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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5434 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീധന പീഡന�ൾ തട��തി�� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ീധന പീഡന�ൾ വർ�ി�്
വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)
വർ�ി� വ��തായി ��യിൽെ��ി�ി�.

(ബി)

വ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല മ�ാട് ,
പ�ലി�ലിൽ മകൾെ�തിെര��ായ �ീധന
പീഡന�ിൽ മനംെനാ�് ����ി എ�യാൾ
ആ�ഹത� െച� സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��യിൽെ��ി��് . ഈ സംഭവ�ിൽ 
23.09.2021 തീയതി വ�ർ േപാലീസ്   സ്  േ�ഷൻ
ൈ�ം നം.339/21 U/s 174 Cr.PC �കാരം േകസ്  
രജി�ർ െച�ക�ം �ടർ�്  Section alter െച�് 
306 IPC ആയി അേന�ഷണം �ടർ�്  വരികയാണ് .
�ടാെത ടിയാ�െട മക�െട പരാതി �കാരം
നില�ർ േപാലീസ്   സ്  േ�ഷനിൽ ൈ�ം നം.522/21
u/s 498(A), 406 r/w 34 IPC �കാരം 03.10.2021
തീയതി മെ�ാ� േക�ം രജി�ർ െച�ി��് . ഈ
േകസിൽ ��തൽ അേന�ഷണം നട�ിയതിൽ

െവളിവായ വ�തക�െട അടി�ാന�ിൽ

07.10.2021 തീയതി Sec. 4 of Dowry Prohibition
Act 1961 ഉം 08.10.2021 തീയതി Sec. 323, 324
IPC �ം �ടിേ�ർ�്  അേന�ഷണം നട�ിവ��.
േകസിൽ �വതി�െട ഭർ�ാവായ അ�ൾ ഹമീദ് ,
മാതാവ്  ഫാ�ിമ, പിതാവ്  ഇ�ായിൽ
�ട�ിയവെര �തി േചർ�ി���ം �വതി�െട
ഭർ�ാ�ം ഒ�ാം �തി�മായ അ�ൾ ഹമീദിെന
06.10.2021 തീയതി അറ�്  െച�ി���മാണ് .
ഈ ര�്  േക�കളിേല�ം ���ാർ�്  പരമാവധി
ശി� ലഭി��തിന്  ആവശ�മായ എ�ാ
െതളി�ക�ം േശഖരി�  ് നില�ർ
ഡി.ൈവ.എസ്  .പി.�െട േമൽ േനാ��ിൽ

േക�കൾ ഊർ�ിതമായി അേന�ഷണം
നട�ിവ��.

(സി) ഈ സംഭവ�ിൽ ���ാെര മാ�കാപരമായി
ശി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ��യിൽെ��ി��് . ഈ സംഭവ�ിൽ 
23.09.2021 തീയതി വ�ർ േപാലീസ്   സ്  േ�ഷൻ
ൈ�ം നം.339/21 U/s 174 Cr.PC �കാരം േകസ്  
രജി�ർ െച�ക�ം �ടർ�്  Section alter െച�് 
306 IPC ആയി അേന�ഷണം �ടർ�്  വരികയാണ് .
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


