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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 457 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈസബർ ���ത��ൾ തട��തി�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. എം.െക . �നീർ ,
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി , 

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ , 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) ഓൺൈലൻ മയ�മ�� വി�ന, ��ിക�െട
അ�ീല ചി��ൾ �ചരി�ി�ക �ട�ിയ
ൈസബർ ���ത��ൾ വർ�ി�വ��ത്
ഫല�ദമായി തട��തിന് േപാലീസിന്
കഴി��ിെ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(എ) ഇ�രം ആേ�പ�ൾ ��യിൽെ��ി�ി�.
ൈസബർ ���ത��ൾ ഫല�ദമായി
തട��തി�ം അവ �ൻ��ി
മന�ിലാ��തി�മായി സംശയാ�ദമായ
െഫയ്�ു�് അ�ൗ�കൾ വാട്സാ�് ��കൾ
�ട�ി �ധാനെ�� േസാഷ�ൽ മീഡിയ
�ാ�്േഫാ�കളിൽ നിര�രം ൈസബർ
പേ�ാളിം�കൾ നട�ി വ��. േപാലീസിെ�
ഔേദ�ാഗിക െഫയ്സ്  ��് േപജിൽ ൈസബർ
െസക�രി�ി സംബ�ി� വിവര��ം
സമീപകാല��ായ ഓൺൈലൻ
��പേയാഗ�ൾ സംബ�ി�ം െപാ� ജന��െട
അറിവിേല�് വിവര�ൾ േപാ�് െച�
വ���മാണ്. സം�ാനെ� വിവിധ േപാലീസ്
േ�ഷ�ക�ം റസിഡൻസ്  അേസാസി
േയഷ�ക�ം �ൾ പി.�ി.എ. ക�ം വഴി
വിദ�ാർ�ികൾ�ം അധ�ാപകർ�ം
ര�ിതാ�ൾ�ം ��ികളിെല മയ�മ��പേയാഗം
സംബ�ി�� �ഷ�വശ�െള�റി�ം ��ികൾ
ഉൾെ��� ൈസബർ ���ത��െള�റി�ം
േബാധവൽ�രണം നട��തി�ം അ�
സംബ�ി�� വിവരം േശഖരി��തി�മായി
െവബി നാ�ക�ം, �ാ�ക�ം മ�ം നിര�രം
നട�ിവ��. Child Sexual Abuse Material
ൈകമാ�ം േപാെല�� ���ത��ൾ െച��വെര
കെ���തി�ം നിയമ�ി� ��ിൽ
െകാ�വ�� തി�ം Counter Child Sexual
Exploitation Centre എ� �ാപനം ൈസബർ
േഡാമിന് കീഴിൽ �വർ�ി� വ��. Child Sexual
Abuse Material നിർ�ി��തി�ം കാ��തി�ം
�ചരി�ി��തി�ം എതിെര ആരംഭി� ഓ�േറഷൻ
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പി-ഹ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന വ�ാപകമായി
പരിേശാധന നട�ക�ം, െമാൈബൽ േഫാൺ,
ക���ർ, External Data Storage Devices
പിടിെ���് IT ACT �കാരം നിയമ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

(ബി)

ഇതിനായി ൈസബർ െസ�ിൽ �േത�ക വിഭാഗം
�പീകരി�ാ�ം അവർ�് പരിശീലനം
നൽ��തി�� പ�തികൾ ആവി�രി�ാ�ം

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ൈസബർ ���ത��ൾ തട��തി��
ശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്.
ൈസബർ ���ത��ൾ �ടി വ��
പ�ാ�ല�ിൽ, അവ ൈകകാര�ം െച��തി�ം
��ാേന�ഷണ�ിന് കാര��മത
വർ�ി�ി��തി�മായി, 19 ൈസബർ േപാലീസ്
േ�ഷ�കൾ, 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. ൈസബർ
���ത��ൾതട��തി�ം റിേ�ാർ�ാ��
���ത��ളിെല ��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 ൈസബർ ൈ�ം
േപാലീസ്  േ�ഷ�കളിൽ നിയമി�ക�ം
െച�ി��്. ൈസബർ ഭീഷണികൾെ�തിരായ
േപാരാ�ം ശ�ിെ����തി�ം ൈസബർ �ര�
സംര�ി�� തി�മായി ൈസബർ കഴി�കൾ
െമ�െ����തിൽ േകരള േപാലീസ്  ��
േക�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി ൈസബർ
കഴി�കൾ പരി�രി��തി�ം അപ് േഡ�്
െച��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം
സം�ാന�ടനീള�� 12,000 േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ർ�് പരിശീലനം നൽ�ക�ം െച�.
ഇവ�െട േസവനം ൈസബർ ൈ�ം േക�ക�െട
അേന�ഷണ�ിന് ഉപേയാഗെ���ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


