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         �दवाळ� आली �हणजे �दवाळ� अंक पा�हजेच. �व�वध �वषयांवर �क�वा �वषयां�शवायचं
अनेक �दवाळ� अंक �नघतात. टे�नॉलॉजी �वषयावरही अनेक अंक ��स� होतात, पण
सायबर सुर�ा �वषयावर फारच कमी. �यात�या �यात तर मराठ� �हणजे अगद�च बोटावर
मोज�याइतके. 

         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. �यानुसार ऑ�टोबर म�ह�यात "ओळख" नावाने अंक
��स� झाला.

         पुढ�या म�ह�यात वेगळा अंक घेऊन येत आहोतच, तोपय�त हा �दवाळ� अंक वाचा
आ�ण शेयर करायला �वस� नका! सव� वाचकांना �दवाळ��या खूप खूप शुभे�ा..!!
 
              ध�यवाद..!

- �कार गंधे 

संपादक�य
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"सायबर सा�र" �दवाळ� अंकाला मसापकडून उ�कृ�
ऑनलाईन �दवाळ� अंक पुर�कार �दान

पुणे : (१० जुलै २०२१) सायबर सा�र�या �दवाळ� अंकाला महारा� सा�ह�य प�रषद पुणे
यां�याकडून उ�कृ� ऑनलाईन �दवाळ� अंक पुर�कार �दान कर�यात आला.
सायबर सा�र चे सं�पाक आ�ण संपादक �कार गंधे यांनी हा पुर�कार �वीकारला. सायबर
सा�र कडून नेहमीच "सायबर जनजागृती आ�ण ��श�ण" यासाठ� काम केले जाते. गे�या
दोन वषा�पासून सायबर सा�रकडून "सायबर सुर�ा" �वशेष असा �दवाळ� अंक ऑनलाईन
�का�शत केला जातो. गे�या दोन वषा�त हे अंक �व�वध ऑनलाईन मा�यमां�ारे ७ लाख पे�ा
जा�त लोकांपय�त पोचले आहेत. ऑनलाईन �दवाळ� अंकांम�ये उ�म काम�गरी ब�ल मसाप
पुणे आ�ण डेलीहंट यां�यातफ�  हा पुर�कार दे�यात आला. महारा� सा�ह�य प�रषदे�या
माधवराव पटवध�न सभागृहात हा सोहळा पार पडला.
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�दवाळ� �हटल क� एकच आठवत ते �हणजे घरोघरी असलेली �द�ांची रास, ��येक घरात
चालणारा फराळाचा घमघम, बाहेरगावी कामा�न�म�ाने, �श�णा�न�म�ाने गेलेले लोक
�यावेळ� घरी येतात �यांवेळेस �यां�या घराम�ये वाटणारी आपुलक�. �दवाळ� �हट�यानंतर
अ�या चार ते पाच गो�ी डो�यासमोर येतात. तर याच �दवाळ�ला नेहमीपे�ा काहीतरी वेगळं,
असं काहीतरी �याचा सग�यांना फायदा होईल या उ�ेशाने सायबर सा�र यांनी जो पुढाकार
घेतलेला आहे एका या �दवाळ� अंका�या मा�यमातून सायबर �रलेटेड जे चार �वषय आहेत. 
�व�वध मा�हती वाचकांपय�त पोहोचव�याचा �य�न ते पण या �दवाळ� अंका�या मा�यमातून हा
खरच कौतुका�द आहे.

आज सायबर सुर�ा �हटल तर सायबर �हट�यानंतर आप�या डो�यासमोर सग�यात प�हले
एक कॉ�युटर �क�वा इंटरनेट समोर येतो पण आज याच कॉ�युटर आ�ण इंटरनेट �या
जा�याम�ये असे काही पैलू आहेत �या पैलंूचा वापर आप�या आयु�याम�ये खूप मो�ा
�माणात होऊ शकतो. पण आजही असा वग� आहे क� �या वगा�ला अजून सु�ा या सग�या
सु�वधांचा खरा वापर समजला नाही आ�ण आज मा�या �वत:चा जो काही अनुभव आहे �या
अनुभवातून आप�याला मा�हती तं��ान हा जो �वषय आहे �हणजे मा�हती �हटली क� ��येक
गो�ीचं नेमके काय फायदा आहे ती गो� काय आहे �या गो�ीमुळे �वत:च आयु�य कस बदलू
शकतो याची मा�हती आ�ण तं��ान �हटल तर आज संपूण� भारताम�ये जे नवीन नवीन शोध
आहे, �व�ान आहे �या शोधामुळे आपले जीवन �कती सुखकर झालेला आहे �क�वा या
शोधातून पुढे आलेले जे काही पया�य आहेत जे काही सॉ�टवेअर आहे हे काही छोटे छोटे
उट��लट�ज आहेत �या युट��लट�ज मधून आपण आपल आयु�य �कती सोपं, सुखकर क�
शकतो हे आज मी मा�या �वतः�या �वासातून आप�याला सांगू इ��त आहे. मी भूषण
खैरनार मो�टवेशनल �ीकर, कोच �हणून संपूण� भारतातील लोकांना �यांचं आयु�य अजून
चांगलं बनव�यासाठ� मदत करत आहे. आ�ण �या�यामागच कारण असं ते �हणतात ना

टे�नॉलॉ�ज आ�ण �ेरणा
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आयु�य बदल�यासाठ� खूप वष� घे�याची गरज नाही फ� एक सेकंदात घेतलेला �नण�य सु�ा
आयु�य बदलू शकतो. आ�ण मा�याबरोबर पण असच काही झालं. आज मा�हती तं��ानाचा
जो काही फायदा मला झाला �या फाय�ाआधी एक छोट� पा��भूमी �ायला आवडेल क�
मा�याबरोबर घडल काय. लहानपणापासून �येयवाद� असलेला मी सव� गो��म�ये अ�पैलू
होतो. आता बघा ना टे�नॉलॉजीचा फायदा असा क� मा�हती आ�ण तं��ानामुळे मला
वेळोवेळ� जगापे�ा वेगळं कर�याची संधी �दली. दहावी�या सु��म�ये इतर मुले कुठे ऍड�मशन
�यायचे ते बघत होते आ�ण मी दहा �पये पैसे देऊन मा�हती तं��ानासाठ� एका सायबर कॅफे
वर मी हे बघत होतो क� दहावीनंतर वेगळं क�रअर मला काय भेटेल. आ�ण �याच मा�हती
तं��ानामुळे मला काही गो��ब�ल माग� �मळाला आ�ण �यातून कळालं ते �हणजे
महारा�ात�या एक नंबर कॉलेज ब�ल MIT आ�ण मी ते गाठल सु�ा. आ�ण MIT ला
गाठ�यानंतर मी �वत:ला सवय च लावली होती आपण �वत:ला आपण जे �श�ण घेत आहोत
�याबरोबर �वत:ला �दवसातून काही वेळ �क�वा ह��यातून काही तास हे मा�हती तं��ाना�या
मा�यमातून �वत:ला अपडेट कर�यासाठ� �ायचे हे न�क�च ठरवले होते. आ�ण ते
ठरव�यामुळे इं�जनीअ�र�ग करता करता एक भावना होती क� आप�याला फ� �श�णपे�ा
काहीतरी वेगळे करायच आ�ण �याचा �रझ�ट हा झाला ते �हणतात ना एखाद� गो� तु�हाला
खरच पा�हजे असेल आ�ण �या �ती जर तुमचं समप�ण असेल आ�ण तु�ही वेळोवेळ� काहीतरी
पाऊल उचलताय काहीतरी कृती घेताय तर न�क�च तुम�याकडे ती संधी चालत येईल आ�ण
तसच झालं. इं�जनीअ�र�ग�या प�ह�या वषा�त डायरे�ट से�ल�ग �े�ांम�ये इं�जनीअ�र�ग �या
�े�ाम�ये मी माझे काय� चालू केलं �या �ारे मी �वत:चा �वकास घडवू शकत होतो �या�ारे मी
�वत:ला काहीतरी वेगळं �ुव क� शकतो आ�ण तो डायरे�ट से�ल�ग चा जी काही संधी होती
ती सु�ा मा�हती आ�ण तं��ान �े�ातील. एका �व�श� कंपनी ने काही मा�हती तं��ानाचे जे
काही सॉ�टवेअर आहे ते मुलांसाठ� एका पॅकेज �या मा�यमातून �दले होते आ�ण आ�ही जर
ते �वतः घेतले तर आ�हाला �शकायला भेटलंच भेटलं पण इतरांना सां�गतलं तर आ�हाला
�यावर मोबदला ही भेटेल. आ�ण मग �वास चालू झाला या मा�हती तं��ाना�या जा�याचा
आ�ण या जा�याचा प�रपूण� वापर करणे चालू केलं होत �जथं सु�वातीला �दवसातून फ�
दहा तासाच काम होत असेल �तथे त�बल सतरा ते अठरा तासाच काम �हायला लागलं आ�ण
हे फ� आ�ण फ� मा�हती तं��ाना�या या एका साथीमुळे.

मा�हती आ�ण तं��ान हे तु�हाला घडवू शकत आ�ण �बघडवू ही शकत. जर या मा�हती
तं��ानाची जी काही नकारा�मक बाजू आहे नकारा�मक गो�ी आहे �या�या अधीन जर
आपण गेलो तर ते तु�हाला �बघडवतील पण �याच मा�हती तं��ानाचा वापर जर चांग�या
प�तीने केला ते तु�हाला घडवतील ही. आ�ण आज मी तु�हाला हे यामुळे सांगेल कारण मला

टे�नॉलॉ�ज आ�ण �ेरणा
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�मळाले�या संधीमुळ� �या संधीबरोबर मी मा�हती तं��ानातले काही सॉ�टवेअर वापरले
सोशल मी�डया हा सु�ा तं��ानाचा भाग आहे. नवीन �शक�यासाठ� सु�ा मी मा�हती
तं��ानाचा वापर क�न ��ह�डओ कॉल �ारे ब�याच�या गो�ी �शक�याचा �य�न केला. आ�ण
�यामुळे झालं असं क� वय वष� 18 असताना 6 म�ह�यात साधारणत: 260 पे�ा जा�त
लोकांपय�त ते सॉ�टवेअर पोहचवल आ�ण हे सगळे लोक मा�या ट�मचा भाग झाले आ�ण
�तथून पुढे झालं अस पु�या�न मनमाड ला जात असताना 31 ऑ�टोबर 2012 रोजी रे�वे वर
चढत असताना माझा हात �नसटला आ�ण मा�या उज�ा पायाव�न पूण� रे�वे गेली.�यावेळ�
मा�या उज�ा पायाचे लगबग 15 तुकडे झाले. �या �णी मनासमोर असं वाटल होत क� आता
सगळ संपल आता काही श�य नाही आता �कतीही ठरवलं तरी या जगाम�ये माणसाला जर
काहीतरी क�न दाखवायचं तर �यासाठ� पळाव लागत.पण मला तर साधं चाल�यासाठ� सु�दा
दोन पाय नाही. कारण एक पाय �तथे गमवावा लागला आ�ण मी झालो 85% अपंग. पण
आता इथे सु�ा मा�हती तं��ानाचा रोल असा क� �या वेळेस मला ऍड�मट �यावेळेस
मा�याकडे एक छोटासा लॅपटॉप होता आ�ण �या �मनी लॅपटॉप �या मा�यमातून मी �वत:ला
�या वातावरणात ठेव�याचा �य�न केला. �या लॅपटॉप वर मी �व�वध मो�टवेशनल �वत:ला
डे�हलप कर�यासाठ� चे �वतः ची मान�सकता सांभाळ�याचे जे ��ह�डओज होते ते मी गुगल
व�न इंटरनेट व�न डाउनलोड केले.सॉ�टवेअर डाऊनलोड केले क� �या सॉ�टवेअर
मा�यमातून तु�हाला �वतः ला �ो करता येईल. आ�ण प�हले सात �दवस एकदम �नराशा चे तर
होतेच पण माझं जे �सरे ऑपरेशन झालं ते सात तारखेला झालं आ�ण �तथून मी ठरवलं क�
नाही आता क�न दाखवायचं. आ�ण �या �दवशी मी �नण�य घेतला क� जर मा�हती तं��ानाचा
हा एवढा फायदा होतोय. आज मा�या आयु�यात ही घटना घड�यानंतर काही सेकंद का होईना
मी आ�मह�या चा �वचार करत होतो. मग आज या जगात असे �कती लोक असतील क�
�यां�यावर सेम अशीच प�र��ती येत असेल.अशीच वेळ येत असेल अ�या लोकांना शोधून
�यांना मदत कर�याचा आ�ण मला सांगायला खूप चांगलं वाटेल क� �तथून पुढे मी �वतः ला
एक मो�टवेशनल �ीकर आ�ण कोच �हणून एक �ेनर �हणून लोकांना मदत कर�याचा �नण�य
घेतला. आ�ण माझा अपघात झाला होता 31ऑ�टोबर ला आ�ण फ� �तथून 7 �दवसात मी
ठरवलं 7 नो�ह�बर ला क� 21 �दवसात आपण बाहेर पडणार. आ�ण बरोबर 21 �ा �दवशी मी
पु�याम�ये लोकांना 200 लोकांना �े�न�ग देत होतो. आ�ण अपघातानंतर 28 �दवसानंतर
50%जखम ओली असताना पण �तथे मी ��श�ण देत होतो.याच मी 60 ते 70% पय�त जे
�ेय आहे ते मा�हती तं��ानाला देईल.कारण या मा�हती तं��ानामुळेच मी �वतः च वातावरण
म�नटेन क� शकलो. आ�ण �हणून मी �नण�य घेतला क� पुढ�या काही वषा�त �कतीतरी
लोकांना �ेरणा �ायची. आ�ण मग माझा �वास चालू झाला मा�या आयु�यात�या सेकंड
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इ�न�ग चा.आ�ण ही सेकंड इ�न�ग इतक� मोठ� आ�ण इतक� सकारा�मक ठरेल हे मला वाटल
न�हत क� �त�यासमोर प�हली इ�न�ग ही इ�न�ग सु�ा वाटणार नाहीआ�ण झालं तसच. आ�ण
पावलोपावली मा�हती तं��ाना�या सग�या साधनांचा मी वापर केला मग ऑनलाईन
लोकांपय�त पोहच�यासाठ� झूम मा�यम असो �क�वा लोकांना �व��त कळाव �हणू वेगवेगळे
सॉ�टवेअर वाप�न �यांना �ेझ�ट करणे असो �क�वा आम�या काय��माम�ये �व�वध LED
आ�ण �व�वध सॉ�टवेअर चा वापर क�न �या काय��माला अजून कस चांगलं करायचं अशे
�व�वध मा�यमातून मी मा�या �व�श� ट�म ला वाढव�याचा �य�न केला. आ�ण बघता बघता
मा�हती तं��ाना�या साथीमुळे 260 लोकांची जी माझी ट�म होती ती पुढ�या काही म�ह�यात
3000लोकांची झाली. आ�ण या 3000 लोकां�या ट�म ने मा�या आयु�यात �कती �शकवण
�दली �कती अनुभव �दला �कती पैसा �दला हे मी सांगू शकत नाही. आ�ण �याप�तीने आपण
आज �वचार केला तर स�या आप�याला आप�या आयु�यात जे काही चालू आहे ते करताना
या मा�हती तं��ानाला समजणे गरजेचे आहे. आज रे�वे अपघातापासून मी जो माझा �वास
चालू केला आ�ण जे काय मी 3000 लोकांपय�त पोहचलो तर �यामुळे 400 पे�ा जा�त
काय��म मी भारतात घेऊ शकलो �यामुळे मी दोन �म�लयन �हणजे 20 लाखांपे�ा जा�त
लोकांपय�त माझा �भाव पाठवू शकलो आ�ण �रझ�ह� बँक ऑफ इं�डया ग�हम�ट ऑफ महारा�
अशा मोठमो�ा सं�ांना देखील मी मा�या मो�टवेशन आ�ण ��श�ण पोहोचू शकलो ते फ�
आ�ण फ� या मा�हती तं��ाना मुळे.
आ�ण शेवटचं हे सांगायला आवडेल तु�ही काही �े�ात आहात �या �े�ांम�ये तु�ही 10 पट�ने
�वतःला जा�त पुढे नेऊ शकता �वतःचा �वकास घडवू शकता. हो, तु�ही बरोबर ऐकलं, वाचलं
10 पट�ने.
पण �यासाठ� तु�हाला एक कौश�य आ�मसात करावे लागेल ते �हणजे तुम�या �े�ात�या
�वकासासाठ� अशा कोण�या गो�ी आहेत �या गो�ी मी मा�हती तं��ाना�या सहा�याने
�वतः�या सुधा� शकतो. हे तु�हाला �वतः ला जाणून �यावे लागेल.
उदा.तु�ही जॉब करत आहेत आ�ण तुम�या जॉब म�ये ��येक सं�ेने काहीतरी टाग�ट �दलेले
असते. तर आज या मा�हती तं��ाना�या जगात खूप सारे सॉ�टवेअर खूप सारे ए�लीकेशन
अवेलेबल असते. मा�हती तं��ाना�या मा�यमातून तु�ही एका चांग�या वातावरणाशी जोडले
जाऊ शकता असं �हटलं जातं क� तुम�या आसपास असणा�या पाच जणांचा अवरेज तु�ही
आहात. आ�ण ते 5 जन असणार तेवढ� तुमची कमाई असणार. असं नाही क� ते म�ह�याला
वीस हजार कमावतात आ�ण तु�ही म�ह�याला तीन लाख कुठे ना कुठे आपली उ�प�तही
�यां�यासारखं असतात. तुम�या �टाफ चे 5 जन तु�ही बदलू शकता प�हले सोडू नका पण
नवीन तर घेऊ शकता तु�ही देऊ शकता मा�हती तं��ाना�या सहा�याने हा �दवाळ� अंक वाचत 
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असताना आ�ही �नण�य घेऊ शकता क� येणारी �दवाळ� माझी नेहमीसारखी नाही काहीतरी
वेगळे ती�याम�ये असणार आ�ण ते वेगळे जर तु�हाला पा�हजे असेल तर �यासाठ� तु�ही
�वतःला एक �स�नल देणे गरजेचे आहे क� मला मा�या ह��यातून काही तास हे �वतःला
मा�हती तं��ाना�या बाबतीत इम�ूव कर�यासाठ� �दले पा�हजे. आज सकाळ� एक नवीन
मा�हती-तं��ानाचा जा�यासाठ� मला लांब राहावं लागत होतं आता मी नवीन चा�टर �शकलो
क� तुम�याकडे एक रेकॉड�ड ��ह�डओ आहे ती सु�ा तु�ही लाई�ह म�ये कने�ट क� शकता
जेणेक�न तु�ही सु�ा �तथे उप��त आहात.आज सु�ा तुमचा हा लेख �ल�ह�या�या आधी या
मा�हती तं��ानाचा एक नवीन गो� �शकत आहोत तसं तु�ही सु�ा �कतीतरी गो�ी �शकू
शकता गरज आहे ते फ� �वतःला हे सांग�याची क� जर मा�हती तं��ानाचा मी वापर केला
तर मला ह�ा �या गो�ी हवे ते �ान हवी ती मदत आ�ण हवा तो अनुभव घेता येईल पण
�यासाठ� �शक�याची इ�ा पा�हजे ज�माला आलो तर बोलता येत न�हतं चालता येत न�हतं
पण �शकलो.
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जर आपण चालन �शकू शकतो बोलणं �शकू शकतो तर मा�हती तं��ानाचा एखादा पैलू पण
�शकू शकतो. तर मग शेवट� एका लगेच कागद आ�ण पेन �या आ�ण लगेच �नण�य �या क�
मा�या �वकासासंदभा�त कोणता नवीन �वषयी मा�हती तं��ाना�या सा�ाने �शकू शकतो
आ�ण �याचे सेकंदाला तु�हाला �वतःला हे पण सांगायचं क� हे मला �शकायचे इत�या
�दवसां�या आत आ�ण ते मी केलं तर �वतः साठ� �ग�ट �ा आ�ण मला न�क�च खा�ी आहे
क� या �दवाळ�म�ये या एका नवीन �नण�याने नवीन मा�हती तं��ान �शक�याने तु�ही मो�ा
लेवेल ला जावू शकता गरज आहे ती फ� आ�ण फ� �वतःला अप कर�याची ते पण मा�हती
तं��ाना�या सहा�याने आ�ण शेवट� मी न�क� �हणेन क� या सायबर सुर�ा या �लॅटफॉम� मुळे
आज तुम�यापय�त माझे �वचार मांड�याची संधी मला भेटत आहे आज यांनी �दले�या
संधीमुळे मी तुम�यापय�त माझा अनुभव पोहोचू शकलो आ�ण असं प�तीने या आधी सु�ा
मा�याकडे आले�या संधीचं सोनं क�न मी आ�ापय�त �कतीतरी लोकांचे आयु�यात
�बझनेसवारी ब�ल जे काही अडचणी येत हो�या �यांना समजत न�हतं कुठून सु�वात करावी
पण मी �यांना �याम�ये सो�युशन �दलं �यांना कळत नाही क� मी नेमकं काय करावं �यांना
माझी मदत भेटली �यांना काही जणांना समजत न�हतं क� माझा जॉब चालू करायचे �कतीतरी
वषा�पासून होत नाहीये �यांना संधी �मळाली. या�न�म�ाने सांगायला आवडेल तु�हाला तुम�या
आयु�यात असा काही बदल करायचाय �वतः ला घडव�या, �बझनेस घडव�याब�ल, नवीन
काही चालू कर�याब�ल यु�नक �वतः�या मनात कर�याब�ल तर न�क�च तु�ही मला �दले�या
नंबर वर संपक�  साधू शकतात �क�वा गुगलवर मो�टवेशनल �ीकर भूषण खैरनार जरी टाकलं
तर तु�हाला कुठं ना कुठं माझा संपक�  �मांक भेटून जाणार तर मला न�क�च खा�ी आहे
तुमची वेगळ� असेल का!

तर तु�ही �वतःला एक नवीन कौश�य देणार आहात कशा�या साहा�याने मा�हती आ�ण
तं��ाना�या साहा�याने ध�यवाद!
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"नम�कार म� अ�मताभ ब�न कौन बनेगा करोडपती से" या आवाजाने सग�यांना वेड
लावलेले आहे. हा आवाज सग�यां�या ओळखीचा आहे. सन २०१८-२०१९ म�ये असाच एक
आवाज सायबर �ॉड म�ये �हॉट्सअप मेसेज �ारे ऐकायला येत असे आ�ण अजूनही
ऐकायला येतो - "नम�कार म� राणा �ताप बात का कर रहा �ं आपका मोबाईल नंबर
p****१२३ ये कौन बनेगा करोडपती �ारा �नकाले गये लक� �ॉ मे २५ लाख का लॉटरी लगा
है" काय फरक आहे दो�ही आवाजात काळजी पूव�क ऐकले तर समजून येईल. एक आवाज
हा आप�याला अ�धकृतपणे खेळात सहभागी होऊन �ज�क�याची खा�ी देतो तर एक आवाज
हा तु�ही न खेळता �ज�कला आहात अशी खा�ी देऊन तुम�या कडून तुम�या मेहनतीचे पैसे
काढून घेतो. हे कसे होते हे तु�हाला सांगतो.

२०१८ म�ये सायबर पोलीस ठाणे ना�शक शहरचे कामकाज सु� होऊन एक वष� झाले होते.
मी २०१८ म�ये  �ीमती माया देवी यांनी पोलीस �टेशन ला त�ार �दली होती क� �यांना २५
लाख �पयांची लॉटरी चे आ�मष दाखवून �यां�या कडून टॅ�स चे कारण सांगून आता पावेतो
२७ लाख �. भाम�ांनी घेऊन �यांची फसवणूक केली आहे. माया देवी यांनी पोलीस ठा�यात
त�ार �द�या नंतर देखील �या भाम�ाचे पैस  मागणे  चालूच होते. सायबर पोलीस ठाणे
नवीनच चालू झाले होते �यामुळे हा �कार जामतारा छतीसगड येथील लोकांनी केला असावा
असा अंदाज होता. नेमक� सुरवात कोठून करावी काही एक �लू �मळत न�हता त�कालीन
पोलीस आयु� यां�या माग�दश�नखाली सायबर पोलीस ठाणे सु� कर�यात आलेले होते व
मा.पोलीस आयु� साहेब यांना तं��ानाची खूप आवड अस�याने ते वेळोवेळ� सायबर पोलीस
ठा�यात अ�धकारी कम�चारी यांना माग�दश�न करत असत. यातील �फया�द� �ा एक दोन �दवस
आड मा.पोलीस आयु� साहेब यांना भेटून �यांचे केस बाबत काय झाले याची �वचारणा करत
असत.
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अ�याच एक �दवशी �या पोलीस आयु� साहेब यांना भेट�या �या वेळ� साहेबांनी या केस म�ये
�कती �दवसांम�ये आरोपी आणणार ते आ�ाच सांगा �हणून �वचारणा केली. �यात आ�ही
अजून १५ �दवस मुदत मागून घेतली. सदर गु��ातील आरोपी यांनी �या बँक खा�यात पैसे
भर�यास सां�गतले होते �यांचा अ�यास केला असता प.बंगाल येथील बजबज नावा�या
गावातील बँक खाती मो�ा �माणात वापेर�यात आ�याचे �दसून आ�याने �याच भगावर ल�
क� ��त कर�याचे ठरवले. �या पैक� एक जमशेद नावा�या इसमा�या खा�यात खूप वेळा
वेगवेग�या भागातून पैसे जमा होऊन ते ऐट�म �ारे कलक�ा येथून काढत अस�याचे �दसत
होते. जमशेद याचे अनेक बँक म�ये खाते होते ते नंतर बंद झाले होते �यामुळे जे खाते चालू
होते �या खा�या व�न पैसे फ� ऐ�टम �ारे काढ�यात येत होते.

या सग�या बाबी ल�ात घेऊन त�कालीन पो�लस उप -आयु� यां�याशी चचा� कर�यात आली
व �यां�या कडे कोलकाता ला जा�याची परवानगी माग�यात आली असता �यांनी ता�काळ
परवानगी �दली. या सगळया बाबी मा.पोलीस आयु� यांना सांग�यात आली असता �यांनी
लगेच जाणा�या ट�म साठ� �या�या फंडातून पैसे दे�याचे सूचना के�या व माग�दश�न केलं. 

�स�या �दवशी गीतांजली मेल ने कोलक�ा या �ठकाणी �नघालो. सुमारे ३६ तासा नंतर
कोलकता या �ठकाणी पोहचलो तेथे रा�ी उ�शरा पोहच�याने �या �दवशी आराम क�न
�स�या �दवसा पासून काम कर�याचे ठरवले. �स�या �दवशी सगळे बँक खा�यांची पुनः
तपासणी कर�यात आली. जमशेद याचे खा�यातून ऐट�म मधून पैसे काढ�यात आले होते
�यांचे सीसीट��ही फुटेजसाठ� �य�न केला असता सीसीट��ही फुटेज �ा�त हो�या साठ� सुमारे
२ म�ह�या�या कालावधी लागणार अस�याचे सांग�यात आले. �यामुळे तो एक माग� बंद झाला
�या नंतर पु�हा �याचा खा�याची तपासणी करत असताना एका बँके�या खा�यातून मा�ती शो
�म ला चेक �ारे पैसे दे�यात आले अस�याचे �दसून आले �या आधारे �या शो �म म�ये
जाऊन तपास केला असता तेथे तो चेक देऊन एक इसमाने गाडी �वकत घेतली आहे अशी
मा�हती �ा�त झाली. तेथून बजबज या गावचा प�ा �मळा�याने तेथे जाऊन तपास कर�याचे
ठरवले. प.बंगाल मधे �ह�द� भाषा जा�त बोलत नस�याने भाषेची अडचण सोड�व�यासाठ�
भा�ाने घेतले�या गाडीचा चालक बबई याची मदत घेतली. दोन �दवस बजबज या �ठकाणी
आरोपी�या घराजवळ �नगरणी कर�यात आली, �तस�या �दवशी सकाळ� ५ वाजता आरोपी
याचे घरी छापा टाक�याचे �न��त केले व �या �माणे सकाळ� ५ वाजताच तेथील जवळ�या
पो�लस ठा�यात जाऊन �यांची मदत घेऊन आरोपी या�या घरी धाड टाकली असता तो घरी
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�मळून आला नाही पण �याची प�नी हीचा देखील गु��ात सहभाग अस�याचे �दसून आ�याने
�तला अटक कर�यात आली. आरोपीला �या�या प�नीला अटक के�याची मा�हती �मळा�याने
तो पळून गेला. 

�हणून पु�हा �या�या गावात गु�तपणे जाऊन �याची मा�हती काढ�याचा आ�ही �य�न केला.
तेथील एका नाग�रकाने मदत कर�याची तयारी दाखवली. पण �या बद�यात �याने काही
पैशांची मागणी केली, या बाबत फोन व�न व�र�ांशी चचा� कर�यात आली व �याला �स�ेट
फंड मधून पैसे देता येतील �हणून सां�गतले. �याला आरोपी�या मागे लाव�यात आले. �याच
�दवशी रा�ी ८ वाजता बातमीदाराने बातमी �दली क� आरोपी हा रा�ी ९ वाजता बजबज
पासून १० �कमी �र असले�या एका �ब���ग म�ये काही थो�ावेळा साठ� येणार आहे. 

�या मा�हतीनुसार ता�काळ आ�ही �या �ठकाणी जाऊन इमारती खाली दबा ध�न बसलो.
आरोपी हा �या�या मा�ती कार मधून आला. कारचा �मांक हा �डलरकडून आधीच �मळवला
होता �यामुळे �याची कार ओळख�यास अडचण आली नाही आ�ण �याला ता�यात घे�यात
आले.
 
�याचेकडे तपास केला असता अशी मा�हती �मळाली क� �या�याकडे ५० डे�बट काड� होते व
�या खा�यात रोज सुमारे ५ ते ५.५० लाख �पये जमा होत असतात. ते सगळे पैसे
काढ�यासाठ� �याने काही मुलांना कामा वर ठेवले होते ते �दवस भर वेगवेग�या �ठकाण�या ए
ट� एम मशीन मधून पैसे काढून �याचे कडे देतात ते सगळे पैसे तो सं�याकाळ� �याचे क�मशन
काढून �स�या ���ला देत असतो. �याने �दलेले मा�हती �माणे �याला घेऊन आ�ही �याने
पैसे दे�या�या �या �या जागा दाखव�या �या �या �ठकाणी जाऊन तपास केला परंतु आ�ही
याला पकडले अशी मा�हती कदा�चत �यांना कळाली असावी �यामुळे ते �मळून आले नाहीत.

यात एक मह�वाची मा�हती �मळाली क� कौन बनेगा करोडपती �ारे २५ लाखाची लॉटरी
लागली आहे हे सांग�यासाठ� जे फोन नंबर वापरले जातात ते पा�क�तानी मोबाईल �मांक
असतात आ�ण हा �ॉड करणारे हे पा�क�तानी असावेत असा संशय आहे. अजून देखील हा
�ॉड चालू असून आता �यांनी आपले नाव बदलेले आहेत. आता ते भारतीय मोबाईल नंबर
वापरत आहेत.
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आज�या काळात फुकट काहीएक �मळत नाही, �यात तु�हाला '२५ लाख ब�ीस लागले आहे'
या गो�ीवर �व�ास ठेवून �यांना तु�ही तुम�या मेहनतीचे पैसे कसे काय देऊ शकता? 
या काळात आपण �श�ण घेऊन सा�र तर झालो आहोत पण सायबर सा�र झालो नाहीत. 
�या �दवशी आपण सगळे सायबर सा�र होऊ �या �दवशी असे फसवणुक�चा �कार थांबणार
आहेत. �हणून "सायबर सा�र �हा, सुर��त रहा"
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दरवष� �माणे आ�ही स�ट�बरम�ये �दवाळ� चा �लॅन करत होतो,
�दवाळ�त मळवलीला जाऊ!
पण जायचं कस हाच �� आम�या �यानी-मनी होता.

कोरोनाच �� �यात हा सगळा खटाटोप!

काही �दवसात आमचं जायचं ठरलं आ�ण
�दवाळ��या १५ �दवस अगोदर आजी आजोबा को�वड पोसीट��ह आलेत.
आमची सगळ� तारांबळ उडाली आजी आजोबांकडे �माट� फोन होता पण..
वापरायचा कसा ते �यांना माहीत नसावं ब�दा 
�यां�या शेजारी राहणारे जोशी काका �यांना �खडक��या प�याड सगळं �शकवत होते
आ�ण ते देखील पोसीट��हली सगळं �शकत होते.

तर को�वड �या आधीचे १५ -२०  आईला फराळ, डेकोरेशन, कपडे याब�ल चे सगळे आजी
आजोबांचे सेशन �ड�जटलीच सु� होतेच आ�ण �यात �दवाळ� आ�ही �ड�जटलीच साजरा
केली, धन�योदशीची पूजा ऑनलाईन, नरक चतुद�शीला आजीचा पहाटे �व�डओ कॉल आ�ण
औ�ण �यात फराळ पण ऑनलाईन केला!

पाडवा भाऊबीज सगळं ऑनलाईन-�बनलाईन,ती २०२० ची �दवाळ� आज ही ल�ात आहे ❤ 

आजी आजोबा आ�ण �ड�जटल �दवाळ�
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सायबर �ाईम आ�ण सायबर असुर��तता �चंड वाढत चालली आहे. शाळा आ�ण
महा�व�ालयीन मुले-मुली यात सवा��धक बळ� पडतात. �यामुळे शाळा आ�ण महा�व�ालये
सायबर सा�र कर�याचा आमचा मानस आहे. 

 
सायबर सा�र तुम�या शाळेत, महा�व�ालयात आ�ण सं�ेम�ये येऊन �व�वध से�मनार
घेईल. गरजेनुसार �व�ा�या�साठ� वक� शॉप घे�यात येतील. �व�ा�या�साठ� छोट� परी�ा घेऊन
�यांना सायबर सा�र �माणप�ही दे�यात येईल. 

 

सायबर सा�रते�या या उप�मात भाग घे�यासाठ� न�क� कळवा:

cybersakshar@gmail.com
�क�वा भेट �ा cybersakshar.com
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संगणक वापरणारा आ�ण �हायरसचे नाव न ऐकलेला मनु�य शोधून सापडणार नाही. �हायरस
येऊ �ायचे नसतील तर अँट��हायरस वापरायचा हे मा�हत नसणारा माणूस केवळ पर�हावर
सापडावा. �हायरस हा काही आजकाल आलेला �कार नाही,संगणक लोक��य होत गेले तसे
�हायरस पसरत गेले. �ा �हायरस�या मागोमाग नवीन सं�ा उदयास आली, ती अँट��हायरस.
�ा अँट��हायरस ब�ल थोडी खोलातली मा�हती �ल�ह�याचा �य�न मी करत आहे.

अँट��हायरस �हणजे काय?

संगणकात �हायरस ये�यापासून रोखणे आ�ण संगणकात �हायरस असतील तर ते शोधून
�यांना हटवणे हे काम करणारे सॉ�टवेअर �हणजे अँट��हायरस अशी त�डओळख सवा�नाच
असते. �हायरस�या �व�� काम करतो �हणून तो अँट��हायरस. आप�या संगणकात चालू
असणा�या वेगवेग�या ���या (�ोसेस) �ांवर ल� ठेऊन, �यांत एखादा �हायरस आहे का
तपासणे हे अँट��हायरसचे मु�य काम. सोबतच संगणकात असणा�या फाईल �कॅन क�न
�यांपैक� कुठली �हायरस �न�म�त आहे का हे तपासणे, तसेच आपण भेट देत असले�या �व�वध
वेबसाईट(संकेत�ळे) मालवेअर तर पसरवत नाहीत �ावर ल� ठेवणे अशी इतर कामे
देखील अँट��हायरस करतात.
�हायरस रोखणे हे मु�य काम असले तरी सुर�े�या ��ीने इतर बरीच कामे अँट��हायरस
करतात. ��येक अँट��हायरस कुठली कामे करतो �ाव�न �यांचे �कार देखील पडतात.
आपण केवळ घरगुती वापरा�या अँट��हायरस ब�ल जाणून घेऊया.

अँट�-�हायरस
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अँट��हायरस कसे काम करतात?

आप�याला एखा�ा खाजगी काया�लयाला भेट �ायची असेल तर आपण �तथ�या सुर�ा
तपासणी मधून जावे. �या काया�लयात कुणाला �वेश �ायचा, कुठून आ�ण कसा �वेश
�ायचा आ�ण काया�लयात वावरताना कोण�या गो�ी कराय�या �ाचे �नयम ठरलेले असतात.
आपण ते �नयम पाळूनच काया�लयात वाव� शकतो. आपण �ातील एखा�ा गो�ीची पूत�ता
कर�यात कमी पडलो, �क�वा �नयम धुडकावले तर �या काया�लयाचे सुर�ा र�क आप�याला
बाहेरचा र�ता दाखवतील.

अँट��हायरस देखील थोडेफार अशाच सुर�ा र�कां�माणे काम करतात. एखा�ा संगणकात
कुठ�या फाई�स असा�ात, कुठ�या ���या (�ोसेस) आ�ण कशा �कार�या ���या
चालवा�ात �ा सग�यांचे �नयम अँट��हायरस ठरवतो, आ�ण एखा�ा �ोसेसने अथवा
फाईलने हे �नयम मोडले, क� �यांना '�हायरस' अशी खूण क�न �या फाई�स अथवा �ोसेस
हटवतो.

कोण�या गो��ना �हायरस �हणायचे �ाची एक याद� आप�या अँट��हायरस कडे असते. �याला
�हणतात “�हायरस डे�फनेश�स”. ही याद� सात�याने अपडेट करत राहावी लागते. संगणकात
होणारी ��येक ���या आ�ण येणा�या सव� फाई�सना अँट��हायरस �ा याद� सोबत पडताळून
पाहतो. एखाद� फाईल अथवा ���या �ा याद� म�ये असली क� �व�रत �यावर ��तबंध
घालतो. ही “�हायरस डे�फ�नश�स”ची याद� अँट��हायरस�या ���येत अ�यंत मह�वाची असते
आ�ण अँट��हायरस �ाच �हायरस डे�फ�नश�स�या आधारे काम करतो. �हणून ही याद�
सात�याने अ�यावत (अपडेट) करत राहावी लागते. ही याद� अ�ययावत असली क� �यात
नवीन नवीन सापडले�या �हायरस�या डे�फ�नश�स ची भर पडत राहते आ�ण आपला
अँट��हायरस अ�धक जा�त �हायरस शोधून काढू शकतो.

आपला अँट��हायरस सात�याने अ�यावत कर�या�या सूचना करत राहतो, �यातून �याची
काय��मता वाढणार असते.

अँट�-�हायरस
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अँट��हायरस सव�च �हायरस शोधू शकत नाहीत

अँट��हायरस सव�च �हायरस शोधू शकत नाहीत ही व�तु��ती आहे. वर मी उ�लेख केला
�या�माणे अँट��हायरस फ� �याच �हायरस ना ओळखू शकतो ज◌्यां�या डे�फ�नश�स
�या�याकडे उपल� आहेत. परंतु अँट��हायरस कंप�या आपली �हायरस डे�फ�नश�सची याद�
सतत अ�यावत करत राहतात �यामुळे असा �संग फार �व�चत येतो. आपणही आपला
अँट��हायरस सतत अ�यावत करत राहावा लागतोच, अ�यथा �याचा पुरेपूर उपयोग क�न
घेता येत नाही.

एखा�ा �हायरसची ओळख अँट��हायरस डे�फ�नश�स म�ये नस�याचे मु�य कारण असते तो
�हायरस आंतरजालावर अ�यंत नवीन आहे आ�ण अजून सुर�ा कंप�यां�या नजरेत आलेला
नाही. �यामुळे �या �हायरस ना रोख�याचा उपाय आ�ण �याची ओळख �ा �हायरस
डे�फ�नश�स म�ये समा�व� झालेली नसते. थो�ा काळाने �ा नवीन �हायरसची ओळख
काही काळाने याद�त सामा�व� होते आ�ण अँट� �हायरस �यांना ओळखू लागतो.

अँट��हायरस �व�� �हायरस �हणजे टॉम आ�ण जेरी चा खेळ

�हायरस शोधून काढणे हे एक �ज�करीचे काम असते. आप�या घरात आपली नेहमीची
हरवलेली व�तू शोधून काढायची झाली तर आपण मनात �याचे �च� समोर आणतो आ�ण
तशीच �दसणारी आकृती असणा�या व�तू शोधू लागतो. परंतु हेच इतरांची कुठली व�तू, जी
आपण कधी�ह पा�हलेली नाही, अशी व�तू शोधायची वेळ आली तर? �यावेळेस आप�याला
इतरांनी सां�गतले�या वण�नाचा आधार घेऊन ती व�तू शोधावी लागते, आपण कधीही न
पा�हलेली व�तू केवळ वण�न ऐकून शोधून काढणे जरा अवघड जाते. �ा�न अ�धक अवघड
शोधकाय� �हणजे ते �जथे तु�हाला व�तूचे वण�न अथवा �याचे रंग�प �ाची कसलीही मा�हती
नाही. हेच अवघड काम अँट��हायरसला करावे लागते.

अँट�-�हायरस
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�या �हायरसची आधीच ओळख आहे �यांना शोधणे सोपे जाईल, पण एखाद� फाईल �हायरस
असून देखील �याची ओळख जर व◌्हायरस डे�फ�नश�स म�ये नसेल तर अँट��हायरसचे काम
अवघड होते. आ�ण �ाच गो�ीचा गैरफायदा �हायरस तयार करणारे हॅकस� घेतात. �या गो�ी
अजून अँट��हायरस�या नजरेत आले�या नाहीत �या गो��ना वाप�न हॅकस� नवीन नवीन
�हायरस बनवून ते पसरवतात. थो�ा काळाने अँट��हायरसना �ा नवीन �हायरसची ओळख
पटते, ते �हायरस देखील ओळखले गेले क� मग हॅकस� इतर कुठ�या �हायरसची �न�म�ती
करतात आ�ण अँट��हायरस कंप�या �यांना ओळख�या�या �ध�त उतरतात. अशा�कारे
�हायरस बनवणे आ�ण �यांना ओळखणे हा हॅकस� आ�ण अँट��हायरस कंप�या �ां�या मधला
न संपणारा पाठ�शवणीचा खेळ आहे. 

�या�माणे टॉम आ�ण जेरी �या खेळात, जेरी उंदराला पकड�यासाठ� टॉम मांजर नवनवीन
�लु��या लढवतो आ�ण दरवेळेस जेरी उंद�र �यावर इतर कुठ�या मागा�ने टॉम मांजराची छेड
काढतो तसा हा न संपणारा खेळ आहे आ�ण हा असाच चालू राहणार आहे.

आप�या संगणका�या सुर�ेसाठ� अँट��हायरस आव�यक वाटतो. मा� तो चांग�या कंपनीचा
आ�ण सतत अ�यावत असणार हवा. आ�ण इतके होऊन देखील हॅकस� �हायरस �या �पाने
आप�या संगणकाचा माग काढतीलच. �यामुळे केवळ अँट��हायरस �या भरव�यावर ना
राहता, आपण संगणक वापरा�या काही चांग�या सवयी पाळ�या तर हे आप�या संगणकाची
सुर�ा अ�धक भ�कम कर�यास मदत होईल.

अँट�-�हायरस
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गे�या आठव�ाची गो�, खुप काम पडल होतं. थकलो होतो. शेवटची काही आवराआवरी,
माझं एक �ेझ�टेशन होतं �याला एक फायनल टचेस देत होतो भुक लागली होती पण काहीतरी
हलकं फूलकं खावं असं वाटत होतं. आईला फोन करणारच होतो, क� "थोडीशी मऊ �खचडी
कर, पापड, दही, लोणचे आ�ण तु�या हातची �खचडी. म�त खातो आ�ण नंतर झोप काढतो".
इत�यात आईचाच फोन आला. �त�या बॅकची बैठक लांबली होती. घरी यायला उशीर होणार
होता. मला �हणाली "अमेय, बाबांसाठ� आ�ण तु�यासाठ� थोडं घरघुती जेवण ऑड�र करशील
का". मी लगेच हो �हणालो आ�ण मोबाईल उचलला काही �मनीटातच डाळ �खचड़ी ची ऑड�र
केली. घरी पोहचता पोहचता वाटेतच पास�ल घेऊन आलेला मुलगा भेटला. बाबा आ�ण मी
म�त जेवलो. फोनवर ऑड�र केली आ�ण ३५ �मनीटा�या आत घरी ड�बा हजर!

मला ऑनलाईन खरेद� करणं खुप आवडतं- मग ते आवडीचं आई���म असो �क�वा भरपुर
�ड�काऊंट असलेल �ँडेड जी�स �क�वा एखा�ा बाहेरगाव�या �म�ाला �या�या वाढ�दवसाला
केक �क�वा फुलं पाठवायची असो. ब�स! फोन उचला, शोधा आ�ण पाठवा.

कोरोनामुळे ई-वा�ण�यची �चंड वाढ झाली आहे( ई-वा�ण�य �हणजे इंटरनेट�या मा�यमातुन
�ापार) , आ�ण ऑनलाईन ऑड�स�ला चालना �मळाली आहे. कुठे जायला नको , यायला
नको, �जथे असू तेथुन फोनवर�या एका अ◌ॅपवरती जे हवे ते मागवू शकतो. या कोरोना�या
महामा�रने आप�याला चांगलं काही �दलं असेल तर ते आहे ऑनलाईन �वहारात �चंड वाढ
आ�ण क�यूटर इंटरनेटचा आ�ण अ◌ॅ�सचा वापर. पूव� काही �यायचं असलं तर ब�तेक
जणांना �वत बाहेर पडावं लागत असे. यात वाहनाचा वापर आ�ण शोधाशोध यात वेळ, पैसा
तसेच पया�वरणाला हानी होत असे, पण आता ब�तेक व�तू ऑनलाइन उपल� झा�यामुळे
या सवा�ची �चंड बचत होते आ�ण घर�या घरी �वत:�या आवडीची जवळ-जवळ कुठलीही

ग�डझेप - ई-वा�ण�याची!

२५  ।  सायबर सा�र - �दवाळ� अंक नो�ह�बर २०२१ 

अमेय द�पक सोनवणी



व�तू कुठनही �मळवू शकतो. या �दड वषा�म�ये मा�या घरी येणा-या पास��सची आवक कमीत
कमी ३० ट��यांनी वाढली आहे. २०२० म�ये भारताची ई-कॉमस� बाजारपेठ सुमारे ४६ अ�ज
अमे�रकन डॉलर इतक� होती, ती येणा-या ५ वषा�त �कमान अडीचपट वाढेल असे अनुमान
आहेत. ही �कमया घडवून आणली आहे दोन मह�वा�या बदलांमुळे १)�व�त आ�ण चांग�या
�तीचे �माट�फोन आ�ण २)�व�त झालेले हंटरनेट. यामुळे सव�सामा�यांना ऑनलाईन
बाजारपेठेत खरेद� �व�� करणं हे सुलभ, सोपं आ�ण �कफायदत�शर झाले आहे. गे�यावष�
भारताने ई-कॉमस� �े�ात जगात आठवं �ान �मळव�याचा यश�वी प�ला गाठला. �ा�स�या
एक �ान मागे आ�ण कॅनडा�या एक �ान पुढे अशी ने��दपक �गती आप�या देशाने �ा�त
केली.

नुकताच मला एक सुखद अनुभव आला. मा�या जवळ�या �म�ा�या मुलीचं बारसं सहा
�दवसानंतर होतं, �तला काय �ावं अशा सं�मात मी पडलो होतो. मग मी माझा फोन उचलला
आ�ण मा�या दोन-तीन अ◌ॅपमधील अनेक वेबसाईट्सचे �मण केले. �यात इत�या संुदर संुदर
व�तु मला �दस�या क�, हे घेऊ का ते घेऊ असं मला झालं. शेवट� �तला एक संुदर पाळणा
�ायचं ठरवलं मग परत अनेक कंपनीचे पाळणे घरबस�या मला �दसले. �यात �या व�तंु�या
�कमती �क�वा �त यांची तुलना क�न शेवट� मी एक पाळणा �नवडला. पण तो पाळणा मा�या
पय�त पोहोच�याची जी तारीख �दली होती ती �या बारशा�या �दवशीचीच होती. मनात �वचार
आला, समजा �ह भेटव�तू वेळेवर पोहोचली नाही तर? मग �यावर �दले�या �ाहक सहा�य
फोन �मांकावर मी फोन केला आ�ण �यांना �वनंती के�यावर �यांनी दोन �दवस आ�धच तो
पाळणा पाठव�याचे मा�य केले आ�ण तो पोहोचला सु�दा.

पूव� एखा�ा वेबसाईटवर पोहोचायचं असलं तर आ�ध ती �ल�क आप�याला �या वेबसाईट�या
अ◌ॅपपय�त �यायची आ�ण मग ते अ◌ॅप डाऊनलोड के�यानंतर आप�याला �या�या आत
पोहोचता यायचं. आता मा� कुठ�याही यो�य �ल�कवर ��लक केले क�, आप�याला जे पाहीजे
ते ��य�पणे ताबडतोब डो�यासमोर येतं, �यामुळे इंटरनेटचं अ�पसं �ान असले�या
���लासु�दा एखा�ा हवे असले�या �ानावर पोहोचणे सोपं आ�ण सुलभ झाले आहे. उदा.
तु�हाला एखा�ा �व�श� �कारची साडी हवी आहे, गुगलवर थोड�यात वण�न �लहीलं क�
तुम�या समोर अनेक �ल��स येतात �यामुळे शेकडो �कार�या सा�ा तु�हाला काही सेकंदातच
वेगवेगळया उ�पादकां�या, �कमती�या अगद� �यावरील सुट �कती आहे या माहीतीसकट
�दसतात. तु�ही तुलना क� शकता, �नवडू शकता आ�ण इतकच नाही तर ती व�तू
आप�यापय�त आली आ�ण आप�याला जर आवडली नाही तर परत कर�याची सोय सु�दा �या 
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�ल�क�ारे सहज करता येते. गे�यावष� कोरोना असुनसु�दा -�क�ब�ना,�यामुळेच- ऑनलाईन
�वहाराचे �माण सुमारे साडेआठ अ�ज अमे�रकन डॉलर, अथा�त साडेसहास� ट��यांनी
वाढले.

यावष� ए��ल�या �स-या लॉकलाऊन�या वेळेस मला एक नवीन अनुभव आला. मा�या
आईला डॉ�टरांनी दररोज एक सं� �क�वा सफरचंद खावं अशा सुचना �द�या हो�या, पण
बाजारात जा�याची सोय न�हती. मग मी घेतला मा�या मोबाईलचा आधार आ�ण शोधायला
लागलो क�, कुठे ही फळे �मळतील का तर एका सुपरमाक� ट�या वेबसाईटवर मला सं�ी
सफरचंदां�शवाय अनेक फळांची �च�ासकट याद� �दसली. �यात ते कुठून �ा�त होतात, या
फळांचे उ�पादन जो शेतकरी घेतो, �याचा प�ा, ते फळे कधीपय�त ताजे राहतील याची मा�हती
आ�ण इतकं असुनसु�दा बाजारापे�ा जवळजवळ २० ट�के कमी �क�मत अशी सव� मा�हती
�मळाली. मग मी �वतःसाठ� तर ती फळे मागवलीच पण �या वेबसाईट�ारेच मा�या
�म�ांनासु�दा �यां�या घर�या प�यावर पाठवली. इतक� ताजी फळं घरबस�या लॉकलाऊन�या
काळात �मळा�यामुळे ते इतके खुश झाले �हणुन सांगू! मग �या वेबसाईटवर इतरही
गृहउपयोगी व�तू आ�ण धा�य मसाले नगरे मी वेबसाईटव�न मागवायला लागलो. सहसा
आपले शेतकरी, अ�दाते, फलो�पादक हे प�ामागचे कलाकार असतात, आप�याला पोषण
देणारे कोण असतात हे आप�याला कळत नाही. �या फळां�या खो�यावर एक �युआर (QR)
कोड होता. तो �कॅन के�यावर मला �या फळां�या उ�पादकांनी स�व�तर माहीतीसु�ा �मळू
शकली याचा मला खुप आनंद झाला.

यामुळे ई-कॉमस�न तं��ान �कती �व�तृत झालं आहे, �यांनी �कती उनी गाठली आहे याचा
मला ��यय आला. जुन २०२१ म�ये �ोफस� जी भारतात वेगवेग�या गृहपयोगी पदाथा�न वाटप
करणारी सग�यात मोठ� कंपनी आहे �यांनी �वत:�या शेअर�या जोरावर यु�नकॉन �लबम�ये
�वेश केला. �हणजे �या काळात बरेच मोठेमोठे �वसाय अडचणीत आले होते �या काळात
या �टाट�अप कंपनीने ही मजल गाठली, हे �वषेश कौतुक!
माझा एका बांधकाम�े�ातील �म�ानेसु�दा अशाच या नवीन �णालीचा उपयोग क�न
आप�या �वसायाम�ये कोरोना�या कठ�णकाळाम�ये ३० ट��याने वाढ केली, या काळात
लोक बाहेर पडून �वतः जमीनी, घरे, �लॅट इ�याद� बघ�यासाठ� तयार नसत. मग �यांना �या
जागेला �वतः भेट �द�यासारखा अनुभव �मळावा या ��ीने ��हडीओज तयार क�न अ◌ॅप�ारे
�यां�यापय�त पोचव�याची �व�ा मा�या �म�ाने केली. आ�ण अशा�कारे वेगवेगळया
बांधकामचे �नरी�ण क�न अनेक �ाहकांना �नवड करणे सुलभ झाले. नंतर एखा�ा

ग�डझेप - ई-वा�ण�याची!
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�ठकाणीच यो�य काळजी घेऊन भेट देऊन �यांना �वहार करणे सुर��त आ�ण सोपे झाले.
अशा�कारे �हचु�अल �रअ◌ॅ�लट� या �णालीमुळे अनेक डबघाईला येऊ घातले�या �वसायांना
�जवनदान �मळाले.

ई- वा�ण�यामुळे सु�म, लघू, आ�ण म�यम उ�ोगांनासुधा �चंड फायदा झाला आहे.
तं��ानाची मा�हती, ��श�ण तसेच पुरवठा या सव� बाबीना ई-कॉमस�मुळे सं�जवनी �मळाली
आहे. आज�या जगात ई-कॉमस�म�ये जे अ◌ॅप आ�ण वेबसाईटने आव�यकता भासते, तर
याम�ये �चर असे �धा� �नमा�ण झाली आहे. नुसतेच �वत ने जे गुण आहेत तेच दाखवून
�ाहकाला संतु� करता येत नाही तर �या�ारे �या अ◌ॅपचा वापर सोपा आ�ण सुलभ प�तीने
करता येण हे अ�नवाय� झाले आहे.

२०३४ पय�तचा भारताचा ई-कॉमस�चा जो बाजार आहे तर तो अमे�रके�यासु�दा पुढे जाईल
असे भाक�त केले जाते. नवीन- नवीन अ◌ॅ�स आ�ण वेबसाईट हे �ाहकाला नुसतं आक�ष�त
करणं नाही तर �याला गंुतवून ठेवण आ�ण अनेक पया�य �या�या नजरेसमोर ठेवून �याला
कौश�याने का�हना काही �वकत घे�यास भाग पडणे असे �य�न �नमा�ते करतात. नुसती
व�तूची �नवड नाही तर �याची �क�मत चुक�व�यासाठ� सु� अनेक नवेनवे पया�य उपल� होत
आहे.

अथा�त या सव� �वहारामुळे आ�थ�क फसवणुक�चे �कारसु�ा वाढलेले आहे पण जर
�ाहकाने काळजी घेतली आ�ण सतक�  रा�हले तर यापासुन �वतःचा बचाव न�क�च करता
येईल. घरबस�या खरेद�चा आनंद लुट�यासाठ� आ�ण धं�ातील मंद� कमी कर�यासाठ� ई-
कॉमस�, ऑनलाईन खरेद� �व�� �ह सवा�साठ�च एक सं�जवनी ठरली आहे.

ग�डझेप - ई-वा�ण�याची!
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आजकाल लोकांना टे�नॉलॉजी चे वेड आहे. फेसबुक, इं�टा�ाम
सोशल नेटवक� चेच फॅड आहे.!

पेन पु�तक नको लॅपटॉपच प�हजे, चॅ�ट�ग साठ� फेसबुक अन् जीमेल
च सोयीचे.!

ऑकु� ट तर गेले आता फेसबुक ट्�वटर वरच असतो आ�ही सकाळ
सं�याकाळ, साधे मोबाईल नकोत आयफोन च हवेत.!

सगळच नॉलेज �मळते �या�याकडे नेट आहे, आता हटके टे�नॉलॉजी
आप�याला भलतच वेड आहे.!

खा�या�प�याचे वांदे, आई कामासाठ� �फरते. मी मा� फेसबुकवरच
�बझी असते. .

फॅशनेबल गो�ीकडे सगळ जगच मॅड आहे, अन आजकाल�या सवा�ना  
टे�नॉलॉजीचे वेड आहे..!!

टे�नॉलॉजीचे वेड
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मा�हती आ�ण तं��ान युगात सायबर सुर�ा ही अ�यंत मह�वाची बाब झाली आहे. दैनं�दन
जीवनातील �वहार, काया�लयीन काम, �श�ण, उ�ोग, आरो�य असे अनेक �े� आज
मा�हती तं��ानाने �ापले आहे. नवनवीन �वक�सत सॉ�टवेअर तं��ानातून मा�हतीची
���तजे आकार घेत आहेत तसेच कुठलेही काम सोपे झाले आहे. पण �हणतात ना �जत�या
सोयी �तत�याच गैरसोयी यानुसार या अ�याधु�नक, सरल, सहज वापरता येणा�या
सॉ�टवेअस�ना,वेबसाईट्सना कायम वेगवेग�या �कार�या "हॅ�क�ग"�या धो�याचं �हण
असतं. "हॅकि◌ंग" नावाचा धोका रोख�यासाठ� �क�वा तो घडू नये �हणून अंमलात आण�यात
येणा�या सुर�े�या उपाययोजनेला "सायबर सुर�ा" असे �हणतात. सायबर सुर�ा ही केवळ
"हॅ�क�ग" पुरतं मया��दत नसून वेगवेग�या �कारचे ऑनलाइन सायबर धोके, सायबर गु�हे
रोख�यासाठ� सायबर त�ांमाफ� त अंमलात आणली जाते.

हॅ�क�ग हे अनेक �कारे व अनेक इले��ॉ�नक उपकरणांवर जसे मोबाईल, टॅब,
कं�युटर,लॅपटॉप इ�याद�वर हॅकर माफ� त केले जाते. �यामुळे वेगवेग�या उपकरणांवर केलेले
हॅ�क�ग रोख�यासाठ� वेगवेग�या सायबर सुर�े�या उपाययोजनाही वापर�या जातात. हॅ�क�ग
ही �व�श� हेतुसाठ� केली जाते यात र�कम चोर�यापासून ते मह�वाचा द�ताऐवज(डेटा)
चोर�यापय�त तसेच दैनं�दन ऑनलाइन आ�थ�क �वहार ठ�प करणे,मो�ा �ापारी
सं�ा,शै��णक सं�ा,औ�ो�गक वसाहतीतील क�युटर नेटवक�  हॅ�क�ग माफ� त ठ�प क�न
मोठे नुकसान केले जाते. मुळात हॅ�क�ग हा श�द केवळ वाईट उ�ेशासाठ� व वाईट हेतुसाठ�
केला जातो असे नाही. हॅ�क�ग ही चांग�या उ�ेशासाठ� व उपयु� गो��साठ�ही केली जाते
�याला "ए�थकल हॅ�क�ग" असे �हणतात. ए�थकल हॅ�क�ग ही परवानगी माफ� त केली जाते
�हणजे एखा�ा उ�ोगसमूहाचा डेटा हा सुर��त आहे का? �क�वा हॅक झाला आहे क� नाही हे
तपास�यासाठ� �या उ�ोगसमूहाची परवानगी �यावी लागते हे काम ए�थकल हॅकर करत
असतात तसेच क�युटर नेटवक� म�ये, क�युटरस� म�ये हॅक हो�यासार�या काही

सायबर सुर�ा आ�ण हॅ�क�ग
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उ�णवा(VULNERABILITIES) दोष(WEAKNESSES) बाहेरील कोणाला न कळू न देता
केवळ �या संबं�धत उ�ोगसमूहाला अहवालामाफ� त दे�याचे काम हे ए�थकल हॅकर करत
असतात. हॅकस� चे वेगवेगळे �कार आहेत �यानुसार �यांची वग�वारी केली आहे. �या�माणे
हॅकस� वेगवेगळे आहेत तसेच �यांचे काय�ही वेगळे आहे. हॅकस� �या �कारात चांगले आ�ण
वाईट असे दो�ही �कार येतात ते खालील�माणे-

१) ����ट �कडडीस- या �कारचे हॅकस� हे कुठलेही ��श�ण घेतलेले नसतात. �याने केवळ
नाममा� मा�हती असते. कुठलेही टूल(अवजार) आ�ण टे��नक(तं��ान) �यांना माहीत नसतं
तरीही �यां�याकडून हॅ�क�ग संभवते. 

२)�हाइट हॅट हॅकस�- वर उ�लेख के�या�माणे यांना "ए�थकल हॅकर" �हणतात. यो�य,
चांग�या हेतुसाठ� या �कारचे हॅकर हॅ�क�ग करतात. 

३) �े-हॅट हॅकस�- या �कारातील हॅकस� हे चांग�या आ�ण वाईट दो�ही हेतंूसाठ� काम करतात.
पण या �कारातील हॅकस� हे �व�ासाह� नसतात. 

४) �लॅक-हॅट हॅकस�- नावा�माणे या �कारातील हॅकस� हे वाईट हेतूसाठ� हॅ�क�ग कर�याक�रता
ओळखले जातात. सायबर धोके, सायबर गु�हे हे या �कार�या हॅकस� करत असतात.

५) सुसाईड हॅकस�- या �कारचे हॅकस� हे आ�मघातक� वृ�ीचे असतात. कुठ�या ही सायबर
गु��ात हे सहभागी असतात तसेच यांना गु��ाची �श�ा झाली तरी यांना �याचे काहीही घेणं-
देणं नसतं ते �यांचे आ�मघातक� कृतीने काम करत असतात. 

वरील �कार�या हॅकस� नुसार सायबर सुर�ेची �व�वध त�वे आखली गेली आहेत यात सायबर
सुर�ेचे उ��� हे "डेटा संर�ण" या �मुख गो�ीवर आधारीत आहे �यानुसार सुर�ा
��कोण(SECURITY TRIAD) ची रचना केली आहे ती अशी-

१)गोपनीयता(CONFIDENTIALITY)- मह�वपूण� व संवेदनशील डेटा ची खा�ी क�न
घेऊन तो केवळ आव�यक व �यांना वा�त�वक �या डेटाची आव�यकता आहे अशांनाच तो
डेटा वापरता येईल तसेच इतरांना तो डेटा परवानगी घेऊनच �मळेल.

सायबर सुर�ा आ�ण हॅ�क�ग
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२) सचोट�(INTEGRITY)- अनेक कारणांमुळे जसे ��ाचार, आक��मक डेटा बदल,
आगंतुक ���कडून डेटा हाताळणे यामुळे डेटा मधील सुसू�ता कायम राहत नाही. �हणजे तो
पु�हा वापर�यायो�य राहत नाही. याक�रता डेटा ची काळजीपूव�क देखभाल आव�यक असते
तसेच तो अ�धकृत लोकांनीच वापरणे आवशयक असते. 

३)उपल�ता(AVAILABILITY)- डेटा हा शेवट�या वापरणा�यापय�त जशा�या तसा
उपल� असेल तसेच तो वापर�यायो�य उपयु� असेल याची खा�ी क�न सायबर ह�ले, इतर
तां��क �बघाड झाला तरी �यात तो सुरळ�तपणे
वापरता येईल अशी उपाययोजना करणे. 

�व�वध �कारचे सायबर ह�ले, सायबर गु�हे हे सायबर सुर�ेची त�वे वेगवेग�या हॅकस� माफ� त
केले जाणा�या हॅ�क�ग�या �वरोधातील उपाययोजना �हणून अंमलात आणली जातात. सायबर
सुर�ा आ�ण हॅ�क�ग या एकाच ना�या�या पण पर�र �वरोधी दोन बाजू असून या लेखातून तो
मी आधु�नक तं��ान वापरणा�या ��येकापय�त जाग�कते�या भावनेतून पोहोचव�याचा
केलेला हा लेखन�पंच!! 

सायबर सुर�ा आ�ण हॅ�क�ग
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मा�या सार�या अनेक त�णांना आज नोकरी सोडून �वतःचा �वसाय सु� कर�याचे
आकष�ण अस�याचे जाणवते. गुगल हे जगातील सवा�त मोठे सच� इं�जन अस�या कारणाने
इंटरनेट वापरणारे लोक आप�याला हवी असणारी मा�हती गुगल व�न �मळवतात आणी
कुठ�या भागात राहणारे �कती ट�के लोक कोण�या �वषयाची माहि◌ती शोधतात याचा एक
तपशील गुगल कडून तयार केला जातो. मी गुगल तफ�  न�ाने सु� कर�यात आले�या ‘गुगल
��ड’ या सु�वधेचा उपयोग क�न आप�या महारा�ात �कती लोक �वतःचा �वसाय कर�यास
उ�सुक आहेत व �कती लोक नोकरी�या शोधात आहेत याचा अ�यास कर�याचा �य�न केला.
याचा प�रणाम आ�य�कार आहे असे �हट�यास वावगे ठरणार नाही. गे�या जुलै म�ह�यात
फ� महारा�ात राहणा�या सरासरी ६१ % लोकांना �वसाय कसा सु� करावा या�वषयी
मा�हती �मळ�व�यास रस होता तर केवळ ११ % लोक असे होते जे नोकरी कशी �मळवावी
याचा गुगल वर शोध घेत होते. याव�न असे ल�ात येते �क अ�धकतम लोकांना �वतं�पणे
आपला �वसाय उभार�यात �ची आहे. �शवाय नोकरी�या शोधात असणारे आणी
�वसाया�या संधी शोधणारे लोक यां�यात फार मोठ� तफावत �दसून येते.

असे असले तरी महारा�ात सु� होणा�या �टाट�अप ची सं�या आणी ��य�ात माक� ट म�ये
�टकून राहत यश�वीपणे वाटचाल करणा�या �टाट�अप ची सं�या �ह �या तुलनेने कमीच
�हणावी लागेल. याचा अथ� त�णांना �वसाय कर�याची इ�ा असली तरी यो�य �दशा दश�क
�मळ�व�यात ते कमी पडतांना �दसून येतात प�रणामी �यांना �वसाय उभारणीला अनंत
अडचण�चा सामना करावा लागतो अथवा उभारलेला �वसाय यश�वीपणे तारतांना �यांची
तारेवरची कसतर होते. माक� टचे आ�ण आप�या �ाहकाचे पुरेसे �ान नस�या कारणाने अशा
अपयशाला सामोरे जा�याची श�यता अ�धक असते. प�रणामी तो �ावसा�यक आपला
�वसाय बंद क�न पु�हा नोकरी�या शोधात �नघालेला आपण पाहतो. असे होऊ नये यासाठ�
�ावसा�यकांनी काही पूव��नयोजन क�न खबरदारी घेणे ज�रीचे असते. एक उ�म �वसाय

�टाट�अप
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उभारतांना आधी एक उ�म �ावसा�यक �हणून समाजापुढे पुढे येणे अ�यंत मह�वाचे असते.
कुठलाही �वसाय हा तो �वसाय करणा�या ���वर अवलंबून असतो आणी �या
�ावसा�यकाची मान�सकता, ���म�व आद� बाब�चा सरळ�र�या �या�या �वसायावर
प�रणाम होत असतो. 

�हणूनच नव�ावसा�यकाने पुढ�ल पाच ��ांची उ�रे सुयो�य �र�या �मळवलीत �क नवीन
�वसाय उभारतांना सामोरे ये�या�या अडचण�चा भार हलका हो�यास मदत होऊ शकते असे
माझे �ामा�णक मत आहे. हे �� आणी �यांची उ�रे �मळ�व�या�या प�ती समजून घे�याचा
�य�न क�या.

तु�ही कोण आहात?
कोण�याही �ावसा�यकाला तु�ही कोण आहात हा �� �वचार�यास �याचे �भावी उ�र
�या�या जवळ असणे अ�याव�यक असते. आपण कोण आहोत आणी कुठला �वसाय करतो
हे समोर�याला माफक श�दांत पटवून देता आले पा�हजे. कारण तु�ही �वतः तुम�या
�वसायाचे �ँड अ◌ॅ�बे�सडर असतात. तुम�या बोल�यातून तुम�या �वसायाची कळत
नकळत पणे जा�हरात होउन �याचा �चार व �सार होत असतो. तु�ही कोण आहात, कसे
आहात, समाजात तुमची पत / ��त�ा काय यावर तुम�या �वसायाची ‘�ांड लॉय�ट�’
�हणजेच �ाहकाची तुम�या �ावसाया�ती असणारी �न�ा अवलंबून असते. �यामुळे “तु�ही
कोण आहात?” या ��ाचे मी एक �ावसा�यक आहे एवढे मया��दत उ�र देऊन उपयोग होत
नाही. तुम�या उ�रात तु�ही कसला �वसाय करतात? �याचे �ठकाण कोठे आहे? तुम�या
�वसायाची �ा�ती केवढ� आहे? तु�ही तुमची उ�पादने अथवा सेवा कुणासाठ� तयार
करतात? तुम�या सेवा / उ�पादनांची वै�श�े काय आहेत? यासोबतच तु�ही करत असले�या
�वसायाशी �नगडीत तुमचा अनुभव, �श�ण ई. ��ां�या उ�रांचा संच क�न अ�तशय
�भावीपणे जे�हा तु�ही मांडता ते�हा तुम�यावर लोकांनी / तुम�या �ाहकांनी तुम�या
�वसायावर �कती व का �न�ा ठेवावी याचे उ�र �यांना आपोआप �मळते.
या��त�र� एका �ावसा�यकाने आधी �वतःवर आणी �वतः�या �वसायावर �ेम कर�यास
�शकले पा�हजे. जो पय�त आपण �वतः आप�यावर आणी आप�या �वसायावर �ेम करत
नाहीत तोवर आप�या �ाहकांनी आप�या उ�पादनांवर �ेम क�न �यांना चांगले �हनावे अशी
अपे�ा बाळगणे चुक�चे ठरते. आपण जो �वसाय करतो �यावर आपण �वतः समाधानी
आहोत का आधी हे तपासून घेणे गरजेचे असते.

�टाट�अप
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तु�ही कुठला �वसाय क� इ��ता?
आज�या त�णांम�ये नवीन �वसायाची उमेद तर �दसून येतेच परंतु नेमका कुठला �वसाय
करायला हवा यासाठ� धेय�न��ती करणे आवशक असते परंतु �यात �यांचा मो�ा �माणावर
होणारा सं�म �दसून येतो. आपली ताकद, �श�ण, सभोवतालची प�र��ती आद� जमे�या
बाजंूवर �वसायाची �नवड करता येते. �ामु�याने कुठ�याही �वसायात आढळून येणा�या
मागणी व पुरवठा यादोघांमधील असणा�या दरीचा सखोल अ�यास केला तर �या �वसायाची
पा�ता जाणून घे�यास मदत होते. एखा�ा व�तूची मागणी व पुरवठा यां�यातील दरी भ�न
काढ�या साठ� तु�ही भ�कम सेतू उभा� शकत असाल तर तो �वसाय तुम�या साठ� यो�य
आहे असे �हण�यास हरकत नाही.
अनेकदा आप�याकडे असलेली ताकद ओळख�यास आपण कमी पडतो. एका उ�म
�ावसा�यकाला आपली ताकद ओळखता येणे फार ज�रीचे असते. �याबरोबरच �या
ताकद�चा उपयोग यो�य प�तीने यो�य वेळ� क�न घेता ये�याचे कौश�य उ�म
�ावसा�यकाकडे अवगत असते. कारण अ�या अनेक जमे�या बाजंुचा एक��तपणे सुयो�य
प�तीने आप�या �वसायास हातभार लागला तर तो �वसाय अयश�वी हो�याची जोखीम
कमी होत असते. असं�य सू�म जोखमी व अवा�तव खच� �र सार�याचे कौश�य आ�मसात
क�न जो �ावसा�यक आपला �वसाय उभारतो �याचे आप�या बाजारपेठेतील अ��त�व
अबा�धत राहते. �हणूनच अ�या सव� बाबी �या �वसायात साकारता येणे आप�यासाठ�
सहज ग�या सोपे असेल असा �वसाय �नवडणे कधीही फायदेशीर ठरते.

�टाट�अप
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तु�हाला हा �वसाय कुणासाठ� करावासा वाटतो?
अनेकदा �वसाय �न��ती झा�यानंतर आपण हा �वसाय नेमका कुणासाठ� करत आहोत
याचे सुयो�य उ�र आप�याला देता येत नाही. मी जर तु�हाला हा �� �वचारला तर तु�ही काय
सांगाल ? तु�ही जो �वसाय आज करत आहात अथवा करणार आहात तो नेमका कुणासाठ�
? तुम�या पैक� अनेकांचे उ�र असेल �वतःसाठ�, कुटंुबासाठ�, समा�यासाठ�, देशासाठ� वगेरे
वगेरे, परंतू माझा पुढचा �� हा आहे �क तु�ही हा �वसाय तुम�या कुटंुबा साठ� करत असाल
तर तुमचे आई, वडील, भावंड तुमचा माल खरेद� करणार आहेत काय? तु�ही �वतः तुमची
उ�पादने �वकत घेऊ इ��तात काय? तर नाही !

आपला �ाहक हाच क� ��ानी मानून आपण आपला �वसाय हा केवळ आणी केवळ
आप�या �ाहकांसाठ� करावा असे माझे �� मत आहे. यासाठ� आपला �ाहक कोण आहे हे
ओळखता येणे गरजेचे आहे, �याला आपण ‘माक� ट �रसच�’ असेही संबोधतो. आपण �वकत
असलेली सेवा अथवा उ�पादने कुणा�या फाय�ाची आहेत? असे लोक कुठे राहतात? �यांची
राहणीमान कशी आहे? �यांचे वा�ष�क उ�प� �कती? हे लोक कुठली भाषा बोलतात? �यां�या
आप�या �वसायाशी �नगडीत असणा�या आवडी �नवडी काय आहेत? अ�या ��ांची उ�रे
सापडली �हणजे आप�याला आपली उ�पादने नेमक� कुणाला �वकायची आहेत याचा अंदाज
येतो. अ�या लोकांना �हणजेच क� ��त क�न आपण आप�या �वसायाची जा�हरात देखील
क� शकतो.

�टाट�अप
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सायबर �ाईम आ�ण सायबर असुर��तता �चंड वाढत चालली आहे. शाळा आ�ण
महा�व�ालयीन मुले-मुली यात सवा��धक बळ� पडतात. �यामुळे शाळा आ�ण महा�व�ालये
सायबर सा�र कर�याचा आमचा मानस आहे. 

 
सायबर सा�र तुम�या शाळेत, महा�व�ालयात आ�ण सं�ेम�ये येऊन �व�वध से�मनार
घेईल. गरजेनुसार �व�ा�या�साठ� वक� शॉप घे�यात येतील. �व�ा�या�साठ� छोट� परी�ा घेऊन
�यांना सायबर सा�र �माणप�ही दे�यात येईल. 

सायबर सा�रते�या या उप�मात भाग घे�यासाठ� न�क� कळवा:
cybersakshar@gmail.com �क�वा भेट �ा cybersakshar.com ला
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सायबर �ाईम, सायबर �ॉड, �फ�श�ग, हॅ�क�ग हे श�द आजकाल नेहमी आपण ऐकत असतो.
�दवस��दवस लोकांना आपण �ड�जटल बँ�क�ग जा�त वापरतांना पाहतोय. आजकाल लोकांना
फा�ट, जलद �ीडम�ये काम करायला आवडते. मह�वाचे �हणजे पैशांचे �वहार कमी वेळात
जा�त �ीडने करायला आवडते. मागील लॉकडाऊन पासून तर कॅशलेस बँ�क�गम�ये
भरमसाठ वाढ झाली आहे, वापर वाढला पण �याबाबतचे �ान, जाग�कता ते�हडी वाढली
नाही, परंतु सायबर �ाईम मा� झपा�ाने वाढले याची अनेक उदाहरणे आपण ऐकले
असतीलच.

मह�वा�या �ा�या

�ड�जटल बँ�क�ग �हणजे काय...? ऑनलाईन बँ�क�ग, पेपरलेस बँ�क�ग, जेथे इंटरनेट�ारे
बँ�क�ग सेवा पुर�व�या जातात �या �ापक मा�हतीचा एक भाग �हणजे �ड�जटल बँ�क�ग होय.

सायबर �स�यु�रट� �हणजे काय...? �ाहक, �वसाय आ�ण सरकारसाठ� सुर��त आ�ण
सुरळ�त असे सायबर �ेस तयार करणे आ�ण अ�य कोणालाही आप�या गोपनीयतेम�ये
ह�त�ेप क� न देणे �याचबरोबर चोरी व गैर�वहारापासून बचाव करणे �हणजे सायबर
�स�यु�रट� होय.

मोबाइल बँ�क�ग �हणजे काय...? मोबाइल बँ�क�ग ही बँक �क�वा इतर �व�ीय सं�ां�ारे �दान
कर�यात येणारी सेवा आहे, जी आप�या �ाहकांना �माट�फोन �क�वा टॅ�लेट सार�या मोबाइल
�ड�हाइसचा मा�यमांतून सुलभपणे आ�थ�क �वहार कर�यास अनुमती देते.

�ड�जटल बँ�क�ग
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SECTION 65 - कं�युटर मधील डॉ�युम�ट्स तसेच डेटा चोरणे �क�वा डेटाम�ये काही
फेरबदल करणे 
SECTION 66 - कं�युटर �क�वा अ�य इले��ॉ�नक व�तंूची हॅ�क�ग करणे इ.
SECTION 66 A - रा�ीय मानकं/ आदश� ���म�व �वषयक �नगे�ट�ह काटू��स �क�वा
फोटो तयार करणे �क�वा फॉरवड� करणे �क�वा लाईक करणे
SECTION 66 B - चोरीचा कं�युटर �क�वा मोबाईल �वकणे �क�वा �वकत घेणे �क�वा
वापर करणे इ.
SECTION 67 A - PUBLISHING SOME SEXUAL IMAGES/ CONTENTS
CREATE OR FORWARD BOTH ARE SAME

�लॅ��टक मनी �हणजे नेमकं काय…? �लॅ��टक मनी �हणजे �या काड��ारे आपण व�तू,
मालम�ा आ�ण सेवा पूव��नधा��रत रकमेपय�त खरेद� क� शकतो जसे �क, एट�एम काड�,
�े�डट काड�, डे�बट काड� इ. �या �ला��टक काड�ला “�ला��टक मनी” असे �हणतात.

भारताम�ये सायबर ह�ले, सायबर �ाईम होणे �ह आजकाल साधारण बाब आहे. परंतु हे सव�
कं�ोल म�ये ठेव�यासाठ� काही �नयम व कायदे देखील आहेत. INFORMATION
SECURITY ACT 2000 याम�ये काही तरतुद� आपण थोड�यात जाणून घेवूया

सायबर �ाईम�या एका अहवालानुसार फ� एका वषा�त सायबर �ाईम केसेस न�दम�ये
त�बल 130% ट��यांनी वाढ झाली, �ह �च�तेची बाब आहे. �कतीतरी केसेस तर न�दच झा�या
नाहीत. लोकांना नेमकं माहीतच नसतं �क अशी त�ार कुठे न�द करावी ?

भारताम�ये सायबर �ाईमम�ये सव��थम केरळ रा�य तर �स�या �मांकावर महारा� रा�य
आहे.

सायबर सुर�ा आ�ण हॅ�क�ग
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आजकाल�या आभासी जगात आपण जवळजवळ सगळेच �वहार �ड�जटल करतो. काही
वेळा आपण ऑनलाईन बँ�क�ग करतो, ऑनलाईन खरेद� करताना �े�डट �क�वा डे�बट काड� ने
पेम�ट करतो. एकमेकांना पैसे पाठव�यासाठ�ही �ड�जटल �वहार करतो. कधी बँकेचे ॲप
वाप�न तर कधी काही खाजगी कंप�यांचे ॲप वाप�न आपण पेम�ट करतो. गुगल पे, फोन
पे, पेट�एम , इ�याद� अनेक ॲप उपल� आहेत.
कोणतेही ॲ�प वापरले तरी ते युपीआय माफ� त आप�या बँक खा�याला �ल�क होते. गुगल पे
�क�वा पेट�एम सार�या ॲपकडून आकष�क ऑफस� �द�या जातात �यामुळे लोक �यांचे ॲप
वापरतील.
पण अशाच �डजि◌टल इं�डया म�ये अनेक फेक - खोटे ॲप बाजारात आले आहेत. या फेक
ॲप �या मा�यमातून फसवणूक स�या सु� आहे. लॉकडाऊन �या काळात तर या घटनांची
सं�या अजून वाढली. 

पेट�एम �क�वा गुगल पे न�क� काय काम करते?
हे ॲप श�यतो पैसे भर�यासाठ� वापरले जातात. कोणतेही �बल असेल �क�वा �रचाज� असेल
�क�वा एखाद� व�तू �क�वा सेवा घेत�यानंतर �याची र�कम �ायची असेल तर पेट�एम �क�वा
गुगलपे / फोन पे चा वापर केला जातो. पैसे भर�याचा पुरावा �हणून पैसे �ा�सफर झा�यावर
एक �बल �दसते �याला 'पेम�ट �रपोट�' �हणतात. तसेच �यावर एक '�ँझा�न आयडी' असतो.
कोणी, कोणाला, �कती र�कम पाठवली आ�ण तारीख वेळ सव� �यावर असत. पेट�एम वर
पाठवलेली र�कम इतर मा�यमां�माणेच बँक खा�यात ता�काळ जमा होते.

पेट�एम चे फेक ॲप न�क� कसे काम करते?
हे फेक ॲप अगद� साधे आहे. या ॲप चे रंग �प अ�धकृत ॲप सारखेच असते. परंतु यातून
कोणतेही पैसे पाठवले जात नाहीत. या म�ये �याला पैसे पाठवायचे �याचे नाव टाकायचे, का

गुगल पे आ�ण 'पेट�एम' चे फेक ॲप
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पाठवायचे ते कारण �लहायचे. �याचा मोबाईल नंबर टाकायचा आ�ण र�कम टाकून 'स�ड' वर
�लीक करायचं. लगेच �बल �क�वा 'पेम�ट �रपोट�' समोर �दसू लागतो. �यावर अ�धकृत पेट�एम
�या �रपोट� �माणेच सव� �दलेले असते. नाव, र�कम, �ांझा�न आयडी, इ�याद�. तो �रपोट�
अगद� अ�धकृत वाटावा इतका खरा �दसतो. थोड�यात या ॲप म�ये तो फेक �रपोट� तयार
केला जातो, �यामुळे समोर�याला असे वाटते क� पैसे पाठवले आहेत.

या फेक ॲप चा वापर क�न फसवणूक कशी केली जाते?
आधी सां�गत�या �माणे या ॲप म�ये फेक �रपोट� तयार होतो जो �बे�ब अ�धकृत वाटेल. हे
फेक ॲप वापरणारे भामटे कोण�याही �कानांत, पे�ोल पंप �क�वा हॉटेल म�ये जातात. �बल
�ाय�या वेळ� पेट�एम नेच पैसे पाठवू शकतो असे सांगून मोबाईल नंबर नाव �वचारतात.
�कानदाराचे नाव मोबाईल नंबर आ�ण र�कम टाक�यावर तो 'फेक' �रपोट� तयार होतो.
�यावर �� उ�लेख केलेला असतो - "पैसे पाठवले". ��य�ात �कानदाराला पैसे �मळालेच
नसतात. पण हे भामटे "आ�ही पाठवले आहेत, आम�या खा�यातून र�कम वजा झाली आहे.
तु�हाला पैसे पाठव�याचा हा पुरावा �या.!" असे सांगून तोच खोटा �रपोट� दाखवत राहतात.
�कानदारही अशा वेळ� 'पैसे जमा होतील थो�ावेळाने' असा �वचार क�न �या भाम�ाना
जाऊ देतो. �यानंतर �कानदार पैसे जमा होतील या आशेवर राहतो आ�ण ते जमा होतच
नाहीत, कारण कधी पैसे पाठवलेच गेले न�हते.
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हे ॲप कोण तयार करत?
या ॲपचा वापर कर�यासाठ� इंटरनेट लागत नाही. हे ॲप गुगल �ले �टोर वर उपल� नाहीत.
असे फेक ॲप तयार करणा�या काही कंप�या आहेत तसेच काही भामटे डे�हलपर आहेत. ते
असे ॲप तयार क�न आप�या वेबसाईट वर डाउनलोड कर�यासाठ� उपल� क�न देतात.
या ॲप ला कोण�याही सव�र ची गरज नसते तसेच हे ॲप कोणीही सहज मोबाईल म�ये टाकून
घेऊ शकतो.

गुगल पे आ�ण 'पेट�एम' चे फेक ॲप
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फेक ॲप ओळखायचे कसे?
हे फेक ॲप ओळखायला अगद� सोपे आहे. या ॲपचा लोगो अ�धकृत वाटतो, पण या ॲपची
नावे वेगवेगळ� आहेत. पेट�एट�एम, पेटाईम, पेट�त-टाइम, तसेच टाईमपास पे, पेट�एम �ँक,
गुगुल पी, गॉगल पे इ�या�द नावाने हे ॲप आहेत.
हे �कतीही अ�धकृत �दसले तरी यात केवळ तो फेक रेपोट�च तयार होतो. यात इतर कोणतेही
ऑपश�स चालत नाहीत. �रचाज� मोबाईल, पे �बल, �डट�एच असे केवळ यात बटणं �दलेलं
असतात, पण �यावर �लीक होत नाही. तसेच या फेक ॲप म�ये पेट�एम चा मु�य कणा
असलेला '�यू आर कोड' चालत नाही. याव�न आप�याला सहज ओळखता येते क�
समोरचा माणूस फेक ॲप वाप�न गंडव�याचा �य�न करतो आहे.

फसवणूक झा�याचे उघड झा�यावर काय करणार?
अशा प�तीने अनेक छोटे मोठे �कानदार, पे�ोल पंप आ�ण अगद� काही �ावसा�यक यांची
फसवणूक झालेली आहे. �याच वेळ� जर आपली फसवणूक होते आहे �क�वा हे ॲपच खोटे
आहे हे कळले तर च या फसवणुक�ला आळा बसतो. अ�यथा याचा तपास करणेच अवघड
जाते. यात कोणतेही 'इले��ॉ�नक �ांझा�न' झालेलेच नस�यामुळे हे �ेस करताच येत नाही.
कोणतीही र�कम बँकेतून काढली गेलेली नसते, �यामुळे बँकेचा यात काहीच संबंध येत नाही.
हे ॲप आ�ण तयार केलेला �रपोट� हा इंटरनेट न वापरता तयार केलेला असतो तसेच हे ॲप
केवळ �या भाम�ा �या मोबाईल वर च अस�यामुळे सायबर पोलीस आ�ण त��ांना यो�य
तपास करता येत नाही. तरीही असा �कार घड�यावर �व�रत पो�लसात त�ार करावी.
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पेपॅल आ�ण इतर मा�यमातूनही होते फसवणूक ?
असे फेक ॲप केवळ पेट�एम चेच आहेत असे नाही. पेपाल, गुगल पे तेज, �भम ॲप यांचेही
फेक ॲप तयार केले गेले असून, पेपाल सार�या मो�ा कंप�यां�या फेक (�फ�श�ग) वेबसाईट
देखील आहेत. �हाट्सअ�प सार�या मा�यमातून या फेक वेबसाईट्स ची �ल�क �हायरल केली
जाते. �या �ल�क वर �लीक केले क� आपण �या खो�ा वेबसाईट वर येतो. तसेच काही वेळा
'�रवॉड�' �या नावाखाली फेक ॲप डाउनलोड करवून घेतले जातात.

असे ॲप तयार करणे �क�वा वापरणे, �यातून कोणाची आ�थ�क फसवणूक करणे हे गु�हे
आहेत. या गो��कडे आपण चौकस रा�न बघणे गरजेचे आहे. तसेच सव�च �कानदारांनी
याबाबत एकमेकांना सू�चत करणे गरजेचे आहे.

गुगल पे आ�ण 'पेट�एम' चे फेक ॲप
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मला आलेला एक अनुभव मी शेयर करत आहे. मी बीएसएनएल संगमनेर येथे जॉब करतो,
नेहमी �माणे काही त�ार अस�यास �ाहक रोज त�ार दे�यास आ�ण �याचे �नवारण
कर�यास भेटत असतात. एक �दवस एक म�हला आली जराशी ती भा�बावलेलेली �दसली.
जरा थर थर करत च बोलत होती, �यांना मी �वचारले सा◌ंगा काय काम आहे काय अडचन
आहे आपली मग �यांनी सांगावयास सु�वात केली. एक �दवस �यांना एक बीएसएनएल �सम
वर मेसेज आला क� तु�हाला तुम�या बीएसएनएल �सम सु� ठेव�यास kyc करावे लागेल,
पुढे �यांचा एक मोबाइल न�बर �दलेला होता आ�ण �या नंबर वर �याच �दवशी फोन कर�यास
सां�गतले होते अ�यथा तुमचे �सम बंद कर�यात येईल वैगेरे वैगेरे.....

         �यांना असे वाटले क� खरच आपले �सम बंद होऊन जाइन आ�ण आप�याला पुढे
�याचा �ास होईल. �सम बंद झाले तर �यावर येणारे otp वैगेरे येणार नाही, गैस बु�क�ग व इतर
बरेच ऍप क� �यांना हा नंबर र�ज�टर आहे. हया सव� भी�त पोट� �यांनी लगेच �नण�य घेतला
क� आपण �या नंबर वर फोन करायचा व �यांनी केला.

ओट�पी आ�ण �सम �वॅप
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�या नंबर वर फोन केलयानंतर समोर�या ���ने लगेच एक �ल�क �यांना शेयर केली, �या �ल�क
वर �यांना लॉ�गन कर�यास सां�गतले, OTP पाठवला आ�ण अस बरेच काही सांगत गेले
आ�ण �या म�हला पण �यांना फॉलो करत गे�या. थो�ा वेळेत �या म�हलेला �यां�या अकाउंट
मधून 25000₹ डे�बट झालेले समजले. हे समझताच �यांना ध�का बसला आ�ण लागलीच
�यांनी बीएसएनएल ऑ�फस ला धाव घेतली. �यांनी सगळे हे मला सां�गतले आ�ण काय करता
येइन हे �वचारले, मी �यांना सरळ सां�गतले आपण साइबर सेल पो�लस �टेशन कड़े त�ार
�ावी. �यां�या अकाउंट वर �यावेळेस तेवढेच पैसे होते, जा�त असते तर तेवढ�ही गेले असते.
�वशेष �हणजे �या म�हला चांग�या �शकले�या हो�या, तरी सु�ा �यांची अशी फसवणूक
झाली.

पुढे �या म�हलेने पो�लस �टेशन मधे त�ार काही �दली नाही, उगाच वैताग समजून नाही केली.
खर तर �यांनी त�ार करायला हवी होती.

यातून एवढेच सांगू इ�ुतो क� असे काही �सम KYC संदभा�त खोटे मेसेजेस �क�वा कॉल यांची
खातर जमा क�ण �यावी नाही तर पुढे अशी आपली ऑनलाइन आ�थ�क फसवणूक होउ
शकते.... काळजी �या सतक�  रहा..!

ओट�पी आ�ण �सम �वॅप

४७  ।  सायबर सा�र - �दवाळ� अंक नो�ह�बर २०२१ 

द�पक रमेश वैराळ

क�न� �रसंचार अ�धकारी, BSNL



सायबर �ाईम आ�ण सायबर असुर��तता �चंड वाढत चालली आहे. शाळा आ�ण
महा�व�ालयीन मुले-मुली यात सवा��धक बळ� पडतात. �यामुळे शाळा आ�ण महा�व�ालये
सायबर सा�र कर�याचा आमचा मानस आहे. 

 
सायबर सा�र तुम�या शाळेत, महा�व�ालयात आ�ण सं�ेम�ये येऊन �व�वध से�मनार
घेईल. गरजेनुसार �व�ा�या�साठ� वक� शॉप घे�यात येतील. �व�ा�या�साठ� छोट� परी�ा घेऊन
�यांना सायबर सा�र �माणप�ही दे�यात येईल. 

सायबर सा�रते�या या उप�मात भाग घे�यासाठ� न�क� कळवा:
cybersakshar@gmail.com �क�वा भेट �ा cybersakshar.com ला
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तुमची शाळा, तुमचे कॉलेज
सायबर सा�र आहे का?



सायबर सा�र तफ�  म�हला �दना�न�म� एक �वशेष मा�लका सु� केली गेली. याम�ये अनेक
म�हलां�या वा�त�वक जीवनातील कथां�ारे सायबर �ाइमब�ल मा�हती क�न देणे,
जाग�कता वाढवणे आ�ण म�हलांना �बोधन करणे केले.

#CyberSaksharWomen ची सु�वात केली आ�ण #exposehim #exposeher
नावाची मोहीम सु� केली, �याचा उ�ेश सोशल मी�डया�ारे म�हलां�या सायबर सुर�ेबाबत
समाजात जाग�कता �नमा�ण करणे आहे.

हे सव� ए�पसोड आपण YouTube वर पा� शकता. तसेच गाना, spotify, Amazon
Music वर ऐकूही शकता! 

सहभागी पा��यांची नावे -

रांगोळ� कुटे
सई कावळे
पूनम उपा�याय
�वाती आडके
�नधी वै�य
र�सका नुपूर
दश�ना वै�
अ�दती पाट�ल
�शरीन पाट�ल
�नम�ला कोटणीस
नुपूर सावजी

४९ ।  सायबर सा�र - �दवाळ� अंक नो�ह�बर २०२१ 

सायबर सा�र - ऐक ना

ऐक नाऐक ना
िड�जटल मिहला िवशेष
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�वाती आडके (सी�नयर मेकअप आ�ट��ट)

नुपूर सावजी (अ�भने�ी आ�ण मॉडेल)
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रंगोली कुटे (काय�कारी संचालक, एसएसके सॉ�लटेअर हॉटेल)

�नम�ला कोटणीस (माजी आंतररा�ीय बॅड�म�टन खेळाडू)
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र�सका नुपूर (फॅशन आ�ण टे�सटाईल �डझायनर)

�शरीन पाट�ल (अ�भने�ी आ�ण मॉडेल)
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दश�ना वै� (रे�डओ जॉक�, MY FM)

सई कावळे (प�कार)
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पूनम उपा�याय (सं�ापक, शुभारंभ इ�ह�ट्स, ना�शक)

आ�दती पाट�ल (लाइफ कोच, �रलेशन�शप अ◌ॅड�हायझर, �ह�ोथेर�प�ट, टॅरो काड� रीडर आ�ण रेक� हीलर)



सायबर सा�र - ऑ�टोबर अंक वाचला का ?

www.cybersakshar.com



या मा�सकात �ल�हलेले लेख आ�ण �� केलेली मते ही संबं�धत लेखकांची आहेत, �या मतांशी सायबर सा�र मा�सक �क�वा

संपादक, �काशक सहमत असतीलच असे नाही. टंकलेखनात, अ�र जुळवणीत �क�वा भाषांतरात चुका आढळ�यास �म�व.

Images or icons used in this edition are subject to their own copyrights.

© सव� ह�क संपादकांकडे राखीव

हा �दवाळ� अंक 'ई-�दवाळ� अंक' पीडीएफ �व�पात आहे, जा�तीत
जा�त लोकांपय�त शेयर करा, जा�तीत जा�त लोकांना सायबर सा�र
हो�यास मदत करा.

पुढ�ल अंकाम�ये सहभागी हो�यासाठ� आपणही लेख पाठवू शकता. 

आप�या सूचना आ�ण ��त��या न�क� कळवा - 

cybersakshar@gmail.com
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पाने - ५८

संपादक - �कार गंधे

cybersakshar@gmail.com
www.cybersakshar.com
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