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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 78 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േപാലീസ്  വ��ിൽ നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) �ൻ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� 2016 �തൽ

േപാലീസ്  വ��ിൽ നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര�ൾ

െവളിെ���േമാ;

(എ) �ൻ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� 2016 �തൽ

േപാലീസ്  വ��ിൽ നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര�ൾ

�വെട േചർ��. സം�ാനെ� എ�ാ േപാലീസ്

േ�ഷ�കളിേല�ം എസ് .എ� .്ഒ. മാരായി

േപാലീസ്  ഇൻെ��ർമാെര നിയമി�ി��്. ഇ��ലം

ഓേരാ േപാലീസ്  േ�ഷെ��ം ഭരണപരമായ

കാര��ളി�ം മ��� �വർ�ന�ൾ ��തൽ

കാര��മമാ�ക�ം െപാ�ജന��െട

ആവലാതികൾ എസ് .എ� .്ഒ.മാരായ

ഇൻെ��ർമാർ േകൾ�ക�ം �ടർ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ക�ം െച��. രേ�ാ അതിലധികേമാ

എസ് .ഐ.മാർ ഉ� എ�ാ േപാലീസ്

േ�ഷ�കളി�ം ��ാേന�ഷണ�ം

�മസമാധാനപാലന�ം ര�് വിഭാഗ�ളാ�ി

േവർതിരി�ി��്. ഈ പരി�ാരം വഴി

േകസേന�ഷണ�ി�ം �മസമാധാന പാലന�ി�ം

ശ�മായി ഇടെപടാ�ം അ�വഴി

െപാ�ജന�ൾ�് പരാതി�ിടനൽകാ�വിധം

േപാലീസിന് �വർ�ി�വാ�ം സാധി���്.
ഇ�രം പരി�ാരം െപാ�ജന�ൾ�ിടയിൽ

േപാലീസിെ� സ�ീകാര�ത വർ�ി�ി��തി�ം

െപാ� സ�ഹ�ിൽ ജന സൗ�ദ േപാലീസ്  എ�

അവേബാധം വളർ�ിെയ��ാ�ം സാധി�ി��്.
േനരിെ���ാ�� ���ത��െള സംബ�ി�്

ഏെത�ി�ം വ��ി ���ത�ം നട� േപാലീസ്

േ�ഷെ� അധികാര പരിധി�് �റെ� േപാലീസ്

േ�ഷനിൽ പരാതി സമർ�ി�ാൽ അധികാരപരിധി

േനാ�ാെത ഏെതാ� േപാലീസ്  േ�ഷനി�ം

എഫ്.ഐ.ആർ രജി�ർ െച�ണെമ�് സം�ാന

േപാലീസ്  േമധാവി സർ�ലർ നം.1/2020 തീയതി

03.01.2020 �കാരം ബ�െ�� േപാലീസ്

ഉേദ�ാഗ�ർ�് നിർേ�ശം നൽകിയി��് .
േക�ാവി�ത പ�തിയായ CCTNSന് ആവശ�മായ
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ക����ക�ം ലാപ് േടാ�ക�ം വാ�ി നൽകിയി��്.
ശാ�ീയ ��ാേന�ഷണം ��തൽ

ശാ�ീകരി��തിനായി സയ�ിഫിക്

ഉപകരണ�ളായ DNA Sequencer, Advanced
equipment for document examination, Digital
Zoom Static Microscope, FTIR Spectrometer,
Refractometer, PCR Machine, Ultra low
temperature freezer, Refrigerated centrifuge
�ട�ിയ ആ�നിക ഉപകരണ�ൾ േഫാറൻസിക്

സയൻസ്  ലാ�കളിേല�് ലഭ�മാ�ക��ായി.
നിലവിെല േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ വിഭജി�  ്�തിയ

േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ ആരംഭി����ലം

െപാ�ജന�ൾ�് പരാതികൾ നൽ��തിനായി

ഏെറ �രം സ�രിേ��ിവ�� ��ി��കൾ

ഒഴിവാ�വാ�ം അവ�െട പരാതികൾ�്

അതിേവഗം നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന്

സാധി�െമ�ം, േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ വിഭജി�്

�തിയ േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ ആരംഭി����ലം

��ത േമഖലയിെല �മസമാധാനം ��തൽ

കാര��മമാ�വാൻ കഴി�െമ�ം മന�ിലാ�ി

അ�രെമാ� നയം ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�ക�ം

�ടർ�് ര�് ബഡ്ജ�് നിർേ�ശ�ളിലായി നാല്

വനിതാ േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ അട�ം �തിയ

േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ ആരംഭി�ക�ം െച�. ഈ
സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േ�ാൾ

സം�ാന�് ആെക ഒ� ൈസബർ ൈ�ം

േപാലീസ്  േ�ഷൻ മാ�േമ നിലവി��ായി���.
ൈസബർ ഇട�ളിൽ �ീക�ം �ായമായവ�ം

േനരി�� െവ�വിളിക�ം അവർെ�തിെര

ഉ�ാ�� ���ത���ം അ�േപാെല ഓൺ

ൈലൻ ത�ി�കൾ അട��� മ�് ���ത���ം

ഫല�ദമായി തട��തിനായി സം�ാന�്

എ�ാ േപാലീസ്  ജി�കളി�ം ൈസബർ ൈ�ം

േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ (19 എ�ം) ആരംഭി�ി��്.
േകരളാ േപാലീസിെ� െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷ�കളായ ര�, സി�ി സൺ േസ�ി,
ഡയൽ-എ-േകാപ്, ഇ-��, ൈസബർ ൈഗഡ് ,
Know Your Jurisdiction, THUNA �ട�ിയ

െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷ�കൾ ഏേകാപി�ി�്

‘POL-APP’ എ� േപരിൽ െപാ� ജന�ൾ�ായി

നൽകിയി��്. േപാലീസ്  െപാ�ജന സൗഹാർ�

േപാർ�ൽ സംവിധാനം വഴി െപാ� ജന�ൾ�്

ഓൺൈലനായി പരാതികൾ

സമർ�ി�ാ��താണ്. ജീവഹാനി �ടാെത േ�ാടക

വ� �ൾ ൈകകാര�ം െച��തി�ം

നിർ�ീര�മാ��തി��� ഉപകരണ�ൾ,
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സ��കൾ, നിരീ�ണ ഉപകരണ��ം വാ�ി

നൽകിയി��്. തീരേദശ �ര��ം LWE /
മാേവായി�് ബാധിത �േദശ�ളിൽ �ര��െട

ഭാഗമായി �തന സാേ�തിക വിദ�യി��

സാ�ൈല�് േഫാ�കൾ വാ�ി നൽകിയി��്.
�ീകൾ�ം ��ികൾ�ം േനെര വർ�ി� വ��

ൈസബർ �� �ത��ൾ തട��തിനായി േക�

സർ�ാർ സഹായേ�ാെട ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിയാണ് Cyber Crime
Prevention Against Women and Children
(CCPWC) േ�ാജ�്. ഇതിെ� ഭാഗമായി േകരള

േപാലീസ്  അ�ാദമിയിൽ ഒ� ൈസബർ

േഫാറൻസിക് ലാബ് ഉൾെ�� െ�യിനിംഗ്

െസൻറർ ആരംഭി�ി��്. ��ത പ�തി�െട

ഭാഗമായി േപാലീസ്  ഓഫീസർമാർ, പ�ിക്

േ�ാസിക��ർമാർ, �ഡീഷ�ൽ ഓഫീസർമാർ

എ�ിവർ�് െ�യിനിംഗ് നൽ��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. നിലവിെല അനേലാഗ്

െടലി ഉപകരണ�ൾ�് പകരം അത�ാ�നിക

രീതിയി�� ഡിജി�ൽ േറഡിേയാ ക��ണിേ�ഷൻ

സി�ം ��ർ ജി�യിൽ ആവി�രി�ാ��

നടപടികൾ �ർ�ിയായി വ��. െപാ�

ജന�ൾ�് േപാലീസ്  വ��ിൽ നി�ം നൽകി

വ�� ഒ� ��ധാന േസവനമാണ് പാ�്േപാർ�്

െവരിഫിേ�ഷൻ. പൗരൻമാർ�് 3-4
ദിവസ�ൾ��ിൽ പാേ�ാർ�ിന് ആവശ�മായ

േപാലീസ്  െവരിഫിേ�ഷൻ നട�ി റിേ�ാർ�്

നൽ��തിന് e-VIP (Electronic Verification
Interface for Passport Applications) എ�

േപാർ�ൽ വഴി സാധ�മായി വ��. േമാേ�ാർ

വാഹന നിയമ�കാര�� പിഴ/ഫീസ്  എ�ിവ

ഡിജി�ലായി ഒ���തി�� ‘Traffic Offence
Compounding E-Chalan System’ െഫഡറൽ

ബാ�ിെ� സഹകരണേ�ാെട ആരംഭി�ി��്.
ആദ� ഘ��ിൽ തി�വന��രം സി�ി, െകാ�ം

സി�ി, െകാ�ി സി�ി, ��ർ സി�ി, േകാഴിേ�ാട്

സി�ി എ�ീ 5 േപാലീസ്  ജി�കളിൽ �ടി

ആരംഭി��താണ്. അവസാന ഘ��ിൽ 6
േപാലീസ്  ജി�കളിൽ�ടി പ�തി

നട�ിലാ��േതാെട സം�ാന�ാെക

ഡിജി�ലായി പിഴ/ൈഫൻ ഒ��ാ�� സംവിധാനം

ലഭ�മാ��താണ്. സ.ഉ.(ആർ.�ി)നം.3113/2017/
ആഭ��രം തീയതി 23/11/2017 എ� ഉ�രവ്

�കാരം സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം

National Emergency Response System (NERS)
സംവിധാനം ആരംഭി�ി��്. ��ത സംവിധാനം
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പി�ീട്  Emergency Response Support System
(ERSS) എ�് �നർ നാമകരണം െച�. 112 എ�

എമർജൻസി ന�രിേല�് അടിയ�ിര

സഹായ�ിനായി െപാ�ജന�ൾ�് േപാലീസ്

സഹായം ആവശ�െ�ടാ���ം ഈ സംവിധാനം

വഴി വളെര േവഗ�ം �ത��മായ േപാലീസ്  സഹായം

ഉറ�് വ��വാൻ സാധി��. സം�ാന

േപാലീസ്  േസന�െട ശാ�ീയ ��ാേന�ഷണ

സംവിധാന��െട നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി

Modern Interrogation Room െ� �വർ�നം

18.03.2017 ആരംഭി�. സം�ാനെ� എ�ാ

ജി�കളി�ം ഓേരാ ആ�നിക േചാദ�ം െച�ൽ �റി

�ാപി�ി��്. ശബരിമല തീർ�ാടനം ��തൽ

�ഗമമാ��തിന് "Virtual Q" നട�ിലാ�ിയി��്.
ആയത് ��തൽ െമ�െ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�

വ��.

(ബി) �ീക�ം, ��ിക�ം ഉൾെ�െട�� െപാ�

ജന��െട �ര� ഉറ�ാ��തിനായി

നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ വിശദമാ�േമാ?

(ബി) �ീകൾ േനരി�� വിവിധ ���ൾ

പരിഹരി��തിനായി േകരള േപാലീസ്  �പം

നൽകിയ പ�തിയാണ് പി�് െ�ാ��ൻ േ�ാജ�്.
െപാ��ല�ളി�ം സ�കാര� ഇട�ളി�ം

ൈസബർേലാക�ം �ീകൾ�് �ര�

ഒ��കയാണ് പ�തി�െട ല��ം. പി�്പേ�ാൾ,
പി�് ജനൈമ�ി ബീ�്, പി�് കൺേ�ാൾ �ം, പി�്

ഷാേഡാ, പി�് േറാമിേയാ, കൗൺസിലിംഗ്

സംവിധാനം, വനിതാ സംര�ണ�ിന്

സഹായമായി െമാൈബൽ ആ�കൾ �ട�ി പ�്

ഘടക�ൾ േചർ�താണ് ��ത പ�തി.
വനിതകൾെ�തിെര�� അതി�മ�ൾ

സംബ�ി� പരാതികൾ ഫല�ദമായി തീർ�്

കൽ�ി��തിന് ഉേദ�ാഗ�ർ�് �േത�ക

പരിശീലനം ടി പ�തി വഴി നൽ��താണ്.
വനിതാെസ�കളിൽ നിലവി�� കൗൺസിലിംഗ്

സംവിധാനം മിക� സ��സംഘടനക�െട

സഹായേ�ാെട ശ�ിെ���ാ�ം പ�തി

ല��ം വ��. െപാ�നിര�കളിൽ �ീക�െട�ം

��ിക�െട�ം �ര� ഉറ� വ���തിനായി

നട�ിലാ�ിയ പ�തിയാണ് പി�് േപാലീസ്

പേ�ാൾ. �ൾ േകാേളജ്  പരിസര�ൾ, ബസ്

�ാ�കൾ എ�ിവ േക�ീകരി�  ്പേ�ാളിംഗ്

നട�� വനിതാ േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�രാണ് ഈ
സംവിധാന�ി��ത്. ക�ാമറ, ജി.പി.എസ്

എ�ി�െന ആ�നിക സൗകര��േളാ� �ടിയ

വാഹന�ളാണ് പി�് േപാലീസിനായി

നൽകിയിരി��ത്. ��ികൾ�ം �ീകൾ�ം

എതിെര�� അതി�മ�ൾ തട��തിന് അവെര

�ാ�രാ�കെയ� ല��േ�ാെട േകരളാ
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േപാലീസ്  ആവി�രി� പ�തിയാണ് വനിതാ സ�യം

�തിേരാധ സംഘം. �ൾ, േകാേളജ് , െറസിഡ�്

അേസാസിേയഷൻ, ��ംബ�ീ �ണി�കൾ

�തലായ �ല�ളിൽ േകരളാ േപാലീസിെ�

വനിതാ സ�യം�തിേരാധ സംഘം സൗജന�

�ാ�കൾ ലഭ�മാ��. കൗൺസിലിംഗ്, നിയമം,
േമാ�ിേവഷൻ എ�ിവയി�ം അടി�ാന വിവര�ൾ

ഈ �ാ�കളി�െട നൽകി വ��. േകരള�ിെല

19 േപാലീസ്  ജി�കളി�ം വനിതാ േപാലീസ്

ഉേദ�ാഗ��െട േസവനം ഇ�രം

പരിശീലന�ൾ�് �ർണമാ�ം സൗജന�മായി

ലഭ�മാ�ിയി��്. പ�തി�െട ഏേകാപന �മതല

ൈ�ം �ാ�് വിഭാഗം എ.ഡി.ജി.പി.�ാണ്.
ഗാർഹികപീഡനം, �ീധന�മായി ബ�െ��

പരാതികൾ എ�ിവ സ�ീകരി��തിന് �േത�ക

സംവിധാനം േപാലീസ്  ഒ��ിയി��്. ഇ�രം

���ൾ േനരി�� ആർ�ം

aparajitha.pol@kerala.gov.in എ� ഇ-െമയിൽ

വിലാസ�ിൽ പരാതി നൽകാ��താണ്. �ടാെത

9497996992 എ� ന�രി�ം പരാതികൾ

അറിയി�ാ��താണ്. �ീധന�മായി ബ�െ��്

സം�ാന�് നട�� വിവിധ അതി�മ�ൾ

സംബ�ി� പരാതികൾ ൈകകാര�ം

െച��തി�� സം�ാനതല േനാഡൽ

ഓഫീസറായി പ�നംതി� ജി�ാ േപാലീസ്  േമധാവി

ആർ.നിശാ�ിനിെയ �മതല െ���ിയി��്.
ഇ�രം പരാതികൾ 9497999955 എ� ന�രിൽ

േനാഡൽ ഓഫീസെറ അറിയി�ാ��താണ്.
അസമയ�് വഴിയിൽ ഒ�െ�� േപാ��

വനിതായാ��ാർ�ം �തിർ� പൗരൻമാർ�ം

�ര� ഒ���തിനായി േകരള േപാലീസ്

നട�ിലാ�ിയ പ�തിയാണ് നിഴൽ. ഏത്

അടിയ�ര സാഹചര��ി�ം ആവശ�മായ

സഹായം എ�ി�ാൻ തി�വന��ര�്

േ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�രിൽ

ബ�െ�ടാ��താണ്. രാ�ി ഒ��് സ�രി��

വനിതകൾ�് േപാലീസ്  സഹായം എ�ി�ാ�ം

ഈ സംവിധാനം വഴി സാധി�ം. വിളി��യാൾ

ഉ� �ലം ആ�നിക സാേ�തികവിദ��െട

സഹായേ�ാെട �ത�മായി മന�ിലാ�ാൻ കമാ�്

െസ�റിന് കഴി�ം. ന�ർ ഡയൽ െച�ാൻ

സാധി�ാ� സാഹചര��ിൽ േഫാണിെ� പവർ

ബ�ൺ ��് തവണ അമർ�ിയാൽ കമാ�്
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െസ�റിൽ സേ�ശം ലഭി�ക�ം േപാലീസ്

ഉേദ�ാഗ�ൻ തിരിെക വിളി�  ്വിവരം

അേന�ഷി�ക�ം െച�ം. 112 ഇൻഡ� എ�

െമാൈബൽ ആ�ിെല പാനിക് ബ�ൺ

അമർ�ിയാ�ം കമാ�് െസ�റിൽ

സേ�ശെമ�ം. �ീകൾെ�തിെര��

അതി�മ�ൾ അേന�ഷി��തി�ം

േമൽനടപടികൾ സ�ീകരി��തി�മായി

സം�ാനതല�ിൽ േ��് വനിതാ െസൽ

�വർ�ി�വ��. ഇേത ല��േ�ാട്  �ടി

ജി�കളി�ം വനിതാെസൽ ഉ�്. �ടാെത വയനാട്

ജി� ഒഴിെക എ�ാ റവന� ജി�കളി�ം ഒ� വനിതാ

േപാലീസ്  േ�ഷൻ വീത�ം �ാപി�ി��്.
��ികൾെ�തിെര�� ൈലംഗിക �ഷണ��ം

അതി�മ��ം തട��തി�ം Child Pornography-
�െമതിെര കർശന നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം

േക�ക�െട അേന�ഷണം കാര��മമാ��തി�ം

ഏേകാപി�ി��തി�മായി എ.ഡി.ജി.പി.
(എ� .്ക�) �ീ. മേനാജ്  എ�ഹാം ഐ.പി.എസ് .-
െ� േനരി�� േമൽേനാ��ിൽ ഒ� Counter Child
Sexual Exploitation Centre (CCSE)
�ാപി�ി��്. േദശീയ അ�ർേദശീയ

ഏജൻസികളായ ICMEC, Interpol, NECMEC,
NCRB എ�ിവ�മായി ��ത േക�ം സഹകരി�്

�വർ�ി�വ��. ��ത െസ�ർ �േഖന

��ികെള Online-ൽ ��പേയാഗം െച��വെര

കെ��ി പിടി�ടി നിയമപരമായ നടപടികൾ

സ�ീകരി�വാ�ം ഇരകളായ ��ികെള

സംര�ി�വാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വാ�ം

കഴി�ം. ��ിക�െട �ര��മായി ബ�െ��്

േപാലീസ്  നട�ിലാ�ിയ പ�തിയാണ് Children
and Police (CAP). ��ത പ�തി�മായി

ബ�െ�� �വർ�ന�ൾ �വെട േചർ��.
CAP Call Centre CAP Project CAP Internet De-
addiction centre Coordination and supervision of
CAP initiatives Child Friendly Police Stations
(CFPS) Project Hope Project Our Responsibility
to Children (ORC) School Protection Groups
(SPG) Student Police Cadets Programme (SPC)
Partnership Hubs ഈ പ�തി �േഖന ഇ�ർെന�ിന്

അടിമകളായ ��ികൾ�് കൗൺസലിംഗ് ഉൾെ�െട

സഹായ�ൾ ലഭ�മാ�വാ�ം ��ിക�മായി

ബ�െ�� വിവര�ൾ നൽകാൻ ഒ� േകാൾ

െസ��ം ഇവിെട �വർ�ി��. �ീകൾ�ം

��ികൾ�ം േനെര വർ�ി� വ�� ൈസബർ

���ത��ൾ തട��തിനായി നട�ിലാ�ി വ��
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പ�തിയാണ് CCPWC േ�ാജ�്. ഇതിെ�

ഭാഗമായി േകരള േപാലീസ്  അ�ാദമിയിൽ ഒ�

ൈസബർ േഫാറൻസിക് ലാബ് ഉൾെ��

െ�യിനിംഗ് െസ�ർ ആരംഭി�ി��്. സം�ാന�്

�ീ �ര��് അതീവ �ാധാന�ം െകാ�� െകാ�്

വനിതാ ബ�ാലിയൻ, വനിതാ ബീ�് എ�ിവ�ം

േപാലീസിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തികളാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


