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" नेहा भोसले" नावाने खोटे ोफाईल आ ण होणारी फसवणूक

काही दवसांपासून " नेहा भोसले" या नावा या फेसबुक अकाऊंट ारे आ थक फसवणुक चे कार वाढत अस याचे
समोर आले आहे. वशेषतः या अकाऊंटव न त ण मुले आ ण पु षांना ल य केले जात आहे. बदनामी या भीतीने
फारसे कोणी त ार कर यास पुढे येत नाही.
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काय णाली "स्नेहा भोसले" या नावा या फेसबुक अकाऊंटव न अनेक त णांना ड र वे ट येत आहेत. " ड र वे ट"
वकार यावर नेहा भोसले नामक
कडू न आ थक मदतीसाठ मेसेज येतो. कोरोना तांना मदत कर यासाठ ,
औषध खचासाठ , हॉ टल बलासाठ , इ याद कारणे सांगून पैसे दे याची विनंती केली जाते. मुलीचा फोटो आ ण
केलेली भाव नक वनंती याने भावुक होऊन अनेक जणांनी आतापयत बरीच र कम पाठवली अस याचे समोर आले
आहे.
५००, १००० पासून तर अगद ५०,००० पयांपयत लोकांनी मदत के याचं स या समोर येत आहे. युपीआय (UPI)
या मा यमातून हे पैसे घेतले जात आहेत. हे फेक ोफाइल अस याची जाणीव होई पयत पैसे गेलेले असतात. हे
कार अजूनही फेसबुकवर सु आहेत, तसेच आता या भाम ांकडू न इं टा ामचाही वापर सु झाला आहे. " नेहा
भोसले" नावाने आता अनेक ोफाइल सु के या जात आहेत.
अ यंत मह वाचे १) " नेहा भोसले" नावा या खो ा ोफाइल व न आलेली ' ड र वे ट' वीका
२) सोशल मी डयावर कोण याही कारचे आ थक वहार क नये.
३) कोणा या भाव नक वनंतीवर "खा ी" के या शवाय व ास ठे ऊ नये.

नये.

अनेक जणांची फसवणूक होऊनही केवळ २,३ यूजसच या करणात पुढे आले आहेत. यांची यांची अशी
फसवणूक झाली असेल, यांनी ता काळ पुढे येऊन याबाबत त ार करावी. वेळ च त ार के यास पुढ ल तां क
कारवाई कर यास मदत होऊ शकेल.
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