സസസസസ്ത്രീകളളുമമായയി ബന്ധപപ്പെട്ട നയിയമങ്ങള് സസംബന്ധയിച്ച
പപമാസതുജനങ്ങള്ളമായതുള്ള ചചമാദദമാവലയി
I.ഗമാരരയിക അസകമതയില് നയിനതുസം സസസസസ്ത്രീകപള സസംരകയിളല് ആകസകസ 2005
1. നനിയമങ്ങള്

നനിലവനിലലുണണ്ടായനിടടട്ടും

ലനിട്ടുംഗവനിവവചനവലുട്ടും

അകക്രമങ്ങളടട്ടും

നനിലനനിലലലുന്നതത് എനലുകക്രണ്ടാകണന്നണ്ടാണത് തണ്ടാങ്കള് ക്രരലുതലുന്നതത്?
2. ലനിട്ടുംഗപരമണ്ടായ
ഏകതങ്കനിലലുട്ടും

അസമതത്വങ്ങള്
കപവതത്യേക്ര

ക്രടലുത്തരരീതനിയനില

സണ്ടാഹചരത്യേങ്ങള്

കപക്രടമണ്ടാക്രലുന്ന

തണ്ടാങ്കളടകട

കശ്രദ്ധയനില

വന്നനിടടവണണ്ടാ?
3. സത്കതരീക്രള്ലണ്ടായലുള്ള നനിയമങ്ങള് എങ്ങകന ക്രകൂടലുതല ഫലകപദമണ്ടാലണ്ടാട്ടും
എന്നണ്ടാണത് തണ്ടാങ്കള് ക്രരലുതലുന്നതത്?
4. നനിയമങ്ങളടകട വത്യേണ്ടാഖത്യേണ്ടാനമണ്ടാവണണ്ടാ, നനിയമവത്യേവസ്ഥക്രളണ്ടാവണണ്ടാ മണ്ടാവറേണതത്?
5. തണ്ടാങ്കളടകട അഭനികപണ്ടായത്തനില ഒരലു പലുരലുഷനത് തകന്റെ ഭണ്ടാരത്യേകയ / ജരീവനിത
പങ്കണ്ടാളനികയ

മരരനിലലുന്നതനിനത്

അവക്രണ്ടാശ്രമലുണത്

എന്നത്

തണ്ടാങ്കള്

ക്രരലുതലുന്നലുവണണ്ടാ?
6. വരീടടവജണ്ടാലനിക്രള്, ക്രലുടനിക്രളടകടയലുട്ടും വത്യേദ്ധരലുകടയലുട്ടും പരനിചരണട്ടും ഇവകയണ്ടാകല
ഭണ്ടാരത്യേയലുകട / ജരീവനിത പങ്കണ്ടാളനിയലുകട മണ്ടാകതട്ടും ഉത്തരവണ്ടാദനിതത്വമണ്ടാവണണ്ടാ?
7. വധലുവനികന്റെ

ഭവനത്തനില

ആവശ്രത്യേകപ്പെടലുന്നതത്

നനിന്നലുട്ടും

ഒരലു

വരവനണ്ടാ

ക്രലുടലുട്ടുംബവമണ്ടാ

അവക്രണ്ടാശ്രമണ്ടായനി

സത്കതരീധനട്ടും

ക്രണലണ്ടാലണ്ടാവമണ്ടാ?

(നത്യേണ്ടായരീക്രരനിലത്തലത്തണ്ടാവണണ്ടാ?)
8. സത്കതരീക്രള്കലതനിരണ്ടായ

അകക്രമങ്ങള്

വരദ്ധനിചടവരലുന്നലുകവന്നത്

അഭനികപണ്ടായമലുവണണ്ടാ? ഉകണങ്കനില ഇലണ്ടാരത്യേത്തനില തണ്ടാങ്കളടകട ക്രണ്ടാഴത്ചപ്പെണ്ടാടത്
എനണ്ടാണത്?
9. ഭരത്തണ്ടാവവണ്ടാ, ഭരത്തണ്ടാവനികന്റെ ക്രലുടലുട്ടുംബണ്ടാട്ടുംഗങ്ങവളണ്ടാ പരീഢനിപ്പെനിലലുന്നതണ്ടാവയണ്ടാ
വത്യേണ്ടാജ വക്രസലുക്രള് ചമചത് ഗണ്ടാരഹനിക്ര പരീഡനനനിവരണ്ടാധന നനിയമട്ടും, സത്കതരീധന
നനിവരണ്ടാധന നനിയമട്ടും എന്നനിവകയ സത്കതരീക്രള് ദലുരകൂപവയണ്ടാഗട്ടും കചയടന്നതണ്ടാവയണ്ടാ
തണ്ടാങ്കളടകട അറേനിവനില അനലുഭവങ്ങളടവണണ്ടാ?
10.കപണ്ടാതലുകവ

സത്കതരീക്രള്ലത്

പലുരലുഷനണ്ടാവരലണ്ടാള്

വവതനട്ടും

ക്രലുറേവണ്ടായനിരനിലലുന്നതത് എനലുകക്രണ്ടാണണ്ടാണത്?
11.സത്കതരീ

-

പലുരലുഷനണ്ടാരലണ്ടായനി

വജണ്ടാലനിക്രള്

വവരതനിരനിലകപ്പെടടള്ളതണ്ടായനി

വതണ്ടാന്നലുന്നലുവണണ്ടാ?
12.അങ്ങനികന

ഉകണങ്കനില

ഇകല്ലെങ്കനില എനലുകക്രണ്ടാണത്?

അതലു

ശ്രരനിയണ്ടാകണന്നത്

വതണ്ടാന്നലുന്നലുവണണ്ടാ?

13.സമണ്ടാന സത്വണ്ടാഭണ്ടാവമലുള്ള തലുലത്യേവജണ്ടാലനിലത് തലുലത്യേവവതനട്ടും നലക്രലുന്നതനിനലുള്ള
1976 കല തലുലത്യേ വവതന നനിയമട്ടും ക്രണ്ടാരത്യേക്ഷമമണ്ടായനി നടപ്പെനിലണ്ടാലലുന്നതനിനത്
നമലുലലു എകനല്ലെണ്ടാട്ടും ക്രണ്ടാരത്യേങ്ങള് കചയണ്ടാന് ക്രഴനിയലുട്ടും?
II. പസമാഴയില് സ്ഥലതസ സസസസസ്ത്രീകള്ളസ ചനപരയതുണമാകതുന ലലസംഗയിക
പസ്ത്രീഡനസം (സകയലതുസം, നയിചരമാധയിളലതുസം പരയിരമാരവതുസം)
1.

കതണ്ടാഴനില
പരീഡനട്ടും

സ്ഥലത്തത്

(തടയലലുട്ടും,

സത്കതരീക്രള്ലത്

വനകരയലുണണ്ടാക്രലുന്ന

നനിവരണ്ടാധനിലലലുട്ടും,

പരനിഹണ്ടാരവലുട്ടും)

ലലട്ടുംഗനിക്ര

ആക്രത്ടത്

2013

സട്ടുംബനനിചത് തണ്ടാങ്കള്ലത് അറേനിവലുവണണ്ടാ?
2. തണ്ടാങ്കളടകട ഓഫരീസനില ഐസനിസനി (ഇവന്റെണല ക്രട്ടുംകപ്ലെയനിന്സത് ക്രമനിറനി)
കപവരത്തനിലലുന്നലുവണണ്ടാ? തണ്ടാങ്കളടകട ജനില്ലെയനില എലസനിസനി (വലണ്ടാലല
ക്രട്ടുംകപ്ലെയനിന്സത് ക്രമനിറനി) കപവരത്തനിലലുന്നലുവണണ്ടാ? അതനികന്റെ കപവരത്തനട്ടും
ഫലകപദമണ്ടാവണണ്ടാ?
3. പലുരലുഷനണ്ടാരലുവടകതന്നത് മലുകദ ക്രലുത്തകപ്പെടനിരലുന്ന (ഉദണ്ടാ:- ലഡകവര, ക്രണക്രത്ടര,
വപണ്ടാലരീസത്)

കതണ്ടാഴനില രട്ടുംഗങ്ങളനിവലലത് സത്കതരീക്രള് ക്രടന്നലു വരലുവമണ്ടാള്

അവരലുകട ലജവ ആവശ്രത്യേങ്ങള് ക്രണലനികലടലുലലുന്ന സസൗക്രരത്യേങ്ങളടട്ടും
സട്ടുംവനിധണ്ടാനങ്ങളടട്ടും

നനിയമപരമണ്ടായനി

ഏരകപ്പെടലുവത്ത

ണതണ്ടാണത്.

ഈ

അഭനികപണ്ടായവത്തണ്ടാടത് വയണ്ടാജനിലലുന്നലുവണണ്ടാ?
4. അതലുവപണ്ടാകല തകന്ന സത്കതരീക്രള് പലുരലുഷനണ്ടാരലുകട വമഖലയനിവലലത് ക്രടന്നലു
വരലുവമണ്ടാള്
വന്നനിരലുന്ന

പരമരണ്ടാഗതമണ്ടായനി
മവനണ്ടാഭണ്ടാവട്ടും

സത്കതരീക്രവളണ്ടാടത്

മണ്ടാവറേണതണ്ടാണത്.

സമകൂഹട്ടും

പലുലരത്തനി

ഇലണ്ടാരത്യേത്തനില

തണ്ടാങ്കളടകട

അഭനികപണ്ടായട്ടും എനണ്ടാണത്?
5. ഓഫരീസനില ഈ നനിയമട്ടും നടപ്പെണ്ടാലലുന്നതനിനത് തണ്ടാങ്കളടകട വമധണ്ടാവനി എനലു
നടപടനി സത്വരീക്രരനിചനിടടണത്?
6. പരമരണ്ടാഗതമണ്ടായനി
മണ്ടാതതൃക്രക്രള്

സത്കതരീക്രള്ലത്

ക്രലപനിലകപ്പെടനിരനിലലുന്ന

മണ്ടാറനികയടലുലലുന്നതനിനത്

വണ്ടാരപ്പെട

ഏകതണ്ടാകല

മണ്ടാരര്ഗ്ഗങ്ങള്

7. പരമരണ്ടാഗതമണ്ടായനി സത്കതരീക്രള്ലത് ക്രലനിലകപ്പെടനിരനിലലുന്ന

കതണ്ടാഴനിലലുക്രള്

അവലട്ടുംബനിലണ്ടാട്ടും?

സട്ടുംബനനിചത്

സമകൂഹത്തനികന്റെ

മവനണ്ടാഭണ്ടാവട്ടും

ഏതലു

രരീതനിയനില

മണ്ടാറനികയടലുലണ്ടാട്ടും?
8. അടലുത്തനികട വക്രരളത്തനില ഒരലു നടനി ഉപകദവനിലകപ്പെട സട്ടുംഭവട്ടും കതണ്ടാഴനില
സ്ഥലത്തത് സത്കതരീക്രള്ലത് വനകരയലുണണ്ടാക്രലുന്ന ലലട്ടുംഗനിക്രപരീഡനട്ടും (തടയലലുട്ടും,
നനിവരണ്ടാധനിലലലുട്ടും,

പരനിഹണ്ടാരവലുട്ടും)

ആക്രത്ടത്

2013

-

കന്റെ

പരനിധനിയനില

വരലുന്നതണ്ടാകണന്ന വസത്തലുത തണ്ടാങ്കള്ലത് അറേനിയണ്ടാവമണ്ടാ?
9. ലലട്ടുംഗനിക്രണ്ടാതനികപസരമലുള്ള
മലുന്നനില

ചനികതങ്ങള്

കപദരശ്രനിപ്പെനിലലുന്നതലുട്ടും

സട്ടുംസണ്ടാരനിലലുന്നതലുട്ടും

ലലട്ടുംഗനിക്ര

വനനിതണ്ടാ

സഹകപവരത്തക്രരലുകട

ലലട്ടുംഗനിക്രചടവവയണ്ടാകട
അതനികക്രമട്ടും

അവവരണ്ടാടത്

എന്നതനികന്റെ

പരനിധനിയനില

വരലുന്നതണ്ടാണത് എന്നത് തണ്ടാങ്കള്ലത് അറേനിയണ്ടാവമണ്ടാ?
10.തണ്ടാങ്കള്

ഏകതങ്കനിലലുട്ടും

ഐ.സനി.സനിയനിവലണ്ടാ?

എല.സനി.സനി.യനിവലണ്ടാ

അട്ടുംഗമണ്ടാവണണ്ടാ?
11.പരണ്ടാതനിക്രള് ഒന്നലുട്ടുംതകന്നയനില്ലെണ്ടാകയങ്കനില വപണ്ടാലലുട്ടും തണ്ടാങ്കളടകട ഐ.സനി.സനി.
മണ്ടാസട്ടുംവതണ്ടാറേലുട്ടും വചരണ്ടാറേലുവണണ്ടാ?
12.തണ്ടാങ്കളടകട ഓഫരീസനില ഈ വനിഷയട്ടും സട്ടുംബനനിചത് എകനങ്കനിലലുട്ടും കപചണ്ടാരണ
പരനിപണ്ടാടനിക്രള്

നടത്തണ്ടാറേലുവണണ്ടാ?

വനനിതണ്ടാ

സഹകപവരത്തക്രരലലു

വനകരയലുള്ള ലലട്ടുംഗനിക്രണ്ടാതനികക്രമത്തനികന്റെ കപതത്യേണ്ടാഘണ്ടാതങ്ങള് സകൂചനിപ്പെനിലലുന്ന
എകനങ്കനിലലുട്ടും

ചലുവര

കപദരശ്രനിപ്പെനിചനിടടവണണ്ടാ?
സകൂപ്പെരമണ്ടാരലറത്,

പരസത്യേങ്ങള്

തണ്ടാങ്കളടകട

കപണ്ടാഥമനിക്രണ്ടാവരണ്ടാഗത്യേവക്രകനട്ടും,

വനിദത്യേണ്ടാലയങ്ങള്

തലുടങ്ങനിയ

ആഫരീസനില

വപണ്ടാലരീസത്
കപണ്ടാതലു

വസ്റ്റേഷന്,

സ്ഥലങ്ങളനില

അത്തരട്ടും ചലുവര പരസത്യേങ്ങള് ക്രണനിടടവണണ്ടാ?
13.നനിങ്ങളടകട ഐ.സനി.സനിയലുകട കപനിലസഡനിട്ടുംഗത് ഓഫരീസര ലനിട്ടുംഗ സമതത്വ
വനിഷയത്തനില

ജണ്ടാഗരകൂക്രയണ്ടാവണണ്ടാ?

ഈ

വനിഷയത്തനില

അവരലത്

പരനിശ്രരീലനട്ടും ലഭനിചനിടടവണണ്ടാ?
14.എനലുകക്രണ്ടാണത്

പരണ്ടാതനി

നലക്രണകമന്നലുട്ടും,

എനലുകക്രണ്ടാണത്

ഒത്തലു

തരീരപ്പെടക്രള്ലത് വപണ്ടായനിലകൂടണ്ടാ എന്നലുട്ടും തണ്ടാങ്കള്ലത് വബണ്ടാദ്ധത്യേമലുവണണ്ടാ?
15.സത്കതരീക്രളടകട

വസത്കതധണ്ടാരണ

ലവക്രനിയലുള്ളവതണ്ടാ
കലയണ്ടാണത്

ആയ

രരീതനി,

വജണ്ടാലനി,

അവരകലതനികര

അധനിക്ര

സഞണ്ടാരട്ടും,
ലലട്ടുംഗനിക്ര

സമയവമണ്ടാ
കപരലുമണ്ടാറട്ടും

രണ്ടാകതനി
ഇവകയണ്ടാ

അതനികക്രമങ്ങള്ലത്

ക്രണ്ടാരണകമന്നത് തണ്ടാങ്കള്ലത് അഭനികപണ്ടായമലുവണണ്ടാ?
16.കപണ്ടാതലുജനങ്ങവളണ്ടാടത്,

കപവതത്യേക്രനിചത്

സത്കതരീജനങ്ങവളണ്ടാടത്

കപരലുമണ്ടാറട്ടും തതൃപത്തനിക്രരമണ്ടാകണന്നത് വതണ്ടാന്നലുന്നലുവണണ്ടാ?

വപണ്ടാലരീസനികന്റെ

Immoral Trafficking Act
1. ലലട്ടുംഗനിക്രണ്ടാതനികക്രമത്തനിനത്

ഇരയണ്ടായവകര

സട്ടുംരക്ഷനിലലുന്നതനിനണ്ടായലുള്ള

അഭയവക്രകനങ്ങവളണ്ടാ, വരീടലുക്രവളണ്ടാ തണ്ടാങ്കളടകട വമഖലയനില നനിലവനിലലുവണണ്ടാ?
2. അതനികന്റെ നനിയകനണട്ടും സരലണ്ടാര, തവരശ്ര സത്വയട്ടുംഭരണ, സരലണ്ടാര ഇതര
സട്ടുംഘടന,ഇതനില ആരണ്ടാണത് നനിരവഹനിലലുന്നതത്?
3. വനിവനണ്ടാദസഞണ്ടാര

വക്രകനങ്ങളനില

ഇതലുമണ്ടായനി

ബനകപ്പെട

എകനല്ലെണ്ടാട്ടും

സത്വരീക്രരനിചനിടടള്ള നടപടനിക്രള് ഏകനണ്ടാകലയണ്ടാകണന്നത് അറേനിയണ്ടാവമണ്ടാ?
4. വപണ്ടാലരീസത്

വനിഭണ്ടാഗത്തനിനത്

ഇതലുസട്ടുംബനനിച

വബണ്ടാധവലലരണട്ടും

നടവത്തണതലുണത് എന്നലു ക്രരലുതലുന്നലുവണണ്ടാ?
5. ലലട്ടുംഗനിക്ര

ചകൂഷണ

വക്രസലുക്രളനില

വനനിതണ്ടാവപണ്ടാലരീസത്

കമണ്ടാഴനി

എടലുലലുന്നതണ്ടാണത് ക്രലുടലുതല നല്ലെതത് എന്നലു ക്രരലുതലുന്നലുവണണ്ടാ?
6. ലലട്ടുംഗനിക്ര ചകൂഷണ വക്രസലുക്രള് വനനിതണ്ടാ വപണ്ടാലരീസത് വസ്റ്റേഷനലുക്രള്ലത്
കമചകപ്പെട രരീതനിയനില ലക്രക്രണ്ടാരത്യേട്ടും കചയണ്ടാന് ക്രഴനിയലുകമന്നത് ക്രരലുതലുന്നലുവണണ്ടാ?
7. ലലട്ടുംഗനിക്ര അപഥ സഞണ്ടാരട്ടും അവസണ്ടാനനിപ്പെനിലലുന്നതനിനത് എനലു കചയണ്ടാന്
ക്രഴനിയലുകമന്നണ്ടാണത് തണ്ടാങ്കളടകട അഭനികപണ്ടായട്ടും?
8. ലലട്ടുംഗനിക്രണ്ടാതനികക്രമത്തനിനനിരയണ്ടായവകര തണ്ടാമസനിപ്പെനിലലുന്ന ഒരലു 'ഭവന'ത്തനിനത്
എകനല്ലെണ്ടാട്ടും സസൗക്രരത്യേങ്ങള് ഉണണ്ടായനിരനിലണട്ടും?
9. ലലട്ടുംഗനിക്ര

അപഥ

സഞണ്ടാരത്തനികനതനികരയലുള്ള

കപചരണ

കപവരത്തനങ്ങകള മണ്ടാധത്യേമങ്ങള്ലത് എങ്ങകന സഹണ്ടായനിലലുവണ്ടാന് ക്രഴനിയലുട്ടും?
10.അസണ്ടാന്മണ്ടാരര്ഗ്ഗനിക്ര

ലലട്ടുംഗനിക്ര

വക്രമലുക്രള്

വരദ്ധനിചടവരലുന്നതത്

നവ

സണ്ടാമകൂഹനിക്ര മണ്ടാധത്യേമങ്ങളടകട വനിക്രണ്ടാസട്ടും മകൂലമണ്ടാകണന്ന അഭനികപണ്ടായമലുവണണ്ടാ?
11.നവമണ്ടാധത്യേമങ്ങകള എങ്ങകന കക്രനിയണ്ടാത്മക്രമണ്ടായനി കപവയണ്ടാജനകപ്പെടലുത്തണ്ടാട്ടും?
12.ലനിട്ടുംഗ

സമതത്വത്തനിലധനിഷത്ഷനിതമണ്ടായ

വളരത്തനികയടലുലലുന്നതനില

ആവരണ്ടാഗത്യേക്രരമണ്ടായ

മണ്ടാധത്യേമങ്ങള്ലത്

എനലു

പങ്കത്

ബനങ്ങള്
വഹനിലണ്ടാന്

ക്രഴനിയലുട്ടും?
13.അനലുവയണ്ടാജത്യേമണ്ടായ ലലട്ടുംഗനിക്ര വനിദത്യേണ്ടാഭത്യേണ്ടാസ പരനിപണ്ടാടനിക്രള് ക്രസൗമണ്ടാരലണ്ടാരലുകട
ഇടയനികല

ലലട്ടുംഗനിക്ര

ദലുരലുപവയണ്ടാഗട്ടും

നനിയകനനിലലുന്നതനിനത്

ഉപയലുക്തമണ്ടാലനിലകൂകട ? ഇവപ്പെണ്ടാള് അങ്ങനികന നടലലുന്നലുവണണ്ടാ?
14. LGBTQ ( Lesbian, Gay, bisexual, Trans and Queer) വനിഭണ്ടാഗങ്ങവളണ്ടാടലുള്ള
വപണ്ടാലരീസനിവന്റെയലുട്ടും

കപണ്ടാതലുസമകൂഹത്തനിവന്റെയലുട്ടും

കപരലുമണ്ടാറകത്തലലുറേനിചത്

എനണ്ടാണത് അഭനികപണ്ടായട്ടും?
15.ഭനിന്നലനിട്ടുംഗനയട്ടും ആ വനിഭണ്ടാഗത്തനികന്റെ അവസ്ഥലത് മണ്ടാറട്ടും ഉണണ്ടാക്രലുന്നതനിനത്
സഹണ്ടായക്രരമണ്ടാക്രലുട്ടും എന്നലു തണ്ടാങ്കള് ക്രരലുതലുന്നലുവണണ്ടാ?

ഈ

നനിയമങ്ങള്

എല്ലെണ്ടാട്ടും

ഉള്കക്രണ്ടാണത്

ലനിട്ടുംഗസമതത്വ

വബണ്ടാധമലുള്ളതലുട്ടും

എല്ലെണ്ടാവവരയലുട്ടും ഉള്കക്രണ്ടാള്ളടന്നതലുട്ടും അതനിരലുക്രളനില്ലെണ്ടാത്തതലുമണ്ടായ ഒരലു സണ്ടാമകൂഹത്യേ
സണ്ടാഹചരത്യേട്ടും

എകപക്രണ്ടാരട്ടും

സതൃഷത്ടനിലണ്ടാകമന്നതത്

സട്ടുംബനനിചത്

തണ്ടാങ്കളടകട

നനിരവരശ്രങ്ങള് ക്ഷണനിലലുന്നലു.

മമാസമാപയിസമാളളളുപകയതുസം മതുസയിരന പപൗരനമമാരതുപകയതുസം സസംരകണവതുസം
ചകമവതുസം ആകസകസ 2007 ല് നയിലവയില് വനയിട്ടളുപണനസ സമാങ്കള്ളസ
അറയിയമാപമനതു കരതുസതുനതു.
ഈ ചചമാദദമാവലയിളതുള്ള മറതുപകയി നല്കതുനസയിനസ അഭദരരയിളതുനതു.
1. ഗണ്ടാരഹനിക്ര കപശ്രത്നങ്ങള് വനരനിടലുന്ന കപണ്ടായട്ടും കചന്ന ആളടക്രകള നനിങ്ങള്ലത്
അറേനിയണ്ടാവമണ്ടാ?
2. ഉകണങ്കനില,

അവര

ഏതത്

തരത്തനിലലുള്ള

കപശ്രത്നങ്ങളണ്ടാണത്

വനരനിടട

കക്രണ്ടാണനിരനിലലുന്നതത്?
3. മലളടമണ്ടാവയണ്ടാ മറട

ക്രലുടലുട്ടുംബണ്ടാട്ടുംഗങ്ങളടമണ്ടാവയണ്ടാ ഉള്ള കപശ്രത്നങ്ങളടമണ്ടായനി

ആകരങ്കനിലലുട്ടും തണ്ടാങ്കകള സമരീപനിചനിടടവണണ്ടാ?
4. ഈ

കപശ്രത്നങ്ങള്

നനിരവരശ്രങ്ങള്

പരനിഹരനിലലുന്നതനിനത്

നലക്രനിയനിരലുവന്നണ്ടാ?

തണ്ടാങ്കള്

എങ്കനില

എനത്

എകനങ്കനിലലുട്ടും
നനിരവരശ്രമണ്ടാണത്

നലക്രനിയനിടടള്ളതത്.
5. തണ്ടാങ്കവളണ്ടാ,

തണ്ടാങ്കളടമണ്ടായനി

അഭനിമലുഖനിക്രരനിലലുവമണ്ടാള്

ബനകപ്പെടവവരണ്ടാ
എങ്ങകനയണ്ടാണത്

ക്രലുടലുട്ടുംബകപശ്രത്നങ്ങള്
അതത്

പരനിഹരനിലണ്ടാന്

കശ്രമനിലലുന്നതത്?
6. ഇത്തരട്ടും

കപശ്രത്നങ്ങള്

ഉണണ്ടാക്രലുവമണ്ടാള്

ആകരയണ്ടാണത്

ആദത്യേട്ടും

സമരീപനിവലണതത് എന്നത് തണ്ടാങ്കള്ലത് അറേനിയണ്ടാവമണ്ടാ ?
7. കപണ്ടായട്ടുംകചന്നവരലുകട
ലകടബത്യേബ്യൂണലലുക്രള്

വക്ഷമട്ടും

പരനിരക്ഷനിലലുന്നതനിനലുള്ള

(Maintenance

Tribunal)

വക്രരള

കമയനിന്റെനന്സത്
സരലണ്ടാരനികന്റെ

നനിയകനണത്തനില കപവരത്തനിചട വരലുന്നതണ്ടായനി തണ്ടാങ്കള്ലത് അറേനിയണ്ടാവമണ്ടാ?
8. ഈ ലകടബത്യേബ്യൂണലനികന്റെ കപവരത്തനങ്ങള് എകനണ്ടാകലകയന്നത് തണ്ടാങ്കള്ലത്

അറേനിയണ്ടാവമണ്ടാ?
9. പരണ്ടാതനി സമരപ്പെനിലലുന്നതനിനണ്ടായനി ഈ ലകടബത്യേബ്യൂണലലുമണ്ടായനി ബനകപ്പെടണ്ടാന്
കശ്രമനിലലുവമണ്ടാള്

എകനങ്കനിലലുട്ടും

ബലുദ്ധനിമലുടടക്രള്

അഭനിമലുഖരീക്രരനിവലണനി

വന്നനിടടവണണ്ടാ? അവ ഏകതണ്ടാകലയണ്ടാണത്?
10. ലകടബത്യേബ്യൂണലലുക്രളടകട കപവരത്തനത്തനില തണ്ടാങ്കള് സട്ടുംതതൃപത്തനണ്ടാവണണ്ടാ?
ഇകല്ലെങ്കനില എകനണ്ടാകലയണ്ടാണത് അവനികടയലുള്ള കപശ്രത്നങ്ങള്?
11.കടനിബത്യേബ്യൂണലലുക്രളടകട കപവരത്തനങ്ങള് കമചകപ്പെടലുത്തലുന്നതനിനത് എകനണ്ടാകല
നനിരവരശ്രങ്ങള് തണ്ടാങ്കള്ലത് നലക്രണ്ടാന് ക്രഴനിയലുട്ടും.

