
ഭരണഘടനാ സംര�ണ കൂ�ായ്മ നൽകു� പ�ത�ുറി�് 
11 ഒക്േടാബർ 2020 

ഇ��ാ ഗവൺെമ��ന് കീഴിെല േക��-സം�ാന സിവിൽ സർ�ീസ് രംഗ�് നി�്        
വിരമി� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒരു കൂ�ായ്മയാണ് ഞ�ള�േടത്. ഇ��ൻ ഭരണഘടനയുെട       
ആദർശ�ൾ ഉയർ�ി�ിടി�ു� സാമൂഹിക-സംസ്കാരിക മൂല��ൾ �പചരി�ി�ുക     
എ�താണ് ഞ�ൾ ല��ംവ�ു�ത്. അേതസമയം ഒരു കൂ�ായ്മ എ� നിലയിൽ        
ഞ�ൾ ഒരു രാഷ്�ടീയ പാർ�ിയുമായും േചർ�് നിൽ�ു�വര�. മറി�്, തിക��ം        
നിഷ്പ�മായും സമചി�തേയാടുമു� നിലപാടിൽ വിശ�സി�ു�വരാണ്. 

ഇ�ഴി� 2020 െഫ�ബുവരി മാസ�ിൽ വട�ുകിഴ�ൻ ഡൽഹിയിൽ നട�       
ഭയാനകമായ കലാപ�ിൽ സംഭവി� അ�കമവും ആളപായവും സമൂഹ�ൾ�ിടയിൽ      
ഉളവാ�ിയ വർ�ീയ േചരിതിരിവുകള�ം ചില മൗലീകമായ ചി�കളിേല�് ഞ�െള       
നയി�ുകയാണ്. ഇത് സംബ�ി�് കലാപ�ിന് മുൻ�ും, കലാപസമയ�ും,      
കലാപ�ിനുേശഷവും നട� സംഭവവികാസ�െള�ുറി�് ഒരു വിദഗ്ധസമിതി     
വസ്തുതാപരമായ് അേന�ഷിേ��തു�്. �പസ്തുത കലാപ�ിെ� അേന�ഷണം     
ഡൽഹി േപാലീസ് ഏെ�ടു�് നട�ിയതു മുതൽ ഉയർ�് േക� ശ�മായ        
വിമർശന�ൾ ഇ�ര�ിലു� ഒരു ആവശ��ിെ� �പസ�ി വർധി�ി�ു�ു. 

തൻമൂലം ഈ ആവശ�െ� മുൻനിറു�ി നീതിന�ായ-ഭരണനിർവഹണ തല�ിൽ      
�പസി�ി േനടിയ േകാടതി ജഡ്ജിമാർ, േപാലീസുേദ�ാഗ�ർ, സിവിൽ സർ�ീസ്       
േമഘലയിെല �പമുഖർ, തുട�ിയവരുൾെ�� ഒരു സമിതി രൂപീകരി�് �കിയാ�കമായ ഒരു        
അേന�ഷണം നടേ��ത് അത��ാേപ�ിതമാെണ�് ഞ�ൾ കരുതു�ു. ഇ�രം      
ഒരു അേന�ഷണം ഡൽഹി കലാപവും അതിനുേശഷവും നട� സംഭവവികാസ�ള�മായ്       
ബ�െ��് ഉയർ�ുവ�ിരി�ു� സംശയ�ൾ�ും അവ��തകൾ�ും    
ആശ�കൾ�ും ഒരു പരിഹാരമാകുെമ�് �പതീ�ി�ാവു�താണ്. ഈ വിഷയവുമായ്      
ബ�െ��് രാജ��ിെ� ബഹുമാന�മായ പദവികളിൽ ഇരു�ുെകാ�് ന�ൾ      
അഭിമാനപൂർ�ം ഓർ�ി�ു� വിശിഷ്� േസവന�ൾ നാടിന് സ�ാനി� ചില       
വ��ിത��െള  ഈ ഉ�രവാദിത�ം ഏെ�ടു�ാൻ ഞ�ൾ �ണി�ുകയാണ്. 

1. ജ�ിസ് മദൻ േലാ�ൂർ, മുൻ സു�പീം േകാടതി ജഡ്ജി (െചയർേപഴ്സൺ). 

2. ജ�ിസ് എ പി ഷാ, മുൻ മ�ഡാസ്, ഡൽഹി ൈഹേകാടതി ജഡ്ജി, മുൻ ലാ ക�ീഷൻ             
െചയർമാൻ. 

3. ജ�ിസ് ആർ എസ് േസാധി, മുൻ ഡൽഹി ൈഹേകാർ�് ജഡ്ജി. 

4. ജ�ിസ് അ�ന �പകാശ്, മുൻ പട്ന ൈഹേകാടതി ജഡ്ജി. 

5. ജി െക പി�, ഐഎഎ�് (റി�.), മുൻ േക�� ഗവൺെമ� ് േഹാം െസ�ക�റി. 

6. മീരാൻ ച� േ�ബാവാൻകർ, ഐപിഎ�് (റി�.), മുൻ ഡയറക്�ർ ജനറൽ,ബ��േറാ ഓഫ്           
േപാലീസ് റിസർ�് ആ�് ഡവലപ്െമ� ്, ഗവൺെമ� ് ഓഫ് ഇ��. 



ഇവിെട രൂപീകരി�െ�ടു� ഈ സമിതിെയ നമു�് "ഡൽഹി കലാപാേന�ഷണ ജനകീയ        
സമിതി 2020: ഡൽഹി കലാപം െഫ�ബുവരി 2020 - പ�ാ�ലം, സംഭവ�ൾ         
കലാപേശഷം എ�ിവെയ സംബ�ി��� ജനകീയാേന�ഷണം" (Citizens Committee on       
Delhi Riots of February 2020: Contexts, Events and Aftermath) എ�് വിളി�ാം. �പസ്തുത            
ക�ി�ിയുെട ഉ�രവാദിത�ം ഡൽഹിയിൽ നട� കലാപവും അതിനുേശഷവും      
ഉടെലടു� അടി�ാന സംഭവ�ൾ, ചു��പാടുകൾ, സ�ീർ� വിഷയ�ൾ എ�ിവ       
സംബ�ി� രൂപേരഖ നിർ�ി�ുക എ�തായിരി�ും. അേന�ഷണ�ിെ� സാേ�തിക      
വശ�ൾ �പസ്തുത സമിതി�് സ�ത��മായ് തീരുമാനി�ാവു�താണ്.     
ചുമതലേയ�േശഷം പ���് ആഴ്��ു�ിൽ സമിതി സമ�ഗമായ അേന�ഷണ റിേ�ാർ�്       
സമർ�ി�ു�തായിരി�ും. 

സമിതിയുെട നയ-രൂപേരഖ താെഴ നൽകു�ു. 

1. കലാപ�ിനുമു�ും കലാപസമയ�ുമു� ഗവൺെമ� ് ഏജൻസികള�െട     
�പതികരണം അ�കമം, നിയമവ�വ� പുന�ാപി�ൽ,അനുബ� ഉ�രവാദിത��ൾ      
എ�ിവ നിറേവ���തിൽ എ�തേ�ാളം ഫല�പദമായിരു�ു എ�ത് സംബ�ി�      
അേന�ഷണം. 

2. കലാപവുമായ് ബ�െ��് േപാലീസിെ� �പതികരണവും ഇടെപടലും സമ�ഗമായ്       
വിലയിരു�ുക. 

3. മുഖ�ധാരാ മാധ�മ�ള�േടയും സാമൂഹിക മാധ�മ�ള�േടയും ഇടെപടലുകൾ      
വസ്തുതാപരമായരീതിയിലും നുണ�പചരണരീതിയിലും കലാപ�ിനുമു�ും   
കലാപസമയ�ും എ�െന സ�ാധീനമുളവാ�ി എ�ത് സംബ�ി��� അേന�ഷണം. 

4. കലാപ�ിെ� ഇരകളായവർ�ു� പുനരധിവാസം, അവശ�സഹായെമ�ി�ൽ,     
ആശ�ാസേമകൽ തുട�ിയ കാര��ളിൽ ഭരണസംവിധാനം എ�തേ�ാളം     
�പതി�ാബ�മായ് ഇടെപ�� എ�ത് സംബ�ി� അേന�ഷണം. 

ഭരണഘടനാ സംര�ണ കൂ�ായ്മ േമൽ പറ� സമിതി സ�ത��മായും,       
വസ്തുനിഷ്ഠമായും, സുതാര�മായും, സ�ാധീന�ൾ�് വഴ�ാെതയും �കിയാ�കമായി     
മുേ�ാ�� േപാകുെമ�് �പതീ�ി�ുകയാണ്. സമിതിയുെട അേന�ഷണ�ള�മായ്     
സഹകരി�ു�വേരാട് ബഹുമാനപൂർ�വും, വ��ിസ�ാത���ിലധിഷ്ഠിതമായും,   
വിവരേശഖരണ�ിെല സ�കാര�ത ഉറ�� വരു�ുകയും െച��� സമീപനം സ�ീകരി�ും       
എ�ും സാ��െ�ടു�ുകയാണ്. 

ഇത് സംബ�ി��� വിവര�ൾ�ായ് ccgenquiry10@gmail.com എ� ഈ-െമയ്ൽ      
വിലാസ�ിൽ ബ�െ�ടാവു�താണ്. 

 


