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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 565 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

വിദ�ാർ�ിക�െട�ം അ��ാപക�െട�ം േഡ�ാേബസ്  േചാർ�ിയ സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് ,
�ീ. ഐ. സി. ബാല��ൻ 

�ീ വി ശിവൻ��ി

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ �ൾ

വിദ�ാർ�ിക�െട�ം അ��ാപകർ ഉൾെ�െട��

ജീവന�ാ�െട�ം വിവര�ളട�ിയ ഓൺൈലൻ

േഡ�ാേബസ്  പാകി�ാൻ ആ�ാനമായ

ഹാ�ർ സംഘം േചാർ�ിയതായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം

ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ) രാജ��് ൈസബർ �ര��മായി ബ�െ��

കാര��ൾ േ�ാഡീകരി�� ഇ��ൻ ക���ർ

എമർജൻസി െറേ�ാൺസ്  ടീമിൽ (CERT - India)
നി�ം 2023 മാർ�് 4 ന് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ിെല ഓൺൈലൻ �ൾ മാേനജ്  െമ�്

സി�മായ 'സ�ർണ'യിെല  വിവര�ൾ എ�

േപരിൽ  ഡാർക് െവബിൽ 'Team_Insane_pk' എ�

െ�ഡിൽ കാ��െ��ം അത് പരിേശാധി�്

അടിയ�ിര �ര�ാ നടപടികെള��ണെമ���

ഇ-െമയിൽ സേ�ശം സം�ാന ഐ.ടി. മിഷന്

കീഴി�� CERT - Kerala ൽ നി�് ൈക�ി�ം

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ  ഡയറ�േറ�ി�ം മാർ�് 6-ന്

ലഭി�ക��ായി. 

��ത ഇ-െമയിൽ സേ�ശം ലഭി� ഉടെന ൈക�്

അത് പരിേശാധി�ക�ം പി.ആർ.ഡ��

എ�്.എസ് .എസ് .െ� 3MB മാ�ം വ����

ഡാ�യാണ് പരസ�െ��ി��െത�്

മന�ിലാ�ക�ം ഇത് സ�ർണ�െട

ഡാ�ാേബസ്  ഹാ�് െച�ാെത തെ� ��ത

�ളിെ� േലാഗിൻ ഉപേയാഗി�് .pdf �പ�ിൽ

റിേ�ാർ�് ഡൗൺേലാഡ്  െച�താെണ�ം

മന�ിലാ�ിയി��്. അ�ാെത െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ിെല വിദ�ാർ�ിക�േട�ം അധ�ാപകർ

ഉൾെ�െട�� ജീവന�ാ�േട�ം വിവര�ളട�ിയ

ഡാ�ാേബസ്  ഇ�വെര ഹാ�ർ സംഘം

േചാർ�ിയതായി കാ��ി�. സ�ർണ

േസാഫ് �് െവയർ �ത�മായ �ര�ാ ഓഡി�്

നട�ി ൈക�് CERT- െന അറിയി�ി���്. 

(ബി) ��ത വിഷയ�ിൽ അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അേന�ഷണ�ിെല

�ധാനെ�� കെ���കൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവരം ലഭി� ഉടെന �ാഥമിക തല�ിൽ

സാേ�തികാേന�ഷണം ൈക�് നട�ി. CERT ൽ
നി�ം ഇ-െമയിൽ സേ�ശം ലഭി� ഉടെന ൈക�്

പരിേശാധി�ക�ം സ�ർണ ഡാ�ാേബേസാ മേ�ാ
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ഹാ�് െച�ാെത തെ� ��ത �ളിെ� േലാഗിൻ

ഉപേയാഗി�് pdf �പ�ിൽ തി�വന��രം,
കാ�ാ�ട, പി.ആർ.ഡ�� എ�്.എസ് .എസ് .-െല

3MB മാ�ം വ���� ഒ� റിേ�ാർ�്

ഡൗൺേലാഡ്  െച�താെണ�ം മന�ിലാ�ി.
�ൾ അധി�ത�മായി ബ�െ��േ�ാൾ �ളിെല

��ിക�െട ഡാ� ര�ിതാ�ൾ�് വാ�്സ്ആ�്

സേ�ശ�ളായി ലഭി� വിഷയം സംബ�ി�്

28.02.2023 ന് �ൾ �ഥമാധ�ാപിക കാ�ാ�ട

േപാലീസ്  േ�ഷനിൽ പരാതി നൽകിയി�െ��്

കെ��ി.  ഇതിെ�

�ടർ�യായി വിശദമായ അേന�ഷണ�ിനായി

08.03.2023-ന് ഡി.ജി.പി.-�് ൈക�് സി.ഇ.ഒ.
പരാതി നൽകിയി��്.

(സി)

�ൾ വിദ�ാർ�ിക�െട�ം അ��ാപകർ

ഉൾെ�െട�� ജീവന�ാ�െട�ം വിവര�ൾ

േചാരാതിരി�ാൻ വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) 'സ�ർണ' ഓൺൈലൻ �ൾ മാേനെ��്

സി��ിേ��ൾെ�െട ൈക�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ിനായി സ�മാ�� ഓൺൈലൻ

ആ�ിേ�ഷ�കൾ �ത�മായ െസക�രി�ി ഓഡി�്

നട�ിയ േശഷമാണ് േ��് ഡാ�ാ െസ�റിെല

െസർവറിൽ േഹാ�് െച�ിരി��ത്. ��കൾ�്

ഓേരാ ആ�ിേ�ഷ�ം ഉപേയാഗി�േ�ാൾ

സ�ീകരിേ�� �ൻക�ത�കെള�റി�ം ഡാ�ാ

െസക�രി�ിെയ�റി�ം �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ

പരിശീലനം നൽ�ക�ം �സർെനയിം പാസ് േവഡ്

എ�ിവ �ര�ിതമായി മ�ാർ�ം പ�െവ�ാെത

ഉപേയാഗി�ണെമ�് നിർേദശി�ക�ം െച�ി��്.
സ�ർണയിെല ഡാ�ാ െസക�രി�ി

ഉറ�വ���തിനായി ഇേ�ാൾ േലാഗിൻ െച��

ഓേരാ ��ം നിർബ�മാ�ം പാസ് േവഡ്

മാ��തിന് �മീകരണം ഒ��ിയി��്. ഇത്

നി�ിത ഇടേവളകളിൽ ആവർ�ി��തി��

�മീകരണ�ം േലാഗിൻ െച�േ�ാൾ OTP
ലഭ�മാ���ൾെ�െട�� അധിക

�മീകരണ�ൾ ആവശ��േ�ാ എ�

പരിേശാധന�ം നട���്.

സ�ർണയിെല ഡാ�ാേബസിേല�് േനരി�് ഒ�

േലാഗി�ം അ�സ്  ലഭ�മ�. േലാഗിൻ െച�ാ�ം

ഓേരാ �ളി�ം അവരവ�െട റിേ�ാർ�കൾ

ലഭി�കമാ�േമ��. േ��് േലാഗിനിൽേപാ�ം

കൺേസാളിേഡ�ഡ്  റിേ�ാർ�ാണ് ലഭി��ത്.
ഇ�തെ� �ൾ, ഉപജി�, വിദ�ാഭ�ാസ ജി�, റവന�

ജി�, സം�ാന തല�ളി�� എ�ം മാ�മാണ്

ലഭി��ത്. ��ത റിേ�ാർ�കളിൽ വ��ിഗത

വിശദാംശ�ൾ ഉൾെ�ടാതിരി�

�തിന് �േത�കം ��ി�ി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


