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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 462 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഓൺൈലൻ െഗയിമിന് അടിമെ��� ��ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ,
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്, 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീ. പി. മ�ി��ി 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ഓൺൈലൻ െഗയിമിന്
അടിമെ��� ��ികെള സ�ഹ�ിെ�

െപാ�ധാരയിേല�് െകാ�വ��തിന് ഡിജി�ൽ
ഡീ-അഡി�ൻ െസ��കൾ ആരംഭി�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഓൺൈലൻ െഗയിമിന് അടിമെ��� ��ികെള
സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയിേല�് െകാ�വ�ക
എ�ത് ല��മി�െകാ�് േപാലീസിെ�
ആഭി�ഖ��ിൽ ഡിജി�ൽ ഡീ-അഡി�ൻ
െസ��കൾ ആരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി��. �ട�ം
എ� നിലയിൽ േറ�് തല�ിൽ ആരംഭി��

ഈ സംവിധാനം പി�ീട്  എ�ാ ജി�കളിേല�ം
വ�ാപി�ി�ം.

(ബി) ഓൺൈലൻ െഗയിമിന് അടിമെ�� ��ിക�െട
എ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവെര
െപാ�ധാരയിേല�് െകാ�വരാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓൺൈലൻ െഗയിമിന് അടിമെ�� ��ിക�െട
എ�ം �ത�മായി പരിേശാധി�ി�ിെ��ി�ം
ജി�ാതല�ിൽ റിേ�ാർ�് െച�െ���
േക�കളിൽ ജി�ാ ശി� സംര�ണ �ണി�്,
ഡി�ി�് റിേസാ�് െസ�ർ എ�ിവ �ഖാ�ിരം
ആവശ�മായ ഇടെ�ട�കൾ നട�ക�ം ആയത്

തട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച�
��്. വനിതാ ശി� വികസന വ��ിെ� കീഴിൽ
സംേയാജിത ശി� സംര�ണ പ�തി�െട
േന�ത� �ിൽ വി�ലമായ പാര�ിംഗ് ക�ാ�യിൻ
ആരംഭി�ി��്. ��ത ക�ാ�യിെ� ഭാഗമായി
പാര�ിം�മായി ബ�െ�� വിഷയ�ളിൽ
െവബിനാ�കൾ, പാര�ിംഗ് �ിനി�കൾ, വിവിധ
േബാധവത്�രണ പരിപാടികൾ എ�ിവ നട�ി

വ��. േകരളാ േപാലീസിെ� േസാഷ�ൽ
േപാലീസിംഗ് ഡയറ�േറ�ിന് കീഴിൽ ‘ചിരി’ എ�
േപരിൽ ഒ� പ�തി 9497900200 എ� െഹൽ�്
ൈലൻ സംവിധാനേ�ാ� �ടി 2020 �ലായ്  12
�തൽ ��വൻ സമയ�ം (24x7) �വർ�ി�

വരികയാണ്. ��ികൾ�് ഒ� ന� സഹയാ�ിക�ം
���മായി മാ�വാൻ ഈ പ�തി�്
സാധി�ി���ം ��ിക�െട മാനസികാേരാഗ�ം
വർ�ി�ി��തിന് ഈ പ�തിയി�െട
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കഴി�ി���മാണ്. പ�തി ��തൽ
ജന�ളിേല�് എ�ി��തിനായി േസാഷ�ൽ
മീഡിയ, �വ�-�ശ� മാധ�മ�ൾ �ട�ിയവയി�െട
ആവശ�മായ �ചാരണ പരിപാടികൾ നട���്.

(സി) ൈസബർ േമഖലയിൽ േപാലീസിനായി
അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ���തിൽ കഴി�
അ�് വർഷം നട�ിയ �വർ�ന�ൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) കഴി� 5 വർഷ�ിനിെട ൈസബർ ���ത��ൾ
തട��തി�� ശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ���്. ൈസബർ ���ത��ൾ �ടിവ��
പ�ാ�ല�ിൽ അവ ൈകകാര�ം െച��തി�ം,
��ാേന�ഷണ�ിെ� കാര��മത
വർ�ി�ി��തി�മായി, 19 േപാലീസ്  ജി�കളിൽ
ൈസബർ േ�ഷ�കൾ ആരംഭി�. ൈസബർ
���ത��ൾ തട��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 �ര��ം ൈസബർ
���ത��ൾ േനരി��തി�മാ�� ഒ�
െപാ�സ�കാര� സംരംഭമാണ് ൈസബർ േഡാം.
�തന സാേ�തിക വിദ��ം ഉപകരണ��ം
േസവന��ം േകരളാ േപാലീസിന് ലഭ�മാ�ക�ം
അ�വഴി േസനെയ ൈസബർ േലാകെ�
െവ�വിളികൾ േനരി��തി�ം സ�ഹ�ി� േനെര
ഉയർ� വ�� ൈസബർ ഭീഷണികൾെ�തിെര
െപാ���തി�ം പര�ാ�മാ�കെയ�താണ്
ൈസബർ േഡാമിെ� ല��ം. തി�വന��രം
െടേ�ാപാർ�ിെല ൈസബർ േഡാം
ആ�ാന�ി� �റേമ ൈസബർ േഡാം
�ണി�കൾ േകാഴിേ�ാ�ം െകാ�ിയി�ം �ാപി�.
ഇ��യിൽ തെ� ആദ�മായി ��ിക�െട ൈസബർ
�ര�െയ പഠന േപാർ�ൽ "kidglove.in”
ൈസബർ േഡാമിന് കീഴിൽ �വർ�ി� വ��.
ഡാർ�് െവബിൽ ശ��ം ഫല�ദ�മായ
രീതിയിൽ േപാലീസ്  ഇടെപടൽ നട�ി

���ത��ൾ കെ��ി ���ാർെ�തിെര
ആവശ�മായ നിയമ നടപടികൾ
സ�ീകരി��തിനായി ആ�ിേ�ഷൻ നിർ�ി
െ���ക എ� ല��േ�ാെട േകരള േപാലീസ്
ൈസബർ േഡാം ഓൺൈലൻ ഹാ�േ�ാൺ

നട� ക��ായി. ഹാ�്പി 2021 എ�
ഓൺൈലൻ ഹാ�േ�ാണി�െട െഡവല�് െച�
േസാ�് െവയർ Grapnel 1.0 �െട ഡാർ�്



3 of 3

െവബി�െട നട�� ���ത��ളായ ൈചൽഡ്
േപാേണാ�ാഫി, മയ�മ��് ക�വടം, ആ�ധ

വ�ാപാരം, സാ��ിക ത�ി�കൾ, റാൻസം
െവയർ സർവീസ് , മ�് ���ത��ൾ എ�ിവ
നിരീ�ി�വാ�ം വിശകലനം െച�വാ�ം
സാധി�ം. 2021-22 സാ��ിക വർഷം
സം�ാന �ാൻ പ�തിയിൽ, തി�വന��ര�്

Cyber Security Centre (Cyber dome)
�ാപി��തിന് 300 ല�ം �പ�െട
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. 'Assistance to States
for Modernisation of Police' എ� േക�
പ�തിയിൽ, 2021-22 വർഷെ� State Action
Plan-ൽ 'Improving Cyber Crime Investigation
Infrastructure - നായി 100 ല�ം �പ�ം 'State
Social Media Analysis Lab
�ാപി��തിേല�ായി 100 ല�ം �പ�ം
വകയി��ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


