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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 3 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േസാഷ�ൽ േപാലീസിംഗ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. വാ�ർ േസാമൻ,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 

�ീമതി സി. െക. ആശ, 
�ീ വി ശശി 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന�് േപാലീസിെന

ജനകീയവൽ�രി�ക എ� നയ�ിെ�

ഭാഗമായി സ�ീകരി� നടപടിക�െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. സം�ാന േപാലീസിെന ജനസൗ�ദമാ�ക

എ�താണ് സർ�ാരിെ� നയം. ഇതിെ�

ഭാഗമായി ജനൈമ�ീ �ര�ാ സംവിധാനം

സം�ാനെ� എ�ാ േപാലീസ്

േ�ഷ�കളിേല�ം വ�ാപി�ി�ക��ായി.
േപാലീസിെന സമീപി�� െപാ�ജന��െട

ആവശ��ൾ േകൾ��തി�ം അവെര

സഹായി��തി�ം േപാലീസ്  േ�ഷ�കളിൽ

പ�ിക് റിേലഷൻ ഓഫീസർമാെര നിേയാഗി�ി��്.
സം�ാന�് ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ി വ��

�ഡൻസ്  േപാലീസ്  േകഡ�് പ�തി 165
��കളിൽ�ടി വ�ാപി�ി��തിന് സർ�ാർ

അ�മതി നൽകിയി��്. സം�ാനെ� േപാലീസ്

േ�ഷ�കളിൽ ശി�സൗ�ദമാ��തി�ം �ട�ം

�റി�. �ീകൾ�ം ��ികൾ�ം ഏ� േ�ഷനി�ം

സഹായം േത��തി�ം അവ�െട ആവശ��ൾ

സ�കാര�മായി അറിയി��തി�ം �േത�ക

സംവിധാനം ഒ��ിയി��്. ��ിക�െട�ം

�ീക�െട�ം സംര�ണ�ി�ം ആവശ�മായ

സാ�ഹ� ഇടെപട�ക�ം േപാലീസ്  േസന ഇതി�െട

ല��ം െവ��. ൈസബർ ഇട�ളിൽ �ീക�ം

��ിക�ം അട���വ�െട �ര�

ഉറ�ാ��തിെ� ഭാഗമായി �ശ�മായ

ൈസബർ െപേ�ാളിംഗ് സംവിധാനം

ഏർെ���ിയി��്. ഈ സംവിധാനം ��തൽ

െമ�െ����തിന് െകാ�ിൻ �ണിേവ�ി�ി ഓഫ്

സയൻസ്  ആൻറ്  െടേ�ാളജി (�സാ�്)
എ�ിവ�മായി േചർ�് ഡാ�ാ സയൻസിലട�ം

�ാ�രായ ഉേദ�ാഗ�ർ�് പഠനാവസരം നൽകി

േപാലീസ്  േസന�് �േയാജനെ����തി��

നടപടി�ം സ�ീകരി�ി��്. േപാലീ�ം ജന��ം
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ത�ിൽ ആശയ��ം അഭി�ായ��ം

പ�െവ��തിെ� ഭാഗമായി മിക� മീഡിയാ

�ാ�്േഫാം സംവിധാന�ൾ ഒ��ിയി��്.
േലാക�് േപാലീസ്  േസന�െട �ാ�്േഫാ�കളിൽ

ഏ��ം ��തൽ േഫാേളാേവ�� �ാ�്േഫാമായി

േകരള േപാലീസിെ� െഫയ്�ു�് േപജിന് മാറാൻ

കഴി�ി��്. തനി�  ്താമസി�� �തിർ�

പൗര�ാർ, അഗതികൾ എ�ിവർ�് മ��്,
ഭ�ണം, �ട�ിയ അവശ�സാധന�ൾ

എ�ി��തി�ം ഭവനരഹിതർ�് വീട്  െവ�

നൽ��തി�ം നിർ�നരായ ��ികൾ�്

ആവശ�മായ ��കം, െമാൈബൽ േഫാൺ, ടിവി

എ�ിവ�ം േകാവിഡ്  മഹാമാരിയിൽ ക�ത

അ�ഭവി��വർ�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന��ം

എ�ി�നൽ��തി�ം ജനൈമ�ീ േപാലീസ്

സംവിധാന�ിന് കഴി�ി��്. �ടാെത

വിദ�ാലയ�ൾ, െറസിഡൻസ്

അേസാസിേയഷ�കൾ, ��കൾ, �ട�ിയവ

േക�ീകരി�  ്�ീ �ര�, ലഹരി, ആൻറീ റാഗിംഗ്,
�ാഫിക് �ട�ി വിവിധ വിഷയ�ളിൽ

േബാധവത്കരണ �ാ�കൾ സംഘടി�ി� വ��.
ഉ�ൾ െപാ�ൽ, മ�ിടി�ിൽ, �ളയം �ട�ിയ

��തി �ര��ളിൽ ര�ാ�വർ�ന�ൾ

സജീവമായി ഏേകാപി�ി�  ്നട�ിയത് ഉൾെ�െട

��തൽ ഫല�ദമായി ജനൈമ�ീ സംവിധാനം

നട�ിലാ�ിയതി�െട േപാലീസിെന ��തൽ

ജനസൗ�ദ മാ�വാൻ സാധി�ി��്. ഓൺൈലൻ

െഗ�ിന് അടിെ��� ��ികെള സ�ഹ�ിെ�

�ഖ�ധാരയിേല�് െകാ�വ��തിന് ഡിജി�ൽ

ഡി-അഡി�ൻ െസ��കൾ ആരംഭി��താണ്.
േസാഷ�ൽ േപാലീസിംഗ്

ശ�ിെ����തിേല�ായി ആരംഭി� േസാഷ�ൽ

േപാലീസ്  ഡയറ�േറ�ിെ� �വർ�ന�ൾ

��തൽ മിക��താ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്.

(ബി)

േസാഷ�ൽ േപാലീസിംഗ് ��തൽ ശ�മാ�ാൻ

ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. േസാഷ�ൽ േപാലീസിംഗ് ��തൽ

ശ�ിെ����തിനായി ഈ സാ��ിക വർഷം

ക��ണി�ി േപാലീസിംഗ് �ീമിൽ ക��ണി�ി

മീഡിേയഷൻ െസ�ർ, സീനിയർ സി�ിസൺ

െഹൽ�് െഡസ്ക്, ജനൈമ�ി േക�ം പ�തി,
��ികൾ�� േഹാ�്, ചിരി െഹൽ�് െഡസ്ക്

എ�ീ പ�തികൾ�ം കടേലാര ജാ�താ സമിതി

�വർ�ന�ൾ�മായി 2.99 േകാടി �പ േപാലീസ്

വ��ിന് ലഭ�മാ�ിയി��്.

(സി) േപാലീസിെനതിെര രാ�ീയല��േ�ാെട�� (സി) േപാലീസിെനതിെര�� �ചാരണ��െട
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അപവാദ �ചാരണ��െട സത�ാവ� ജന�െള

േബാധ�െ����തിന് േപാലീസിെ� േസാഷ�ൽ

മീഡിയ ഇടെപടൽ ശ�മാ�വാൻ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

സത�ാവ� സാ�ഹ�മാധ�മ�ൾ വഴി ജന�െള

േബാധ�െ�� ��തിന് േപാലീസിെ� േസാഷ�ൽ

മീഡിയ ഇടെപടൽ ശ�മാ�ിയി��്.
ഇതിേല�ായി േ��് േപാലീസ്  മീഡിയ െസ�ർ

(SPMC) എ� േപരിൽ ഒ� അത�ാ�നിക പ�ിക്

റിേലഷൻസ്  വിഭാഗം �വർ�ി��. ഇതി�

�റേമ േസാഷ�ൽ മീഡിയ �ാ�്േഫാമി�െട��

ഇടെപടലിനായി 'േകരളാ േപാലീസ്  േസാഷ�ൽ

മീഡിയ െസ�ം' �വർ�ി� വ��.

(ഡി)

േകസേന�ഷണ�ിന് ശാ�ീയമായി െതളി�കൾ

വിശകലനം െചേ��തിെ� �ാധാന�ം

കണ�ിെല��് േഫാറൻസിക് ലേബാറ�റിക�െട

�വർ�നം ശ�ിെ����തിന് ആവശ�മായ

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േഫാറൻസിക് സയൻസ്  ലേബാറ�റിക�െട

�വർ�നം ശ�ിെ��� �തിേല�ായി 2021-
22 സാ��ിക വർഷം 2.5 േകാടി �പ

അ�വദി�ി��്. 4.5 േകാടി �പ 2021-22 െല

േ��് ആ�ൻ �ാനിൽ േക� പ�തി വിഹിതമായി

അ�വദി�ി��്. സം�ാന േഫാറൻസിക്

ലേബാറ�റി�െട�ം ��ർ, ക�ർ റീജിയണൽ

േഫാറൻസിക് സയൻസ്  ലേബാറ�റിക�െട�ം

�വർ�നം െമ�െ����തിന് 'നിർഭയ ഫ�്

�ീം’ �കാരം േക�ം 6.50 േകാടി �പ�െട

പ�തി�് അംഗീകാരം നൽകി. ഇതിൽ ആദ�

ഗ�വായി 3.25 േകാടി �പ േപാലീസ്  വ��ിന്

ലഭ�മാ�ിയി���്.

(ഇ)

ജനൈമ�ി േപാലീസ്  സംവിധാന�ിെ�

�വർ�ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ

എ�് അറിയി�ാേമാ?

(ഇ) ഉ�്. സം�ാന�് ജനൈമ�ി �ര�ാ പ�തി

�േഖന േപാലീസിെന ��തൽ ജനകീയമാ�ാൻ

സാധി�ി��്. പര�രാഗതമായി പി�ടർ�

വ�ി�� ൈശലിയിൽ നി�ം തീർ�ം

വ�ത��മായി സ�ഹ�ിൽ ലഭ�മായ േ�ാത�കൾ

�േയാജനെ���ി െപാ�ജന സഹകരണേ�ാെട

സ�ഹ�ിെല ഓേരാ വിഭാഗ��െട�ം

വ�ത���ളായ ���ളിൽ ഇടെപ��തി�ം

ഇതി�െട േപാലീസ്  േ�ഷനിെല പരാതിക�െട

എ�ം ഗണ�മായി �റ��തി�ം സാധി�ി��്.
േപാലീസിെ� കടമകൾ ഭംഗിയായി നിറേവ��തിന്

െപാ�സ�ഹ�ിെ� സജീവ പ�ാളി�ം

ഉറ�ാ���വഴി നിയമ നിർ�ഹണം ��തൽ

കാര��മമാ�വാൻ ജനൈമ�ി പ�തി െകാ�്

സഹായകരമായി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


