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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 91 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനെ� പി�് േപാലീസിെ� കഴി� അ� വർഷെ� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. നജീബ് കാ��രം
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� പി�് േപാലീസിെ� കഴി�
അ� വർഷെ� �വർ�നം �ീ
സൗ�ദമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;
�മസമാധാന പാലന�ി� നിേയാഗി�െ�� ടി
വിഭാഗ�ിൽ നി�് ആ�ി�ലിൽ ദളിതനായ
അ�െന�ം മകെള�ം േമാഷണ��മാേരാപി�
ൈകകാര�ം െച��ൾെ�െട�� സംഭവ�ൾ
അതീവ ഗൗരവമായി ക�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എെ��ാം നടപടികൾ ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി�;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) വിലയി��ിയി��് . �ീക�െട�ം, ��ിക�െട�ം
�ര��ായി �പീകരി� പി�്  േപാലീസ്   വളെര
െമ�െ�� �വർ�നമാണ് നട�ി വ��ത് .
രാവിെല 8 �തൽ രാ�ി 8 വെര �ീകൾ ��തലായി
എ�� �േദശ�ളിൽ ജി.പി.ആർ.എസ്  .
സംവിധാന�� വാഹന�ിൽ പി�്  േപാലീസ്  
പേ�ാളിംഗ്  സജീവമായി നട�ി വ���്. പി�്
േപാലീസ്   കൺേ�ാൾ �മിെല േഹാ�്  ൈലൻ
സംവിധാനം വഴി അടിയ�ിര ഘ��ിൽ േസവനം
ലഭ�മാ�ി വ���് . പി� േപാലീസ്   കൺേ�ാൾ
�മിെല േഹാ�്  ൈലൻ സംവിധാനം വഴി �ീകൾ�്  
േനെര�� ഉപ�വ�ിെ�േയാ, ൈലംഗിക
അതി�മ�ിെ�േയാ സാധ�തകൾ തട��തി�ം,
കൺേ�ാൾ �മിെല നിർേ�ശ�ൾ�് അ�സരി�  ്
ആവശ��� േമഖലയിേല�്  കാലതാമസം �ടാെത
പി�്  േപാലീസിെന വിന�സി��തിന് 
സാധി����് . �ീക�െട�ം, ��ിക�െട�ം
�ര��ായി െപാ��ല�ളായ ബ�്�ാ�്,
െറയിൽേവ േ�ഷൻ, പാർ�കൾ, സ്  �ൾ,
േകാേളജ്   പരിസര�ൾ എ�ിവിട�ളിൽ
�ധാനമാ�ം പേ�ാളിംഗ് നട�ി �ീകൾ�്  
നിർഭയമായി സ�രി�വാ�� അ�രീ�ം

ഒ��ിെകാ���തിൽ പി�്  േപാലീസ്  
സംവിധാനം സഹായകരമായി തീർ�ി��്.
ആ�ി�ലിൽ ദളിതനായ ആ�െന�ം മകെള�ം
േമാഷണ��ം �മ�ി ൈകകാര�ം െച� സംഭവം
വളെര ഗൗരവമായി ക�ി���ം ഇതിൽ
ആേരാപണ വിേധയയായ ആ�ി�ൽ പി�്
പേ�ാൾ വാഹന�ിെല ൈ�വർ ഡ��ി
േനാ�ിയി�� ഉേദ�ാഗ�െയ െകാ�ം സി�ി
േപാലീസ്   �ണി�ിേല�്  �ലംമാ�ിയി���ം,
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നൽ���ൾെ�െട�� വ��തല നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി���മാണ് .

(ബി) പി�് േപാലീസിേല�� നിയമന�ിൽ ചില
അംഗ�ൾ�മാ�ം �ടർ�യായി നിയമനം
നൽ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഈ സമീപന�ിൽ ആവശ�മായ മാ��ൾ
വ��ാൻ തയാറാ�േമാ; ജന�േളാ��
സമീപന�ിൽ നിയമപരമ�ാ� അമിതാധികാര
ഇടെപട�കൾ ഉ�ാകാതിരി�ാൻ പി�് േപാലീസ്
േസനാംഗ�ൾ�് �ടർ�യായ നിയമനെമ�തിൽ
മാ�ം ഉ�ാ�േമാ;

(ബി)

പി�് േപാലീസിൽ ചില അംഗ�ൾ�് മാ�ം
�ടർ�യായി നിയമനം നൽ��തായി
��യിൽെ��ി�ി�. പി�്  േപാലീസ്   ഡ��ി�്
താൽ�ര��� വനിതാ േസനാംഗ��െട
താൽപര�പ�ം വാ�ി കാലാകാല�ളിൽ മാ�ി
നിയമി�വ��.

(സി) അ��ിെടയായി ഇ�ര�ാർ നിയമം
ക�ിെല���� �ലം ���ത�ം െച��വ�െട
�ാനേ��് എ�ിെ��� എ� ആേരാപണം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് തടയാൻ
ആവശ�മായ മാർഗേരഖ �റെ��വി�േമാ;
ഇെ��ിൽ ടി േസന�െട നിരീ�ണ�ിന്

ആവശ�മായ സംവിധാനേമർെ���േമാ?

(സി)
ഇ�രം ആേരാപണ�ൾ ��യിൽെ��ി�ി�.
പി�്  േപാലീസിെ� �വർ�ന�ൾ �ത�മായി
നിരീ�ി� വ�ക�ം �താര�മായ �വർ�നം

ഉറ�്  വ���തിനായ മാർ�നിർേദശ�ൾ
നൽകി വ�ക�ം െച���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


