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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 326 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പി�് െ�ാ��ൻ േ�ാജ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക,
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം, 
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 
�ീ. പി. മ�ി��ി 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

േകരള േപാലീസ്  ��തായി
�ാവർ�ികമാ�ിയി�� പി�് െ�ാ��ൻ

േ�ാജ�് �േഖന നട�� �വർ�നം

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ീധന�മായി ബ�െ�� ഉപ�വ�ൾ, ൈസബർ
േലാക�ിെല അതി�മ�ൾ, െപാ�യിട�ളിെല
അവേഹളന�ൾ �ട�ി �ീകൾ േനരി�� വിവിധ
���ൾ പരിഹരി��തിനായി േകരള േപാലീസ്
�പം നൽകിയ പി�് െ�ാ��ൻ േ�ാജ�് 2021
�ൈല 19 ന് നിലവിൽ വ�. പി�് പേ�ാൾ, പി�്
ജനൈമ�ി ബീ�്, പി�് കൺേ�ാൾ �ം, പി�്
ഷാേഡാ, പി�് േറാമിേയാ, കൗൺസിലിംഗ്
സംവിധാനം, വനിതാ സംര�ണ�ിന്

സഹായമായി െമാൈബൽ ആ�കൾ �ട�ിയ
ഘടക�ൾ േചർ�താണ് ��ത പ�തി. വനിതാ
െസ�കളിൽ നിലവി�� കൗൺസിലിംഗ്
സംവിധാനം മിക� സ�� സംഘടനക�െട
സഹായേ�ാെട ശ�ിെ���ാ�ം പ�തി
ല��ം വ��. വനിതകൾെ�തിെര��
അതി�മ�ൾ സംബ�ി� പരാതികൾ
ഫല�ദമായി തീർ�് കൽ�ി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��., �ീകെള�ം ��ികെള�ം
സംബ�ി�� നിയമ വിഷയ�ൾ
പരിേശാധി��തിനായി �േത�ക പരിശീലനം
എ�ാ േപാലീസ്  ജി�കളിൽ നി��� 134 വനിതാ
േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�ർ�് �� ഘ��ളിലായി
നൽകിയി��്. ഈ പരിപാടിയിൽ ഇ�ച�
വാഹന��െട ൈ�വിംഗ് പരിശീലനം �ടി
ഉൾെ���ിയി��്. ഈ പ�തി� േവ�ി 35
േമാേ�ാർ ൈബ�ക�ം 20 ൈസ�ി�ക�ം
അ�വദി�ി��്. പി�് േപാലീസ്  േ�ാജ�ിെ�
കാര��മമായ നിർ�ഹണ�ിനായി മാർ�േരഖ
സം�ാന േപാലീസ്  േമധാവി �റെ��വി�ി��്.

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം വനിതാ
േപാലീസ്  േ�ഷൻ �ാപി�ാൻ

(ബി) നിലവിൽ സം�ാന�് 14 േപാലീസ്
ജി�കളിലായി ഓേരാ� വീതം 14 വനിതാ
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തീ�മാനി�ി�േ�ാ; േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ �വർ�ി�വ��.
തി�വന��രം �റൽ, െകാ�ം �റൽ, എറണാ�ളം
�റൽ, േകാഴിേ�ാട്  �റൽ, വയനാട്  എ�ീ 5
േപാലീസ്  ജി�കളിൽ നിലവിൽ വനിതാ േപാലീസ്
േ�ഷ�കൾ �ാപി���മായി ബ�െ��്

സം�ാന േപാലീസ്  േമധാവി സമർ�ി�
െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാർ പരിേശാധി� വ��.

(സി)

േപാലീസിെല വനിതാ �ാതിനിധ�ം വർ�ി�ി�ാൻ
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�േമാ?

(സി) വനിതാ േപാലീസിെ� അംഗബലം
വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി 30.01.2017-െല
സ.ഉ.(ൈക)ന�ർ 15/2017/ആഭ��രം �കാരം
സം�ാന�് ഒ� വനിതാ ബ�ാലിയൻ
�പീകരി�. നിലവി��ായി�� പ�് വനിതാ
േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ�് �റേമ, 05.11.2019-െല
GO(Ms) No.175/2019/Home എ� ഉ�രവ്

�കാരം 4 (നാല്)വനിതാ േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ
പ�നംതി�, പാല�ാട് , ഇ��ി, കാസർേഗാഡ്
എ�ീ ജി�കളിൽ �ാപി�. ��തായി ആരംഭി�

KAP 6th ബ�ാലിയനിൽ ആദ�ഘ��ിൽ ��ി�
100 േപാലീസ്  േകാൺ�ബിൾ ത�ികകളിൽ 25
എ�ം വനിതകൾ�ായി അ�വദി�ി��്. േകരള
േപാലീസിൽ വനിതാ �ാതിനിധ�ം നിലവിൽ 9%
ആണ്. സർ�ാരിെ� ഫല�ദമായ നടപടിയി�െട
നിലവിൽ േപാലീസ്  േകാൺ�ബിൾ ത�ികയിൽ
14% -ൽ അധികമായി വർ�ി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


