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ನಮ�ದು �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರತದ ��ಧ�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ ಅ�ಲ�ಾರತ ಮತು� �ೕಂದ� �ೕ�ಗಳ �ಾ�            
�ಾಗ�ಕ �ೕವಕರ ಗುಂಪ�. �ಾರತದ ಸಂ��ಾನದ �ೕ�ಗ ಬದ��ಾ�ರುವ �ಾಗ�ಕ ಸಂಸ���ಯನು� ��ಸುವ          
���ನ�� �ಾವ� �ಲಸ�ಾಡು��ೕ�. �ಾವ� �ಾವ��ೕ �ಾಜ�ೕಯ ಪ��ೂಂ�� ಸಂಬಂಧ�ೂಂ�ಲ�. ಏ�ಂದ�         
�ಾವ� ತಟಸ�� ಮತು� �ಷ���ಾತ� ಯ�� ನಂಬು��ೕ�. 
  
�ಬ�ವ� 2020 ರ�� ಈ�ಾನ� �ಹ�ಯ�� ನ�ದ ಗಲ�ಗಳ �ೕಕರಸ�ರೂಪ, �ಂ�ಾ�ಾರದ ಪ��ಾಣ, �ಾ�ಣ �ಾ�            
ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗಳ ನಡು�ನ �ೂೕಮು �ಭಜ�ಯನು� ಗಮ���ಾಗ, ಒ೦ದು ತ�ರ ತ೦ಡವ�,         
ಗಲ�ಯ�ದಲು, ಗಲ�ಯ ಸಮಯದ��, ಮತು�ನಂತರ, ಏ�ಾ�ತು ಎಂಬುದರ ಬ�� ಸಮಗ� ಪ��ೕಲ�         
ನ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು �ಾವ� �ಾ����ೕ�.. �ಹ� ���ೕಸರು ನ��ದ ಈ ಗಲ�ಗಳ ತ��ಯು ಇ��ೕ�ನ �ನಗಳ��            
�ಾ�ಪಕ�ಾದ �ಮ�ಾ�ತ�ಕ �ಾ��ಾ�ನವನು� ಹುಟು� ಹ�ರುವ�ದ�ಂದ ಇದು ಇನ�ಷು� ಅಗತ��ಾ��. ಆದ��ಂದ         
ಉನ�ತ �ಾ��ಾಂಗ, �ಾಗ�ಕ �ೕ� ಮತು� ���ೕಸರ�� ��ಾ��ಾಹ� ಪ����ಗಳನು� �ೂಂ�ರುವ ಸ��ಯು          
ಗಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅವ�ಗಳ ಪ��ಾಮಗಳ ಬ�� ವಸು��ಷ� ಮತು� �ಾ�ಯಯುತ �ಳ�ವ��ಯನು� �ೕಡಲು          
ಸೂಕ��ಾ�ರುತ��, ಎಂಬ �ೕ�ಾ�ನ�� �ಾವ� ತಲು���ೕ�. 
  
ಈ ಕ�ಣ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� ��ದು�ೂಳ�ಲು �ಾವ� ಉನ�ತ �ಾ�ನದ��ರುವ �ಾ� �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾಯ�ಕತ�ರನು�          
ಆ�ಾ�����ೕ�: 
 
1. �ಾ�ಯಮೂ�� ಮದ�ೂ�ೕಕೂ�, ಸು��ೕಂ�ೂೕಟ�� �ಾ��ಾ��ಾ�ೕಶರು (ಅಧ��ರು). 
 
2. �ಾ�ಯಮೂ�� ಎ��ಾ, ಮ�ಾ�� ಮತು� �ಹ� �ೖ�ೂೕ� �ಗಳ �ಾ� ಮುಖ� �ಾ�ಯಮೂ�� ಮತು�           
�ಾನೂನು ಆ�ೕಗದ �ಾ� ಅಧ��ರು. 
 
3. �ಾ�ಯಮೂ�� ಆ�.ಎ�.�ೂೕ�, �ಹ� �ೖ�ೂೕ��,  �ಾ��ಾ��ಾ�ೕಶರು. 
 
4. �ಾ�ಯಮೂ��  ಅಂಜ�ಾ ಪ��ಾ�, �ಾ�ಾ� �ೖ�ೂೕ��,  �ಾ��ಾ��ಾ�ೕಶರು. 
 
5. �.�. ���� ,ಐಎಎ� (�ವೃತ�), �ಾ� ಗೃಹ�ಾಯ�ದ��, �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ. 
 
6. �ೕರ �ಾ��ಾ�ೂ�ಾ�ಂಕ�, ಐ�ಎ� (�ವೃತ�), �ಾ� ಮ�ಾ ��ೕ�ಶಕರು, ���ೕಸ�ಂ�ೂೕಧ� ಮತು�          
ಅ�ವೃ�� ಬೂ��ೂೕ, �ಾರತಸ�ಾ�ರ. 
 
�ೕ� ರ�ಸ�ಾದ ಸ��ಯನು� “�ಬ�ವ� 2020 ರ �ಹ� ಗಲ�ಗಳ ಸಂದಭ�, ಘಟ�ಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾಮಗಳ�            
ಇವ�ಗಳ ಬ�� �ಾಗ�ಕರ ಸ��” ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತ��. ಈ ಸ��ಯ �ಾಯ�ವ� ಗಲ�ಗ�� �ೕ�ದ೦ಥ           
�ೖ�ೂಳ��ಾದ ���ಗಳ�, ���ಾ�ೂೕಪಗಳ� �ಾಗೂ ಅವ�ಗಳ ಪ��ಾಮಗಳ� ಇವ�ಗಳ ಬ�� ಸಮ�ಾ�ೕನ         
�ಾಖ�ಯನು� ರ�ಸುವ�ದು. ಸ��ಯು ತನ��ೕ ಆದ �ಾಯ���ಾನವನು� ರೂ�ಸಲು ಮುಕ��ಾ��. �ಾಯ�         
�ವ��ಸಲು �ಾ�ರಂ��ದ ಹ��ರಡು�ಾರಗಳ ನಂತರತನ� ಅಂ�ಮ ವರ�ಯನು� ಸ��ಸುತ��. 
 
�ೕ�ದ ಸ��ಯ ಉ��ೕ�ತ �ಾಯ�ಸೂ� �ಯಮ�ವರಗಳ� �ೕ��: 
 



1. �ಂ�ಾ�ಾರ, �ಾನೂನು ಮತು� ಸುವ�ವ�� ಪ�ನಃ�ಾ�ಪ�, ಮತು� ಸಂಬಂ�ತ �ಷಯಗಳ�� ಸ�ಾ�ರದ          
ಸ೦ಘಟ�ಗಳ ಪ����� �ೕ�ದಂ�, ಗಲ�ಯ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ�� ಸಂಭ��ದ ಘಟ�ಗಳ ಬ��          
��ಾ�ಸುವ�ದು. 
 
2. ಗಲ�ಗಳ ತ���ಾ� ���ೕಸರ ಪ�����ಯನು� ���ೕ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ಣ��ಸುವ�ದು. 
 
3. ಗಲ�ಯ �ದಲು, ಸಮಯದ�� ಮತು� ನಂತರ �ಜ�ಾದ ಮತು� ಸುಳ�� �ಾ��ಯನು� ಹರಡುವ��           
ಮುಖ��ಾ��ಯ ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮಗಳ �ಾತ� ಮತು� ಘಟ�ಗಳ �ೕ� ಅದರ ಪ��ಾವವನು�          
ಪ�ೕ�ಸುವ�ದು. 
4. ಗಲ��ಒಳ�ಾದವ�� ಉಪಶಮನ ಒದ�ಸುವದು ಮತು� ಪ��ಾರವನು� �ೕಡುವ�� �ಾಗ�ಕ ಆಡ�ತದ          

ಪ�ಯತ�ಗಳನು� �ಷ����ಸುವ�ದು. 
  
ಸ��ಯು ತನ� �ಾಯ� ಚಟುವ��ಗಳ�� �ಾ�ತಂತ��, �ಷ���ಾತ ಮತು� �ಾರದಶ�ಕ�� ಬದ��ಾ��, ಮತು� ಅದು           
ತನ�ನು� �ಾ��ಾ�ಕ��೦ದ ನ���ೂಳ��ವ�ದನು� �ಾ��ಪ�� �ೂಳ��ವ�ದು, ಸ���ಂ�� �ೂಡ���ೂಳ��ವ       
ಎಲ�ವ���ಗ�� ಘನ� ಮತು� �ೌರವವನು� �ೕಡ�ಾಗುತ�� ಮತು� ಸಂವಹನಗಳ �ೌಪ�� ರ�ಸ�ಾಗುತ�� ಎಂದು          
�ಾಂ��ಾ�ಕ ನಡವ�� ಗುಂಪ� ��ೕ�ಸುತ�� 
  
ದಯ�ಟು� �ಾವ��ೕ ಪ���ಗಳನು� ccgenquiry10@gmail.com � ��� 
  
 


