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         �दवाळ� आ�ण �दवाळ� अंक हे समीकरण खूप जुने आहे. छापील अंक असो �क�वा ई-
अंक, वाचकांना मजा येतेच. याच गो�ीचा �वचार क�न आ�ही या वष�चा �दवाळ� अंक जरा
आगळा वेगळा ��स� करत आहोत.

         गे�या तीन वषा�पासून सायबर सा�र तफ�  �दवाळ� अंक �का�शत केला जातो. 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 दार म�ह�याला एक �वशेष �वषय घेऊन
अंक ��स� करायला सु�वात केली आहे.

         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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आनंद सकाळपासून कामात खूपच गक�  होता. आनंद तप�वीचा समावेश आता नामां�कत
लेखकांम�ये केला जातो. �यामुळं अथा�तच जमेल �या वेळ� तो �ल�हत असतो. हातातलं काम
संपवाय�या नादात �याला कशाचेच भान राहायचं नाही. आताही रा�ीचं जेमतेम जेवण झालं
क� तो पु�हा �लहायला बसला. �याचं कथालेखन चालू होतं. एका वळणावर �या कथेला
काहीतरी फोडणी �ायला हवी �हणून तो थोडंसं थांबला आ�ण श�दकोश काढून �यानं काही
श�द नवे आढळतात का ते पा�हलं. �याची ही नेहमीचीच सवय होती. काही अडलं क� तो असा
श�दकोश काढून �यात काय शोधत असेल ते देव जाणे, पण मग अशा प�तीनं �याची �या
अडचणीतून नेहमीच सुटका होत असे. काहीजणांना तसं ‘दोन नंबर’ला गे�यावर आठवतं
�क�वा तशा भारीत�या भारी क�पना सुचतात, असं �हणतात, तसं �याला श�दकोश पा�न
सुचतं, असा �याचा दावा होता. बराच वेळ डोकं खुपसून बस�यावर �यांनं थांबलेलं �या कथेचं
गाडं पुढं हाकायला सु�वात केली, ते�हा पु�हा तो अचानक थांबला. �याला �स�या �दवशी
मंुबईला �वत:�या मोटारीनं जायचं अस�यानं �यानं ‘फा�टटॅग’साठ�चे पैसे बँकेतून काढून
टाकायचं ठरवलं. �याचा फा�टटॅग �याला पेट�एमशी जोडायचा होता आ�ण पेट�एम बँकेशी.
खरं तर हे काम काहीच अवघड न�हतं. पण काही के�या �याला ते जमेना. �यानं बरेच �य�न
क�न पा�हले, तरी �याचं ते काम काही होईना.

कोण�याही �दवशी के�हाही... !
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अर�व�द �ं. गोखले



अचानकपणे �याला आठवण आली ती �स�या एका अ ॅपची. �यानं गुगलवर �याचा शोध
घेतला. �तथं �याला ‘ए�नडे�क’ �क�वा यासारखंच काहीतरी अ ॅप आढळलं, पण धोका नको
�हणून �यानं ते टाळलं. तरी �याला पुढं जाणं �याला काही के�या जमेना. तेव�ात �याला
आपला मोबाईल वाजत अस�याचं ल�ात आलं. �यानं तो कोणाचा आहे ते पा�हलं, तर तो
अ�ात ���कडून आलेला अस�याचं �या�या ल�ात आलं. �यानं तो मोबाईल उचलला.

ते�हा आनंदनं ‘कोण?’ असा �� केला.

�यावर पलीकडून आपण ‘क�टमर केअर’ आहोत असा �नरोप �दला. पलीकडून �वचारणा
झाली, ‘कॅन आय हे�प यू?’ आनंद तेवढा �शार होता. �यानं �वचारलं क�, ‘मी तुम�याशी
संपक� च साधलेला नाही, अशा ��तीत तु�ही मला मदतीसाठ� का �वचारताय? आय डो�ट नीड
एनी’, असं सांगून �यानं मोबाईल बंद केला.

ते�हा जरा वेळानं �याच माणसाचा पण वेग�या नंबरव�न पु�हा फोन आला. नंबर वेगळा
होता �हणून �यानं तो घेतला. पलीकडचा तो माणूस आता �ह�द�त बोलत होता. ‘क�टमर
केअर’से हम बात कर रहे है, असं सांगून �यानं तु�ही ऑनलाइन सच� केला आहे आ�ण तुमचे
पैसे कुठं पाठवायचे आहेत �तथं जात नाहीत, असं आम�या ल�ात आलं आहे, अशा अथा�चं
�यानं �ह�द�त �वधान केलं. ते�हा आनंद गडबडला. याला आपण ऑनलाइन काहीही �वचारलेलं
नसताना �यानं कसं ओळखलं, क� आपले पैसे यो�य �या �ठकाणी पोहोचू शकत नाहीत
�हणून? याचा अथ� तो खराच क�टमर केअरचाच माणूस असला पा�हजे, असं समजून तो
�या�याशी बोलू लागला. �यानं काहीही सांगाय�या आत �यानं �याला ‘ए�नडे�क’ अ ॅप
डाऊनलोड करायला सां�गतलं.

कोण�याही �दवशी के�हाही... !
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�यानं ते टाळलं, पण तो एकसारखा ‘तुमचे पैसे सुर��त आहेत, काळजी क� नका’, असं
�हणत होता. आपण एक ‘ओट�पी’ टाकू, तो तु�ही फ� तुम�या बँके�या अकाऊंटम�ये टाका
आ�ण पाहा, एका �म�नटात तुमचे अकाऊंट चालू होऊन तुमचे पैसे फा�टटॅगम�ये जातील,
�लीज डो�ट वरी’, असंही �यानं �दलासा दे�यासाठ� सां�गतलं. 

आनंदनं मोबाईल पा�हला ते�हा तो ‘ओट�पी’ आला होता. �या अथ� तो आला आहे, �याअथ�
तो काही लंुगासंुगा नसावा, असं �याला वाटलं. �यानं तो नंबर घेतला आ�ण कॉपी क�न तो
�या खा�यावर टाकला आ�ण �णाधा�त �या�या खा�यातले पैसे �रकामे झा�याचं �याला
पाहायला �मळालं. इतकंच न�हे तर �या�या प�नीचंही खातं �या�या खा�याशी जोडलेलं
अस�यानं �यातलेही पैसे अचानक गायब झाले अस�याचं �यानं पा�हलं. तो हैराण झाला, �या
कारणासाठ� तो �या तथाक�थत ‘क�टमर केअर’�या जा�यात अडकला होता ते काम तसंच
अध�वट रा�हलेलं होतं आ�ण पैसे मा� अचानक संपून गेले होते. या सा�या धांदलीत �याचे
आ�ण �या�या प�नीचे �मळून द�ड लाख �पये बँकेतून काढून घे�यात आले होते.

तो पलीकडचा माणूस ऑनलाइन होता. �याला �यानं बस�या आवाजात ‘अहो तु�ही हे काय
केलंत?’, असं �वचारलं, पण तो �हणाला ‘हे ता�पुरतं आहे, तुमचे पैसे सुर��त आहेत.’
��य�ात ते सुर��तपणे �या�या खा�यात जमा झाले होते. �यानं ‘ट�कॉलर’ घेतलेलं अस�यानं
�यानं �याचं नाव पा�हलं. तो कुणी संतोषकुमार होता आ�ण तो ब�तेक पररा�यातला असावा.
�यानं लगेचच बँकेला फोन क�न आपलं खातं लगेचच बंद केलं. �या�या मुदतठेव�म�ये बरीच
मोठ� र�कम अस�यानं �यांनं ही खबरदारी घेतली होती. तेव�ात �या�या ख�याखु�या बँकेचा
फोन आला. ‘तुमचे गेलेले पैसे परत �मळतील, पण तुम�या ‘सायबर �ाइम’कडे केले�या
त�ारीची �त तुमचे खाते असले�या बँकेकडे नेऊन �ा, �यासोबत तुम�या बँक खा�यातून
�कती र�कम गेली, ते दाखवणा�या ‘नेटबँ�क�ग’म�ये असले�या न�द�ची छापील �त जोडा. हे
पैसे पंधरा �दवसात तुम�या खा�यात जमा होतील’ असे �या फोनव�न सांग�यात आले.

कोण�याही �दवशी के�हाही... !
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आनंदनं �यानंतर लगेचच �या मोबाईलव�न �या माणसानं हा उ�ोग केला होता, �याला फोन
केला. ते�हा तो माणूस �तथं होता. आनंद आता पु�कळच भडकलेला होता. �याला �यानं बरंच
झापलं. �या माणसानं अ�तशय शांतपणानं �याला उ�र देऊन सां�गतलं, ‘आप बे�फक�र
र�हये, आपका पैसा कह� जानेवाला नही है, वो आपको �मल जायेगा’. �यानं फोन ठेवला. 

�यानंतर ‘सायबर �ाइम’कडे �यानं त�ार केली. �तथं �या�या ओळखीचेच मोहन �श�दे
इ��े�टर होते. �यांनी आनंदला जे सां�गतले ते ध�कादायक होते. ते �हणाले, ‘आज�या
�दवसातले तु�ही �या�शीवे त�ारदार आहात. तुमचे जेवढे पैसे गेले �या�या दसपट पैसे एकाचे
गेले आहेत.’ तो समजून चुकला क�, ‘कोणाचे तरी दहा-पंधरा लाख गेले आहेत. पण �स�याचे
नुकसान झाले �हणून आपण समाधान कसे मानावे?’ �यानं �हटलं, ‘पण �श�दे साहेब हे माझे
पैसे �नढळा�या घामाचे आहेत हो.’

�श�दे �याला �हणाले, ‘अहो, �या माणसाचे पैसे थोडेच �याला जुगारात लागलेले होते? �याची
चूक एवढ�च क� �यानं पैसे �स�या कोण�या तरी खा�यात ठेवले असते तर एकदम एवढे पैसे
गेले नसते. मला वाटतं तुमचंही तसंच आहे.’ आनंदचा �म�नरास झाला. �या �स�या इसमाचे
पैसे गेले असतील हे �नखळ स�य होते. पण याचे गेले हे आणखी वाईट होतं. आपले पैसे परत
�मळतील, या एकाच आशावादावर तो घरी परतला. �या�या प�नीनं आनंद�या चेहºयावरचा
भाव ओळखला होता. ती �बचारी काहीच बोलली नाही. �याचे पैसे गेले आ�ण ते परत
�मळायची श�यता जवळपास नाही, हेही तो समजून चुकला.

कोण�याही �दवशी के�हाही... !
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अर�व�द �ं. गोखले

कपाळाला हात लावून तो बसला तेव�ात �या�या प�नीचा फोन वाजला. �यानं कान
टवकारले. पलीकडून तो संतोषकुमार बोलत होता. नंबर मा�हतीतला न�हता, तरी �तनं तो
उचलला. तोच संतोषकुमार बोलायला लागला, ‘बहेनजी आपको पैसे क� �कतनी ज�रत है?’
ही मा� ह� झाली. लुबाडून�या लुबाडून तो �वचारत होता, ‘तु�हाला खरोखरच पैशाची �कती
ज�री आहे?’ �नलाजराच �दसतोय भामटा, असं �हणून �तनं आप�या कपाळावरचा घाम
पुसला. ‘तुम बेशरम हो’ एवढंच काय ती ओरडून �हणाली आ�ण तो फोन बंद झाला. ती
ढसढसा रडायला लागली. आनंदनं �तची समजूत काढली, आ�ण आता रडून तरी काय उपयोग
होणार होता? ती आ�ाकडं पाहात रा�हली. 

�यालाही आता वष� झालं. गेलेले पैसे �मळाले नाहीत ते नाहीतच. �यांचं खातं हे पैसे
जा�यापूव� जसं होतं तसं �दसायला अजून �कमान दोन वष� तरी लागतील.

तो आता वाट पाहतोय कधी आपले पैसे परत �मळतील याची. �रस�ह� बँकेचा तसा �नयम आहे
�हणे!

कोण�याही �दवशी के�हाही... !
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�ये� संपादक.
केसरी ते लोकस�ा असा �वास. आजही ते अनेक वृ�प�ांतून �ल�हतात.
पा�क�तान आ�ण अ�य पररा�ीय राजकारणाचे अ�यासक



�वसाय आ�ण नोकरी करताना सायबर सुर�ेची गरज नेहमीच लागत असते. यो�य सायबर
सुर�ा नसेल, तर अनेकदा आ�थ�क फसवणुक�चा फटका बसतो.

सायबर सा�र तुम�या ऑ�फस आ�ण सं�ेम�ये येऊन �व�वध से�मनार घेईल. गरजेनुसार
कम�चा�यांसाठ� वक� शॉप घे�यात येतील. �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

तुमचे ऑ�फस
सायबर सा�र आहे का ?
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से�सटॉश�न - वाढती गु�हेगारी

याम�ये सवा�त आधी फेसबुक �क�वा इं�टा�ाम�या मा�यमातून मुली�या नावाने त�णांना
संपक�  केला जातो. फेसबुकवर आलेली मुलीची '�� ड �र�वे�ट' �वीकार�या नंतर
संभाषण सु� होते. थो�ा संभाषणानंतर �हॉट्सॲप नंबर मा�गतला जातो आ�ण पुढ�ल
संभाषण �तकडे कर�यास सां�गतले जाते.
�हॉट्सॲपवर हे संभाषण अ�ील श�दात सु� होते आ�ण काही वेळाने ��हडीओ कॉल
कर�यास सां�गतले जाते.

गे�या काही म�ह�यांपासून अ�ील ��हडीओ कॉल �ारे त�णांना �लॅकमेल कर�याचे �कार
वाढत अस�याचे �दसून आले आहे. लॉकडाऊन�या काळात हे �कार वाढत अस�याचे समोर
आले आहे. यात �वशेषतः त�ण मुले आ�ण पु�षांना ल� केले जाते. तसेच याबाबत त�ार
कर�यास फारसे कोणी पुढे येत नाही.

काय��णाली -
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से�सटॉश�न - वाढती गु�हेगारी
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��हडीओ कॉल म�ये म�हला �क�वा मुलगी बोलताना �दसते, तसेच समोर�या त�णाला
अ�ील चाळे कर�यास सां�गतले जाते. काही वेळा �बना कप�ांचा ��हडीओ कॉल
कर�यास भाग पाडला जातो.
�यानंतर कॉल बंद होतो आ�ण परत संपक�  केला जात नाही.
काही वेळातच वेग�या नंबर व�न या ��हडीओ कॉल ची पूण� रेकॉ�ड�ग पाठवली जाते.
तसेच �या त�णा�या नातेवाईक आ�ण �म�मंडळ�ना पाठव�याची धमक� �दली जाते.
याबद�यात पाच ते पंधरा हजार �पये �व�रत पाठव�याची मागणी केली जाते. पैसे न
�द�यास रेकॉ�ड�ग �हायरल कर�याची धमक� �दली जाते.

अ�यंत मह�वाचे -

असा कोणताही �लॅकमेल कर�याचा �कार घड�यास �व�रत जवळ�या सायबर पोलीस �टेशन
ला त�ार दाखल करावी �क�वा सायबर त��ांचा स�ला �यावा.
कोण�याही अनोळखी ��� / म�हलेची �� ड �र�वे�ट �वीका� नये. सोशल मी�डयावर
कामा��त�र� संभाषण करताना काळजी �यावी, तसेच �हॉट्सॲप नंबर देऊ नये.



आज सकाळचा �क�सा ऐकला
काय काय सांगू तु�हाला?
ह�ली �हणे ��लकवर एका
येतं मा�हती आ�ण तं��ान वापरता..
शेवट� काय?
मा�हतीतलचं ते तं��ान..

आजकाल�या या जगात गती �हणजे SUPERFAST
फोफावत चाललयं हेआयट� �े� तं��ानाने VAST
यात कसं SURVIVE �हायचं याची सु� आहे ओढाताण
शेवट� काय?
मा�हतीतलचं ते तं��ान..

मा�हतीतली मा�हती आजकाल वाढतच चाललीय
तं��ानाची कमाल रोज खुणावतचं चाललीय
आता आपलीच मा�हती आ�ण आपलचं तं��ान �हंट�यावर..
थोड फार सगळ�च लोकं �शकत चाललीय
शेवट� काय?
जमतंय क� मा�हतीतलचं ते तं��ान..

मा�हतीतलं तं��ान
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नेहा र�व�� बागुल



आपण कमवलेले पैसे कुठे जातात हे
समजत नसेल तर...

ह ेपु�क न��च तुम�ासाठी आह.े 

तुमचे उ�प� �कती आहे यापे�ा �मळवले�या
पैशाचा �व�नयोग तु�ही कसा करावा.
यो�य आ�थ�क �नयोजन क�न �व�वध �येये कशी
सा�य करावीत.
�वमा व कज� �व�ापन कसे करावे.
सुयो�य गुंतवणूक क�न तुम�या बचती�या
पैशाला कसे कामाला लावावे.
यांचे उ�म माग�दश�न ‘अथ�सा�र �हा!’ म�ये
वाचायला �मळते.

https://amzn.to/3gCP3FL
https://amzn.to/3gCP3FL
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�नक� पासवड� ठेवते
�न�कता जगताप
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आपला पासवड� सुर��त, मोठा आ�ण
��येक वेबसाईटसाठ� वेगळा असावा.

ल�ात ठेवा



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

तुमची शाळा, तुमचे कॉलेज
सायबर सा�र आहे का?
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�श�णातील THEORY HAS NO FRUIT WITHOUT PRACTICAL AND
PRATICAL HAS NO ROOT WITHOUT THEORY या त�वानुसार मूलभूतशा�� व
अ�भयां��क� यांचा संबंध �� होतो. शा�� तं��ानाम�ये मूलभूत शा�� आ�ण
अ�भयां��क� यां�या अ�यो�य संबंधांतून नवीन शोध, संक�पना �क�वा हायपो�थ�सस यांचे
यश�वीरी�या उपयोजन करता येते, तसेच ��येक व�तू �णाली �क�वा सेवा यां�या
�न�म�तीसाठ� मूलभूतरी�या आव�यक ठरणा�या संशोधन आ�ण �वकास, उ�पादन व
गुणव�ा आ�ासन यासार�या �े�ांचा �ामु�याने �वचार करावा लागतो.

      उ�पादकता दर कोण�याही उ�ोगाची काय��मता सू�चत करतो. काय��मतेत उ�तम
अचूकता व संपूण� गुणव�ा �व�ापन (TQM) या घटकांना जाग�तक बाजारपेठेत सव��
�ान �ा�त झाले आहे. प�रणामी संशोधन आ�ण �वकास, उ�पादन व गुणव�ा आ�ासन
याम�ये कॉ�युटरायझेशन आ�ण ऑटोमेशन या पया�यांचा �वीकार करणे हे सव�च �े�ांना
अप�रहाय� ठरत आहे. अशा त�हेने उ�पादन, सेवा �ापार या उ�ोगां�या सव� ट��यांम�ये
मा�हती-तं��ानाचा �शरकाव होऊन मा�हती तं��ान वा श�द सव�प�र�चत झाला.
    कॉ�युटरायझेशन आ�ण ऑटोमेशन यांची सव�च �ठकाणी उपयु�ता मौ�यवान ठरली
असली तरी कुठ�याही व�तू �क�वा सेवा यांची नव�न�म�ती मूलभूतशा�� उपयो�जत शा��
यां�या अ�ध�ाना�वना ��य�ात होऊ शकत नाही. औ�ो�गक ��श�ण
सं�ा, महा�व�ालय अथवा �व�ापीठ यांचे �श�ण स�या�या बाजारपेठेत रोजगार �ा�तीस
तोडके ठ� शकते. �यामुळे आपण घेतले�या �श�णात मा�हती-तं��ानाचा कशा त�हेने वापर
होत आहे आ�ण आपण �कतपत यो�य ठरतो याचा �वचार आव�यक आहे. पारंप�रक
�श�णासोबत कुशलता वाढ�वणारे �वतः�या �श�णाशी �नग�डत मा�हती-तं��ानाचे
अ�यास�म �शकणे ही रोजगारासाठ� वाढ�व अथवा अपे��त पा�ता ठ� शकते.

मा�हती तं��ान �श�ण - काळाची गरज!
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मृणाल पाट�ल



मा�हती-तं��ानाचे �ान देणारे वेगवेगळे अ�यास�म खासगी छोटया-मोठया सं�ा देताहेत,
नेमका कुठला अ�यास�म भ�व�यातील रोजगाराला उपयु� ठरणार, याची �व�ा�या�ना
पूव�क�पना असणे ज�रीचे आहे. तसेच असे अ�यास�म सरकार मा�य आहे क� नाही याची
शहा�नशा होणेही तेवढेच मह�वाचे आहे. डीओईएसीसी �हणजे �डपाट�म�ट ऑफ इले��ॉ�न�स
ॲ� ॲ���डटेशन ऑफ कॉ�युटर कोस�स या भारत सरकार�या �वभागा�ारे कॉ�युटर�या
वेगवेग�या अ�यास�मांना मंजुरी �मळते. डीओईएसीसी मंजूर कॉ�युटर अ�यास�म हा
सरकारी नोकरीसाठ� पा� ठरवणारा असतो. सी-डकॅ मा�यता�ा�त अ�यास�म पु�कळशा
सं�ा असे वेगवेग�या शै��णक पा�ताधारकांना उपल� क�न देतात. अशा सं�ांतील
अ�यास�म उमेदवारां�या ठरावीक शै��णक पा�तेत वाद करणारे ठरतात.

मा�हती तं��ान �श�ण - काळाची गरज!
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मृणाल पाट�ल

पुढ�ल सॉ�टवेअर �क�वा हाड�वेअर �नग�डत रोजगार �क�वा उ� �श�णासाठ� या वाढ�व
पा�तेचा �न��तच उपयोग होतो. खूप �कारचे वेगवेग�या नावाखाली कॉ�युटरचे अ�यास�म
सव�� उपल� असले तरी डीओईएसीसी / सी-डकॅ अथवा सरकार मा�यता�ा�त रा�य व
�नयं��त अ�यास�मांना पसंती देणे हे कधीही �हतकारक आहे.

वग� 'अ' ते वग�-'स' या संवगा�म�ये मोडणा�या पदांक�रता कॉ�युटर सा�रता अ�यास�म
�हणजे एमएस-सीआयट� अ�यास�म �माणप�ाची अट सव� अज�दारांना बंधनकारक केली
आहे. क� � सरकार�या �नर�नरा�या मं�ालय/�वभाग अख�या�रत येणा�या वग� 'स'म�ये
मोडणा�या क�न� �ल�पक, व�र� �ल�पक, सहायक, काया�लय अधी�क आद� पदांक�रता
अज� उमेदवारांसाठ� ठरा�वक कॉ�युटर सा�रता दजा� �माणप� अ�यास�म �न��त केला
आहे.

खासगी �े�ात तर कॉ�युटर सॉ�टवेअर आ�ण हाड�वेअर वेगवेगळे अ�यास�म पूण� केले�या
उमेदवारांची सरा�स मागणी पहावयास �मळते. अशा त�हेने दहावी बारावी �हणा �क�वा
महा�व�ालयीन / �व�ापीठ �श�णानंतर कॉ�युटर अ�यास�माची आव�यकता आ�ण
अ�नवाय� बनली आहे.

मा�हती तं��ान �श�ण - काळाची गरज!
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युवा ले�खका
सामा�जक काय�क�या�, ना�शक



सायबर सा�रचा वधा�पन �दन उ�साहात साजरा

ना�शक : ��त�नधी
सायबर गु�हेगारी, फसवणूक स�या �चंड वाढत आहे . यातून जर समाजाला वाचवायचे
असेल तर सवा�नी सायबर सा�र होणे गरजेचे आहे , असे ��तपादन व�र� पोलीस �नरी�क
सूरज �बजली यांनी केले . ना�शक येथे सायबर सा�र या सं�ेचा नुकताच ५ वा वधा�पन �दन
साजरा झाला . यावेळ� सहा�यक पोलीस �नरी�क दा�नश म�सुरी , भूषण देशमुख आद�
उप��त होते . वधा�पन �दना�न�म� सायबर सा�र आ�ण ना�शक सायबर पोलीस यां�यातफ�
सायबर जनजागृती पो�टस�चे अनावरण व�र� पोलीस �नरी�क �वजली यां�या ह�ते कर�यात
आले.
सायबर सा�र गे�या ५ वषा�पासून सायबर जनजागृतीचे चांगले काम करत असून , �यांनी हे
काम अजून मो�ा �माणात करावे , असे मत �बजली यांनी �� केले . तसेच स�या चालू
असणारे �व�वध फसवणुक�चे �कार याबाबत उप��तांसोबत चचा� केली . दा�नश म�सुरी
यांनी �व�ा�या�ना काही �� �वचारले तसेच माग�दश�न केले . सोबतच सायबर सा�र�या
कामाची �शंसा केली.
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सायबर सा�रचा वधा�पन �दन उ�साहात साजरा...

सायबरत�� आ�ण सायबर सा�रचे संचालक �कार गंधे यांनी सव� उप��तांचे आभार
मानले तसेच ये�या काळात काही लाख लोकांना सायबर सा�र बन�वणार सार सा�
अस�याचा उ�लेख �यांनी केला. सायबर सा�र सं�ेमाफ� त महारा�भर �व�वध उप�म
राबवले जातात , शाळा , महा�व�ालये , ऑ�फस इ�याद� अनेक �ठकाणी सायबर सुर�ा
��श�ण �श�बर आ�ण �ा�याने सायबर सा�रतफ�  घेतली जातात . तसेच अगद�
बे�सकपासून �ोफेशनलपय�त सायबर सुर�ा आ�ण ए�थकल हे�क�गचे �व�वध कोस�सही
सायबर सा�रतफ�  घेतले जातात . सायबर सा�र�या ५ �ा वधा�पन �दना�न�म� सायबर
सुर�ा कोस� पास झाले�या �व�ा�या�ना मा�यवरां�या ह�ते �माणप� वाटप कर�यात आले .
यावेळ� सायबर सा�र �व�ाथ� चैत�य सोनार, ऋतुजा सूय�वंशी , �ीरंग भावसार आद�नी
आपले मनोगत �� केले आ�ण सवा�ना सायबर सा�र कर�याची �वाही �दली.
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सायबर सा�र�या �व�ा�या�नी आ�ण ट�मने �व�वध �ठकाणी पो�टस�चे वाटप केले
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इंटरनेट�या मा�यमातून �व�वध सेवा पुर�व�या जातात तसेच ऑनलाईन बँ�क�ग, पेपरलेस
बँ�क�ग या सव� �ापक मा�हतीचा भाग �हणजे �ड�जटल बँ�क�ग होय.

�दवस��दवस लोकांना आपण �ड�जटल होतांना पाहतोय सोबतच व�तू सेवा व पैशांची देवाण-
घेवाण देखील लोकं घरबस�या करतांना पाहतोय. ऑनलाइन या सव� सु�वधा मुबलक
�माणात व अ�य�प शु�कात उपल� होत अस�याने लोकांनाही ते करायला आवडते.मागील
दशकात जगभरात �ड�जटल �े�ात फार झपा�ाने वाढ झाली. लोकांना जलद फा�ट इ��टंट
काम करायला आवडायला लागले. मह�वाचे �हणजे पैशांची �वहार कमी वेळात अचूकपणे
जलद गतीने करायला आवडते.

को�वड-19 लॉकडाऊन �या काळात कॅशलेस बँ�क�ग म�ये वाढ झाली कारण प�र��तीने
समाजात हा बदल �नमा�ण केला. मोबाईल बँ�क�ग, काड� �वाई�प�ग, UPI, QR CODE
SCANNING, E-COMMERCE अशा �व�वध �ड�जटल बँ�क�ग�या मा�यमातून
सामा�यातील सामा�य माणूस देखील �ड�जटल होत आहे आ�ण �ड�जटल �हायलाच हवं...का
नको..? हातात �माट�फोन आ�याने कोणी �माट� होत नसतो तर काही मह�वाची कामे �माट�
पणे हातात आली पा�हजे. नवनवीन इले��ॉ�नक गॅजेट्स जसे क� �माट�फोन �माट� क�युटस�
लॅपटॉप टॅबलेट �माट� वॉच �माट� ट��ही �माट� कार �माट� एसी आणखी बरच काही हे कसं
�दवस��दवस �माट� होत चाललंय पण वापरणा�या सामा�य माणसांचं काय....? �यांना कोण
�माट� करणार...?

�ड�जटल बँ�क�ग समजून घेताना
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कसं बसं जेमतेम वापर करायला जमलं तरी �या बाबतीत जाग�कता व �ान कमी पडते. या
सव� इले��ॉ�नक गॅजेट्स �ारे घडणारे सायबर गु�हे याबाबतचे द�ता कशी �यायची याचे �ान
तथा मा�हती कोण देणार....? प�र��तीनुसार �हणा �क�वा आवडीनुसार �ड�जटल हो�या�या
धडपडीत माणसांचा �ड�जटल बँ�क�ग व �माट� �ड�हायसेस चा वापर वाढला परंतु �याबाबतचे
�ान- जाग�कता वाढली नाही �याउलट सायबर �ाईम सायबर धोके झपा�ाने वाढताना
�दसत आहेत.

सायबर �ाईम �या एका अहवालानुसार मागील तीन वषा�त सायबर �ाईम�या केसेस म�ये
त�बल 130 ट��यांनी वाढ झाली, ही बाब अ�यंत �च�तेची आहे. गंमत �हणजे �कतीतरी
केसेस तर न�द झा�या नाहीत. कारण लोकांना माहीतच नसतं क� अशी त�ार न�द कुठे
करायची..?

भारत देशात सायबर �ाईमम�ये सव��थम केरळ रा�य तर �स�या �मांकावर महारा� रा�य
आहे. खरं पा�हलं तर ���ने आता �ड�जटल होणं ही काळाची गरज झाली आहे सोबतच
सायबर सा�र होणं देखील �ततकच मह�वाच आहे आ�ण �हायला देखील हवं कारण या
धाव�या जगात �वतःला आपण �वाहा�या बाहेर ठेवून जगू शकत नाही.गंमत �हणजे जु�या
�पढ�ने कधी इत�या �माट� �ड�हाईस वाप�न �ड�जटल �वहार केले नाही व न�ा �पढ�ने
जु�या प�तीची पारंपा�रक ह�त�ल�खत बँ�क�ग कधी केली नाही.

�ड�जटल बँ�क�ग समजून घेताना
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कॅश �व�ॉल, कॅश �डपॉ�झट,
फंड �ा�सफर, चेक �टेटस, �टॉप पेम�ट
अकाउंट मॅनेजम�ट अँड स��ह�सेस, पोट�फो�लओ मॅनेजम�ट इ��हे�टम�ट स�व�सेस,
अ�ला�ग फॉर फायना��अल स�व�सेस, अकाउंट �टेटम�ट,
बॅल�स इ��वारी, एट�एम लोकेशन, चेक बुक �र�वे�ट,
एट�एम �लॉक अन�लॉक, इंटरे�ट रेटस्, �ांच ऍ�ेस इ�याद�.

24*7 कधीही वाप� शकतो.
बँक हॉ�लडे तथा सु���या �दवशी देखील वाप� शकतो.
कधीही कुठेही तसेच घरबस�या बँ�क�ग सेवेचा लाभ घेऊ शकतो.
ऑनलाइन शॉ�प�ग तथा फंड �ा�सफर अगद� सहज सो�या प�तीने क� शकतो.
नगद� पैसे सोबत ठेव�याची गरज नस�याने पैसे गमाव�याची जोखीम कमी होते.
�व�वध �कार�या �ब�स आपण ऑटो डे�बट तथा �माट�-पे �ारे क� शकतो.
पेपरवक�  तसेच कम�चा�यांचे काम कमी होते �यामुळे पैशांची तसेच वेळेची बचत होते.
�ड�जटल पैशांची देवाण-घेवाण मुळे �वहारा�या न�द� राहतात.
काउंटर �फट कर�सी डु��लकेट नोटांची जोखीम राहत नाही.

2000 �या या शतकात 2010 ते 2020 दर�यान या सव� घडामोड�चा सुवण�म�य जुळून आला.
स�या�या या दशकात दो�ही �पढ� एक��त �र�या �ड�जटल होताना आप�याला �दसत आहेत.
हे सव� होत असताना कुठेतरी समाजसेवेची सहकाया�ची भावना उराशी बाळगून मा�याकडे
असले�या �ानाचा, �श�णाचा व अनुभवाचा फायदा सव�सामा�यांना होऊन आप�या �ानाचा
�व�तार �हावा हा एकमेव माझा मानस...

�ड�जटल बँ�क�गची �ा�या -
�ड�जटल बँ�क�ग �हणजे काय बँ�क�ग सेवा सु�वधा या इले��ॉ�नक मा�यमातून पुर�वणे �हणजे
�ड�जटल बँ�क�ग होय. इंटरनेट तथा ऑनलाइन इले��ॉ�नक �या मा�यमातून बँ�क�गची काय�
करणे �हणजे �ड�जटल बँ�क�ग होय.

�ड�जटल बँ�क�ग�या मा�यमातून होणारी �मुख काय� -

�ड�जटल बँ�क�गची काही �मुख वै�श�े -

�ड�जटल बँ�क�ग समजून घेताना
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NPCI – National Payment Corporation of India
नॅशनल पेम�ट कॉप�रेशन ऑफ इं�डया ही अ��ेला ऑग�नायझेशन आहे आप�या भारत देशाची
या सं�ेची �ापना सन 2008 म�ये �रझव� बँक ऑफ इं�डया�या माग�दश�नाखाली कंपनी
ॲ�ट 2013 मधील से�न 8 नुसार कर�यात आली. एनपीसीआय या सं�ेचा मु�य उ�ेश
असा क� भारतीय नाग�रकांना अचूक तथा आव�यक बँ�क�ग सु�वधा इले��ॉ�नक मा�यमातून
पुर�वणे.
हेड �वाट�र मंुबई - �ापना 2008

मु�य �ोड�ट -

नॅशनल फायना��अल ��वच संपूण� भारतातील �ड�जटल बँ�क�ग सेवा पुरवणा�या
सं�ांना आ�थ�क �वहार कर�यासाठ� एकमेकांशी संल�न क�न �वहार अचूक व
सुरळ�तपणे जलद गतीने घडवून आणणे..
एका बँकेने जारी केले�या एट�एम काड� �या मा�यमातून अ�य बँके�या एट�एम मशीन
मधून पैशांची �वहार सुरळ�त क�न दे�याचे काय� नॅशनल फायना��अल ��वच �ारे
होते.
उदा. ATM Transaction Facility

NFS National Financial Switch

�ड�जटल बँ�क�ग समजून घेताना
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इ�मडीयेट पेम�ट स�व�स �हणजे मोबाईल बँ�क�ग ए�लीकेशन.
IMPS ही एक लोक��य सु�वधा आहे �या�ारे �ाहक मोबाईल ॲ��लकेशन �ारे IMPS/
NEFT/ RTGS �या मा�यमातून पैशांची �वहार क� शकतात.

IMPS Immediate Payment Service

�ड�जटल बँ�क�ग समजून घेताना
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यूपीआय चे मु�य वै�श� �हणजे अनेक बँक अकाउंट एकाच ॲ��लकेशन�या
मा�यमातून संल�न क�न �वहार करणे.
यासाठ◌ी �ाहकाचा मोबाईल नंबर �या�या बँक खा�याची �ल�क असणे अ�नवाय� असते.
उदा. QR Code Scanning तथा मोबाईल नंबरवर पैसे पाठ�वणे.

UPI - Unified Payment Interface



सुदश�न अशोक �ह�गमीरे

NACH ही स��लाइज Web Based Clearing Service आहे. �या बँकेम�ये �कमान
कोअर बँ�क�ग �णाली आहे ती बँके सु�वधा पुरवू शकते.
आता या सु�वधे सोबतच आणखी एक लोक��य सु�वधा अ�ेसर भू�मका बजावत आहे
ती �हणजे ECS इले��ॉ�नक ��लअ�र�ग स�व�स
अनेक डे�बट = एकच �े�डट
अनेक �े�डट = एकच डे�बट
उदा. पगार, सब�सडी, मा�सक ह�ता, �बल भरणा, फ� भरणा इ.

NACH - National Automated Clearing House

�ड�जटल बँ�क�ग समजून घेताना
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बँक ऑ�फसर, �व�ास को-ऑप. बँक �ल., ना�शक

AEPS ही सु�वधा एम पी सी आय ने भारतीय नाग�रकांसाठ� सु� केलेली एक अ�यंत
मह�वाची सु�वधा आहे.
AEPS �णाली वापर�यासाठ� काही ठरा�वक नेमून �दलेले �ाहक सेवा क� � असतात..
AEPS सेवेचा लाभ घे�यासाठ� �ाहकाचे आधार काड� व मोबाईल नंबर बँक खा�याशी
संल�न असणे अ�नवाय� असते तसेच बायोमे��क �फ�गर���ट देखील उपल� असणे
गरजेचे असते आधार �मांकाचा वापर क�न �ाहक पैशांचे �वहार बँकेत न जाता
देखील क� शकतो.
मया�दा: �पये 50 हजार ��त �दवस ��त �ाहक

AEPS - Aadhar Enabled Payment System



मेटा�हस� हा AI आ�ण VR यां�या मदतीने गाठलेले वेब ३. ० चा फार मोठा ट�पा आहे.
�म�ांसोबत �माट�फोन वर ��हडीओ कॉल कर�याऐवजी जर ते �म� खरोखर मोबाईल मधून
बाहेर आले तर? ऑ�फस ची �म�ट�ग घरबस�या करता करता, तुमचा एक भाग ऑ�फस म�ये
ही असला तर? बेड�म म�ये बसून �टे�डयम म�ये बस�याचा अनुभव घेता आला तर ?
हे सव� श�य आहे मेटा�हस� म�ये. मेटा�हस� म�ये अनेक आभासी �व� तयार केले जात आहेत.
तु�ही �वतः �यात जाऊ शकता, एका अवतार �या �व�पात. ते तुमचेच एक ३डी मॉडेल
असेल. अगद� �बे�ब. ते तुमचे मॉडेल या �ड�जटल जगात कुठेही जाऊ शकते, तेही एका
�लीक वर.
बटन दाबले �क तु�ही गो�ाला. एका बटन �लीक वर तु�ही �हमालयात, एका �लीक वर
अमे�रकेत तर एका �लीक वर अगद� चं�ावर सु�ा.

वेब ३.० चा सवा�त मह�वाचा भाग �हणजे मेटा�हस�. आ�ट��फ�शअल इंटे�लज�स आ�ण
�ह�यु�अल �रऍ�लट� यांचा पूण�पणे वापर क�न बनते ते �हणजे मेटा�हस�. संपूण�पणे आभासी
आ�ण �ड�जटल जग. पण ते इतके �बे�ब �यामुळे असा �� पडेल �क खरे जग चांगले �क
आभासी जग?

न�क� काय आहे मेटा�हस�?

मेटा�हस� आ�ण एनएफट�
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मेटा�हस� म�ये काय काय करता येईल ?

१. मेटा�हस� म�ये ते सव� करता येईल जे तु�ही ख�या आयु�यात करता. �श�ण, ऑ�फस चे
काम, �म�ट�ग, खेळ, �फरणे, भेटणे, बोलणे, अगद� सव�च.
२. मेटा�हस� म�ये ते सव�ही क� शकता, जे तु�ही ख�या आयु�यात क� शकत नाही. एक
�लीक वर अमे�रकेत जाऊ शकता. एका ��लक वर तुम�या अवतार चे कपडे बदलू शकता.
ह�ा �या �ठकाणी �म�ट�ग क� शकता.
३. ख�या आयु�यात तु�ही अनेक खेळ खेळू शकत नाही, पण मेटा�हस�म�ये कोणतेही खेळ
आ�ण �कतीही वेळ खेळू शकता. आ�ण साह�जकच तुमचे शरीर दमणार नाही.
४. घरात बसून तु�ही �ा�य��क क� शकता. शाळा कॉलेज म�ये ��य� जा�याची गरज
नाही.
५. या सव� �ठकाणी तुमचा अवतार �हणजेच ३डी मॉडेल जाणार. तु�ही घरात बसून जे बोललं,
जे कराल, तेच तुमचा अवतार �या �ठकाणी करेल.
६. तुमचे �म�, नातेवाईक आ�ण इतर लोक ही याच प�तीने �यांचे ३डी अवतार च पाठवतील.
अगद� सो�या श�दात सांगायचं झालं तर ही एक �कारची गेम आहे. �यात तु�ही शू�यातून
तुमचे �ड�जटल आयु�य सु� क� शकता. आ�ण पुढे जाऊ शकता. पैसे �मळवता येतील, मजा
करता येईल, �शकता येईल, सव� काही करता येईल, आ�ण काही शारी�रक इजा हो�याची,
आजारी पड�याची �क�वा मरणाची भीती नसेल.

मेटा�हस� आ�ण एनएफट�
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मेटा�हस�म�ये जा�यासाठ� काय काय आव�यक आहे ?

१. मेटा�हस� म�ये जा�यासाठ� आव�यक आहे ते �हणजे फ� चांगला �ीड असलेले इंटरनेट.
बस.
२. �माट�फोन, कॉ�युटर, VR �लासेस, AR हेडसेट, इ�याद� गो�ी गरजेनुसार लागतीलच.

मेटा�हस�चे फायदे -

१. मेटा�हस� मुळे अनेक नवीन �वसाय यात येऊ लागले आहेत. �यामुळे मेटा�हस� म�ये अनेक
नवीन नोकरी�या संधी उपल� होत आहेत.
२. अगद� इं�ज�नयर, फॅशन �डझाइनर पासून तर च�पल �वकणा�या पय�त.
ते कसे? बघूया. आता तो तुमचा अवतार �हणजे ३ डी मॉडेल असेल, �याला जर तु�हाला
नवीन कपडे घालायचे / दाखवायचे असतील, तर तु�हाला ते मेटा�हस� मधेच �वकत �यावे
लागतील. मेटा�हस� मधेय जे फॅशन �डझाइनर ते कपडे बनवतील �यां�याकडून तु�ही ते �वकत
घेऊ शकता.
�यामुळे �यांनाही उ�प� �मळेल. तसेच तु�हाला �तथे जर घर �यायचं आहे, एखाद� जागा
�यायची आहे, एखाद� गाडी �यायची आहे,
तर �यासाठ� तु�हाला खच� करावा लागेल, मेटा�हस�मधेच.
३. मेटा�हस� म�ये सवा�चेच फ� अवतार जात आहेत, �यामुळे कोणीही कोणाला शारी�रक
इजा पोचवू शकत नाही. गु�हेगारी तशी कमी असेल, असा अंदाज वत�वला जातो आहे.
४. सव�च �वहार हे आभासी चलना�ारे होतील. �यामुळे चोरी , दरोडा वगैरे गो�ी मेटा�हस�
म�ये नसतील.

मेटा�हस� आ�ण एनएफट�
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मेटा�हस�चे तोटे -

१. मेटा�हस�चे तोटे असे स�या कमी आहेत. हॅ�क�ग आ�ण मेटा�हस� चे कमी �ान यामुळे थोडी
अडचण येऊ शकते.
२. सव�च गो�ी आ�ण माणसे हे �ननावी अस�यामुळे �ॅक ठेवणे अवघड आहे.
३. पोलीस, सुर�ा यं�णा �क�वा आप�कालीन यं�णा अशी कोणतीही सु�वधा स�या तरी
मेटा�हस�म�ये नाही.

मेटा�हस� आ�ण एनएफट�
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NFT �हणजे न�क� काय ?
NFT �हणजे नॉन फं�जबल टोकन non-fungible token. �लॉकचेन �या मा�यमातून
तयार केलेले असे टोकन जे कोण�याही इतर टोकनने बदलता येणार नाही.
कोणतेही �च�, व�तू, व�तू, जागा, जमीन, आवाज अगद� एखादा �ह सु�ा एन एफ ट� बनू
शकतो. या ��येक एन एफ ट� ला एक ठरा�वक �क�मत असते तसेच �या एन एफ ट� �या
मालकाची मा�हती सु�ा �यात असते. �क�मत मालक कधीही �कती �ह वेळा बदलू शकतो. ते
एन एफ ट� बनवणारा आ�ण स�याचा मालक हे दो�ही वेगळे असू शकतात. एन एफ ट� �व��
के�यानंतर �याची ठरावीक र�कम आधी�या मालकाला �मळते. तसेच सौज�य �हणून पुढे �या
एन एफ ट� संबं�धत जे काही �वहार होतील �यातील थोडी र�कम �या एन एफ ट� �या
�नमा�णक�या�ला देखील �मळत राहते.
 
NFT कसे तयार करता येतात ?
आपण कोण�याही गो�ीचा एन एफ ट� बनवू शकतो. एन एफ ट� बनव�या�या साईट वर
गे�यावर हे सव� पया�य तेथे उपलभ होतात. आपण कोणताही फोटो, हाताने काढलेले �च�,
सॉ�टवेयर �ॉइंग, एखाद� जागा, एखाद� वा�तू, एखादा पूण� �ह, ज�मनीचा तुकडा, पशु
पशांचा आवाज, आपला �वतः चा आवाज, एखादा ��हडीओ, इ�याद� काहीही आपण या
साईट �या मा�यमातून एन एफ ट� म�ये �पांत�रत क� शकतो. एकदा एका ���ने �या
�व�श� गो�ीचे एन एफ ट� बनवले, तर �याच गो�ीचा �सरं कोणीही एन एफ ट� बनवू शकत
नाही. वाचायला �क�वा ऐकायला हे जरा अवघड वाटत असलं तरी ते �ततकं अवघड नाही.

मेटा�हस� आ�ण एनएफट�
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NFT साठ� कोण�या वेबसाईट आहेत ?
एन एफ ट� तयार कर�यासाठ� तसेच ते �व��स ठेव�यासाठ� अनेक वेबसाईट्स आहेत.
�यातील "ओपन सी" �ह सवा�त जलद आ�ण ��स� साईट आहे. या साईट वर अनेक एन एफ
ट� आपण बघू शकतो, आपले �वकू शकतो तसेच हवे अस�यास खरेद� क� शकतो. हे खरेद�
�व�� �वहार ���टो �या मा�यमातून होत असले, तरी ते थेट केले जात नाहीत. यासाठ�
अनेक 'पेम�ट गेटवे' उपल� आहेत. "मेटा मा�क" हा �यातील च एक ��स� पया�य आहे. हे
एक पराकारचे वॉलेट आहे असं आपण �हणू शकतो. "मेटा मा�क" �या मा�यमातून हे सगळे
�वहार होतात. "ओपन सी" वर एखा�ा इ कॉमस� साईट �माणे हे सव� एन एफ ट� खरेद�
�व�� केले जातात.

मेटा�हस� आ�ण एनएफट�
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NFT चे फायदे कोणते ?
१) एन एफ ट� चे अनेक फायदे आहेत. मेटा�हस� म�ये अनेक अशा गो��ची गरज लागणार
आहे, �या गो�ी ��य� जगात आहेत, पण आभासी जगात नाहीत. अशा सव� व�तू एन एफ
ट� �या मा�यमातून मेटा�हस� म�ये येतील.
२) एन एफ ट� चे सव� �वहार हे ���टो �या मा�यमातून होणार अस�याने सव� अगद� जलद
आ�ण �ननावी होते.
३) �लॉकचेन चा वापर के�याने इतर �स�ट�म पे�ा यात सुर��तता जरा जा�त आहे असे
�हणता येईल.
४) अनेकांसाठ� हे एक चांगले मोठे उ�प� आहे. 
५) भारतातील अनेक उ�ोगप�त आ�ण से�ल��ट�नी आपले एन एफ ट� केले आहेत. काह�नी
आपले आवाज एन एफ ट� केले आहेत.
 

NFT चे तोटे कोणते ?
एन एफ ट� चे तोटे असे फार नाहीत. सव� �वहार आभासी चलना�या मा�यमातून होत
अस�याने �याची काळजी �यावी लागते. तसेच ��य�ात तु�ही मालक असले�या एखा�ा
व�तूची �क�वा गो�ीची कोणी एन एफ ट� बनवली, तर �याचा प�ा लागणे फारच कठ�ण आहे.

मेटा�हस� आ�ण एनएफट�
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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

तुमची शाळा, तुमचे कॉलेज
सायबर सा�र आहे का?
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सायबर सा�र �दवाळ� अंक
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सायबर सा�रचे �दवाळ� अंक वाच�यासाठ� ��लक
करा �क�वा सायबर सा�र वेबसाईटला भेट �ा
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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.
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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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