नेटलर्क ऑप लूभेन इन भीडडमा, इंडडमा मा वलाांफयोफय एर्जुटीने उबे याशत आशे , जे तमांनी भाध्मभांभध्मे

अनुबलरेल्मा रैंगिर् अतमाचायाफाफत ळूयऩणे फोरत आशे त. शा आऩल्मावाठी ननणाकमर् षण आशे . वलवलध षेत्रातीर
रैंगिर् अतमाचाय ल तमाचे ननयार्यण र्यण्माचा ियजेफद्दर आऩण ऩाहशरेरे ल लरहशरेरे आशे. अतमाचायाचे आयोऩ

अवरेल्मा अनेर्ांना तमांच्मा भाध्मभ वंसथांर्डून ज्मा ऩद्धतीने भाप र्ेरे जात आशे ल तमाच वंसथांफयोफय र्ाभ वुरु
ठे लण्माव ऩयलानिी हदरी जात आशे, शे ऩाशून आम्शारा द:ु ख शोत आशे.
मा घटनांच्मा अनऴ
ु ंिाने आभच्मा खारीर भािण्मा आशे त.
१. वलक भाध्मभे, ऩत्रर्ारयता भशावलद्मारमे ल वलबाि मांनी सलत्शून ऩीडडतेच्मा अनब
ु लाची दखर घेऊन चौर्ळी ल
र्ृती-र्ायलाई र्याली.

२. वलक भशावलद्मारमे ल भाध्मभे मांच्मार्डे रैंगिर् अतमाचाय योखण्मावाठी ननमभ अवणे ियजेचे आशे. तमावाठी
तमांनी 'र्ाभाच्मा हठर्ाणी भहशरांचे रैंगिर् छऱाऩावून वंयषण (प्रनतफंध भनाई ल ननलायण) अगधननमभा'नुवाय
अंतिकत तक्राय ननलायण वलभतीची सथाऩना र्याली. वलभतीची प्रभुख ल ननम्भे वदसम भहशरा अवाव्मात. मा

प्रश्नाफद्दर जाण अवरेल्मा एर् वदसम भहशरा फाशे यच्मा सलमंवेली वंसथांभधन
ू ननमक्
ु ती र्याव्मात. वलभतीचे
वदसम तक्रायीवंदबाकत वंलेदनळीर ल नेशभी उऩरब्ध अवालेत. तमांनी ठयावलर् र्ाऱात तक्राय वोडलाली ल
व्मलसथाऩनाने तमालय ळीघ्र र्ृती र्याली. तक्राय दाखर र्यण्माची प्रक्रक्रमा वलाकऩमांत ऩोशोचलाली.

३. भाध्मभे ल ऩत्रर्ारयता भशावलद्मारमे मांनी अंतिकत तक्राय ननलायण वलभती ल नतचे ननमभ मावलऴमीची भाहशती

वलाकऩमांत ऩोशोचलाली ल वंर्ेतसथऱालय प्रर्ालळत र्याली. रैंगिर् अतमाचायाचे ऩरयणाभ ल ननमभालरी नोर्यीच्मा
र्ॉन्ट्रॎ क्टभध्मे लरहशरेरी अवाली.

४. ऩत्रर्ारयता व्मलवामाचे सलरूऩ ऩाशता ननलायण वलभती ल व्मलसथाऩन मांनी ऩत्रर्ायांना ऩत्रर्ारयतेवाठी वलक
प्रर्ायच्मा रोर्ांची बेटाले ल फोराले रािते शे रषात अवू द्माले. सटोयी ऩेषा ऩत्रर्ायाची वुयषा भशततलाची शे
वंऩादर्ांनी रषात घेतरे ऩाहशजे. ५. अगधननमभानव
ु ाय भक्
ु त ऩत्रर्ाय ज्मा वंसथेवाठी लरहशतात, तमांना मा

ननमभांतिकत वंयषण द्माले. भुक्त ऩत्रर्ाय अळा अतमाचायांना फऱी ऩडण्माची जासत ळक्मता अवते, र्ायण तमांना
नोर्यीची वुयक्षषतता नवते.

६. वलक भाध्मभे ल भशावलद्मारम मांनी तक्रायदाय जय बायतीम वऩनर र्ोड क्रर्ंला इतय अगधननमभानुवाय तक्राय
दाखर र्रू इच्च्छत अवेर तय तमाव भदत र्याली

७. प्रतमेर् भाध्मभांनी लरंिबाल, लरंि वभानता मावंदबाकत लऴाकतन
ू दोनदा र्ामकळाऱा घ्माली.

८. वलक भाध्मभांनी ऩीडडत ल आयोऩी मांना व्मालवानमर् र्ाउन्ट्वलरंि ऩुयलाले. आतताऩमांत झारेल्मा आयोऩांचा
ऩाठऩुयाला र्याला.

९. शे वलक फातम्मा भोठ्मा भाध्मभ वंसथांनी र्ाऱजीऩल
क अंभरात आणाव्मात.
ू र्

१०. एनडब्रमुएभआम प्रतमेर् ऩीडडतेरा आलाज उठलण्मावाठी ल वंसथांना अंतिकत वलभती सथाऩन र्यण्मावाठी
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