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खो�या इ-मेल व ःपॅम जा�हरातींपासून सावधान  

डॉ. सु. �व. रानडे 

ब� याच वेळा आप�याला ब��स वा लॉटर� लाग�या�या इ मेल येतात. काह� वेळा मोठ� र कम असलेला 
आप�या नावाचा चेकह� ःकॅन क%न पाठ&वलेला असतो. इ मेल पाठ&वणा� या कंपनीचे नाव ूिस, क-पनी�या 
नावाशी िमळतेजुळते असते. 1यामुळे खोटेपणाब3ल शंका येत नाह�. फुकट पैसे िमळणार या क�पनेने अनेक 
नवखे वा अनिभ7 लोक आपली मा8हती ( फोटो, पासवड;, बे8डट काड; नंबर) पाठ&वतात. नंतर 1याना आपण 

फस&वले गेलो अस�याचे समजते. आप�या ब>के�या खा1यातून परःपर पैसे काढले जातात. आप�या नावावर 
ऑन लाईन वा दकानात खरेद� केली जातेु . एकदा पैसे गे�यावर मग काह�च करता येत नाह�. कारण इ मेल 
पाठ&वणारा गायब होतो. इ मेल पाठ&वणार� कंपनी अ�ःत1वातच नाह� हे कळते. 
आप�या िमऽाची वा नातेवाईकाची संकटात अडकले�याची व मनी शॅGःफर एजGसीHारा ताबडतोब पैसे 
पाठ&वIयाची मेल आली कJ आपण गKधळन जातोू . काह� वेळा भावने�या भरात पैसे पाठ&वतो. नंतर कळते 
कJ 1या िमऽाची मेल खोट� होती. कोणीतर� िमऽा�या इमेलचा पासवड; िमळवून 1याव%न खोती मेल 
पाठ&वलेली असते. अशावेळ� 1या िमऽाशी फोनवर संपक;  साधावा 8कंवा 1या�या दस� याु  इमेलवर 1याला मेल 
आ�याचे कळवावे व खाऽी क%न Mयावी. 
 

आप�याला अनेकवेळा आप�या िमऽांकडून संपक;  साधIयासाठ�, फोटो पाहIयासाठ� वा अGय कारणासाठ� 
िनमंऽण मेल येतात. 1यावेळ� 1या िमऽाचे नाव व मेल पाहनू  आपण िनमंऽण ःवीकारतो. मग आपले नाव, 

इमेल अशी मा8हती भरायला सांगून आपले नाव सदःय -हणून नोद&वले जाते. नंतर आप�या िमऽांना 
िनमंऽण पाठ&वIयासाठ� आपला याह वा जीमेलचा इमेल आयड� व पासवड; &वचारला जातोू . आप�या पासवड;चा 
कोणताह� दNपयोग केला जाणार नाह� अशी Oवाह� 8दली जातेु . आपण ह� मा8हती 8दली कJ आप�या नावाने 
आप�या सव; िमऽांना िनमंऽण पाठ&वले जाते. सोशल नेटवकPग�या या प,तीचा गैरवापर क%न अQील वा 
लॉटर��या जा8हरातीं पाठ&व�या जातात. 
 

वर�ल सव; ूकार�या धो यांपासून सावध राहIयाची गरज आहे. या&वषयी ू1य� अनुभवातील उदाहरणे व 
अशा खोTया इ मेलचा ूसार थांब&वIयासाठ� काय केले पा8हजे. इंटरनेटवरच या&वषयी काय मा8हती आहे. 
फस&वणा� या VयWJ वा संःथेचा शोध कसा Mयावा या&वषयी मा8हती या Xलॉगवर देIयात येणार आहे. 
 
 

सांगलीतील माझे िमऽ व ूिस, सज;न यांचा मला फोन आला. 1यां�या याह मेलव%न कोणीतर�ू  सवाZना मेल 
केली होती कJ ते अनोळ[या जागी अडकून पडले आहेत. 1यांच ेसव; सामान चोर�स गेले आहे व 1वर�त मनी 
शॅGःफरने 1यां�या नावे पैसे पाठ&वIयाची मागणी केली होती. ू1य�ात 1याना याह अक\ट उघडता येतू  नVहते 
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कारण 1याचा पासवड; बदलIयात आला होता. 1यांनी &वचारले आता काय करायचे. मी 1यांना सांिगतले कJ 
सवा;ना या खोTया मेलब3ल सावधान करा व याह अक\ट बंद करIयासाठ� याह ऑफJसशी संपक;  साधाू ू . 
 

एकदा मला अमे^रकेतील मा_याशी इमेलने संपका;त असणा� या लेखकाची मला मेल आली कJ 1यांना 
मलेिशयात टरवर असताना कोणीतर� &पःतुलाचा धाक दाखवून लुबाडले आहे वू  हॉटेलचे पैसे भरIयासाठ� वा 
परती�या &वमानाचे ितकJट काढIयासाठ� 1यां�याकडे पैसे नाह�त. घर�या लोकांना काळजी वाट नये -हणून ू
1याना न कळ&वता मा_याकडे 1यांनी पैसे पाठ&वIयाची मागणी केली होती. मी ूथम 1यां�या दस� याु  इमेलवर 
िनरोप पाठवून मेल खोट� अस�याची खाऽी क%न घेतली. नंतर सवाZना तसे कळ&वIयास सांिगतले. 
 

1यानंतर अशा मेल आ�या कJ मी ःपॅम -हणून काढन टाकत असेू . 
 

काल पुIयात असताना मला अशीच एक पुIयातीलच मा_या िमऽा�या नावे मेल आली. ःपेनम`ये मा8िद येथे 
असौन पैसे पाठ&वIयाची &वनंती 1यात केली होती. मी 1या मा_या िमऽाला फोन केला तर 1याने दोन 
8दवसापूवcच 1याचे याहू अक\ट हॅक झा�याचे 1याने सांिगतले. मा_या मनात आले कJ खोट� मेल पाठ&वणा� या 
VयWJस गाफ़Jल ठेऊन 1या�याब3ल मा8हती िमळ&वली तर. मग मी 1या मेलला उfर पाठवून पैसे कसे 
पाठवायचे याची &वचारणा केली. 1याला लगेच उfर आले कJ वेःटन; युिनयन माफ; त वा मनी शॅGःफरने पैसे 

पाठवावेत. मी 1याला परत मेल पाठ&वली कJ तुम�या आयडg8टट�साठ� तुमची अिधक मा8हती कळवा. माझा 
उ3ेश असा होता कJ आनखी काय काय मा8हती 1याने िमळ&वली आहे ते जाणणे. अजून काह� 1या मेलचे 
उfर आले नाह� आ�यावर याच Xलॉग याब3ल मा8हती देईन. 
 

दर-यान मी वेःटन; युिनयन�या संकेतःथळावर मेल पाठ&वणा� या VयWJ&वषयी काह� मा8हती िमळते का 
पा8हले. तेथे केवळ इमेलवर पैसे पाठ&वIयाची सोय होती व ःपॅम व ृॉडब3ल &वशेष मा8हती होती. 
ःपेनमधील मा8िद येथे या&वषयी शोध घेता 1यांचेह� मनीृॉड&वषयी संकेतःथल अस�याचे 8दसले. 
संदभ; संकेतःथळे 
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एकंत^रत पाहता इंटरनेट�या जाiयात अनेक कोळ� आपले सावज पकडIयासाठ� ना ना ूकारची आिमषे वा 
सKगे घेऊन बसलेली असतात. 1यां�यापासून सावध असले पा8हजे. व अशा फसवणुकJ&वषयी सवाZना ूिश��त 
करायची आवँयकता आहे. 
  


