
േപാലീസ് വകുപ്പ് 
നിഴൽ  

 
അസമയത്ത് വഴിയിൽ 
ഒറ്റെപ്പട്ട�േപാകുന്ന 
വനിതായാ്രതക്കാർക്കും മുതിർന്ന 
പൗരൻമാർക്കും 
സുരക്ഷാഹസ്തവുമായി േകരള 
േപാലീസ്. ഏത് അടിയന്തിര 
സാഹചര�ത്തിലും ആവശ�മായ 
സഹായം എത്തിക്കാൻ 
തിരുവനന്തപുരത്ത് േപാലീസ് 
ആസ്ഥാനത്ത് േപാലീസ് കമാൻറ് 
െസൻററിൽ ്രപേത�ക സംവിധാനം 
നിലവിൽ വന്നു. നിഴൽ എന്ന് 
േപരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനത്തിേലയ്ക്ക് 
േകരളത്തിെല എല�ാ ജില�യിൽ നിന്നും ഏത് സമയവും 
േഫാൺ മുേഖന ബന്ധെപ്പടാവുന്നതാണ്. 
 
അസമയത്ത് വാഹനം േകടാവുകയും ടയർ 
പഞ്ചറാവുകയും െചയ്യ�ന്നത് മൂലം വഴിയിൽ 
കുടുങ്ങിയ വനിതാ യാ്രതക്കാർക്കും മുതിർന്ന 
പൗരൻമാർക്കും 112 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് സഹായം 
അഭ�ർത്ഥിക്കാം. രാ്രതി ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന 
വനിതകൾക്ക് േപാലീസ് സഹായം എത്തിക്കാനും ഈ 
സംവിധാനം വഴി സാധിക്കും. ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന 
സ്്രതീകൾക്കും മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്കും ഏത് 



ആവശ�ത്തിനും ഏത് സമയത്തും ഈ സൗകര�ം 
വിനിേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 
 
േപാലീസ് ആസ്ഥാനെത്ത 24 മണിക്കൂറും 
്രപവർത്തിക്കുന്ന കമാൻറ് െസൻററിലാണ് 
േഫാൺേകാൾ ലഭിക്കുക. വിളിക്കുന്നയാൾ ഉള്ള സ്ഥലം 
ആധുനിക സാേങ്കതികവിദ�യുെട സഹായേത്താെട 
കൃത�മായി മനസിലാക്കാൻ കമാൻറ് െസൻററിന് 
കഴിയും. നമ്പർ ഡയൽ െചയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത 
സാഹചര�ത്തിൽ േഫാണിൻെറ പവർ ബട്ടൺ മൂന്ന് 
തവണ അമർത്തിയാൽ കമാൻറ് െസൻററിൽ സേന്ദശം 
ലഭിക്കുകയും േപാലീസ് ഉേദ�ാഗസ്ഥർ തിരിെക വിളിച്ച് 
വിവരം അേന�ഷിക്കുകയും െചയ്യ�ം. 112 ഇൻഡ� എന്ന 
െമാൈബൽ ആപ്പിെല പാനിക് ബട്ടൺ അമർത്തിയാലും 
കമാൻറ് െസൻററിൽ സേന്ദശെമത്തും. 
 

കവചം 

കുട്ടികൾെക്കതിെരയുള്ള അതി്രകമങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള 
സാഹചര�ങ്ങൾ കെണ്ടത്തി തടയാനും േപാക്േസാ 
േകസുകള�െട അേന�ഷണം ഫല്രപദമാക്കാനുമാണ് 
പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
അസാധാരണ സാഹചര�ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി 
കുട്ടികൾക്ക് കൗൺസിലിങ് നടത്താനും അതി്രകമങ്ങൾ 
തടയാനുമാണ് േപാലീസിൻെറ പദ്ധതി. ദുർബല 
വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും 
കൗൺസിലിങ് നൽകാനും സമൂഹത്തിെല മറ്റ� 
വിഭാഗങ്ങള�മായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും 
േപാലീസ് മുൻൈകെയടുക്കും. ഇതിനായി ബീറ്റ് 



ഓഫീസർമാർ മുൻൈകെയടുക്കും. കാരണം കൂടാെത 
സ്കൂളിൽ എത്താത്ത വിദ�ാർഥികെളയും �ാസ് തീരും 
മുൻേപ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ േപാകുന്നവെരയും 
നിരീക്ഷിക്കാനായി സ്കൂൾ സുരക്ഷാ സമിതികൾ 
രൂപീകരിക്കും. കുട്ടികള�മായി അടുപ്പം കാണിച്ച് 
എത്തുന്നവെര ്രപേത�കം നിരീക്ഷിക്കുകയും െചയ്യ�ം. 
 
േപാക്േസാ േകസുകള�െട അേന�ഷണത്തിൻെറ 
നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനായി വനിതാ േപാലീസ് 
ഉേദ�ാഗസ്ഥർക്ക് ്രപേത�ക പരിശീലനം നൽകും. 
ഇേതാെടാപ്പം േകസുകൾ രജിസ്റ്റർ െചയ്യെപ്പടുേമ്പാൾ 
കുറ്റവാളികള�െട രജിസ്േ്രടഷനും നിരീക്ഷണവും 
കർശനമാക്കാനും പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. 
 

വനിതാ െസൽ  

തലസ്ഥാനത്ത് എല�ാ 
ജില�കളിലും സ്്രതീകള�െട 
െസല��കൾ തുറന്നു. 
ഉപ്രദവിക്കൽ, അവഗണന, 
ഒളിേച്ചാടൽ, കുടുംബ 
തർക്കങ്ങൾ എന്നിവ 
ഉൾെപ്പെടയുള്ള സ്്രതീകള�െട ആവലാതികൾ ഈ 
െസല��കൾ പരിേശാധിക്കുന്നു. കൗൺസിലിംഗ് 
ആവശ�മുള്ള ഇരകൾക്ക് ഇത് സൗജന�മായി 
വാഗ്ദാനം െചയ്യ�ന്നു. ഉചിതമായ ഇടങ്ങളിൽ 
േകസുകൾ രജിസ്റ്റർ െചയ്യ�ന്നു. 
Ph: 0471-2338100  email: spwomen.pol@kerala.gov.in 

 



 
പിങ്ക് േപാലീസ് പേ്രടാളിംഗ് 

െപാതു സ്ഥലങ്ങളിെല 
സ്്രതീകൾക്കും 
കുട്ടികൾക്കും 
സുരക്ഷ 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി േകരള േപാലീസ് ‘പിങ്ക് 
ബീറ്റ്’ പേ്രടാളിംഗ് ഏർെപ്പടുത്തി. പിങ്ക് ബീറ്റിൽ 
്രപേത�ക പരിശീലനം േനടിയ വനിതാ േപാലീസ് 
ഉേദ�ാഗസ്ഥർ ഉൾെപ്പടുന്നു. ഈ േപാലീസ് 
ഉേദ�ാഗസ്ഥർ െകഎസ്ആർടിസിയിലും സ�കാര� 
േസ്റ്റജ് കാരിയറുകളിലും, ബസ് േസ്റ്റാപ്പ�കൾ, 
സ്കൂള�കൾ, േകാേളജുകൾ, മറ്റ് െപാതു സ്ഥലങ്ങൾ 
എന്നിവയിൽ പേ്രടാളിംഗ് നടത്തുന്നു. 

 
പിങ്ക് പേ്രടാളിംഗ് കാറുകളിൽ ജിപിഎസ് ്രടാക്കിംഗ് 

ഉപകരണങ്ങള�ം വാഹനങ്ങള�െട മുന്നിലും 
പിന്നിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ട�ള്ള ക�ാമറകള�ം 
സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ക�ാമറ തുടർച്ചയായ 
വിഷ�ലുകൾ കൺേ്രടാൾ റൂമിേലക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. 
ഈ പേ്രടാളിംഗ് വാഹനത്തിന് ഒരു വനിതാ േപാലീസ് 
ഉേദ�ാഗസ്ഥൻ േനതൃത�ം നൽകും, കൂടാെത മറ്റ് രണ്ട് 
വനിതാ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരിക്കും. 
സ്്രതീകള�െട സാന്നിധ�ം കൂടുതലുള്ള ്രപേദശങ്ങളിൽ 
പേ്രടാളിംഗ് വിന�സിക്കുകയും രാവിെല 8 മുതൽ 
രാ്രതി 8 വെര ്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്യ�ം. 



 
ഈ ഉേദ�ാഗസ്ഥർ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ െപാതു ബസുകള�െട 

ദുരുപേയാഗം തടസ്സെപ്പടുത്തുന്നതിന് മാ്രതമല�, ബസ് 
േസ്റ്റാപ്പ�കളിലും സ്കൂള�കളിലും മറ്റ് ദുർബല 
്രപേദശങ്ങളിലും സാമൂഹിക വിരുദ്ധ 
്രപവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുവാതിരിക്കാനും 
്രശദ്ധിക്കുന്നു. 

 

വനിതാ സ�യം ്രപതിേരാധ പരിശീലന പരിപാടി 

എല�ാ 
ജില�കളിെലയും 
സ്്രതീകൾക്കും 

െപൺകുട്ടികൾക്കും സ�യം ്രപതിേരാധ പരിശീലനം 
നൽകുന്നതിനായി ഒരു പദ്ധതി േപാലീസ് വകുപ്പ് 
ആവിഷ്കരിച്ച�. സമ്രഗമായ 
അവേബാധത്തിലൂെടയും ്രപാേയാഗിക പരിശീലന 
പരിപാടികളിലൂെടയും സ്്രതീകെള ശാക്തീകരിക്കുക 
എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുെട ലക്ഷ�ം. ഈ 
സംരംഭത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തിനിെട ഇതിനകം 3.8 
ലക്ഷത്തിലധികം സ്്രതീകൾക്ക് പരിശീലനം 
നൽകിയിട്ട�ണ്ട്. സ്്രതീകള�െട സ�യം 
്രപതിേരാധത്തിനായുള്ള ഈ ്രപേത�ക പരിപാടി 
േകരളത്തിെല വനിതാ ജനങ്ങളിൽ വളെര 



്രപചാരത്തിലുണ്ട്.  
പദ്ധതിയുെട ്രപധാന സവിേശഷതകൾ ഇവയാണ്: 

സമ്രഗമായ അവേബാധത്തിലൂെടയും ്രപാേയാഗിക 
പരിശീലന പരിപാടിയിലൂെടയും സ്്രതീകെള 
ശാക്തീകരിക്കുക - 

 
• ഇരയുെട സ�ഭാവത്തിൽ നിന്ന് മികച്ച 

സ�ഭാവത്തിേലക്ക് മാറുന്നതിനുള്ള ആത്മവിശ�ാസം 
വളർത്തുന്നതിനുള്ള ടിപ്പ�കൾ. 

• സ്്രതീകൾെക്കതിരായ കുറ്റകൃത�ങ്ങള�െട 
നിയമപരമായ വശങ്ങെളക്കുറിച്ച�ള്ള അവേബാധം 

• സ്്രതീകള�െട സുരക്ഷ ഉറപ്പ�വരുത്തുന്നതിനുള്ള 
േപാലീസ് സൗകര�ങ്ങെളക്കുറിച്ച് അവേബാധം 

• ബാഗ് സ്നാച്ചിംഗ്, െചയിൻ സ്നാച്ചിംഗ്, ൈലംഗിക 
ആ്രകമണങ്ങൾ, ഈവ് ടീസിംഗ്, ബസ് / െമേ്രടാ 
ഭീഷണികൾ, ലിഫ്റ്റ് ആ്രകമണം, എടിഎം ആ്രകമണം, 
ഗാർഹിക പീഡനം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഭീഷണികെള 
േനരിടാനുള്ള ലളിതമായ ്രപതിേരാധ ത്രന്തങ്ങൾ. 

• ആ്രകമണങ്ങള�െടയും ആ്രകമണകാരികള�െടയും 
സ�ഭാവം, അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര�െത്ത 
എങ്ങെന േനരിടാം. 

• സ്്രതീ ശാക്തീകരണത്തിന്െറ വശങ്ങെളക്കുറിച്ച�ള്ള 
അവേബാധം. 

• പരിപാടി നടത്താൻ സംസ്ഥാനെത്താട്ടാെകയുള്ള 600 
ലധികം വനിതാ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗസ്ഥർക്ക് 
പരിശീലനം നൽകി.  



സായുധ വനിതാ േപാലീസ് ബറ്റാലിയൻ 

 േകരള സായുധ വനിതാ േപാലീസ് 
ബറ്റാലിയൻ 2017 ൽ 
തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടം 
േമനംകുളത്ത് ആസ്ഥാനമായി 
രൂപീകരിച്ച�. ആർ. നിഷാന്തിനി 
ഐപിഎസ് ആയിരുന്നു അതിന്െറ 
ആദ�െത്ത കമാൻഡന്റ്. KAWPBn- ന് മികച്ച 
പരിശീലനം ലഭിച്ച വനിതാ കമാൻേഡാ ടീം ഉണ്ട്. 
െകഎപി 2, െകഎപി 3, െകഎപി 4 ബറ്റാലിയനുകളിൽ 
മറ്റ് 4 ഡിറ്റാച്ച്െമന്റ് ക�ാമ്പുകൾ ബറ്റാലിയനിലുണ്ട്. 
മലപ്പ�റെത്ത അരീയേകാഡിെല കാറ്റ്സ് കമാൻേഡാ 
ക�ാമ്പിൽ കമാൻേഡാ വിംഗ് അറ്റാച്ച് 
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 

 
1. ഗാർഹിക വയലൻസ് നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള 

സ്്രതീകള�െട സംരക്ഷണം - 2005 
2. ഡ OW വർ െ്രപാഹിബിഷൻ ആക്റ്റ്, 1961 
3. ദി ഇേമ്മാറൽ ്രടാഫിക് (്രപിവൻഷൻ) ആക്റ്റ്, 1956 
4. സ്്രതീകള�െട സ�ത്രന്തമായ ്രപാതിനിധ�ം (നിേരാധനം) 

നിയമം 1986 
5. േദശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം. 1990 
6. േജാലിസ്ഥലെത്ത സ്്രതീകള�െട ൈലംഗിക ചൂഷണം 

(്രപതിേരാധം, നിേരാധനം, പരിഹാരം) നിയമം, 2013 



സർക്കാർMപങ്കാളിത്ത 
സ്ഥാപനങ്ങൾ 

 േകരള വനിതാ കമ്മീഷൻ 

സ്്രതീകെള സംബന്ധിക്കുന്ന എല�ാ 
്രപശ്നങ്ങളിലും ഇടെപടുന്നതിന് 
അധികാരമുള്ള സ്ഥാപനമായി വനിതാ 
കമ്മീഷൻ 
്രപവർത്തിക്കുന്നു.സ്്രതീകൾെക്കതിരായ 
നീതിരഹിതമായ ്രപവർത്തനങ്ങളിൽ 
കമ്മീഷൻ ഇടെപടുകയും ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ 
ൈകെക്കാള്ള�കയും സർക്കാരിന് റിേപ്പാർട്ട് നൽകുകയും 
െചയ്യ�ന്നു.വനിതാകമ്മീഷൻ ഡയറക്ടറുെട കീഴിലുള്ള 
അേന�ഷണവിഭാഗമാണ് അേന�ഷണം നടത്തുന്നത്.  
 
സമൂഹത്തിൽ സ്്രതീകള�െട പദവി െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിന് 
േവണ്ടി ്രപവർത്തിക്കുക എന്നത് കമ്മീഷന്െറ 
ചുമതലയാണ്.സർക്കാർ സർവ്വീസുകളിലും 
െപാതുേമഖലാസ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്്രതീകള�െട 
തുല��പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ�വരുത്തുകയും നിയമനം 
സ്ഥാനക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആവശ�മുള്ള 
ഘട്ടങ്ങളിൽ േവണ്ട നടപടി സ�ീകരിക്കുവാൻ കമ്മീഷൻ 
സർക്കാരിനു ശുപാർശ സമർപ്പിക്കുകയും െചയ്യ�ന്നു. 
 



മഹിള സമഖ� െസാൈസറ്റി  

്രഗാമീണ േമഖലയിെല 
സ്്രതീകള�െട വിദ�ാഭ�ാസവും 
ശാക്തീകരണവും സംബന്ധിച്ച 
േദശീയ നയത്തിന്െറ ലക്ഷ�ങ്ങൾ 
വിവർത്തനം െചയ്യ�ന്നതിനായി 
1987-1989 കാലഘട്ടത്തിലാണ് 
മഹിള സമാഖ� പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്, ്രപേത�കിച്ച�ം 
സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ 
പാർശ�വത്കരിക്കെപ്പട്ട ്രഗൂപ്പ�കളിൽ നിന്നുള്ള 
സ്്രതീകൾ. എംഎസ് േ്രപാ്രഗാം േകരളം ഉൾെപ്പെട 11 
സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ള�ന്നു. 
 
മഹിള സമാഖ�യിെല വിദ�ാഭ�ാസം േകവലം അടിസ്ഥാന 
സാക്ഷരതാ കഴിവുകൾ േനടിെയടുക്കുകയല�, മറിച്ച് 
േചാദ�ം െചയ്യാൻ പഠിക്കുക, ്രപശ്നങ്ങള�ം ്രപശ്നങ്ങള�ം 
വിമർശനാത്മകമായി വിശകലനം െചയ്യ�ക, പരിഹാരം 
േതടുക എന്നിവയാണ്. സ്്രതീകൾക്ക് അവരുെട 
േവഗതയിൽ പഠിക്കാനും അവരുെട മുൻഗണനകൾ 
നിശ്ചയിക്കാനും അറിവും വിവരങ്ങള�ം േതടാനും 
അറിവുള്ള തിരെഞ്ഞടുപ്പ�കൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഒരു 
അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത് ്രശമിക്കുന്നു. സ്്രതീകള�െട 
"പരമ്പരാഗത േവഷങ്ങൾ" സംബന്ധിച്ച് തങ്ങെളക്കുറിച്ച�ം 
സമൂഹെത്തക്കുറിച്ച�ം സ്്രതീകള�െട ധാരണയിൽ മാറ്റം 
വരുത്താൻ ഇത് ്രശമിക്കുന്നു. 
 
സ്്രതീകള�െട ്രപശ്നങ്ങൾ കൂട്ടായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും 
താേഴത്തട്ടിലുള്ള മഹിളാ സംഘങ്ങളിലൂെട ്രപശ്നങ്ങൾ 
സ�യം പരിഹരിക്കാൻ അവെര ്രപാപ്തരാക്കുന്നതിനും 



മഹിള സമാഖ� ്രപവർത്തിക്കുന്നു. 
 

േകരള സംസ്ഥാന സാമൂഹ�േക്ഷമ േബാർഡ് 

1954 മുതൽ േക്രന്ദ സാമൂഹ�േക്ഷമ േബാർഡിന്െറ 
ആഭിമുഖ�ത്തിൽ ്രപവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ�യംഭരണ 
സ്ഥാപനമാണ് േകരള സംസ്ഥാന സാമൂഹ�േക്ഷമ 
േബാർഡ്. എൻജിഒകൾ, മഹിള സമാജങ്ങൾ,  ്രഗാസ്റൂട്ട് 
െലവൽ ഓർഗൈനേസഷനുകൾ എന്നിവയിലൂെട നമ്മുെട 
സംസ്ഥാനെത്ത സ്്രതീകള�െടയും കുട്ടികള�െടയും 
സമ്രഗവികസനത്തിനായി ്രപവർത്തിക്കുന്ന ഒരു 
പയനിയർ സംഘടനയാണിത്.  
ജനങ്ങള�െട േക്ഷമത്തിനായി ജനങ്ങള�െട 
സംഘടനകളിലൂെട ശാസ്്രതീയ രീതികള�ം സമീപനങ്ങള�ം 
ഉപേയാഗിച്ച് വിവിധ േക്ഷമ പദ്ധതികൾ 
വികസിപ്പിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും െചയ്യ�ക 
എന്നതാണ് േബാർഡിന്െറ ്രപധാന ലക്ഷ�ം. 
 
Kerala State Social Welfare Board 
Knra-120,Tc.No.17/1352-1,Anjana 
Kesavapuram Road,Rotary Junction, 
Poojappura (Po),Thiruvananthapuram-695012. 
Email:keralasswb@yahoo.co.in, 
Phone:-0471 2352258,Fax:04712352082 
 

mailto:keralasswb@yahoo.co.in

