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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 18 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീകൾെ�തിെര�� അതി�മ�ൾ തടയാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ ,
�ീ വി െക �ശാ�്, 
�ീമതി � �തിഭ , 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

�ീധന�മായി ബ�െ��ം െപാ� ഇട�ളി�ം
�ീകൾെ�തിെര�� അവേഹളനം, െെസബർ
അതി�മം �ട�ിയവ േനരി��തിനായി േകരള
േപാലീസ്  �േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�്

നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ;

(എ) ഉ�്. �ീധന�മായി ബ�െ���ം,
െപാ�ഇട�ളിൽ �ീകൾെ�തിെര��
അവേഹളനം, ൈസബർ അതി�മം �ട�ിയവ
േനരി��തിനായി പ�നംതി� ജി�ാ േപാലീസ്
േമധാവിയായ �ീമതി നിശാ�ിനി
ഐ.പി.എസ് .െന േനാഡൽ ഓഫീസറായി നിയമി�
െകാ�് 'അപരാജിത' എ� പ�തി
ആരംഭി�ി��്. ഇ�രം ���ൾ േനരി��
ആർ�ം aparajitha.pol@kerala.gov.in എ� ഇ-
െമയിൽ വിലാസ�ിൽ പരാതി നൽകാ��താണ്.
�ടാെത 9497996992 എ� ന�രി�ം പരാതികൾ
അറിയി�ാം. �ീ �ര� ഉറ�വ���തിനായി
പി�് േപാലീസ്  സംവിധാനം, വനിതാ െസൽ,
വനിതാ െഹൽ�് ൈലൻ സംവിധാനം, Women
Help Desk എ�ിവ കാര��മമായി �വർ�ി�

വ��.

(ബി) ഗാർഹിക, �ീധന അതി�മ�ൾ ഇ�ാ�
െച��തി�ം പീഡന�ൾ�ിരയാ��വർ�്
സംര�ണ�ം സഹായ�ം ലഭ�മാ��തി�മായി
എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ി വ��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഗാർഹിക പീഡന�ൾ നിയ�ി��തി�ം
ജന�ളിൽ േബാധവത്�രണം നട��തി�മായി
പി�് െ�ാ��ൻ േ�ാജ�് 2021 �ൈല 19.ന്
നിലവിൽ വ�. ഈ പ�തി �കാരം പി�്
േപാലീസ്  ടീം, പി�് പേ�ാൾ െവഹി�ിൾ, േമാേ�ാർ
ൈസ�ിൾ എ�ിവയിൽ വനിതാ േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ർ വീ�കളിൽ േപായി ഇ�ര�ിൽ

�ീകൾെ�തിെര�� പീഡന�ൾെ�തിെര
േബാധവൽ�രണ�ം ആവശ�മായ നിയമ
സഹായ�ം നൽകി വ��. ആ�മണ�ൾ�്

ഇരയാ�� െപൺ��ികൾ�് േപാലീസ്  സഹായം
െപെ��് എ�ി�ാനായി ന�ർ ഡയൽ െച�ാൻ
സാധി�ാ� സാഹചര��ിൽ േഫാണിെ� പവർ
ബ�ൺ ��് തവണ അമർ�ിയാൽ േപാലീസ്
ആ�ാനെ� കമാ�് െസ�റിൽ സേ�ശം
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ലഭി�ക�ം േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�ൻ തിരിെക
വിളി�  ്വിവരം അേന�ഷി�ക�ം അടിയ�രമായ
േപാലീസ്  സഹായം നൽ�ക�ം െച�ം.
�ീകൾ�ം ��ികൾ�െമതിെര�� ഗാർഹിക
പീഡന�ൾ തട��തി�ം ��ംബ�ളിൽ
ജനാധിപത�പരമായ നീതി ഉറ�
വ���തി�മായി എ�ാ േപാലീസ്  ജി�കളി�ം
Domestic Conflict Resolution Centres (DCRC)
�ാപി�ി��്. �ീകൾെ�തിരായ ���ത��ൾ
തട��തിേല�ായി നിലവി��ായി�� 10
വനിതാ േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ�് �റേമ
പ�നംതി�, ഇ��ി, പാല�ാട് , കാസർേഗാഡ്
എ�ീ ജി�കളിൽ ഒ� വീതം ആെക നാല് വനിതാ
േപാലീസ്  േ�ഷൻ �ടി �ാപി�ി��്. വനിത-
ശി� വികസന വ��് താെഴ�റ�� പ�തികൾ
നട�ാ�ി വ��. 1)ൈലംഗികാതി�മ�ൾ�്
വിേധയരാ�� �ീകൾ�ം ��ികൾ�ം
സംര�ണം നൽ�� 'നിർഭയ' പ�തി. 2)
�ീക�െട വിവിധ ���ൾ േകൾ��തി�ം
പരിഹാരം നിർേ�ശി��തി�ം ഓൺൈലൻ
കൺസൾ�ൻസി 'കാേതാർ�്' എ� സംവിധാനം.
3) ഗാർഹിക പീഡന�ിൽനി�് വനിതകെള
സംര�ി��തിനായി തപാൽ വ��ം വനിതാ
ശി� വിക സന വ��ം സഹകരി� നട�ിലാ��
'ര�ാ�ത്’ പ�തി. 4) വനിതക�മായി ബ�െ��

പരാതികളിേ�ൽ പരിഹാരം കാ��തിനായി
വാ�്സാ�് െഹൽ�് ൈലൻ 9400080292
�വർ�ി��. 5) �ീക�െട പരാതികൾ
േകൾ��തിനായി ‘181 മി� െഹൽ�് ൈലൻ'
നിലവി��്. 6) ഗാർഹിക-ൈലംഗിക
അതി�മ�ിന് ഇരയായ �ീകൾ�് െപെ��്
അഭയം േതടാൻ 'വൺേ�ാ�് െസ��കൾ'
�വർ�ി�  ്വ��. 7) േകരള�ിെല 14
ജി�കളി�ം 'വനിതാ സംര�ണ ഓഫീസ�െട'
േസവനം നിഴൽ പ�തിയി�െട ലഭ�മാണ്. ഇതി�
�റെമ, അസമയ�് വഴിയിൽ ഒ�െ��േപാ��
വനിതകൾ�് സം�ാന�് എവിെടനി�ം ഏ�
സമയ�ം ബ�െ�ടാ�� തര�ിൽ 112 എ�
ന�രി�� േസവനം േപാലീസ്  ആ�ാന�്

സ�ീകരി�ി�� "കമാ�് െസ�റി"ൽ ലഭ�മാണ്.
�ീകൾ� േനെര�� അതി�മ�ൾ പരമാവധി
�റ��തിന് ൈ�ം മാ�ിംഗിെ�
അടി�ാന�ി�� ജനകീയ കാ�യിൻ
സംഘടി�ി�െമ�് �കടന പ�ികയിൽ വാ�ാനം
നൽകിയി��്. ഇത് നട�ിലാ��തിന്
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ം.
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(സി) ശിഥിലമാ�� ��ംബ ബ��െള

ഒ�മി�ി��തി�ം ��ികളിെല മാനസിക
���ളിൽ നി�് അവെര േമാചി�ി��തി�ം
ഉത�� കൗൺസിലിംഗ് സംവിധാനം
ശ�ിെ����തിന് പ�തിയാവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) ഉ�്. ശിഥിലമാ�� ��ംബബ��െള

ഒ�മി�ി��തിനായി വനിതാെസ�ിെ� കീഴിൽ
സാ�ഹികനീതി വ��ിൽ നി�ം പരിശീലനം
േനടിയ ഉേദ�ാഗ�ർ കൗൺസിലിംഗ്
നട�ിവ��. ശിഥിലമാ�� ��ംബബ��െള

ഒ�മി�ി��തി�ം ��ിക�െട മാനസിക
���ളിൽ നി�ം അവെര േമാചി�ി��തി�ം
ഉത�� കൗൺസിലിംഗ് സംവിധാനമായി CHIRI
HELP DESK, �ായമായവ�െട
കൗൺസിലിംഗിനായി �ശാ�ി സീനിയർ
സി�ിസൺ െഹൽ�് െഡ�് എ�ിവ
ഏർെ���ിയി��്. ശിഥിലമാ��
��ംബബ��െള ഒ�മി�ി��തിന്
േകരള�ിെല 38 കൗൺസിലിംഗ് െസ��കൾ
�വർ�ി� വ��. ��ികളിെല മാനസിക
���ളിൽ നി�് അവെര േമാചി�ി��തി�ം
വ��ിെ� കീഴിൽ സംേയാജിത ശി� സംര�ണ
പ�തി�െട േന�ത��ിൽ വി�ലമായ പാര�ിംഗ്
ക�ാ�യിൻ ആരംഭി�ി��്. ടി പാര�ിംഗ്
ക�ാ�യിനിെ� ഭാഗമായി പാര�ിം�മായി
ബ�െ�� െവബിനാ�കൾ, പാര�ിംഗ്
�ിനി�കൾ, �ടാെത ആയ�മായി ബ�െ��

വിവിധ േബാധവൽ�രണ പരിപാടിക�ം നട�ി

വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


