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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3827 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വനിതാ േപാലീസ്  േസന

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വനിതാ േപാലീസ്  േസന�െട
�വർ�ന�ൾ െമ�െ����തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�്
വിശദീകരി�ാേമാ; വനിതാ േപാലീസ്  േസന�െട
അംഗബലം വർ�ി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(എ) 2021-22 സാ��ിക വർഷം സം�ാന �ാൻ
പ�തിയിൽ, �ീ സൗ�ദ സാഹചര��ൾ
��ി��തി�ം ലിംഗ വിേവചന�ിെനതിെര��

അവേബാധന�ി�ം 550 ല�ം �പ�െട
ഭരണാ�മതി സ.ഉ. (സാധ)നം. 1733/2021/
ആഭ��രം തീയതി 22.06.2021 �കാരം
നൽകിയി��് . അ�കാരം പി�്  കൺേ�ാൾ
��കൾ�്  7 വാഹന�ൾ വാ��തിന്  43 ല�ം

�പ�ം, Women Victim Support Scheme-ന് 
15ല�ം �പ�ം, നിർഭയ േവാള�ിേയ�ി��
�തിഫല�ിനായി 12 ല�ം �പ�ം
ഉൾെ���ിയി��് . �ടാെത സം�ാനെ� 80
േപാലീസ്   േ�ഷ�കൾ ശി�സൗ�ദമാ��തി�ം
വനിതാ േപാലീസ്   ഉേദ�ാഗ�ർ�്  അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഏർെ����തി�മായി 400 ല�ം

�പ�ം ഉൾെ���ിയി��് . വനിതാ േപാലീസ്  
േസന�െട അംഗബലം വർ�ി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി 30.01.2017 തീയതിയിെല സ.ഉ.
(ൈക)നം.15/2017/ആഭ��രം �കാരം
സം�ാന�്  ഒ� വനിതാ ബ�ാലിയൻ
�പീകരി�. നിലവിൽ സം�ാന�്  14 േപാലീസ്  
ജി�കളിലായി ഓേരാ�വീതം 14 വനിതാ േപാലീസ്  
േ�ഷ�കൾ �വർ�ി� വ���് . 25.02.2021
തീയതിയിെല സ.ഉ.(ൈക) നം. 65/2021/
ആഭ��രം ഉ�രവ്  �കാരം അ�മതി ലഭി� KAP
6th ബ�ാലിയനായി ആദ�ഘ��ിൽ ��ി��
100 േപാലീസ്   േകാൺ�ബിൾ ത�ികകളിൽ 25
എ�ം വനിതകൾ�ായി അ�വദി�ി��് .

(ബി) പി.എസ് .സി വനിതാ േപാലീസ്  േകാൺ�ബിൾ
ത�ികയിേല�് കാ�ഗറി ന�ർ 653/2017 �കാരം
നട�ിയ പരീ�യിെല റാ�് ലി�ിൽ നി�്
നിലവിൽ എ�േേപർ�് നിയമനം
നൽകിയി�െ��ം , എ�േപർ�് നിയമന

(ബി) വനിതാ േപാലീസ്   േകാൺ�ബിൾ ത�ികയിേല�് 
കാ�ഗറി 653/2017 �കാര�� നിയമന
പ�ികയിൽ നി�ം ആെക 527
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�്  നിയമന ഉ�രവ് 
നൽകിയി��് . ��ത നിയമന പ�ികയിൽ നി�ം
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ശിപാർശ നൽകിെയ�ം, എ� ഒഴി�കളിേല�്
നിയമന ശിപാർശ നൽകാ�െ���� വിവരം
ഇനം തിരി�  ്ലഭ�മാ�ാേമാ;

757 േപ�െട നിയമന ശിപാർശ പി.എസ്  .സി
നൽകിയി��് . 85 ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�്  ൈവദ�
പരിേശാധന വിവിധ തീയതികളിലായി
നട�ിയി��് . ഇവ�െട േപാലീസ്  
െവരിഫിേ�ഷൻ �തഗതിയിൽ
നട�ിവരികയാണ് . ബാ�ി�� 29
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ം, എ�്�ൻഷൻ
�ർ�ിയാ�ിയ മ�്  ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ം

ൈവദ�പരിേശാധന നട��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ി��് . ൈവദ� പരിേശാധനാ റിേ�ാർ�് 
ലഭി�� ഉടൻ തെ� േപാലീസ്  െവരിഫിേ�ഷൻ
�ർ�ിയാ�ി പരിശീലനം ആരംഭി��താണ് . 5
േപ�െട നിയമന ശിപാർശ പി.എസ്  . സിയിൽ
നി�ം ലഭി�ാ��് .

(സി)

��ത ലി�ിൽ നി�് നിയമന ശിപാർശ നൽകിയ
��വൻ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ം െമഡി�ൽ
പരിേശാധന �ർ�ിയാ�ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ എേ�ാൾ പരിേശാധന
നട��തിനാണ് നി�യി�ി��ത്;
ആയതിേല�� കാലതാമസം
ഒഴിവാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വനിതാ േപാലീസ്   േകാൺ�ബിൾ ത�ികയിേല�് 
കാ�ഗറി 653/2017 �കാര�� നിയമന
പ�ികയിൽ നി�ം ആെക 527
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�്  നിയമന ഉ�രവ് 
നൽകിയി��് . ��ത നിയമന പ�ികയിൽ നി�ം
757 േപ�െട നിയമന ശിപാർശ പി.എസ്  .സി
നൽകിയി��് . 85 ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�്  ൈവദ�
പരിേശാധന വിവിധ തീയതികളിലായി
നട�ിയി��് . ഇവ�െട േപാലീസ്  
െവരിഫിേ�ഷൻ �തഗതിയിൽ
നട�ിവരികയാണ് . ബാ�ി�� 29
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ം, എ�്�ൻഷൻ
�ർ�ിയാ�ിയ മ�്  ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ം

ൈവദ�പരിേശാധന നട��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ി��് . ൈവദ� പരിേശാധനാ റിേ�ാർ�് 
ലഭി�� ഉടൻ തെ� േപാലീസ്  െവരിഫിേ�ഷൻ
�ർ�ിയാ�ി പരിശീലനം ആരംഭി��താണ് . 5
േപ�െട നിയമന ശിപാർശ പി.എസ്  . സിയിൽ
നി�ം ലഭി�ാ��് .

(ഡി) നിലവിൽ വിവിധ ഘ��ളിലായി നിയമന ഉ�രവ്

ലഭി�  ്െമഡി�ൽ പരിേശാധന �ർ�ിയാ�ിയ

ഉേദ�ാഗാർഥികൾ�് പരിശീലനം ആരംഭി�ാൻ

ഉേ�ശി��ത് എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;
��ത പരിശീലന�ി�� കാലതാമസം
ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി)
നിലവിൽ ലഭ�മായ നിയമന ശിപാർശയിേ���
നടപടി�മ�ൾ �തഗതിയിൽ �ർ�ിയാ�ി

േയാഗ�ത േന�� ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�്  പരിശീലനം
എ��ം േവഗം ആരംഭി��താണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


