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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5426 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനെ� േപാലീസ്  േ�ഷ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� ആെക േപാലീസ്  േ�ഷ�ക�െട
എ�ം എ�; ഇവയിൽ എ� േ�ഷ�കൾ വാടക
െക�ിട�ളിൽ �വർ�ി��; വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് ആെക 554 േപാലീസ്  േ�ഷൻ
നിലവി��്. ഇതിൽ Law & Order Police Station
(Local) –ക�െട എ�ം 484 ആണ്. വാടക
െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� 42 േപാലീസ്
േ�ഷ�കൾ നിലവി��്. ഇതി��റേമ മ�്
വിഭാഗ�ളിൽെ��� താെഴ�റ�� േപാലീസ്
േ�ഷ�ക�ം ഉ�്. 1. Railway Police Station -
13, 2. Vanitha Police Station - 14, 3. Cyber
Crime Police Station - 19, 4. Coastal Police
Station - 18, 5. Kochi Metro Police Station -01,
6. Crime Branch Police Station - 01, 7. Special
Mobile Squad (SMS) Charging Police Station -
03, 8. ATS Police Station (New) - 01

(ബി)

സം�ാന�് ശി� സൗ�ദ േക�ം �ടി
ഉൾെ��� എ� േപാലീസ്  േ�ഷ�ക��്;
ഇവയി�െട ��ികൾ�് േപാലീസിെ� മഹത�ം
മന�ിലാ�ാ�ളള എെ�ാെ� അവസര�ളാണ്
നട�ാ�ി വ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ശി� സൗ�ദമായ 126 േപാലീസ്
േ�ഷ�കളാ��ത്. ശി� സൗ�ദ
േ�ഷ�കളി�െട �ായം, ലിംഗം, മതം, ജാതി
എ�ിവയിെല വ�ത��ത പരിഗണി�ാെത
��ികെള അംഗീകരി�ക�ം മാനസിക പിരി���ം,
വിഷാദം, ആ�ഹത�ാ �വണത, ലഹരി ഉപേയാഗം
�ട�ിയവ അ�ഭവി�� ��ികൾ�്
നൽേക�തായ മാനസിക പിൻബലം നൽ�ക�ം
ഇ�ര�ി�� ��ികെള �ൻവിധിയി�ാെത
േകൾ��തി�ം വിലയി���തി�ം
ആവശ�െമ�ിൽ വിദ� േസവനം
ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി� വ��.
ഇ�കാരം േപാലീസ്  േ�ഷ�കളിൽ സമീപി��
��ിക�െട ആ�യ േക�ം, മാർ�ദർശിനി ആണ്
േപാലീസ്  എ� വ��മായ േബാധ�ം ��ികളിൽ
ഉ�ാ�ിെയ��ാൻ കഴി��.

(സി) െഗയിം അട��ളള ഓൺെെലൻ ചതി�ഴികളിൽ
���� ��ിക�െട എ�ം വർ�ി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ം വർ�ി��തായി ��യിൽെ��ി�ി�.
എ�ാൽ ഇ�രം ചതി�ഴിയിൽ ��ികൾ
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െപ�േപായതായ ചില സംഭവ�ൾ റിേ�ാർ�്
െച�ി��്.

(ഡി)
എ�ിൽ ഇ�രം ��ികൾ�ായി ഡിജി�ൽ ഡീ
അഡി�ൻ േക��ൾ നിലവിൽ ശി� സൗ�ദ
േക��ളായി �വർ�ി�� േപാലീസ്
േ�ഷ�കൾ �േഖന �ട�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ്  വ��ിൽ േറ�് തല�ിൽ ഓേരാ
ഡിജി�ൽ ഡീ-അഡി�ൻ െസ��കൾ (Digital
Deaddiction Centers) 2022-23-െല �ാൻ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ആരംഭി��തി�ളള
നടപടികൾ സം�ാന േപാലീസ്  േമധാവി
തല�ിൽ സ�ീകരി� വ��.

(ഇ)

അഗതികൾ�് എ�ാ ദിവസ�ം സൗജന� ഭ�ണം
നൽ��േതാ, മ�രപരീ�കൾ�് പരിശീലനം
നൽ��േതാ, െപാ� വായനശാലകൾ
നട��േതാ ആയി�� േപാലീസ്  േ�ഷ�കെള
സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

(ഇ) തി�വന��രം �റൽ േപാലീസ്  ജി�യിെല
പാേ�ാട്  േപാലീസ്  േ�ഷനിൽ പി.എസ് .സി.
േകാ�ിംഗ് െസ��ം, ��ർ സി�ി േപാലീസ്
ജി�യിെല ചാവ�ാട് , ��ർ �റൽ േപാലീസ്
ജി�യിെല െകാര�ി, കാസർേഗാഡ്  േപാലീസ്
ജി�യിെല കാസർേഗാഡ്  എ�ീ േപാലീസ്
േ�ഷ�കളിൽ െപാ�ജന പ�ാളി�ം, സ��
സംഘടനകൾ എ�ിവ�െട സഹകരണേ�ാെട

എ�ാ ദിവസ�ം അഗതികൾ�് സൗജന�
ഉ�ഭ�ണ വിതരണം നട�ി വ��. �ടാെത
േകാഴിേ�ാട്  സി�ി േപാലീസ്  ജി�യിെല മാറാട്
േപാലീസ്  േ�ഷനിൽ പ�ി�് ൈല�റി�ം,
ക�ർ സി�ി േപാലീസ്  ജി�യിെല തലേ�രി,
പാ�ർ എ�ീ േപാലീസ്  േ�ഷ�കളിൽ �വതീ
�വാ�ൾ�് മ�രപരീ�കൾ�� �ാ�ക�ം
കായിക �മത�് ആവശ�മായ പരിശീലന�ം
നട�ിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


