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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1980 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സംഘടിത ���ത��ൾ തട��തിന് നിയമനിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ)

സംഘടിത ���ത��ൾ തട��തി��
നിയമനിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� ഏെത�ി�ം
ഫയ�കൾ സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(എ) ഇ�ാര�ം പരിേശാധി��തിനായി ചീഫ് െസ��റി,
അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി (ആഭ��രം),
െസ��റി (നിയമവ��്), �ൻ അഡീഷണൽ
അഡ�േ��് ജനറൽ �ീ. െക. െക രവീ�നാഥ്
(സീനിയർ ലീഗൽ കൗൺസൽ) എ�ിവരട�ിയ
ഒ� ക�ി�ി �പീകരി�ി��്. ഇ� സംബ�ി�്

�റെ��വി� ഉ�രവിെ� പകർ�് അ�ബ�മായി

േചർ��. ക�ി�ി�െട റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�� �റ�്
മാ�േമ �ടർനടപടികൾ പരിേശാധി�ക��.

(ബി)
േകരള ഓർഗെെനസ്ഡ്  െെ�ം കൺേ�ാൾ ആ�്

എ�േപരിൽ ഒ� നിയമ�ിെ� കരട്
പരിഗണനയി�േ�ാ; ഈ വിഷയം
പരിേശാധി��തിന് ഏെത�ി�ം സമിതിെയ
നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാമാണ്
സമിതി�െട പരിഗണനാവിഷയ�ൾ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം പരിേശാധി��തിനായി ചീഫ് െസ��റി,
അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി (ആഭ��രം),
െസ��റി (നിയമവ��്), �ൻ അഡീഷണൽ
അഡ�േ��് ജനറൽ �ീ. െക. െക രവീ�നാഥ്
(സീനിയർ ലീഗൽ കൗൺസൽ) എ�ിവരട�ിയ
ഒ� ക�ി�ി �പീകരി�ി��്. ഇ� സംബ�ി�്

�റെ��വി� ഉ�രവിെ� പകർ�് അ�ബ�മായി

േചർ��. ക�ി�ി�െട റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�� �റ�്
മാ�േമ �ടർനടപടികൾ പരിേശാധി�ക��.

(സി) സംഘടിത ���ത��ൾ നട��
സം�ാന��െട പ�ികയിൽ ന�െട സം�ാനം

ഉൾെ���തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

(സി)
NCRB �സി�ീകരി�� ൈ�ം ഇൻ ഇ��യിൽ
സം�ാന�ളിെല സംഘടിത ���ത��ൾ
സംബ�ി�  ്അവേലകനം നട�ിയി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



GOVERNMENT OF KERALA 
Abstract Home Department gISation on Organized Crime Control-Committee-Constituted-Orders 

Issued. 

HOME(M)DEPARTMENT 

G.O.(Rt)No.2381/2021/Home. Dated,Thiruvananthapuram, 03.09. 2021 

Kead:-G.0.(Rt) No. 2317/2021/Home dated Thiruvananthapuram 26.08.2021 

ORDER 

Government are pleased to constitute a committee to examine and frame the drait 
legislation on organized Crime Control, with the following composition. 

Chairman 1) Chief Secretary 

2) Additional Chief Secretary, 
Home and Vigilance Member 

3) Secretary, Law Department Convener 

4) Sri.K.K.Raveendranth, Senior Legal 
Counsel Member 

The Committee shall study and submit the report on the draft legislation in a time bound 
manner. The Government order read above stands cancelled. 

(By order of the Governor) 
T.K.JOSE 

Additional Chief Secretary 

The Chief Secretary 
The Additional Chief Secretary,Home and Vigilance Department The Secretary, Law Department 
The State Police Chief,Thiruvananthapuranm Sri.K.K.Raveendranath, Senior Legal Counsel. Office of the Chief Minister The Information Officer, Web & New Media 
Stock File/Ofice Copy 

Forwarded/By Order 

Section Officer 
Copy to:The Private Secretary to Chief Minister 


