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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 याम ये सवात आधी फेसबुक कवा 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
हॉट् सॲप नंबर मा गतला जातो आ ण पुढ ल संभाषण तकडे कर यास सां गतले जाते.
हॉट् सॲपवर हे संभाषण अ ील श दात सु होते आ ण काही वेळाने हडीओ कॉल कर यास सां गतले
जाते.
व् हडीओ कॉल म ये म हला कवा 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 डग 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 डग हायरल कर याची धमक दली जाते.

अ यंत मह वाचे - असा कोणताही लॅकमेल कर याचा कार घड यास व रत जवळ या सायबर पोलीस
टे शन ला त ार दाखल करावी कवा 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 हॉट् सॲप नंबर दे ऊ नये.
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