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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 179 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ൈസബർ ���ത��ൾ െതളിയി�ാൻ േപാലീസ്  േസന�് പരിശീലനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  ,
�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്, 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ, 
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് 

null
(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ൈസബർ ���ത��ൾ
െതളിയി�ാൻ ഏർെ���ിയിരി��

സംവിധാന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരളാ േപാലീസിൽ ൈസബർ ���ത�ം
തട��തിനായി നിലവിൽ, 19 ൈസബർ ൈ�ം
േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ, 14 ജി�കളിൽ �വർ�ി�

വ��. ൈസബർ ���ത��ൾ തട��തി�ം,
റിേ�ാർ�ാ�� ���ത��ൾ
െതളിയി��തി�� മികവ് േന��തി�മായി
േക� സർ�ാർ �ാപനമായ C-DAC �േഖന
േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�ർ�് Cyber Crime
Investigation and Cyber Forensic-ൽ വിദ�
പരിശീലനം നൽ�ക�ം െച� വ��. പരിശീലനം
�ർ�ിയാ�ിയ േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�െര

ൈസബർ ൈ�ം േപാലീസ്  േ�ഷ�കളിൽ
നിയമി�ക�ം െച��. ൈസബർ
ഭീഷണികൾെ�തിരായ �വർ�നം ശ�ി

െ����തി�ം ൈസബർ �ര�
ഉറ�ാ��തി�ം േസന�െട ൈസബർ കഴി�കൾ
െമ�െ����തി�ം പരി�രി��തി�ം
അപ്േഡ�് െച��തി�മായി
സം�ാന�ടനീള�� 12,000 േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ർ�് പരിശീലനം നൽ�ക��ായി.
ഇവ�െട േസവനം ൈസബർ ൈ�ം േക�ക�െട
അേന�ഷണ�ിന് ഫല�ദമായി
ഉപേയാഗെ���ിവ��. ൈ�ം �ാ�്

അേന�ഷണം നട�� േക�കളിൽ ൈസബർ
െതളി�കൾ ൈസബർ സാേ�തിക വിദ�,
േഫാറൻസിക് ��കൾ എ�ിവ ഉപേയാഗി�്
കെ���തി�ം േകസ്  അേന�ഷണ�ിന്

സഹായ�ൾ നൽ��തി�ം േപാലീസ്
ആ�ാന�് ൈഹെടക് ൈ�ം എൻക�യറി
െസൽ �വർ�ി� വ��. സം�ാന�് 19
ൈസബർ ൈ�ം േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ
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�വർ�ി� വ��. 3 ൈസബർ േഡാ�കൾ,
ൈഹെടക് ൈസബർ ൈ�ം എൻക�യറി െസൽ
എ�ിവ സംേയാജി�ി�  ്Cyber Crime
Investigation Division (CCID)
ആരംഭി��താണ്. �ടാെത Technical Support
നൽ��തിന് Cyber Operations & Security
Division (COSD) ആരംഭി��തി��

നടപടികൾ പരിേശാധി� വരികയാണ്. �തിയ
കാലഘ��ിൽ �ര�ാ ഭീഷണി ഉ�ാ��
േ�ാ�ക�െട സാേ�തിക വിദ�കൾ പഠി��
തി�ം േഫാറൻസിക് അനാലിസിസ്
നട��തി�മായി  േ�ാൺ േഫാറൻസിക് ലാബ്
തി�വന��ര�് �വർ�ി���്.

(ബി)

സം�ാന േപാലീസിന് േദശീയ തല�ിൽ

പരിശീലനം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. സം�ാന േപാലീസിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�്

േദശീയ തല�ിൽ വിദ� പരിശീലനം നൽകി
വ���്. ഇതിനായി ന�െഡൽഹിയിെല NCRB,
BPR&D, I4C (Indian Cyber Crime Forensic
Centre) േമഘാലയയിെല NEPA, േഭാപാലിെല
CAPT, ൈഹ�ാബാദിെല CDTI, SVPNPA എ�ീ
�ാപന�ൾ �േഖന വിവിധ ൈസബർ
വിഷയ�ളിൽ വിദ� പരിശീലനം നൽകി
വ���്.

(സി)

ൈസബർ വിദ�െര സം�ാന േപാലീസ്
അ�ാഡമിയിൽ എ�ി�  ്പരിശീലനം നൽ�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ൈസബർ േപാലീസ്  േ�ഷൻ, മ�് േപാലീസ്
േ�ഷ�കൾ എ�ിവിട�ളിെല േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ർ�് േകരളാ േപാലീസ്  അ�ാഡമി,
േപാലീസ്  െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്  എ�ിവിട�ളിൽ
വ�  ്ൈസബർ വിഷയ�ളിൽ വിദ�രായവ�െട

േന�ത��ിൽ പരിശീലനം നൽകി വ���്.

(ഡി)
ൈസബർ സാേ�തിക വിദ��െട �ാമം
നിലനിൽ��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;
ഐ.ടി. വിദ�െര േപാലീസ്  േസനയിേല�്
വിന�സി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) ൈസബർ സാേ�തിക വിദ��െട �ാമം
നിലനിൽ��തായി ��യിൽെ��ി�ി�.
ൈസബർ ��ാേന�ഷണ�ിൽ േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ർ�് �േത�ക പരിശീലനം നൽകി
വ���്. ഐ.ടി. വിദ�െര േപാലീസ്
േസനയിൽ വിന�സി�� വിഷയം
പരിഗണനയിലി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


