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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 151 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�ാജ �രാവ���െട �യവി�യം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ ,
�ീ എം വിൻെസൻറ്  , 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് , 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് �രാവ��ൾ ��ി��തി�ം
�യവി�യം നട��തി�ം ബാധകമായ
ച��ളിെല വ�വ�കൾ �കാരം രജിേ�ഷൻ
ലഭി�ാ� വ�ാജ വ��ൾ �രാവ� എ�
േപരിൽ �ദർശന�ം വിൽപന�ം നട��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ആേരാപണ�ൾ ഉയർ�വ�തിെ�
പ�ാ�ല�ിൽ ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം
നട�ിവ���്. �രാവ� എ�ത് വ�ാജമാേണാ
അ�േയാ എ�് ഉറ�ാേ��ത്
ആർ�ിേയാളജി�ൽ സർെ� ഓഫ് ഇ�� (ASI)
എ� േക� സർ�ാർ �ാപനമാണ്.ഇ�മായി
ബ�െ�� കാര��ൾ ആർ�ിേയാളജി�ൽ

സർെ� ഓഫ് ഇ�� (ASI ) �െട
��യിൽെപ��ി േകസേന�ഷണം
�േ�ാ�െകാ�േപാകാനാണ് ൈ�ം �ാ�്

�മി��ത്.

(ബി) ഇത് സംബ�ി�  ്സം�ാന േപാലീസ്  േമധാവി
ജി�ാ േപാലീസ്  അധികാരികൾ�്
ജാ�താനിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) േപാലീസ്  റിേ�ാർ�് �കാരം,
ആേരാപണവിേധയനായ വ��ി തെ� വീടിന്
�ര� നൽകണെമ�് ആവശ�െ��് സമർ�ി�
അേപ� ഉചിതമായ നടപടി സ�ീകരി��തിന്
ബ�െ�� ജി�ാ േപാലീസ്  േമധാവി�്
അയ�ി��്. �ര��മായി ബ�െ��

അേപ�യായതിനാൽ സ�ാഭാവികമായ
നടപടിയാണ് േപാലീസ്  േമധാവി ൈകെകാ�ത്
എ�് വ��മാ�ിയി��്.
ആേരാപണവിേധയെന�റി�  ്21 -12-2019 െല
ക�് �കാരം ഇ�ലിജൻസ്  എ. ഡി. ജി. പി �്
നിർേ�ശം നൽകിയി��. �ൻ ഡി. ജി. പി ഈ
േകസിെല ആേരാപണവിേധയെ� വീട്
സ�ർശി�ക�ം സംശയെ� �ടർ�് േപാലീസ്
ഇ�ലിജൻസിേനാട്  വിവര�ൾ േശഖരി�വാൻ
ആവശ�െ��ക�ം ഉ�ായി. ഇ�ലിജൻസ്  എ. ഡി.
ജി. പി യിൽ നി�ം ലഭി� മ�പടി�െട
അടി�ാന�ിൽ സം�ാന േപാലീസ്  േമധാവി
05.02.2020 ന് എൻേഫാഴ്  സ്  െമ�് ഡയറ�ർ�്
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ക�് നൽകിയി��. ഇത് സംബ�ി� കാര��ൾ
അേന�ഷണ�ിലാണ്.

(സി)

േചർ�ല സ�േദശിയായ വ��ി�െട

േന�ത��ിൽ �രാവ� ത�ി�് നട��തായി �ൻ
േപാലീസ്  േമധാവി�് േബാധ�െപ�ി�ം
ഇയാൾെ�തിെര നിയമനടപടികൾ
സ�ീകരി�ാ�താ�� ആേ�പം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത വ��ി�െട

വീടി�ം വ�ാജ വ�േശഖര�ി�ം േപാലീസ്
സംര�ണം നൽകിയതിയതായി പറയെ���ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ്  റിേ�ാർ�് �കാരം,
ആേരാപണവിേധയനായ വ��ി തെ� വീടിന്
�ര� നൽകണെമ�് ആവശ�െ��് സമർ�ി�
അേപ� ഉചിതമായ നടപടി സ�ീകരി��തിന്
ബ�െ�� ജി�ാ േപാലീസ്  േമധാവി�്
അയ�ി��്. �ര��മായി ബ�െ��

അേപ�യായതിനാൽ സ�ാഭാവികമായ
നടപടിയാണ് േപാലീസ്  േമധാവി ൈകെകാ�ത്
എ�് വ��മാ�ിയി��്.
ആേരാപണവിേധയെന�റി�  ്21 -12-2019 െല
ക�് �കാരം ഇ�ലിജൻസ്  എ. ഡി. ജി. പി �്
നിർേ�ശം നൽകിയി��. �ൻ ഡി. ജി. പി ഈ
േകസിെല ആേരാപണവിേധയെ� വീട്
സ�ർശി�ക�ം സംശയെ� �ടർ�് േപാലീസ്
ഇ�ലിജൻസിേനാട്  വിവര�ൾ േശഖരി�വാൻ
ആവശ�െ��ക�ം ഉ�ായി. ഇ�ലിജൻസ്  എ. ഡി.
ജി. പി യിൽ നി�ം ലഭി� മ�പടി�െട
അടി�ാന�ിൽ സം�ാന േപാലീസ്  േമധാവി
05.02.2020 ന് എൻേഫാഴ്  സ്  െമ�് ഡയറ�ർ�്
ക�് നൽകിയി��. ഇത് സംബ�ി� കാര��ൾ
അേന�ഷണ�ിലാണ്.

(ഡി)

ഉ�ത േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ��മാ�� ബ�ം

��പേയാഗം െച�് േകാടിക�െട ത�ി�്
നട�ിയതിന് എെ��ി�ം െതളി�കൾ
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ സം�ാന േപാലീസിെല
ഇ�രം ബ��ൾ അവസാനി�ി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

(ഡി) േപാലീസ്  റിേ�ാർ�് �കാരം,
ആേരാപണവിേധയനായ വ��ി തെ� വീടിന്
�ര� നൽകണെമ�് ആവശ�െ��് സമർ�ി�
അേപ� ഉചിതമായ നടപടി സ�ീകരി��തിന്
ബ�െ�� ജി�ാ േപാലീസ്  േമധാവി�്
അയ�ി��്. �ര��മായി ബ�െ��

അേപ�യായതിനാൽ സ�ാഭാവികമായ
നടപടിയാണ് േപാലീസ്  േമധാവി ൈകെകാ�ത്
എ�് വ��മാ�ിയി��്.
ആേരാപണവിേധയെന�റി�  ്21 -12-2019 െല
ക�് �കാരം ഇ�ലിജൻസ്  എ. ഡി. ജി. പി �്
നിർേ�ശം നൽകിയി��. �ൻ ഡി. ജി. പി ഈ
േകസിെല ആേരാപണവിേധയെ� വീട്
സ�ർശി�ക�ം സംശയെ� �ടർ�് േപാലീസ്
ഇ�ലിജൻസിേനാട്  വിവര�ൾ േശഖരി�വാൻ
ആവശ�െ��ക�ം ഉ�ായി. ഇ�ലിജൻസ്  എ. ഡി.
ജി. പി യിൽ നി�ം ലഭി� മ�പടി�െട
അടി�ാന�ിൽ സം�ാന േപാലീസ്  േമധാവി
05.02.2020 ന് എൻേഫാഴ്  സ്  െമ�് ഡയറ�ർ�്
ക�് നൽകിയി��. ഇത് സംബ�ി� കാര��ൾ
അേന�ഷണ�ിലാണ്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


