
The Constitutional Conduct Group  
घटना�मक वत�न समहूाचे मा�यमांना जाह�र �नवेदन  

 
आ�ह� क� � सरकार व �व�वध रा�य सरकारां�या अतंग�त सेवा बजावलेले अ�खल भारतीय व क� ��य सेवेतील �नव�ृ                
�शासक�य अ�धकार� आहोत आ�ण आ�ह� एक समहू �हणनू काय�रत आहोत. भारतीय रा�यघटने�या            
नी�तम�ूयांवर आधा�रत नागर� सं�कृती �जव�याचे काय� आमचा समहू करत असतो. आमचा समहू कोण�याह�             
राजक�य प�ाशी संबं�धत नाह� कारण तट�थ व �न:प�पाती असणे आ�ह� सव�जण आ�यं�तक मह�वाचे मानतो.  
फे�वुार� २०२० म�ये उ�र-पवू� �द�ल�त झाले�या दंगल�चे भीषण �व�प �वचारता घेता आ�ण �यातील �हसेंची              
ती�ता, झालेल� जी�वतहानी आ�ण �याचे जातीय �व�वेषात झालेले पय�वसान पाहता या दंगल�पवू�, दंगल�दर�यान             
आ�ण दंगल�नंतर काय घडले याची त��ां�या स�मतीमाफ� त सखोल चौकशी होणे आ�हाला गरजेचे वाटत.े अल�कडे              
�द�ल� दंगल�चा पो�लसांनी केलेला तपास हा साव���क ट�केचा �वषय झाला अस�याने अशा तट�थ चौकशीची              
�नतांत गरज �नमा�ण झाल� आहे. �हणनू आ�ह� या �न�कषा�ला आलो आहोत क� उ�च�तर�य �या�यक, �शासक�य               
व पोल�स सेवेतील �न�कलंक अ�धका�यांची स�मती नेमनू सखोल चौकशी केल� तर दंगल काळात व दंगल�नंतर जे                
घडले ते तट�थपणे व �या�य प�धतीने समजवनू घेता येईल. आ�ह� ह� आ�हाना�मक जबाबदार� पार पाड�यासाठ�               
उ�च न�ैतकम�ूयांची जपणकू करत लोकसेवा �े�ात यश�वी कारक�द� केले�या ��त�ठ�त अशा नामवंतांना या             
स�मतीत �नमं��त कर�त आहोत.  

1. �या. मदन लोकूर, सव��च �यायालयाचे माजी �यायाधीश (अ�य�)  
2. �या. ए.पी. शाह, म�ास व �द�ल� उ�च �यायालयाचे माजी म�ुय �यायाधीश व माजी अ�य�, लॉ               

क�मशन  
3. �या. आर. एस. सोधी, �द�ल� उ�च �यायालयाचे माजी �यायाधीश  
4. �या. अजंना �काश, पाटणा उ�च �यायालया�या माजी �यायाधीश 
5. जी. के. �प�लाई, आय. ए. एस. (�नव�ृ), माजी गहृस�चव, भारत सरकार 
6. मीरा च�ढा बोरवणकर, आय.पी. एस. (�नव�ृ), माजी महासंचालक, �यरुो ऑफ पोल�स �रसच� अडँ             

डवेलपमे�ट, भारत सरकार  
 

अशा र�तीने गठ�त कर�यात आले�या या स�मतीचे नामकरण “फे�वुार� २०२० मधील दंगल��या चौकशीसाठ�              
नागर� स�मती : संदभ�, घटना व पय�वसान” असे कर�यात आले आहे (“Citizens Committee on the Delhi                
Riots of February 2020: Context, Events and Aftermath”). या स�मतीचे काम दंगल��या अनषुंगाने             
घडले�या घटना, �यातील प�पात व �यांचे पय�वसान याचा समकाल�न द�तावेज तयार करणे आहे. स�मती              
आपल� काय�प�धती ठरवू शकत.े कामकाजास स�ुवात के�यानंतर बारा आठव�यात स�मती आपला अ�ंतम            
अहवाल देईल.  

या स�मतीची काय�क�ा खाल�ल�माणे असेल: 
 
1. दंगल�आधी व दंगल काळात घडले�या घटनांची चौकशी करणे. यात रा�या�या यं�णेने �हसंाचाराचा            

��तकार कसा केला , कायदा स�ुयव�था व तदनषुं�गक बाबी पवू�पदावर आण�यासाठ� काय �य�न            
केले याचाह� अतंभा�व आहे.  

2. पो�लसांनी दंगल��या केले�या तपासाचे �व�लेषण व म�ूयमापन करणे.  
3. दंगल��या आधी , दंगल काळात आ�ण दंगल�नंतर म�ुय �वाहातील मा�यमांनी व सामाजमा�यमानी           

खर� अथवा खोट� मा�हती पसरव�यात बजावलेल� भ�ूमका व �याचा घटना-घडामोडीवर�ल प�रणाम           
तपासणे.  

4. दंगल�त होरपळले�या आपद��त नाग�रकांना साहा�य व नकुसान भरपाई दे�याचे नागर� �शासनाचे           
�य�न तपासणे.  

घटना�मक वत�न समहूाची अपे�ा आहे क�, स�मती �वातं�य , �न�प�ता व पारदश�कता या म�ूयांना बांधील राहून               
आपले काय� करेल, सचोट�ने वागेल, स�मतीत सहभागी झाले�या ��येक सद�याची ��त�ठा जपेल, �यांना             
आदरपवू�क वागवेल आ�ण संवाद�वषयक गोपनीयता राखेल. 

चौकशीसाठ� या मेलवर संपक�  करावा :  ccgenquiry10@gmail.com 
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