
சைபர் குற்றவாளிகள் சகயாளும் 36 வசக தந்திரங்கள் 

அசைவரும் கட்டாயம் படிக்க வவண்டிய பதிவு 

 

 

பகிரவ்ு  - அறிவு பரவல் 

 

1) வங்கிகள் வாடிக்ககயாளரக்கள, ஒரு பபாதும் த ாகலபபசி 

மூலம் த ாடரப்ு தகாண்டு வங்கி விபரங்ககள பகட்பதில்கல. 

பமற்படி அகைப்கப  விரப்்பது சிறந் து. ஆகபவ பமற்கண்ட 

விபரங்ககள பகடட்ு பபான் தெய் ால், எெெ்ரிக்ககயாக இருந்து 

விபரங்ககள தகாடுக்காதீரக்ள் 

2) வங்கியில் இருந்து பபசுவ ாக தொல்லி 1) A/c தநம்பர ்2) ATM DEBIT 

CARD தநம்பர,் 3) PIN தநம்பர ் 4) CVV தநம்பர,் 5) OTP தநம்பர ் 6) தநட் 

பபங்கிங் PASS WORD 7) CREDIT CARD தநம்பர ் பகட்டால் த ரிவிக்க 

பவண்டாம். த ரிவி ் ால் உங்கள் வங்கி கணக்கு HACK 

தெய்யப்படலாம் / பணம் எடுக்கலாம். 

3) சுகா ாரதுகறயில் இருந்து பபசுவ ாகவும்,  டுப்பு ஊசி 

பபாடப்பட்டவரக்ளுக்கு அரசு உ வி வைங்க விபரங்ககள UPDATE 

தெய்ய பவண்டும் என  பகட்பது பபால் விபரங்ககள பகடட்ு, 

உங்களது உங்கள் வங்கி கணக்கக குறிகவ ்து 1) Bank A/c No, 2) 

Aadhar Card No, 3) PAN Card No, etc தபற்றுக்தகாண்டு உங்கள் 

தெல்லுக்கு வந்  OTP விபரம் பகடட்ு பண ்க  பறிக்க முயற்சி 

தெய்யக்கூடும். எனபவ பமற்படி விபரங்ககள த ரிவிக்காதீரக்ள் 

4) உங்கள் அக்கவுண்டில் இருந்து பணம் பிடி ் ம் 

தெய்யப்பட்ட ாகபவா / பலான் த ாகக பிடிக்கப்பட்ட ாகபவா 

SMS அனுப்பி, தெய்யவில்கல எனில், அந்  SMS வுடன் உள்ள LINK ஐ 

CLICK தெய்ய வலியுறு த்ுவாரக்ள். CLICK தெய்ய பவண்டாம் அக  

 விரக்்கவும். ப கவபட்டால் வங்கிக்கு பநரில் தென்று விளக்கம் 

தபறவும். CLICK தெய் ால் உங்கள் a/c ல் இருந்து  எடு த்ு 

விடுவாரக்ள் 

5) KYC/PAN/AADHAR NO விபரங்கள் குறி ்து பகட்டாபலா, SMS/ LINK 

அனுப்பினாபலா UPDATE தெய்யபவண்டாம். வங்கிக்கு பநரில் 

தென்று ப கவப்பட்டால் ஆவணங்ககள தகாடுக்கவும்.BANK 



Passbook /  ATM Card த ாகலந்து பபானாபலா / திருடட்ு பபானாபலா 

உடனடியாக வங்கிக்கு பநரில் தென்று த ரியபடு ்தி விகரந்து 

BLOCK தெய்யவும். 

7) வகள ள ்தில்  வரும் வங்கி கஸ்டமர ்பகர ்எண்கள் பபாலியாக 

இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது. CUSTOMER CARE CALLS தெய்பவர,் 

உங்களுக்கு உ வுவது பபால் LINK அனுப்பிபயா / SCREEN SHORT 

எடு ்ப ா OTP விபரங்கள் தபற்றும் உங்கள் A/C ஐ HACK 

தெய்யபடலாம், பண ்க  எடு த்ு விடலாம், எெெ்ரிக்ககயாக 

தெயல்படவும். 

8) உங்களது  னிப்பட்ட புககபடங்ககள ஒருபபாதும் யாரிடமும் 

பகிர பவண்டாம். அக  MORPHING தெய்து பணம் பறிக்கவும் / பவறு 

வககயில் உங்ககள மிரட்டவும் பநரிடலாம். 

9) Face bookல் உங்களுக்கு த ரிந் வர ் தபயரில் பபாலி கணக்கு 

துவங்கி உங்களிடம் பண உ வி பகடக் வாய்ப்புண்டு, எனபவ 

பணம் அனுப்பும் முன் அவரிடம் பநரிபலா, த ாகலபபசியிபலா 

உறுதி தெய்யவும். 

10) SOCIAL MEDIA-களில் உங்கள்  னிப்பட்ட விபரங்ககள யார ்

யாதரல்லாம் பாரக்்கபவண்டும்/ பாரக்்க கூடாது என்பக  PRIVACY 

SETTINGS ல் த ளிவாக குறிப்பிடவும். 

11) SOCIAL MEDIA-வில் உங்களது அன்றாட இருப்பிடம் மற்றும் 

நடவடிக்கககள் பற்றிய LIVE UPDATE பதிவுகள் குற்றவாளிகளால் 

கவனிக்கப்படுகிறது என்பக  உணருங்கள். Live update 

தெய்யபவண்டாம் 

12) SOCIAL MEDIAவில் வரும் LINK- ஐ, பதிவிறக்கம் தெய் ாபலா, CLICK 

தெய் ாபலா, Bank a/c HACK ஆக வாய்ப்புள்ளது. அ னால் download / 

Click தெய்ய பவண்டாம். 

13) தபாது இடங்களில் கவக்கப்பட்ட USB ொரஜ்ரக்ளில் ொரஜ்் 

பபாடுவக   விரக்்கவும், உங்களது  கவல்கள் (JUICE JACKING) 

முகறயில் திருடட்ு பபாக வாய்ப்புள்ளது. 

14) தபாது இடங்களில் உள்ள WI- FI பயன்படு த்ும்பபாது உங்கள் 

தமாகபல் HACK தெய்யப்படலாம். எனபவ தபாது இடங்களில் 

உள்ள WI- FI  பயன்படு ் ாதீரக்ள் 



15) குகறந்  விகலயில் தபாருடக்ள் விற்பகன தெய்யப்படுவ ாக 

SOCIAL MEDIA  கவலின் அடிப்பகடயில் தபாருள் வாங்கும் பபாது 

மிக கவனமாக தெயல்படவும். (Fake website ஆக இருக்கலாம்) 

16) தெல்பபான் Tower அகமக்க இடம் ப கவ, மா ம் ரூ 30,000/- 

வாடகக, 30 லடெ்ம் முன்பணம் வைங்கப்படும் என  வரும் 

தெய்திககள நம்பி பணம் தெலு ்தி ஏமாறபவண்டாம். 

17) APP-களின் விபரங்ககள முழுவதும் அறியாமல் Download 

தெய்யபவண்டாம். உங்களது  கவல் / வங்கி  கணக்கில் பணம் 

திருடட்ு பபாக வாய்ப்புள்ளது. 

18) ஆரவ் ்க  தூண்டும்  கலப்புகளில் வரும் தெய்தி LINK- 

களுக்கு பின்னால்  கவல் / பணம் பறிக்கும் கும்பல் 

மகறந்திருக்கிறாரக்ள் என்பக  உணரவ்ீர,் 

19) மு லீடு தெய்யும் பண ்திற்கு தினெரி 1% கமிஷன் 

வைங்கப்படும் என  வரும் விளம்பர ்க  நம்பி பண ்க  மு லீடு 

தெய்யாதீரக்ள். மா  ்திற்கு 30 % கமிஷன் யாராலும்  ரமுடியாது 

என்பக  ெற்று நி ானமாக பயாசி த்ு பாருங்கள். மு லீடு தெய்து 

பண ்க  இைக்க பவண்டாம். 

20) PART TIME JOB/ WORK FROM HOME/ DAILY EARN Rs 200/- to 3,000/- என  வரும் 

த ாககக்கு ஆரம்ப ்தில் கமிஷம் மு லீடு தெய்யாதீரக்ள். தபரும் 

த ாகக அவரக்ள் ககக்கு தென்றால் திரும்ப கிகடக்காது. 

விளம்பரங்ககள பார ்்து தபரும் த ாகககய மு லீடு தெய்து 

பண ்க  இைக்க பவண்டாம், 

21) உங்கள் த ாகலபபசி bஎண்ணுக்கு விகலமதிப்புமிக்க பரிசு 

விழுந்துள்ளது என  வரும்  கவகல நம்பி அக  தபற அவரக்ளால் 

தொல்லப்படும் எந்  கட்டண ்க யும் தெலு ் ாதீரக்ள். 

 22) DEPOSIT இருந் ால் பலான் வைங்கப்படும் என வரும் 

விளம்பர ்க  நம்பாதீரக்ள். பலானுக்காக தெலு ்தும் பெகவ 

கட்டணங்கள் பலானுடன் திருப்பி தெலு ் ப்படும் என  நம்ப 

கவ த்ு பணம் பறிக்கப்படுகிறது. ஏமாறபவண்டாம். 

23) அறிமுகம் இல்லா வரக்ளிடம் WhatsApp CALL-ல் பபெ பவண்டாம். 

உங்கள் தெல்பபானில் உள்ள FRONT CAMERAவினால் எதிர ் ரப்பில் 

உள்ளவரக்ளால், உங்களின் நடவடிக்கககள் பதிவு தெய்யப்படட்ு, 

அந்  பதிவுககள உறவினரக்ளுக்பகா/ SOCIAL MEDIAவிபலா 



பபாடட்ுவிடுபவாம் என  உங்ககள மிரட்டி பணம்  பறிக்க 

வாய்ப்புள்ளது. 

 

24) ONLINE-ல் பவகல  ரப்படும் என  ஆகெகய துண்டும் 

விளம்பரங்கள் மூலம் உங்ககள நம்ப கவ ்து, உங்களிடம் பெகவ 

கட்டணம் என்ற தபயரில் பணம் பறிக்க வாய்ப்புள்ளது. பணம் 

தெலு ்தும் முன், அந்  நிறுவன ்க  பற்றியும், அவரக்ளால் 

பவகல தபற்றவரக்ள் விபரங்ககள பகடட்ு தபற்று பவகல 

தபற்றவரக்ள் இல்ல ்துக்பக தென்று உறுதி தெய்யுங்கள்.  

25) PASSWORD விபரங்ககள எவ்வளவு நம்பிக்ககக்கு உரியவராக 

இருந் ாலும் ஒருபபாதும் தகாடுக்கபவண்டாம். அடிக்கடி Password 

ஐ Change பண்ணவும். பல வங்கி கணக்கு கவ த்ுள்ளவர ் எனில் 

அகன ்துக்கும் ஒபர Password தகாடுக்காதீர.்  ங்களது ஒரு வங்கி 

கணக்கு பாதிக்கப்படடால் மற்ற எல்லா கணக்கும் 

பாதிக்கப்படும். 

26) SOCIAL MEDIA வில்  னிப்பட்ட  கவல்கள் (முகவரி, த ாகலபபசி 

எண். படி ்  பள்ளி தபயர,் நிரந்திர மற்றும்  ற்காலிக இருப்பிடம்) 

பபான்றவற்கற தவளிப்பகடயாக த ரியாமல் PROFILE LOCK 

தெய்யவும். 

27) தபற்பறார ் பமற்பாரக்வ இல்லாமல், அறிமுகம் இல்லா  

நபரக்ளிடம் ஆன்கலனில் பைகிய யாருடனும் பநரில் ெந்திக்க 

ஒப்புக்தகாள்ள கூடாது. 

28) அெச்ுறு ் லான E-mail, Message, Post பபான்ற  கவல்களுக்கு 

பதில் அளிக்க பவண்டாம். 

29) பயமுறு த்ும் அல்லது புண்படு த்ும் வககயிலான 

ONLINE / SOCIAL MEDIA உகரயாடல்ககள தபற்பறார ் அல்லது 

நம்பகமான தபரியவரக்ளிடம் உடபன த ரிவிக்க பவண்டும். 

உ விக்கு அருகில் உள்ள கெபர ் கிகரம் காவல் நிகலய ்க  

த ாடரப்ு தகாள்ளவும். 

30) SHARE MARKET ல் நஷ்டம் இல்லாமல் தெய்து ரப்படும் என  

த ாகலபபசியில் / SMS ல்/LINK மூலம் அனுகினால் எெெ்ரிக்ககயாக 

இருக்கவும். உங்கள் பணம் குறிகவக்கப்படுகிறது. ஜாக்கிரக . 



31) Scratch card offer To receive Rs 4900/- enter pin என  அனுப்பி உங்கள் 

வங்கி கணக்கில் இருந்து பணம் பறிக்கபடும். 

 

32) ககடகளில் ஒட்டப்படட்ுள்ள QR – CODEககள ககட 

உரிகமயாளரக்ளுக்கு த ரியாமல் குற்றவாளிகளால் மாற்றி 

கவக்கப்படுவ ால், ககட உரிகமயாளரக்ளும், பணம் 

தெலு ்துபவரக்ளும் பாதிப்பு ஏற்படவாய்ப்புள்ளது. எனபவ QR - 

CODEககள பாதுகாப்பாக கவக்கபவண்டும். 

 

33) தபாது இடங்களில் DEBIT / CREDIT CARD பயன்படு த்ும்பபாது PIN 

No.  மற்றவருக்கு த ரியாமல் பதிவு தெய்யவும்  

34)  வறான முகறயில் பணஇைப்பு ஏற்பட்டால் உடனடியாக 

NATIONAL HELPLINE TOLL FREE NO /155260 எண்ணுக்கு த ாடரப்ு தகாண்டு 

 கவல் த ரிவி ் ால் கெபர ் குற்றவாளிகள் கககளுக்கு 

தெல்லாமல், பணம் பரிவர ்் கனகய  டு த்ு நிறு ்  இயலும். 

35) தபரும் பெமிப்பு உள்ள வங்கி கணக்கிற்கு CELL NO/ DEBIT/ CREDIT 

CARD/ NET இகணக்காமல் இருப்பது சிறந் து. 36) தினெரி பண 

பரிமாற்ற த்ுக்கு  னி வங்கி கணக்கு குகறந்  இருப்பில் கவ ்து 

ப ்திரமாக ககயாளபவண்டும்.  வறு நகடதபற்றாலும், தபரும் 

நஷ்டம் ஏற்டாமல்  விரக்்க உ வும். 

 

For lodging complaints: 

Use : NATIONAL HELP LINE NO 1930/ www.cybercrime.gov.in 

பபாது மக்கள் பாதுகாப்பு கருதி பவளியீடுவவார்  

சைபர் கிசரம் காவல் துசற 


