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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

ദളടിതത് പപെണ്കുടടികളുപട റടിമേമാനത്

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  തലമശ്ശേരടിയടിപല  കുടടിമേമാക്കൂലടില്  പ്രമദശതത്  2016  ജൂണ്

3-നുമശഷയ  ദളടിതത്  വടിഭമാഗതടില്പപ്പെട  രമാജന,  ഭമാരര്യ  ഉഷ,  അഞ്ജന,  അഖടില

എനടിവര  ഉള്പപ്പെടുന  കുടുയബതടിപനതടിപര  തുടരച്ചയമായുണമാകുന  അക്രമേങ്ങളുയ

രമാജപന  പപെണ്മേക്കളമായ  അഖടില,  അഞ്ജന  എനടിവപര  ജമാതടിമപ്പെരുവടിളടിച്ചത്

അപെമേമാനടിക്കമാനുയ കമയ്യേറയ പചെയ്യേമാനുയ സമഭര്യതരമേമായ ഭമാഷയടില് അപെമേമാനടിക്കമാനുയ

നടന ശ്രമേങ്ങളുയ ഫലപ്രദമേമായടി നടിയനടിക്കമാന മപെമാലസ്പീസടിനത് കഴടിയമാപത മപെമായതുയ,

രമാജപന  പപെണ്മേക്കളമായ  അഖടില,  അഞ്ജന  എനടിവരുപട  മപെരടില്

ജമാമേര്യമേടിലമാവകുപ്പുകള്  മചെരതത്  കള്ളമക്കപസടുതത്  സുപ്രസ്പീയ  മകമാടതടിയുപട

മേമാരഗ്ഗനടിരമദ്ദേശയ മപെമാലയ പെമാലടിക്കമാപത അറസത് പചെയത് റടിമേമാനത് പചെയ്യേമാന മപെമാലസ്പീസത്

സസസ്പീകരടിച്ച  നടപെടടികളുയ,  അറസടിലയ  രമാഷസ്പീയ  മനതമാക്കളുപട

അപെവമാദപ്രചെരണതടിലയ  മേനയപനമാന്തത്  രമാജപന  മേകള്  അഞ്ജന  നടതടിയ

ആത്മഹതര്യമാശ്രമേവയമൂലയ  എസത്.സടി/എസത്.റടി  വടിഭമാഗതടിലയ  പപെമാതുസമൂഹതടിലയ

ഉണമായടിട്ടുള്ള ആശങ്കയുയ അരകടിതമബമാധവയമൂലയ ഉളവമായടിട്ടുള്ളതമായടി പെറയപപ്പെടുന

ഗുരുതരമേമായ  സടിതടിവടിമശഷയ  സയബനടിച്ചത്  ഇനപത  സഭമാനടപെടടികള്
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നടിരതടിവച്ചത് ചെരച്ച പചെയ്യേണപമേനമാവശര്യപപ്പെടത് സരവ്വശ്രസ്പീ പക.  സടി.  മജമാസഫത്,  എയ.

പക. മുനസ്പീര, പെടി. പജ. മജമാസഫത് എനസ്പീ ബഹുമേമാനപപ്പെട അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകമാരയ

മനമാടസ്പീസത് നല്കടിയടിട്ടുണത്. 

മുഖര്യമേനടി  (ശ്രസ്പീ  .    പെടിണറമായടി വടിജയന):  സര,  സഭമാനടപെടടികള് നടിരതടിവച്ചത്

ചെരച്ച  പചെയ്യേമാനുള്ള  ഗഗൗരവമാവസപയമാനയ  ഇമപ്പെമാള്  ഉനയടിക്കപപ്പെട  പ്രശ്നതടില്

ഇപലനമാണത് ആദര്യമമേതപന വര്യക്തമേമാക്കമാനുള്ളതത്. 2016  ജൂണ് 3 -നത്  8.45-നുണമായ

സയഭവതടില്  ജൂണ്  4-നുതപന  മകസത്  രജടിസര  പചെയത്  അമനസഷണയ

ആരയഭടിച്ചടിരുന.  സയഭവതടിപന നടിജസടിതടി പെരടിമശമാധടിച്ചത്  തലമശ്ശേരടി  മപെമാലസ്പീസത്

മസഷനടില്  IPC  447,  427,  34  എനസ്പീ  വകുപ്പുകള്  പ്രകമാരയ  മകസത്  രജടിസര

പചെയടിട്ടുണത്.  ശ്രസ്പീ.  പക.സടി.  മജമാസഫത്  ഉള്പപ്പെപടയുള്ളവര  ഇവടിപട  ഉനയടിച്ചടിട്ടുള്ള

സയഭവതടില്  മപെമാലസ്പീസത്  അമനസഷണയ  നടതടി  മകസത്  എടുതടിട്ടുളളതമാണത്.

പെരമാതടിയടില്  ആമരമാപെടിതനമായ  ഒനമായ  പ്രതടിപയ  മപെമാലസ്പീസത്  അറസത്  പചെയ്യുകയുയ

പചെയടിട്ടുണത്.  കുടടിമേമാക്കൂലടില്  ബസടിറങ്ങടി  വസ്പീടടിമലയത്  നടനമപെമാകുമമമാള്

ഭസ്പീഷണടിപപ്പെടുത്തുകയുയ കരണതടടിക്കുകയുയ പചെയ്തു എനതമായടിരുന രമാജപന പമേമാഴടി.

അതടിപന  അടടിസമാനതടില്  ഷടിജടിപന  പ്രതടിയമാക്കടി  തലമശ്ശേരടി  മപെമാലസ്പീസത്

മസഷനടില് മകസത് രജടിസര പചെയ്തു.  ഇഗൗ മകസടില് എസത്.സടി./എസത്.റടി.  അതടിക്രമേയ
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തടയല് നടിയമേപ്രകമാരവയ  മകസത് എടുതടിട്ടുണത്.  ജൂണ്  11-ന ത്  സടി.പെടി.എയ  ബമാഞത്

കമടിറടി  ഓഫസ്പീസടില്  കയറടി  അക്രമേയ  നടതടിപയന  ഷടിജടിപന   പെരമാതടിയുപട

അടടിസമാനതടിലമാണത്  അഖടില,  അഞ്ജന,  രമാജന, വടികമാസത്  എനടിവരപക്കതടിപര

മപെമാലസ്പീസത്  മകപസടുതതത്.  17.06.2016-ല്  മകമാടതടിയടില്  ഹമാജരമാക്കടിയമപ്പെമാള്

ജമാമേര്യപമേടുക്കമാന  തയ്യേമാറമാകമാത  സമാഹചെരര്യവമുണമായടി.  അങ്ങപനയമാണത്  മകമാടതടി

പ്രതടികപള  റടിമേമാനത്  പചെയതത്.  18.06.2016-നത്  ജമാമേര്യക്കമാര  എതടിയതടിപനത്തുടരനത്

ജമാമേര്യയ  അനുവദടിക്കുകയുയ  പചെയടിട്ടുണത്.  അഞ്ജനയുയ  അഖടിലയുയ  കുടടിമേമാക്കൂല്

ജയഗ്ഷനടില് സമാധമാനയ  വമാങ്ങമാന  മപെമായമപ്പെമാള്  ജമാതടിമപ്പെരുവടിളടിച്ചത്  ആമകപെടിച

എന  പെരമാതടി  ഉണമായടിരുന.  അതടിപന  അടടിസമാനതടില്

പെടടികജമാതടിക്കമാരപക്കതടിരമായ  അതടിക്രമേയ  തടയല്  നടിയമേപ്രകമാരവയ  മകസത്

എടുതടിട്ടുണത്.  മകമാടതടിയടില്നടിനയ ജമാമേര്യയ  ലഭടിച്ച  18-ാം തസ്പീയതടി  രമാജപന മേകള്

അഞ്ജന രമാതടി  9  മേണടിക്കുമശഷയ ഏമതമാസമേയയ ഏമതമാ ഗുളടികകള് അമേടിതമേമായ

അളവടില്  കഴടിച്ചത്  തലമശ്ശേരടി  സഹകരണ ആശുപെതടിയടില്  ചെടികടിത്സ  മതടുന

അവസയുമുണമായടിട്ടുണത്.  അറസത്  സയബനടിച്ചത്  സുപ്രസ്പീയ  മകമാടതടിയുപട  എലമാ

നടിരമദ്ദേശങ്ങളുയ പെമാലടിച്ചടിട്ടുണത്. ഇക്കമാരര്യതടില് മുഖര്യമേനടി നടിരുതരവമാദപെരമേമായ ഒരു

സമേസ്പീപെനവയ  സസസ്പീകരടിച്ചടിടടില.  അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിപന  വടിശദസ്പീകരണ  കുറടിപ്പെടില്
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ശ്രസ്പീ. പക. സടി. മജമാസഫയ മേറയ മേജടിമസ്ട്രേടടിപനതടിപര അതസ്പീവ ഗഗൗരവമേമായ ആമകപെയ

ഉനയടിച്ചതമായടി കമാണുന. മേജടിമസ്ട്രേടത് സമാമേമാനര്യ മേരര്യമാദകള്മപെമാലയ ലയഘടിചപകമാണത്

അഖടിലപയയുയ അഞ്ജനപയയുയ റടിമേമാനത് പചെയ്തു എനതമാണത് ആ പെരമാമേരശയ. മുമത് ശ്രസ്പീ.

പക.  സടി.  മജമാസഫത്  പപഹമക്കമാടതടി  ജഡ്ജടിപക്കതടിപര  'ചെമായപതമാടടിയടില് വസ്പീണ

നസ്പീലക്കുറുക്കന' എന പെരമാമേരശയ നടതടിയമപ്പെമാഴുണമായ അനുഭവയ ഓരക്കുനണമാവയ.

അതടില്  മകമാടതടിയലകര്യ  നടപെടടി  മനരടിടുകയുയ  മേമാപ്പെമപെകടിക്കുകയുയ

പചെമയ്യേണടിവനതമാണത്.  അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിപന  വടിശദസ്പീകരണകുറടിപ്പെടിപല

പെരമാമേരശതടിനത് ഇവടിപട പെരടിരകയുണത് എനതത് ശരടിയമാണത്.  പെപക ആ പെരടിരക

ഇതരതടില്  ഉപെമയമാഗടിക്കമണമാ  എനത്  ചെടിന്തടിമക്കണതമാണത്.  പ്രമമേയതടില്

മേജടിമസ്ട്രേടടിപനതടിപരയുള്ള  പെരമാമേരശങ്ങളടില്  ഒപ്പെടിടവരതപന  അതത്

പെടിനവലടിക്കുനതപല  ഒഗൗചെടിതര്യപമേനത്   ആമലമാചെടിമക്കണതമാണത്  എനകൂടടി  ഇഗൗ

ഘടതടില്  അഭര്യരതടിക്കുകയമാണത്.  ഇഗൗ  വടിഷയയ  സഭനടിരതടിവച്ചത്  ചെരച്ച

പചെമയ്യേണതമായ സമാഹചെരര്യയ ഉദടിക്കുനടില. 

ശ്രസ്പീ  .    പക  .    സടി  .    മജമാസഫത്:   സര,   ഇഗൗ  വടിഷയയ   സഭമാനടപെടടികള്

നടിരതടിവച്ചത്  ചെരച്ച  പചെമയ്യേണ  ആവശര്യമേടിപലന  അങ്ങയുപട  പ്രസമാവനയടില്
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അത്ഭുതപപ്പെടുനടില.  ഇഗൗ  സഭയവയ  നടനത്  24  മേണടിക്കൂറടിനുള്ളടില്  അങ്ങത്

പെറഞ്ഞതത്,  എപന  ശ്രദ്ധയടില്പപ്പെടടിടടിപലനമായടിരുന.   അടുത  ദടിവസയ

മപെമാലസ്പീസടിമനമാടത് മചെമാദടിക്കൂ; ഞമാന പെറമയണ കമാരര്യമേടിപലനത് പെറഞ.  മൂനമായ

ദടിവസയ   കകക്കുഞമേമായടി  അറസത്  പചെയ്യേപപ്പെടുനതത്  ആദര്യമേമായടിടപലനത്

പെറഞ.  അങ്ങപനപയമാപക്ക പെറഞ്ഞ അങ്ങത് ഇതരതടില് പ്രതടികരടിച്ചതടില്

എനടിക്കത്  അത്ഭുതമേടില.  ഇഗൗ   ഗവണ്പമേനത്  അധടികമാരമമേറത്  ഒരു  മേമാസയ

തടികയുനതടിനുമുമത്,   വളപര  ചുരുങ്ങടിയ  ദടിവസങ്ങള്ക്കുള്ളടില്  ഉണമായ

സയഭവങ്ങള്  അതസ്പീവ  ഗുരുതരമേമായ  സമാഹചെരര്യമേമാണത്  മകരളതടില്

ഉണമാക്കടിയടിരടിക്കുനതത്.  അങ്ങത്  ചുമേതലമയറമപ്പെമാള്   എലമാവരക്കുയ

തുലര്യനസ്പീതടിപയനത്   പെറയുകയുണമായടി.   മകരളയ  ആ  പ്രസമാവന  സസമാഗതയ

പചെയ്യുന.  പെമക,  അങ്ങയുപട പ്രസമാവനയുയ  പെടിനസ്പീടത്  ഉണമായ സയഭവങ്ങളുയ

തമടില്  യമാപതമാരു   പപെമാരുതവമേടിപലനത്  ഞമാന  മഖദപൂരവ്വയ  പെറയപട.

അതടിപന  ആദര്യസൂചെനയമാണത്  തലമശ്ശേരടിയടിപല  സയഭവങ്ങളുയ   പെടടികജമാതടി

പപെണ്കുടടികള്ക്കുണമായ  ക്രൂരമേമായ  അനുഭവങ്ങളുയ.  മപെമാലസ്പീസടിപന  സമേസ്പീപെനയ,

പെമാരടടിയുപട  ആജമാനുവരതടിയമായടി  മപെമാലസ്പീസത്   മേമാറടിയ  സയഭവങ്ങള്,

മനതമാക്കളുപട പ്രതടികരണങ്ങള് തുടങ്ങടിയവപയലമായ  വളപരമയപറ ഗഗൗരവമേമായടി
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ചെരച്ച  പചെമയ്യേണ  വടിഷയങ്ങളമാണത്.  അങയ  ഞമാനുയ  ഉള്പപ്പെടുന  കണ്ണൂരടിപല

എയ.എല്.എ.  മേമാരക്കത്  കുടടിമേമാക്കൂലടിപനപ്പെറടി   അറടിയമാവനതമാണത്.  കുടടിമേമാക്കൂല്

സടി.പെടി.എയ.-പന  പെമാരടടി  ഗമാമേമേമാണത്.   തമദ്ദേശഭരണ  സമാപെനങ്ങളടിമലയ്ക്കുള്ള

പതരപഞ്ഞടുപ്പെടില്  മേത്സരടിക്കമാനമപെമാലയ  ഞങ്ങള്ക്കത്  ആളടിപന  കടിടമാത

മമേഖലയമാണത് കുടടിമേമാക്കൂല്.  ഭയപ്പെമാടുപകമാണത് അവടിപട ആരുയ തയ്യേമാറമാകുനടില.

35  വരഷങ്ങള്ക്കത് മുമത് അങ്ങയുപട പെമാരടടിയടില് നടിനത് രമാജടിവച്ചത് മകമാണ്ഗസത്

പെമാരടടിയടില്  മചെരന  ആളമാണത്  രമാജന.  കൂടമാപത,   മുനടിസടിപ്പെമാലടിറടിയടിപല

കണടിജനത് ജസ്പീവനക്കമാരുപട  സയഘടനമാ പസക്രടറടിയുയ മകമാണ്ഗസടിപന  ഏരര്യ

പസക്രടറടിയുമേമാണത് രമാജന.   ഇതവണ തലമശ്ശേരടി  നഗരസഭമാ പചെയരമേമാനമായടി

സടി.പെടി.എയ.  നടിശ്ചയടിക്കുകയുയ   പെടിനസ്പീടത്  രമാജടി വയ്മക്കണടി വരടികയുയ പചെയ

കമാരമായടി  ചെന്ദ്രമശഖരപന  എതടിരസമാനമാരതടിയമായടിരുന രമാജന.   രമാജപന

ഭമാരര്യ  ഉഷ  രണത്  പതരപഞ്ഞടുപ്പെടിലയ  മേകള്   അഭടിഷ  ഒരു  പതരപഞ്ഞടുപ്പെടിലയ

മേത്സരടിച്ചടിരുന.    ജൂണ്  3-ാം  തസ്പീയതടി  ഉണമായ  സയഭവങ്ങള്  ഇവടിപട

പെറയുകയുണമായടി.  ജൂണ്  3-ാം തസ്പീയതടി രമാജനുയ ഭമാരര്യയുയ നമാലത് പപെണ്മേക്കളുയ

തമാമേസടിക്കുന കുടടിമേമാക്കൂലടിപല വസ്പീടടിനത്  മുനടില് പെമാരക്കത് പചെയടിരുന,  രമാജപന

മേകളുപട ഉടമേസതയടിലള്ള പസക്കനത്ഹമാനത് മേമാരുതടി കമാര  (പക എല്  13  എച്ചത്
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577)  രമാതടി  8.45  മേണടിമയമാടുകൂടടി  ഷടിജടിന  ഉള്പപ്പെപടയുള്ള   രണ്ടുമപെര

എറടിഞതകരത്തു.    സയഭവതടില്  മകസത്  എടുക്കമാനുയ  പ്രതടികപള  അറസത്

പചെയ്യേമാനുയ  മപെമാലസ്പീസത്  അലയഭമാവയ  കമാണടിച.   ജൂണ്  8-ാം  തസ്പീയതടി

കുടടിമേമാക്കൂലടിപല പെബടികത് മറമാഡടില് വച്ചത്  രമാജപന  തടഞവച്ചത് മേരദ്ദേടിക്കുകയുയ

പചെവടിക്കുറടി  അടടിചതകരക്കുകയുയ  ജമാതടിമപ്പെരത്  വടിളടിച്ചത്  ആമകപെടിക്കുകയുയ

പചെയ്തു.  ഇമപ്പെമാള്  രമാജപന ഒരു പചെവടിക്കത് മകള്വടിമശഷടിയടില. അമത ഷടിജടിന

തപനയമാണത്  ഇഗൗ മകസടിപലയുയ ഒനമായപ്രതടി.  മൂനത് ദടിവസതടിനുമശഷയ 11-ാം

തസ്പീയതടി കവകുമനരയ  6  മേണടിമയമാടുകൂടടി  കുടടിമേമാക്കൂലടിപല കടയടില് സമാധനയ

വമാങ്ങമാനമപെമായ അഖടില, അഞ്ജന എനസ്പീ പപെണ്കുടടികപള സടി.പെടി.എയ. ബമാഞത്

കമടിറടി ആഫസ്പീസടിനത് മുനടില് വച്ചത്  വസ്പീണ്ടുയ ഷടിജടിന ഉള്പപ്പെപടയുള്ള മൂനമപെര

ജമാതടിമപ്പെരത്  വടിളടിക്കുകയുയ  അശസ്പീലചവയുള്ള   ആയഗര്യങ്ങള്  കമാണടിക്കുകയുയ

കമാരക്കടിച്ചത്  തുപ്പുകയുയ  പെടിതമാവമായ   രമാജപന  വസ്പീണ്ടുയ  മേരദ്ദേടിക്കുപമേനയ  മേമറ

പചെവടികൂടടി  തകരക്കുപമേനത്  പെറയുകയുയ  പചെയ്തു.   ഇതരയ  പ്രമകമാപെനങ്ങളടില്

സഹടിപകടത്  പപെണ്കുടടികള്  സടി.പെടി.എയ.  ആഫസ്പീസടിപന   പെടടിയടില്ക്കയറടി

മചെമാദര്യയ  പചെയമപ്പെമാള്  അവപര  കമസര  പകമാണത്   അടടിച്ചത്  മേമാരകമേമായടി

പെരടിമക്കല്പ്പെടിച.  പെടടികളടിറങ്ങടി തമാപഴപയതടിയ പപെണ്കുടടികപള സടി.പെടി.എയ.
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പ്രവരതകര വസ്പീണ്ടുയ ക്രൂരമേമായടി  മേരദ്ദേടിച.   ഇഗൗ സയഭവയ ഉണമാകുനതത്  11-ാം

തസ്പീയതടി  കവകടിടത്  6  മേണടിമയമാടുകൂടടിയമാണത്.  പപെണ്കുടടികള്  വസ്പീടടിമലയത്

മപെമാവകയുയ  6.30-നത് ഇമത  സയഘയ രമാജപന വസ്പീടടിപലതടി രമാജപന  വസ്പീടടില്

നടിനത്   പെടിടടിച്ചടിറക്കടി  അവടിപടക്കടിടന  മേടല്പകമാണത്   വസ്പീണ്ടുയ  മേരദ്ദേടിക്കുകയുയ

പചെയ്തു.  ഇതുകണ  രമാജപന  പപെണ്മേക്കള് പുറമതയത് ഓടടിവരടികയുയ തടയമാന

ശ്രമേടിക്കുകയുയ  പചെയമപ്പെമാള്  രമാജപന  മേകളുപട  കയ്യേടിലടിരുന  കകക്കുഞ്ഞടിപന

പെടിടടിചവമാങ്ങമാന  ഷടിജടിന  ശ്രമേടിച.  പപെണ്കുടടികമളമാടത്  മേരര്യമാദയടിലമാപത

പപെരുമേമാറടിയവര  വസ്പീടടിപന  ജനമാലചെടില  എറടിഞതകരക്കുകയുയ  കമാര  പചെങ്കലത്ല

പകമാണത്  എറടിഞതകരക്കുകയുയ   പചെയ്തു.   ഇഗൗ  സയഭവതടില്  സടി.പെടി.എയ.

പ്രവരതകരപക്കതടിപര  മൂനത് മകസ്സുകള് രജടിസര പചെയ്തു. 13/6-നത് ഷടിജടിമനയുയ

14/6-നത്  ദടിമനശടിമനയുയ പസലടിമനയുയ.....

മേടി  .   സസ്പീക്കര: പയസത്.......

ശ്രസ്പീ  .   പക  .  സടി  .   മജമാസഫത്: സര, .....(ബഹളയ)...…

മേടി  .    സസ്പീക്കര:   ഞമാന  അമദ്ദേഹപത  സമേയയ  ഓരമടിപ്പെടിച്ചതമാണത്.

ശ്രസ്പീ. വടി. ഡടി. സതസ്പീശന മദഷര്യപപ്പെമടണ, അവടിപട ഇരടിക്കൂ. 

ശ്രസ്പീ  .    പക  .    സടി  .    മജമാസഫത്:  ഇഗൗ  സയഭവപതത്തുടരനത്  പപെണ്കുടടികളുപട
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മപെരടില്  മനമാണ്  ബയടിലബടിള്  452  അടക്കമുള്ള  പസകനുകളടില്   മകസത്

രജടിസര  പചെയ്തു.  ഇമതത്തുടരനത്  17-ാം  തസ്പീയതടി  രമാജമനയുയ  മേക്കമളയുയ

മേരുമേകമനയുയ  മസഷനടിമലക്കത്  വടിളടിചവരുതടി.  അഖടില  കകക്കുഞമേമായമാണത്

മസഷനടിമലയത്  മപെമായതത്.   മസഷനടില്  വച്ചത്  പമേമാഴടി  എടുതതടിനുമശഷയ  അറസത്

പചെയടിരടിക്കുനപവനയ  പുറത്തുമപെമാകമാന  പെമാടടിപലനയ  പെറയുകയുണമായടി.

എന്തടിനമാണത്  അറസത്  പചെയപതനത്  മചെമാദടിച്ചമപ്പെമാള്   മനമാണ്ബയടിലബടിള്

പസകനടിലമാണത് മകപസടുതപതനമാണത് പെറഞ്ഞതത്.   രമാജമനയുയ രമാജപന മേകളുപട

ഭരതമാവടിമനയുയ  മസഷന ജമാമേര്യതടില് വടിടുകയുയ അഖടിലമയയുയ അഞ്ജനമയയുയ

തലമശ്ശേരടി മേജടിമസ്ട്രേടത്   ലസ്പീവമായതുപകമാണത് കണ്ണൂണ്ണൂൂരടിമലയത് പകമാണ്ടുമപെമാവകയുയ പചെയ്തു.

കണ്ണൂരടിമലയത്  പകമാണ്ടുമപെമാകുമമമാള്  നടിയമേപ്രകമാരയ  ബയടില്  ആപടിമക്കഷന  മൂവത്

പചെയ്തു.    എനമാല്  ബയടില് ആപടിമക്കഷന മേജടിമസ്ട്രേടത്  വമാങ്ങടിയടിപലനത് മേമാതമേല,

മചെമറടില് ബയടില് ആപടിമക്കഷന വമാങ്ങടിപലനയ  തടിങ്കളമാഴ്ച  ഓപ്പെണ് മകമാരടടില്

പകമാടുക്കമാനുയ   പെറഞ.   രണത്    പപെണ്കുടടികപളയുയ  ഒനര  വയസ്സുള്ള

കകക്കുഞ്ഞടിപനയുയ   മപെമാലസ്പീസത്  റടിമേമാനഡത്  പചെയത്  പസനട്രല്  ജയടിലടിമലക്കത്

പകമാണ്ടുമപെമായടി.  ഇഗൗ സയഭവയ വടിവമാദമേമായമപ്പെമാള് മപെമാലസ്പീസത് നടിലപെമാടത് മേമാറടി  18-6-
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16-നത് ജമാമേര്യയ പകമാടുക്കമാന തയ്യേമാറമാവകയുയ അവരക്കത് മകമാടതടി ജമാമേര്യയ പകമാടുക്കുകയുയ

പചെയ്തു.  പപെണ്കുടടികള് ജമാമേര്യതടിലടിറങ്ങടിയ ദടിവസയ കവകടിടത് ചെമാനല് ചെരച്ചകളടില്

പപെണ്കുടടികള്  പപെമാതുശലര്യമേമാപണനയ  കസമടഷന  സയഘമേമാപണനയ

ബഹുമേമാനര്യരമായ  പപെമാതുപ്രവരതകരുയ   ജനപ്രതടിനടിധടികളുയ   മമേമാശമേമായ

പെരമാമേരശങ്ങള്  നടത്തുകയുണമായടി.   വടിവമാഹയ  കഴടിക്കമാത  രണത്  പപെണ്മേക്കള്

ഉള്പപ്പെപട  നമാലത്  പപെണ്കുടടികള്  പപെമാതുശലര്യമേമാപണനത്  പെറഞ്ഞമാല്

അതടിനരതപമേന്തമാണത്.  അതടില് മേനയപനമാന്തത്   രമാജപന ഒരു മേകള് ആത്മഹതര്യക്കത്

ശ്രമേടിച.   ഈ  സയഭവയ  കഴടിഞ്ഞത്   ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖര്യമേനടിയുപട  പ്രതടികരണയ

നടിരഭമാഗര്യകരമേമായടിമപ്പെമായടി.  അങ്ങയുപട ജടിലയടില് നടന സയഭവയ  അറടിയടിപലനയ,

അറടിമയണ  കമാരര്യമേടിപലനയ,    മപെമാലസ്പീസടിമനമാടത്  മചെമാദടിക്കമാന  പെറഞ്ഞതുയ

ശരടിയമായടില.  അങ്ങത് കുറചകൂടടി ഗഗൗരവമേമായടി വടിഷയയ കമാമണണതമായടിരുന. ദളടിതത്

പപെണ്കുടടികള്ക്കുയ കുടുയബതടിനുയ മനപരയുണമായ അപെമേമാനകരമേമായ  സയഭവങ്ങള്

മകരളതടിനത് ലജമാകരമേമാണത്.  സുപ്രസ്പീയമകമാടതടിയുപട,  D. K. Basu vs  State case-

പന    'Guidelines  to  be  followed  before  arresting  women' എന
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മേമാരഗ്ഗനടിരമദ്ദേശങ്ങളുപട നഗ്നമേമായ ലയഘനമേമാണത് ഇവടിപട നടനതത്.  ആ വര്യവസകള്

പെമാലടിക്കമാപതയമാണത് രണത് കുടടികപള അറസത് പചെയത്  മകമാടതടിയടില്  ഹമാജരമാക്കടിയതത്.

ഈ  സയഭവതടില്   മകപസടുപതങ്കടിലയ    തുടരച്ചയമായടി  കുടടിമേമാക്കൂലടിലയ

പെരസരത്തുയ  ഉണമാകുന  ജനമാധടിപെതര്യ  ധസയസനങ്ങള്  ഗഗൗരവമേമാണത്.  ഇഗൗ

സയസമാനതത്  ഗവണ്പമേനടിപന  കസ്പീഴടില്  എസത്.സടി/എസത്.റടി  വടിഭമാഗങ്ങള്ക്കത്

സയരകണമുണമാകുനടില.  അതസ്പീവ ഗുരുതരമേമായ ഇഗൗ സമാഹചെരര്യയ  സഭമാനടപെടടികള്

നടിരതടിവച്ചത് ചെരച്ച പചെയ്യേണയ.

മുഖര്യമേനടി (ശ്രസ്പീ  .   പെടിണറമായടി വടിജയന): സര,  ഇവടിപട  വടിചെടിതമേമായ

വമാദങ്ങളമാണത് ബഹുമേമാനര്യനമായ പക. സടി. മജമാസഫത് അവതരടിപ്പെടിച്ചടിരടിക്കുനതത്.  ഇഗൗ

പെറയുന   സയഭവയ  എങ്ങപനയുണമായടി  എനതത്  എമനക്കമാളുയ  വളപരക്കൂടുതലമായടി

ശ്രസ്പീ. പക. സടി. മജമാസഫടിനുതപന അറടിയമാവനതമാണത്.  സമാധമാരണ നടിലയത് മേലയമാള

മേമനമാരമേ  പെതയ  ഒരു  വമാരത  പകമാടുക്കുമമമാള്  ഏതത്  വശതടിനമാണത്  മുനതൂക്കയ

പകമാടുക്കുകപയനത്  നമുപക്കലമാവരക്കുമേറടിയമായ.   'ജമാതടിമപ്പെരത്  പെറഞ്ഞത്  ആമകപെടിച്ച

സടി.പെടി.പഎ.(എയ)  പ്രവരതകപര  പപെണ്കുടടികള്  ഓഫസ്പീസടില്  കയറടി  തലടി'

എനമാണത്  മേലയമാള  മേമനമാരമേ  പെതതടില് വന വമാരതയുപട തലവമാചെകയ.    ആ
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വമാരതയകതത് ഇഗൗ കുടടികള് പെറഞ്ഞതടിപനപ്പെറടി ഒരു വരതമേമാനവമുണത്.  'മചെമാദര്യയ

പചെയ്യുക  മേമാതപമേ  ഉണമായടിട്ടുള്ളൂപവനയ  മേരദ്ദേടിച്ചടിടടിപലനയ'  അവര  പെറയുന.

അവടിപടയുള്ള ആരുപടപയങ്കടിലയ സസമാധസ്പീനതടിനത്  വഴങ്ങടി മേലയമാള മേമനമാരമേ പെതയ

ഇതരതടില് ഒരു വമാരത പകമാടുക്കമാന ഇടയടിലമാപയനതത് നലതുമപെമാപല ശ്രസ്പീ. പക.

സടി. മജമാസഫടിനുയ അറടിയമാമേമലമാ.  ഇഗൗ ഓഫസ്പീസത് എന പെറയുനതത് മറമാഡടില്ക്കൂടടി

നടനമപെമാകുമമമാള് വഴടിപതറടി കയറമാന പെറന ഒനല, ഗഗൗണത് മഫമാര കഴടിഞള്ള

ഒനമാമേപത  നടിലയടില്  പ്രവരതടിക്കുന  ഓഫസ്പീസടിലമാണത്  ഇഗൗ  പപെണ്കുടടികള്

കയറടിപച്ചനത്  തല്ലുനതത്.   കയറമാനുയ  തലമാനുയ  അവകമാശമുണത്  എപനമാപക്കയുള്ള

വമാദമുമണമാപയനറടിയടില.  പകടടിടതടിപന  രണമാമേപത  നടിലയടില്  കയറടി

ഡടി.കവ.എഫത്.പഎ.  തടിരുവങ്ങമാടത്  മമേഖലമാ  പസക്രടറടിയുയ  സടി.പെടി.പഎ.(എയ)

അയഗവമേമായ  ഷടിജടിപന  ആക്രമേടിചപവനതമാണത്  പെരമാതടി.  ഇതത്  'യുവതടികള്

സടി.പെടി.പഎ.(എയ)  ഓഫസ്പീസടില്  കയറടി  മേരദ്ദേടിച്ചതമായടി  പെരമാതടി'  എന

തലവമാചെകമതമാപട  മേമാതൃഭൂമേടി  പകമാടുത  വമാരതയമാണത്.   ഇഗൗ  വമാരതകള്

കമാണടിക്കുനതത്  എന്തമാണത്;   നടക്കമാന  പെമാടടിലമാത  ഒരു  സയഭവയ  അവടിപട

നടനടിട്ടുണത്  എനമാണത്.   അതുസയബനടിച്ചത്  ഗഗൗരവമേമായടിതപന  മപെമാലസ്പീസത്

മകപസടുതടിട്ടുണത്. മപെമാലസ്പീസത് മകപസടുതത് കഴടിഞ്ഞമപ്പെമാള് ഇവര മനപര മപെമാലസ്പീസത്
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മസഷനടില് പചെല്ലുകയുയ അറസടിനത് വടിമധയരമാകുകയുയ പചെയ്യുകയമാണുണമായതത്.    

ശ്രസ്പീ  .   പക  .   സടി  .   മജമാസഫത്  : സര,  മപെമാലസ്പീസത്  അവപര  വടിളടിച

വരുതടിയതമായടിരുന.

ശ്രസ്പീ  .   പെടിണറമായടി വടിജയന  :  അപത.  ഇതുസയബനടിച്ചത്  മകസ്സുളളതടിനമാല്

ഹമാജരമാകുകയമാണുണമായതത്.   അലമാപത  മചെമാദര്യയ  പചെയ്യേമാന  വടിളടിചവരുതടിയതല.

മപെമാലസ്പീസത്  മസഷനടില് ഹമാജരമായ പ്രതടിപയ സസമാഭമാവടികമേമായുയ  മപെമാലസ്പീസത്  അറസത്

പചെയ്യുന.   അമപ്പെമാപഴമാനയ  കുഞ്ഞത്  പ്രതടിയുപട  കൂപടയടില.   പെടിനസ്പീടത്

മകമാടതടിയടില്നടിനത്  മപെമാകുമമമാഴമാണത്  അച്ഛന  കുടടിപയ  പ്രതടിയുപട

കയ്യേടിപലതടിക്കുനതത്.   അതുയ  ഒരു  വസ്തുതയമാപണന  കമാരര്യയ  നമള്  ഓരക്കണയ.

ഇവടിപട  ബഹുമേമാനപപ്പെട  അയഗയ  അവപര  വലമാപത  ഉപെദ്രവടിചപവപനമാപക്ക

പെറഞ്ഞമലമാ,  ഇവരപക്കതടിപരയുള്ള  പെരമാതടികള്  അങ്ങയുപട

ശ്രദ്ധയടില്പപ്പെടടിട്ടുണമാകുപമേനത്  കരുതുന.   എന്തമാണത്  ഇവപര  കുറടിചണമായ

പെരമാതടികപളനത്  അങ്ങയുപട  പെമാരടടിയടില്പപ്പെട  ആളുകള്തപന  അങ്ങമയമാടത്

പെറഞ്ഞടിട്ടുണമാകുയ.    ഇവരുപട വസ്പീടടിപന പതമാടടുതമാണത് ഒരു സക്കസ്പീനയുയ കുടുയബവയ

തമാമേസടിക്കുനതത്.  ആ സക്കസ്പീന ഇവരപക്കതടിപര പകമാടുത പെരമാതടിയുണത്.  സക്കസ്പീനയത്

പ്രമതര്യക  രമാഷസ്പീയബനപമേമാനയ  ഉപണനത്  ആരുയ  പെറയടില.   ആ  പെരമാതടിപയ
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സയബനടിചണമായ മകസടില് രണ്ടുകൂടപരയുയ മപെമാലസ്പീസത് മസഷനടില് വടിളടിപ്പെടിച്ചത് പ്രശ്നയ

പെരടിഹരടിക്കുന നടിലപെമാടമാണത്  മപെമാലസ്പീസത്  സസസ്പീകരടിച്ചതത്.   അതുമപെമാപലതപന ഇഗൗ

രമാജപന  അയല്വമാസടിയുയ  ബന്ധുവമേമായ  ഒരു  അമശമാകത്  കുമേമാറുയ  ഇവരപക്കതടിപര

പെരമാതടി  നല്കടിയടിട്ടുണത്.   ആ  പെരമാതടിയുപട  കമാരര്യതടിലയ  മമേലടില്  ഇതത്

ആവരതടിക്കരുപതനത്  തമാക്കസ്പീതത്  നല്കടി  മപെമാലസ്പീസത്  മസഷനടില്വച്ചത്  പ്രശ്നയ

പെരടിഹരടിച്ചത് വടിടയയ്ക്കുന അവസ അങ്ങയുപട ശ്രദ്ധയടില്പപ്പെടടിട്ടുണമാകുയ.  അപതമാപക്ക

ഇഗൗപ്പെറഞ്ഞ  നടിരുപെദ്രവകമാരടികളുപട  കമാരര്യതടിലണമായ  സയഭവങ്ങളമാണത്.

അതുമപെമാപലതപന രമാജപന അയല്വമാസടിയുയ ബന്ധുവമേമായ സുഭമാഷടിണടി നല്കടിയ

പെരമാതടിയുമേമായടി ബനപപ്പെട്ടുയ രണ്ടുകൂടപരയുയ മപെമാലസ്പീസത് മസഷനടില് വടിളടിപ്പെടിച്ചത് പ്രശ്നയ

പെരടിഹരടിക്കുന നടിലപെമാടമാണത് മപെമാലസ്പീസത് സസസ്പീകരടിച്ചതത്.  ഇപതമാനയ ഇതടിനുമശഷയ

മപെമാലസ്പീസടിപന സസമാധസ്പീനടിച്ചത് ആപരങ്കടിലയ ഉണമാക്കടിയ കമാരര്യമേല.  ഇതമാണത് ഒരു രസ്പീതടി.

അതത്  നമള്  കമാണമാതടിരടിക്കരുതത്.   നടിങ്ങള്  ഇഗൗ  പ്രശ്നയ  ഏപറടുതതത്

രമാഷസ്പീയമേമായടിടമാപണനത്  എലമാവരക്കുമേറടിയമായ.    രമാഷസ്പീയമേമായ ഉമദ്ദേശമതമാപട  ഇഗൗ

വടിഷയയ  നലതുമപെമാപല  ഉയരതടിപകമാണ്ടുവരമാന  നടിങ്ങള്  തയ്യേമാറമായടി  എനതമാണത്

വസ്തുത.   ഇതടിപന  ഭമാഗമേമായമാണത്  ശ്രസ്പീ.  പക.  സടി.  മജമാസഫത്  ഇവടിപട  ഇഗൗ

പ്രശ്നങ്ങപളമാപക്ക  ഉനയടിച്ചടിരടിക്കുനതത്.  നമ്മുപട  നമാടടില്  പെടടികജമാതടി
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വടിഭമാഗതടില്പപ്പെട  ഒരമാള്ക്കുയ  ഒരുതരതടിലള്ള  അരകടിതമാവസയുയ  മനരടിമടണടി

വരടില.  പെടടികജമാതടി-പെടടികവരഗ്ഗ വടിഭമാഗപത പ്രമതര്യകമേമായടിതപന സയരകടിക്കുന

നടിലപെമാടമാണത്  ഇഗൗ  സരക്കമാരടിനുള്ളതത്.   അതടിപനക്കുറടിച്ചത്  യമാപതമാരു  ആശങ്കയുയ

ഉണമാമകണതടില.  മകരളതടിപല  ക്രമേസമേമാധമാനനടില  തകരനടിരടിക്കുനപവനത്

പ്രചെരടിപ്പെടിക്കമാപനമാരു മമേമാഹയ  കമാണുയ,  അതടിപന ഭമാഗമേമായടി  സരക്കമാരടിപന ഭരണയ

തുടങമമമാള്തപന  ഇതരപമേമാരു  കമാരര്യയ   അവതരടിപ്പെടിക്കമാപമേന

ഒരുമദ്ദേശര്യവമുണമാകുയ.  അതടിനത് പെറടിയ ആളുകപള കൂട്ടുയ കടിട്ടുനണത്.  ആ കൂട്ടുപകടടിപന

ഭമാഗമേമായടിടമാണത് ഒമരതരതടിലള്ള മുദ്രമാവമാകര്യങ്ങളുമേമായടി ഇമപ്പെമാള് രയഗത്തുവരുനതത്.

എനമാല്  യഥമാരത  വസ്തുത  നമാടടില്  എലമാവരക്കുമേറടിയമായ.  മകരളതടില്

ക്രമേസമേമാധമാനയ കൃതര്യമേമായടി പെമാലടിച മപെമാകുയ.  ഒരു തരതടിലള്ള പെകപെമാതപെരമേമായ

ഇടപപെടലയ  ഉണമാകടില.  ഏപതങ്കടിലയ  തരതടില്  പെകപെമാതപെരമേമായടി  ആളുകപള

മകസടില്പപ്പെടുത്തുന  നടിലമയമാ  സയരകടിക്കുന  നടിലമയമാ  ഉണമാകടില.   ഇക്കമാരര്യയ

സരക്കമാര മനരപത വര്യക്തമേമാക്കടിയടിട്ടുണത്.  അതുതപനയമായടിരടിക്കുയ ഇനടി അമങ്ങമാട്ടുയ

തുടരനമപെമാകുനതത്.  അതുപകമാണത് ഇഗൗ പ്രശ്നയ സഭ നടിരതടിവച്ചത് ചെരച്ച പചെമയ്യേണ

ഒരമാവശര്യമുപണനത് മതമാനനടില.

മേടി  .   സസ്പീക്കര  : ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖര്യമേനടിയുപട  വടിശദസ്പീകരണതടിപന
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അടടിസമാനതടില് അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനുള്ള അവതരണമാനുമേതടി നടിമഷധടിക്കുന.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയമാവതരണതടിനത് അനുമേതടി നടിമഷധടിച.)

(ശ്രസ്പീ. രമമേശത് പചെനടിതല)
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P.28.06.2016
DP-SP (1)
10.10-10.20

(അ ടടിയന്തരപ്രമമേയയ തുടരച്ച.....)

പ്രതടിപെകമനതമാവത്  (ശ്രസ്പീ  .    രമമേശത്  പചെനടിതല):   സര,  ബഹുമേമാനപപ്പെട

മുഖര്യമേനടി വളപര ലമാഘവമതമാടുകൂടടിയമാണത് തലമശ്ശേരടിയടിപല കുടടിമേമാക്കൂലടില് ഉണമായ

സയഭവപത  വടിശദസ്പീകരടിച്ചതത്.   അമദ്ദേഹതടിപന  ഭമാഗത്തുനടിനത്  ഇങ്ങപനപയമാരു

മേറുപെടടിയല ഞമാന പ്രതസ്പീകടിച്ചതത്.   സയസമാനപത മുഖര്യമേനടി എന നടിലയടിലള്ള

പ്രസയഗമേമായടിരുനടില അമദ്ദേഹയ  നടതടിയതത്.   പെഴയ പെമാരടടി  പസക്രടറടി  എനള്ള

നടിലയടിലമാണത്  ശ്രസ്പീ.  പെടിണറമായടി വടിജയന ഈ പ്രസയഗയ നടതടിയതത്.   അമദ്ദേഹയ

ഇമപ്പെമാള് മുഖര്യമേനടിയമാണത് എനള്ള കമാരര്യയ ഞമാന അമദ്ദേഹപത ഓരമടിപ്പെടിമക്കണ

ആവശര്യമേടില.  തലമശ്ശേരടിയടിപല രണത് ദളടിതത് പപെണ്കുടടികള്ക്കത് മനരടിമടണടിവന ഈ

ദുമരര്യമാഗയ മകരളതടില് ഇനടി  ഒരു ദളടിതത്  സമഹമാദരടിമേമാരക്കുയ ഉണമാകമാതടിരടിക്കപട

എനള്ള പ്രമാരതനയമാണത്  എനടിക്കുള്ളതത്.   ഇവടിപട  ആദര്യയ  മുതല്മക്ക മുഖര്യമേനടി

വളപര  പതറമായ  നടിലപെമാടുകളമാണത്  എടുതതത്.   സയഭവയ  പതറമായടിമപ്പെമായടി

എനതുപകമാണമാണമലമാ  ഡടി.കവ.എഫത്.ഐ.  പ്രവരതകരക്കുമനപരയുയ

ജനപ്രതടിനടിധടികള്ക്കുമനപരയുയ  മകപസടുതതത്.   പതറമാണത് എനത് മബമാദ്ധര്യമേമായടിട്ടുയ

എന്തുപകമാണത് തടിരുതമാന തയ്യേമാറമാകുനടില?  ആദര്യയ മുഖര്യമേനടിമയമാടത് മചെമാദടിച്ചമപ്പെമാള്
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എനടിക്കത്  ഇതറടിയടില എനമാണത്  അമദ്ദേഹയ ഡല്ഹടിയടില്വച്ചത്   മേറുപെടടി  പെറഞ്ഞതത്.

രണമാമേതത് അമദ്ദേഹയ പെറഞ്ഞതത്, കകക്കുഞമേമായടി ആപരങ്കടിലയ ജയടിലടില് മപെമാകുന

ആദര്യപത  സയഭവമേല  ഇതത്  എനമാണത്.   നമ്മുപട  സയസമാനതത്

കകക്കുഞങ്ങളുമേമായടി  സസ്പീകള്  ജയടിലടില്  മപെമാകുന  അവസമാവടിമശഷയ

ഉണമാകമാതടിരടിക്കമാനമാണത്  ഗവണ്പമേനത്  ശ്രദ്ധടിമക്കണതത്.  ആദര്യയ  മുതല്തപന  ഈ

സയഭവപത  നടിസമാരവത്ക്കരടിക്കുക  എനള്ള  നടിലപെമാടമാണത്  ദഗൗരഭമാഗര്യവശമാല്

മുഖര്യമേനടി  സൂചെടിപ്പെടിച്ചതത്.   പെടിനസ്പീടത്  അമദ്ദേഹയ   പെറഞ,  മപെമാലസ്പീസുകമാമരമാടത്

മചെമാദടിക്കണപമേനത്.  ജനമാധടിപെതര്യ സയവടിധമാനതടില് മപെമാലസ്പീസടിമനമാടമാമണമാ അമതമാ

മേനടിമയമാടമാമണമാ മചെമാദടിമക്കണതത്;   എലമാ കമാരര്യങ്ങളുയ  ഞങ്ങള് മപെമാലസ്പീസുകമാമരമാടത്

മചെമാദടിച്ചമാമണമാ  അറടിമയണതത്?    സയസമാനതത്  സതര്യപ്രതടി ജ  പചെയത്

അധടികമാരതടില്  വന  മേനടിമേമാമരമാടമാണത്   ഞങ്ങള്ക്കുയ  പെതപ്രവരതകരക്കുയ

മചെമാദടിക്കമാനുള്ളതത്.  തലമശ്ശേരടി  അമദ്ദേഹതടിനത്  അറടിയമാന  പെമാടടിലമാത

സലപമേമാനമേല.  തലമശ്ശേരടി അമദ്ദേഹതടിപന തടകമേമാണത്.  അവടിപട നടന അതസ്പീവ

ഗുരുതരമേമായ  ഒരു  സയഭവപതപ്പെറടി  പെതക്കമാര  മചെമാദടിക്കുമമമാള്  നടിങ്ങള്  മപെമായടി

മപെമാലസ്പീസടിമനമാടത്  മചെമാദടിക്കണപമേനമാണത്  അമദ്ദേഹയ പെറഞ്ഞതത്.   അമദ്ദേഹയ ഇവടിപട

ചെടില  പെതങ്ങള് വമായടിച.     ഞമാന മകരള  കഗൗമുദടി  പെതതടിപല ചെടില  വരടികള്
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ഇവടിപട  വമായടിക്കമായ.   'മപെമാലസ്പീസത്  കകകമാരര്യയ  പചെയത്  വഷളമാക്കടിയ  ഒരു  മകസത്'

എനമാണത് മകരള കഗൗമുദടിയുപട എഡടിമറമാറടിയല്. ആ പെതതടില് പെറഞ്ഞടിരടിക്കുനതത്

'രമാഷസ്പീയ പെകവചപകമാണത് ഡടി.കവ.എഫത്.ഐ.ക്കമാര തങ്ങപള അധടിമകപെടിച്ചതടിപന

തുടരനത്  അതത്  മചെമാദര്യയ  പചെയതടിപന  മപെരടിലമാണത്  മപെമാലസ്പീസടിപനപക്കമാണത്  മകസത്

എടുപ്പെടിച്ചത്  ജയടിലടില്  അടച്ചപതനമാണത്  യുവതടികളുപട  ആമകപെയ.   കമാരര്യയ

തടിരക്കമാനമായടി  മപെമാലസ്പീസത്  മസഷനടിമലയത്  വടിളടിപ്പെടിച്ചത്  അറസ്റ്റു  പചെയത്  ജമാമേര്യമേടിലമാ

വകുപ്പുമചെരതത്  മകപസടുതമതമാപടയമാണത്  യുവതടികള്ക്കത്  ജയടിലടില്

മപെമാമകണടിവനതത്.'   ഒറ  മനമാടതടില്  തപന  മപെമാലസ്പീസടിപന  സമേസ്പീപെനയ

നടിഷത് പെകവയ  സസമാഭമാവടിക  നസ്പീതടിക്കത്  നടിരക്കമാതതുമേമാപണനത്  ആരക്കുയ

മബമാധര്യമേമാകുയ.   അമദ്ദേഹമേടിവടിപട  പെറഞ,  സുപ്രസ്പീയമകമാടതടിയുപട  കഗഡ് കലനസത്

അനുസരടിച്ചമാണത്  കമാരര്യങ്ങള്  പചെയപതനത്.    D  K  Basu  V/s   state  മകസടില്

പെറയുനതത്  -  ഒരമാളടിപന,  പ്രമതര്യകടിച്ചത് ഒരു സസ്പീപയ അറസ്റ്റു പചെയ്യേണപമേങ്കടില് അവര

എവടിപട  തമാമേസടിക്കുനമവമാ അവടിപടമപെമായടി  മേമാതമമേ അറസ്റ്റു പചെയ്യേമാവൂ എനമാണത്.

ഇവടിപട  സയഭവടിച്ചപതന്തമാണത്?  മകസടിപനപ്പെറടി  അമനസഷടിക്കമാനമാപണനപെറഞ്ഞത്

ഈ  രണത്  പപെണ്കുടടികപള  മപെമാലസ്പീസത്  മസഷനടില്  വടിളടിചവരുതടി

സുപ്രസ്പീയമകമാടതടിയുപട  കഗഡ്  കലനസത്  മേറടികടനപകമാണത്  അവടിപടവച്ചത്  അറസ്റ്റു
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പചെയ്തു.   എനടിടത്  തലമശ്ശേരടിയടില്  മേജടിമസ്ട്രേടത്  ഇലമാതതുകമാരണയ  കണ്ണൂരടില്

പകമാണ്ടുമപെമായടി  മേജടിമസ്ട്രേടടിപന  മുനടില്  ഹമാജരമാക്കുന.  ജമാമേര്യതടിനത്  അമപെക

പകമാടുതമപ്പെമാള്  മചെമറടില്  അതത്  സസസ്പീകരടിക്കുനടില  എനത്  പെറയുന.  ഇങ്ങപന

കകക്കുഞമേമായടി  ജയടിലടില്  മപെമാമകണ  സമാഹചെരര്യമുണമാക്കടിയതത്  മപെമാലസ്പീസമല?

അവരപക്കതടിപര  മകസത്  ചുമേതടിയടിരടിക്കുനതത്  വകുപ്പെത്   452-  അനുസരടിച്ചമാണത്  -

House - trespass after preparation for hurt, assault or wrongful   restraint. 7

വരഷയവപര  തടവയ കഫനുയ അടയ്മക്കണ വകുപ്പുകള് അനുസരടിച്ചമാണത് ഇവരുപട

മപെരടില്  മകപസടുതടിട്ടുള്ളതത്.   ദളടിതത്  വടിഭമാഗതടില്പപ്പെടവപര  സയരകടിക്കുപമേനത്

പെറയുന മുഖര്യമേനടി  7  വരഷയവപര കഠടിനതടവയ പെടിഴയുയ ഒടുമക്കണ മകസടില് ഈ

പപെണ്കുടടികപള  പപെടുതടിപയന  പെറയുമമമാള്  മപെമാലടിസടിപന  ഭമാഗതത്

നസ്പീതടിയുമണമാ;   മപെമാലസ്പീസത്  പചെയതത്  ശരടിയമാമണമാ?    മദശസ്പീയ  മേനുഷര്യമാവകമാശ

കമസ്പീഷന,  പെടടികജമാതടി  കമസ്പീഷന,  വനടിതമാ  കമസ്പീഷന,  പപെമാതുസമൂഹയ

എനടിവപയലമായ  ഇടപപെടമപ്പെമാഴമാണത്   മകപസടുക്കമാനുയ  മേറത്  നടപെടടികളുമേമായുയ

മുമനമാട്ടുവനതത്.    ഈ  കള്ളമക്കസ്സുകള്  അവസമാനടിപ്പെടിക്കണയ,  വകുപ്പെത്  452

ഉള്പപ്പെപടയുള്ളവ  ചുമേതടി  കള്ളമക്കപസടുത  മപെമാലസ്പീസുമദര്യമാഗസരപക്കതടിപര

നടപെടടിയുണമാകണയ, ആത്മഹതര്യയത് മപ്രരടിപ്പെടിച്ച ആളുകള്ക്കുമനപരയുള്ള നടപെടടികള്



Uncorructed/Not for publication
21

തസരടിതപപ്പെടുതണയ  എനമാണത്  എനടിക്കത്  ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖര്യമേനടിമയമാടത്

പെറയമാനുള്ളതത്.    എലമാവരക്കുയ തുലര്യമേമായ നസ്പീതടിയമാപണനത്  അങ്ങടിവടിപട സൂചെടിപ്പെടിച.

കണ്ണൂര ജടിലയടില്മേമാതയ 48 അക്രമേങ്ങളമാണത് മകമാണ്ഗസത് പ്രവരതകരക്കുമനപര ഈ

ഭരണമേമാറമുണമായതടിനുമശഷയ  ഉണമായതത്.   എപന്തങ്കടിലയ  നടപെടടി  ഉണമാമയമാ?

പെടിണറമായടി പെഞമായതടില് ഞങ്ങളുപട നമാലത് ഓഫസ്പീസുകള് അടടിചതകരത്തു. ഞമാന

അവടിപട  മപെമായതമാണത്.   തുലര്യ  നസ്പീതടി  എനപെറയുമമമാള്  അതത്  നടപ്പെമാക്കമാനുയ

മുഖര്യമേനടി തയ്യേമാറമാകണയ.  തുലര്യനസ്പീതടി ഉറപ്പെമാമക്കണ ഉതരവമാദടിതയ അമങ്ങയ്ക്കുണത്.

ഈ സയസമാനതത് മകമാണ്ഗസത് പ്രവരതകരക്കുയ യു.ഡടി.എഫത്.  പ്രവരതകരക്കുയ

മനപര  ഉണമാകുന  വനമതമാതടിലള്ള  അക്രമേങ്ങള്  ഓമരമാ  പ്രമദശത്തുയ  റടിമപ്പെമാരടത്

പചെയ്തുവരുന.   ഇപതമാപക്ക  സയഭവടിക്കുമമമാഴുയ  തുലര്യമേമായ  നസ്പീതടി  എനമാണത്

പെറയുനതത്.   ഇവടിപട  ബഹുമേമാനപപ്പെട പമേമര ശ്രസ്പീ.  പക.  സടി.  മജമാസഫത്  പെറഞ,

പെമാരടടി  ഗമാമേങ്ങളടില്  പെഗൗരമാവകമാശങ്ങള്  ധസയസടിക്കപപ്പെടുന,  വഴടി  നടക്കമാന

സസമാതനര്യമേടിലമാപത  വരുന  എനത്.    ഇതരയ  ഫമാസടിസത്  നടപെടടികള്  ഒരു

കമാരണവശമാലയ ഞങ്ങള് അനുവദടിക്കുകയടില എനപെറയമാന ഞമാന ആഗഹടിക്കുന.

മേടി  .    സസ്പീക്കര  :   ബഹുമേമാനപപ്പെട  പ്രതടിപെക  മനതമാമവ,  ഞമാന  അങ്ങയുപട

അവകമാശതടില്  ഇടപപെടുകയല.  നമള്  ഇവടിപട  അടടിയന്തരപ്രമമേയയ  ചെരച്ച
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പചെയ്യുനടില.  അങ്ങത് വമാക്കഗൗടത് പ്രസയഗയ നടതണയ.  

ശ്രസ്പീ  .   രമമേശത് പചെനടിതല : സര, ഞമാന അവസമാനടിപ്പെടിക്കമായ.  സയസമാനപത

ജനങ്ങള്ക്കത്  തുലര്യ  നസ്പീതടി  ഉറപ്പുവരുത്തുപമേന  ബഹുമേമാനപപ്പെട  മുഖര്യമേനടിയുപട

വമാക്കുകള് പെമാഴത് വമാക്കമായടി മേമാറമാന പെമാടടില.  മുഖര്യമേനടി ഇവടിപട സയസമാരടിച്ചതുമുഴുവന

രമാഷസ്പീയതടിപന ഭമാഷയടില്തപനയമാണത്.   ഈ നടിരഭമാഗര്യകരമേമായ സയഭവങ്ങളടില്

അമദ്ദേഹതടിപന ഉത്കണ്ഠ മരഖപപ്പെടുതമാന മപെമാലയ അമദ്ദേഹയ തയ്യേമാറമായടില.  ഈ

സയസമാനപത പെടടികജമാതടി/പെടടികവരഗ്ഗ വടിഭമാഗങ്ങമളമാടത്  സസസ്പീകരടിച്ച  നടിലപെമാടടില്

കടുത  പ്രതടിമഷധയ  മരഖപപ്പെടുതടിപക്കമാണത്  ഞമാനുയ  എപന  പെമാരടടിയുയ  വമാക്കഗൗടത്

നടത്തുകയമാണത്.  

(സരക്കമാരടിപന  നടിലപെമാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചത്  പ്രതടിപെക  മനതമാവത്  ശ്രസ്പീ.  രമമേശത്

പചെനടിതലയുയ  അമദ്ദേഹതടിപന  പെമാരടടിയടില്പപ്പെട  അയഗങ്ങളുയ  സഭവടിടത്

പുറത്തുമപെമായടി.)

(ശ്രസ്പീ. പെടി. പക. കുഞ്ഞമാലടിക്കുടടി)
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P.28.06.2016
DP-SP (1)
10.10-10.20

ശ്രസ്പീ  .    പെടി  .    പക  .    കുഞ്ഞമാലടിക്കുടടി :  സര,  പുതടിയ ഗവണ്പമേനത് നടിലവടില്വനത്

പ്രമാരയഭതടില്തപന  ഉണമായ  ഈ  വടിഷയയ  കണ്ണൂര  ജടിലയടിലമാണത്  സയഭവടിച്ചതത്.

സസമാഭമാവടികമേമായുയ ഇടതുപെകയ അധടികമാരതടില് വനമപ്പെമാള് കണ്ണൂര ജടിലയടില് എന്തത്

സമേസ്പീപെനയ  ഗവണ്പമേനത്  എടുക്കുന  എനകമാരര്യതടില്   എലമാവരക്കുയ  ആശങ്ക

ഉണമാകുനതത്  സസമാഭമാവടികമേമാണത്.   അതുമപെമാപല  രണത്  ദളടിതത്  യുവതടികള്

കകക്കുഞമേമായടി  ജയടിലടിമലയത്  മപെമായ  വടിഷയതടില്  എന്തത്  നടിലപെമാപടടുക്കുന

എനള്ളതടിനത്  വലടിയ  പ്രമാധമാനര്യമുണത്.   പെഴയതുയ  പുതടിയതുയ  ഇനടി  ഗവണ്പമേനത്

എടുക്കമാന  മപെമാകുനതുമേമായ  വടിഷയങ്ങപളക്കുറടിച്ചത്   പ്രതടിപെകതടിനുയ

പ്രതടിപെകപത പെമാരടടികള്ക്കുയ വലടിയ മേമാനമുണത്.  അവടിപടയമാണത് ഇതരതടിലള്ള

ഒരു സയഭവയ നടനതത്.   ഓഫസ്പീസടില് കയറടിവനവപര ജമാമേര്യമേടിലമാത കുറയ ചുമേതടി

ജയടിലടിലടയ്ക്കുന,   അവര കകക്കുഞമേമായടി ജയടിലടില് മപെമാകുന.  ആ വടിഷയപത

സയബനടിച്ചത്,  ഇതത്  ഞങ്ങള്  അനുകൂലടിക്കുനടില  എന  നടിലയടില്   നടിഷ്പകമേമായ

നടിലപെമാപടടുക്കുയ  എന  ഒരു  വടിശദസ്പീകരണയ  ഗവണ്പമേനത്  പെറഞ്ഞടിരുപനങ്കടില്

പ്രതടിപെകപത  മുതപലടുക്കുന  എന  ആശയയ  ഉടപലടുക്കമാനുള്ള

സമാഹചെരര്യമുണമാകുമേമായടിരുനടില.  എനമാല് ഗവണ്പമേനത് അതടിമനമാപടടുത നടിലപെമാടത്
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ആശങ്ക ഉണമാക്കടി.  കണ്ണൂര ജടിലയടില് വസ്പീണ്ടുയ എതടിരമാളടികപള കകകമാരര്യയ പചെയ്യുന

നടിലയടിമലക്കത്  മപെമാകുകയമാമണമാ  എനള്ള  ആശങ്ക  സസമാഭമാവടികമേമായുയ  വന.

അതുപകമാണമാണത് ഈ പ്രശ്നയ ഇതയുയ വലതമാകമാന കമാരണയ.  അലമാപത രമാഷസ്പീയ

മുതപലടുപ്പെടിനുമവണടി പ്രതടിപെകയ മനമാക്കടി എനള്ളതല. ഭരണതടിപന തുടക്കതടില്

ഇതരയ ഒരു വടിഷയയ വനതത് നടിങ്ങള് ശ്രദ്ധടിമക്കണതമായടിരുന.  ഇവപര ജയടിലടില്

അടയമാന ബഹുമേമാനപപ്പെട മുഖര്യമേനടി പെറഞ്ഞ സമാഹചെരര്യപമേമാപക്ക ഉണമായടിരടിക്കമായ.

പെപക സയഭവടിച്ചതത് വളപര വലടിയ ദുരന്തവയ  ദയനസ്പീയവമേമായ വടിഷയമേമായടിമപ്പെമായടി

എന  കമാരര്യതടില്  യമാപതമാരു  സയശയവമേടില.   അതടിമനമാടത്  ഗവണ്പമേപനടുത

സമേസ്പീപെനയ  പതറമായടിമപ്പെമായടി.  രമാഷസ്പീയമേമായ  മുതപലടുപ്പെല,  ഇതരയ  സയഭവങ്ങള്

ഇനടിപയങ്കടിലയ  ആവരതടിക്കമാതടിരടിക്കുകയുയ  കണ്ണൂര  മപെമാപലയുള്ള  ജടില

പ്രശ്നതടിമലയ്ക്കുയ,  അശമാന്തടിയടിമലയ്ക്കുയ,  രമാഷസ്പീയമേമായ  മുഷടിമലയ്ക്കുയ  മപെമാകമാതടിരടിക്കമാന

മനമാമക്കണതത് ഗവണ്പമേനടിപന ഉതരവമാദടിതമേമാണത്.  ഗവണ്പമേനടിപന നടിലപെമാടടില്

പ്രതടിമഷധടിച്ചത് ഞമാനുയ എപന പെമാരടടിയുയ വമാക്കഗൗടത് നടത്തുന.  

(സരക്കമാരടിപന  നടിലപെമാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചത്  ശ്രസ്പീ.  പെടി.  പക.  കുഞ്ഞമാലടിക്കുടടിയുയ

അമദ്ദേഹതടിപന പെമാരടടിയടില്പപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭവടിടത് പുറത്തുമപെമായടി.)

(ശ്രസ്പീ. പക. എയ. മേമാണടി)
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P 28.06.16 AR-SP-1
10.20-10.30

ശ്രസ്പീ  .    പക  .    എയ  .    മേമാണടി:  സര,  ഇവടിപട ബഹുമേമാനപപ്പെട മുഖര്യമേനടി പെറഞ്ഞതത്,

തുലര്യനസ്പീതടി  -  Equality  before  Law  -  വമാസവതടില്  അതടിവടിപടയുമണമാ?

ഇവടിപടയുള്ളതത്  രണ്ടുതരയ  നസ്പീതടിയുയ  രണത്  നടിയമേവമേമാണത്.   മേമാരകടിസ്റ്റുകള്ക്കത്  ഒരു

നടിയമേവയ  അലമാതവരക്കത്  മവപറമാരു  നടിയമേവയ.   സതര്യതടില്  ഇതമല  ഇവടിപട

നടക്കുനതത്.   ഭരണയ  തുടങ്ങടിയടിടത്  കുറചനമാളുകമള  ആയുള്ളൂ.   ഇമപ്പെമാമഴ

നടിങ്ങളടിങ്ങപനയുള്ള  രസ്പീതടിയടിമലയത്  മപെമായമാല്  ഇനടി  കുറച്ചത്  മുമനമാട്ടു

മപെമായടിക്കഴടിഞ്ഞമാല് നമ്മുപട നമാടടിപന അവസപയന്തമായടിരടിക്കുയ?  ഇക്കമാരര്യതടില്

ഞങ്ങള്പക്കലമാവരക്കുയ  വളപര  ഉത്കണ്ഠയുണത്.  വമാസവതടില്  ഇഗൗ  പപെണ്കുടടി

പചെയപതന്തമാണത്?  രണമായ നടിലയടില് കയറടി വന.  രണമായ നടിലയമാകപട,  മൂനമായ

നടിലയമാകപട.  ജമാതടിമപ്പെരത് വടിളടിച്ചതുപകമാണത് ആ പപെണ്കുടടി മുകളടില് പചെന, അടടിച.

അടടിച്ചതത്  നടിയമേതടിനത്  മുമടില്  പതറമാണത്.   നടിയമേവടിരുദ്ധമേമാണത്.   മകമാടതടിയടില്

നടിനയ ജമാമേര്യയ  കടിടമാവന ഒരു മകസടില് നടിങ്ങള് ഇമങ്ങമാട്ടുവമാ,  ഒരു കുഴപ്പെവമേടില,

ഞങ്ങള്  ജമാമേര്യയ  തമനമാളമായ  എനത്  മപെമാലസ്പീസുകമാര  ആ  പപെണ്കുടടികപള

പതറടിദ്ധരടിപ്പെടിച.  അവടിപടയമാണത് പതറത്.   ആ പപെണ്കുടടികപള പെറടിച്ചപതന്തടിനമാണത്?

മേനനഃപൂരവ്വയ ഇഗൗ പപെണ്കുടടികപള മപെമാലസ്പീസത് മസഷനടില് പകമാണ്ടുവനത് ജയടിലടിലടച.
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അവപര ഹസ്പീനമേമായടി മേരദ്ദേടിചപവനള്ളതത് വളപര ഗുരുതരമേയ ഒരു കമാരര്യമേമാണത്.  ഇവടിപട

ഡടി.പക.  ബമാസു  v/s.  മസറത്  മകസടിപന സയബനടിച്ച സുപ്രസ്പീയ  മകമാടതടി  വടിധടിയുപട

കമാരര്യയ പെറഞ.  ബഹുമേമാനപപ്പെട മുഖര്യമേനടി അതത് പെരടിമശമാധടിച്ചത് ഇഗൗ സഭയത് ഒരു

ഉറപ്പെത്  നല്കടിയമാല്  മേതടി.   പ്രസ്തുത  മകസടില്  സുപ്രസ്പീയ  മകമാടതടി  പെറഞ്ഞ

മേമാരഗ്ഗനടിരമദ്ദേശങ്ങള് ഇഗൗ മകസടില് പെമാലടിച്ചടിട്ടുമണമാപയനത് ഞങ്ങള്ക്കത് സയശയമുണത്.

അതടിനമാല് സയശയതടിനധസ്പീതമേമായടി ഇഗൗ കമാരര്യപത സയബനടിച്ചത്  ബഹുമേമാനപപ്പെട

മുഖര്യമേനടി  നടിഷ്പകമേമായടി  അമനസഷടിച്ചത്  സതര്യയ  കണ്ടുപെടിടടിക്കണയ.  പതറകള്

എവടിപടപയങ്കടിലമുപണങ്കടില്  അതത്  തടിരുതണയ.  എലമാവരക്കുയ  നസ്പീതടി  ഉറപ്പെത്

വരുതണയ എനമേമാതയ പെറഞപകമാണത് അതടിനത് തയ്യേമാറമാകമാത  ഗവണ്പമേനടിപന

നടപെടടിയടില്  പ്രതടിമഷധടിചപകമാണത്  ഞമാനുയ  എപന  പെമാരടടിയുയ  വമാക്കഗൗടത്

നടത്തുകയമാണത്.  

(സരക്കമാരടിപന  നടിലപെമാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചത്  ശ്രസ്പീ.  പക.  എയ.  മേമാണടിയുയ

അമദ്ദേഹതടിപന പെമാരടടിയടില്പപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭ വടിടത് പുറത്തുമപെമായടി.)

(ശ്രസ്പീ. ഒ. രമാജമഗമാപെമാല്)
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P 28.06.16 AR-SP-1
10.20-10.30

ശ്രസ്പീ  .   ഒ  .   രമാജമഗമാപെമാല്:  ഞമാന യു.ഡടി.എഫത്. -പന ഭമാഗമേല.   നമ്മുപട നമാടടില്

സമേമാധമാനയ  നടിലനടില്ക്കണപമേനത്  ഞമാനമാഗഹടിക്കുന.   ഇക്കമാരര്യതടില്  കണ്ണൂര

ജടിലയടില് നടിനയ എപന പെമാരടടിക്കമാരടില് നടിനയ പെതങ്ങളടില് നടിനയ കടിടടിയടിട്ടുള്ള

വടിവരങ്ങളുപട അടടിസമാനതടില് ബഹുമേമാനപപ്പെട മുഖര്യമേനടി പെറഞ്ഞതുമപെമാപല ഇതത്

വളപര ലളടിതമേമായടിട്ടുള്ള കമാരര്യമേല.  കണ്ണൂര ജടിലയടിപല പെമാരടടി ഗമാമേങ്ങളടില് നടക്കുന

കമാരര്യങ്ങപളപ്പെറടിയുള്ള  പെരമാതടികള്  കുമറ  കമാലങ്ങളമായുള്ളതമാണത്.   അതടിപനമാരു

അന്തര്യയ വരുതണയ.  അവടിപട സമേമാധമാനയ നടിലനടില്ക്കണപമേനത് ആത്മമാരതമേമായടി

ആഗഹടിക്കുന ഒരമാളമാണത് ഞമാന.  പെമക നടിരഭമാഗര്യവശമാല് ഇമപ്പെമാള് നടനടിട്ടുള്ള

സയഭവങ്ങപളപ്പെറടി  കടിട്ടുന  റടിമപ്പെമാരട്ടുകള്  വളപര  ആശങ്കമാജനകമേമായടിട്ടുള്ളതമാണത്.

ഇതരതടിലള്ള മപെമാക്കത് തടികചയ പതറമാണത്.  ഇക്കമാരര്യതടില് ഇവടിപട നല്കടിയടിട്ടുള്ള

വടിശദസ്പീകരണയ  തൃപടികരമേല.   തസ്പീരച്ചയമായുയ  ഇതത്  ആവരതടിക്കമാതടിരടിക്കമാന

സരക്കമാര കമാരര്യമേമായടി ചെടിന്തടിക്കണയ എനള്ളതടിപന അടടിസമാനതടില് ഞമാന ഇഗൗ

വമാക്കഗൗടടില് മചെരുന.  

(സരക്കമാരടിപന നടിലപെമാടടില് പ്രതടിമഷധടിചപകമാണത് ശ്രസ്പീ. ഒ. രമാജമഗമാപെമാല്  സഭ വടിടത്

പുറത്തുമപെമായടി.) 
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(സഭ  വടിടത്  പുറത്തുമപെമായ  പ്രതടിപെകമായഗങ്ങള്  അല്പസമേയതടിനുമശഷയ  വസ്പീണ്ടുയ

ഹമാജരമായടി.)


