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इंटरनेट�ारे फसवणकू  

डॉ. सु. �व. रानडे 

लोकां�या भाबडेपणाचा व अ�ानाचा फायदा घेऊन फस�वले जा�या�या अनेक गो�ी आपण ऎकतो. यात 
बुवाबाजी, औषधे व इतर वःतू यां�या �वब,साठ. कर�यात येणा/ या खो1या जा2हराती, कमी ौमात वा 
गुंतवणुक,त भरपूर नफा िमळ�व�याचे आिमष दाख�वणा/ या नोक/ या, साखळ8 योजना यांचा समावेश होतो. 
याम:ये चांग;या अनुभवाचे खोटे दाखले देऊन लोकांना आप;या जा=यात ओढ�याचे ूयA सुB असतात. 
वतCमानपऽातील बोगस लॉट/ या, कोड8 व ट8. Fह8. वर8ल अितशयोG, करणा/ या अशा जा2हरातींना माणूस बळ8 
पडतो. 
 

इंटरनेट�या ूगतीमुळे मा2हती िमळ�व�याचा व संपकC  साध�याचे नवे ूभावी व अHयंत ःवःत साधन उपलJध 

झाले. साहLजकच याचा वापर ूचडं वेगाने वाढ लागलाू . बMकेचे Fयवहार व पैसे पाठ�व�याचे कामह8 इंटरनेटने 
होऊ लाग;याने व बेड8ट काडC सहज िमळू लाग;याने सवC Fयवहारांशाठ. इंटरनेट एक महHवाचे साधन बनले. 
कोठेह8 गदP झाली क, Hयात जसे चोर व गुQहेगार ह8 असतात Hयाूमाणे इंटरनेट Rेऽातह8 अशी वाटमार8 सुB 
झाली. नाना SलUृया काढन या Rेऽातू  नवखे असणा/ या लोकांना फस�व�याचे अनेक ूकार घडू लागले. ःपॅम 

ओळखणा/ या अशा जा2हराती वेग=या कBन Hया न� कर�या�या संगणक ूणा;या �वकिसत झा;या. तर8 
यातून सुटन नवनवे मागC वापBन इ मेलWारेू  फस�व�याचे ूकार घडतच आहेत. 
 

यावर एक उपाय Xहणजे अशा सवC फसवणुक,�या घटनांबYल सखोल मा2हती जमा कBन ती लोकांपयZत 
पोच�वणे यामुळे लोक सावध होतील व खो1या आ[ासनाना बळ8 पडणार नाह8त. 
 
 

ःपॅम मेल कशी ओळखावी 
 

१. अHयंत महागड8 वःतू अगद8 अHय;प 2कमतीत दे�याचे आ[ासन दॆणार8 मेल 

२. इंटरनेटवर वःतू खरेद8 करताना�या िललाव ू2बयेत तुXह8 Lजंकलात व �वबेHयाने केवळ मनी शॅQःफर 
प`तीनेच पैसे ःवीकार�याचा आमह धरला तर फसवणूक हो�याची शSयता असते. 
३. तुXहाला लॉटर8 लागली आहे वा बLRस िमळाले आहे असे कळवून Hया रकमेवर8ल कर व कायदेशीर 
करारनाXयासाठ. पैशाची मागणी केली असेल तर तो फसवणुक,चा ूकार असतो. 
४. तुम�या गहाळ वःतू�या शोधासाठ. केले;या जा2हरातीस येणा/ या ूितसादात हरवलेली वःतू शोध;याचे 
कळवून बLRस Xहणून 2कंवा वःतू पाठ�व�यासाठ. येणा/ या पोःटेजसाठ. पैसे पाठ�व�याची मागणी करणार8 
मेल 

५. तुXह8 �वकत असले;य वःतूसाठ. 2कमतीपेRा ब/ याच जाःत 2कमतीचा चेक तुXहाला आला व 2कमतीपेRा 
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जाःत असणार8 रSकम तुXह8 परत पाठवावी अशी मागणी आली तर. 
६. तुXहाला अHयंत अ;प दरात कजC मंजूर झाले व कजC मंजुर8चा खचC व कागदपऽांची पूतCता कर�यासाठ. 
मनी शॅQःफर प`तीने पैसे पाठ�व�यास कळ�वले गेले तर. 
७. पोिलस ऑ2फसर अस;याचे भासवून कोणी तुम�या नातेवाईका�या वा िमऽा�या सुटकेसाठ. कोणी पैसे 
पाठ�व�याची मेल केली तर 
८. आपला नातेवाईक हाटC अटॅकमुळे 2कंवा अपघातात सापड;याने दवाखाQयात भरती झाला आहे व 
उपचारासाठ. नेटवBन पैसे पाठ�व�याबाबत दवाखाQयातील अिधकार8, डॉSटर वा अQय मा2हती�या FयG,�या 
नावे मेल आली तर 
९. तुXहाला भरपूर पगाराची नोकर8 देऊ कBन ूिशRणासाठ. वा हमीपऽासाठ. पैशाचे मागणी केली असेल तर 
ती ःपॅम मेल असू शकते. 
 

माkया मा2हतीत;या �वlाmयाZना व आम�या कंपनीतील काह8 कमCचा/ याना अशा फसवणुक,चा अनुभव आला 
आिथCक फटकाह8 बसला.  
 

काह8 वषाZपूवo आम�या कॉलेजम:ये नोकर8साठ. इंटरFp ूघे�यासाठ. बंगलोरहन एक FयG, आलीू . 
ूाचायाZसमवेत Hयाने सवC इ�छकां�याु  पrरRा व मुलाखती घेत;या व िनवड झाले;यांना Hयांना िसंगापूरला 
एक म2हना ूिशRण व अमेrरकेत ५००० डॉलर ूित म2हQयाची नोकर8 दे�याचे जाह8र केले. असे 2कती 
�वlाथo िनवडले गेले हे �वचार;यावर आम�या कॉलेजमधील बारा व �बहारमधील दोन �वlाथo िनवडले गेले 
अस;याचे मला समजले. िनवड झाले;यातील एक �वlाथo Hयावेळ8 माkया घरात रहात होता. मला हे कळेना 
क, बंगलोर�या कंपनीला फG आम�याच कॉलेजमधील एवढॆ �वlाथo कसे योtय वाटले. या िनवड झाले;या 
�वlाmयाZना मनी टॅQःफरने ूHयेक, २००० डॉलर भBन चेQनईला ये�यास सांिगतले होते. याबाबतीत गोपनीयता 
बाळग�यासह8 बजावले होते. मी याबाबतीत मेलवBन अिधक मा2हती काढ�यास व यापूवo�या अशा िनवड 
झाले;या �वlाmयाZचा शोध घेऊन Hयांचा अनुभव इंटरनेटवBन �वचार�याबYल Hयाला सांिगतले. 
 

तेFहा या ूकारात काह8 जण फस;याचे समजले. कंपनीकडे �वचारणा के;यावर असे कळले क, ती कंपनी 
अLःतHवात असली तर8 आलेला माणूस व Hयाचा पैसे पाठ�व�यासाथी 2दलेला मेल असेस बोगस होता. ह8 
मा2हती कळ;याने पुढ8ल फसगत टळली. 
 

माkया मा2हतीचे एक ूोफेसर मला एकदा Xहणाले क, Hयांना लंडनची ५०००० पvडाची लॉटर8 लागली आहे व 
सवC मा2हती टॅSस व िलगल चाजwससाठ. २००० पvड आधी पाठ�वले क, ते पैसे िमळणार आहेत. मी Hयांना हा 
फसवणुक,चा ूकार अस;याच ेसांिगतले. Hयांचे नुकसान झा;याचे Hयाना वाट नये Xहणून मी Hयानाू  

माkयाकडे पैसे नाह8त लॉटर8तील पैशातून सवC खचC वजा कBन उरलेले पैसे पाठ�व�याबYल कळ�व�यास 
सांिगतले. तेFहा आपोआपच संपकC  तुटला व खोटेपणा Hयां�या लRात आला. 
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एके 2दवशी आम�या कंपनीत नFयानेच लागले;या व दसर8 चांगली नोकर8 शोध�या�या ूयAात असणा/ याु  
कमCचा/ याने ऑ2फसात आ;यावर ःकॅनरवर आपला पासपोटC, बMकबुक ःकॅन केले व मेल कBन झा;यावर मला 
सांगायला आला. तो Xहणाला ‘ सर, तुXहाला सांगायला हरकत नाह8, पण मला चांग;या नोकर8ची ऑफर आली 
आहे व Hयांनी �वचार;याूमाणे आताच Hयाना माझी सवC मा2हती पाठ�वली आहे. आता ते मला ऑडCर 
पाठवतील.’ मी हा ःपॅम मेलचा ूकार अस�याची शSयता वतCवली. नंतर Hयाने कंपनीशी संपकC  साध;यावर 

Hयाला ःपॅमचा पxा लागला. सवC मा2हती पाठ�वली अस;याने तो फार घाबरला. मी Hयाला बMकेत कोणताह8 
चेक Hया�या संमती खेर8ज पास कy नये अशी सूचना दे�यास सांिगतले. 
 

नुकताच आम�या ऑ2फसमधील एका हषार संगणकतz�ालाु  मलेिशयात मो{या पगारावर नोकर8ची ऑफर 
आली. माऽ तेथे गे;यावर सांिगतले;या कामापेRा बरेच मोठे काम Hयां�या कडक िनयंऽणाखाली करावे 

लागणार अस;याचे Hया�या लRात आले. पासपोटC जमा कर�याबYलह8 कंपनीने सूचना केली ते पाहता तेथील 
दस/ याु  पrरिचता�या मदतीने तो कसाबसा तेथनू परत आला.  
 
 

एकंदrरत पाअता जग हे आप;या क;पनेपेRा फार धतूC व Fयवहार8 आहे. जगात कोणतीह8 गो� फुकट व 
ःवःत िमळत नाह8. हे लRात ठेवावे. वःतू खरेद8 करताना पूवo�या माहकांचा अनुभव ःवतंऽपणे शोधावा. 
जा2हरात करणा/ या व नोकर8 दॆणा/ या FयG, वा संःथेची मा2हती बाहेBन िमळवावी व ठाव2ठकाणा Hया 
भागातील आप;या पrरिचताकडून तपासून }यावा. Hया कंपनीत काम करणा/ या अQय कोणास मेल कBन 
खाऽी कBन }यावी खोटे इंटरFp ूघेऊन वा नेटवर पrरRा घेऊन कोणी जाःत पगाराची नोकर8 देऊ केली असेल 
तर आप;या शैRLणक योtयतेला व अनुभवाला बाहेर�या पrरLःथतीत 2कती 2कंमत आहे या गो�ीशी तुलना 
करावी. आप;या शैRLणक योtयतेपेRा कोणीह8 व कधीह8 जाःत दजाCची व पगाराची नोकर8 देत नाह8 हॆ नेहमी 
लRात ठेवले पा2हजे. 
 

अशा फसवणुक,�या ूकारांची इHथभूंत मा2हती सवC लोकांपयZत जाणे आवँयक आहे असे मला वाटले. 
 


