
©
കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ

2022

കകേരള നനിയമസഭഭാ  പനിനനിന്റിംഗറ  പസറ.



പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

സസ്ത്രീകേളുസടെയന്റിം ടഭാന്സ്സജെന്ഡറുകേളുസടെയന്റിം കുട്ടേനികേളുസടെയന്റിം 
ഭനിന്നകശേഷനികഭാരുസടെയന്റിം കക്ഷേമന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി 

(2021-2023)

ഒന്നഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(2022 മഭാര്ച്ചറ  മഭാസന്റിം 18-ാം തസ്ത്രീയതനി സഭയനില് സമര്പനിച്ചതറ)

[സസ്ത്രീകേളുസടെയന്റിം ടഭാന്സ്സജെന്ഡറുകേളുസടെയന്റിം കുട്ടേനികേളുസടെയന്റിം ഭനിന്നകശേഷനികഭാരുസടെയന്റിം
കക്ഷേമന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി (2004-2006) യസടെ ഏഴഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള
(സസ്ത്രീധന പസ്ത്രീഡനന്റിം സന്റിംബനമഭായ പരഭാതനികേള് സന്റിംബനനിച്ച പകതത്യേകേ

റനികപഭാര്ട്ടേറ) ആക്ഷേന് കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ ]

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ

തനിരുവനന്തപുരന്റിം

2022



പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

സസ്ത്രീകേളുസടെയന്റിം ടഭാന്സ്സജെന്ഡറുകേളുസടെയന്റിം കുട്ടേനികേളുസടെയന്റിം 
ഭനിന്നകശേഷനികഭാരുസടെയന്റിം കക്ഷേമന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി 

(2021-2023)

ഒന്നഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ
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ആമുഖന്റിം

സസ്ത്രീകേളുസടെയന്റിം  ടഭാ ന്സ്സജെന്ഡറുകേളുസടെയന്റിം  കുട്ടേനികേളുസടെയന്റിം  ഭനിന്നകശേഷനികഭാരുസടെയന്റിം
കക്ഷേമന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി അദത്യേക്ഷേയഭായ ഞഭാന്, സമനിതനി (2021-2023)യസടെ ഒന്നഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേറ സമര്പനിക്കുന.

സസ്ത്രീധന  പസ്ത്രീഡനസത  തുടെര്നള  ആത്മഹതത്യേകേളുന്റിം  സകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുന്റിം
സന്റിംബനനിച്ചറ  സമനിതനി  (2004-2006)  മുമഭാസകേ ലഭനിച്ച ഹര്ജെനികേളുമഭായനി  ബനസപട്ടേ പല
കകേസുകേളുന്റിം  സമനിതനി  (2004-2006)  പരനികശേഭാധനിച്ചതനില്  നനിനന്റിം  ശേരനിയഭായ  വകുപ്പുകേള്
കചേര്തറ  കകേസറ  ചേഭാര്ജറ  സചേയഭാതതനിനഭാലുന്റിം  കുറപതന്റിം  യഥഭാസമയന്റിം
സമര്പനികഭാതതനിനഭാലുന്റിം  പതനികേള്കറ  രക്ഷേസപടുന്നതനിനുള  അവസരന്റിം  ലഭനിക്കുന്നതറ
ശദയനില്സപട്ടേതനിസന  തുടെര്ന്നറ  സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശേഭാനുസരണന്റിം  കകേസറ  പുനരകനന്വേഷണന്റിം
നടെതനി യഥഭാവനിധനി കുറപതന്റിം തയഭാറഭാകനി കകേസറ കകേഭാടെതനിയനില് സമര്പനിച്ച പരഭാതനികേളുന്റിം
അവയറ  സര്കഭാര്  ലഭത്യേമഭാകനിയ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുന്റിം  അതനികന്മേലുള  സമനിതനിയസടെ
അഭനിപഭായങ്ങളുസടെയന്റിം  അടെനിസഭാനതനില്  തയഭാറഭാകനിയ   സമനിതനി  (2004-2006)യസടെ
ഏഴഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2004  ജൂലല മഭാസന്റിം  22-ാം തസ്ത്രീയതനി  സഭയനില് സമര്പനിച്ചനിരുന.
പസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശേനിപഭാര്ശേകേളനികന്മേല്  സര്കഭാര്  സന്വേസ്ത്രീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേള്
അടെങ്ങനിയതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ  2021 നവന്റിംബര് 19-ാം തസ്ത്രീയതനി കചേര്ന്ന കയഭാഗതനില് അന്റിംഗസ്ത്രീകേരനിച.

              

              യ. പതനിഭ,

                      അദത്യേക്ഷേ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                         സസ്ത്രീകേളുസടെയന്റിം ടഭാന്സറ സജെന്ഡറുകേളുസടെയന്റിം  
2022 മഭാര്ച്ചറ 16.                                            കുട്ടേനികേളുസടെയന്റിം ഭനിന്നകശേഷനികഭാരുസടെയന്റിം 
                                                                     കക്ഷേമന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

പതറിനനപ്പോനപ്പോന്നാം  പകേരള  നറിയമസഭയുനടെ  സസ്ത്രീകേളുനടെയുന്നാം  കുടറികേളുനടെയുന്നാം  വറികേലപ്പോന്നാംഗരുനടെയുന്നാം
പക്ഷേമന്നാം  സന്നാംബനറിച്ച  സമറിതറി  (2004-2006)യുനടെ  ഏഴപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട  2004  ജൂലല
മപ്പോസന്നാം 22-ാം തസ്ത്രീയതറി സഭയറില് സമര്പറിച.

സസ്ത്രീധന പസ്ത്രീഡനനത്തെ തുടെര്ന്നുള്ള ആത്മഹതത്യകേളുന്നാം നകേപ്പോലപപ്പോതകേങ്ങളുന്നാം സന്നാംബനറിച്ചട
സമറിതറി മുമപ്പോനകേ ലഭറിച്ച ഹര്ജറികേളുമപ്പോയറി ബനനപട പല പകേസുകേളുന്നാം സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്
നറിന്നുന്നാം  ശരറിയപ്പോയ  വകുപ്പുകേള്  പചേര്ത്തെട  പകേസട  ചേപ്പോര്ജട  നചേയപ്പോത്തെതറിനപ്പോലന്നാം  കുറ്റപതന്നാം
യഥപ്പോസമയന്നാം  സമര്പറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോലന്നാം  പ്രതറികേള്കട  രക്ഷേനപടുനതറിനുള്ള  അവസരന്നാം
ലഭറിക്കുനതട ശ്രദ്ധയറില്നപടതറിനപ്പോല് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണന്നാം പകേസട പുനരപനന്വേഷണന്നാം
നടെത്തെറി യഥപ്പോവറിധറി കുറ്റപതന്നാം തയപ്പോറപ്പോകറി പകേസട പകേപ്പോടെതറിയറില് സമര്പറിച്ച പരപ്പോതറികേളുന്നാം
അവയട  സര്കപ്പോര്  ലഭത്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളുന്നാം  അവയറിപന്മേലള്ള  സമറിതറിയുനടെ
അഭറിപ്രപ്പോയങ്ങളുനടെയുന്നാം  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  തയപ്പോറപ്പോകറിയതപ്പോയറിരുന്നു  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട.
ററിപപപ്പോര്ടറില്  പകേസറിനന്റെ  ഗഗൗരവമനുസരറിച്ചട  ഇനത്യന്  ശറിക്ഷേപ്പോ  നറിയമത്തെറിനല  അനുപയപ്പോജത്യമപ്പോയ
വകുപ്പുകേള്   ചുമത്തെറി  പകേസട  ചേപ്പോര്ജട  നചേയട  കുറ്റകപ്പോനര  ശറിക്ഷേറിക്കുനതറിനുള്ള
നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  പപ്പോലറിക്കുനതറിനുന്നാം  ഇത്തെരന്നാം  പകേസുകേളറില്  വപ്പോദറിക്കുന  സര്കപ്പോര്
വകസ്ത്രീലന്മേപ്പോരുനടെ പ്രവര്ത്തെനന്നാം ഉള്നപനടെ പമപ്പോണറിറ്റററിന്നാംഗട സന്നാംവറിധപ്പോനന്നാം ഏര്നപടുത്തുനതറിനുന്നാം
ആയതട  പപ്പോലറികപ്പോത്തെ  ഉപദത്യപ്പോഗസര്നകതറിനര  ശറിക്ഷേപ്പോനടെപടെറികേള്  സന്വേസ്ത്രീകേരറിക്കുനതറിനുന്നാം
സസ്ത്രീധന  പസ്ത്രീഡന പകേസുകേളുനടെ  അപനന്വേഷണത്തെറിലന്നാം  നടെത്തെറിപറിലന്നാം  സമഗ്രമപ്പോയ  നപപ്പോളറിനച്ചഴുത്തെട
സൂചേറിപറിക്കുന  15  ശറിപപ്പോര്ശകേളുന്നാം  സമറിതറിയുനടെ  അഭറിപ്രപ്പോയങ്ങളുന്നാം  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുന്നാം
ഉള്നകപ്പോള്ളറിച്ചറിരുന്നു.

ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല്  അടെറിയനര  നടെപടെറി  സന്വേസ്ത്രീകേരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ററിപപപ്പോര്ടറിനന്റെ
അച്ചടെറിച്ച  പകേര്പ്പുകേള്  3-12-2004-ല് ആഭത്യനരന്നാം,  സപ്പോമൂഹത്യനസ്ത്രീതറി  എനസ്ത്രീ  വകുപ്പുകേള്കട
അയചനകേപ്പോടുത്തെറിരുന്നു.

സപ്പോമൂഹത്യനസ്ത്രീതറി വകുപ്പുമപ്പോയറി ബനനപട  12, 64  എനസ്ത്രീ ഖണറികേകേളറിനല ശറിപപ്പോര്ശകേള്കട
വകുപട ലഭത്യമപ്പോകറിയ നടെപടെറി പസ്റ്റേറ്റടനമന്റെട 4-8-2009-നല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി അന്നാംഗസ്ത്രീകേരറിച.

ആഭത്യനര വകുപ്പുമപ്പോയറി ബനനപട 21, 35, 92 എനസ്ത്രീ ഖണറികേ ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല്
ററിപപപ്പോര്ടപ്പോവശത്യനപടട നറിരവധറി കേത്തെറിടെപപ്പോടുകേള് നടെത്തെറിനയങറിലന്നാം നപ്പോളറിതുവനര ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭത്യമപ്പോകറിയറിടറില.   മറ്റട  ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല്  ആഭത്യനര  വകുപറില്  നറിന്നുന്നാം  ലഭറിച്ച
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്  സമറിതറിയുനടെ  വറിവറിധ  പയപ്പോഗങ്ങളറില്  പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം  6-11-2013-നല
നതളറിനവടുപട പയപ്പോഗത്തെറില് ആഭത്യനര വകുപട നസക്രടററിയറില് നറിന്നുന്നാം ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല്
സന്വേസ്ത്രീകേരറിച്ച നടെപടെറികേള് സന്നാംബനറിച്ച വറിശദസ്ത്രീകേരണന്നാം പതടുകേയുമുണപ്പോയറി.
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ഖണറികേകേള്  6,  8,  9,  10  എനറിവയറിനല ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല് ആഭത്യനര വകുപട
ലഭത്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  8-12-2017-നല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി  അതൃപറി  പരഖനപടുത്തുകേയുന്നാം
ആഭത്യനര വകുപട നസക്രടററിയറില് നറിന്നുന്നാം നതളറിനവടുപട നടെത്തുനതറിനട തസ്ത്രീരുമപ്പോനറിക്കുകേയു
മുണപ്പോനയങറിലന്നാം നതളറിനവടുപട നടെനറിടറില.

ഖണറികേ  7-നല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ആഭത്യനര  വകുപട  ലഭത്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട
8-12-2017-നല പയപ്പോഗത്തെറില് പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം തുടെര്നടെപടെറികേള് സന്നാംബനറിച്ച അധറികേവറിവരന്നാം
ആവശത്യനപട്ടുനവങറിലന്നാം ആയതട നപ്പോളറിതുവനര ലഭത്യമപ്പോകറിയറിടറില.

ഖണറികേ  124-നല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ആഭത്യനര  (സറി)  വകുപട  ലഭത്യമപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടട  8-12-2017-നല  പയപ്പോഗത്തെറില്  പരറിഗണറിച്ചപശഷന്നാം  സമറിതറി  ആവശത്യനപട
അധറികേവറിവരത്തെറിനട  113,  114  ഖണറികേകേളറിനല  ശറിപപ്പോര്ശകേളുനടെ  കൂടത്തെറില്  മറുപടെറി
ലഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് വകുപറിപനപ്പോടെട ററിപപപ്പോര്ടട ആവശത്യനപപടെണ
തറിനലനട  6-11-2020-നല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി തസ്ത്രീരുമപ്പോനറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.

ആഭത്യനര വകുപ്പുമപ്പോയറി ബനനപട ഖണറികേ  21, 35, 92  എനറിവയറിനല ശറിപപ്പോര്ശകേള്,
ഖണറികേ  7-നല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലള്ള  അധറികേവറിവരന്നാം  എനറിവ  ഒഴറിനകേ  മറ്റട  ഖണറികേ
ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല്  വകുപട   ലഭത്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്  സമറിതറിയുനടെ  വറിവറിധ
പയപ്പോഗങ്ങളറില് അന്നാംഗസ്ത്രീകേരറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.

ററിപപപ്പോര്ടട  രണട  ഭപ്പോഗങ്ങളപ്പോയപ്പോണട തയപ്പോറപ്പോകറിയറിരറിക്കുനതട.  സമറിതറി  (2004-2006)-യുനടെ
ഏഴപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിനല ശറിപപ്പോര്ശകേളുന്നാം അവയട ബനനപട വകുപ്പുകേളറില് നറിനട ലഭറിച്ചതുന്നാം
സമറിതറി  അന്നാംഗസ്ത്രീകേരറിച്ചതുമപ്പോയ  അനനര  നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളുന്നാം  ഒനപ്പോന്നാം  ഭപ്പോഗത്തെറില്
പചേര്ത്തെറിരറിക്കുന്നു.  സര്കപ്പോരറില് നറിന്നുന്നാം അനനര നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള് ലഭറിച്ചറിടറിലപ്പോത്തെ
ശറിപപ്പോര്ശകേള് രണപ്പോന്നാം ഭപ്പോഗത്തെറില് പചേര്ത്തെറിരറിക്കുന്നു.

ഭപ്പോഗന്നാം - I

ശറിപപ്പോര്ശ

വറിവപ്പോഹന്നാം  കേഴറിഞട  7  വര്ഷത്തെറിനകേന്നാം  അസപ്പോധപ്പോരണ  സപ്പോഹചേരത്യത്തെറില്  മരണന്നാം
നടെക്കുകേയുന്നാം അതറിനട അധറികേന്നാം മുമലപ്പോനത സസ്ത്രീധനപ്പോവശത്യവുമപ്പോയറി ബനനപടട നപണ്കുടറിനയ
പസ്ത്രീഡനത്തെറിനട  വറിപധയയപ്പോകറിയറിരുന്നു എനട  നവളറിവപ്പോകനപടുകേയുന്നാം  നചേയ പകേസുകേളറില്
സസ്ത്രീധനമരണത്തെറിനട  ഐ.പറി.സറി  304  (ബറി)  വകുപ്പുപ്രകേപ്പോരന്നാം  പകേസട  ചേപ്പോര്ജട  നചേയപ്പോവുനതുന്നാം,
ഭര്തൃവസ്ത്രീട്ടുകേപ്പോരുനടെ നറിര്ബനനത്തെത്തുടെര്നട നപണ്കുടറി വസ്ത്രീടറില് നറിനട പണന്നാം നകേപ്പോണ്ടുവന
പശഷപമപ്പോ അനലങറില് പണത്തെറിനട പവണറി പസ്ത്രീഡറിപറിക്കുനതപ്പോയറി കേത്തെയച്ചതറിനുപശഷപമപ്പോ
ഉണപ്പോകുന  അസപ്പോധപ്പോരണ  മരണവുന്നാം  ഈ  ഗണത്തെറില്നപടുപത്തെണതപ്പോനണന്നുന്നാം  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന്നു.

(ഖണറികേ 6 )
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ശറിപപ്പോര്ശ

സസ്ത്രീധന മരണന്നാം സന്നാംബനറിച്ച കേപ്പോരത്യങ്ങളറില് പപപ്പോലസ്ത്രീസട ഉപദത്യപ്പോഗസര്കട ആവശത്യമപ്പോയ

മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള് നല്കേണനമന്നുന്നാം ഇത്തെരന്നാം പകേസ്സുകേളറില് ഐ.പറി.സറിയറിനല ബനനപട

വകുപ്പുകേള്  പചേര്ത്തുപവണന്നാം  കുറ്റപതന്നാം  തയപ്പോറപ്പോപകണനതന്നുന്നാം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

ഉയര്ന പപപ്പോലസ്ത്രീസട  ഉപദത്യപ്പോഗസര് ചേപ്പോര്ജട  ഷസ്ത്രീറ്റട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ബനനപട  വകുപ്പുകേള്

പചേര്ത്തെറിട്ടുപണപ്പോനയനട  ഉറപ്പു  വരുത്തെറിയതറിനു  പശഷപമ  പകേപ്പോടെതറിയറില്  കുറ്റപതന്നാം

സമര്പറികപ്പോവൂ എന്നുന്നാം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന്നു.

             (ഖണറികേ 8)

ശറിപപ്പോര്ശ

സസ്ത്രീധന പസ്ത്രീഡനന്നാം സന്നാംബനറിച്ചട സമറിതറികട ലഭറിക്കുന പരപ്പോതറികേളറില് പ്രതറി വറിപദശ

രപ്പോജത്യത്തെട പജപ്പോലറി നചേയ്യുന ആളപ്പോനണന കേപ്പോരണന്നാം പറഞട അറസ്റ്റു നചേയട പകേപ്പോടെതറിയറില്

ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോനുള്ള  ശ്രമന്നാം  നടെത്തെപ്പോതറിരറിക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.   ഇത്തെരന്നാം

പകേസ്സുകേളറില്  പ്രവപ്പോസറി  പകേരളസ്ത്രീയകേപ്പോരത്യ  വകുപ്പുമപ്പോയറി  ബനനപടട  പ്രതറിനയ  അറസ്റ്റേട

നചേയ്യുനതറിനട പവണ നടെപടെറി സന്വേസ്ത്രീകേരറികണനമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

(ഖണറികേ 9)

ശറിപപ്പോര്ശ

വപ്പോസ്തവ  വറിരുദ്ധമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്  ലഭത്യമപ്പോകറി  നസ്ത്രീതറി  നറിര്വ്വഹണത്തെറിനട  പകേരന്നാം

നസ്ത്രീതറി  നറിപഷധറിക്കുനതുന്നാം  പബപ്പോധപൂര്വ്വന്നാം  പകേസപനന്വേഷണത്തെറില്  അലന്നാംഭപ്പോവവുന്നാം  വസ്ത്രീഴ്ചയുന്നാം

കേപ്പോണറിക്കുനതുമപ്പോയ  ഉപദത്യപ്പോഗസര്നകതറിനര  തകതപ്പോയ  നടെപടെറി  സന്വേസ്ത്രീകേരറികണനമനട

സമറിതറി ശക്തമപ്പോയറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന്നു.

ആയതറിനപ്പോല്  ആത്മഹതത്യയട  പപ്രരണപയകുന  കുറ്റകൃതത്യങ്ങളറിപലര്നപടുനവര്കട

കുനറക്കൂടെറി  കേഠറിനമപ്പോയ  ശറിക്ഷേ  തനന  വത്യവസ  നചേയ്തുനകേപ്പോണട  ക്രറിമറിനല്  നടെപടെറി

ചേടങ്ങളറിലന്നാം  ഇന്ഡത്യന്  ശറിക്ഷേപ്പോ  നറിയമത്തെറിലന്നാം  പഭദഗതറി  വരുത്തെണനമനട

പകേന്ദ്രസര്കപ്പോരറിപനപ്പോടെഭത്യര്തറികപ്പോന് സന്നാംസപ്പോന സര്കപ്പോരറിപനപ്പോടെട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന്നു.

(ഖണറികേ 10)



4

സന്വേസ്ത്രീകേരറിച്ച നടെപടെറി   (  ആഭത്യനര വകുപട  )

5-11-2013-നല 102307/ജറി3/2009/ആഭത്യനരന്നാം നമര് കേത്തെട  മുപഖന ലഭറിച്ചതട

(ഖണറികേ 6, 8, 9, 10)

നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുനടെ  ശറിപപ്പോര്ശകേള്  സന്നാംബനറിച്ചട  എലപ്പോ  പപപ്പോലസ്ത്രീസട
ഉപദത്യപ്പോഗസനരയുന്നാം  പബപ്പോധവപ്പോന്മേപ്പോരപ്പോക്കുനതറിനുന്നാം  അവര് അപ്രകേപ്പോരന്നാം  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതറിനട
നറിര്പദ്ദേശന്നാം നല്കുനതറിനുന്നാം എലപ്പോ പപപ്പോലസ്ത്രീസട പസ്റ്റേഷനുകേളറിലന്നാം ഉപദത്യപ്പോഗസര് ടെറി കേപ്പോരത്യങ്ങള്
പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നുണട  എനട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  കേമസ്ത്രീഷണര്/ഡറി.ലവ.എസട.പറി  മുപഖന
ഉറപ്പുവരുത്തുവപ്പോനുന്നാം  ഡറി.ജറി.പറി  31-1-2006-നല  K9/111632/2004 നമര്  കേത്തു  മുപഖന
എലപ്പോ സറിറ്ററി പപപ്പോലസ്ത്രീസട കേമസ്ത്രീഷണര്മപ്പോര്ക്കുന്നാം ജറിലപ്പോ പപപ്പോലസ്ത്രീസട സൂപ്രണ്ടുമപ്പോര്ക്കുന്നാം ഇതറിനകേന്നാം
നറിര്പദ്ദേശന്നാം നല്കേറിയറിട്ടുണട.

പ്രസ്തുത മറുപടെറിയറില്  8-12-2017-നല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി അതൃപറി പരഖനപടുത്തുകേയുന്നാം
ആഭത്യനര വകുപട നസക്രടററിയറില് നറിന്നുന്നാം നതളറിനവടുപട നടെത്തെപ്പോന് തസ്ത്രീരുമപ്പോനറിക്കുകേയുമുണപ്പോ
നയങറിലന്നാം നതളറിനവടുപട നടെനറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

നപണ്കുടറിയുനടെ  വസ്ത്രീട്ടുകേപ്പോരറില്  നറിനട  അധറികേന്നാം  സസ്ത്രീധനന്നാം  വപ്പോങ്ങറിയപശഷന്നാം  പണന്നാം,
സന്വേര്ണന്നാം,  സഗൗന്ദരത്യന്നാം  എനറിവ  വളനര  കുറഞ്ഞുപപപ്പോയറി  എന്നു  കുറ്റനപടുത്തെറിനകപ്പോണട
നറിപതത്യന പസ്ത്രീഡനന്നാം നടെത്തെറി നപണ്കുടറിയുനടെ മനസറില് അനപ്പോഥതന്വേമുണപ്പോകറി ആത്മഹതത്യയട
പപ്രരറിപറിക്കുനതറിനന തുടെര്നട മരണനപട നറിരവധറി പരപ്പോതറികേള് സമറിതറികട ലഭറികപ്പോറുണട.
ഇത്തെരന്നാം പകേസുകേളറില് ഐ.പറി.സറി  306  വകുപട പചേര്ത്തെട പകേസട ചേപ്പോര്ജട നചേയട നതളറിവു
പശഖരറിക്കുനതറിനട  നമനനകടെപ്പോനത  ഐ.പറി.സറി  498  (എ)  മപ്പോതന്നാം  ചേപ്പോര്ജട  നചേയട
പ്രതറികേനള  രക്ഷേനപടുത്തുനതറിനട  ചേറില  പപപ്പോലസ്ത്രീസട  ഉപദത്യപ്പോഗസര്  തപ്പോല്പരത്യന്നാം
കേപ്പോണറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറികട മനസറിലപ്പോകപ്പോന് കേഴറിഞറിട്ടുണട.  പസ്ത്രീഡനങ്ങളുനടെ യഥപ്പോര്ത
കേപ്പോരണന്നാം കേണ്ടുപറിടെറിച്ചട, നതളറിവുകേള് പശഖരറിച്ചട പ്രതറികേനള അറസ്റ്റേട നചേയ്യുകേയുന്നാം പ്രതറികേള്കട
ജപ്പോമത്യന്നാം  ലഭറികപ്പോന്  അസപ്പോദ്ധത്യമപ്പോകറിത്തെസ്ത്രീര്ക്കുന  രസ്ത്രീതറിയറിലന്നാം  അര്ഹമപ്പോയ  ശറിക്ഷേ
ലഭറികണനമന  ഉപദ്ദേശത്യപത്തെപ്പോടുകൂടെറിയുന്നാം  പകേസുകേള്  ലകേകേപ്പോരത്യന്നാം  നചേയ്യുകേയുന്നാം  പബറികേട
പപ്രപ്പോസറികേക്യൂടര്മപ്പോരുനടെ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നറിരസ്ത്രീക്ഷേറിക്കുനതറിനുള്ള  സന്നാംവറിധപ്പോനമുണപ്പോക്കുകേയുന്നാം
പവണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന്നു.  കൂടെപ്പോനത  306  ഐ.പറി.സറി.  പ്രകേപ്പോരന്നാം ചേപ്പോര്ജട
നചേപയണ്ടുന  പകേസ്സുകേളറില്  പ്രസ്തുത  വകുപ്പു  പചേര്ത്തെട  കുറ്റപതന്നാം  തയപ്പോറപ്പോകപ്പോന്
ഉത്തെരവപ്പോദനപടവര് ഉദപ്പോസസ്ത്രീനത കേപ്പോണറികരുനതനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന്നു.

 (ഖണറികേ 7)
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സന്വേസ്ത്രീകേരറിച്ച നടെപടെറി   (  ആഭത്യനര വകുപട  )

(20-3-2015-നല 102193/സറി2/2013/ആഭത്യനരന്നാം നമര് കേത്തെട  മുപഖന ലഭറിച്ചതട)

സസ്ത്രീധന പസ്ത്രീഡനപകേസുകേളറില് നപണ്കുടറി  ആത്മഹതത്യ നചേയ്യുന പകേസ്സുകേളറില്  IPC
498(A) യട പുറപമ IPC 306 പ്രകേപ്പോരന്നാം ചേപ്പോര്ജട നചേപയണണ്ടുന പകേസ്സുകേളറില് പ്രസ്തുത വകുപട
പചേര്ത്തെട  കുറ്റപതന്നാം  തയപ്പോറപ്പോക്കുവപ്പോനുന്നാം,  അത്തെരന്നാം  പകേസുകേള് ഡറി.ലവ.എസട.പറി.  റപ്പോങറില്
കുറയപ്പോത്തെ  ഉപദത്യപ്പോഗസനന്റെ  പനരറിട്ടുള്ള  പമല്പനപ്പോടത്തെറില്  അപനന്വേഷണന്നാം  നടെത്തുവപ്പോനുന്നാം
സന്നാംസപ്പോന പപപ്പോലസ്ത്രീസട പമധപ്പോവറികട നറിര്പദ്ദേശന്നാം നല്കേറിയറിട്ടുണട. കുറ്റപതന്നാം തയപ്പോറപ്പോക്കുപമപ്പോള്
പമല്  വകുപ്പുകേള്  പചേര്ത്തെറിട്ടുപണപ്പോ  എനട  ഉയര്ന  ഉപദത്യപ്പോഗസന്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട
ഉറപ്പുവരുപത്തെണതുന്നാം  അതറില്  വസ്ത്രീഴ്ച  വരുത്തുന  ഉപദത്യപ്പോഗസര്കട  എതറിനര  കേര്ശന
അച്ചടെകനടെപടെറികേള്  സന്വേസ്ത്രീകേരറിക്കുവപ്പോനുന്നാം  ജറിലപ്പോ  പപപ്പോലസ്ത്രീസട  പമധപ്പോവറികേള്കട  നറിര്പദ്ദേശന്നാം
നല്കുവപ്പോനുന്നാം ആവശത്യനപടറിട്ടുണട.

ഇത്തെരന്നാം  പകേസ്സുകേള്  ലകേകേപ്പോരത്യന്നാം  നചേയ്യുന  പബറികേട  പപ്രപ്പോസറികേക്യൂടര്മപ്പോരുനടെ
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് നറിരസ്ത്രീക്ഷേറിക്കുവപ്പോന്,  ജറിലപ്പോ കേളക്ടര്,  ജറിലപ്പോ പപപ്പോലസ്ത്രീസട സൂപ്രണട,  ഡറിസറികട
പബറികേട പപ്രപ്പോസറികേക്യൂടര് എനറിവര് പചേര്ന  സമറിതറി രൂപസ്ത്രീകേരറിച്ചട മപ്പോസന്നാം പതപ്പോറുന്നാം ഇത്തെരന്നാം
പകേസുകേളുനടെ പുപരപ്പോഗതറി വറിലയറിരുത്തുവപ്പോന് ജറിലപ്പോ കേളക്ടര്മപ്പോര്കട നറിര്പദ്ദേശന്നാം നല്കേറിയറിട്ടുണട.

പ്രസ്തുത  മറുപടെറി  8-12-2017-നല  പയപ്പോഗത്തെറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം
സസ്ത്രീധനപസ്ത്രീഡന പകേസ്സുകേള് സന്നാംബനറിച്ച പ്രവര്ത്തെനന്നാം നറിരസ്ത്രീക്ഷേറിക്കുവപ്പോന് രൂപസ്ത്രീകേരറിച്ച ജറിലപ്പോ
കേളക്ടര്മപ്പോരുനടെ  പനതൃതന്വേത്തെറിലള്ള  സമറിതറി  പ്രതറിവര്ഷന്നാം  എത  പയപ്പോഗങ്ങള്
പചേര്നറിട്ടുനണന്നുന്നാം  പ്രസ്തുത  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശപ്രകേപ്പോരമുള്ള  തുടെര്നടെപടെറികേള്  സന്നാംബനറിച്ച
വറിശദപ്പോന്നാംശങ്ങളുന്നാം  ആഭത്യനര  വകുപറിപനപ്പോടെട  ആവശത്യനപടെപ്പോന്  തസ്ത്രീരുമപ്പോനറിക്കുകേയുമുണപ്പോയറി.
പ്രസ്തുത അധറികേ വറിവരത്തെറിനട നപ്പോളറിതുവനര മറുപടെറി ലഭറിച്ചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

സമറിതറികട ഗവണ്നമന്റെറില് നറിന്നുന്നാം ലഭറിക്കുന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളറില് നറിന്നുന്നാം രപ്പോസപരറിപശപ്പോധനപ്പോ
ററിപപപ്പോര്ടട ലഭറിക്കുനതറിനട വളനര കേപ്പോലതപ്പോമസന്നാം ഉണപ്പോകുനതപ്പോയറി സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.
ഇത്തെരത്തെറിലള്ള  കേപ്പോലതപ്പോമസന്നാം  അപനന്വേഷണന്നാം  പ്രഹസനമപ്പോക്കുനതറിനുന്നാം  പരറിപശപ്പോധനയട
അയയ്ക്കുന  വസ്തുകള്  നശറിപറിക്കുനതറിനുന്നാം  അവയറില്  കൃതറിമന്നാം  നടെത്തുനതറിനുന്നാം  മപ്പോതപമ
സഹപ്പോയറിക്കു എനട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയനപടുന്നു.  രപ്പോസപരറിപശപ്പോധന കൂടുതല് കേപ്പോരത്യക്ഷേമമപ്പോകപ്പോനുന്നാം
നറിശറിത  സമയപരറിധറിക്കുള്ളറില്  ററിസള്ടട  നല്കേപ്പോന്  സഹപ്പോയകേരമപ്പോന്നാംവറിധന്നാം  നകേമറികല്
എകപ്പോമറിപനഴട  ലപബപ്പോറടററികേനള  ആധുനറികേവല്കരറികപ്പോനുന്നാം  ആവശത്യമപ്പോയ  ജസ്ത്രീവനകപ്പോനര
പവണറിവനപ്പോല് തസ്തറികേകേള് സൃഷറിചവനര,  നറിയമറികപ്പോനുന്നാം പവണ നടെപടെറികേള്കട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന്നു.

    (ഖണറികേ 11, 65)
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സന്വേസ്ത്രീകേരറിച്ച നടെപടെറി   (  ആഭത്യനര വകുപട  )

(22-7-2005-നല 58265/ഇ 4/04/ആഭത്യനരന്നാം നമര് കേത്തെട മുപഖന ലഭറിച്ചതട) 

നകേമറികല്  എകപ്പോമറിപനഷന്  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്  കുറ്റമറ്റതപ്പോക്കുനതറിനുന്നാം  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്
തന്വേരറിതനപടുത്തുനതറിപലക്കുമപ്പോയറി  ഗവണ്നമന്റെട  ഓര്ഡര്  (എന്നാം.എസട.)  നമര്  247/04/  ആഭത്യനരന്നാം,
തസ്ത്രീയതറി 21-7-2004 പ്രകേപ്പോരന്നാം തപ്പോനഴ പറയുന പതറിനപ്പോലട തസ്തറികേകേള് സൃഷറിച്ചറിട്ടുണട.

          തസ്തറികേ                                                                     (രൂപ)

അസറിസ്റ്റേന്റെട നകേമറികല് എകപ്പോമറിനര്       -      ഒനട       -         7450 – 11475

ജൂനറിയര് സയന്റെറിഫറികേട ഓഫസ്ത്രീസര്        -       നപ്പോലട      -         6675 – 10550

നടെകറികല് അസറിസ്റ്റേന്റെട                       -       ഏഴട       -         4600 – 7125

പബപ്പോടറില് കസ്ത്രീനര്                               -        ഒനട      -         2610 – 3680

പലപ്പോവര് ഡറിവറിഷന് കപ്പോര്കട                -        ഒനട      -         3050 – 5230

കൂടെപ്പോനത ഇതറിനപ്പോയറി തപ്പോനഴ പറയുന ഉപകേരണങ്ങള് വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുണട.

1 അപബ്ബേ ററിഫപ്പോപക്ടപ്പോമസ്ത്രീറ്റര് - 1 യൂണറിറ്റട

2 ഫക്യൂന്നാം ഹുഡട - 1 യൂണറിറ്റട

3 ഇലപകപ്പോണറികേട ബപ്പോലന്സട - 1 യൂണറിറ്റട

4 ഇലകേട പടപ്പോണറികേട ബന്സണ് - 1 യൂണറിറ്റട

5 നപപടപ്പോളറിയന്നാം ഡറിസ്റ്റേറിപലഷന് അപപ്പോരറ്റസട - 2 യൂണറിറ്റട

6 അകസറസ്ത്രീസട പഫപ്പോര് എച്ചട. പറി. എന്. സറി. - 2 യൂണറിറ്റട

ഇപ്രകേപ്പോരന്നാം  പുതറിയ  തസ്തറികേകേള്  സൃഷറിച്ചട  നറിയമനന്നാം  നടെത്തുകേയുന്നാം  ആധുനറികേ
ഉപകേരണങ്ങള് വപ്പോങ്ങുകേയുന്നാം നചേയ്യുകേ വഴറി രപ്പോസപരറിപശപ്പോധന കൂടുതല് കേപ്പോരത്യക്ഷേമമപ്പോകപ്പോനുന്നാം
നറിശറിത സമയ പരറിധറിയ്ക്കുള്ളറില് ററിസള്ടട നല്കേപ്പോനുന്നാം സപ്പോധറിക്കുന്നുണട.

(19-10-2005-നല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി അന്നാംഗസ്ത്രീകേരറിച.)
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ശറിപപ്പോര്ശ

സസ്ത്രീധന പസ്ത്രീഡനത്തെറിനന്റെ പപരറില് അകേപ്പോലത്തെറില് ചേരമമടെയുന സസ്ത്രീകേളുനടെ കുടറികേള്
അനപ്പോഥതന്വേന്നാം  അനുഭവറിക്കുന്നുണട.  അവരുപടെതലപ്പോത്തെ കുറ്റന്നാം  നകേപ്പോണട  നറിര്ഭപ്പോഗത്യവപ്പോന്മേപ്പോരപ്പോയറി
പപപ്പോകുന കുടറികേനള ജസ്ത്രീവറിതത്തെറില് നനകേ പറിടെറിചയര്ത്തുനതറിനട സനദ്ധ സന്നാംഘടെനകേപളപ്പോടെട
ആപലപ്പോചേറിച്ചട  സപ്പോമൂഹത്യപക്ഷേമ  വകുപട  ക്രറിയപ്പോത്മകേമപ്പോയ  നടെപടെറികേള്  സന്വേസ്ത്രീകേരറികണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന്നു.

       (ഖണറികേ 12, 64)

സന്വേസ്ത്രീകേരറിച്ച നടെപടെറി   (  സപ്പോമൂഹത്യപക്ഷേമ വകുപട  )

(15-7-2009-നല 12029/ബറി3/2007/സപ്പോപക്ഷേവ.  നമര് കേത്തെട മുപഖന ലഭറിച്ചതട)

സസ്ത്രീധനത്തെറിനന്റെ പപരറില് അകേപ്പോലത്തെറില് ചേരമമടെയുന സസ്ത്രീകേളുനടെ കുടറികേനള സന്നാംരക്ഷേറി
ക്കുനതറിനുന്നാം പുനരധറിവസറിപറിക്കുനതറിനുന്നാം ആവശത്യമപ്പോയ സന്നാംവറിധപ്പോനങ്ങള് സപ്പോമൂഹത്യപക്ഷേമ
വകുപറിനട  നറിലവറിലണട.   ടെറി  കുടറികേള് അനപ്പോഥതന്വേന്നാം  അനുഭവറികപ്പോതറിരറിക്കുനതറിനട  പവണ
മുന്കേരുതലകേള് ഇഗൗ വകുപട നചേയ്തു വരുന്നുണട.  അവരുപടെതലപ്പോത്തെ കുറ്റന്നാം നകേപ്പോണട അനപ്പോഥതന്വേന്നാം
ലകേവനട  നറിര്ഭപ്പോഗത്യവന്മേപ്പോരപ്പോയറി  പപപ്പോകുനവര്  ഉള്നപനടെയുള്ള  കുടറികേനള
സന്നാംരക്ഷേറിക്കുനതറിനുന്നാം  ജസ്ത്രീവറിതത്തെറില്  സുരക്ഷേറിതമപ്പോയറി  ലകേപറിടെറിചയര്ത്തുനതറിനുമപ്പോയറി
തപ്പോനഴപറയുന സപ്പോപനങ്ങള് സപ്പോമൂഹത്യപക്ഷേമ വകുപറിനന്റെ കേസ്ത്രീഴറില് പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നുണട.

1 ചേറില്ഡ്രന്സട പഹപ്പോമുകേള് - 9

2 ഒബ്സര്പവഷന് പഹപ്പോന്നാം - 5

3 ആഫ്റ്റര് നകേയര് പഹപ്പോന്നാം

(നമയറില് -1, ഫസ്ത്രീനമയറില് - 2)

- 3

4 ശ്രസ്ത്രീ ചേറിതപ്പോ പുവര് പഹപ്പോന്നാം - കുടറികേള്ക്കുന്നാം മുതറിര്നവര്ക്കുന്നാം

ഇതു കൂടെപ്പോനത കുടറികേള് ഇലപ്പോത്തെവര്കട കുടറികേനള ദത്തെട നല്കുനതറിനട ഇന് കേണ്ടറി
ലലസന്സട  ഉള്ള  14  പഫപ്പോണട ലറിങ്ങട  പഹപ്പോമുകേളുന്നാം  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നുണട.  ഇവയറില്  5
എണത്തെറിനട ഇന്റെര് കേണ്ടറി ലലസന്സുന്നാം ഉണട.  സനദ്ധ സന്നാംഘടെനകേള് നടെത്തുന 956
അനപ്പോഥപ്പോലയങ്ങളുന്നാം സന്നാംസപ്പോനത്തെട നറിലവറിലണട.

(4-8-2009-നല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി അന്നാംഗസ്ത്രീകേരറിച)
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ശറിപപ്പോര്ശ

ഭര്ത്തെപ്പോവറില് നറിന്നുന്നാം ഭര്ത്തൃ ബന്ധുകളറില് നറിന്നുമുള്ള മപ്പോനസറികേ പസ്ത്രീഡനങ്ങനളത്തുടെര്നട
ആത്മഹതത്യ  നചേയപ്പോനറിടെയപ്പോയറിട്ടുള്ള  പകേസ്സുകേളറില്  പ്രതറി  വറിപദശത്തെപ്പോനണങറില്  ടെറിയപ്പോനന
അറസ്റ്റു  നചേയ്യുനതറിനട  പ്രവപ്പോസറി  പകേരളസ്ത്രീയകേപ്പോരത്യ  വകുപ്പുമപ്പോയറി  ബനനപടട  നടെപടെറി
സന്വേസ്ത്രീകേരറികണനമന്നുന്നാം പല രപ്പോജത്യങ്ങളുമപ്പോയുന്നാം കുറ്റവപ്പോളറികേനള ലകേമപ്പോറുന ഉടെമടെറി ഉള്ളതറിനപ്പോല്
ടെറിയപ്പോനന  വറിപദശത്തു  നറിന്നുന്നാം  അറസ്റ്റു  നചേയ്യുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി  സന്വേസ്ത്രീകേരറികണനമന്നുന്നാം
മുന്കൂര്  ജപ്പോമത്യന്നാം  പനടെറിയപ്പോല്  തനന  എ.പറി.പറി.-യുമപ്പോയറി  ബനനപടട  ജപ്പോമത്യന്നാം  റദ്ദേപ്പോകറി
കേറിട്ടുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികേള്  പപപ്പോലസ്ത്രീസട  ശുഷപ്പോനറിപയപ്പോനടെ  നറിര്വ്വഹറികണനമന്നുന്നാം
പ്രതറികേള്കട ജപ്പോമത്യന്നാം പനടുവപ്പോന് അവസരന്നാം സൃഷറിക്കുന പപപ്പോലസ്ത്രീസട ഉപദത്യപ്പോഗസര്നകതറിനര
കേര്ശന നടെപടെറി സന്വേസ്ത്രീകേരറികണനമന്നുന്നാം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന്നു.

(ഖണറികേ 52)

സന്വേസ്ത്രീകേരറിച്ച നടെപടെറി   (  ആഭത്യനര വകുപട  )

(2-10-2006-നല 52165/നജ2/04/ആഭത്യ. നമര് കേത്തെട  മുപഖന ലഭറിച്ചതട)

മുന്കൂര്  ജപ്പോമത്യത്തെറിനട  പ്രതറികേള്  അപപക്ഷേ  നകേപ്പോടുക്കുപമപ്പോള്  ആയതട  നറിരസറിക്കുനതറിനട
ബനനപട  പബറികേട  പപ്രപ്പോസറികേക്യൂടര്  മുപഖന  പപപ്പോലസ്ത്രീസട  ററിപപപ്പോര്ടട  ഫയല്  നചേയപ്പോറുണട.
ആയതട  ടെറി  പകേസറിനല  2  മുതല്  4  കൂടെറിയ  പ്രതറികേള്  മുന്കൂര്  ജപ്പോമത്യപ്പോപപക്ഷേ  സമര്പറിച്ച
സമയന്നാം  പപ്പോലറികനപടറിട്ടുണട.   ഒളറിവറില്  കേഴറിയുന  1-ാം  പ്രതറിനയ  വറിപദശത്തു  നറിന്നുന്നാം
ലഭത്യമപ്പോക്കുനതട സന്നാംബനറിച്ചട നറിയപമപ്പോപപദശന്നാം പതടുനതറിനുന്നാം പ്രവപ്പോസറി വകുപ്പു മുപഖന പമല്
നടെപടെറി  സന്വേസ്ത്രീകേരറിക്കുനതറിനുന്നാം  ബഹു.  പകേരള  ലഹപകപ്പോടെതറിയറില്  ടെറി  പകേസുമപ്പോയറി
നറിലവറിലള്ള ക്രറിമറിനല്  അപസ്ത്രീല്  654/01 നന്റെ  നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  തന്വേരറിതനപടുത്തുനതറിനുന്നാം
പമല് ക്രറിമറിനല് അപസ്ത്രീലമപ്പോയറി ബനനപട ബഹു. അഡന്വേപകറ്റട ജനറല് അവര്കേള് മുമപ്പോനകേ
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിട്ടുള്ള ടെറി പകേസറിനന്റെ സറി.ഡറി.ഫയല് എതയുന്നാം നപനടനട ലഭത്യമപ്പോക്കുനതറിനുന്നാം
നറിര്പദ്ദേശന്നാം  നല്കേറിയറിട്ടുണട  എനട  പപ്പോലകപ്പോടെട  ജറിലപ്പോ  പപപ്പോലസ്ത്രീസട  സൂപ്രണട  ററിപപപ്പോര്ടട
നചേയറിരറിക്കുന്നു.

തുടെര്നട   26-12-2006-  നല   77254/  നജ  2/06/  ആഭത്യ  .   നമര് കേത്തു മുപഖന ലഭത്യമപ്പോകറിയ
അധറികേ വറിവരങ്ങളടെങ്ങറിയ ററിപപപ്പോര്ടട

പകേസറിനല പ്രതറി മുഹമദട അബ്ദുള് അസസ്ത്രീസട എനയപ്പോള് നറിയമനടെപടെറികേളറില് നറിന്നുന്നാം
രക്ഷേനപടുനതറിനട  ദസ്ത്രീര്ഘകേപ്പോലന്നാം ഗള്ഫ് നപ്പോടുകേളറില് ഒളറിവറില് കേഴറിഞപശഷന്നാം നപ്പോടറില് വനട
2-9-2006  തസ്ത്രീയതറി  ഒറ്റപപ്പോലന്നാം  ജുഡസ്ത്രീഷത്യല്  മജറിപസറ്റട  പകേപ്പോടെതറിയറില്  ജപ്പോമത്യപ്പോപപക്ഷേ
സമര്പറിച്ചറിട്ടുള്ളതുന്നാം  ബഹു.  പകേപ്പോടെതറിയുനടെ  ചേപ്പോര്ജറിലള്ള  പപ്പോലകപ്പോടെട  ജുഡറിഷത്യല്  ഒനപ്പോന്നാം
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കപ്പോസട  മജറിപസറ്റട  പകേപ്പോടെതറി  നന്നാം.3  പ്രതറികട  ജപ്പോമത്യന്നാം  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.   ടെറി  പ്രതറി
വസ്ത്രീണ്ടുന്നാം  ഗള്ഫറില്  പപപ്പോകുവപ്പോന്  ഇടെയുനണന്നുള്ള  വറിശന്വേപ്പോസപയപ്പോഗത്യമപ്പോയ  വറിവരന്നാം
കേറിടറിയതറിനന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിപന്മേല്  പകേസറിനന്റെ  വറിചേപ്പോരണ  വസ്ത്രീണ്ടുന്നാം  നസ്ത്രീണ്ടുപപപ്പോകുവപ്പോന്
സപ്പോദ്ധത്യതയുള്ളതറിനപ്പോല്  പ്രതറിയുനടെ  ഇനത്യന്  പപ്പോസ് പപപ്പോര്ടട  കേണ്ടുനകേട്ടുനതറിപനപ്പോ
അലപ്പോത്തെപക്ഷേന്നാം  പ്രതറി  വറിപദശത്തെട  പപപ്പോകേപ്പോതറിരറിക്കുനതറിനട  പവണ  നറിയമനടെപടെറികേള്
സന്വേസ്ത്രീകേരറിക്കുനതറിനുപവണറി  ബഹു.  പകേപ്പോടെതറികട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിച്ചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട  എനട
എസട.പറി. പപ്പോലകപ്പോടെട ററിപപപ്പോര്ടട നചേയറിരറിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്  24-10-2007-നല  പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം
പകേസറിനന്റെ ഇപപപ്പോഴനത്തെ അവസനയക്കുററിചന്നാം പ്രതറി വറിപദശത്തെട പപപ്പോപയപ്പോ എനട ആഭത്യനര
വകുപറിപനപ്പോടെട ആരപ്പോയപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുമുണപ്പോയറി.

അധറികേ വറിവരത്തെറിപന്മേല് സന്വേസ്ത്രീകേരറിച്ച നടെപടെറി
(18-5-2009-നല 9891/നജ2/2008/ആഭത്യനരന്നാം നമര് കേത്തു മുപഖന ലഭറിച്ച സമറിതറി

ആരപ്പോഞ അധറികേവറിവരങ്ങള് സന്നാംബനറിച്ചട അപനന്വേഷണ ററിപപപ്പോര്ടട)

ശ്രസ്ത്രീമതറി  ഷപ്പോഹറിന  മരണനപടതട  സന്നാംബനറിച്ചട  ഒറ്റപപ്പോലന്നാം  പപപ്പോലസ്ത്രീസട  പസ്റ്റേഷനറില്
രജറിസ്റ്റേര്  നചേയറിരുന  നനക്രന്നാം  നമര്  200/94  യു/എസട  498/(എ)  304  (ബറി)  306
ആര്/ഡബക്യൂ. 34  നഎ.പറി.സറി പകേസറിനല ഒനപ്പോന്നാം പ്രതറിയപ്പോയ മുഹമദട  അബ്ദുള് അസസ്ത്രീസട
സന്നാംഭവത്തെറിനുപശഷന്നാം  വറിപദശപത്തെയട പപപ്പോയറിട്ടുള്ളതുന്നാം 2 മുതല് 4 വനര പ്രതറികേള്കട ബഹു.
പപ്പോലകപ്പോടെട ജറിലപ്പോ നസഷന്സട പകേപ്പോടെതറി 2-8-1994-ല് മുന്കൂര് ജപ്പോമത്യന്നാം അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.

ഒനപ്പോന്നാം  പ്രതറി  ഗള്ഫറില്  ആകേയപ്പോല്  ടെറിയപ്പോനന  അറസ്റ്റു  നചേയ്യുവപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോനത
വനറിട്ടുള്ളതുന്നാം  20-1-1995  തസ്ത്രീയതറി  പകേസപനന്വേഷണന്നാം  പൂര്ത്തെസ്ത്രീകേരറിച്ചട  1-ാം  പ്രതറിനയ
ഒളറിവറില്  കേപ്പോണറിച്ചട  ബഹു.  ഒറ്റപപ്പോലന്നാം  ജ ണ്ടുഡസ്ത്രീഷത്യല്  ഫസ്റ്റേട  കപ്പോസട  മജറിപസറ്റട  പകേപ്പോടെതറി
മുമപ്പോനകേ  കുറ്റപതന്നാം  സമര്പറിച്ചറിട്ടുള്ളതുന്നാം  20-1-1996  തസ്ത്രീയതറി  1-ാം  പ്രതറിയുനടെ  പപരറില്
സറി.പറി. 4/95  ആയറി പ്രപതത്യകേന്നാം പകേസട സടളറിറ്റട നചേയറിട്ടുള്ളതുന്നാം പകേസറിനല മറ്റു പ്രതറികേളപ്പോയ
2 മുതല് 4  കൂടെറിയ പ്രതറികേനള  2-6-2004  തസ്ത്രീയതറി ബഹു. ഒറ്റപപ്പോലന്നാം അഡസ്ത്രീഷണല് നസഷന്സട
പകേപ്പോടെതറി യു/എസട 235 സറി.ആര്.പറി.സറി. പ്രകേപ്പോരന്നാം നവറുനതവറിട്ടുനകേപ്പോണട ഉത്തെരവപ്പോയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.

തുടെര്നട ഇഗൗ പകേസറിനല 1-ാം പ്രതറി മുഹമദട അബ്ദുള് അസസ്ത്രീസട 22-8-2006 തസ്ത്രീയതറി
ക്രറിമറിനല് എന്നാം.സറി. നന്നാം. 2520 ആയറി ബഹു. പകേരള നനഹപകപ്പോടെതറി മുമപ്പോനകേ ജപ്പോമത്യപ്പോപപക്ഷേ
നല്കുകേയുന്നാം  ബഹു.  പകേരള  നനഹപകപ്പോടെതറിയുനടെ  ഉത്തെരവട  പ്രകേപ്പോരന്നാം  1-ാം  പ്രതറി
ബഹു.  ഒറ്റപപ്പോലന്നാം  നജ.എഫട.സറി.എന്നാം.  പകേപ്പോടെതറിയറില്  ഹപ്പോജരപ്പോവുകേയുന്നാം  പ്രതറികട
ബഹു.  പകേപ്പോടെതറി  ജപ്പോമത്യന്നാം  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതുന്നാം  തുടെര്നട  1-ാം  പ്രതറിയുനടെ  പപരറില്  സടളറിറ്റട
നചേയറിരുനതപ്പോയ പകേസട സറി.പറി.  നന്നാം. 77/06 ആയറി 31-1-2008 തസ്ത്രീയതറി ബഹു. ഒറ്റപപ്പോലന്നാം

431/2022.
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അഡസ്ത്രീഷണല് നസഷന്സട പകേപ്പോടെതറിയട കേമറിറ്റട നചേയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട എന്നുന്നാം പകേസറിനല പ്രതറി
ശ്രസ്ത്രീ.  അബ്ദുള് അസസ്ത്രീസട,  S/o  ഹുനനസന്,  വടകല് വസ്ത്രീടെട,  ഇഗൗസ്റ്റേട  ഒറ്റപപ്പോലന്നാം  എനയപ്പോള്
കേഴറിഞ   രണട  വര്ഷമപ്പോയറി  നപ്പോടറില്  തനനയുനണന്നുന്നാം   ഇപപപ്പോള്  പമല്  പ്രസ്തപ്പോവറിച്ച
വറിലപ്പോസത്തെറില്  തപ്പോമസറിചവരുന്നുനണന്നുള്ള  വറിവരവുന്നാം  പപ്പോലകപ്പോടെട  ജറിലപ്പോ  പപപ്പോലസ്ത്രീസട
സൂപ്രണട ററിപപപ്പോര്ടട നചേയറിരറിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട  4-8-2009-നല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം ആഭത്യനര

വകുപറിനല ഉപദത്യപ്പോഗസരറില് നറിനട നതളറിനവടുപട നടെത്തുനതറിനട തസ്ത്രീരുമപ്പോനറിക്കുകേയുമുണപ്പോയറി.

തുടെര്നട    5-11-2013-  നല    101663/  നജ  1/2013/  ആഭത്യനരന്നാം നമര് കേത്തു മുപഖന ലഭറിച്ച

വറിശദമപ്പോയ അപനന്വേഷണ ററിപപപ്പോര്ടട

14-6-1994  തസ്ത്രീയതറി  രപ്പോതറി  21.00  മണറിക്കുന്നാം  23.00  മണറിക്കുന്നാം  ഇടെയറില്

ആവലപ്പോതറികപ്പോരനന്റെ  മകേള്  ഷപ്പോഹറിന,  W/o  അബ്ദുള്  അസസ്ത്രീസട  എന  സസ്ത്രീ  ടെറിയപ്പോളുനടെ

ഭര്ത്തെപ്പോവറിനന്റെ വസ്ത്രീടറില് വച്ചട നകേടറിതൂങ്ങറി മരണനപട കേപ്പോരത്യത്തെറിനട മരണനപട ഷപ്പോഹറിനയുനടെ

പറിതപ്പോവട അബൂബകര്, S/o അബ്ദുള് റഹറിമപ്പോന് എനയപ്പോളുനടെ നമപ്പോഴറിയുനടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില്

15-6-1994  തസ്ത്രീയതറി  9.00  മണറികട  ഒറ്റപപ്പോലന്നാം  അഡസ്ത്രീഷണല്  സബട  ഇന്നസക്ടര്

പറി.  പവലപ്പോയുധന്  പകേസട  രജറിസ്റ്റേര്  നചേയറിട്ടുള്ളതുന്നാം  തുടെര്നട  ഇഗൗ  പകേസപനന്വേഷണന്നാം

നടെത്തെറിയറിട്ടുള്ളതുന്നാം  അപനന്വേഷണത്തെറില്  മരണനപട  ഷപ്പോഹറിന  ഭര്ത്തെപ്പോവറിനന്റെയുന്നാം

ഭര്ത്തെപ്പോവറിനന്റെ  വസ്ത്രീട്ടുകേപ്പോരനടെയുന്നാം  മപ്പോനസറികേവുന്നാം ശപ്പോരസ്ത്രീരറികേവുമപ്പോയ പസ്ത്രീഡനന്നാംമൂലന്നാം  ആത്മഹതത്യ

നചേയപ്പോന്  ഇടെയപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുന്നാം  നവളറിവപ്പോയതറിനന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പകേസറിനന്റെ  വകുപട

498 (A), 304(b), 306 r/w 34 IPC യപ്പോയറി നസക്ഷേന് മപ്പോറ്ററി (1) മുഹമദട അബ്ദുള് അസസ്ത്രീസട,

S/o ഹുനനസന് (2) ഹുനനസന് S/o പചേക്കു (3) ആസറിയ, W/o ഹുനനസന് 4) ബസ്ത്രീവപ്പോത്തുമ

W/o നസയലവറി  എനറിവനര പ്രതറി പചേര്ത്തെറിട്ടുള്ളതുന്നാം ഒനപ്പോന്നാം പ്രതറി സന്നാംഭവത്തെറിനട പശഷന്നാം

ഒളറിവറില് പപപ്പോയതറിനപ്പോല് പകേസറിനന്റെ അപനന്വേഷണന്നാം  20-1-1995  തസ്ത്രീയതറി ഒനപ്പോന്നാം പ്രതറിനയ

ഒളറിവറില് പചേര്ത്തെട 1 മുതല് 4 കൂടെറിയ പ്രതറികേളുനടെ പപരറില് കുറ്റപതന്നാം തയപ്പോറപ്പോകറി ബഹു. ഒറ്റപപ്പോലന്നാം

ജുഡസ്ത്രീഷത്യല് മജറിപസറ്റട ഫസ്റ്റേട കപ്പോസട മുമപ്പോനകേ സമര്പറിച്ചറിട്ടുള്ളതുന്നാം ബഹു.  പകേപ്പോടെതറി പമപടെറി

പകേസട ഒനപ്പോന്നാം പ്രതറിനയ സടളറിറ്റട നചേയട  2  മുതല്  4  കൂടെറിയ പ്രതറികേളുനടെ പപരറില് കുറ്റപതന്നാം

ബഹു. നസഷന്സട പകേപ്പോടെതറിയറിപലകട കേമറിറ്റട നചേയറിട്ടുള്ളതുന്നാം ആയതട ബഹു. അഡസ്ത്രീഷണല്

നസഷന്സട പകേപ്പോടെതറി ഒറ്റപപ്പോലന്നാം SC65/1995  ആയറി സന്വേസ്ത്രീകേരറിച്ചറിട്ടുള്ളതുന്നാം പമപടെറി പ്രതറികേനള

വറിചേപ്പോരണ നചേയട പ്രതറികേള് കുറ്റകപ്പോരനലനട കേണട 2 മുതല് 4 കൂടെറിയ പ്രതറികേനള U/s 235

Cr.PC പ്രകേപ്പോരന്നാം 30-5-1998 തസ്ത്രീയതറി അകേന്വേറിറ്റട നചേയട ഉത്തെരവപ്പോയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.
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ഇഗൗ  പകേസറിനല  ഒനപ്പോന്നാം  പ്രതറി  ബഹറനറില്  ഒളറിവറില്  കേഴറിഞ്ഞുവരറികേയപ്പോനണനട

അററിവട ലഭറിച്ചതറിനന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില് ഒനപ്പോന്നാം പ്രതറിനകതറിനര  LP 15/1996  നമറപ്പോയറി

പകേസട സറിറ്റട നചേയ ബഹു. ഒറ്റപപ്പോലന്നാം JMFC പകേപ്പോടെതറിയറില് നറിലവറില് ഉണപ്പോയറിരുനതുന്നാം ഇഗൗ

പകേസറിനല ഒനപ്പോന്നാം പ്രതറി ബഹു.  നനഹപകപ്പോടെതറിയുനടെ ഉത്തെരവട  പ്രകേപ്പോരന്നാം ഒറ്റപപ്പോലന്നാം  JMFC

പകേപ്പോടെതറിയറില്   സറണര്  നചേയറിട്ടുള്ളതുന്നാം  ബഹു.  പകേപ്പോടെതറി  ഒനപ്പോന്നാം  പ്രതറികട  ജപ്പോമത്യന്നാം

അനുവദറിച്ചട ഒനപ്പോന്നാം പ്രതറിയുനടെ പപരറില് LP 15/1996 ആയറി പുറനപടുവറിച്ച അറസ്റ്റേട വപ്പോറണട

പറിന്വലറിച്ചട  ഉത്തെരവപ്പോയറി  അററിയറിച്ചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.   തുടെര്നട  ഒനപ്പോന്നാം  പ്രതറി  31-1-2008

തസ്ത്രീയതറി ബഹു. പകേപ്പോടെതറിയറില് ഹപ്പോജരപ്പോയറിട്ടുള്ളതുന്നാം പ്രതറിയുനടെ പപരറിലള്ള CP 77/06 നമര്

പകേസട തുടെര് നടെപടെറിക്കുന്നാം മറ്റുമപ്പോയറി ബഹു. പപ്പോലകപ്പോടെട നസഷന്സട പകേപ്പോടെതറിയറിപലയട കേമറിറ്റട

നചേയറിട്ടുള്ളതുന്നാം  പറിനസ്ത്രീടെട  ഇഗൗ  പകേസട  SC  97/08  പ്രകേപ്പോരന്നാം  ഒറ്റപപ്പോലന്നാം  അഡസ്ത്രീഷണല്

നസഷന്സട പകേപ്പോടെതറി  വറിചേപ്പോരണ നചേയട  U/s  235(1)  Cr.PC  പ്രകേപ്പോരന്നാം ഒനപ്പോന്നാം പ്രതറിനയ

23-8-2012 തസ്ത്രീയതറി അകേന്വേറിറ്റട നചേയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുന്നാം ററിപപപ്പോര്ടട നചേയ വറിവരന്നാം അററിയറിക്കുന്നു.

(8-12-2017-നല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി അന്നാംഗസ്ത്രീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

ആലവ മുനറിസറിപല് പത്തെപ്പോന്നാം വപ്പോര്ഡറില് പപങ്ങപ്പോടെട വസ്ത്രീടറില് അബ്ദുള് റഹറിമപ്പോനന്റെ മകേള്

ബസ്ത്രീവറിയുനടെ ദുരൂഹമരണന്നാം സന്നാംബനറിച്ചട ആലവ പപപ്പോലസ്ത്രീസട പസ്റ്റേഷനറില് രജറിസ്റ്റേര് നചേയനപട

ലക്രന്നാം  151/98  പകേസറിനല  ഒനപ്പോന്നാംപ്രതറിയപ്പോയ  ഭര്ത്തെപ്പോവട  വറിപദശത്തെപ്പോണട  പജപ്പോലറി

നചേയ്യുനനതങറിലന്നാം  ഒളറിവറിനലനപ്പോണട  ഗവണ്നമന്റെറിനന്റെ  കേനണത്തെല്.  ഒനപ്പോന്നാം  പ്രതറിനയ

കേനണത്തുനതറിനട  രണ്ടുന്നാം  മൂന്നുന്നാം  പ്രതറികേനള  പചേപ്പോദത്യന്നാം  നചേയറിരുന്നുനവങറില്  അററിയപ്പോന്

സപ്പോധറിക്കുമപ്പോയറിരുന്നു.  ബനനപട  പപപ്പോലസ്ത്രീസട  ഉപദത്യപ്പോഗസന്  അതറിനപ്പോയറി  നമനകടതപ്പോയറി

പതപ്പോന്നുനറില.  വറിവപ്പോഹന്നാം  കേഴറിഞട  ഏതപ്പോനുന്നാം  ദറിവസന്നാം  ഭര്ത്തെപ്പോവറിപനപ്പോനടെപ്പോത്തുന്നാം  രണട

വര്ഷകപ്പോലപത്തെപ്പോളന്നാം  ഭര്ത്തൃഗൃഹത്തെറിലന്നാം  തപ്പോമസറിച്ചട  യപ്പോതനകേളുന്നാം  പസ്ത്രീഡനങ്ങളുന്നാം  സഹറിച്ചട

അകേപ്പോലത്തെറില്  നപപ്പോലറിഞ്ഞുപപപ്പോയ  ഒരു  സസ്ത്രീയുനടെ  ജസ്ത്രീവറിതത്തെറിനട  യപ്പോനതപ്പോരു  വറിലയുന്നാം

കേല്പറികപ്പോനത പബപ്പോധപൂര്വ്വന്നാം ഈ പകേസറിനന്റെ അപനന്വേഷണത്തെറില് അലന്നാംഭപ്പോവവുന്നാം വസ്ത്രീഴ്ചയുന്നാം

കേപ്പോടറിയ  ഉപദത്യപ്പോഗസര്നകതറിനര  ശക്തമപ്പോയ  നടെപടെറി  സന്വേസ്ത്രീകേരറികണനമനട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന്നു.

(ഖണറികേ 74)
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സന്വേസ്ത്രീകേരറിച്ച നടെപടെറി   (  ആഭത്യനര വകുപട  )

(5-11-2013-നല 101231/നജ3/2013/ആഭത്യനരന്നാം നമര് കേത്തുമുപഖന ലഭറിച്ചതട)

ആലവ  പപങ്ങപ്പോടെട  ബസ്ത്രീവറിയുനടെ  മരണന്നാം  സന്നാംബനറിച്ചട  ആലവ  പപപ്പോലസ്ത്രീസട  പസ്റ്റേഷന്

ലക്രന്നാം  151/98  നമര്  പകേസറിനന്റെ അപനന്വേഷണന്നാം സര്കറിള് ഇന്നസക്ടര്  ശ്രസ്ത്രീ.  നകേ.  ഓമനക്കുടന്,

ഡറി.ലവ.എസട.പറി.  ശ്രസ്ത്രീ.  നകേ.  ജറിനരപ്പോജന്  എനറിവരപ്പോണട  നടെത്തെറിയറിട്ടുള്ളതട.  ഇതറില്

ശ്രസ്ത്രീ.  ജറിനരപ്പോജന് 31-10-2004-ലന്നാം ശ്രസ്ത്രീ.  ഓമനക്കുടന് 31-3-2005-ലന്നാം സര്വ്വസ്ത്രീസറില് നറിനട

വറിരമറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  അവരുനടെ  പപരറില്  നടെപടെറി  ഒന്നുന്നാം  സന്വേസ്ത്രീകേരറിച്ചറിടറില.

                     (8-12-2017-നല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി അന്നാംഗസ്ത്രീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ

സമറിതറിയുനടെ പരറിഗണനയറിലള്ള ഹര്ജറി സന്നാംബനറിച്ച പകേസറില്    24-10-2001-ല്

പകേപ്പോടെതറിവറിധറി  വന  വറിവരന്നാം  7-2-2003-ല്  മപ്പോതമപ്പോണട  സമറിതറിനയ  അററിയറിക്കുനതട

സമറിതറിയുനടെ  അനസറിനന  ബഹുജനമദ്ധത്യത്തെറില്  വറിലകുറചകേപ്പോണുന  ഗവണ്നമന്റെട

സമസ്ത്രീപനന്നാം അവസപ്പോനറിപറികണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന്നു.

         (ഖണറികേ 113)

സന്വേസ്ത്രീകേരറിച്ച നടെപടെറി   (  ആഭത്യനര വകുപട  )

(28-11-2013-നല 101208/നജ1/2013/ആഭത്യനരന്നാം നമര് കേത്തുമുപഖന ലഭറിച്ചതട)

സമറിതറിയുനടെ പരറിഗണനയറിലള്ള വറിഷയങ്ങളറിനല പകേപ്പോടെതറി വറിധറികേള് യഥപ്പോസമയന്നാം

സമറിതറിനയ അററിയറിക്കുന കേപ്പോരത്യത്തെറില് പമലറില് ജപ്പോഗ്രത പുലര്ത്തുനതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

സസ്ത്രീപസ്ത്രീഡന  പകേസുകേളറില്  ഉഗൗര്ജറിതമപ്പോയ  അപനന്വേഷണന്നാം  നടെത്തെണനമന്നുന്നാം

പ്രതറികേള്കട  യപ്പോനതപ്പോരു  കേപ്പോരണവശപ്പോലന്നാം  രക്ഷേനപടെപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോത്തെവറിധന്നാം  പകേസുകേള്

നഫയറിന്നാം നചേയണനമന്നുന്നാം പ്രതറികേള്കട നറിയമന്നാം അനുശപ്പോസറിക്കുന ഏറ്റവുന്നാം ഉയര്ന ശറിക്ഷേ

തനന ലഭറികപ്പോന് പപ്പോകേത്തെറില് പകേസുകേള് ലകേകേപ്പോരത്യന്നാം നചേയണനമന്നുന്നാം  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

നചേയ്യുന്നു.

(ഖണറികേ 114)
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സന്വേസ്ത്രീകേരറിച്ച നടെപടെറി   (  ആഭത്യനര വകുപട  )

(28-11-2013-നല 101208/നജ1/2013/ആഭത്യനരന്നാം നമര് കേത്തുമുപഖന ലഭറിച്ചതട)

സസ്ത്രീപസ്ത്രീഡന പകേസുകേളറില് ഉഗൗര്ജറിത അപനന്വേഷണന്നാം നടെത്തുനതറിനുന്നാം പ്രതറികേള്കട
യപ്പോനതപ്പോരു  കേപ്പോരണവശപ്പോലന്നാം  രക്ഷേനപടെപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോത്തെവറിധത്തെറില്  പകേസുകേള്  നഫയറിന്നാം
നചേയ്യുനതറിനുന്നാം ഉപദത്യപ്പോഗസര്കട ആവശത്യമപ്പോയ നറിര്പദ്ദേശന്നാം നല്കേപ്പോന് സന്നാംസപ്പോന പപപ്പോലസ്ത്രീസട
പമധപ്പോവറികട നറിര്പദ്ദേശന്നാം നല്കേറിയറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

ഭര്ത്തെപ്പോവറിനന്റെയുന്നാം  കുടുന്നാംബപ്പോന്നാംഗങ്ങളുനടെയുന്നാം  ക്രൂരമപ്പോയ പസ്ത്രീഡനന്നാം  സഹറികപ്പോന് വയപ്പോനത
തനന്റെ രണര വയസട പ്രപ്പോയമുള്ള മകേനള ശരസ്ത്രീരപത്തെപ്പോടുപചേര്ത്തു മനണണനയപ്പോഴറിച്ചട കേത്തെറിച്ചട
നവന്തുമരറിപകണറിവന  ഒരു  യുവതറിയുനടെ  നറിസഹപ്പോയവസ  മനുഷത്യ  മനസപ്പോക്ഷേറിനയ
പറിടെറിചലയ്ക്കുന  ഒനപ്പോണട.  വസ്ത്രീണ്ടുന്നാം  ഇത്തെരന്നാം  സന്നാംഭവങ്ങള്  ആവര്ത്തെറിക്കുകേയപ്പോനണന
പരമപ്പോര്തന്നാം സമറിതറി നഞെടപലപ്പോനടെ മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.  നപപ്പോതുപവ കേഠറിനമലപ്പോത്തെ ശറിക്ഷേയുന്നാം
രക്ഷേനപടെപ്പോനുള്ള സപ്പോധത്യതകേളുമപ്പോണട  ഇത്തെരത്തെറിലള്ള കുറ്റകൃതത്യങ്ങള്കട  പപ്രരണ  നല്കുനതട.
ആയതറിനപ്പോല് ആത്മഹതത്യയട പപ്രരണപയകുന കുറ്റകൃതത്യങ്ങളറിപലര്നപടുനവര്കട കുപറക്കൂടെറി
കേഠറിനശറിക്ഷേകേള്  തനന  വത്യവസ  നചേയ്തുനകേപ്പോണട  ക്രറിമറിനല്  നടെപടെറിചേടങ്ങളുനടെയുന്നാം
ഇന്ഡത്യന്  ശറിക്ഷേപ്പോനറിയമത്തെറിനന്റെയുന്നാം  പഭദഗതറികട  പകേന്ദ്ര  സര്കപ്പോരറിപനപ്പോടെഭത്യര്തറികപ്പോന്
സന്നാംസപ്പോന  സര്കപ്പോരറിപനപ്പോടെട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  നചേയ്യുനപതപ്പോനടെപ്പോപന്നാം  ഇത്തെരന്നാം
കുറ്റകൃതത്യങ്ങളറിപലര്നപടവര്കട  നറിയമന്നാം  അനുവദറിക്കുന  പരമപ്പോവധറി  ശറിക്ഷേ  നല്കുന
തരത്തെറിലള്ള കുറ്റമറ്റ അപനന്വേഷണത്തെറിനട  പപപ്പോലസ്ത്രീസറിനന സജമപ്പോകണനമന്നുന്നാം ശറിപപ്പോര്ശ
നചേയ്യുന്നു.

(ഖണറികേ 124)

സന്വേസ്ത്രീകേരറിച്ച നടെപടെറി   (  ആഭത്യനര വകുപട  )

(15-3-2014-നല 11679/സറി2/2013/ആഭത്യനരന്നാം നമര് കേത്തുമുപഖന ലഭറിച്ചതട)

ഇത്തെരന്നാം  കുറ്റകൃതത്യങ്ങളറിപലര്നപടുനവര്കട  കേഠറിനശറിക്ഷേകേള്  വത്യവസ നചേയറിട്ടുണട.
ക്രറിമറിനല്  നടെപടെറിചേടങ്ങളുനടെയുന്നാം  നറിലവറിലള്ള  ഇന്ഡത്യന്  ശറിക്ഷേപ്പോനറിയമത്തെറിനല  489 എ,
304 ബറി,  306  എനസ്ത്രീ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേപ്പോരവുന്നാം  കുറ്റകപ്പോര്കട  എതറിനര  നടെപടെറികേള്
ലകേനകേപ്പോള്ളപ്പോവുനതുനകേപ്പോണട പുതറിയ പഭദഗതറികേളുനടെ ആവശത്യമറില. നതളറിവട നറിയമത്തെറിനല
113 എ,  113 ബറി  എനസ്ത്രീ  വകുപ്പുകേളുന്നാം  ഇത്തെരന്നാം  കുറ്റകൃതത്യങ്ങള്  ലകേകേപ്പോരത്യന്നാം  നചേയപ്പോന്
പകേപ്പോടെതറികേള്കട  സഹപ്പോയകേമപ്പോകുന്നാം.  സമറിതറിയുനടെ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  കൃതത്യമപ്പോയറി
പപ്പോലറികണനമനട ബനനപട പപപ്പോലസ്ത്രീസട അധറികേപ്പോരറികേനള അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.
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ഖണറികേകേള്  113, 114, 124  എനറിവയറിനല ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല് ആഭത്യനര വകുപട
ലഭത്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്  8-12-2017 -നല  പയപ്പോഗത്തെറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം
സന്നാംസപ്പോനത്തെട രജറിസ്റ്റേര് നചേയ്യുന സട തസ്ത്രീപസ്ത്രീഡന പകേസുകേനള സന്നാംബനറിച്ചട  'പകേസട സ്റ്റേഡറി'
നടെത്തെറി  ശറിക്ഷേറികനപടുനവ  എതശതമപ്പോനന്നാം  വരുനമന  വറിവരന്നാം  ആഭത്യനര
വകുപറിപനപ്പോടെപ്പോവശത്യനപടെപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.

അധറികേവറിവരത്തെറിപന്മേല് സന്വേസ്ത്രീകേരറിച്ച നടെപടെറി   (  ആഭത്യനര വകുപട  )

(2-7-2020-നല ആഭത്യനര-നജ1/46/2019-ആഭത്യനരന്നാം നമര് കേത്തെട  മുപഖന ലഭറിച്ചതട)

തറിരുവനനപുരന്നാം  സറിറ്ററി  ജറിലയുള്നപനടെ  തറിരുവനനപുരന്നാം  നറയ്ഞറില്  8.73%,
നകേപ്പോച്ചറി  നറയ്ഞറില്  22%,  തൃശ്ശൂര്  നറയ്ഞറില്  7.15%,  കേണ്ണൂര്  നറയ്ഞറില്  15.18%
എനറിങ്ങനനയപ്പോണട  സട തസ്ത്രീപസ്ത്രീഡനന്നാം സന്നാംബനറിച്ച  പകേസുകേളറില്  ശറിക്ഷേറികനപടുനതട.
സന്നാംസപ്പോനത്തെട സട തസ്ത്രീപസ്ത്രീഡനന്നാം സന്നാംബനറിച്ചട രജറിസ്റ്റേര് നചേയനപടുന പകേസുകേളറില് ശരപ്പോശരറി
ഏകേപദശന്നാം  13.27  ശതമപ്പോനന്നാം  പകേസുകേളറില്  പ്രതറികേള്  ശറിക്ഷേറികനപടുനതപ്പോയറി  നവളറിവപ്പോകുന്നുണട
എനട സന്നാംസപ്പോന പപപ്പോലസ്ത്രീസട പമധപ്പോവറി ററിപപപ്പോര്ടട നചേയറിട്ടുള്ള വറിവരന്നാം അററിയറിക്കുന്നു.

(6-11-2020-നല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി അന്നാംഗസ്ത്രീകേരറിച)

ഭപ്പോഗന്നാം II

സര്കപ്പോരറില് നറിന്നുന്നാം അനനരനടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള് ലഭത്യമപ്പോകപ്പോത്തെ ശറിപപ്പോര്ശകേള്

ക്രമ
നമര്

ശറിപപ്പോര്ശ
നമര്

ശറിപപ്പോര്ശ ബനനപട
വകുപട

(1) (2) (3) (4)

1 21 സസ്ത്രീധന  പസ്ത്രീഡനന്നാം  മൂലമുള്ള  മരണന്നാം  സന്നാംബനറിച്ച
പകേസുകേളറില്  304(ബറി),  306  എനസ്ത്രീ  വകുപ്പുകേള്  കൂടെറി
പചേര്ത്തെട പവണന്നാം ചേപ്പോര്ജട ഷസ്ത്രീറ്റട തയപ്പോറപ്പോപകണനതന്നുന്നാം
കൂടെപ്പോനത  ഇത്തെരന്നാം  പകേസ്സുകേള്  ഉയര്ന  പപപ്പോലസ്ത്രീസട
ഉപദത്യപ്പോഗസര്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  മപ്പോതൃകേപ്പോപരമപ്പോയറി  ശറിക്ഷേ
ലഭറിക്കുവപ്പോന് പവണ രസ്ത്രീതറിയറിലപ്പോപണപ്പോ പകേസട  ചേപ്പോര്ജട
നചേയറിരറിക്കുനനതന്നുന്നാം  ബനനപട  എലപ്പോ  വകുപ്പുകേളുന്നാം
പചേര്ത്തെറിട്ടുപണപ്പോനയന്നുന്നാം  ഉറപ്പു  വരുത്തെറിയതറിനുപശഷപമ
പകേപ്പോടെതറികട  കുറ്റപതന്നാം  സമര്പറികപ്പോവൂ എന്നുന്നാം സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന്നു.

ആഭത്യനര
വകുപട

2 35 സസ്ത്രീധനപസ്ത്രീഡന  പകേസ്സുകേളറില്  പ്രതറികേള്കട  രക്ഷേനപടുവപ്പോനുള്ള
പഴുതുകേള്  ഉണപ്പോകേപ്പോത്തെവറിധന്നാം  പകേസ്സുകേള്  ലകേകേപ്പോരത്യന്നാം
നചേയ്യുനതറിനട  ബനനപട  പപപ്പോലസ്ത്രീസുപദത്യപ്പോഗസര്ക്കുന്നാം
എ.പറി.പറി.-മപ്പോര്ക്കുന്നാം  നറിര്പദ്ദേശന്നാം  നല്കേണനമന്നുന്നാം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന്നു.

ആഭത്യനര
വകുപട
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(1) (2) (3) (4)

3 92 വളനര  വത്യക്തമപ്പോയറി  നകേപ്പോലപപ്പോത കേന്നാം  നടെന്നുനവനട
നവളറിവപ്പോകുന   പകേസ്സുകേളറില്  ഐ.പറി.സറി.306 ആത്മഹതത്യപ്പോ
പപ്രരണയട  പകേനസടുക്കുനതറിനട  പകേരന്നാം ഐ.പറി.സറി.302
പ്രകേപ്പോരന്നാം നകേപ്പോലപപ്പോതകേ കുറ്റന്നാം ചുമത്തെറി പകേസട ചേപ്പോര്ജട
നചേയപ്പോനപ്പോവശത്യമപ്പോയ  നടെപടെറികേള്  പപപ്പോലസ്ത്രീസറിനന്റെ
ഭപ്പോഗത്തെട  നറിനട  ഉണപ്പോകേണനമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
നചേയ്യുന്നു.

ആഭത്യനര
വകുപട

4 7 പസ്ത്രീഡനങ്ങളുനടെ  യഥപ്പോര്തകേപ്പോരണന്നാം  കേണ്ടുപറിടെറിച്ചട
നതളറിവുകേള് പശഖരറിച്ചട  പ്രതറികേനള അറസ്റ്റേട നചേയ്യുകേയുന്നാം
പ്രതറികേള്കട  ജപ്പോമത്യന്നാം  ലഭറികപ്പോന്  അസപ്പോദ്ധത്യമപ്പോകറി
ത്തെസ്ത്രീര്ക്കുന രസ്ത്രീതറിയറിലന്നാം അര്ഹമപ്പോയ ശറിക്ഷേ ലഭറികണ
നമന  ഉപദ്ദേശത്യപത്തെപ്പോടുകൂടെറിയുന്നാം  പകേസുകേള്  ലകേകേപ്പോരത്യന്നാം
നചേയ്യുകേയുന്നാം പബറികേട പപ്രപ്പോസറികേക്യൂടര്മപ്പോരുനടെ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്
നറിരസ്ത്രീക്ഷേറിക്കുനതറിനുള്ള  സന്നാംവറിധപ്പോനമുണപ്പോക്കുകേയുന്നാം
പവണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന്നു.  കൂടെപ്പോനത 306
ഐ.പറി.സറി  പ്രകേപ്പോരന്നാം  ചേപ്പോര്ജട  നചേപയണ്ടുന
പകേസ്സുകേളറില്  പ്രസ്തുത  വകുപ്പുകേള്  പചേര്ത്തെട  കുറ്റപതന്നാം
തയപ്പോറപ്പോകപ്പോന്  ഉത്തെരവപ്പോദനപടവര്  ഉദപ്പോസസ്ത്രീനത
കേപ്പോണറികരുനതനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചേയ്യുന്നു.
           (സമറിതറി ആവശത്യനപട അധറികേവറിവരന്നാം)

ആഭത്യനര
വകുപട

പമല്  ഖണറികേകേളറിനല  ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേലള്ള  ററിപപപ്പോര്ടട  അടെറിയനരമപ്പോയറി
ലഭത്യമപ്പോകണനമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

 യു. പ്രതറിഭ,
                                   അദ്ധത്യക്ഷേ,

                                      സസ്ത്രീകേളുനടെയുന്നാം ടപ്പോന്സട നജന്ഡറുകേളുനടെയുന്നാം   
തറിരുവനനപുരന്നാം,                                             കുടറികേളുനടെയുന്നാം ഭറിനപശഷറികപ്പോരുനടെയുന്നാം 
2022 മപ്പോര്ച്ചട 16                                                     പക്ഷേമന്നാം സന്നാംബനറിച്ച സമറിതറി


