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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 160 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

േപാലീസ്  േസന�െട മികവ് വർ�ി�ി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. മ�ി��ി,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി 

null
(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന േപാലീസിെ� മികവ്
വർ�ി�ി��തിനായി എെ��ാം
�വർ�ന�ളാണ് നട��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) േപാലീസിെ� ആ�നികവത്കരണ�ിനായി വിവര
സാേ�തികവിദ�യിൽ അധി�ിതമായ �തന
പ�തികൾ നട�ിലാ��തിന് 2022-23
സാ��ിക വർഷം 149.47 േകാടി �പ
വകയി��ിയി��്. േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�ർ�്

�തന സാേ�തിക വിദ�കെള�റി��
പരി�ാനം, നിയമപരമായ അവേബാധം,
െതാഴിൽപരമായ കാര�േശഷി വർ�ി�ി�ൽ,
െപാ�ജന�േളാ�� െപ�മാ�ം, സ�ർ�
ല�കരണം �ട�ിയവ സംബ�ി� പരിശീലന
പരിപാടികൾ ലഭ�മാ�ി വ��. േബാഡിേവാൺ
ക�ാമറകൾ, Vehicle Mount GPS, Digital Finger
Print Machine �ട�ിയ ആ�നിക ഉപകരണ�ൾ
ഏർെ���ി�ം E-Chalan, M-Beat, CCTNS
സംവിധാന�ി�െട�ം േപാലീസ്  േസനെയ
നവീകരി��തി�ം ��തൽ
ജനസൗ�ദമാ��തി�ം സാധി�ി��്. FIR
ഓൺൈലൻ വഴി ലഭ�മാ��തി�ളള
സംവിധാന�ം െപാ�ജന�ൾ�് േപാലീസ്
േ�ഷനിൽ എ�ാെത ഓൺൈലൻ ആയി

േപാലീസ്  േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തി��
സി�ിസൺ േപാർ�ൽ സംവിധാനമായ “�ണ”
സംവിധാന�ം നട�ിലാ�ിയി��്. ��ാേന�ഷണ
മികവ് വർ�ി�ി��തിനായി Interrogative
Techniques, Cyber Crime Investigation,
Advance Technology in Forensic Science, Anti-
human Trafficking, Investigation of
Murder/Homicide Cases �ട�ിയ വിഷയ�ളിൽ
എ�ാ തല�ി�� ഉേദ�ാഗ�ർ�ം 'in service'
പരിശീലനം നൽകി വ��. സം�ാനെ� എ�ാ
േപാലീസ്  േ�ഷ�കളി�ം സി.സി.ടി.വി ക�ാമറകൾ
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�ാപി��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�
വ��. സ��മായി െക�ിടമി�ാ� േപാലീസ്
േ�ഷ�കൾ�് �തിയ െക�ിട�ൾ
നിർ�ി��തി�ളള നടപടികൾ ആരംഭി�ക�ം

െച�ി��്. േ��് �ാൻ �ീം 2021-22 �കാരം 146
LMV, മലേയാര േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ�ായി 20
Four Wheel Drive LMV, 03 മീഡിയം ബസ് , 08
െഹവി ബസ് , 02 വാ�ർ ടാ�ർ, 02 വാ�ർ കാനൻ,
02 ഓ�ൺ േലാറി, 02 ആം�ലൻസ്  എ�ിവ
വാ��തിന് അ�മതി നൽകിയി��്. ��ത
�ീം �കാരം 07 പി�് കൺേ�ാൾ �ം വാഹന��ം
അ�വദി�ി��്. മലേയാര �േദശ�ളിെല LWE
ബാധിത �േദശ�ളിെല േപാലീസ്
േ�ഷ�കൾ�ായി MoPF �ീമിൽ ഉൾെ���ി 29
Four Wheel Drive LMV വാ�ിയി��്.

(ബി)

സാേ�തിക വിദ��െട�ം വിവര
വിനിമേയാപാധിക�െട�ം വളർ���സരി�്
ൈസബർ ���ത���ം വർ�ി�വ��തിനാൽ
അത് ഫല�ദമായി തട��തി�ം അ�രം

ഉപാധികൾ ഉപേയാഗെ���ി �ിമിനൽ
���ത��ളിൽ ഏർെ���വെര നിയമ�ിന്

��ിൽ െകാ�വ��തി�ം സാേ�തിക മിക��
ൈസബർ വിംഗ് �പീകരി�ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ േപാലീസ്  ജി�കളി�ം ൈസബർ േപാലീസ്
േ�ഷൻ ആരംഭി�ി��്. സാേ�തിക വിദ��െട�ം
വിവര വിനിമേയാപാധിക�െട�ം വളർ���സരി�്
ൈസബർ ���ത���ം വർ�ി� വ��തിനാൽ
അത് ഫല�ദമായി തട��തി�ം അ�രം

ഉപാധികൾ ഉപേയാഗെ���ി�� ൈസബർ
േക�കൾ അേന�ഷി��തി�ം ഇ�രം �ിമിനൽ
���ത��ളിൽ ഏർെ���വർെ�തിെര
ഫല�ദമായ നിയമ നടപടികൾ സ�ീകരി��തി�ം
ൈസബർ �ര�/ൈസബർ ���ത��ൾ
�ട�ിയ േമഖലകളിെല ഗേവഷണ�ി�ം

വികസന�ി�ം �� േക�ീകരി��തി�ം
ൈസബർ പേ�ാളിംഗിന് �േചാദനം
നൽ��തി�മായി ഒ� “ൈസബർ
ഇൻെവ�ിേഗഷൻ ആൻഡ്  റിസർ�  ്ഡിവിഷൻ”
�പീകരി���ം സർ�ാർ പരിേശാധി� വ��.

(സി) വിവര വിനിമയ സാേ�തികവിദ��െട
സഹായേ�ാെട നട�� സാ��ിക

���ത��ൾ വർ�ി�വ��ത് കണ�ിെല��്

അത് തടയാൻ േവ� ഇടെപട�കൾ
നട��േ�ാ?

(സി) ഉ�്. വിവര വിനിമയ സാേ�തികവിദ��െട
സഹായേ�ാെട സാ��ിക ���ത��ൾ
തട��തി�ം ��വാളികെള നിയമ�ിന് ��ിൽ
െകാ�വ��തി�മായി േക� സർ�ാർ
�ാപനമായ C-DAC �േഖന േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ർ�് Cyber Crime Investigation and
Cyber Forensic-ൽ വിദ� പരിശീലനം
നൽകിയി���ം പരിശീലനം �ർ�ിയാ�ിയ

േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�െകാ�്
സം�ാനെ� എ�ാ േപാലീസ്  ജി�കളി�ം
ൈസബർ ൈ�ം േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ
�ാപി�ി���്. ഇതി� �റേമ ൈസബർ
േഡാ�കൾ േപാലീസ്  ആ�ാനെ� Hi-Tech
Crime Enquiry Cell എ�ിവ �േഖന േക�ക�െട
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അേന�ഷണ�ിന് ആവശ�മായ ൈസബർ
വിദ�യിൽ അധി�ിതമായ സാേ�തിക
സഹായ�ൾ നൽകി വ���്. േകരളാ േപാലീസ്
ൈസബർ േഡാ�ം റിസർ�് ബാ�് ഓഫ് ഇ��
റീജിയണൽ ഓഫീസ്  തി�വന��ര�ം
സം��മാ�ം വിവിധ ബാ�കൾ, െമാൈബൽ
വാല�്സ് , േപെ��് േഗ�് േവ, ഇ-െകാേമ�്
െവൈ��കൾ എ�ിവ�െട േനാഡൽ
ഓഫീസർമാെര�ം ൈസബർ േപാലീസ്
േ�ഷ�കൾ, ൈഹ-െടക് െസൽ
എ�ിവിട�ളിെല ഉേദ�ാഗ�േര�ം ഉൾെ���ി

ഓൺൈലൻ ബാ�ിംഗ് രംഗെ� സാ��ിക

ത�ി�കൾ (OTP ത�ി�്) ഫല�ദമായി
തട��തിനായി SOP �െട (Standard Operating
Procedure) അടി�ാന�ിൽ �വർ�ി�� ഒ�
സി�ം നട�ിലാ�ക�ം ഈ സംവിധാന�ിെ�

ഇടെപടൽ �ലം ത�ി�ിനിരയായവ�െട പണം
വീെ���വാ�ം സാധി�ി�ളളതാണ്. ��തര
സ�ഭാവ�� സാ��ിക ���ത��ൾ
ൈകകാര�ം െച��തിനായി ൈ�ം �ാ�ിന്

കീഴിൽ വി�ലമായ രീതിയിൽ "Economic Offences
Wing" �പീകരി�� വിഷയം സർ�ാർ
പരിേശാധി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


