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भारतातील सायबर सुरक्षा 

EY च्या नवीनतम ग्लोबल इन्फॉमेशन सिकु्यरिटी िरे्व्ह (GISS) 2018-19 – भाित आवृत्तीनुिाि, भाितामधे्य िायबि 

धोक्याांपैकी एक िवाासधक िांख्या आढळून आली आहे आसि लक्ष्यित हल्ल्ाांच्या बाबतीत देश दुिऱ्या क्रमाांकावि आहे. जिी 

बँसकां ग आसि दूििांचाि हे िवाासधक आक्रमि झालेले के्षत्र अिले तिी मॅनु्यफॅक्चरिांग, हेल्थकेअि आसि रिटेल याांनाही मोठ्या 

प्रमािात िायबि हल्ल्ाांचा िामना किावा लागला आहे. 

सायबर धोक्याचे प्रकार/ Types of cyber threats 

• फिफ िंग/Phishing: भ्रामक ई-मेल आसि वेबिाइट्िचा वापि वैयक्ष्यिक मासहती गोळा किण्यािाठी केला जातो. 

• मालवेअर/Malware: हे दुभाावनापूिा िॉफ्टवेअिचा िांदभा देते ज्यामुळे सिांगल कॉम्प्युटि, िर्व्हाि सकां वा कॉम्प्युटि 

नेटवका चे नुकिान होते. मालवेअिचे सवसवध प्रकाि म्हिजे िॅन्समवेअि, स्पायवेअि, र्व्हायिि, वर्म्ा, टर ोजन इ. 

• सेवा नाकारणे (DoS) हले्ल/Denial of Service (DoS) attacks: एखादे मशीन सकां वा नेटवका  त्याच्या 

वापिकत्याांिाठी अगम्य बनवण्यािाठी बांद किण्यािाठी हा प्रकाि घडतो. पूि वाहतूक(flooding traffic) सकां वा कॅ्रश 

होिािी मासहती पाठवून हे लि केले जाते. 

• मॅन-इन-द-फमडल (MitM) हले्ल: हे ऐकून होिािे (eavesdropping) हले्ल आहेत. हे दोन-पक्षीय व्यवहािाच्या 

बाबतीत घडते जेथे हले्लखोि स्वत: ला त्यात ठेवतात. िहदािीमधे्य व्यत्यय आिून, ते डेटा सफल्टि कितात आसि 

चोितात. 

• स्ट्रक्चडड के्वरी लँगे्वज (SQL) इिंजेक्शन: डेटाबेिच्या िांपे्रषिािाठी ही एक प्रोग्रासमांग भाषा आहे. वेबिाइट आसि 

िेवाांिाठी गांभीि डेटा िाठविाऱ्या िर्व्हािवि हल्ला होतो. दुभाावनापूिा (Malicious) कोडचा वापि िर्व्हािमधील 

मासहती प्रकट किण्यािाठी केला जातो जी िामान्यतः  कित नाही. 

• क्रॉस-साइट स्क्रिफटिंग (XSS): हे SQL इांजेक्शन हल्ल्ािािखे आहे. हे वेबिाइटविच हल्ला कित नाही पिां तु 

वेबिाइटमधे्य दुभाावनापूिा कोड इांजेक्ट केला जातो. जेर्व्हा एखादा वापिकताा वेबिाइटला भेट देतो तेर्व्हा ती थेट 

वापिकत्यााच्या मागे जाते. 

• सामाफजक अफभयािंफिकी: मानवी िांवादाद्वािे हले्लखोि िांवेदनशील मासहती समळवतात. 

• हाडडवेअर हल्ला: मॅनु्यफॅक्चरिांग बॅकडोअि मालवेअि सकां वा इति भेदक हेतूांिाठी तयाि केले जाऊ शकते. मागील 

दिवाजे िेसडओ-सिक्वें िी आयडेंसटसफकेशन (RFID) सचप्स आसि आठविी ांमधे्य एमे्बड केले जाऊ शकतात. 

सायबर हल्ल्यामागील हेतू/ Motives behind cyber-attacks 

• िायबि गुने्ह 

• िायबि चोिी 

• िायबि हेिसगिी 

• िायबि घुिखोिी 
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भारतामधे्य सायबर हल्ला/ Cyber-attack in India 

• EY चे 2018-19 चे ग्लोबल इन्फॉमेशन सिकु्यरिटी िरे्व्ह िूसचत किते की लक्ष्यित हल्ल्ाांमधे्य भाित दुिऱ्या क्रमाांकावि 

आहे. बँसकां ग, दूििांचाि, उत्पादन, आिोग्यिेवा, रिटेल आसि ििकािी वेबिाइट्ि ही काही प्रभासवत के्षते्र आहेत. 

• इांसडयन कॉम्प्युटि इमजान्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) च्या अहवालानुिाि, असधकृत भाितीय वेबिाइट्िवि िवाासधक 

िायबि हले्ल चीन, अमेरिका आसि िसशयाकडून झाले आहेत. 

 

अलीकडील हल्ल्याची काही उदाहरणे/ Some of the examples of the recent attack 

• StrandHogg Malware: भाितीय िायबि गुने्ह िमन्वय कें द्राने िवा िाजे्य आसि पोलीि सवभागाांना अलटा पाठवला 

आहे. हा हल्ला अँडर ॉइड ऑपिेसटांग सिस्टीमला मायक्रोफोन ऐकण्याि, एिएमएि, कॅमेिा, फोटो आसि इति लॉसगन 

के्रडेक्ष्यशशयल्समधे्य प्रवेश किण्याि अनुमती देईल. 

• स्पायवेअर पेगासस: िोशल मीसडया पॅ्लटफॉमा र्व्हाट्िएपचा वापि इस्रायली फमा, एनएिओ गु्रपने सवकसित केलेले 

स्पायवेअि टूल 'पेगािि' वापरून पत्रकाि आसि मानवासधकाि कायाकत्याांची हेिसगिी किण्यािाठी केला गेला. 

• युफनयन बँक ऑि इिंफडया: जुलै 2016 मधे्य हॅकिानी कमाचाऱ्याांना सफसशांग ईमेल पाठवला. त्याांनी के्रडेक्ष्यशशयल्समधे्य 

प्रवेश केला आसि सनधी हस्ाांतरित केला. यािाठी बँकेला $171 दशलक्ष खचा आला. मात्र, तो पित विूल किण्यात 

आला. 

• Wannacry Ransomware हल्ला: मे 2017 मधे्य, खांडिीच्या मागिीिाठी भाितातील अनेक िांगिक हॅकिानी 

लॉक केले. आांध्र प्रदेश पोसलि आसि पसिम बांगालच्या िाज्य युसटसलटीच्या कायाप्रिालीविही परििाम झाला. 

• पेट्या रॅन्समवेअर हल्ला: हा जून २०१७ मधे्य झाला. हा जागसतक िॅन्समवेअि हल्ला होता. त्याचा परििाम डॅसनश 

फमा एपी मोलिवि झाला जो जेएनपीटी, मुांबई येथे कां टेनि हँडलि आहे. 

• 2017 मधे्य CERT-In द्वािे GravityRAT (रिमोट ऍके्सि टर ोजन) मालवेअि हल्ला ईमेल िांलग्नकाद्वािे सवसवध 

िांगिकाांमधे्य घुिखोिी कित अिल्याचे आढळले. 
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• इति मालवेअि हले्ल जिे समिाई, िीपि, िपोशी इ. 

सायबर सुरक्षा फे्रमवकड / Cyber Security Framework 

• दृश्यमानता, सवशे्लषिे आसि एकत्रीकििाद्वािे वापिकताा, मालमत्ता आसि व्यवहािाांच्या िांिक्षिािाठी. शािन िचना 

खालीलप्रमािे अिू शकते: 

• ओळख आफण अफधकृतता: गोपनीयता, सकमान प्रकटीकिि आसि अनासमकता िमथान. 

• डेटा सुरक्षा: डेटा िावाभौमत्व, डेटा लोकॅलायझेशन, इांटिऑपिेसबसलटी आसि िुिसक्षत िांपे्रषि. 

• धोक्याचे व्यवस्थापन: प्रोफाइसलांग, िांिक्षि, शोध आसि प्रसतिादाद्वािे. 

• लवफचकता फनमाडण करणे: जोखीम-आधारित सनिाय, डेटा प्रवाह आसि लोक-कें सद्रत िुिसक्षतता. 

भारतातील कायदे 

• मासहती तांत्रज्ञान कायदा, 2000- याने कायद्याच्या कलम 70(1) मधे्य महत्त्वपूिा मासहती पायाभूत िुसवधा परिभासषत 

केल्या आहेत. 

• िाष्ट्र ीय िायबि धोिि, 2013 

• न्यायमूती बी एन श्रीकृष्ण िसमतीच्या सशफािशीनुिाि डेटा िांिक्षि सवधेयक. 

सरकारी धोरण 

• इांसडयन कॉम्प्युटि इमजान्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) हे MeitY मधील एक कायाालय आहे जे िायबि िुिक्षा 

धोक्याांना िामोिे जािािी नोडल एजन्सी आहे. 

• इांसडयन िायबि क्राइम कोऑसडानेशन िेंटि (I4C) हे आसथाक फिविूक, पोनोग्रासफक आसि िाांप्रदासयक िामग्री 

यािािख्या िायबि गुश्ाांचा िामना किण्यािाठी िवोच्च िमन्वय कें द्र आहे. 

• िायबि िुिसक्षत भाित उपक्रम, 2018 

• िायबि स्वच्छता कें द्र 

• मासहती िुिक्षा सशक्षि आसि जागरूकता प्रकल्प 

• सडसजटल अने्वषि प्रसशक्षि आसि सवशे्लषि कें द्र (DITAC) 

• नॅशनल िायबि कोऑसडानेशन िेंटि: तांत्रज्ञान क्षमता शोधण्यािाठी भािताच्या डेटा िुिक्षा परिषदेच्या भागीदािीत 

टेकिागि पॅ्लटफॉमा िुरू केला आहे. 

• िाष्ट्र ीय मासहती सवज्ञान कें द्र 

• िायबिसे्पिवि जागसतक परिषद आयोसजत किण्यात आली होती. त्याची थीम ‘िायबि 4 ऑल: शाश्वत सवकािािाठी 

एक िुिसक्षत आसि िवािमावेशक िायबिसे्पि’ होती. आांतििाष्ट्र ीय स्िावि मान्यताप्राप्त 'िस्त्याचे सनयम' आसि िवा 

भागधािकाांचा िहभाग स्थासपत कििे हे त्याचे उसिष्ट् होते. 
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• इांटिनेट वापिकत्याांना असधक जलद आसि िुिसक्षत ब्राउसझांग अनुभव देण्यािाठी ििकािने स्वतः चे िावाजसनक डोमेन 

नेम िर्व्हाि (DNS) िुरू किण्याची योजना आखली आहे. 

• निेश चांद्र टास्क फोिा आसि चीफ ऑफ स्टाफ कसमटीच्या सशफािशी ांवि िाष्ट्र ीय िुिके्षिमोिील आर्व्हानाांना तोांड 

देण्यािाठी ििकाि िांिक्षि िायबि एजन्सी स्थापन कििाि आहे. 

• MHA ने ििकािला िुिसक्षत किण्यािाठी िाष्ट्र ीय मासहती िुिक्षा धोिि आसि मागादशाक तते्त्व (NISPG) जािी केली 

आहेत 

भारतातील सायबर सुरक्षा पदानुक्रम 
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आिंतरराष्ट्र ीय यिंिणा: 

• यूएन गु्रप ऑफ गर्व्हनामेंट अँड एक्सपट्ाि (यूएनजीजीई) ने 2013 मधे्य 11 सनयम िुचवले होते. 

• बुडापेस्ट कशरे्व्हशशन ऑन िायबि-िुिक्षा 2001 मधे्य युिोप कौक्ष्यन्सलने काढले, जे 1 जुलै 2004 िोजी लागू झाले. 

भािताने पिदेशी कायद्याची अांमलबजाविी कििाऱ् या एजन्सी ांिोबत डेटा िामासयकििाच्या मुद्द्यावि त्याचा स्वीकाि 

केलेला नाही. ऑगस्ट 2020 मधे्य, नवीन किािाची स्थापना किण्यािाठी िसमती बोलावली जािाि आहे. 

• CERT-In ने मलेसशया, सिांगापूि आसि जपान या तीन िाष्ट्र ाांिोबत िहकाया किािावि स्वाक्षिी केली आहे. 

फनष्कर्ड: 

P-P-P मॉडेलद्वािे िायबि-िुिक्षा िेमवका ची कल्पना केली जाऊ शकते. आांतििाष्ट्र ीय मानकाांचे पालन कििािे सिकु्यरिटी 

ऑसडट िवा ििकािी वेबिाइट्िना लागू अिावे. िाज्य-िीईआिटीच्या मदतीने िायबि-िुिक्षा कवायती केल्या जाऊ शकतात. 

आयटी प्रकल्प िाबविाऱ्या ििकािी िांस्थाांनी आयटी कायदा, 2000 आसि िाज्य िायबि िुिक्षा धोििाच्या िुिक्षा 

आवश्यकताांचे पालन किण्यािाठी योग्य वाटप केले पासहजे. िायबि िुिके्षिाठी नागरिक आसि लहान व्यविायाांमधे्य क्षमता 

वाढविे आसि जागरूकता सनमााि कििे आवश्यक आहे. 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

