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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 16 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആേരാഗ��വർ�കർെ�തിെര�� അതി�മ�ൾ തടയാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ,
�ീ . സ�ി േജാസഫ് , 

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ), 
�ീ എം വിൻെസൻറ്  

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് േഡാ�ർമാർ, നഴ്  �മാർ, മ�്
ആേരാഗ��വർ�കർ എ�ിവർെ�തിെര
അതി�മ�ൾ വർ�ി�വ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ആേരാഗ� �വർ�കർെ�തിെര��

അതി�മ�ൾ തട��തിെ� ഭാഗമായി
�റെ���ി� 12.08.2021 െല സ.ഉ (സാധാ) ന�ർ
1735/2021/ആ.�.വ ന�ർ ഉ�രവിെ� പകർ�്
അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

എ�ിൽ ഇ�കാര�� അതി�മ�ൾ തട��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് േപാലീസ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� �വർ�കർെ�തിെര അതി�മ�ൾ
തട��തിനായി സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ

േപാലീസ്  എയ്ഡ്  േപാ�കൾ �ാപി�ി���ം

ആ�പ�ി പരിസര�് േപാലീസ്  സാ�ി��ം ഉറ�്
വ���േതാെടാ�ം റിേ�ാർ�ാ�� അതി�മ
സംഭവ�ളിൽ േകസ്  രജി�ർ െച�്
സത�സ��ം നീതി���മായി അേന�ഷണം
നട�ി �തികൾെ�തിെര േകാടതിയിൽ ��പ�ം
സമർ�ി�  ്േ�ാസിക�ഷെ� സഹായേ�ാെട

പരമാവധി ശി� വാ�ി െകാ��വാൻ േവ�
നടപടി സ�ീകരി�വ��.

(സി) ആേരാഗ��വർ�കർെ�തിെര വർ�ി�വ��
അതി�മ�ളിൽ േകരള ൈഹേ�ാടതി അ��ി
�കടി�ി�ക�ം ആയത് പരിഹരി�ാൻ
സർ�ാരിന് നിർേ�ശം നൽ�ക�ം
െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ�ര�ാ േസവന
�വർ�കർെ�തിെര�� അതി�മ��ം
അനി� സംഭവ��ം ഭാവിയിൽ ഉ�ാകിെ��്
ഉറ�വ���തിന് WP(C)നം.10659/2021.െല
ആർ.പി. നം.379/2021.െല 26.08.2021
തീയതിയിെല ഇട�ാല ഉ�രവിൽ

ബ�.ൈഹേ�ാടതി നിർേ�ശി�ി��്. 2012.െല
േകരള ആേരാഗ� ര�ാ േസവന �വർ�ക�ം

ആേരാഗ� ര�ാ േസവന �ാപന��ം (അ�മ�ം
സ��ി�� നാശ�ം തടയൽ) നിയമ�ിെല

വ�വ�കെള�റി�  ്െപാ�ജന�െള
േബാധവാൻമാരാ��തിന് ആ�പ�ിക�െട

പരിസര�് േവ�� �ചാരണം
നൽ��േതാെടാ�ം ഓൺൈലൻ/ ഓഫ് ൈലൻ
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മാധ�മ�ളി�െട�ം വ�ാപക �ചരണം
നൽകണെമ�് 09.09.2021.െല ഇട�ാല ഉ�രവ്

�കാരം ബ�.ൈഹേ�ാടതി നിർേ�ശി�ി��്.
ബ�.േകരള ൈഹേ�ാടതിയിൽ നി�� ഇട�ാല
ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ െപാ�
േമഖലയി�ം സ�കാര� േമഖലയി��� ആേരാഗ�

�വർ�ക�െട സംര�ണം ഉറ�ാ��തി�ം
അതി�മ�ൾ ഉ�ായാൽ ഉടൻ തെ� േകസ്
രജി�ർ െച�് നടപടികൾ സ�ീകരി��തി�ം
ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ സം�ാന േപാലീസ്
േമധാവി �റെ��വി�ി��്. ആയത് കർശനമായി
പാലി�വാൻ എ�ാ ജി�ാ േപാലീസ്
േമധാവിമാർ�ം നിർേ�ശം ന�ിയി��്.
ബ�.ൈഹേ�ാടതി�െട ഇട�ാല ഉ�ര�ക�െട

അടി�ാന�ിൽ അടിയ�ര നടപടികൾ
സ�ീകരി��തിന് െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ
ഡയറ�ർ�ം ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ�ം
നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

(ഡി) േകാടതി നിർേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നാളി�വെര
സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) ആേരാഗ�ര�ാ േസവന
�വർ�കർെ�തിെര�� അതി�മ��ം
അനി� സംഭവ��ം ഭാവിയിൽ ഉ�ാകിെ��്
ഉറ�വ���തിന് WP(C)നം.10659/2021.െല
ആർ.പി.നം.379/2021.െല 26.08.2021
തീയതിയിെല ഇട�ാല ഉ�രവിൽ

ബ�.ൈഹേ�ാടതി നിർേ�ശി�ി��്. 2012.െല
േകരള ആേരാഗ� ര�ാ േസവന �വർ�ക�ം

ആേരാഗ� ര�ാ േസവന �ാപന��ം (അ�മ�ം
സ��ി�� നാശ�ം തടയൽ) നിയമ�ിെല

വ�വ�കെള�റി�  ്െപാ�ജന�െള
േബാധവാൻമാരാ��തിന് ആ�പ�ിക�െട

പരിസര�് േവ�� �ചാരണം
നൽ��േതാെടാ�ം ഓൺൈലൻ/ ഓഫ് ൈലൻ
മാധ�മ�ളി�െട�ം വ�ാപക �ചരണം
നൽകണെമ�് 09.09.2021.െല ഇട�ാല ഉ�രവ്

�കാരം ബ�.ൈഹേ�ാടതി നിർേ�ശി�ി��്.
ബ�.േകരള ൈഹേ�ാടതിയിൽ നി�� ഇട�ാല
ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ െപാ�
േമഖലയി�ം സ�കാര� േമഖലയി��� ആേരാഗ�

�വർ�ക�െട സംര�ണം ഉറ�ാ��തി�ം
അതി�മ�ൾ ഉ�ായാൽ ഉടൻ തെ� േകസ്
രജി�ർ െച�് നടപടികൾ സ�ീകരി��തി�ം
ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ സം�ാന േപാലീസ്
േമധാവി �റെ��വി�ി��്. ആയത് കർശനമായി
പാലി�വാൻ എ�ാ ജി�ാ േപാലീസ്
േമധാവിമാർ�ം നിർേ�ശം ന�ിയി��്.
ബ�.ൈഹേ�ാടതി�െട ഇട�ാല ഉ�ര�ക�െട
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അടി�ാന�ിൽ അടിയ�ര നടപടികൾ
സ�ീകരി��തിന് െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ
ഡയറ�ർ�ം ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ�ം
നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ






