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ക ോഴികകോട് ടൗണ് ക ോലീസ് കേഷന് ഐ.എസ്.ഒ അംഗീ ോരം 

  

 പ ൊതുജനസൗഹൃദ പ ൊലീസ ിംഗ് പ്രൊവര്ത്ത കമൊക്ക യ പകൊഴ പക്കൊട് ടൗണ് 
പ ൊലീസ് പേഷന് ഐ.എസ്.ഒ അിംഗീകൊരിം. പ ൊലീസ് പേഷന ല് നടപ്പ ലൊക്ക യ 

ആധുന ക ശ ശുസൗഹൃദ സിംവ ധൊനങ്ങളിം മറ്റ് ജനമമത്ര  പ്രവര്ത്തനങ്ങളമൊണ് 

പേഷപന അിംഗീകൊരത ന് അര്ത്ഹമൊക്ക യത്. പകൊഴ പക്കൊട് ടൗണ് പ ൊലീസ് 
പേഷന ല്  നടന്ന ചടങ്ങ ല് ഐ.എസ്.ഒ പ്രത ന ധ കള ല് ന ന്ന് ഏറ്റുവൊങ്ങ യ 

പുരസ്കൊരിം പതൊഴ ല് എമൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്ര  ട .  .രൊമകൃഷ്ണന് ഉതരപമഖല ഐ.ജ  

അപശൊക് യൊദവ ന് മകമൊറ . 

 2011 ല് പകരളത ല് ആദയമൊയ  ഒരു പ ൊലീസ് പേഷന് ഐ.എസ്.ഒ അിംഗീകൊരിം 

ലഭ ച്ചതുിം പകൊഴ പക്കൊട് ടൗണ് പ ൊലീസ് പേഷനൊയ രുന്നു.  

 പകൊവ ഡ് പലൊക്ഡൗണ് കൊലത് കുട്ട കള്ക്ക്ക്  ഠനസൗകരയപമൊരുക്കുന്നത നിം 
മൊനസ കസമ്മര്ത്ദങ്ങള ല് ന ന്ന് കുട്ട കപള സിംരക്ഷ ക്കുന്നത നൊയ  നടപ്പ ലൊക്ക യ ച ര  

 ദ്ധത    രമൊവധ  കുട്ട കള പലപക്കത ക്കുന്നത നിം ടൗണ് പ ൊലീസ് അതീവ 

പ്രൊധൊനയമൊണ് നല്ക യത്. കൂടൊപത ഒമ്പത്,  ത് ക്ലൊസുകള ല്  രൊജയപപ്പട്ട 
കുട്ട കള്ക്ക്കൊയ  പ ൊലീസ് നടപ്പ ലൊക്കുന്ന പഹൊപ്പ്  ദ്ധത  പ്രകൊരിം  പെടുത 62 

കുട്ട കള ല് 58 പ പരയിം വ ജയ പ്പ ക്കൊനിം ഇവര്ത്ക്കൊയ .  കുട്ട കള്ക്പക്കത പരയളള 

അത ക്രമങ്ങള്ക്പക്കത പര എടുത കര്ത്ശന നട ട കള്ക്, കുട്ട കള്ക് ഉള്ക്പപ്പട്ട 
കുറ്റകൃതയങ്ങള പല കൃതയമൊയ ന ല ൊടുകള്ക്, ലഹര ക്ക് അട പപ്പടുന്ന കുട്ട കപള കപെത  

മുഖയധൊരയ പലത ക്കൊനളള ശ്രമിം എന്ന വ അിംഗീകൊരിം ലഭ ക്കുന്നത ന് 

സഹൊയകമൊയ . കള യ ടിം എന്ന പ ര ല് പ ൊലീസ് പേഷപനൊട് പചര്ത്ന്ന് 



കുട്ട കള്ക്ക്കൊയ  കള സ്ഥലവിം  മലബ്രറ യിം സ്ഥൊ  ച്ച ടൗണ് പ ൊലീസ് പേഷന് 

പൂര്ത്ണമൊയിം ശ ശുസൗഹൃദമൊണ്. 

 പ ൊതുജന െൊള തപതൊപട നടത യ ജനമമത്ര  പ്രവര്ത്തനങ്ങളിം 

ശ്രപദ്ധയമൊണ്.  പകൊവ ഡ് പലൊക്ഡൗണ് കൊലത് പതരുവ ല് അലഞ്ഞുത ര ഞ്ഞ 736 
പ പരയൊണ് പകൊഴ പക്കൊട് ടൗണ് പ ൊലീസ് പേഷന പല ഉപദയൊഗസ്ഥര്ത് 

മുന്മകപയടുത് ജ ല്ലൊഭരണകൂടത ന്പറ സഹൊയപതൊപട വ വ ധ കയൊമ്പുകള പലക്ക് 

മൊറ്റ യത്. യൊപതൊരു ക്രമസമൊധൊനപ്രശ്നങ്ങളിം ഉെൊകൊപത 44,800 
അത ഥ പതൊഴ ലൊള കപള പെയ ന്മൊര്ത്ഗിം സവന്തിം നൊട്ട പലക്ക് അയച്ചത ന് 

ജ ല്ലൊഭരണകൂടത ന്പറ പ്രപതയക അനപമൊദനവിം ടൗണ് പ ൊലീസ് പേഷന് 

ലഭ ച്ച രുന്നു. പകൊഴ പക്കൊട് സ റ്റ യ പല നൂറ് വര്ത്ഷിം  ഴക്കമുളള പസന്െല് മൊര്ത്ക്കറ്റ ല് 
നടത യ ശുച തവഹര്ത്തൊലിം കമ്മത് പലയ്ന ല് പ ൊതുജന െൊള തപതൊപട 

നടത യ ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിം ടൗണ്പ ൊലീസ് പേഷപന കൂടുതല് 

ജനസൗഹൃദമൊക്ക .  

 പ ൊലീസ് പേഷന പല മുഴുവന് ഉപദയൊഗസ്ഥരുപടയിം കൂട്ടൊയ പ്രവര്ത്തനമൊണ് 

ഇതരപമൊരു ബഹുമത  പനടൊന് പേഷപന പ്രൊപ്തമൊക്ക യപതന്ന് പേഷന് ഹൗസ് 

ഓഫീസര്ത് ഉപമഷ്. എ  റഞ്ഞു. പകൊഴ പക്കൊട് ടൗണ് പ ൊലീസ് പേഷന ല് നടന്ന 
ചടങ്ങ ല് പകൊഴ പക്കൊട് സ റ്റ  ജ ല്ലൊ പ ൊലീസ് പമധൊവ  എ.വ .പജൊര്ത്ജ്, ഐ.എസ്.ഒ 

പ്രത ന ധ കള്ക്, മുത ര്ത്ന്ന പ ൊലീസ് ഉപദയൊഗസ്ഥര്ത് എന്ന വര്ത്  പെടുത്തു.  
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