
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 87 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനെ� േപാലീസ്  േസന�െട ശാ�ീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ),
�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 

�ീ. എ. രാജ, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ്  േസനെയ രാജ�െ�
ഏ��ം മിക�� േസനയാ�ി നിലനിർ��തിന്
എെ��ാം ശാ�ീകരണ �വർ�ന�ളാണ്

നട�ിവ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(എ)

അ�ബ�മായി േചർ�ി��്.

(ബി)
�മസമാധാനപാലനം െമ�െ����തി� ��തൽ
സബ്ഡിവിഷ�കൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �മസമാധാനപാലനം െമ�െ����തിനായി
സ.ഉ.(ൈക)നം.35/2021/ആഭ��രം, തീയതി
10.02.2021 �കാരം 25 �തിയ സബ്
ഡിവിഷ�കൾ ആരംഭി�ി��്.

(സി) �ീകൾ, വേയാജന�ൾ, ��ികൾ എ�ിവർ�
��തൽ �ര� ഉറ�ാ��തിനായി �േത�കം
പ�തികൾ �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�്. �ീകൾ, വേയാജന�ൾ, ��ികൾ
എ�ിവർ�് ��തൽ �ര� ഉറ�ാ��തി�ം
പരാതി നൽ��തി�മായി �േത�ക സംവിധാനം
േപാലീസ്  ഒ��ിയി��്. ���ൾ േനരി��
ആർ�ം aparajitha.pol@kerala.gov.in എ� ഇ-
െമയിൽ വിലാസ�ിൽ പരാതി നൽകാ��താണ്.
�ടാെത 9497996992 എ� ന�രി�ം പരാതികൾ
അറിയി�ാം. പരാതികൾ ൈകകാര�ം
െച��തി�� സം�ാനതല േനാഡൽ
ഓഫീസറായി പ�നംതി� ജി�ാ േപാലീസ്
േമധാവി �ീമതി. ആർ. നിശാ�ിനി ഐ.പി. എസ്-
െന �മതലെ���ിയി��്. പരാതികൾ
9497999955 എ� ന�രിൽ േനരി�് േനാഡൽ
ഓഫീസെറ അറിയി�ാ���മാണ്. �ടാെത
ഗാർഹിക പീഡന�ൾ നിയ�ി��തി�ം
ജന�ളിൽ േബാധവൽ�രണം നട��തി�മായി
പി�് െ�ാ��ൻ േ�ാജ�് 2021 �ൈല 19-ന്
നിലവിൽ വ�. ഈ പ�തി �കാരം പി�്
േപാലീസ്  ടീം, പി�് പേ�ാൾ െവഹി�ിൾ, േമാേ�ാർ
ൈസ�ിൾ എ�ിവയിൽ വനിതാ േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ർ വീ�കളിൽ േപായി ഇ�ര�ിൽ

�ീകൾ�ം, ��ികൾ�െമതിെര��
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പീഡന�ൾെ�തിെര േബാധവൽ�രണ�ം
ആവശ�മായ നിയമ സഹായ�ം നൽകി വ��.
ഇതിന് �റെമ 2021-22 സാ��ിക വർഷം
സം�ാന �ാൻ പ�തിയിൽ, �ീസൗ�ദ
സാഹചര��ൾ ��ി��തി�ം ലിംഗ
വിേവചന�ിെനതിെര��

അവേബാധന�ി�മായി 5.5 േകാടി �പ�െട
പ�തി�് അ�മതി നൽകിയി��്. പി�്
കൺേ�ാൾ ��കൾ�് 7 വാഹന�ൾ വാ��തിന്
43 ല�ം �പ�ം Women Victim Support
Scheme-ന് 15 ല�ം �പ�ം self Defence
Programmes & Training-ന് 50 ല�ം �പ�ം
നിർഭയ േവാള�ീയർസി�� �തിഫല�ിനായി

12 ല�ം �പ�ം ഇതിൽ ഉൾെ���ിയി��്. ടി
�ാനിൽ സം�ാനെ� 80 േപാലീസ്
േ�ഷ�കൾ �ീ-ശി� സൗ�ദമാ��തി�ം
വനിതാ േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�ർ�ായി േമാ�ലാർ
േടായ്  ല�്�ാപി��തി�ം Napkin Vending
Machine/ Incinerators വാ��തി�മായി 400
ല�ം �പ�ം ഉൾെ���ിയി��്.

(ഡി) േപാലീസ്  േ�ഷ�ക�െട �വർ�നം

ഉ�രവാദി��ർണമാ��തി�ം ചില
േപാലീ�േദ�ാഗ��െട ഭാഗ� നി��
ആശാസ�മ�ാ� �വർ�ന�ൾ

ഒഴിവാ��തി��ൾെ�െട സഹായകരമായ
തര�ിൽ എ�ാ േ�ഷനി�ം സി.സി.ടി.വി.
�ാപി�ാൻ നട�� �വർ�നം

�ർ�ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(ഡി)

സം�ാനെ� 520 േപാലീസ്  േ�ഷ�കളിൽ
CCTV ക�ാമറ �ാപി��തിന് അ�മതി
നൽകിയി��്. സി.സി.ടി.വി. �ാപി��തി�ളള

�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ










