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ദേശീയ അദവേഷണ ഏജൻസി (NIA) 

നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി ആക്റ്റ് 2008 പ്രക്റാരം സ്ഥാരിതമായ ഒരു 

നിയമരരമായ സ്ഥാരനമാണ ്ഗേശീയ അഗനേഷണ ഏജൻസി. 26/11 മുംബൈ 

ആപ്ക്റമണത്തിന ്ഗശഷം 2009-ൽ സ്ഥാരിതമായ ഗേശീയ അഗനേഷണ ഏജൻസി 

തീപ്െൊേെുമായി ൈന്ധവെട്ട സംഭെങ്ങൾ അഗനേഷിക്കുന്ന ഏറെും മിക്റച്ച 

ഏജൻസിക്റളിവ ാന്നായി ഉയർന്നു. 

 എൻഐഎ ഗരഴ്സണൽ ആൻഡ് വപ്െയിനിംേ ്(DoPT), ഗരഴ്സണൽ, രബ്ലിക്റ ്പ്േീെൻസ,് 

വരൻഷൻ മപ്രാ യത്തിന ്ക്റീഴി ാണ ്െരുന്നത.് 

 ഇതിന ്ഇരയയുവെ മുഴുെൻ രാജയത്തിന്വെയും, ഇരയയ്ക്ക ്രുെത്്ത താമസിക്കുന്ന 

ഇരയൻ രൗരന്മാരുവെയും, ഇരയയിൽ രജിസ്റ്റർ വെയ്ത ക്റെ ുക്റളിവ  

ആളുക്റളുവെയും അധിക്റാരരരിധിയുണ്ട്. 

 രാജയത്തിനവ്െ രരമാധിക്റാരവത്തയും അഖണ്ഡതവയയും വെല്ലുെിളിക്കുന്ന 

ക്റുറക്റൃതയങ്ങൾ, ഗൈാംൈ് സ്ഗ ാെനങ്ങൾ, െിമാനങ്ങളും ക്റെ ുക്റളും ബൈജാക്്ക 

വെയ്യൽ, ആണെ സ്ഥാരനങ്ങൾക്ക ്ഗനവരയുള്ള ആപ്ക്റമണം, ക്റള്ളെണത്തിന്വെ 

ക്റള്ളക്കെത്്ത (രാജയത്തിന്വെ സാമ്പത്തിക്റ സ്ഥിരതവയ തക്റർക്കാൻ 

 ക്ഷ്യമിട്ടുള്ള) എന്നിെ അഗനേഷിക്കാൻ എൻഐഎയ്ക്്ക ഒരു നിഗയാേമുണ്ട.് 

 എൻഐഎയുവെ ആസ്ഥാനം നയൂഡൽൈിയി ും ഗേശീയ അഗനേഷണ 

ഏജൻസിയുവെ പ്ൈാഞ്ച് ഓ ീസുക്റൾ ബൈേരാൈാേ,് േുൊൈത്തി, മുംബൈ, 

 ഖ്നൗ, വക്റാച്ചി, വക്റാൽക്കത്ത, ജമ്മു, ൊയ്പൂർ എന്നിെിെങ്ങളി ുമാണ.് 

  

എൻഐഎയുടെ ചരിത്രം  
26/11 സംഭെം എന്നെിയവെെുന്ന 2008വ  മുംബൈ ഭീക്റരാപ്ക്റമണത്തിനവ്െ 

രശ്ചാത്ത ത്തി ാണ് ഗേശീയ അഗനേഷണ ഏജൻസി സ്ഥാരിതമായത.് ഇരയയിൽ ഒരു 

തീപ്െൊേ െിരുദ്ധ ഏജൻസിയും ഇല്ലാത്തതിനാൽ സ്ഥിതിേതിക്റൾ ബക്റക്റാരയം 

വെയ്യാനുള്ള െുമത  നാഷണൽ വസക്റയൂരിറി ോർഡ് ഗസനവയ ഏൽെിച്ചു. തുെർന്്ന 

ഇരയയിൽ ഒരു സമർെിത തീപ്െൊേ െിരുദ്ധ ഗസനയുവെ ആെശയക്റത െന്നു, അത ്

ഗേശീയ അഗനേഷണ ഏജൻസിയുവെ രൂരീക്റരണത്തിഗ ക്ക് നയിച്ചു. 
 

ദേശീയ അദവേഷണ ഏജൻസിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
ഏറെും രുതിയ അഗനേഷണ സാഗേതിക്റ െിേയയുവെ സൈായഗത്താവെ 

ക്റുറക്റൃതയങ്ങളുവെ വഷഡയൂളിനവ്െ ആഴത്തി ുള്ള വപ്രാ ഷണൽ അഗനേഷണെും 

ഗേശീയ അഗനേഷണ ഏജൻസിയുവെ എല്ലാ ഗക്റസുക്റളും ക്റവണ്ടത്തിവയന്്ന ഉെൊക്കാൻ 

ഒരു മാനേണ്ഡം രൂരീക്റരിക്കുക്റയും വെയ്യുന്നു. 

   പ്രേെും ഗെേത്തി ുള്ളതുമായ രരീക്ഷ്ണം ഉെൊക്കുന്നു. 

 ഇരയൻ ഭരണഘെനയും രാജയവത്ത നിയമങ്ങളും ഉയർത്തിെിെിച്ചുവക്റാണ്ട,് 

മനുഷയാെക്റാശ സംരക്ഷ്ണത്തിനും െയക്തിയുവെ അരസ്സിനും പ്രധാന 
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പ്രാധാനയം നൽക്റുന്ന, തിക്റച്ചും വപ്രാ ഷണ ായ,   ാധിഷഠ്ിത സംഘെനയായി 

െിക്റസിക്കുന്നു. 

 സംസ്ഥാനങ്ങളിവ യും ഗക്റപ്ര ഭരണ പ്രഗേശങ്ങളിവ യും േെൺവമന്െുക്റളുമായി 

സൗൈാർദ്ദരരമായ ൈന്ധം നി നിർത്തുക്റ. 

 െുമത ക്റൾ നിർെൈിക്കുഗമ്പാൾ, ഗേശീയ അഗനേഷണ ഏജൻസിക്ക ്ശാസ്പ്തീയ 

മഗനാഭാെെും രുഗരാേമന മഗനാഭാെെും പ്രക്റെിെിഗക്കണ്ടതുണ്ട.് 

 തീപ്െൊേ ഗക്റസുക്റളുവെ അഗനേഷണത്തിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങവളയും മറ് 

അഗനേഷണ ഏജൻസിക്റവളയും സൈായിക്കുന്നു. 

 ഇരയൻ രൗരന്മാരുവെ െിശോസം ഗനെിവയെുക്കുന്നു. 

NIA യുടെ ആവശയകരകൾ 
ക്റഴിഞ്ഞ ക്റുഗെ െർഷങ്ങളായി, അതിർത്തിക്കെുെത്്ത നിന്നുള്ള നിരെധി 

ഭീക്റരാപ്ക്റമണങ്ങൾക്ക് ഇരയ ഇരയായിട്ടുണ്ട്, തീപ്െൊേം, ക്റ ാരം, അവല്ലേിൽ 

ഇെതുരക്ഷ് തീപ്െൊേ ൈാധിത പ്രഗേശങ്ങളിൽ മാപ്തമല്ല, ഗൈാംൈ ്സ്

ഗ ാെനങ്ങളുവെയും ഭീക്റരാപ്ക്റമണങ്ങളുവെയും രൂരത്തി ും. 

 ആയുധക്കെത്്ത, മയക്കുമരുന്്ന ക്റെത്്ത, െയാജ ഇരയൻ ക്റെൻസിയുവെ പ്രൊരം, 

അതിർത്തി ക്റെന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുക്റയറം തുെങ്ങിയ പ്രെർത്തനങ്ങളുമായി 

തീപ്െൊേ ആപ്ക്റമണങ്ങളും ഗൈാംൈ് സ്ഗ ാെനങ്ങളും ൈന്ധവെട്ടിരിക്കുന്നതായി 

ക്റാണുന്നു. 
 ഈ സാൈെരയങ്ങവളല്ലാം അഭിമുഖീക്റരിക്കുഗമ്പാൾ, രാഷ്പ്െത്തിന്വെ ഗേശീയ 

രരമാധിക്റാരത്തിനും അഖണ്ഡതയക്്കും എതിരായ വെല്ലുെിളിക്റൾ 

അഗനേഷിക്കാൻ ഗക്റപ്ര ത ത്തിൽ ഒരു ഏജൻസി രൂരീക്റരിഗക്കണ്ടതിന്വെ 

ആെശയക്റത ഇഗൊൾ ഉവണ്ടന്ന ്മനസ്സി ാക്കി. 
 രണ്ടാം ഭരണരരിഷ്കാര ക്റമ്മീഷനും ഇത്തരവമാരു ഏജൻസി സ്ഥാരിക്കാൻ 

ശുരാർശ വെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

NIA ത്രവർത്തവങ്ങൾ 
എൻഐഎ ആക്ട ്വഷഡയൂളിൽ രെഞ്ഞിരിക്കുന്ന െിെിധ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള 

ക്റുറക്റൃതയങ്ങൾ അഗനേഷിക്കുന്നതിനും െിൊരണ വെയ്യുന്നതിനുമാണ ്ഗേശീയ 

അഗനേഷണ ഏജൻസി രൂരീക്റരിക്കുന്നത.് അഗതാവൊെം, ഗൊ, ഗ ാ എൻഗ ാഴസ്്വമന്െ ്

യൂണിറുക്റൾ തുെങ്ങിയ മറ് സുരക്ഷ്ാ ഏജൻസിക്റളുമായി പ്രധാനവെട്ടതും 

രൈസയാത്മകവക്റെുമായ െിെരങ്ങളും ഇത ്രേിെുന്നു. എൻഐഎ നിയമത്തിവ  

െയെസ്ഥക്റൾ   പ്രേെും സമയൈന്ധിതെുമായ നെൊക്കൽ ഉെൊക്കാൻ ആെശയമായ 

നെരെിക്റളും എൻഐഎ സേീക്റരിഗച്ചക്കാം. 
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എൻഐഎയുടെ അധികാരരരിധി 
യുബണറഡ ്ഗനഷൻസ ്ഓർേബനഗസഷന്വെയും അതിനവ്െ ഏജൻസിക്റളുവെയും 

അരാരാഷപ്്െ ഉെമ്പെിക്റൾ, ക്റൺവെൻഷനുക്റൾ, പ്രഗമയങ്ങൾ, അതുഗരാവ  തവന്ന 

അരാരാഷപ്്െ നിയമപ്രക്റാരമുള്ള ക്റുറക്റൃതയങ്ങൾ എന്നിെയും എൻഐഎ ഏജൻസിക്ക ്

അഗനേഷിക്കാനും ഗപ്രാസിക്റയൂട്്ട വെയ്യാനും ഒഗരസമയം അധിക്റാരരരിധിയുള്ള 

ക്റുറക്റൃതയങ്ങൾ നെെി ാക്കുന്നതിനായി െിെിധ നിയമങ്ങൾ നെെി ാക്കുന്നു. 

െിമാനങ്ങളും ക്റെ ുക്റളും ബൈജാക്്ക വെയ്യൽ, ആണെ ഇൻസ്റ്റാഗളഷൻ 

ആപ്ക്റമണങ്ങൾ, ഗൈാംൈ് സ്ഗ ാെനങ്ങൾ, െൻ നാശം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉരഗയാേിക്കുന്ന 

ഉരക്റരണങ്ങൾ എന്നിെ ഉൾവെെുന്ന ആപ്ക്റമണങ്ങവള പ്രതിഗരാധിക്കാൻ ഗേശീയ 

അഗനേഷണ ഏജൻസിക്ക ്ശക്തമായ അധിക്റാരമുണ്ട.് 
എൻഐഎയുവെ അധിക്റാരരരിധി 2019ൽ നീട്ടി; 2019 ന ്ഗശഷം, മനുഷയക്കെത്്ത, 

ബസൈർ ഭീക്റരത, സ്ഗ ാെക്റ രോർത്ഥങ്ങൾ അവല്ലേിൽ െയാജ ക്റെൻസി 

എന്നിെയുമായി ൈന്ധവെട്ട പ്രശന്ങ്ങൾ അഗനേഷിക്കാൻ ഇതിന ്ക്റഴിയും. 
 

NIA ദേേഗരി വിയമം 2019 
ഇരയൻ രൗരന്മാർവക്കതിവര ഇരയയക്്്ക രുെത്്ത വഷഡയൂൾ വെയത് ക്റുറം വെയ്യുന്നഗതാ 

ഇരയയുവെ താൽെരയങ്ങവള ൈാധിക്കുന്നഗതാ ആയ െയക്തിക്റൾക്കും NIA 

ൈാധക്റമാവണന്ന ്ഗേശീയ അഗനേഷണ ഏജൻസി ഗഭേേതി നിയമം 2019 െയെസ്ഥ 

വെയ്യുന്നു. 

 ക്റുറക്റൃതയങ്ങളുവെ അഗനേഷണെുമായി ൈന്ധവെട്്ട, NIA ഉഗേയാേസ്ഥർക്്ക 

ഇരയയിഗ ാ െിഗേശഗത്താ ഉള്ള ഗരാ ീസ ്ഓ ീസർമാർക്ക് തു യമായ 

അധിക്റാരങ്ങളും െുമത ക്റളും ൈാധയതക്റളും ഉണ്ടായിരിക്കുവമന്ന് NIA ഗഭേേതി 

െയെസ്ഥ വെയ്തു. 

 ഇരയക്ക ്രുെത്്ത നെന്ന വഷഡയൂൾ വെയ്ത ക്റുറക്റൃതയവത്തക്കുെിച്ച ്

അഗനേഷിക്കാനും അത ്ഇരയയിൽ നെന്നതുഗരാവ  രരിേണിക്കാനും ഗേശീയ 

അഗനേഷണ ഏജൻസിക്ക ്നിർഗദ്ദശം നൽക്റാൻ ഗക്റപ്ര സർക്കാരിന ്ഇത് 

അധിക്റാരം നൽക്റുന്നു. 

 ഗേശീയ അഗനേഷണ നിയമപ്രക്റാരമുള്ള ക്റുറങ്ങൾ െിൊരണ വെയ്യുന്നതിനുള്ള 

പ്രഗതയക്റ ഗക്റാെതിയായി ഗക്റപ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുക്റൾ വസഷൻസ ്ഗക്റാെതിവയ 

നിഗയാേിക്കണവമന്ന െയെസ്ഥ ഇതി ുണ്ട്. 

 ഗേശീയ അഗനേഷണ ഏജൻസി ആക്ടിന്വെ വഷഡയൂളിൽ െി  രുതിയ 

ക്റുറക്റൃതയങ്ങൾ അത ്ഗെർത്തു. 
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NIA :കള്ളക്കെത്തും രീത്വവാേ ഫണ്ിംഗും 
ഗേശീയ അഗനേഷണ ഏജൻസി ഗഭേേതി നിയമം 2019 ക്റള്ളെണഗമാ ഗനാട്ടുക്റഗളാ 

സംൈന്ധിച്ച ക്റുറക്റൃതയങ്ങൾ അഗനേഷിക്കാൻ ഗേശീയ അഗനേഷണ ഏജൻസിക്ക് 

അധിക്റാരം നൽക്റി. 

 ആളുക്റളുവെ ക്റള്ളക്കെത്തും തീപ്െൊേ  ണ്ടിംേും ഗനരിൊൻ എൻഐഎയിൽ 

തീപ്െൊേ  ണ്ടിംേും െയാജ ക്റെൻസി വസല്ലുക്റളും (െിഎ ്എ ്സി) 

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട.് 
 നക്സബ റ് പ്േൂെുക്റളുവെ തീപ്െൊേത്തിന ്സാമ്പത്തിക്റ സൈായം നൽക്റുന്ന 

ഗക്റസുക്റൾ ബക്റക്റാരയം വെയ്യുന്നതിനായി ഒരു പ്രഗതയക്റ ഇെത് രക്ഷ് തീപ്െൊേ 

(LWE) വസൽ രൂരീക്റരിച്ചു. 
 ഗേശീയ അഗനേഷണ ഏജൻസിയുവെ ഇൻപ് ാസ്പ്െക്ചർ ആെശയക്റതക്റൾ, 

മനുഷയഗശഷി, സാമ്പത്തിക്റ സൈായം എന്നിെ ക്റാ ാക്റാ ങ്ങളിൽ 

നിെഗെഗറണ്ടത ്ആഭയരര മപ്രാ യത്തിന്വെ ഉത്തരൊേിത്തമാണ.് 

എൻഐഎയിടല സമീരകാല ദേേഗരികൾ 
ഇരയയുവെ രരമാധിക്റാരത്തിഗനാ സുരക്ഷ്യഗ്ക്കാ അഖണ്ഡതയഗ്ക്കാ 

ഭീഷണിയായിരിക്കുന്ന ക്റുറക്റൃതയങ്ങൾ അഗനേഷിക്കാനും െിൊരണ വെയ്യാനും 

എൻഐഎയക്്്ക സമക്റാ ിക്റ അധിക്റാരരരിധിയുണ്ട.് 

NIA അധിക്റാരരരിധി- 2019-ൽ, നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി ആക്റ്റ് 2008 

പ്രക്റാരം ഗേശീയ അഗനേഷണ ഏജൻസിയുവെ അധിക്റാരരരിധി െിരു ീക്റരിച്ചു. 

തൽ  മായി, ഉൾവെട്ട ക്റുറക്റൃതയങ്ങൾ അഗനേഷിക്കാൻ ഗേശീയ അഗനേഷണ 

ഏജൻസിക്ക ്ഇഗൊൾ അധിക്റാരമുണ്ട.്:- 

 മനുഷയക്റെത്്ത 
 ക്റള്ള ക്റെൻസി അവല്ലേിൽ ൈാേ ്ഗനാട്ടുക്റൾ 
 നിഗരാധിത ആയുധങ്ങളുവെ ഉത്രാേനം അവല്ലേിൽ െിൽെന 
 ബസൈർ ഭീക്റരത, ഒെം 
 സ്ഗ ാെക്റെസ്തു . 

ഇരയയുവെ രരമാധിക്റാരത്തിഗനാ സുരക്ഷ്യഗ്ക്കാ അഖണ്ഡതയഗ്ക്കാ 

ഭീഷണിയായിരിക്കുന്ന ക്റുറക്റൃതയങ്ങൾ അഗനേഷിക്കാനും െിൊരണ വെയ്യാനും 

എൻഐഎയക്്്ക സമക്റാ ിക്റ അധിക്റാരരരിധിയുണ്ട.് 

എൻഐഎ പ്രഗതയക്റ ഗക്റാെതിക്റൾ - ബൈഗക്കാെതി െീ ് ജസ്റ്റിസിനവ്െ ശിരാർശ 

പ്രക്റാരം ഗക്റപ്ര സർക്കാർ ഒരു ജഡ്ജി അധയക്ഷ്നായ പ്രഗതയക്റ ഗക്റാെതിവയ നിയമിച്ചു. 

 2008വ  ഗേശീയ അഗനേഷണ ഏജൻസി നിയമത്തിന്വെ 11, 22 െക്റുെുക്റൾ 

പ്രക്റാരം വഷഡയൂൾ വെയ്ത ക്റുറക്റൃതയങ്ങളുവെ െിൊരണയക്്കായി ഗക്റപ്ര 

സർക്കാരിന ്ഒഗന്നാ അതി ധിക്റഗമാ പ്രഗതയക്റ ഗക്റാെതിക്റൾ രൂരീക്റരിക്കാം. 
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 ബൈഗക്കാെതി െീ ് ജസ്റ്റിസിനവ്െ ശുരാർശ പ്രക്റാരം ഗക്റപ്രസർക്കാരിന ്

ആെശയവമേിൽ പ്രഗതയക്റ ഗക്റാെതിയിഗ ക്ക് അഡീഷണൽ ജഡ്ജിവയഗയാ 

അഡീഷണൽ ജഡ്ജിമാവരഗയാ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള െയെസ്ഥയുണ്ട.് 

പ്രഗതയക്റ ഗക്റാെതിക്റളുവെ NIA അധിക്റാരരരിധി: പ്ക്റിമിനൽ നെരെി െട്ടം 1973 പ്രക്റാരം 

പ്രഗതയക്റ ഗക്റാെതിക്ക് വസഷൻസ ്ഗക്റാെതിയുവെ എല്ലാ അധിക്റാരെും ഉണ്ട.്. 

 ഒരു പ്രഗതയക്റ ഗക്റാെതിയുവെ അധിക്റാരരരിധിവയക്കുെിച്ച ്ഒരു ഗൊേയം 

ഉയർന്നാൽ, അത ്ഗക്റപ്രസർക്കാർ തീരുമാനിക്കും, അതിനവ്െ തീരുമാനം 

അരിമമായിരിക്കും. 
 നീതിരൂർെക്റെും നിഷ്പക്ഷ്െും സമാധാനരരെും ഗെേത്തി ുള്ളതുമായ 

െിൊരണ സാധയമല്ലാത്ത സാൈെരയത്തിൽ സുപ്രീം ഗക്റാെതിയുവെ ശുരാർശ 

പ്രക്റാരം സംസ്ഥാനത്തിനക്റവത്തഗയാ മഗറവതേി ും സംസ്ഥാനഗത്താ ഉള്ള 

പ്രഗതയക്റ ഗക്റാെതിയിഗ ഗക്കാ പ്രഗതയക്റ ഗക്റാെതിയുവെ മുമ്പാവക്റയുള്ള ഗക്റസുക്റൾ 

മാറുന്നതിനുള്ള െയെസ്ഥയുണ്ട.് അതുഗരാവ , സംസ്ഥാനവത്ത ഒരു പ്രഗതയക്റ 

ഗക്റാെതിയുവെ രരിേണനയി ുള്ള ഗക്റസുക്റൾ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിവ  

മഗറവതേി ും പ്രഗതയക്റ ഗക്റാെതിയിഗ ക്ക് മാറാനും ബൈഗക്കാെതിക്ക ്

അധിക്റാരമുണ്ട.് 

എൻഐഎയുടെ സമീരകാല ദേേഗരികളിടല ത്രശ്നങ്ങൾ 
നിയമം, വരാതു പ്ക്റമം, ഗരാ ീസ ്ഗസന എന്നിെയുവെ രരിരാ നം ഇരയൻ 

ഭരണഘെനയുവെ വഷഡയൂൾ 7 പ്രക്റാരം സംസ്ഥാന രട്ടിക്റയിൽ ഉൾവെെുന്നു. 

എന്നിരുന്നാ ും, പ്ക്റിമിനൽ നിയമം ക്റൺക്റെന്െ ് ിസ്റ്റിന ്ക്റീഴി ാണ് െരുന്നത,് ഗേശീയ 

സുരക്ഷ് യൂണിയൻ  ിസ്റ്റിന ്ക്റീഴി ാണ.് 

 ഗഭേേതിയി ൂവെ, മനുഷയക്കെത്്ത, നിർമ്മാണം അവല്ലേിൽ നിഗരാധിത 

ആയുധങ്ങളുവെ െിൽെന, സ്ഗ ാെനാത്മകവക്റ നിയമത്തിന ്ക്റീഴി ുള്ള 

ക്റുറക്റൃതയങ്ങളുവെ അഗനേഷണം ഏവറെുക്കാൻ ഗേശീയ അഗനേഷണ ഏജൻസിക്ക് 

ഗക്റപ്ര സർക്കാർ അധിക്റാരം നൽക്റുന്നു. എന്നിരുന്നാ ും, ഗമൽെെഞ്ഞ പ്ക്റിമിനൽ 

ക്റുറങ്ങളിൽ, എല്ലാെരും ഇരയയുവെ രരമാധിക്റാരത്തിഗനാ സുരക്ഷ്യഗ്ക്കാ 

അഖണ്ഡതയഗ്ക്കാ ഭീഷണിയല്ല; സംസ്ഥാനത്തിനും അത ്ബക്റക്റാരയം വെയ്യാം. 
 ഇരയയിൽ ബസൈർ ഭീക്റരതയുവെ നിർെെനം ഇവല്ലേി ും ഡാറാ വപ്രാട്ടക്ഷ്ൻ 

ആക്ട ്ഇവല്ലേി ും, ഗഭേേതി വഷഡയൂൾ വെയ്ത ക്റുറക്റൃതയങ്ങളുവെ രട്ടിക്റയിൽ 

െിെര സാഗേതിക്റ നിയമത്തിവ  വസക്ഷ്ൻ 66 (എ )് ഗെർത്തിരിക്കുന്നു. 
 ഇരയൻ രൗരന്മാർക്ക് എതിരായ അവല്ലേിൽ "ഇരയയുവെ താൽെരയങ്ങവള 

ൈാധിക്കുന്ന" ക്റുറക്റൃതയങ്ങൾ അഗനേഷിക്കാൻ ഒരു ഗഭേേതിയി ൂവെ ഗേശീയ 

അഗനേഷണ ഏജൻസിക്ക ്അധിക്റാരമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാ ും, "ഇരയയുവെ 

താൽെരയവത്ത ൈാധിക്കുന്നത"് എന്ന രേം നിർെെിക്കവെട്ടിട്ടില്ല, ഒരുരഗക്ഷ് 

ഭാെിയിൽ, ഇരയൻ ഭരണഘെന നൽക്റുന്ന മൗ ിക്റ സോതപ്രയവത്ത തെയാൻ 

സർക്കാരിന ്അത ്േുരുരഗയാേം വെയ്ഗതക്കാം. 
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