವ� 

�ೕ�ೇ� ಬಡುಗು 

ಪ��ಾಂ� ಭ�ಾ��ಾಯ� �ೆಂ�ಾ� 

�ಾ. ರ�ೕ� ಆಯ� ಬಂ�ಾರ 

�ಾ. ಸು�ೕ� �ೆ ��ಾ� �ೋಜಪ�� 

ಸು�ೕ� ಗು�ಾ� ಛ��ೕಸಗ� 

�ೕರ� �ೆ�ೇ�ಕ� �ೋ�� 

ಸು�ೇ� �ೌ��ಾ� ಗ�ಾ��/ಕು�ೌ� 

�ಾ�ೇಂದ� ಬಹುಗುಣ ಗ�ಾ��/ಕು�ೌ� 

ಬಲವಂ� �ಾಂ��ಾ� ಜ� ಗುಜ�ಾ� 

ಅ�� ಚಮ��ಾ �ಂ� 

ಅ��� ಕು�ಾ� �ಂದೂ�ಾ�� 

ಕುಂ� �ರು� �ೊ 

���ಾಂ� �ೆ.ಎ� ಕನ�ಡ 
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ಫ�ಾ� ���ಾ� ಕ��� 

�ಾ�ಯಪ� ಅಪ�ಯ� �ೊಡವ 

ಎ�� ಒ�ಾ��ೕ �ೊಂಕ� 

�ಾ�ೇ� �ಾಹು �ೋ�ಾ� 

ಆನಂ� ಮ� �ೊ�ಾ 

�ಾ. �ಾಮ��ೆ�ೕ� �ಾದ� ಮ�ಾ� 

ರಮ� ಕು�ಾ� �ಂ� �ೖ�� 

�ಾ. �.ಪ�ತ�� ಮಲ�ಾಳಂ 

�ೕಪ� ಪ�ಾ� ಮ�ಾ� 

�.ಎ�.�ೆ�ೆ�ಾ ಒ��ಾ 

�ಾ. �ೋ�ಾ �ಂ� ಪಂ�ಾ� 

�ೆ.�.ಮಲೂ �ಾಜ�ಾ�� 

��ೆ�ೕ� ಕು�ಾ� �ೌ�ಾ�� 

�ೆಂ�� �ಾಥ� ತ�ಳ� 

�ಾ.ಪ�ರು�ೋತ�ಮ ��ಮ�ೆ ತುಳ� 

�ಾ.ಕು�ಾ� �ಾ� ಕೃಷ� ವ���ಾ 

 

�ೆ��ನ �ವರಗ��ೆ ನಮ�ನು� clearindiaoffice@gmail.com ಇಲ��ೇ �ೆಂ�� �ಾಥ� (��ೈ�: 9884155289) ಮತು� 

�ಾ.�ೋ�ಾ �ಂ� (��ೈ� ಸಂ�ೆ�: 9915709582) ಅವರನು� ಸಂಪ���. �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ �ಾ�ಕ�ೊಡ�ೆ ಸಂಪ��ಸಲು �ಾವ� 

�ೆರವ� �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ.  

 

ಧನ��ಾದಗಳ�, 

 

�ೆಂ�� �ಾಥ�, 

ಒಕೂ�ಟ ಸಮನ�ಯ�ಾರ 

�ಾ�ಂ�ೇ� �ಾ� �ಾ�ಂ�ೆ�� ಈ�ಾ��� ಅಂ� �ೈ�� 

09884155289 

 


