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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 154 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

��ാ - മയ�മ��് സംഘ�െള നിയ�ി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്,
�ീ സി ആർ മേഹഷ് , 
�ീ. ടി.സി�ിഖ് , 
�ീമതി െക.െക.രമ 

null
(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ��ാ വിളയാ��ം േപാലീസ്
അതി�മ��ം ജനജീവിതം ��രമാ�ിയിരി��
എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ്  േ�ഷ�കളി�ം ഉയർ�
ഉേദ�ാഗ��െട ��ി�ം പരാതി�മായി എ��
ഏെതാരാ�െട�ം പരാതിയിൽ �താര��ം
നീതി���മായ നിയമം നട�ാ��തി�ം
പൗരാവകാശ��ം വ��ിമഹത��ം

സംര�ി��തി�ം �തി�ാബ�മായ

േസനയാണ് േകരളാ േപാലീസ് . ഇ��യിെല വിവിധ
ഏജൻസികൾ �വർ�നമികവിന് നൽ��
അവാർ�കളിൽ ഒ�ാം �ാനം നിര�രം േകരളാ
േപാലീസ്  കര�മാ�ി വ��. �മസമാധാന
പരിപാലന�ി�ം ��ാേന�ഷണ�ി�ം

സാേ�തിക മികവി�ം േലാേകാ�ര നിലവാര��
അംഗീകാര�ൾ ഇതിനകം േകരളാ േപാലീസിന്
ലഭി�ി��്. തിക�ം െ�ാഫഷണലായ ഒ�
േസനയായി േകരളാ േപാലീസിെന
മാ�ിെയ��ാനാണ് സർ�ാർ ല��മി��ത്.
േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് ഏ�
തര�ി�� െത�ായ �വണത ഉ�ായാ�ം
അതിെനതിെര ശ�മായ നടപടിയാണ് സർ�ാർ
സ�ീകരി�ി��ത്. ��ാ ആ�മണ��ം

െകാലപാതക��ം േപാ�� സംഘടിത
���ത��ൾ ഉ�ലനം െച�ാനായി �േത�ക
പ�തി�് േപാലീസ്  �പം നൽകിയി��്. ജി�ാ
േപാലീസ്  േമധാവിമാ�െട േമൽേനാ��ിൽ എ�ാ
ജി�യി�ം �േത�കം സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി��്. അതത് ജി�കളിെല �ിരം

��വാളികെള�ം അവ�െട പണമിടപാ�കെള�ം
മ�് �വർ�ന�െള�ം നിരീ�ി�ക�ം ഉചിത
സമയ�് ആവശ�മായ ഇടെപട�കൾ
നട�ക�മാണ് ഇതിെ� കർ�വ�ം.
എസ് .എ� .്ഒ.മാ�െട േന�ത��ിൽ ര�്
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േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�ർ അതത് േ�ഷൻ
പരിധിയിെല ��ക�െട �വർ�ന�ൾ

�േത�കം നിരീ�ി� വ��. സം�ാന�്

��കെള�ം സാ�ഹ� വി��േര�ം അമർ�
െച��തിന് "ഓ�േറഷൻ കാവൽ" എ� േപരിൽ
ഒ� പ�തി എ�ാ ജി�കളി�ം ആരംഭി�ി��്.
ഇ�രം �വർ�ന�ളിൽ ഏർെ���വെര
കെ��ി അവർെ�തിെര കാ�ാ നിയമം
ഉൾെ�െട ക�തൽ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
�ിമിനൽ പ�ാ�ല��വ�െട സാ��ിക

േ�ാതസ്  ഉൾെ�െട�� ഡാ�ാേബസ്
ത�ാറാ�ി വ��. ഇതി� �റെമ ഇവെര
സംബ�ി� ഹി�റി ഷീ�ം ജി�ാ
അടി�ാന�ിൽ ത�ാ റാ�ിയി��്.
ഓ�േറഷൻ കാവൽ പ�തി വളെര കാര��മമായി
സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി) ��ാ - മയ�മ��് സംഘ�ൾ�് ചില രാ�ീയ
പാർ�ിക�െട�ം സർ�ാരി��ം
സംര�ണ���െകാ�ാണ് ഇ�രം

സംഘ�െള അമർ� െച�ാൻ േപാലീസിന്
കഴിയാ�ത് എ� വിമർശനം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി)

(എ) യിൽ േചർ�ിരി��.

(സി) ��കെള നിയ�ി��തി�ം ���ാെര
നിയമ�ിന് ��ിൽ െകാ�വ��തി�ം േപാലീസ്
�ർ�മാ�ം പരാജയെ�� എ� ആേ�പം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി)

(എ) യിൽ േചർ�ിരി��.

(ഡി)

േകാവളം എം.എൽ.എ.�െട വീടിന് ��ിൽ
നിർ�ിയി�ി�� കാർ അടി� തകർ� സംഭവം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; ��ത
സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം നട��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�  ്ബാലരാമ�രം േപാലീസ്
േ�ഷനിൽ ൈ�ം നം. 219/22 u/s 294 (b), 506
(ii), 427, 452 IPC & 5 of Kerala Prevention of
Damages to Private Property and Payment of
Compensation Act 2019 �കാരം േകസ്  രജി�ർ
െച�് �തിെയ സംഭവദിവസം തെ� അറ�്
െച�് നിയമ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
േകസിെ� അേന�ഷണം ഊർ�ിതമായി നട�
വ��

െസ�ൻ ഓഫീസർ


