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नम�कार,

गे�या तीन 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. 

तसेच आ�ही काही म�ह�यांपूव�च दर म�ह�याला एक अंक �का�शत कर�याचा �वचार केला.
दर म�ह�याचा अंक हा सायबर �स�यु�रट� मधील एका �वषयावर असेल. मागील म�ह�याचा
�वषय होता ओळख, �हणजेच आयड��टट�.

या माच� म�ह�याचा �वषय आहे - मोह. 

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



मान�सक फसवणूक

मनाची वृी

अनेकवेळा ह�लेखोर मनोवै�ा�नक यु��या वापरतात, �हणजेच फस�ा ऑफर देऊन युजरला
मोहात पाडतात. एकदा अडक�यावर, ह�लेखोर पैसे चो�न �क�वा संवेदनशील वैय��क मा�हती
चो�न पी�डत ���चे शोषण क� शकतात �क�वा इतर कोण�याही �कारे पी�डत ���ला
हानी पोहोचवू शकतात.

वैय��क मा�हती �हणजे नाव, आधार मा�हती , बँक खाते मा�हती इ. चा समावेश असतो. या
�कार�या मान�सक फसवणुक�साठ� बनावट ईमेल, कॉल �क�वा एसएमएस चा वापर केला
जातो.
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ऑनलाईन घोटाळे हा खूप मोठा �वसायच बनला आहे. या भाम�ाना खूप तां��क �ान
असते, असे अ�जबात नाही. पण �यांची फसवणूक होते  ते कोणाला ना कोणाला घाब�न
त�ार दाखल करत नाहीत. आपली फसवणूक झाली आहे, हे इतरां�या ल�ात आले तर आपले
नाव खराब होईल याची �यांना भीती असते. कधी पालकांना घाब�न, तर कधी समाजाला
घाब�न त�ार केली जात नाही आ�ण �याचा फायदा हे भामटे घेतात. आप�याला कोणीच
पकडू शकत नाही, असे वाटून हे लोक अ�धका�धक लोकांची फसवणूक करत राहतात. तसेच
त�ार न के�यामुळे असे अनेक गु�हे उघडक�स येतच नाहीत. 

या सग�या फसवणुक�साठ� मानवी मान�सकता खूप जा�त घातक ठरते. �व�वध �कारचे
अ�मश �दले जातात, �क�वा �व�वध गो��व�न घाबरवले जाते. स�या�या वाढ�या टे�नॉलॉजीमुळे
अनेक लोकांना फुकटात मेसेज आ�ण इमेल पाठवणे सोपे झाले आहे. एकाच वेळ� अनेक
लोकांना फसवे मेल, मेसेज आ�ण कॉ�स केले जातात. �यातील अनेक लोक जा�यात सहज
अडकतात.  

या फसवणुक�साठ� खालील काही कारणे सां�गतली जातात -

१) तुमचे काड� �लॉक झाले आहे, �व�रत सगळ� मा�हती तपासून �या, नाहीतर अकाउंट बंद
होईल. 
२) तुमचे पे�न खाते बंद होणार आहे, लगेच ओट�पी सांगा. 
३) तु�हाला १० लाख �पयांची लॉटरी लागली आहे. आपले तपशील सांगा. 
४) तुम�या �व�� गु�हा दाखल झाला आहे. �व�रत इतक� र�कम भर नाहीतर तु�हाला अटक
होईल. 
५) तुमचे महागडे पास�ल अडकले आहे, इतका दंड भरा नाहीतर तु�हाला कोटा�त यावं लागेल. 

�ह केवळ काही मोजक�च उदाहरणे आहेत. हे भामटे खूप वेगवेगळ� कारणे, अ�मश आ�ण
धम�या घेऊन समोर येत असतात.



लॉटरी फसवणूक

लॉटरी�या आ�मषाने फसवणूक ही प�त काही काळापासून चालत आली आहे. काही
न�शबवान ���ना लॉटरी खरी लागते. तर बाक� अनेकांना लॉटरी�या नावाखाली गंडा घातला
जातो. लॉटरी�या आशेने काही जण आयु�याची पंुजी गमावतात आ�ण नंतर प�ाताप करतात.
आज�या काळात लॉटरी �त�कटा�ारे नाही तर ऑनलाईन प�तीने सु�ा खेळली जाते. आ�ण
�यातूनच या फसवणूका ज�म घेतात. माणसाला ज��हा कुठेही पैसे कमव�याचा सोपा माग�
�दसतो त��हा माणसाला काय चुक�चे आ�ण काय बरोबर हे कळत नाही.

आता आपण फसवणूक कशी केली जाते हे बघूया.

७ ।  सायबर सा�र । मोह - माच� २०२२

आपण मान�सक यु��यांची काही उदाहरणे पा�
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फसवणूक करणारा आप�याला ई-मेल, कॉल �क�वा एसएमएस �ारे लॉटरी �ज�क�याब�ल
आपले अ�भनंदन करतो. आपण आनंद� झालो आहे आ�ण लॉटरीचे पैसे �मळ�व�यासाठ�
उ�सुक आहोत, हे पा�न फसवणूक करणारा आप�याला टोकन र�कम पाठव�यास सांगतो
आ�ण लॉटरीचे पैसे �मळव�यासाठ� मह�वाची वैय��क मा�हती �वचारतो. आपण पैसे आ�ण
बँकेचे तपशील �दले तर �याबद�यात काही �मळत तर नाहीच, पण �या मा�हतीचा वापर क�न
अ�धका�धक र�कम जा�याचा धोका मा� �नमा�ण होतो. 

फसवणूक करणारे ईमेल पाठवतात �क�वा फोन करतात क� तु�ही नुकतीच मोठ� लॉटरी �ज�कली
आहे आ�ण पैसे �ा�त कर�यासाठ� ओळख प� दाखवणे आव�यक आहे. टोकन र�कम �हणून
२० ते ५० हजार �पये मागतात. तसेच बँक तपशील आ�ण कधीकधी काड� नंबर, सी�ही�ही वगैरे
देखील मागतात. 

अशा कोण�याही कॉल �क�वा मेसेजला बळ� पडू नका. कोणालाही आपली खाजगी
�क�वा बँकेची मा�हती देऊ नका. कोण�याही लॉटरी�या अ�मषाला बळ� पडून टोकन�या
नावाखाली र�कम चुकूनही देऊ नका.



�े�डट/डे�बट काड� फसवणूक

डे�बट �क�वा �े�डट काड�ने आ�थ�क �वहारात �ांती आणली असे �हट�यास वावगे ठरणार
नाही. या काड�मुळे आ�थ�क देवाण-घेवाण सोपी झाली, तसेच जवळ पैसे बाळग�याची देखील
आव�यकता रा�हली नाही. मा� काड�चा वापर करताना काळजी �यावी लागते, अ�यथा मोठे
नुकसान होऊ शकते. 

फसवणूक टाळून काड��या मा�यमातून अ�धका�धक सुर�ीत �वहार कसा करता येईल हेच
आपण आज जाणून घेणार आहोत. आजकाल�या  काळात सगळे कॅशलेस �वहार होताना
�दसतात पण कॅशलेस �वहार करताना काय खबरदारी �यावी हे आपण बघुयात.
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ह�लेखोर तु�हाला तुमचे �े�डट/डे�बट काड� �लॉक झाले अस�याची मा�हती देऊन घाबरव�याचा
�य�न करतो. आपण काळजीत पडतो. ह�लेखोर या प�र��तीचा फायदा घेतो आ�ण काड�
पु�हा स��य कर�यासाठ� आप�याला वैय��क मा�हती दे�यास सांगतो. या मा�हतीचा पैसे
चोर�यासाठ� �क�वा आप�याला हानी पोहोचव�यासाठ� गैरवापर केला जातो. यात बँक तपशील,
काड� नंबर, �पन तसेच ओट�पीचा समावेश असतो.

बँकेकडून कधीही कोणालाही फोन येत नाही. असा कोणताही फोन आ�यास उ�र
देऊ नये, आ�ण बँकेशी संपक�  साधावा.

तसेच कोण�याही अनोळखी �ल�क वर ��लक क� नये. आपली खाजगी आ�ण
बँ�क�ग मा�हती कोणालाही देऊ नये.

नेहमी ल�ात ठेवा,



नोकरी�या आ�मषाने फसवणूक कर�याचे गु�हे �दवसाग�णक वाढत आहेत.

नोकरी शोधताना आपण हे �वसरतो क� आपण आपली वय��क मा�हती एखा�ा कंपनीला देतो
आ�ण �या कंपनीकडून याचा ��पयोग होऊ शकतो. आपण �या कंपनीम�ये आपला बायोडेटा
देतो �तथून �स�या कंपनीला �वकला जातो. जे�हा आप�याला एखा�ा अनोळखी कंपनी मधून
ई-मेल, कॉ�स, मॅसेज येतात  ते�हा आपण असा �वचार करतो क� मी जर या कंपनी म�ये गेली /
गेलो नाही, मग या कंपनीकडून कसा कॉल आला?

अनेकदा हे कॉ�स फसवे असतात. मो�ा पगारा�या नोकरीचे अ�मश देऊन फसवणूक केली
जाते.

नोकरी संबं�धत फसवणूक
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अनेक असे फेक जॉब पोट�ल आहेत �यावर सु�श��त बेकारांकडून �यांची मा�हती घेतली जाते.
तसेच फ� वेगळ� आकारली जाते. �ह मा�हती �वकून वेगळे पैसे �मळवले जातात. 

तसेच काही भामटे कंपनीतील व�र� अ�धकारी बोलतोय असं भासवून नोकरीचं अ�मश देतात.
काही ना काही कारण काढून पैसे मा�गतले जातात. अनेक उमेदवारांकडून हे पैसे �दलेही
जातात. 

कधीही कोणतीही चांगली आ�ण खरी कंपनी नोकरी दे�यासाठ� पैसे घेत नाही. अशा
लोकांपासून सावध राहावे. यात आ�थ�क नुकसान तर होतेच, पण सोबतच शारी�रक
नुकसानही होऊ शकते.



मान�सक
फसवणुक�ची 
कथा 
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कथा ०१

�नशा को�हापूर व�न मंुबईत नोकरी�या शोधात
आली. ती नोकरी�या शोधात आहे असे �तने

अनेक कंप�यांम�ये अज� केले.

एके �दवशी �तला �त�या �हॉट्सॲपवर अनोळखी
नंबरव�न नोकरीसाठ� अजा�ची �ल�क �मळाली.

ती �ल�कवर ��लक करते आ�ण फॉम� भर�याचा �य�न
करते पण काही नेट इ�यूमुळे ती फॉम� भ� शकत नाही.
ती �या नंबरवर फोन लावते ते�हा समोर एक माणूस

बोलत असतो..

.. ती �याला सम�येब�ल सांगते. तो �हणतो "मी तुला नोकरी
�मळव�यात मदत करेन."

नोकरी�या आशेने ती �या माणसाशी रोज बोलते. एक �दवस तो
माणूस �त�याकडे ५००० �पये मागतो आ�ण कंपनी पैसे मागत

आहे असे सांगतो.
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हळू हळू तो आणखी पैसे मागतो आ�ण आ�ण ती देत जाते.
काही �दवसांनी तो ��� कॉल �ह �रसी�ह करत नाही आ�ण

मेसेज �ह पाहत नाही. ती �या नंबरवर वारंवार कॉल
कर�याचा �य�न करते पण �तला ��तसाद �मळत नाही.
तोपय�त �तने �या ���ला 35,000 �पये �दले होते.

�सर्या �दवशी ती सायबर सेलला भेट देते आ�ण घटनेची
त�ार करते आ�ण तपासणी के�यानंतर �या माणसाला

पो�लस पकड�यात यश�वी होतात.

CYBER CELL

१५  ।  सायबर सा�र । मोह - माच� २०२२



१६ ।  सायबर सा�र । मोह - माच� २०२२

कथा ०२

साधना काकू गृ�हणी आहेत.करोना�या काळात
�यां�या पतीचे �नधन झाले. घर सांभाळताना कधीच
बँकेत जायची वेळ आली नाही. आज अनेक वषा�नी

�या बँकेत पैसे टाक�यासाठ� जातात.
 

तं��ानाचा कधीही जा�त वापर न के�यामुळे �यांना
बँकेत पैसे टाक�यासाठ� �ॉ�लेम येत होता. आज-

काल बँकेत आप�या अकाउंट म�ये पैसे
टाक�यासाठ� मशीन आले आहेत. �या मशीन चा
वापर कसा करायचा हे �यांना मा�हत न�हतं. बँकेत
गे�या नंतर �या लाईन म�ये उ�या राहता आ�ण पैसे
टाक�याचा �य�नं करतात पण �यांना काही के�या

जमत नाही.

हे पा�न मागचा माणूस �यां�याशी अगद�
आपुलक�ने बोलतो आ�ण मदतीसाठ� पुढे येतो
आ�ण �यांना अकाउंट म�ये पैसे टाक�यासाठ�
मदत करतो. काकू �या माणसाला सगळ�
मा�हती सांगतात आ�ण �याचा मदतीने पैसे

भरतात आ�ण घरी परततात.



 काही �दवसांनी �यांना मोबाईल वर मॅसेज येतो
�यां�या अकाउंट मधून �. १५,०००/- गेले. �यांना
�� पडतो मी काढले नाही मग गेले कसे?
�हणून �या शेजार�या मुलीला �वचारतात.

ते�हा ती �यांना �वचारते तु�ही तुम�या  अकाउंट �डटे�स
कोणाला �दले होते का?

 
�यावर घडलेला �क�सा सांगतात. ते�हा ती मुलगी
सांगते आपले काड� कधी कोणाकडे देऊ नये, तसेच
�याचा �पन आ�ण �स��ह��ह कोणाला कधीच सांगू नये. 
�याचा वापर क�न हे भामटे पैसे काढू शकतात.
�यांना घडले�या गो�ीचा प�ाताप होतो.
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फसवणुक��या काही बात�या
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टाइ�स ऑफ इं�डया 
पुणे: कुटंुबातील सद�यांना भेट दे�यासाठ� दोन �माट�फोन आ�ण हेडफो�सचा संच ऑनलाइन
ऑड�र करणा�या २३ वष�य संर�ण अ�धका�याला सायबर चोर�ांनी २.१५ लाख �पयांना
फसवले.
उप�नरी�क एएन कोकाटे यांनी सां�गतले, “त�ारदार पु�यात नसताना हे �वहार झाले. पुढ�ल
तपासासाठ� आ�ही हे �करण �ामीण पो�लसांकडे वग� क�.”
त�ारदाराने सां�गतले क�, �याला �माट�फोनवर �ड�काउंट ऑफरचे मेसेज आले. तो �हणाला,
“जे�हा मी �या नंबरवर संपक�  साधला ते�हा कॉलवर असले�या ���ने मला चांगली ऑफर
�दली. मी दोन �माट�फोन आ�ण हेडफो�स �नवडले आ�ण बँक खाते �मांकावर 2.15 लाख
�पये भरले. पण पैसे �मळा�यानंतर �यांनी ��तसाद देणे बंद केले आ�ण �यांनी माझी फसवणूक
के�याचे मला समजले, �हणून मी पो�लसांकडे गेलो.

कुटंुबातील सद�यांना भेट दे�यासाठ� दोन �माट�फोन आ�ण हेडफो�स
ऑनलाइन ऑड�र आ�ण २.१५ लाख �पयांची फसवणूक



ZEE �युज 

नवी �द�ली: एका 22 वष�य त�णीला एक लाख �पयांचे कज� �यायचे होते, दोघांनी फायना�स
कंपनीची अ�धकारी अस�याचे भासवून �तची 14 लाखां�न अ�धक �पयांची फसवणूक के�याचे
पो�लसांनी बुधवारी सां�गतले
शहरातील एका नामां�कत कंपनीत �वसाय�मुख असले�या पी�डते�या व�डलांनी �नवृ�ीनंतर
�त�या बँक खा�यात सुमारे 18 लाख �पये जमा केले होते. यापैक� त�णीने वैय��क
कारणांसाठ� एक लाख �पये खच� केले होते, जे �तला भ�न काढायचे होते, असे नौपाडा
पोलीस ठा�या�या अ�धका�याने सां�गतले.
�यामुळे �तने �या रकमेचे कज� घे�याचे ठरवले. 24 जुलै रोजी �तला एका ���चा फोन आला
जो एका खाजगी फायना�स कंपनीचा ��त�नधी �हणून उभा होता आ�ण �याने �तला कज�
दे�याची ऑफर �दली होती. �तने मा�य के�यावर, �याने �तला �ोसे�स�ग फ� �हणून 2,600 �पये
भर�यास सां�गतले, ते �तने केले.
नंतर तपशील देऊनही कजा�ची ���या पूण� झाली नाही. जे�हा �तने संपक�  साधला ते�हा �सर्या
माणसाने �तला सां�गतले क� मागील एजंटला कोरोना�हायरस संसग� झाला होता आ�ण तो
यापुढे �तची केस हाताळेल. �या ���ने �तला असेही सां�गतले क� कजा�ची पुन����या करणे
आव�यक आहे आ�ण �तला अनेकवेळा पैसे ह�तांत�रत कर�यास सां�गतले. नंतर �तला पैसे
परत केले जातील असेही �याने सां�गतले.
अशा �कारे �तने गमावलेली र�कम 14.47 लाख �पये होती, जी �तने जुलै ते स�ट�बर दर�यान
भरली. नंतर आपली फसवणूक झा�याचे �त�या ल�ात आले आ�ण �यांनी पो�लसांकडे धाव
घेतली.

२२ वष�य त�णीची १४ लाखांची फसवणूक
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