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ફિફ િંગ ઈ-મેલ્સથી સાવચેત રહો



ફિફ િંગ એ ફવ ાળ ઇમેઇલ ઝિં બે

દ્વારા એક છે તરફ િંડીની રણનીફત છે જેના દ્વારા વ રા કતાાઓને ગિંભીર નાણાકીય

અથવા વ્યફિગત માફહતી જાહેર કરવા માટે ક ટ કરવામાિં આવી

કે છે . આ પ્રકારની માફહતીમાિં યઝરના નામ અને

ાસવડા , એટીએમ અથવા ક્રે ફડટ કાડા ફવગતો જેવી કે ફ ન નિંબર, સીવીવી નિંબર, કાડા સમાફિની ફવગતોનો સમાવે


થાય છે .

ફિ ીિંગ સાયબરઅ રાધ લોકોમાિં લોકફપ્રય છે , કારણ કે કમ્પ્યટરના સિંરક્ષણ દ્વારા તોડી નાખવાનો પ્રયાસ કરતાિં કોઈકને
કાયદે સરની ઇમેઇલમાિં દભાાવના ૂણા ફલિંકને ફલલક કરવા માટે કોઈની સાથે યફિ કરવી સરળ છે .



ીફડતને સિંદે

પ્રાિ થાય છે જે જાણીતા સિં કા અથવા સિંગઠન દ્વારા મોકલવામાિં આવ્યો હોવાનિં જણાય છે. સિંદે માિં જોડાણ

અથવા ફલિંક્સ વ રા કતાાના ઉ કરણ

ર માલવેર ઇન્સ્ટોલ કરી

કે છે અથવા તેને વ્યફિગત અને નાણાિંકીય માફહતી

જાહેર કરવા માટે તેમને ક ટ કરવા માટે રચવામાિં આવેલી દૂ ફિત વેબસાઇટ ર ફદ ામાન કરી


આ ફિફ િંગ સિંદે ાઓ જાણીતા કિં નીની જેમ બનાવવા માટે , તે કિં નીના વેબસાઇટ
ઓળખાણની માફહતીનો સમાવે



કે છે .

રથી સીધી લીધેલા લોગો અને અન્સય

કરે છે .

આ નકલી ઓળખ અને આકિાક ઓિર દ્વારા વ રા કતાા િસાઈ જાય છે અને આ ફલિંક ર સિંવેદન ીલ માફહતી પ્રદાન કરે
છે .



આ દૂ ફિત ફલિંક ભ્રામક ફનયિંત્રણ હેઠળ છે અને આ માફહતીનો ઉ યોગ હવે યઝરના ખાતામાિંથી

ૈસા

ાછા લેવા અથવા

ટર ાન્સસિર જેવી છે તરફ િંડી કરવા માટે કરવામાિં આવે છે . ઘણા ફક્સાઓમાિં, એટીએમ / ક્રે ફડટ કાડા ની ફવગતોનો ઉ યોગ કરીને
ઓનલાઇન

ોફ િંગ કરવામાિં આવે છે .

કે વી રીતે ફિફ િંગ હુ મલા ટાળવા અને સલામત રહેવુિં?
ુ કરવુ?
1.

સરનામાિં બારમાિં URL ને ટાઇ

કરીને બિંકની વેબસાઇટ્સનો ઉ યોગ કરવાનિં હિં મે ા પ્રાધાન્સય આ ો. બેફન્સકિંગ સાઇટના

સરનામાિં હેલા ેડલોક પ્રતીક અને https ટે ક્્ટની ખાતરી કરો.
2.

તમારા ઓનલાઇન એકાઉન્સટ્સ માટે બે

ફરબળ પ્રમાણીકરણ (2FA) ગોઠવો. ઇન્સટરનેટ/મોબાઇલ બેફન્સકિંગ

ાસવડા અને

એટીએમ ફ ન ફનયફમત ણે બદલો.
3.

એસ.એમ.એસ. ચેતવણીઓ માટે નોિંધણી કરો કે જે તમારા એકાઉન્સટ્સ

રના વ્યવહારો

ર જાતે અ ડેટ થાય. ફનયફમત

ધોરણે તમારી બેંક એકાઉન્સટ ્ટે ટમેન્સટ ત ાસો.
4.

લાઇસફન્સસત એન્સટીવાયરસ સૉફ્ટવેરનો ઉ યોગ કરો, તેને અ -ટૂ -ડેટ રાખો અને ફનયફમત ણે ફસ્ટમ ્કે ન કરો.

5.

જો તમને આમાિંની કોઈ ણ સિંવેદન ીલ માફહતીના સમાધાન અિંગે

િંકા હોય તો, તરત જ નેટ બેફન્સકિંગ

ાસવડા અને

એટીએમ ફ ન બદલો. તમારા બેંક એકાઉન્સટમાિંથી કોઈ અનફધકૃ ત વ્યવહારના ફક્સામાિં તરત જ બેંકનો સિં કા કરો.

ુિં નહી િં કરવુ?
1.

અજ્ઞાત તરિથી કોઈ ણ મેઇલનો પ્રફતસાદ આ

2.

વ રા કતાા નામ અને

ો નહીિં. અજ્ઞાત દ્વારા ઈ-મેલ સામગ્રીમાિં આ વામાિં આવેલા કોઈ ણ ફલિંક્સ

ર ફલલક કર ો નહીિં.
ાસવડા , એટીએમ / ક્રે ફડટ કાડા ફવગતો જેવી કે

બેંક એકાઉન્સટ ફવગતો ક્યારેય

ેર કર ો નહીિં. બેન્સક આવા માફહતી માટે

ીન, સીવીવી નિંબર અને કાડા સમાફિ ફવગતો જેવી
ૂછતી નથી.

3.

તમારા બેંક એકાઉન્સટને ઍક્સેસ કરવા માટે ઇમેઇલ સામગ્રીમાિં આ ેલ કોઈ ણ ફલિંક્સ ર ફલલક કર ો નહીિં.

4.

સાવાજફનક કમ્પ્યટરો, ફ્રી અને અસરફક્ષત Wi-Fi કનેક્ ન્સસથી તમારા બેંક એકાઉન્સટને ઍક્સેસ કરવાનિં ટાળો.

