SPECIAL JUVENILE POLICE UNIT (SJPU)
FORMATION
JJ Act-2015 Sec.107 പ്രകാരം എല്ലാ പ
Juvenile Police Unit (SJPU) രൂ
റൂറല്ഴ ജില്ലയിലം SJPU രൂ

ീകരിപേണ്ടതാണ്. ആയത് പ്രകാരം തൃശൂര്ഴ

ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുട്ടികള്ഴക്കേതിക്കര
മാനസികവമായ

ാലീസ് ജില്ലകളിലം Special

നടക്കുന്ന

ഗാര്ഴഹീകവം,

ലലംഗീകവം,

ീഢനങ്ങള്ഴ, ചൂഷണങ്ങള്ഴ, ബാലപേല, ലൈൈേേിോഹം,

മനുഷ്യേടത്ത്, മറ്റു അതിക്രമങ്ങള്ഴ തുടങ്ങിയ കുട്ടികള്ഴക്കേതിക്കര നടക്കുന്ന
നിയമേിരുദ്ധമായ

പ്രേര്ഴത്തികളം

അേകാൈലംഘനങ്ങളം

തടയുകയും,

കുട്ടികളക്കട അേകാൈങ്ങള്ഴ സംരക്ഷിക്കുകയും, സംരക്ഷണവം

രിചരണവം

അത്തരം സംഭേങ്ങളില്ഴ കുട്ടികള്ഴേ് JJ Act.-പ്രകാരം നീതി ലഭ്യമാക്കുകയും,
ആേശ്യമുള്ള

കുട്ടികള്ഴേ്

അേ

ലഭ്യമാക്കുകയും,

മറ്റും

തുടര്ഴനട

ടികള്ഴ

സവീകരിക്കുകയുമാണ് Special Juvenile Police Unit (SJPU)-ക്കെറ ഉപേശ്യം.

J.J. Act- പ്രകാരം ഒരു SJPU േില്ഴ രണ്ട് സാമൂഹ്യപ്രേര്ഴത്തകര്ഴ

അംഗങ്ങളം, അതില്ഴ ഒരാള്ഴ സ്ത്രീയുമായിരിേണം
എല്ലാ പ

ാലീസ് പേഷനുകളിക്കലയും പേഷെ ഹക്ഖസ് ഓഫീസര്ഴമാരും

(SHO’s), SJPU േിക്കല അംഗങ്ങളം, Juvenile/Child Welfare Officer മാരുമായി
പ്രേര്ഴത്തിക്കുന്നു.

Child Protection Unit, Juvenile Justice Board, Child Welfare Committee,
District

child

Juvenile/Child

line

എന്നീ

യൂണിറ്റുകക്കളയും,

Welfare

പ

Officer-ക്കറയും

ാലീസ്

ഏക്കകാ

പേഷനിക്കല

ിപ്പിച്ചുക്കകാണ്ടുള്ള

പ്രേര്ഴത്തനങ്ങള്ഴ Special Juvenile Police Unit (SJPU) നടത്തുന്നു.
JURISDICTION AND STRENGTH
ബ്രാഞ്ച്

തൃശൂര്ഴ റൂറല്ഴ ജില്ല SJPU േിക്കെറ ചുമതലയുള്ളത് റൂറല്ഴ ജില്ല ലക്രം
DySP,

ശ്രീ.

ഷാജ്

പജാസ്

C.

-യ്ക്കാണ്.

റൂറല്ഴ

േനിതക്കസല്ഴ

ഇെക്കെക്ടര്ഴ Assisting Officer ആയി പ്രേര്ഴത്തിക്കുന്നു. കൂടാക്കത 3 സബ്ബ്
ഇെക്കെക്ടര്ഴമാരും,

2

അസി.

സബ്ബ്

ഇെക്കെക്ടര്ഴമാരും,

2

സാമൂഹ്യ

പ്രേര്ഴത്തകരും SJPU േില്ഴ അംഗങ്ങളാണ്.
പ്രതി

SJPU

േിക്കല

അംഗങ്ങള്ഴ

ാദിക്കുന്നതു പ്രകാരം ഓപരാ പ

ഇെക്കെക്ടര്ഴ

റാങ്കില്ഴ

കുറയാത്ത

കൂടാക്കത

JJ

Act-2015

Sec.107

ല്ഴ

ാലീസ് പേഷനിലം അസിേെറ് സബ്ബ്
തസ്തികയിലള്ള

ഒരു

പ

ാലീസ്

ഉപയാഗസ്ഥക്കന Juvenile/Child Welfare Officer മാരായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ

Juvenile/Child

Welfare

Officer

മാര്ഴക്കും

POCSO

Act.,

JJ.Act,

Gender

awareness, Anti-Human Trafficking തുടങ്ങിയ േിഷയങ്ങള്ഴ ഉള്ഴക്കോള്ളിച്ച്
േിദഗ്ദ്ധക്കരക്കോണ്ട്

രിൈീലനം നല്ഴകിേരുന്നുണ്ട്. കൂടാക്കത Child Protection

Unit, Juvenile Justice Board, Child Welfare Committee തുടങ്ങിയ യൂണിറ്റുകളില്ഴ
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന
മാക്കര

രിൈീലന

രി

ാടികളിലം Juvenile/Child Welfare Officer

ക്കങ്കടുപ്പിോറുണ്ട്.

പ്രതികളാകുന്നതുമായ

കുട്ടികള്ഴക്കേതിക്കരയും,

പകസ്സുകള്ഴ

സവീകരിപേണ്ടതായ നട

റിപപ്പാര്ഴട്ട്

കുട്ടികള്ഴ

ക്കചയ്യുപബാള്ഴ

ടിക്രമങ്ങക്കള കുറിച്ച് Juvenile/Child Welfare Officer

മാര്ഴേ് നിര്ഴപേൈങ്ങളം,

രിൈീലനവം നല്ഴകിയിട്ടുണ്ട്.

ജില്ലാ ൈിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റ്, ൈിശുപക്ഷമ കമ്മിറ്റി, ജുേലനല്ഴ
ജേിസ്

പബാര്ഴഡ്,

എജ്യൂപേഷെ
പ

ലചല്ഴഡ്

ലലെ,

ഡിപ്പാര്ഴട്ട്ക്കമെറ്,

ക്കഹല്ഴത്ത്

പലബര്ഴ

ഡി

ാര്ഴട്ട്ക്കമെറ്,

ഡിപ്പാര്ഴട്ട്ക്കമെറ്,

ജില്ലാ

ാലീസ് യൂണിറ്റ് തൂടങ്ങിയ േകുപ്പുകളക്കടക്കയല്ലാം സംപയാജിത അേപലാകന

പയാഗങ്ങള്ഴ എല്ലാ മാസവം നടത്തുന്നുണ്ട്.
കുട്ടികള്ഴക്കേതിക്കര

അല്ലാക്കതയും

നടക്കുന്ന

അതിക്രമങ്ങളില്ഴ

രാതിമുപേനയും,

ലഭ്യമാകുന്ന സമയം Child Protection Unit, Juvenile Justice

Board, Child Welfare Committee, District child line എന്നി യൂണിറ്റുകക്കളയും,
രാതിയുമായി ബന്ധക്കപ്പട്ട പ

ഓഫീസക്കറയും,
നട

ടികള്ഴ

SHO

ാലീസ് പേഷനിക്കല ലചല്ഴഡ് ക്കപ്രാട്ടക്ഷെ

േിക്കനയും

സവീകരിക്കുകയും,

സമര്ഴപ്പിക്കുകയും ക്കചയ്യുന്നു.

ഏപകാ

ിപ്പിച്ചുക്കകാണ്ട്

ആയതിക്കെറ

കാര്യക്ഷമമായി

റിപപ്പാര്ഴട്ടുകള്ഴ

തയ്യാറാേി

Activities of Special Juvenile Police Unit
Other Duties Performed by Special Juvenile Police Unit
•
•
•
•
•
•

Rescue & Rehabilitation of Child Victims
Counselling
Visiting of Schools, Colonies and Orphanages etc.
Conduct awareness classes for women and children
Shadow patrolling at Railway Stations, Bus Stands, Pilgrim Centers and
Tourist Places etc.
Petition enquiry

