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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 2 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീകൾെ�തിരായ അതി�മ�ൾ തടയാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല, 

�ീ ഡി െക �രളി 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) �ീനീതി�േവ�ി�ം

ആ�ാഭിമാന�ത�ിെനതിെര�ം

�തികരി�തിെ� േപരിൽ സം�ാനെ� ഒ�
��ഖ രാ�ീയ പാർ�ി�െട േന�ത�ം ആ
പാർ�ിയിൽെ�� വനിതാ �വർ�കർെ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�ക�ം ��തൽ
അവേഹളന�ിനിരയാ�ക�ം െച�ത് �ലം
സ�ഹ�ിൽ ഉളവായി��തായി പറയെ���
െത�ായ െപാ�േബാധം മാ�ിെയ���തിന്
വ�ാപകമായ �ചരണം നട�വാൻ സർ�ാർ
ത�ാറാ�േമാ;

(എ) െപാ�സ�ഹ�ിൽ �ീകൾ�് �ല�നീതി�ം
ലിംഗസമത��ം �ര�ിതത��ം
ഉറ�ാ��തിനായി Gender Awareness
Programme ഉൾെ�െട�ളള വിവിധ
േബാധവൽ�രണ �വർ�ന�ൾ ഇലേ�ാണിക്-
അ�ടി മാധ�മ�ൾ വഴി ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ി
വ��. ഇേതാെടാ�ം തെ� �ീ �ര��ളള
നിയമപരിര�, േസവന�ൾ ഇവ
േനടിെയ�േ��വിധം എ�ിവ സംബ�ി�

േബാധവൽ�രണ�ം നട�ിവ���്.
രാ�ികാല�ളിൽ �ര�ിതമാ�ം നിർഭയമാ�ം
സ�രി�ാൻ നട�ിലാ�ിയ പ�തിയായ
'സൈധര�ം �േ�ാ�്', 'െപാ�യിടം എേ��ം' എ�
പരിപാടി�മായി ബ�െ��് നട�ിയ രാ�ി
നട�ം, രാ�ികാല േഷാ�ിംഗ് എ�ിവ
കാല�ളായി നിലനിൽ�� ചി�ാഗതികളിൽ
മാ�ം വ���തിന് സഹായക മായി��്.
�ീശാ�ീകരണ നയം അ�ശാസി�� �കാരം
സം�ാന�ിെല �ീകൾ�് �ല� നീതി, �ല�
അവസരം എ�ിവ ഉറ� വ��ാ�ം യാെതാ�
തര�ി��ളള അതി�മ�ൾ�ം ഇരയാകാെത
സ�ത�മാ�ം അ�േസാെട�ം ജീവിതം
നയി�വാൻ ഉത�� പ�തികളാണ് സർ�ാർ
നട�ിലാ�ിവ��ത്. െപാ�സ�ഹ�ിന് െത�ായ
സേ�ശം നൽ�� തര�ി�ളള �ീവി��
ഇടെപട�കളിൽനി�ം രാ�ീയ പാർ�ിക�ം
സംഘടനക�ം മാറി നിൽ�ണെമ�താണ്
സർ�ാരിെ� നിലപാട് . �ീ സ�ഹ�ിെനതിരായ

െത�ായ െപാ�േബാധം മാ�ിെയ���തിൽ
സർ�ാരി� �റേമ രാ�ീയപാർ�ി കൾ,
സംഘടനകൾ, സാ�ഹിക -സ�� സംഘടനകൾ
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എ�ിവ�െട ഉ�രവാദി�െ�� േന�ത��ി�ം

ഗണ�മായ പ�് വഹി�ാൻ കഴി��താണ്.

(ബി)

�ീകൾെ�തിരായ അതി�മ�ൾെ�തിെര
പരാതി നൽ��തി�ം ഗാർഹിക അതി�മ�ൾ
ശാരീരികാ�മണ�ിേല�്

നയി�ാതിരി��തി��� േപാലീസ്  സംവിധാനം
��തൽ കാര��മ�ം ഫല�ദ�മാ�ാൻ ഊ�ൽ
നൽ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീകൾെ�തിരായ അതി�മ�ൾ സംബ�ി�

പരാതി aparajitha.pol@kerala.gov.in എ� ഇ-
െമയിൽ വിലാസ�ി�ം 9497996992 എ�
ന�രി�ം പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച��തി�ളള
സം�ാനതല േനാഡൽ ഓഫീസ�െട
9497999955 എ� ന�രി�ം
അറിയി�ാ��താണ്. ന�ർ ഡയൽ െച�ാൻ
സാധി�ാ� സാഹചര��ിൽ േഫാണിെ� പവർ
ബ�ൺ 3 തവണ അമർ�േ�ാൾ േപാലീസ്
ആ�ാ നെ� കമാ�് െസ�റിൽ ലഭി��
സേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ൻ തിരിെക വിളി�  ്അേന�ഷി�ക�ം
അടിയ�ര േപാലീസ്  സഹായം നൽകി വ�ക�ം
െച��. ഗാർഹിക പീഡന�ൾ
നിയ�ി��തി�ം ജന�ളിൽ
േബാധവൽ�രണം നട��തി�മായി �പീകരി�
പി�് െ�ാ��ൻ േ�ാജ�് വഴി
�ീകൾ�ാവശ�മായ േബാധവത്കരണ�ം
നിയമസഹായ�ം നൽകി വ��. �ീകൾ�ം
��ികൾ�െമതിെര�ളള ഗാർഹിക പീഡന�ൾ
തട��തി�ം ��ംബ�ളിൽ ജനാധിപത�പരമായ
നീതി ഉറ�് വ���തി�മായി എ�ാ േപാലീസ്
ജി�കളി�ം Domestic Conflict Resolution
Centres (DCRC) �ാപി�ി��്.
�ീകൾെ�തിരായ ���ത��ൾ
തട��തിേല�ായി ��തൽ വനിതാ േപാലീസ്
േ�ഷ�ക�ം �ാപി�ി��്.

(സി) സം�ാന േപാലീസ്  ഏർെ���ിയി��

അപരാജിത, നിഴൽ എ�ീ പ�തികെള �റി�്
വിശദമാ�േമാ?

(സി) ഗാർഹിക പീഡനം �ീധന�മായി ബ�െ��

പരാതികൾ എ�ിവ സ�ീകരി��തിന് േപാലീസ്
വ��് ഏർെ���ിയ സംവിധാനമാണ്
'അപരാജിത'. ഇ�രം ���ൾ േനരി��
ആർ�ം aparajitha.pol@kerala.gov.in എ� ഇ-
െമയിൽ വിലാസ�ിൽ പരാതി നൽകാ��താണ്.
�ടാെത 9497996992 എ� ന�റി�ം പരാതികൾ
അറിയി�ാം. പരാതികൾ ൈകകാര�ം
െച��തി�� സം�ാനതല േനാഡൽ
ഓഫീസറായി പ�നംതി� ജി�ാ േപാലീസ്
േമധാവി �ീമതി ആർ നിശാ�ിനി ഐ പി
എസിെന �മതലെ���ിയി��്. പരാതികൾ
9497999955എ� ന�റിൽ േനരി�് േനാഡൽ
ഓഫീസെറ അറിയി�ാ ��താണ്. അസമയ�്

വഴിയൽ ഒ�െ�� േപാ�� വനിതാ യാ��ാർ�ം
�തിർ� പൗരൻമാർ�ം �ര� ഒ���തിനായി
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േകരള േപാലീസ്  നട�ിലാ�ിയ പ�തിയാണ്
'നിഴൽ'. േപാലീസ്  ആ�ാന�് േപാലീസ്  കമാ�്
െസ�ർ േക�മായാണ് ഈ �േത�ക
സംവിധാന�ിെ� �വർ�നം. േകരള�ിെല

എ�ാ ജി�യിൽ നി�ം ഏത് സമയ�ം 112 എ�
േഫാൺ ന�റിൽ ബ�െ�ടാ��താണ്.
വിളി��യാൾ ഉ� �ലം ആ�നിക
സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട �ത�മായി
മന�ിലാ�ാൻ കമാ�് െസ�റിന് കഴി�ം. ന�ർ
ഡയൽ െച�ാൻ സാധി�ാ� സാഹചര��ിൽ

േഫാണിെ� പവർ ബ�ൺ 3 തവണ അമർ�ിയാൽ

കമാ�് െസ�റിൽ സേ�ശം ലഭി�ക�ം േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ൻ തിരിെക വിളി�  ്വിവരം
അേന�ഷി�ക�ം െച�ം. '112 ഇ��' എ�
െമാൈബൽ ആ�ിെല പാനിക് ബ�ൺ
അമർ�ിയാ�ം കമാ�് െസ�റിൽ
സേ�ശെമ�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


