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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 170 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

�ീകൾ�ം വേയാജന�ൾ�ം സംര�ണെമാ��ാൻ േപാലീസ്  ഇടെപടൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല,
�ീ ഐ ബി സതീഷ് , 
�ീമതി � �തിഭ , 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ 

null
(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ീകൾ�ം വേയാജന�ൾ�ം മ�്
�ർബല വിഭാഗ�ൾ�ം ഫല�ദമായ
സംര�ണെമാ���തിന് േപാലീസിെ�
ഇടെപട�ം ഘടന�ം െമ�െ���ാൻ സർ�ാർ
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ജനൈമ�ി �ര� പ�തി�െട കീഴിൽ
സം�ാന�് �ീകൾ�ം വേയാജന�ൾ�ം മ�്
�ർബല വിഭാഗ�ൾ�ം ഫല�ദമായ സംര�
ണെമാ���തിന് േപാലീസിെ� ഇടെപടൽ
െമ�െ����തിന് വനിതാ ശി�വികസന വ��്,
സാ�ഹ�നീതി വ��് എ�ീ വ��ക�മായി
സഹകരി�െകാ�് വിവിധ കർ� പ�തികൾ
നട�ി വ���്. �ീകൾ�ം
��ികൾ�െമതിെര�ളള അതി�മ�ൾ
തട��തി�ം അവർ�ാവശ�മായ േപാലീസ്-
നിയമ-ആേരാഗ�-അവേബാധ േസവന �ൾ ഒ�
�ട�ീഴിൽ ലഭ�മാ�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാ��ടി

വനിതാ ശി�വികസന വ��ിന് കീഴിൽ
ആരംഭി�ി�ളള 'സഖി വൺ േ�ാ�് െസ��കളിൽ'
േപാലീസ്  േസവന�ൾ അതിജീവിതർ�് ഉടൻ
ലഭ�മാ��തിനായി 63 വനിതാ േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�െര േപാലീസ്  െഫസിലിേ�ഷൻ
ഓഫീസർമാരായി നിയമി�ി��്. ജനൈമ�ി
�ര�ാ പ�തി�െട കീഴിൽ �വർ�ി� വ��
�ശാ�ി സീനിയർ സി�ിസൺ െഹൽ�് െഡസ്ക്
�ഖാ�ിരം സാ�ഹ� നീതി വ��ിന് കീഴിൽ �തിർ�
പൗര�ാർ�ായി ആരംഭി�ി�ളള ELDERLINE
(14567 എ� േടാൾ�ീ ന�ർ) പ�തിയിൽ
േപാലീസ്  വ��മായി ബ�െ�� എ�ാ
േസവന��ം �തിർ� പൗര�ാർ�ായി
നൽ�വാൻ തീ�മാനി�ി�ളളതാണ്. �ീ
�ര��ായി സം�ാന�് നിലവി��ായി��
10 വനിതാ േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ�് �റേമ 4
വനിതാ േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ പ�നംതി�,
പാല�ാട് , ഇ��ി, കാസർേഗാഡ്
എ�ിവിട�ളിൽ ആരംഭി�. വനിതാ േപാലീസിെ�
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അംഗബലം വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി
സം�ാന�് ഒ� വനിതാ ബ�ാലിയൻ
�പീകരി�. KAP ആറാം ബ�ാലിയനായി
ആദ�ഘ��ിൽ ��ി� 100 േപാലീസ്
േകാൺ�ബിൾ ത�ികകളിൽ 25 എ�ം
വനിതകൾ�ായി അ�വദി�ി��്.

(ബി)

െപാ��ല�ളിൽ മാ�മ� െെസബറിട�ളി�ം
സ��ം ഭവന�ളി�ം �ീകൾ ആ�മണം

േനരി��തിനാൽ ആയത് ഫല�ദമായി േനരിടാൻ
ഏർെ���ിയി�� സംവിധാന�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ീധന�മായി ബ�െ�� ഉപ�വ�ൾ, ൈസബർ
േലാക�ിെല അതി�മ�ൾ, െപാ�യിട�ളിെല
അവേഹളന�ൾ �ട�ി �ീകൾ േനരി�� വിവിധ
���ൾ പരിഹരി��തിനായി േകരള േപാലീസ്
�പം നൽകിയ പി�് െ�ാ��ൻ േ�ാജ�് 2021
�ൈല 19 ന് നിലവിൽ വ�. പി�് പേ�ാൾ, പി�്
ജനൈമ�ി ബീ�്, പി�് കൺേ�ാൾ �ം, പി�്
ഷാേഡാ, പി�് േറാമിേയാ, കൗൺസിലിംഗ്
സംവിധാനം, വനിതാ സംര�ണ�ിന്

സഹായമായി െമാൈബൽ ആ�കൾ �ട�ി പ�്

ഘടക�ൾ േചർ�താണ് ��ത പ�തി. വനിതാ
െസ�കളിൽ നിലവി�ളള കൗൺസിലിംഗ് സംവി
ധാനം മിക� സ�� സംഘടനക�െട
സഹായേ�ാെട ശ�ിെ���ാ�ം പ�തി
ല��ം വ��. വനിതകൾെ�തിെര�ളള
അതി�മ�ൾ സംബ�ി� പരാതികൾ
ഫല�ദമായി തീർ�് കൽ�ി��തി� �ീകെള�ം
��ികെള�ം സംബ�ി�� നിയമവിഷയ�ൾ
എ�ിവയിൽ �േത�ക പരിശീലനം എ�ാ േപാലീസ്
ജി�കളിൽ നി��ളള 134 വനിതാ േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ർ�് ��ഘ��ളിലായി
നൽകിയി��്. ഈ പരിപാടിയിൽ ഇ�ച�
വാഹന��െട ൈ�വിംഗ് പരിശീലനം �ടി
ഉൾെ���ിയി��്. ഈ പ�തി� േവ�ി 35
േമാേ�ാർ ൈബ�ക�ം 20 ൈസ�ി�ക�ം
അ�വദി�ി��്. പി�് േപാലീസ്  േ�ാജ�ിെ�
കാര��മമായ നിർ�ഹണ�ിനായി ഒ�
മാർ�േരഖ സം�ാന േപാലീസ്  േമധാവി
�റെ��വി�ി��്.

(സി) ��ംബ�ീ�ൾെ�െട�� സംഘടനക�െട
പ�ാളി�േ�ാെട ലിംഗ
വിേവചന�ിെനതിെര�� േബാധവൽ�രണ
�വർ�ന�ിന് േപാലീസ്  േന�ത�ം
നൽ��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) ��ംബ�ീ�ൾെ�െട�ളള സംഘടനക�െട
പ�ാളി�േ�ാെട ലിംഗ
വിേവചന�ിെനതിെര�ളള േബാധവൽ�രണ
�വർ�ന�ിന് ജന ൈമ�ി േപാലീസ്  േന�ത�ം
നൽകി വ���്. �ീകൾെ�തിെര�ളള
അതി�മ�ൾ ആ�ൈധര�േ�ാെട�ം

ഫല�ദമാ�ം െച���തിനായി �ൾ,
േകാേള�കൾ, മ�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ,
സർ�ാർ കാര�ാലയ�ൾ �ട�ിയവ േക�ീകരി�്
വനിതകൾ�ം ��ികൾ�മായി 'വനിതാ സ�യം
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�തിേരാധ പരിശീലന പ�തി ' ജനൈമ�ി �ര�
പ�തി�െട കീഴിൽ എ�ാ ജി�കളി�ം നട�ി

വ��. COVID സാഹചര� �ിൽ

തട�െ��ി�� ഈ പ�തി ��തൽ ഫല�ദമായി
നട�വാൻ വനിതാ ഉേദ�ാഗ�െര �വർ�ന

മാനദ�ം നി�യി�  ്നിയമി�ി�ളള താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


