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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5422 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സ�� �േരഷ്  എ� വ��ി �ി�ിൾ േലാക്ഡൗൺ ലംഘി�  ്ഒളിവിൽ േപായ സംഭവം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ)

സ�� �േരഷ്  എ� വ��ി �ി�ിൾ േലാക്ഡൗൺ
ലംഘി�  ്തി�വന��ര�് നി�് ഒളിവിൽ
േപായി െകാ�ം, ആല�ഴ, എറണാ�ളം
ജി�കളിൽ താമസി�ി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ;

(എ) (എ) �ം (ബി) �ം (സി) �ം (ഡി) �ം (ഇ) �ം :
സ�� �േരഷ്  എ� വ��ിെയ േക� സർ�ാർ
ഏജൻസിയായ NIA ആണ് ബാം�രിൽ നി�ം
അറ�് െച�തായി അറിവായി��ത്. സ��
�േരഷ്  �ി�ിൾ േലാക്ഡൗൺ സമയ�്

നട�ിയതായി പറ�� യാ�ക�െട
വിവര�േളാ ഒളിവിൽ താമസി�ി��
�ലെ��റി�� വിവര�േളാ േപാലീസ്
വ��ിൽ ലഭ�മ�. േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�ർ

എെ��ി�ം സഹായം നൽകിയതായി
��യിൽെ��ി�ി�.

(ബി)

��ത വ��ി എവിെടയാണ് താമസി�െത�ം
അവർ�് ഒളി�ാവളം ഒ��ിയത് ആെര�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) (എ) �ം (ബി) �ം (സി) �ം (ഡി) �ം (ഇ) �ം :
സ�� �േരഷ്  എ� വ��ിെയ േക� സർ�ാർ
ഏജൻസിയായ NIA ആണ് ബാം�രിൽ നി�ം
അറ�് െച�തായി അറിവായി��ത്. സ��
�േരഷ്  �ി�ിൾ േലാക്ഡൗൺ സമയ�്

നട�ിയതായി പറ�� യാ�ക�െട
വിവര�േളാ ഒളിവിൽ താമസി�ി��
�ലെ��റി�� വിവര�േളാ േപാലീസ്
വ��ിൽ ലഭ�മ�. േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�ർ

എെ��ി�ം സഹായം നൽകിയതായി
��യിൽെ��ി�ി�.

(സി) �ി�ിൾ േലാക്ഡൗൺ �ഖ�ാപി�ി�� സമയ�്

ഇവർ�് ജി�ാ അതിർ�ികൾ കട�ാൻ
സാധി�െത�െനെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) (എ) �ം (ബി) �ം (സി) �ം (ഡി) �ം (ഇ) �ം :
സ�� �േരഷ്  എ� വ��ിെയ േക� സർ�ാർ
ഏജൻസിയായ NIA ആണ് ബാം�രിൽ നി�ം
അറ�് െച�തായി അറിവായി��ത്. സ��
�േരഷ്  �ി�ിൾ േലാക്ഡൗൺ സമയ�്

നട�ിയതായി പറ�� യാ�ക�െട
വിവര�േളാ ഒളിവിൽ താമസി�ി��
�ലെ��റി�� വിവര�േളാ േപാലീസ്
വ��ിൽ ലഭ�മ�. േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�ർ
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എെ��ി�ം സഹായം നൽകിയതായി
��യിൽെ��ി�ി�.

(ഡി)

ഇവെര സഹായി� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) (എ) �ം (ബി) �ം (സി) �ം (ഡി) �ം (ഇ) �ം :
സ�� �േരഷ്  എ� വ��ിെയ േക� സർ�ാർ
ഏജൻസിയായ NIA ആണ് ബാം�രിൽ നി�ം
അറ�് െച�തായി അറിവായി��ത്. സ��
�േരഷ്  �ി�ിൾ േലാക്ഡൗൺ സമയ�്

നട�ിയതായി പറ�� യാ�ക�െട
വിവര�േളാ ഒളിവിൽ താമസി�ി��
�ലെ��റി�� വിവര�േളാ േപാലീസ്
വ��ിൽ ലഭ�മ�. േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�ർ

എെ��ി�ം സഹായം നൽകിയതായി
��യിൽെ��ി�ി�.

(ഇ)

തി�വന��ര�് നി�് ഒളിവിൽ േപായ ഇവർ
എ�ാണ് േകരളം വി�് ബാം�രിേല�്
േപായെത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) (എ) �ം (ബി) �ം (സി) �ം (ഡി) �ം (ഇ) �ം :
സ�� �േരഷ്  എ� വ��ിെയ േക� സർ�ാർ
ഏജൻസിയായ NIA ആണ് ബാം�രിൽ നി�ം
അറ�് െച�തായി അറിവായി��ത്. സ��
�േരഷ്  �ി�ിൾ േലാക്ഡൗൺ സമയ�്

നട�ിയതായി പറ�� യാ�ക�െട
വിവര�േളാ ഒളിവിൽ താമസി�ി��
�ലെ��റി�� വിവര�േളാ േപാലീസ്
വ��ിൽ ലഭ�മ�. േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�ർ

എെ��ി�ം സഹായം നൽകിയതായി
��യിൽെ��ി�ി�.

(എഫ്) ഒളിവിൽ കഴി�� സമയ�് ഇവ�െട
ശ�സേ�ശം എ�െനയാണ് �റ�വ�െത�്
െവളിെ���േമാ; ��ത ശ�സേ�ശം
�റ�വി�യാൾ�് ഇത് എ�െന കി�ിെയ�്
അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(എഫ്)

(എഫ്) ഉം (ജി) �ം : ശ� സേ�ശ�ിെ�

ഉറവിടം ഉൾെ�െട�� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മ�.

(ജി) സ�� �േരഷ്  എ� വ��ി എവിെടവ�ാണ് ഈ
ശ� സേ�ശം െറേ�ാഡ്  െച�െത�ം
ആർ�ാണ് ഇത് ൈകമാറിയെത�ം
വ��മാ�ാേമാ?

(ജി)
(എഫ്) ഉം (ജി) �ം : ശ� സേ�ശ�ിെ�

ഉറവിടം ഉൾെ�െട�� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മ�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


