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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3823 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േപാലീസ്  സംവിധാനം ജനകീയമാ�ി മാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ്  സംവിധാനെ�
��തൽ കാര��മ�ം ജനകീയ�മാ�ി
മാ��തിനായി ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ീക�െട �ര�ാ പ�തി�മായി ബ�െ��് Pink
Protection Project 19/07/2021-ൽ നിലവിൽ വ�.
ഈ സാ��ിക വർഷെ� �ാൻ �ീമിൽ
ഉൾെ���ി 7 Pink Control Room Vehicle
വാ��തിനായി ഫ�് അ�വദി�ി��്. Student
Police Cadet Project, Hope Project Senior
Citizen സഹായ പ�തികളായ Neighbourhood
watch, Bell of faith, ജനൈമ�ി േപാലീസ്  ബീ�്
ഓഫീേസ�് െ�യിനിംഗ്, Children and Police
(CAP) Programme, School Protection Group,
Chiri, Help Desk എ�ിവ�ായി ഫ�്
അ�വദി�ി��്. േപാലീസ്  േ�ഷ�ക�െട
അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിനായി

സം�ാന �ാൻ പ�തി 2021-22 �കാരം 400
ല�ം �പ അ�വദി�ക�ം ��ത ഫ�്
ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ം വ��. �ടാെത സം�ാനെ�

സബ്ഡിവിഷണൽ ഓഫീ�ക�െട അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ിനായി 200 ല�ം �പ
അ�വദി�  ്�ടർനടപടി സ�ീകരി� വ��. State
Special Branch-ൽ ഫർണി�ർ വാ��തിനായി
ഈ സർ�ാർ 13.55 ല�ം �പ അ�വദി�. ലഹള
നിയ�ണ ഉപകരണ�ളായ Body protective
gear, helmet, Barricade, Shield എ�ിവ
വാ��തി�ം സം�ാന �ാൻ പ�തി �കാരം
250 ല�ം �പ അ�വദി�ി���ം അവ
വാ��തി�� നടപടികൾ നട� വ�ക�മാണ്.
േ�ാ�ക�െട ഉപേയാഗം രാജ��ിെല മി�വാ�ം
എ�ാ േമഖലയി�ം വർ�ി� വ��
സാഹചര��ിൽ േകരളാ േപാലീസ്
ൈസബർേഡാമിെ� കീഴിൽ ആരംഭി� �തിയ
വിഭാഗം ആണ് േകരളാ േപാലീസ്  േ�ാൺ
േഫാറൻസിക് ലാബ് & റിസർ�  ്െസ�ർ.
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േ�ാ�ക�മായി ബ�െ�� ശാ�ീയ
പരിേശാധനക�ം, െട�ി�ൽ വിവര��െട
പരിേശാധന�ം, േപാലീസ്  േസന�െട വിവിധ
ആവശ��ൾ നിർവഹി�ാ�ത�� രീതിയി��
േ�ാൺ െഡവല�്െമ�്, െമാൈബൽ ആ�ി

േ�ാൺ സി�ം എ�ിവ�ം ഈ റിസർ�്
െസ�റിെ� ഭാഗമാണ്. േ�ാ�ക�െട
ഉപേയാഗ�ി�ം, േഫാറൻസിക്
വിശകലന�ി�ം, അവ ഉപേയാഗി��
ഭീഷണികെള �തിേരാധി��തി�മായി േ�ാൺ
േഫാറൻസിക് ലാബ് & റിസർ�  ്െസ�ർ
�പീകരി�� ഇ��യിെല തെ� ആദ�െ� േലാ-
എൻേഫാ�്െമ�് ഏജൻസിയാണ് േകരളാ
േപാലീസ്  .

(ബി)

േപാലീസ്  സംവിധാനെ��റി�ം േപാലീസിെ�
േമാശം െപ�മാ�െ� സംബ�ി�ം ബ�.
ൈഹേ�ാടതി�െട പരാമർശം സർ�ാർ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസ്  േമധാവി തല�ിൽ

വിലയി��ിയി��്. േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�ർ

െപാ�ജന�േളാട്  െപ�മാേറ� രീതികൾ
സംബ�ി�  ്താെഴ�റ�� പരിശീലന
പരിപാടികൾ നട�ിലാ�ി വ��. 1. ജനൈമ�ീ
േപാലീസ്  പരിശീലനം 2. Soft Skill Training 3.
Gender Sensitisation 4. Stress Management with
Human relations 5. Inter Personal relationship 6.
Positive handling of drug abuses 7. Life style
Management. 8. Correctional Behavioural
Training ഇതി��റേമ സം�ാന േപാലീസ്
േസന�െട അടി�ാന ഘടകമായ േപാലീസ്
േ�ഷ�കൾ െപാ�ജന സൗ�ദമാ��തി�ം
�ീകൾ, ��ികൾ, മ�് �ർബല ജനവിഭാഗ�ൾ
എ�ിവ�െട �ര� ഉറ�വ���തിേല�മായി
േപാലീസ്  സംവിധാനം നി��മാ�ം
കാര��മമാ�ം �വർ�ി�� എ�്
ഉറ�വ���തിന് ആവശ�മായ

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ സം�ാന േപാലീസ്  േമധാവി
�റെ��വി�ി��്.

(സി) എ�ിൽ േപാലീസ്  േസനാംഗ��െട ജന�േളാ��
െപ�മാ� രീതിയിൽ മാ�ം വ���തിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സം�ാന േപാലീസ്  േമധാവി തല�ിൽ

വിലയി��ിയി��്. േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�ർ

െപാ�ജന�േളാട്  െപ�മാേറ� രീതികൾ
സംബ�ി�  ്താെഴ�റ�� പരിശീലന
പരിപാടികൾ നട�ിലാ�ി വ��. 1. ജനൈമ�ീ
േപാലീസ്  പരിശീലനം. 2. Soft Skill Training 3.
Gender Sensitisation 4. Stress Management with
Human relations 5. Inter Personal relationship 6.
Positive handling of drug abuses 7. Life style
Management. 8. Correctional Behavioural
Training ഇതി��റേമ സം�ാന േപാലീസ്



3 of 3

േസന�െട അടി�ാന ഘടകമായ േപാലീസ്
േ�ഷ�കൾ െപാ�ജന സൗ�ദമാ��തി�ം
�ീകൾ, ��ികൾ, മ�് �ർബല ജനവിഭാഗ�ൾ
എ�ിവ�െട �ര� ഉറ�വ���തിേല�മായി
േപാലീസ്  സംവിധാനം നി��മാ�ം
കാര��മമാ�ം �വർ�ി�� എ�്
ഉറ�വ���തിന് ആവശ�മായ

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ സം�ാന േപാലീസ്  േമധാവി
�റെ��വി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


