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नम�कार,

गे�या दोन वषा�पासून सायबर सा�र तफ�  �दवाळ� अंक �का�शत केला जातो. गे�या वष�
सायबर सा�र �दवाळ� अंकाला महारा� सा�ह�य प�रषद, पुणे यां�याकडून "उ�कृ� �दवाळ�
अंक" पुर�काराने स�मा�नत कर�यात आले. 

हीच कौतुकाची थाप आ�ण सायबर सा�रतेची गरज या दो�ही गो�ी ल�ात घेऊन आ�ही या
वष�पासून दर म�ह�याला एक अंक �का�शत कर�याचा �वचार केला. ऑ�टोबर २०२१ चे हे
मा�सक �का�शत हो�यासाठ� जरा उशीर झाला, कारण अगद�च थो�ा �दवसांत '�दवाळ�
अंक' येणार आहे. दर म�ह�याचा अंक हा सायबर �स�यु�रट� मधील एका �वषयावर असेल. या
म�ह�याचा �वषय आहे - ओळख, �हणजेच आयड��टट�.

सायबर सा�रते�या मो�ा काया�त हे मा�सक न�क�च काही भर पाडेल अशी आशा आहे.
तु�ही हा अंक जा�तीत जा�त लोकांपय�त शेयर कराल ही अपे�ा आहे. 
 

ध�यवाद..!

- �कार गंधे 

संपादक�य
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सायबर सुर��ततेचे मह�व

स�याचे मा�हती तं��ानाचे जग हे खूप बदलते जग आहे. कोणतीही गो� ��र अशी नाही. पण
या अ��र अशा जगात आप�याला इंटरनेट मा� ��र आ�ण सारखे हवे असते; �क�ब�ना
इंटरनेटची गरज भासते. 

अगद� छोटासा मेसेज पाठ्व�यापासून तर �वमानाचे �तक�ट बुक कर�यापय�त सव� कामे
इंटरनेट�या मा�यमातून करावी लागतात. मेसेज पाठवणे, कामाचे ईमेल करणे, फोटो शेयर
करणे, ��हडीओ पाहणे, गाणे ऐकणे, पु�तक �क�वा वत�मानप� वाचणे, पैसे काढणे, पैसे
पाठवणे, खरेद� करणे अशा अनेक आ�ण असं�य कामांसाठ� आपण इंटरनेट वापरत असतो,
तेही घरबस�या!

आता जर आपण इंटरनेटचा एवढा अफाट वापर करतो, तर �यासोबत धोके हे असणारच. 
 इंटरनेटवर फुटाफुटावर सायबर धोके आ वासून उभे असतात. �या धो�यांना घाब�न आपण
इंटरनेट वापरणे �क�वा इंटरनेटवरील कामे थांबवू शकत नाही. �या ऐवजी आप�याला गरज आहे,
ती काळजी घे�याची! �हणजेच सायबर सुर��ततेची. 

वाढ�या धो�यांसोबत आप�याला गरज आहे ती सायबर सा�र हो�याची! 



ओळख चोरी �हणजे काय?

ओळख चोरी �हणजेच आयड��टट� थे�ट (Identity Theft) !

अगद� सो�या भाषेत सांगायचं �हणजे एखा�ाची अशी वैय��क मा�हती चोरणे जी मा�हती �या
���ची ओळख आहे �क�वा ओळखीचा पुरावा आहे. 
उदा. ���चे नाव, फोन नंबर, ज�मतारीख, बँक तपशील, आधार काड� नंबर, �े�डट काड� नंबर,
इ�याद�. 

या तप�शलांचा वापर क�न चोर �वतःला वेगळ�च ��� �हणून �स� क� शकतो. जसे
एखा�ा ����या नावाने �सरा एक ��� खोटे सोशल मी�डया अकाउंट बनवतो. �या
अकाउंटचा वापर काहीतरी गु�हा कर�यासाठ� करतो, परंतु इतरांना �याचे मूळ नाव �दसत नाही.
कारण �याने ओळख चोरी केलेली असते.
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यात अगद� एखा�ा ����या आयडी
पासवड� चोरीचा देखील समावेश आहे.
तुम�या आयडी पासवड� चा वापर क�न
एखादा भामटा तुम�या बँकेचे नेट बँ�क�ग
लॉ�गन क� शकतो. बँक यं�णेला
लॉ�गन करणारा हा यो�य ��� आहे �क
चोर आहे हे समज�यासाठ�च आयडी
पासवड� असतो आ�ण तेच जर चोरीला
गेले, तर खूप अवघड!  
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ओळख चोरी कशी होते?
आप�या वैय��क मा�हतीची ओळख चोरी कर�यासाठ� भाम�ांकडे अनेक प�ती आहेत. 

सग�यात मह�वाची प�त �हणजे कच�यातून मा�हती गोळा करणे. यालाच डंप�टर डाय��ह�ग
(Dumpster Diving) असं �हणतात. यात अगद� आप�या घरा�या �क�वा काया�लया�या
कच�यातून मा�हती गोळा केली जाते. इले����सट� �बल, �े�डट काड� �बल, एट�एम�या पाव�या,
जुने कागदप�ांचे झेरॉ�स, जुने पासपोट� साईझ फोटो, जु�या डायरी �क�वा कागदावर केले�या
न�द�, अगद� काहीही शोधून �यातून वैय��क मा�हती गोळा करता येते.

ओळख प�, �े�डट काड�, �क�वा काही मह�वाची कागदप�े �मळव�यासाठ� काहीवेळा तर अगद�
पाक�ट, पस� देखील चोरले जाते. �यातील तप�शलाचा गैरवापर केला जातो.
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ओळख चोरीची �सरी प�त आहे ती �हणजे �लोभन देऊन मा�हती गोळा करणे. जसे
कोणतातरी फॉम� भ�न घेणे. हा फॉम� ऑनलाईनच भ�न घेतला जातो असे नाही. मॉल, रे�वे
�टेशन, बस �टॅ�, हॉ��टल, अगद� कुठेही हा फॉम� सहज भ�न घेतला जातो, आ�ण �वशेष
�हणजे लोकही आवडीआवडीने हा फॉम� भरतात. नंतर हा सगळं डेटा मो�ा �माणात �वकला
जातो.

आपण अनेक कॉलेजेस, �क�वा सरकारी काया�लयांम�ये ब�घतले असेल - अनेक झेरॉ�स �क�वा
पासपोट� साईझ फोटो इकडे �तकडे ज�मनीवर पडून असतात. न�क�च या गो��चा गैरवापर
होतो. अगद� �समकाड� �मळव�यापासून तर एखादे कज� �मळव�यापय�त या गो��चा वापर केला
जातो.

ओळख चोरीची सवा�त भयानक प�त �हणजे �व�वध �कारे ऑनलाईन ह�ले क�न आयडी
पासवड� चोरणे!
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ओळख
चोरी�या
कथा



एक �दवस मॉलम�ये जाताना ती �त�या एका जु�या
�म�ाला मॉल�या गेट जवळ भेटते. �याचे नाव रोहन.
अनेक �दवसांनी भेट�यामुळे ते बराच वेळ ग�पा
मारतात. नंतर रोहन �याचे पैसे मागतो.

(�तला �या पैशांब�ल काहीच क�पना नसते, तरी ती
आठव�याचा �य�न करते पण आठवत नाही.) 

आ�ण ती �वचारते, 
"तू कोण�या पैशांब�ल बोलतो आहेस ?"

सा�नया ही महा�व�ालयात जाणारी मुलगी. �तचे
सोशल मी�डयावर बरेच �म� मै��णी आहेत. ती
नेहमीच सोशल मी�डयावर स��य असते आ�ण
�यावर �तचे फोटो पो�ट करते.

"तू कोणा पैशांबल बोलतो आहेस ?"

सोशल मी�डया फसवणूक
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कथा ०१



�या वेळ� रोहन �� करतो-

काही �दवसांपूव� �याला �त�या एका सोशल मी�डया�या अकाउंटव�न एक
मेसेज आला होता आ�ण तुला पैशाची गरज होती �हणून तू मला मा�गतले.

�यावेळ� मी तुला लगेच 7000 �पये �दले होते.
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रोहन : "आपण सायबर पो�लसात त�ार
करायला हवी."

सा�नया आ�ण रोहन जवळ�या सायबर
पो�लसात त�ार करतात. झालेला पूण� �कार
पोलीस आ�ण ए�सपट�स यांना सांगतात.

मग रोहन �तला �तचे मेसेजेस दाखवतो.

ते पा�न सा�नया�या पायाखालची जमीनच
सरकते, कारण ते सोशल मी�डया खाते �तचे
न�हतेच.

�तने रोहनला तसे समजावून सां�गतले. पण
आता उपयोग न�हता कारण �या भाम�ाने ते
खाते सु� केले होते �याला तर ते पैसे �मळाले
होते!
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सायबर पोलीस सांगतात, "हे असे �कार वारंवार घडत आहेत, कारण आपण एक चूक करतो.
आपण आपले अनेक फोटो इंटरनेट वर सरा�स टाकत असतो. आपले इतर सोशल मी�डया
साईटवर टाकले�या फोट�चा काही भामटे असा गैरवापर करतात."

�तला �तची चूक समजते.

तां��क तपासानंतर काही �दवसातच तो भामटा पकडला जातो.

Cyber Cell



�तने फॉम� भरायला सु�वात केली आ�ण �वचारलेली
सव� मा�हती टाकली. �तने फॉम� भर�यानंतर �तला
कॉलेजची फ� ऑनलाईनच भरायची होती �हणून �तने
आपले काड� तपशील टाकले. फ� भर�या नंतर �तने
काड� तपशील �याच कॉ�युटरवर से�ह केले.

फॉम�ची ���ट घेऊन ती सायबर कॅफेमधून बाहेर पडली.
काड� तपशील त �तने से�ह ठेवलेच पण �या सोबतच ती
लॉग आउट करायला �वसरली होती.

रो�हणी �त�या कॉलेज �वेशाचा फॉम�
भर�यासाठ� सायबर कॅफेत जाते. फॉम� भरताना
ती सायबर कॅफे�या कॉ�युटरवर �त�या ईमेलचे
लॉग इन करते.

PAID
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ऑनलाईन बँक फसवणूक
कथा ०2



  20,000
have been
 debited.
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ती कॅफेतून बाहेर पडताच �सरा एक ���
�याच कॉ�युटरवर बसला. काही �म�नटांनी
रो�हणीला बँकेकडून 20,000 �पये डे�बट
झा�याचा संदेश आला.

ती घाब�न जाते आ�ण �व�रत �ह गो�
आप�या पालकांना कळते.

ती आ�ण �तचे पालक जवळ�या पोलीस
�टेशनला जाऊन �रतसर त�ार दाखल
करतात. 

तपास के�यानंतर अगद� काही तासातच �या
माणसाला अटक केली जाते, �याने सायबर
कॅफेमधील रो�हणी�या आयडी पासवड� चा
वापर क�न पैसे �ा�सफर केलेले असतात.
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महारा�ातील अलीकड�या काळात
घडले�या काही घटना



मंुबई : कां�दवलीम�ये राहणा�या एका इं�ट�रअर �डझायनर म�हलेने गे�या आठव�ात चारकोप
पोलीस ठा�यात फसवणुक�ची त�ार दाखल केली होती, असे एका अ�धका�याने सां�गतले.
म�हलेने सां�गतले क� �तला �हॉट्सअ◌ॅपवर एक �ल�क �मळाली, �जथे �तला काही कामं दे�यात
आली होती. ही कामं पूण� के�यानंतर, अ�ग�य ऑनलाइन शॉ�प�ग पोट�ल�या नावाने ब�ीस
दे�याचे आ�ासन सु�ा दे�यात आले होते.

म�हलेने �या �ल�कवर ��लक केलेच. कोण�याही संशया�द �ल�कवर ��लक क� नये असे वारंवार
सांगून देखील �ल�कवर ��लक के�यानंतर, �याला/�तला युजर आयडी आ�ण पासवड� तयार
कर�यास सां�गतले गेले. �यांनी �यांचे खाते तयार केले आ�ण ब�ीस �हणून ६४ �पये �मळाले.
यानंतर �यांना �रचा�ज�गचे आणखी एक काम दे�यात आले. हे काम पूण� के�यानंतर �यांना पु�हा
ब�ीस �मळाले.

�यानंतर �या म�हलेला अ�धक ब��से �मळव�यासाठ� अ�धक पैसे जमा कर�यास सांग�यात
आले. म�हलेने उव��रत कामांसाठ� ३.११ लाख �पये जमा केले. पण, यावेळ� मा� �या बद�यात
म�हलेला काहीच �मळाले नाही. अ�धकारी �हणाले क�, पो�लसांनी अ�ात ����वरोधात
आयपीसी�या कलम ४२० (फसवणूक) आ�ण मा�हती तं��ान काय�ा�या संबं�धत तरतुद�नुसार
एफआयआर न�दवली असून �करणाची चौकशी सु� आहे.
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WhatsApp ने आणले अडचणीत ! म�हलेचे ३.११ लाखांचे नुकसान
 

- महारा� टाइ�स



जळगाव : अॅ��सस बँकेतून बोलत अस�याचे सांगत �ेडीट काड�चा �मांक �वचारीत त�णाला
80 हजारात ऑनलाईन गंड�व�याची घटना उघडक�स आली आहे. या�करणी एमआयडीसी
पो�लस ठा�यात गु�हा दाखल कर�यात आला आहे.

शहरातील मेह�ण प�रसरातील आ�सानगरातील सै�यद वसीम आ�बद अली (वय-35) हा त�ण
एमआयडीसीतील �े��म कंपनीत कामाला आहे. ए��ल 2021 म�ये �यांनी एका नंबरव�न
अ�सीस बँकेतून बोलत अस�याचे सांगून �यांनी 8 हजार �पयांचे कूपन लाग�याचे सां�गतले.
यासाठ� तु�हाला आठ हजार आगोदर भरावे लागतील असे सां�गत�यावर सै�यद वसीम यांनी
�यां�या खा�यावर 8 हजार �पये ऑनलाईन टाकेल.

काही �दवसानंतर सै�यद वसीम यांनी एका पो�टा�ारे ��येक� दोन हजार �पयांचे दोन कूपन व
एक घ�ाळ आले. दर�यान बुधवारी 1 स�ट�बर रोजी �पारी 12 वाजता पु�हा एका नंबरव�न
फोन आला क� अ�सेस बँकेतून बोलत अस�याचे सांगून तु�हा कुणीतरी कुपन पाठवून फसवणूक
के�याचे सांगून इतरां�या त�ारी आ�या आहे. फसवणूक झाले�या लोकांना �यांचे पैसे परत करत
असून तुमचा �ेडीट काड�चा नंबर सांगा असे सां�गतले. �यावर सै�यद वसीम यांनी 16 अंक� नंबर
सां�गतला असता �यां�या �ेडीट काड��या खा�यातून 50 हजार आ�ण 30 हजार �पये वग�
झा�याचे �दसून आले.

फसवणूक झा�याचे समजताच सै�यद वसीम यांनी गु�वार 2 स�ट�बर रोजी एमआयडीसी
पोलीसात धाव घेतली व अ�ात ����वरोधात त�ार �दली. �यां�या त�ारीव�न एमआयडीसी
पोलीस ठा�यात अ�ात ����वरोधात गु�हा दाखल कर�यात आला आहे. तपास सहा�यक
फौजदार अतूल वंजारी करीत आहे.
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काड�चा �मांक सांगताच खा�यातून 80 हजार वग�
- देश�त
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जर आप�याला या अंकात �लहायचे असेल, तर आपले लेख आ�हाला पाठवा. �नवडक
लेख सायबर सा�र �दवाळ� २०२१ म�ये झळकतील. 
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